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املقدمة
الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني،
سيدنا ّ
احلمد هلل ّ
حممد وعىل آله ّ
رب العاملني ،وصلىّ اهلل عىل ّ
وبعد...

يصورها
لقد التقت جمموعة ّ
هامة من اخلصال القيادية النفيسة يف شخصية اإلمام اخلميين (قده)ّ ،
قوة اإليمان مع العمل
تلميذه اإلمام اخلامنيئ (حفظه اهلل) بقوله ...« :ذلك العظيم الذي جمع ّ
اهلمة العالية ،والشجاعة األخالقية مع احلزم واحلكمة ،ورصاحة
الصالح ،واإلرادة الفوالذية مع ّ
اللهجة والبيان مع الصدق واملتانة ،والصفاء املعنوي والروحي مع الذكاء والكياسة ،والتقوى
والورع مع الرسعة والقاطعية ،وهيبة القيادة وصالبتها مع الر ّقة والعطف»(((.
وهذه اخلصال نفسها بتمامها وكماهلا نقرؤها يف شخصية اإلمام اخلامنيئ (حفظه اهلل) ومسريته
يرصح قائالً« :إنّين أعترب
القيادية؛ فهو الذي يذوب يف شخصية أستاذهّ ،
ويتبع فكره وهنجه ،كما ّ
(((
وحمب ًا عاشق ًا لروح اهلل. »...
نفيس تلميذ ًا متواضع ًا ،وابن ًا مطيع ًاّ ،

وهذا ما نلمسه بوضوح عندما ننظر يف الثوابث واألصول اليت حرص اإلمام اخلامنيئ (حفظه اهلل)
األمة ،والزتمها سلوك ًا عملي ًا يف قيادته وإدارته ملختلف املراحل الصعبة
عىل ترسيخها يف وجدان ّ
األمة اإلسالمية بشكل عام ،واجلمهورية اإلسالمية بشكل خاص ،ومن
واملعقّدة اليت واجهت ّ
هذه األصول:

روح التوحيد نفي العبودية لغري اهلل :يرى اإلمام اخلامنيئ (حفظه اهلل) أ ّن دائرة التوحيد وهنجه يف
بد
موحد ًا ،بل ال ّ
احلياة ويف النظام االجتماعي ال تعين عدم عبادة غري اهلل فقط ليكون اإلنسان ّ
أمهها عدم إطاعة أعداء اهلل والطواغيت ،وهبذا البيان يمكن التعبري عن عبادة
من رشوط أخرىّ ،
تعد
اهلل  -اليت هي روح التوحيد  -بالعبودية والطاعة املنحرصة باهلل ،وأ ّن عبودية وطاعة غري اهلل ّ
العامة ،أم يف شكل النظام االجتماعي
رشك ًا ...سواء أكانت يف األوامر الشخصية ،أم يف القوانني
ّ
وكيانه.
يّ
جتل نفي العبودية لغري اهلل بالوالية :يعترب اإلمام اخلامنيئ أ ّن الوالية نسيج من الرتابط واال ّتحاد
األمة
الفكري والعميل الذي ينتج انصهار املجتمع
قوة ّ
ّ
واألمة يف بوتقة اإلسالم ،ما حيفظ ّ
التيارات الفكرية والعملية املنحرفة واملخالفة،
ووحدتها ،ويمنع من الذوبان أو االنخراط يف ّ
وقوية ال يمكن اخرتاقها.
ويشكّ ل جبهة حمكمة ّ
( )1من خطبة له ،ألقاها بتاريخ 1969/3/18 :هـ.ش.
( )2املصدر نفسه.

ويعترب (حفظه اهلل) «أ ّن املجتمع يكون صاحب «والية» عندما يكون «الويل» مصدر ًا جلميع

أما الفرد فإنّه يكون صاحب «والية» عندما يمتلك معرفة
النشاطات والفعاليات اإلنسانيةّ .
صحيحة بـِ «الويل» ،ويسعى دائم ًا ألجل حتقيق املزيد من االرتباط به؛ لكونه مظهر الوالية اإلهلية؛

فـ»الويل» هو خليفة اهلل ،ومظهر القدرة اإلهلية العادلة عىل األرض ،وهو بدوره يستفيد من جميع
سد ًا منيع ًا بوجه
القدرات والقابليات املودعة يف وجود البرش لتحقيق تكاملهم وتعاليهم ،ويقف ّ
كل ما يمكن أن يؤ ّدي إىل رضرهم»(((.
ّ

حممدي ًا أصيالً :لقد أوىل اإلمام اخلامنيئ (حفظه اهلل) فكرة «اإلسالم
هنج اإلسالم جيب أن يبقى
ّ
األمة للدين والزتامها
ّ
املحمدي األصيل» اهتمام ًا وتركزي ًا بالغني ،واعتربه حمور ًا رئيس ًا يف فهم ّ
لألمة كي تذوب يف اإلسالم الذي دعا
بتعاليمه وسعيها لالقتدار
ّ
والتقدم .ويف هذا دعوة واضحة ّ

حممد | ،والذي يقرن اإليمان بالعمل الصالح الدؤوب .حيث يعترب (حفظه
إليه وعمل به النيب ّ
املحمدي األصيل إسالم العدل والقسط ،إسالم الع ّزة ،إسالم حماية الضعفاء
اهلل) أ ّن اإلسالم
ّ
ضد
واحلفاة واملحرومني  ...إسالم الدفاع عن حقوق املظلومني واملستضعفني ،إسالم اجلهاد ّ
والسمو املعنوي.
األعداء وعدم مداهنة املتغطرسني واملتفرعنيني  ...إسالم األخالق والفضيلة
ّ

مستمرة عىل الظلم :ينطلق اإلمام اخلامنيئ (حفظه اهلل) يف حديثه عن الثورة
الروح احلسينية ثورة
ّ
احلسينية من أ ّن ثورة اإلمام احلسني خ كانت لتأدية واجب عظيم ،أال وهو إعادة اإلسالم
واملجتمع اإلسالمي إىل ّ
ضد االنحرافات اخلطرية يف املجتمع اإلسالمي،
اخلط الصحيح ،والثورة ّ
مستعد ًا لكلتا
وذلك برصف النظر عن النتيجة ،احلكومة أو الشهادة ،وقد كان اإلمام احلسني خ
ّ
ويفهم من هذا أ ّن اإلمام اخلامنيئ (حفظه اهلل) يرى أن مواجهة الظلم تكون باستمرار
النتيجتنيُ .

املقدسة،
االندفاع املعنوي ،والعرفان ،واالبتهال إىل اهلل والفناء فيه ،وعدم رؤية الذات أمام إرادته َّ
الذي أضفى عىل واقعة كربالء هذا اجلالل والعظمة واخللود.

وهذا الكتاب (خطاب الويل )2012هو الكتاب الثالث عىل التوايل ،الذي نعمل عىل إصداره لنضعه ما ّدة

علمية مو ّثقة خلطب وبيانات وحمارضات اإلمام اخلامنيئ (حفظه اهلل) ،واليت تتميزّ بغناها املنهجي واملعريف
كل ذلك يف إطار خطاب موضوعي واع ٍ وحكيم ،يعتمد اإلسالم من َط َلق ًا،
والفكري والسيايس
ّ
املتقدمّ ،
األمة اإلسالمية واملستضعفني يف العامل غاي ًة وهدف ًا.
ومصالح ّ

نسأل اهلل تعاىل أن ينري قلوبنا بنور الوالية املرشق يف عرص غيبة صاحب الزمان بنائبه اإلمام السيد عيل
اخلامنيئ (حفظه اهلل).

الثقافية.
اإلسالمية
جمعية املعارف
العامة للفكر اإلسالمي يف القرآن،
( )1اإلمام اخلامنيئ ،اخلطوط
ّ
ّ
ّ
ّ

�سماحة �آية اهلل العظمى
الإمام ال�س ّيد علي اخلامنئي

ال

كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء ح�شدٍ من �أهايل
قم املقدّ�سة وعلماء احلوزة

املناسبة :ذكرى " 19دي".

املقدسة ،وعلماء
احلضور:
قم ّ
ٌ
حشد من أهايل ّ
احلوزة وفضالئها.
املكان :طهران.

الزمان2012/1/9 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

لو مل حتصل تلك احلادثة ذاك اليوم يف مدينة قم ،ملا حصلت تلك احلوادث املختلفة يف
املحافظات وسلسلة األربعينيات اليت جرت الناس إىل ميدان املواجهة .ولو مل ِ
جتر تلك
ّ
التحوالت واألحداث ملا حتقّق الثاين والعرشون من شهر هبمن1979-2-11( ،يوم
ّ
انتصار الثورة اإلسالمية) وملا وصلت الثورة اإلسالمية إىل هذا النرص .الثورة
التحدي مع االستكبار ،حت ّطمت هيبة االستكبار
اإلسالمية وصلت إىل النرص وبدأ
ّ
املزيفة للقوى العظمى ـ حيث
يتم حتطيم هذه اهليبة ّ
وهيبة أمريكا والصهيونية .فلو مل ّ
تهيمن عىل عامل البرشية هبالة زائدة عن واقعيتها (هيبتها الالواقعية) ـ ملا فكّ ر املسلمون
يف الدول املختلفة واستيقظوا .ثبات شعب إيران ومظلوميته يف األحداث املختلفة
املقدس الشديدة املرتافقة مع احلظر الصعب
ويف احلرب املفروضة ويف مرحلة الدفاع ّ
وتقدمه هبذا الثبات  -قد ه ّز
(احلصار االقتصادي)  -وصموده بمثل هذا اإلحكام
ّ

اإليرانية يف صحيفة اطالعات وأهانت فيه
قم تنديد ًا بمقال نرشته السلطات
( )1يوم انتفاضة أهايل مدينة ّ
ّ

اإلمام اخلميين .+
وحي كبري يف مدينة قم املقدسة.
( )2اسم شارع
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء ٍ
حشد من أهايل قم املقدّسة وعلامء الحوزة

مر ًة أخرى باألنفاس الدافئة والقلوب
نشكر اهلل تعاىل أن ع ّطر أجواء هذه احلسينية ّ
املفعمة بالنشاط لشباب قم؛ وذلك بمناسبة التاسع عرش من دي .فإ ّن وعي ويقظة
وبصرية أهايل قم األع ّزاء ودفاعهم املستميت عن احلوزة العلمية ومراجع تقليدهم
مر الزمان ،وسوف تبقى.
ُت ّ
عد حادث ًة خالد ًة عىل ّ
(((
التحوالت اجلديدة يف العامل
لو اعتربنا أ ّن حادثة التاسع عرش من دي هي مبدأ تأريخ
ّ
فال عجب يف ذلك ،وال جزاف يف الكالم .إ ّن أحداث املجتمع البرشي وهذا العامل
الكبري ختضع لقانون التأ ّثر املتبادل ،فكل حادثة ترتك أثر ًا عىل غريها من احلوادث،
وبدورها تنتج سلسلة األحداث التارخيية الوقائع الكربى .فلو أنّنا عرضنا املسألة
هبذه الصورة ،وهي أ ّن حركة أهايل قم يف التاسع عرش من دي لعام  1356هـ.ش.
1978-1-9م كانت بمثابة رشارة ٍ وسط ظلمة القمع احلالكة يف ذلك الزمان ،حيث
إ ّن احلديث التفصييل عن ذلك القمع يف بلدنا الذي كان آنذاك مدعوم ًا من العامل
املستبدين
منارص للحرية ،ويدافع وحيمي احلكّ ام واملتس ّلطني
ك ّله الذي ُيقال عنه إنّه
ّ
ٌ
بكل وجوده ،يستلزم كتب ًا كثرية ـ ففي مثل تلك األجواء ،كانت الدماء
والدكتاتوريني ّ
(((
الطاهرة اليت أُريقت يف شارع «چهار مردان» يف قم وأوجدت تلك احلركة العظيمة
ألهايل تلك املدينة هي الرشارة اليت أصابت املستودع اإليماين العظيم هلذا الشعب
وقلبت األجواء بشكل مفاجئ.
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جر هيبة
الشعوب .لو أ ّن هذا الثبات مل يكن ،ولو أ ّن هذا الصمود مل يتحقّق ،ولوال ّ
القوى العظمى الكاذبة إىل التحدي ،ملا نزلت الشعوب إىل امليدان وملا حتقّقت الصحوة
اإلسالمية ،حىت أ ّن هذه األحداث اليت تقوم اآلن بتغيري املنطقة وتصنع عهد ًا جديد ًا
ٍ
وتتحرك وفق سلسلة متصلة .ففي ظل
نقطة
ما كانت لتتحقّق .فاألحداث تبدأ من
ّ
االستقامة والصرب واالستمرار عىل الطريق واملداومة عىل العمل ،ترت ّتب جميع
وكل الربكات.
اخلريات ّ

الصبر والبصيرة شرطا االنتصار
إ ّن الصمود هو الرشط األول .فعىل الشعوب اليت تبدأ السري أن تستقيم﴿ ،ﯦ
نيب
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾((( .نجد يف القرآن الكريم أ ّن األمر
ّ
املتوجه إىل ّ

ورسه هو هذا األمر :جيب
املكرم باالستقامة قد ورد يف أماكن
اإلسالم
ّ
ّ
متعددةّ ،
والتوجه دوم ًا نحو اهلدف ،واملواظبة
الثبات ،والعمل عليه ،وعدم إضاعة الطريق،
ّ
التقدم .فلو حصلت هذه األمور ،ستتواىل االنتصارات ،كما حدث لشعب
عىل
ّ
إيران.
قدم اليوم جتربته العظيمة هذه للشعوب األخرى .جتربة النجاح
شعب إيران ُي ّ
عاميل البصرية والصرب.
الناشئة من
ّ

البصرية تعين عدم فقدان الطريق وعدم االشتباه يف حتديده ،وعدم االبتالء
باالنحرافات واالعوجاجات ،وعدم التأثر بوساوس اخل ّناسني ،وعدم اخللط بني
العمل واهلدف .والصرب يعين الصمود .وكل جيل ينقل إىل اجليل الالحق .واليوم
وقوته ،فإ ّن جليل الشباب يف بلدنا حضور ًا وتواجد ًا مع أنّه مل يشهد مرحلة
بحول اهلل ّ
الثورة ،ومل يدرك مرحلة احلرب جيد ًا؛ إال أنّه يف الوقت نفسه يتم ّتع بتلك الروحية
مهم جد ًا .هذا
واألحاسيس والدافعية ،وبذاك العزم القاطع يصمد يف امليدان؛ فهذا ٌّ
نقوي عوامل هذا الصمود وهذه البصرية
هو ّ
فن الثورة اإلسالمية ،وجيب علينا أن ّ
يف أنفسنا.
عامال اقتدار الشعب (اقتدار النظام وثبات الشعب)
هناك عامالن مرتابطان يشكّ الن سلسلة اقتدار الشعب:
12

املقدس بعدم االنحراف
العامل األول ،هو املوقف احلازم لنظام اجلمهورية اإلسالمية ّ

( )1الشورى.15 ،

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء ٍ
حشد من أهايل قم املقدّسة وعلامء الحوزة

وعدم اخلضوع ،الصمود مقابل التجاوز والتس ّلط الذي متارسه القوى العظمى
وهبويته اجلمعيةُ ،يدرك متام ًا ماذا يفعل،
واالستكبار .إ ّن النظام اإلسالمي بمجموعه،
ّ
وقد اختار الطريق وثبت عليه .هذا هو العامل األول.
والعامل الثاين ،هو احلضور الواعي الفائض بالعزم للشعب الويف .فلو أ ّن هذين
الشيئني انفصال عن بعضهما بعضا ،ولو أ ّن مسؤويل النظام ومدراء البالد كانوا
يتقدم .لو أ ّن مدراء
شك أ ّن العمل لن ّ
متواجدين والشعب مل يكن متواجد ًا ،فال ّ
النظام اب ُتلوا بزيغ النوايا ووهن القدرة عىل التشخيص والفهم وا ّتخاذ القرارات أمام
حشود الكفر والضاللة اليت اص ّطفت مقابلهم ،فمن املؤكد أنّه سيكون لذلك أثره يف
وسيخرج الناس من الساحة .فهذان العامالن موجودان مع ًا ،ومها
اختالل النظامُ ،
أي من
اليوم كذلك ،وسيبقيان يف املستقبل إن شاء اهلل .فمع هذين العاملني لن تؤ ّثر ّ
العدو مع هذا الشعب.
الرضبات واملؤامرات واملكائد واألحابيل اليت يمارسها
ّ
تتوسل بجميع
إ ّن اجلبهة اليت تواجهنا اليوم ـ واليت تزتعمها أمريكا والصهيونية ـ ّ
وتتشبث هبا؛ وتستعمل كل الوسائل اليت يمكن
الطرق اليت يمكن استخدامها
ّ
استخدامها يف مواجهة شعب إيران ،ع ّلهم يتمكّ نون بذلك من إضعاف هذين
العاملني والقضاء عليهما ،ومها عامل اقتدار النظام ،وعامل ثبات الشعب وصموده
ُقره
يف الساحة .وهم بأنفسهم ُي ّ
رصحون هبذا األمر ويقولون إ ّن كل هذا احلظر الذي ن ّ
ونفرضه عىل إيران ـ ويتابعونه بمنتهى العناد ـ من أجل أن نُنهك هذا الشعب فيخرج
فإما أن حيدث هذا األمر ،أو أن
من الساحة ُ
ويعرض الناس عن النظام اإلسالميّ .
يتس ّلل الوهن إىل إرادة املسؤولني فيعيدون النظر يف حساباتهم .وبحسب تعبريهم:
إنّنا نريد أن يشعر مسؤولو اجلمهورية اإلسالمية أنهّ م سيدفعون ثمن ًا باهظ ًا مقابل
قراراتهم ،وذلك من أجل إجياد ثلمة وصدع يف إرادة مسؤويل البالد .فهم يالحقون
فإما أن يوجدوا
قوة وبجميع الوسائل اليت يعرفوهناّ .
هذين األمرين بكل ما أوتوا من ّ
وإما أن يوجدوا الزتلزل يف
الرتديد
ّ
والشك يف قلوب الشعب ويبعدوه عن النظامّ ،
املسؤولني وحيملوهم عىل إعادة النظر يف قراراتهم وخياراتهم .لقد أخطؤوا؛ فإنهّ م لن
ظن األعداء أنّه بإمكاهنم
أي منهما .ذات يوم ،يف صدر اإلسالمّ ،
يتمكّ نوا من حتقيق ٍّ
ِ
أن خيضعوا املسلمني يف شعب أيب طالب باحلصار االقتصادي ،ولك ّنهم مل يتمكّ نوا.
يتصورون أنّنا اليوم نعيش يف
وهؤالء أصحاب الوجوه املُظلمة واحلسابات اخلاطئة،
ّ
أوضاع ٍ مشاهبة ِ
لشعب أيب طالب .األمر ليس كذلك ،نحن اآلن لسنا يف ظروف تشبه
ظروف ِشعب أيب طالب ،فنحن اآلن يف أوضاع بدرية وخيربية .إنّنا نعيش يف ظروف ٍ
شاهد شعبنا فيها عالئم االنتصار بعينيه ،وقد اقرتب منها ،وقد أنجز العديد من
مقدمات االنتصار بشموخ .فهل خياف شعبنا اليوم من احلصار االقتصادي؟! أفبهذه
ّ
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الكلمات وهذه األحابيل يريدون أن ُيخرجوا الشعب من الساحة؟! وهل يمكن هذا
اليشء؟! أم يريدون اليوم أن ُيلقوا الوهن يف إرادة املسؤولني؟ ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾((( ،هذا هو الطريق الذي اختري ببصرية ،وقد اف ُتتح
باجلهاد ،وقد تم تعبيده بدماء أعزائنا .لقد سلكنا هذا الطريق ،وقد تسنمنا ِ
القمم،
ّ
ّ
ِ
سنتقدم أكرث وإن ك ّنا قد بلغنا إىل اليوم الكثري من القمم .أين
ولن نتو ّقف ،وإن شاء اهلل
ّ
هي اجلمهورية اإلسالمية اليوم؟ وأين كانت قبل عرشين أو ثالثني سنة؟ أين كانت
هيمنة أعداء اجلمهورية اإلسالمية ،وصخبهم وضجيجهم يف ذاك الزمان؟ وأين هو
تشجع شعب إيران .إ ّن إرادة املسؤولني
ضعفهم وانكسارهم اليوم؟ إ ّن هذه دالئل
ّ
ستبقى ُمحكمة يف االستمرار عىل طريق اإلسالم الذي هو طريق اهلل ،وطريق الدين،
وطريق سعادة الدنيا واآلخرة.والشعب اليوم ويف الغد سيبقى ثابت ًا يف هذه احلركة
العظيمة.

االنتخابات
أهم ّية الحضور في االنتخابات (المشاركة)
ّ
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أما هم
إ ّن من املجاالت اليت يمكن للشعب أن ُيظهر حضوره فيها هي االنتخاباتّ .
(األعداء) فلم يبدؤوا بذلك (أن يوجدوا الرتديد يف قلوب الشعب) من اليوم ،لقد
مدة ،ع ّلهم يتمكّ نون من تقليل حضور الناس يف هذه االنتخابات.
رشعوا به منذ ّ
تسمعون ثم ترون ،واآلن كذلك باملقدار الذي يصل إىل أسماع الناس وإىل أعينهم
من خالل املطبوعات والوسائل اإلعالمية املختلفة ،فإ ّن أعداءنا ومن أعىل املستويات
حيث مراكز القيادة جلبهة الكفر واالستكبار ،وحىت تلك الدمى واأليادي الصغرية،
وعمالء نظامهم الذين نرشوهم يف كل مكان ،فهنا يوجد منهم ويف اخلارج أيض ًا،
استنفذوا سعيهم ع ّلهم يستطيعون أن يقوموا بعمل ٍ لكي ال يشارك الناس يف هذه
االنتخابات .وإنّين من خالل جتربيت مع سلوك هذا الشعب وبالثقة بلطف اهلل تعاىل،
وقوته أن يكون حضور الناس يف هذه االنتخابات
أتو ّقع بلطف اهلل وفضله وبحوله ّ
العدو وهيب هبذه االنتخابات دم ًا جديد ًا لكيان الثورة والبلد ونظام
حضور ًا يكبت
ّ
اجلمهورية اإلسالمية؛ حيث سيمنحه ذلك حركة جديدة وجيلب املزيد من النشاط،
مثلما كانت جميع االنتخابات .إ ّن االنتخابات هي مظهر حضور الشعب ومظهر
تدخ ّله يف رسم مصريه.
( )1يوسف.108 ،

هؤالء مل يتمكّ نوا من فعل يشء .وما دام هذا الشعب يف الساحة ،وما دام هذا الرتابط
موجود ًا فال يمكن ألي أحد يف هذا البلد أن ُيحقّق شيئ ًا من خالل املخالفات .إنهّ م مل
يتمكّ نوا من فعل يشء ولن يتمكّ نوا ،ولك ّنهم جلبوا خسائر للبلد والشعب .فهل لبلد
أن ال يدفع ثمن ًا مع تلك االنتخابات العظيمة واملجيدة؟
هناك عوامل خمتلفة .وجيب أن تكون بالنسبة لنا جتربةً ،وجيب أن تكون صحيحة،
وجيب أن نكون جميع ًا حذرين؛ فاالنتخابات مظهر حضور الشعب ونتاجه ،وهي
مظهر الرأي العام ومطالب األُ ّمة ،وجيب احرتامها.

نزاهة االنتخابات

جيب أن تكون االنتخابات نزهية وتنافسية .والتنافس هو غري اخلصام ،التنافس خيتلف
عن الطعن املتبادل وجيب عىل اجلميع أن يكونوا ملت ِّفني ،فالتنافس ال يعين تو ّقف
إثبات الذات عىل نفي الغري .التنافس ال يعين أن يقوم األشخاص ومن أجل جذب
أنظار الناس بإطالق الوعود املخالفة للدستور وللقوانني العادية ،فهذا ال ينبغي أن
يكون .أولئك الذين يريدون أن يدخلوا يف ميدان االنتخابات سواء أكانوا من العاملني
فيها واملسؤولني عنها ،أم من املرشحني ،جيب عليهم أن يلزتموا باآلداب والرشوط
املتع ّلقة باحلركة العامة الزنهية ،وأن يكونوا ملزتمني .فهذا أمر رضوري.
جيب عىل جميع املرشفني عىل االنتخابات أن يبذلوا كل ما يف وسعهم ليكونوا أمناء.
وحلسن ّ
كل هذه االنتخابات اليت
احلظ ،إ ّن انتخاباتنا وطوال هذه السنوات املتماديةّ ،
كانت من نصيبنا ـ قد حصلت أكرث من ثالثني عملية انتخابية طوال هذه السنوات
الـ  32ـ كانت انتخابات نزهية .وبعض األوقات ا ُّدعي أ ّن االنتخابات مل تكن نزهية،
ويد ّقق ـ سواء أكان يف حياة اإلمام املباركة إل أم فيما بعد ـ
فأرسلنا من ُيحقّق ُ
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بالطبع ،يوجد آفات وعلينا أن نسعى لكي ال حتصل .فشعبنا وبلدنا حيمل من انتخابات
العام 2009م أجمل الذكريات وأسوأها .فأجملها نتج عن احلضور العظيم ألربعني
مليون نسمة أمام صناديق االنتخابات ممّا أدهش العامل ،وأسوأ الذكريات ما يتع ّلق
كل
بتلك املناكفات السياسية ملجموعة من اجلهلة عديمي اللياقة وبعض املعاندين .يف ّ
قضية وحادثة قد يكون هناك من ال يقبل ويعرتض ،فكيف جيب أن ُيظهر اعرتاضه؟
لقد عينّ القانون طريق هذا األمر ،فلماذا ُيخالفون القانون؟ وملاذا ُيرهقون الناس؟
وملاذا جيعلون البلد سبب ًا إلدخال الرسور عىل قلوب األعداء؟ وملاذا ُين ّفذون الربامج
العدو؟ لقد عينّ القانون
أعدها
اليت تفوح منها الروائح العفنة للخطط والربامج اليت ّ
ّ
كل األطراف ملزمون بالعمل وفق القانون  -حمض
السبيل .هناك قلنا للجميعّ :
القانون  -فلماذا مل يعملوا؟!
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ووجدوا أ ّن األمر ليس كذلك .فمن املمكن أن يكون هناك بعض األعمال املخالفة
هنا وهناك ،لكن ما جيعل االنتخابات غري نزهية ويمكن أن ُيغيرّ نتائجها مل حيصل بتات ًا؛
فما انتخبه الناس قد حتقّق يف اخلارج .جيب أن يسعوا جلعل االنتخابات سامل ًة ونزهية؛
وهذا األمر يقع عىل عاتق املرشفني ،سواء أكان يعمل يف الدولة ووزارة الداخلية أم يف
جهاز جملس صيانة الدستور املحرتم.

أهم ّية القانون
ّ

عىل اجلميع أن يكونوا متيقّظني فال يوجد يشء أعىل وأع ّز من القانون .ويف العامل هناك
السيئ هو أفضل من عدم القانون .وليس ببعيد أن
أمر رائج حيث ُيقال إ ّن القانون ّ
السيئ عىل
يقبل املرء بمثل هذا .ألنّه بدون القانون حيصل اهلرج واملرج؛ فالقانون ّ
األقل هو ضابطة وعىل اإلنسان أن يقوم بإصالحه .وحلسن ّ
احلظ إ ّن قوانني انتخاباتنا
هي قوانني جيدة ومن املمكن تكميلها فيما بعد لتصبح أفضل.

المرشحين لالنتخابات
سلوكيات
ّ
ّ
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التقيد بمجموعة من األمور
أولئك الذين يزنلون يف احلمالت االنتخابية جيب عليهم ّ
لكل الذين ُيشاركون يف االنتخابات كمر ّشحني
موجه ّ
وااللزتام هبا .فهذا اخلطاب ّ
يتحرى هذه السلوكيات يف
وكذلك لغريهم من الناس .شعبنا العزيز عليه أن
ّ
أما إذا
املر ّشحني ُ
ويد ّقق فيها .فعىل املر ّشح أن ُيشارك يف االنتخابات بقصد اخلدمةّ .
كان بقصد حتصيل القدرة وجمع املال وأمثاهلا ،وانطالق ًا من دوافع غري سليمة فإنّه لن
بنية اخلدمة .وهذا األمر
ُي ّ
قدم أية خدمة للبالد .إ ّن مر ّشح االنتخابات جيب أن يشارك ّ
والتحري عنه؛ فلو إ ّن املر ّشحني كانوا م ّتصلني بمراكز الرثوة
ينبغي تشخيصه وفهمه
ّ
يسمى بديمقراطيات العامل يف
والسلطة؛ فإ ّن األمر سيصبح خراب ًا ،كما هو حال ما ّ
أمريكا وغريها؛ فالرشكات وأصحاب الرثوة يدعمون مر ّشحي االنتخابات يف رئاسة
اجلمهورية أو يف انتخابات الكونغرس باملال ،فيكون املر ّشح يف املقابل ملزم ًا جتاههم.
إ ّن رئيس ًا للجمهورية يفوز بفضل أموال األجهزة املختلفة ومراكز الرثوة سيكون
ملزم ًا جتاههم .ذاك النائب يف املجلس الذي يفوز بفضل أموال الرشكة الفالنية أو
قر قانون ًا أو ُيلغيه إذا اعترب
الشخصية الفالنية أو الرأسمايل الفالين سيكون مضطر ًا أن ُي ّ
أولئك ذلك رضوري ًا ،ويكون عندها مستعد ًا لتوسعة القانون أو تضييقه .فوجود مثل
هذا النائب لن يكون لصالح الشعب .فال ينبغي أن يكون مرتبط ًا بمراكز الرثوات
ٍ
وينفق من بيت املال من أجل أن
العامة .فالذي يأيت ُ
الشخصية وبطريق أوىل بالرثوات ّ
مضاعف .فهذه األمور
يصل إىل نيابة املجلس قد وقع يف إشكالني ،أي إن اإلشكال
ٌ
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ينبغي أن ُيراقبها الناس .وبالطبع ،ال جيوز توجيه االتهام ألي شخصٍ ،ونقول إ ّن هذا
ٌ
مرتبط بذاك املكان أو هبذا الشخص أو بتلك األموال ،فيجب استكشاف هذه
السيد
األمور وإثباتها.
ّ
احلظ فإ ّن الناس متيقظني.
جيب عىل الناس أن يفتحوا أعينهم ويلتفتوا .وحلسن
حجة بينه وبني ربه ،فليتم االعتماد عليهم والثقة
والذين يمكن أن يشكلوا لإلنسان ّ
أمور رضورية ،جيب التدقيق.
فليحقّق .هذه ٌ
هبم ،وحيث يمكن للمرء أن ُيحقّقُ ،
وأسأل اهلل أن جتري االنتخابات بشكل جيد؛ وتكون مليئ ًة باحليوية واحلضور الشعيب
ويشخّص الناس فيها جيد ًا وينتخبون بشكل صحيح؛ وأسأل اهلل أن يتم تشكيل جملس ٍ
ُ
الئق بالنظام اإلسالمي .وبلطف اهلل  -إن شاء اهلل  -سيتحقّق هذا األمر يف املستقبل.
لو أردنا العون من اهلل ،وشاركنا ،وانطلق كل واحد م ّنا بدافع املسؤولية وكان هدفنا
نؤمن سعادة
رفعة النظام اإلسالمي واإلسالم وشعب إيران ،وأردنا أن نسعد وأن ّ
تقدمنا عىل هذه األُسس فإ ّن اهلل سيفتح
دنيانا وآخرتنا فطريق اهلل ليس مسدود ًا .ولو ّ
اهلمة ونعزم وننطلق.
املهم أن نبذل ّ
لنا الطريقّ .
إنّين مطمنئ أ ّن هذه االنتخابات ستكون معلم ًا للشعوب األخرى .وبسبب هذا فإ ّن
األجهزة االستكبارية اخلبيثة من إنكلرتا وأمريكا والصهيونية وغريها ،سينشطون
لتخريب هذه االنتخابات بأي شكل ٍ وللطعن هبا .الدول األخرى تتطلع إىل هذه
الريادة االنتخابية والثورية ،أي إىل شعب إيران وما سيفعله .إ ّن شعب إيران هو من
السباقني يف هذا املجال ،فالشعوب األخرى تنظر لرتى إىل أين ستصل االنتخابات يف
ّ
(((
إيران .االستكبار يريد أن جتري االنتخابات يف بلدنا بطريقة جتعل الشعوب يائسة...
حسن ًا ،لقد نطقتم بآخر الكالم! املوت ألمريكا هو آخر الكالم.
حممد اشمل بفضلك وهدايتك ورحمتك وعنايتك حال هذا
ال ّلهم،
بمحمد وآل ّ
ّ
الشعب العزيز.
ال ّلهم ،اشمل شبابنا بنظرة عناية حرضة بقية اهلل أرواحنا فداه ودعاء هذا العظيم .وزد
يوم ًا بعد يوم من انتصارات شعب إيران.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

( )1هنا هيتف احلضور« :املوت ألمريكا».
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ال

يف لقاء امل�شاركني يف امللتقى الثالث للأفكار
اال�سرتاتيجيّة يف مو�ضوع املر�أة والأ�سرة

االسرتاتيجية.
املناسبة :امللتقى الثالث لألفكار
ّ

جمع من العلماء واملفكّ رين واملسؤولني
احلضور:
ٌ
والنخب.
املكان :طهران.
الزمان2012/1/14 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

سدد ألسنتنا بالصواب واحلكمة.
ال ّلهمّ ،

االستراتيجية
هدف اللقاءات
ّ
إ ّن اهلدف من هذا اللقاء ومن هذه االجتماعات هو تبادل وجهات النظر بشكل
علمي مع جمموعات النخب حول املسائل األساسية للبالد .إذا قيل إنهّ ا أفكار
اسرتاتيجية فهذا صحيح ،يف احلقيقة إ ّن السعي هو وصولنا للفكر ،بيد أنّه يمكن
إجراء تقسيم وتنويع؛ الفكر يف جمال العدالة ،الفكر يف جمال املرأة واألرسة ،ثم إ ّن
كل منها حيمل صفة الفكر؛
لدينا الئحة طويلة تصل إىل أكرث من عرشين موضوع ًاّ ،
(وتنوعها) هي هبذا اللحاظ ،وإالّ فإ ّن املرجو بأن نصل إىل رؤية واحدة وفكر
األفكار
ّ
كل جمال من خالل التالقي واملخاض الفكري واملعنوي هلذا اجلمع من
واحد يف ّ
سيقدموهنا لإلسالم ولنظام اجلمهورية اإلسالمية .وبالطبع
ال ُنخب واملساعدة اليت
ّ
فليس املقصود بأن نقوم يف هذه اللقاءات ببحث موضوع ما من الصفر إىل املئة ،فهذا
اهلامة واملطروحة
األمر ليس عملي ًا أيض ًا ،وإنّما اهلدف ّ
شق طريق التعامل مع املسائل ّ
واملستقبل .نريد  -وخاصة يف البعد النظري  -أن ُيف َتح طريق كي تتوىل نُخب البالد
وعقوهلا الفعالة وأهل اخلربة يف كل اختصاص جزء ًا من املسؤولية إلنضاج فكر
سليم ،يتحول بدوره إىل قاعدة للتنفيذ والعمل والربجمة؛ ما أقصده هو أ ّن هناك نقاط
قوة يف املجال النظري وكذلك يف املجال التطبيقي ،ويف هذه
ضعف وكذلك نقاط ّ
يتم مع املفكّ رين وأهل اخلربة
اللقاءات يتم كشف هذه النقاط من خالل البحث الذي ّ
يف كل اختصاص وباالستناد إىل معلوماتهم وإنجازاتهم العلمية ،ويمكننا أن نشخّص
ُرمم النقاط املزتعزعة أو
قوتنا وكذلك نقاط ضعفنا وأن ننهض ملعاجلتها ،وأن ن ّ
نقاط ّ
املتصدعة ،وأن نُصلحها ونُزيل مواطن الضعف.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركني يف امللتقى الثالث لألفكار االسرتاتيجيّة يف موضوع املرأة واألرسة

رحب بجميع اإلخوة واألخوات وأشكر احلارضين املحرتمني عىل مشاركتهم يف هذا
أُ ِّ
أوجه شكر ًا خاص ًا للمتك ّلمني واخلطباء ،سواء
العمل اجلماعي البالغ األمهية .كذلك ّ
قدموا مطالب أو الذين أبدوا حجج ًا وانتقادات عىل ما ُطرح .كذلك
أكانوا الذين ّ
أشكر من كل قليب رئيس ومدير الربنامج جناب الدكتور واعظ زاده عىل اإلدارة
احلسنة هلذا اللقاء ،وبشكل أكرث عىل متهيده وتنظيمه لشكل هذا اللقاء ومضمونه ،هو
عدة شهور.
وث ّلة من العاملني عىل مدى ّ
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متقدمون وأين نحن متأخرون؛
ينبغي لنا أن نعرف موقعيتنا يف عامل التنظري ،أين نحن ّ
يف الواقع هناك أماكن نحن فيها يف املقدمة ويف جماالت أخرى نحن يف اخللف ،ويف
جمال مسألة املرأة وما نبحثه اآلن .كل املصادر والتعاليم اإلسالمية يف متناول أيدينا،
واآليات القرآنية الكريمة؛ سواء ما يتع ّلق هبذه املسألة بشكل مبارش أو ما يشملها يف
كلياته من خالل عمومه وإطالقه؛ ينبغي لنا أن نضعها يف قالب نظري؛ أن نُخرجها
بشكل نظريات وجمموعات لدهيا قابلية االشتقاق واالستخدام واالستنتاج ،ومن
نحوهلا إىل برامج ،وكذلك بني أيدي
ثم نضعها بني أيدي اجلميع – بني أيدينا لكي ّ
واحلق معهم ،لقد ازداد اليوم
املخالفني واملستفرسين  -حيث أشار بعضهم هلذا -
ّ
يف الدنيا عدد املستفرسين واملتسائلني حول رؤى اجلمهورية اإلسالمية اليت حتمل يف
طياتها جتربة ثالثني عام ًا ،وأنتم ُتدركون هذا بالطبع ونحن عىل اطالع بشكل كليّ ؛
هناك كرث يراجعون ويسألون ،يريدون أن يعرفوا املواضيع املختلفة حول ما هو
موجود يف اجلمهورية اإلسالمية ،حسن ًا ،ينبغي أن تو ّفر اإلجابات هلؤالء.

للتقدم،
يف السابق كان لنا لقاءان ،أحدمها حول األطروحة اإلسالمية  -اإليرانية
ّ
واآلخر حول العدالة .مع أ ّن هذين املوضوعني منفصالن الواحد عن اآلخر ،إالّ
أنهّ ما يف طول بعضيهما بعضا .لقد أُنجزت أعمال جيدة ،وأرغب أن يعرف اإلخوة
واألخوات هبذا ،ألنّه  -من اآلن فصاعد ًا -يؤ ّثر عىل ما سأذكره بالنسبة ملوضوع
يتقدم بشكل جدي .لقد أشار السيد واعظ زاده هلذا؛ إال أ ّن
الليلة ،اعلموا أ ّن العمل ّ
تفاصيل األعمال اليت جرت هي أكرث مما ذكره يف حديثه كتقرير ،ألنّه كان عىل سبيل
ُ
تأسس
وجد ّية،
جيدة
ّ
وخاصة يف هذا املركز الذي ّ
ّ
االختصار .لقد أنجزت أعمال ّ
هبمة الباحثني يقوم بأعمال جيدة جد ًا.
لألطروحة اإلسالمية اإليرانية
ّ
للتقدم ،فهو ّ
يف احلقيقة ،إ ّن كل من هذه اللقاءات ينرث بذرة يف أرض خصبة .مهمة ري وسقي
هذه األرض تقع عىل عاتق جمموعة من العاملني الذين تم تعيني بعضهم حىت اآلن،
وبعضهم اآلخر نقوم بالتفكري بتحديدهم إن شاء اهلل ،وبالطبع فإ ّن اجلو العام للبالد
تتقدم
يساعد عىل االزدهار .ونحن كذلك لسنا مستعجلني .بالطبع ،نرغب يف أن ّ
ترسع يف
األعمال برسعة أي إنّنا ال نقبل بالكسل والتخ ّلف وما شابه؛ ولكن ال يوجد ّ
بترسع ،نريد للعمل أن خيرج متين ًا وعميق ًا وخالد ًا ويملك
العمل ،ال نريد أن نعمل ّ
قابلية العرض والدفاع عنه .إن شاء اهلل ،فإ ّن هذه اجللسات  -هذه اجللسة وما سبقها
 -ستؤدي هذا الدور ،وأنا متأكد من هذا األمر.

المرأة واألسرة

دور المرأة في الثورة

( )1التوبة.118 ،

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركني يف امللتقى الثالث لألفكار االسرتاتيجيّة يف موضوع املرأة واألرسة

إ ّن مسألة املرأة واألرسة هي من مسائل الدرجة األوىل بالنسبة للبالد .ولقد أثبت
وحتدثوا هنا هذا املعىن ،ال رضورة ألن
األصدقاء والسيدات والسادة الذين حرضوا ّ
دل الكالم هذا عىل أ ّن املسألة
وبينتم بشكل واسع وجيد ،لقد ّ
نضيف شيئ ًا عىل ما قلتم ّ
مهمة جد ًا .إ ّن دور وحصة السيدات يف النظام دور استثنايئ وممتاز؛ مثلما كان دور
السيدات يف أصل الثورة ممتاز ًا .ربما ال يعرف الشباب األعزاء احلارضون يف هذا
اللقاء  -ممن مل يكونوا يف زمان الكفاح أو الثورة  -ما الذي حدث حينها ،ومعلوماتهم
هي عن طريق التقارير اليت يشوهبا النقص جميع ًا؛ ولألسف ،التقارير واألخبار ك ّلها
اليت خرجت من قلب الكفاح والثورة ناقصة وذات ُبعد واحد وخمترصة .لدينا عمل
االسرتاتيجية إال أنّه
كبري ينبغي إنجازه يف هذا املجال  -وإن مل يكن هذا من األفكار
ّ
االسرتاتيجية  -وينبغي أن تتم متابعته إن شاء اهلل؛ أولئك الذين شاركوا
من األعمال
ّ
هلن دور (مميزّ ) سواء
وكان هلم حضور فعال منذ بداية الثورة يعلمون بأ ّن النساء كان ّ
أكان يف بدايات النهضة أم يف زمن الثورة؛ أي يف تلك السنة والنصف من التحركات
اجلماهريية الثورية ،كان للنساء دور مؤ ّثر وال بديل له حىت أنهّ ن لو مل يشاركن فقط
التحركات كل ذلك
التحركات والتظاهرات احلاشدة والعظيمة ،ملا كان هلذه
يف هذه
ّ
ّ
األثر ،بل إنّه يف بعض االماكن  -مثالً عندنا يف مشهد  -كان انطالق التظاهرات
هلن الرشطة،
بواسطة النساء؛ أي إ ّن أول حركة شعبية كانت حركة نسائية وقد ّ
تصدت ّ
التحركات من الرجال ،هكذا كان األمر يف الثورة واملواجهات.
وانطلقت فيما بعد
ّ
وكذلك بالنسبة إىل دورهن يف تشكيل النظام وما جرى بعده بشكل رسيع ،أي زمن
(((
احلرب ،زمن املحنة ،زمن االمتحان الصعب ﴿ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾
لقد كانت األوضاع قاسية يف زمن احلرب .واحلال ،فإ ّن بعضهم شاهد احلرب عرب
التلفاز واإلذاعة وما شابه ،وبعضهم كان يف ميدان احلرب بجسده وروحه ،ما يتم
عرضه من تقارير وأخبار مفعمة باحلماس والشوق يف احلرب ،ك ّله صحيح وحقيقي،
كل
حيث إنّين أقرأ الكثري من الكتب املتع ّلقة بذكريات املقاتلني وأعلم بأنهّ ا صحيحةّ ،
ذلك الشوق واحلرقة والعشق للجهاد واالشتياق للشهادة وعدم الرهبة من املوت وما
لكن النظرة العامة للحرب كانت نظرة
شابه ،هو ما ُيعرض يف التقارير وهو صحيحّ ،
تتقدم وحتارب بشوق وهلفة ال تعلم ما
مثقلة باملحنة واحلزن .حسن ًا ،تلك الكتيبة اليت ّ
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هي احلالة املوجودة يف املركز الرئيس حول كل أوضاع اجلبهة ،وما هي نقاط الضعف،
وما هي اهلواجس اجلدية .وما وراء املركز الرئيس عىل املستوى العام للبالد ،ماهي
النواقص واملخاوف املوجودة .لقد كان زمن ًا صعب ًا ،ويف هذا الزمن الصعب كان دور
النساء دور ًا استثنائي ًا؛ دور أمهات الشهداء ،دور زوجات الشهداء ،دور النساء املبارش
املتصل بساحة احلرب مبارشة يف أعمال الدعم واملؤازرة ،وأحيان ًا وبشكل نادر يف
شاهدت عن قرب أعمال الدعم احلريب للنساء
األعمال العسكرية والعمليات .ولقد
ُ
يف األهواز حيث كان دور ًا منقطع النظري .لقد كانت النساء فاعالت حىت يف األقسام
تدل عىل هذا األمر ،لقد شكّ لن فريق
العسكرية .القصة «دا» اليت كتبتها السيدة حسيين ّ
أم ًا لشهيدين،
عمل ال يمكن قياسه ّ
أم ًا لشهيدّ ،
أم ًاّ ،
بأي معيار وال مزيان .أن تكون ّ
لثالثة شهداء ،ألربعة شهداء ،ليس األمر بالطرفة اليت يسهل ذكرها عىل اللسان .إذا
عدة مرات ،كم نقلق عليه؟ فماذا لو ذهب الولد فقُتل،
تعرض طفل للزكام وسعل ّ
ّ
ُ
األم بكل عواطفها األمومية املرهفة
وهذه
طرفة؟
هذه
هل
الثالث،
ثم
الثاين،
تل
ق
ثم
ّ
ّ
أم أخرى إلرسال أوالدهن إىل ساحة
وامللتهبة تؤ ّدي دورها بشكل
ّ
تتشجع معه مئة ّ
احلرب ،لو أ ّن تلك األمهات  -حني وصلتهن جثامني أبنائهن أو مل تصل -صدرت
وشق للجيوب أو اعرتاض عىل اإلمام (اخلميين) وعىل
منهن آهات وأنني ،عتاب
ّ
ّ
شل يف تلك السنوات واملراحل األوىل للحرب،
احلرب ،فال ّ
شك أ ّن احلرب كانت س ُت ّ
وهذا هو دور أمهات الشهداء ،والزوجات الصابرات للشهداء .نساء شابات يفقدن
كن يتمنينها ،أن يرضني أوالً بأن يذهب أزواجهن
أزواجهن يف بداية احلياة اجلميلة اليت ّ
ثم يتحملن شهادتهم ،ثم يفتخرن
الشباب إىل حيث من املمكن أن ال يرجعوا ،ومن ّ
ثم املعاناة املستمرة
هبذا ويرفعن رؤوسهن شموخ ًا ،هذه أدوار ال بديل هلا وال مثيلّ .
بمعوق جسده
تزوجن
املعوقني من جرحى احلرب .سيدات ّ
ّ
حىت اآلن لزوجات ّ
ناقص ،ويف بعض األحيان يكون يسء اخلُ ُلق بسبب وضعه اجلسدي أو العوارض
الناشئة من حاالت الرصع والتش ّنج العصيب ،أن تقوم سيدة بملء إرادتها وبشكل
تطوعي وبدون أي إجبارتكون قد قامت بعمل
ملزتم ومسؤول
ّ
وتتحمل هذا بشكل ّ
ُلن (أيتها السيدات) إنّنا نجيء يف اليوم لزيارة أحد اجلرحى
فدايئ كبري .أحيان ًا قد َتق َ
ملدة ساعتني ،حسن ًا يف كل مرة تذهنب ُتشكرن عىل تعبكن ،ولكن أحيان ًا يكون العكس،
تكن زوجات هلؤالء اجلرحى ،تصبحن دائنات! أي إ ّن طبيعة احلال أن
أننت خترتن أن ّ
أننت هبذا العمل ،لكن أولئك النسوة قمن بتلك التضحية .ويف احلقيقة إ ّن دور
تقمن ّ
ويحسب.
النساء ال يمكن أن ُي ّ
حد ُ

دور الشعب في فكر اإلمام الخميني

يف ذلك اليوم الذي تشكّ لت فيه اللجان ،جميع الفئات جاءت إليها ،من الطالب
اجلامعي إىل األستاذ وطالب العلم ،عامل الصف األول ،الناس العاديني ،ك ّلهم جاؤوا
توجه اجلميع إىل جبهات احلرب بأمر اإلمام.
وانتسبوا للجان .حني بدأت احلرب ّ
وحني قال اإلمام يف أواخر عمره :جيب أن تذهبوا وتبنوا وتصنعوا للوصول إىل
حترك اجلميع نحو إعادة البناء ،لكن الفتوحات ال تزال مستمرة حىت اليوم.
االكتفاء ّ

تقدمنا اليوم إىل األمام فإ ّن ذلك بفضل اإلمام ،لقد أطلق عنان هذه
أعتقد أنّنا حيثما ّ
حترك هذا
احلركة بشكل متني بحيث إ ّن أمثايل ينبغي أن يركضوا اليوم وراءه .لقد ّ
الشعب ،وال تزال الراية تنتقل من جيل إىل جيل ومن يد إىل يد.

دور المرأة في الثورة عند اإلمام الخميني

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركني يف امللتقى الثالث لألفكار االسرتاتيجيّة يف موضوع املرأة واألرسة

أقر وأعرتف بأ ّن إمامنا العظيم كان أول من أدرك هذا الدور  -كالكثري من
وإنّين ّ
األمور األخرى اليت كان أول من أدركها ومل يكن أحد م ّنا يعرفها ،ولذلك فقد أدرك
اإلمام دور الشعب ،أدرك االمام تأثري حضور الشعب ،يف الوقت الذي مل يكن أحد
ُيدرك ذلك .بعض كبار الشخصيات كانوا بتعابري قبيحة يقولون لنا :هل تظ ّنون أنّه
يمكن القيام بأعمال كبرية مع هذا الشعب؟! كانوا يتك ّلمون بشكل حيتقر هؤالء
أما اإلمام  -فعىل العكس من ذلك  -عرف قدر
الناس وكأنهّ م ال
ّ
يتحدثون عن برش! ّ
الشعب ،وعرف الشعب ،أدرك قدراته وكشفها واستنهضها؛ أل ّن اإلمام كان صادق ًا،
أل ّن كالمه كان خيرج من ذلك القلب النوراين الكبري ،فإنّه كان يؤ ّثر يف الناس ،لذلك
فإ ّن اجلميع قد نزل إىل الساحة.

وهكذا كان اإلمام أيض ًا يف جمال املرأة ،لقد أدرك اإلمام دور النساء ،وإالّ فقد كان
هناك علماء كبار حيث ك ّنا نتجادل معهم حول مسألة مشاركة النساء يف التظاهرات
أو عدم املشاركة ،وكانوا يقولون بعدم مشاركة النساء يف التظاهرات.

فكر اإلمام حصن منيع
نئ ليقدر عىل الوقوف يف
ذلك احلصن املنيع الذي كان اإلنسان يعتمد عليه ويطم ّ
هامة ،كان حصن رأي اإلمام وفكر اإلمام
مواجهة هكذا آراء صادرة من مراكز ّ
وعزمه .رحمة اهلل تعاىل عىل هذا الرجل العظيم إىل أبد اآلبدين.
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عىل أي حال ،فإ ّن دور النساء ال بديل له ،لذا فإ ّن هذا الدور رضوري أل ّن له مستقبالً،
لقد مىض عىل عمر الثورة  32عام ًا ،وهو عمر شباب حىت عند اإلنسان ،فما بالك
عمر هذا النظام اإلهلي ملئات السنني ،نحن ال نزال
بمدة كهذه يف التاريخ .ينبغي أن ُي ّ
يف ريعان شبابه ،املستقبل حمتاج هلذا احلضور النسايئ يف حشود احلضور الوطين ،لذا
السعة املوجودة يف جمتمعنا،
فإ ّن علينا أن نبذل اجلهد يف مسألة املرأة واحلفاظ عىل هذه ّ
وهذا هو السبب األول لكي نتصدى لبحث مسألة املرأة.
السبب الثاين هو مسألة األرسة ،لقد كان للمتك ّلمني املحرتمني باألمس أبحاث جيدة،
إن أردت أن أحكم ،فسأقول إ ّن متوسط األبحاث كان فوق مستوى «اجليد» ،كالم
جيدة ،استنباطات واستنتاجات جيدة من زوايا خمتلفة .فقضية
صحيح ،إحصاءات ّ
كل مفكر بدراستها من أحد أبعادها ،س ّلطوا األضواء عىل تفاصيل
ّ
متعددة األبعاد قام ّ
املهم واحلساس .يمكن لإلنسان أن يشاهد هذه الزوايا ،يف
هيكل هذا املوضوع
ّ
الواقع ،كانت حمل إفادة لنا.

أهم ّية األسرة في المجتمع
ّ

مهمة جد ًا ،القاعدة األساس للمجتمع،
ً
بناء عىل هذا ،إ ّن مسألة األرسة هي مسألة ّ
اخللية األساس يف املجتمع ،وليس بمعىن أنّه إذا كانت هذه اخللية سليمة ،فإ ّن السالمة
سترُ ى يف بقية األجزاء أو أنهّ ا إذا فسدت فإن باقي األجزاء ستفسد بتبعيتها ،بل إنهّ ا
إذا كانت سليمة فإ ّن اجلسم سامل ،أل ّن اجلسم ليس شيئا آخر غري اخلاليا ،كل جهاز
هو عبارة عن جمموعة من اخلاليا .إذا استطعنا أن نحفظ هذه اخلاليا ساملة ،فسيكون
احلد.
مهمة إىل هذا ّ
اجلهاز سليم ًا .املسألة ّ
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يتقدم ما مل ينعم البلد بمؤسسة أرسية
يف األساس؛ ال يمكن للمجتمع اإلسالمي أن ّ
للتقدم يف املجاالت املختلفة واملجاالت الثقافية
سليمة وحيوية ونشيطة .ال إمكان
ّ
خاصة بدون أُرس جيدة؛ فاألرسة رضورة ،وال يتناقض ذلك مع القول بأنّه ال يوجد
تقدم .إ ّن ما تظهر مؤرشاته بشكل أكرب يوم ًا بعد يوم
أرسة يف الغرب ولكن يوجد ّ
يف خراب مؤسسة األرسة يف الغرب ،سوف يلقي بظالله وآثاره (عىل الغرب) ،ال
داعي لالستعجال ،فاألحداث العاملية والتارخيية ليست باألمر الذي تظهر آثاره فور ًا
وبرسعة ،بل تظهر بشكل تدرجيي؛ مع أنّه ال تزال تؤ ّثر حىت اآلن .يف الزمن الذي أنتج
التطور كانت األرسة هناك ال تزال حمافظة عىل بنياهنا ،حىت مسألة العالقة
الغرب هذا
ّ
بني اجلنسني كانت ال تزال مضبوطة من خالل رعاية األخالق اجلنسية  -بالطبع ليس
بشكلها اإلسالمي ،وإنّما بأسلوهبا اخلاص .من لديه ا ّطالع عىل املعارف الغربية سواء

المؤسسات وال ُنخب في مجالي المرأة واألسرة
مسؤولية
ّ
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركني يف امللتقى الثالث لألفكار االسرتاتيجيّة يف موضوع املرأة واألرسة

يف أوروبا أو يف أمريكا يرى ويشاهد هذا األمر ،حيث كان هناك رعاية لألخالق
بني اجلنسني وكان هناك حياء واجتناب للتهم وما شابه .لقد نشأ هذا الفلتان وهذه
مهدوا األرضية هلذا يف ذلك الزمن ،واليوم وصلوا إىل
اإلباحية بشكل تدرجيي ،وقد ّ
(((
مر ًا وصعب ًا جد ًا هلم .هذا هو
هذا املستوى .لذلك فإ ّن أوضاعهم اليوم ستنتج غد ًا ّ
السبب الثاين.
والسبب الثالث هو أنّه يف هذه االثنتني والثالثني عام ًا ،لطاملا كانت مسألة املرأة عىل
رأس الئحة االعرتاض علينا من قبل األعداء ،منذ بداية الثورة ،اعرتضوا علينا
وجعلوها يف مستوى اإلرهاب ونقض حقوق البرش ،يومها مل يكن معلوم ًا (بالنسبة
هلم) كيف سيتعامل املجتمع اإلسالمي مع جنس النساء ،بدأوا بحملتهم :اإلسالم
ضد املرأة ،اإلسالم هو هكذا وهكذا .وبالطبع فإنهّ م ال يزالون مستمرين يف هذا حىت
اليوم.
حسن ًا ،كان علينا أن نواجه وندافع .يف املقابل ،ال يمكن االستخفاف بالرأي العام
الكل خبيث ،اخلباثة خاصة
العاملي ،فال يمكن اعتبار اجلميع ُمغرضني وليس
ّ
معينة ،من السياسيني وص ّناع السياسة واملخططني وأمثاهلم ،ينبغي لنا أن
بمجموعة ّ
نتصدى.
عامة الناس عرضة هلذا التضليل الكبري ،لذا ينبغي أن
ّ
ال نسمح بأن يصبح ّ
يتهرب عمد ًا من طرح مسألة األرسة ،يف جميع
علينا أن نذكر أيض ًا ،أ ّن الغرب ّ
األبحاث اليت جيروهنا ،هناك بحث للمرأة ولكن ال يوجد أثر لبحث األرسة ،إ ّن
األرسة هي نقطة ضعف الغرب ،إنهّ م يطرحون مسألة املرأة ولكن ال يذكرون حىت
التصدي
وبناء عىل هذا ،فإ ّن
اسم األرسة ،مع أ ّن املرأة ليست منفصلة عن األرسة؛
ّ
ً
هلذه املسألة أمر رضوري.

 -1مجال التنظير
حسن ًا ،لقد كان هذا اللقاء أيض ًا جيد ًا جد ًا ،ما أدركناه يف هذا اللقاء ،باإلضافة إىل
مهم  -أنّنا عرفنا أنّه يف جمال املرأة
ما كسبناه من مضمون أبحاث األصدقاء  -وهو ّ
التخصيص من األعمال اليت تنتظر اإلنجاز
واألرسة لدينا عىل املستوى العلمي
ّ
إىل ما شاء اهلل تعاىل ،هناك من األعمال املطلوب إنجازها واليت قد اقرتحها بعض
األصدقاء – بتشكيل املركز الفالين أو مركز كذا – وكل هذا صحيح ،ينبغي أن
( )1مستقبالً.
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ُينجز يف الواقع .ولقد تك ّلمنا سابق ًا مع اإلخوة يف املكتب ،مع (السيد واعظ زاده)
وآخرين حول متابعة عمل هذا امللتقى يف مسائل املرأة واألرسة ،يف أذهاهنم العديد من
مهمة إن شاء اهلل.
األعمال .يف جمال التنظري سيتم إنجاز أعمال ّ

 -2إنتاج الخطاب

كذلك يف جمال إنتاج اخلطاب وأيض ًا يف جمال تقريب هذا اخلطاب من مرحلة التنفيذ،
والذي  -بطبيعة احلال  -إن متّت صياغته بشكل خطاب فلن يكون من الصعب إجراؤه
عملي ًا .أي إ ّن تلك اإلشكاالت املوجودة مع جملس الشورى وجملس صيانة الدستور
وغريه ،يتم حلها وإزالتها .إ ّن اخلطاب يف املجتمع هو مثل اهلواء يتنفسه اجلميع  -سواء
أعرفوا هبذا أم مل يعرفوا ،سواء أرادوا أم مل يريدوا  -ينبغي صياغة هذا اخلطاب الذي يقع
خاص عىل علماء الدين
دور بارز ومهم فيه عىل عاتق وسائل اإلعالم ،وكذلك بشكل
ّ
وكبار الشخصيات وأساتذة اجلامعات .حسن ًا ،علينا أن نمأل الفراغ النظري يف هذا
املجال .وستكون النتيجة بأ ّن االستثمار يف جمال األبحاث أمر رضوري بأكرب قدر ممكن،
وصلت إىل هذه النتيجة من خالل مراجعيت ملقاالت األصدقاء -
نؤيد هذا .لقد
ُ
ونحن ّ
قمت بتصنيفها بأنّه عىل مؤسسات
اليت وصلتين خالصاتها ونصوصها سابق ًا  -وكذلك ُ
خصص استثمار ًا ومتويالً بقدر املستطاع بقدر طاقاتها وإمكاناتها
النظام بمجموعها أن ُت ّ
يف البحث والدراسات يف هذا املجال.

النظريات الرائجة ونقدها
 -3دراسة
ّ

جيب دراسة النظريات الرائجة يف العامل ونقدها بدون انفعال ،والتأكيد عىل عدم
شاهدت الليلة هذه الروح من الكلمة األوىل
مهم جد ًا .ولقد
ُ
االنفعال هو أمر ّ
رأيت أ ّن النظرة هي نظرة انتقادية للوضع
للمشاركني وحىت الكلمة االخرية ،حيث
ُ
املوجود يف الغرب فيما يتع ّلق باملرأة وخاصة يف مسألة األرسة.

نظرة الغرب للمرأة
واملالحظ أ ّن أغلب االنتقادات اليت وجهتموها للغرب كانت يف جمال األرسة،
ولكنين أعتقد أ ّن اجلريمة األكرب اليت اقرتفها الغرب يف مسألة املرأة واألرسة كانت
توجه
يف نظرته للمرأة ،وهذا ال يمكن وصفه بجملة أو اثنتني .إ ّن السياسة الغربية ِّ
(((
واملتشددون
أكرب رضبة وإهانة لكرامة املرأة ،حىت هؤالء النسويون (الفمينزيم)
ّ
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( )1النسوية :هي جمموعة خمتلفة من النظريات االجتماعية ،واحلركات السياسية ،والفلسفات األخالقية،
حتركها دوافع متع ّلقة بقضايا املرأة.
اليت ّ

يوجد يف الغرب وخاصة يف أمريكا ويف شمال أوروبا  -البلدان اإلسكندنافية  -مراكز
مهمة ،عملها األصيل هو عرض النساء للرجال ،ويتم اإلعالن عن هذا يف الصحف
ّ
ً
أشد عىل النساء من
وعادة.
ا
عرف
هذا
أصبح
يعرتض!
أحد
وال
واملجالت،
أي رضبة ّ
ُّ
هذا؟ بأن يتم صناعة نموذج للنساء عىل تلك الشاكلة – لنسائهم هم وللبلدان اليت
يوجهوهنا حالي ًا .وعليه ينبغي أال
تتبعهم وليس لنسائنا – فهذه من ّ
أشد الرضبات اليت ّ
يتم ّلكنا االنفعال يف مواجهة هذه الثقافة اخلاطئة .إ ّن الغرب يف مسألة املرأة واألرسة
يعيش يف ضياع وضالل ٍ عميق ،ال األرسة فقط ،بل األمر يتع ّلق بشخصية املرأة وهوية
املرأة ،والغرب واقع يف ضالل ٍ عجيب.
إ ّن علينا أن نستفيد يف هذه الدراسات من خمزوننا العلمي -وهو ليس بقليل -حيث
يمكن استخراج عرشات النظريات والنماذج الراقية يف جمال املرأة واألرسة .ينبغي
صياغتها بشكل نظريات ،وتدوينها وعرضها بتفاصيلها وأجزائها .هذه أعمال
متوسطة املدى وطويلة املدى وينبغي أن ُتنجز .ينبغي االستفادة من التعاليم األصيلة
والراقية لإلسالم يف القرآن واحلديث.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركني يف امللتقى الثالث لألفكار االسرتاتيجيّة يف موضوع املرأة واألرسة

يوجهون رضبة للمرأة من حيث ال يشعرون،
 ولدهيم مستويات وطبقات خمتلفة ّ -الظن  -أي إ ّن العاملني يف هذا املجال حسب الظاهر
يترصفون من باب حسن
فهم
ّ
ّ
ال يفهمون ماذا يفعلون  -وحيتمل أن يكون ص ّناع السياسات واملخططون للربامج
خلف الكواليس عىل علم كامل بما يفعلون.
كما أ ّن هذا االحتمال قد ورد يف بروتوكوالت بين صهيون بشكل ٍ كامل ،حيث إ ّن
تضييع جنس النساء وجعلهن مظهر ًا لالستغالل الشهواين للرجال قد ُذ ِكر يف مواد
ويشكّ ك يف سند واعتبار هذه الربوتوكوالت؛
ذلك الكتاب .وهنا قد يأيت شخص ُ
املؤسسات الصهيونية والشبكات اإلعالنية الصهيونية
لكن عندما يشاهد اإلنسان
ّ
يتم تنفيذه بشكل عميل ،فهو وإن مل يصبح واجب ًا بالنسبة هلم،
ُيدرك أ ّن هذا األمر ّ
لك ّنهم يقومون به بشكل مستحب ،لقد الزتموا هبذا العمل وهم ين ّفذونه ،هيملون املرأة
وحيقّروهنا؛ أي إنهّ م قاموا بتثبيت رسوم وأعراف وعادات ال تقبل املخالفة وال التجرؤ
عليها( .فعندهم مثالً) ينبغي للرجل يف أي جملس عام (لقاء رسمي) ،أن يرتدي ب ّزة
زبة ويسدل أكمامه حىت املعصم ،وليس له
رسمية ،وأن يضع «بابيون» ويقفل ياقة ال ّ
أن يرتدي بنطلون ًا قصري ًا وال قميص ًا قصري األكمام ،ولكن عىل السيدة يف ذلك اللقاء
الرسمي نفسه أن ُتظهر أقسام ًا من جسدها بشكل عار ،وإذا حرضت بلباس كامل
فهذا حمل اشكال! إن مل تكن متربجة ومزتينة فهذا حمل إشكال! لقد أصبح هذا عرف ًا،
ويفتخرون به أيض ًا.
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ضيق ،وكذلك فإ ّن الكثري من
نت هنا ّ
دو ُ
ولقد ّ
عدة مالحظات ،ولكن بما أ ّن الوقت ّ
أكررها ،ومن جمموع األمور اليت كتب ُتها،
األفكار قد ّ
تم طرحها ،فعليه ال حاجة ألن ّ
ما أرغب أن أطرحه هنا ،هو أ ّن نظرة اإلسالم بشكل إجمايل للمرأة – كجنس – هي
نظرة مميزّ ة ومتعالية جد ًا ،وكذلك نظرته للمرأة يف العائلة؛ باعتقادي أ ّن الكثري من
هذه املشكالت املتع ّلقة باملرأة ناشئة من مشكالت احلياة اجلمعية لألرسة ،حيث إ ّن
ومتعددة ،أحيان ًا حني
املرأة هي حمورها .لدينا فراغات قانونية وعرفية وتقليدية عجيبة
ّ
املتنوعة
تتصل بنا السيدات – من جملس الشورى أو من احلوزة أو من املراجعات ّ
للناس أو من مراكز أخرى – وتطرحن مشكالتهن ،نالحظ أ ّن هذه املشكالت تتع ّلق
بشكل أسايس باملشكالت داخل األرسة ،إذا كان للمرأة داخل األرسة أمان نفيس
وأمان أخالقي وراحة وسكن ،وكان الزوج لباس ًا هلا بشكل حقيقي – كما أنهّ ا هي
تم رعاية
لباس للزوج أيض ًا– وكما أراد القرآن أن يكون بينهما مودة ورحمة ،وإذا ّ
﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾(((يف األرسة – هذه األمور اليت هي أصول كلية
للتحمل ،وستتمكّ ن
وأساسية؛ حينها ستكون مشكالت املرأة خارج األرسة قابلة
ّ
املرأة من التغلب عىل هذه املشكالت .إذا متكّ نت املرأة أن ُتخ ِّفف من هذه املشكالت
شك ،من أن تفعل ذلك يف
يف مركز اسرتاحتها ويف مرتاسها األسايس ،فستتمكّ ن بال ّ
ساحة املجتمع.
قضية األرسة ،لدى اإلسالم أفكار
قضية املرأة نفسها وكذلك يف ّ
يف كلتا املسألتني؛ يف ّ
ّ
ومهمة.
جذابة وبارزة
ّ

أوالً :إ ّن نظرة اإلسالم إىل اجلنس ،هي نظرة من الدرجة الثانية .النظرة األوىل وذات
الدرجة األوىل ،هي البعد اإلنساين ،واليت ال دور فيها للجنس .اخلطاب لإلنسان،
(((
آمن» أي إ ّن الصيغة آمنوا
وهناك ﴿
ﯙﯚﯛ ﴾ وال يوجد «يا أيتها اللوايت ّ
ْ
هي صيغة ذكورية وليست صيغة أنثوية ،ولكن هذا ال يعين أبد ًا بأ ّن هناك أفضلية
للرجل عىل املرأة يف هذا اخلطاب ،وإنّما هذا ناشئ من عوامل أخرى ،وتلك العوامل
واضحة بالنسبة لنا .وال أريد هنا أن أدخل يف بحث ،مثالً ملاذا نقول يف اللغة الفارسية
للشعب «مردم» (كلمة فارسية تعين رجل) وهي مشتقّة من الرجل «مرد» وال نقول
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( )1البقرة.228 ،
( )1األنفال.15 ،

«زنّم» مثالً (زن = امرأة) ،وكذلك يف اإلنكلزيية هناك  humanملاذا man؟؛ فليست
ترصفوا يف اللغة عىل
هذه عالمة عىل أنهّ ا موجودة بسبب غلبة الثقافة الذكورية وقد ّ
أساسها ،ال ،ليس كذلك بل هناك عوامل أخرى.

التقرب من اهلل ،هناك نساء  -كالزهراء وكزينب وكمريم
حسن ًا انظروا إىل مسألة ّ
والتصور .ففي اآلية الرشيفة من سورة
مقامهن فوق قدرة أمثالنا عىل الوصف
ّ
ّ
التصورات اجلاهلية حول
ولعل املقصود رضب
األحزاب ،ال فرق بني املرأة والرجل،
ّ
ّ
املرأة ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﴾((( فهناك فاصلة بني اإلسالم (املسلمون واملسلمات) والذكر
(الذاكرون والذاكرات) يف اآلية ،إذ توجد سلسلة أوصاف لو د ّقق املتأمل فيها جيد
هذا﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾((( .فحيثما وجد الرجل هناك امرأة ،رجل
متصدقة ،ال فرق بينهما أبد ًا؛ ففي سورة
متصدق ،امرأة
خاشع ،امرأة خاشعة ،رجل
ّ
ّ
«ربنا»﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
آل عمران املباركة ،يقول بعد تكرار ّ
(((
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ ال فرق بني الرجل واملرأة ،حىت أنّه
يف مورد  -وألجل رضب تلك األفكار اجلاهلية اليت ذكرتها َ -رفع من شأن املرأة أكرث
من الرجل ،حيث إ ّن حالة كهذه ال جيدها املرء يف القرآن سوى يف أشخاص ﴿ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾((( ،كمثال ٍ للكفار ،هاتان االمرأتان
( )1األحزاب.35 ،
( )2األحزاب.35 ،
( )3آل عمران.195 ،
( )4التحريم.10 ،

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركني يف امللتقى الثالث لألفكار االسرتاتيجيّة يف موضوع املرأة واألرسة

يف هناية األمر ،الرجل هو الواجهة اخلارجية داخل األرسة ،واملرأة هي الواجهة
الداخلية ،وإن شئتم أن ُتعبرّ وا بلطفٍ أكرث ،فإ ّن الرجل هو غالف (قرشة) حبة اللوز
بينما املرأة هي لبها .ويمكن استخدام مثل هذه التعابري ،الرجل هو اكرث ظهور ًا ،بنيته
بناء عىل هذا فإن
هي هكذا ،لقد خلقه اهلل وجعله هلذا العمل ،وخلق املرأة لعمل آخرً .
الربوز والظهور والعرض واإلطاللة هي أكرث عند الرجل هلذه اخلصوصيات وليس
بمعىن األفضلية .يف القضايا األساسية لإلنسان  -واليت تتعلق باإلنسان  -فال فرق
بني الرجل واملرأة.
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مثال للمرأة والرجل مع ًا﴿ ،ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ليستا مثاالً للنساء ،بل إنهّ ما
ٌ
(((
ﮝ ﮞ ﮟ﴾ إىل آخر اآلية﴿ .ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

(((
مر التاريخ وإىل
ﯓ﴾ هنا أيض ًا ّ
سمى اهلل للمؤمنني امرأتني .الحظوا أنتم ،عىل ّ
هناية العامل ،كم عدد املؤمنني ،من الكبار الصلحاء األولياء واألنبياء جاؤوا وذهبوا.
يعرفهم عىل امرأتني« :األوىل
عندما يريد اهلل أن يعرفهم عىل معيار ،نموذج ،رمزّ ،
(((
امرأة فرعون ﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ إىل آخر
اآلية ،والثانية مريم بنت عمران ﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ﴾((( إنّه أمر عجيب.

إ ّن اجلنس هو أمر ثانوي ،هو أمر عارض يتجلىّ عملي ًا يف احلياة .يف السري األسايس
للبرش ليس له أي تأثري وال معىن .حىت إ ّن أعماهلم ختتلف فيما بينها" ،جهاد املرأة
حسن التبعل"((( لك ّنه جهاد؛ أي إ ّن ثواب ذلك الشاب املجاهد الذي وضع دمه عىل
ك ّفه وذهب إىل ميدان احلرب ُيعطى هلذه املرأة؛ أل ّن هذا العمل ال يقّل تعب ًا عن اجلهاد.
صعب جد ًا ،مع تو ّقعاتهم ،انتظاراتهم ،مع سوء أخالقهم،
أمر
بالتأكيد إ ّن ّ
ٌ
التبع َل ٌ
وصوتهم املرتفع وطوهلم الفارع (بعض صفات الرجال)؛ فأن تستطيع امرأة مع هذه
فن
الظروف أن حتافظ عىل حميط املزنل دافئ ًاوهانئ ًا ،وحنون ًا وفيه سكينة وهدوء ،ذلك ّ
كبري .هذا حق ًا جهاد .هذا فرع من ذلك اجلهاد األكرب الذي تك ّلموا عنه ،اجلها ٌد مع
النفس.

الزوجية
دور المرأة في الحياة
ّ
بالنسبة ملوضوع العائلة ،يوجد كالم كثري ،مسألة الزوجية ،مسألة األمومة ،ك ّلها
مسائل ينبغي التفصيل فيها .لدى املرأة يف األرسة دور الزوجية ،دور الزوجية هذا هو
إما أنهّ ا مل ترغب
دور استثنايئ؛ حىت لو مل يكن هناك دور أمومة .افرضوا أ ّن هناك امرأةّ ،
يف اإلنجاب ،أو أنهّ ا وألي سبب آخر مل تنجب ،ولك ّنها زوجة؛ ال ينبغي االستخفاف
بدور الزوجية .إذا أردنا أن يكون الرجل شخص ًا مفيد ًا يف املجتمع ،ينبغي هلذه املرأة
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( )1التحريم.10 ،
( )2التحريم.11 ،
( )6التحريم.11 ،
( )4التحريم.12 ،
( )5الكايف ،ج ،5ص.9

عمل المرأة
من جملة املسائل اليت ُتطرح ،مسألة عمل السيدات .إ ّن عمل السيدات هو من جملة
األشياء اليت نوافق عليها .إنّين موافق عىل أنواع املشاركة سواء كان من نوع العمل
االقتصادي أو من نوع العمل السيايس واالجتماعي واألنشطة اخلريية وأمثاهلا؛ فهي
جيدة أيض ًا .النساء نصف املجتمع ،وأمر جيد جد ًا أن نتمكّ ن من االستفادة من نصف
املتنوعة .ولكن خالصة القول :إ ّن هناك أصلني أو ثالثة
املجتمع هذا يف املجاالت ّ
ينبغي رعايتها وعدم جتاهلها.

-1األول :أن ال يلقي هذا العمل بظالله عىل العمل األسايس  -و الذي هو عمل
األرسة والزوجية واألمومة والتدبري املزنيل  -وهذا أمر ممكن .أعتقد أن لدينا نماذ َج
بأهنن واجهن بعض الصعوبات؛ درسن وكذلك
شك
كن يقمن هبذا وال ّ
ّ
من سيدات ّ
قمن برتبيتهم واالهتمام هبم .فإذن نحن
درسن ،أنجزن أعمال البيت ،أنجنب أطفاالًَ ،
َّ
ّ
وترض هبذه املسألة األصلية؛ ألنّه ال بديل
موافقون عىل العمل واملشاركة ،عىل أال تؤثر
ّ
بفك عقد خيوط
عنهن فيها .فإن مل تقمن بأنفسكن برتبية أبنائكن يف املزنل أو مل تقمن ّ
ّ
عواطف الطفل الظريفة جد ًا  -واليت هي أنعم من خيوط احلرير  -حىت ال يتعقّد
عاطفي ًا ،فال يمكن ألي أحد آخر أن يقوم هبذا العمل؛ ال أبوه ،وال غريه بطريق أوىل،
أما ذلك العمل الذي لديكن يف اخلارج ،فإن مل تقمن به أننت فإ ّن
إنّه عمل األم فقطّ .
بناء عىل هذا ،فإ ّن األولوية هي
هناك عرشة أشخاص آخرين سيقومون هبذا العملً .
للعمل الذي ال بديل عنكن فيه ،هذا هو املطلوب واملتعينّ .

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركني يف امللتقى الثالث لألفكار االسرتاتيجيّة يف موضوع املرأة واألرسة

جيدة يف املزنل ،وإال فلن حيصل هذا .نحن اختربنا (هذا األمر) يف زمن
أن تكون امرأة ّ
املقاومة وما بعدها يف زمن انتصار الثورة؛ الرجال الذين كانت ترافقهم زوجاتهم يف
حركتهم استطاعوا أن يصمدوا يف نضاهلم ،وكذلك استطاعوا أن يتابعوا استقامتهم
كنت أقوم
عىل الطريق الصحيح .وبالطبع ،كان هناك حاالت معاكسة .أحيان ًا عندما ُ
كنت أقوم هبذا
بعقد قران ألولئك الشابات والشباب الذين كانوا يأتون  -فيما مىض ُ
السيدات جيعلن
ولكن حالي ًا ال أحظى هبذا التوفيق ُ -
كنت أقول هلم :إ ّن الكثري من ّ
السيدات أيض ًا جيعلن أزواجهن من أهل النار،
أزواجهن من أهل اجلنة ،والكثري من ّ
هبن .وبالتأكيد فإ ّن للرجال هذا الدور أيض ًا .يف جمال األرسة ال ينبغي جتاهل
رهن ّ
هذا ٌ
بناء عىل هذا ،إ ّن دور الزوجية هو دور بالغ األمهية .ثم هناك دور
دور الرجال كذلكً .
األمومة.وحسن ًا ،لقد أُلقيت كلمات مفصلة وجرى بحث وافر حوله.
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وهنا تقع مسؤولية عىل عاتق احلكومة ،ينبغي القيام بمساعدة تلك النساء اللوايت
يتمكن من
وألي سببٍ أو أي حيثية أو رضورة ،يقمن بعمل بدوام ٍكامل ٍأو جزيئ ،كي
ّ
وسن التقاعد وساعات
االهتمام بشؤون األمومة وأمور املزنل؛ من خالل اإلجازات
ّ
الدوام اليومي ،ينبغي عىل احلكومة أن تساعد بشكل ٍ ما كي تتمكّ ن هذه السيدة اليت
تقوم بالعمل ألي سبب من األسباب من متابعة تلك الشؤون.

املحرم (االختالط) .إ ّن هذه املسألة جدية يف
املحرم وغري
-2الثاين :هي مسألة
َّ
َّ
شك بأ ّن اجلزء األكرب من هذه القضية يرجع إىل األرسة؛ أي إ ّن العني
اإلسالم ،وال ّ
الطاهرة والقلب اخلايل من الوسوسة والشك لكل من الزوجني يؤ ّدي إىل متتني
وبث احلنان فيها؛ مثل مدفأة للحرارة تبعث الدفء يف حميطها .إذا كان
أوارصاألرسة ّ
الطرف املقابل طاهر العني والقلب ،فإ ّن هذا سيصبح من كال الطرفني ،وستكون
أجواء األرسة مفعمة باحلنان واملحبة.
إن مل يكن األمر كذلك ،فكانت العني خائنة واليد خائنة واللسان ذا وجهني والقلب
خال ٍ من املحبة ،ومل يكن هناك إعتقاد بالزواج والزوجية ،فإ ّن أجواء األرسة ستكون
باردة حىت إن كان هناك تظاهر ومتويه.
ظن يف
ُ
قرأت يف مقاالت األصدقاء أ ّن اخلروج والعمل يؤدي أحيان ًا إىل نشوء سوء ّ
الظن فإنّه سيرتك أثره ،سواء أكانت
غري حمله .ولكن ال يوجد فرق؛ فحينما ينشأ سوء
ّ
األسباب وجيهة أو ال ،مثل الرصاصة اليت خترج من فوهة السالح ،حني تصطدم
بصدر أحدهم فإنهّ ا تقتله ،سواء أكان الرامي قاصد ًا أم أ ّن يده ضغطت خطأ عىل
الزناد ،الرصاصة ال ُتميزّ  ،ولن تقول" :أل ّن الذي أطلقين مل يكن يقصد ذلك ،فلن
أؤذي الطرف املقابل" ،كال فالرصاصة تقتل .سوء الظن هذا يفعل فعله ،سواء أكان
منشؤه صحيح ًا ،أو كان ناجت ًا عن الوسواس ،أو األوهام الباطلة مثالً.

ضرورة المحافظة على قداسة الزواج
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هناك نقطة أيض ًا يف مسألة الزواج ،إ ّن للزواج قداس ًة من وجهة نظر األديان اليت
أعرفها .وأنا مل أد ّقق كثري ًا يف هذا اخلصوص ،ال بأس كذلك بأن يقوم بعض األصدقاء
املستعدين للعمل يف التدقيق يف هذا املجال .يف الغالب ،مراسم الزواج هي مراسم
ّ
دينية جيرهيا املسيحيون يف الكنيسة ،واليهود يف معابدهم ،املسلمون وإن مل جيروا
املرشفة أو يف
مراسم الزواج يف املساجد ،إال أنهّ م جيروهنا حني يقدرون يف املشاهد ّ
األيام املباركة وبواسطة علماء الدين ،حني يقوم عامل الدين بعقد القران فإنّه ُيبينّ
مقدس ًا،
بناء عىل هذا ،فإ ّن الصبغة صبغة دينية .إ ّن للزواج ُبعد ًا ّ
بعض التعاليم الدينيةً .

نزوج بناتنا وأخواتنا
يف اإلسالم حني ُينقل عن اإلمام احلسني × قوله« :إنّنا مل ّ
الس ّنة» ،فألجل هذا األمر ،وإالّ فإنّه كان يستطيع .لو شاء اإلمام
ونساءنا إالّ عىل مهر ُ
زوج بألف دينار لفعل ومل يكن من الرضوري مثالً أن ُيلزم نفسه بخمسمئة درهم
أن ُي ّ
 املعادل الثنيت عرش أوقية ونصف  -لقد كانوا يستطيعون ذلك لك ّنهم ق ّللوا املهور.هذا التقليل للمهور كان مدروس ًا وحمسوب ًا بد ّقة ،هذا جيد جد ًا .وهناك أيض ًا املبالغات
يغتم قلب
الزائدة يف الزواج ـ رصف املبالغ الطائلة وإقامة احلفالت
ّ
املتعددة ـ واليت ّ
اإلنسان يف احلقيقة عندما يسمع هبا .هذه من النقاط اليت ينبغي صياغة خطاب هلا
والرتويج لثقافة حوهلا .حيث إ ّن السيدات مؤ ّثرات والسادة مؤ ّثرون ،وكذلك أساتذة
اجلامعات وعلماء الدين ،وبشكل خاص اإلذاعة والتلفاز ووسائل اإلعالم ،إ ّن
عليهم جميع ًا أن يعملوا يف هذا املجال ،وأن ُيخ ّلصوا األجواء من هذه احلالة.

تقدير دور المرأة
كذلك نطرح هنا أمر ًا حول دور الرجال ،حيث دائم ًا ُيقال دور املرأة يف األرسة
والسبب واضح ،وهو أ ّن املرأة هي عنرص حموري يف األرسة .ولكن هذا ال يعين أن
ال دور وال واجب وال مسؤولية للرجل يف األرسة .الرجال الالمبالون ،والرجال غري
قدرون أتعاب النساء يف البيت،
العاطفيني ،والرجال الالهون ،والرجال الذين ال ُي ّ
يوجهون رضبة إىل أجواء األرسة .عىل الرجل أن يكون معرتف ًا باجلميل .عىل
هؤالء ّ
املجتمع أن يكون عارف ًا هبذا الفضل معرتف ًا باجلميل .ينبغي أن يتم تقدير عمل النساء
يف املنازل بشكل ٍ خاص .بعضهن يستطعن أن يذهنب إىل العمل ،بعضهن يستطعن
نساء من
احلصول عىل الشهادات العليا ،وبعضهن لدهين شهادات عليا ،أنا
ُ
شاهدت ً
ونربيه تربي ًة جيدة ،لذا مل نذهب
لن نحن نريد أن هنتم هبذا الطفل ّ
هذا النوع وقد ُق َ
يبق
للعمل خارج املزنل .مل تذهب تلك املرأة للعمل ،وبدوره فإ ّن العمل هذا مل َ
مع ّطالً ،أولئك العرشة أشخاص اآلخرون ذهبوا وقاموا به.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركني يف امللتقى الثالث لألفكار االسرتاتيجيّة يف موضوع املرأة واألرسة

املقدس عن الزواج .سلب القداسة يتم عرب هذه األعمال
البعد ّ
وال ينبغي نزع هذا ُ
يتم
القبيحة واليت لألسف أصبحت رائجة يف جمتمعاتنا .هذه املهور الباهظة اليت ّ
الزوجية وحتفظ األرسة ،واحلال أنهّ ا ليست
ويتخيلون أنهّ ا تستطيع أن تدعم
وضعها،
ّ
ّ
فاحلد األقىص أن يقوم الزوج باالمتناع عن دفع املهر ،فيؤخذ إىل السجن،
كذلك.
ّ
ليبقى هناك سنة أو سنتني .ويف هذه احلال ال تستفيد املرأة شيئ ًا؛ ال حتظى بيشء سوى
سيتهدم.
أ ّن بنيان األرسة
ّ
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ينبغي تقدير هكذا امرأة .يف الكلمات اليت أُلقيت ُذكرت مسائل كالضمان والتأمني
هلن ،كالتأمني االقتصادي
لتلك النساء ،أجل ينبغي ختصيص هذه املسائل الرضورية ّ
أهم أجزاء
والضمان وباقي األمور الالزمة .كذلك فإ ّن
َ
األبناء هلم دور ،فهم من ّ
األرسة ،دورهم هو احرتام الوالدين .وهذا األمر له حكاية مفصلة.
لقاء جيد ًا .نسأل
عىل كل حال فإنّين أشكركم إنين راض ٍ عن هذا اللقاء .احلمدهلل كان ً
اهلل أن يكون راضي ًا ع ّنا وعنكم ،وأن تكون جهودكم مشمولة بنظر بقية اهلل أرواحنا
فداه ،وأن جتري متابعة هذا العمل وإكماله إن شاء اهلل.

دولي حول المرأة
لمشروع
التمهيد
ٍ
ٍّ

طرح هناك مرشوع جيد لعمل دويل حول املرأة حيث مل تسنح الفرصة للحديث
وأؤيده .يمكن االستفادة من وجهات نظر السيدة
رأيت هذا املرشوع
حوله ،لقد
ُ
ّ
اليت تكلمت حول املسائل الدولية .أمر جيد أن يتم القيام بعمل دويل يف جمال النساء.
جزاكم اهلل خري ًا.
ال ّلهم ،أنزل رحمتك وفضلك وهدايتك عىل هذا اجلمع.

ال ّلهم ،اجعل ما قلناه وسمعناه وفعلناه وما سنفعله لك ويف سبيلك واجعله خالص ًا
ومخلص ًا.
ُ
وخاصة عىل املسؤولني
ال ّلهم ،أنزل توفيقاتك عىل هذا اجلمع وعىل الشعب اإليراين
ّ
الذين حيملون عىل عاتقهم مسؤوليات جسام يف هذا املجال.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ال

يف لقاء امل�شاركني يف امل�ؤمتر العاملي
لل�شباب وال�صحوة الإ�سالميّة

املناسبة :مؤمتر شباب الصحوة.

اإلسالمية ( 73بلد ًا).
احلضور :شباب الصحوة
ّ
املكان :طهران.

الزمان2012/1/30 :م.
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ِ
الر ِحيمِ
الر ْح َم ِن َّ
ِب ْسمِ اهلل َّ

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وسيد اخللق أجمعني،
سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى حممد ،وعىل آله الطيبني ،وصحبه املنتجبني ،ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

مالمح العصر الجديد للعالم

ما أقوله لكم أيهّ ا الشباب األعزاء ويا أبنايئ ،هو أن تعلموا أ ّن تاريخ العامل وتاريخ
البرشية اليوم يسري يف منعطف تارخيي كبري ،عصرٌ جديد بدأت تلوح معامله يف
التوجه إىل اهلل تعاىل،
العامل ك ّله .والعالمة الكربى والواضحة هلذا العرص عبارة عن
ّ
واالستمداد من القدرة اإلهلية اليت ال تزول ،واالعتماد عىل الوحي .لقد جتاوزت
املادية .فاليوم ال املاركسية هلا جاذبية ُتذكر ،وال
البرشية املدارس واإليديولوجيات ّ
الليربالية الديمقراطية يف الغرب هلا مثل هذه اجلاذبية ـ و ُتالحظون ما الذي حيدث
يف مهد الليربالية الديمقراطية الغربية ،يف أمريكا وأوروبا ،حيث يعرتفون باهلزيمة ـ،
األشد بني األُ ّمة اإلسالمية يف الوقت الراهن
وال القومية العلمانية هلا جاذبية؛ اجلاذبية
ّ
هي لإلسالم وللقرآن وملدرسة الوحي ،وقد وعد اهلل تعاىل أ ّن بوسع املدرسة اإلهلية
جد مباركة وعىل
والوحي اإلهلي واإلسالم العزيز أن ُيو ّفر السعادة للبرش .هذه ظاهرة ّ
ومغزى عميق.
معىن
جانب كبري من األمهية ،وذات
ً
ً
لقد قامت اليوم ثورات يف البلدان اإلسالمية ضد الدكتاتوريات العميلة ،وهذه مقدمة
للثورة عىل الدكتاتورية العاملية والدكتاتورية الدولية ،وهي دكتاتورية الشبكة الفاسدة
اخلبيثة للصهيونية والقوى االستكبارية  -االستبداد الدويل  -والدكتاتورية الدولية
يف الوقت احلارض متجسدة يف دكتاتورية أمريكا وأتباع أمريكا والشبكة الصهيونية
الشيطانية اخلطرية .هؤالء اليوم يمارسون الدكتاتورية بأساليب خمتلفة وبأدوات

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركني يف املؤمتر العاملي للشباب والصحوة اإلسالمية

رحب بكم جميع ًا أيهّ ا الضيوف والشباب األعزاء؛ حملة البشائر الكربى ملستقبل
أُ ّ
كل واحد منكم حيمل بشارة كبرية ،حينما يستيقظ الشباب يف بلد
األمة
اإلسالميةّ .
ّ
ّ
العامة يف ذلك البلد .واليوم إ ّن شبابنا يف أرجاء
بالصحوة
األمل
يتضاعف
البلدان
من
ّ
العامل اإلسالمي ك ّله قد استيقظوا .الرشاك ك ّلها منصوبة أمام شبابنا ،لكن الشباب
اهلمة العالية خ ّلص نفسه من هذه القيود .الحظوا ما الذي حدث يف
املسلم الغيور ذو ّ
تونس ،ويف مرص ،يف ليبيا ويف اليمن ،ويف البحرين ،وأية حركة انطلقت يف بقية البلدان
اإلسالمية ،كل هذه بشائر.
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متنوعة يف كل أنحاء العامل .ما قمتم به يف مرص ،ويف تونس ،ويف ليبيا ،وتقومون به يف
اليمن ،وتقومون به يف البحرين ،وظهرت دوافعه بقوة يف بلدان أخرى ،هو جزء من
املرضة اليت متارس ضغوطها عىل البرشية منذ
الكفاح ضد هذه الدكتاتورية اخلطرية
ّ
التحول من سيطرة
قرنني من الزمان .هذا املنعطف التارخيي الذي ذكر ُته عبارة عن
ّ
هكذا دكتاتورية إىل حرية الشعوب وسيادة القيم املعنوية واإلهلية .هذا ما سوف
حيدث ،ال تستبعدوا ذلك.

الوعد اإللهي بالنصر
يف الوعد اإلهلي﴿ :ﭺﭻﭼﭽ﴾((( يؤكّ د اهلل تعاىل عىل أنكم إذا نرصمتوه
املادية،
فسوف ينرصكم .قد يبدو األمر بعيد ًا يف النظرة العادية القائمة عىل احلسابات ّ
لكن كثري ًا من األشياء كانت تبدو بعيدة وقد حدثت .هل كنتم تتصورون قبل سنة
وشهرين أو ثالثة أشهر أن ُي َذ ّل طاغوت مرص ويقىض عليه؟ لو قيل يومذاك لبعضهم
إن نظام مبارك العميل الفاسد سوف يسقط الستبعد الكثريون ذلك ،لكنه حدث .لو
صدق
ادعى أحد قبل سنتني أن هذه األحداث العجيبة سوف تقع يف شمال أفريقيا ملا ّ
الناس ذلك يف الغالب .لو قال قائل إنّه يف بلد مثل لبنان ستتمكن جماعة شابة مؤمنة
صدق ذلك
من هزيمة الكيان الصهيوين واجليش الصهيوين
املدجج بالسالح ،ملا ّ
ّ
أحد .لكن هذه األحداث وقعت .لو قال قائل إ ّن نظام اجلمهورية اإلسالمية بكل
هذا العداء الذي ينصب له من الرشق والغرب ،سيستطيع املقاومة  32عام ًا ويقوى
صدق ذلك أحد .لكنه حدث﴿ .ﮬ ﮭ ﮮ
يوم ًا بعد يوم ،ويتقدم إىل األمام ،ملا ّ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞ﴾((( هذه االنتصارات آية إهلية .إهنا عالمات قدرة اهلل الفائقة اليت يظهرها
اهلل تعاىل لنا .عندما تزنل اجلماهري إىل الساحة ،وحينما نأخذ ما نملكه إىل الساحة،
ستكون النرصة اإلهلية قطعية أكيدة .وقد د ّلنا اهلل تعاىل عىل الطريق﴿ .ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ﴾((( ،فاهلل هيدي ويعني ويأخذ باأليدي إىل األهداف العليا ،برشط
أن نكون متواجدين يف الساحة.
األمة اإلسالمية مئيت عام ()200
ما حدث حىت اليوم كان كبري ًا جد ًا ،حكم الغربيون ّ
تقدمهم العلمي ،واحتلوا البلدان اإلسالمية .احتلوا بعضها مبارشة واحتلوا
بفضل ّ
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( )1احلج.40،
( )2الفتح.20،
( )3العنكبوت.69 ،

بعضها اآلخر بشكل غري مبارش وبمعونة دكتاتوريني حمليني .فهيمنت بريطانيا وفرنسا
األمة اإلسالمية ،وأذ ّلوا األمة
ومن بعدهم أمريكا ـ وهي الشيطان األكرب ـ عىل ّ
الغدة الرسطانية الصهيونية يف قلب الرشق األوسط
اإلسالمية ما استطاعوا ،وزرعوا ّ
يف هذه املنطقة احلساسة ،وعملوا عىل تقويتها يف كل املجاالت ،وكانوا واثقني من
اهلمة
تأمنت ،لكن ّ
أن مقاصدهم وسياساتهم يف هذه املنطقة املهمة جد ًا من العامل قد ّ
بددت كل هذه األحالم
اإليمانية
واهلمة اإلسالمية والتواجد واملشاركة الشعبية ّ
ّ
الباطلة ،وأوقفت كل هذه األهداف.

كفاح الشعوب المسلمة
الكفاح ،كفاح اهلمم والعزائم واإلرادات .أي جانب تكون إرادته أقوى يكون هو
الغالب .الشخص الذي يعتمد قلبه عىل اهلل تعاىل هو الغالب﴿ .ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
(((
تتقدمون
ﮀ ﮁ﴾ إذا ظفرتم بالنرصة اإلهلية فلن يتغلب عليكم أحد ،وسوف ّ
وتظفرون .إنّنا نريد أن تكون الشعوب املسلمة اليت تشكل األمة اإلسالمية الكربى
حرة ،مستقلة ،عزيزة ،أبية الذل ،تنظم حياتها وفق ًا ألحكام اإلسالم الراقية واملتقدمة،
ّ
واإلسالم قادر عىل ذلك .لقد أبقونا لسنني متمادية متخلفني من الناحية العلمية ،وقد
سحقوا ثقافتنا ،وقضوا عىل استقاللنا ،لقد استيقظنا اليوم ،وسوف نقتحم ميادين
العلم الواحد تلو اآلخر.
تأسست اجلمهورية اإلسالمية قبل  30عام ًا كان األعداء يقولون إن الثورة
حينما ّ
اإلسالمية قد انترصت لكنها ال تستطيع إدارة ميادين احلياة الواحد تلو اآلخر،
وسوف ترتاجع إىل الوراء .واليوم فإن شبابنا استطاعوا بربكة اإلسالم إنجاز أعمال
كبرية يف املضمار العلمي ،إنجازات مل تكن يف املايض لتخطر حىت بباهلم أنفسهم.
واليوم بفضل التوكل عىل اهلل تعاىل ينجز الشباب االيراين أعماالً علمية كبرية ،فهم
ويطوروهنا ،وقد قطعوا خطوات
خيصبون اليورانيوم ،وينتجون اخلاليا اجلذعية
ّ
ّ
واسعة يف تقنيات األحياء ،واقتحموا الفضاء ،وهذا كله بفضل التوكل عىل اهلل تعاىل
( )1آل عمران.160 ،

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركني يف املؤمتر العاملي للشباب والصحوة اإلسالمية

يشعر االستكبار العاملي اليوم بالعجز أمام الصحوة االسالمية .أنتم غالبون،
عظيم جد ًا .ولكن ذلك ليس ختام
عمل
تم إنجازه
ٌ
ٌ
منترصون ،املستقبل لكم .ما ّ
العمل ،هذا هو املهم ،هذه البداية واالنطالق .عىل الشعوب اإلسالمية أن تكمل
جهادها حىت إزالة العدو من خمتلف امليادين.
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وبشعار «اهلل أكرب»((( .جيب أن ال نستهني بقدراتنا .من أكرب اآلفات اليت أدخلتها
الثقافة الغربية إىل بلداننا اإلسالمية تصوران خاطئان ومنحرفان؛ أحدمها بث فكرة
عجز الشعوب املسلمة ،حيث يقولون إنكم ال تستطيعون فعل يشء ،ال يف ميدان
السياسة ،وال يف مضمار االقتصاد ،وال عىل مستوى العلم .وقالوا :إنكم ضعفاء.
ولقد بقينا نحن البلدان اإلسالمية عىل هذه القناعة اخلاطئة عرشات السنني وبقينا
الهنائية قوة أعدائنا وعدم قابليتها للهزيمة.
متخلفني .الفكرة الثانية اليت بثوها فينا هي
ّ
أفهمونا أن أمريكا ال يمكن أن تهزم ،وال يمكن فرض الرتاجع عىل الغرب ،وال سبيل
نتحملهم.
لنا سوى أن
ّ
وقد َبا َن لل ّشعوب املسلمة اليوم عيان ًا أن هاتني الفكرتني خطأ يف خطأ .بإمكان
الشعوب املسلمة أن تتقدم وبمقدورها إحياء املجد والعظمة اإلسالمية اليت كانت
ذات يوم يف ذروة الفخر وعىل قمة التألق العلمي والسيايس واالجتماعي ،والعدو
مضطر للرتاجع يف ميادين عديدة.
يقدم العقالنية واملعنوية
هذا القرن هو قرن اإلسالم .هذا القرن قرن املعنوية .اإلسالم ّ
التدبر والتفكر ،إسالم
والعدالة جمتمعة هدي ًة للشعوب .إسالم العقالنية ،إسالم
ّ
التوجه إىل اهلل تعاىل والتوكل عليه ،إسالم اجلهاد ،إسالم العمل،
املعنوية ،إسالم
ّ
إسالم اإلقدام واملبادرة .هذه هي تعاليم اهلل تعاىل وتعاليم اإلسالم لنا.

التنبه لمؤامرات العدو
ّ

املسألة املهمة اليوم هي أن العدو يعمل عىل التخطيط والتآمر مقابل الرضبة اليت تلقاها
التنبه ملؤامرات
بدرجات خمتلفة يف مرص وتونس وليبيا وبقية بلدان املنطقة .جيب ّ
األعداء ،جيب احلذر من أن خيتطفوا ثورات الشعوب منهم أو أن حيرفوا مساراتها.
استفيدوا من جتارب اآلخرين .يمارس العدو الكثري من األعمال ألجل حرف
الثورات وألجل أن حيبط التحركات ،ولكي جيهض اجلهاد والدماء املبذولة ...جيب
احلذر واليقظة .أنتم الشباب أساس هذه احلركات؛ فكونوا يقظني واعني.
لدينا الكثري من التجارب عىل مدى  32عام ًا .واجهنا ألوا َن العداء طوال  32عام ًا ،وقد
صمدنا وتغ ّلبنا عىل العدوان((( .ما من مؤامرة كان بوسع الغرب وأمريكا أن يقوموا هبا
ضد اجلمهورية اإلسالمية ومل يفعلوها .وأي عمل مل يقوموا به ومل يكن بوسعهم القيام
ّ
به .وكل ما استطاعوا أن يفعلوه فعلوه ،وقد تلقوا الرضبات والصفعات وهزموا يف
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( )1ارتفاع نداءات التكبري من قبل حشود احلارضين.
( )2ارتفاع نداءات التكبري ،وشعارات «لبيك يا خامنيئ» من احلضور.

املراحل واألطوار كا ّفة((( .وكذلك سيكون احلال بعد اآلن أيض ًا ،سوف هيزمون بعد
ضد اجلمهورية اإلسالمية؛ هذا هو الوعد اإلهلي لنا وال
اآلن أيض ًا يف كل مؤامراتهم ّ
نرتاب فيه.

إنّنا ال نشك يف صدق الوعود اإلهلية ،إننا ال نسىيء الظن باهلل تعاىل؛ اهلل سبحانه يلوم
الذين يسيؤون الظن به﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﴾(((.

هدفنا هو اإلسالم
النهضة اإلسالمية يف العامل اإلسالمي اليوم ال تعرف شيع ًة وس ّنةً ،وال تعرف شافعي ًا
وقوميات أخرى .فاجلميع
وحنفي ًا وجعفري ًا ومالكي ًا وحنبلي ًا ،وال تعرف عرب ًا وفرس ًا،
ّ
لنشعر كلنا باألخوة
هم يف هذه الساحة العظيمة .فلنسع كي ال يبث العدو التفرقة بينناُ .
ولنحدد اهلدف .اهلدف هو اإلسالم .اهلدف هو احلكومة القرآنية واإلسالمية .طبع ًا
ثمة مشرتكات بني البلدان اإلسالمية وثمة فوارق .ما من نموذج ٍ واحد ٍ لكل البلدان
اإلسالمية .ال ّظروف اجلغرافية والتارخيية واالجتماعية خمتلفة يف البلدان املختلفة.
أعداء لالستكبار ،وكلنا نعارض اهليمنة
أصول مشرتكة أيض ًا؛ فك ّلنا
ثمة
ٌ
ٌ
ولكن ّ
(((
والسيطرة الغربية اخلبيثة ،وكلنا نعارض وجود الغدة الرسطانية اإلرسائيلية .

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركني يف املؤمتر العاملي للشباب والصحوة اإلسالمية

وعد صادق؛ ألنّنا يف داخل الساحة ويف ميدان الكفاح ـ والشعب
وعد اهلل تعاىل ٌ
ُ
اإليراين أخذ إمكاناته وقدراته و طاقاته ك ّلها إىل الساحة ـ فالنرصة اإلهلية أكيدة
قاطعة ،وكذا احلال يف البلدان األخرى ك ّلها .ولكن جيب أن نكون يقظني ،كلنا جيب
نتنبه ملكائد األعداء؛ حياول العدو إحباط احلركات
أن نكون يقظني ،كلنا جيب أن ّ
واألنشطة وإجهاضها ،و زرع اخلالفات.

أينما كان ثمة شعور لدينا بأن عمالً ما ُيقام به لصالح إرسائيل ولصالح أمريكا،
حينها علينا أن نكون يقظني ونعلم أن هذا التحرك حترك أجنيب وغريب ،وليس حترك ًا
ذاتي ًا أصيالً .وحينما يكون التحرك حترك ًا إسالمي ًا ومناهض ًا للصهيونية واالستكبار
واالستبداد والفساد فهو حترك صحيح .هناك سيكون اجلميع مع بعضهم ومن
بعضهم وال فرق يف أن نكون شيعة أو س ّنة أو من هذا البلد أو ذاك .علينا جميع ًا أن
( )1شعارات احلضور« :املوت ألمريكا».
( )2الفتح.6 ،
( )3شعارات احلضور« :املوت إلرسائيل».

43

خطاب الويل لعام 2012م

نفكر بطريقة واحدة .الحظوا ،إ ّن جميع األجهزة اإلعالمية يف العامل اليوم ـ وهذا
مثال بسيط وماثل أمامنا ـ ُتحاول عزل الشعب البحريين واحلركة يف البحرين .فما
سبب هذا الذي يقومون به؟ أل ّن القضية قضية شيعة وسنة .يريدون زرع اخلالفات
ورسم اخلطوط والفواصل والفوارق .ال فرق بني املسلمني واملؤمنني من هذا املذهب
اإلسالمي وذاك املذهب اإلسالمي ،فالوجه املشرتك بينهم جميع ًا هو اإلسالم .الوجه
املشرتك بني اجلميع هو األمة اإلسالمية .وحدة األمة اإلسالمية((( .رس االنتصار
واستمرار التحرك هو التوكل عىل اهلل ،وحسن الظن باهلل ،واالعتماد عليه تعاىل،
وحفظ الوحدة والتالحم.

ضرورة االستقامة والسير إلى األمام
يا أعزايئ ويا أبنايئ ،احذروا من أن يوقف العدو حركتكم .خياطب اهلل تعاىل رسوله

يف موضعني من القرآن الكريم فيقول﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ﴾ ﴿ ،ﯩ ﯪ
ﯫ﴾((( ،واالستقامة هي الصمود واملواصلة ،ومتابعة الطريق وعدم التوقف .هذا
(((

رس العمل.
هو ّ

جيب أن نسري إىل األمام .هذه احلركة حركة ناجحة؛ أل ّن هلا آفاق ًا مرشقة ،اآلفاق مرشقة
األمة اإلسالمية
وجلية ،املستقبل مستقبل مرشق جد ًا .سيأيت اليوم الذي تصل فيه ّ
ّ
(((
بحول اهلل وقوته إىل ذروة االقتدار واالستقالل  ،وتنضوي الشعوب املسلمة  -مع
حفظ خصوصياتها ومتايزاتها  -حتت مظلة واحدة هي مظلة الدعوة إىل اهلل وإىل
اإلسالم ،ويكون اجلميع متآزرين .وعندئذ سوف تكتسب األمة اإلسالمية ع ّزتها.

جمة
لدينا يف بلداننا مصادر جوفية ومناطق اسرتاتيجية وثروات وخريات طبيعية ّ
ولدينا شخصيات ممتازة وطاقات برشية متقدمة وموهوبة .جيب أن نعقد اهلمم،
وسوف يبارك اهلل تعاىل يف هذه اهلمم.
أقول لكم أهيا الشباب إن املستقبل لكم ،وسرتون أهيا الشباب بحول اهلل وقوته وبإذنه
ذلك اليوم ،وسوف تسلمون إن شاء اهلل مفاخركم وأجمادكم لألجيال اليت تليكم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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( )1هنا علت نداءات التكبري وشعارات« :وحدة وحدة إسالمية».
( )2هود.112 ،
( )3الشورى.15 ،
( )4شعارات احلضور« :هيهات م ّنا الذلة».

خطبتا الإمام اخلامنئي

ال

يف �صالة اجلمعة  -طهران

املناسبة :صالة اجلمعة.

حشد من املص ّلني.
احلضور:
ٌ
املكان :طهران.

الزمان2012/2/3 :م.
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الخطبة الأولى

ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وسيد اخللق أجمعني،
سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى حممد ،وعىل آله الطيبني ،وصحبه املنتجبني ،ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

مقدمة الخطبة
ّ

الوصية بتقوى اهلل
ّ

أوصيكم عباد اهلل بتقوى اهلل ونظم أمركم ،أويص جميع اإلخوة واألخوات املصلني
ونفيس بتقوى اهلل ،فهو أساس مسرية اإلنسان نحو الكمال والتعايل .إذا استطعنا بتوفيق
من اهلل أن نراعي تقوى اهلل يف أعمالنا الفردية واجلماعية والسياسية واالجتماعية
فسوف تشملنا كل اخلريات وكل األلطاف اإلهلية.

خطبتا اإلمام الخامنئي يف صالة الجمعة

ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ
احلمد هلل رب العاملني ،أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكّ ل عليه ،وأصيل وأسلم عىل
رسه ومبلغ رساالته ،بشري رحمته ونذير نقمته،
حبيبه ونجيبه وخريته يف خلقه حافظ ّ
سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القاسم املصطفى حممد وعىل آله األطيبني األطهرين،
وصل اللهم عىل أئمة املسلمني
وصحبه املنتجبني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،
ّ
وصل عىل بقية اهلل يف األرضيني.
وحماة املستضعفني وهداة املؤمنني،
ّ

ذكرى عشرة الفجر
إهنا أيام عرشة الفجر املباركة((( .جيب علينا يف هذه األيام توجيه شكرين اثنني:
بكل خشوع وتواضع؛ أن و ّفق شعب
األول :شكر اهلل .نع ّفر جبهة الشكر عىل عتبة اهلل ّ
إيران للقيام هبذه احلركة العظيمة ،وهذا العمل الكبري وهذه النهضة التارخيية عىل
يديه وبقيادة اإلمام اجلليل ،حيث تشكل النظام اإلسالمي ،وانطلقت مسرية الشعب
اإليراين إىل اهلل ،ونحو األهداف والقيم اإلهلية .ما من نعمة أكرب من هذه ،وشكر اهلل
أمر واجب عىل الدوام ،وهو أوجب يف أيام عرشة الفجر.
عىل هذه النعمة الكربى ٌ
وفاء ومروء ًة وتضحي ًة وإيثار ًا وشجاع ًة
والثاين :هو شكر شعب إيران ،الذي أبدى ً
( )1األيام العرشة األوىل اليت سبقت إعالن انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران 1979/2/11م.
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وبصري ًة ،وحافظ عىل حضوره الدائم طوال هذه األعوام االثنني والثالثني ،بحيث
ترسخت هذه الغرسة يوم ًا بعد يوم رغم األخطار والعقبات ،وازدادت رونق ًا
ّ
وازدهار ًا وطراوة .وهي اليوم كتلك الشجرة الطيبة اليت ﴿ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ﴾((( قد ّ
جتذرت يف أرض احلياة البرشية وباتت تؤيت أُكُ لها يف كل حني.

لعرشة الفجر يف هذا العام  -خصوص ًا  -طعم آخر ،فنحن يف أجواء الثورات
التحركات
املنترصة يف هذه املنطقة سواء يف تونس أو يف مرص أو يف ليبيا حيث أثمرت
ّ
أعمال كبرية ،وهذه بشارة كربى لنا نحن الشعب
الثورية للشعوب ،وأُنجزت
ٌ
اإليراين ،وهي حدث مبارك وطيب .إنّنا وخالل إحيائنا لذكرى عرشة الفجر،
والثاين والعرشين من هبمن(شباط) [ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية] يف مثل هذه
األجواء .جيب القول إ ّن الشعب اإليراين خرج من غربته بانتصار هذه الثورات
بنحو نسيب ،وسوف أذكر شيئ ًا عن هذا اليوم باختصار إن شاء اهلل.
يف هذه اخلطبة سوف أطرح عىل اإلخوة واألخوات املص ّلني األعزاء وعىل الشعب
سأحتدث لإلخوة العرب أكرث.
اإليراين ثالثة مواضيع رئيسة ،ويف اخلطبة الثانية
ّ
أحد هذه املوضوعات الثالثة حول ثورتنا والطريق الذي قطعناه خالل هذه
العقود الثالثة واملكتسبات اليت حقّقناها واملستقبل الذي ينتظرنا .واملوضوع الثاين
إطاللة عىل قضايا املنطقة والعامل .واملوضوع الثالث بعض النقاط املخترصة حول
االنتخابات املقبلة.
حول املوضوع األول هناك من الكالم ما يعادل كتب ًا .لكن ما سأذكره كخطوط
ومفصل جد ًا.
أساسية لثورتنا جملتان أو ثالث من هذا الكالم ورشحه طويل
ّ

اإلسالمية
خصوصيات الثورة
ّ
ّ

اخلصوصيات:
كانت لثورتنا هذه
ّ

أ -لقد قضت عىل نظام مناهض لإلسالم وجاءت بنظام إسالمي إىل احلكم.
مستبد ًا ،وأقامت نظام حكم شعيب بدالً عنه.
ب -حمقت نظام ًا دكتاتوري ًا
ّ

ج -حمت التبعية اليت كانت بالدنا تعاين منها طوال سنني متمادية  -حيث وصلت إىل
أفجع وأفظع أحواهلا يف العهد البهلوي -ومنحت الشعب استقالالً شامالً.
48

والتعسف الرهيبني اللذين كانا مس ّلطني عىل شعبنا ،ومنحته
د -قضت عىل القمع
ّ
( )1إبراهيم.24 ،

احلرية ومكّ نت أبناء الشعب من طرح آرائهم وكالمهم بحرية ،وأضحت األجواء
أجواء حرية .وأزالت حالة الذلة واملهانة التارخيية اليت عاىن منها الشعب اإليراين،
ذل هذا الشعب الكبري -مع
ذل شعبنا لعرشات األعوام .أُ ّ
ومنحته الع ّزة الوطنية .لقد أُ ّ
ما له من السوابق التارخيية وهذه املوروثات الثقافية والعلمية والتارخيية العظيمة -
مقابل احلكام املتغطرسني الفاسدين ،ومن وراءهم املستعمرين واملهيمنني الدوليني.
وبدلته إىل ع ّزة وطنية .والشعب اإليراين اليوم يشعر
لقد أزالت ثورتنا هذا الوضع ّ
بعزته وشخصيته.

خطبتا اإلمام الخامنئي يف صالة الجمعة

هـ -قضت الثورة عىل الضعف النفيس وعقدة الدونية لدى شعبنا ،وأحلت حملها
الثقة بالنفس الوطنية .لقد كان لدينا عقدة دونية ،وكنا نتصور أننا ال نستطيع القيام
بعمل علمي أو سيايس أو عسكري عظيم .كنا نعتقد أننا شعب ضعيف .هذا ما لقّنونا
وبدلتها إىل ثقة بالذات
إياه وبثّوه فينا .وقد أخرجت الثورة هذه احلالة من الشعب ّ
الوطنية .لدينا حالي ًا ثقتنا بأنفسنا يف كل امليادين ،ونعلم أنّنا قادرون ونسري وراء هذه
القدرة ونتابعها ،ونصل واحلمد هلل إىل مقاصدنا يف كل املجاالت.
و -كان شعبنا معزوالً وم ِ
عرض ًا عن الشؤون السياسية وال هيتم ألحداث البالد .وقد
ُ
انزتعت الثورة هذه احلالة من شعبنا وجعلتنا شعب ًا واعي ًا وسياسي ًا .فشبابنا وناشئتنا
 أينما كانوا يف أقايص البالد  -لدهيم يف الوقت احلارض حتليالتهم السياسية ،وهمويح ّللون كل مسألة من املسائل .ومل يكن احلال كذلك
يدركون األحداث السياسيةُ ،
قبل الثورة .كانت االجتاهات السياسية ووعي القضايا السياسية حالة مقترصة عىل
عدد قليل جد ًا يف البالد .كان الناس -عموم ًا -بعيدون عن أحداث البالد ،تأيت
احلكومات وتذهب ،وتربم املعاهدات الدولية ،و ُت ِ
نجز أمور ًا وأعماالً كبرية يف العامل،
والشعب غري م ّطلع عليها .هذه هي اخلطوط األصلية هلذه الثورة اليت أوجدت هذه
وترسخت.
وتكرست مؤسساتي ًا
األحداث يف هذا البلد .لقد متأسست هذه األصول
ّ
ّ
حتوالت سطحية ومقطعية .شعارات الثورة اليوم هي نفسها شعارات
هذه ليست ّ
اليوم األول ،وهذا مؤشرّ عىل سالمة الثورة .فالشعارات بمثابة اإلصبع الذي يشري إىل
وترتسخ فمعىن
األهداف ويرسمها .حينما تبقى الشعارات يف نظام معينّ وثورة معينة
ّ
ذلك أ ّن األهداف يف ذلك النظام ال تزال نفسها األهداف األوىل ومل تتغري ،واملسؤولون
واجلماهري مل ينحرفوا عن الرصاط املستقيم واألهداف األصلية .إ ّن شعارات الشعب
اإليراين يف الوقت احلارض هي نفسها شعارات بدايات الثورة.
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معرفة نقاط ّ
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لنيف وثالثني سنة  -متأ ّثرة هبذه
لقد كانت حياتنا خالل هذه املرحلة  -املمتدة ّ
تقدم ًا وكانت لدينا نقاط ضعف ونواقص .جيب أن
اخلطوط األساسية .لقد حقّقنا ّ
التقدم اليت حققناها و كذلك علينا تشخيص مواطن ضعفنا؛ إذا تك ّتمنا
نعرف حاالت ّ
ّ
وتتجذر ولن ترتفع.
وتتكرس
عىل نقاط ضعفنا ومل نعرفها وجتاهلناها فسوف تبقى
ّ
كل نقاط القوة ونقاط الضعف.
علينا معرفة ّ
توجد نقاط إجيابية ونقاط سلبية كذلك ،وهناك صعود وهبوط ،لكن املسرية واحلركة
املهم .ليعلم شبابنا األع ّزاء أنّه طوال هذه األعوام االثنيت
كانت مستمرة وهذا هو
ّ
والثالثني أو الثالثة والثالثني كانت هناك حم ّطات أبدينا فيها ضعف ًا ،وكان هلذه احلركة
صعود وهبوط ،ومل تكن دوم ًا عىل وترية واحدة ،فقد كانت أحيان ًا رسيعة ويف أحيان
تقدمنا يف االجتاه الرئيس للمسرية
أقل رسعة لك ّنها مل تتو ّقف أبد ًا ،وقد ّ
أخرى كانت ّ
نفسه ،ونشاهد اليوم ثمار ذلك.

نقاط القوة في الثورة
املدة ،وسأذكر أيض ًا بعض نقاط الضعف:
أذكر بعض نقاط القوة اليت لدينا طوال هذه ّ
التحديات
أ -االنتصار عىل
ّ

التحديات،
األهم يف هذه السنوات االثنيت والثالثني هي االنتصار عىل
القوة
ّ
نقطة ّ
ّ
وهذا اليشء عىل جانب كبري من األمهية .مل نكن شعب ًا ننكّ س رؤوسنا ونسري يف طريقنا
ترتبص بنا ،وعمدت
وال أحد هيتم بنا؛ ال ،فمنذ البداية كانت القوى العاملية املهيمنة ّ
صدام ًا علينا ،وشغلونا
إىل إيذائنا وعرقلة مسريتنا ،وقد فرضوا احلرب علينا ،وأطلقوا ّ
ملدة ثمانية أعوام ،وبعثوا لنا اإلرهابيني ،وفرضوا احلظر االقتصادي .وقد تغ ّلبنا إىل
أي تهديد ،ومل يبعث شعبنا وثورتنا عىل
اآلن عىل كل هذه التحديات ،فلم ُيخضعنا ّ
الندم واالستسالم .لقد واصلنا طريقنا واحلمد هلل هبامات مرفوعة .هذه هي نقطة
األهم لدينا.
القوة
ّ
ّ
ب -تنامي اخلدمات
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القوة التالية اليت تو ّفرت خالل هذه الفرتة هي تنامي واتساع اخلدمات املقدمة
ونقطة ّ
كم ًا وكيف ًا .هذه اخلدمات ال تقارن باملايض القريب قبل الثورة وال حىت
للشعب ّ
باملايض البعيد .اخلدمات اهلائلة اليت انترشت وتنامت يف أنحاء البالد ك ّلها كانت ذات
كميتها
نوعية وجودة عالية ومن الدرجة األوىل  -اخلدمات املادية واملعنوية  -وكانت ّ
مهمة.
قوة ّ
وسعتها أيض ًا كبرية جد ًا .هذه نقطة ّ

التقدم العلمي
جّ -

ما أذكره ليس من باب االرجتال ،إنّما هي شهادات املراكز العلمية املعتربة يف العامل.
هم يقولون إ ّن أرسع نمو علمي يف العامل كله حصل خالل هذه األعوام كان يف إيران.
فتقرير عام 2011م يقول "إ ّن أرسع نمو علمي يف العامل كله حصل يف إيران" .وحسب
التقارير اليت أطلقتها املراكز العلمية املعتربة يف العامل ،فإ ّن إيران حتتل املرتبة العلمية
األوىل يف املنطقة .وك ّنا قد حددنا ألنفسنا سنة  1404هـ  .ش 2025( .م) ،كي نصل
إىل هذه املرتبة العلمية األوىل ،أي ال يزال أمامنا  14عام ًا .يف العام امليالدي املايض
قالوا إ ّن إيران هي األوىل يف املنطقة من حيث املرتبة العلمية ،والـ 17يف العامل .أي إ ّن
املرتبة العلمية لبالدنا عىل مستوى العامل هي السابعة عرشة ،وهذا يشء عىل جانب
فتقدمنا العلمي إذ ًا هو من نقاط قوتنا.
كبري من األمهيةّ ،
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التقدم العلمي؛ هذا
التقدم العلمي .يا أعزايئ ،ال تستهينوا هبذا ّ
القوة األخرىّ :
ونقطة ّ
ألي بلد .سبق أن
التقدم عىل جانب كبري من األمهية .العلم هو أساس التقدم الشامل ّ
قرأت احلديث القائل« :العلم سلطان»((( ..أي العلم اقتدار .كل من يتوفر لديه هذا
االقتدار يستطيع أن يبلغ كل مقاصده .وقد استطاع مستكربو العامل  -بفضل العلم
القوة
الذي حازوا عليه  -فرض قوتهم عىل كل العامل .ونحن طبع ًا لن نميل إىل منطق ّ
التقدم.
أبد ًا ،لكن العلم رضوري لنا بالتأكيد من أجل ّ
تقدمنا العلمي الذي أحرزناه طوال هذه األعوام الثالثني ونيف كان مذهالً حق ًا.
ّ
والتقنية النووية باملناسبة هي معروفة وقد جعلتنا حمط أنظار اجلميع يف داخل البالد
وخارجها ،لكن األمر ال يقترص عليها فقط ،فهناك تقنية نووية ،وهناك أيض ًا علوم
الطب مراتب
الفضاء والطريان ،والعلوم الطبية  -وحلسن احلظ إ ّن بالدنا اليوم حتتل يف
ّ
أعمال طبية كبرية يف هذا البلد  -وهناك تقنيات
مهمة جد ًا وصعبة املنال ،وقد أُنجزت
ٌ
األحياء ،وتقنيات النانو وهي من العلوم احلديثة يف العامل ،وهناك تقنيات اخلاليا
اجلذعية وهي من أعظم األعمال واإلنجازات يف ميدان العلم ،وهناك االستنساخ،
وصناعة احلواسيب العمالقة ،وتقنيات األشكال اجلديدة من الطاقة ،واألدوية
الراديوية واألدوية املضادة للرسطان ،والقائمة متواصلة.

د -تأسيس البىن التحتية

تقدم البالد يف تأسيس البىن التحتية ،الفنية واملعمارية
من نقاط قوتنا األخرىّ ،
والصناعية؛ فكلما زارتنا وفود من خارج البالد وشاهدت هذه اإلنجازات،
( )1رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،ج ،20ص .319
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أما األعمال العظيمة اليت أُنجزت عىل مستوى االتصاالت والطرق
أثنت عليهاّ .
واملواصالت والبىن التحتية املختلفة الفنية والصناعية واملعمارية وأمثال ذلك ،فهذه
هلا قصة أخرى مستقلة .وأنا يف واقع األمر آسف كثري ًا ،عندما أرى هذه التقارير
ليرس
الواضحة والوافية ،وما ينبغي وما ال ينبغي ،وال يعرض ذلك عىل الشعب ّ
ويفرح ،ويعلم أي حدث جيري يف البالد.
هـ -نقل قيم الثورة لألجيال

ومن نقاط قوتنا خالل هذه املدة نقل قيم الثورة للجيلني الثاين والثالث .عندما تنظرون
إىل الشباب ترون أنهّ م تلقّوا هذه القيم وأدركوها .شهيدنا العزيز األخري مصطفى
أحمدي روشن  -الشهيد الذي تركت شهادته لوعة وحرقة يف قلوبنا  -أو الشهيد
الشاب الذي سبقه الشهيد رضايئ نجاد الذي استشهد مطلع هذه السنة .كان هذان
الشهيدان شابني عاملني يف  32من العمر ،مل يدركا زمن اإلمام اخلميين ،ومل يدركا
زمن احلرب ،ومل يدركا زمن الثورة ،لك ّنهما كانا يدرسان ويكسبان العلم ويقطعان
املراحل واملراتب العلمية تباع ًا بكل شجاعة وشهامة ،وكانا عىل علم ووعي بأنهّ ما
عرضان للخطر والتهديد .هذا يشء مهم جد ًا وهو قيمة من القيم ..هذه هي قيم
ُم ّ
الثورة يف اجليل الثالث .أحمدي روشن ورضايئ نجاد وأمثاهلما من اجليل الثالث
للثورة .اخلطوة العظيمة اليت قام هبا الشباب بعد استشهاد أحمدي روشن حيث
أعلنوا عن استعدادهم للعمل خطوة مهمة جد ًا ،وجيب عدم االستهانة هبذا .من نقاط
قوتنا ومن نقاطنا اإلجيابية انتقال هذه القيم للجيلني الثاين والثالث .طبع ًا كانت هناك
بعض حاالت التساقط ،وكان هناك بعض التائبني من الثورة والنادمني عليها ،لكن
الطرية
النماء عندنا كان أكرث من التساقط .القوى املهرتئة تتساقط لكن القوى الشابة
ّ
تتصاعد وتنمو.
و -التأثري يف القضايا األساسية

نقطة أخرى من نقاطنا اإلجيابية خالل هذه املدة القفزات الواسعة يف التأثري يف القضايا
األساسية يف املنطقة والعامل .فنظام اجلمهورية اإلسالمية اليوم هو نظام بلد مؤ ّثر.
«النعم» أو «الال» اليت يقوهلا يف قضايا املنطقة وحىت يف القضايا العاملية مؤ ّثرة .وهذا
يشء مهم جد ًا للبلد.

ز -البنية القوية للنظام
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من نقاط القوة األخرى لدينا البنية القوية واملتينة للبلد والنظام يف مواجهة األعداء.
نحن ال نضطرب مقابل العداء وال نقلق وال تتم ّلكنا اهلموم .وإ ّن بنية النظام والبالد
بنية متينة.

ح -ارتقاء مراكزنا العلمية

الكمي والكيفي ملراكزنا العلمية ،أي
القوة األخرى عندنا االرتقاء
ّ
من نقاط ّ
الكمية
جامعاتنا وحوزاتنا العلمية .لقد ارتفع مستوى حوزاتنا العلمية من الناحية ّ
ومن الناحية النوعية ،وكذا احلال بالنسبة جلامعاتنا .هذه من نقاط قوتنا ،وكل
تدل عليها ،وتوجد
مطوالً ،وثمة إحصائيات ّ
واحدة من هذه النقاط تتطلب رشح ًا ّ
القوة.
غريها الكثري من نقاط ّ
ُ
يتنبه إىل أ ّن كل هذا التقدم العلمي
تتمة لنقاط ّ
القوة أذكّ ر أنّه عىل الشعب اإليراين أن ّ
واالجتماعي والتقين حتقّق يف ظروف احلظر واملقاطعة ،وهذه مسألة عىل جانب
وسدوا الطرق،
كبري من األمهية .لقد أغلقوا أبواب العلم وأبواب التقنية بوجهنا،
ّ
تقدمنا عىل هذا النحو .لقد حصلت هذه
ومل يبيعونا املنتجات الالزمة ،ومع ذلك ّ
األمور والتطورات يف ظروف احلظر ،وهذا ما يضاعف اآلمال.

نقاط الضعف

أما نقاط ضعفنا فهي األخطار اليت تعرتض طريقنا ،وكانت موجودة خالل هذه املدة
ّ
وينبغي علينا بعد ذلك أن نتغ ّلب عليها:
أ -الزنوع إىل الدنيا

نقطة ضعفنا األوىل هي الزنوع إىل طلب الدنيا ،حيث تتمكّ ن من بعضنا وتسيطر
عليه .فطلب الدنيا واملاديات أصاب بعضنا  -نحن املسؤولني  -وشيئ ًا فشيئ ًا سقط من
قاموسنا قبح امليل للرثوة والبذخ والترشيفات والعيش برفاهية والزنعة االرستقراطية.
تترسب إىل الناس؛ فامليل لالرستقراطية والبذخ
وحينما نصبح هكذا فإ ّن هذه احلالة ّ
وجمع الرثوات ،والتم ّتع هبا بشكل غري مرشوع وغري مستساغ موجود لدى كثري من
الناس بشكل طبيعي .لكن عندما نطلق العنان ألنفسنا ونصاب هبذه اآلفات ،فسوف
تتطرق هذه األحوال إىل الناس ،وتظهر فيهم.
قلت هذا مرار ًا
نحن نعاين اليوم ،لألسف ،من اإلرساف والزنعة االستهالكية .لقد ُ
مرة أخرى ،هذا خطر يعرتض طريقنا .جيب التقليل من الزنعة االستهالكية
وأقوله ّ
وشح
واحلرص عىل الدنيا ومتاع الدنيا .ما إن تنترش إشاعة بأ ّن اليشء الفالين قد ندر
ّ
حىت هيجم الناس جلمعه وامتالكه خوف ًا من أن يفقدوه ،واحلال أ ّن ذلك اليشء قد ال
يكون من األشياء الرضورية يف احلياة .وحىت لو مل تكن تلك البضاعة شحيحة فإ ّن
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ولدينا طبع ًا نقاط ضعف ،وجيب التغ ّلب عىل نقاط الضعف هذه وإزالتها .وسأعود
وأتطرق هلا بعض اليشء.
لقضية احلظر والظروف اليت ُفرضت
ّ
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نتنبه هلذه النقطة .هذه من مواضع
هجوم الناس عليها سيجعلها شحيحة ،ونحن ال ّ
ضعفنا ،وجيب علينا رفع هذا النقص والضعف.

ب -الضعف عىل مستوى الزتكية واألخالق
من نقاط ضعفنا األخرى أننا مل نحقق تقدم ًا أخالقي ًا وتزكية أخالقية ونفسية بموازاة
العلم والتقدم العلمي ،وهذا نوع من التخلف .طبع ًا ،الوضع اليوم أفضل بكثري مما
كان عليه قبل الثورة -وال ريب يف هذا أبد ًا -لكن كان جيب علينا أن نتقدم .لقد تقدمنا
وتقدمنا يف السياسة ،وكان ينبغي لنا أن نتقدم يف املعنوية وتزكية النفس .يف
يف العلم ّ
قدم سبحانه الزتكية
القرآن الكريم أين ما ورد ذكر الزتكية والتعليم عن لسان اخلالق ّ
عىل التعليم ،والتعليم هنا هو تعليم الكتاب واحلكمة ﴿ ،ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ﴾((( يف موضع واحد فقط جرى تقديم التعليم عىل لسان إبراهيم .وهكذا
فقد غفلنا عن الزتكية األخالقية والنفسية.
ج -العدالة االجتماعية

وعىل صعيد العدالة االجتماعية مل نصل بعد إىل املستوى الذي يريده اإلسالم وهو ما
نطمح إليه بدورنا .هذه أيض ًا من نقاط ضعفنا.

ومسؤوليات في التغ ّلب على الضعف
واجبات
ّ

جيب علينا تاليف نقاط الضعف هذه .إنهّ ا مواطن نقص وضعف ال يمكن ختطيها
وعدم االكرتاث هبا .عىل املسؤولني وكذلك عىل أبناء الشعب أن يشعروا أ ّن من
واجبهم تاليف هذه النواقص والسلبيات .جيب أن نطلب العون من اهلل تعاىل ونتغ ّلب
عىل هذه النواقص ونرفعها .ورفعها أمر ممكن طبع ًا؛ إنهّ ا سلبيات يمكن التغ ّلب عليها
ومعاجلتها.
وحتمل املسؤولية
أ -النظر للمستقبل ّ
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أعتقد أ ّن األعمال اليت جيب أن نقوم هبا للتغ ّلب عىل هذه السلبيات والنواقص هي
وحتمل املسؤولية .علينا جميع ًا أن نشعر باملسؤولية،
بالدرجة األوىل النظر للمستقبل ّ
خصوص ًا مسؤولو البالد وخدمة الشعب جيب أن يشعروا باملسؤولية ،وجيب أن ال
نلقي النواقص والتقصريات عىل عاتق بعضنا .إذا ظهر نقص يف موضع من املواضع
جيب أن ال يقول جملس الشورى إ ّن احلكومة مقصرّ ة وتقول احلكومة إ ّن جملس الشورى
مقصرّ  ،ويقول ذاك إ ّن السلطة القضائية مقصرّ ة ،ال ،احلدود واضحة .الدستور عينّ
( )1اجلمعة.2 ،

اخلطوط واحلدود .وواجبات اجلميع معلومة .للقيادة مسؤولياتها ،وللحكومة
مسؤولياتها ،وملجلس الشورى مسؤولياته ،وللسلطة القضائية مسؤولياتها ،ولقوات
الرشطة مسؤولياتها ،واألجهزة التنفيذية كل واحد منها له مسؤولياته ،فال نلقي اللوم
خيتص بالقيادة فعىل القيادة أن تتقبل األمر بتواضع ألنّه
عىل بعضنا .إذا ظهر إشكال
ّ
خيتص هبا وحتاول رفعه .هذا من األعمال واألمور األساسية.
ب -عدم الغفلة عن القيم األصولية

التنبه هلا هو أن ال ننخدع
من املهام األصلية اليت جيب أن ننهض هبا وعىل اجلميع ّ
بابتسامات العدو والوعود الكاذبة جلبهة األعداء ،ولدينا جتارب خالل هذه األعوام
صدقهم بعضنا ،وشيئ ًا فشيئ ًا أدركنا
الثالثني ،فقد ابتسموا لنا أحيان ًا ،ويف البداية ّ
ما الذي جيري وراء الستار .جيب أن ال ننخدع بابتسامات العدو ووعوده الكاذبة.
بسهولة تامة تنكث جبهة القوى املادية املهيمنة عىل العامل اليوم عهودها .تنكث عهودها
هم .ال خيجلون من اهلل ،وال من خلق اهلل ،وال من اجلانب
وأقواهلا دون خجل أو ّ
الذي يفاوضونه ..يكذبون بكل سهولة! لدي نماذج حية ليس هنا موضع مناقشتها،
وربما أذكرها إذا اقتضت الرضورة ونفس هذه الترصحيات اليت أطلقها األمريكان
ورئيس جمهورية أمريكا ،والرسالة اليت كتبها لنا ،واجلواب الذي بعثناه ،ثم رد الفعل
واخلطوة اليت قاموا هبا مع مضمون هذه الرسائل .هذه أمور سوف تعرض يوم ًا ما
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املهمة األصلية األخرى هي أننا جيب أن ال نغفل عن القيم األصولية (األساسية)،
ّ
وال ننشغل بالقضايا الفرعية واهلامشية ،ونغفل عن األصول .وهذه النقطة بدورها
املفصل.
هلا رشحها ّ
ج -احلفاظ عىل اال ّتحاد والتعاطف
ومن واجباتنا أيض ًا احلفاظ عىل االحتاد والتعاطف .قلنا مرار ًا إنّه ال بد من تو ّفر االحتاد
والتعاطف بني املسؤولني .السلطات الثالث واآلخرون جيب أن يكونوا متعاطفني
ومتواكبني ومتعاضدين ،حىت لو كان بينهم اختالف يف وجهات النظر يف بعض
املواطن .ال ضري يف االختالف يف وجهات النظر ،ولكن جيب أن ال يقفوا ضد بعضهم
ويتقدموا إىل
يشدوا عىل أيدي بعضهم بقوة
ّ
توجهات النظام والبالد والثورة ،بل ّ
يف ّ
األمام ،هذا ما جيب عليهم وعىل أبناء الشعب فيما بينهم وعىل أبناء الشعب يف عالقتهم
باملسؤولني .هذا االحتاد والتعاطف عالج حاسم لكثري من املشكالت املوجودة يف
البالد.
د -عدم االنخداع بوعود العدو
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عىل الرأي العام يف العامل  -يوم تستدعي الرضورة  -وسريى العامل ما هو حال هؤالء
وواقعهم ،وكم هي أمهية كالمهم وقيمته ،وكم هي قيمة وعودهم .إذ ًا ،من مهماتنا
األساسية أن ال ننخدع بابتساماتهم ووعودهم الكاذبة.
هـ -اجتناب الكسل

تدمر
ومن النقاط أيض ًا اجتناب الكسل وق ّلة العمل .الكسل واخلمول وق ّلة العمل ّ
اإلنسان ،والعائلة ،والبلد ،والشعب .عىل اجلميع أن يعملوا ...جيب أن يعملوا عمالً
جهادي ًا .حينما أعلنا هذا العام عام ًا للجهاد االقتصادي ،فمعىن ذلك أن احلركة
االقتصادية جيب أن تكون حركة جهادية .هذا ما يتع ّلق بقضايا الثورة والكالم كثري
والوقت قليل ،وجيب أن نطرح القضايا األخرى.

نهضة الشعوب وثورات المنطقة
أما قضايا املنطقة والعامل .يف غضون العام الذي انقىض من عرشة الفجر يف السنة املاضية
ّ
إىل عرشة الفجر يف هذه السنة ،نجحت شعوب املنطقة يف إسقاط أربعة طواغيت،
شعب
وهذا يشء عىل جانب كبري من األمهية .ال بد من جهود كبرية من أجل أن ُيسقط
ٌ
أحد هؤالء الطواغيت .خالل هذا العام الفاصل بني عرشة الفجر من السنة املنرصمة
وعرشة الفجر اآلن جرى إسقاط أربعة طواغيت خطرية وخبيثة يف هذه املنطقة .هذا
حدث عىل جانب كبري من األمهية.
حدث مهم آخر هو أ ّن اجلماهري يف تونس ومرص منحت أصواتها لإلسالم .يف
وصوتوا لصالح اجلماعات
مرص ذهب إىل صناديق االقرتاع نحو  %75من الشعب
ّ
والفئات اإلسالمية .والوضع يف تونس يشبه ذلك .هذا يشء له أمهية بالغة .فمعناه أ ّن
كل اجلهود واملساعي اليت بذهلا األمريكان والغربيون واألجهزة اإلعالمية وهوليوود
وغريها وغريها ملخاصمة اجلمهورية اإلسالمية طوال هذه األعوام للتخويف من
اإلسالم ومن احلكومة اإلسالمية ذهبت أدراج الرياح ،و الناس منحازون لإلسالم.
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التحركات ضعف الكيان الصهيوين وعزلته ،وهذا يشء عىل جانب كبري
من آثار هذه
ّ
غدة رسطانية يف هذه املنطقة وجيب استئصاهلا
بحق ّ
من األمهية .فالكيان الصهيوين هو ّ
وسوف تستأصل ،وبالتايل فقد أصيب بمزيد من الضعف والعزلة نتيجة هذه
التحركات .لقد تضاعفت حيوية الشباب الفلسطينيني وآماهلم بكفاحهم ومستقبلهم.
والشعوب أيض ًا ُتضاعف أملها.

مظلومية شعب البحرين
ّ

الغرب في ضعف متزايد
واألوضاع يف العامل أيض ًا غريبة .أمريكا أصيبت بالضعف  -الضعف االقتصادي
واملايل ،والضعف السيايس -وهذه بدورها حقيقة واقعة .لقد ُهزمت أمريكا يف
سياستها للرشق األوسط ،فقد فشلت يف قضية فلسطني ويف قضية العراق .أراد
األمريكان أن يديروا العراق بأنفسهم مبارشة فلم يستطيعوا ،ووقف الشعب العراقي
ومل يسمح بذلك .وأرادوا أن يوجدوا حكومة عميلة فلم يستطيعوا .أرادوا البقاء مع
وجود حصانة قضائية هلم ،فلم تسمح احلكومة والشعب العراقي بذلك .احلكومة
حي يقظ ،وهذا ما جعل
يف العراق اليوم حكومة شعبية والشعب العراقي شعب ّ
األمريكان خيرجون من العراق بال أية مكاسب ومن دون أن يتحقّق ما أرادوا .طبع ًا
لدهيم تدخالتهم النفطية واألمنية هناك ،وهذا ما سيعاجله الشعب واحلكومة يف
العراق إن شاء اهلل يف املستقبل.
وأُصيبت أمريكا بالضعف أيض ًا يف قضاياها الداخلية وهذا ما حياول األمريكان
إخفاءه والتك ّتم عليه .ال يريدون االعرتاف بضعفهم .مل يرش أوباما يف كلمته قبل أيام
يف الكونغرس أدىن إشارة إىل أ ّن الشعب األمريكي يتظاهر يف الشوارع منذ أكرث من
أربعة أشهر .يف هذا اجلو البارد ويف كل أنحاء أمريكا ،يف الواليات املختلفة ،خيرج كل
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طبع ًا ،الشعب البحريين هو األكرث مظلومية بني هذه الشعوب؛ ألنّه يواجه لألسف
صمت اإلعالم العاملي ومقاطعته .دعواتهم ليست مرفوضة يف أي منطق إنساين
تعرضت للظلم ،وقد أخرجوهم متام ًا من دائرة
وعاملي ،إنّما هي مطالب ُمحقّة لك ّنها ّ
يوجهون اإلعالم ضدهم باستمرار ،وهذا لن يؤثر طبع ًا،
اإلعالم والضوء ،بل راحوا ّ
وسينترص الشعب البحريين أيض ًا بتوفيق من اهلل.
وأقول هنا هبذه املناسبة إ ّن حكام البحرين ا ّدعوا أ ّن إيران تتدخل يف قضايا البحرين،
وهذا كذب .ال ،نحن ال نتد ّخل ،إنّنا نعلن برصاحة عن املواطن اليت نتد ّخل فيها.
فقد تد ّخلنا يف الشؤون املناهضة إلرسائيل وكانت النتيجة انتصار ًا يف حرب الثالثة
والثالثني يوم ًا ،وحرب اإلثنني والعرشين يوم ًا .وبعد اآلن أيض ًا إذا كان ثمة شعب أو
نتحرج
جماعة تكافح ضد الكيان الصهيوين وجتاهبه فسوف نساندها ونساعدها ،وال ّ
أما أن يأيت حاكم جزيرة البحرين ويقول إ ّن
أبد ًا من قول ذلك ،هذه حقيقة وواقعّ .
إيران تتدخل يف أحداث البحرين ،فال ،هذا الكالم غري صحيح وهو خالف الواقع؛
لو تد ّخلنا يف البحرين ألصبحت األوضاع يف البحرين خمتلفة.
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هؤالء الناس إىل الشوارع ويصمدون مقابل ضغوط الرشطة ورضباتهم الشديدة ،أمل
يكن هذا جدير ًا باإلشارة؟! لك ّنه مل يرش له إطالق ًا .يريدون التك ّتم عىل األمر .فهذه هي
حقوق اإلنسان لدهيم .وكذا احلال بالنسبة ألوروبا .أوروبا أيض ًا مصابة بالضعف؛
إضافة إىل القضايا االقتصادية واملالية والنقدية  -وهي نقاط ضعف عجيبة قد أغضبت
الناس  -فقد أصيبت أوروبا بالضعف من الناحية السياسية أيض ًا.
أرضب لكم مثاالً :احلكومة الفرنسية يف عهد رئيس جمهورية فرنسا اجلرنال ديغول مل
تسمح لربيطانيا بالدخول يف االحتاد األورويب .ملاذا؟ قالوا إ ّن بريطانيا مرتبطة بأمريكا،
ونوع العالقات واالرتباط بني بريطانيا وأمريكا ُيسقط استقالل االحتاد األوريب.
مل يسمح ديغول لربيطانيا بالدخول يف االحتاد األورويب بسبب االرتباط واالتصال
والتبعية ألمريكا .هذا ما يتع ّلق بفرنسا ذلك احلني .بينما الرجل الذي يتوىل األمور يف
فرنسا اليوم ير ّدد الكالم األمريكي ويعيد ما يقوله األمريكان وما يصطنع يف داخلهم،
فصار تابع ًا حمض ًا هلم! وهذا بالطبع ضعف .وصل األمر بأوروبا إىل هذا احلد .هذا عن
فرنسا ،وباقي البلدان األوروبية هي هكذا أيض ًا من باب أوىل .هذا ضعف يف األجهزة
واملؤسسات.
يعاين الغربيون يف الوقت الراهن من ضعف يف الشؤون االقتصادية ويف الشؤون
السياسية ويف القرارات الدولية ،ومن ذلك قرار احلظر علينا.

الداخلية
الحظر االقتصادي وتنامي القدرات
ّ
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لقد أرادوا يف الواقع معاقبة اجلمهورية اإلسالمية والشعب اإليراين بسبب اإلسالم.
وهددوا بأ ّن احلظر سيكون باعث ًا عىل الشلل وموجع ًا! قالوا وقالوا ،وكان احلظر
ّ
لصاحلنا من ناحيتني:
نتوجه للمواهب واإلمكانيات الداخلية وننمو من الداخل،
أوالً ،حينما نقا َطع سوف ّ
وهذا ما حدث طوال هذه األعوام الثالثني .لو مل نُقا َطع يف املجال التسليحي ملا ك ّنا
التقدم العجيب .ويف القضية النووية لو كانوا هم الذين بنوا لنا
حقّقنا اليوم هذا
ّ
تقدمنا يف جمال التخصيب .ولو مل يغلقوا أبواب العلم بوجهنا
حمطة بوشهر للطاقة ملا ّ
ملا وصلنا إىل ما وصلنا إليه يف اخلاليا اجلذعية والفضاء والطريان وإطالق األقمار
الصناعية للسماء .إذن كلما فرضوا علينا مزيد ًا من احلظر نميل إيل إمكانياتنا وقدراتنا
الذاتية ،فزتدهر هذه املواهب واإلمكانيات يوم ًا بعد يوم كينبوع متدفق .إذن ،هذه
املقاطعة واحلظر كانا لصاحلنا.
كررون يف إعالمهم باستمرار
الناحية الثانية اليت يتحول فيها احلظر لصاحلنا هي أنهّ م ُي ّ
إننا سنفرض هذا احلظر وذاك احلظر عىل إيران لرنغمها عىل الرتاجع يف القضية النووية

مثالً .وعندها سيدرك العامل كله أن هذه العقوبات واملقاطعة من أجل الضغط عىل
إيران للرتاجع عن ملفها النووي وقضايا أخرى .وحينما ال نرتاجع فماذا سيحدث؟
فهذا احلظر من أجل فرض الرتاجع عىل إيران وإيران لن ترتاجع؛ فستكون النتيجة
اهنيار هيبة الغرب وهيبة التهديدات الغربية يف أعني شعوب املنطقة الثائرة ،وتزايد
عزة الشعب اإليراين واقتداره يف أعينهم ،وهذا لصاحلنا .إذن ،هذا احلظر لصاحلنا
ويعد بمثابة خدمة لنا ،ولكن من هاتني الناحيتني اللتني ذكرتهما.
ّ
هذا هو وضع أوروبا .أوروبا تعاين من مشكالت اقتصادية مستعصية .الشعوب
األوروبية غاضبة ومعرتضة عىل الوضع االقتصادي .وسبق أن قلت إ ّن الشعوب
األوروبية يوم تعلم أن هذا الواقع الضعيف الذي تعاين منه إنّما هو بسبب تدخالت
أمريكا والشبكة الصهيونية العاملية ،سوف تتحول هذه االعرتاضات عىل األوضاع
االقتصادية إىل هنضة اجتماعية عظيمة ،وعندها جيب توقع ظهور عامل جديد ودنيا
جديدة.
هيددون باستمرار ،يهُ ّددون
وأقول كلمة بخصوص هذه التهديدات األمريكية .هم ّ
بلغة :أ ّن كل اخليارات موجودة عىل الطاولة! أي حىت خيار احلرب .هذا التهديد
ترض أمريكا عرشات األضعاف .ملاذا
مرض ألمريكا .احلرب ذاتها ّ
باحلرب هبذه اللغة ّ
هذه التهديدات مرضة ألمريكا؟ ألن هذه التهديدات نفسها دليل عىل عجز أمريكا يف
املواجهة املنطقية والكالمية .ليس لدهيم خطاب مقابل خطاب اجلمهورية اإلسالمية،
وال يستطيعون حتقيق انتصار يف ساحة املواجهة الفكرية واملنطقية ،لذلك يضطرون
والتشبث بالقوة .معىن ذلك أن أمريكا ليس لدهيا من منطق سوى منطق
لالستعانة
ّ
يبدد اعتبار أمريكا
القوة ،وال سبيل عندها للتقدم سوى سفك الدماء ،وهذا سوف ّ
حيدد
يف أعني شعبها والشعوب األخرى أكرث مما تبدد إىل اآلن .هذا هو اليشء الذي ّ
مصري األنظمة .فالنظام الذي يسقط اعتباره يف أعني شعبه مصريه معروف؛ كالنظام
السوفييت السابق .ومن الالفت أ ّن بعض أهل الرأي واخلرباء الغربيني قالوا قبل أيام
إ ّن وضع أمريكا والغرب اليوم شبيه بوضع االحتاد السوفييت يف أواخر عقد الثمانينات
امليالدي والذي أدى إىل سقوطه .فأي نظام يسقط يف أعني شعبه من حيث اخلطاب
هددوا رجع ذلك بالرضر عليهم .طبع ًا
واملنطق لن يعود هناك أمل يف بقائه .لذا كلما ّ
ليعلموا وليعلم غريهم وهم يعلمون أن لنا مقابل التهديد باحلرب والتهديد باحلظر
النفطي تهديداتنا اليت سوف تطلق إن شاء اهلل يف الوقت الالزم.
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مضر بأمريكا
التهديد بالحرب
ّ
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النيابية
أهم ّية المشاركة في االنتخابات
ّ
ّ
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وأشري إىل بعض النقاط بخصوص االنتخابات .أهيا اإلخوة واألخوات األعزاء ،أهيا
الشعب اإليراين العزيز ،االنتخابات تصون البالد .اليشء الذي حيفظ هيبة هذا الشعب
ويصدهم عن التطاول عليه هو التواجد
ويبسط قدراته املعنوية بوجه األعداء وخييفهم
ّ
واملشاركة الشعبية ،ومن مظاهرها املشاركة يف االنتخابات ،ومن مظاهرها املشاركة
وتنوع كلما قوي
يف  22هبمن الذي هو عىل األعتاب أمامكم .كلما تكثّف احلضور ّ
اعتبار البلد وقيمته الوطنية .وكذا احلال بالنسبة لالنتخابات .كلما كان الزحام عىل
صناديق االقرتاع أشد ومشاركة الشعب أوسع كلما قويت الثقة بالبالد وتضاعفت
مناعته وحصانته .يمكن ملشاركة اجلماهري تأمني مستقبل البالد وضمانه .جملس
الشورى الصالح والزنيه والقوي يستطيع التأثري عىل أداء كل األجهزة واملؤسسات يف
البالد ،فهو يؤ ّثر عىل أداء احلكومة وعىل أداء السلطة القضائية ،وحىت عىل أداء القوات
املسلحة .واملجلس القوي والصالح والزنيه والسليم له مثل هذا الوضع والدور.
فمىت يمكن تشكيل مثل هذا املجلس من دون الشعب؟ هذا ما ال يريده األعداء .منذ
بث اليأس والقنوط يف نفوس
شهرين أو ثالثة واألبواق اإلعالمية للعدو تعمل عىل ّ
الناس كي ال يشاركوا يف االنتخابات .وبعض الناس يف الداخل دون أن يتفطنوا إىل ما
يقومون به يتناغمون معهم لألسف! أولئك مغرضون ،وهؤالء غافلون.
يتوجب عدم تضخيم القضايا الصغرية ،وعدم اإلحياء بأن هناك أزمة .حياولون بألف
ّ
وسيلة إثبات وجود أزمة يف إيران .أية أزمة؟ ما هي األزمة؟ البلد هادئ ،والشعب
وفعال ،كل هذه األعمال جيري إنجازها من قبل األجهزة املختلفة ومن
قوي ونشيط ّ
قبل أبناء الشعب يف هذا البلد .واألمن مستتب متام ًا بتوفيق من اهلل .لتتعاون األجهزة
مع بعضها ،فإذا تعاونت فسوف تسري األمور وواألعمال بنحو أفضل .وهذا ما ال
يريده األعداء.

التنافس السليم واإلجراء النزيه
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ما هو رضوري يف االنتخابات هو التنافس السليم ،التنافس من دون تراشق باالتهامات
واإلساءات .جيب أن تكون أجواء االنتخابات سليمة ونزهية .إذا كان الناس أنفسهم
يعرفون املرشحني لالنتخابات فليعملوا طبق ًا لتشخيصهم ،وإذا مل يكونوا يعرفوهنم
فليستشريوا ذوي البصرية واملتدينني يف من خيتارونه .وليعمل من عليهم إدارة العملية
االنتخابية بمنتهى الدقة إلجراء انتخابات سليمة .هذه أمور يمكنها أن حتقق للبالد
انتخابات جيدة .كانت االنتخابات االثنتان والثالثون أو الثالثة والثالثون جميعها

اليت أقيمت منذ بدء الثورة وإىل اليوم وحلسن احلظ نزهية .طبع ًا كان يف كل منها من
اعرتض ،وقد توبعت اعرتاضاتهم ،وكانت هناك خمالفات أحيان ًا ،إال أنّه مل يكن هناك
عدم نزاهة يف االنتخابات أبد ًا .وجيب أن يكون احلال كذلك بعد اآلن أيض ًا.

المرشحين
أهلية
ّ
ّ

وأذكر نقطة أو نقطتني حول مسألة أهلية املرشحني .جملس صيانة الدستور املحرتم
حيرز أهلية بعض األفراد وال حيرز أهلية بعضهم اآلخر .أذكر هنا ثالث نقاط:
النقطة األوىل :هي أن من وظائف جملس صيانة الدستور من الناحية القانونية إحراز
األهليات ،فيجب عليه التشخيص والوصول إىل نتيجة أن هذه األهلية متوفرة .طبع ًا
كانت توصيتنا الدائمة بعدم رفع سقف األهلية بحيث ال يشمل إال عدد ًا حمدود ًا من
تسبب األهلية.
األفراد .لينظروا بمزيد من املساحمة لسقف األمور اليت ّ

النقطة الثالثة :وأعلنها وليعلم اجلميع أن الذين ُترفض أهليتهم ليسوا بالرضورة أفراد ًا
غري مؤ ّهلني .ال ُيظن ألن فالن ًا رفضت أهليته فهو إذن ال أهلية له إطالق ًا ،ال .طبق ًا
للقانون ال يستطيع املشاركة يف االنتخابات كمرشح ،ولكن قد يكون أخطأ املوقع
الذي رفض أهليته .وقد يكون غري مؤ ّهل هلذا العمل لكن له أهليات متعددة أخرى.
ولكل يشء ،ال ،هناك
جيب أن ال يكون معىن رفض أهلية شخص أنه فاقد لكل أهلية
ّ
أهليات كثرية أخرى.
النقطة األخرية :بشأن االنتخابات هي أ ّن املسؤولني جيب أن ال يغفلوا عن مؤامرات
األعداء بخصوص قضية االنتخابات .والذين ال حيصلون عىل األصوات الالزمة
يف االنتخابات ليحذروا من أن يقعوا يف اخلديعة اليت وقع فيها الذين مل حيصلوا
عىل األصوات يف سنة ثمان وثمانني .ليعترب كل املرشحني وكل أنصارهم أنفسهم

خطبتا اإلمام الخامنئي يف صالة الجمعة

النقطة الثانية :هي أ ّن هناك من يعرتض عىل إرشاف جملس صيانة الدستور والعاملني
التنبه إىل أنّنا
عىل اإلرشاف .وقد يكون اعرتاضه يف حمله وصحيح ًا فعالً ،ولكن ينبغي ّ
جيب أن نس ّلم للقرار الذي تتخذه مؤسسة قانونية مسؤولة هي حمل ثقة ،كلنا جيب أن
نتبع ما تقرره ،فعىل سبيل املثال يرشع جملس الشورى اإلسالمي قانون ًا ،وقد أكون
معرتض ًا عىل هذا القانون وأقول :إ ّن هذا القانون فيه عيب وخلل ،لك ّنه قانون وجيب
أن أعمل وفق ًا له ،حينما تتخذ جهة مسؤولة هي حمل ثقة  -كمجلس صيانة الدستور
 -قرار ًا فيجب التسليم له واتباعه.
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مسؤولني عن األمن مقابل مؤامرة األعداء املحتملة ،وال يتهموا االنتخابات ،وال
يسندوا العدو ويعضدوه ،وال يكون هناك يف اإلعالم إحياء وترويج ألجواء اخلالفات
واليأس ،حىت تكون لنا انتخابات جيدة إن شاء اهلل.
ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
يم ِ
ح 
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ﴾(((.

الخطبة الثانية

ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

حممد
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى ّ
احلمد هلل ّ
وصل عىل عيل أمري
بقية اهلل يف األرضني،
ّ
سيما ّ
وعىل آله األطيبني األطهرين ،وال ّ
وصل عىل احلسن واحلسني سيدي
املؤمنني ،وفاطمة الزهراء سيدة نساء العاملني،
ّ
شباب أهل اجلنة ،وعىل عيل بن احلسني ،وحممد بن عيل ،وجعفر بن حممد ،وموىس
بن جعفر ،وعيل بن موىس ،وحممد بن عيل ،وعيل بن حممد ،واحلسن بن عيل ،واخللف
أئمة املسلمني،
القائم املهدي ،حججك عىل عبادك ،وأمنائك يف بالدك،
ّ
وصل عىل ّ
وحماة املستضعفني ،وهداة املؤمنني.
مرة أخرى لتقوى اهلل .ما نقوله يف اخلطبة الثانية
أدعو كل اإلخوة واألخوات املصلني ّ
لكل
عادة ذكرته لكم أيهّ ا اإلخوة واألخوات يف اخلطبة األوىل .ويف هذه اخلطبة أعتذر ّ
يمرون بفرتة حساسة ،وألقي اخلطبة
املصلني األع ّزاء وأخاطب إخوتنا العرب الذين ّ
بالعربية.
ِ ِ ِ
ِ
اهلل الر ْح َمن ِ الرحيم ِ
ب ْسم
َّ
َّ
ونبينا حممد وعىل آله الطاهرين،
احلمد هلل ّ
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا ّ
وصحبه املنتجبني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
يا أبناء أمتنا اإلسالمية يف كل مكان ،السالم عليكم جميع ًا ورحمة اهلل.

62

أغتنم فرصة شهر ربيع األول ،واقرتاب أسبوع املولد النبوي ،والذكرى األوىل لربيع
الصحوة اإلسالمية ،وهنضة إخوتنا العرب رجاالً
ونساء من مرص وتونس وليبيا حىت
ً
البحرين واليمن ،وبعض البقاع اإلسالمية األخری ،ألتقدم باسم الشعب اإليراين
بأحر التهاين وأطيب التربيك.
وجميع املسلمني يف العامل ّ
( )1العرص.3-2-1،

العربية
إرادة الشعوب
ّ
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مرة يف تونس ومرص روعيت حرمة رأي الشعب،
مر عام مفعم باحلوادث ،فألول ّ
ّ
وأدلت اجلماهري بصوتها للتيار اإلسالمي .وسيكون األمر يف ليبيا عىل هذا النحو
أيض ًا .وهذا التوجه اإلسالمي املتصف برفض الصهيونية والدكتاتورية ،وبطلب
االستقالل واحلرية والتقدم حتت راية القرآن ،سيكون املسري احلتمي واإلرادة
احلاسمة جلميع الشعوب اإلسالمية .هذه املوجة اليت فتحت صفحة جديدة يف تاريخ
إيران اإلسالم أيض ًا قبل ثالثة عقود يف مثل هذه األيام (الثاين والعرشين من شهر
هبمن املصادف للحادي عرش من شباط) وأنزلت أول رضبة بجبهة أمريكا والناتو
والصهيونية ،وأطاحت بأكرب دكتاتور علماين عميل يف املنطقة ..أصبحت يف األيام
تعم الرشق األوسط اإلسالمي والعريب
نفسها وبالطريقة ذاتها وباملطاليب عينها ّ
بأجمعه و احلمد هلل.
حل قرن اإلسالم وعرص
إ ّن إرادة اهلل سبحانه شاءت هلذه الشعوب أن تستيقظ .فقد ّ
الشعوب ،وسيكون له التأثري عىل مصري كل البرشية .أما كان تد ّفق الشباب واملثقفني
يف واشنطن ولندن ومدريد وروما وأثِنا بإهلام من ميدان التحرير؟!
واهلوية واالنعتاق أكرث مناطق
عمت هنضة العودة إىل اإلسالم واستعادة الع ّزة
ّ
لقد ّ
حساسية ،ويف كل مكان يرتفع شعار «اهلل أكرب» .الشعوب العربية
العامل اإلسالمي
ّ
ذرعا بما
مل تعد تتحمل احلاكم الدكتاتور وسيطرة العمالء والطواغيت .لقد ضاقت ً
وجربت العلمانية يف ظل االشرتاكية والليربالية
تعانيه من فقر وخت ّلف وحتقري وعمالةّ .
والقومية ،ورأت أهنا جميع ًا وصلت إىل طريق مسدود .الشعوب العربية طبع ًا ترفض
أيض ًا التطرف والعنف الطائفي والعودة إىل الوراء ،والنعرات املذهبية والسطحية
الساذجة املغ َّلفة باإلسالم.
وتوجهات الشعوب يف اليمن والبحرين وسائر
انتخابات تونس ومرص ،وشعارات
ّ
تدل بوضوح أهنم يريدون أن يكونوا مسلمني معارصين دونما إفراط
البلدان العربية ّ
متغرب ،وبشعار «اهلل أكرب» يريدون ضمن مرشوع إسالمي
متعجرف أو تفريط
ّ
وبالتأليف بني املعنوية والعدالة والتعقّل وبأسلوب السيادة الشعبية الدينية ،أن
يتحرروا من قرن من التحقري واالستبداد والتخ ّلف واالستعمار والفساد والفقر
ّ
والتميزي .وهذا هو الطريق الصحيح.
تعرضت لغضب شعوهبا؟
ما هي خصائص األنظمة العربية اليت ّ
إهنا معارضة التوجه الديين ،واخلضوع ،واالستسالم والعمالة للغرب؛ أي أمريكا
وبريطانيا ونظائرمها ،والتعاون مع الصهاينة وخيانة القضية الفلسطينية ،والتسلط
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الدكتاتوري األسرَ ي والورايث ،وفقر العباد وخت ّلف البالد ،إىل جانب الرثوات
الطائلة للعوائل احلاكمة ،والتميزي وانعدام العدالة ،وفقدان احلرية القانونية واملسائلة
القانونية ،كل هذه من اخلصائص املشرتكة لتلك األنظمة.

حىت التظاهر باإلسالم أو اجلمهورية يف بعض املواضع مل يستطع أن خيدع اجلماهري.
هذه أوضح العالمات ملعرفة طبيعة هنضة الشعوب العربية ،سواء تلك اليت حققت
انتصارات كبرية ،أو اليت ستحقق ذلك بإذن اهلل تعاىل.
جتاهل
كل ادعاء آخر بشأن طبيعة هذه الثورات اليت انطلقت بشعار «اهلل اكرب» إنما هو
ٌ
للواقع من أجل أهداف مب َّطنة وبالتايل لدفع هذه الثورات نحو االنحراف.

هذه األصول ستكون معيار ًا ملستقبل هذه الثورات ومزيانًا ملدى أصالتها أو انحرافها،
بضديتها لألنظمة اليت تزلزلت
فإن األشياء ُتعرف بأضدادها ،وتعرف الثورات
ّ
بفعلها .الثوريون جيب أن يواصلوا حذرهم من افتعال األهداف املوهومة ومن
حماوالت تغيري الشعارات.

يبدل الثورات إىل ثورات مضا ّدة ،وحياول يف النهاية
إ ّن الغرب يسعى دون شك إىل أن ّ
يرمم النظم القديمة بأسلوب جديدُ ،ليبقي سيطرته عىل العامل العريب لعرشات
أن ّ
أخرى من السنني ،وذلك بتفريغ مشاعر اجلماهري وبالتقديم والتأخري بني األصول
والفروع ،وتغيري صنائعه وإجراء إصالحات شكلية متص ّنعة ،والتظاهر بالديمقراطية.

إرادة الغرب وأهدافه
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إ ّن الغرب خالل عقود اليقظة اإلسالمية وخاصة يف السنوات األخرية ،بعد أن ُمين
هبزائم متالحقة من إيران وأفغانستان حىت العراق ولبنان وفلسطني ،واآلن من مرص
وتونس وغريها ،سعى بعد فشله يف هنج حماربة اإلسالم واللجوء إىل العنف العلين،
املزيف ،كي جيعل اإلرهاب
إىل هنج آخر وهو اصطناع البديل الكاذب والنموذج ّ
والتحجر والعنف بدل
املعادي لإلنسانية بدل العمليات االستشهادية ،و جيعل التعصب
ّ
التوجه اإلسالمي واجلهاد ،والتعصب القومي والقبيل بدل الشعور باالنتماء اإلسالمي
التغرب والتبعية االقتصادية والثقافية بدل التطور
واالنتماء إىل األمة اإلسالمية ،و جيعل ّ
ِ
لمية ،واملداهنة بدل العقالنية ،والفساد
القائم عىل أساس االستقالل ،والعلمانية بدل الع ّ
والفوىض بدل احلرية ،والدكتاتورية باسم حفظ األمن والنظام ،والروح االستهالكية
وااللتصاق باألهداف الدنيوية التافهة والبذخ باسم التنمية والرقي ،والفقر والتخلف
باسم الزهد واملعنوية.

إن ما كان عليه العامل من انقسام إىل قطبني متصارعني حول القوة والرثوة ومها
الرأسمالية والشيوعية قد انتهى ،واليوم فإن االستقطاب بني مستضعفي العامل بقيادة
النهضة اإلسالمية وبني املستبكرين بقيادة أمريكا والناتو والصهيونية.
لقد برز إىل الساحة معسكران وال معسكر ثالث ًا هلما.
ال أريد يف هذه الفرصة القصرية أن استغرق يف استعراض املايض ويف تثمني يقظة
الشعوب العربية .إننا والعامل بأجمعه دون شك نرنو إىل املنطقة ،وننظر بعني التقدير
لشعوهبا الناهضة من اجلزيرة العربية وحىت شمال أفريقيا .لكين أريد أن أحتدث عن
احلارض واملستقبل.

األطراف الحاضرة في الثورات

أطرح أوالً هذا السؤال :ماهي األطراف املختلفة احلارضة يف ساحة الثورات؟إهنا طبع ًا
لف لفهم وانخرط معهم يف بعض
أوالً :أمريكا والناتو والنظام الصهيوين ومن ّ
األنظمة العربية.
وثاني ًا :اجلماهري عامة والشباب.
وثالث ًا :األحزاب والناشطون السياسيون اإلسالميون وغري اإلسالميني.
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إنّين يف العام املايض ومن هذا املنرب يف صالة اجلمعة حتدثت إىل الشعب املرصي النبيل
ظل الالمبارك حسين يثقل عىل رؤوسهم ،واليوم قد بدأت مرحلة جديدة
حني كان ّ
والدكتاتور يمثل أمام املحكمة ،وكلنا حيدونا األمل بمستقبل هنضة مرص العزيزة
وسائر العرب النشامى.

وما هي مكانة كل واحد من هذه األطراف وما هي أهدافه؟

الفريق األول :هم اخلارسون األصليون يف مرص وتونس ويف سائر البلدان الناهضة.
موجودية  -القطب الرأسمايل والنموذج الليربايل
إ ّن مرشوعية  -وها هي اليوم
ّ
الديمقراطي الغريب يتعرض يف داخل أوروبا وأمريكا أيض ًا خلطر االضمحالل.
وأصبحت بلدان هذا املعسكر يف وضع يشبه وضع املعسكر الرشقي يف الثمانينات من
القرن املايض .فاالهنيارات األخالقية واالجتماعية ،واألزمات الفريدة االقتصادية،
واهلزائم العسكرية الكربى يف العراق وأفغانستان ولبنان وغ ّزة ،وسقوط أو تزلزل
أكرث النظم الدكتاتورية العميلة التابعة هلم يف البلدان املسلمة والعربية ،وخاصة
فقداهنم مرص ،وتعرض الكيان الصهيوين للخطر من الشمال والغرب ومن داخله
بشكل مل يسبق له نظري ،وانفضاح طبيعة التبعية والذيلية للمنظمات الدولية ،والتعامل
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السيايس واملزدوج مع مسألة الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،ووقوعهم يف املواقف
املتناقضة واملضطربة واملزدوجة جتاه مسائل ليبيا ومرص والبحرين واليمن .كل ذلك
عرض هذه املجموعة األوىل إىل أزمة ثقة عاملية ،وأزمة عميقة يف قدرة اختاذ القرار.
قد ّ
إ ّن هدفهم األكرب اليوم بعد عجزهم عن قمع الشعوب والسيطرة عليها هو السعي
للسيطرة عىل غرفة قيادة الثورات واخرتاق األحزاب الفاعلة ،وحفظ ما أمكن من
هيكل األنظمة الفاسدة الساقطة واالكتفاء باإلصالحات السطحية واملرسحية ،وإعادة
بناء عمالئهم يف داخل البلدان الثائرة ،ثم اللجوء إىل عمليات تطميع وتهديد .وقد
يلجأون يف املستقبل إىل االغتياالت أو رشاء ذمم بعض األفراد واجلماعات من أجل
وبث اليأس يف قلوب اجلماهري أو إشغاهلا
وقف عجلة الثورات أو دفعها إىل اخللفّ ،
برصاعات داخلية بإثارة مسائل فرعية ،وإرضام نريان العصبيات القومية والقبلية أو
الدينية أو احلزبية ،واختالق الشعارات املنحرفة لتغيري الثورات ،والتأثري املبارش أو
غري املبارش عىل أذهان الثوريني وألسنتهم ،ودفعهم إىل أالعيب سياسية أو إثارة ال ُفرقة
بينهم ثم توسيع نطاق هذه التفرقة لتشمل فئات الناس ،والسعي للمساومة خلف
الكواليس مع بعض اخلواص بالوعود الكاذبة كاملساعدات املالية وغريها وغريها من
عرشات احليل األخرى مما أرشت إىل نماذج منها من قبل يف املؤمتر العاملي للصحوة
اإلسالمية بطهران.
إ ّن بعض األنظمة التابعة واملحافظة العربية أيض ًا تقف إىل جانب أمريكا والناتو ،ولو
من أجل حفظ كراسيها ،وتسعى بكل قواها إليقاف عجلة الزمن ودفع ثورات املنطقة
إىل الوراء أو سوقها نحو طريق جمهول ،ورأسماهلم الوحيد يف هذه املساعي دوالرات
النفط ،وهدفهم األساس هزيمة الشعوب يف مرص وتونس واليمن والبحرين .وحفظ
ثبات الكيان الصهيوين وضمان بقائه وإنزال الرضبة بجبهة املقاومة يف املنطقة.

اإلسالمية
وجهة الشعوب
ّ

أما املجموعة الثانية واألصلية فهي الشعوب ،أرقام اإلحصائيات األمريكية املكررة
ّ
يف مرص وأكرث البلدان اإلسالمية تكشف عن الواقع وتقول هلم :إن مزيان التوجه
والزي اإلسالمي للمرأة
نحو املساجد وااللزتام باملظاهر اإلسالمية ومنها احلجاب
ّ
قد ازداد  -خالل السنوات اخلمس من  2003إىل 2008م  -بنسبة  40إىل  %75بني
الشعوب من مرص واألردن حىت تركيا ومالزييا وغريها من البلدان اإلسالمية.
66

كما ازداد مزيان السخط والنفور من أمريكا بمعدل خمس وثمانني باملئة يف البلدان
العربية واإلسالمية ،وقد تضاعف األمل بالنرص واملستقبل بني الشباب خاصة بعد

مشاهدة انتصارات شباب حزب اهلل وحماس يف حريب الثالثة والثالثني يوم ًا واالثنتني
والعرشين يوم ًا وبعد اندحار وهزيمة أمريكا دونما مكاسب من العراق.
الشخصيات املحبوبة بني شباب مرص ،وفق تلك اإلحصائيات ،هم املجاهدون
املسلمون ضد الكيان الصهيوين.

كذلك فإن احلديث حني يدور حول التوجه اإلسالمي يف مرص أو تونس أو ليبيا فإنه
إسالم رسول اهلل | هذا اإلسالم الذي شمل يف املدينة املسيحيني واليهود بالرحمة
واألمن ،وليس اإلسالم بمعىن إثارة احلروب الدينية بني عباد اهلل ،وال بمعىن احلرب
املذهبية والطائفية بني املسلمني .مرص هي مرص دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية
والشيخ شلتوت.

خطبتا اإلمام الخامنئي يف صالة الجمعة

والتمسك بالع ّزة اإلسالمية
واالهتمام بالقضية الفلسطينية
النفرة من الصهيونية،
ُ
ُ
من اخلصائص األصلية للشعوب %75 .من الشعب املرصي أدىل بصوته لصالح
الشعارات اإلسالمية .يف تونس أيض ًا رفعت األكرثية هذا اللواء ،ويف ليبيا فإن
والشعوب تطلب من مندوبيها ومن احلكومات
النسبة إن مل تكن أكرث فليست بأقل.
ُ
ِ
مرص عزيز ًة كريمة
اجلديدة
َ
حتقيق هذه األهداف نفسها أيض ًا يف املستقبل .الشعب يريد َ
مرص
مرص الفقري َة والتابعة ،ال يريد َ
وحرة ،ال يريد مرص كمب ديفيد .ال يريد َ
وحمرتمة ّ
مرص متحجر ًة ومتطرف ًة وال
اخلاضع َة ألوامر أمريكا واحلليفة إلرسائيل ،ال يريد
َ
املطلب
مرص احلر ُة العزيزة واإلسالمية واملتطور ُة هي
ُ
متغرب ًة وعلماني ًة وتابعةُ .
مرص ّ
جيش مرص مع الشعب ،وهناك يف
األساس للشعب والشباب وال يبغون اصطدام ًا.
ُ
داخل مرص وخارجها من يريد الوقيع َة بني اجليش والشعب يف املستقبل ،عىل اجلميع
يتحمل نفوذ أمريكا وحلفاء
أن يكونوا عىل حذر شديد .اجليش املرصي سوف ال
ّ
إرسائيل.

مسؤوليات الجميع تجاه الثورات
ّ

عىل أهلنا يف مرص وتونس وليبيا أن يعلموا أن ما حقّقوه هو ثورة مل تكتمل ،فهم وإن
قطعوا خطوات رحبة ،فإهنم يف بداية طريق ذات الشوكة .العقبات اليت أوجدوها
أمامنا بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران وال تزال مستمرة ،وقد فشلت بفضل اهلل
ورحمته الواحدة تلو األخرى ،هذه العقبات فاقت مئات املرات ما كان أمامنا قبل
البد من التحليّ باليقظة وبدفع عجلة الثورة خطوة فخطوة حىت
سقوط نظام الشاهّ .
ِ
آخر املراحل ضمن برنامج ٍ متوسط األمد وطويل ِ األمد.
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نظام طواغيت مرص كان أول حكومة عربية خانت القضية الفلسطينية وفتح الطريق
أمام الرتاجع العريب ،حىت أن األنظمة العربية إال واحد ًا -هو سوريا -باعوا فلسطني،
واجتهوا إىل مصاحلة الصهيونية .إن النظام املرصي البائد كان أحد نظامني عربيني مها
موضع ثقة أمريكا وإرسائيل .والرئيس األمريكي املرايئ احلايل اختار مرص حسين
ليوجه رسالة اخلداع والنفاق إىل املسلمني ،لكن الشعب املرصي يف ثورته أعلن
مبارك ّ
موقفه بوضوح ،وأزال األوهام من أذهان اجلميع.
إ ّن مرص اليوم جيب أن تستعيد دورها يف اخلط املقدم للدفاع عن القضية الفلسطينية،
وأن تسحق بأقدامها معاهدة كمب ديفيد اخليانية وحترقها .مرص الثورة مل تعد تستطيع
أن تغدق بالطاقة والغاز عىل الكيان املتدهور اإلرسائييل عىل حساب قوت الشعب
املرصي ومعاناته.

أما خماطبنا الثالث فهم األحزاب وال ُنخب السياسية يف مرص وسائر البلدان الناهضة.
ّ
إ ّن املفكرين واملناضلني اإلسالميني يف شمال أفريقيا من مرص وتونس وحىت اجلزائر
األبوة الفكرية للصحوة اإلسالمية،
واملغرب ،وخاصة مرص ،كانوا حيتلون مكانة
ّ
ولدعاة وحدة األمة وع ّزتها ،ثم لتحرير القدس .أنتم اليوم ترثون دماء آالف الشهداء
وعرشات اآلالف ممن عانوا زنزانات السجون والنفي والتعذيب ،وما بذله املجاهدون
واملناضلون ممن قدموا التضحيات خالل عقود متوالية يف انتظار بزوغ فجر مثل هذه
األيام وهذه االنتصارات.
أهيا اإلخوة واالخوات .حافظوا عىل هذه األمانة الكربى .الغرور والسذاجة آفتان
كبريتان ملرحلة ما بعد االنتصار األول .أنتم تتحملون املسؤولية األكرب يف ساحة إقامة
وحل مشاكل النهضة .القوى العاملية واإلقليمية
النظام وصيانة مكتسبات الشعب
ّ
اليت نزلت هبا الرضبة ختامر ذه َنها دون شك أفكار شيطانية من التفكري باحلذف
واالنتقام إىل مرشوع ممارسة املكر والزتلزل واإلخافة والتطميع بحقكم ،وبالنهاية،
تفكر يف اإلطاحة بالثورات وخلق أوضاع أسوأ مما كانت عليه و العياذ باهلل.
إن قراراتكم ومواقفكم وإقداماتكم ستكون هلا أبعاد تارخيية ،وهذه املرحلة هي «ليلة
القدر» يف تاريخ بلدانكم.
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ال تثقوا بأمريكا والناتو .هؤالء ال يفكرون بمصاحلكم ومصالح شعبكم .وكذلك ال
ترهبوهم .فهؤالء واهون ويزدادون ضع ًفا برسعة .حاكميتهم عىل العامل اإلسالمي
كانت فقط نتيجة خوفنا وجهلنا خالل مئة وخمسني عام ًا .فال تعقدوا عليهم اآلمال،
وال ختافوهم .اعتمدوا فقط عىل اهلل سبحانه و ثقوا فقط بشعبكم .هؤالء اهنزموا يف
العراق وخرجوا بخ ّفي حنني .ويف أفغانستان مل يكسبوا شيئ ًا ،ويف لبنان اهنزموا أمام

حزب اهلل ،ويف غ ّزة أمام حماس .وها هم اآلن يزنلون من صياصيهم يف مرص وتونس
بيد الشعب .مل يتحقق أي تقدم يف برناجمهم .الصنم الغريب قد اهنزم مثل الصنم
الشيوعي واهنار جدار خوف الشعوب ،فاحذروا أن يعيدوا إليكم الشعور باخلوف
يف املستقبل.

يف هذا اجلهاد الكبري ،مهمتكم األصلية ستكون جربان ما عاناه بلدكم يف حقب
مدة بإذن
التخلف ،واالستبداد ،واالبتعاد عن الدين ،والفقر ،والتبعية ،يف أقرص ّ
بتوجه إسالمي وبأسلوب حاكمية الشعب مع
اهلل ،وستكون كيفية بناء جمتمعكم
ّ
مراعاة العقالنية والعلم ،وتتجاوزوا التهديدات اخلارجية واحدة بعد أخرى،
وكيف تؤسسون «احلرية واحلقوق االجتماعية» بدون الليربالية ،و«املساواة» بدون
«املاركسية» ،و«ال َّنظم واالنضباط» بدون «الفاشية الغربية» .حافظوا عىل الزتامكم
وحتجر ،واعرفوا كيف تكونون
بالرشيعة اإلسالمية التقدمية دون أن تقعوا يف جمود
ّ
مستقلني دون أن تزنووا ،وكيف تتطورون دون أن تكونوا تابعني ،وكيف متارسون
اإلدارة العلمية دون أن تكونوا علمانيني وحمافظني.

خطبتا اإلمام الخامنئي يف صالة الجمعة

إحذروا أالعيبهم ،وكذلك احذروا أالعيب الدوالرات النفطية لعمالء الغرب
وحلفائه من العرب ،إذ سوف ال خترجون بسالم يف املستقبل من هذه األالعيب.
إرسائيل زائلة ال حمالة وال ينبغي أن تبقى وسوف ال تبقى بإذن اهلل تعاىل .بدء
االنحراف يف الثورات الراهنة هو الرضوخ لبقاء الكيان الصهيوين ،ومواصلة حمادثات
االستسالم اليت وضعت أساسها األنظمة الساقطة.
املطلب األساس لشعوبكم العودة إىل اإلسالم ،وهو ال يعين طبع ًا العودة إىل املايض.
لو أن الثورات حافظت بإذن اهلل عىل طابعها احلقيقي واستمرت ومل تتعرض للتآمر أو
االستحالة ،فإ ّن املسألة األساس لكم هي كيفية إقامة النظام وتدوين الدستور وإدارة
شؤون البالد والثورات .وهذه هي نفسها مسألة إعادة بناء احلضارة اإلسالمية يف
العرص احلديث.

جتب إعادة قراءة التعاريف وإصالحها .الغرب يقرتح عليكم نموذجني« :اإلسالم
التكفريي» و«اإلسالم العلماين» ،وسوف يواصل التلويح بذلك كي ال يستقوي
اإلسالم األصويل املعتدل والعقالين بني ثورات املنطقة .استعيدوا تعريف الكلمات
مرة أخرى وبد ّقة.
إذا كانت «الديمقراطية» بمعىن الشعبية واالنتخابات احلرة يف إطار أصول الثورات
فلتكونوا جميع ًا ديمقراطيني .وإذا كانت بمعىن السقوط يف رشاك الليربالية
الديمقراطية التقليدية ومن الدرجة الثانية فال يكن أحد ديمقراطي ًا.
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و«السلفية» إذا كانت تعين العودة إىل أصول القرآن والسنة ،والتمسك بالقيم األصيلة،
التغرب فلتكونوا جميع ًا
ومكافحة اخلرافات واالنحرافات ،وإحياء الرشيعة ،ورفض ّ
والتحجر ،والعنف يف العالقة بني األديان أو
التعصب
سلفيني ،وإذا كانت بمعىن
ّ
ّ
املذاهب اإلسالمية؛ فإنهّ ا ال تنسجم مع روح التجديد والسماحة والعقالنية اليت هي
من أركان الفكر واحلضارة اإلسالمية ،بل ستكون داعية لرواج العلمانية ،والتخليّ
عن الدين.

كونوا متشائمني من اإلسالم الذي تطلبه واشنطن ولندن وباريس ،سواء من النوع
يتحمل الكيان
املتحجر والعنيف .ال تثقوا بإسالم
املتغرب ،أو من نوعه
العلماين
ّ
ّ
ّ
ويمد يد الصلح جتاه
الصهيوين لكنه يواجه املذاهب اإلسالمية األخرى دونما رحمة،
ّ
أمريكا والناتو؛ لكنه يعمد يف الداخل إىل إشعال احلروب القبلية واملذهبية .وراء هذا
اإلسالم من هم أشداء عىل املؤمنني رحماء بالكافرين.

كونوا متشائمني من اإلسالم األمريكي والربيطاين إذ إنّه يدفعكم إىل شرَ َ ك الرأسمالية
الغربية والروح االستهالكية واالنحطاط األخالقي.
يف العقود املاضية كانت النخب وكذلك احلكام يفخرون بمقدار قوة تبعيتهم لفرنسا
وبريطانيا وأمريكا أو االحتاد السوفييت السابق ،وكانوا يفرون من النموذج اإلسالمي،
واألمر اليوم عىل عكس ذلك.
اعلموا أن الغرب سيكون يف صدد االنتقام ،االنتقام االقتصادي والعسكري
والسيايس واإلعالمي.

لو أن شعوب مرص وتونس وليبيا وغريها من الشعوب واصلت طريقها نحو اهلل بإذن
اهلل فمن املمكن أن تتعرض هلذه التهديدات.

اإلسالمية
االستفادة من تجربة الثورة
ّ

وأما الكالم األخري ،فهو إعالن استعداد اجلمهورية اإلسالمية والشعب اإليراين
الكبري خلدمتكم والتعاون معكم و خدمة بعضنا بعضا.
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الثورة اإلسالمية اإليرانية هي التجربة اإلسالمية األكرث نجاح ًا يف العرص احلديث
عىل صعيد إعادة الثقة بالنفس إىل اجلماهري ،وإعادة الثقة إىل النخب باجلماهري ،وعىل
صعيد رفض أسطورة القوة اليت ال تقهر لألنظمة الطاغوتية وأرباهبا ،ويف ساحة كرس
غرور الشيوعية والرأسمالية ،وتقديم نماذج فاعلة للتطورات الكربى يف البالد ،مع
حفظ سيادة الشعب والدفاع عن القيم األساسية.

أهيا اإلخوة واألخوات ،لسنوات يوجهون إليكم أكاذيب بشأن إخوتهم اإليرانيني،
واحلقيقة بشأن إيران اإلسالم هي هذه اليت أبينها لكم:

أيضا.
ثورتنا حقّقت انتصارات يف العقود الثالثة األخرية ،وكانت هلا نقاط ضعف ً
لكن أية هنضة إسالمية يف العامل بعد سيطرة الغرب والرشق عىل املسلمني يف القرن
املايض مل تتقدم إىل هذا احلد ومل تتجاوز كل هذه املوانع.
لنا معكم أهيا اإلخوة حديث طويل يف املستقبل إن شاء اهلل .يف اإلعالم الرأسمايل
وأبواق الصهيونية العاملية «إيران» متهمة باإلرهاب ،وما ذلك إال ألهنا رفضت أن
ترتك اإلخوة العرب يف فلسطني ولبنان والعراق لوحدهم وأن تعرتف باملحتلني،
مستمرا بحقنا.
واحلال أننا أكرب ضحية لإلرهاب يف العامل ،وهذا اإلرهاب ال يزال
ً

خطبتا اإلمام الخامنئي يف صالة الجمعة

لو أن الثورة اإلسالمية واجلمهورية اإلسالمية قد تركت اإلخوة املظلومني يف
أفغانستان والبوسنة ولبنان والعراق وفلسطني لشأهنم كما فعلت سائر احلكومات
املتظاهرة باإلسالم ،ولو كنا مثل أكرث األنظمة العربية اليت خانت القضية الفلسطينية،
قد آثرنا السكوت وطع ّنا من اخللف ،ملا وصمونا بمساندة اإلرهاب والتدخل .نحن
نفكر بتحرير القدس الرشيف وكل األرض الفلسطينية ،هذه هي اجلريمة الكربى اليت
يرتكبها الشعب اإليراين واجلمهورية اإلسالمية!!
يتحدثون عن التمدد اإليراين والشيعي ،بينما مل نعترب الثورة اإلسالمية إطال ًقا
إهنم
ّ
أبدا .خالل العقود الثالثة ما
شيعية رصفة أو قومية وإيرانية ،ولن نعتربها كذلك ً
دفعنا ثمنه وتعرضنا من أجله للتهديد إنما هو توجهنا اإلسالمي وانتماؤنا إىل األمة
جميعا من
اإلسالمية وشعار الوحدة والتقريب املذهيب واحلرية والع ّزة للمسلمني
ً
رشق آسيا حىت عمق أفريقيا وأوروبا.
إيران اإلسالم قطعت خطوات رحبة فريدة يف ساحة العلم والتقانة واحلقوق
االجتماعية والعدالة االجتماعية والتنمية والصحة وتأمني كرامة املرأة وحقوق
األقليات الدينية وغريها من الساحات .ونحن نعرف أيض ًا مواضع ضعفنا وبعون اهلل
وقوته نعمل عىل عالجها إن شاء اهلل.

معادلة املقاومة يف املنطقة قد تغريت بمساعدة اجلمهورية اإلسالمية ،وارتقاء احلجر
يف يد الفلسطينيني إىل «صاروخ يف جواب الصاروخ» يف غزة وسائر فصائل املقاومة
اإلسالمية أمام املحتلني.
التوجه اإليراين أو الشيعي بني املسلمني .إيران تنهج طريق
إيران ال تستهدف نرش
ّ
الدفاع عن القرآن والسنة وإحياء األمة اإلسالمية .الثورة اإلسالمية تعتقد أن مساعدة
املجاهدين من أهل الس ّنة يف منظمات حماس واجلهاد ،واملجاهدين الشيعة يف حزب
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إهليا دونما متيزي بني هذا وذاك .وحكومة إيران تعلن
واجبا
اهلل و أمل
ً
رشعيا وتكلي ًفا ً
ً
بصوت مرتفع قاطع أهنا تؤمن بنهضة الشعوب (ال باإلرهاب) ،وبوحدة املسلمني
وباالخوة اإلسالمية (ال بالتعايل القومي والعنرصي)،
(ال بالغلبة والتناحر املذهيب)،
ّ
وباجلهاد اإلسالمي (ال بالعنف جتاه اآلخر) ،وهي ملزتمة بذلك إن شاء اهلل.
يمن عىل كل الشعوب املسلمة بالسعادة والسؤدد ،وأن يوفقنا
أسأل اهلل سبحانه أن َّ
لفهم مسؤولياتنا الثقيلة والنهوض هبا ،وأن نعلم بيقني أ ّن اهلل غالب عىل أمره.
عباد اهلل اتقوا اهلل وكونوا للظامل خصم ًا وللمظلوم عون ًا أقول قويل هذا وأستغفر اهلل
يل ولكم.
ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

﴿ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾(((.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

أرحب بكم أيهّ ا األع ّزاء واإلخوة والشباب ،وأه ّنئكم هبذه األيام املباركة املليئة
ّ
املكرم | واإلمام الصادق × ،والثاين
النيب ّ
بالذكريات؛ سواء العيد الرشيـف ملولد ّ
سجل ذكرى ال ُتنىس،
والعرشين من شهر هبمن ،وكذلك التاسع عرش منه ،الذي ّ
النورانية.
ونقط ًة ساطع ًة عىل صفحات ّأيام الثورة
ّ

إحياء ذكرى التاسع عشر من شهر بهمن (شباط)

إ ّن إحياء ذكرى التاسع عرش من شهر هبمن ،الذي نرص أن يقام كل ٍ
سنة ،وقد كانت
ّ
ّ ُ
لقاءات وأحاديث متبادل ٌة طيلة هذه السنوات املتمادية ،يف مثل هذا اليوم مع أع ّزائنا
لنا
ٌ
القوة اجلوية ،ليس ألجل إحياء ذكرى فحسب ـ وإن كان إحياء الذكريات العزيزة
يف ّ
مهم بالنسبة لنا ،مسألتان أخريان:
عد قيم ًة ّ
واجلليلة ُي ّ
بحد ذاته ـ ولكن ما هو ٌّ

نمر عىل ذكرى التاسع عرش من هبمن،
األوىل :أخذ الدروس والعرب من املايض .عندما ّ
فإنّنا نستلهم درس ًا من هذه احلادثة ،وهو درس اإلقدام واالبتكار والصمود والعمل
صحيح
يف الوقت املناسب وتأثريه يف حركة املجتمع والدولة؛ فقد أضحى ذلك عرب ًة.
ٌ
لكن رؤساءه وقادته كانوا
أ ّن بنية وجسم اجليش قبل الثورة مل يكن جسم ًا طاغوتي ًاّ ،
أمر واضح ،وكان األمر بالنسبة لنا منذ البداية
طاغوتيني ،فاجلسم كان للشعب ،وهو ٌ
مر السنوات املتمادية ،ولكن ظهور هذا اجلانب
واضح ًا ،وقد ا ّتضح لشعبنا عىل ّ
عد شيئ ًا آخر .وما كان هذا
الشعيب ،وبروز مثل هذا الدور يف ساحة احلركة الشعبية ُي ّ
ّ
ليحدث إال عندما برزت من داخل اجليش حرك ٌة ا ّتسمت بالعظمة ولفت األنظار؛
وقد كان يوم التاسع عرش من هبمن شاهد ًا عىل هذااإلنجاز.

اليوم عندما تنظرون إىل حادثة التاسع عرش من هبمن ،من املحتمل أن ال تربز أمهية
األيام ،وأنا العبد الذي شهدت تلك احلادثة،
هذه احلادثة .لكن نحن الذين ك ّنا يف تلك ّ
اجلوية ،وشاهدت حركتهم
القوة ّ
وقد كنت يف املدرسة العلوية مع جمع اإلخوة يف ّ
شعور وإحساس ِ من كان مثيل ،ممّن عاش تلك األوضاع كان شعور ًا
الشجاعة ،فإ ّن
َ
خمتلف ًا .لقد كانت حادثة التاسع عرش من هبمن متثّل اقتحام ًا عظيم ًا ،واخرتاق ًا كبري ًا.
وجهون أعينهم صوب
وي ّ
أن يأيت ضباط ورتباء ويعلنون برصاحة انضمامهم للثورةُ ،
حراس النظام الطاغويت ويقولون هلم ،كال؛ فإنّه لعمل عظيم جد ًا .وقد كان ملثل
أعني ّ
املكبوتة وغري املعلنة ال يمكن
هذا اإلقدام أثره .إقدام يف حم ّله ،ويف وقته ،أل ّن املشاعر ُ
أن تؤ ّدي مثل هذا الدور .وإ ّن لإلقدام واالبتكار يف جميع امليادين واملجاالت مثل
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هذا األثر .لقد كان ميدان ذلك اليوم وساحته هو هذا امليدان؛ وكان ملرحلة احلرب
كل زمانٍ ،ويف كل
ٌ
ساحات أخرى .ويف يومنا هذا ،ختتلف مثل هذه الساحة ،ويف ّ
ٍ
ميدان ٍ وساحة ،يمكن أن يكون للتواجد يف الوقت ،والعمل يف الوقت ،واإلقدام يف
درس.
الوقت املناسب ،مثل هذا األثر الكبري؛ هذا ٌ

ب -استلهام الدروس للمستقبل

الثانية :أن نستلهم من هذه احلادثة درس ًا للمستقبل وال نتو ّقف عند املايض .فإ ّن من
والتجمعات والشعوب واجلماعات ،التو ّقف واجلمود عند أجماد
آفات املجتمعات
ّ
نتحرك يف زماننا احلايل
املايض .فنستحرض تلك األجماد السابقة ونتفاخر هبا ،لك ّننا ال ّ
اجلوية ،وجيشنا اليوم ال يمكن مقارنتهما بما
القوة ّ
بما يتناسب معها .وبالطبع ،إ ّن ّ
وتم
كانا عليه تلك ّ
األيام؛ فقد اختلف األمر بينهما كالفارق بني األرض والسماءّ .
إنجاز األعمال الكربى ،وحتققت إنجازات خالدة ،فال شك يف ذلك .لكن انظروا
مستقبل مهم وخطر .ولو أ ّن بلد ًا أراد أن حيصل عىل ع ّزته
إىل املستقبل ،فإ ّن املستقبل
ٌ
وهويته ومصاحله وأمنه ،فإنّه حيتاج إىل االبتكار والعمل والسعي .فبالقعود والنوم
ّ
والغفلة عما جيري حوله ،ال يمكن الوصول إىل األهداف العليا .ما ترونه من ابتالء
املجتمع اإلسالمي ،والدول اإلسالمية طيلة القرون املاضية ـ املئيت أو الثالث مئة
سنة ـ بالتخ ّلف ،حيث نعاين اليوم جميع ًا من رضبات ذلك التخ ّلف ،فإ ّن ذلك
كان بسبب كل أنواع الغفلة .وهنا ويف اجلهة الغربية لبلدنا ،ويف غريها من املناطق
حترك ٍ مناسبٍ مع
اإلسالمية ،كان هناك أعمال ظاهرية للحكومات ،لكن مل يكن من ّ
التقنيات ،وقد بدأوا
وجيربون وحيصلون عىل
ّ
الزمان واملستقبل .فاآلخرون ،يتع ّلمون ّ
كل ما نملك.
حركتهم ألجل احتالل العامل؛ ونحن وقعنا يف شباك صيدهم ،وأضعنا ّ
وال أقصد بقول "نحن" إيران فقط ،بل إيران ودول املنطقة ودول شمال أفريقيا،
فكل املنطقة اإلسالمية اب ُتليت بالغفلة .فمثل هذه الغفلة
والبالد الواقعة رشقناّ ،
بالتحرك وبناء املستقبل ،سيكون هلا مثل
واالنشغال باألعمال الظاهرية وعدم التفكري
ّ
هذه األرضار واخلسائر.
حتركات تلقائية ،لكن مثل
وبالطبع ،عندما استيقظت الشعوب ،فإ ّن يقظتهم سيتبعها ّ
ٍ
التحركات قد ت ّتسم بالسرّ عة أوالبطء .فمن املمكن أن تكون حركات رسيعة
هذه
ّ
املعدل العام لرسعة العامل ،ومن املمكن أن تكون حركات
وجيدة ،تتجاوز ّ
ّ
وفعالة ّ
ّ
بطيئة ال تصل إىل مستوى اآلخرين؛ ألن اآلخرين ليسوا عاطلني عن العمل .إنّنا
نعمل ونسعى ونبذل اجلهد ،ونبين .لكن ،أال يفعل اآلخرون مثل هذا؟ فاآلخرون

واهلمة والبناء والسعي .وجيب علينا أن نعمل،
يف اجلبهة املواجهة لنا ،يف طور العمل
ّ
بحيث يفوق جمموع مساعينا من حيث الرسعة رسعة اجلبهة اليت تواجهنا ،عندها
يمكننا أن نأمل باملستقبل.

لكل الشباب يف هذا البلد ،وهي تشملكم اليوم أيهّ ا
لقد كانت هذه
وصييت الدائمة ّ
ّ
القوات املس ّلحة .سواء يف التنظيم ،أو
كل اجليشّ ،
القوة اجلوية ،ويف ّ
وكل ّ
األع ّزاء يف ّ
يف صناعة القطع واألجهزة ،أو يف التعليم والتدريب ،أو يف الرتبية األخالقية وتقوية
ذلك العامل املعنوي األسايس ،فيجب أن تبذلوا جهد ًا مضاعف ًا .جيب عىل اجلميع
أن يضاعفوا جهودهم :احلكومة واملسؤولون والقطاعات املختلفة يف البالد ،ومنهم
القوات املس ّلحة اليت متثّل جسم ًا كبري ًا من أعضاء الدولة املؤ ّثرة .جيب أن تكون هذه
ّ
املساعي هادفة ومليئة باملضمون واملحتوى.
حلسن احلظ ،ا ّتضحت اليوم سالمة حركة اجلمهورية اإلسالمية وحقانيتها .فأنتم
ترون تلك الشعارات اليت كان شعب إيران يلهج هبا حىت األمس ،فإنهّ ا ذاعت
كل هذه املنطقة .فالدول اليت كانت من جملة األذناب ،واملح ّطات
وانترشت يف ّ
العسكرية املحقّرة جلبهة االستكبار ،أضحت اليوم بفضل شعوهبا ،من القوى الطالبة
للرقي إىل جانب شعب إيران؛ وها هم اليوم يسلكون تلك األهداف نفسها ،ويطلقون
ّ
ّ
مر هذه
وعىل
استطاع
إيران
شعب
ن
أ
ذلك
ومعىن
مكم.
تقد
هو
فهذا
نفسها،
الشعارات
ّ
ّ
ورفقاء .نحن ال نقول إنّنا قد أوجدنا هذه
وأصدقاء
العقود الثالثة أن يكسب أنصار ًا
ً
ً
املنطقي أن نقول أ ّن هنضة أي شعب
احلركات ،فهذا ليس كالم ًا منطقي ًا .لك ّنه من غري
ّ
بكل هذا الصخب العجيب ،الذي أوجد هذه الصحوة طيلة هذه العقود الثالثة ،مل
ّ
ٍ
أي تأثري يف صحوة اآلخرين؛ فهذا ليس أمر ًا منطقي ًا أيض ًا ،وهو من األمور
يكن له ّ
املس ّلمة بالكامل .فجميع التحليالت والتفسريات املوجودة يف العامل اليوم ،هي هكذا،
أم الصحوة واحلركة اإلسالمية هي هنا (أي اجلمهورية االسالمية).
حيث ُيقال إ ّن ّ
يف تلك األيام ،ويف حتليالت املح ّللني األجانب اليت ظهرت يف املنشورات والوسائل
اإلعالمية واملواقع املختلفة ،تنطق هبذا املعىن .فمثل هذا ُيظهر أن حركتنا عىل حق.
إ ّن حركة النظام اإلسالمي واجلمهورية اإلسالمية والثورة اليت أوجدت هذه احلركة،
هي حرك ٌة با ّتجاه اهلوية الواقعية واخلالدة واملحكمة والقابلة لالستمرار واملواجهة
لكل أنواع الغزو ،وهي اهلوية اإلسالمية ،وباجتاه االعتماد عىل اهلل تعاىل ،والشعور
بالع ّزة كونك مسلم ًا ،واالعتماد عىل الطاقات والقوى اليت منحنا اهلل ّإياهاـ سواء تلك
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لكل واحد ٍ م ّنا ،أو الطاقات العظيمة الوطنية املجتمعة ،أو تلك
القدرات الشخصية ّ
الطاقات اإلنسانية ،أو الرثوات الطبيعية ـ ودعوة العامل إىل القيم املعنوية.
التحرر
مل ينل العامل من االستغراق يف املادية ّأية فائدة .ومل حتصل ّأية فائدة ٍ من ترويج
ّ
التحركات املادية اليت ُوجدت يف أوروبا ،سواء
اجلنيس .هذه البرشية مل تنتفع بتلك
ّ
التحرر من الضوابط اإلهلية؛ فال العدالة حتقّقت ،وال الرفاه
الفرار من املعنويات ،أو
ّ
العام ،وال األمن ،وال متاسك األرسة ،ومل تتمكّ ن من تربية األجيال الالحقة بشكل
أرضت بكل هذه األمور .نعم ،لقد جىن بعض أصحاب الرشكات
صحيح ،فقد
ّ
والبنوك وص ّناع األسلحة عىل اآلالف واأللوف ،ولكن احلضارة الغربية واملادية مل
يكن هلا ثمار إنسانية ،ومل يتمكّ نوا من إسعاد أنفسهم ،ومل يسعدوا تلك املجتمعات
اليت كانت تنهج طريقهم وتعيش حتت ظ ّلهم وتق ّلدهم.
إ ّن رسالة الثورة اإلسالمية هي رسالة االنعتاق من هذه احلركة املشؤومة واملهلكة.
التوجه إىل املعنويات واألخالق اإلهلية  -هذا يف الوقت الذي ننهض فيه بأعباء
وإن
ّ
احلد الوسط بني إفراط الكنائس
احلاجات البرشية -هو ما يدعو إليه اإلسالم ،وهو ّ
عد
الكاثوليكية واألرثوذوكسية ،وكل أنواع
التشدد املغلوط ،والتف ّلت والتح ّلل الذي ُي ّ
ّ
يف مقابل ذلك اإلفراط يف املجتمعات الغربية ،والذي حصل نتيجة حركتهم املا ّدية.
صحيح وال ذاك .كالمها خطأٌ بخطأ .إ ّن خط اإلسالم هو ّ
خط االعتدال،
فال هذا
ٌ
واسع وشامل .والعدالة جيب أن تكون ملحوظ ًة يف
معىن
وخط العدالة .وللعدالة
ٌ
ً
جميع املجاالت ،وهي تعين وضع اليشء يف موضعه ،وهي اخلط الوسطي لإلنسانية،
﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾(((.
رواد هذه احلركة .إنّنا نبين جمتمع ًا ونظام ًا ،ولدينا
واليوم إ ّن شعب إيران ُي ّ
عد من ّ
حركة واسعة وشعبية .لقد مر ثالث وثالثون سنة عىل الثورة ،وال يوجد أي مكان ٍ
ّ
ّ
يتم فيه إحياء ذكرى الثورة هبذه احلالة الشعبية .إنهّ ا ثورتنا ،هي الوحيدة اليت
يف العامل ّ
كل أنحاء البالد ،يتد ّفق املاليني ويتظاهرون
حيتفل الشعب كل سنة يف ذكراها .ففي ّ
ثورات كربى،
ويطلقون الشعارات ،فمثل هذا ال يوجد يف ّأية ثورة .لقد كان هناك
ٌ
وقد شهدنا بعضها يف زماننا ،وبعضها اطلعنا عليه يف التاريخ :عندما تأيت الذكرى
السنوية لتلك الثورات ،يأيت بعض األشخاص ويقفون الستعراض العسكر وإلقاء
ويدعى
يتم إقامة احتفالُ ،
التحية العسكرية .هكذا ُتقام احتفاالت ذكرى الثوراتّ .
أما إحياء ذكرى الثورة من خالل الشعب ،فهو من
بعضهم ،فيأكلون ويرشبونّ .
اختصاص الثورة اإلسالمية .يف ذكرى  22هبمن من كل سنة ،يأيت الناس إىل امليدان،
( )1البقرة.143 ،

مع قساوة الطقس وهطول األمطار أو تساقط الثلوج والربد القارس .ويف عامنا هذا،
مرة أخرى إىل امليدان ،بتوفيق اهلل وهدايته ،وبيد القدرة
سرتون كيف أ ّن الشعب سيأيت ّ
ٍ
عامة
اإلهلية .فهذه احلركة ،حرك ٌة شعبية ،وسوف
تستمر وبتوفيق من اهلل .إنهّ ا حركة ّ
ّ
شاملة يف البالد ،والقوى املس ّلحة متثّل جزء ًا أساسي ًا ،من هذه احلركة الشعبية.

الجوية
والقوة
وصية للقوى المس ّلحة
ّ
ّ
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء قادة الق ّوة الجوية للجيش

اجلوية ،أن ينهضوا لبناء
إنّين أويص جميع الشباب األع ّزاء يف القوى
ّ
القوة ّ
املسلحة ويف ّ
أنفسهم ،وتربيتها معنوي ًا؛ فريفعون من مستوى التدريبات ،والتنظيم ،واالنضباط،
الرتب املختلفة مهما استطاعوا إىل ذلك سبيال.
والوعي،
ّ
واألخوة والرتاحم بني ّ
فمثل هذه مؤشرّ ات وعالئم اجليش اإلسالمي والديين .فمع وجود االنضباط،
األخوة بني خمتلف الرتب ،ومع وجود االنضباط والتنافس اإلجيايب بني الفروع
توجد
ّ
املتعددة ـ يف العمل التقين ويف الدعم ويف القتال ـ توجد روح
املختلفة ،واألقسام
ّ
واملحبة ،فهذه هي اخلصائص اليت ت ّتصف هبا ّأية جمموعة
األخوة والتعاون والتكامل
ّ
ّ
عسكرية إسالمية .واألعىل من ذلك روحية اجلهوزية والتضحية؛ اليشء املفقود يف
خمتلف جبهات أعدائكم .وقد أظهر شبابنا هذا األمر عملي ًا يف أيام احلرب ،وبعد
مستعدون حلمل أرواحهم
احلرب ،وأينما تط ّلب األمر ،فقد ظهر هذا اليشء وبان .فهم
ّ
عىل أك ّفهم والزنول إىل امليادين ،فمثل هذا اليشء يتم ّتع بأمهية فائقة .فاحفظوا روحية
الفداء والصمود واملعاملة مع اهلل ،وزيدوا من الطهارة والتقوى املعنوية يوم ًا بعد يوم،
وإن شاء اهلل ،إ ّن اهلل تعاىل سيعينكم من جميع اجلهات.
اجلوية والعاملني فيها ،وعوائلهم
القوة ّ
نسأل اهلل تعاىل بمشيئته ،أن يشمل مسؤويل ّ
كل قطاع ٍ من
املحرتمني ،وأبناءهم وأزواجهم ،بأنواع فضله ،ويو ّفق العنارص يف ّ
املهمة والعظيمة واملحورية ،للقيام بوظائفهم عىل أفضل
املؤسسة
قطاعات هذه
ّ
ّ
وأكمل وجه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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يف ذكرى املولد النبوي

املناسبة :ذكرى املولد النبوي الرشيف.

وحشد من
وإسالمية،
عربية
احلضور:
ٌ
ّ
شخصيات ّ
ّ
خمتلف رشائح الشعب.
املكان :طهران.
الزمان2012/2/10 :م.
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حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

للنيب األكرم | ،ومولد اإلمام الصادق عليه الصالة والسالم،
نبارك امليالد السعيد
ّ
جلميع احلضور املحرتمني ،واإلخوة واألخوات األع ّزاء ،وخصوص ًا الضيوف
املحرتمني واألع ّزاء الذين يتواجدون ويشاركون يف هذا اللقاء من الدول األخرى.
ولكل
األمة اإلسالمية
ّ
وكذلك نبارك هذه الظاهرة التارخيية امليمونة والعظيمةّ ،
لكل ّ
البرشية ،وخصوص ًا شعب إيران العزيز املتواجد يف ساحات البالد.

اإلسالمية مع المولد النبوي الشريف
مصادفة انتصار الثورة
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف ذكرى املولد النبوي

هذا العام بحمد اهلل ،يشهد اقرتان هاتني احلادثتني الكبريتني ـ املولد السعيد الذي
هو أساس اخلري ومفتاح احلركة التارخيية اإلسالمية العظيمة ،وحادثة انتصار الثورة
عد من آثار وثمار تلك احلركة اإلسالمية العظيمة يف التاريخ.
اإلسالمية ،اليت ُت ّ
حيتفل شعب إيران اليوم هبذين العيدين؛ عيد املولد وعيد والدة الثورة اإلسالمية.
عد والد ًة جديدة لإلسالم؛ يف ذلك اليوم ،الذي
فإ ّن والدة هذه الثورة يف الواقعُ ،ت ّ
تتصور أنّه قد
كان العامل املا ّدي ،والقوى املادية املتس ّلطة ،بمساعيها لعرشات السنني،
ّ
ُطوي بساط الدين واملعنويات  -وخصوص ًا اإلسالم  -من ساحات احلياة البرشية ،يف
مثل تلك الظروف ،صدح هذا النداء العظيم
التارخيي واخلالد يف هذه الدولة ،فحيرّ
ّ
األعداء ،أعداء اإلسالم ،وأعداء استقالل الشعوب ،وأعداء البرشية ،وبعث األمل
كل العامل .يف ذاك اليوم الذي حتقّقت
يف األصدقاء الواعني ومن هم أهل البصرية ،يف ّ
يتصور يف هذا العامل الكبري ،أن تتمكّ ن
الثورة اإلسالمية يف إيران ،مل يكن هناك َمن
ّ
راية اإلسالم  -وهبذه الطريقة ،ويف مثل هذه املنطقة ،ويف مثل هذا البلد الذي كان
والنمو
حكر ًا عىل املتس ّلطني  -من اخلفقان ،وأن تستطيع هذه احلركة اإلسالمية البقاء
ّ
كل العامل.
واملقاومة بوجه األعداء .ما كان ألحد ٍ أن
يتصور ذلك يف ّ
ّ
ِ
ٍ
شهر أو شهرين،
كان أعداء نظام اجلمهورية اإلسالمية يعدون أنفسهم أنهّ م خالل
ٍ
كل
أو سنة ٍّ
كحد أقىص ،سيتمكّ نون من القضاء عىل اجلمهورية اإلسالمية ،وقد بذلوا ّ
يوميات تاريخ ثورتنا هي عربة .فيوم ًا
اجلهود من أجل هذا اهلدف .ويف الواقع ،إ ّن ّ
بيوم ،يمكن أن تكون تلك السنوات املليئة بالنشاط والسعي منذ انطالقة الثورة
اإلسالمية يف إيران ،معلم ًا وراي ًة أمام أعني الشعوب ،وتكون منطلق ًا للعربة .فمع كل
تلك املؤامرات ،وجميع أنواع الضغوط اليت مورست ،بمختلف األشكال ،وصمود
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شعب إيران بقيادة ذلك الرجل العظيم ،الذي هو بال شك ُلمعة وملحة من األنوار
للنبوات ،جعلها اهلل تعاىل فيه .فإمامنا اجلليل ،هذا الرجل الكبري ،مىض عىل هذا
الطيبة ّ
والتحرك ،وقد أظهر شعب إيران الوفاء والصدق والصمود
الطريق ،وبتلك الكيفية
ّ
وحتمل الضغوط ،وتغ ّلب بعزمه وإرادته عىل مؤامرة األعداء .هلذا،
يف الساحات،
ّ
بقيت هذه الشجرة الطيبةّ ،
وجتذرت ونمت ،وبمشيئة اهلل سزتداد يوم ًا بعد يوم تكامالً
كل هذه من بركة اإلسالم ،وجميعها من بركة املولد.
وقو ًة واقتدار ًاّ .
وثبات ًا ّ

شخصية النبي
التعرف على
ضرورة
ّ
ّ
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نتعرف عىل شخصية
نحن املسلمون ،وألجل أن نكتشف طريق اهلداية ،يكفي أن ّ
النيب ،وهم يستفيدون.
كل البرشية االستفادة من وجود
النيب .فباعتقادنا أ ّن عىل ّ
ّ
ّ
األمة اإلسالمية .فهذا املوجود العظيم صاحب
نحن
باالستفادة،
أوىل
هو
من
ولكن
ّ
أعدها اهلل تعاىل ألجل أعظم رسالة عرب تاريخ
اخللق العظيم والشخصية اليت ّ
نبيه ،فأحسن أدبه،
البرشية ،حيث يقول اإلمام الصادق ×« :إ ّن اهلل ع ّز
ّ
وجل أ ّدب ّ
ٍ
فوض إليه أمر الدين واألُ ّمة
ّ
ثم ّ
فلما أكمل له األدب ،قال :إنّك لعىل خلق عظيمّ ،
(((
وأعدها ومنحها كل ما
رب اهلل تعاىل هذه الشخصية العظيمة
ّ
ليسوس عباده»  ،فقد ىّ
ثم وضع
املطهر
يلزم هلذا العمل
ّ
التارخيي العظيم ،وأودع ذلك يف وجوده ّ
واملقدسّ ،
ّ
عىل عاتقه هذا احلمل الثقيل للرسالة التارخيية .هلذا ،فإ ّن هذا اليوم ،الذي هو يوم 17
املكرم ،لع ّله يمكن القول إنّه أعظم عيد ٍ للبرشية طوال
ربيع ّ
النيب ّ
األول ،يوم والدة ّ
تارخيها ،حيث أهدى اهلل تعاىل مثل هذا اإلنسان العظيم هلا ،ولتاريخ البرش ،وقام هذا
العظيم بمستلزمات هذا العمل.
النيب األكرم ،ود ّققنا وأردنا أن نستخلص
اليوم ،نحن املسلمون ،لو ركّ زنا عىل شخصية ّ
الدروس ،لكان األمر كافي ًا لديننا ودنيانا .ألجل استعادة ع ّزتنا ،فإ ّن النظر إليه والتع ّلم
وأخذ الدروس منه يكفينا .فقد كان مظهر العلم ،ومظهر األمانة ،واألخالق ،والعدالة،
مر
فماذا حيتاج البرش؟ هذه هي احتياجات البرشية .هذه االحتياجات مل تتغيرّ عىل ّ
والتطورات يف حياة البرش ،منذ بداية اخللقة
التحوالت
تاريخ البرشية .فجميع هذه
ّ
ّ
وتعرضت أنماطها إىل العديد
وإىل اليوم ـ حني تغيرّ ت األوضاع واألحوال احلياتيةّ ،
من التغيريات ـ فإ ّن مطالب البرش األساسية مل تتغيرّ  .فمنذ البداية وإىل يومنا هذا ،كان
البرش يبحثون عن األمن ،واالستقرار والعدالة واألخالق احلسنة ،واالرتباط الوثيق
( )1أصول الكايف ،ج ،1ص ،266ح.4

املكرم ،وتلك هي طفولته وشبابه قبل البعثة .لقد كانت أمانته
هذه هي حياة
النيب ّ
ّ
عريب كان يعرفه ،لقّبه باألمني .فإنصافه بالنسبة لألشخاص،
كل قريش ّ
بحيث إ ّن ّ
وكل ّ
ونظرته العادلة بالنسبة لألفراد ،كانتا بحيث أنهّ م إذا أرادوا وضع احلجر األسود يف
مكانه ،حني تنازعوا فيما بينهم (قبائل العرب وطوائفها) ،اختاروه ليحكم بينهم،
شاب ًا .فهذا ما يشري إىل إنصافه بالنسبة للجميع ،وكان اجلميع
يف حني أنّه كان ما زال ّ
يعلم ذلك .كانوا يعتربونه صادق ًا وأمين ًا .هذه هي مرحلة شبابه ،ثم جاءت مرحلة
فكل الناس يف ذلك الزمان واجهوه
البعثة فكانت مرحلة التجاوز واجلهاد والصمودّ ،
كل هذا الضغط ،طيلة السنوات الـ الثالثة عرشة
وحتركوا ّ
ضدهّ .
ووقفوا يف مقابله ّ
ٍ
النيب وكان صموده الذي أوجد املسلمني
يف مكّ ةّ ،
أي سنوات صعبة كانت؟! وقف ّ
تم تشكيل
ثم ّ
املقاومني والصامدين ممن مل تؤ ّثر فيهم كل الضغوط .هذه دروس لناّ .
بناء شكّ ل طوال القرون
املجتمع
شيد ً
ّ
املدين ،ومل حيكم أكرث من عرش سنوات .لكنه ّ
التقدم االخالقي،
قمة البرشية يف العلم ،ويف
التقدم املعنوي ،ويف ّ
التمدن ،ويف ّ
ّ
املتمادية ّ
أسسه الرسول وأرسا دعائمه.
ويف الرثوة ،وقد كان هذا املجتمع نفسه؛ جمتمعا ّ

حسن ،املسلمون من بعده تراخوا ،ووهنوا؛ نحن املسلمون قد تراجعنا بأيدينا .واآلن
ٌ
األمة اإلسالمية اليوم حمتاجة إىل االحتاد،
نحن بأيدينا نسعى خلفه من جديد،
ّ
ونتقدمّ .
حمتاجة إىل الرتاحم ،حمتاجة إىل التعارف .اليوم من خالل هذه النهضات اليت قامت
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بمبدأ اخللقة .هذه هي احلاجات األساسية للبرش اليت تنبع من فطرتهم .ومظهر جميع
األمة اإلسالمية اليوم ،بحاجة إىل كل هذه
النيب األكرم | .نحن ّ
هذه األشياء هو ّ
التقدم العلمي ،وإىل الثقة ،والطمأنينة
اخلصائص.
فاألمة اإلسالمية اليوم بحاجة إىل ّ
ّ
باهلل وإىل العالقات السليمة واألخالق احلسنة فيما بيننا ،حيث ينبغي أن نتعاطى مع
والنيب األكرم هو مظهر جميع هذه
بأخوة وبالصفح واحللم ،والتجاوز.
بعضنا بعضا ّ
ّ
لكل
اخلصائص .فعلمه وحلمه وجتاوزه ورحمته وتو ّدده للضعفاء ،وعدالته بالنسبة ّ
ّ
النيب ،ونحن بحاجة إليها .إنّنا اليوم
أفراد املجتمع ،كل هذه ظهرت فيه ،فلنتعلم من ّ
بحاجة إىل االطمئنان باهلل تعاىل ،والثقة به وبمواعيده .فقد وعدنا اهلل تعاىل وقال إنّكم
ظل الصمود
إذا جاهدتم وسعيتم ،فإنّه تعاىل سيوصلكم إىل األهداف واملقاصد ،يف ّ
والثبات .ففي مقابل الشهوات الدنيوية ،ال ينبغي أن نضعف ونرتاجع ،ويف مقابل
املال واملنصب والوساوس النفسانية املختلفة ال ينبغي أن نشعر بالضعف ،بل نصمد.
هذه هي األشياء اليت توصل البرش إىل أوج الكمال ،ومتنح أي شعب ع ّزته وأي جمتمع ٍ
نبينا.
سعادته الواقعية .فنحن بحاجة إىل هذه األمور ،ومظهر هذه األشياء ك ّلها هو ّ
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يف دنيا اإلسالم ويف العامل العريب ،صحوة الشعوب هذه ،هذا احلضور للشعوب يف
امليادين ،هذا التقهقر املتتايل ألمريكا واألجهزة االستكبارية ،هذا الضعف املزتايد يوم ًا
بعد يوم للنظام الصهيوين ،هذه جميع ًا ُتشكّ ل فرصة لنا نحن املسلمني ،إنهّ ا فرصة
هبمة
لألمة اإلسالمية .لرنجع إىل أنفسنا ونتع ّلم الدرس ،وال ريب أ ّن هذه احلركة ّ
ّ
األمة اإلسالمية والشخصيات واملثقّفني والنخب العلمية والسياسية والدينية ،سوف
ّ
تستمر ،وستبرص دنيا اإلسالم يوم ع ّزتها من جديد إن شاء اهلل.
يعجل هذا احلدث ،وهذا اليوم ،وأن يو ّفقنا ألن نكون رشكاء
أسأل اهلل املتعايل أن ّ
ومسامهني يف هذه احلركة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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املناسبة :ذكرى انتفاضة أهايل تربيز يف  19هبمن.
جمع من علماء وأهايل إقليم آذربيجان.
احلضور:
ٌ
املكان :طهران  -حسينية اإلمام اخلميين.+
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

أرحب بجميع اإلخوة واألخوات األعزاء ،وقد جت ّشمتم عناء السفر وقطعتم هذا
ّ
اجلو البارد من تربيز وبعض املدن األخرى من إقليم آذربيجان،
الطريق الطويل يف هذا ّ
وع ّطرتم حسينيتنا بحضوركم اليوم بأجواء معنوية ملكوتية عاطفية ،وأشكركم شكر ًا
جزيالً.

ذكرى التاسع والعشرين من شهر بهمن
(((
وحمببة هي أنين ألتقي يف هذا
يذكّ رين الـ  29من شهر هبمن كل سنة بذكرى طيبة ّ
املكان املحدود بحشد من الشباب األعزاء والرجال األبطال الغيارى من إقليم
آذربيجان ،فهذا اللقاء طيب ومرغوب عندي كثري ًا .أسأل اهلل تعاىل أن يضاعف يوم ًا
بعد يوم من فضله وهدايته ومعوناته عليكم أهيا األهايل األعزاء ،وسرتون إن شاء اهلل
مستقبالً أكرث إرشاق ًا وحالوة وازدهار ًا يف أرض إيران العزيزة.

ما تعلمنا إياه الدروس والعرب املتنوعة للثورة ونظام اجلمهورية اإلسالمية من مسائل
وقضايا خالدة ال ُتنىسُ ،ترشد شعبنا ومسؤولينا وترشدكم أنتم أهيا األع ّزاء وخصوص ًا
الشباب خطوة خطوة نحو القمم السامقة .هذا ما تقوله العرب اليت مررنا هبا ،وجتاربنا
ومشاهداتنا ،وليس معلوماتنا فقط ،بل ما نشاهده بأعيننا يدلنا عىل هذه احلقيقة .من
نماذج ذلك ،نموذج ،أرى من الرضوري أن أذكره هو املظاهرات العارمة للشعب
اإليراين يف الثاين والعرشين من هبمن هذه السنة .الكل قالوا إ ّن احلشود كانت هذا
العام أكرث من األعوام املاضية وأشد حماس ًا وأكرث حيوية وهبجة .ملاذا؟ هذه ليست
أخبار شخص وشخصني ،فقد كان األمر كذلك يف طهران ويف املدن ويف تربيز ويف
إصفهان ويف مشهد وباقي املدن الكبرية اليت وصلتنا األخبار منها .والسؤال هو ملاذا؟
ما الذي حصل هذه السنة حىت شارك الشعب بحرارة أكرب وانجذاب أشد وشوق
أكرب وحماس أعظم من السنوات املاضية يف هذه الساحة الشعبية العظيمة؟ اإلجابة
عن هذا السؤال فيه عربة ودرس لنا .اإلجابة هي أن الشعب اإليراين شعر هذا العام
أ ّن بالده ونظامه وإسالمه العزيز بحاجة هلذه املشاركة.
( )1هبمن (29هجري شميس) موافق لـ  19شباط 1978م :مناسبة تارخيية يف اجلمهورية اإلسالمية ،يوم
قيام أهايل آذربيجان ضد نظام الشاه ،عندما قاموا بإحياء أربعينية شهداء مدينة قم إثر انتفاضة األهايل 9ك2
1978م.
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عزيمة الشعب اإليراني وبصيرته
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إ ّن جبهة العدو الرشير واللئيم الذي يمتلك كل أجهزة االتصاالت يف العامل ويقبض
نصبتهم هذه
عىل وسائل اإلعالم يف العامل ،والكثري من الساسة يف العامل الغريب هم ممن ّ
اجلبهة الرشيرة؛ أي جبهة الرأسماليني وأصحاب الكارتالت والرشكات الكربى،
مصايص الدماء والصهاينة ،والشبكة الصهيونية العاملية اليت متتلك
والرأسماليني ّ
معظم وسائل اإلعالم يف العامل والوسائل اإلعالمية األكرث تطور ًا كقنوات التلفزة
وفوق كل ذلك شبكات االنرتنت ،ركّ زت إعالمها  -منذ عدة شهور  -عىل أ ّن الشعب
اإليراين قد ضعف ارتباطه بالنظام وباإلسالم واألهداف املعلنة .بثوا هذه األقاويل
يف إعالمهم بشكل متواصل ووسعوا اهلجمات اإلعالمية حىت يقنعوا شعبنا العزيز
هبذه الكذبة الكبرية .فما هو اهلدف من كل ذلك؟ اهلدف هو إضعاف عزيمة الشعب
اإليراين الشجاع املؤمن الذي خرج مرفوع الرأس من االمتحانات الصعبة الكربى.
وإذا ضعف الشعب وتراخى أضحت البالد ه ّشة بال دفاع .وحينما ال يكون الشعب يف
الساحة سيبقى املسؤولون لوحدهم .ما من جمموعة سياسية يف العامل تستطيع أن تعمل
شددوا بشكل خاص عىل الثاين
وتتقدم من دون مؤازرة شعبها .هذا هو غرضهم .وقد ّ
والعرشين من هبمن (ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية اإليرانية) ،واستخدموا خمتلف
احليل اإلعالمية عىس أن يستطيعوا إخالء هذه الساحة وإطفاءها وتقليل رونقها ،لكن
الشعب أدرك هذا .إ ّن ما يدعو اإلنسان إىل اإلعجاب والدهشة ،وما ُيشعره بالضعة
مقابل عظمة هذا الشعب  -فيدرك كم هو شعب عظيم  -هو بصرية الشعب اإليراين
ومعرفته بأوضاع عرصه وظروفه(((.
هذه البصرية املنقطعة النظري ،وهذه املعرفة بالظروف تثري إعجاب اإلنسان .وهذا
هو الذي يصون الشعب وحيفظه .لقد أدرك الشعب اإليراين أن العدو حيمل اليوم
هذا اهلدف ،فوجه صفعة للعدو من خالل ما قام به عملي ًا ،أي أحبط إعالم العدو
بمشاركته وحضوره .الناشئة والشباب والشيوخ واملقعدون والنساء والرجال حرضوا
يف الساحة يف كل أنحاء البالد .حسب التقرير الذي زودوين به -وهو تقرير موثق-
فقد خرجت املظاهرات هبذا الشكل الواسع يف ما ال يقل عن  850مدينة يف البالد،
والتلفزة غري قادرة عىل عرض كل هذا .هذا هو الشعب اإليراين وهذه هي بصريته،
وهذه هي معرفته بمكانته ومشاركته وحضوره .لن هيزم هذا الشعب .ومن عليهم
أن يتلقوا الرسالة ،فها قد وصلتهم .أولئك الذين ينسجون يف أدمغتهم املخمورة
خياالت وامهة حول الشعب اإليراين أدركوا ما الذي جيري يف إيران .طبع ًا حاولوا
( )1شعارات احلضور باللغة اآلذربيجانية" :آذربيجان يقظة ،حتامي عن الثورة".

مستقبل العالم
حينما خترج الرسالة الصادقة لشعب من أعماق قلبه فسوف تفعل فعلها .قلنا مرار ًا
حس احلضور واملشاركة واملشاعر الثورية واإلحساس باملسؤولية واحلركة بعزيمة
إ ّن ّ
راسخة أشبه بنسيم ربيعي طيب سوف يرسي يف كل مكان ،وسوف ينتفع منه اجلميع
رويد ًا رويد ًا .ونشاهد نموذج ذلك يف شمال أفريقيا ويف كل البلدان العربية ويف كل
العامل اإلسالمي ،ويف قلب كل مسلم صاحب فكر ووعي لدى األقليات  -يف البلدان
اليت ُيشكّ ل فيها املسلمون األقلية  -ويف البلدان اإلسالمية ،حيث تشعر كل القلوب
طوال هذه األعوام املتمادية تدرجيي ًا باهلوية والشخصية .لقد وصل اإلسالم يف مسريته
العظيمة إىل نقطة حساسة .واألجيال القادمة سوف تشهد الكثري من األشياء الكربى
وتضمحل تدرجيي ًا السياسات املادية
واملهمة ،وسوف يتغيرّ العامل تغري ًا جذري ًا.
ّ
ّ
وكبلتها ،وتذوب وتنتهي .هذا هو مستقبل
االستكبارية املهيمنة اليت قيدت الشعوب ّ
األمة صمدت واألمر
العامل .هذه هي النقطة املركزية ،بداية التحرك من هنا ،فهذه ّ
املهم هو هذا الثبات وهذه االستقامة.
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منع انعكاس هذه احلقيقة يف اإلعالم ،لكن من جيب أن يفهم األمر فقد فهمه .األجهزة
املخابراتية ألعدائنا وواضعو السياسات يف البلدان املعارضة للجمهورية اإلسالمية
قد فهموا أن الشعب اإليراين البطل متواجد يف الساحة هكذا .طبع ًا حاولوا أن يمنعوا
الرأي العام العاملي من االطالع عىل هذه احلقيقة .وهذا بحد ذاته يفضحهم .هؤالء
املتشدقون بحرية االتصاالت واألخبار واملعلومات ،ويزعمون أهنم ال
هم أنفسهم
ّ
ُيع ّتمون عىل اخلرب وال يتكتمون عليه وال حيذفون منه .ولو كانوا ال حيذفون منه ملا قالوا
عن هذه احلشود اليت بلغت عرشات املاليني يف املظاهرات يف كل أنحاء البالد بأهنا يف
طهران آالف األشخاص! هل هؤالء آالف األشخاص؟! احلشود املليونية املتواجدة
يف الساحة يف الثاين والعرشين من هبمن يف طهران هل كانوا آالف األشخاص؟! قالوا
إن املتظاهرين يف كل أنحاء إيران هم مئات األلوف! هل كان هؤالء مئات األلوف؟!
يف كل واحدة من املدن الكربى يف البالد اجتمع مئات األلوف ،وحرض عرشات
املاليني من الناس يف الساحة .هكذا هو اإلعالم .ومل تكن قليلة حاالت الكذب
والغش واخلداع والزتوير احلقرية اليت شهدناها من األعداء .كان الوضع هكذا منذ
ّ
بداية الثورة وإىل اليوم .وسيبقى هكذا ،لكن أهدافهم لن تتحقق.
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أعزايئ ،أهيا الشباب ،أهيا الرجال والنساء الغيارى من تربيز وآذربيجان ،النقطة الرئيسة
تكمن يف هذا الصمود .ملاذا نحيي التاسع والعرشين من هبمن كل عام؟ ليست املسألة
أننا نريد البقاء عىل املايض .الكثري من احلشد املوجود هنا والكثري من شباب آذربيجان
ومدينة تربيز مل يشهدوا ذلك اليوم ،ومل يكونوا قد ولدوا حينذاك ،لكنهم حييونه .هذا
الصحيح للحركة نحو املستقبل.
ليس مراوح ًة يف املايض ،إنّما هو
ٌ
تدليل عىل املسار ّ

الدور البارز ألهالي آذربيجان في قضايا البالد
وأما تربيز وآذربيجان .قلنا مرار ًا إ ّن أهايل آذربيجان وخصوص ًا أهايل تربيز والكثري
من املدن األخرى يف آذربيجان كانوا منذ أكرث من مئة عام يف اخلطوط األمامية ألهم
األحداث والتطورات اإلجيابية يف البالد ،وقد مارسوا دورهم فيها .من قضية حتريم
التنباك حيث نزل إىل الساحة املرحوم احلاج مريزا جواد جمتهد التربيزي ،وإىل احلركة
الدستورية  -سواء هنضة الدستور األوىل ،أو الذي حدث بعد االستبداد الصغري
ّ
تفجر املواجهات .وكان الرجال األبطال
 كانت آذربيجان ومدينة تربيز بؤرة ّاملشاهري من تربيز حيملون يف جيوهبم رسائل وأحكام كبار العلماء ،ويستشهدون
هبا ويستندون عليها ،ويرصحون هبا ،وهم من أمثال ستار خان وباقر خان .هذا ما
عدا العلماء الكبار الذين شاركوا يف هذه النهضة .حىت أمثال هؤالء األبطال واجلنود
يرصحون أهنم تابعون لعلماء الدين وألحكام مراجع
البسالء من آذربيجان كانوا ّ
التقليد .هذا ما تقوله لنا الوثائق واملستندات املوثوقة املتبقية من ذلك العهد .مل تكن
حمددة ،بل كانت حركة دينية منبعثة من مشاعر الغرية
تلك احلركة تلقائية دون وجهة ّ
واحلمية الدينية .اجلميع كانوا متدينني يف كل أرجاء البالد ،لكن يف بعض املناطق
برزت هذه احلركة الدينية بشكل أوضح بسبب اخلصال املحلية – من غرية وحمية
وشجاعة ورجولة – وهكذا كانت تربيز وآذربيجان.
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وهكذا كان الوضع بعد أن انطلقت النهضة اإلسالمية يف اخلامس عرش من خرداد
سنة 1342هـ .ش 5( .حزيران 1963م).؛ فقد ُسجن علماء الدين آنذاك ونُفوا
ونقلوا إىل سجون طهران .كان الوضع عىل هذه الشاكلة طوال تلك األعوام .ويف
بداية الثورة كان يوم التاسع والعرشون من هبمن يوم ًا مشهود ًا وعالمة يف هذا الطريق

العظيم ملسرية الشعب اإليراين .لقد قلت دوم ًا وال أريد التكرار بأنه لوال الـ 29هبمن
مل يكن من املعلوم أن يكون للـ 19من شهر دي((( يف قم كل هذا التأثري .إنما انتفاضة
 29هبمن ألهايل تربيز هي اليت جعلت دماء الشهداء املظلومني يف  19دي يف قم
تغيل ،وهي اليت أحيت تلك الدماء وأوصلت رسالتها إىل العامل كله وجلميع أنحاء
البالد .هكذا كان تأثري انتفاضة الشعب يف تربيز .ثم يف قضايا الثورة وقضايا احلرب.

بركات مقارعة الظلم واالستكبار العالمي
أعزايئ .لقد وجهوا إلينا اإلهانة نحن الشعب اإليراين يف عهد النظام الشاهي .كانوا
هيينوننا ويغتصبون حقنا وينهبون نفطنا وخينقون مواهب شبابنا ،فبقينا متخلفني يف
العلم ويف التقنية ويف السياسة الدولية ويف التأثري عىل شعوب العامل .لقد قيدوا الشعب
وكبلوه .فتحرك الشعب وغيرّ الطريق .وما ينادي به الشعب اإليراين اليوم هو
اإليراين ّ
مقارعة الظلم واالستكبار العاملي ،وهذا بالطبع له خرياته وبركاته للشعب .حينما
يقف الشعب وال خياف شبكة األعداء ذات اهليمنة والضجيج الكبري ،فإن علومه سوف
تتقدم واقتصاده سوف يتقدم ،وشؤونه االجتماعية سوف تتقدم ،وشبابه سزيدادون
تعم أفكاره ودينه وشعاراته العامل.
وعي ًا ،وسوف يؤثر يف الشعوب األخرى ،وسوف ّ
الشعارات اليت كنا نطلقها ذات يوم هاهنا ونحن مظلومني حيث كان الشعب اإليراين
( 19 )1دي (هجري شميس) موافق لـ  9ك 2من السنة امليالدية.
( )2لواء عاشوراء  :31من األلوية االساسية اليت شاركت يف احلرب املفروضة عىل اجلمهورية اإلسالمية،
وأوكلت إليه عمليات مهمة منها  ،رمضان  -مسلم بن عقيل  -وتشكيله األسايس كان من منطقة آذربيجان
اإليرانية الشمالية .وكان عىل رأسه الشهيد مهدي باقري.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أهايل إقليم آذربيجان

فأول إمام جمعة شهيد وشهيد حمراب كان من تربيز .من بني خمسة شهداء حمراب
هناك اثنان من تربيز .ومن بني األلوية البارزة ومن بني القادة العسكريني املعروفني
كان لواء عاشوراء((( واجلنود اآلذربيجانيون والتربيزيون والقادة من تلك املحافظة.
اللواء جمموعة من الشباب وليس فيه كل الناس ،ولكن لو مل يكن كل الناس عىل هذا
بطل شجا ٌع مثل ذلك اللواء.
لواء ٌ
تكون ٌ
الطريق وقلوهبم جميع ًا يف هذا االجتاه ملا ّ
يأتون بجثامني الشهداء ويشيعوهنا باستمرار فزيداد الناس شوق ًا ،ويبعث اآلباء
رس نجاح الشعب
واألمهات أبناءهم للجبهات أكرث .هذا كله له معىن .هذا هو ّ
اإليراين.
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حتولت إىل شعارات يف كل مكان من العامل اإلسالمي تقريب ًا .الشعب يمكن أن
وحيد ًاّ ،
يكون مؤثر ًا ويستطيع أن يكون متماسك ًا قوي ًا .وسوف يستمر هذا التماسك والقوة.
سوف نتقدم يف العلم إن شاء اهلل ،وسوف نتقدم يف االقتصاد ،ونتقدم أيض ًا يف البناء
والعمران .هذا الشعب وهؤالء الشباب وهذه اهلمم وهذا الصمود سوف تبين البالد
وجتعلها كباقة ورود ،وستكون إن شاء اهلل نموذج ًا للعامل اإلسالمي .ما جيب علينا أن
نتابعه هو اخلط الصواب والرصاط املستقيم رصاط اهلل وسبيل اهلل ودرب اإلسالم
وجادة الدين وطريق الرشيعة .جيب أن نكون واعني يقظني ونعمل بواجباتنا.

االنتخابات صفعة على وجه العدو
تقام االنتخابات بعد أسبوعني تقريب ًا (انتخابات جملس الشورى يف اجلمهورية
اإلسالمية) .وقد بدأت دمى املرسحيات املعهودة يف وسائل اإلعالم العاملية تعمل
لتقلل من أمهية هذه االنتخابات ورونقها .وأنا أقول ،وقد قلت سابق ًا وأكرر:
مشاركة الشعب يف االنتخابات يمكنها أن تتقدم بالبالد إىل األمام ،وحتفظها
وتبث الشكوك والزتلزل يف مؤامرات العدو ،وتفرض
وتصوهنا من رشور األعداء،
ّ
عليه الرتاجع .االنتخابات احلماسية امللحمية صفعة عىل وجه العدو.
اهلل معكم ...اهلل معكم« .من كان هلل كان اهلل له» .حينما يسري الشعب يف سبيل اهلل
فإن اهلل سوف يعينه وسوف تعينه السنن اإلهلية .قلوب الناس بيد اهلل .هذه العزائم
واإلرادات الراسخة صنيعة يد القدرة اإلهلية ،وسوف يعني اهلل تعاىل بإذنه هذا الشعب
يف هذه االنتخابات أيض ًا .ستقام انتخابات املجلس التاسع إن شاء اهلل بحماس وحمبة
وبصرية ومشاركة غفرية من قبل الشعب ليتشكل بتوفيق من اهلل جملس جيد للشعب،
ويصعد نواب جيدون إن شاء اهلل بانتخابكم أهيا الشعب ،فيدخلون ساحة العمل
واخلدمة ..شكر ًا جزيالً (((.
وأيدكم
أسأل اهلل تعاىل لكم التوفيق .وحفظكم اهلل تعاىل وأبقى حيويتكم ونشاطكم ّ
إن شاء اهلل.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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( )1شعارات احلضور باللغة اآلذربيجانية" :آذربيجان الفدائية ال تنفصل عن اخلامنيئ".

كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء م�س�ؤويل املنظّ مة الوطنيّة
للطاقة النوويّة وعلماء الذرّة يف البالد

النووية
الوطنية للطاقة
احلضور :مسؤولو املن ّظمة
ّ
ّ
الذرة.
وعلماء ّ
املكان :طهر ان.

الزمان2012/2/22 :م.
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ألهم ّية عمله
ضرورة إدراك العامل
ّ

يقدمها يف أي
يوجد مسألة هنا ،وهي أنّه عىل كل إنسان أن يعرف قدر اخلدمة اليت ّ
يقدم اخلدمات قدر هذه اخلدمة،
مكان أو جمال يعمل فيه .فإذا عرف هذا العامل الذي ّ
فإ ّن هذا العمل وهذه اخلدمة سوف تتواصل وتستمر عىل أحسن وجه .و إذا كان
احلال عىل العكس ،أي أ ّن الشخص الذي حيرس هذا اخلندق أو يقف فوق هذا الربج
ويرصد أطراف السور ،أو يقف يف نقطة معينة وينجز عمالً مهم ًا ،إذا مل يكن عارف ًا
بأمهية عمله الذي يقوم به ،فمن الطبيعي أن يغفل وينام ويرتك العمل .إذن ،القضية
األوىل هي أن ندرك حجم العمل الكبري الذي نقوم به يف نطاق مهمتنا ووظيفتنا.
أذكر جملة واحدة فقط؛ بالطبع فإ ّن لعملكم الكثري من األبعاد املتنوعة ،ومن أبعاده
أنّه منح الشعور بالع ّزة الوطنية هلذا الشعب وهلذا البلد ،و هذا أمر عىل جانب كبري من
األمهية.

ُتبتىل الشعوب حينما تفقد ع ّزتها ،عندما تنىس قيمتها الذاتية سوف تقبل أن ُتستعبد
من اآلخرين وباملجان .هذه هي ع ّزة النفس .والشعب املظلوم ينهض ويثور  -كما
فعلت شعوب شمال أفريقيا وبعض البلدان األخرى  -حينما تشعر أ ّن هلا ع ّزة
أي قوة من إسكاتها ،وهذا ما
مر الزمن .عندئذ ستثور ،ولن تتمكن ّ
ُسحقت عىل ّ
تشاهدونه ،وقد حدث بالفعل .هذه هي ع ّزة النفس .الثورة منحت شعبنا وبالدنا ع ّزة
حاولوا مرار ًا وتكرار ًا أن يغرسوا يف أفكار هذا الشعب ومعنوياته ويقولوا
النفسَ .
قمت بثورة ،لكنك ال تستطيع إدارة نفسك
له “إنّك شعب عاجز وغري قادر؛ أجلَ ،
( )1النحل.53،

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء مسؤويل املنظّمة الوطنيّة للطاقة النوويّة وعلامء الذ ّرة

أنا سعيد جد ًا للقايئ بكم اليوم هنا أيهّ ا األعزاء اإلخوة واألخوات املحرتمون
الفاعلون يف جمال يبعث عىل الفخر الوطين والتارخيي .وبالطبع ،فقد ذكرناكم باخلري
نحبكم ونو ّدكم من أعماق قلوبنا .وهذا اليوم ،إنّما هو فرصة
كثري ًا يف غيابكم ،ونحن ّ
ألن نبدي لكم مو ّدتنا و إخالصنا شفهي ًا ووجه ًا لوجه .نشكر اهلل عىل ذلك .وطبع ًا،
رب العاملني﴿ .ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
فهذه النعم من اهلل .كل النعم هي من عند اهلل ّ
ﯿ ﴾((( .وإ ّن امتالك طاقات إنسانية كفوءة وواعية وعاملة وذات أفكار جيدة ودوافع
قوية هو نعمة من النعم اإلهلية .حينما نشكركم فهذا شكر حمفوظ يف مكانه .إال أنّنا
من بكم عىل هذا الشعب وهذا النظام.
نشكر اهلل تعاىل كذلك ،ألنّه َّ
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والتقّدم إىل األمام ،ومواكبة العامل” .إ ّن كل تقدم علمي هو حركة كبرية وبشارة كبرية
هلذا الشعب بأنّه قادر ،وعملكم هذا  -يف املجال النووي  -استطاع أن يمنح الشعب
ع ّزة النفس .هذا أحد أبعاد أمهية العمل الذي تقومون به.
ال يمكن قياس هذه ِ
القيم وفق املعادالت املادية .أجل ،إ ّن العامل املادي يقيس كل
هذه األشياء باملال ،وكل القيم اإلنسانية تنتهي عنده إىل املال .وهذه هي مشكلة العامل
لكن حقيقة األمر أ ّن هناك أشياء ال
املادي ،وهذا ما سوف يسقطه ويرصعه أرض ًاّ .
يمكن قياسها باملال أصالً .و قد يأيت اإلنسان يف مقام املقارنة ومن باب التسامح عىل
كنت يف زيارة إلحدى حمافظات البالد ،ومن اللقاءات اليت كانت يل هناك
ذكر املالُ .
لقاء جميالً وحميم ًا جد ًا .أحد
لقايئ باجلامعيني والطلبة واألساتذة اجلامعيني ،وكان ً
األساتذة ـ وكان عامل ًا أعرفه وال يزال هناك ـ ألقى كلمة .حتدث عدة أشخاص ،ومنهم
هذا الرجل العامل .ومن أجل أن يسرتعي انتباهي أنا العبد ،وانتباه باقي األجهزة
واملسؤولني بدأ يعدد امتيازات تلك املحافظة ،ويقول إ ّن فيها مثالً هذه املزية وتلك
املزية ،وإن هذا يعادل مثالً كذا مليار ،ومن املناسب أن ُين َفق له كذا وكذا من املبالغ.
وكان مضمون كالمي الذي قلته حينها  -وال أستطيع تذكر األلفاظ بد ّقة  -هو أ ّن هذه
األشياء اليت ذكرمتوها أمور مادية ،وأنت نفسك تساوي من املليارات ما هو أكرث من
هذا ،فهل يمكن أن ُيقاس العالِم واألستاذ يف مدينة أو يف مركز حمافظة باالمتيازات
املادية ألية حمافظة؟! هذا هو الفكر ،وهذا هو اإلنسان ،وهذه هي الشخصية .جيب أن
مهم.
تعلموا أن ما تقومون به ّ
حاولوا وحياولون يف اإلعالم
وبالطبع ،إ ّن أبعاد املسألة ـ كما
ُ
ذكرت ـ متعددة جد ًاَ .
صوروا أ ّن هذا العمل أيديولوجي رصف ،أي ال صلة له بمصالح الشعب والبلد،
أن ُي ّ
واحلال أ ّن عملكم متصل مبارشة باملصالح الوطنية .هكذا هو العمل يف الطاقة النووية.
له صلة مبارشة باملصالح الوطنية .يف التقرير الذي قدمه اآلن الدكتور عبايس ذكر
بعض جوانب ارتباط هذا األمر باملصالح الوطنية .الطاقة النووية مرشوع للشعب
والبالد واملستقبل.

استغالل العلم الستعباد الشعوب
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مستكربو العامل وأولئك الذين يرون أ ّن من حقهم حكم العامل ـ هذه البلدان املستكربة
يسمون أنفسهم املجتمع الدويل ،واألمر ليس كذلك ،املجتمع الدويل هو الشعوب
 ّوحكوماتهم .عدد من البلدان ُتطلق عىل نفسها اسم املجتمع الدويل و ُتصدر األحكام
وتتحدث وترد و ُتعلن التو ّقعات! ُت ّربر هذه البلدان هيمنتها عىل العامل باحتكارها للعلم

والتقنية .جزء من هذا الضجيج الذي ُيثريونه هو من أجل أن ال ُيكسرَ هذا االحتكار.
التقدم يف القضية النووية ويف جماالت الفضاء وااللكرتونيات
إذا استطاعت الشعوب ّ
وخمتلف القضايا الصناعية والتقنية والعلمية ،فلن يبقى جمال لتس ّلطهم التعسفي
املتغطرس عىل العامل.

جدية .توكلوا عىل
جيب أن تتابعوا هذا احلقل املهم وهذا العمل األسايس الكبري بكل ّ
ثمة مواهب وطاقات برشية وطاقات طبيعية ،وحلسن
اهلل وسوف ُيعينكم اهلل تعاىلّ .
احلظ فإ ّن اإلمكانيات السياسية أيض ًا متوفرة اليوم بشكل كامل .أحيان ًا تكون هناك
إمكانيات طبيعية وبرشية من دون أن تتوفر اإلمكانيات السياسية ،فال تسمح هيمنة
العدو هلذا الشعب بأن يتنفس ،وال تسمح هلذه اإلمكانيات البرشية والطبيعية بالظهور.
جاءت الثورة فأوجدت ووفرت هذه اإلمكانيات والفرص السياسية .تستطيعون أن
تتقدموا.
تتقدموا وعليكم أن ّ
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء مسؤويل املنظّمة الوطنيّة للطاقة النوويّة وعلامء الذ ّرة

من أكرب اجلرائم اليت ارتكبت ضد البرشية هي أن العلم أصبح يف الثورة الصناعية
رواد الثورة
خالل القرنني أو الثالثة املاضية وسيلة للتس ّلط .الربيطانيون وهم من ّ
الصناعية استخدموا إمكانياتهم هذه لالنطالق إىل أنحاء العامل وأرس الشعوب وتقييدها
باألغالل .تعلمون ما الذي جرى خالل فرتة حكم الربيطانيني يف شبه القارة (اهلندية)،
عم منطقة
يف تلك الساحة الكبرية والرثية؟ ومل يكن األمر حمصور ًا بشبه القارة ،وإنّما ّ
رشق آسيا كلها ..كانت لسنوات طويلة  -ألكرث من قرن  -حتت نعاهلم ،حيث تس ّلطوا
عىل الناس بأدوات العلم اليت امتلكوها ،وعاىن الناس منهم الويالت ،فكم من البرش
أبيدوا ،وكم من اآلمال سحقت ،وكم من الشعوب خت ّلفت ،وكم من البلدان ُخ ّربت.
هكذا استخدموا أدوات العلم ،وهذه أكرب خيانة للعلم ،كما أنهّ ا أكرب خيانة للبرشية.
أي شعب يستطيع الوقوف عىل أقدامه باستقالله
ُ
ويريدون هلذا االحتكار أن ال ُيكرسّ .
وجه
 ال بفضل بطاقاتهم ،وتراخيصهم ،وحتت هيمنتهم ،ويف قبضتهم  -يكون قد ّرضبة هلذا االحتكار؛ وهذا ما حيصل اليوم حلسن احلظ يف إيران.

وف ر االقتدار
امتالك السالح النووي ال ُي ّ

وصدنا عن هذا الطريق .يعلمون أننا ال نسعى
الضجيج الذي يثريونه هدفه إيقافنا
ّ
أشك يف أ ّن أجهزة
للحصول عىل السالح النووي ،فهذا ما أدركوه وعلموه .أنين ال
ّ
اختاذ القرار وصناعة القرار يف هذه البلدان اليت تقف بوجهنا تعلم وعىل اطالع بأننا
ال نسعى للحصول عىل سالح نووي .يف الواقع إ ّن السالح النووي ال ينفعنا وغري
جمد بالنسبة لنا ،مضاف ًا إىل أنّنا نعترب هذا اليشء مرفوض ًا من الناحية الفكرية والنظرية

99

خطاب الويل لعام 2012م

والفقهية ،ونعترب التحرك يف هذا االجتاه حترك ًا مرفوض ًا .إننا نعترب استخدام هذه
األسلحة ذنب ًا كبري ًا ،واالحتفاظ هبا عمالً عبثي ًا كثري األرضار واملخاطر وال نسعى
له أبد ًا .وهم يعلمون ذلك لكنهم يضغطون عىل هذه املسألة ليوقفوا هذه املسرية.
يؤمن االقتدار ،والدليل عىل ذلك
نريد أن نثبت للعامل أن امتالك السالح النووي ال ّ
أ ّن القوى اليت متتلك السالح النووي تعاين اليوم أصعب املشاكل .لقد تس ّلطوا عىل
فعاالً اليوم .نريد أن نقول إننا ال
العامل بالتهديد النووي ،لكن هذا التهديد مل يعد ّ
نسعى المتالك السالح النووي وال نرى االقتدار يف هذه األسلحة ،ونستطيع كرس
االقتدار القائم عىل السالح النووي .وسوف يفعل شعبنا هذا اليشء إن شاء اهلل.

الضغوط عالمة ضعف األعداء
وطبع ًا ،أقوهلا لكم ،إنكم تعلمون أ ّن هذه الضغوط اليت يمارسوهنا  -ضغوط احلظر
والتهديد واالغتياالت وما إىل ذلك  -هي عالمات عىل ضعفهم ،وهي دليل عىل أ ّن
كل ما يفعلونه يزيد من قوة شعبنا وصموده ومتانته ،وبذلك يعلم الشعب أنه أصاب
كبد احلقيقة ،ويعلم أنه اختار هدفه بشكل صحيح ،ويسري عىل الدرب بنحو جيد.
ولذلك فقد أغضب العدو وأغاظه.

وهذه احلركة ليست جمرد حركة نووية .ذريعتهم اليوم هي الذريعة النووية ،يفرضون
احلظر بذريعة النشاط النووي .فهل كانت القضية النووية مطروحة يف بالدنا قبل
سنوات؟ احلظر موجود منذ ثالثني سنة .ملاذا كانوا يفرضون احلظر حينما مل يكن
للقضية النووية أي ذكر؟ القضية قضية مواجهة شعب أراد أن يكون مستقالً وأن ال
خيضع للظلم ،وأراد أن يفضح الظامل ويقف مقابل ظلمه ،وأن يوصل هذه الرسالة
لكل العامل ،وقد أوصلناها ،وسوف نوصلها أكرث إن شاء اهلل .واحلظر والضغوط
يقرر الشعب أن يقف ،وحينما يؤمن
السياسية وما إىل ذلك لن تؤثر شيئ ًا .حينما ّ
وصده.
بحماية اهلل له وبقدراته ومواهبه الذاتية ،فلن يستطيع يشء الوقوف بوجهه
ّ
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شدوا مهمكم ،وضاعفوا حوافزكم ودوافعكم ملواصلة هذا الطريق يف
وصييت هيّ :
منظمتكم وعىل صعيد جميع األفراد الذين يتولون هذه املهمة .عملكم عمل كبري
ومهم وهو صانع مستقبل هلذا البلد إن شاء اهلل .ليست القضية هي أننا سنستطيع
استخدام الصناعة النووية للمواد االستهالكية اليت تنفع مصالح الشعب ،إنما القضية
هي أن هذا التحرك يمنح شباب البلد وعلماء البلد وكل أبناء البلد العزم والتصميم
الراسخني ويثبت أقدامهم يف هذا الطريق .هذا هو املهم .احلفاظ عىل الشعب وعيل

أبناء الشعب واقفني مندفعني أهم من املصالح واالستفادات املتاحة هلذه الصناعة.
وهذا ما تقومون به؛ وسوف يعينكم اهلل تعاىل بإذنه وبمشيئته.

ونحن ندعو لكم ،وأين ما اقتضت احلال أن نقدم الدعم وأن أقدم أنا املساعدة فسنقوم
بذلك بالتأكيد .ونعتقد أنكم سوف تزيلون من طريقكم العقبات واملوانع الواحدة
تلو األخرى  -إن شاء اهلل  -وتتقدمون إىل األمام .وسيكون غدكم أفضل من يومكم
بمرات إن شاء اهلل.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء مسؤويل املنظّمة الوطنيّة للطاقة النوويّة وعلامء الذ ّرة
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كلمة الإمام اخلامنئي

يف لقاء فئات من ال�شعب
وعوائل ال�شهداء وامل�ضحّ ني

واملضحني.
املناسبة :لقاء عوائل الشهداء
ّ

واملضحون.
احلضور :عوائل الشهداء
ّ
املكان :طهران.
الزمان2012/2/29 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

أهالً وسهالً بجميع اإلخوة واألخوات األع ّزاء .بحمد اهلل ،إ ّن لقاءنا اليوم يف
(((
فائض بعطر الشهادة والذكر املبارك للشهداء األع ّزاء ،وحضور اجلرحى
احلسينية
ٌ
معروف لدى
األع ّزاء ،وعوائل الشهداء واجلرحى .قيمة مثل هذا املجلس وقدره
ٌ
كل
هذا العبد احلقري .فعند ذكر الشهادة والشهداء ومتجيد عظمة الشهداء ،فإ ّن ّ
إنسان ٍ وكل قلبٍ يشعر بالعظمة ،ويشعر بالغىن عن ما سوى اهلل .ونسأل اهلل تعاىل
كل أنواع فضله ورحمته وعطاءاته من نصيبكم أيهّ ا األع ّزاء .وأن حيرش
أن جيعل ّ
األرواح الطيبة لشهدائنا األع ّزاء ،وكذلك إمام الشهداء مع أوليائهم.
ذكرى اإلمام العسكري ×
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األيام تعود إىل اإلمام العسكري × الذي يمكن أن يكون قدو ًة جلميع
هذه ّ
املؤمنني ،وخصوص ًا الشباب .هذا اإلمام ،الذي اعرتف املوايل والشيعي واملخالف
وغري املؤمن ،اعرتفوا جميع ًا ،وشهدوا بفضله وعلمه وتقواه وطهارته وعصمته،
وشجاعته مقابل األعداء ،وبصربه واستقامته يف الشدائد .هذا اإلنسان العظيم،
بشخصيته ّ
الفذة ،عندما اس ُتشهد مل يكن قد جتاوز الثامنة والعرشين سنة من العمر .يف
تاريخ الشيعة امليلء باملفاخر ،هذه النماذج ليست قليلة؛ فإ ّن والد إمام الزمان الذي
نع ّزه جميع ًا ،وله من الفضائل واملقامات والكرامات ،عندما ارحتل مسموم ًا بجناية
يصح أن يكون
السن (الثامنة والعرشون) .وهذا ما
األعداء ،مل يكن قد جتاوز هذا
ّ
ّ
قدو ًة ،فيشعر الشاب بوجود نموذج ٍ رفيع املستوى أمام ناظريه .وإمامنا اجلليل،
سن الـ اخلامسة والعرشين؛ وإمامنا العسكري ×
جواد األئمة× قد اس ُتشهد يف ّ
وكل هذه الفضائل واملكارم والعظمة
اس ُتشهد يف سن الثامنة والعرشين من العمرّ ،
واليت ال نقول هبا ونرتنّم هبا نحن فقط ،بل إ ّن أعداءهم وخمالفيهم ،وأولئك الذين
مل يعتقدوا بإماماتهم ،اعرتفوا بذلك جميع ًا.

الشهداء قدوة للشعب
مر هبا
ويف زماننا أيض ًا ،والذي ُي ّ
عد زمان ًا استثنائي ًا حق ًا وإنصاف ًا ـ هذه املرحلة اليت ّ
ومقطع ذهيب ـ
عرص استثنايئ يف تارخينا،
نظام اجلمهورية اإلسالمية وإىل اليوم ،هو
ٌ
ٌ
فكل هؤالء الشهداء الذين تعرفوهنم ،هؤالء أع ّزاؤكم وشبابكم هم جميعهم قدوة.
املقدس والطهارة ،وخرج من بيته ،وختلىّ عن راحته
كل شاب ،اندفع باإليمان ّ
إ ّن ّ
( )1حسينية اإلمام اخلميين -+طهران.
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وحضن األب واألم ،وآثر تلك األحداث الدموية املليئة باالضطراب واألهوال
حر الصيف ،واألجواء الدافئة يف ع ّز الشتاء ،ووضع جسمه
عىل النسائم الباردة يف ّ
عد نموذج ًا وقدو ًة .هذه
فداء للتكليف واملسؤولية ،هذا ُي ّ
وروحه عىل ك ّفه ليجعلها ً
جتسمت مقابل أعيننا.
عظم ٌة ّ
أمثالنا ممّن أصبحوا مس ّنني وشيوخ ًاّ ،
لكن
يلتذون لرؤية هؤالء ،التذاذ ًا قلبي ًا؛
ّ
الشباب باإلضافة إىل هذه احلظوة الروحية والقلبية ،يستلهمون الدروس وي ّتخذون
األسوة والقدوة .وشهداؤنا أحياء ،كما أخرب اهلل تعاىل عنهم﴿ ،ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡَ﴾((( ،فهم عند اهلل أحياء ،ومرشفون عىل هذا
العامل ،ويشاهدون األحداث ،ويرون املصائر ،وي ّطلعون عىل أعمايل وأعمالكم.
هنالك عندما تعيق احلواجز أقدامنا وعندما نعجز عن توجيه أنفسنا توجيه ًا
صحيح ًا عىل طريق اهلداية واإلدارة ،أو عندما نسقط أرض ًا فإنهّ م يقلقون .حينما
ونتحرك عىل الطريق املستقيم ،ونقرتب من اهلدف،
نفهم ونرى ونخطو بإحكام،
ّ
فإنهّ م يشعرون بالرسور .عندما ينترص شعب إيران يف أي ميدان ،فإ ّن تلك األرواح
الطيبة تستبرش .وعندما يتأ ّخر الشعب ال سمح اهلل ،بسبب غفلتنا وتقصرينا،
ّ
ّ
العدو يف
وعامة فإنهّ م يضطربون .وإنّين أقول لكم ،أن
ويعاين من مشاكل أساسية
ّ
ّ
هذا املقطع الزماين الذي نعيش فيه ،قد أنشأ جبه ًة واسع ًة يف مقابلنا ،وهو ينهزم
يوم ًا بعد يوم ،فإ ّن املرء ال حيدس بأ ّن شهداءنا األع ّزاء يعيشون الرسور واحلبور
فشعب هبذا االنسجام وهذه العظمة ،ومع كل هذه املصاعب عىل الطريق
والرضا.
ٌ
يتحرك بمثل هذا
التحرك ،ومع كل هذه العداوات اخلبيثة واللدودة ،عندما
وأثناء
ّ
ّ
الثبات ،وخيطو بمثل هذا اإلحكام ،وي ّتجه نحو اهلدف ،فإنهّ م يستبرشون ،وإ ّن روح
نصور الساحة
إمامنا
ّ
رس وتفرح .ال نريد هنا أن ّ
املطهر واألرواح الطيبة للشهداءُ ،ت ّ
والقضية خالف ًا للواقع ،بل إ ّن ما ذكرناه هو الواقع بعينه.

تآمر األعداء لم يضعف الشعب
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القوة والقهر واالستكبار اليوم ،وكل هذه الغطرسة واخلباثات ،وكل أولئك
إ ّن عامل ّ
كل هؤالء الذين يكذبون عىل
تلوثت أيدهيم بدماء الشعوب إىل املرافقّ ،
الذين ّ
شعوهبم ،أولئك الذين هم عىل استعداد أن ُيفرغوا جيوب الشعوب من أجل ملء
كل هؤالء قد اصط ّفوا مقابل اجلمهورية اإلسالمية وشكّ لوا جبه ًة واحدة.
جيوهبمّ ،
ٍ
أي يشء يفعلون ذلك؟ ألجل أن هيزموا هذا الشعب ،ويمنعوا شعب إيران من
ألجل ّ
( )1آل عمران.169 ،

سلوك هذا الطريق واالستمرار يف هذه احلركة اليت بدأها ،واليت قد انتهت بصحوة
مستقبل أكرث وضوح ًا
أول الغيث ،وهناك إن شاء اهلل
ٌ
عامة يف عامل اإلسالم ـ وهذا ّ
ّ
وسطوع ًا .لو أ ّن أمريكا والغرب والصهيونية والرأسماليني ،وكذا اليهود املتسولني
املرتبطني بمن ّظمة الصهيونية ،استطاعوا أن يمنعوا شعب إيران ،أو يركعوه أو جيربوه
عىل الرتاجع ،ألمكنهم أن يقولوا للعامل :انظروا إ ّن هؤالء الذين كانوا شعب ًا رائد ًا قد
وكل تلك املساعي من أجل هذا .ويف السابق ما كانوا
حللنا مكاهنم .هذا هو اهلدفّ ،
ويرصحون به .إنهّ م يقولون إنّنا نريد
ليعلنوا ذلك ،بل كانوا خيفونه ،واليوم يعلنونه
ّ
أن نفرض احلظر ،احلظر النفطي ،واحلظر عىل البنك املركزي ،وكذا وكذا ـ وتصدر
القرارات بواسطة جملس األمن يف األمم امل ّتحدة ،وهكذا قرار ًا بعد قرار .فمن أجل أي
ٍ
مر الزمان،
يشء؟ من أجل إرهاق شعب إيران .هذا
ٌ
عجيب ،فإ ّن شعب إيران ك ّلما ّ
يصبح أكرث رسور ًا وحيا ًة واستقام ًة وتصميم ًا.

نتحرك وفق نقطة اسرتاتيجية .ومن املمكن أن يكون
إنّنا اليوم يف جميع األبعاد،
ّ
تتقدم بشكل ٍ عام نحو األمام،
تقصري هنا ،أو
هناك
لكن احلركة العظيمة ّ
تقصري هناكّ ،
ٌ
ٌ
للعدو املتآمر أن يصبح مرسور ًا ،فاجلميع قد شاركوا يف
وإ ّن الشعب لن يسمح
ّ
العمل :شبابنا استشهدوا يف الشوراع ،وعلماؤنا اس ُتشهدوا عىل يد عمالئهم القتلة
كل أنواع األعمال السياسية واإلعالمية واالقتصادية
وإرهابييهم؛ وها هم يمارسون ّ
واألمنية ـ يبعثون اجلواسيس ـ بشكل ٍ دائمٍ ،وينفقون ما ينفقون من أجل أن يرهقوا
وحيوي ًة وعزم ًا من
شعب إيران .انظروا سرتون أ ّن شعب إيران اليوم أكرث نشاط ًا
ّ
السابق .إ ّن الشاب اليوم ،إذا مل يكن أكرث حيوي ًة ونشاط ًا واندفاع ًا من الشاب الذي
التقدمية
دليل عىل احلركة ّ
كان قبل عرش سنوات أو عرشين سنة فهو ليس بأقل .وهذا ٌ
ودليل عىل تراجع هؤالء (االعداء).
لشعب إيران،
ٌ
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هذا العام كانت مشاركتكم يف الـ 22من شهر هبمن (شباط) (ذكرى انتصار الثورة
التحرك الشعيب العظيم دعم ًا للنظام  -صفع ًة عىل وجه
اإلسالمية اإليرانية)  -هبذا
ّ
ضد
االستكبار .لقد كانت أمانيهم أن يتمكّ نوا من إنزال اجلماعات إىل الشوارع ّ
ضد إيران ،وقعت
النظام .فاحلادثة اليت أرادوا أن حتدث إليران حىت يقوم الشعب ّ
عليهم! انظروا إىل الدول األوروبية ،فالذين يزنلون إىل الشوارع ويرفعون قبضاتهم
ويكرسون الزجاج ،هم شعوب تلك األنظمة ،فما حلموا به جتاهكم ،انقلب وكان
تفسريه عليهم ،والسهم الذي أطلقوه عىل شعب إيران واجلمهورية اإلسالمية يف
ارتد إىل نحورهم ،فهذا هو انتصار شعب إيران.
إيرانّ ،
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االنتخابات
ّ
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دبر اهلل تعاىل أمر ًا هلذا الشعب .فهذه االنتخابات واالندفاع نحو صناديق
وقد ّ
االقرتاع ،كل هذا مظهر حضور الشعب واقتداره .لع ّلهم رشعوا قبل س ّتة أشهر أو
بكل أنواعها وأقسامها  -من
أكرث باهلجمات اإلعالمية عىل انتخابات يوم اجلمعة ـ ّ
أجل أن جيعلوا هذا الشعب غري مبالٍ ،ومن أجل أن ختلو صناديق االقرتاع.

احلرة ذات
كل العامل تكون االنتخابات احلماسية مظهر احلياة والتواجد واملشاركة
يف ّ
بمشاركة ّ شعبيةٍ
ٍ
ٍ
ألي شعب يف الساحات .فأينما جرت انتخابات
العزم الراسخ ّ
ويقظ وواع ٍ
ٌ
ّ
ومؤيد للنظام ،وهذا
حي
ٌ
واسعةّ ،
دل ذلك عىل أن شعب هذه الدولة ٌّ
فكل هذه الوسائل اإلعالمية اليت تبلغ املئات
ما يريدون سحبه من يد شعب إيرانّ .
واآلالف ـ وإذا حسبنا تلك الوسائل اجلديدة املبتكرة يف اإلنرتنت ،لوصلت إىل املاليني
ـ كل ذلك من أجل ان جيعلوا شعب إيران شعب ًا غري مبال وغري مكرتثٍ .فأحيان ًا،
يقولون إ ّن شعب إيران لن يشارك ،وأحيان ًا يقولون بأهنم سيفرضون احلظر ،وأحيان ًا
مرة ٍ يقولون كذا وكذا ،من أجل التقليل من إقبال اجلماهري
يقولون هناك تزويرّ ،
وكل ّ
عىل صناديق االقرتاع ،ولكي ُتصاب بالفتور .وما أشعر به من اللطف اإلهلي وأحتمله
سيسدد يوم اجلمعة اآليت صفع ًة قوية جد ًا لوجه االستكبار.
بقوة أ ّن شعب إيران
ّ
أزمة األمور ك ّلها بيده .عندما
إ ّن يد اهلل معكم .إ ّن هداية قلوبنا وأرواحنا بيد اهللّ .
يكون قلب الشعب ،وقلوب املسؤولني ،وقلوب
املتحرقني مع اهلل ،فإ ّن اهلل ييسرّ
ّ
ويسهله ويفتحه ويو ّفق ،وبمشيئته سينال شعب إيران هذا التوفيق.
الطريق
ّ
يف احلقيقة إ ّن االنتخابات هي صفعة عىل وجه أعداء هذا الشعب .واملهم هو أن
يشارك الناس .وبالطبع ،ما هو مهم هو أن ينتخبوا املر ّشحني الصاحلني ،فكالمها
لكن التواجد واملشاركة تقع يف الدرجة األوىل .فك ّلما زاد حضور الناس ،تصبح
مهمّ .
جملس أقوى وأشجع وأثبت؛ فنداء
دعامة جملس الشورى اإلسالمي أقوى ،ويتشكّ ل ٌ
قوة واقتدار .من هنا كان هذا
عموم الشعب يمكن أن يصل إىل أسماع العامل ّ
بكل ّ
املرة أ ّن هذه
احلضورحضور ًا فائق األمهية ،حضور ًا فائق العظمة .وإنّين
ّ
أتصور هذه ّ
االنتخابات ستكون حساسيتها أكرث من االنتخابات السابقة ،وذلك ألن السهام
ضدكم أهيا الشعب قد انتهت ،فكل ما كانوا يقدرون
املوجودة يف جعبة االستكبار ّ
عليه قد فعلوه وأطلقوه ،وكل ما كان بأيدهيم ووصلت إليه عقوهلم قد استخدموه،
للعدو إرادتكم
فهذه هي آخر سهامهم .وجيب عليكم أن تصمدوا وأن تظهروا
ّ
وعزمكم بتوفيق ٍ من اهلل وفضله ،حىت يفهم أنّه ال يستطيع مقاومة هذا الشعب.

نسأل اهلل أن يزنل عليكم اخلري .واهلل تعاىل سيزنل بمشيئته بركاته عىل شعب إيران
العزيز ،وعليكم أهيا الشباب األعزاء.

وأعزت بقدومكم وخصوص ًا عوائل الشهداء
أرحب بكم جميع ًا،
مر ًة أخرى ّ
ّ
إنّين ّ
األع ّزاء ،وخصوص ًا اجلرحى األع ّزاء وعوائلهم ،نسأل اهلل بمشيئته أن يشملكم
بألطافه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء عوائل الشهداء واملض ّحني
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ
َّ

رحب بالسادة املحرتمني ،اخلرباء الكرام واألجلاّ ء لنظام اجلمهورية اإلسالمية،
ُأ ّ
حساسيتهم جتاه
تدل عىل
وأشكرهم عىل ما أبدوه من مسائل يف هذا امللتقى ،واليت ّ
ّ
قضايا البالد وأحداثها ،وعىل شعورهم باملسؤولية جتاه مستقبل هذا البلد ،ونسأل
بني ٍة خالصة.
اهلل أن ّ
يمدنا جميع ًا بالعون لكي نقوم بمسؤولياتنا امللقاة عىل عاتقنا ّ
ٌ
كل م ّنا
إ ّن تأثري ذلك هو من اهلل ،كما إ ّن قبوله
مرتبط بكرمه ولطفه تعاىل ،لكن عىل ّ
للتقدم يف العمل.
اهلمة
ّ
أينما كان أن يسعى ويبذل ّ

الشكر للشعب على مشاركته في االنتخابات

الشمسية اإليرانية ،ويوافق شهر آذار يف السنة امليالدية
( )1اسفند :هو الشهر األخري يف السنة اهلجرية
ّ
الشمسية ،ويف  12اسفند أقيمت االنتخابات الربملانية اإليرانية للعام 2012م.
ّ
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دونتها ـ إىل شعبنا العزيز بالشكر
من الرضوري أن
ّ
نتوجه ـ قبل ذكر املسألة اليت ّ
والتقدير واإلجالل ،ألجل مشاركته وحضوره يف الوقت املناسب والفائق التأثري
حلق أ ّن شعبنا العزيز قد أ ّدى ما عليه ،واستجلب القدرة،
يف هذه االنتخابات .إنّه ّ
الناشئة من اإليمان والبصرية ،إىل امليدان يف مواجهة جبهة املعارضني وأعداء البلد
والشعب .إ ّن كل من علم بما جرى يف األشهر املاضية من مساع ٍ من قبل األعداء؛
من أجل أن ُيفقدوا يوم الثاين عرش من شهر إسفند((( بريقه وتأ ّلقه ،وكم أنفقوا
ٍ
أمور يف غرف التفكري من أجل أن ينقلوها إىل
واستعملوا وخ ّططوا واختلقوا من
وجبارة
أذهان الشعب لتؤ ّثر يف أدائه ،سيدرك كم كانت حركة هذا الشعب عظيم ًة ّ
وعمله كذلك.
ٍ
كل يشء
أوالً أن
يتوجه بالشكر إىل اهلل؛ ألنّه هو الذي أعطى ،وأل ّن ّ
ّ
عىل املرء ّ
وناشئ من إرادته ورحمته وفضله؛ عندها جيب عىل اإلنسان أن يشكر
متع ّل ٌق به
ٌ
هذا الشعب من أعماق وجوده؛ أل ّن هذه االرحمة اإلهلية ال تتزنل عىل أي شعبٍ
ّ
ّ
ٍ
أم ٍة أو بلد ٍ من دون سببٍ أو وجه .نحن نقرأ يف الدعاء:
«اللهم إنيّ
أو إنسان أو ّ
ّ
نؤمن موجبات الرحمة ،وعندها ستهطل
أسألك موجبات رحمتك» ،فعلينا أن ّ
الفياضة واهلادرة .لقد و ّفر شعبنا موجبات
عىل رؤوسنا أمطار رحمة اهلل وفضله ّ
وبصريته،كل
رحمة اهلل .فحضوره يف الساحة ،وصموده مقابل هجمات األعداء،
ّ
عد موجبات للرحمة اإلهلية .كما أ ّن توفيق نيل هذه املوجبات متع ّلق باهلل
هذه ُت ّ
تعاىل أيض ًا .فنحن شاكرون هلل ،وله نع ّفر جباه الشكر بالرتاب ،وكذلك نشكر شعبنا
بكل وجودنا ،ونسأل اهلل أن يفيض عليه بالثواب الكايف والوايف.
العزيز ّ
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المهم
االنتخابات ركن النظام
ّ
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أبينه هنا ،يدور حول قضية االنتخابات .فاالنتخابات ليست حادث ًة
ما أريد أن ّ
نتأمل فيها .فاالنتخابات
عابرة ،بل هي حادثة ترتك بصمات تأثريها ،هلذا جيب أن ّ
أوالً ،هي ركن النظام املهم .فنظام السيادة الشعبية الدينية يعتمد عىل االنتخابات،
ّ
وبدون االنتخابات لن يكون لنا مثل هذا النظام.

وملموس ،ويمكن قياسه ،وهو هذه
معيار مشهو ٌد
ومعيار االعتماد عىل الشعب هو
ٌ
ٌ
كل من يعتقد هبذا النظام اإلسالمي ،ويكون صادق ًا يف اعتقاده
االنتخابات .هلذا ،إ ّن ّ
سيعد املشاركة يف االنتخابات مسؤولي ًة ملقاة عىل عاتقه؛ ولو أنّه حيتمل أن
هذا،
ّ
ٍ
اعرتاض عىل يشء يف هذه االنتخابات أو شكل ٍ من أشكاهلا ،لك ّنه يف
يكون لديه
ٌ
الوقت الذي يعرتض يزنل إىل ميدان االنتخابات ،فهذه وظيف ٌة وتكليف .هلذا ،فإ ّن
كل من نزل إىل هذا امليدان ،ويف جميع أنحاءالبلد ،يكون قد أ ّدى تكليفه؛ وقد
ّ
يدل عىل أ ّن قضية االنتخابات هي
عبرّ عن فهمه الصحيح .وهذا الفهم الصحيح ّ
ملجرد أنّنا
قضية أساسية يف النظام .ونحن ال يمكننا أن ّ
نغض النظر عن هذه القضية ّ
نعرتض عىل زيد أو عمرو أو عىل هذا اليشء أو ذاك .فمثل هذه االعرتاضات ال
حتول دون هذا األمر؛ وهذه قضية أساسية وأصلية.

ومنبهة
االنتخابات صفعة موقظة
ِّ
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وأحد اآلثار الناجمة عن هذه االنتخابات ـ ولالنتخابات يف األغلب مثل هذا األثر
ـ هو القضاء عىل األوهام .فاالنتخابات تشبه صفعة موقظة ومنبهة ألولئك الذين
غاصوا يف أوهامهم ويدورون يف فلك خياالتهم ،سواء أكان فيما يتع ّلق بمستقبل
النظام أو أصله؛ أو فيما يتع ّلق بالشعب والبلد واألعداء .فاالنتخابات خترجهم من
جلي ًة أمامهم .لقد سمعنا قبل يومني رئيس أمريكا وهو
هذه األوهام وتظهر احلقيقة ّ
كالم عقاليئ وخرو ٌج
جيد ،هذا
يقول «إنّنا ال نفكّ ر بمحاربة إيران».
ٌ
ٌ
حسن جد ًا ،هذا ّ
ِ
من الوهم؛ لك ّنه باإلضافة قد قال «إنّنا سنرُ كع شعب إيران» بحسب النقل باملضمون
جيد ،والبقاء يف مثل هذا
ـ وهذا
وهم .فاخلروج من ذلك الوهم يف القسم ّ
ٌ
األول ّ
مبني ًة
التو ّهم يف القسم الثاين سيؤ ّدي إىل أن يتلقّوا رضبة .فعندما تكون حسابات املرء ّ
بناء عىل هذه احلسابات
عىل األوهام ،وبعيد ًة عن الوقائع ،من الواضح أنّه سيخ ّطط ً
وسيفشل ،وهذا هو بالتأكيد.
ستشل وتفعل ما تفعل -
مرت سن ٌة عىل أنواع احلظر اليت بحسب قوهلم
ّ
ٌ
حسن ،ها قد ّ
ٍ
ٍ
وحظر منذ  33سنة  -وقيل إ ّن اهلدف هو فصل الشعب عن
حصار
وبالطبع إنّنا حتت

وأيد النظام اإلسالمي .إ ّن انتخاب
النظام اإلسالمي؛ لك ّنهم رأوا أ ّن الشعب قد جاء ّ
وانتخاب للنظام اإلسالمي ،وهذا
تأييد
أي مر ّشح ٍ واملجيء إىل صناديق االقرتاع هو ٌ
ّ
ٌ
ّ
ما أظهره الشعب .لقد قلنا إن االنتخابات صفعةٌ؛ وهلذه الصفعة أنوا ٌع وأقسام ،وأحد
خاص ّية توجيه
واملنبهة .هلذا ،فقد كان النتخاباتنا هذه
ّ
هذه األنواع هو الصفعة املوقظة ّ
الصفعة أيض ًا.

االنتخابات مظهر ثقة الشعب بالنظام

االنتخابات مظهر بصيرة الشعب
واملسألة األخرى اليت كان اإلنسان يشاهدها يف هذه االنتخابات هي بصرية الشعب،
وسموه الفكري .فالشعب قد شارك يف االنتخابات برؤية حتليلية وأعطى صوته.
ّ
مرة ،وحىت الرجل واملرأة
ل
ألو
ت
يصو
الذي
الشاب
ذاك
تشاهدون
كنتم
لقد
ّ
ّ
ّ
قدمون حتليالً ،ويذكرون
تصوتون ،فإنهّ م كانوا ُي ّ
العجوز عندما كانوا ُيسألون ملاذا ّ
جمرد انتخابات نشارك فيها .كال ،كانوا يذكرون السبب وراء
دليالً ،ومل يكن األمر ّ
العدو يكمن لنا ،وتلك الذئاب املتع ّطشة نصبت لنا رشاكها.
تصويتهم؛ ذلك أل ّن
ّ
ٍ
وبمشيئة اهلل ،أنا العبد سأقوم بتفصيل هذا األمر يف حديث آخر ،وكيف أ ّن هؤالء
متصورين أ ّن هذه الفريسة
األعداء قد كمنوا من أجل االنقضاض واالفرتاس،
ّ
تشبه احلمل الوديع الذي يمكن افرتاسه ،وغري عاملني أنّه أسد ،وال يمكن االقرتاب
منه! لقد شاهد الشعب هذه اجلبهة ،وهؤالء األعداء ،وأدركوا أهدافهم وجبهتهم
ٍ
مهم جد ًا.
املعاندة ،هلذا جاؤوا ببصرية ورؤية حتليلية؛ وهذا ٌ
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النقطة الثانية اليت ُذكرت باإلشارة ،هي أ ّن االنتخابات مظهر ثقة الشعب بالنظام.
فبعد انتخابات عام  2008م املليئة بالصخب والضجيج ،كان بعض األشخاص
مر ًة أخرى إىل صناديق
يتو ّقع أ ّن ثقة الشعب بالنظام قد ُسلبت ،وأ ّن الناس لن يأتوا ّ
التصورواالستنتاج
االقرتاع .وقد كانت هذه االنتخابات رد ًا حاسم ًا وقاطع ًا عىل هذا
ّ
التخرصات ،وأظهر
والتخرص اخلاطئ .لقد قام هذا الشعب بتخطئة هذه
املغلوط،
ّ
ّ
ملتصق بالنظام ،ويثق به ويستجيب لندائه حينما يدعوه
أ ّن األمر ليس كذلك؛ بل أنّه
ٌ
إىل املجيء إىل صناديق االقرتاع وتقديم برناجمه .وهكذا ،نزل إىل امليدان .وكما ذكرنا،
تصويت لنظام اجلمهورية اإلسالمية .فهذه األكرثية
كل صوتٍ هو يف الواقع
ٌ
إ ّن ّ
سجلتها انتخاباتنا عرب
القاطعة اليت جاءت إىل هذا امليدان ُتعترب من أعىل النسب اليت ّ
دليل
هذه السنوات الـ  .33فبعد مرور  33سنة ،عندما يأيت الشعب هبذه النسبة ،هلو ٌ
عىل الثقة الكاملة.
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المسؤولية الثقيلة على عاتق مجلس الشورى
ّ
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والنقطة األخرى اليت ترتتب عىل هذه االنتخابات هي املسؤولية الثقيلة امللقاة عىل
عاتق هذا املجلس املنتخب .لقد كان األمر كذلك دوم ًا ،فرؤساؤنا املنتخَبون من
منتخب من قبل الشعب -
مستوى كان  -وهو
قِ َبل الشعب ،وكل مسؤول ٍ يف أي
ٌ
ً
يكون عبء املسؤولية عىل عاتقه بمقدار ثقل .ففي مثل هذه الظروف ،ومع هذا
العدو ،وبمجيء الناس إىل هذا امليدان ،فإ ّن املجلس الذي
الصخب الذي يثريه
ّ
جمة .ونحن من هنا سنقول
جملس
سيتشكّ ل من جرائها هو
يتحمل مسؤوليات ّ
ّ
ٌ
لإلخوة واألخوات الذين سيأتون إىل هذا املجلس إن شاء اهلل ـ أولئك الذين
سينتخبون يف املرحلة الثانية ـ أ ّن عليهم أن يعلموا حجم
ان ُتخبوا ،وأولئك الذين ُ
ٍ
بحكمة وتدبري.
املسؤولية وثقلها امللقى عىل عاتقهم ،فليأتوا ويؤ ّدوا ما عليهم

تنظيم القوانين
تشق
أمهية البلد بتنظيم قوانينه (الترشيعات)؛ فنحن نحتاج إىل الترشيعات اليت
ّ
ّ
ّ
ويتعرفوا
احلقيقة
هذه
إىل
عوا
ل
يتط
أن
املجلس
اب
نو
وعىل
القضايا.
كل
يف
السبل
ّ
ّ
ّ
عىل االحتياجات ،ويقدموا للمسؤولني ذاك العالج املناسب لكل داء أو شكايةٍ.
ّ
ّ
يسد الطرق
فالقانون جيب أن يكون نافذ ًا ،وحلاّ الً للمشاكل .إ ّن القانون الذي ّ
ويزيد املشاكل ،أو ال يمكن تنفيذه ،أو يؤدي إىل مشاكل كثرية ،أو يكتنف تناقض ًا،ال
فائدة منه.
نعلم أن القانون هو الذي يكون حلاّ الً للمشاكل ،وقائم ًا عىل التدبري .فال يكفي أن
ونعد القوانني.
نجلس ّ

تشكيل الحكومة
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إ ّن تشكيل احلكومات يقع عىل عاتق املجالس .وعليهم أن يعرفوا يف تعييناتهم كيف
فليد ّققوا
وأي مقصدّ ،
ينتخبون الشخص ،وفق ّأية حاجةّ ،
وأية مزايا وخصائصُ .
ولينصفوا .نحن ال نويص بالتدقيق حىت لو مل يكن يف األمر إنصاف ،حيث قد حيصل
ُ
ّ
ً
وليتحركوا بوعي ٍ مقرون
اإلنصاف؛
مع
يتالزم
بما
قوا
ق
د
لي
بل
،
ا
أحيان
األمر
هذا
ُ
ّ
باإلخالص .فاإلخالص هو أساس كل قضية .وقد أشار السيد مهدوي يف كلمته
أ ّن نفوذ كلمة اإلمام وحتقّق ما كان قد خ ّطط له يعود بالدرجة األوىل إىل إخالصه.
فالواقع هو هذا األمر .لقد كان رجالً خملص ًا امزتج وجوده باإلخالص .لو ك ّنا نحن

ستتقدم .وسواء ك ّنا مسؤولني يف السلطة الترشيعية أو القضائية
ُمخلصني فإ ّن أعمالنا
ّ
أي منصبٍ آخر ،فإ ّن ما هو
أو ك ّنا يف املقامات الروحانية (العلمية) أو العسكرية أو يف ّ
أي
نتعرف عىل التكليف ونعمل من أجل تكليفنا ،وأن ال نُدخل فيه ّ
ّ
رضوري هو أن ّ
ٍ
يشء آخر.

الشكر للعاملين على االنتخابات

الغربية
اإلسالمية والنظرة
الشعبية بين النظرة
السيادة
ّ
ّ
ّ
يف السيادة الشعبية اإلسالمية((( ،إ ّن الروح واللب واملا ّدة األساسية عبارة عن اإلسالم،
وال ينبغي خت ّطي هذا األمر أبد ًا ،وهذا غري موجود ،وإن شاء اهلل لن يكون موجود ًا.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أعضاء مجلس خرباء القيادة

وبالطبع ،إنّين أشكّ ر العاملني عىل االنتخابات .وقد أشار الشيخ الزيدي إىل أ ّن الشكر
يتعرف اإلنسان عن قرب
قد ّ
توجه إىل جملس الصيانة .والواقع هو هذا األمر .فعندما ّ
يستقر يف قلبه .إنّين
عىل حجم العمل ود ّقته وصعوبته ،فإ ّن تكريم هؤالء األفراد
ّ
أقول جلناب الشيخ ج ّنيت ،وبعض السادة ،أنّين عندما أتذكّ ر ما قمتم به من عمل،
القوة والقدرة :سواء
فإ ّن تكريمكم يقع يف قليب .مرار ًا وتكرار ًا َد َع ْونا أن هيبهم اهلل ّ
أكانوا هم أو احلكومة أو وزارة الداخلية أو مسؤويل احلماية واألمن ،الذين استطاعوا
توفري أمن االنتخابات ،وكذلك مسؤويل اإلعالم والتلفزيون واإلذاعة وغريهم .لقد
ٍ
مسؤولية
قام هؤالء يف الواقع بأعمال ٍ عظيمة ومميزّ ة؛ لقد متكّ نوا من أداء ما عليهم من
ٍ
حسن ،هذا
كربى وعمل ٍ عظيم ومرشوع ٍ ثقيل ٍ جد ًا ومهم وحيوي عىل أفضل وجه.
ٌ
هو أنموذجنا :أنموذج السيادة الشعبية اإلسالمية.

ففي إعداد الترشيعات واختيار األفراد يكون اإلسالم معيارنا .إ ّن شكل العمل وقالبه
وهنج اإلدارة هو السيادة الشعبية .فالناس الذين يدخلون إىل ساحات العمل حيملون

عقيد ًة راسخ ًة باإلسالم ،ولو كان من املمكن أن يبدو لبعضهم بحسب الظواهر أنهّ م
حيبون
ليسوا ملتصقني باإلسالم والنظام اإلسالمي ،ولك ّنهم يف الواقع كذلك ،وهم ّ

اإلسالم.

( )1السيادة الشعبية اإلسالمية( :بالفارسية مردم ساالري ديين) مصطلح جديد أطلقته القيادة اإليرانية عىل
هوية نظام احلكم واجلمهورية اإلسالمية احلالية ،وهو منبثق من تعاليم الدين اإلسالمي ورؤيته يف احلكم
والدولة ،ويقوم عىل مبدأ والية الفقيه ودور الشعب يف اختيار مسؤولية وممثليه باستثناء الويل الفقيه.
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ألي بلد،
إ ّن جتربة هذه السنوات الـ ّ 33
تدل عىل أ ّن اإلسالم يمكنه أن يمنح الع ّزة ّ
عبد
ويمكن أن يرفع رأس أي شعب ،ويمكن أن يرسم أهداف ًا ّ
جيدة ،ويمكن أن ُي ِّ
علمية ،ويمكن أن ُيحقّق حرك ًة
الطرق نحو هذه األهداف ،ويمكن أن يوجد حرك ًة
ّ
ِ
ويمكن أن ُي ِّبيض وجوههم
تقنية وصناعية ،ويمكن أن يوجد حرك ًة تقوائية وأخالقيةُ ،
أعمال كربى أُنجزت
أحداث جرت يف بلدنا ،وهذه
يف مقابل الشعوب األخرى ،هذه
ٌ
ٌ
لب حركة نظامنا وحمتواه وما ّدته
بربكة اإلسالم يف هذا البلد؛ فاإلسالم دوم ًا هو ّ
أما الشكل فهو شكل السيادة الشعبية ،ومها أمران ال تفكيك بينهما؛ أي
األساسيةّ ،
إ ّن هذه السيادة الشعبية هي أيض ًا نابعة من اإلسالم .إ ّن ما ُيقال بأننا اقتبسنا السيادة
أما سيادتنا الشعبية
الشعبية من الغرب هو خطأٌ؛ إ ّن الصورة بحسب الظاهر واحدةّ .
ٍ
معرفة دينية ورؤية كونية خمتلفة؛ فماذا يقول هؤالء؟ إنّنا
متتد يف
أصول
فلها
وجذور ّ
ٌ
ٌ
أمر رضوري لتحقّق
نؤمن بكرامة اإلنسان ونعتقد بأمهية صوته ،ونعتقد بأ ّن مشاركته ٌ
األهداف اإلهلية ،وال يمكن ذلك بدوهنا.
ٍ
ُ
ُ
طر كذلك
ّ
أما الغربيون فإنهّ م يعملون بطريقة أخرى  -وبالطبع ،لدينا أطر ولدهيم أ ٌ
ُ
ُ
ّ
أحد يف بلد ٍ عىل أسطورة
اعرتض
إذا
ظاملة؛
طر
أ
هي
وفقها
كون
يتحر
اليت
طر
أل
ا
ن
إ
ٌ
ٌ
ّ
ويدينونه عىل
اهلولوكوست (امل ْ
َح َر َقة) وقال إنّين ال أقبل بذلك ،يرمونه يف السجنُ ،
ٍ
ٍ
عد
إنكاره حلادثة خيالية تارخيية! وحىت لو قلنا بأنهّ ا ليست خيالية بل واقعية ،فلماذا ُي ّ
ٍ
ٍ
ٍ
واقعية ُجرم ًا؟! فلو مل يثبت لشخص ٍما مثل هذا ،وأنكره أو شكّ ك
تارخيية
حادثة
إنكار
تدعي احلضارة يف أوروبا ،هكذا
فيه ،فإنهّ م يرمونه يف السجن .اآلن ،يف الدول اليت ّ
أحد أو شكّ ك ومل يقبل (بقضية اهلولوكوست) ،فإ ّن املحاكم
هي القضية :لو اعرتض ٌ
النيب األعظم | بصالفة  -هذا اإلنسان العظيم عىل
حتكم عليهّ ،
أما عندما ّ
تتم إهانة ّ
حيق ألحد أن
مر التاريخ  -ويتم إهانة ّ
مقدسات أكرث من مليار ونصف مليار مسلم ،ال ّ
ّ
يعرتض ويقول ملاذا قمتم هبذا العمل؟ فانظروا هذه هي األُطر اخلاطئة واملشينة ،هذه
هي أُطرهم .لو أ ّن واحد ًة ظهرت بحجاهبا ـ سواء أكان يف اجلامعة أو يف مكان العمل
ُ
ُ
ومعوجة ،وخمالفة لفطرة اإلنسان
طر خاطئة
ّ
طر يف النهاية ،لك ّنها أ ٌ
ـ تكون جمرمة! هذه أ ٌ
ُ
ولفهمه الصحيحُ .
طر إهلية؛ فنحن نعارض الفساد والفحشاء وجميع
ّ
أما أطرنا فهي أ ٌ
أنواع وأقسام االنحرافات البرشية ،وذلك وفق ما نتع ّلمه من الرشيعة والدين .نحن
نعتقد برضورة الوقوف بوجه هذه االنحرافات ،وبوجوب استلهام طرق احلياة
من اإلسالم والقرآن والوحي اإلهلي .هذا هو إطارنا ،وهبذا تكون السيادة الشعبية
الدينية ،وهذا هو أنموذجنا.

لو أ ّن الشعوب املسلمة أرادت أن تعرف ما هو خطاب اجلمهورية اإلسالمية وا ّدعاؤها
فلتعلم أ ّن هذا هو :أنّنا ال نتخلىّ عن اإلسالم ،ونرى وجوب اتبا ّع األحكام اإلهلية
والرشيعة اإلهلية اليت هي الرشيعة اإلسالمية يف جميع أمور حياتنا ،وإ ّن سعينا هو
ألجل أن نصل إىل هذا اهلدف ،وإ ّن إطارنا وقالبنا من أجل الدخول يف هذا امليدان هو
ُرشع الذي يريد
السيادة الشعبية الدينية .وعىل الشعب أن حيرض لالنتخاب ،وعىل امل ِّ
ٍ
فكل يشء هو
أن يضع ترشيع ًا أن
يتوجه إىل الناس .فعىل الناس أن ُي ّ
حددوا املن ّفذ؛ ّ
ّ
بانتخاب الشعب وحضوره وبع ّزته وكرامته.
نستمر عىل هذا الطريق بشكل ٍ صحيح ،وأن نصون
نأمل أن ُيو ّفقنا اهلل تعاىل لكي
ّ
أنفسنا من االنحرافات ونتمكّ ن بمشيئة اهلل من الوصول إىل األهداف العليا ،وتشملنا
األدعية الزاكية لبقية اهلل أرواحنا فداه.
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أعضاء مجلس خرباء القيادة

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء �أهايل م�شهد املقدّ�سة
وزوّار الإمام الر�ضا ×

املناسبة :بداية العام اإليراين اجلديد 1391هـ .ش.

وزوار
احلضور :حشو ٌد غفرية من أهايل مشهد ّ
املقدسةّ ،
اإلمام الرضا×.
املقدسة.
املكان :مشهد ّ
الزمان2012/3/20 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

حممد
سيدنا ونبي ّنا أيب القاسم املصطفى ّ
احلمد هلل ّ
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل ّ
بقية اهلل يف األرضني.
سيما ّ
وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني ،ال ّ
مرة أخرى ولسنة
أشكر اهلل املتعال من أعماق القلب أن أتاح لنا الفرصة وو ّفقنا ّ
أخرى ،ل ّلقاء بكم أيهّ ا الشعب العزيز ،الشباب األع ّزاء ،سواء أهل مشهد وجماورهيا،
عيل بن موىس
الزوار املحرتمني من األخوة واألخوات ،يف املشهد ّ
أو ّ
املقدس لإلمام ّ
ظل حرم هذا العظيم
الرضا ×،
األول من السنة باجللوس يف ّ
وللتربك يف اليوم ّ
ّ
ّ
ومرقده املبارك.

عدة مواضيع:
سأتناول يف هذا اللقاء ـ أيهّ ا اإلخوة واألخوات ـ ّ

األول :إطاللة خمترصة عىل ما جرى العام املايض معنا ومع شعبنا ويف
املوضوع ّ
بلدنا ،وما جرى من أحداث يف العامل واملنطقة وهو عىل عالقة بنا .والسبب يف تناويل
وخاصة نجاحات
ملجريات العام 1390هـ.ش( .املوافق للعام 2011م تقريب ًا) -
ّ
واملرتبصني بنا.
الشعب اإليراين يف هذا العام  -هو تهويالت األعداء
ّ

«نحن قادرون» شعار ع ّلمنا ّإياه اإلمام

×

والقوة ،وكذا أزالمهم يف منطقتنا،
املرتبعون عىل عرش املال
لقد سعى قادة االستكبارّ ،
ّ
والسياسية ـ إىل إرعاب الشعب اإليراين،
والدعائية،
اإلعالمية
املالية،
ّ
ّ
ّ
ّ
بكل قواهم ـ ّ
يروجها أعداء
الدعائية
املتتبع للتبليغات
ّ
السياسية اليت ّ
وبث اليأس يف نفوس أبنائه .إ ّن ّ
ّ
ّ
والسياسية ،والتهديدات
واالقتصادية،
العملية،
الشعب اإليراين جيد أ ّن كا ّفة املساعي
ّ
ّ
ّ
واهلمة
واحلي ،واملفعم بالنشاط
الفعال،
األمنية
والعسكرية ،ك ّلها ملنع هذا املوجود ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ً
التطور،
تامة يف امليدان ،والسائر ق ُدما يف
املقتدرة ،أعين شعب إيران احلارض بشجاعة ّ
ّ
خيوفوه من التواجد يف هذا امليدان .يف احلقيقة ،يريدون يف مقابل شعار
أن ييئسوه ،أن ّ
«نحن نقدر» الذي ع ّلمنا ّإياه اإلمام اخلميين العظيم ،والذي جعلتنا الثورة نجرؤ
بكل ما أوتوا
عىل قوله ،أن يقنعوا الشعب اإليراين أنّكم «غري قادرين»؛ إنهّ م يسعون ّ
فعالياتهم .وأنا أريد الرتكزي عىل هذه
لتحقيق هذا اهلدف .كان العام  1390ذروة
ّ
املسألة ،فرغم أنوفهم ،أثبت الشعب اإليراين يف العام 1390للعامل أجمع  -ومن

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أهايل مشهد املقدّسة وز ّوار اإلمام الرضا

أبارك لكم عيد النوروز وحلول السنة اجلديدة ،وأرجو أن تكون هذه السنة اليت
لكل الشعب اإليراين سنة خري ،ويرس وسعادة ،ونشاط وفعالية ،وتوفيق يف
دخلناها ّ
اإلهلية.
طريق كسب املعارف احلقّة ،والتقوى
ّ
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وتقدمه ،ومواقفه "نحن قادرون".
جملتهم األعداء  -مرار ًا وتكرار ًا من خالل أفعالهّ ،
القوة إلثبات أ ّن الشعب اإليراين قد استفاد من هذه
إنّنا نركّ ز عىل
االجيابيات ونقاط ّ
ّ
القدرات ،وأ ّن الشعب اإليراين قد أثبت قدرته رغم توق األعداء إىل إثبات عدمها.
لسنا غافلني عن نقاط الضعف ،لدينا أيض ًا نقاط ضعف؛ لكن يف التصنيف النهايئ،
قوتنا تفوق نقاط ضعفنا بكثري.
فإ ّن نقاط ّ

مشروع ترشيد الدعم الحكومي

(((

االقتصادية.
لقد أعل ّنا العام  1390عام «اجلهاد االقتصادي»؛ لذا سأرشع باملسائل
ّ
فالنشاط االقتصادي ملسؤويل البالد عىل امتداد العام املايض - 1390بمشاركة الشعب
ويستحق الثناء  -جدير بالذكر؛ من جملة ما يمكن ذكره يف هذا
الذي يرضب به املثل
ّ
االقتصاديني ،سواء يف احلكومات
املجال ،مسألة ترشيد الدعم .لقد ا ّتفق جميع اخلرباء
ّ
احلالية ،عىل أ ّن ترشيد الدعم يشكّ ل حاج ًة ورضور ًة للبلد،
السابقة ،أم يف احلكومة
ّ
أقر اجلميع بذلك .وعىل الرغم من اتفاق اجلميع عىل هذه األمر ،إلاّ إ ّن هذا
وقد ّ
اإلجراء الالزم بقي دون تطبيق للصعوبات الكامنة فيه ،والتعقيدات املرتافقة معه.
جدت احلكومة واملجلس النيايب يف العام  -1390عام فرض العقوبات  -يف
لقد ّ
أي وقت ،وبارشت ،وطوت
ظروف زادت فيها صعوبات هذا األمر وتعقيداته عن ّ
هامة من هذا العمل .مل ُينجز العمل بالكامل؛ إلاّ إ ّن ما قام به مسؤولو البالد
مراحل ّ
إىل اآلن ـ سواء يف احلكومة أو يف املجلس النيايب ـ ودعم الشعب ومؤازرته ومشاركته
األمهية والفت للنظر.
الذي جعل النجاح قرينهم ،هو غاية يف ّ

أهداف ترشيد الدعم الحكومي
أساسية أشري إليها .وقد سمع
عدة أمور
األهداف
األساسية هلذا القانون ،عبارة عن ّ
ّ
ّ
والتعمق.
التأمل
ّ
هبا أفراد شعبنا العزيز ،لكن ينبغي هلم ّ

أ-العدالة في التوزيع

هام .أحد أهداف هذا القانون
عمل عظيم،
هذا العمل "العدالة يف التوزيع"
ٌ
ٌ
عمل ّ
يقدمه النظام واحلكومة للشعب .لقد ّبينا يف كالم سابق
التوزيع العادل للدعم الذي ّ
قسم دائم ًا بنحو غري متكافئ ،وغري عادل بني طبقات الشعب املختلفة؛
أ ّن الدعم كان ُي ّ
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( )1ترشيد الدعم احلكومي :برنامج اقتصادي ـ اجتماعي ،هيدف إىل تأمني وصول الدعم احلكومي إىل
خمتلف فئات الشعب ،وخاصة الطبقات الفقرية واملتوسطة ،وإىل توجيه دعم احلكومة إلنتاج السلع األساسية
داخلي ًا كالبزنين واملشتقات النفطية.

العام .يف ترشيد الدعم ،جرى يف الواقع تكافؤ ،وتطبيق للعدالة
وهذه طبيعة الدعم
ّ
ولدي تقارير مو ّثقة من كا ّفة أنحاء البالد حتكي عن الدور املؤ ّثر
يف التقسيم والتوزيع.
ّ
هلذا العمل يف حتسني أوضاع الطبقات ذات اإلمكانيات املحدودة .هذا واحد من
األهم هلذا القانون.
األهداف ،والذي هو اهلدف
ّ

ب-إصالح بنيةاإلنتاج

ج-إدارة استهالك مصادر الطاقة

×

هدف آخر هو إدارة استهالك مصادر الطاقة .فحيث إ ّن بلدنا بلد زاخر بالنفط ،اعتدنا
روية.
منذ البداية عىل استهالك البزنين ،والغاز ،والغازوئيل ،والنفط األبيض من دون ّ
بمعىن ما استهالك جميع الدول ـ من
وربما فاق
لقد كان استهالكنا هلذه املواد أكرث ـ ّ
ً
عشوايئ .ترشيد الدعم هذا ،أ ّدى إىل ترشيد استهالك مصادر
بلدان كثرية ،وبنحو
ّ
طبق قانون
الطاقة .تشري الدراسات املنترشة واإلحصاءات القائمة املعتربة ،أنّه لو مل ُي ّ
ترشيد الدعم إىل اليوم ،لبلغ استهالك البزنين يف البالد ضعفي ما هو مستهلك اليوم.
سيح َّتم علينا؟ علينا أن نستورد
عندما يفوق استهالك البزنين اإلنتاج املحليّ  ،ماذا ُ
املرتبصني بنا واألعداء .لقد
البزنين؛ أي أن نضع يد الشعب اإليراين حتت ّ
حد سيف ّ
تم االقتصاد يف املرصف من خالل هذا العمل .وإ ّن استهالك البزنين يف البالد اليوم
ّ
يساوي اإلنتاج املحليّ له تقريب ًا؛ لسنا بحاجة إىل استرياد البزنين؛ وهذا امتياز عظيم
بالنسبة للبالد .هذا األمر أنجز يف العام  ،1390يف الوقت الذي فرض فيه أعداؤنا
جدوا واجتهدوا
لكن شباب هذا الشعب ّ
عقوبات علينا؛ من أجل أن يركعوا الشعب؛ ّ
واستطاعوا هبذه األعمال إفشال خ ّطط األعداء ومؤامراتهم.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أهايل مشهد املقدّسة وز ّوار اإلمام الرضا

هناك هدف آخر هو إصالح بنية اإلنتاج يف البالد وأسس اقتصادها .لقد كانت دورة
اإلنتاج يف البالد دور ًة غري سليمة .ما ك ّنا نحصل عليه يف الدورة اإلنتاجية يف البالد،
يتحصل عن طريق بذل نفقات وخمارج تفوق بكثري املردودات واألرباح .طبق ًا
كان
ّ
لتشخيص خرباء االقتصاد ـ وهم مت ّفقون عليه ـ يمكن لرتشيد الدعم إصالح هذا
عملية اإلنتاج.
األمر؛ إيقاف زيادة اإلنفاق عىل املردود ،وتكافؤ النفقات واألرباح يف
ّ

العلم والتقانة
هبمة هذا
ميدان آخر من امليادين
ّ
اهلامة اليت أنجزت يف العام ّ 1390
االقتصادية ّ
االقتصادية
القوة
ّ
الشعب ،هو ميدان العلم والتقانة العلم والتقانة ركن من أركان ّ
املتطورة ،سوف يصل إىل الرثوة،
والتقنية
املتطور،
لشعب ما .إ ّن شعب ًا يمتلك العلم
ّ
ّ
ّ
واالستغناء السيايس ،كما سينال االحرتام ،وسيصبح صاحب يد طوىل .وأل ّن مسألة
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جد ًا جتاهها .تصلين بشكل
التطور العلمي والتقين مسألة
حساس ّ
مفصلية ،فإنيّ
ّ
ّ
ّ
متنوعة ،تقارير خمتلفة ،ويمكنين اجلزم بشكل ٍقاطع،
وقنوات
خمتلفة،
طرق
من
مستمر
ّ
ّ
تطور البالد هو أكرث بكثري ممّا يعرفه الناس إىل اآلن.
أ ّن مستوى ّ

التطور العلمي السريع
ّ

العلمية املعتربة يف العامل ـ هذا التقرير ليس صادر ًا عن مراكزنا
طبق ًا لتقارير املراكز
ّ
تطور علمي يف العامل ،حيصل اليوم يف إيران .تفيد تقارير املراكز
العلمية ـ إ ّن أرسع ّ
ّ
ّ
والتقدم العلميني لدى الشعب اإليراين يف العام 1390
التطور
العلمية املعتربة أن
ّ
ّ
ّ
الذي انقىض منذ حوايل ثالثة أشهر ـ قد زاد  % 20عن العام السابق ،ما معىن هذا؟
هذا ما حقّقه الشعب اإليراين يف الظروف اليت كان يراهن فيها أعداؤه عىل سقوطه،
تشل الشعب اإليراين.
ويقولون إنّنا نفرض عقوبات من شأهنا أن ّ

علميًا في المنطقة
إيران األولى
ّ

تفيد التقارير ـ وهذه أيض ًا تقارير املراكز العلمية املعتربة يف العامل ـ أ ّن إيران تقع يف
املرتبة األوىل يف املنطقة عىل املستوى العلمي ،والسابعة عرش عىل املستوى العاملي .هذا
ضدنا ملا امتنعوا؛ هكذا يعرتفون .يف
تقرير أشخاص لو أمكنهم تقديم تقارير معاكسة ّ
تقدمنا يف تكنولوجيا النانو ،يف سرب الفضاء ـ حيث
تقدمنا يف جمال التقانةّ ،
العام ّ 1390
النووية ،حيث كان التخصيب
تقدمنا يف الصناعات
أُطلق القمر الصناعي «نويد» ـ ّ
ّ
بنسبة  %20من إنجازات العام  .1390هذا التخصيب بنسبة  %20هو نفسه الذي
األمريكيون واآلخرون يضعون الرشوط إلنتاجه عام  .1389كان ينبغي علينا
كان
ّ
اخلاص باألدوية
الذري املخربي
توفري األورانيوم
املخصب بنسبة  %20ملركز طهران ّ
ّ
ّ
املخصب هبذه النسبة قد نفد لدينا .لقد اشرتطوا للقيام
اإلشعاعية؛ أل ّن الوقود
ّ
ّ
هبذا األمر إرسال اليورانيوم الذي أنتجناه إىل اخلارج؛ ولك ّننا مل نقبل .لقد أرسل
للتوصل إىل توافق ،فقبلنا .جاء
األمريكيون وسطاء للبحث معنا ومقاربة املوضوع؛
ّ
ّ
جمهوريتنا ،وتباحثوا املوضوع،
رئيس
مع
جلسوا
ون،
والربازيلي
األتراك
املسؤولون
ّ
ّ
ُ
األمريكيون عن أقواهلم!
االتفاقية تراجع
إتفاقية .وبعد أن أمضيت تلك
وو ّقعوا عىل
ّ
ّ
ّ
قر؛ كانوا يريدون احلصول عىل امتيازات كبرية ،أن
مل يكونوا يريدون هلذه
ّ
االتفاقية أن ُت ّ
جراء الوعد الذي نكثت
كل من الربازيل
يمارسوا التهديد واالبزتاز .أُحرجت ّ
ّ
وتركيا ّ
املخصب.
قصة الـ  % 20من اليورانيوم
ّ
به أمريكا.هذه كانت ّ
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نتصدى للمسألة.
كل هذه املشاكل ،وهذه الذرائع ،قال شبابنا نحن
ّ
عىل الرغم من ّ
املخصب بنسبة  %20ملوقع طهران النووي،
فأنتجوا يف العام  1390األورانيوم
ّ

وأعلنوه إىل العامل؛ بقي أعداؤنا متحيرّ ين! وعىل الرغم من علمهم أ ّن مركز طهران
لسد احتياجات مستشفياتنا وخمترباتنا يف
النووي خمتص باألدوية
اإلشعاعية ـ أي هو ّ
ّ
سائر أنحاء البالد ـ ومع ذلك مل يعطوا ،مل يبيعوا ،وكانوا يضعون الرشوط ،ويمارسون
بسد هذه احلاجة .كان األمر معقّد ًا ،لك ّنهم استطاعوا ذلك،
االبزتاز .لقد قام شبابنا ّ
اإلشعاعية يف مركز طهران هذا عن طريق الوقود املحليّ .
ويتم اآلن إنتاج أنواع األدوية
ّ
ّ
هذا من إنجازات العام .1390

النووية
إنتاج صفائح الطاقة
ّ

ارتفاع نسبة األدوية املستحدثة س ّتة أضعاف ،زيادة صادرات البضائع وخدمات
العلوم البنيوية؛ هذه جميع ًا مرتبطة بالعام  .1390هذا بعض من إنجازات «عام
قوة
التطورات العلمية،
اجلهاد االقتصادي» .هذه
والتطورات التكنولوجيةّ ،
تدل عىل ّ
ّ
ّ
البالد العلمية ،ولكن هلا تأثري ًا مبارش ًا عىل اقتصاد البالد ،وهذا هو اجلهاد االقتصادي.

×

يتميز بها علماء البالد
الخصائص التي
ّ
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تم إنتاج صفائح (قضبان)
يف العام  ،1390ويف قطاع إنتاج الطاقة
ّ
النووية نفسهاّ ،
الوقود النووي يف البالد؛ وإذا أردت رشح األمر ،سيستغرق ذلك الكثري من الوقت.
يتم احلديث فيه عن تبادل اليورانيوم املنتج حم ّل ّي ًا،
واخلالصة ،أنّه يف الوقت الذي كان ّ
املخصب بنسبة  %3،5إىل روسيا ،ترفع روسيا
كانوا يقولون ،فلتس ّلموا اليورانيوم
ّ
تعد فرنسا بدورها صفائح الوقود ،ومن
من نسبة ختصيبه إىل  ،%20تس ّلمه إىل فرنساّ ،
ثم تس ّلمه لكم؛ أي من هالك إىل مالك! قال شبابنا وعلماؤنا :نحن نصنع صفائح
ّ
ً
وبينوه .وكان هذا من إنجازات
جدوا ،صنعواّ ،
الوقود هذه بأنفسنا؛ ّ
قدموا تقريراّ ،
العام .1390

ّدية عىل خمترب صناعة
قمت يف هناية العام  1390ـ األسبوع الفائت ـ بجولة تفق ّ
ّدية األخرى ،يف
النفط .يشاهد املرء هناك أمور ًا ،يرى نظائرها يف بعض اجلوالت التفق ّ
استثناء،
العلمية املختلفة للبالد ،ويصل إىل النتيجة التالية :أ ّن ما رآه ليس
املختربات
ً
ّ
التطورات حىت يف
اهلامة ،إذ مل يكن شعبنا يوم ًا لريى هذه
إنّه قاعدة .هذه الظواهر ّ
ّ
وحتولت إىل قاعدة.
األحالم ،حتقّقت ّ

ال :الروحانية الجهادية
أو ً

أذكر لكم بعض هذه اخلصائص والظواهر اليت شاهدتها هناك .يف الدرجة األوىل
الروحية والفكر اجلهادي الذي كان حاكم ًا عىل املجموعة .تلك املجموعة من العلماء
ّ

127

خطاب الويل لعام 2012م

وكأهنم يف ساحة
جهادية ،وكأنهّ م كانوا يؤ ّدون فريضة اجلهاد،
بروحية
كانت تعمل
ّ
ّ
ّ
اجلهاد يف سبيل اهلل .خيتلف األمر بني أن يعمل املرء من أجل حتصيل املال أو املقام أو
بحد ذاته ،وبني أن يعمل بعنوان اجلهاد يف سبيل اهلل،
الشهرة أو فقط من أجل العلم ّ
العلمية،
الروحية حاكمة عىل هذه املجموعة وجمموعاتنا
ويسعى يف سبيل اهلل .هذه
ّ
ّ
األمهية.
وهذا يف غاية
ّ

ثانيًا :العقوبات فرصة

اخلاصية الثانية ،أنّين وجدت علماءنا هؤالء يرون يف هذه العقوبات املفروضة عىل
ّ
عدة أشخاص :احلمد هلل
ّدية الطويلة ،قال يل ّ
شعبنا فرصةً .خالل هذه اجلولة التفق ّ
أن فرضوا علينا العقوبات؛ لقد عدنا إىل رشدنا ،راه ّنا عىل أنفسنا ،انطلقنا من تلقاء
األمهية؛ لذا ،أُخذ
روحية اإلحساس بكون عقوبات األعداء فرص ًة غاية يف
أنفسنا.
ّ
ّ
اجلد ،أُتيحت الفرص أمام الشباب ،و ُفتحت الطرق أمام
اإلنتاج الداخيل عىل حممل ّ
فوار.
االبتكارات واإلبداعات ،وهكذا يسري العمل بنحو م ّتسق ،يتد ّفق كنبع ّ

ثالثًا :الثقة بالنفس

اخلاصية الثالثة ،أنّين وجدت فيهم ثقة عالية بالنفس .بعض أنواع صناعة النفط
ّ
منحرصة فقط بـ 3أو  4دول من دول العامل؛ إنهّ م ال جيزيون لشخص آخر معرفة
وتقنيتها .وكان بلدنا أيض ًا عىل امتداد تلك السنوات الطويلة،
أرسار هذه الصناعات
ّ
واهلامة ،يطلب منهم دوم ًا ،ويأخذ منهم ،ويدفع
يف جمال أمثال هذه األعمال املعقّدة
ّ
اهلمة ويقولون «نحن نقدر» ،نحن نقوم هبذا
يشمرون عن سواعد ّ
هلم األموال .رأيتهم ّ
العمل ،نحن نصنع .هذه الثقة بالنفس لدى شعب ما ،لدى علماء شعب ما ،وشباب
جد ًا.
هامة ّ
شعب ماّ ،

رابعًا :الشباب العلماء

الشبابية ،فالعمل بيد الشباب ،واخلربة باألمور بيد
خاصية أخرى موجودة هي الزنعة
ّ
ّ
اخلالقية واالبتكار.
الشباب .الشباب مركز اإلبداع ،ومركز
ّ

خامسًا :ارتباط الصناعة بالجامعة
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خاصية أخرى أيض ًا ،هي ارتباط الصناعة باجلامعة؛ واليت هي من األمنيات القديمة
ّ
يل .ودائم ًا كنت أويص مسؤويل األقسام املختلفني العاملني يف احلكومات السابقة
ّ
احلظ وجدت هنا أ ّن
بالسعي إلجياد االرتباط بني الصناعة واجلامعة .وحلسن
عمم ،وأن
تم بني الصناعة واجلامعة .بالطبع ،ينبغي هلذا األمر أن ُي ّ
االرتباط قد ّ

يتطور علمنا ،وكذا صناعتنا.
ترتبط صناعاتنا كا ّفة باجلامعات ،وترجع إليها؛ وهبذا ّ
والتقين
خمتصة بمركز النفط العلمي
لقد وجدت هذه
ّ
اخلاص ّية هناك ،ولك ّنها ليست ّ
ّ
يدل عىل أ ّن القاعدة يف هذا البلد
ّدية أخرى .وهذا ّ
هذا؛ شاهدتها يف جوالت تفق ّ
جتري عىل هذا النحو؛ احلراك عىل مثل هذا النحو.

الدبلوماسية النشطة
ّ
الدبلوماسية
يف العام  1390كانت هناك أيض ًا إنجازات كربى أخرى؛ من جملتها
ّ
اإلسالمية ،ومؤمتر فلسطني ،ومؤمتر نزع
النشطة يف شؤون املنطقة .فمؤمتر الصحوة
ّ
اإلسالمية ،كانت
السالح ،ومؤمتر العامل من دون إرهاب ،ومؤمتر شباب الصحوة
ّ
اإلسالمية مركز اهتمام عامل
اجلمهورية
أنشطة متّت يف طهران؛ لقد أصبح نظام
ّ
ّ
اإلسالم الذي قد صحا.

ترصف
يف جمال اخلدمات
ّ
االقتصاديةُ ،بنيت عرشات اآلالف من البيوت ُ
ووضعت يف ّ
مهمة .لقد ُبنيت املساكن
الناس .هذه اإلحصاءات ،إحصاءات كبرية؛ إحصاءات ّ
الريفيةُ ،شقّت الطرقات ،واجلا ّدات واألوتوسرتات الرسيعة .وهذه طليعة اخل ّطة
ّ
(((
التطور والعدالة» سوف
العرشية «عقد
للتطور والعدالة .لقد قلنا إ ّن هذه
العرشية
ّ
ّ
ّ
ّ
العرشية .يف مواجهة هؤالء
ُتنجز ،وهذه طليعتها .لقد طوينا ثالث سنوات من هذه
ّ
الفعال واملفعم بالنشاط
األعداء،
واملرتبصني احلقودين واخلبثاء ،استطاع هذا الشعب ّ
ّ
أن حيدث هذه االنجازات.
العرشية للتطور والعدالة اليت أطلقت العام 1388هـ.ش 2009(.م).
( )1اخل ّطة
ّ

×

العامة
الخدمات
ّ
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أوله إىل آخره
كان هذا اجلانب االقتصادي يف العام  ،1390العام الذي علت من ّ
هيددون ،وأحيان ًا
أصوات أعداء الشعب اإليراين
واملرتبصني به؛ أحيان ًا كانوا ّ
ّ
السياسية ،وأحيان ًا يفرضون العقوبات .يسعى موظفو احلكومة
يمارسون الضغوط
ّ
األمريكية اليوم يف كا ّفة أنحاء العامل لتطبيق هذه العقوبات ،ظ ّن ًا منهم أنهّ م بذلك
ّ
يوجهون رضب ًة للشعب اإليراين ،ويوجدون رشخ ًا بني الشعب اإليراين ونظام
ّ
اجلمهورية اإلسالمية.
ّ
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فعاليات الشعب
مثّلث انتخابات الثاين عرش من شهر إسفند جانب ًا عظيم ًا من
ّ
ِ
اإليراين اجلديرة باملدح يف العام  .1390أقول هنا طبع ًا ،أ ّن االنتخابات مل تنته بعد؛
وعىل شعبنا أيض ًا يف املرحلة الثانية من االنتخابات أن يظهر  -بعونه تعاىل  -العظمة
أمهية كبرية .أقول لكم ،وقد قلت لكم
واجلمال نفسيهما .لقد كان هلذه االنتخابات ّ
سابق ًا ،لقد سعى هؤالء جهدهم منذ حوايل الستة أشهر ليجعلوا الناس تتعامل مع
مسألة االنتخابات برتاخٍ؛ فحين ًا قالوا حيصل الزتوير يف االنتخابات ،وحين ًا قالوا إ ّن
عدم مشاركة الشعب يف االنتخابات ستق ّلل من عداوة األعداء ،قاموا بمختلف أنواع
الدعايات اإلعالمية بغية رصف الناس عن مراكز االنتخابات وصناديق االقرتاع.
أحيان ًا ،حاولوا ختويف الشعب وجعله مرتاخي ًا ويائس ًا عن طريق اغتيال علمائنا
بأقل من س ّتة أشهر ن ّفذوا ثالثة اغتياالت  -يف مثل هذه األجواء أقيمت هذه
 إذ ّجد ًا.
االنتخابات ،لكن بمثل هذه املشاركة! املشاركة بأكرث من  %64هي إنجاز عظيم ّ
متوسط نسبة املشاركة يف انتخابات املجالس يف
أقول لكم؛ هذا الرقم هو أعىل من
ّ
متوسط نسبة املشاركة يف انتخابات الكونغرس هو  .%35يف السنوات العرش
العامل .إ ّن
ّ
النواب
املاضية ،مل تبلغ مشاركة الشعب األمريكي يف انتخابات الكونغرس وجملس ّ
وجملس الشيوخ نسبة  .%40قارنوا هذا مع مشاركة الشعب اإليراين ـ هذا النشاط،
أمهية األمر .كان هؤالء يريدون
هذه املشاركة ،هذا اإلظهار للوجود ـ عندها ّ
تتضح ّ
النفسية ،من خالل هذه التهديدات،
من خالل هذه الضغوطات ،ومن خالل احلرب
ّ
اجلمهورية
أن جيعلوا يوم الثاين عرش من إسفند يوم خيبة للشعب اإليراين ونظام
ّ
اإلسالمية؛ لكن هذا اليوم أصبح خالف ًا لرغباتهم ،ورغم أنوفهم يوم فخر للنظام
إعالمية صادقة
اإلسالمي وللشعب اإليراين .لقد عملت هذه االنتخابات كوسيلة
ّ
وقوية .إنهّ م يل ّفقون األخبار عن إيران ،خيربون عن حوادث كاذبة من داخل إيران،
ّ
يكتمون األخبار الصحيحة ،لك ّنهم مل يستطيعوا إنكار هذه االنتخابات؛ لقد أصبحت
إعالمية ضخمة
«واقع ًا» أمام أعني اجلميع .لقد استطاعت هذه االنتخابات وكوسيلة
ّ
وقوية ،أن تظهر الشعب اإليراين والنظام اإلسالمي للعامل.
ّ

النفطية محور المشكلة مع الغرب
امتالك إيران الثروات
ّ
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هذه األحداث كانت يف العام  ،1390العام الذي و ّظف فيه األعداء األموال الطائلة
من أجل توجيه رضبة للشعب اإليراين وللنظام اإلسالمي .هذه بعض إنجازات
كل هذا العداء؟ أنا أشري إىل هذه املسألة؛ حجج األعداء
العام  .1390ملاذا يك ّنون ّ

آبار النفط في الغرب آيلة إلى النفاد

×

الغربية مشاكل يف مصادر النفط ،وسوف تكرب
من ناحية أخرى ،تواجه الدول
ّ
األوروبية وبشكل عام يف جميع الدول
مشكلتهم يوم ًا فيوم ًا .آبار النفط يف الدول
ّ
الغربية آيلة إىل النفاد ،فبعضها سينفد بعد  4سنوات ،وبعض بعد  6سنوات ،وآخر
ّ
بعد  9سنوات ،لذا هم جمربون عىل االستفادة من آبار غريهم .فأمريكا اليت لدهيا اليوم
حوايل بضع وثالثني مليار برميل من احتياطي النفط ،وطبق ًا حلسابات خربائنا ـ الذين
األمريكيني أنفسهم ـ سوف ينفد النفط لدهيا عام 2021م،
يستندون إىل إحصاءات
ّ
أي بعد  9سنوات .إ ّن نفط العامل الذي ُيستخرج  %50منه من اخلليج الفاريس ،سوف
ٍ
نفطية رئيسة يف منطقتنا ويف اخلليج الفاريس؛ حيث
يعتمد يومئذ عىل ثالثة مصادر ّ
ُتعترب إيران بالطبع ،واحدة من هذه املصادر الثالثة ،كما سأعرض اآلن لذلك.
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حجة األعداء هي امللف
ختتلف من وقت آلخر .منذ أن ُطرح
امللف النووي ،كانت ّ
ّ
ويقرون بأ ّن إيران ال تسعى وراء السالح النووي .وهذا
النووي .هم حتم ًا يعلمون ّ
بأي وجه وراء السالح النووي،
هو واقع األمر .إنّنا لقناعاتنا
اخلاصة ال نسعى ّ
ّ
مل ولن ننتجه ،يعلمون هذا ،لك ّنهم ي ّتخذونه ذريعةً .يف يوم تكون هذه املسألة
احلجة ،ويف يوم ثالث تكون
حجةً ،ويف يوم آخر تكون مسألة حقوق اإلنسان هي
ّ
ّ
القضية
كل هذه األمور حجج .ما هي
الداخلية هي
الفالنية
القضية
احلجة؛ لكن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
القوية لرثوات النفط والغاز العظيمة يف
األساسية هي احلماية
القضية
األساسية؟
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية .فاليوم والغد ـ كما األمس ـ تتو ّقف
ة
اجلمهوري
نظام
قبل
من
البلد
هذا
ّ
ّ
والعسكرية عىل الطاقة ،وعىل
العلمية
القوة
االقتصادية
القوة
ّ
ّ
والسياسية ،وتبع ًا هلا ّ
ّ
ّ
ّ
النفط .العامل سيكون حمتاج ًا إىل النفط والغاز لعرشات السنني األخرى؛ وهذا من
املس ّلمات .يعلم االستكبار والقوى املستكربة أ ّن رشياهنم الرئييس مرتبط بالنفط
والغاز .يف اليوم الذي ال يستطيعون فيه احلصول عىل النفط بأرخص األثمان ،يف
اليوم الذي ُيجبرَ ون فيه عىل تقديم التنازالت مقابل النفط والغاز ،وعىل التخليّ عن
كارثي ًا بالنسبة هلم.
التهديد ،سيكون ذلك اليوم يوم ًا
ّ

إيران األولى في احتياطي النفط والغاز معًا
اإلسالمية يف إيران الدولة األغىن يف العامل بإحتياطي النفط والغاز
اجلمهورية
تعد
ّ
ّ
ّ
جمموعني إىل بعضهما بعض ًا ،وهذا ال يرتبط بعد باخلليج الفاريس .بعض الدول
خمزون الغاز فيها أكرث من خمزوننا ،وبعضهم اآلخر خمزون النفط فيها أكرث من خمزوننا.
ُعد الدولة الثانية األغىن يف العامل يف مصادر الغاز ـ الدولة األوىل روسيا ونأيت
إنّنا ن ّ
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ُعد نحن الدولة الرابعة يف العامل،
نحن بعدها بالدرجة الثانية ـ ويف مصادر النفط ،ن ّ
فهناك ثالث دول تفوقنا يف مصادر النفط ،لك ّننا لو أضفنا النفط والغاز إىل بعضهما،
اإلسالمية  -بلدكم العزيز ـ طبق ًا
اجلمهورية
لوجدنا أ ّن مصادر (النفط والغاز) يف
ّ
ّ
جد ًا ملستهلكي النفط
ملا اك ُتشف إىل اليوم ـ تفوق جميع دول العامل؛ هذا أمر الفت ّ
احليوي بمصادر الطاقة ،بالنفط
يف العامل ،ألجهزة االستكبار اليت يرتبط رشياهنا
ّ
بناء عىل هذا ،إيران بلد يمتلك مثل هكذا ثروة .هم سينفد نفطهم ألربع
والغازً .
اإلسالمية ـ وطبق ًا
اجلمهورية
أما
ّ
سنوات الحقة ،لعرش سنوات ،خلمسة عرش سنةً؛ ّ
ّ
للمصادر اليت ُاكتشفت إىل اليوم ـ سوف تستفيد من النفط والغاز للثمانني سن ًة
يرتبع عىل
القادمة؛ وهذا أمر الفت ّ
جد ًا .حسن ًا ،ماذا تريد القوى املستكربة من بلد ّ
قمة ثروات النفط والغاز؟ يريدون أن يكون هذا البلد يف يد حكومة ،يف يد نظام
ّ
مطواع كالشمع بني أيدهيم؛ كبعض دول املنطقة .هذه الدول لدهيا نفط ،الكثري
الكذائية ،سمع ًا
الكمية
األمريكيني :أنتجوا
منه أيض ًا ،لك ّنها مثل الشمع بني أيدي
ّ
ّ
ّ
وطاعة؛ بيعوا بالسعر الفالين ،كما تشاءون؛ بيعوا هلذا ،ال تبيعوا هلذا ،حارض.
غين كإيران عائم عىل حقول النفط والغاز ،نظام حاكم حيرس
عندما يكون يف بلد ّ
الوطنية ،ال يسمح بنهب الرثوات ،وال بالتطاول ،وال يستسلم
بحمية هذه الرثوة
ّ
ّ
لسياسات األعداء ،سوف يعادون هذا البلد .وهلذا السبب كان عداؤهم إليران
اإلسالمية.
ّ
امللف النووي ،سوف تنتهي عداوة أمريكا
أولئك الذين يظ ّنون أنّنا إذا تراجعنا يف
ّ
امللف النووي .هناك دول متتلك
لنا ،غافلون عن هذه احلقيقة .ليست مشكلتهم
ّ
النووي ،وهم أيض ًا يف منطقتنا ،هؤالء «بعوضهم ال يلسع!» املسألة ليست
السالح
ّ
النووية ،ليست مسألة حقوق البرش؛ املسألة
مسألة السالح النووي أو الصناعة
ّ
اجلمهورية
اإلسالمية اليت تقف بوجههم كاألسد .لو كانت
اجلمهورية
مسألة
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية حارض ًة أمامهم ،كبعض أنظمة املنطقة ،خليانة شعبها ،واالستسالم
ّ
التوسع االستكباري؛ هذا هو سبب العداء
هيم هؤالء هو
ّ
أمامهم ،لرتكوها .ما ّ
للشعب اإليراين.
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األمريكيون حتم ًا مشتبهون .إذا ظ ّنوا أنهّ م من خالل املخاصمة والعداء والتهديد
ّ
اإلسالمية عىل االنكفاء ،أو يمكنهم إقصاءها ،فإنهّ م
اجلمهورية
يمكنهم إجبار
ّ
ّ
ً
جراء هذا اخلطأ .يمكنهم أن
يرتكبون خطأ كبري ًا وعظيم ًا؛ وسوف يتلقّون صفع ًة ّ
يتعاطوا مع الشعب اإليراين باحرتام ،يمكنهم أن يقنعوا بما لدهيم ،يمكنهم أن يروا

الغربية ال تسمح لشعوهبا باالطالع
ويعرفوا الكارثة اليت يقبلون عليها .إ ّن الدول
ّ
املستقبلية .هم ال يريدون لشعوهبم أن تعي ما ينتظرها يف مسألة
عىل كارثة النفط
ّ
النفط ومصادر الطاقة ،ال يريدون إخبار شعوهبم .هؤالء يظ ّنون أنهّ م من خالل
اخلصومة مع الشعب اإليراين يمكنهم إنجاح األمر ،لك ّنهم لن يقدروا.

أمريكا اليوم في موقع ضعف

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أهايل مشهد املقدّسة وز ّوار اإلمام الرضا
×

بكل
اعلموا أيهّ ا األخوة واألخوات األع ّزاء ،يا شعب إيران العزيز ،أ ّن أمريكا ّ
بكل الضجيج والفوىض اللذين تثريمها ،هي اليوم يف
القوة لدهياّ ،
استعراضات ّ
موقع ضعف ،وموقع مزتلزل ال اريد أن أستشهد بما جيري داخل الكواليس ،أو
باألشياء الظاهرة؛ حساباتنا قائمة عىل «واحد زائد واحد ًا يساوي اثنني» .أنظروا،
لقد وصل رئيس الواليات املتحدة إىل احلكم حتت شعار «التغيري» .ما معىن التغيري؟
يعين أ ّن وضعنا ٍ
جد ًا ،وقد أتيت ألغيرّ ه .لقد خاض املعرتك هبذا الشعار .وقد
مزر ّ
ليصوت
صوت له الشعب أيض ًا بسبب هذا الشعار؛ وإلاّ مل يكن الشعب العنرصي
ّ
ّ
ّ
صوتوا لصاحله عىل أمل التغيري .إن تأثري شعار
لرجل من العرق األسود؛ ولك ّنهم ّ
«التغيري» عىل الناس هبذا احلجم ،يظهر وخامة الوضع القائم .أي الوضع الذي كان
اجلمهورية ،لقد كان وضع ًا
حاكم ًا عىل أمريكا يف فرتة تر ّشح هذا الرجل لرئاسة
ّ
سيئ ًا باعرتاف الشعب األمريكي ،وقد وعد هو بالتغيري .إذ ًا ،من املس ّلم به أ ّن الوضع
ّ
ّ
سيئ ًا.
وضعه
ن
بأ
يقر
الذي
هو
األمريكي
الشعب
هذا،
بقول
نرغب
ال
نحن
يسء.
ّ
ّ
حسن ًا ،اآلن وقد ان ُتخب هذا الرجل ،هل أحدث تغيري ًا؟ هل استطاع أن يغيرّ ؟ هل
أمكنه تبديل هذا الوضع السيئ؟ أمريكا اليوم مديونة بـ  15000مليار دوالر .هذا
الدين يفوق أو يساوي الناتج اإلجمايل املحليّ هلذا البلد؛ وهذا يشكّ ل مصيب ًة وكارث ًة
اض ُطروا لالنسحاب من
ألي بلد .وهكذا بالنسبة لوضعهم عىل املستوى السيايسّ ،
ّ
أي إنجازات .يف أفغانستان يسوء وضعهم يوم ًا فيوم ًا .يف
العراق من دون حتقيق ّ
باكستان اليت هي واحدة من الدول اليت كانت متعاونة معهم ،تسوء سمعتهم يوم ًا
األمريكيون
اإلسالمية ،يف مرص ،يف شمال أفريقيا ،يف تونس ،فقد
فيوم ًا .يف البلدان
ّ
ّ
هيمنتهم بالكامل .مضاف ًا إىل ذلك ك ّله ،انطلقت حركة «احت ّلوا وول سرتيت» يف
جيد؟ هذا معادلة واحد زائد
املدن
األمريكية نفسها .هل هذا الوضع هو وضع ّ
ّ
واحد ًا يساوي اثنني ،إنهّ ا ليست مسألة معقّدة .الشعب األمريكي هو الذي قبل
السيئ مل يتغيرّ
يسء ،وذلك الوضع ّ
بالتغيري ،وهذا يعين أ ّن الوضع الراهن وضع ّ
بناء عليه ،أمريكا تعيش أزمة.
إىل اآلنً .
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يمكن ألمريكا أن ختلق خماطر للدول األخرى ،يمكن أن ترتكب حماقات .بالطبع،
أقول من هذا املكان ،إنّنا ال نحوز السالح النووي ،ولن نسعى إىل تصنيعه ،لك ّننا
يف مقابل هجوم األعداء ـ سواء أمريكا أو النظام الصهيوين ـ ويف سبيل الدفاع عن
أنفسنا ،سوف هنجم عىل األعداء باملستوى نفسه الذي هيجمون به علينا.
لقد بشرّ نا القرآن الكريم قائالً﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
(((
أي مكان
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾ مل يرد يف ّ

يف القرآن أنّكم إذا ابتدأتم باحلرب وهجمتم ،ستنترصون حتم ًا؛ قد تنترصون وقد
شن املسلمون احلمالت،
ُتهزمون ـ كما حدث يف معارك صدر اإلسالم ،عندما ّ
أحيان ًا ُهزموا وأحيان ًا انترصوا ـ لك ّنه وعد أنّه إذا ابتدأ األعداء باهلجوم ،فإ ّن هذا
خاص بصدر اإلسالم؛ ال﴿ ،ﯳ
العدو حتم ًا سينهزم .ال ينبغي أن تقولوا أ ّن هذا
ّ
ّ
(((
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ ؛ هذا قانون إهلي .شعب إيران
متمسك
بكل كيانه
شعب صاحب عزم ،نشيط ،ال يفكّ ر باهلجوم واالعتداء؛ لك ّنه ّ
ّ
اإلسالمية.
بجمهوريته
هبويته ،بإسالمه،
ّ
بوجوده ،برثوتهّ ،
ّ

شعار “اإلنتاج الوطني وحماية العمل”

لقد وضعنا هلذا العام شعار «اإلنتاج الوطين» ،وقد أُتبع بتوضيح« :حماية العمل
تقدمون املساعدة
ورأس املال اإليراين»؛ أي عندما تستهلكون البضاعة
الداخليةّ ،
ّ
للعامل اإليراين ،توجدون فرص العمل ،تنعشون رأس املال اإليراين ،وتسامهون
والتطور .إنهّ ا لثقافة خاطئة ـ تلك املسيطرة عىل بعضنا ـ عندما نستهلك
يف التنمية
ّ
بتطورنا ،وإىل اإلرضار
البضائع
األجنبية ،هذا يؤ ّدي إىل اإلرضار بدنيانا ،وإىل اإلرضار ّ
ّ
مسؤولية أيض ًا ،بأن تدعم
بمستقبلنا .املسؤولية تقع عىل عاتق اجلميع ،وعىل احلكومة
ّ
وتقويه.
اإلنتاج الوطين ّ
ّ
وصوبه
االقتصادية»؛
صودق عىل سياسات «صندوق التنمية
من حسن
ّ
احلظ ،لقد ُ
ّ
هام بني أيدي املسؤولني ،يمكنهم أن
جملس الشورى .يوجد اليوم خمزون احتياطي ّ
يضعوه يف خدمة اإلنتاج الوطين .ينبغي تسهيل العمل؛ عىل جملس الشورى أيض ًا
جتد؛ ليمكنهم إضفاء رونق عىل اإلنتاج الوطين.
أن يتعاون ،وعىل احلكومة أيض ًا أن ّ
كما عىل الشعب ـ سواء أكانوا من أصحاب رؤوس األموال ،أو ممّن امتلك القدرة
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( )1الفتح.23-22 ،
( )2األحزاب.62 ،

عىل العمل ـ أن يتعاون من خالل تقديم السلع املتقنة الصنع .ينبغي لإلنتاج الداخيل
مدة استهالكه .ينبغي علينا
يتم إنتاجه بجودة بحيث تطول ّ
أن يكون مطلوب ًا ،وأن ّ
أن نق ّلل قدر اإلمكان من قيمة ثمن الكلفة .هذا األمر يتط ّلب تعاون اجلميع .عىل
االقتصادية ـ كما عىل
املالية ،أو
ّ
الوزارات املختلفة أن تتعاون يف هذا املجال ـ سواء ّ
جملس الشورى أن يتعاون حىت حيقّقوا هذه املسألة يف بلدنا.

اال ّتحاد والوحدة بين فئات الشعب

( )1األنفال.46 ،

×

توصية .أيهّ ا األع ّزاء ،األخوة واألخوات ،يف كا ّفة
وعىل الصعيد السيايس ،يل أيض ًا
ّ
أنحاء البالد ،نحن اليوم بحاجة إىل االحتاد والوحدة .إ ّن ذرائع االختالف كثرية،
ٍ
مسألة ما؛ ال ينبغي هلذا األمر أن يصبح ذريع ًة لالختالف.
فأحيان ًا ال ي ّتفق ذوق اثنني يف
قد تكون ميول ما موجودة يف شخص ،وغري موجودة يف آخر؛ ال ينبغي هلذا أن يصبح
مصدر ًا لالختالف ،إ ّن آراء وأفكار اجلميع حمرتمة؛ االختالف الداخيل ،واخلصام
الداخيل يؤ ّدي إىل الفشلّ .
حيذرنا القرآن الكريم بقوله تعاىل ﴿ﭔ ﭕ ﭖ
سياسية ،قضايا اقتصادية ،قضايا
ﭗ ﭘ﴾((( إذا تنازعنا عىل قضايا خمتلفة ـ قضايا
ّ
العدو يف السنوات
العدو .إ ّن بعض اجلرأة اليت أظهرها
يتجرأ
ّ
ّ
ّ
شخصية ـ وتعاركناّ ،
ّ
ً
السابقة ،كانت بسبب االختالفات .يعلمنا أمري املؤمنني × درسا فيقول« :ليس من

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أهايل مشهد املقدّسة وز ّوار اإلمام الرضا

الشعب هو العمدة .ينبغي عليكم أن تطلبوا البضاعة اإليرانية .إنّه ليس مدعا ًة
األجنبية ـ يف مالبسنا ،يف وسائلنا
نرجح املاركات
لالفتخار ،إنّه لتفاخر خاطئ أن ّ
ّ
الوطنية؛ يف حال أ ّن
اليومية ،يف مأكلنا ـ عىل املاركات
املزنلية ،يف أثاثنا ،يف احتياجاتنا
ّ
ّ
الوطنية
اإلنتاج الداخيل هو أفضل بدرجات يف كثري من املوارد .لقد سمعت أ ّن األلبسة
ّ
ثم ُتعاد! لو
اليت ُتن َتج يف بعض املناطق ،تؤخذ وتوضع عليها املاركات
األجنبية ،ومن ّ
ّ
فرنسية أُلصقت هبا ،فإ ّن
إيرانيني؛ لكن كون ماركة
بيعت هنا ملا وجدت هلا مشرتين
ّ
ّ
َصة نفسها؛
املشرتي اإليراين سوف ينتقي ذاك اللباس نفسه ،وتلك ال ّ
زبة نفسها ،والق َّ
األمهية .أنظروا ماذا أنتج العامل اإليراين،
وهذا أمر خاطئ .اإلنتاج الداخيل غاية يف
ّ
املتمول اإليراين .يف جمال االستهالك ،أساس املسألة يف يد الناس؛ وهذا
ماذا استثمر
ّ
توجهت به إىل الشعب اإليراين قبل سنتني من هذا
جزء من ترشيد االستهالك الذي ّ
هام
املكان ،وجزء من اجلهاد االقتصادي الذي عرضته السنة الفائتة .اإلنتاج الوطين ّ
جد ًا ،ينبغي أن ُيجعل هدف ًا لنا.
ّ
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احلق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه»((( .املعارضون قسمان :معارض يطلب
طلب ّ
يتبع الدين وأوامر اهلل ،لك ّنه يف النهاية
اجلمهورية
احلق ،ي ّتبع
ّ
اإلسالمية ،وي ّتبع الثورةّ ،
ّ
قد أخطأ ،ال ينبغي أن نعادي هذا؛ هذا خيتلف عن املعادي للنظام اإلسالمي ،الذي
يتحرك من خالل مطلب معاند ضد النظام اإلسالمي .أ ّلفوا بني القلوب ،فليكن
ّ
ً
ً
وحمبةً.
تعاملكم مع بعضكم بعضا أكرث عطفا ّ
إ ّن اإلعالم االلكرتوين وشبكات اإلنرتنت ،ولألسف أ ّدى إىل تناول األفراد بعضهم
بعض ًا بكالم خارج عن األدب ،وإىل اغتياب بعضهم اآلخر .ينبغي أيض ًا عىل مسؤويل
ولكن األساس هو أن نلزتم ،نحن الناس ،باألخالق
البالد أن يعاجلوا املسألة بنحو ما.
ّ
اإلسالمية ،أن نلزتم بالقانون .ال ُي َّتخ ََذ َّن اآلن كالمي ذريعة فتذهب جماعة لتلوم
ّ
الشباب الثوري وتشمت هبم ،بصفتهم شباب ًا «حا ّدي الطباع»؛ ال ،إنّين أعترب كا ّفة
شباب الوطن الغيورين ،والشباب الثوري املؤمن يف البالد أبنايئ ،وإنيّ أدعمهم ،إنيّ
جيسدوا
أدافع عن الشباب الثوري املؤمن والغيور ،لكنيّ يف النهاية أويص اجلميع أن ّ
اإلسالمية يف ترص ّفاتهم ويراعوا القانون ،عىل اجلميع أن يراعي القانون؛ إ ّن
األخالق
ّ
اجلمهورية اإلسالمية.
جتسيد الثورة هو يف إ ّتباع قانون
ّ
عىل مسؤيل البالد أن يكونوا كذلك؛ فاحلكومة حتفظ حرمة املجلس ،واملجلس حيفظ
اجلمهورية؛ ينبغي أن يكونوا م ّتحدين ومتآزرين .هذا
حرمة احلكومة ،وحرمة رئيس
ّ
ال يعين أن يفكّ ر اجلميع بطريقة واحدة ،معناه إذا اختلفوا يف التفكري أن ال يأخذوا
كل خصومة ونزاع ،يطمع فينا األعداء
كل خالف فيما بينناّ ،
بتالبيب بعضهم؛ ّ
ويرسهم.
ّ
حل اليوم ،من األعوام املفعمة بالنشاط
آمل أن يكون العام 1391هـِ.ش .الذي ّ
والعمل واملك ّللة بالنجاح والسعادة لشعب إيران.
حممدّ ،ثبت أقدام شبابنا األع ّزاء ،وشعبنا العزيز عىل الرصاط
إهلي،
بمحمد وآل ّ
ّ
املستقيم.
إهلي ،ادحر أعداء هذا الشعب واقهرهم.
إهلي ،حقّق األماين الكربى هلذا الشعب العزيز واملجاهد واملقاوم .ارض ِ ع ّنا القلب
لويل العرص (أرواحنا له الفداء) ،واشملنا بدعائه.
املقدس ّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء جمعٍ من قادة
القوّة الربيّة للجي�ش

الربية للجيش.
القوة ّ
املناسبة :لقاء قادة ّ

والقتالية
العملياتية
جمع من قادة الوحدات
احلضور:
ٌ
ّ
ّ
الربية.
القوة ّ
يف ّ
الربية.
القوة ّ
مقر أركان ّ
املكانّ :

الزمان2012/4/22 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

جميل ومؤنس يل  -أنا العبد  -أن أكون بينكم أهيا األع ّزاء واإلخوة والشباب
ليوم
ٌ
إنّه ٌ
وأحتدث معكم ببضعة جمل ،وأستفيد
القوات املس ّلحة؛ لكي أراكم عن قرب
ّ
وطليعة ّ
من مظاهر االندفاع واحليوية ومن قلوبكم الصافية والنورانية .مباركٌ لكم يوم اجليش.
كل واحد ٍ منكم بمشيئة اهلل نموذج ًا وخندق ًا ومظهر ًا رفيع ًا ملستقبل
وأميل أن يكون ّ
مقدر ًا.
البلد وع ّزته ورفعة هذا الشعب واقتداره ،وأن جيعل اهلل تعاىل ذلك عنده ّ

النظام اإللهي طريق النجاح
حديث قديس ُيروى عنه ـ حيث قال:
لقد نُقل عن اإلمام الصادق × ـ الظاهر أنّه
ٌ
ّ
رعية يف اإلسالم أطاعت إمام ًا جائر ًا ليس من اهلل عز وجل؛ وإن كانت
بن ّ
«ألعذ ّ
كل ّ
(((
الرعية يف أعماهلا ّبرة تقية»  .فمضمون هذا احلديث هو أنّه لو كان زمام أمور أي جمتمع
التحركات اإليمانية لألفراد
بيد الفاسدين وغري الكفوئني والظاملني واملنحرفني ،فإ ّن
ّ
يف هذا املجتمع لن تصل إىل نتيجة .ففي هذه احلالة إ ّن الذين يطيعون هؤالء الظاملني
ّ
سيعذهبم اهلل .وهنا يف نفس احلديث يوجد عكسه أيض ًا« :وألعفو ّن عن
ويس ّلمون هلم
( )1بحار األنوار ،ج  ،27ص .202

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء جمعٍ من قادة الق ّوة الربية للجيش

الربية للجيش -بحمد اهلل  -قد نمت وتسامت ،وهذا مما يشعر به املرء.
حسن ًا ،إ ّن ّ
القوة ّ
التحرك ،وهذا املسار املبارك ،منذ بداية انتصار الثورة اإلسالمية وتشكيل
فقد بدأ هذا
ّ
يتصور بعض الناس،
نظام اجلمهورية اإلسالمية .وال يعين ذلك طبع ًا ،كما يمكن أن
ّ
أنّه مل يكن يف زمن الطاغوت أفراد مؤمنني أو كانوا ق ّلة داخل اجليش ،كال مل يكن األمر
كذلك .فإنّين أنا العبد يف ذلك الزمان ،كنت عىل عالقة مع بعض املنتسبني للجيش ـ
بعضهم كان لنا معهم روابط صداقة ،وبعضهم اآلخر كان لنا معهم عالقات ثورية
أشخاص مؤمنون وحمبون وحريصون وصادقون ،وهؤالء
وجهادية ـ وكان من بينهم
ٌ
املتعددة؛
مل يكونوا ق ّلة .وكان املرء يرى أمثال هؤالء يف املناسبات املختلفة ويف األماكن
ّ
رفقاء آخرون ،لدهيم معارف يف األجهزة املختلفة
وقد رأيت بعضهم أنا العبد .كان لنا
ٌ
معىن
وتوجهات املن ّظمة هلا
توجهات األفراد هلا معىن،
واملواقع
ّ
ّ
املتعددة .غاية األمر أ ّن ّ
ً
ٍ
آخر .فعندما يكون التوجه العام ألي جمتمع ٍ أو من ّظ ٍ
جماعة خطأ ،فإ ّن املساعي
مة أو
ّ
ّ
الفردية مهما كانت عظيم ًة لن تصل إىل مطلوهبا ،وهكذا كان األمر يف ذلك الزمان.
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وجل ،وإن كانت الرعية يف أعماهلا
كل رعية يف اإلسالم أطاعت إمام ًا هادي ًا من اهلل ع ّز
ّ
ّ
ظامل ًة مسيئة» .وهذا ما حيتاج إىل رشح ٍ هنا حيث ال ينبغي االكتفاء بظاهره.
ٍ
جماعة
ولب املطلب هو أنّه لو كان النظام واحلاكمية يف أي نظام ٍ أو
وخالصة األمر ّ
أو بلد ٍ أو جمتمع ٍ هو النظام اإلهلي والعادل؛ فإن الذين يطيعون هذا النظام سينالون
ألي بلدٍ ،وحتاسبوا عىل
عفو اهلل ولو كانوا خ ّطائني .ويمكنكم أن جتعلوا هذا مقياس ًا ّ
ٍ
بأي منظمة كمنظمة اجليش يمكننا
أي شعب أو جمتمعٍ؛ ويف املعيار املتع ّلق ّ
أساسه ّ
أيض ًا مالحظة هذا األمر وأن نحاسب عىل أساسه.

عقيدة الجيش وفكره
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ذاك اليوم كان اجليش بيد غري أهله ،لكن عندما بدأت حركة الشعب فإ ّن تلك الفئة
املؤمنة والقليلة من ذوي الرتب العالية أدركوا طريقهم ووجدوا موقعيتهم .ومنذ
ويقدمون الدعم للعنارص
األيام األوىل للثورة اإلسالمية كان هناك أشخاص يأتون
ّ
حسن ،مل
الثورية لع ّلهم يتمكّ نون من إجياد لغة مشرتكة مع اجليش والبدء باحلوار.
ٌ
يكونوا يعرفون بعضهم بعض ًا ،فال املسؤولني وال الثوريني وال املجاهدين وال العلماء
وال الفئات اجلامعية كان هلا ارتباط أو تواصل مع اجليش ،وهلذا مل يكونوا يمتلكون
تم إجياد هذه اللغة املشرتكة.
لغ ًة مشرتكة .وبفضل الثورة ّ
شعبي ًة يف بلدنا .فبني املؤسسات املختلفة
ويف يومنا هذا ُي ّ
عد اجليش من أكرث املؤسسات ّ
اليت تشكّ ل هيكلية الدولة والنظام ،عندما تنظرون إىل اجليش جتدونه األقرب إىل
وتوجهاتهم وأحاسيسهم ،واألقرب يف تقديم الدعم حلركته
أفراد الشعب ورغباتهم
ّ
صحيح أ ّن جيوش العامل تتشكّ ل حتت شعار
العامة؛ ومثل هذا األمر ّقي ٌم جد ًا ومهم.
ٌ
ّ
حفظ املصالح القومية وتعمل عىل هذا األساس ،لكن هل هذا األمر واقع ًا كذلك؟
فهل كان جيش أمريكا يف العراق ويف أفغانستان حيافظ عىل املصالح القومية ألمريكا؟
وهل أ ّن شعب أمريكا استفاد من احتالل أفغانستان؟ وهل هو راض ٍ ومرسور من
يتم تأمينها من خالل قيام مرتزقتهم
قتل شعب أفغانستان؟ وهل أ ّن مصالح أمريكا ّ
بإطالق الرصاص عىل الناس ،والتمثيل بجثثهم ،والتقاط الصور مع أعضاء جثثهم؟
كل هذا اجليش الكبري وهذه
لو أ ّن أحد ًا سأل زعماء الواليات املتحدة ماذا تريدون من ّ
األجهزة احلديثة وفوق احلديثة لقالوا :من أجل املصالح القومية .لكن هل أ ّن جوابه
ق؟ وهكذا األمر يف كل بالد العامل .وبالتأكيد إنّين ال أ ّدعي عىل وجه التحقيق أ ّن
صاد ٌ
األمر كذلك ألنين لست عىل إ ّطالع ٍ كامل؛ من املمكن أن نجد يف بعض الزوايا هنا
وهناك ما يمكن أن ينقض كالمنا ـ ولكن ما شاهدناه وعرفناه هو هكذا عىل األغلب

( )1خشايار األول (بالفارسية ،خشايارشاه) يطلق عليه أيض ًا أحشويروش ملك فاريس ،مع أنه كان صغري ًا
بني إخوته وقد تم اختياره خلف ًا ألبيه داريوشاألول .حكم بني  485و 465ق.م .امللك الرابع يف ساللة
األخمينيني ببالد فاس.حاول غزو بالد اليونان وفشل بعد تعرض جيشه خلسارة ٍ كبرية ٍ يف العدد ،وتأ ّخ ٍر يف
التحرك مع فوزه يف النهاية يف معركة ترموبيل.
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يتم تشكيلها حتت عنوان املصالح القومية ،ولكنها ليست
يف كل بالد العامل؛ فاجليوش ّ
يف خدمة هذه املصالح ،بل إنهّ ا تكون يف خدمة طلاّ ب الزعامة السياسية .وقد كان
األمر هكذا طيلة التاريخ .فأن ينطلقوا من هنا ويسوقوا أكرث من مليون جندي نحو
عد من املفاخر التارخيية لطاغوتنا (الشاه خشايار)((( -وألجل أن يتمكّ ن
اليونان  -ما ُي ّ
جتر أذيال اخليبة .مل يكن
من السيطرة عىل اليونان وبعد ذلك هزم ،وتراجعت سفنه ّ
هذا من أجل املصالح القومية .وطوال التاريخ كانت جيوش العامل يف األغلب هكذا ـ
وعرفنا عليه التاريخ ،وما يمكن أن نصل إليه أنا
إىل ّ
احلد الذي وصلت إليه مطالعاتنا ّ
إما أن تكون اجليوش يف خدمة املطامع الشخصية
وأنتم ونشاهده اليوم ً
أيضا يف العاملّ ،
أو حلفظ القوى الطاغوتية.
ٍ
قوات
ويف بدايات الثورة ،ويف واحد من هذه القصور امللكية حيث ُوضع قسم من ّ
اجليش من أجل احلراسة ،كان هناك لوحة إعالنات كبرية ،كُ تب عليها ما مضمونه:
بعيد
نحن  -أي اجليش  -قد التحقنا من أجل حفظ حياة هذا الطاغوت!
حسن ،وهذا ٌ
ٌ
جد ًا عن املصالح الوطنية .ولو أنّنا وجدنا يف هذا العامل جيش ًا حيمل نفس اعتقادات
الشعب ومشاعره وال يرى نفسه خلدمة األفراد؛ بل ،خلدمة الشعب ومصاحله باملعىن
احلقيقي ،فمثل هذا اجليش له أمهية وقيمة عظيمة ،وهذا هو جيشكم .ويف احلقيقة
فلرن
ليس عندي مور ٌد آخر شبيه .أما بالنسبة هلذه الدول اليت شهدت الثورات مؤ ّخر ًاَ ،
جيش ال يكون
ماذا ستثمر وماذا سيفعلون؛ ولكن إىل اآلن ،فإنّين ال أرى جيش ًا مثيالً؛ ٌ
يف خدمة طلاّ ب القدرة الشخصية وال يفين نفسه من أجل شخص .وهذا ما أريد
قواتنا
جتوز أن نقول أن جيشنا أو ّ
أن أؤكّ د عليه؛ فال اهلل يرىض ،وال أحكام اإلسالم ّ
املس ّلحة أو عنارصنا تفدي نفسها لفالن ،كال .أجل ،فليمت اجلميع من أجل اإلسالم
وليمت هذا الفالن من أجل اإلسالم .ومن أجل رفع راية استقالل البالد خ ّفاق ًة -
مستعدين للموت يف هذا الطريق ،وهذا املوت
وهي دولة إسالمية  -فليكن اجلميع
ّ
ُيدعى شهادة .يف هذه احلالة يكون اجليش جيش ًا إهلي ًا ومعنوي ًا ،ويكون حينها إسالمي ًا،
وهذه هي الشجرة الطيبة اليت ذكرتها ،أنا العبد .فمنذ بداية الثورة وإىل اليوم كان هذا
هو اهلدف ،وحلسن احلظ أصبحنا عىل مقربة من هذا اهلدف أكرث فأكرث ،وهذا ما أريد
املمتدة عىل مدى أكرث من ثالثني
أن أذكره لكم .إنّين أراقب عن قرب هذه احلركة
ّ
سنة للجيش .ويف املراسم األوىل ،يف التاسع والعرشين من شهر فروردين (نيسان)،
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كنت  -أنا العبد  -حارض ًا .يف ذاك الوقت حينما كان اإلمام عام  1358هـ .ش.
(1980م) يف املستشفى ،قاموا بتجهزي مكان ٍ مقابل املستشفى وجاءت جماعات من
تم اإلعالن عن يوم اجليش بواسطة اإلمام .إنّين أرى
اجليش وألقوا التحية وهناك ّ
أوضاع اجليش .فمن بينكم من حيرض هنا ـ أولئك الذين كانوا منذ ذلك الوقت وإىل
خترجه.
يومنا هذا يف اجليش ـ فلع ّله ال يوجد أي أحد منهم مل أشارك أنا يف مراسم ٍ ّ
لكل واحد منكم،
فبالظاهر أنا العبد قد حرضت يف جميع مراسم
التخرج والرتقية ّ
ّ
الرتب .إنّين أنظر وأرى أ ّن
فأنتم الذين انخرطتم يف الكلية وأصبحتم ّ
ضباط ًا ،ونلتم ّ
تقدم كثري ًا
تقدم بالنسبة ملا قبل خمس عرشة أو عرشين سنة ،وقد ّ
جيشنا اليوم قد ّ
تستمر .ففي هذه احلركة تكمن
مقارن ًة ببداية الثورة .وهذه حرك ٌة جيدة ،وجيب أن
ّ
سعادة الدنيا واآلخرة.

النظام الدولي المعاصر
خمالف لنظام التس ّلط.
حتركٌ
حتركٌ يف العامل عرفه اجلميع
ٌ
وأدركه وهو ّ
واليوم يوجد ّ
ٍ
أي اجتاه ،يمني يسار-...
قضيتنا ليست مع األشخاص ـ من أي جهة كانوا ويف ّ
إن ّ
القضية هي قضية نظام التس ّلط .فماذا يعين هذا النظام؟ إنّه عبارة عن ترتيب لتقسيم
شك أ ّن بعض
دول العامل وشعوبه إىل قسمني ،إىل املتس ِّلط والقابل بالتس ّلط .وال ّ
هؤالء املتس ّلطني اخلبثاء يكتمون هذا املعىن وهذا املضمون وينكرونه ،وال يأتون عىل
يرصح به كرئيس أمريكا السابق
ذكره؛ لكن بعض ًا منهم وبسبب حماقتهم الذاتية ّ
كل من ال يكون يف قضية أفغانستان وقضية اهلجوم عىل الربجني
رصح قائالً :إ ّن ّ
الذي ّ
حسن ،هذه حماقة ،فاملتس ّلطون يف العامل هكذا يقيمون
ضدنا!
وأمثاهلا مع أمريكا فهو ّ
ٌ
عالقاتهم مع العامل ،وينبغي يف املقابل أن يوجد الذي يقبل مثل هذا التس ّلط.

اإلسالمية في مواجهة المشروع العالمي
الحركة
ّ
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حتركٌ يف العامل قد انطلق وهو
إ ّن مشكلة األجهزة املقتدرة املتس ّلطة يف العامل هي أ ّن هناك ّ
التحرك تقع إيران اإلسالمية وأنتم ،وقد كان
يعارض هذا الرتتيب .ويف مركز هذا
ّ
التحرك مل يكن هناك يف
صرب إيران اإلسالمية كبري ًا .ففي اليوم األول الذي بدأنا به هذا
ّ
نتصور أ ّن بعض الشعوب ستنضم إىل هذا التحرك
العامل من يستجيب لنا .ونحن كنا
ّ
استقر
برسعة لكن هذا األمر مل حيدث .وبعد ميض السنوات وبالتدريج شيئ ًا فشيئ ًا
ّ
وتهيأت ظروفه.
هذا التفكري يف ذهنية الشعوب وبدأ يأخذ موضعه ،حىت جاء وقته ّ
التحركات التارخيية وإن كانت تبدو
وجميع احلركات التارخيية عىل هذا املنوال .فإ ّن
ّ
متدرجة ،لك ّنها تنتظر نقطة النضج
للوهلة األوىل دفعيةً ،لكنها ليست كذلك بتات ًا ،إنهّ ا ّ

والتف ّتح؛ فتقع حادث ٌة أو حتدث قضية ،وفجأ ًة ،فإ ّن ذلك االستعداد وتلك القدرة
املرتاكمة املتجمعة واملتضافرة تربز بنفسها ،وتنفلت من عقاهلا ،فيحدث كما حدث يف
مرت حىت وصلنا إىل ما وصلنا إليه اليوم .هلذا فإ ّن
مرص وبقية األماكن .ثالثون سنة ّ
هذه احلركة هي حركة مهمة .املستعمرون واملقتدرون باملعىن الواقعي للكلمة خيافون
من هذه احلركة .وكل هذه االضطرابات والتهديدات واحلظر واحلصار واإليثارات

وغريها ناشئة من اخلوف .إنّين ال أ ّدعي أنهّ م خيافون اجلمهورية اإلسالمية باخلصوص
ٍ
كدولة أو كجيش ٍ بل خيافون من هذه احلركة ،من هذه الظاهرة غري املسبوقة واليت

تتجدد يوم ًا
بالنسبة هلم هي جمهولة بالكامل .وهذه احلركة هنا تتفاقم وهنا ُتنفخ وهنا
ّ
بعد يوم .إنهّ م خيافون من شبابنا املؤمنني أويل العزم ،ومن مشاعرنا الوطنية املتأججة

أهم ّية القوات المس ّلحة
ّ
حساسة،
احلساسة
وأنتم ٌ
ّ
واملهمةّ ،
فالقوات املس ّلحة هلا موقعية ّ
جزء من هذه املجموعة ّ
تستمروا عليه .وإنّين اآلن ويف جمع القادة
وجيب أن حتافظوا عىل هذا األمر وأن
ّ
املحرتمني قد نقلت جمل ًة من أقوال أحد القادة العسكريني .وقد جاءين يف بداية
الثورة وقال يل جمل ًة واحدة ،وقد أُعجبت كثري ًا بمقولته ـ وهي صحيحة ـ وما زلت

أذكرها إىل اليوم ،قال« :يف املسؤولية يوجد عنرص أو جزء من القيادة» .أنتم مسؤولو
القوة واجليش املستقبليون ،وجيب أن ترفعوا من مستوى القدرة القيادية يف أنفسكم.
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عد مستوى املعرفة
املصحوبة باملعرفة اجليدة ـ وال نقول العالية  -ففي يومنا هذا ُي ّ
والبصرية يف بلدنا ولإلنصاف جيد ًا.

التحرك ،والسلوك،
فاملسؤولية تعين افعل وال تفعل ،أو األمر والنهي ،والقيادة تعين
ّ

وإظهار املعايري والشواخص اليت حتل حمل افعل وال تفعل .وبدون افعل وال تفعل
يوجد القائد حركةً ،وهذه احلركة تنبع من القلب .وبدل االرتباط باألجسام جيب

وتقووه.
االرتباط بالقلوب؛ وجيب عليكم أن توجدوا مثل هذا األمر يف أنفسكم
ّ
ولو حصل ذلك فإ ّن النرص لبلدنا ولشعبنا سيكون حتمي ًا .أي يف اللحظات الصعبة

والشديدة ،فإ ّن هذا الشعور وتلك احلالة ستأيت إىل إعانة اإلنسان .وأنا يف هذه

لدي نماذج .وهنا كما تعلمون يوجد وجوه معروفة جد ًا ،والكل يعرفها
اخلصوص ّ
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صياد الشريازي والشهيد البابايئ((( فهؤالء كانوا منذ بداية احلرب وإىل
كالشهيد ّ
آخرها ،وقد اس ُتشهدوا .ولكنين قد شاهدت العديد من أمثال هؤالء يف اجلسم؛ يف
القوات املسلحة ويف مرحلة احلرب ،وكذلك أيض ًا يف اجلبهة نفسها ،ويف جلسات
مهم ٌة جد ًا.
القرار والتخطيط خلف اجلبهة ،فهذه ّ

التحركات اليت ُتنجز يف الصفوف األمامية تكون ناشئ ًة من العزائم ومن
أغلب
ّ
اإلرادات اليت تنعقد وتتشكّ ل خلف اجلبهات .فلو كانت هذه اإلرادات صادق ًة
ومتكنت من إيصال نفسها إىل الطبقات األمامية ،حينها حتدث مواقف الشجاعة تلك،
حيث يمكن لإلنسان حينها أن يشاهدها بصورة بارزة وممزية .فيجب أخذ هذه األمور
بعني االعتبار.

الجمهورية في جميع المستويات
المحافظة على
ّ

مهمة؛ فإنهّ ا متثل يف جمموع أركان اجليش قسم ًا غاية يف
القوة الربية ّ
عىل كل حال إ ّن ّ
القوة الربية .من املمكن يف
األمهية .ودائم ًا ما ُيقال أ ّن العمود الفقري للجيش هو ّ
حروب العامل اليوم أ ّن احتمال وقوع املعارك األرضية أصبح أقل ـ وهو كذلك يف
لكن القوة
الواقع ،فاليوم ازداد احتمال وقوع املعارك البحرية واجلوية وأمثاهلا ـ ّ
رقيا .واالستعداد احلقيقي
الربية جيب أن حتافظ عىل جهوزيتها احلقيقية وتزيدها ّ
يعين اإليمان والدافع ،والتدريب والتع ّلم ،واالختصاصات الالزمة والتخصصات
املطلوبة واجلاهزة لالستخدام ،وثبات الشخصية ،فالشخصية األخالقية والسلوكية
جيب أن تتمتع بصالبة ال يمكن أن تؤثر فيها اإلغراءات املختلفة وتذهلا .فأحيان ًا ،تلك
اإلغراءات املختلفة يف احلياة تذل الناس ،ويرى املرء أحيان ًا كيف أ ّن بعض األشخاص
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( )1الشهيد صياد شريازي (1944م) :من أبرز القادة العسكريني يف إيران ،كان له دور مهم خالل احلرب
املفروضة عىل اجلمهورية اإلسالمية ،ساهم يف تنظيم القوى البحرية يف اجليش .عقب انتصار الثورة ا ّطلع
بمهمة قائد عمليات شمال غرب البالد ،وكان له دور يف اخماد اضطرابات تلك املناطق وخاصة كردستان
ّ
الربية يف اجليش ،وممثل القائد
ة
القو
قائد
أبرزها
عسكرية،
مناصب
عدة
شغل
الثورة.
أعداء
افتعلها
اليت
ّ
ّ
األعىل يف جملس الدفاع األعىل ،ونائب رئيس األركان العامة ،ومساعد التفتيش فيها .استشهد عام 1999م
عىل أيدي منافقي خلق أمام مزنله ،حيث تنكّ روا بثياب عمال التنظيفات.
ٍ
الشهيد بابايئ :هو عباس بابايئ (1950/12/4م) ،من مدينة قزوين ،عينّ بدرجة مالزم ثان يف قاعدة دزفول
اجلوية عام 1972م انتخب لقيادة طائرات اف  14 -املتطورة بعد ضمها لسالح اجلو اإليراين .وبعد انتصار
اجلوية ،انتخب مسؤوالً يف االحتاد االسالمي للقاعدة اجلوية
الثورة ،وإضافة إىل مسؤولياته األخرى يف القوة
ّ
مقدم ،وعني قائد ًا لقاعدة أصفهان اجلويةُ .عرف بذكائه وكفاحه ونضاله
ثم ر ّقي إىل درجة ّ
الثامنة يف أصفهانّ ،
جوية عىل مواقع العدو بتاريخ 1987/8/5م.
ة
مهم
ي
د
يؤ
وهو
استشهد
واملحرومني.
وخدمته املستضعفني
ّ
ّ
ّ

يذ ّلون ألجل املال وألجل املنصب والدوافع اجلنسية ،فهذه هي مذ ّلة اإلنسان .وإ ّن
أع ّز الناس وأكرثهم قدرة هم أولئك الذين ال ختضعهم هذه اإلغراءات .وبالتأكيد
ال يعين ذلك اإلعراض عن ملذات احلياة ،بل يعين ذلك أن ال نُذل ونخضع هلا.
فاإلسالم ال يقول بتات ًا أن ال متلكوا املال ،أو ال تتولوا املناصب ،وال يقول أن ال
تتمتعوا بامللذات ،ولكن ينبغي ألاّ تكونوا أرسى هلا ،وال ُتقهروا هلا أو تذ ّلوا ،فيجب
يعدكم.
أن يكون لديكم قدرة املقاومة والثبات ،وقدرة االمتناع والرفض ،وهذا ما ّ
كالم كثري معكم أيهّ ا األصدقاء واإلخوة والشباب وأبنايئ األع ّزاء ،لكن الوقت
عندي ٌ
ويؤيدكم جميع ًا.
ال يتسع .نسأل اهلل تعاىل أن يو ّفقكم ّ
اللهم ،أنزل بركاتك عىل هذا اجلمع.
ّ

بمحمد وآل حممد اشملنا مع أولئك الذين قلت عنهم “ريض اهلل عنهم ورضوا
اللهم،
ّ
ّ
عنه”.
اللهم ،اجعلنا من عبادك الذين وعدت الدفاع عنهم.
ّ

ويل العرص أرواحنا فداه ،واجعل دعاءه مستجاب ًا فينا.
ّ
اللهم ،اشملنا بدعاء ّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء جمعٍ من قادة الق ّوة الربية للجيش

قواتنا املس ّلحة
اللهم ،أنزل بركاتك عىل شعب إيران ،وأنزل بركاتك وفضلك عىل ّ
ّ
وجيش اجلمهورية اإلسالمية.
القوات املس ّلحة
اللهم ،زد من الرحمة والرتابط
واألخوة واحلميمية بني ّ
مؤسسات ّ
ّ
ّ
من اجليش واحلرس والتعبئة والقوى األمنية وغريها.
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ال

يف اليوم العاملي للعمّال

العمال ،وبداية عام "اإلنتاج الوطين".
املناسبة :يوم ّ

النموذجيني من خمتلف
العمال
احلضور:
ٌ
حشد من ّ
ّ
الصناعية.
عمال الوحدات
مناطق البالد،
ٌ
وجمع من ّ
ّ
املكان :طهران  -مصنع " داروبخش".
الزمان2012/4/29 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

ونبينا أيب القاسم املصطفى حمّمد
احلمد هلل ّ
رب العاملنيّ ،
والصالة ّ
سيدنا ّ
والسالم عىل ّ
سيما بقّية اهلل يف األرضني.
وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبنيّ ،

تقدير عمل العامل
العمال األع ّزاء فحسب ،بل للشعب اإليراين العاملة
أبارك أسبوع العامل ،ال لرشحية ّ
أي جمتمع؛ فإ ّن ذلك املجتمع سوف
واألدمغة واملبدعني والطاقات البرشية املاهرة يف ّ
املكرم برفع يد العامل وتقبيلها؛ فإ ّن ذلك
يسري يف ركب
ّ
نيب اإلسالم ّ
التطور .أن يقوم ّ
مل يكن تقدير ًا لشخص ٍ واحد .بل هو ترسيخ لقيمة ليكون درس ًا ،فهو يقول لنا أ ّن
املقدس ـ
يد العامل واملنتج والطاقة اإلنسانية هلا من القيمة بحيث أ ّن شخص ًا
كالنيب ّ
ّ
درس لنا.
الذي ُي ّ
عد قطب رحى عامل اخللقة ـ ينحين ّ
ويقبلها؛ هذا ٌ

والقضية هنا أ ّن اجلمهورية اإلسالمية ال يوجد فيها جماملة جتاه العامل.
عمالية باإلسم ،وشغلوا العامل
يف مقطع ٍ من الزمان ،قامت جمموعة بتشكيل دولة ّ

خري ونفع .فمدراء الدول االشرتاكية
عرشات السنوات ،ومل يصل إىل ّ
العمال منهم ٌ
والشيوعية حصلوا عىل الكثري من املكاسب من جمتمعاتهم ،وبلغوا مراتب الزعامة
والسلطة ،وعاشوا يف حياتهم كغريهم من طواغيت العامل ،كل ذلك باسم العامل.
كذب وخداع.
وهذا
ٌ

كلمة اإلمام الخامنئي يف اليوم العاملي للعامل

إ ّن العمل باملعىن الواسع للكلمة يشمل العمل اليدوي والبدين والفكري والعلمي
وحترك املجتمع وحياته املستديمة ،وعلينا جميع ًا
واإلداري وهو يف الواقع حمور ّ
تقدم ّ
أن نعرف هذا .فلوال العمل ،فلن تكون كل الرساميل واملوارد والطاقات واملعلومات
مفيد ًة ونافع ًة لإلنسان .إ ّن العمل يشبه الروح اليت ُتنفخ يف الرساميل والطاقة واملواد
ٍ
وتبدهلا إىل يشء قابل ٍلالستهالك لكي يستفيد منها البرش ،هذه هي قيمة العمل.
األولية ّ

العلم يهتف بالعمل
ويف عامل الغرب أيض ًا فإ ّن التأمني عىل العمل ،ودعم العامل وغريها ،كلها يف األساس
من أجل أن يعمل العامل حىت ينال ـ بحسب القول املعروف اليوم ـ  %1من اللذة
ق
والبهجة .فهم ليسوا صادقني ،وال رصحيني مع العامل .أما اإلسالم فهو صاد ٌ
وش ّفاف جتاه العامل ،ولديه منطق .فإ ّن العمل خيلق القيمة وهو قيمة بذاته .فقد ورد
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يف رواية« :العلم هيتف بالعمل ،فإن أجاب وإال ارحتل»((( .العلم مرهو ٌن بالعمل .ففي
هذه الرواية ـ وهي بيان نموذجي ورمزي ـ يقول أ ّن العلم يدعو إىل العمل فإن أجاب
العمل يبقى العلم وي ّتسع ويزداد ،وإن مل جيب العمل العمل سزيول العلم .فانظروا
وتطوره مرهو ٌن بالعمل.
ما أجمل هذا البيان؛ أي إ ّن بدء العلم ووجوده وبقاءه وثباته
ّ
يدل عىل املنطق وهو يشكّ ل املباين الفكرية ،اإلسالم هو هكذا ،اإلسالم
كل هذا ّ
العمال بصدقٍ.
يتعامل مع رشحية ّ

تقدير العمل والرأسمال الوطني
بالطبع ،إ ّن هذه األمور جيب أن ُترتجم عملي ًا وجيب أن تظهر يف التنفيذ والتخطيط؛
لقد ُبذل الكثري من اجلهد والعمل وجيب بذل املزيد .هلذا قلنا هذه السنة :دعم العمل
والرأسمال اإليراين «العمل اإليراين والرأسمال اإليراين» .فالرأسمال هو عدل العمل.
لو مل يكن هناك رأسمال ،فالعمل ال يتحقّق ،فهما جناحان حي ّلق اإلنتاج الوطين هبما.
فلرأسمال اإليراين احرتامه ،وكذلك العمل .وإ ّن نتيجة الرأسمال والعمل عبارة عن
اإلنتاج الوطين ،وجيب أن يتحقق.
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العمال األع ّزاء إلينا يف احلسينية وهناك نلتقي
كل سنة وبمناسبة أسبوع العامل ،يأيت ّ
العمال؛ وقد اخرتنا هذا
ونتحدث ببضع كلمات ،وهذا العام لقد جئت إىل خدمة ّ
والعمال
عمال هذا املصنع،
ّ
املصنع ـ رشكة داروبخش ـ كمركز نموذجي .أنتم ّ
رشفوا من املصانع األخرى ،التفتوا إىل أنّين هذه السنة ومن أجل أداء االحرتام
الذين ّ
عدلت برنامج هذه السنة عىل هذا النحو.
والشكر للعمل
والعمال اإليرانيني ّ
ّ
ما مل نحرتم العمل والرأسمال اإليراين ،فلن يتحقق اإلنتاج الوطين .وإذا مل يتحقّق
اإلنتاج الوطين ،فلن يتحقّق استقالل البلد االقتصادي ،وإذا مل يتحقّق االستقالل
ألي جمتمع ـ أي أنّه إذا مل يتمكن يف مسألة االقتصاد من ا ّتخاذ القرار
االقتصادي ّ
بنفسه والوقوف عىل قدميه ـ فلن يتحقق االستقالل السيايس هلذا البلد .وإذا مل يتحقّق
كل كالم ٍآخر لن يكون سوى كالم ليس أكرث ،وإ ّن
ألي جمتمع فإ ّن ّ
االستقالل السيايس ّ
أي بلد ٍ ما مل يتمكن من تقوية اقتصاده والثبات فيه واالعتماد عىل نفسه واالستقالل
ّ
ّ
ً
فيه ،فلن يتمكّ ن من أن يكون مؤثرا عىل الصعيد السيايس والثقايف وغريه.
إ ّن بلدنا حيتاج إىل اقتصاد ٍ
قوي وراسخ .وأنا منذ ثالث أو أربع سنوات ،ويف
ٍّ
العامة الكربى ّنبهت شعبنا وأعزاءنا وشبابنا
اخلطابات اليت ألقيتها عىل التجمعات
ّ
( )1هنج البالغة ،احلكمة .363

تنصب اليوم عىل اقتصادنا .واآلن هل
العدو
ومسؤولينا وقلت :اعلموا أ ّن مؤامرة
ّ
ّ
تالحظون ذلك؟ ترون أ ّن مؤشرّ ات هذه املؤامرة الكربى اليت خ ّطط هلا ،تظهر واحدة
تلو األخرى.

كل املوانع األخرى،
بالطبع ،أنتم يا شعب إيران ،بذاك العزم الراسخ الذي عربتم به ّ
اهلمة يبذهلا العامل وصاحب
بمشيئة اهلل ستجتازون هذا املانع أيض ًا .ومثل هذه ّ
احلكوميون ،ومدراء القطاع اخلاص ،وأفراد الشعب ك ّلهم يظهرون
الرأسمال واملدراء
ّ
عزمهم الراسخ فيما يتع ّلق باستهالك اإلنتاج املحيل والوطين.

تطوير اإلنتاج والعمل اإلداري

املتعددة :قضية رفع مستوى املهارات يف حمل
وجيب إنجاز أعمال متنوعة يف األبعاد
ّ
العمل ،واألنماط الصحيحة لإلدارة ،وتأهيل القوى العاملة ،وإشاعة اجلو اآلمن؛
سواء بالنسبة للعامل أو بالنسبة للمستثمر ـ أي الربامج والقوانني واألنظمة اليت
ينبغي تشعر العامل باألمن واالستقرار وكذلك املستثمر ـ وقضية مواجهة املخالفات
االقتصادية بشكل صحيح ،ومنها موضوع التهريب .ومن املخالفات االقتصادية
أنواع االستغالل للرثوات الوطنية؛ والرثوات املرتبطة بالشعب يف مصارف البلد
ثم ينفقها يف مكان ٍ آخر ،وهذه خيانة
حيث يأيت من يستفيد من التسهيالت يف مكان ّ
ورسقة .ففي بعض األحيان تكون الرسقة أن يؤخذ من جيب فالن ،وأحيان ًا تكون من
جيب الشعب وهو أسوأ ،وجيب مواجهة هذه املخالفات.
عدة سنوات ،عندما وجهت كتاب ًا إىل مسؤويل السلطات الثالث حول الفساد
قبل ّ
االقتصادي وأكّ دت عليهم ،خاف بعضهم وقال من املمكن أن يرتاجع املستثمر
بسبب هذه التحذيرات .وأنا قلت أن األمر عكس ذلك؛ إ ّن املستثمر الذي يريد أن

كلمة اإلمام الخامنئي يف اليوم العاملي للعامل

جيب القيام بأعمال أساسية ،وحلسن احلظ فالعمل عىل قدم وساق .وكما أطلعنا
األع ّزاء املسؤولون املحرتمون يف احلكومة ،فمنذ بداية السنة انصبت اللقاءات وأعمال
التخطيط والنقاشات عىل هذه القضية ،وإنّين أؤكّ د عىل هذا األمر .جيب رفع العوائق.
فألجل أن يبلغ اإلنتاج الوطين رونقه ،وحيصل االقتصاد املحيل عىل املتانة والثبات
جيب عىل اجلميع أن يبذلوا اجلهود؛ وعىل املسؤولني بالدرجة األوىل بذل اجلهد سواء
يف السلطة التنفيذية أو الترشيعية أو حىت السلطة القضائية .فأحيان ًا قد ينتهي األمر عند
هذه السلطة القضائية .إ ّن املسار السليم الذي هو حمط اإلهتمام والد ّقة يف اقتصاد البلد
ويف العمل واإلنتاج واالستثمار حيتاج إىل إرشاف السلطات جمتمعه.

151

خطاب الويل لعام 2012م

ٌ
نشاط اقتصادي بالطريق الصحيح يف هذا البلد ـ عندما يرى أنّنا نحارب
يكون له
الفساد االقتصادي واملفسدين االقتصاديني ،فإنّه سوف يرس ويطمنئ .جيب علينا أن
نتمكّ ن من إنجاز هذه املواجهة الصحيحة عىل املستوى القانوين .جيب علينا أن نلتفت
نتحدث عن اإلنتاج املحليّ  .وبالطبع وحلسن احلظ،
إىل إجياد املزيات التنافسية .نحن
ّ
ٌ
ملحوظ عىل صعيد اإلنتاج املحيل .وبالتأكيد ذاك املقدار املستقر يف الذاكرة
تقد ٌم
فهناك ّ
العامة للشعب هو أقل مما أُنجز .وهذا اإلنجاز اجلديد واملميزّ ـ والذي حلسن احلظ
ّ
قد أُنجز يف هذه الرشكة وقد شاهدناه ـ له أمهية كربى؛ التأسيس واإلجياد واإلطالق
وبمدة قصرية ،التصميم املحليّ والصناعة املح ّلية واألدوات
بواسطة الطاقات املحلية
ّ
املحلية .لكن فيما يتع ّلق بتقوية اإلنتاج املحليّ فإ ّن مسألة النوعية مهمة جد ًا .حيث
والعمال األع ّزاء أن يلتفتوا إىل هذه القضية .فكون األسعار
جيب عىل إدارات اإلنتاج
ّ
منافسة مسألة مهمة ،وجيب االلتفات إليها ،وهذا ما يتط ّلب مساعدة احلكومة .هذه
أعمال كثرية جيب إنجازها ،وهي ال تنحرص بمسؤولية احلكومة؛ فاحلكومة وجملس
ٌ
الشورى اإلسالمي واألجهزة اإلدارية املختلفة والقطاع اخلاص وأبناء الشعب وص ّناع
الثقافة يف املجتمع ـ أولئك الذين يصنعون بكلماتهم ثقافة الشعب ـ ودعايات اإلذاعة
والتلفزيون عليها جميع ًا أن تكون يف خدمة اإلنتاج الوطين .وإذا نجحنا يف إنجاز هذا
وجهنا رضب ًة قاصم ًة ألعدائنا الناهبني.
العمل نكون قد ّ
إ ّن السياسات القائمة عىل حمورية اإلنتاج وترسيخ ثقافة استهالك اإلنتاج املحليّ ،
واالرتقاء بنوعية املنتجات املح ّلية والتطوير واالبتكار يف اآلالت واملحاصيل واإلدارة
أعمال جيب القيام هبا ،وأملنا بمشيئة اهلل أن ُتنجز.
والصناعة ،ك ّلها
ٌ
إنّين أعتذر من األصدقاء واإلخوة واألخوات الذين جلسوا حتت الشمس يف هذا
اجلو احلار.

أملنا بمشيئة اهلل أن تكون حياتكم حيا ًة طيبة ومليئة بالنشاط والبهجة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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يف لقاء جمعٍ من معلّمي البالد

املناسبة :يوم املع ّلم.

حشد من معلمي البالد.
احلضور:
ٌ

املكان:طهران.
الزمان2012/5/2 :م.
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حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

أرحب بكم كثري ًا أهيا اإلخوة واألخوات األع ّزاء ،املع ّلمون املحرتمون ألبناء هذا
ّ
الشعب وأجياله الصاعدة .من الرضوري يف بداية الكالم اإلعراب عن تقديرنا العظيم
لذكرى شهيدنا اجلليل الشهيد مطهري؛ ألن هذا العظيم كان مع ّلم ًا لكا ّفة املستويات
ٍ
ٍ
صحة عمله بدمائه .وقد ُجعل اسمه عىل
فعال ال يمحقه الدهر .وقد مهر ّ
بأسلوب ّ
جدير؛ رحم اهلل ذاك اجلليل.
ألمر
ٌ
لوح تكريم مع ّلمي البلد ،وإنه ٌ
حمبتنا لكم أيهّ ا املع ّلمون األع ّزاء .ويوجد
إ ّن اهلدف األسايس هلذا اللقاء هو التعبري عن ّ
كالم يف جمال التعليم والرتبية والتنظيم والتشكيالت واملضمون والشكل وغريها.
ٌ
ٍ
ّ
وقد ذكرنا الكثري منه يف مناسبات خمتلفة .لقد جعلنا لقاءنا السنوي ليوم املعلم من
أجل أن نظهر ونثبت ونعلن عن اعتقادنا بمزنلة مقام املع ّلم وعلو شأنه.إن حقيقة
القضية تكمن يف هذا ،وهو أمر الئق.
عدة أمور؛ أحدها املا ّدة اخلام اليت هي بيده ويريد
إ ّن ما يضفي عىل املع ّلم القيمة هو ّ
إيصاهلا من خالل عمله وسعيه إىل النتاج النهايئ وهذه املادة ليست بال روحٍ؛ إهنا
يبدل اإلنسان ماد ًة جامدة من خالل بذل اجلهد
مهم جد ًا .أحيان ًا ّ
اإلنسان وهذا ٌ
أمر ٌّ
ٍ
أمر ّقي ٌم يف حم ّله .وأحيان ًا
واالبتكار ،والعرق وساعات العمل إىل نتاج مطلوب ،وهو ٌ
تكون هذه املا ّدة اليت بيدنا موجود ًا إنساني ًا بما حيمله من استعدادات ،وعواطف
وأحاسيس ،وقابلياتٍ هائلة .فهذا الفىت يمكن أن يصبح يف املستقبل مثل إمامنا اجلليل،
يمكن أن يصبح مصلح ًا اجتماعي ًا ،ويمكن أن يكون عامل ًا ّ
فذ ًا ،ويمكن أن يصبح
إنسان ًا صاحل ًا وسامي ًا .إ ّن جميع هذه االستعدادات موجودة يف هذه الفئة من األطفال
ترصف املع ّلم .ونحن نريد نقل هذه االستعدادات إىل
واألحداث؛ واليت توضع يف ّ
عامة شعبنا ورشائح
مهم هذا العمل .وإ ّن ّ
جل خطايب إىل ّ
الفعلية؛ فانظروا كم هو ٌّ
جمتمعنا املختلفة ليعرفوا قدر املع ّلم ومزنلته.
ومهمته بشكل ٍ صحيح،
وليعرف مع ّلمنا العزيز أمهية موقعيته ،وعظم مسؤوليته،
ّ
وليعرف قدر نفسه؛ فليعلم أنّه إذا أدى هذا الدور هبمة صحيحة ،ونية صافية ،وقصد ٍ
ّ
ّ
معىن وقيمة .ومثل هذه
إهلي ،وجهد ٍ متناسب ،فكم سيضفي عىل هذا املجتمع من
ً
القيمة املضافة ليست أمر ًا عادي ًا؛ فهي أمر استثنايئ .لعلكم تعلمون أمهية تربية إنسان ٍ
ٌ
ٍ
يتبدل إنسا ٌن ما من بني هؤالء الذين
صالح ٍ وعاملٍ
ومقتدر .كما أنه من املمكن أن ّ
صاروا بني أيادي املع ّلمني إىل شخص ٍ
رب
ٍّ
دنيوي .فمن املمكن هلذا الطفل إذا مل ُي َّ
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وأهم ّية المع ّلم
رسالة العلم
ّ
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بشكل صحيح أن يصبح مثل هتلر أو جنكزيخان ،هذه هي املسألة .إ ّن أمهية عمل
وسمو حركته وسعيه وحرصه وتفكريه الصحيح وعمله الالئقُ ،تعلم من هذه
املع ّلم،
ّ
يتوجه إىل العاملني يف مؤسسة الرتبية والتعليم؛ حسن ًا،
اجلهة .كذلك ،فإن اخلطاب
ّ
فهؤالء املع ّلمون يعملون يف هذه املؤسسة ،وضمن أنظمتها وبراجمها؛ وهلذا فإ ّن عىل
عامة الناس ،واملع ّلمني أنفسهم ،وكذلك هذه املؤسسة الفاعلة أن ال ينسوا موقعية
ّ
ّ
ّ
تبدل أفضل
املعلم .فاملعلم هو ذاك املنتج والعامل وصاحب األنامل املاهرة اليت ّ
حماصيل اخللقة ،وأهم املواد اخلام إىل أفضل النتاجات النهائية اليت يمكن االستفادة
منها.

قيمة العلم
وهلذا ،لنا احلق أن نقول هذه السنة أننا اجتمعنا هنا من أجل التعبري عن حبنا للمع ّلمني.
نريد أن نقول أنّنا نعرف قدر هذه املزنلة الرفيعة واملرتبة العالية اليت لكم أيهّ ا املع ّلمني.
فلو أ ّن املع ّلم عمل بشكل جيد وصحيح وتدبري وحرص ،فسرنى أن جميع مشكالت
هذا املجتمع س ُتحل .ال أننا نريد أن نقول أنه ال يوجد عوامل مؤثرة يف تربية شبابنا
خارج حميط املدرسة ،فاألرسة مؤ ّثرة ،ووسائل اإلعالم كذلك ،والبيئة االجتماعية
لكن الصانع األسايس واليد املاهرة األصلية اليت يمكن
العامة ـ فال شك يف ذلك أبد ًا ـ ّ
بناء حمكم ًا ،ال يمكن أن تؤ ّثر فيه كل هذه العوامل املختلفة تأثري ًا جوهري ًا ،هي
أن تبين ً
املع ّلم ،وهذه هي قيمة املع ّلم.
حمل التعليم،
أقول لكم أ ّن هذه القيمة هلا عند اهلل تعاىل الكثري من احلسنات .فأنتم يف ّ
ويف البيئة التعليمية ،حيث تتفاعلون مع هؤالء األطفال واألحداث ،اعلموا أن الكرام
ٍ
حلظة من عملكم حسنة .فكيف يمكن حساب هذا حني
يدونون كل
الكاتبني اإلهليني ّ
ٍ
كل حلظة عبادة.
يكون عمل اإلنسان وحياته وشغله يف ّ
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وبالطبع ،إىل جانب هذه األمهية الفائقة اليت أرشنا إليها ،يوجد نقطة أخرى وهي تظهر
أمهية هذا العمل وهي اجلهد والتعب الذي يلقيه املع ّلم عىل عاتقه .ففي غرفة الدرس
وأجواء التعليم يواجه املع ّلمون األطفال واألحداث بأخالقهم املختلفة ومشاعرهم
يتحملوهم ويصربوا ..وهذا ما يرفع من قيمة
الشبايب ،وعليهم أن
املتنوعة وفوراهنم
ّ
ّ
ّ
يوم مبارك ،وإن شاء اهلل يكون مبارك ًا عىل جميع
هذا العمل .هلذا فإ ّن يوم املع ّلم هو ٌ
املع ّلمني ،وكذلك عىل الشعب اإليراين.

مؤسسة التربية والتعليم
تطوير ّ

التحول البنيوي
وثيقة
ّ

أكرر يف
لقد ذكرنا بعض املسائل يف السابق بشأن
ّ
التحول البنيوي .ولقد كنت دائم ًا ّ
لقاءايت مع املع ّلمني واملسؤولني الثقافيني ،واملجلس األعىل للثورة الثقافية وغريهم
التحول البنيوي» قد
هذا األمر ،وحلسن احلظ ،قد وصل إىل نتيجة؛ بحيث إ ّن «وثيقة
ّ
التحول البنيوي يف
حتدد منهج
مدونة ّ
ّ
وص ّوبت .فاليوم هلذه املؤسسة «وثيقة» ّ
أعدت ُ
ّ
تم إنجاز قسم من هذا العمل .غاية األمر أ ّن هذه
التعليم والرتبية.
ٌ
وحسن جد ًا ،لقد ّ
حق املعاينة ،والطبيب
الطبية .فإنّنا إذا ذهبنا إىل الطبيب ،وأ ّدينا ّ
الوثيقة مثل الوصفة ّ
ثم ذهبنا إىل البيت
قام باملعاينة أو التشخيص ،وكتب لنا وصف ًة ووضعناها يف جيبناّ ،
وظن ّنا أ ّن األمر قد انتهى ،فهل خيتلف هذا األمر عن عدم مراجعة الطبيب بيشء سوى
أنّه قد أنفقنا املال وقطعنا مسافة عىل الطريق ،ينبغي تناول الدواء؛ ففي هذه الوصفة قد
أي وقت ،وجيب تنفيذ هذا وتطبيقه؛
ُد ّون اسم الدواء ومقدار ما ينبغي تناوله منه ويف ّ
حسن ،لدينا اآلن «وثيقة
ولو مل نفعل ،فالذهاب إىل الطبيب وأخذ الوصفة كأن مل يكن.
ٌ
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ونقطة أخرى تتع ّلق بالتعليم والرتبية .فإ ّن التعليم والرتبية من ّظمة واسعة االنتشار يف
هذا البلد .وأحد الفرص اليت ُوضعت بيد هذا البلد والثورة هي فرصة مؤسسة التعليم
عدة ماليني،
والرتبية .أنتم املسؤولون وكرباء الرتبية والتعليم لديكم مؤسسة
تضم ّ
ّ
تتحرك يف بدن
تنترش كاجلهاز العصيب يف كل هذا اجلسم الواسع؛ كعروق الدم اليت ّ
اإلنسان .فهذه املؤسسة تصل إىل أعماق املدن والقرى .وحلسن احلظ ،وخصوص ًا بعد
الثورة ،لع ّله ال يوجد نقطة يف هذا البلد ال يكون للرتبية والتعليم فيها تواجد .فهذه
املؤسسة عظيمة ونحن ليس لدينا مثلها من حيث احلجم والسعة يف هذا البلد .فالناس
ترصف هذه املن ّظمة.
يأتون بأبنائهم برغبة وإرادة وأمنية ،ويضعون أبناءهم حتت ّ
ِ
هذه املؤسسة مسؤولة عن أعمال كبرية ،ومثل هذه الفرصة السانحة ُتعظم مسؤوليتها.
وأنا أريد أن أؤكد عىل هذه القضية ،وهي «مضاعفة املسؤولية» .وكما أشار الوزير
املحرتم مؤخر ًا ،وأنا العبد عىل ا ّطالع ،وهناك جهود طيبة ُتبذل عىل مستوى الوزارة
من حيث الوقت والسعي ،واالجتماعات الكثرية ،وتبادل وجهات النظر وتوحيد
نقدر هذه املساعي اليت ُتبذل ،غاية األمر التفتوا
مهمة جد ًا ،وإنّنا ّ
اآلراءّ ،
فكل هذه ّ
إىل أ ّن عظمة العمل هي بدرجة مهما بذلنا معها من جهد ال ينبغي أن نريض أنفسنا
ونقول :حسن ًا لقد أمتمنا عملنا.
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ٍ
ختطيط دقيق فيما يتع ّلق
التحول البنيوي» يف الرتبية والتعليم ،وهذه الوصفة حتتاج إىل
ّ
ّ
التحول البنيوي ال الشكيل الظاهري.
بكل بنودها .فإن احلديث هو حول
ّ
ٍ
كان الشكل اجلديد للرتبية والتعليم لدينا عبارة عن يشء مزخرف ومستورد ٍ وكانت

حسن ،لقد عملنا هبذا الشكل لسنوات .وحىت لو كان ذاتي ًا ونابع ًا من
له غايات.
ٌ
عدة سنوات إشكاالت؛ هلذا جيب القيام بالتحديث،
الداخل ،فإ ّن املرء سيواجه بعد ّ
التحول البنيوي
عمل رضوري .لو أردنا حتقيق هذا
وهلذا فإ ّن هذا
التحول البنيوي ٌ
ّ
ّ
يف الرتبية والتعليم ،أي إ ّن هذه األموال اليت تنفقوهنا واألوقات اليت تقضوهنا ،وكل
هؤالء املع ّلمني الذين ترسلوهنم إىل خمتلف أنحاء البلد ،يف املدارس وألجل الطلاّ ب،
لو أردنا أن يكون تأثريهم مضاعف ًا ،وأن ُيستفاد منهم بالنحو األمثل فيجب أن يتحقق
التحول حيتاج إىل ختطيط؛ جيب وضع هذه الوثيقة موضع التخطيط
التحول ،وهذا
هذا
ّ
ّ
خطوة خطوة.
جيب أن يكون هناك خارطة للطريق .وال يكون األمر بحيث إ ّن أي مسؤول أو وزير
أو مدير يف أي قطاع يقوم اليوم با ّتخاذ ٍ
قرار ثم يقوم يف اليوم التايل بتغيريه بحسب
إهدار لألوقات والطاقات .وهذه نقط ٌة أساسية .وجيب أن يكون
فكل هذا هو
سليقتهّ .
ٌ
ٌ
التحول البنيوي ،جيب أن نضع بني األيادي
ودقيق ألجل هذا
حمكم
ختطيط
هناك
ٌ
ّ
ٌ
ويضمن فيه أ ّن
ويؤيدوه ويؤمنوا به ُ
خارط ًة للطريق ،وهذا ما ينبغي أن يقبل به اجلميع ّ
الرتبية والتعليم ستسلك هذا الطريق حىت النهاية وطبق هذا الربنامج.

النشاط الدائم
وهنا يوجد نقطة ثاني ٌة وهي قضية عدم إيقاف العمل ،وهي ترتبط بالنقطة السابقة
أما
نفسها .فال ينبغي ترك العمل .فيجب متابعته حىت الوصول إىل النتيجة النهائية؛ ّ
أناس وأثىن آخرون وانتقد غريهم ،ثم
إذا بدأنا عمالً ما ،وأثرنا حوله الضجيج ففرح ٌ
مدة خبت نرياننا ،وبردت حركتنا ،فإ ّن النتيجة لن تتحقّق من وراء العمل؛ ويف
بعد ّ
هذه احلالة فإ ّن أساس العمل سيتلقّى رضب ًة قاصمة .إنّين أذكر هذا للمدراء واملدراء
العامني ومدراء الوزارة ومدراء املحافظات واملدن واملراكز.
ّ
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واملقررات؛ وقضية املع ّلم أهم
مهمة جد ًا ،وكذلك التخطيط
حسن ًا ،إ ّن قضية الكتاب ّ
ّ
من الكل .لو أنّنا أردنا حتسني عمل املع ّلمني فإ ّن هذا يتط ّلب التدريب وإقامة الدورات
واألولية؛ فيجب إقامتها.
الالزمة؛ فإنهّ ا رضورية ألنهّ ا من األعمال األساسية
ّ

أهم ّية التعليم والتربية
ّ

ومن بني هذه املطالب أريد أن أستنبط أمهية التعليم والرتبية.فلو أن اإلنسان يف الواقع
يقسم أعمال البلد وقطاعاته املختلفة ويضعها بحسب األمهية ،فإ ّن الرتبية
أراد أن ّ
والتعليم توضع يف أعىل الالئحة وعىل رأسها.
إ ّن وضع شبابنا اليوم يرتبط بالرتبية والتعليم ،وكذلك أخالقنا .وهناك من يشكو ملاذا
نتقدم
نتقدم عىل صعيد األخالق ،وهذا بالطبع
صحيح ،ونحن نقول بأ ّن علينا أن ّ
مل ّ
ٌ
يف املجال األخالقي؛ غاية األمر أ ّن من رشائطه أن يكون لشبابنا قدوة .فإ ّن بعض
األشخاص بسلكوهم وعملهم ومنطقهم ،يصبح نموذج ًا سيئ ًا لشبابنا.إن صناعة
النموذج القدوة هو من أكرث األعمال رضورة.
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ونحن لدينا الكثري من هؤالء .ففي هذا الزمان يوجد لدينا من الشباب اجليدين ومن
كل منهم،
النماذج النورانية اليوم ـ خت ّلد يف التاريخ ـ بحيث يكفي ،بمقدار تعريف ٍّ
أن نضع نماذج ممزية وقدوة أمام شبابنا .هؤالء شباب سبقوا من كان متقدما عليهم؛
شباب حرضوا درس هذا العبد وأمثاله ،لك ّنهم سبقونا بمئة خطوة ،نحن ذكّ رنا وهم
ٌ
عملوا ،ولكن نحن مل نعمل .كم من هؤالء الشباب ،وكم من هؤالء الشهداء من كانوا
وتقدموا علينا ،ومنحوا هذا البلد
قد تع ّلموا من أمثالنا ،ولكنهم أصبحوا أفضل م ّناّ ،
ع ّزته ،ونالوا عند اهلل املزيد من الع ّزة؛ «فلماذا وعدت أنت ،وهو أ ّدى» ،نحن وعدنا
كل واحد ٍ منهم واجعلوه أمام
وهو عمل .إ ّن لدينا كل هؤالء الشباب؛ فاستحرضوا ّ
وعرفوا هؤالء الشباب  -من اجليل احلايل  -عىل نخوة أولئك
أعني اجليل احلارضّ ،
زي ،وسلوكهم احلسن مع
ومهتهم وصدقهم وصفائهم وتضحياتهم ووعيهم املم ّ
ّ
عد ملهم ًا.
ي
هذا
كل
واألصدقاء،
واألرسة
والوالدين
والزمالء
الناس
ُ ّ
ّ
أعمال كثرية ،ينتظرنا الكثري من األعمال ،يف الرتبية
كل حال يوجد أمامنا
ٌ
وعىل ّ
والتعليم ويف األجهزة اإلعالمية والتبليغية ويف اإلذاعة والتلفزيون ويف أجهزة الدولة،
وأمثايل املتلبسني بلباس هذا العبد ،علينا القيام بالكثري من األمور .نحن مسؤولون،
فلنتحمل املسؤولية ونعمل ،جيب
ويفرتض أن تنحين عواتقنا حتت ثقل املسؤولية؛
ّ
عىل اجلميع أن يعملوا.

النيابية
أهم ّية االنتخابات
ّ
ّ

وهناك جملة واحدة تتع ّلق باالنتخابات .فواحد من األعمال ما يتع ّلق باالنتخابات
اليت ستجري بعد غد .لقد أ ّدى شعب إيران ،وطيلة هذه السنوات الـ  ،33العمل
املطلوب بوعي ٍ وذكاء ويف الوقت املناسب .وقبل انتصار الثورة كان األمر كذلك،
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وهو ما أ ّدى يف النهاية إىل انتصارها .وهكذا كان األمر طيلة هذه العقود الثالثة .وأينما
وجد هذا الوعي الزائد والتشخيص الالزم للحظات احلساسة واملصريية ،كان شعب
إيران يقطف النتائج اجليدة واملهمة؛ ومنها هذه االنتخابات األخرية يف شهر اسفند
ٍ
جيد ،فتأ ّلق؛ وترك بصماته .ولكن حسن،
املايض ،حيث قام الشعب اإليراين بعمل ّ
هناك ما أُنجز وقد بقي عمل .وإ ّن شعب إيران وهبذه اخلطوة العمالقة اليت سيخطوها
سيقبل عىل صناديق اإلقرتاع ،ويتم عمل جملس
إن شاء اهلل يف يوم اجلمعة ،حيث ُ
الشورى اإلسالمي ،إن شاء اهلل سيظهر املزيد من التأ ّلق ،ويكون مثار إعجاب العامل.

وعي الشعب

وأي شعبٍ لن يصل
إ ّن العامل اليوم هو عاملٌ جيب عىل الشعوب فيه أن تعبرّ عن نفسهاّ .
إىل ّأية نتيجة فيما لو اعزتل وتباطأ وتطلع إىل هنا وهناك .إ ّن الشعوب بوعيها ونزوهلا
إىل امليادين وبطاقاتها واستعداداتها يمكنها أن حتقق النجاح؛ هكذا هو العامل اليوم،
وهكذا كان دائم ًا ،غاية األمر أ ّن هذا الوعي يف يومنا هذا قد ازداد بني الشعوب.
فأحيان ًا ،نجد شعب ًا عظيم ًا بتاريخ ٍعريق ٍ وأحيان ًا برتاث ٍ
علمي عظيم ،عندما يغفل عن
ٍّ
نفسه وال يزنل إىل امليدان وال يبذل اجلهود نجده فجأ ًة يصطف إىل جنب الشعوب
املتخ ّلفة الفاقدة ألي سوابق وتراث وجذور.
إ ّن شعب إيران يف الساحة جاهز  -وحلسن احلظ  -هو شعب صاحب بصرية ٍ ومدرك ٍ
عدوه .وخالل هذه السنوات الـ  33عرفنا أعداءنا
ملوقعه ،وبحمد اهلل هو يعرف
ّ
رياء وكذب ًا لك ّنهم
وعرفنا من هم ،وكيف أنهّ م يف بعض األحيان يتظاهرون بالصداقة ً
أعداء ،ولكي يتمكّ ن شعب إيران يف هذا العامل الكبري -ويف مثل هذه الزناعات اليت
جتري بني القوى املادية  -من الدفاع عن حقّه ومستقبله وأجياله اآلتية ،عليه أن يكون
واعي ًا حذر ًا ،ومتواجد ًا يف الساحات ،ومن نماذج ذلك كله هذه االنتخابات؛ وبالطبع
يوجد نماذج أخرى كثرية.
ٍ
حلظة واحدة
إنّنا نرى األفق الواضح .إنّين بحمد اهلل وبسبب اللطف اإلهلي مل أشعر يف
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أ ّن هذا األفق املرشق باألمل قد عرض عليه أي رين أو تردد يف قليب .فأنىّ نظرت
ق ،وبحمد اهلل إ ّن ذلك سيتحقق .إنين أقول لكم وبفضل
شعرت أ ّن املستقبل مرش ٌ
الرب ،إن مستقبل إيران اإلسالمية ،عندما يصبح هؤالء الشباب أنفسهم يف ساحات
العمل ،سيكون أفضل بدرجات من يومنا هذا .نسأل اهلل تعاىل أن يو ّفقكم جميع ًا وأن
يو ّفق شبابنا ويعني اجلميع؛ وإن شاء اهلل يتمكّ ن كل واحد منا وأينما كان من القيام
بعمله.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كلمة الإمام اخلامنئي

يف لقاء مدّاحي �أهل البيت

ال

^

املناسبة :والدة السيدة فاطمة الزهراء ^.

واملداحني ألهل البيت ^.
احلضور:
جمع من الشعراء ّ
ٌ

املكان :حسينية اإلمام اخلميين  -طهران.
الزمان2012/5/12 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

نبارك هذا اليوم العظيم ،هذا اليوم التارخيي الذي ال ُينىس يف التاريخ ،يوم والدة
زهراء الطهر  -والذي يصادف بحمد هلل ذكرى والدة قائدنا املحبوب وإمامنا
مداحو
وإسوتنا چ  -نباركه لكم جميع ًا أهيا اإلخوة األعزاء واألخوات العزيزات ّ
أهل البيت^ ،و ذاكرو الفضائل البارزة الناصعة يف خرية خلق اهلل (عزوجل).

نعمة معرفة أهل البيت

^

والرواد والقادة الذين فتحوا لنا هذه
رحمة اهلل عىل اآلباء واألمهات واملاضني
ّ
النافذة املضيئة نحوالشموس املعنوية ،ور ّتلوا يف أسماعنا ترانيم حمبة أهل البيت^
منذ بداية حياتنا ،ويف فرتة طفولتنا ،وحني كنا يف املهد ،وجعلوا أفئدتنا ترتوي من
حمبة هؤالء العظماء .اللهم اجعل هذه
املحبة واملعرفة أعمق وأرسخ يف قلوبنا وأرواحنا يوم ًا بعد يوم،
الشموس املعنويةّ ،
وال تسلبنا هذه النعمة حىت حلظة واحدة.

^

المداحين نعمة
عمل
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء مدّاحي أهل البيت

وحمبتهم نعمة كبرية .لو أنفقنا أعمارنا كلها لشكر هذه النعمة
معرفة أهل البيت^ ّ
الكربى بأن مل جيعل اهلل تعاىل أعيننا كليلة عاجزة عن إدراك احلقيقة ،واستطعنا أن
ونحبها وال
نبرص هذه األنوار الطالعة املضيئة بقدر استعداداتنا ،وندركها ونعشقها
ّ
واحلق يقال.
نغفل عنها ،لكان ذلك قليالً،
ّ

مداحيهم والصادحني بالثناء عليهم .أحيان ًا
وإهنا لنعمة أخرى أن يصبح املرء من ّ
يرى املرء حقيقة ويعرفها ،لكنه أحيان ًا يعبرّ عن هذه املعرفة ،وهذه املحبة بقوالب
املداحني واخلطباء يف هذا
من هبا اهلل عىل ّ
الشعر والنرث وينرشها .هذه نعمة أخرى ّ
السبيل .عليكم أن تعرفوا قدر هذا .نفس هذا املدح العلين هو مدح للمادح نفسه.
يقول الشاعر:
مداح لنفسه ،فهو يقول إ ّن عينيه بصريتان وليستا كليلتني(((.
مداح الشمس ّ
ّ
( )1املولوي جالل الدين الرومي ،مثنوي معنوي ،الدفرت اخلامس.
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حينما يمدح املرء نور ًا وجماالً ويثين عليه ،فإنه يف احلقيقة يمدح نفسه ،ألنه يثبت
بأنه عارف باجلمال ،وأن له عينني تريان ،وأنه يفهم ويدرك .أضف إىل ذلك أن نرش
هذه الفضائل واملعنويات بني الناس يساعد عىل تربيتهم .يمكن للناس  -بمعرفة
النماذج وباالستمداد من تبعية هذه النماذج  -االرتقاء يف املدارج العليا واملقامات
السامية .إذا رستم يف هذا الدرب فقد أنجزتم عمالً كبري ًا.

اجعلوا النوايا إلهية
هذا هو أساس القضية ،إذا كانت نوايانا يف هذا املدح والثناء نوايا إهلية وبقصد تنوير
القلوب وجالء األذهان ،وإذا عبرّ اإلنسان عن هذا وقاله ،عندئذ سيكون واحد ًا من
جنود اهلل﴿ .ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾((( .أحد جنود اهلل هو الشخص الذي ينرش
هذه احلقائق بلسانه وبيانه وقرحيته وذوقه .سيكون جندي ًا من جنود اهلل .أما إذا كانت
النية شيئ ًا آخر فال .أي عمل أرفع من اجلهاد؟ يقول :إذا سار املرء للجهاد من أجل
هدف مادي ،فال هو جماهد وال يكون شهيد ًا إذا قتل .مع أنه سار إىل ساحة احلرب.
إذا خضنا هذه امليادين ألجل أهداف مادية  -ناهيك عن أن تكون أهدافنا ال سمح
اهلل وضيعة  -فإهنا لن تسبب لنا الرفعة والسمو .وليس هذا وحسب بل ستؤدي إىل
تسافلنا وسقوطنا .وهذا أمر ال خيتص باملدح .بل كذلك األمر بالنسبة للتفقه يف الدين،
وصريورة االنسان عامل ًا أو جمتهدا أو مفكر ًا .النية هي الروح اليت يف جسد أعمالنا،
"إنّما األعمال بالنيات"((( ،النوايا هي اليت تضفي القيمة عىل األعمال.
حسن ،إذا تقرر أن تكون النوايا إهلية ،إذن جيب أن تنظروا وتروا ما هو البيان واملنقبة
والفضيلة اليت تؤدي إىل هداية متلقيكم .هذه هي النقطة اليت كررتها طوال هذه
األعوام املتمادية اليت قد تصل إىل نيف وعرشين عام ًا ،حيث نجتمع يف مثل هذا
الروضةاملغردين .أنظروا ماذا تقرأون للناس وما
مداحي وبالبل عشق هذه
اليوم مع ّ
ّ
ثمة أشياء ال يؤدي ذكرها وقوهلا
ليتنور مستمعكم بنور فاطمة الزهراء÷ّ .
تقولون ّ
إىل أي فتح ،أو فائدة يف أذهان مستمعيكم ،وال يفيض إىل أي هبجة يف أرواحكم .فال
وترغب يف اتباع فاطمة
تقولوها.أذكروا األشياء اليت تر ّقق القلوب ،وتزيدها خشوع ًاّ ،
الزهراء ÷ اذكروا األشياء اليت يمكنها أن تشجع وحتث مستمعيكم عىل السري يف
الدرب الذي سارت تلك السيدة العظيمة .وهذا ما حيتاج إىل تفكري وتعليم ،وهو
ليس باألمر السهل اهلني.
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( )1الفتح.4 ،
( )2التهذيب ،ج ،1ص.83

استخدام الفن في المدح
مداحو أهل البيت^ يف الوقت احلارض  -حلسن احلظ  -جماعة كبرية يف
يشكل ّ
املداح استخدام الفن للتعبري عن احلقيقة .فهذا الوقوف بحد
كل أنحاء البالد .مهمة ّ
ذاته ،وقراءة أشعار بصوت حسن ،وحلن جميل  -الشعر فن ،واللحن فن ،والصوت
فن  -وأن يعبرّ اإلنسان بعدة فنون عن حقيقة ،فهذا ما يمكنه أن يرتك تأثري ًا مضاعف ًا
يف أذهان املستمعني ،واحلضور يف املجلس واملخاطبني .هذه نعمة كبرية جد ًا وفرصة
كبرية جد ًا.

المداحين وطريقة عملهم
أهم ّية
ّ
ّ
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مداحي أهل البيت^ وأوفياء لكم ،ونعترب عملكم قيم ًا،
نحبكم يا ّ
إنكم تعلمون أنّنا ّ
املداحني ،وأغلبكم شباب ويف مزنلة
لكنين اشرتطت دوم ًا هذا الرشط الكبري عىل ّ
أبنائنا ،وهذه نصيحة أبوية سوف تتابعوهنا إن شاء اهلل :عليكم باألشعار اجليدة واملليئة
باملضامني وطبع ًا اجلميلة؛ فن الشعر نفسه يرتك تأثرياته .حينما يكون الشعر جيد ًا
وتكون هيكليته وألفاظه جيدة  -الشعر اجليد باملضامني اجليدة  -فإ ّن تأثريه سيكون
أكرب ،مضاف ًا إىل أنّه سريفع مستوي ذهنيات الناس وتفكريهم.

^

مداحي أهل البيت^  -واحلمد هلل  -تنمو وتزداد يوم ًا بعد يوم ،و الناس
وجماعة ّ
وحيبوهنم ويندفعون ويرحبون ،هكذا تكون كل األشياء متوفرة .إذا انقىض
يتقبلوهنم ّ
عدة فنون  -فن الشعر،
وقت اجللسة(جلسة املدح واألشعار) بيشء آخر ،وإذا أنفقت ّ
وفن الصوت ،وفن اللحن  -يف يشء ال فائدة فيه ملستمعكم إطالق ًا ،لكان هذا خرسان ًا؛
يصح أن نقول أل ّن أصواتنا حسنة ،ونحفظ بعض
فمهمة املدح مهمة صعبة .ال
لذا
ّ
ّ
واملداحون اآلن يقرؤن عن الورق واحلمد هلل ،ويف املايض كان من العيب
األشعار ّ -
املداح أن يستخرج من جيبه ورقة ويقرأ عنها ،بل كانوا يقرؤون القصائد الطوال
عىل ّ
من خمسني أو ستني بيت ًا عن ظهر قلب ،وطبع ًا ال رضورة هلذا اليوم ،وال إشكال يف
القراءة عن الورقة  -ونأخذ شعر ًا عن أحدهم ونقرؤه بصوت حسن ،ليست هذه هي
بمداحي أهل
القضية ،جيب أن تنظروا وتدققوا وتفحصوا األمور .هذه مسألة تتعلق ّ
البيت^ األعزاء.
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أنظروا إىل املجتمع ،والحظوا ما الذي حيتاج إليه ،هذه ليست أمور ًا خافي ًة اليوم
عىل أمثالكم من الشباب ،وأنتم متع ّلمون ومثقّفون وأصحاب فهم وبصرية،
مستوى التفكري يف جمتمعنا حالي ًا هو مستوى عال ٍ  -واحلمد هلل  -وشعبنا صاحب
مداحي أهل البيت^ أيض ًا ،أنتم تعلمون ما
بلوغ ونضج فكري ،وأنتم جماعة ّ
الذي حيتاجه الناس .حتتاج الناس اليوم إىل الدين واألخالق واإليمان الراسخ
والبصرية ،ومعرفة الدنيا ومعرفة اآلخرة ...كلنا بحاجة هلذا .أن تقولوا إ ّن فاطمة
الزهراء÷ تدخل املحرش وينبهر املحرش كله بعظمة ابنة الرسول | ،فيجب أن
نعرف املحرش ،ونعرف القيامة ،ونعلم هيبة اجلالل اإلهلي يف املحرش ،وهذه أمور
حتتاج إىل معرفة ووعي .والقرآن الكريم زاخر بالبيانات اليت تدلنا عىل هذه املعاين،
عربوا عن هذه األمور بلغة الشعر،
وكذا احلال بالنسبة للروايات واألحاديثّ .
وبالفن الذي حتملونه.
بأي عمل أمر صعبة جد ًا ،ولكن بعد أن يبدأ العمل ويسري عىل
تعلمون أن البدء ّ
سكّ ته ،فإنه سوف يسهل .أن يستخرج الرسول األكرم | من جمتمع جاهل ٍ
متعصبٍ بعيد ٍ عن األخالق ،أسري لشىت صنوف الفساد ،أمثال عمار وأيب ذر ،فهل
ّ
هذه عملية سهلة؟ ما الذي فعله الرسول|؟ ما هي القطعة اليت استطاعت حتريك
هذه املاكنة؟ أنظروا يف اآليات املكية ،فيها بالدرجة األوىل ذكر القيامة والعذاب
اإلهلي ،والتخويف من النقمة اإلهلية للكافرين واملعرضني والعمي ،هذا هو اليشء
حرك الناس احلركة األوىل .جيب أن ال نغفل عن هذه النقطة .الشفاعة حمفوظة
الذي ّ
واملحبة حمفوظة يف حم ّلها ،والوالية حمفوظة يف حم ّلها ،لكن اهلل تعاىل له
يف حم ّلها،
ّ
رحمته وله سخطه .جيب أن نتذكر السخط اإلهلي أيض ًا .جيب أن نذكر به أنفسنا
ثم نذكر به الناس .هذا ما هي ّز قلوبنا وينتشلنا من أعماق اجلهل واملاديات
أوالً ومن ّ
واملشكالت ،هذا مما نحتاجه؛ لنعرف الدنيا ولنعرف اآلخرة ولنعرف واجباتنا
ولنعرف اجلهاد.
شعبنا اليوم شعب حديث الوالدة يف عامل غارق يف املصاعب ،بخلقة أخرى وهيئة
أخرى وشاكلة أخرى وأبعاد وجودية جديدة .يف عامل تتضافر فيه كل العوامل
وتسعى وتواصل العمل من أجل إبعاد القلوب و الناس عن املعنويات ،ولد شعب
يتخذ من اإليمان بنية حتتية له ،فهل هذا باليشء القليل؟ إن هذا يتألأل كاملاس،
وال رضورة ألن نزيد من الزخارف واحليل ،فهو يشء يسطع كالشمس .إن لنا
مثل هذا الشعب .املعنويات وكذلك املعارف الدنيوية ،وجواهر العلم ،واملساعي

ألسنتنا قاصرة عن مدح الزهراء ÷

( )1فضائل اخلمسة ،ج ،3ص.127

^

للحق ،وليس من باب املجاملة،
وثمة كالم عن السيدة فاطمة الزهراء ÷ إنين -
ّ
ّ
وال من باب كالم جرى تكراره آالف املرات  -إنين قارص ،واللسان قارص،
والقلب قارص ،والذهن قارص إذا أراد مدح ومتجيد هذا املقام الشامخ ،هذا
املوجود اإلنساين ،وهذه الفتاة الشابة ،وكل هذه الفضائل ،وكل هذا التألق ،وكل
هذا الكربياء والعظمة ،إىل درجة أن شخص ًا مثل الرسول األكرم| عندما كانت
تدخل عليه فاطمة الزهراء ÷ كان يقوم إليها((( ،وال يقوم فقط بل يقوم ويسري
إليها .أحيان ًا يدخل شخص للغرفة فتقوم احرتام ًا له ،وأحيان ًا يدخل شخص إىل
قضية أب وابنته .رسول
الغرفة فتندفع نحوه ،فهل هذا مزاح أو هزل؟ ليست هذه ّ
يكرم فاطمة الزهراء ÷ هبذه الصورة ،ويعترب رضاها رضاه ،ورضاه رضا
اهلل| ّ
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السياسية والعمل اإلعالمي الصحيح ،والبناء واإلعمار وبناء املجتمع ،والوصول
إىل البنية االقتصادية املتينة ،والوصول إىل البنية األخالقية الرصينة ...هذه كلها من
أعمالنا ومهماتنا .انظروا ما الذي تستطيعون فعله يف هذه القطاعات واجلوانب
املختلفة ،وكم تستطيعون أن تعملوا عىل توعية اآلخرين .لينتبه شعراؤنا إىل هذه
مداحو أهل البيت^ ،وانظروا عندئذ ماذا
النقاط ،ولينتبه خطباؤنا إليها ،وكذلك ّ
سيحدث.
إذا كان لنا ذخائر وعرفناها جيد ًا واستخدمناها ،فسوف يكون شعبنا واملسلمون
بحد ذاتها من هذه الذخائر .نؤ ّدي الصالة ونتجاوزها
أغىن خلق اهلل .هذه الصالة ّ
بغفلة ،كإنسان مصاب بفقر الدم ،ونقص يف الفيتامينات والربوتينات ،وحيتاج
فيشمها
إىل املواد الرضورية ،وتتوفر له علبة مليئة بكل هذه املواد اليت حيتاجها،
ّ
ويضعها جانب ًا! عليه طبع ًا أن يفتحها ويتناول منها ،ويرسل الطاقة إىل جسمه،
نشم
يشم العلبة ويضعها جانب ًا! أما الذين ال يأهبون أصالً فال كالم عنهم .إنّنا ّ
لك ّنه ّ
وكل كلمة يف
كل كلمة يف الصالة إنّما هي درسّ ،
الصالة هكذا ،ونضعها جانب ًا! ّ
الصالة إنّما هي ّ
لذة معنوية لو عرفنا قدرها .وكذا احلال بالنسبة للصيام ،وكذا
احلال بالنسبة للزكاة ،وكذا احلال بالنسبة للجهاد .هكذا هو األمر بالنسبة لتعاليم
الدين .وهكذا هو احلال يف ما خيص مدح أهل البيت^.كل كلمة يف املدح الذي
تنمي املستمع وتعمل عىل تكامله.
تقومون به يمكنه أن تشكل غذاء وبوسعها أن ّ
كان هذا كالم ًا حول مدح أهل البيت^.
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اهلل ،وسخطها سخطه ،وسخطه سخط اهلل .ناهيك عن حياتها مع اإلمام عيل أمري
التحدث عن هذه االمرأة
املؤمنني× ،وتربيتها أولئك األبناء ،فهل يمكن ألمثالنا
ّ
كل هذا فإن هذه السيدة اجلليلة نموذج وقدوة .مراتبهم ومقاماتهم
اجلليلة؟ ومع ّ
بال شك أعىل من املالئكة املقربني ،ومع ذلك مل يعيشوا ومل يتحدثوا ومل ينهجوا هنج ًا
حد تعبري املرحوم العالمة الطبطبايئ ،إهنم كالذي
غري ممكن الوصول إليه ،كال ،عىل ّ
إيل وإىل القمة ،ويدعوهم
يقف عىل ّ
قمة اجلبل ،ويقول للناس اصعدوا إىل هناّ ،
لبلوغ الذروة ،ال كالشخصيات املصطنعة يف العامل املادي ،وأصحاب املواهب
املعنوية الزائفة ،يقبعون يف أبراجهم العاجية ،وغرفهم الزجاجية وال يصل إليهم
أحد ،كال ،بل يقولون لنا تعالوا تعالوا ،هذا هو الطريق .علينا أن نسري خلف األئمة
األطهار فحياتهم نموذج وقدوة لنا .نعم« ،أال وإنكم ال تقدرون عىل ذلك»((( ال
نستطيع أن نسري مثلهم ،وليست لنا لياقة ذلك ،وال طاقة لنا بذلك ،لكننا نستطيع
أن نجعل الدرب الذي ساروا عليه مسار ًا حلياتنا ،واجتاه ًا لنا ،ونسري يف هذا االجتاه.

يوم المرأة العالمي
والنقطة الثالثة تتعلق بمناسبة اليوم ...يوم املرأة .قال اإلمام اخلميين  +يف إحدى
رضينت بأن يكون يوم والدة فاطمة الزهراء÷ يوم ًا
«إنكن حني
كلماته خماطب ًا النساء:
ّ
ّ
عواتقكن مسؤوليات وتكاليف» .يومكم ،يوم املرأة ويوم
للمرأة ،فهذا يرتب عىل
ّ
رمزية وعمل رمزي
األم ،وهو يوم فاطمة الزهراء÷ ،فما معىن هذا؟ إنهّ ا خطوة
ّ
(شعائري) .ومعناه أ ّن املرأة جيب أن تسري عىل هذا الرصاط ،والعظمة واجلاللة ،وعلو
املقام والقدر يتحقّق للمرأة يف هذا الدرب ،الدرب الذي تتوفر فيه التقوى والعفاف،
والعلم واخلطابة ،والصمود يف خمتلف امليادين اليت حتتاج إىل الصمود ،وتربية األبناء،
واحلياة العائلية ،وفيه الفضائل واجلواهر املعنوية ك ّلها .عىل النساء السري يف هذا االجتاه.
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كن هكذا  -للحق واإلنصاف  -ال يف الثورة فقط ،بل
حلسن احلظ ،فإن نساء جمتمعنا ّ
الرواد يف خمتلف
كن هكذا يف املايض أيض ًا .النساء اإليرانيات املتدينات ّ
لقد ّ
كن من ّ
كن يف الساحة قبل بدء الكفاح الشديد يف النهضة
امليادين ،ويف ّ
كل القضايا .لقد ّ
اشتد
الدستورية ،وخالل برهة معينة من الزمن خمد كفاح النهضة الدستورية ،ثم
ّ
ودخل فيه اجلميع .عندما مل يكن اجلميع قد دخلوا يف هذا الكفاح ،وكان هناك يف
الواقع عدد من العلماء واخلواص يتابعون هذه األمور قامت النساء وشكّ لن اجتماع ًا
منهن وذهب واختبأ يف قرصه! فلحقنه
وجنئ وسددن طريق احلاكم يوم ذاك ،فهرب
ّ
( )1هنج البالغة ،الكتاب رقم .45

سمها صانعة رجال العرص(((...
تسمها امرأة بل ّ
ال ّ
هن نساء إيران ،وقد خرجن من االمتحان مرفوعات الرؤوس.
هؤالء ّ

مراقبة النفس

( )1الشادور والشاقشور والروبند :أنواع من احلجاب اإلسالمي اإليراين املغلق.
( )2عمان الساماين ،ديوان األشعار.
بالعربية يف سياق خطبته.
( )3ذكرها سماحته
ّ

^

طبع ًا اإلنسان معرض للزلل ،الرجال معرضون للزلل ،والنساء معرضات للزلل،
والشباب عرضة للزلل ،وكذلك الشيوخ ،والعامل واجلاهل والكل معرضون للزلل...
«واملخلصون يف خطر عظيم»((( .أين املخلص اآلن؟ كلنا سيجري علينا هذا املعيار.
حىت لو حقّقنا هذا املعيار وكنا من املخلصني ،فإن املخصلني يف خطر عظيم أيض ًا!
لذلك علينا أن نراقب ،أعداء دنيانا وأعداء آخرتنا وأعداء عزتنا وأعداء نظام
اجلمهورية اإلسالمية يستغلون نقاط ضعفنا :ميلنا للشهوات عندنا ،ومشاعر الغضب
وحبنا للتباهي والتظاهر .جيب أن نراقب أنفسنا .والسيدات
عندنا ،وسعينا للسلطةّ ،
العزيزات أيض ًا جيب أن يراقنب أنفسهن ،والفتيات الشابات أيض ًا جيب أن يراقنب.
هذه احلياة تنقيض ،ملذاتها وصعاهبا تنقيض بطرفة عني .إنّكم يف فرتة الشباب ال
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عليهن بالرضب ،نزلن إىل الساحة يومذاك بالشادور
وإذ بمأموري احلكومة ينهالون
ّ
(((
والشاقشور  -غالبيتكم بل ربما جميعكم مل يروا «الشاقشور»  -نزلن إىل الساحة
ويظن بعضكم أ ّن املرأة ما مل تكن سافرة وعديمة األخالق ،فلن تستطيع
هبذه احلالة.
ّ
الدخول يف امليادين االجتماعية والسياسية املختلفة .يف ثورتنا ويف بعض مناطق البالد
شكّ لت النساء التجمعات قبل الرجال ،ورسن يف الشوارع وواجهن السلطة ،ولدينا
معلومات أكيدة عن هذا .لقد كان احلال هكذا يف فرتة الثورة ،ويف حاالت النضال
املتنوعة بعد انتصار الثورة ،وكذلك يف احلرب املفروضة.
لقد قلتها مرار ًا! .إنين يف زيارايت لعوائل الشهداء غالب ًا ما أجد أمهات الشهداء أشجع
وأكرث مقاومة من آباء الشهداء .وهل يمكن مقارنة حمبة األم وعاطفتها بعاطفة األب؟
ربته وكبرّ ته وأنشأته
فاملشاعر النسوية الرقيقة ؛وخصوص ًا جتاه فلذة كبدها بعد أن ّ
يتوجه لساحات احلرب ويستشهد ،ثم ال تبكي عىل جنازته
كباقة ورد ،ثم ترىض بأن
ّ
من أجل أن ال يفرح أعداء اجلمهورية اإلسالمية! وقد قلت  -أنا العبد  -لعوائل
الشهداء مرار ًا ابكوا! ملاذا ال تبكون؟ ال عيب يف البكاء .لكنهم ال يبكون ،ويقولون
نخىش أن يفرح بذلك أعداء اجلمهورية اإلسالمية.
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يتصور أ ّن الدنيا ثابتة وساكنة،
تدركون هذا الكالم جيد ًا .اإلنسان يف فرتة الشباب
ّ
وأنّه هكذا هو األمر دائم ًا .حينما تصلون إىل أعمارنا وتلقون نظرة جتدون كم الدنيا
رسيعة االنقضاء ،تنقيض بطرفة عني ،ويف ذلك اجلانب﴿:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ﴾((( ،احلياة هناك﴿ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾(((  -اليت قرئت اليوم يف جملة
اآليات الكريمة  -وهناك البشارات اإلهلية .من أجل العامل هناك ومن أجل صيانة
عزة البالد وتقدمها ،عىل النساء أن يراقنب وضع احلجاب والعفاف والضوابط
وااللزتام ،هذا واجب؛ فاالستعراض والتمظهر بالزينة حلظة واحدة ،وآثاره السيئة
عىل البالد وعىل املجتمع وعىل األخالق ،وحىت عىل السياسة ،آثار ختريبية دائمة.
واحلال أن مراعاة العفاف واحلدود الرشعية يف سلوك السيدات وحتركاتهن حىت لو
كان فيه صعوبة فهي صعوبة قصرية األمد لكن آثاره عميقة باقية .السيدات أنفسهن
جيب أن يراقنب بدقة قضية احلجاب والعفاف .فهذا من واجبهن وفخر هلن ،ويمثّل
شخصيتهن.
احلجاب مدعاة لرفعة شخصية املرأة وحريتها ،خالف ًا للدعايات البلهاء والسطحية
للماديني ،ليس احلجاب مدعاة ألرس املرأة .املرأة برتكها حجاهبا وبتعرية اليشء الذي
ّ
وحتط من قدرها وتهني نفسها.
إنما تصغر نفسها
أراد اهلل تعاىل والطبيعة أن تسرتهّ ،
احلجاب وقار ورصانة وقيمة للمرأة ،إنّه رجحان كفة سمعتها واحرتامها .ينبغي
لقضية احلجاب هذه ،فهذا
معرفة قدر ذلك حق املعرفة ،وجيب تقديم الشكر لإلسالم
ّ
من النعم اإلهلية.
وإيانا
عىل ّ
كل حال الكالم يف هذا السياق أيض ًا كثري .نتمىن أن يوفقكم اهلل تعاىل ّ
لنستطيع النهوض بواجباتنا ،إن بقينا أحياء للعام القادم واستطعنا املشاركة يف
املداحون بأنهّ م قطعوا خطوات واسعة باالجتاه
اجتماعكم إن شاء اهلل .نتمىن أن يشعر ّ
الذي جرى ذكره.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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( )1العنكبوت.64 ،
( )2الشورى.23 ،

كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف مرا�سم تخريج دفعة
من ال�ضبّاط والرتباء

املناسبة :والدة اإلمام الباقر
خرمشهر.
ّ

×،

وذكرى تحرير

جمع من القادة والعسكريني احلرس،
احلضور:
ٌ

اخلرجيني.
ودفعة من ّ
الضباط والرتباء ّ
املكان :جامعة اإلمام احلسني
الحرس.
الزمان2012/5/23 :م.

×

للضباط
ّ
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

نبارك حلول شهر رجب املبارك ،ووالدة اإلمام الباقر× ،وسنوية الثالث من
خرداد املجيدة((( ،وكذلك نبارك لكم أهيا الشباب األعزاء نيل الرتقيات والرتب يف
جهاز حرس الثورة.

كلمة اإلمام الخامنئي يف مراسم تخريج دفعة من الضباط والرتباء

من اهلل تعاىل علينا بنعمة اخلدمة يف اجلمهورية اإلسالمية ،وهي نعم ٌة كربى
لقد ّ
يتوجب علينا شكرها .إ ّن ميدان اليوم الذي كان بحمد اهلل غني ًا باالبتكار واإلبداع،
ّ
كل مراسمه وبراجمه ،هو
وقد هيمنت مشاهد اإلستعراض اجلميلة الرمزية عىل ّ
كل األجيال اآلتية .يقول اهلل
نموذ ٌج من نداء الثورة اإلسالمية
املتوجه إلينا وإىل ّ
ّ
(((
تعاىل يف القرآن ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾  ،فالذين
بايعوا رسول اهلل فقد بايعوا اهلل يف واقع األمر ،وتلك اليد اليت علت عىل أيدهيم هي
وحتمل املسؤولية اإلهلية هي مثل هذه
يف الواقع يد اهلل .فاملبايعة لإلسالم والدين
ّ
(((
البيعة .فاإلنسان إنما يبايع اهلل .ثم يقول تعاىل ﴿ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ ،
فكل من ينقض البيعة فإنّه جيلب الرضر لنفسه﴿ .ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ّ
(((
ﭪ ﭫ﴾  ،فاألوفياء بالعهد والثابتون عليه سينالون من اهلل تعاىل الثواب
العظيم .وال ينحرص هذا الثواب باآلخرة ـ وإن كان ثواب اآلخرة من العظمة
والعمق واملضمون ما ال تقدر عىل استيعابه أذهاننا املادية والدنيوية ـ بل يشمل
يتحركون هبذه البيعة اإلهلية عىل طريق اهلل ويثبتون
الدنيا أيض ًا .ثواب أولئك الذين ّ
هو الع ّزة والرفعة واحلرية والعظمة.
للذل ـ والذي ُفرض من قبل سلطة امللوك والسالطني
أي مستنقع ٍ ّ
أتعلمون من ّ
الظلمة طيلة قرون ٍ ـ خرج شعب إيران إىل أوج الع ّزة اليوم! فاليوم شعب إيران
ومتقدم ،حيدوه األمل والثقة بمستقبله واألفق اآليت يبتسم له .ويف
رائد
عزي ٌز
ّ
مقتدر ٌ
ٌ
عمق الكيان يشعر أفرادنا وشبابنا وشيوخنا ورشائحنا املتنوعة باهلوية ،ويعلمون
فكل هذه ذات قيمة.
إىل أين ي ّتجهون وكيف أ ّن مساعيهم ذات معىنّ .
( )1ذكرى حترير خرمشهر (أيار).
( )2الفتح.10 ،
( )3الفتح.10 ،
( )4الفتح.10 ،
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إ ّن الشعوب وعىل أثر االنفصال عن الدين واملعنويات واهلل تصبح فارغة ،وتفقد
هويتها ،و ُتبتىل بالضياع واحلرية .إ ّن الشعوب عندما تبتعد عن أحكام اهلل تسقط يف
بالذل .إنهّ ا استقامة ووفاء شعب
مر القرون
ّ
املذ ّلة ،مثلما اب ُتليت األمة اإلسالمية وعىل ّ
املعبدة ذات العاقبة احلسنة.
إيران اليت وضعت مقابل هذا الشعب هذه اجلا ّدة املحكمة ّ
املعبدة ال تعين اجلا ّدة اخلالية من املتاعب .فاملصاعب كثرية لك ّنها
وال شك بأ ّن اجلا ّدة ّ
وفتوة البرش.
حتقق وتظهر فضل وعظمة ّ

نعمة الشباب
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شبابنا األع ّزاء ،اعرفوا قدر نعمة الشباب ،والطاقات الذهنية واجلسمانية ،ونعمة
القلوب الصافية والنورانية اليت حباكم اهلل هبا .اسعوا فهذا البلد لكم واملستقبل
إليكم ،أنتم الذين جيب عليكم أن تتقدموا األمة اإلسالمية وهذه القافلة ،فتتحركوا
بشدة ورسعة وتصاعد .لقد بدأ السابقون هذا الطريق
نحو رفعة األمة اإلسالمية ّ
وضحوا.
فجاهدوا
ّ
وقوات احلرس عندنا ،وجيش اجلمهورية اإلسالمية،
قواتنا املس ّلحة ّ
نشكر اهلل عىل أ ّن ّ
وأرصت عليه ،وتركت
وجميع من ّظمات القوى املس ّلحة ،قد ثبتت يف هذا الطريق
ّ
جتارب خالدة للذكرى.
لكل ما يمكنكم يف هذا املجال .ها هو
إ ّن الطريق أمامكم ،والعمل عملكم .فاسعوا ّ
ورقينا واستقرار
يتوجه نحو الع ّزة
شعب إيران ّ
والرفعة املتنامية يوم ًا بعد يومّ .
فتطورنا ّ
(((
تطور وانتشار
العدالة بيننا ـ حيث أن هذا العقد قد ّ
تعهد بذلك ـ ستساعد عىل ّ
كل العامل.
العدالة يف العامل اإلسالمي ،ويف النهاية يف ّ
إ ّن جبهة الظلم واالستكبار والتس ّلط يف العامل آيلة إىل الضعف ،وأما صخب ضجيجها
الظاهر فهو ليس مظهر ًا عىل قدرتها احلقيقية .وأينما انبعث نور املعنويات واإليمان،
فإ ّن الظلمات ستبهت بشكل طبيعي لزتهق بالتدريج .وهذا ما جيري اآلن يف العامل.
وإ ّن أقسام ًا مهمة من هذا العمل ملقاة عىل عاتق شبابنا األعزاء ،وإ ّن أحد أكرث هذه
ملقى عىل عاتقكم أنتم أهيا الشباب األعزاء.
األقسام حساسية
ً
نسأل اهلل تعاىل أن يوفقكم وأن يو ّفقنا أيض ًا ملعرفة قدركم أهيا الشباب األعزاء .وبمشيئة
اهلل نقرأ يف وجوهكم النورانية وجباهكم الشاخمة مستقبالً مليئ ًا بالفخر لشعب إيران
واألمة اإلسالمية.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ملدة عرش سنوات.
( )1أي عقد التطور والعدالة الذي اطلقته اجلمهورية
اإلسالمية كربنامج اصالحي تنموي ّ
ّ
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مبنا�سبة حلول ر�أ�س
ال�سنة الإيرانية

املناسبة :يوم النوروز ،وحلول العام اإليراني
الجديد  1391هـ .ش.
الزمان2012/3/20 :م.
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حول
يا مقلب القلوب واألبصار ،يا ّ
حمول احلول واألحوالّ ،
مدبر الليل والنهار ،يا ّ
حالنا إىل أحسن احلال.

احلجة بن احلسن صلواتك عليه وعىل آبائه ،يف هذه الساعة ،ويف كل
لوليك ّ
اللهم كن ّ
ولي ًا وحافظ ًا وقائد ًا ونارص ًا ودليالً وعين ًا ،حىت تسكنه أرضك طوع ًا ومتتعه
ساعةّ ،
فيها طويالً.

العام الذي مىض ،عام 1390هـ .ش2011( .م) كان من األعوام املليئة باألحداث
عىل مستوى العامل ويف املنطقة ويف بالدنا .ما يالحظه املرء عىل العموم هو أن هذه
األحداث انتهت عموم ًا لصالح شعب إيران وسارت عىل سبيل املساعدة يف حتقيق
أهدافه .الذين جتول يف رؤوسهم أهداف سيئة يف البلدان الغربية جتاه الشعب
اإليراين وإيران واإليرانيني ،يعانون من مشكالت متنوعة .وعىل مستوى املنطقة فإن
الشعوب اليت دعمتها اجلمهورية اإلسالمية دائم ًا حقّقت أهداف ًا كبرية ،سقط بعض
الديكتاتوريني ،وجرت يف بعض البلدان املصادقة عىل دساتري قائمة عىل اإلسالم،
ومتّت حمارصة العدو األول لألمة اإلسالمية والشعب اإليراين  -أي الكيان الصهيوين
 ويف داخل البالد كان عام 1390عام جتيل اقتدار الشعب اإليراين باملعىن احلقيقيللكلمة .وعىل املستوى السيايس أبدى الشعب اإليراين يف هذه السنة سواء يف تظاهرات
الثاين والعرشين من هبمن أو يف إنتخابات الثاين عرش من إسفند ،أبدى مشاركة،
قل ما شاهدناا نظري ًا له يف املايض.
وسجل مؤرش ًا لإلقتدار الوطين يف تاريخ املنطقة ّ
ّ
عىل الرغم من كل هذه اخلصومات ،وكل هذه اإلعالم ،وكل هذه اهلجمات العدائية
املسيئة ،استطاع الشعب اإليراين  -طوال هذه األعوام  -وبكل كيانه إظهار وإثبات
تواجده يف الساحة ،وإظهار نشاطه وحيويته ،واستعداده يف خمتلف امليادين العلمية
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وعدوه وجميع أهل
وعامته
وخاصته
ورعيته
وذريته وشيعته
اللهم ،اعطه يف نفسه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وترس به نفسه.
تقر به عينه ّ
الدنيا ما ّ
لكل أبناء الوطن العزيز يف كل أنحاء البالد،
أبارك عيد النريوز وحلول العام اجلديد ّ
ولكل اإليرانيني الساكنني يف أي مكان من العامل ،ولكل الشعوب اليت حتيي عيد
النريوز ،وأبارك خصوص ًا لعوائل الشهداء الكريمة ،وللمعاقني وعوائلهم ،ولكل
يقدر للشعب
املضحني ،ولكل الناشطني يف شتىّ املجاالت .أمتىن وأدعو اهلل تعاىل أن ّ
اإليراين يف هذه السنة اجلديدة حسن احلال والرسور والنشاط وهبجة القلب ،وأن
يقدر ملن يريدون هلذا الشعب السوء اإلخفاق يف أهدافهم إن شاء اهلل.
ّ
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واالجتماعية والسياسية والالقتصادية .كان واحلمد هلل عام ًا حتقّقت فيه مكتسبات
كبرية عىل الرغم من كل الصعاب .وكما سبق وقلنا ،فإ ّن الظروف كانت تشبه ظروف
بدر وخيرب ،أي ظروف تقبل التحديات والصعاب واالنتصار عليها.
وكما أعلن يف بداية العام املايض ،فقد كان عام  1390عام اجلهاد االقتصادي .مع
التوجه وهذا الشعار كان
أن الواعني واملطلعني كانوا يعلمون أن هذه التسمية وهذا
ّ
أمر ًا رضوري ًا لسنة 1390هـ .ش ،.لكن مساعي األعداء يف هذه السنة أثبتت بعد
ذلك هذا الشيئ ود ّلت عليه .بدأ أعداؤنا منذ بداية السنة حتركاتهم العدائية ضد
الشعب اإليراين يف املضمار االقتصادي ،لكن الشعب األيراين واملسؤولني وكل أبناء
الشعب واألجهزة املختلفة استطاعوا بتدابريهم الواعية جماهبة هذا احلظر وكل أشكال
حد كبري إحباط هذا احلظر ،وإكالل حراب
املقاطعة ،واستطاعت مواجهتهم إىل ّ
العدو .كانت سنة  1390سنة النشطة العلمية الكربى ،وسوف ارشح لشعبنا العزيز
يف فرصة اخلطاب إن شاء اهلل بعض جوانب التقدم العلمي واالقتصادي واجلهود
املتنوعة .كان عام  1390مليئ ًا بالتحديات وعام ًا زاخر ًا بالنشاطات ،وعام ًا استطاع
فيه الشعب اإليراين بفضل من اهلل االنتصار عىل التحديات اليت واجهته.
أمامنا هذه السنة عام ًا آخر ،وسوف يستطيع الشعب اإليراين مرة أخرى  -عىل أمل
اهلل وبالتوكل عليه وبجهوده ونشاطاته ومساعيه ووعيه – أن حيقّق لنفسه الكثري من
التقدم يف هذه السنة .حسب تشخييص وطبق ًا للتقارير واالستشارات مع األفراد
ّ
املطلعني والواعني نصل إىل نتيجة أن ميدان التحدي املهم يف هذه السنة اجلارية –
اليت تبدأ اليوم ومن هذه الساعة – هو امليدان اإلقتصادي .اجلهاد االقتصادي ليس
باليشء الذي ينتهي .اجلهاد االقتصادي والتواجد اجلهادي يف امليادين االقتصادية
حالة رضورية لشعب إيران.
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أقسم هذه السنة القضايا ذات الصلة باجلهاد االقتصادي ،فأقول إن قسم ًا مهم ًا
ّ
من القضايا االقتصادية يتعلق بقضية اإلنتاج الداخيل .إذا استطعنا بتوفيق من اهلل
وبإرادة الشعب وعزيمته الراسخة وبجهود املسؤولني ،أن نتقدم يف قضية اإلنتاج
الداخيل ،ونحقق فيها االزدهار كما ينبغي هلا ،فال مراء أن جانب ًا مهم ًا من مساعي
العدو سوف يكتب له اإلخفاق .إذن ،جانب مهم من اجلهاد االقتصادي هو قضية
هبمته وعزيمته ووعيه وذكائه ،وبمواكبة
اإلنتاج الوطين .إذا استطاع الشعب اإليراين ّ
املسؤولني ومساعدتهم ،وبالربجمة والتخطيط الصحيح ،إذا استطاع معاجلة مشكلة

اإلنتاج الداخيل والتقدم يف هذا امليدان ،فال مراء أنه سينترص انتصار ًا تام ًا وجاد ًا عىل
يسببها العدو .وإذ ًا ،فقضية اإلنتاج الوطين قضية مهمة.
التحديات اليت ّ

إذا استطعنا إضفاء الرونق واالزدهار عىل اإلنتاج الداخيل فسوف تعالج مشكلة
يتقوى االقتصاد الداخيل
التضخم ،وسوف تعالج مشكلة فرص العمل ،وسوف ّ
باملعىن احلقيقي للكلمة .وهنا سوف ييأس العدو بمشاهدة هذه احلال .وعندما ييأس
العدو فسوف تتوقف مساعيه ومؤامراته ومكائده.

أسأل اهلل تعاىل أن يوفق الشعب اإليراين ويؤيده يف هذا امليدان ويف كل امليادين،
يرس روح إمامنا اخلميين اجلليل وجيعلها راضية ع ّنا ،وأن حيرش األرواح الطيبة
وأن ّ
لشهدائنا األبرار مع أوليائهم.
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لذلك أدعو كل املسؤولني يف البالد وكل املعنيني باملجال االقتصادي وكل أبناء
شعبنا األعزاء جلعل هذه السنة سنة ازدهار اإلنتاج الداخيل .وهكذا فشعار هذه
السنة هو «اإلنتاج الداخيل ،دعم العمل والرأسمال اإليراين» .ينبغي دعم عمل العامل
اإليراين ،ودعم رساميل أصحاب الرساميل اإليرانيني ،وهذا غري ممكن إال بتعزيز
اإلنتاج الوطين .نصيب احلكومة يف هذه العملية هو دعم اإلنتاج الصناعي والزراعي.
والعمال هو تعزيز عجلة اإلنتاج ،واإلتقان يف عملية
ونصيب أصحاب الرساميل
ّ
اإلنتاج .ونصيب الناس – وأعتقد أنه األهم من كل هذا – هو استهالك املنتوجات
نعود أنفسنا ونجعلها ثقافة لنا ونعتربها فريضة علينا أن تستهلك
الداخلية .جيب أن ّ
بجد استهالك املنتجات اخلارجية يف ما خيّص أية بضاعة
من اإلنتاج الداخيل ونتحاىش ّ
يوجد نظريها الداخيل ويرتكز اإلنتاج الداخيل عليها .وذلك يف كل املجاالت .يف
التوجه واملنحي
جمال االستهالك اليومي ،ويف املجاالت األهم ،وعليه ،نتمىن هبذا
ّ
أن يستطيع الشعب اإليراين يف سنة  1391أيض ًا التغلب عىل مؤامرة األعداء ،وكيد
املسيئني ومكرهم يف املجال االقتصادي.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ر�سالة الإمام اخلامنئي

ال

�إىل جمل�س ال�شورى الإ�سالمي

املناسبة :انعقاد الدورة التاسعة لمجلس الشورى
اإلسالمي.
احلضور :أعضاء املجلس.
الزمان2012/5/27 :م.
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رسالة اإلمام الخامنئي إىل مجلس الشورى اإلسالمي

إ ّن افتتاح الدورة الترشيعية التاسعة يف اجلمهورية اإلسالمية  -وبمشيئة اهلل احلكيم
ويسجل حقائق
القدير -يمثل رسالة قوية خياطب هبا الشعب اإليراين العامل املعارص،
ّ
خالدة يف ذاكرة الرأي العام للشعوب.ومن جملة هذه احلقائق املؤثر واخلالدة انتصار
الكم اهلائل حلاالت العداء ،والبنية املتينة الرصينة للنظام املنبثق
العزيمة الوطنية عىل
ّ
من الثورة اإلسالمية ،والدور الفذ والفريد لإليمان والبصرية يف تكوين مسرية حياة
الشعب ومصريه ،ومن ثم الصورة احلقيقية لشعب أنزل إىل الساحة وألول مرة،
احلاكمية الشعبية اإلسالمية ال بلسانه بل بجهاده الصعب ،وأبطل ادعاءه عزلة الدين
عن احلياة االجتماعية .نجاح الشعب اإليراين يف بعث هذه الرسالة العميقة املغزى
من بمعونته
واملنورة للرأي العام العاملي هو لطف آخر من اهلل القدير الرحيم الذي ّ
ّ
وهدايته طوال هذه املسرية الزاخرة بالتحديات ،ومل يرتك هذا الشعب املؤمن املجاهد
وأمرغ جبهة احلمد عىل عتبة عظمته.كما أجد
وحيد ًا .أشكر اهلل ع ّز ّ
وجل من كل كياينّ ،
لزام ًا أن أقدم التحيات بقلب مفعم بالتكريم والعرفان للشعب اإليراين الكبريصانع
التاريخ ،وأشكر تواجده ومشاركته يف الوقت املناسب يف ساحة هذا االختبار ،واليت
عبرّ ت كما كان احلال دائم ًا عن بصريته وثقته بالنفس ،ومعرفته الصحيحة للزمن
وأقدر املسؤولني والعاملني عىل إقامة
والظروف .كما أجد من واجيب أن أشكر
ّ
االنتخابات يف وزارة الداخلية ،وجملس صيانة الدستور ،واألجهزة واملؤسسات
املساعدة يف هذه العملية ،وخصوص ًا مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون ،وقوات حفظ النظام
واألمن ،والتيارات والشخصيات الدينية والسياسية اليت مارس كل واحد منها دوره
يف إقامة هذه امللحمة اجلماعية.كما أجد من الرضوري أن أتقدم بالشكر الصميمي
لكل نواب املجلس الثامن ورئيسه املحرتم عىل اخلدمات اليت وفقوا هلا خالل دورة
لنوابه املحرتمني
مسؤوليتهم .واآلن ،يف مستهل املجلس التاسع ،فإن توصييت األهم ّ
هي أن ال يفكروا يف هذا املوقع اخلطريالذي حصلواعليه بأصوات اجلماهري بسوى
واحلب
املسؤولية اإلهلية وأداء الواجب الثقيل لنيابة الشعب ،وال يرشكوا املحفزات
ّ
والبغض الشخيص والفئوي والطائفي واملحيل يف عملية الترشيع اليت تعترب أهم
واجبات جملس الشورى اإلسالمي ،وكذلك يف عملية اإلرشاف عىل تنفيذ القوانني،
وطبع ًا يف اختاذ املواقف اليت ترتك تأثرياتها عىل أجواء البالد.والقانون هو يف صدر
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كل هذه األمور .جيب أن يكون كفؤ ًا وعرصي ًا وشفاف ًا ومرتبط ًا باالحتياجات العامة،
التقدم والعدالة جيب أن تساعد جميع القوانني عىل
وضامن ًا للمصالح الوطنية .يف عقد ّ
حتقيق هذين املؤرشين العامني ،وأن تكون هلا وفق نظرة طويلة األمد ،أطول وأوسع
ما يمكن من املديات .جيب إحصاء أولويات البلد لتحتل مكانتها املناسبة يف عملية
الترشيع .جملس الشورى اإلسالمي ركن أسايس للبالد والنظام اإلسالمي .كل ما
وجيل يف النظام اإلسالمي جيب أن يتبلور وينعكس يف املجلس .اإليمان
هو بارز
ّ
والشجاعة والريادة والصمود عىل مباين النظام ،والصمود أمام األعداء ،والعرصية
واجلد التضحوي ،واستخدام كل
والتجديد ،والوحدة واالنسجام الوطين ،والعمل
ّ
اإلمكانيات الفردية واجلماعية ،عالمات يمكن معرفة املجلس الناجح هبا .ومن
العالمات املهمة األخرى التعاون احلقيقي والصميمي مع السلطات األخرى وحتاىش
التحديات غري املربرة ،وهي عالمة ذات نصيب حاسم يف االحتاد الوطين الذي
أرصعليه املخلصون للبالد دوم ًا ،واعتربوا املصالح العامة ماء وجه الشعب اإليراين
ّ
ً
موجهة بعينها لسائر السطات يف البالد ،ولكل
يف أنظار العامل منوطا به .وهذا التوصية ّ
األشخاص واملؤسسات املسؤولة .الكل جيب أن يعتربوا القانون فصل اخلطاب .لقد
للنواب املحرتمني يف الدورات السابقة من املجلس بعض التوصيات ،وذكّ رت
قدمت ّ
بأداء الواجب اإلهلي الذي هو مسؤوليتهم يف هذه الدنيا العاجلة االنقضاء ،وأمام
حرضة العدل اإلهلي الذي ال يتغاىض عن يشء يف نشأة اآلخرة .واآلن أيض ًا أحيلكم
أهيا النواب املحرتمون إىل تلك التوصيات املخلصة.
ويف اخلتام ،أهنى الكالم بإهداء السالم والتحيات للرسول األعظم | وسائر
األنبياء واألئمة املعصومني ^ ،ولسيدنا ويل اهلل األعظم (روحي فداه) ،وبالسالم عىل
أرواح الشهداء الطيبة ،والروح املطهرة إلمام الشهداء ،وأسأل اهلل التوفيق واهلداية
والعون لكم جميع ًا.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
السيد عيل اخلامنيئ
 7خرداد 1391هـ .ش.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ
َّ

سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أيب القاسم املصطفى
والصالة والسالم عىل ّ
حممد وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني ،وصحبه املنتجبني املصطفني ،ومن تبعهم
وصل عىل بقية اهلل يف األرضني الذي يمأل اهلل به األرض قسط ًا
بإحسان إىل يوم الدين،
ّ
وعدالً كما ملئت ظلم ًا وجور ًا.
قال اهلل احلكيم يف كتابه ﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾(((.

األبوية
شخصية اإلمام
ّ
ّ

األمة .لقد
تتصادف هذه ّ
األيام مع العيد السعيد ملولد أمري املؤمنني× ،وهو أبو هذه ّ
أطلق شعبنا عىل اليوم الثالث عرش من رجب اسم «يوم األب» .إمامنا الكبري كان له
األمة يعين مظهر الشفقة والرحمة،
ّ
األبوة عىل هذا الشعب وعىل هذا البلد .أبو ّ
حق ّ
الشخصية األبوية إىل جانب املحبة
قوة
ومظهر القدرة والصالبة
والشخصيةّ .
ّ
ّ
والرحمة األبوية .إضافة إىل ذلك ،فإ ّن اإلمام هو أبو النهضة اإلسالمية املعارصة يف
سنتطرق إليه
العامل اإلسالمي .أحد املواضيع الرئيسة يف سرية اإلمام وسلوكه ،واليت
ّ
ونتحدث عنه ،هو نفخ روح العزة الوطنية يف هيكل البلد.
اليوم
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف الذكرى الثالثة والعرشين لرحيل اإلمام الخميني

من علينا بفرصة االجتماع ثانية إىل جوار الرضيح الطاهر
ُ
أحمد اهلل سبحانه وتعاىل أن ّ
لنجدد العهد والبيعة مع هذا اإلمام
األمة الكبري،
ّ
لإلمام والقائد واملرشد وزعيم هذه ّ
اهلمام ا ،ونعيد قراءة سريته ،ونقتبس منها دروس ًا ـ دروس الثورة اإلسالمية ـ من
ّ
وتصحح مسريتنا.
أجل أن تنري طريق مستقبلنا،
ّ

الحقيقية
الع ّزة
ّ
الكالم حول هذه النهضة العظيمة لإلمام اليت أحيت العزة الوطنية يف بلدنا وشعبنا
جمرد بحث ذهين رصف .ماذا تعين العزة؟
بحث يستند إىل وقائع املجتمع ،وليس ّ
ألي فرد ٍ أو أي جمتمع اليت تهبه االقتدار يف مواجهة
الع ّزة هي البنية الداخلية املتينة ّ
العدو والعقبات ،وجتعله يتغلب عىل التحديات.
ّ
( )1الشعراء.220-217 ،
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بدايةً ،سأعرض بحث ًا قرآني ًا مقتضب ًا .يف املنطق القرآين ،الع ّزة الواقعية والكاملة هي
ولكل من خيتار أن يكون يف جبهة احلق .ويف املواجهة بني جبهة احلق وجبهة
هلل،
ّ
الباطل ،بني جبهة اهلل وجبهة الشيطان ،تكون الع ّزة ألولئك الذين خيتارون أن يكونوا
(((
يف جبهة اهلل ،هذا هو املنطق القرآين ﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾  ﴿ ،ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾((( ،الع ّزة هلل ،الع ّزة للرسول
وللمؤمنني؛ فما مل ِ
يدرك املنافقون والكافرون هذا األمر ،فإنهّ م لن يفهموا أين تكمن
الع ّزة ،وأين هو قطب الع ّزة الواقعية .يف سورة النساء ،يقول القرآن الكريم بشأن
أولئك الذين يربطون أنفسهم بمراكز القوى الشيطانية من أجل احلصول عىل الشأنية
والقوة ﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾(((  ،فهل يبتغي العزة من يلجأ إىل أنداد
اهلل وأعدائه ،وإىل القوى املادية؟ إ ّن العزة عند اهلل .ويف سورة الشعراء املباركة هناك
خيص النيب نوح ًا
تقرير عن جمموعة من
ّ
التحديات اليت واجهها األنبياء العظام ـ فيما ّ
ٌ
ً
ً
ً
يتحدث
والنيب إبراهيم ،والنيب هودا والنيب صاحلا ،والنيب شعيبا والنيب موىس ـ
ّ
ويقدم تقرير ًا إهلي ًا عن الوحي
بالتفصيل حول التحديات اليت واجهها هؤالء األنبياء ّ
إىل أسماع الناس .ويف كل مقطع من املقاطع اليت واجهها هؤالء كانت الغلبة جلبهة
النبوة عىل جبهة الكفر ،يقول ﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ﴾((( ،أي إنّه بالرغم من أ ّن الطرف املقابل كانوا هم األكرثية ،وكانت السلطة
واألموال واألسلحة بأيدهيم إال أن جبهة التوحيد هي اليت انترصت عليهم ،وهذه
هي آية من آيات اهلل سبحانه وتعاىل ،وربك هو العزيز الرحيم .بعد ذلك يكرر القرآن
يتوجه إىل النيب يف آخر السورة ﴿ﮒ
هذا التقرير عىل مدى هذه السورة املباركة ،فإنّه ّ
الرب العزيز والرحيم ،واعتمد عليه؛ فهو الضامن
ﮓ ﮔ ﮕ﴾((( أي توكّ ل عىل
ّ
احلق عىل الباطل ﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾((( ،هو الذي يراك
لغلبة ّ
يف كل األحوال ،يف حال القيام والسجود والعبادة والعمل والسعي ،هو حارض وناظر
(يراك) ﴿،ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾((( .إذ ًا يف منطق القرآن ،جيب طلب الع ّزة من اهلل.
( )1فاطر.10 ،
( )2املنافقون.8 ،
( )3النساء.139 ،
( )4الشعراء.9-8 ،
( )5الشعراء.217 ،
( )6الشعراء.219-218 ،
( )7األنفال.61 ،

الع ّزة حصانة المجتمع

ع ّزة النفس وقهر األهواء

من املعروف أن اإلسكندر املقدوين كان يمر يف إحدى الطرق ،وكان الناس يع ِّظمونه؛
رجل ورع مؤمن جيلس يف إحدى الزوايا ،فلم يبد ِ احرتام ًا أو يقف له
وكان هناك
ٌ
فتعجب اإلسكندر وأمر بإحضاره فأحرضوه .فقال له :ملاذا مل تنحن أمامي؟
إجالالً،
ّ
عبد لعبيدي؛ فلماذا أنكّ س رأيس لك؟ فقال االسكندر :كيف ذلك؟ قال:
قال :ألنك ٌ
ألنك أنت عبد شهوتك وغضبك ،والشهوة والغضب عبداي ،ومها حتت إراديت ،ويل
الغلبة عليهما.
بناء عليه ،إذا كانت ع ّزة النفس نافذة يف عمق وجود اإلنسان ،عندها لن يكون للشيطان
ً
وألهواء النفس تأثري عىل اإلنسان ،ولن يتالعب الغضب والشهوة هبذا اإلنسان.

اإلمام الخميني أع َّز الشعب

ونحن عرفنا اإلمام  +عىل هذه احلال .كان اإلمام  +طوال حياته املباركة ،سواء يف
ميدان العلم والتدريس ،أم يف مرحلة النضال العصيبة ،أم يف ميدان اإلدارة واحلكم
ـ عندما كان عىل رأس السلطة وممسك ًا بزمام املجتمع ـ يف كل هذا كان مصداق ًا هلذه
اآلية ﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾((( .وهلذا غدت األمور واألعمال الكبرية ،اليت كان
اجلميع يقولون عنها إهنا مستحيلة ،ممكنة مع بزوغ شمس اإلمام؛ وحت ّطمت بحضور
اإلمام جميع السدود اليت قيل إنهّ ا ال تتح ّطم .ففضالً عن أنّه كان نفسه مظهر عزة
والقوة املعنوية ،فقد نفخ روح العزة يف الشعب أيض ًا .هذا ،كان هو اإلنجاز
النفس
ّ
( )1الشعراء.217 ،
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عندما تشمل الع ّزة حال أي إنسان ،فرد ًا أو جمتمع ًا ،فإنهّ ا تصبح كالسور واحلصن املنيع
أمام األعداء ،يصعب النفوذ إليه ،وحمارصته والقضاء عليه؛ فيحفظ اإلنسان من نفوذ
ّ
متجذرة أكرث يف وجود الفرد واملجتمع ،كانت
العدو .وكلما رأينا هذه العزة
وغلبة
ّ
تأثريات هذا التماسك واحلصانة أكرث ،ويصل األمر باإلنسان إىل أن يبقى مصون ًا من
والعدو االقتصادي ،ويكون أيض ًا حمفوظ ًا من غلبة ونفوذ
العدو السيايس
غلبة ونفوذ
ّ
ّ
العدو األكرب واألسايس أي الشيطان .أولئك الذين لدهيم العزة الظاهرية ،وال يكون
ّ
هلذه الع ّزة وجود يف قلوهبم ووجداهنم ويف عمق وجودهم؛ سيكونون ع ّزالً مسلويب
اإلرادة أمام الشيطان ،وسينفذ إليهم.

189

خطاب الويل لعام 2012م

الكبري لإلمام اجلليل .وسأوضح هذه النقطة مرة أخرى .إن شعبنا من خالل الشعور
بالعزة الذي تع ّلمه من الثورة ومن اإلمام ،استطاع أن يكتشف نفسه ،واكتشف قدراته،
بأم العني حتقّق الكثري من الوعود اإلهلية يف هذه العقود
وكانت النتيجة أنّنا شاهدنا ّ
األخرية؛ فاألشياء اليت كنا نقرأ عنها يف التاريخ ،ونراها يف الكتب ،إذ بنا نشهدها
أمام أعيننا؛ انتصار املستضعفني عىل املستكربين ،وكيف أ ّن قصور املستكربين الرائعة
بالظاهر بدت مبنية عىل شفا جرف هار ،وغريها الكثري من احلوادث األخرى اليت
شاهدناها يف هذه السنوات.

مرحلة ما قبل الثورة
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أريد أن أركّ ز عىل هذه القضية «العزة الوطنية» حىت أصل إىل النقطة املطلوبة .اليوم هو
يوم عظيم؛ إنّه يوم ذكرى ارحتال مؤسس اجلمهورية اإلسالمية يف إيران .إن ذكرى
إمامنا اجلليل اليوم أكرث حيا ًة من أي وقت مىض .إن تراثه املبارك موجود اليوم يف هذا
البلد ،وهو يف العامل اإلسالمي جيل أمام أعني اجلميع .فلنعتمد عىل بعض أبعاد وجود
هذه احلركة.
العزة الوطنية؛ لقد مررنا نحن اإليرانيني عىل مدى تارخينا الطويل بحقب وفرتات
خمتلفة ...كان لدينا ع ّزة ،وكان لدينا ذ ّلة أيض ًا؛ ولكن عىل مدى احلقبة الطويلة اليت
امتدت ملائيت عام وانتهت بالثورة ،عشنا فرتة عصيبة حالكة من الذل .الكثريون غري
مطلعني عىل التاريخ ،وكثريون قد ينظرون نظرة خاطفة إىل التاريخ .جيب التعمق
يف التاريخ وأخذ الدروس منه .فنحن يف املئيت سنة هذه ،غرقنا يف فرتة مظلمة من
الذلة .عالمات هذه الذ ّلة كثرية .نحن ،يف متام هذه املرحلة ،كنا شعب ًا منعزالً عن احلياة
السياسية ،مل يكن لدينا أي تأثري بأحداث منطقتنا ،فكيف باألحداث العاملية .يف مرحلة
املئيت سنة هذهُ ،وجد االستعمار ،وجاءت الدول املستعمرة إىل منطقتنا من أقىص
نقاط العامل ،واستولت عىل بلداننا ،وأرست شعوب ًا ،وهنبت ثروات شعوب .يف هذين
القرنني ،كانت احلكومة اإليرانية والشعب اإليراين غافلني وال علم هلم بما جيري من
أحداث .فحىت أهنم مل يكونوا مطلعني عىل املجريات ،ناهيك عن أن يريدوا التدخل
أو التأثري فيها .كان وضعنا يف املجال االقتصادي ي ّتجه يوم ًا بعد يوم إىل مزيد من
االنحطاط .ويف جمال العلم والتقنيات كنا متخ ّلفني متام ًا؛ مل نكن نمتلك يف مقابل تلك
احلركة العلمية العظيمة يف العامل ،أية علوم مهمة قابلة للحديث عنها .ويف سياستنا
الداخلية ،كنا نحذوا حذو السياسات األجنبية .وكان املستعمرون والقوى العاملية
جيروهنا ذات اليمني وذات الشمال ،ويتحكّ مون
املسيطرة يؤ ّثرون عىل حكوماتنا ،و ّ
أي ر ّد فعل
هبا ،ويستغلوهنا ،ومل يكن يصدر عن حكوماتنا وملوكنا وأصحاب السلطة ّ

خيتص باحلفاظ عىل أرايض البالد كلها ،وحفظ
الئق يفتخر به اإلنسان .وحىت فيما
ّ
سيادة الدولة ،شاهدنا وعشنا الضعف املخجل يف مرحلة املئيت سنة هذه.

كلمة اإلمام الخامنئي يف الذكرى الثالثة والعرشين لرحيل اإلمام الخميني

تم فيها توقيع معاهدة تركمنچاي املذلة وقبلها
يف نفس مرحلة املئيت سنة هذه ،اليت ّ
معاهدة كَ لستان؛ حيث تم اقتطاع  17مدينة من مدن القوقاز عن إيران .يف هذه الفرتة
اليت امتدت لقرنني ،احتلوا بوشهر ،من دون أية مقاومة ولو بسيطة من قبل الدولة أو
احلكومات .يف تلك الفرتة أيض ًا جاءت حكومة أجنبية إىل منطقة قزوين وعسكرت
وهددت احلكومة املركزية يف طهران بأنه جيب عليها أن تقوم بكذا وكذا ،وأن
فيها ّ
تقدموا إىل
تبعد الشخص الفالين ،وإال فإننا سوف هناجم طهران! أي إنهّ م ما إن ّ
هددوا طهران ،وكانت احلكومة املركزية يف طهران ترتعد فرائصها .و
قزوين حىت ّ
لوال بضع شخصيات نادرة آنذاك الستسلمت احلكومة بالتأكيد إلمالءات تلك
الدولة األجنبية .ويف تلك الفرتة أيضا ،جاءت احلكومة الربيطانية ،وأوجدت احلكم
البهلوي يف إيران ،واختاروا رضا خان ورفعوه من مكانه الوضيع إىل أعىل سلطة يف
البالد ،وجعلوا حكمه امللكي يف البالد بشكل قانون ،وس ّلموه زمام جميع األمور،
وهو بدوره كان يف قبضتهم وحتت إرادتهم .ويف تلك املرحلة أيض ًا ،عقدت معاهدة
1919م املهينة؛ فوفق ًا هلذا االتفاق املعاهدة أصبح اقتصاد البلد يف أيدي األجانب،
وأصبح تقرير مصري البلد السيايس واالقتصادي بيد أعداء إيران .ويف تلك املرحلة
بالذات ،جاء رؤساء ثالثة بلدان  -متحالفة يف احلرب  -إىل طهران من دون حصول
عىل إذن من احلكومة ،ومن دون أدىن اكرتاث باحلكومة املركزية وعقدوا اجتماع ًا.
جاء روزفلت وترششل وستالني ،بملء رغبتهم ،إىل طهران وعقدوا اجللسة ،ومل
يأخذوا إذن أحد ،ومل يظهروا أي جواز سفر .كان حممد رضا ملك إيران يومذاك
فلم يأهبوا له أبد ًا ،ومل يذهبوا لزيارته ،بل ذهب هو للقائهم ،وعندما دخل الغرفة مل
ينهضوا له ومل يعبؤوا بحضوره! انظروا إىل ذلة هذه احلكومة املركزية اليت ُتفرض عىل
الشعب إىل أين وصلت؟ هذا هو حضيض املذلة ألية حكومة أو شعب .كان هذا يف
مرا علينا.
حقبة القرنني اللذين ّ
بالطبع وسط هذا ،توجد استثناءات :مثالً ،تولىّ أمري كبري العمل لثالثة أعوام .وأيض ًا
فتوى املريزا الكبري الشريازي اليت حسمت قضية التنباك ،أو تد ّخل العلماء يف قضية
املرشوطة ،أو قيام هنضة تأميم النفط يف إيران يف إحدى املراحل .كل هذه حاالت
أما اجلو العام الداخيل
استمرت لفرتات قصرية ومؤقتة ومل يكتب لبعضها النجاح بتات ًاّ ،
واحلركة الكلية ،فإنهّ ا كانت حركة ذ ّلةُ ،فرضت عىل إيران العظيمة ،وعىل هذا الشعب
الكبري الصانع للتاريخ ،هذا الشعب صاحب الرتاث التارخيي العريق.

191

اإلمام أيقظ االستعدادات
خطاب الويل لعام 2012م

غيرّ ت الثورة اإلسالمية الكبرية اال ّتجاه كلي ًا ،وقلبت الصفحة .إ ّن مه ّة اإلمام  -الذي
كان قائد هذه الثورة ،واملمسك بزمام هذه الثورة ،وزعيمها  -هي اليت أحيت روح
العزة الوطنية يف هذا الشعب؛ وأعادت له ع ّزته .إ ّن اإلمام اجلليل لقّن الناس ثقافة
وثبتها يف قلوهبم ،وهذه هي أيض ًا الثقافة القرآنية اليت تقول﴿ :ﮫ
«نحن نستطيع»ّ ،
(((
العلو .إ ّن
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾  ،إن اإليمان يعين
ّ
العلو ،والع ّزة،
للعلو املا ّدي ،ولكنه ال ينحرص هبذا ،فاإليمان منشأ
اإليمان وسيلة
ّ
ّ
ورشد الشعوب .تقدم اإلمام نفسه إىل األمام وقاد ،وعندها استثار الدوافع يف الناس،
وتفتحت اهلمم واالستعدادات ،وهنا صار عمل الناس وحضورهم يف الساحات
سبب ًا الستجالب الرحمة اإلهلية .هذه نقطة عظيمة جد ًا ،إن رحمة اهلل واسعة ،ولكن
هييئ اإلنسان وعاءه فإن أمطار الرحمة لن تزنل .لقد نزل شعبنا إىل الساحة،
ما مل ّ
وجعل نفسه وسط امليادين؛ فصار ذلك حمالً للرحمة واهلداية اإلهلية؛ فشملته اهلداية
والتقدم
اإلهلية ،وكذلك الرحمة ،ورشع بحركة ال تعرف التو ّقف ،احلركة نحو العزة
ّ
وصناعة الع ّزة؛ وبالطبع فقد كانت هذه احلركة رسيعة أحيان ًا وبطيئة أحيان ًا أخرى،
لكنها مل تتوقف ومل تتعطل.

عوامل االنتصار
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أدبيات ثورة اإلمام ،جتدون أن االعتماد األسايس هو عىل البنية
عندما ّ
تتأملون يف ّ
الداخلية للشعب ،وإحياء روح العزة ،ال التفاخر ،وال الغرور ،وال التقوقع حول
النفس ،بل باستحكام البنية الداخلية .ما ينبغي أن نلتفت إليه هو أ ّن هذا العمل مل يكن
مقطعي ًا ،بل كان عمالً مستمر ًا متواصالً ،جيب عىل الشعب أن يواجه عوامل الركود
وتفعل األمر
ثمة عوامل تفرض التو ّقف عىل اإلنسان السالك سبيل ّ
التقدمّ ،
واخلمودّ .
املتقدمة .بعض هذه العوامل موجودة يف داخلنا وبعضها اآلخر من
األمة
ّ
نفسه مع ّ
العدو .فإذا أردنا أن ال نُبتىل بالركود والذ ّلة والتخ ّلف ،وتلك الوضعية الوخيمة
فعل
ّ
«التقدم»،
اليت كانت قبل الثورة ،ينبغي أن ال تتو ّقف حركتنا ،هنا سنكون أمام مفهوم
ّ
تقدم .إ ّن هذه الع ّزة الوطنية وهذا االستحكام الداخيل،
جيب أن نكون دائم ًا يف حالة ّ
التقدم .إ ّن هذا
تقدم وأن توصلنا إىل ّ
وهذه البنية املحكمة ،جيب أن تكون دائم ًا يف حال ّ
( )1آل عمران.139 ،

(((
التقدم.
التقدم والعدالة»  .والعدالة هي يف قلب ّ
العقد الزمين قد أُطلق عليه «عقد ّ
املادية فقط ،بل يشمل جميع األبعاد الوجودية لإلنسان.
ّ
فالتقدم ال يكون يف املظاهر ّ
كل هذه ملحوظة يف
ففي داخله توجد احلرية والعدالة
والسمو األخالقي واملعنويّ ،
ّ
وتقدم عىل صعيد مظاهر
تقدم ما ّدي،
مفهوم
ّ
التقدم .وبالطبع ،يف ذلك أيض ًا يوجد ّ
ّ
علمي.
وتقدم
احلياةّ ،
ّ

التقدم
جادة
اإلمام ّ
ّ
شق ّ

التقدم ببركة ثورة اإلمام)
التحدي (نماذج
الضال وآفاق
الغرب
ّ
ّ
ّ

النموذج األول :الع ّزة الوطنية
والتقدم الناتج عنها .لقد
إنّنا اليوم نقف مقابل أنموذج حي فيما يتع ّلق بالعزة الوطنية
ّ
ّ
ً
ً
ً
حي أمامنا ،وهو هذا الشعب
قلت إن بحثنا ليس بحثا ذهنيا حمضا؛ فهناك أنموذ ٌج ٌّ
جمرب وخارج من االمتحان بنجاح .إ ّن شعب إيران
وهذا املجتمع نفسه ،إنّه نموذج ّ
تقدم الشعب
قد نزل إىل امليدان هبذا النموذج .وإنّين
سأتعرض هنا لبعض النماذج من ّ
ّ
تقدم الشعب
مفصل ومصاديق
اإليراين،
متعددة .وأحد نماذج ّ
ّ
ٍّ
ولكل منها رش ٌح ّ
التحديات السياسية والعسكرية واألمنية واالقتصادية
اإليراين هو تغ ّلبه عىل جميع
ّ
التحديات ،القضاء عىل
طيلة هذه السنوات الـ  .33لقد كان هدفهم من وراء هذه
ّ
فتعرضوا لوجود أصل هذا النظام .وقد انترص هذا الشعب
النظام وإزالته من الوجودّ .
التقدم والعدالة :برنامج إصالحي تنموي ،اقتصادي اجتماعي ،أطلقته اجلمهورية اإلسالمية مطلع
( )1عقد ّ
عام  2010م.
( )2إبراهيم.29-28 ،
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وأي
واإلمام بحركته قد وضعنا عىل تلك اجلا ّدة اليت ينبغي أن ّ
نتقدم فيها إىل األمامّ .
نوع من التو ّقف يف هذه اجلا ّدة يوصلنا إىل التخ ّلف .الشعب الذي يتمتع بحقيقة
العزة ،والسائر عىل طريق التقدم إذا كفر هذه النعمة فسيكون مصداق ًا لآلية الرشيفة
﴿ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ﴾((( .فالدنيا ستعود مرة أخرى إىل وضعية جهنم ،وتتبدل احلياة إىل حياة ٍ
ّ
ّ
وتتقدم ستعود مرة أخرى إىل حالة الشدة وستظ ّللها
مريرة .فالشعوب ما مل تنهض
ّ
عهود الذلة احلالكة تلك.
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التحديات .ويف هذا امليدان ،عندما كان العامل بيد الرشق والغرب ،انترص
كل هذه
ّ
عىل ّ
شعب إيران عىل الرشق والغرب ،ويف يومنا هذا بحسب الظاهر فإ ّن العامل هو بيد
الغرب الضال ،واستطاع شعب إيران أن ينترص عىل هذا الغرب الضال.

النموذج الثاني :القوة السياسية
لتقدم الشعب اإليراين هو أن هذا الشعب اليوم أقوى بكثري مما كان
النموذج اآلخر ّ
عليه يف بداية الثورة ،من حيث االقتدار السيايس ،ومن حيث التأثري يف أحداث العامل،
ومن حيث حضوره يف األحداث اإلقليمية ،بل وسائر بلدان العامل .وهلذه القضية
يرصح به أعداؤنا .ويعرتف أحد زعماء النظام
نماذج ّ
متعددة وشواهد عديدة .وهذا ما ّ
العدو األول لشعب إيران والثورة اإلسالمية  -ويقول ـ
الصهيوين املختلق  -وهو
ّ
لتوجهاتنا ،وإيران قد
تتحرك خالف ًا ّ
والكالم بعبارته نفسها ـ «توجد اليوم ّ
قوة مقتدرة ّ
القوة» ،فهذا السيايس العاجز واملتحيرّ يعرتف ويقول إ ّن اخلميين
أمسكت بقيادة هذه ّ
يرضب خيامه خلف حدودنا .وأحد السياسيني األمريكيني املخرضمني والذي نعرفه
جيد ًا يف إحدى االجتماعات ،قارن بني أمريكا يف العام 2001م وأمريكا يف العام
بدل
وكل هذا الكالم
«أي جمنون ٍ قد ّ
2011م ،ويقول :ـ ّ
ٌ
صادر يف الشهرين األخريين ـ ّ
األلفية ،إىل تلك الظروف املحزنة اليت آلت إليها
القوة العظمى يف بداية
وضع أمريكاّ ،
ّ
التحوالت اليت وقعت وأفضت إىل هذا الوضع كانت
عام 2011م؟» ثم يقول« :هذه
ّ
إيران هي املثرية واملح ّفزة هلا» .ومعىن هذه الكلمات أ ّن شعب إيران اليوم قد استطاع
بحضوره واستقامته وع ّزته وصالبته أن يرتك بصمات واضحة وعميقة عىل أحداث
التقدم ،والذي كما
العامل املهمة ،وحوادث املنطقة ذات األمهية .وهذا أحد مؤشرّ ات ّ
أمر واقعي وماثل للعيان.
ذكرت هو ٌ

النموذج الثالث :الثورة الصناعية والعمرانية
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املؤشرّ اآلخر هو ما يتع ّلق بحجم اخلدمات العمرانية يف هذا البلد .بوسعكم اليوم
مشاهدة اخلدمات العمرانية باملعىن الوسيع للكلمة يف كل أنحاء وجوانب هذا البلد،
وهي خدمات تزداد عام ًا بعد عام .وهذا من جملة املؤشرّ ات املهمة لتقدم شعب من
التقدم هو أ ّن أعقَد املشاريع واألجهزة الصناعية ،واملشاريع
الشعوب .فمن مؤرشات ّ
اهلندسية ،ومصانع الفوالذ ،وحم ّطات الطاقة ،واألعمال الكربى ُتنجز يف هذا البلد،
املتخصصني اإليرانيني ،والشباب الذين صنعتهم هذه
وجتري بشكل تام عىل أيدي
ّ
الثورة.

إنّنا اليوم يف غىن تام عن املتخصصني األجانب يف الكثري من املشاريع واألعمال
يعبد طريق ًا
املهمة اليت جيري إنجازها يف هذا البلد .هذا البلد الذي كان عندما يريد أن ّ
أو يبين جرس ًا يف شارع ٍ ما كان عليه أن يستقدم األشخاص من اخلارج ،هو اليوم
يقوم باألعمال الكربى واملشاريع اهلندسية العظيمة واإلنجازات املعقّدة .إ ّن الذين
تربوا يف بيئة الثورة ،فتكاملوا
ينجزون مثل هذه األمور هم هؤالء الشباب الذين ّ
وسموا ووضعوا عىل عواتقهم تلك األثقال.

النموذج الرابع :الحركة العلمية المتسارعة

النموذج الخامس :نظام السيادة الشعبية اإلسالمية
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املؤشرّ اآلخر هو احلركة املتسارعة العلمية للبلد ـ واليت أُعلن عنها مرار ًا وتكرار ًا ـ
عد كلها مفاخر.
تلك االبتكارات اليت ُعرضت ،واملرتبة العلمية للبالد عام 2011مُ ،ت ّ
وليس هذا حكم ًا نحن نصدره فإ ّن ذلك هو تقييم املراكز العلمية الرسمية يف العامل،
املعدل العام العاملي،
حيث يقولون إن
النمو العلمي للبلد هو أرسع بـ  11مرة من ّ
ّ
النمو بنسبة  %20عما كان عليه يف العام السابق،
وعام 2011م كان قد ازداد هذا
ّ
وهذا ما يقولونه أنفسهم .ويف بعض املجاالت ،كاملجال النووي والنانو تكنولوجي
واخلاليا اجلذعية والفضاء وتقنيات األحياء فإن وضعنا متأ ّل ٌق .إن األعمال اليت يتم
إنجازها هي أعمال متألقة ،نظائرها يف العامل معدودة .ومن بني جميع هذه الدول يف
العامل ـ الدول املتطورة وغريها ـ فإن بعض هذه األعمال ال وجود هلا إال يف خمس
يقدم لنا أحد أي مساعدة عىل املستوى العلمي.
أو عرش أو خمس عرشة دولة ،ومل ّ
املتطورة
وسدوا الطرق أمام طلاّ ب جامعاتنا يف املراكز العلمية
وقد أغلقوا األبواب
ّ
ّ
وكل ذلك قد نبع من الداخل .وهنا أقول أيض ًا :إ ّن خمتلف أنواع احلظر اليت
يف العاملّ ،
قدمت لنا أكرب اخلدمات يف هذا املجال.
طبقوها علينا ّ
ّ
(((

التقدم هو السيادة الشعبية اإلسالمية واليت ينبغي
ومن مظاهر ونماذج ومؤرشات ّ
انتخابات حماسية،
ألمهيتها الفائقة .لقد كان لدينا يف هذا البلد
التوجه إليها نظر ًا
ٌ
ّ
ّ
انتخابات رئاسة اجلمهورية يف العهود املختلفة واليت كان أكرثها ملحمية وحماسةً،
(الدورة العارشة اليت جرت قبل ثالث سنوات) ،وكذلك تلك االنتخابات ملجلس
الشورى ،فقد جرى تسع دورات ترشيعية يف هذا البلد ،وجميع هذه الدورات
أمر
التسع قد اف ُتتحت يف اليوم السابع من شهر خرداد من دون أي تأخري ،فهل هذا ٌ
بسيط؟ طيلة  33سنة كان هناك  9دورات انتخابية للمجلس ،وتشكّ ل جملس الشورى
( )1راجع حاشية الصفحة .117
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اإلسالمية تسع مرات بدون أي تأخري ولو ليوم ٍواحد .فال يوجد أية حادثة سياسية أو
العدو استطاع أن يؤخر هذه االنتخابات يوم ًا
أمنية أو اقتصادية أو أي من تهديدات
ّ
واحد ًا .ويف جميع هذه الدورات كان السابع من شهر خرداد هو يوم تشكيل املجلس
اجلديد.

النموذج السادس :الشعارات الثورية الحية
املورد اآلخر هو الدوافع والشعارات الثورية للناس .انظروا إىل احتفاالت ذكرى
الثورات يف العامل ،كيف جتري يف تلك الدول ،فإنهّ م جيرون مراسم رسمية وجيتمع
عد ٌد من الرجال يف مكان ٍ ما ،ويف بعض األحيان يتم استعراض القوى املس ّلحة .ويف
يتم التعبري عن ذلك بواسطة
إيران ،فإ ّن ذكرى انتصار الثورة ـ أي  22من هبمن ـ ّ
ماليني الناس يف سائر أنحاء البالد بكامل الشوق والرغبة؛ ويف كل سنة يتعاظم هذا
الشوق وهذا احلماس قياس ًا إىل السنة السابقة ،وتكون املشاركة أكرث حماسة وأهم
وتقدمه عىل صعيد األهداف الثورية.
وأوسع ،وهذا دليل عىل حياة هذا الشعب ّ

التوجه نحو المعنويات
النموذج السابع:
ّ
ويف جمال تهذيب وتطهري الروحية األمر كذلك ،بعض الناس ينظرون إىل بعض
املظاهر ويرون أ ّن هناك عدد ًا من النساء والرجال يقومون ببعض األعمال املخالفة،
عامة ،فهذا خطأٌ .فالناس هيتمون باملعنويات .اذهبوا يف هذه
وفور ًا يصدرون أحكام ًا ّ
سيتوجه
األيام إىل مساجد اجلامعات سرتون ماذا حيدث يف أيام االعتكاف ،فمن الغد
ّ
عد من أكرث مراكز االعتكاف
شبابنا إىل املساجد لالعتكاف .وإ ّن مساجد جامعاتنا ُت ّ
ازدحام ًا وحماس ًا ودفئ ًا؛ عدا عن املساجد العامة والكربى اليت يشارك فيها اجلميع.
هذا مؤشرّ عىل حركة الشعب و الناس نحو املعنويات .فبهذه يمكننا أن نشخّص
وكل
تطور .إ ّن بلدنا ّ
يتقدم يف خمتلف األبعادّ ،
ونحكم عىل أ ّن بلدنا وشعبنا يف حال ّ
ظل الدعوة اإلهلية هلذا الرجل اجلليل واإلنسان الشامخ
ذلك حتت راية اإلسالم ،ويف ّ
بحق لألنبياء واألولياء اإلهليني .هذا الرجل العظيم فتح الطريق أمام شعبنا.
واخلليفة ّ

النووية
اإلسالمية ال
الخوف من إيران
ّ
ّ
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يتشدق بخطر إيران النووية ،وأن إيران النووية
املحافل السياسية واإلعالم العاملي
ّ
هي خطر! وأنا أقول إن هؤالء يكذبون وخيادعون .إ ّن ما خيشونه ،وينبغي أن خيشوه،
ليس إيران النووية ،بل إيران اإلسالمية .إ ّن إيران اإلسالمية هي اليت زلزلت أركان

التقدم
شعب يستطيع أن يصل إىل
القدرة االستكبارية .لقد أثبت شعب إيران أنّه
ّ
ٌ
ظل عداءات أمريكا
الواقعي بدون االعتماد عىل أمريكا أو عىل القوى ّ
املدعية ،بل يف ّ
درس؛ وهم خيافون من هذا الدرس .إنهّ م يريدون إقناع الشعوب
وتلك القوى .هذا ٌ
والنخب السياسية أنّه بدون مساعدة أمريكا ويف خارج فلك نفوذ أمريكا ال يمكن
التقدم بدون أمريكا بل
التقدم .لقد أثبت شعب إيران أنه يستطيع الوصول إىل ّ
حتقيق ّ
درس كبري وهم خيافون منه.
يف ظل عداء أمريكا .هذا ٌ
حسن ًا ،هنا أصل إىل آخر الكالم يف هذا املجال.

وتقدمنا؛
سجلنا رقم ًا قياسي ًا
ّ
أعزايئ ،أهيا الشباب األعزاء ،أهيا الشعب املؤمن ،لقد ّ
ولكن لو أردنا أن نريض أنفسنا بما وصلنا إليه فإنّنا س ُنهزم ،فلو تو ّقفنا فسرنجع
للخلف ،ولو أُصبنا بالغرور والعجب فإنّنا سنسقط أرض ًا؛ لو أ ّن مسؤويل البلد ـ
وباخلصوص ما يتعلق بنا نحن املسؤولني ـ لو أنهّ م ابتلوا بمحورية الذات والتكبرّ
كب عىل مناخرنا .هذا هو العامل وهذه هي الس ّنة اإلهلية .فال ينبغي
والعجب ،فإننا س ُن ّ
أن نكون يف سعي للحصول عىل املحبوبية ومتاع الدنيا ،ونيل احلياة األرستقراطية
واحلصول عىل الكماليات .علينا -نحن املسؤولني – أن نصون أنفسنا كما صان هذا
الرجل اجلليل نفسه .فإذا أخطأنا هنا سنكون مصداق ًا لتلك اآلية الرشيفة ﴿ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾(((.
التقدم ممنو ٌع ،والعجب واالنبهار بالذات ممنوع .والغفلة
إ ّن التو ّقف عىل طريق
ّ
ممنوعة ،والزنعة االرستقراطية ممنوعة ،والسعي وراء امللذات ممنوع .وكذلك الرغبة
يف نيل زخارف الدنيا ،كل ذلك ممنو ٌع عىل املسؤولني ،فمع هذه املمنوعات يمكننا أن
القمة بعد ،وتفصلنا عنها مسافة.
نصل إىل القمم .إننا نسري عىل السفح ومل نصل إىل ّ
يوم يصل الشعب اإليراين إىل القمة سوف تنتهي حاالت املعارضة واخلصام اخلبيثة.
وأمامنا مسافة حىت ذلك اليوم .جيب مواصلة املسري دون تو ّقف ...إنّين أقول للشباب
ولكل من يمتلك القدرة عىل خماطبة الناس
واملسؤولني واجلامعيني والعلماء األجلاّ ء
ّ
التقدم دون
وألولئك الذين يؤ ّثرون عىل أذهاهنم :جيب أن نكمل هذه احلركة نحو
ّ
( )1إبراهيم.29-28 ،
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اإلنسانية
مواجهة الدنيا والذات
ّ
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تو ّقف ،سواء يف املجال السيايس أم العلمي والتقين ،وباخلصوص يف جمال األخالق
واملعنويات .جيب أن ّ
هنذب أنفسنا ونصلحها ونشخّص عيوبنا ونسعى لرفعها .فلو
قمنا هبذا األمر فإ ّن تلك املوانع اليت يوجدها أعداؤنا عىل طريقنا لن يكون هلا أي
التحرك نحو األمام.
تأثري .لن يكون للحظر أثر وال يمكن له أن يمنع شعب إيران من
ّ
واألثر الوحيد الذي يمكن أن ترتكه كل أنواع احلظر اليت ُتمارس من جانب واحد أو
تعمق النفور والعداء للغرب يف قلوب شعبنا.
عدة جوانب عىل شعب إيران هي أهنا ّ

اإلسالمية
اإلسالم األساس الفكري للصحوة
ّ

حسن ًا ،إن احلديث جيري عن الع ّزة الوطنية .إ ّن هذه النهضات والثورات اليت حتدث
يف املنطقة ـ واليت إذا نظرتم إليها سرتون أنهّ ا جميع ًا مرتبط ٌة بالع ّزة الوطنية ـ من اليمن
والبحرين وحىت مرص وليبيا وتونس ،وكذلك تلك الدول اليت ما زال اجلمر فيها
كل هذه ذات دوافع ترتبط بالرجوع إىل الع ّزة
حتت الرماد وسوف يشتعل يوم ًا ماّ ،
ظل اإلسالم .عندما نقول
وكل ذلك حتت ّ
الوطنية والعدالة االجتماعية واحلريةّ ،
جذور وأصول .فالشعوب املسلمة تريد العدالة
الصحوة اإلسالمية فإ ّن هذا الكالم له
ٌ
وكل ذلك يرونه يف اإلسالم ال
واحلرية والسيادة الشعبية ،واحرتام اهلوية اإلنسانيةّ ،
جربت وفشلت .وبدون املباين الفكرية
يف املذاهب األخرى ،أل ّن املذاهب األخرى قد ّ
ال يمكن الوصول إىل تلك األهداف السامية .وذاك املبىن الفكري بحسب إيمان
واعتقاد شعوب املنطقة هو عبارة عن اإلسالم والصحوة اإلسالمية ،هذه هي ماهية
هذه النهضات .الغربيون واحلكومات التابعة للغرب يف هذه املنطقة يريدون إظهار
القضية بصورة ٍ أخرى ،ويريدون اإلحياء للرأي العام بيشء آخر ،ولكن ال فائدة من
ذلك .عىل الشخصيات املؤثرة أن حتذر وتدقق من االلتفاف عليها .والشعوب أيض ًا
جيب أن حتذر من االلتفاف عليها .لقد قامت هذه الشعوب بعمل ٍ كبري.

مصر الثورة وأساليب الغرب الخبيثة
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تبدل املناخ السيايس واالجتماعي للمنطقة تبدالً أساسي ًا .وهذا ما يتعلق بالوضع
وقد ّ
احلايل :يف اخلطوة األوىل تغيرّ املناخ السيايس يف املنطقة .ونموذج ذلك أنه يف مرص
مثالً حينما وصلت هنضة الشعب إىل نقطة الغليان والذروة حاول الكثري من الغربيني
واحلكومات املستبدة يف املنطقة أن تدعم مبارك وتنقذه وتقمع اجلماهري .ولكن بعد
وأشدها استبداد ًا ودكتاتورية
أن انترصت اجلماهري ،اآلن؛ راحت هذه القوى نفسها-
ّ
وذلة أمام الغربيني -تتحدث عن حقوق الشعب والديمقراطية! هذا معناه أن

الكيان الصهيوني في حيرة
يف أيام حرب الـ  22يوم ًا قال أحد املجاهدين الفلسطينيني يف حوار معه إنه منذ
األيام التسعة عرش اليت مضت عىل احلرب مل نستطع استرياد حىت  19كيلوغرام ًا
من القمح والدقيق من مرص! كانوا قد أغلقوا طريق نقل الطعام واألدوية وسائر
جيوعوا ويضغطوا عىل مليون ونصف
املستلزمات واإلمكانيات يف رفح ،من أجل أن ّ
املليون إنسان وحيبسوهم يف السجن لصالح الكيان الصهيوين! ها هو هذا النظام قد
سقط .والنظام الصهيوين يشعر باحلرية والضياع .وكل هذا الضجيج والرصاخ الذي
تسمعونه من ترصحيات الزعماء الصهاينة ،ورفع عقرية إعالن العمل العسكري
خلو أيدهيم ورعبهم وحريتهم .يعلمون أهنم يف مثل
واهلجوم العسكري حيكي عن ّ
ٍ
معوجة خيطوهنا ،وأية
هذه الظروف قد أصبحوا أكرث ضعف ًا من أي وقت .فأي خطوة
ّ
حركة غري مناسبة يقومون هبا ستزنل عىل رؤوسهم كالصاعقة.
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حتولت اليوم إىل عملة شائعة ،وشعار حتمي يف املنطقة بحيث اضطر حىت
الديمقراطية ّ
الذين مل يكونوا عىل استعداد ألن يصل اسم الشعب وحقوقه ألسماع أحد ،اضطروا
من أجل كسب الرأي العام للتحدث عن الديمقراطية وحقوق الشعب! إ ّن مسألة هذه
مهمة جد ًا .وأؤكد عىل مرص ،فمرص بلد كبري وشعب عريق ومنطقة أساسية
الثورات ّ
يف العامل اإلسالمي ،لكن احلكّ ام الفاسدين واملرتزقة واملنحطني واألذالء أذلوا شعب
مرص وحولوا مرص إىل كزن اسرتاتيجي للكيان الصهيوين ،وهذا تعبري أحد الزعماء
الصهيوين الغاصب
حولوا دولة مرص وشعبها العظيم إىل كزنٍ للنظام
ّ
الصهاينة .لقد ّ
أذل من ذلك؟ وها هو الكزن اآلن يسقط .وهو خيرج من
املختلق .فهل يوجد ما هو ّ
أيدي مغتصيب دولة فلسطني .لقد ضمن نظام مبارك أمن إرسائيل طيلة  30سنة ،بل
كانوا عىل استعداد حلبس مليون ونصف املليون من أهايل غزة يف سجن كبري .مليون
ونصف املليون من أهايل غزة كانوا حتت القصف اخلبيث للصهاينة ،ومن جهة أخرى
أغلقت عليهم كل طرق عبور املؤن احليوية عرب مرص من قبل نظام حسين مبارك،
وهذا يشء لن ينساه التاريخ.

أمريكا والغرب غارقون في األزمة
الغربيون واألمريكيون الذين كانوا دوم ًا يدعمون النظام الغاصب من دون قيد
صفع الغرب
ورشط ،أصبحوا اليوم متورطني أكرث من أي وقت مىض .فاليوم ُ
حممر ًا .فهم يعانون من املشاكل املالية واالقتصادية
وصار وجهه بسبب هذه الصفعة ّ
واالجتماعية ،وهم عاجزون أمام شعوهبم .فقد تهاوت عدة حكومات داعمة
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ألمريكا يف أوروبا .ولو وجد الناس هناك جماالً فسزييلون أي أثر من آثار االستكبار
األمريكي يف أوروبا بحضورهم وقدرتهم .هذا هو وضعهم اليوم ،وأمريكا هي أسوأ
من اجلميع ،فالشعوب تكره أمريكا ،وأمريكا غارقة يف األزمة .وبالطبع أمريكا تريد
نقل هذه األزمة إىل آسيا وأفريقيا والرشق األوسط ،يريدون التسرت عىل ضعفهم من
خالل اختالق احلوادث يف البالد املختلفة واملناطق األخرى .ومن جملة األمور
اليت يريدون القيام هبا حتويل هذه الثورات الشعبية العظيمة إىل ضدها ،وإهلاء الناس
باخلالفات القومية واملذهبية والطائفية ،ونحن علينا أن نكون يقظني.

اليقظة واالستعداد لمخططات أمريكا والغرب
ونحن علينا أن نكون يقظني ،ها هم األمريكيون اليوم يستفيدون من جتربة الربيطانيني
يف إجياد اخلالفات املذهبية بني الشيعة والس ّنة .اإلنكلزي متخصصون يف بث العداوات
بني الفرق واجلماعات بما يف ذلك بني الشيعة والسنة يف العامل اإلسالمي .كان هذا
عملهم واختصاصهم منذ مئات السنني .واألمريكان اآلن يستفيدون من جتارهبم..
وبمجرد أن يصبحوا مقابل الشعوب حىت
تأيت قضية فلسطني وحتدث قضية مرص،
ّ
معينة .فعىل اجلميع أن يكونوا
يسارعوا إىل طرح قضية مذهبية بطريقة ما وبخدعة ّ
يقظني س ّنة وشيعة ،وعلماء الدين وال ُنخب اجلامعية عليهم أن يكونوا يقظني ،وكذلك
يقدموا
كل أبناء الشعب .فليفهموا ماذا ُيفعل ،وليعرفوا مؤامرة
العدو وخ ّطته ،وال ّ
ّ
العون واملدد للعدو .هذا ما يفعلونه اليوم.
يتحركون بطريقة جنونية .إنهّ م يضخّمون
بالطبع ،إن الغربيني ومنهم األمريكيون
ّ
امللف النووي
امللف النووي من أجل أن يغ ّطوا عىل قضاياهم أمام األنظار .وجيعلون
ّ
اإليراين عىل رأس قضايا العامل ،يف حني أن القضية ليست كذلك .وكذب ًا يأتون عىل
ذكر السالح النووي ،ويضخّمون بأكاذيبهم هذه القضايا يف اإلعالم وهدفهم هو
رصف األذهان والرأي العام عن األحداث اليت جتري يف أمريكا نفسها ويف أوروبا
بالذات وحرفها عن ذلك .وبالتأكيد لن ينجحوا يف ذلك.
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إ ّن نظرتنا إىل املنطقة متفائلة .إ ّن مرص اليوم مشغولة بقضاياها الداخلية اخلاصة وهذا
بد من ح ّلها ،ويصبح الشعب مشغوالً هبا.ومثل هذه
طبيعة الثورات .فتقع
أحداث ال ّ
ٌ
األحداث توجد بعض الفراغ فتمنح بعض الدول فرصة للتدخل يف قضايا املنطقة بما
ويتحركون
ينسجم مع رغبة الغرب وأمريكا؛ فبالنيابة عن أمريكا ينفقون األموال
ّ

ويسافرون هنا وهناك .ولكن إن شاء اهلل فإ ّن الدول اليت حدثت فيها الثورات
وخصوص ًا بالد مرص الكبرية سوف ترجع إىل استقرارها ،وتتغ ّلب عىل املشاكل
واخلدع .لقد سقط النظام الدكتاتوري وسوف ُتطوى صفحة األذناب إن شاء اهلل،
وستعود الشعوب إىل القيام بدورها.

مظلومية شعب البحرين
ّ
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هنا بالطبع يلزم أن أقول برصاحة إ ّن شعب البحرين يف وسط أحداث املنطقة يعاين
من مظلومية مضاعفة ،فهم يف الواقع مظلومون .إن شعب البحرين يتم قمعه
بواسطة النظام املستبد والدكتاتوري بدون سببٍ ،فيتم الرد عىل اعرتاضاتهم بأعنف
ألي
الطرق؛ يف حني أهنم ماذا يريدون؟ إهنم يطالبون بأبسط االحتياجات اإلنسانية ّ
ٍ
دولة شعبية ،ال يريدون شيئ ًا كثري ًا .هناك يطرحون قضية الشيعة والسنة ُفيقال أهنم
شيعة .إهنا ليست قضية الشيعة والسنة ،إهنا قضية شعب .ويصادف أن هذا الشعب
بنسبة  %70من الشيعة ،ولو كان  %70من الشعب عىل مذهبٍ آخر ،وكان احلكام
من مذهب خمالف تبقى القضية كما هي ال فرق .إ ّن شعب البحرين  -الذي هو عىل
التشيع واتباع أهل البيت^  -يواجه حكومة مستبدة ،القضية ليس أن هذه
مذهب
ّ
مذهب آخر .فالشعب اإليراين واجه نظام الشاه
مذهب معني وللشعب
احلكومة هلا
ٌ
ٌ
الذي كان يف الظاهر مسلم ًا وشيعي ًا ويزور حرم اإلمام الرضا × .هلذا إن القضية
ليست قضية الشيعة والسنة .فيأخذون القضية إىل حزي اخلالفات املذهبية والطائفية
من أجل التغطية عىل حق اجلماهري .ولكن بمشيئة اهلل سيصل كل هذا اجلهاد إىل خامتة
طيبة ،وجيب علينا أن نلتفت جيد ًا حىت ال تشتعل نريان القومية والطائفية واملذهبية.
هذه هي رغبتنا وطلبنا وهذه هي نصيحتنا إىل كل أطراف القضية.
نسأل اهلل تعاىل أن يعني ،وسوف يعني حتم ًا وبال شك .إ ّن مستقبل الشعوب املسلمة
واإلسالم واملسلمني وشعب إيران سيكون أفضل من املايض.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

والنواب املحرتمني واإلخوة املنتخبني من شعب
ّ
أرحب باإلخوة واألخوات األع ّزاءّ ،
إيران الواعي واملؤمن.

التنظيم والمتابعة
أشكر حرضة السيد الرجياين عىل النقاط اجليدة واملفيدة اليت ذكرها ،سواء فيما يتعلق
بتاريخ املؤسسة الترشيعية و جملس الشورى يف البالد خالل تارخينا القصري ،أم عىل
صعيد ما يتو ّقع من جملس الشورى اإلسالمي .النقاط اليت ذكرها نقاط صحيحة .إذا
برمج نواب املجلس املحرتمون ون ّظموا أعماهلم إن شاء اهلل  -وهناك أمل ورجاء واثق
وحرية فكرية ورعاية ملصالح البالد
هبذا اليشء  -من نفس هذا املوقع ،باستقاللية
ّ
العدو واألمل باملستقبل ،ون ّظموها وتابعوها،
وانطالق ًا من روحية الشجاعة مقابل
ّ
نتقدم عىل هذا الطريق.
فإ ّن البلد سينتفع حتم ًا ،وسوف ّ

النية (اإلمام الخميني نموذجًا)
أداء التكليف وإخالص ّ

توجد نقط ٌة أساسية هنا جيب علينا جميع ًا أن نلتفت إليها ـ وأنا العبد أكرث احتياج ًا
ٍ
بحاجة إىل ذلك بما تقتضيه املسؤولية ـ
منكم إىل هذا االلتفات وكذلك أنتم جميع ًا
وهي الشعور بالتكليف ،اإلخالص يف النية والعمل هلل .فلو حصل هذا ،فإ ّن جميع
حل ،وسوف ُتف ّتح األبواب والطرق .لو حصل ذلك ستشملنا رحمة
مشاكلنا سوف ُت ّ
(((
(((
اهلل وعونه ﴿ ،ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ ـ نفس هذه اآليات اليت ُتليت ـ فلو
العدو وتس ّلطه .التوكّ ل عىل اهلل
حصل ذلك سزيول الوهم اخلاطئ لالهنزام مقابل
ّ
حيل جميع املشاكل .هكذا انترصت
واالرتباط به ـ الذي ينشأ من النية اخلالصة ـ ّ
بكل ما للكلمة من معىن ـ مل يكن لديه
الثورة .لو أ ّن إمامنا اجلليل ـ الذي كان قائد ًا ّ
مثل هذا التوكّ ل وهذا اإلخالص ملا كانت هذه الثورة لتنترص حتم ًا .لو أ ّن الناس
جرت الناس إىل وسط امليدان مل تكن حتمل
الذين نزلوا إىل امليادين وال ّنخب اليت ّ
تقدم العمل .وكان األمر كذلك يف مرحلة الدفاع
هذا اإلخالص وهذا العمل هلل ،ملا ّ
املقدس.
ّ
( )1األنفال.29 ،
( )2اآليات اليت تليت يف افتتاحية اللقاء.
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الشهادة تجارة خالصة
خطاب الويل لعام 2012م

املقدس .حسن ًا ،هؤالء الذين كانوا
قيل إ ّن عدد ًا كبري ًا منكم كانوا يف مرحلة الدفاع ّ
الرس األسايس هو:
يعلمون عن قرب ،ماذا كان حيدث وكيف؟ وما هي الوقائع؟ّ .
فليكن اهتمامنا بالتكليف والسعي لكسب رضا اهلل .إذا نظرنا إىل احلياة نظرة جتارية
كررت قائالً :إ ّن
خل ُلصنا إىل نفس هذه النتيجة أيض ًا .أنا العبد يف السنوات السابقة ّ
موت يتمحور حول النفع .ويف الواقع
الشهادة يف سبيل اهلل هي موت جتارة ،أي إنّه
ٌ
يقدم هذه النفس اليت أودعت يف أيدينا
هو هكذا .فالذي ال يستشهد يف سبيل اهلل وال ّ
يقدمها« ،ما
كعارية((( يف سبيل اهلل ،فهو يف النهاية لن يستطيع أن حيتفظ هبا وسوف ّ
أجمل أن يكون هذا الزيت املراق قد ُجعل نذر ًا البن اإلمام»((( .ما أجمل أن يكون
مفر منها بالنسبة لنا ـ وسيل ًة
هذا األمر الذي ال ّ
بد منه ـ حيث إ ّن املوت حادث ٌة ال ّ
لسعادتنا ،ووسيل ًة لتم ّتعنا يف احلياة الواقعية باللطف اإلهلي .إ ّن الشهادة يف الواقع هي
كسيب (جتارة رابحة).
موت
ٌ
ّ
ونفس هذه القضية فيما يتع ّلق بمساعينا الدنيوية .ولو أنّنا جتاوزنا املال واملتع واملتاع،
التجار وربحنا ،أل ّن
وكل أنواع األهواء
العبثية واملحرمة ،فإنّنا نكون قد قمنا بفعل ّ
ّ
اهلل تعاىل ،وألجل هذا اإليثار ،يعطينا من الثواب ما جيعل كل ما يمكن أن نتم ّتع به
ونحصل عليه من متاع (الدنيا) صفر ًا وحتت الصفر بل ال يشء ،إذا ما قورن به .فالعمل
يف سبيل اهلل هو هكذا .وبرأيي إ ّن هذا هو أصل قضايانا.

والمعنويات
هوية المجلس الدعوة إلى القيم
ّ
ّ

أنتم كركن ٍ
أسايس ـ قد وجدتم
ركن
أسايس ـ حيث إن جملس الشورى اإلسالمي هو ٌ
ّ
ّ
أنفسكم يف وسط نظام يعيش يف عاملٍ مهووس ٍ باملاديات ،وهو (جملس الشورى) يطرح
حسن،
يف املقابل نداء املعنويات؛ وهلذا فإنّه يكشف عن خطأ مسار حركة العامل املا ّدية.
ٌ
فمن الطبيعي عندها أن يواجه العداوات .ما يذكره بعض الناس من إشكاالت ـ
بالتلميح والترصيح ـ ويقول يا جماعة ال جتعلوا العامل ك ّله يقف مقابلكم ،برأيي هذا
صادر عن عدم تفكري .فأنتم عندما تكونون دعاة احلكومة املعنوية والدينية،
كالم
ٌ
ٌ
بحد ذاته بدء الزناع.
وعندما تعلنون عن السيادة الشعبية الدينية أو اإلسالمية ،فهذا ّ
إ ّن مشكلة العامل هي مواجهة الدعوة الدينية .وعندما نذكر العامل فمرادنا هو تلك
206

( )1العارية :مصطلح فقهي ،من اإلعارة أي إعطاء اليشء دون مقابل هبدف االنتفاع منه وإعادته إىل مالكه.
( )2مثل شعيب يقال عند حاالت البخل وإهدار فرص اخلري والبذل.

وشخصيتهم عىل أساس
هويتهم
األجهزة اليت تديره ،وأولئك األشخاص الذين تقوم ّ
ّ
هنب البرش وتوجيه الرضبات لإلنسانية والقيم اإلنسانية من أجل متعهم املادية .لقد
سمعتم عن فراعنة التاريخ ورأيتم .حسن ًا ،فراعنة التاريخ كانوا يقفون بوجه القيم
ٍ
إداري
جهاز
اإلنسانية والعامل بأيدهيم .ويف مواجهة هؤالء عندما تتمكّ نون من إجياد
ّ
التوجه إىل املعنويات والدفاع عن القيم اإلنسانية والقيم
وحكومي ،دعوته عبارة عن
ّ
ّ
ّ
الطبيعي أن
فمن
ـ
اإلهلية
القيم
هذه
هو
ومعناها
اإلنسانية
القيم
روح
ن
إ
حيث
اإلهلية ـ
ّ
ُتواجهوا باعرتاضات ومعارضات ـ حسن ًا ،ويف طريق هذه املعارضة جيب أن تعتمدوا
ٍ
الذرية وأمثاهلا ،بل إنهّ ا القدرة
عىل قدرة؛ وهذه القدرة ليست السالح املا ّدي والقنبلة ّ
املعنوية واال ّتكال عىل اهلل ،هذا هو أساس القضية .أنا وأنتم ـ وأنا العبد أكرث منكم ـ
حل
نحتاج إىل أن نجعل ّنياتنا وقلوبنا وأهدافنا إهلية أكرث فأكرث .ولو حصل ذلك س ُت ّ
العدو من
نتقدم ،ولو حصل ذلك فسوف ييأس
مشاكلنا ،ولو حصل هذا فسوف ّ
ّ
التغ ّلب علينا.
مفصل ليس مكانه هنا .وأنتم بحمد اهلل
بحث
العدو كثرية ،وهلذا
إ ّن نقائص
ٌ
ٌ
ّ
طويل ّ
جميع ًا تتم ّتعون بمستويات رفيعة من حيث الفكر والعلم والثقافة .ويمكنكم أن
تدركوا املسائل جيد ًا وحت ّللوها .وواقع القضية هو هذا ،فلو أ ّن اإلنسان استطاع أن
ٍ
نتقدم عىل هذا الطريق فإنّه
ُيحكم عالقته باهلل يف هذا النظام اإلهلي ،فإنّه بأي نسبة ّ
العدو ،سوف ترتفع املوانع؛ جيب أخذ هذا بعني
ستكرث نجاحاتنا وال شك يف مواجهة
ّ
ٍ
ٍ
مهمة متطلباته وللمجلس بالطبع
االعتبار .وبالتأكيد هناك ّ
لكل منصب أو عمل ٍ أو ّ
متطلباته ،ولو كنتم يف احلكومة لكان األمر كذلك ،وهكذا بالنسبة لألجهزة املختلفة
أو حىت خارج األجهزة احلكومية .جيب أن يكون اهلدف هو أن نعمل هلل .إ ّن الكثري
من اإلشكاالت اليت تعرتضنا اليوم ـ حيث إ ّن الكثري منها يرد علينا ـ فإنّنا لو أصلحنا
التوجه فإ ّن هذه اإلشكاالت سزتول بنفسها.
هذه النية وهذا
ّ
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خصائص المجلس
وفيما يتع ّلق بمجلس الشورى اإلسالمي ،فإ ّن ما يمكنين أن أعرضه يف جملتني
حي ًا وسامل ًا ،فهاتان اخلصوصيتان
حتت عنوان اجلمع ،هو أ ّن عىل املجلس أن يكون ّ
رضوريتان يف املجلس.
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الخصيصة األولى :حياة المجلس
ّ
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أ -القانون اجليد والرقابة الصحيحة
والتحرك واحليوية النابعة من نفسه .فلو كان
إ ّن حياة املجلس هي يف إظهاره للنشاط
ّ
ٍ
أي ناتج ٍ صحيح ٍ ومناسب يف القطاعات املختلفة
املجلس راكد ًا وخامد ًا وليس فيه ّ
فالتحرك والنشاط عالمة احلياة ودليل احلياة ،كيف يمكن جتسيد هذا
ناقص.
فهو
ٌ
ّ
النشاط واحلركية عملي ًا يف الواقع؟ جيب إنجاز الوظائف بشكل ٍ صحيح؛ القانون
اجليد» يمكن حتديد  10أو  15مؤرش ًا ومعيار ًا:
اجليد .يف ذيل هذه الكلمة «القانون ّ
ّ
أن يكون منسجم ًا مع الزمان ،وأن ال يكون تكراري ًا ،وأن ال يكون له معارض
اجليد .الثاين ،هو الرقابة الصحيحة .فهاتان مها
وغريها وغريها؛ هذه ّ
حتدد القانون ّ
وظيفتا املجلس األساسيتان .يف الدرجة األوىل الترشيع ومبارش ًة تأيت قضية الرقابة
حمددة ،فقوموا بتحديدها.
الصحيحة .فالرقابة الصحيحة يمكن ترجمتها .وهلا معايري ّ
وليس من الرضوري أن أذكرها ،فأنتم تعلموهنا ،وهي من معارفنا الواضحة .فالرقابة
ضد ذاك
اليت تنشأ من النوايا السيئة هي رقابة غري صحيحة .فالرقابة املنحازة هلذا أو ّ
تعم ٌق ليست صحيحة ،هلذا كان
ليست من الرقابة الصحيحة .والرقابة اليت ليس فيها ّ
حتددوها.
للرقابة الصحيحة معايري عليكم أن ّ
الفعال
ب -رّ
مؤش احلضور ّ

عد من عالمات احليوية .وبالتأكيد إ ّن ما أذكره هنا يمثّل
والتواجد املفيد يف بيئة العمل ُي ّ
وكل واحد ٍ بشخصه إذا
ما ُيتو ّقع من جماعة املجلس وهي بذاتها تعتمد عىل األفرادّ .
صحيح أنّه
مل يكن حارض ًا أثناء عمل املجلس أو يف اجللسات العلنية أو يف اللجان،
ٌ
واحد من مئتني وتسعني لكن هلذا تأثريه؛ سواء عىل مستوى قدر الشخص
سيقول إنّين
ٌ
أم تأثريه عىل اآلخرين .أي أنتم الذين ال حترضون ،عدم احلضور يف املجلس يكون
سهالً هبذه الدرجة؛ وغريكم ممن كان متقيد ًا باحلضور ،يتو ّقف عن احلضور .وهذه من
مصائب املجلس .فاسعوا إلزالة هذه املصيبة من املجلس التاسع .فاحلضور املفيد يف
بيئة العمل من عالمات احليوية.
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ج -املجلس واملشاركة السياسية الداخلية واخلارجية
عد واجه ًة للثورة والرأي العام
املشاركة السياسية يف أجواء البالد والعامل .إ ّن املجلس ُي ّ
العامة للبلد .تلك القضايا اليت حتدث يف املنطقة ويف العامل ،جيب
الشعيب والسياسات
ّ
عىل املجلس أن يبينّ موقفه منها .وبالطبع ،وحلسن احلظ ،فإ ّن املجالس األخرية كانت
وجيدة .فانظروا إىل املنطقة اليوم جتدوهنا مليئة باالضطرابات .إ ّن
يف هذا املجال ّ
فعالة ّ
ما تبثّه وكاالت األخبار صدق ًا أو كذب ًا فيما يتع ّلق باألخبار واملظاهرات اخلارجية هو

مهمةٌ ،إنهّ ا غُرف التفكري من أجل إنضاج
ال ينبغي الغفلة عن هذه اللجان ،فهي ّ
متس مصري البلد للسنوات
يتم ا ّتخاذ القرارت اليت ّ
القضايا يف ساحة املجلس ،وفيه ّ
تأثري يف البلد عىل مدى عرشين عام ًا،
ترشعون قانون ًا ويكون له ٌ
األربع التالية .قد ّ
معين ًا.
ّ
وحيدد مسار ًا ّ

الخصيصة الثانية :سالمة المجلس
ّ

أ -السالمة السياسية واملالية

حي ًا وسامل ًا.
وإىل جانب حياة املجلس ،فإ ّن قضية سالمته ّ
مهم ٌة أيض ًا .فيجب أن يكون ّ
ٍ
ٍ
بكل واحد من
وذلك من جهات ّ
عدة سياسي ًا وأخالقي ًا ومالي ًا ،فهذه قضايا تتع ّلق ّ
توج ٌه يف املجلس ،يتناىف وبعض
ونوابنا املحرتمني .فلو ظهر ّ
أصدقائنا األع ّزاءّ ،
توجهات صغرية أو
أسس الثورة ـ بالتأكيد إ ّن مثل هذه
التوجهات عموم ًا ،تكون ّ
ّ
عامة وك ّلية ـ فهذا دليل عدم السالمة .أو إذا زال هم
حمدودة ،ولن تكون ّ
توجهات ّ
وهاجس أداء الواجب يف املجلس فهذا دليل عدم السالمة .فلو استحكمت حالة
الالمباالة فيما يتع ّلق بالقضايا املالية ـ أخذ املال وإعطائه والتبعية والواسطة وغريها
مهم جد ًا .فاإلنفاقات العبثية
من األمور الشائعة ـ فهذا مؤشرّ عدم الصحة ،فهذا ٌّ
حتدثنا يف األمس مع األستاذ الرجياين يف هذا املجال
صحة .لقد ّ
للمجلس هي عدم ّ
مفصالً .فينبغي أن يكون حتّول املجلس إىل قدوة لألجهزة املختلفة يف موضوع
حديث ًا ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء ن ّواب املجلس التاسع

جزء صغري من تلك احلادثة اليت تقع اآلن يف املنطقة .فهذه املنطقة ليست جزء ًا عادي ًا
ٌ
قارات ،وهي
من مناطق العامل؛ إ ّن هذه املنطقة هي قلب العامل؛ فهي ّ
حمل ا ّتصال ثالث ّ
مهمة ،وكذلك عىل مستوى السياسة االستعمارية للغرب ،مع وجود
منطقة نفطية ّ
هذه احلكومة الصهيونية .فهي منطقة عجيبة .وهلذا فإ ّن قضايا هذه املنطقة هي قضايا
العامل .فليس األمر كما نقول :إنّه يوجد يف زاوية من العامل مشكل ٌة يف أربع دول ،كال،
مهمة.
هنا قلب العامل.
ٌ
حسن ،هنا مسائل حتدث فما هو موقفنا منها؟ فهذه قضايا ّ
تأثري.
إ ّن حياة املجلس هي أن يكون له رأي ومشاركة يف هذه القضايا .وهلذا الكالم ٌ
كل بلد ٍ من هذه البلدان اليت أشري إليها،
فاليوم من املمكن أن يكون ملوقفكم تأثري يف ّ
بلدان املنطقة هذه .لو أنّنا فكّ رنا جيد ًا واخرتنا العبارات اختيار ًا صحيح ًا وأطلقناها
التحركات اليت تقع من جهتني
تأثري عىل هذه
يف الوقت املناسب ،فسوف يكون لذلك ٌ
ّ
يف هذه املنطقة ،سواء من جهة جهاز الغرب الشيطاين واملهاجم ،أم من جانب الناس
احلي هو املجلس الذي
الذين هم أصحاب احلق .هلذا فإ ّن احلياة هي هذه .إ ّن املجلس ّ
يقدم قانون ًا يف الوقت املناسب وبشكل ٍ صحيح ويراقب ويكون له يف قضايا البلد
ّ
وقضايا املنطقة مشارك ٌة وعمل.
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تقليل اإلنفاقات ،من أعمال املجلس .املصارفات املتع ّلقة باألسفار اليت ال طائل منها
مهم ًا
للنواب ،حيث إ ّن قسم ًا ّ
أحيان ًا ،واملصارفات اليت تتع ّلق باألمور الشخصية ّ
من هذا العمل يرتبط هبيئة رئاسة املجلس املحرتمة اليت عليها أن ترشف عىل األمور
لدي ا ّطال ٌع
وتراقب ،وكذلك ّ
النواب واحد ًا واحد ًا .بالطبع أنا أعلم ـ حيث إنّه ّ
بكل ّ
النواب من املحتاطني وامللتفتني عد ٌد
عام واطال ٌع خاص ـ أنّه يوجد يف الواقع بني ّ
غري قليل .أفرا ٌد يشعر اإلنسان أ ّن قلبه يمدحهم ويفرح هبم ويشكر اهلل عىل وجودهم
مهمة.
يف املجلس ،إ ّن القضية ّ
ب -السالمة الذاتية والنفسية
النواب املحرتمني ،مسائل تتع ّلق
لقد ذكرت قبل نحو سنتني يف نفس هذا اللقاء مع ّ
باملراقبة الذاتية يف املجلس؛ وقد متّت املصادقة عىل قانون يف هذا املجال .انظروا هذه
(((
مهم
اآلية اليت ُتليت هنا﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ هو ٌ
أمر ٌّ
مبىن ،شخص واحد ،وال يراعي رشوط السالمة
جد ًا .فمن املمكن أن يريق البزنين يف ً
لكن من حيرتق لن ينحرص هبذا الشخص فقط ،من املمكن أن
ويشعل عود ثقابّ ،
والقرآن يقول
شخص واحد سفينة ما ،ولكن من يغرق لن يكون هو وحده.
يثقب
ٌ
ّ
ا ّتقوا مثل هذه الفتنة اليت إذا حصلت لن تشمل فقط أولئك الذين أشعلوها ولن
تنحرص بالظاملني؛ بل ستشمل األبرياء وأولئك الذين مل يكن لدهيم أية دخالة يف
إجيادها« .وا ّتقوا» أي اجتنبوا هذه الفتنة وراقبوا .فما هي لوازم هذا األمر؟ إهنا الرقابة
الذاتية؛ أي أن نراقب بعضنا بعض ًا﴿ ،ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾((( ،فتواصوا
بشكل دائم إ ّن هذه من عالمات الصحة والسالمة.
ج -االختصاص العميل واحلوار الفكري

التعرض لسمعة
تدل عىل وجود السالمة يف املجلس هو اجتناب
من األمور اليت ّ
ّ
تتحدثون فإنّكم
منرب عمومي .فعندما
ّ
منرب وهو ٌ
هذا وذاك .حسن ًا ،لقد أصبح لديكم ٌ
يف الواقع تقفون خلف منربٍ
وطين وهو يصل إىل أسماع اجلميع .فلو ُوجد يف هذه
ّ
أي إنسان وا ّتهامه ـ
الترصحيات اليت تصدر عنكم يف املجلس ٌ
تتعرض لسمعة ّ
أمور ّ
ٍ
ألمر وهو قد حدث واقع ًا
ولو كان بنظركم مذنب ًا ولكن ذنبه مل يثبت ـ أو تتعرض
ولكنه ليس من صالحيايت وصالحياتكم ،كخصوصيات األفراد ،فلماذا ينبغي
بشدة،
اإلتيان عىل ذكر هذه األشياء من عىل منرب املجلس؟ جيب اجتناب هذه األمور ّ
تم اجتناهبا فهذا من عالمات السالمة.
وإذا ّ
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( )1األنفال.25 ،
( )2العرص.3 ،

إنين أويل أمهية بالغة الستقالل جملس الشورى ،واعتقد أن املجلس املستقل هو حق ًا
من النعم الكربی .بعضهم يتصورون ،وبعضهم يطرحون هذا يف وسائل اإلعالم،
التهجم عىل احلكومة .ليس األمر
وخيالون أن عالمة االستقالل عن احلكومة هي
ّ
كذلك .ليس الكالم عن هذه احلكومة أو تلك .يف كل الدورات طوال هذه األعوام
 وتعلمون أنه كانت هناك حكومات خمتلفة ّ -نبهت دوم ًا إىل هذه النقطة .االستقالليتهجم املرء دوم ًا عىل احلكومة لسبب أو بدون سبب،
عن احلكومة ليس معناه أن
ّ
ويعارض أعماهلا ..األعمال اليت ال رضورة أصالً لالعرتاض عليها .يمكن أن تس ّنوا
قانون ًا بخالف االجتاه الذي تسري فيه احلكومة .علی كل حال هذه أمور الزمة.
( )1األنعام.26 ،
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النواب املحرتمني؛ واآلن حيث إنّكم جميع ًا
لقد ذكرت يف السابق هذه النقطة لبعض ّ
حارضون أقول لكم :إن جملس الشوری هو مكان احلوارات احلكيمة والعقالئية.
تقولون كلمتكم وتأتون بأدلتكم وبراهينكم ،فيأيت شخص آخر ويقول إن كالمكم
ثم تكون املسألة يف النهاية
خطأ هلذه األسباب وأدلتكم خاطئة واستداللكم خاطئّ ،
شخص
تصوت جماعة هلذا الرأي أو لذاك الرأي ،هذا هو الصحيح .أما لو أنّه قام
أن ّ
ٌ
أثناء نطق شخص ٍآخر بمقاطعته والرصاخ من أجل أن ال يصل صوته إىل املستمع ،فهل
النواب
هذا ٌ
عمل حكيم؟! فيجب استئصال هذه العادة من املجلس عندما يكون أحد ّ
أو ٍ
وزير أو مسؤول ٍ يف احلكومة يف معرض احلديث وينهض جمموع ٌة أو أربعة أشخاص ٍ
ٍ
سيئ جد ًا ،ولألسف إ ّن هذا كان يف املجلس الثامن،
أمر ٌ
من زاوية ويرصخون .إ ّن هذا ٌ
وأنا ال أعلم اآلن هل كان ذلك يف املجلس السابع أم ال .عندما واجهت هذه القضية
يف البداية حتيرّ ت :هل يمكن أن حيدث هذا؟! رأيت أنّه قد حدث يف املجلس .ليس
لعامة الناس أن يفعلوا
التجمعات
حمل هذه األمور .أجل ،يف
املجلس ّ
ّ
العامة يمكن ّ
ّ
مر
شخص آخر
يتحدث ويصدر
شخص
ذلك ،فيأيت
ّ
ٌ
ٌ
أصوات ًا .وقد كان هذا دوم ًا عىل ّ
(((
يتحدث كان
النيب
ّ
التاريخ ،ويقول القرآن﴿ :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﴾  .عندما كان ّ
بعض الناس ال يدعون صوته يصل إىل أسماع اآلخرين ،فيعلو ضجيجهم ،ولكن هذا
ال يليق باجلمهورية اإلسالمية ،وال بمجلس الشورى اإلسالمي .إ ّن جملس الشورى
ولكل أن يعرض ما يريد إىل النهاية ،فإذا مل يكن كالمه صحيح ًا أو
حمل الكالم،
هو ّ
ٍّ
ِ
أي منطق ٍ
منطقي فليأت (الشخص املعين)
كان غري
ّ
ويستدل ويعرتض وينفي وجود ّ
ّ
مبىن فيه وير ّده فال إشكال يف ذلك.
أو ً
د -استقاللية املجلس
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أعتقد أن من األمور املهمة اليت نحتاجها يف البالد راهن ًا هو االحتاد .وال يعين االحتاد
تساوي األفكار وتطابقها .أنتم جميع ًا واحلمد هلل يف مستويات فكرية وعلمية عالية،
وهذا ممّا ال حيتاج إىل كالم .إننا نحتاج ملن يذكّ رنا حىت نعمل وإال فإننا نعرف الكثري.
اليوم جيب أن يكون اال ّتحاد موجود ًا .فالشقاق واالختالف والتفرقة هي مظهر
اختالف يف
ضعف أي شعب وانحطاطه واهنزامه ،فال تسمحوا هلذا أن يقع .هناك
ٌ
وجهات النظر وال مانع من إظهاره .أجل يمكن أن نختلف حول قضية ما ولكننا يف
نفس الوقت نضع يد ًا بيد .فيقول مثالً أحدهم جيب القيام هبذا العمل ،وأنا أقول إنه
حمدد ،فاملرجع إما هو القانون ،أو اجلهاز القضايئ،
ال ينبغي .يف النهاية ،يوجد مرجع ّ
أو جملس الصيانة ،أو ٍ
سيحدد املسؤولية؛ ولكن جيب أن
أية جهة أخرى ،فهذا املرجع
ّ
ال نتنازع ونمسك بتالبيب بعضنا بعض ًا .ينبغي أن يوجد هذا اال ّتحاد .وفيما يتع ّلق
انسجام وجيب أن يظهر .وبالتأكيد
باملصالح العليا للدولة ،جيب أن يكون بني األجهزة
ٌ
ٍ
ٍ
بعصبية ،وينهض
أحد بالدفاع عن يشء ما
إ ّن اجلميع يقولون مثل هذا .وعندما يقوم ٌ
ّ
بكل تلك العصبية والغضب :إنّين
شخص ليقول له ملاذا تغضب هكذا ،فيرصخ ّ
ٌ
يتحدث دائم ًا عن اال ّتحاد لك ّنه يف نفس
لست غاضب ًا! واآلن نجد من األجنحة من
ّ
تتوجهوا إىل هذه القضية،
الوقت يظهر عالمات التفرقة ومظاهرها .إنّين أرجو أن
ّ
سواء داخل املجلس فيما بني أعضائه ،أم بني املجلس والسلطات األخرى ـ التنفيذية
والقضائية ـ حافظوا عىل هذا اال ّتحاد وهذا التوافق ـ واعلموا أن هذا الشعب وهذا
التوجه مبشرِّ ٌ بالتوفيق واالنتصار .هذا لطف اهلل ،وهذا ما
البلد وهذا النظام وهذا
ّ
تقتضيه السنن اإلهلية.
شعب
طيب ومؤمن ،وشبابنا كذلك .إ ّن شعبنا وحلسن احلظ هو
إ ّن شعبنا
ٌ
ٌ
شعب ّ
أسايس حلركة
حمور
والتوجه الديين،
شاب ،والفكر الديين،
ّ
واإلسالمي هو بحمد اهلل ٌ
ّ
ّ
البلد .حسن ًا ،إ ّن ّنواب املجلس ومسؤويل الدولة ومو ّظفي احلكومة ورجال القضاء
متدين
هم من املعتقدين بمباين اإلسالم والثورة وهذه مسأل ٌة فائقة األمهية .الشعب ّ
تقدم .يف
وكذلك املسؤولون ،وبمشيئة اهلل إ ّن التوفيق اإلهلي سيشملنا ونحن يف حال ّ
التقدم والعدالة ،بتوفيق اهلل ،إن شاء اهلل ،بإذن اهلل،
هذا العقد الزماين الذي هو عقد ّ
مستوى
املدة إن شاء اهلل سوف نصل إىل
تطور ًا ملموس ًا ،ومع هناية هذه ّ
ً
سوف نحقّق ّ
بارز من العدالة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء م�س�ؤويل الدولة و�سفراء
وممثلي البلدان الإ�سالميّة

النبوية الرشيفة.
املناسبة :البعثة
ّ

واملؤسسات
حشد من مسؤويل النظام
احلضور:
ٌ
ّ
وجمع من عوائل
اإلسالمية،
البلدان
وممثيل
وسفراء
ٌ
الشهداء.

الزمان2012/6/18 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

أهم نتائج البعثة
إثارة الفكر وتهذيب النفوس
ما أريد أن أقوله اليوم هو إ ّن للبعثة جهات ًا وأبعاد ًاُ .حزم النور اليت سطعت عىل
بأمس
البرشية من هذا احلدث  -البعثة  -ليست واحدة أو اثنتني ،لكن
ّ
ّ
البرشية اليوم ّ
احلاجة لقضيتني ناجمتني عن البعثة :إحدامها إثارة األفكار والتفكري ،والثانية تهذيب
تؤمن املطالب املزمنة للبرشية .سوف
األخالق .لو توفرت هاتان املسألتان فسوف ّ
تؤمن العدالة والسعادة والرفاه الدنيوي .املشكلة األساسية كامنة يف هذين اجلانبني.
ّ
أ -تهذيب النفوس

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء مسؤويل الدولة وسفراء وممثيل البلدان اإلسالميّة

مبارك هذا العيد الكبري لكم أيهّ ا احلضور املحرتمون يف هذه اجللسة الرائعة ،وخصوص ًا
اإلسالمية املحرتمون.
الضيوف احلضور من بلدان أخرى ،وكذلك سفراء البلدان
ّ
كما هن ّنئ الشعب اإليراين الكبري الذي جعل البعثة وجهة مسريته وعمله ،وجاهد
وحتمل الصعاب من أجل حتقيق األهداف الكربى لبعثة خاتم األنبياء ،وقد شمله
ّ
الوعد اإلهلي واحلمد هلل ،فقد وعد اهلل تعاىل الشعوب السائرة يف هذا الدرب بالفتح
والتقدم والسعادة ،ووعد اهلل تعاىل ال خلف فيه .كما هننئ األمة اإلسالمية اليت
ّ
جرب رواد
ّ
توجهت اليوم بعد عقود من التجارب نحو الدين املحمدي .بعد أن ّ
الفكر والنخبة وقادة الشعوب املسلمة طوال األعوام املتمادية املدارس والدعوات
واملذاهب واأليديولوجيات الرشقية والغربية ،وأدركوا إخفاقها وعقمها ،أصبح
األمة اإلسالمية اليوم وإقباهلا عىل مضمون بعثة الرسول األكرم | وأهدافها.
ّ
توجه ّ
اليوم يوم مبارك عليهم ،ونتمنىّ أن تتم ّتع البرشية ك ّلها بربكات هذه البعثة.

قال |« :بعثت ألمتّم مكارم األخالق»  ،وقال القرآن الكريم﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
(((
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾  ،وبعد الزتكية يقول﴿ :ﭩ ﭪ
ﭫ﴾ ،هذا هدف سامٍ .تزكية النفوس وتطهري القلوب واالرتقاء باألخالق
(((

األخالقية والضعف األخالقي والشهوات
البرشية وإنقاذ البرش من قمامة املعضالت
ّ
النفسية .هذا مقصد وهدف.
ورام ،ج  ،1ص .89
( )1جمموعة ّ
( )2اجلمعة.2،
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بنبينا ،فكل األنبياء بعثوا
ومهمة ،وهي ال
أساسية
قضية
ّ
ّ
ختتص ّ
ّ
وقضية التفكّ ر أيض ًا ّ
ّ
القوة العاقلة وطاقة التفكري لدى البرش .يقول أمري املؤمنني × يف خطبة يف
إلحياء
ّ
هنج البالغة« :ليستأدوهم ميثاق فطرته ،ويذكروهم منيس نعمته ...،ويثريوا هلم دفائن
العقول»((( ،بعث األنبياء ليستثريوا دفائن العقول وليستخرجوا كنوزها عند البرش يف
ذواتهم وبواطنهم.

نتدبر يف اآليات
نحن البرش لدينا موهبة تفكري عظيمة كامنة يف داخلنا .حينما ال ّ
اإلهلية ،ويف تارخينا ،ويف ماضينا ،ويف األمور والقضايا املختلفة اليت حدثت للبرشية،
ويف مشكالت املايض ،ويف عوامل االنتصارات الكربى للشعوب ،نبقى حمرومني من
الكنوز املعنوية اليت أودعها اهلل فينا« .ويذكروهم منيس نعمته ...،ويثريوا هلم دفائن
البرشية اليوم بحاجة هلذين األمرين.
العقول»،
ّ

الظلم ووجوب االنتفاضة
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والتأمل يف مكمن تعاسة اإلنسان؛ وهل يوجد
حتتاج املجتمعات البرشية إىل التفكري
ّ
شك يف وجود ظلم ،ووجود متيزي ،ووجود منطق مزدوج وكيل بمكيالني يسود القوى
املهيمنة عىل العامل؟ الظلم البارز الذي جيري عىل البرشية يف الوقت الراهن مشهود
العزالء من أدوات الدفاع
للجميع .الظلم الذي متارسه القوى املتس ّلطة عىل الشعوب ُ
قوة وتزحف عن بعد آالف الكيلومرتات
قائم أمام أنظار اجلميع ،وأنتم ترونه .تنطلق ّ
بالقوة عىل بلد أعزل ال قدرة له
وتأيت إىل هنا إىل منطقتنا وتفرض سلطتها وهيمنتها ّ
وتصب مروحياتهم املوت عىل
فتبدل مواكب األعراس إىل عزاء،
وال إمكانياتّ ،
ّ
رؤوس الناس .تهدم بيوت الناس ،وليس بوسع أحد أن يقول هلم شيئ ًا ،وال يعتذرون
املتقدمة .حني تالحظون
عن أفعاهلم! هذا هو واقع العامل .وهو كذلك حىت يف البلدان ّ
حل
الواقع االقتصادي اليوم جتدون نفس احلالة .القضية يف أوروبا اليوم ليست ّ
حل مشكلة البنوك وأصحاب الرساميل والرثوات الطائلة .هذه
مشكلة الناس بل ّ
مهمني للقوى املهيمنة .هذه
هي مشكلتهم اليوم .أبناء البرش واجلنس البرشي ليسوا ّ
حقائق موجودة يف العامل .لتفكّ ر البرشية يف مصدر هذه احلالة ،يف مصدر نظام اهليمنة،
ومصدر وجود قطبني أحدمها مهيمن ،والثاين خاضع للهيمنة .فما مل يكن هناك إنسان
مهيمن فإ ّن نظام اهليمنة سزيول ،كذلك إذا مل يقبل اخلاضع للهيمنة هبيمنة األعداء
والعتاة فنظام اهليمنة سزيول أيض ًا .هنا يكون الواجب عىل عاتق الشعوب .ويف داخل
( )1هنج البالغة ،اخلطبة.1

االستفادة من نعم اهلل لتحقيق النصر
أ -حسن الظن ،والتفكير
من
عىل الشعوب أن تقف عىل أقدامها؛ وعليها االستفادة من نعم التفكري والعقل اليت ّ
اهلل هبا عليها .عىل الشعوب أن تعتمد عىل نفسها وطاقاتها وربهّا .عليها إبداء حسن
ظ ّنها باهلل .لقد وعد اهلل تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾(((.
هذا تأكيد إهلي .حينما تقف الشعوب وتقاوم وتصمد فسوف تنترص بال شك.
العدو بآالف الوسائل واألدوات اإلعالمية
والنموذج احلي لذلك هو شعبنا .حياول
ّ
أن يبعد احلقائق عن أنظار الناس يف العامل ،لكن الواقع هو ما نشاهده .طوال هذه
تعرضت ثورتنا وشعبنا وبلدنا العزيز
األعوام الثالثة والثالثني ،ومنذ اليوم األولّ ،
للهجمات واملؤامرات .جاءت سياسات خمتلفة واختلفت يف مئة قضية لكنها اتفقت
عىل مواجهة الثورة اإلسالمية ،وتوجيه الرضبات للجمهورية اإلسالمية ،وإقصاء
هذا النموذج احلي عن الساحة لكي ال يكون أمام أنظار املسلمني ،ومارسوا كل هذا
بمختلف األساليب .وكذا احلال اليوم أيض ًا ..تعاضدوا عىس أن يتمكنوا من إقصاء
الشعب اإليراين عن الساحة .وأقوهلا لكم بيقني ورضس قاطع إهنم سيفشلون متام ًا
يف مساعيهم هذه.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء مسؤويل الدولة وسفراء وممثيل البلدان اإلسالميّة

الشعوب يقع الواجب عىل عاتق النخبة السياسية والثقافية .حينما يشاهد الشياطني
أي مكان من
وحترري ًا تقوم به اجلماهري يف ّ
حترك ًا كبري ًا ّ
التابعون ألجهزة االستكبار ّ
التحرك خالص ًا وأصيالً  -يركّ زون طاقاتهم وقدراتهم كلها عىل
العامل  -ويكون هذا
ّ
ضده أو يبطلون مفعوله .ترون ما حيدث يف منطقتنا حالي ًا .يثور
تبديل هذا
التحرك إىل ّ
ّ
للتحرر من التبعية ألمريكا ومن الذل يف مقابل اهليمنة الصهيونية،
الناس يف البلدان
ّ
اإلسالمية،
الغدة الرسطانية يف قلب البلدان
وإلبداء البغض والكراهية لوجود هذه ّ
ّ
فتنطلق كل األجهزة السياسية واملخابراتية واملالية االستكبارية والتابعة هلا إلحباط
التحرك ،هذه هي القضية.
هذا
ّ

موقوف على الجهاد والصبر
ب -النصر
ٌ

ِ
وتقبل لألخطار .مل يعد اهلل تعاىل أحد ًا
وحترك ّ
طبع ًا ال يمكن االنتصار من دون جهاد ّ
بد
متدين ًا ،بل ال ّ
جمرد أن يكون املرء مؤمن ًا ّ
حترك .وال يكفي لذلك ّ
بالنرص من دون ّ

( )1احلج.40 ،
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من اجلهاد والصرب ﴿ .ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾((( ،هذا كالم األنبياء ملعارضيهم...
إنّنا نصمد ونقاوم ،لقد صمد األنبياء والرسل ^ ،ومنطق األنبياء اليوم رغم كل ما
تعرضوا له من القمع هو املنطق الشائع يف العامل .لقد انترش كالم األنبياء ومل ينترش
ّ
بد
وهذه
املسرية
وهذه
الفراعنة.
منطق
التوجهات سوف تزداد يوم ًا بعد يوم .ال ّ
ّ
من الصرب والصمود .لقد أظهر شعبنا من نفسه هذا الصمود والثبات .وأعداؤنا ال
يريدون أن يفهموا ويستفيدوا من التجارب املاضية .جيب أن يعلموا أ ّن العناد والتكبرّ
أي نفع.
وجنون العظمة مقابل هذا الشعب وتو ّقع أمور يف غري حم ّلها منه لن جيدي ّ
هذا الشعب واقف ثابت وقد عرف الطريق واهلدف وعرف نفسه.

اإلسالمية
القرآن دروس الجهاد والصمود واال ّتحاد بين الشعوب
ّ

الدرس الذي استلهمناه من القرآن ومن اإلسالم هو درس الصمود واجلهاد والوحدة
واال ّتحاد .ا ّتحاد القلوب واأليدي .وهذا األمر ال خيتص بشعبنا ،بل هو ا ّتحاد يف
بقوة ،تأجيج
العامل اإلسالمي .الحظوا اليوم أ ّن من النقاط اليت ّ
يشدد عليها أعداؤنا ّ
اخلالفات املذهبية بني الشيعة والسنة .أشخاص ال يؤمنون بالتشيع وال بالتسننّ  ،وال
التجسسية األمريكية
يعرتفون بأساس اإلسالم ،يعملون خدمة لرغبات األجهزة
ّ
التشيع! وهل
واإلرسائيلية ،وتعلو أصواتهم من عىل املنابر ليبدوا قلقهم من انتشار
ّ
التشيع؟! وهل تفهمون ما هو التسننّ ؟! إنّكم ال تؤمنون بأصل الدين.
تفهمون ما هو
ّ
سية يف الوقت احلارض عىل أن ختيفنا
تقوم سياسة االستكبار وسياسة األجهزة
ّ
التجس ّ
وبث اخلالفات وإشعال
من بعضنا بعض ًا ،الشيعة من الس ّنة ،والس ّنة من الشيعةّ ...
الزناعات.

سبل مواجهة األعداء
سبيل الغلبة عىل األعداء هو التفكري واالحتاد وتقريب القلوب وتعاضد األيدي.
وهبذه الطريقة يتحقّق قوله ﴿ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾((( ،وينرص اهلل تعاىل بفضله
ولطفه أهداف البعثة ودساتريها وبراجمها عىل كل مؤامرات األعداء .نرجو أن يزنل
األمة اإلسالمية أكرث فأكرث ،وحيرش
اهلل تعاىل بركاته عليكم وعىل الشعب اإليراين وعىل ّ
الروح الطاهرة إلمامنا اخلميين اجلليل ـ وهو الذي د ّلنا عىل هذا الطريق وفتحه أمامنا ـ
واألئمة املعصومني ^.
مع أوليائه ومع األنبياء
ّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

218

( )1إبراهيم.12 ،
( )2التوبة.33،

كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء امل�شاركني يف امل�سابقات
الدوليّة للقر�آن الكرمي

الدولية للقرآن الكريم.
املناسبة :إقامة املسابقات
ّ
احلضور :املشاركون يف املسابقات.

املطهر.
املكان :مشهد ّ
املقدسة ـ احلرم الرضوي ّ

الزمان2012/6/24 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

املقدسة ،وبضيوف بلدنا القرآنيني الذين وفدوا
أرحب بالضيوف األع ّزاء هلذه املدينة ّ
ّ
أقر عشق القرآن يف قلوبنا وقلب شعبنا .نشكر اهلل
من خمتلف البالد .نشكر اهلل عىل أنّه ّ
أنّه منح توفيق دراسة القرآن واألنس به وتالوته لشعبنا.

التدب ر غاية التالوة
ّ

دروس القرآن واهبة للحياة
حيتاج العامل اإلسالمي إىل فهم املعارف اإلسالمية .فهو بحاجة اليوم إىل الدرس
يقدمه القرآن للشعوب لالستقامة والصمود واحلياة الطيبة والع ّزة اإلسالمية.
الذي ّ
دروس مانحة وواهبة للحياة ونحن نحتاج إىل
فدروس القرآن يف هذا املجال هي
ٌ
تشع املفاهيم األساسية للقرآن يف البالد اإلسالمية فإنّكم
هذه الدروس .بمقدار ما ّ
العامة للحركات الشعبية ستصبح إسالمية .ومل يكن األمر
التوجهات
سرتون أ ّن
ّ
ّ
كذلك يف السابق ،ففي املايض أينما نشأت حركة اجتماعية يف البلدان اإلسالمية؛
حترك ًا
فإ ّن ّ
توجهاتها كانت يسارية وماركسية واشرتاكية .ولكن اليوم أينما وجدنا ّ
متوحشني
غدارين
التحركات
توجه إسالمي .بالطبع ،إ ّن هلذه
أعداء ّ
ّ
توجهه هو ّ
فإ ّن ّ
ً
ّ
بجدية مقابل
بال رحمة .إ ّن االستكبار العاملي -هذا
العدو الدموي  -يقف اليوم ّ
ّ
بجدية وكذلك الصهيونية،
التحركات اإلسالمية .فأمريكا تواجه هذه
التحركات ّ
ّ
ّ
ّ
متفرج ًا عىل الشعوب اإلسالمية اليت
جيلس
ال
العدو
ن
بأ
شك
وال
يقاومون.
وهم
ّ
ّ
ّ
تطبق برامج اإلسالم وخم ّططه ،بل يواجه ذلك .فالكالم هو أ ّن القرآن قد ع ّلمنا
ّ
حتولوا وجهتكم ،فسوف تنترصون.
ومل
ً،
ال
تبدي
لوا
تبد
ومل
وصمدتم
صربتم
إذا
أنكم
ّ
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركني يف املسابقات الدولية للقرآن الكريم

جماعية
يف زمن الطاغوت كان القرآن يف بلدنا مهجور ًا ،ومل تكن هناك ّأية حركة
ّ
ٍ
اجلمهورية
فردية .ويف زمن
ّ
أي يشء كان فإنّه انطلق من مبادرات ّ
لرتويج القرآنّ ،
وحاكمية اإلسالم ،فإ ّن من الربامج األساسية ملسؤويل البالد ترويج
اإلسالمية
ّ
ّ
عد هذه املسابقات
القرآن ،فتالوته واألنس به وفهمه وحفظه من الربامج ،واليت ُت ّ
مقدمة
الدولية من مظاهرها .ولكن تالوة القرآن والقراءة احلسنة لآليات اإلهلية هي ّ
التدبر يف القرآن .نحن ال نريد أن نشغل أنفسنا ونلهيها بالتالوة ،والقراءة
من أجل ّ
مقدمة وطريق.
القرآنية واألحلان القرآنية ،كموضوع أسايس ،بل هذه ّ
إ ّن تالوة القرآن بصوتٍ عذب تؤ ّدي إىل تليني القلوب وخشوعها وتهيئتها لفهم
القرآنية ،وهذا ما نحتاج إليه.
القرآنية واآليات
املعارف
ّ
ّ
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هذا هو درس القرآن .يقول لنا القرآن إنّكم إذا مضيتم عىل هذا الطريق وآمنتم هبذه
شك أنّكم منترصون .هذا هو درس
وحتركتم عىل أساس هذا اإليمان فال ّ
األهداف ّ
القرآن وجيب أن تتع ّلمه الشعوب املسلمة وتؤمن به ،ألهنا إذا آمنت فإنهّ ا ستنترص
وضعف
ضعفت وشعرت باهلزال
عىل أعقد الوسائل العسكرية واألمنية
ُ
للعدو ،ولو ُ
ّ
شك بأهنا س ُتهزم.
توكّ لها عىل اهلل ،ولو ركَ َنت البتسامة
العدو ووثقت بخداعه فال ّ
ّ
حيتاج عاملنا اإلسالمي اليوم إىل هذه الدروس .وألجل نرش هذه الدروس فإ ّن أفضل
ٍ
وسيلة وأفضل كتابٍ هو القرآن الكريم نفسه .هلذا جيب أن ننرش بقدر استطاعتنا بني
التدبر وأن يكون
الشعوب وبني شعبنا والشعوب املسلمة ،هذا األنس بالقرآن مع ّ
متالزم ًا مع االعتقاد بالوعد اإلهلي ،وننرش ذلك لنساعد عىل هنضة الشعوب ،فهذا
تكليف.
ٌ

للتدب ر
االهتمام بالقرآن وسيل ٌة
ّ
املتعددة ،بل جيب النظر إليها عىل أنهّ ا
ال ينبغي االكتفاء بالقراءة واأللفاظ واألحلان
ّ
وسيلة .إ ّن اللحن اجلميل والصوت العذب أمران رضوريان للقرآن ،ولكن من أجل
أمر
أن ختشع القلوب وتلني وتصل إىل املعاين القرآنية .وليس األمر أن
ّ
نتصور أ ّن هذا ٌ
املقدمة ،وبالطبع
املقدمة من أجل ذي ّ
مقدمات ،وجيب أن ننجز ّ
مستقل ،كال ،إنهّ ا ّ
ٌّ
من دون هذه املقدمة يكون األمر صعب ًا .وإرصارنا عىل حفظ القرآن وتالوته ونرش
اجللسات القرآنية عىل مستوى البلد ،وتعليم العلوم القرآنية والفنون القرآنية ـ من
التالوة والكتابة وبقية القضايا املختلفة اليت تدور حول القرآن ـ ألجل أ ّن معرفة هذه
أجواء قرآنية.
األمور ورصف الوقت من أجل هذه الفروع جيعل األجواء يف البلد
ً
اجلو قرآني ًا ،فإ ّن األنس
ونحن بحاجة إىل هذه األجواء وهذا املناخ .فعندما يكون ّ
التدبر فيه ويف معارفه .إ ّن عاملنا
ويعم ،واألنس بالقرآن يؤ ّدي إىل
بالقرآن يزداد
ّ
ّ
التدبر أيض ًا.
اإلسالمي بحاجة اليوم إىل هذا ّ
التدبر .ونحن شعب إيران بحاجة إىل هذا ّ

والتطور العلمي
حاكمية القرآن
ّ
ّ
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نفتخر أنّنا أول من رفع راية حاكمية القرآن واإلسالم يف هذا العامل املادي .وقد ثبتنا
ٍ
وحتمل واستقام
وحتملنا متاعبها وأثبتنا أ ّن ّ
أي شعب إذا صرب ّ
عىل هذه الدعوة الكربى ّ
والتقدم ،وهذا ما
التطور أيض ًا
العدو وفشله فحسب ،بل
فلن تكون النتيجة هزيمة
ّ
ّ
ّ
حصل يف بلدنا.

كل
لقد سعوا منذ البداية إلطفاء هذا النور يف هذا البلد .وطوال  33سنة أعملوا ّ
لكن هذا النور ازداد يوم ًا بعد يوم ،وازداد تأ ّلقه ،ومل يعجزوا عن إنزال راية
قواهم ّ
تطور ًا مع األيام .ففي
حاكمية اإلسالم يف هذا البلد فحسب ،بل إ ّن هذا الشعب ازداد ّ
ّ
املعدل العاملي العام بـ
معدل التسارع
العلمي لشعب إيران أكرث من ّ
يومنا هذا ُيعترب ّ
ّ
مرة ،وهذا طبق اإلحصاءات واألرقام اليت تنرشها املراكز العلمية الدولية وتعلن
ّ 11
املتعددة
تطور رسيع يف األبعاد املختلفة واملجاالت
ّ
عنها .اليوم نجد أ ّن بلدنا يف حال ّ
وتطور إعادة البناء.
ـ املجاالت السياسية والعلمية  -والبناء
ّ
نمو .إ ّن شبابنا هم أهل الذكر والدعاء
كما أ ّن املعنويات يف بلدنا بحمد اهلل يف حالة ّ
توجهات
والقرآن واالعتكاف .إ ّن ذاك العدد من الشباب يف هذا البلد ،الذي لديه ّ
معنوية إذا قورن بأي مكان آخر مل جيد هلم مثيالً ومل نسمع عن ذلك .ومن خالل
القرائن املوجودة اليت نشاهدها ال يوجد مثل هذا العدد من الشباب املؤمن العاشق
رغم كل عوامل التخريب واإلغواء اليت ُتمارس عىل الشباب يف كل بالد العامل اليوم،
وبالوسائل احلديثة.

العدو كان يريد أن يستلب
العدو .إ ّن
إ ّن شبابنا مؤمنون صاحلون؛ وهذه شوكة يف عني
ّ
ّ
راية حاكمية اإلسالم وانتصار اإلسالم من يد هذا الشعب ،ويرميها أرض ًا ،ولكن
تطور  -رغم أنفه  -باللحاظ املادي واملعنوي
ما حدث أنّه مل يتمكّ ن ،بل إن بلدنا ّ
ٍ
يتطور .إن شاء اهلل سيأيت اليوم حيث يكون اإلسالم
تطور وسوف ّ
وهو أيض ًا يف حال ّ
التطور
لكل العامل من ناحية
وجتمعات املسلمني نماذج رفيعة ّ
واملجتمعات اإلسالمية ّ
ّ
شك بأ ّن هذا اليوم
املادي واملعنوي ،حيث تتط ّلع شعوب العامل إليهم وتق ّلدهم وال ّ
سيأيت وسيكون ذلك بربكة القرآن.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركني يف املسابقات الدولية للقرآن الكريم

الشباب ذخيرة الثورة

الوصية هي أن تعملوا عىل األنس بالقرآن مهما استطعتم ،واشتغلوا بالقرآن أكرث
ّ
وتدبروا أكرث ،واجعلوه درس ًا وعربة حلياتكم وسلوككم.
فأكرث ،وتع ّلموا منه أكرثّ ،
نسأل اهلل تعاىل أن يو ّفقكم ويو ّفقنا للحياة عىل أساس القرآن واملوت عليه.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء م�س�ؤويل ال�سلطة الق�ضائيّة

السنوية
القضائية ،والذكرى
املناسبة :يوم السلطة
ّ
ّ
الستشهاد الشهيد هبشيت.

القضائية.
احلضور :مسؤولو السلطة
ّ
املكان :طهران.
الزمان2012/6/27 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

القضائية
االرتقاء بالقضاء ،والسلطة
ّ

لو أردنا أن نخترص يف جملة واحدة جميع أمانينا فيما يتع ّلق بقضية القضاء يف البلد،
لكانت عبارة عن االرتقاء بالسلطة القضائية .فيجب علينا أن نرتقي بالسلطة القضائية
فكل هذه التقارير املرضية سواء اليت سمعناها اليوم أم اليت تصلنا بصورة
بشكل ٍدائمّ .
تقارير مكتوبة أو شفهية ،هلا حم ّلها من التقدير والشكر ،ولكن ما هو متو ّق ٌع هو االرتقاء
بالسلطة القضائية بمعىن حتقيق كفاية العدل القضايئ يف البلد ،وهذا لن يكون ممكن ًا
املقدمات هي من أجل أن
ولن يتحقق إال عندما يشاهد املرء النتائج .فجميع هذه ّ
تتحقق يف جمتمعنا تلك العدالة القضائية .فإذا حتقّقت ،سوف ُتقتلع املفاسد و ُتقطع
أيادي األرشار من الوصول إىل املراكز احليوية للمجتمع ،ويصل الصلحاء إىل املراكز
ٌ
مربوط بتمامية السلطة القضائية وكماهلا .فلو استطاع النظام
الالئقة هبم .هذا ك ّله
اإلسالمي أن يصنع سلطة قضائية بحسب الرؤية اإلسالمية ،وبحسب ما هو مطرو ٌح
يف مصادرنا الدينية والفقهية ،وقام بتنظيمها عىل هذا األساس ،فإ ّن أكرث مشاكل
وكل جمتمع ٍ ـ سزتول .وسزتول املشاكل الناشئة من كل أنواع الطغيان
جمتمعنا ـ ّ
والتعديات.
واألنانيات واالعتداءات
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء مسؤويل السلطة القضائية

إ ّن أسبوع السلطة القضائية ،وهذا اللقاء السنوي فرصة سانحة للتعبري عن إجاللنا
لشهيدنا العظيم والعزيز الشهيد البهشيت ،وشهداء السابع من شهر تري (حزيران)،
حيث تفتخر سلطتنا القضائية  -بحمد اهلل  -بأ ّن يومها هو يف هذه املناسبة املليئة
حمبتنا املساعي الواسعة واملستديمة
باملعىن واملضمون .وكذلك نتشكّ ر ّ
ونقدر بخالص ّ
ألع ّزائنا الفاعلني يف السلطة القضائية ،القضاة املحرتمني والعاملني املختلفني
واملديرين البارزين وشخص رئيس السلطة القضائية املحرتم جناب الشيخ اآلميل،
الذي هو بحمد اهلل بلحاظ الفكر والعلم والنشاط واالبتكار والكثري من اخلصائص
نجل ذكرى أع ّزائنا ،وخصوص ًا الشهيد البهشيت
املهمة يف املديرين
العامني ،بار ٌزّ .
ّ
ّ
ً
ً
اجلليل ،ونعرب عن احرتامنا ،فقد كان ح ّقا وإنصافا شخصية عظيم ًة بارزة ،ويف تلك
وثبتها ،وسوف يبقى هذا
ّ
املدة املحدودة إلدارته للسلطة القضائية أشاد بنية حمكمة ّ
باجلد واالبتكار لالستفادة من األوقات املحدودة
باسمه ،هو عربة لنا ألجل أن نسعى
ّ
إلنجاز أعمال ٍ كربى وخم ّلدة .وكذلك أضيف صويت وحدييث حلديث الرئيس املحرتم
للسلطة القضائية ،ألتشكّ ركم أيهّ ا العاملون املحرتمون يف السلطة ،ومديري الرتب
واملتوسطة والقضاة املحرتمون والرشفاء عىل أمل أن حتقّق مساعيكم ومهمكم
العليا
ّ
القضية األساسية للبلد؛ وهي إقامة العدالة القضائية يف خمتلف مناطقه.
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هلذا فإ ّن اهلدف جيب أن يكون عبارة عن االرتقاء بالسلطة القضائية .وال ينبغي أن
حد حىت نصل إىل املستوى املطلوب .فيجب أن نصل إىل هذا السقف -
نقنع بأي ٍّ
وبرأيي  -وإن كان الطريق طويالً ،لكن يمكن الوصول إليه .وال ينبغي أن نقول إننا
ندعو أنفسنا واآلخرين إىل أمنية غري قابلة للتحقّق ،كال ،إ ّن ذلك ممكن الوصول إليه.
طي هذا الطريق
أنتم تقدرون .ويف بلدنا يوجد مثل هذا االستعداد واإلمكان .وجيب ّ
والتقدم عليه بالسعي واالبتكار ،وعدم إظهار التعب ،وبإعمال الطاقات واألشخاص
ّ
والشخصيات الكفوءة ،ومن ذوي االستعداد.

وألجل جمموع هذا األمر ،توجد أجهزة ودوائر حتتية ،قد أشار إىل الكثري منها رئيس
توجه إىل هذه النقاط الرضورية،
السلطة املحرتم .وإنّين راض ٍ ألنين أرى وجود ّ
وتوجد مساع ٍ ُتبذل من أجل القيام هبا ـ كما كان مشهود ًا يف هذا التقرير؛ وما أحسن
أن ُيجعل هذا التقرير وأمثاله أمام الرأي العامُ ،ليعلم أ ّن هذه األعمال يتم إنجازها أو
أهنا أُنجزت ـ لك ّنين أريد أن أؤكّ د عىل نقطتني أو ثالث.

القضائية
أساليب تطوير السلطة
ّ
أولها :الخطة الشاملة والجامعة
ّ
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إ ّن قضية اخلطة الشاملة اليت ُأشري إليها((( .فلو مل يكن للسلطة القضائية خطة شاملة
وكاملة ودقيقة ومستوعبة جلميع األبعاد من أجل ارتقائها ووصوهلا إىل اهلدف الذي
إما أن يكون غري ممكن ٍ أو أنّه سيواجه تناقضات
تقصده ،فإ ّن سلوك هذا الطريقّ ،
خمتلفة ،أو أنّه سيكون أمر ًا صعب ًا جد ًا .هلذا من الرضوري وجود خ ّطة شاملة .وهذا
عمل كبري ،ورئيس السلطة املحرتم يف بداية قبوله هلذه املسؤولية ،ذكر هذا األمر
ٌ
تم إعداد برنامج خلمس
وأعلنه .وبالطبع ،يف آخر التقرير الذي ُق ّدم يل ،قيل أخري ًا إنّه ّ
تم االتفاق عىل إعالنه.
سنوات (خ ّطة خمسية) ،ولكن اآلن سمعنا يف كلمته أنّه قد ّ
مهم جد ًا .فإ ّن اخل ّطة الشاملة (الربنامج اجلامع) هي
وال ينبغي تأخري هذا العمل؛ فهو ٌّ
وأمهية.
من أكرث األعمال رضور ًة
ّ
النقطة األساسية هي أ ّن إعداد هذه اخلطة الشاملة هو قضية ،وأن شق الطرق أمام
بمجرد أ ّن اخلطة قد
تطبيقها وإجرائها قضية أخرى .فال ينبغي أن نشعر بالراحة،
ّ
أُعدت وأُعلنت ،ونقول حسن ًا لقد أُنجز هذا العمل الكبري .كال ،إن اخلطة الشاملة
هي نسخة ،وجيب أن يتم تفصيل هذه النسخة وحتديد مسؤولية ووظائف كل أجزائها
( )1رئيس السلطة القضائية.

وعميل .ويف األقسام املختلفة جيب متابعة هذا األمر لكي يتحقّق هذا
بشكل دقيق
ّ
الربنامج ويصبح عملي ًا.

متضمن فيها،
برأيي ،جيب املسارعة يف جعل هذه اخلطة عملياتية ،وكذلك كل ما هو
ٌ
عدة نقاط فيه .إنّين ال أويص بالعجلة ،فاملسارعة هي غري
حيث إنّين سأشري إىل ّ
العجلة ،بل أن يكون ذلك بعناية ود ّقة ودون تأخري .أي أ ّن «عدم التأخري» ينبغي
أن يكون أصالً يف األعمال .وال ينبغي أن حيصل أي تأخريٍ .وطبق االصطالحات
الرائجة يف األخالقيات اإلسالمية ال ينبغي وجود أي تسويف «سوف أفعل ،سوف
أفعل»؛ عندما نصل إىل نقطة التشخيص والتحقيق جيب أن نقدم عىل التنفيذ دون أي
تو ّقف وال ينبغي أن حيصل فيه أي تأخري.

القضائية
ثانيها :إتقان األحكام
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء مسؤويل السلطة القضائية

تم التأكيد
نقطة أخرى أذكرها فيما يتع ّلق باالرتقاء بالسلطة القضائية ـ وبالطبعّ ،
نكررها ـ وهي قضية إتقان األحكام .فاألحكام
عليها مرار ًا فيما سبق ولكن ألمهيتها ّ
القضائية جيب أن تكون أبعد ما يكون عن التساهل .فأنتم كقضاة حمرتمني عندما
املتخصصني يف األمور الفقهية واحلقوقية
تصدرون حكم ًا جيب فيما لو ُعرض عىل آراء
ّ
أن ال يكون فيه أية إشكاليات ،فال يكون لديكم أي هاجس من هذا األمر ،وتكونون
واثقني متام ًا باحلكم الذي أصدرمتوه .فالقايض عندما يتم ّتع بالعلم الكايف ،ويراقب
عمله وحكمه ،جيب أن يكون عندما يصدر هذا احلكم مستعد ًا لعرضه عىل جميع
فأي
آراء
املتخصصني واخلرباء ويتمكن من الدفاع عنه .هكذا ينبغي إتقان احلكمّ .
ّ
ٍ
سيوجه رضب ًة إىل بنية اجلهاز القضايئ بأرسه .لقد ذكرنا فيما
هزال ٍ وضعف يف احلكم
ّ
مىض أ ّن النقض املكرر لألحكام القضائية االبتدائية يف حماكم االستئناف أو يف الديوان
يدل عىل أ ّن يف األحكام القضائية االبتدائية نقص ًا ،وال تتم ّتع باإلتقان أو
األعىل للبلد ّ
املقررات الالزمة .فالتأكيد عىل هذا املعىن
أنهّ ا باللحاظ الشكيل ناقصة وال ُتراعى فيها ّ
جيب أن ينترش يف كل أنحاء هذه السلطة ليذعن اجلميع ويقبلوا ويتابعوا؛ أل ّن األحكام
ينبغي أن تكون متقنة.

المؤقت
قضية السجون ،والتوقيف
ثالثها:
ّ
ّ

مسألة أخرى ذات أمهية يف قضايا السلطة القضائية هي قضية السجون .فالسجن هو
جزاء .وحبس أي إنسان وتقييده ،من العقوبات املوجودة يف قانوننا اجلزايئ وموجودة
ٌ
أيض ًا يف بعض موارده يف الفقه اإلسالمي ،فال إشكال يف ذلك .جيب علينا أن نعمل
ليكون هذا اليشء بعنوان عقابٍ وجمازاة لألفراد ،ويف غري العقاب ال ينبغي أن حيصل
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يتم فيها االعتقال املؤ ّقت يف حال توجيه اال ّتهامات
أبد ًا .بالطبع ،يف القانون موارد ّ
لوجود دالئل ،لكن يف هذه االعتقاالت جيب مراعاة كوهنا مؤ ّقتة باملعىن الدقيق
أحد :حسن ًا أيهّ ا
للكلمة وبذاك املعىن املوجود يف روح القانون .من املمكن أن يقول ٌ
السيد ،خمسة أشهر وستة أشهر هي «مؤقتة» .أجل ،إ ّن عرش سنوات أيض ًا تعين
املدة يف ذلك
لكن ذاك القانون الذي ّقيد «املؤ ّقت» باالعتقال قد أدرج قرص ّ
مؤ ّقت ًاّ ،
أيض ًا؛ أي إنّه لع ّلة االضطرار احلاصل من هذا اال ّتهام ووجود الدالئل املختلفة وراء
هذا الكالم جيب االعتقال واحلبس قبل إثبات اجلريمة ،لكن جيب أن يكون ذلك يف
مدة ومع رعاية الرشوط القضائية .فهذه النقطة جيب االلتفات إليها.
أقرص ّ
إعسار ـ وأحد األبحاث اليت
ويف املوارد اليت تكون املشكالت فيها مالية ،ويوجد
ٌ
أجريناها مع األصدقاء هي :هل جيب إثبات اإلعسار ألجل املجازاة؟ فلهذه القضية
جرم باملعىن الدقيق للكلمة
مشاكل تتبعها ـ ففي مثل هذه املوارد اليت مل حيصل فيها
ٌ
ال ينبغي أن نستخدم السجن .فاعملوا يف جمموع السلطة عىل أن يكون االعتقال يف
بحده األدىن ،ومثل هذا حيتاج إىل تدبري .بالطبع ،كان هناك تدابري قد ا ّتخذت
السجن ّ
صحيح وبعضها غري صحيح ـ ونحن هنا ال نريد أن ندخل يف اجلزئيات
بعضها
ٌ
والقضايا ـ ولكن من حيث املجموع فإ ّن السجن هو ظاهر ٌة غري مطلوبة .مشكالت
السجن وتبعاته والتبعات اليت تقع عىل عاتق السجني والعوائل ،والتبعات اليت تلحق
ببيئة العمل .هلذا اجعلوا سياسية السلطة القضائية عىل هذا األساس وتابعوا األمر،
فكّ روا وليكن األمر عالجي ًا ،أحدها أن ُتحل قضية السجن ،سواء من ناحية أن ال
تقل املجازاة أو عقوبة
ّ
تتبدل اجلهة أو البعد اجلزايئ للسجن إىل يشء آخر ،والثاين أن ّ
السجن إىل أقل قدر ممكن أو أن تتبدل إىل عقوبات أخرى لكي ال تصيب تبعات
السجن هذا املجتمع.

رابعها :حفظ سمعة األشخاص
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مسألة أخرى مهمة بالنسبة للسلطة القضائية ـ وبالتأكيد ليس املخاطب يف هذا الكالم
متوجه أكرث إىل األجهزة اإلعالمية ـ وهي قضية
السلطة القضائية فحسب ،بل إ ّن األمر
ّ
سمعة األشخاص .فيجب االلتفات كثري ًا إىل حفظ سمعة األشخاص .إ ّن الرشيعة
اإلسالمية قد جعلت عرض املؤمن إىل جنب نفسه .وال ينبغي للسلطة القضائية
واألجهزة واملحاكم واألجهزة اإلدارية للسلطة القضائية أن تقع حتت تأثري ضوضاء
اإلعالم وتأثرياته .حسن ًا ،لألجهزة اإلعالمية مشاكل يف هذا املجال ،خصوص ًا فيما
حيدث اآلن ،يف مواقع اإلنرتنت ،حيث إ ّن الكثري من األمور اليت يلزم رعايتها ال تتم
رعايتها ،وحقيقة األمر هي هذا ،وهذه من عيوب حياتنا ونقائص أعمالنا .حسن ًا ،هلذا

عال ٌج يف حم ّله فمعاجلة قضية الشائعات واألعمال اليت حتصل يف اإلعالم واملنشورات
هي مقولة أخرى ،لكن السلطة القضائية ال ينبغي أن تقع حتت تأثري هذه األمور،
وكل مواقع اإلنرتنت اليت تثري األجواء وتصنع مناخات
وإن كانت جميع املنشورات ّ
وتوجهها نحو جهة خاصة ،فإ ّن السلطة القضائية سواء يف املحكمة اخلاصة
عامة
ّ
وآراء ّ
أم تلك املحكمة املسؤولة عن متابعة أي ملف جيب أن تقوم بعملها دون أن تقع حتت
مهمة جد ًا .فذكر أسماء امل ّتهمني قبل إثبات اجلرم ،أو
تأثري أي يشء .فهذه القضية ّ
عدم ذكرها ،ولكن تبيني األمر كأهنم ذكروا االسم ،فيه إشكال ،فمثل هذه تؤدي إىل
حصول خلل ٍ يف ارتقاء السلطة القضائية وأجهزة القضاء يف البلد .فهذه مسأل ٌة جيب
االلتفات إليها حتم ًا.

خامسها :إعداد الكادر الكفء

سادسها :التعاون بين السلطات
توجد نقطة هي بنظري أساسية ،وإن كانت ال ترتبط بعمل السلطة القضائية ،لكنها
مع ذلك متعلقة باحلركة العامة للسلطة القضائية ومسريتها ـ وهي مسألة تعاون
السلطات فيما بينها ،وهذا ما حيتاح إليه البلد يف يومنا هذا.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء مسؤويل السلطة القضائية

مسأل ٌة أخرى ،موجودة يف السلطة القضائية ـ ورأيت أهنا مورد اهتمام رئيسها املحرتم؛
جدية ـ هي قضية إعداد الكادر املناسب ملواقع
لكن ينبغي العمل عليها بشكل أكرث ّ
اإلدارة ،واملناصب العليا يف السلطة القضائية .إعداد األفراد املناسبني وخصوص ًا
مهم جد ًا ،ورضوري.
أمر ٌ
للمواقع اإلدارية ،وإن كان بالنسبة لكل جهاز السلطة ٌ
جيب االستفادة من احلوزات واجلامعات .فالشخصيات البارزة ليست قليلة بحمد
أمر جيب االلتفات إليه.
اهلل ،والطاقات املستعدة النابضة يف جمتمعنا ليست قليلة .وهذا ٌ
وإن شاء اهلل يتم العمل عليه وبذل الرأسمال املناسب والربامج املطلوبة.

اإلسالمية على مستوى العالم
الجمهورية
حضور
ّ
ّ

إنّين أقول لكم إ ّن القوى املتس ّلطة يف عامل اليوم قد وصلت إىل هذه النتيجة وهي أ ّن
قوتها عىس أن تتمكّ ن من توجيه رضبة أو خدشة إىل اجلمهورية
عليها أن تبذل ّ
كل ّ
كل قواه من أجل مواجهة هذه احلركة العظيمة اليت
اإلسالمية .فقد ركّ ز الشيطان ّ
يقروا
أحدثها وجود اجلمهورية اإلسالمية وبقائها
ّ
وتقدمها يف العامل .هذا وإن مل ّ
حددوه .فهذه الصحوة اليت قد ُوجدت يف العامل اإلسالمي وهذا الشوق
به ولكن ّ
والتوجه عند جماهري الشعوب إىل الشعارات اإلسالمية والقيم واألهداف اإلسالمية
ّ

231

خطاب الويل لعام 2012م

فأي
يقولون أنهّ ا بسبب حضور اجلهورية اإلسالمية يف الرأي العام للعامل اإلسالميّ .
عمل ٍ
وأي نجاح ٍ
وكل حركة
اجتماعي أو
سيايس حتقّقونه ّ
علمي مهم تقومون به ّ
ّ
ّ
ٍّ
وكل
اجتماعية عظيمة حتدث داخل هذا البلد ـ من قبيل االنتخابات احلماسية ـ ّ
صمود ٍ ومقاومة تبدهيا اجلمهورية اإلسالمية مقابل تس ّلط وهيمنة االستكبار تنعكس
عد حافز ًا للشعوب اليت
يف العامل اإلسالمي .فإ ّن كل عمل من هذه األعمال الكربى ُي ّ
تسعى لالستقالل عىل قاعدة اإلسالم .لقد أعلن شعب إيران أ ّن اإلسالم هو راية
التقدم للشعوب ،وهذا ما يفهمه األعداء ،هلذا فإهنم يركّ زون عىل أن تفقد هذه القاعدة
ّ
األساسية رونقها .وكل هذا الضجيج والصخب الذي تالحظونه يف القضايا املختلفة
ـ يف قضية حقوق اإلنسان ويف امللف النووي وباقي القضايا ـ بسبب هذه املواجهة.
يسمون أنفسهم «املجتمع الدويل»! لك ّنهم ليسوا كذلك ،بل هم بضع
بالتأكيد إنهّ م ّ
قوى متس ّلطة يف العامل ،أمريكا وبعض القوى التابعة هلا هنا وهناك.

الشعب دعامة النظام
إنهّ م يبذلون أقىص ما لدهيم من أجل مواجهة اجلمهورية اإلسالمية .واهلدف هو
فكل هذا احلظر وأمثاله
سلب هذا النظام ّ
املقدس دعامته الشعبية وهي دعامة عظيمةّ .
يدعون كذب ًا ،أ ّن
ممّا تشاهدونه هيدف إىل هذا األمر بالدرجة األساسية .وبالطبع ،إنهّ م ّ
نوجه رضب ًة للشعب .وهذا مثل
الشعب ليس مستهدف ًا من كل هذا احلظر ،ال نريد أن ّ
وكل هذه
باقي ا ّدعاءاتهم،
كذب وخدا ٌع .كال ،بل إ ّن هدفهم األسايس هو الناسّ ،
ٌ
الضغوطات هي من أجل إخضاع هذا الشعب وإيقاعه يف املشاكل حىت يتخلىّ عن
نظام اجلمهورية اإلسالمية وتنقطع عالقته املعنوية به .وبالطبع بفضل اهلل وبحوله
سيهزمون يف هذا امليدان .فإنهّ م ال يعرفون شعبنا وال يعرفون مسؤولينا .فهذه
ّ
وقوته ُ
العدو قد أصبحت معلومة لشعبنا ،وهو يعلم أ ّن اهلدف اليوم
يمارسها
اليت
اخلدعة
ّ
إتعابه ،لذلك تشاهدون وتالحظون أ ّن كل هذا الضغط يزيد حضور اجلماهري يف
امليادين املختلفة حماسةً .واملسؤولون أيض ًا مشغولون .وهم للحق واإلنصاف
العدو.
يبذلون وسعهم يف مواجهة مساعي
ّ

وعامة الدولة
الشعب واإلمكانات
ّ
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قوتها من أجل أن حتارص اجلمهورية اإلسالمية بحسب
إ ّن أمريكا اليوم متركز ّ
كل ّ
زعمها اقتصادي ًا ،لك ّنهم حيارصون أنفسهم ،وهم الذين يعانون من املشكالت؛
فأوروبا وأمريكا اليوم تعاين من مشاكل أساسية غري ممكنة احلل .فهي يف احلقيقة غري
قابلة للحل أبد ًا .إ ّن أوضاعهم ختتلف عن أوضاعنا ،فنحن بحمد اهلل لدينا كل يشء،

طيب ومصادر مالية ،وموارد برشية ،وليس
لدينا إمكانات وثروة داخلية وشعب ّ
العدو
وكل األذى الذي يريده
علينا ديون ًا خارجية ،فإمكانات بلدنا عظيمة جد ًاّ .
ّ
احلد من وصول اجلمهورية اإلسالمية إىل
ويسعى نحوه هو من أجل أن يتمكّ ن من ّ
مثل هذه اإلمكانات .وإ ّن سعي مسؤولينا هو ألجل إبطال هذه املؤامرة؛ وإن شاء اهلل
سينجحون وهم يبذلون جهود ًا جيدة أيض ًا.

تكاتف السلطات الثالث

نوجهه إىل أعمال بعضنا بعض ًا يمكن
إ ّن بعض املناوشات وبعض الطعن الذي ّ
بالكامل أن نشطبه من صفحة التعاون؛ فهو ليس باألمر األسايس واألصويل ،فأغلبه
أوهام .فأنتم كسلطة قضائية قوموا بدوركم عىل أكمل وجه.

أداء التكليف والوظيفة هو األساس
كل قطاع ٍ يف هذا البلد أوقف عمله حىت يقوم الطرف اآلخر بعمله ،فلن يؤ ّدى
فلو أ ّن ّ
أي عمل .وأن يقول أحدنا أل ّن اآلخر مل يؤ ِّد ما عليه فأنا سوف أق ّلل وأتراجع ،كال،
ّ
ٍ
وحق
أداء لتكليف إهلي
نحن نؤ ّدي تكليفنا عىل أكمل وجه .هذا ،باإلضافة إىل أنّه ٌ
ٍّ
رباين فإنّه يعني اآلخرين عىل أن يقوموا بعملهم وتكليفهم عىل أكمل وجه.
ّ

حق
هذه
وصيتنا وأملنا إن شاء اهلل تعاىل أن يو ّفقكم جميع ًا ّ
وكل املسؤولني لتؤ ّدوا ّ
ّ
وحق اإلسالم العظيم .فاطمئنوا أنّكم سوف تنجحون .لقد وعد
هذا الشعب الكبري
ّ
اهلل تعاىل وهو ال خيلف امليعاد ،وسوف يتحقّق وعده حتم ًا .إ ّن وعد اهلل هو نرصة
يتحركون يف سبيل احلق ،فإ ّن اهلل تعاىل سيعينهم وهيدهيم
احلق وأهله .أولئك الذين ّ
ويسددهم ويضمن هلم الوصول إىل اهلدف .واليوم فإ ّن عمل الشعب اإليراين
ّ
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عد فريض ًة وحتم ًا هو أن تتعاضد جميع
يف مثل هذه الظروف ما هو
وي ّ
رضوري لبلدنا ُ
ٌّ
عدونا .فهم هنا يركّ زون
األجهزة املسؤولة يف البلد من أجل مواجهة هذا التمركز عند ّ
عىل نقطة احلق .فإ ّن أي انفصال بني القوى والسلطات الثالث سيلحق الرضر بالبلد
والنظام .فيجب عىل اجلميع أن يتعاونوا ويتعاضدوا .احلكومة واملجلس والسلطة
ٍ
جبهة واحدة وهي جبهة الدفاع عن اإلسالم ،والدفاع عن هذا
القضائية ك ّلهم يف
الشعب العزيز والرشيف ،والدفاع عن استقالل البلد وهوية الثورة ،هذه الثورة ،اليت
األمة اإلسالمية .هذه هي اليوم أهدافنا الكربى،
أعطت اهلوية لشعبنا وأمتنا بل هلذه ّ
هلذا جيب التعاون والتكاتف.
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واملسؤولني وهذه الفئة العظيمة للعاملني واملسؤولني يف أجهزة النظام يف خمتلف
القطاعات هو هذا .فلإلنصاف إ ّن نواياهم جيدة جد ًا ،ومساعيهم صادقة ،ونسأل اهلل
تعاىل أن يبارك ذلك.
نسأل اهلل تعاىل بمشيئته أن يو ّفقكم جميع ًا وأن يفتح عليكم أبواب الفتوحات الكربى
املهمة امللقاة عىل عاتقكم
يوم ًا بعد يوم لتتمكّ نوا بمشيئته من القيام بمسؤولياتكم ّ
بأفضل وجه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء امل�شاركات يف امل�ؤمتر العاملي
للمر�أة وال�صحوة الإ�سالميّة

اإلسالمية.
املناسبة :املؤمتر العاملي للمرأة والصحوة
ّ
احلضور :املشاركات يف املؤمتر (من  84دولة).

املكان :طهران.
الزمان2012/7/11 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

والسيدات ال ّنخب
بكن جميع ًا ،األخوات العزيزات ،وبنايت العزيزات،
بدايةًّ ،
أرحب ّ
ّ
(((
من سائر البالد اإلسالمية .هذا املكان هو بيتكن  .نسأل اهلل تعاىل أن يبارك هذا املؤمتر
لألمة اإلسالمية.
وهذا اللقاء ّ

الغربية
هوية المرأة المسلمة والثقافة
ّ
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركات يف املؤمتر العاملي للمرأة والصحوة اإلسالميّة

أمهية فائقة ،إ ّن اجتماع النساء النخبة من رشق
اجتماعكن هذا بالنسبة يل حيوز عىل ّ
ّ
أمهية أي مؤمتر للصحوة اإلسالمية ،وهذه
أمهية تفوق ّ
العامل اإلسالمي وغربه له ّ
بعضهن
لتعرف النساء ال ّنخب يف العامل اإلسالمي إىل
ّ
األمهية نابعة من أنّه فرصة ّ
ٍ
مهم جد ًا .لقرن من الزمن والثقافة الغربية تسعى مدعومة
بعض ًا يف هذا املؤمتر .وهذا ّ
والقوة والسالح والدبلوماسية من أجل فرض الثقافة الغربية وأسلوب احلياة
باملال
ّ
الغربية عىل املجتمعات اإلسالمية بني النساء .ملئة سنة كان السعي من أجل أن تفقد
القوة :املال،
هويتها .فقد اس ُتخدمت جميع العوامل املؤ ّثرة وعنارص ّ
املرأة املسلمة ّ
واإلعالم ،والسالح ،واخلدع املادية املختلفة ،واستخدام الغرائز اجلنسية الطبيعية
كل هذه اس ُتخدمت من أجل إبعاد املرأة املسلمة عن هويتها اإلسالمية.
لإلنسان؛ ّ
كننت أيتها السيدات النخبة اإلسالمية تسعني السرتجاع هذه اهلوية للمرأة
واليوم إذا ّ
لألمة اإلسالمية وللصحوة اإلسالمية ،والع ّزة
ّكن ّ
املسلمة ،فإن ّ
تقدمن أكرب خدمة ّ
والكرامة اإلسالمية.
ني
هذا االجتماع يمكن أن يمثّل خطوة كبرية ومؤ ّثرة عىل هذا الطريق .فال تكتف ّ
باجللوس مع ًا ،والتباحث لعدة أيام ،بل ،اجعلن هذا اللقاء مقدم ًة حلركة كبرية ٍ
ّ
ّ
َ
وخالدة ،تؤ ّثر عىل العامل اإلسالمي ،ويمكنها ذلك .فصحوة النساء ،والشعور
بينهن ،والوعي والبصرية يف املجتمع النسايئ سيكون لذلك ك ّله
بالشخصية واهلوية
ّ
األول.
تأثري
ٌ
مضاعف عىل الصحوة اإلسالمية والع ّزة اإلسالمية .وهذا هو املطلب ّ
ٌ
كلماتهن املفيدة والناضجة والدقيقة اقرتاحات ونحن
بعض األخوات اقرتحن يف
ّ
نوافق عىل متابعتها.

الغرب :المرأة وسيلة لمتعة الرجل
هناك مسألة أساسية فيما يتع ّلق بنظرة اإلسالم إىل جنس املرأة .حيث إ ّن هذه النظرة
هي يف املقابل متام ًا للثقافة الغربية اليت تنظر إىل املرأة نظر ًة مهينةً .ويضعون لذلك
( )1اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
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لكن الواقع ليس كذلك .إ ّن الغربيني وطيلة هذه القرون الثالثة
عنوان ًا هو احلريةّ ،
أسماء جميلة .فعندما كانوا يقتلون ويستعبدون
األخرية ،قد وضعوا جلميع جرائمهم
ً
وينهبون الرثوات ،وعندما كانوا يفتعلون احلروب املفروضة بني الشعوب وغريها
وخداعة ،كأسماء احلرية
كل واحدة ٍ منها
أسماء ّبراقة ّ
من اجلرائم ،كانوا يضعون عىل ّ
ً
التوجه املوجود
وحقوق اإلنسان والديمقراطية وأمثاهلا .إ ّن إطالق اسم احلرية عىل
ّ
اسم كاذب ،فهذه ليست حرية .إ ّن أساس ثقافة الغرب
يف الثقافة الغربية للمرأة ،هو ٌ
التعري
مبين عىل جعل املرأة بضاع ًة ملتعة الرجل يف املجتمع .فالرتغيب
ّ
واحلث عىل ّ
يعود إىل هذه اجلهة .يف الغرب ،نجد أ ّن عذابات املرأة طيلة القرنني األخريين قد
تقل؛ فالتحرر اجلنيس والتح ّلل اجلنيس يف الغرب مل يؤ ِّد إىل خمود فوران
ازدادت ومل ّ
قدر الشهوة البرشية اليت هي غريزية وطبيعية .وكانوا يف السابق يعلنون أنّه إذا كان بني
حرة فإ ّن الشهوة اجلنسية ستضعف ،ومن الناحية العملية ا ّتضح
املرأة والرجل عالقة ّ
أ ّن القضية عىل العكس من ذلك ،فأينما ازدادت حرية العالقات بني املرأة والرجل يف
تتأجج أكرث .ويف
املجتمع بحسب الوضعية اليت أوجدوها؛ فإ ّن امليول الشهوانية للبرش ّ
هذا اليوم فإ ّن الغربيني ال خيجلون ويعرضون قضية الشذوذ اجلنيس كقيمة .فاإلنسان
أما أولئك فال خيجلون .إ ّن نظرة الغرب إىل املرأة هي
الكريم يندى جبينه من اخلجلّ ،
نظرة منحطة وناقصة ومض َّللة وخاطئة .أما نظرة اإلسالم إىل املرأة فهي نظر ٌة متنح
الع ّزة والكرامة والتكامل واستقاللية هوية املرأة وشخصيتها ،وهذا هو ا ّدعاؤنا .نحن
نستطيع أن نثبت ا ّدعاءنا بأقوى األد ّلة.

فخر المرأة أن تكون نواة األسرة
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وتتقدم الصفوف
ففي البيئة اإلسالمية تتكامل املرأة علمي ًا ونفسي ًا وأخالقي ًا وسياسي ًا،
ّ
عد
أهم القضايا االجتماعية (يف الوقت نفسه) وتبقى امرأة .فأن تكون املرأة امرأ ًة ُي ّ
يف ّ
بالنسبة هلا نقطة امتياز وافتخار ،وليس فخر ًا للمرأة أن نبعدها عن املحيط النسايئ
واخلصائص النسائية وأخالقها .فهؤالء يعتربون إدارة املزنل وتربية األبناء واحلياة
الزوجية عار ًا عليها .لقد فككت الثقافة الغربية األرسة ودمرتها .ويف زماننا هذا فإ ّن
من املشاكل الكربى للعامل الغريب هو اهنيار العائلة ،وازدياد عدد األوالد الذين ال
هوية هلم .ومثل هذا سوف خينق الغرب ويمسك بزمامه ،فاألحداث االجتماعية إنّما
تظهر مع مرور الزمن .وسوف يتلقّى الغرب من هذه اجلهة بالذات أقوى الرضبات،
بكل زخارفها وزبارجها من هذه اجلهة بعينها.
وسوف تنهار احلضارة املادية ّ

اإلنسانية
المرأة والكرامة
ّ

إ ّن اإلسالم ينظر إىل املرأة من زاوية الكرامة .فجميع اخلصائص اإلنسانية مشرتك ٌة بني
صف باإلنسان،
املرأة والرجل .فاإلنسان قبل أن ي ّتصف باألنوثة و الذكورة فإنّه م ّت ٌ
ويف اإلنسانية ال وجود للمرأة والرجل ،فاجلميع سواسية ،هذه هي نظرة اإلسالم.

االسالمية
دور المرأة وفق الرؤية
ّ

أننت أيتها النساء النخبة ،والبنات النخب ،والشابات النخب ،إ ّن من أهم مسؤولياتكن
ّ
حتدد َن دور املرأة وفق الرؤية اإلسالمية ،وأن تربزنه وتوضحنه .وإ ّن الرتبية
اليوم أن ّ
عد أكرب اخلدمات إىل املجتمعات اإلنسانية واإلسالمية ،وجيب أن
اإلنسانية للمرأة ُت ّ
وأننت
وتتقدم
شك بأنهّ ا انطلقت ،لكن ينبغي أن تشتد وت ّتسع
ّ
ّ
تستمر هذه احلركة .ال ّ
ّ
مطلب.
هذا
هذا.
هو
األساسية
األعمال
فأحد
تنترصن.
سوف
شك
ال
احلركة
هذه
يف
ّ
ٌ

االجتماعية
والتحوالت
الثورية
دور المرأة في الحركة
ّ
ّ
ّ

التحوالت االجتماعية ويف الثورات يف
املطلب اآلخر فيما يتع ّلق بدور النساء هو يف
ّ
لكن لو أ ّن النساء مل تشاركن يف احلركة
هذه احلركة العظيمة للصحوة اإلسالمية .أقول ّ
ٍ
أي مكان ولن تنجح .ولو سامهت
ألي شعب فإ ّن تلك احلركة لن تصل إىل ّ
االجتماعية ّ
ستتقدم بنحو ٍ
النسوة يف ّأية حركة مسامهة جا ّدة وواعية وعن بصرية فإ ّن تلك احلركة
ّ
دور ال
مضاعف .ويف هذه احلركة العظيمة للصحوة اإلسالمية فإ ّن دور النساء هو ٌ
وأبناءهن ويدفعنهم
أزواجهن
هن اللوايت هيينئ
بديل عنه ،وجيب أن
ّ
ّ
يستمر .فالنساء ّ
ّ
ضد الطاغوت يف
للمشاركة يف أخطر امليادين واجلبهات .نحن ويف زمن النضال ّ
إيران ،وكذلك بعد انتصار الثورة وإىل اليوم ،كنا نشاهد عظمة الدور النسايئ بشكل ٍ
واضح ٍوملموس .فلو مل يكن لنسائنا يف هذا البلد أثناء احلرب ،اليت ُفرضت علينا طيلة
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كل من اجلنسني ،بحيث يكون لكل
لقد جعل اهلل سبحانه خصائص جسمانية يف ّ
ورقيه ويف حركة التاريخ؛ وإ ّن دور
منهما ٌ
دور يف استمرار اخللقة ويف تكامل اإلنسان ّ
املرأة أهم؛ فإ ّن أهم أعمال اإلنسان هو استمرار النسل البرشي ،يعين اإلنجاب ،وإ ّن
دور املرأة يف هذا املجال ،ال يمكن مقارنته بدور الرجل ،ومن هذه الناحية كانت أمهية
املزنل ،وأمهية األرسة ،وأمهية تقييد إعمال الغرائز اجلنسية ،ومن هذه اجلهة جيب
يسمي
النظر إىل قضايا اإلسالم وأحكام الرشيعة اإلسالمية .أما الغرب الضال ،فإنّه ّ
حريةً! فهذا من ُخدع الغرب
أما ذلك األرس املضل فإنّه ّ
هذه األمور تقييد ًاّ .
يسميه ّ
وأحابيله .هذه نقط ٌة مرتبط ٌة بقضية املرأة.
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ثماين سنوات ،حضور يف ميادين احلرب ويف الساحات الوطنية العظيمة ملا انترصنا يف
أمهات الشهداء
هذا االختبار الصعب وامليلء باملحن .فالنساء ّ
هن اللوايت نرصونناّ ،
األمهات
املعوقني واألرسى واألحرار،
ّ
فبصربهن أشاعت ّ
وزوجاتهم وزوجات ّ
مناخ ًا يف نطاقٍ حمدود ٍ كان يدفع بالشباب والرجال للحضور بشوق ورغبة عارمة،
اجلو العام لبلدنا أضحى دفع ًة
وقد انترش هذا يف سائر البلد وا ّتسع .وكانت النتيجة أ ّن ّ
واحد ًة مناخ اجلهاد والتضحية واإليثار وبذل النفوس وانترصنا .واليوم الوضع هو
كذلك يف العامل اإلسالمي ،يف تونس ويف مرص والبحرين وليبيا واليمن ويف كل نقطة
حضورهن يف الصفوف األمامية واستمررن عىل
أخرى .لو أ ّن النساء استطعن تقوية
ّ
شك يف ذلك.
ذلك ستكون االنتصارات املتالحقة من نصيبهن .وال ّ

تؤسس لعالم جديد
حركة الصحوة اليوم ّ
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النقطة األخرى والكلمة األخرى ،تتع ّلق بأصل قضية الصحوة اإلسالمية .هذه احلادثة
الكربى اليت ُوجدت يف العامل اإلسالمي ،وقد انطلقت من تونس وتعاظمت يف مرص
وانتقلت بعدها إىل الدول األخرى ،فهي يف الواقع حادث ٌة مدهشة وال نظري هلا .ومهما
جال املرء يف تارخينا ،فإ ّن هذه احلادثة هي حادث ٌة عظيمة وليست عادية .ويمكن هلذه
احلادثة أن تغيرّ مصري العامل ،وتقيض عىل اهليمنة الظاملة لالستكبار والصهيونية عىل
ٍ
اإلسالمية
األمة
العامل اإلسالمي اليت
استمرت لسنوات متمادية ،ويمكنها أن تشكّ ل ّ
ّ
ّ
للتحركات اإلسالمية نجاحات وهي أيض ًا عرضة خلطر
تستمر.
وذلك برشط أن
ّ
ّ
تتوجه إليها ،وجيب حتديد هذه اآلفات والوقاية منها .يف يومنا هذا
اهلزائم .فاآلفات
ّ
وحتررت بشكل
وحلسن احلظ ،الشعوب املسلمة يف شمال أفريقيا قد تأ ّلقت جيد ًا ّ
جيد .احلركة حرك ٌة عظيمة ،وكانت إىل اآلن بحمد اهلل مو ّفقة ،لكن التفتوا ،فالغرب،
بكل إمكاناتهم ويتوافدون أكرث ،لع ّلهم
وعىل رأسه أمريكا والصهيونية ،سوف يأتون ّ
يتمكّ نون من السيطرة عىل هذه احلركة وركوب أمواجها ،وجيب عىل الشعوب أن
ُ
غرة ،وما استطاعوا ترقب ذلك ،ومل يتمكّ نوا من
تكون يقظة .لقد أخذوا عىل حني ّ
مكر إهلي ،ومكروا ومكر اهلل واهلل خري املاكرين.
استرشافه .وهذه الغفلة هي ٌ
املتفوق
يف موضوع لبنان أيض ًا ،إ ّن انتصار شباب لبنان املقاوم عىل اجليش الصهيوين
ّ
ٍ
غفلة منهم أيض ًا .ويف الثورة اإلسالمية يف إيران وقبل  33سنة
بسالحه كان يف
ُ
مستمر ٌة .ففي هذه
غرة .ومثل هذه الغفالت
ّ
كان ذلك أيض ًا حني أخذوا عىل حني ّ
األحداث كانوا غافلني ومل يتمكّ نوا من تو ّقعها واال ّتقاء منها ،لك ّنهم اآلن بصدد
استدراك األمور .ومن أعماهلم تثبيط مهم الناس ومعنوياتهم .فشباب العامل اإلسالمي
نساء ورجاالً ونخبةً ،وخصوص ًا البالد اليت جرت فيها الثورات ـ عليهم أن يعلموا
ـ ً

مرة
نحن أقوى بمئة ّ

أخوايت العزيزات ،وبنايت العزيزات ،طيلة  33سنة ونحن نواجه عداوات االستكبار.
واليوم يتعاىل الضجيج العاملي والصخب اإلعالمي العاملي من أجل أن يقول إنّنا قد
فرضنا حظر ًا عىل إيران .هؤالء ال يفهمون وال يدركون أنّنا نحن طيلة  33سنة قد
ضد احلظر ،فنحن طيلة  33سنة نعيش هذا احلظر ،وقد أصبحنا
أصبحنا نمتلك املناعة ّ
صامد ،وهو يقف مقابل
نمتلك املناعة مقابله ،فاحلظر ال يقصم ظهرنا ،وشعب إيران
ٌ
العدو بروحه وماله وأع ّز أع ّزته .ونحن اليوم مقارن ًة بما ك ّنا عليه قبل 30
مؤامرات
ّ
تقدم ًا .إنّنا اليوم يف ميدان العلم والسياسة وإدارة
مرة وأكرث ّ
سنة أصبحنا أقوى بمئة ّ
عما ك ّنا عليه يف
البلد ،وفيما يتع ّلق بالبصرية الشعبية العميقة أكرث ّ
تقدم ًا بدرجات ّ
التحدي الذي واجهنا به عداوات
بدايات الثورة ،وقد حصلنا عىل ذلك من خالل
ّ
ضد إيران.
األعداء ّ

المرأة في إيران موجود شامخ
شامخ وعزيز .آالف الوسائل
اليوم إ ّن املرأة املسلمة يف دولة إيران هي موجو ٌد
ٌ
لعل هذه الواقعية تظهر عىل نحو ٍ خمالفٍ متام ًا.
اإلعالمية تقصف باألخبار والدعايات ّ
هن نساؤنا املتع ّلمات،
لكن احلقيقة هي هذه .فاليوم إ ّن أكرث نسائنا إيمان ًا وثوري ًة ّ
ّ
ّ
ّ
حضور فعال يف أكرث مراكز املختربات واملراكز
هلن
ٌ
فاليوم إن نساءنا املتعلمات وشاباتنا ّ
العلمية التجريبية واإلنسانية تعقيد ًا .إ ّن أكرث نسائنا فعالية يف املجال السيايس والعلمي
جيدة
هن نساؤنا املؤمنات والثوريات،
ّ
واإلدارة االجتماعية ّ
وهلن مستويات علمية ّ
التطور الذي حقّقه شعب إيران إنّما كان بسبب الصمود .ولو
كل
وعمق
فكري .إ ّن ّ
ّ
ٌ
ّ
أ ّن شعب ًا صمد هلل ،ويف سبيل اهلل فإ ّن اهلل سيعينه ،هذا وعد اهلل واهلل ال خيلف امليعاد.
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كل خدع االستكبار وأحابيله
أنهّ م لو صمدوا يف امليادين وقاوموا فإ ّن انتصارهم عىل ّ
قطعي .فجميع وسائل االقتدار للقوى االستكبارية واهي ٌة مقابل حضور الناس
أمر
ٌ
ّ
املجهزة
واجليوش
النووية
والقنبلة
والسالح
املال
لدهيم
الشعوب.
إيمان
ومقابل
ّ
كل هذه عاجزة أمام إيمان الشعوب .احذروا جيد ًا من
والوسائل الدبلوماسية،
ولكن ّ
ّ
أن يضيع هذا اإليمان بإجيادهم اخلالفات ،وبإهلاء الشباب بطريقة والشيوخ بطريقة
ٍ
بطور آخر .إن اجتماع الناس عىل أساس الشعارات
أخرى ،واملتدينني بطور وغريهم
يتقدم هبذه الشعوب ،ولدينا يف
الدينية واإلسالمية هو اليشء الوحيد الذي يمكنه أن ّ
وممتدة.
هذا املجال جترب ٌة طويل ٌة
ّ
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بكل وجودها من أجل رصف اجلمهورية
إ ّن األجهزة االستكبارية وسياساتها تسعى ّ
نرص عىل االلزتام بقضية فلسطني .سعوا من أجل
اإلسالمية عن دعم فلسطني .إنّنا ّ
تضخيم القضية املذهبية والطائفية .اجلمهورية اإلسالمية تقف إىل جانب اإلخوة
أي مذهبٍ كانوا من الشيعة والس ّنة والفرق اإلسالمية املختلفة؛ فأينما
املسلمني من ّ
كان هناك حرك ٌة إسالمية وأينما كان هناك دفاع عن اهلوية اإلسالمية ،وأينما كان
هناك دفاع عن املظلوم ،فإ ّن اجلمهورية اإلسالمية ستكون هناك موجودة وحارضة،
ولن تتمكّ ن أمريكا والصهيونية والشبكة السياسية الفاسدة للمستكربين من التغ ّلب
عىل اجلمهورية اإلسالمية .إنّنا بتوفيق اهلل سنقف إىل جانب شعب فلسطني وإىل جنب
الشعوب املسلمة اليت هنضت بالثورة وإىل جانب شعب البحرين املظلوم وإىل جانب
كل الذين يريدون أن يواجهوا أمريكا والصهيونية .إننا صامدون وسندافع عنهم ولن
تأخذنا يف ذلك لومة الئم.
ربانية،
من به اهلل تعاىل علينا وعىل الشعوب اإلسالمية هو
لطف إهلي ورحمة ّ
ٌ
إ ّن ما ّ
وجيب أن نعمل لنبقى الئقني هبذه الرحمة .ونطلب من اهلل تعاىل أن يو ّفقنا لنيل
موجبات رحمته وفضله ،وإن شاء اهلل سيبقى ذلك دوم ًا.
اغتنمن هذه احلركة النسوية املسلمة ،وهذا اللقاء الذي جيري من جميع أرجاء العامل
األمة اإلسالمية واليت
اإلسالمي ،واجعلنه قاعد ًة ألجل القيام بحركة عظيمة داخل ّ
ستنتهي إن شاء اهلل بانتصاراتٍ أكرب.

عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
والسالم
َّ
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ال

يف حمفل الأن�س بالقر�آن الكرمي

املناسبة :حلول شهر رمضان املبارك 1433هـ.

واملدرسني من خمتلف دول
القراء
احلضور:
ٌ
ّ
حشد من ّ
العامل.

املكان :طهران.
الزمان2012/7/21 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

حممد
ونبينا أيب القاسم املصطفى ّ
احلمد للهّ ّ
رب العاملنيّ ،
والصالة ّ
سيدنا ّ
والسالم عىل ّ
بقية اهلل يف األرضني.
سيما ّ
وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني ،ال ّ

األنس بالقرآن الكريم

يقدمون جترب ًة جيدة يف موضوع األنس بالقرآن.
حلسن احلظ أ ّن بلدنا وشعبنا وشبابنا ّ
فهذه املعارف واخلربات والفهم املنترش حول القرآن ،والذي يراه املرء واضح ًا يف هذه
عما
اجللسات ،وعرب هذه التالوات وما نسمعه أو نراه خارجهاّ ،
كل ذلك خيتلف متام ًا ّ
كانت عليه األمور يف السنوات الفائتة ،مع بدايات الثورة يف هذا البلد.
يصوت ألواناً.
( )1عنادل جمع عندليب ،هو طائر اهلزار ،ويقال هو البلبلّ ،

كلمة اإلمام الخامنئي يف محفل األنس بالقرآن الكريم

كل ثنايا الروح أن و ّفقنا ووفق شعبنا وأهلنا
نشكر اهلل تعاىل من أعماق القلب ومن ّ
لألنس بالقرآن وااللتذاذ بتالوته.
لكل واحدة ٍ من هذه اجللسات ،اليت تتشكّ ل حول القرآن وتالوته وتصدح
يقينان ًا ،إ ّن ّ
(((
تأثري كبري يف تعميق اإليمان بالقرآن وعشقه وحمبته يف
فيها ألسنة عنادل القرآن ٌ ،
ٍ
باحلق والقرآن واملعارف
رهن هبذا .لو أ ّن شعب ًا قرن االعتقاد
نفوسنا ،وإ ّن ّ
كل يشء ٌ
ّ
باملحبة فإ ّن صبغة وأريج وردة
اإلسالمية
املحبة اللطيفة هي اليت يمكنها أن تربيّ
ّ
ّ
وتنمي العقائد العميقة يف ميدان حياة اإلنسان .لو أ ّن هذه العقائد وهذه االلزتامات
ّ
وعجنت هبا ،هناك سيكون امليدان ميدان
العقالنية تالزمت مع
احلب والعواطف ُ
ّ
العمل القرآين؛ وسزتداد التوفيقات والنجاحات وتتتاىل ،وهذا ما نسعى نحوه .إذا
استطاعت هذه املحافل القرآنية أن تأخذ بقلوبنا إىل ما هو أبعد من اجلوانب العقالنية،
وعلقة العشق واملحبة بالقرآن ،فإ ّن املشاكل اليت تقف بوجه
أي اجلوانب العاطفية ُ
املجتمع اإلسالمي سزتول؛ هذا هو اعتقادنا.
نعدها من اللوازم.
بالطبع نحن ال نكتفي بمجرد األحاسيس والعواطف مطلق ًا ،لكننا ّ
وحلسن احلظ فإ ّن هذا املعىن موجو ٌد يف جمتمعنا ويف املعارف اإلسالمية اليت أخذناها
عن طريق أهل البيت^؛ فالعقل والعاطفة مع ًا ،أحدمها إىل جانب اآلخر.
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تقدموا يف جمال األنس بالقرآن ،فهذه
بحمد اهلل إ ّن شبابنا وفتياننا ورجالنا ونساءنا قد ّ
بشار ٌة عظيمة .لقد ك ّنا ذات يوم حمرومني من هذا.

يصح
والتأمل والتفكّ ر يف معارفه .ال
التدبر
عندما يتحقّق األنس بالقرآن ينفتح باب ّ
ّ
ّ
أوله إىل آخره واملرور عليه مرور الكرام؛ فهو بحاجة إىل
االكتفاء بقراءة القرآن من ّ
ٍ
ٍ
كالمي ولفظي فيه .فك ّلما
وكل تركيب
كل كلمة من كلماته ّ
التدبر وإىل الوقوف عىل ّ
ّ
ٍّ
وتأمل يزدد أنسه ويكرث نفعه واستفادته؛ هكذا هو القرآن.
ّ
تدبر اإلنسان ّ

وحل المشاكل
القرآنية :طريق السعادة
المعارف
ّ
ّ

حل مع القرآن .فاملشاكل تعالج باملعارف القرآنية .إ ّن
إ ّن مشاكل أي جمتمع سوف ُت ّ
حل أزمات احلياة البرشية هدية لبين آدم .هذا هو الوعد القرآين،
القرآن ّ
يقدم طريق ّ
وقد أظهرت جتربة عرص اإلسالم هذا األمر .ك ّلما كنا أكرث قرب ًا من القرآن ،وك ّلما
ازداد العمل بالقرآن بيننا ـ سواء يف أرواحنا أم يف أعمالنا اجلسمانية ،وسواء كان عىل
حل املشكالت
مستوى أفرادنا أم جمتمعنا ـ فإنّنا نصبح أكرث قرب ًا من السعادة ،ومن ّ
واملعضالت.
والتقدم املادي واملعنوي واألخالق الفاضلة
ظل القرآن ،وكذلك الرفاه
ّ
الع ّزة تكون يف ّ
والقدرة والتغلب عىل األعداء ،كلها يف ظل القرآن .لو أنّنا نحن الشعوب املسلمة
أدركنا هذه احلقائق جيد ًا ،وسعينا للوصول إىل هذه األهداف ،فباليقني سوف ننال
جمة.
فوائد ّ

الهوية ،واألساليب
الغربية :األسس،
الحضارة
ّ
ّ
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إ ّن الشعوب املسلمة اليوم تعاين من مشكالتٍ كثرية ،جلهة هيمنة وتسلط أصحاب
يشم رائحة املعنويات.
الرؤية املادية والنفعية لعامل اخللقة ،هي نظرة منح ّطة ملن مل ّ
مبنية عىل
فحضارة اليوم ،اليت ّ
قدمت للمستكربين هذه اإلمكانات العسكريةّ ،
النظرة املا ّدية لعامل اخللقة .هذه النظرة هي اليت جلبت التعاسة والشقاء إىل العامل ،وإىل
أصحاهبا أيض ًا .فعندما تكون النظرة مادية ونفعية ومصلحية وبعيدة عن املعنويات
واألخالق فستكون النتيجة أ ّن القدرة العسكرية والسياسية واملخابراتية ستستخدم
لتكبيل الشعوب باألغالل .إ ّن احلضارة الغربية اليت وصلت إىل أوجها يف القرون
الفن ،وهو استغالل البرشية ،وتكبيل الشعوب ،وقد
األخرية مل يكن لدهيا سوى هذا ّ

استغ ّلوا علومهم من أجل إبادة حضارات الشعوب األخرى ،واهليمنة عليها وعىل
ثقافاتها واقتصاداتها.

مأساة مسلمي بورما (مثاالً)

انظروا هذه األيام؛ يف دولة يف رشق آسيا ـ يف ميانمار (بورما) ُيقتل آالف املسلمني،
أيادي سياسية يف القضية؛
ويذبحون بسبب العصبية واجلهالة ـ إن مل نقل إن هناك
ُ
َ
يدعون أ ّن املسألة بسبب العصبيات الدينية واملذهبية ـ فإ ّن أدعياء حقوق
فلنفرض كما ّ
يتحرقون حزن ًا عىل احليوانات،
حيركون ساكن ًا ،هؤالء أنفسهم الذين
ّ
اإلنسان ال ّ
هؤالء أنفسهم الذين لو وجدوا أبسط الذرائع يف املجتمعات املستقلة عنهم وغري
التابعة؛ فإنهّ م يضخموهنا مئات املرات ،هؤالء يصمتون أمام ذبح األبرياء من النساء
يربرون ذلك! هذه هي حقوق اإلنسان عندهم ،احلقوق
والرجال واألطفال ،بل ّ
املعزولة عن األخالق واملعنويات واملنقطعة عن اهلل .يقولون إ ّن هؤالء ليسوا من أهل
بورما؛ فلنقل إنهّ م كذلك فهل ينبغي أن ُيذبحوا؟! بالطبع إنهّ م يكذبون .فهؤالء كانوا
يعيشون يف تلك البقعة منذ نحو  400سنة ،حسب التقارير اليت وردتنا ،وهذه احلالة
تتكرر طيلة السنني املتمادية يف ذلك البلد والبلدان املجاورة من قبل الغربيني
كانت ّ
وخصوص ًا اإلنكلزي جتاه هؤالء الناس .لقد أنزلوا أشد الويالت بحق هؤالء األهايل،
أينما حطت أقدامهم أهلكوا احلرث والنسل كما ذكر اهلل تعاىل يف القرآن .نعم،
وعرفوا الناس إىل أنواع جديدة من
ألجل إجياد أسواق ملنتوجاتهم فقد خلقوا أسواق ًاّ ،
املنتوجات من أجل ازدهار جتارتهم .هذه احلضارة منقطع ًة عن املعنويات والقرآن.

كلمة اإلمام الخامنئي يف محفل األنس بالقرآن الكريم

لو كنتم قد طالعتم أوضاع وأحوال القرن الثامن عرش والتاسع عرش والعرشين ـ ما
دونه الغربيون أنفسهم وقالوه وليس ما كتبه معارضوهم وأعداؤهم ـ لرأيتم ماذا فعلوا
ّ
يف رشق آسيا ويف اهلند والصني ،وأفريقيا وأمريكا ،وأية مصائب أنزلوها عىل رؤوس
كل ذلك ألجل االنتفاع
وأي جحيم أدخلوا إليه تلك الشعوب وأحرقوهاّ ،
البرشّ ،
تطوروا عىل صعيد العلم والتكنولوجيا وأوصلوا صناعتهم إىل
واالستغالل فقط .لقد ّ
الذروة ،لك ّنهم استخدموها من أجل شقاء الشعوب؛ ملاذا؟ ألن تلك احلضارة كانت
تفتقد إىل الركن املعنوي .فعندما ُتفتقد املعنويات لن يكون هناك أخالق .وا ّدعاؤهم
وصرب وعقل يف أفالمهم
ق
فيما يتع ّلق باألخالق
كاذب وال واقعية له ،نعم ،ثمة أخال ٌ
ٌ
ٌ
السينمائية ،ويف أعماهلم اهلوليوودية ،ولكن ال أثر هلذه الكلمات يف واقع احلياة.
فعندما حيصل البعد عن املعنوية هكذا تكون النتيجة.
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دعوتنا هي إجياد حضارة تستند إىل املعنويات ،وتعتمد عىل اهلل وعىل الوحي اإلهلي،
الرباين واهلداية اإلهلية .لو استطاعت الشعوب اإلسالمية اليوم ـ حيث
وعىل التعليم ّ
تؤسس مثل هذه احلضارة،
إن الكثري من هذه الشعوب بحمد اهلل استيقظ وهنض ـ أن ّ
فإ ّن البرشية ستصبح سعيد ًة .وهذا ما تدعو إليه اجلمهورية اإلسالمية والثورة
اإلسالمية .إنّنا بصدد مثل هذه احلضارة .فاحفظوا أيهّ ا الشباب األع ّزاء هذا األمر
واجعلوه معيار ًا ومالك ًا.

والتدب ر والعمل بالقرآن الكريم
األنس
ّ
جيب أن تكون أعمالنا قرآني ًة وإهلية .فال نكتفي بالقول واللسان واال ّدعاء ،بل نخطو
أمر أو
ونتحرك عملي ًا عىل هذا الطريق .فحيث أنستم بالقرآن وتلومتوه ،أينما ُوجد ٌ
ّ
ترسخوها يف وجودكم وباطنكم
هداي ٌة أو نصيحةٌ ،فاسعوا بالدرجة األوىل إىل أن ّ
ٍ
تعهد هبذا يف عمله فإ ّن
وقلوبكم ،وجتعلوها ظاهرة يف أعمالكم .فلو أ ّن ّ
كل واحد م ّنا ّ
سيتقدم ويصبح قرآني ًا.
جمتمعنا
ّ
بحمد اهلل لقد أضحت هنضة األنس بالقرآن يف جمتمعنا وبلدنا جيدة .وقضية حفظ
القرآن هذه ،اليت أوصينا هبا سابق ًا ،نراها بحمد اهلل اليوم تنترش بني شبابنا ،وجيب
نتعرف إىل القرآن ونأنس به .حني حتفظون القرآن
أن حيصل ذلك .وجيب أيض ًا أن ّ
يتدبره،
يمكنكم أن تفهموا معانيه جيد ًا.عندما يفهم املرء معىن القرآن يمكنه أن ّ
يتدبر يمكنه أن ينال املعارف العالية ويتكامل .فاإلنسان يتكامل يف باطنه من
وعندما ّ
خالل األنس بالقرآن.
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اللهم ،بمحمد وآل حممد ال تفصلنا عن القرآن .اللهم ،اجعل جمتمعنا جمتمع ًا قرآني ًا؛
واجعل حياتنا مع القرآن ،ومماتنا عىل طريق القرآن .اللهم ،بمحمد وآل حممد اجعل
القرآن شافع ًا لنا يوم القيامة .اللهم ،ال تقطع أيدينا عن القرآن وأهل البيت^،
الثقلني الكبريين اللذين مها وديعتا رسولك .اللهم ،اجعل القرآن يرىض ع ّنا ،واجعل
اللهم ،و ّفقنا ألداء تكاليفنا،
أهل بيت النيب وويل العرص أرواحنا فداه راضني عنا.
ّ
والتقرب إليك يف هذا الشهر املبارك ،ويف هذه
والترضع واخلشوع
وو ّفقنا للعبودية
ّ
ّ
األيام والليايل املفعمة بالربكة.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء �أركان الدولة
والعاملني يف النظام

املناسبة :حلول شهر رمضان املبارك.

اجلمهورية وأركان النظام ومسؤولو
احلضور :رئيس
ّ
الدولة.
املكان :طهران.
الزمان2012/7/24 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

حممد
ونبينا أيب القاسم املصطفى ّ
احلمد هلل ّ
رب العاملنيّ ،
والصالة ّ
سيدنا ّ
والسالم عىل ّ
بقية اللهّ يف األرضني.
سيما ّ
وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني ،ال ّ
املكرمني
ّ
أرحب بجميع اإلخوة واألخوات األع ّزاء ،مسؤويل األجهزة املختلفة للدولة ّ
اجليد الذي وضعه
واملحرتمني ،وأشكر السيد رئيس اجلمهورية املحرتم عىل التقرير ّ
بني أيدينا جميع ًا.

االستفادة من شهر رمضان المبارك

يوم الحسرة
يوم يكون سبب
فما مل نستفد من هذه الساعات ،وما مل نغتنم هذه الفرصة ،سيأيت ٌ
(((
ظل الغفلة
حرستنا ﴿ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾  .ففي ّ
ٍ
ساعة،
نحاسب فيه عىل كل
وعدم اإليمان تضيع هذه الفرص ،ويف ذلك اليوم الذي
َ
بل عىل كل دقيقة وكل حركة وكلمة ،سوف تكون هذه الغفلة سبب احلرسة .وهناك
كل يشء ،هناك حينما نستيقظ ونلتفت.
تم ّ
ال تعويض «إذ قيض األمر» ،فقد ّ
للمرحوم املريزا جواد آغا امللكي چ((( ،يف كتابه الرشيف «املراقبات» ،جملة حول
دونتها بنفيس ـ وبالطبع ،إ ّن هذا ينسحب عىل جميع األوقات لك ّنه
ساعة ليلة القدر ّ
ذكر هذا األمر يف هذه املناسبة ـ «فاعلم يقين ًا ،أنّك إن غفلت عن مثل هذه الكرامة
وضيعتها بإمهالك ،ورأيت يوم القيامة ما نال منها املجتهدون»؛ أي إ ّن يوم القيامة
ّ
عندما حترض أعمال البرش وتكون الصور امللكوتية ألعمالنا حارض ًة هناك ،أنتم عندما
تنظرون سرتون أ ّن هذا العمل الذي كنتم تستطيعون إنجازه ومل تفعلوا ،وهذه الكلمة
( )1مريم.39 ،
( )2أستاذ األخالق والعرفان املشهور يف زمانه ،وأستاذ اإلمام اخلميين ،كتابه املراقبات أو أعمال السنة ،من
الكتب املعروفة يف األعمال العبادية.
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احلث والتحريض عىل اغتنام فرصة هذه األيام
ما أريد أن أذكره يف بداية كلميت هو
ّ
والليايل .نحن نحتاج إىل االستفادة القصوى من هذه الساعات واأليام والليايل املليئة
والترضع
بالربكة؛ وإىل تقوية عالقتنا القلبية بعامل املعنويات وعامل الغيب واالبتهال
ّ
رب األرباب ،وترسيخ واليتنا ألهل البيت^ ،هذه األرسة
واخلشوع بني يدي ّ
أي إنسان
املكرمة ،فهذا هو أساس جميع األعمال الصاحلة اليت يمكن أن تصدر عن ّ
ّ
ٍ
مؤمن ساع يف طريق احلق.
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تتفوهوا هبا لصالح الناس ومل تفعلوا ،وهذه اخلطوة اليت كان
اليت كان يمكنكم أن ّ
يمكنكم أن ختطوها لينتفع هبا شخص مستحق ومل تفعلوا ،وكيف أ ّن شخص ًا آخر أو
جدوا واجتهدوا وقاموا هبذا العمل ،وما نالوه من عظيم الثواب من اهلل
جمموعة قد ّ
تعاىل يف ذلك اليوم ،ونحن ُحرمنا منه يف ذلك اليوم ،فعندما يشاهد املرء أ ّن شخص ًا
العبادي وما نال من
آخر قد قام هبذا العمل الصالح أو هذه اخلطوة أو ذاك العمل
ّ
عظيم الثواب ،يف ذلك اليوم الذي يكون الكل حمتاجني فيه ،سيقول« ،ابتليت بحرسة
يوم احلرسة» ،فأية حرسة هذه! هو متنىّ لو أنّه قام هبذا العمل ،وخطا تلك اخلطوة وذكر
يتفوه بتلك الكلمة .ثم يقول بعدها إ ّن حرسة «يوم احلرسة»،
تلك الكلمة ،أو أنه مل ّ
أعمال يف هذه الدنيا ،لو قام هبا اإلنسان ترت ّتب
ليست مثل ّأية حرسة أخرى .هناك
ٌ
عليها نتائج ما (ثمرات طيبة) ،وإذا مل يقم هبا ،فإنّه سيتحسرّ بعدها ويندم .ولكن أين
هذا من ذاك؟ يقول املريزا« :اليت تصغر عندها نار اجلحيم والعذاب األليم» ،وبعبارة ٍ
صب يف باطن اإلنسان« .فتنادي
أخرى تكون تلك احلرسة مثل املعدن املصهور الذي ُي ّ
فرطت يف جنب اهلل» ،ثم يقول:
يف ذلك اليوم مع اخلارسين النادمني يا حرسيت عىل ما ّ
«وال ينفعك الندم».

شهر رمضان فرصة عزيزة
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يتنعم بنعمة الشباب ،وبحمد اهلل،
تتنعمون بنعمة احلياة ،والكثري منكم ّ
أنتم اليوم ّ
والقوة اجلسدية والفكرية ،ويمكنكم أن
جميعكم ،أو أغلبكم ،تتم ّتعون بالنشاط
ّ
تعملوا ،ويمكنكم أن تغتنموا هذه الساعات اجليدة؛ وهذه الليايل واألدعية واملناجاة
وإحياء الليايل وهذه النوافل .أحيان ًا يكون لبعض األعمال الصغرية من األجر العظيم
املادي الذي هو
طيات هذا اإلطار
ما ال يمكن لإلنسان أن
ّ
ّ
يتصوره يف هذه النشأة ويف ّ
حسن ،هذه فرصةً ،هي فرصة شهر رمضان،
فيه ـ «وهم ال يؤمنون»ـ ولك ّنه متحقّق.
ٌ
وهي فرصة للخدمة أيض ًا .فأنتم اليوم أصحاب مسؤولية ،ولديكم فرصة اخلدمة،
وأنتم يف موقع اإلدارة ،فيمكنكم أن تعملوا ،وينبغي االستفادة القصوى من هذه
الفرصة .فاستفيدوا من الساعات واآلنات واإلمكانات املختلفة اليت ُوضعت بني
كل حركة ،يف هذا النظام اإلسالمي ويف هذا البلد اإلسالمي واإلهلي،
أيديكم .إ ّن ّ
تطوره ،هلا باللحاظ املعنوي واللحاظ املا ّدي من األجر والثواب
تكون خدمة يف سبيل ّ
بحيث لو ا ّطلع اإلنسان يوم القيامة أ ّن هناك من ناهلما وقد ُحرم هو منهما ،فسوف
سأحتدث
يعيش تلك احلرسة .هذا هو كالمنا اآلن وهو برأيي القسم األسايس واملهم ملا
ّ
عنه اليوم .وأنا بنفيس أكرث حاجة منكم للعمل هبذه النصيحة والوصية .وبمشيئة اهلل
املتعال ننال جميع ًا هذا التوفيق.

نجاح الشعب اإليراني في ثورته
ما أعددته اليوم للحديث هو أ ّن لقدرة شعب إيران واستعداده للحفاظ عىل الثورة
تقل عن أمهية أساس الثورة نفسها.
وحمايتها ،عظمة وأمهية لع ّله يمكن القول إهنا ال ّ

لقد استطاع شعب إيران وطيلة هذه السنوات الـ  ،33احلفاظ عىل هذا اإلنجاز العظيم
بصورة ٍ رفيعة .فانظروا إىل هذه الثورات اليت حدثت يف املنطقة خالل هاتني السنتني
األخريتني .عندما تنظرون إىل األمر عىل نحو ٍ كليّ يمكنكم أن حتكموا فيما إذا كانت
هذه الثورات تسري يف اال ّتجاه الصحيح أم ال .األعداء واملستكربون ،وخصوص ًا
الكيان الصهيوين وحكومة أمريكا واحلكومات الغربية ،يبذلون مساعيهم من أجل

هذه الثورة يف اال ّتجاه الصحيح نحو أهدافها ،فلم تتنكّ ب عن مسار القيم واألهداف،
التحديات والتهديدات كانت
التقدمية .هذا يف حني أ ّن
استمرت يف حركتها
بل
ّ
ّ
ّ
تتصاعد .فمنذ األيام األوىل ،كانت التهديدات اليت واجهت الثورة والبلد تزداد
تعقيد ًا ومن دون توقف ،وكذا االغتياالت واحلركات القومية االنفصالية ،واحلرب

تقدمنا كانت هذه التهديدات تزداد تعقيد ًا ،وكان األعداء
واحلظر واحلصار .فكلما ّ
(((

عام 1378هـ.ش.

واملخالفون للنظام يطلون برؤوسهم؛ فأحداث شهر تري
(((
وأحداث عام 1388هـ.ش ، .ك ّلها أنواع ونماذج للتهديدات اليت واجهت هذه

واستمر
الثورة ،وهذا البلد وهذا الشعب .وقد جتاوز هذا الشعب كل هذه التهديدات
ّ
عىل مسريه بعزم راسخ .نحتاج اليوم إىل جعل هذه املسائل نصب أعيننا ،كما نحتاج
طي الطرق الشا ّقة ،وعبور املنعطفات الشديدة
إىل ذلك دوم ًا؛ فهذا ما سيساعدنا عىل ّ
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حتديات كبرية.
ركوب هذه الثورات وحتريفها .وأنتم تشاهدون كم يواجه هؤالء من ّ
أي عمل ٍ عظيم قد أُنجز يف بلدنا ،وحفظ
وبااللتفات إىل هذه
ّ
التحديات ،يدرك املرء ّ

واملطبات الصعبة.
ّ

( )1شهر حزيران.
( )2األول :احلملة اإلعالمية املض ّللة اليت قادها أعداء إيران بعد فوز خامتي بالرئاسة ،واستغالهلم حلادثة
هجوم الپسيج عىل منامة الطالب يف أحد أقسام جامعة طهران عام 1999م .والثاين :فتنة انتخابات الرئاسة
بقوة للزتوير،
عام 2009م ،وا ّدعاء الزتوير ،واحلملة الغربية اليت القت عمالء هلا يف الداخل ،حيث روجوا ّ
قوية ومعاكسة من قبل الشعب ،حيث خرج باملاليني يف
وقاموا باضطرابات وأعمال شغب أدت إىل ر ّدة فعل ّ
أهم حماولة للغرب وعمالئه
كل إيران وأعلن والءه للنظام اإلسالمي،
وحلاكمية والية الفقيه ،وأحبط بذلك ّ
ّ
لإلطاحة بالنظام من الداخل.
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قدمته
ما يشاهده املرء يف هذه احلركة ،اليت
استمرت طيلة  33سنة ،والدرس الذي ّ
ّ
لنا الثورة وخ ّلفه لنا اإلمام اجلليل ،هو أن ال تغيب تلك القيم واآلمال العظيمة اليت
يرشدنا إليها اإلسالم ويع ّلمنا ّإياها عن أعيننا؛ يف نفس الوقت الذي ينبغي االلتفات
إىل الوقائع املوجودة يف املجتمع والعامل؛ هذا ما ساعد عىل استمرار هذه احلركة؛ وهو
التوجه نحو القيم واملبادئ والرؤية الواقعية .وهذا الكالم قد نطقت به
مزيج من
ّ
األلسن وكُ تب حوله وقيل؛ ويسمع اإلنسان من هنا وهناك أ ّن االلتفات إىل الوقائع
االجتماعية والعاملية ال ينسجم مع االلزتام بالقيم واملبادئ .وهؤالء قد خلطوا بني
القيم واألحالم .ما نو ّد التأكيد واإلرصار عليه هو أ ّن الواقعية ال تتناىف وال تتعارض
بأي
مع
ّ
التوجه إىل القيم واملبادئ والسعي نحوها ونحو اآلمال الكربى لشعب إيران ّ
التوجه إىل القيم والواقعية فستكون
شكل من األشكال .فلو استطعنا أن نو ّفق بني
ّ
ونتحرك جهادي ًا ،وتكون
ترجمة ذلك عملي ًا عبارة عن مزج التدبري باجلهاد؛ فنجاهد
ّ
تدبريي؛ وهذا ما يتط ّلب الوعي العام ووعي العاملني وانسجام
هذه احلركة يف إطار
ّ
القلوب واأللسن يف جميع امليادين.

واقعية القيم
ّ
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يزعم بعضهم أ ّن الزنوع إىل القيم ال ينسجم مع الرؤية الواقعية؛ ونحن نرفض هذا
عد من وقائعه .فالشعب يريد الع ّزة
بشدة .فالكثري من أهداف جمتمعنا ومطالبه ُت ّ
ّ
الوطنية ،واحلياة اليت تتمحور حول اإليمان والدين ،واملشاركة يف إدارة البلد -أي
عامة
التقدم واالستقالل السيايس واالقتصادي ،فهذه
السيادة الشعبية ،(((-
ّ
ُ
مطالب ّ
للشعب .هذه املطالب هي وقائع املجتمع؛ وهي بالد ّقة عىل نفس مسار احلركة
وقائع موجود ٌة يف
أوهام وأفكار؛ إنهّ ا
القيمية؛ وهذه ليست قضايا حتليلية أو ذهنية ،أو
ُ
ٌ
ومؤمن يسعى نحو هذه األمور؛ يريد الع ّزة الوطنية ،ويريد
حي
املجتمع .إنّه
ٌ
ٌ
جمتمع ٌّ
ومتطور ًا وعزيز ًا بني الشعوب؛ فهذه املطالب اليت ينادي هبا الشعب
أن يكون مستقالً
ّ
عد من الوقائع الثابتة يف املجتمع ،وهلذا يمكن أن
تقع عىل مسار القيم؛ وما يطلبه ُي ّ
ومتوجه ًة إىل القيم .أجل ،إ ّن ذكر القيم واألهداف دون
تكون الوقائع ،مساعد ًة
ّ
التنبه إىل الوسائل املعقولة واملنطقية للوصول إىل القيم،
ّ
التوجه إىل الوقائع ،ودون ّ
( )1راجع حاشية الصفحة .117

عد نسج ًا من اخليال؛ وسوف تبقى القيم يف إطار الشعارات .ومن أجل أن ال تبقى
ُي ّ
القيم جمرد شعارات ،جيب عىل املسؤولني والشعب متابعتها بصورة منطقية ورصينة.
وركن
أسايس
أمر
حمل انسجام الوقائع االجتماعية مع القيم.
هنا بالذات ّ
ٌ
ٌ
حسن ،هذا ٌ
ّ
جوهري حلركة البلد.
ّ

فهم المجتمع طريق النجاح
أو ّد أن أطرح جمموع ًة من وقائع املجتمع .فهناك وقائع إذا مل نلحظها يف حساباتنا؛
فإننا سنخطئ يف أحكامنا قطع ًا؛ وسوف نخطئ يف اختيار السبل .فيجب مالحظة
هذه الوقائع .وبالتأكيد ،هذه الوقائع اليت سأذكرها ليست جمّرد حتليل ،بل هي وقائع
مشهودة أمامنا.
التوجه إىل القيم والنظرة الواقعية
لقد ذكرت هذا سابق ًا؛ عندما نريد أن نوفق بني
ّ
ـ أي أن نالحظ الوقائع ونجعل حركتنا عىل أساسها ـ علينا أن نلتفت إىل املزلاّ ت
(املزنلقات) اليت يمكن أن تربز هنا ،لكي ال نسقط فيها .هناك مزلاّ ت ،وأحدها ما
فنتصور أشياء عىل أنهّ ا واقعية وهي ليست كذلك.
يمكن أن نعبرّ عنه بتو ّهم الواقعية،
ّ
إ ّن األعداء ،الذين يشكّ لون جبه ًة بوجه بلدنا وشعبنا وثورتنا ،يسعون الختالق
الوقائع ،وإظهار جمموعة من األشياء عىل أنهّ ا وقائع مس ّلمة أمام أنظارنا ،يف حني أنهّ ا
ليست كذلك .علينا أن نحذر من الوقوع يف رشاك اختالق الوقائع املخالفة للواقع.
افرضوا أنّنا اعتربنا أ ّن قدرتنا هي أكرث من الواقع أو أقل فسوف نقع يف اخلطأ .كذلك
العدو فسوف نقع يف خطأ احلسابات .وهنا بالذات هو
لو حصل ذلك بالنسبة لقدرة
ّ
يتم السعي يف وسائل إعالم أعدائنا املنترشة،
ميدان عمل خطط
ّ
العدو .الحظوا؛ كيف ّ
إىل إظهار االقتدار املحليّ والوطين عىل أنّه حقري وصغري ،ويف املقابل يتم إظهار اقتدار
للعدو حجم ًا أكرب ممّا هو
العدو أكرث ممّا هو عليه؛ فهذه من املزلاّ ت .فلو أنّنا أعطينا ّ
ّ
عليه ،وخفناه أكرث ،فإنّنا قطع ًا سوف نُبتىل باخلطأ يف احلسابات؛ وسوف نسلك الطريق
البديل؛ هذه إحدى املزلاّ ت.
ومن هذه املزلاّ ت ،عند مشاهدة الواقع ،ما يرجع إىل أنفسنا داخلي ًا .فأحيان ًا تكون
تع ّلقاتنا وميولنا مش ّلة ،وتؤ ّدي إىل أن نرى أشياء كوقائع بينما هي ليست كذلك ،وما
حيصل يف الواقع أ ّن ميلنا إىل الراحة أو إىل املا ّديات هو الذي أوقعنا يف اخلطأ.
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ومن هذه املزلاّ ت ،أن يتصور اإلنسان أ ّن الوصول إىل القيم ممكن بدون بذل ٍ
ٌ
ّ
وكلفة .لقد ك ّنا نرى كيف أ ّ
الثوري بأهدافه،
النضال
ام
أي
يقبلون
كانوا
بعضهم
ن
ّ
ّ
والتحرك .ويف يومنا هذا يوجد من أمثال
مستعدين للبذل والعطاء
لك ّنهم كانوا غري
ّ
ّ
ويتصورون أنّه ينبغي الوصول إىل األهداف من دون ّأية نفقات ،وهلذا فإنهّ م
هؤالء
ّ
يرتاجعون عندما يأيت دور اإلنفاق والبذل .وهذا الرتاجع كان يؤ ّدي يف الكثري من
املوارد إىل أن يقع اإلنسان يف اخلطأ أثناء حتليله ،فال يسلك الطريق الذي ينبغي أن
العدو.
ي ّتبعه مقابل
ّ
وز ّل ٌة أخرى هي أن نرى جانب ًا من الوقائع ونغفل عن جانب ،فهذا يؤ ّدي إىل اخلطأ
التوجه إىل الوقائع ودراستها.
يف التحليل يتبعه خطأ يف احلسابات .فيجب
ّ

مكتسبات الثورة :الوقائع والحقائق
نبينها جميع ًا ،لك ّنها
وهنا أعرض ملجموعة من هذه الوقائع .وال ّ
ندعي أنّنا سوف ّ
يمكن أن تكون مدخالً لفتح أعيننا عىل الوقائع املختلفة.

أ -الطريق مفتوح أمام القيم

أي وضع ٍنحن اآلن؟ وماذا لدينا؟ وماذا نفتقد؟ إ ّن احلكم الذي حيمله هذا العبد
ففي ّ
يف نفسه جتاه هذه الوقائع ،ميلء بالتفاؤل .وعندما نضع الوقائع جانب ًا أيض ًا ،فإنّنا
سوف نالحظ هذه األمور؛ ونشعر أ ّن الطريق الذي يسلكه شعب إيران نحو القيم
سد
الرفيعة هو
حتديات أمام هذا الطريق ،لك ّنه مفتوح وال يوجد ّ
طريق مفتو ٌح .هناك ّ
ٌ
أمامه .إ ّن هدف اجلبهة املخالفة (األعداء) هلذا النظام اإلسالمي والثورة اإلسالمية،
هو أن يظهروا أ ّن هذا الطريق مسدود .وهم أنفسهم يقولون إ ّن عليهم القيام بكل هذه
األمور وممارسة كل هذه الضغوط ،والقيام باحلصار واحلظر من أجل أن يعيد مسؤولو
اجلمهورية اإلسالمية النظر يف حتليالتهم وحساباتهم .إنّين أقول ،إ ّن متابعة الوقائع ال
توجب علينا إعادة النظر يف حساباتنا فحسب ،بل جتعلنا عىل ٍ
ثقة أكرب بالطريق الذي
بحق.
سلكناه ٍّ

ظل اإلعالم
ب -التهديد في ّ
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إحدى الوقائع احلالية يف البلد ـ واليت تربز بوجه النظام اإلسالمي اليوم أكرث من
للقوة
السنوات املاضية ـ هي وجود الضغوط والتهديدات .فالبلد يواجه استعراض ًا ّ
من قبل بعض القوى والدول املستكربة .وكما ذكرنا مرار ًا ،إ ّن من يواجهنا ليس

عدة حكومات .غاية األمر أ ّن لدهيا
املجتمع الدويل ،وال احلكومات والشعوب بل ّ
نقر به أ ّن األمريكيني والغربيني ،ولإلنصاف ،أقوياء
أجهزة إعالمية قوية .ما ينبغي أن ّ
القوة اإلعالمية ،واليت تأيت بمعىن الدعاية؛ الربوباغندا ،بحسب
يف هذه القضية ،أي ّ
نقر بأنهّ م أقوياء فيه ،هو القدرة اإلعالمية وقدرتهم عىل
تعبريهم .ذاك اليشء الذي ّ
القوي ووسائلهم املقتدرة
إظهار املسائل كما يريدون .فهم اليوم يبثّون يف إعالمهم
ّ
كل ذلك كذب ًا
وبشكل ٍ حثيث ـ ورغم أنهّ م ّ
عدة دول ـ أنهّ م عبارة عن املجتمع الدويلّ ،
وزور ًا.

قوة ال غير
ج -التهديد استعراض ّ

د -الملف النووي وحقوق اإلنسان كذبة

يتم إظهار هذا
الواقعية األخرى اليت ينبغي مالحظتها ،إىل جانب هذا الواقع ،هي أنّه ّ
للقوة عىل أنّه بسبب امللف النووي أو قضية حقوق اإلنسان ،وهذا كذب.
االستعراض ّ
عد من تلك الوقائع .وال يقترص هذا املقال علينا ،فال يوجد اليوم
فكذب هذا اال ّدعاء ُي ّ
يف العامل من يعتقد أ ّن أمريكا داعية حقوق اإلنسان أو تسعى لتأمني حقوق الشعوب،
أو أ ّن الكيان الصهيوين ـ قاتل األطفال واألجيال ـ يسعى إلحالل الديمقراطية يف
دول العامل.
إ ّن ملف أمريكا والكيان الصهيوين ،وملف هذه القوى اليت تقف بوجه اجلمهورية
ملف
اإلسالمية ،بلحاظ قضية حقوق اإلنسان والدفاع عن حقوق الشعوب ،هو ٌّ
شديد السواد .ستون سنة من اإلبادة لشعب فلسطني ،أليست نقض ًا حلقوق اإلنسان؟!
إعطاء السالح النووي للحكومة الصهيونية الغاصبة ،أليس نقض ًا للسالم العاملي؟!
يدعوا الدفاع عن السالم العاملي؟!
كل تلك األفعال أن ّ
هل يمكن هلؤالء الذين ارتكبوا ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أركان الدولة والعاملني يف النظام

عدة حكومات وقوى إستكبارية .ولدهيم من
للقوة من قبل ّ
إنّنا نواجه استعراض ًا ّ
خلفهم جمموعة من الغوغاء وهم خيالفوننا ،لك ّنهم ليسوا بيشء ،وال قدرة لدهيم .فلو
ُرفع دعم أمريكا عنهم ألصبحوا صفر ًا .ففي املعادالت العاملية والدولية ال ُيحسب
يتحركون كهمج ٍ رعاع خلف أمريكا والكيان الصهيوين
هلم حساب ،لك ّنهم اآلن
ّ
والشبكة الصهيونية العاملية .فهذه إحدى الوقائع املاثلة أمامنا واليت كانت موجودة
تقل بل زادت .وبالطبع ،اشرتك اجلميع يف تضخيم هذه الواقعية؛
منذ بداية الثورة ومل ّ
وهذا من تلك املزلاّ ت .يسعون إلظهار هذا الواقع مهما أمكنهم أكرب وأشد وأصعب
وأمر .نحن نذعن بأنّنا نواجه الضغوط واحلظر وكل أنواع القوة من اقتصادية وسياسية
ّ
التحركات.
هذه
خلف
تقف
اليت
اإلعالمية
الوسائل
وباخلصوص
وأمثاهلا
وأمنية
ّ
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عد نقض ًا حلقوق اإلنسان؟! األفعال
إ ّن تزويد شخص
كصدام بالسالح الكيميايئ ،أال ُي ّ
ّ
اليت ار ُتكبت ،من قبيل ما حدث يف أبو غريب وغوانتنامو((( وأفغانستان والعراق
وبعض املناطق األخرى من العامل ،بواسطة األمريكيني والغربيني وإنكلرتا ،هل أبقت
جماالً ال ّدعاء الدفاع عن حقوق اإلنسان؟! هلذا فإ ّن قوهلم إ ّن املواجهة مع اجلمهورية
اإلسالمية هي ألجل حقوق اإلنسان ،كذب .وقوهلم إ ّن املواجهة مع اجلمهورية
اإلسالمية هي ألجل السالح النووي ،كذب أيض ًا .لقد ك ّنا نبينّ هذا األمر يف البداية
ثم ا ّتضح بعدها لدينا ،يف املفاوضات واملحادثات الدولية ،أنهّ م يعلمون أ ّن
باحلدسّ ،
اجلمهورية اإلسالمية ال تسعى المتالك السالح النووي؛ فقد أذعنوا هلذا ،والواقع هو
كذلك ،ومع ذلك فإهنم يطرحون قضية امللف النووي .فاال ّدعاء بأ ّن هذه الضغوط
واحلظر واحلصار والعداوات هي من أجل امللف النووي والقدرة النووية هو كذب؛
وهذا الكذب هو واقع(((.

هـ  -المخالفة هي ألساس النظام

الواقع هو أ ّن خمالفتهم هي ألساس الثورة وأساس تشكيل النظام اإلسالمي .لقد
كانوا حيكمون هذا املنطقة براحة بال ،كانت دول ٌة كإيران ،مع كل ما فيها من ثروات
ويقررون ما يريدون؛
هائلة وإمكانات عظيمة يف قبضتهم؛ كانوا يفعلون ما حيلو هلمّ ،
التقدم نحو أهدافهم
بأية وسيلة ممكنة ،ألجل
ّ
وكانوا يستغ ّلون إمكانات هذا البلد ّ
ومقاصدهم .وها هم اآلن حمرومون من ذلك .ومل ينحرص األمر يف هذا .فهذه احلركة
(النهضة) أ ّدت إىل انبعاث هذه الدعوة وهذا االندفاع يف العامل اإلسالمي ،حيث نرى
عالئمه اليوم يف شمال أفريقيا ويف الرشق األوسط ويف جميع الدول ولدى الشعوب،
هلذا هم قلقون؛ فالنقطة املركزية هي اجلمهورية اإلسالمية .هم يريدون توجيه رضبة
إىل اجلمهورية اإلسالمية ليجعلوها عربة لغريها .هذا هو الدافع الواقعي .وهذه
واقعية أيض ًا.

التحديات ليست جديدة
و-
ّ

التحديات اليت تربز مقابل اجلمهورية اإلسالمية ليست
واقع آخر وهو أ ّن هذه
ّ
يوجد ٌ
جمرد حتليل بل هو واقع .فاجلميع يرون ويشاهدون هذا األمر.
جديدة .هذا ليس ّ

( )1أبو غريب :سجن أقامه األمريكيون يف العراق.
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أعده األمريكيون للسجناء الذين تم القبض عليهم يف أفغانستان ،أو لإلسالميني بشكل ٍ
غوانتنامو :سجن ّ
ّ
عام.
( )2حقيقة موجودة يف تعامل الغرب.

يف يوم ٍ من األيام قصفوا سفننا النفطية وغري النفطية يف اخلليج الفاريس .وقصفوا
(((
العدو .إهنا
كل مراكزنا الصناعية حتت قصف
املنصات النفطية يف «خارك»  .وكانت ّ
ّ
ّ
األيام ،وهي ليست جديدة علينا .وها هم
بأم العني .لقد مررنا بتلك ّ
ٌ
أمور شاهدناها ّ
جانب
سأبينه ـ هذا
ٌ
اليوم ال جيرؤون عىل االقرتاب من اجلمهورية اإلسالمية ـ وهو ما ّ
زمن كانت لدهيم هذه اجلرأة ،حيث يأتون ويقصفون وهياجمون.
مر ٌ
آخر من الوقائعّ .
ضدنا ،حرب دولة واحدة ،بل كانت حرب ًا عاملية ضدنا .هلذا ،إ ّن
صدام ّ
مل تكن حرب ّ
التحديات املوجودة ـ التهديد ،واألقاويل ،والتعداد ،والتضخيم ـ ليست جديدة
هذه
ّ
عىل اجلمهورية اإلسالمية .فهذه واقعية أيض ًا.

ثابت ومستحكم
ز -صمود النظام ٌ

والتطور رغم التهديد والحظر
التقدم
ح-
ّ
ّ

ظل ظروف التهديد هذه .عىل
تطورنا ّ
وتقدمنا يف ّ
إحدى الوقائع األخرى ،هو أنّنا قد ّ
وتطورنا
تطورنا يف جمال العلوم املعقّدة،
مر هذه السنواتّ ،
ّ
تقدمنا يف جميع املجاالتّ ،
ّ
يف جمال التكنولوجيات اليت حيتاج إليها البلد؛ ويف جمال الدواء واملواصالت والشحن
تطور ًا بارز ًا .وقد سمعتم اليوم قسم ًا من اإلحصاءات
واإلسكان واملياه ،حقّق بلدنا ّ
تقدم دائم عىل
عىل لسان رئيس اجلمهورية .فبالرغم من كل هذه الضغوط كان بلدنا يف ّ
املهمة ،واملحصورة
مر السنني،
واحتل بلدنا مراتب ّ
ّ
متقدمة عىل صعيد بعض العلوم ّ
ّ
حسن ،إ ّن
النووية.
الصناعة
ويف
اجلذعية،
اخلاليا
ويف
والنانو
اللزير
يف
ـ
واالستثنائية
ٌ
تقدم ٍ
عد نماذج ُيحتذى هبا يف العامل اإلسالمي ،وهذه واقعية .مل نتو ّقف وك ّنا يف ّ
هذه ُت ّ
دائم .فنظام اجلمهورية اإلسالمية ورغم كل هذه التهديدات املوجودة ـ من قبيل احلظر
املتشعبة والدقيقة وغريها ـ قد
وغريه وأنواع التهديدات واألعمال األمنية والسياسية
ّ
أمور نراها ونلمسها.
حقّق كل هذا
التطور .هذه واقعية وليس حتليالً؛ وهذه كلها ٌ
ّ
وأنتم أهيا املسؤولون املحرتمون تعرفون هذه األمور أفضل من آحاد الناس.
االسرتاتيجية يف اخلليج،
وتعد أيض ًا من النقاط
غنية بالنفط،
ّ
ّ
( )1خارج أو خارك :جزيرة يف اخلليج الفاريس ّ
وكانت عرضة للقصف الدائم ّإبان احلرب املفروضة عىل اجلمهورية اإلسالمية.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أركان الدولة والعاملني يف النظام

واقعية أخرى ،هي أ ّن نظام اجلمهورية اإلسالمية ،قد خت ّطى جميع هذه الصعاب
يوجهوا رضب ًة إىل
واملطبات الشديدة .أمل نتخطها؟ هل تو ّقفنا؟ هل استطاعوا أن ّ
ّ
اجلمهورية اإلسالمية؟ هل استطاعوا أن يطعنوا بقيم وأصول اجلمهورية اإلسالمية؟
مل يقدروا .فهذه واقعية أيض ًا .جيب أن نبقي هذه الوقائع نصب أعيننا دوم ًا.
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التحديات والتهديدات أقوى
واقع آخر ،هو أ ّن هذا البلد قد أصبح يف مواجهة هذه
ّ
ٌ
بدرجات مقارن ًة بالسنوات األوىل للثورة .نحن اليوم ويف مواجهة التهديدات أقوى
من األيام األوىل ،فثقتنا بأنفسنا ازدادت ،مثلما أ ّن توكّ لنا عىل اهلل  -بحمد اهلل  -ليس
قليالً ،وكذلك قدراتنا العينية املوجودة وامللموسة أضحت أكرث من السابق .القوى
التقدم
التقدم ،مل يتمكّ نوا من ّ
كل ما يف وسعها ،وهم يعرتفون بأنهّ م ال يستطيعون ّ
تبذل ّ
بعملهم.

ي -ضعف جبهة األعداء المتزايد
مر هذه السنني .فلو أخذنا
ٌ
واقع آخر ،هو أ ّن اجلبهة اليت تواجهنا أضحت أضعف عىل ّ
أمريكا والكيان الصهيوين كمظهرين أساسيني يف هذه اجلبهة والغرب يتبعهم ،فمن
الواضح أنهّ م أصبحوا أضعف من ذي قبل.

إ ّن الكيان الصهيوين اليوم صار أضعف بدرجات ممّا كان عليه قبل عرشين أو ثالثني
ضعف الكيان الصهيوين كثري ًا؛ فها هو
سنة .بعد أحداث شمال أفريقيا وقضية مرصُ ،
يعاين من مشاكل داخلية ويواجه من اخلارج مشاكل ال حرص هلا.
إ ّن أمريكا اليوم ليست كأمريكا يف عهد ريغن ،لقد تراجعوا إىل الوراء بدرجات.
هكذا صار وضعهم يف العراق ،وهكذا كان وضعهم يف أفغانستان يزداد وخام ًة
يوم ًا بعد يوم ،وقد ُهزموا يف سياساتهم الرشق أوسطية ،ويف حرب الـ  33يوم ًا ُهزم
عميلهم الكيان الصهيوين .ويف حرب الـ  22يوم ًا مل يتمكّ ن عميلهم الكيان الصهيوين
من حتقيق يشء يف مواجهة مليون إنسان أعزل .هذه وقائع مهمة جد ًا .هلذا ،أصبحوا
ضعفاء ،فهم أضعف بدرجات ،قياس ًا بالعقود السابقة ،وهذه واقعية أخرى.

ك -أزمة الدول التابعة لالستكبار
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إحدى الوقائع األخرى ،هي أ ّن األنظمة املخالفة لنظام اجلمهورية اإلسالمية واقعة
يف أزمة .فهذه الدول الغربية وتوابعها واقعة يف أزمة .وبسبب هذه األزمة االقتصادية
مهدد جد ًا وكذلك اليورو .وأمريكا بنحو
اليت تعصف بأوروبا ،فإ ّن االحتاد األورويب ّ
هائل جد ًا ،وكذلك القروض والضغوط عىل الناس ،وحركة
آخر ،فالعجز يف املزيانية ٌ
أحداث مهمة .وبالطبع،
وول سرتيت ،اليت هي بحسب قوهلم حركة الـ  ،%99فهذه
ٌ
عدة حكومات فيها قد اهنارت .وتوجد
إ ّن وضع أوروبا أسوأ من أمريكا ،حيث إ ّن ّ
املستقرة.
عدة من الدول األخرى ،غري
فيها ّ
ّ

إ ّن مشاكلهم ختتلف عن مشاكلنا .إ ّن املشاكل واألزمات االقتصادية األوروبية ختتلف
عن املشكالت االقتصادية اليت نعاين منها أحيانا .إ ّن مشاكلنا تشبه مشاكل جمموعة من
يتحركون عىل طريق ٍ وعر ،فال شك أهنم سيواجهون مشاكل؛
متس ّلقي اجلبال الذين ّ
يستمرون
أحيان ًا حيتاجون إىل املاء وأحيان ًا إىل الغذاء ،وأحيان ًا يواجهون مانع ًا لك ّنهم
ّ
بالصعود .هكذا هي مشاكلنا .أما مشاكل األوروبيني فإنهّ ا تشبه حافلة علقت حتت
مقدمات هذه املشكلة دون أن يعلموا .فهذه
هييئون ّ
اهنيار ثلجي .وقد كانوا لسنوات ّ
الفجوات الطبقية ،وغلبة األعمال الربوية يف القضايا املادية ،وتقوية أصحاب النفوذ
عباد املال ،جعلهم يعانون من كل هذه املشكالت،
املادي ،واخلضوع أمام الصهاينةّ ،
هذا هو االهنيار الثلجي الذي نزل عىل رؤوسهم .مشاكلهم هي من هذا القبيل.

اإلسالمية
الجمهورية
المطرد القتصاد
ل -التنامي
ّ
ّ
ّ

والواقعية األخرى ،االقتدار املتنامي داخل اجلمهورية اإلسالمية .نحن دول ٌة مقتدرة.
ولدينا ثروات ،وبلحاظ الرثوات الطبيعية فنحن يف املزنلة األوىل عىل مستوى الرتتيب
العاملي .ويف بعض املصادر نحن األوائل .ففي جمموع النفط والغاز نحن الدولة األوىل
يف العامل .من بني جميع الدول النفطية أو اليت متتلك الغاز فإ ّن نفطنا وغازنا  -مع ًا -
غىن وافر.
أكرث .ومن حيث الرثوات الباطنية واملعادن األساسية فإ ّن بلدنا حيوز عىل ً
ومن حيث الطاقات البرشية لدينا  75مليون نسمة ،ما يشكّ ل عامالً فائق األمهية.
عد اليوم من
أقول هذا ويف هذا املكان ،إ ّن املجتمع الشاب واحليوي واملتعلم يف بلدنا ُي ّ
لتطور البلد .يف هذه اإلحصاءات اليت ُق ّدمت تالحظون دور الشباب
العوامل ّ
املهمة ّ
املتع ّلم والواعي واحليوي واملفعم بالطاقة .جيب علينا أن نعيد النظر بشأن سياسة
حتديد النسل .لقد كانت هذه السياسة يف زمن ٍ ما صحيحة ،وقد ُح ّددت هلا أهداف
املتخصصون والعلماء
قدمها
معينة .وبحسب التحقيقات والدراسات والتقارير اليت ّ
ّ
ّ
واخلرباء يف هذا املجال ،فإنّنا قد وصلنا عام  71إىل تلك األهداف اليت ُوضعت
لتحديد النسل .وكان علينا منذ ذلك الوقت أن نغيرّ هذه السياسة؛ أخطأنا ومل نغيرّ ،
يضيع هذه الغلبة للفئة
واليوم جيب علينا أن نصحح هذا اخلطأ .جيب عىل بلدنا أن ال ّ
الشبابية ومظهرها اجلميل يف هذا البلد .وهذا ما سيحدث لو بقينا عىل هذا املنوال،
أعمال
كما بينّ اخلرباء يف دراساتهم العلمية والدقيقة .ليست هذه خطب ًا للمنابر .فهذه
ٌ
علمية ودقيقة صادرة عن خربة .فلو بقينا عىل هذا الوضع ،فإ ّن جيل الشباب عندنا
ّ
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التحوالت اليت حتدث يف شمال أفريقيا ،وضمن جمموع
الواقعية األخرى هي هذه
ّ
التحوالت يف بعض األماكن إىل تغيري األنظمة،
دول هذه املنطقة ،وقد أفضت هذه
ّ
ب وانتظار ،وسوف أجتاوز هذه األمور.
ويف بعضها مل حيدث لكنها يف تر ّق ٌ
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فيت؛ وبعد
يف السنوات املقبلة سيقل ـ وسوف تغلب الفئة اهلرمة ـ مع أنّنا اليوم
ٌ
شعب ّ
وقت
مرور ّ
عدة سنوات سينقص عدد سكّ اننا أل ّن اهلرم يعين نقصان املواليد (لقد ُح ّدد ٌ
أمور خطرة
عما هو عليه حالي ًا) .هذه ٌ
و ُق ّدم يل ،يف ذلك الوقت سينقص عدد سكّ اننا ّ
بجدية ويتابعوها .قطع ًا ،جيب إعادة النظر يف
وجيب عىل مسؤويل البلد أن ينظروا فيها ّ

سياسة حتديد النسل ،وجيب القيام بالعمل الصائب .إ ّن قضية زيادة النسل وأمثاهلا
من األبحاث املهمة اليت جيب عىل جميع مسؤويل الدولة ـ ال اإلداريني فحسب ـ

والعلماء وأهل املنرب أن يصنعوا ثقاف ًة بشأهنا يف املجتمع .جيب اخلروج من هذه احلالة
ولد واحد أو ولدان لكل أرسة .لقد قال
املوجودة اآلن عىل صعيد البلد ،حيث يكون ٌ

إمامنا هذا ـ وهو حق ـ أ ّن شعبنا جيب أن يصل إىل  150أو  200مليون نسمة.

م -ال فائدة من التراجع أمام العدو
معينة ـ عىل سبيل املثال،
ك ّلما أظهرنا تراخي ًا أمام جبهة
ّ
العدو وتراجعنا حتت ّ
مربرات ّ
ومرة قلنا فلنعمل عىل إزالة سوء الظن
مرة قلنا فلنسحب الذرائع من يد
ّ
العدوّ ،
ذات ّ
تشدد ًا جتاهنا .يف ذلك اليوم الذي
من عقول أعدائنا ـ فإ ّن
العدو ا ّتخذ مواقف أكرث ّ
ّ
تلوثت أدبيات مسؤولينا بالكلمات والعبارات املتم ّلقة للغرب والثقافة الغربية ،يف
ّ
ذاك الوقت بالتحديد نعتونا بمحور الرش! من الذي فعل ذلك؟ ذاك الذي كان جتسيداً
الرش!
للرش ذاته .رئيس أمريكا السابق ـ جتسيد الرش ـ نعت إيران اإلسالمية بأنهّ ا حمور ّ
ّ
نكرر يف أدبياتنا ويف ترصحياتنا تلك الكلمات
ا
ن
ك
الذي
الوقت
ذاك
يف
هذا؟
كان
ومىت
ّ ّ
قضية امللف النووي هذا ،عندما ك ّنا
املتم ّلقة للغرب وألمريكا وغريمها .هكذا هم .يف ّ
تقدموا؛
نتعاون معهم وتراجعنا ـ بالطبع كان هذا بالنسبة لنا جترب ًة لك ّنه
واقع ـ فقد ّ
ٌ
يستمروا عىل هذا املنوال،
تقدموا إىل درجة أنّين قلت يف هذه احلسينية((( إنّه لو تقرر أن
ّ
ّ
مضطر ًا؛ هذه األمور
فإنّين سوف أتدخل يف هذه القضية بنفيس .وقد فعلت ذلك
ّ
ليست من أعمالنا.
كل هذا الرتاجع جعلهم أكرث تص ّلب ًا ومطالبةً .ذات يوم كان مسؤولونا مقتنعني بأخذ
إجازتهم للحصول عىل  25جهاز طارد مركزي((( ،فقالوا لنا :لن يكون ذلك! فقبل
املسؤولون بخمسة طوارد مركزية ،فقالوا :ال ،لن يصح؛ ثم ريض مسؤولونا بثالثة

262

( )1حسينية اإلمام اخلميين ( )+يف طهران.
النووية يف اإلنتاج النووي سواء أكان مدني ًا أم عسكرياً.
املفاعالت
متطورة وبالغة التعقيد حتتاجها
ّ
( )2أجهزة ّ

طوارد ،فقالوا أيض ًا :لن يصح .واآلن أنتم سمعتم التقرير ،لدينا  11ألف طارد
التطور
أي خربٍ عن
مركزي .لو أنّنا استمررنا يف الرتاجع والرتاخي ملا كان لنا اليوم ّ
ّ
العلمي الذي ُوجد خالل السنوات األخرية يف بلدنا ـ
ولتعرض هذا النشاط
النووي،
ّ
ّ
التطور
هذه احلركة العلمية ،هؤالء الشباب ،هذه االخرتاعات واالبتكارات ،وأنواع
ّ
ٍ
لرضبة قاصمة؛ ألنّه كان من املمكن أن يوجدوا ذرائع
املتعدد يف املجاالت املختلفة ـ
ّ
لكل واحدة من هذه األمور؛ وثاني ًا ،إ ّن النشاط النووي ،والصناعة النووية ،هي
ّ
أي بلد ،وهذه واقعية أخرى.
تطور ّ
نموذج ّ

ن  -تهديدات العدو عابرة ال رجعة لها

س -رضورة السعي واجلد والنشاط

بالطبع ،وإىل جانب هذه الوقائع ،يوجد واقعية وهي أنّنا إىل اآلن مل نوجد تلك احلالة
اإلسالمية الالزمة واملتناسبة يف ميدان العمل عىل صعيدنا اخلاص ،فنحن مبتلون
حد ما بالكسل؛ فهذا ك ّله إرث عهود االستبداد والتس ّلط الدكتاتوري عىل هذا
إىل ٍّ
تتفعل الطاقات
البلد .فعندما تسود الدكتاتورية يف أي بلدُ ،يبتىل الناس بالكسل .وال ّ
واالستعدادات يف ميادين التجربة والعمل .هذا إرث عهد االستبداد املوجود فينا.
جيب تنحية الكسل جانب ًا .فتلك املخاطرة الرضورية ليست موجودة يف جميع
قطاعات املجتمع .جيب بالتوكّ ل عىل اهلل تعاىل وبالتدبري والدراية الالزمة أن نوجد
روح املخاطرة ،جيب علينا جميع ًا أن نمتلك هذا.
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العدو ـ
الواقعية األخرى ،هي أ ّن هذا البلد إذا قاوم بصورة ٍ حكيمة مقابل ضغوط
ّ
ومنها هذا احلظر وكل هذه األشياء ـ فإنه لن يعطل هذا السالح وحسب ،بل لن يكون
هناك جمال لتكرار مثل هذه األشياء يف املستقبل ،ألن هذا بمثابة معرب ،وهو لربهة من
هيددون
الزمن ،وسوف يتجاوز بلدنا هذه الربهة .ال ينتفع من هذه األشياء  -اليت ّ
هبا واحلظر الذي يفرضونه  -سوى أمريكا والكيان الصهيوين .أما اآلخرون فقد
حسن ،من الواضح
بالقوة والضغط واملجاملة وأمثال ذلك.
ٌ
أدخلوهم يف هذا امليدان ّ
تستمر طويالً ـ بل هي لربهة من الزمن ـ والشاهد
أ ّن كل هذه األمور ال يمكن أن
ّ
اضطروا إىل استثناء عرشين دولة من أنواع احلظر النفطي وأمثاله!
عىل ذلك هو أنهّ م
ّ
وآخرون مل يتم استثناؤهم ،بل هؤالء ال يميلون إىل ذلك ،وهم يسعون إىل إجياد طريق
حسن ،هذه وقائع ملموسة.
للحل أكرث ممّا نحن نريد أو بمستواه .هلذا جيب املقاومة.
ٌ
ذهني ًا بل أمور نشهدها جميع ًا.
مل يكن ّ
أي يشء ممّا ذكرته حتليالً أو أمر ًا ّ
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بدر وخيرب هو هذا((( .إ ّن وضعية ٍ
حسن ًا ،إ ّن ما ذكرناه حول وضعية (ظروف) ٍ
بدر
طريق مسدود .لقد كانت اإلمكانات يف
والتحدي لكن ال يوجد
وخيرب تعين التهديد
ّ
ٌ
لكن النرص حصل .لقد كانت إمكانات اخلصم أكرث بدرجات ،لع ّلها يف
بدر قليلةّ ،
بعض القطاعات غري قابلة للمقارنة مع إمكانات جبهة اإلسالم .وكان األمر يف خيرب
العدو شديدة ،لك ّنهم انترصوا.
ملدة وبقوا ،وكانت مقاومة
كذلك ،فقد ذهبوا إىل هناك ّ
ّ
التحدي يوجد اقتدار واستعداد أيض ًا .هذا هو معىن
التحدي موجود ،ولكن قبال هذا
ّ
ّ
وضعية ٍ
بدر وخيرب .لو أنّنا جئنا هبذا االستعداد إىل امليدان وقمنا بالتقليل من نقاط
نتقدم.
الضعف فسوف ّ
تتمة النقاط ـ وهذا ما يتط ّلب وقت ًا ،إال أ ّن الوقت قد انتهى وال
ما أريد أن أذكره يف ّ
جمال لذلك ـ هو أ ّن عىل اإلخوة واألخوات األع ّزاء واملسؤولني املحرتمني أن ينظروا
إىل قضايا البلد من هذه الزاوية؛ أن جيعلوا القيم واألهداف نصب أعينهم ،وأن تكون
الوقائع املح ّفزة أمام أنظارنا .وبشأن الوقائع السلبية ـ واليت هي يف الواقع يف بعض
املوارد خمت َلقة ومص َطنعة ـ ال ينبغي أن نقع يف اخلطأ .بالطبع ،ال ينبغي أن نق ّلل من قدرة
العدو فنستسهل ونستبسط األمور .القضية هي قضية أساسية ومهمة .أنتم تشبهون
ّ
مهمة ،فابذلوا جهدكم حوهلا وح ّلوها .فأنتم
رياضي ًا يريد أن حيل معضلة رياضية ّ
رياضيون ذوو استعداد؛ وهذه قضية رياضية .وهكذا ينبغي أن تتعاملوا مع املسائل
املختلفة .حلسن احلظ ،إ ّن املرء يشاهد هذه الروحية موجودة يف األجهزة املختلفة،
وجيب النظر من هذه الزاوية إىل قضية االقتصاد.

تثبيت االقتصاد المقاوم
(((
كل الذين كانوا مرشفني عىل املسائل
لقد طرحنا منذ ّ
عدة سنوات ،االقتصاد املقاوم ّ .
العدو هو ممارسة الضغط االقتصادي عىل
املختلفة كان بإمكاهنم أن حيدسوا أ ّن هدف
ّ
تدل عىل أنهّ م يريدون تركزي اجلهود عىل
البلد .وكان معلوم ًا ،وقد كانت املشاريع ّ
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االقتصادية عىل إيران ،إ ّن اجلمهورية
طبقوا العقوبات
ّ
( )1كان سماحة القائد قد ذكر يف خطاب سابق عندما ّ
االسالمية ليست يف موقع ضعف ،بل يشبه حاهلا اليوم حال خيرب وبدر آنذاك.
اإلسالمية خالل هذا العام يف مواجهة أنواع
اجلمهورية
( )2االقتصاد املقاوم :سياسة اقتصادية ا ّتبعتها
ّ
ّ
احلظر والضغوط االقتصادية؛ تعتمد بالدرجة األوىل عىل دعم خمتلف الوحدات االنتاجية ،وتفضيل السلع
العامة عىل االيرادات
واحلد من اعتماد املوازنة
كل القطاعات،
ّ
واملنتجات املحلية عىل السلع األجنبية يف ّ
ّ
النفطية.

االقتصاد الشعبي ال االعتماد على النفط
مهمة ،وكذلك االقتصاد املقاوم .بالطبع ،إ ّن لالقتصاد املقاوم
إ ّن القضية االقتصادية ّ
عد من متط ّلبات االقتصاد املقاوم.
مقتضيات ،االقتصاد الشعيب (جعله شعبي ًا) ُي ّ
(((
حتو ًال ،وجيب
وهذه السياسات اليت تم اإلعالن عنها يف البند 44يمكنها أن حتدث ّ
تم إنجاز جمموعة من األعمال وجيب بذل املزيد من
القيام هبذا العمل .بالطبع ،لقد ّ
املساعي .جيب تقوية القطاع اخلاص ،وجيب العمل عىل حتفزي النشاط االقتصادي،
ويمكن للنظام املرصيف يف البلد ،واألجهزة احلكومية املختلفة وكذلك تلك األجهزة
ـ كالسلطة الترشيعية والسلطة القضائية ـ أن تعني عىل ذلك ،وحت ّفز الناس عىل الزنول
عد من متط ّلبات االقتصاد املقاوم.
إىل هذا امليدان .إ ّن خفض االعتماد عىل النفط ُي ّ
مر علينا .لو أنّنا استطعنا أن
فهذا االعتماد هو اإلرث املشؤوم للقرن األخري الذي ّ
نستفيد من هذه الفرصة املتاحة اليوم ،وسعينا لنستبدل النفط باألنشطة االقتصادية
مهمة يف املجال االقتصادي .يف يومنا
املنتجة األخرى ،لكنا قد أنجزنا أعظم حركة ّ
هذا ،إ ّن الصناعات املعتمدة عىل العلم من األمور اليت يمكن أن متأل هذا الفراغ إىل
املتنوعة يف هذا البلد اليت يمكن أن متأل هذا
ٍّ
حد كبري .هناك االستعدادات والطاقات ّ
مهتنا يف هذا املجال ،ون ّتجه نحو التقليل من هذه التبعية مهما أمكن.
الفراغ .فلنبذل ّ
االقتصادية.
حتدد السياسات
اجلمهورية
( )1فقرة يف دستور
اإلسالمية ّ
ّ
ّ
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أركان الدولة والعاملني يف النظام

العدو أن يركّ ز
مهمة .كان هدف
اقتصادنا .هذا االقتصاد الذي يمثّل بالنسبة هلم قضي ًة ّ
ّ
ٍ
ويوجه لطمة حلالة العمل والعمالة
برضبة،
النمو الوطين
عىل االقتصاد لكي يصيب
ّ
ّ
من أجل أن ُيصاب الرفاه الوطين باالختالل واخلطر ،ويقع الناس يف املشاكل،
للعدو
ويضطربون وينفصلون عن النظام اإلسالمي .كان هدف الضغط االقتصادي
ّ
هو هذا ،وكان ملموس ًا ،وبإمكان املرء أن يشاهد هذا األمر .لقد قلت عام 1986م
لعيل بن موىس الرضا× ،يف خطايب ملطلع العام ،إنهّ م يالحقون
ويف الصحن ّ
املطهر ّ
القضية االقتصادية؛ وكان املرء بعدها قادر ًا عىل أن يستنتج أ ّن هذه الشعارات
ٍ
منظومة كاملة يف املجال
بكل عام ،هي حلقات ضمن سلسلة تهدف إىل إجياد
املتع ّلقة ّ
اهلمة املضاعفة
ّ
االقتصادي؛ أي ترشيد االستهالك ،وقضية اجتناب اإلرساف ،وقضية ّ
والعمل املضاعف ،وقضية اجلهاد االقتصادي ،وهذه السنة اإلنتاج الوطين ،ودعم
العمل والرأسمال اإليراين .نحن مل نطرح هذه األمور كشعارات عابرة ،بل كانت
العامة للبالد يف املجال االقتصادي ،وكان
توجه وتن ّظم احلركة
أمور ًا بإمكاهنا أن ّ
ّ
تتقدم بنا ،وعلينا أن نكمل هذا الطريق.
باإلمكان أن ّ
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عد من أركان االقتصاد املقاوم؛ أي االستهالك املتوازن
إ ّن قضية إدارة االستهالك ُت ّ
والبعيد عن اإلرساف والتبذير .فاألجهزة احلكومية وغري احلكومية ،وكل أفراد هذا
بحد ذاته جهاد.
الشعب ،والعائالت جيب أن يلتفتوا إىل هذه القضية ،وهذا ّ

إ ّن اجتناب اإلرساف يف هذا اليوم ،ورعاية التوازن يف اإلنفاق مها بال شك نشاطان
يدعي أ ّن هلذا األمر أجر اجلهاد يف سبيل اهلل.
جهاديان بوجه األعداء؛ يمكن للمرء أن ّ

بعد آخر هلذه املسألة ،املتع ّلقة بالتوازن يف االستهالك واإلنفاق وقضية إدارة
ٌ
االستهالك ،هو أن نستفيد من اإلنتاج املحليّ ؛ فلتعتين جميع أجهزة الدولة هبذا األمر
ـ األجهزة احلاكمة املرتبطة بالسلطات الثالث ـ عليها أن تسعى لكي ال تستهلك أي
وليفضل أبناء شعبنا استهالك املنتجات
ُمنتج غري إيراين ،فليعقدوا العزم عىل ذلك.
ّ
املح ّلية عىل البضائع أو املاركات األجنبية املعروفة ـ حيث إ ّن بعضهم يسعون وراء
املاركات األجنبية فقط ألجل اسمها وألجل التفاخر والتظاهر يف املجاالت املختلفة
بسد طريق استهالك البضائع األجنبية بأنفسهم.
 فليقم شعبنا ّتقدم جواب ًا .وقضية احلصص املتع ّلقة باملحروقات
برأينا إ ّن مشاريع االقتصاد املقاوم ّ
اليت أشري إليها((( هي جواب .لو مل يتم اعتماد نظام احلصص يف البزنين لكان
استهالكنا هلذه املا ّدة قد جتاوز أكرث من مئة مليون ليرت يف اليوم .لقد متكّ نوا من السيطرة
بمستوى مهم جد ًا .حىت أنّه جيب العمل بطريقة ال نحتاج
عىل هذا األمر وهو اليوم
ً
معها إىل اخلارج .وهو بحمد اهلل ليس كذلك .لقد وضعوا احلظر عىل البزنين ضمن
برناجمهم ،وقد أحبط االقتصاد املقاوم ذلك .وكذلك فيما يتع ّلق بسائر األمور اليت
حيتاجها البلد.

توجيه الدعم وتنمية اإلنتاج
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إ ّن توجيه الدعم احلكومي عىل طريق تشكّ ل االقتصاد الوطين يساعد عىل إضفاء
رونق ٍ خاص ـ يف اإلنتاج ويف العمل ـ ويؤ ّدي أيض ًا إىل الرفاهية؛ فهذه أسس تنمية
أي بلدٍ .فمع تنمية اإلنتاج
اإلنتاج الوطين
والنمو االقتصادي للبلد وأساس اقتدار ّ
ّ
الدول .فيجب القيام بمثل
يمكن للبلد أن حيقّق االقتدار
احلقيقي والسمعة احلسنة بني ّ
ّ
هذا العمل.
قدمت يف التقرير الذي عرض عىل سماحة القائد قبل كالمه.
( )1توضيح :يمكن أن تكون ّ

واالستفادة القصوى من الوقت والرثوات واإلمكانات .جيب االستفادة القصوى من
الوقت .إ ّن املشاريع اليت كانت تستغرق يف السابق سنواتٍ طويلة هي اليوم حلسن
بمدة ٍ أقل ،حيث يرى اإلنسان أ ّن هذا املصنع بدأ عمله يف خالل سنتني
احلظ ممّا ُينجز ّ
أو  18شهر ًا .جيب تقوية هذا األمر يف هذا البلد.

الخطط البعيدة المدى

الوحدة والتعاضد بين أبناء الشعب
وقضية أخرى هي قضية الوحدة والتعاضد .إ ّن الشعب يف بلدنا وحلسن احلظ م ّتحد،
ناتج مهم جد ًا جيب صيانته ،وأن ال نسمح بزواله .هذه اخلالفات اليت تربز
وهذا ٌ
تنجر إىل ساحة الوسائل اإلعالمية دون طائل وال مورد ٍ أو
أحيان ًا بني املسؤولني واليت ّ
توجه إىل الوحدة الوطنية رضب ًة ـ فيصبح بعضهم أتباع هذا ،وبعضهم اآلخر
فائدة ـ ّ
أتباع ذاك ،فيختلفون وي ّتهم بعضهم بعض ًا؛ بعضهم ي ّتهم السلطة التنفيذية ،وبعضهم
يوجه اال ّتهام إىل السلطة القضائية ،ويوضع التقصري
ي ّتهم السلطة الترشيعية ،وآخر ّ
املرضة جد ًا ،وليعلم أصدقاؤنا املحرتمون
عىل عاتق اآلخرين .فهذه من األعمال
ّ
أي نوع من الع ّزة والوجاهة بني الناس،
واملسؤولون األع ّزاء للبلد أ ّن هذا ال حيقق ّ
حينما نلقي بالالئمة عىل هذا أو ذاك يف املشكالت .كال ،توجد مشكالت وجيب ح ّلها
حل مشاكلنا ،وكما ذكرت هذه وقائع البلد
ويمكننا ح ّلها ،نحن لسنا عاجزين عن ّ
اليت تظهر أمامنا.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أركان الدولة والعاملني يف النظام

التحرك وفق برنامج هو من األعمال األساسية ،فالقرارات اليت تكون بنت
إ ّن
ّ
توجه صفعة لالقتصاد املقاوم وللمقاومة
اللحظة
ّ
وتتبدل هي من الرضبات اليت ّ
الشعبية .عىل احلكومة املحرتمة واملجلس املحرتم االلتفات إىل هذا األمر ،فال
أي وقتٍ من األوقات بالتذبذب
يسمحوا للسياسات االقتصادية للبلد أن ُتبتىل يف ّ
والتغريات اليت ال طائل منها.

نسأل اهلل بمشيئته تعاىل ،وبربكة هذا الشهر ،وبربكة هذه الساعات أن يزنل علينا وعىل
شعبنا العزيز ،وعىل املسؤولني أيض ًا بركاته.
حممد ،امنح شعب إيران ،وأفراد هذا الشعب ومسؤويل الدولة،
اللهم،
بمحمد وآل ّ
ّ
ّ
بركات هذا الشهر بشكل كامل.
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بمحمد وآل حممد ،انرص شعب إيران ونظام اجلمهورية اإلسالمية عىل أعدائه
اللهم،
ّ
ّ
يف جميع امليادين.

بكل من يريد السوء للجمهورية
اللهم،
حممد ،أنزل الكبت واهلزيمة ّ
بمحمد وآل ّ
ّ
ّ
املقدس ،وشعب إيران العزيز.
اإلسالمية ،والنظام اإلسالمي ّ

السيئة واملشاعر اخلبيثة.
اللهمّ ،
ّ
طهر قلوبنا من الدوافع ّ

اللهم ،اجعل دعاء بقية اهلل  -أرواحنا فداه  -شامالً ألحوالنا ،واجعلنا الئقني لدعاء
ّ
هذا العظيم.

وتقبله بكرمك.
اللهم ،اجعل ّ
كل ما قلناه وسمعناه خالص ًا لك ويف سبيلك ّ
ّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء املبتكرين والباحثني
وامل�س�ؤولني عن م�ؤ�سّ �سات البحث العلميّ

املناسبة :لقاء مع املبتكرين والباحثني

واملختصصني واملبدعني
حشد من الباحثني
احلضور:
ٌ
ّ
املؤسسات البحثية.
ومسؤويل ّ
املكان :طهران.
الزمان2012/7/29 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

أقيمت جلسة اليوم هبدف تعزيز رشكات البحث العلمي ،وعموم ًا من أجل
االبتكارات يف العلم والتكنولوجيا وتقوية دخول منتجات هذه الرشكات إىل األسواق
واالستهالك .ولقد أدىل األصدقاء بآراء جيدة جد ًا .وحلسن احلظ ،فإ ّن املسؤولني
حارضون يف اجللسة ،وسمعوا االقرتاحات.
احلق معهم.
قدموا اقرتاحاتهم عتاب وأعتقد أ ّن
طبع ًا ،كان لبعض األع ّزاء الذين ّ
ّ
كانت املعاتبات واملؤاخذات صحيحة .وسيكون رفعها ومعاجلتها عىل أساس
االقرتاحات املطروحة .املسؤولون حارضون هنا ..املعاون املحرتم لرئيس اجلمهورية
وبعض الوزراء املعنيني هبذه األمور ومسؤولون آخرون حرضوا اجللسة ،واستمعوا
إىل اآلراء.
ويتابع إن شاء اهلل وبتوفيق من اهلل تعاىل.
ويلخّص ُ
ما قيل يف هذه اجللسة سوف ُيجمع ُ
طبع ًا ُطرحت بعض التو ّقعات من جهاز القيادة ،وسوف نتابع كل هذه التو ّقعات إن
واملؤسسات احلكومية والتنفيذية ـ واليت
شاء اهلل ،سواء األمور ذات الصلة باألجهزة
ّ
نشدد عليها ـ أم األمور امل ّتصلة بجهاز القيادة نفسها .سوف نتابعها إن شاء
جيب أن ّ
سجلت طبع ًا هنا نماذج من االقرتاحات والتو ّقعات اليت أثارها األع ّزاء،
اهلل .لقد ّ
ويبدو يل أ ّن معظمها تو ّقعات صحيحة ،ونتمنىّ أن ُتتابع إن شاء اهلل .وسوف أشري إىل
بعض االقرتاحات والتو ّقعات.

مؤسسات البحث العلمي
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املبتكرين والباحثني واملسؤولني عن ّ

أرحب أجمل ترحيب باألع ّزاء اإلخوة واألخوات واملسؤولني .أمتنىّ أن
أوالًّ ،
سد احلاجة األساسية
تستطيع هذه اجللسة واجللسات املماثلة األخرى أن تساعد عىل ّ
اليت يعيشها بلدنا اليوم ،واليت هي عبارة عن تنمية العلم والبحث العلمي والتقنية،
وختريج املواهب وإعدادها ،وزيادة انتشار ثمار املواهب املميزّ ة لشعبنا يف حياة كل
أبناء الشعب.

أهم ّية العلوم وآثارها
ّ

نرص ونؤكد عليه هو أ ّن العلم بالنسبة للبالد رأس مال ال ينفد وال ينتهي .إذا
ما ّ
ٍ
ثمة موهبة انطلقت وسارت ،وإذا
حتركت عجلة إنتاج العلم يف بلد ما ،وإذا كانت ّ
ّ
بدأت اإلمكانيات والقابليات تربز وتظهر فستكون مصدر ًا ال ينفد .العلم ظاهرة
يضطر املرء من أجله للتبعية .نعم ،إذا أردتم أخذ العلم
ذاتية اإلثمار ،وليس شيئ ًا
ّ
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ومد األيدي نحوهم ،ولكن
حارض ًا وجاهز ًا فستكون فيه تبعية واحتياج لآلخرينّ ،
يتكون الرصح العلمي يف بلد من البلدان ،وإذا كانت يف ذلك البلد مواهب،
بعد أن ّ
فسيكون كالينابيع املتدفقة.
والتعمق والتحقيق فيها  -وإذا توبعت
إذا خضنا يف متابعة البحث العلمي والعلوم
ّ
بجدية  -هذه احلالة كما حصل واحلمد هلل خالل األعوام املاضية ،وبنفس الرسعة بل
ّ
قمة عالية.
بمح ّفزات أكرث واهتمام أكرب  -فال مراء أن البلد سيبلغ ّ

بالنظر إىل الوقائع اليت نشاهدها ،وهي أمام أنظارنا ،فإ ّن هذا االرتقاء إىل الذرى،
واقعي ،وهو ما
أمر
السمو
والوصول إىل
ّ
ّ
والتقدم املنشود ليس حمض خيال ،بل هو ٌ
ّ
تدل عليه جتربة األعوام املاضية.
ّ
املهمة والعلوم
يف هذه اإلحصائيات اليت ُذكرت الحظتم أ ّن ّ
تقدم البالد يف القطاعات ّ
عدة أعوام .وهذا مؤشرّ عىل وجود مواهب
احلديثة واملؤ ّثرة يف احلياة كان ملفت ًا خالل ّ
بجدية ،أي أن هنتم لقضية العلم
وإمكانيات واستعداد .علينا أن نأخذ هذه املسألة ّ
واالعتماد عىل العلم يف البالد ،ونجعلها أساس ًا لألمور واملشاريع .هذا هو ما نقوله
يف هذه األعوام.

إذا جرى االهتمام بالعلم يف القطاعات واملجاالت املختلفة فستستطيع رشكات
البحث العلمي واليت تعمل وتنتج وتو ّفر الرثوة عىل أساس العلم أن تصل باقتصاد
الواقعي .احلصول عىل الرثوة عن طريق بيع املصادر النافدة
البالد تدرجيي ًا لالزدهار
ّ
تقدم ًا ،إنّما هو خداع للذات .وقد وقعنا يف هذا
مثل النفط ونظائره ليس ازدهار ًا وال ّ
فخ بالنسبة لشعبنا .لقد ابتلينا ببيع اخلام ،وهذا
الفخ ،وجيب أن نعرتف
ونتقبل أ ّن هذا ّ
ّ
واقع وصلنا كرتاث من املايض وجرى تعويد البالد عليه.
ٌ
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املرض بالبالد ،لكن
طبع ًا جرت حماوالت يف هذه األعوام األخرية لرتك هذا اإلدمان
ّ
تام .جيب أن نعتقد أوالً أن البلد ينبغي أن يصل إىل حيث يستطيع
هذا مل حيدث بنحو ّ
بإرادته ،وأنّه مىت ما شاء يسد آبار نفطه ..جيب أن نصل إىل هذه العقيدة والقناعة.
هذا ما يتعلق بقضية النفط .وبيع اخلام يف خمتلف أنواع املواد اخلام واملعادن ال يزال
قائم ًا .وهذه من نقاط ضعفنا ومن مشكالت بالدنا .إذا أردنا أن ننجو من هذا
الوضع ،ونحقق النمو االقتصادي احلقيقي ،فالسبيل إىل ذلك هو االعتماد عىل العلم،
وهذا متاح عن طريق تقوية رشكات البحث العلمي .علينا السري يف هذا اال ّتجاه.
مهمة .التقرير الذي رفعه املعاون املحرتم لرئيس
تم إنجازها أعمال ّ
طبع ًا األعمال اليت ّ

تم إنجازه عن طريق التقارير
اجلمهورية ـ وأنا طبع ًا عىل اطالع كامل نسبي ًا بشأن ما ّ
تقرير باعث عىل كثري من التفاؤل واألمل ،ويدل عىل أ ّن أجهزتنا
اليت وصلتين سابق ًا ـ
ٌ
جيدة يف هذا امليدان ،ولكن لننظر ونشخّص نقاط
ّ
ومؤسساتنا واحلمد هلل تبذل جهود ًا ّ
الضعف يف القطاعات املختلفة ونحاول رفعها وتالفيها.

لقد كان الشعب اإليراين طوال أعوام متمادية قبل الثورة أسري ًا إلضعاف روح الثقة
ثم فتح أبناء الشعب تدرجيي ًا
بالذات .منذ أن فتح املسؤولون احلكوميون أعينهم أوالًّ ،
التقدم العلمي املذهل للغرب ،بدأ ترويج الشعور بالنقص والدونية
أعينهم وهبتوا أمام ّ
واالستهانة بالذات يف هذا البلد وبني أبناء شعبه ،وحلسن ّ
كل
احلظ فإ ّن الثورة غيرّ ت ّ
يشء؛ بما يف ذلك هذه احلالة وهذه الروح .وعليه ،فإ ّن تأسيس األعمال واملشاريع
االقتصادية عىل أساس العلم يؤ ّدي إىل تعزيز الروحية والشخصية واهلوية الوطنية
ويزيد كذلك من االقتدار السيايس .االستقالل واالعتماد عىل الذات يف بلد ما يورث
االقتدار السيايس فضالً عن االقتدار االقتصادي الذي سيتحقّق بشكل طبيعي.
ما نريد أن يرت ّتب عىل هذه اجللسة إن شاء اهلل هو عىل العموم شيئان :أحدمها تشجيع
التوجه صوب تأسيس مثل
النخبة واملتخصصني وأهل العلم والبحث العلمي عىل
ّ
هذه الرشكات ،وكذلك إيصال منتوجات هذه الرشكات والبحوث إىل األسواق
وتوفريها للناس وإدخاهلا يف العجلة التجارية .هذا هو مقصدنا األول.

مؤسسات البحث العلمي
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املبتكرين والباحثني واملسؤولني عن ّ

التقدم ببناء األعمال االقتصادية عىل أساس العلم ،وحتويل
إذا استطعنا إن شاء اهلل
ّ
ذلك إىل طابع غالب عىل اقتصاد البالد ،فإ ّن ذلك لن يمنح البالد قوة اقتصادية
وحسب ،بل سيمنحها قوة سياسية أيض ًا ،وقوة ثقافية .حينما يشعر البلد أ ّن بوسعه
ويقدم اخلدمات لسائر الشعوب ،فسوف يشعر
إدارة نفسه وشعبه بعلمه ومعرفته
ّ
باهلوية والشخصية .وهذا بالضبط ما حتتاجه الشعوب املسلمة اليوم.

التعاضد والتكامل بين العلم والثورة
بناء
طبع ًا التعاضد والتكامل بني العلم والرثوة هو التعريف األويل هلذه الرشكاتً .
عليه ،فليعقد أهل العلم وأصحاب الرساميل عزمهم ويزيدوا من هذه الرشكات.
أتصور أنّنا جيب أن
ستتأسس حىت هناية اخلطة ،لك ّنين
قيل إ ّن عرشين ألف رشكة
ّ
ّ
الكم
هنتم بصورة أكرب بعدد رشكات البحث العلمي يف البالد .طبع ًا جيب النظر إىل
ّ
ّ
والكيف مع ًا .حيث إ ّن قضية النوعية قضية أخرى اآلن.
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اهلدف الثاين هو أن ُترفع إن شاء اهلل مشكالت هذه الرشكات .ثمة مشكالت ـ مشكلة
السيولة النقدية ومشكلة املساعدات املعنوية املتنوعة ،وقد ذكرت يف االقرتاحات
املطروحة ـ تستطيع احلكومة أن تعاجلها .القطاعات املعنية هبذه القضية ،سواء املعاونية
املحرتمة لرئاسة اجلمهورية أم وزارات الصناعة والعلوم والصحة واجلهاد الزراعي
املحرتمة ،والوزارات املرتبطة هبذه األمور ،بوسعها التعاون وتقسيم املسؤوليات
وتعيني حدود واجبات كل قطاع ورفع املشكالت.

التطوير اإلداري
من األمور اليت ُذكرت هنا  -واعتقد أنهّ ا صحيحة  -هو تغيري األنظمة القديمة
والتقليدية لتشخيص االعتمادات ،بما يف ذلك البنوك واملراكز املالية ،جتاه هذه
مهمة من مشاكل هذه الرشكات.
الرشكات .مشكلة السيولة النقدية مشكلة
ّ
ومن جملة األمور اليت ُذكرت ـ ونعتقد أهنا صائبة ـ قضية مالحظة املخاطرة يف
لتقبل
هذه الرشكات ،إذ لو مل تكن يف هذه الرشكات جمازفة ومل يكن هناك استعداد ّ
تتقدم إىل األمام.
املجازفات واملخاطرات فإ ّن األمور لن جتري ولن ّ
تهدد هذه املخاطر أصل وجود هذه الرشكات ،من
ثمة سبل للحيلولة دون أن ّ
طبع ًاّ ،
مهام األجهزة
اخلاص
قبيل أنظمة التأمني
ّ
واملحدد ملثل هذه األعمال ،وهذا بدوره من ّ
ّ
احلكومية.

االهتمام بالمخترعين
وتتوجه
املهمة أن ترصد أجهزتنا احلكومية االخرتاعات وبراءاتها،
ّ
ومن القضايا ّ

هي نحو أصحاب االخرتاعات والنخب الفكرية وتطالبهم بالتعاون واملساعدة
كي يستطيعوا أن يسامهوا يف تأسيس رشكات البحث العلمي ويف أقسام معينة منها.

ال تقعد أجهزتنا حىت يأتيها املخرتعون ويراجعوها وتقع األعمال يف التالفيف
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والتعقيدات اإلدارية والبريوقراطية وغريها من املشكالت ..هذه األمور تضعف بال

شك املح ّفزات واالستعدادات.
ّ

رصد المواهب

اإلدارية
المقررات
تنفيذ
ّ
ّ
من جملة األمور اليت ذكرت وهي صحيحة قضية تنفيذ قانون دعم رشكات البحث
قدمت احلكومة الئحة وصادق
العلمي والذي صودق عليه منذ سنتني أو ثالثّ .
عليها جملس الشورى .طبع ًا ،مل ِ
جير إىل اآلن إقرار النظام الداخيل لتنفيذها واإلعالن
عنه .وينبغي القيام هبذا األمر برسعة .وإن شاء اهلل يتابع املسؤولون احلكوميون
احلارضون هنا هذه املسألة .وقد رصدوا هلذه املهمة مبلغ ًا ومتت املصادقة عىل إجياد
صندوق ومتّت تهيئته .إذا أخذ ذلك القانون جمراه إن شاء اهلل فسيساعد بالتأكيد عىل
تقدم رشكات البحث العلمي وتنميتها.
ّ

المساواة في اإلنفاق
زودونا
النقطة األخرى اليت أشري إليها ـ وقد كانت يف ذهين و ُذكرت يف التقارير اليت ّ
هبا ـ هي أن ال حتصل الرشكات احلكومية عىل نصيب أوفر من املساعدات املالية
والدعم فتبقى الرشكات غري احلكومية تراوح مكاهنا .وقد الحظت أن بعض األع ّزاء
أشاروا هنا إىل هذه النقطة ،وقد جرى االهتمام هبا يف تقاريرنا .لنعمل ما من شأنه أن
اخلاص عىل الوقوف عىل قدميه وينمو باملعىن احلقيقي للكلمة يف جمال
يساعد القطاع
ّ
رشكات البحث العلمي.
اخلاص وتطور يف هذا املجال نعتقد أن منافع ذلك ستكون كثرية جد ًا
إذا نما القطاع
ّ
واملوجه واملرشد واملساعد ،لكن حمور
عىل البالد .سيكون للحكومة دورها الداعم
ّ
اخلاص .هذه أيض ًا من النقاط موضع االهتمام.
احلركة يف هذا املجال هو القطاع
ّ

مؤسسات البحث العلمي
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املبتكرين والباحثني واملسؤولني عن ّ

لدي فإ ّن األجانب يرصدون املواهب املوجودة يف بالدنا ،وما
حسب التقارير اليت َّ
ينفعهم منها يأتون ويستثمرونه ويأخذونه .املواهب والطاقات اإلنسانية أثمن
املنطقي لـ «عدم
ما يمتلكه البلد .جيب أن ال نسمح وال ندع هذا حيصل .والشكل
ّ
ونشجع ونأخذ باأليدي ،وندفعهم نحو
السماح» هو أن نو ّفر الفرص واألرضية،
ّ
متشوقني ،وعندها سيتو ّفر
العمل ،ونأخذهم إىل امليدان ليعملوا ويكونوا متفائلني
ّ
ذلك الينبوع املتد ّفق الذي ال ينضب.
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املهمة يف هذا املضمار بنك املعلومات .من فوائد هذه اجللسة أن يأيت
ومن األمور ّ
واملختصني واملسؤولني بمجموعة من املعلومات.
ويزودوا جماعة النخبة
بعضهم
ّ
ّ
ينبغي أن تكتسب هذه العملية الطابع العام ،وجيب أن يكون هناك بنك معلومات،
فنعلم ما نمتلكه وما ال نمتلكه ،ونعلم ما نحتاجه .خصوص ًا بعض القطاعات
احلكومية اليت ذكروها هنا  -كالنفط والدفاع والزراعة  -هلا الكثري من االحتياجات،
املستعدين من
وإذا ا ّتضحت هذه االحتياجات ملؤسيس رشكات البحث العلمي ،فإ ّن
ّ
التوجه نحو هذه االحتياجات
حيث االستثمارات العلمية واستثمار األموال بوسعهم
ّ
لرفعها وتالفيها .إذن ،تأسيس بنك معلومات وعرض املعلومات الالزمة عىل اجلميع
رضوري جد ًا.
أمر
ّ

التخصص العلمي
السعة في
ّ

ونقطة أخرى هي أ ّن رشكات البحث العلمي تستطيع العمل يف جماالت خمتلفة يف
حيددوا جماالت نشاطهم بدوائر وحدود معينة ،لتنطلق املواهب يف
البالد ،وجيب أن ال ّ
كل املجاالت اليت فيها حاجة ويلزم العمل فيها ،وستستطيع هذه الرشكات إن شاء
اهلل أن متارس دورها هناك.

معرفة متط ّلبات الزمان
ما أريد أن أقوله باختصار يف ختام كلميت هو إ ّن عىل اجلامعات واألجهزة احلكومية
ّ
احلظ لدهيم القدرة واالستعداد ملثل هذا العمل،
وكل أبناء الشعب  -الذين حلسن
ّ
سواء من الناحية العلمية أم اإلمكانات املالية  -السعي ملعرفة متط ّلبات زماهنم (بلحاظ
يمرون فيه والعمل عىل أساس ذلك.
املسؤولية) ،واملقطع
التارخيي ّ
احلساس الذين ّ
ّ
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يتقدم إىل األمام .إننا
حينما قلنا االقتصاد املقاوم فهذا ليس بشعار بل هو واقع .البلد ّ
البدهيي أن تكون املسرية نحو هذه اآلفاق
نشاهد أمامنا آفاق ًا رحبة جد ًا ومبشرّ ة .ومن
ّ
مشوبة ببعض املعارضات واخلصومات .بعض هذه املعارضات ذو دوافع اقتصادية،
وبعضها سيايس ،وبعضها إقليمي ،وبعضها دويل .وقد ينتهي بعض هذه املعارضات
أحيان ًا إىل هذه الضغوط املتنوعة اليت تالحظوهنا .الضغوط السياسية واحلظر وغري
ذلك ،والضغوط اإلعالمية .ولكن يف ثنايا هذه املشكالت ويف وسط هذه األشواك
ثمة أيض ًا خطوات راسخة ومهم وعزائم تريد العبور وسط هذه األشواك ،وتصل إىل
ّ
املحطة املنشودة .هكذا هو وضع البالد حالي ًا.

المستقبل المنشود

مؤسسات البحث العلمي
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املبتكرين والباحثني واملسؤولني عن ّ

إننا لسنا يف طريق مسدود إطالق ًا ،وال نواجه أبد ًا مشكالت ترصفنا عن قرار مواصلة
ثمة مشكالت ،لك ّنها ك ّلها أصغر من
الطريق .ال توجد مثل هذه املشكالت .نعمّ ،
تصميم هذا الشعب والبلد وإرادته وهدفه ومبادئه .ال نريد النوم عىل ريش النعام
لكن هذا امليدان هو ميدان صعب ،ويف
ون ّتكئ ونسرتيح ،ال ،بل نحن يف وسط امليدانّ ،
نفس الوقت حم ّف ٌز .إهنا كساحة الرياضة واملسابقات الرياضية .يف ميادين املسابقات
ريايض يمتنع عن املشاركة يف ميدان
ثمة اضطراب لك ّنه حم ّف ٌز أيض ًا .ما من
الرياضية ّ
ّ
املسابقات الرياضية ،إنّما يشارك فيها بشوق .ويف هذا العمل جهد وصعوبة وضغوط
جسمية وعصبية ،ومع ذلك يشارك الرياضيون فيها .هكذا هو حالنا.
امليدان ميدان حركة عامة وتارخيية خالدة للشعب .من الناحية التارخيية حركتنا اليوم
ربما لقرون من الزمن .ومثل
يقرر اليوم مصري إيران ّ
حركة باقية خالدة .أي إ ّن شعبنا ّ
هذه الظروف ال تتو ّفر دوم ًا .ال تتو ّفر مثل هذه األوضاع يف كل املراحل واألطوار
ّ
احلظ .لقد وضعت هذه الثورة بالدنا وشعبنا
التارخيية ،وقد تو ّفرت يف زماننا حلسن
أمام حركة مؤثرة باقية تارخيية طويلة.
كل واحد م ّنا أن يعرف دوره ويمارسه .من القطاعات اليت
حسن ،عىل ّ
ٌ
أمامنا قطاع االقتصاد ،ومزية االقتصاد يف مثل هذه الظروف هو أنه اقتصاد
مقاوم ،أي االقتصاد الذي تالزمه املقاومة ،ويقف أمام عرقالت األعداء
وخبثهم .أعتقد أ ّن من القطاعات املهمة اليت بوسعها تكريس هذا االقتصاد
املقاوم هو ما تقومون به .رشكات البحث العلمي هذه هي من أفضل مظاهر
االقتصاد املقاوم وأكرث عنارصه تأثري ًا .وجيب بالتايل متابعة هذه األعمال.
املستقبل مستقبل مرشق إن شاء اهلل .أسأل اهلل تعاىل أن يو ّفقكم جميع ًا ،ويو ّفق
مسؤولينا املحرتمني األع ّزاء ليستطيعوا ممارسة دورهم .واهنضوا أنتم أيض ًا بدوركم
ويعمل هبا .معظم
وستتحقق كل هذه االقرتاحات املطروحة هنا يف اخلارج إن شاء اهلل ُ
ويعمل هبا .أسأل اهلل تعاىل
جيدة وس ُتدرس إن شاء اهلل ُ
هذه االقرتاحات اقرتاحات ّ
التوفيق لكم جميع ًا ،ونتمنىّ أن يكون غد الشعب اإليراين أفضل من يومه وأمسه
بكثري.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء وفد جتمّع العلماء
امل�سلمني يف لبنان

اإليرانية.
اإلسالمية
للجمهورية
املناسبة :زيارة الوفد
ّ
ّ
ّ
جتمع العلماء املسلمني يف لبنان.
احلضور :وفد ّ

املكان :طهران.

الزمان2012/7/25 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ
َّ

نرحب باإلخوة األعزاء يف جتمع العلماء املسلمني الذين حققوا عملي ًا أمنية كانت
بعيدة املنال ،نحن نرفع شعار الوحدة والتقارب بني السنة والشيعة ،لكن هؤالء
اإلخوة جيسدونه هبذا العمل ،وقد صمدوا واستقاموا ثالثني سنة يف هذا السبيل.
ونحن عىل علم بأعداء هذا الفكر والعلم ،االستقامة عنرص مهم جد ًا يف سلوك سبيل
معني واإلرصار عىل هدف سام أمر صعب جد ًا.

وال شك أننا عندما نقوم بممارسة وحتقيق عمل ،هذا يشء مهم ولكن اإلرصار عىل
القيام وحتقيق اهلدف أهم من األول.

إن أعداء العامل اإلسالمي املتمثل بأمريكا والصهيونية وجبهة الكفر املتحدة صاروا
يستغلون هذه النقطة إىل أبعد مدى.
إننا مك ّلفون رشع ًا ووجدان ًا أن نصمد أمام هذا املوقف لألعداء ،وهذا التكليف
فريضة سياسية أيض ًا.
اليوم العامل اإلسالمي بأمس احلاجة إىل مثل هذه الوحدة واستقالليتها واستعادتها
حيث كان فرتة طويلة حمروم ًا منها.
يف بلدكم لبنان وجود بذور املؤامرة والدسيسة توزع بشكل ٍ كبري ،وخمتلف األطراف

السياسية املرتبطة باالستعمار وجبهة الكفر حتاول أن تستغل هذا املوقف إىل أبعد
حدود ،نحن عىل قناعة بأن واجب خمتلف األطراف عىل الساحة اللبنانية أن تتقارب
مع بعضها أكرب قدر ممكن وإال فإن األعداء سيأخذون لبنان إىل األسوأ حىت ال يتنفس،
ويضيقون عليه بحيث يصعب االستمرار والبقاء.

لبنان هذا البلد الذي كان من بني جميع الدول العربية يتمزي باستطاعته إنزال أكرب
هزيمة بالعدو اإلرسائييل ،فإهنم يريدون إسقاطه من هذا املقام بشكل عام يف منطقة
بالد الشام ،مؤامرة العدو أصبحت يف نطاق واسع جد ًا.
الذي جيري حالي ًا يف الساحة السورية عبارة عن حرب بني جبهة الكفر واالستعمار،
وبني جبهة املساندة للمقاومة والنضال ،أفراد الشعب هم يتحملون آثار هذه املعركة،
بمعىن أن الطرف الذي يتحمل أكرب اخلسائر واألرضار هم أنفسهم الذين تزعم الدول
االستعمارية إرادة مساعدتهم وحتريرهم.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء وفد تجمع العلامء املسلمني يف لبنان

أود أن أقول لكم :اليوم لبنان وسوريا وبالد الشام أحوج إىل هذا املوقف؛ وكذلك
العامل اإلسالمي بأرسه والعامل كله بحاجة إىل هذا املسار ،هناك دوالرات نفطية كثرية
ترصف من أجل بث الفتنة والعراك بني اإلخوة يف العامل اإلسالمي.
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شك أ ّن
إنّنا عىل قناعة راسخة بأن هذه حمنة سزتول وستتجاوزها شعوب املنطقة ،وال ّ
الطرف الذي سيخرس هو جبهة الكفر واالستكبار ،ونعتقد أنّه باإلمكان جتاوز هذه
املشاكل بالصمود واالستقامة واإلرصار.
جتمع العلماء
وعىل ّ
كل حال ال يسعنا إال أن نعبرّ عن شكرنا القليب العميق ألفراد ّ
حية
املسلمني ،ونحمد اهلل أنّه و ّفقكم هلذا ،وأنّه سبحانه وتعاىل جعل هذه احلقيقة ّ
مستمرة يف الساحة اللبنانية.
وحيدونا األمل باستمرار هذه الروح وبقاء هذه احلركة وانتشارها لتعم العامل اإلسالمي
والعريب.
التجمع،
أجدد ترحييب بكم جميع ًا ،وأرجو أن تب ّلغوا حتيايت إىل إخواين يف
ومر ًة أخرى ّ
ّ
ّ
وأخص الشيخ أحمد الزين.
ّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

282
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ال

يف لقاء جمعٍ من ال�شعراء والأدباء

املناسبة :ذكرى والدة اإلمام احلسن املجتىب ×.

جمع من الشعراء وأساتذة اللغة واآلداب.
احلضور:
ٌ
املكان :طهران.
الزمان2012/8/4 :م ( 15رمضان 1433هـ.).
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وسيد اخللق أجمعني،

سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى حممد ،وعىل آله الطيبني ،وصحبه املنتجبني ،ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

الشعر في خدمة القيم
تقدم ًا
تقدم ّ
أعرض لنقطتني أو ثالث عرض ًا خمترص ًا .إحداها هي أ ّن الشعر يف بلدنا قد ّ
أساسية هنا ،وهي أ ّن الشعر ينبغي أن يكون يف خدمة
جيد ًا .غاية األمر أنّه توجد نقطة
ّ
ّ

كفن رفيع
قرحية إنشائها ،ويعرضها لل ّناس ،فهذا أقبله كامالً ،غاية األمر أ ّن الشعر ٍّ
ٍ
ٍ
إهلية كربى له مسؤولية ووظيفة .وباإلضافة إىل إظهار األحاسيس
وسام ،وكنعمة ّ
هناك مسؤولية ملقاة عىل الشعر .وبرأيي أ ّن تلك املسؤولية هي أن يكون (الشعر) يف
خدمة الدين والثورة واألخالق واملعرفة .فلو أ ّن الشعر أ ّدى هذه املسؤولية يكون قد
بحق وبعدلٍ .جيب عىل شعرائنا أن يسعوا يف هذا
أ ّدى حقه؛ أي أنّه يكون قد أ ّدى عمالً ٍّ
يوجهوا فوران أذواقهم وبواطنهم هبذا اال ّتجاه .بالطبع،
اال ّتجاه إلبداع الرتكيب ،وأن ّ
أرص
وخصوص ًا يف حمفلنا هذا ،مل تكن مثل هذه األمور ،وحلسن احلظ قليلة ،ولك ّنين ّ
الشعرية يف البلد هذه األمور ويلمسها أكرث.
عىل أن يشاهد املرء يف جمموع احلركة
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء جمعٍ من الشعراء واألدباء

احلق يف أن يعبرّ
القيم .إنّين ال أنكر أ ّن الشعر هو مرآة أحاسيس الشاعر ،وللشاعر ّ
ويصبها يف قالب األشعار اليت وهبه اهلل
عن مشاعره وأحاسيسه وإدراكاته الشاعرية،
ّ

الرب
جيب تشخيص وظيفة الشعر ٍّ
كفن ،ووظيفة الشاعر كف ّنان ،جتاه اخللق ،وجتاه ّ

املتعال ،وجتاه االلزتام اإلسالمي والثوري والقيام هبذه الوظيفة .وهذه الوظيفة عبارة

عن سوق عباد اهلل إىل اهلل ،واستنهاض األخالق واملعرفة ،واالرتقاء هبما يف املجتمع.
ولكن األساس هو هذا .جيب أن يتمكّ ن الشعر من
بالطبع ،للشعر وظائف أخرى
ّ

خدمة الناس معرفي ًا ،وخدمة دينهم وأخالقهم ،وخدمة احلركة الثورية لشعبنا ،واليت
األمهية والقيمة ونادرة احلصول .جيب أن ُتالحظ جميع هذه األمور
هي ظاهرة فائقة
ّ
يف الشعر.

285

خصصوا بيتين فقط
ّ
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بالطبع ،إنّين أؤكّ د عىل الشعر الغزيل((( .أنا ال أطلب نظم القصائد الطوال ،وال يعين
هذا طبع ًا أ ّن القصيدة أو القطعة((( ليست مطلوبة أو غري مقبولة .كال ،لكن أل ّن مثل
هذا النوع من الغزل هو أكرث أنواع الشعر تأثري ًا ،فإ ّن من األفضل أن تكون مثل هذه
املفاهيم اليت نريد أن ننرشها يف املجتمع  -من خالل الشعر  -يف قالب الغزل .من
املمكن ألحد ٍ ما أن يفكّ ر هبذه الطريقة ويقول :حسن ًا ،لو أنّنا جئنا وذكرنا األخالق من
أول الغزل إىل آخره ،فماذا سيكون حال مثل هذا الغزل؟ وأين ستذهب مشاعرنا؟
ّ
أول القصيدة  -اليت تبلغ  12بيت ًا
إنّين ال أقول :إ ّن عليكم أن تذكروا العرفان من ّ
 إىل آخرها ،كشعر «بيدل» أو أشعار «صائب» األخالقية ،اليت يكون يف كل منقصائده البالغة  10أبيات مثالً ،ثمانية أبيات مليئة باملفاهيم األخالقية  -وبالطبع ،إ ّن
ألي إنسان القيام به  -فإنّين أقول لو أنّكم
هذا العمل ليس سهالً أيض ًا حيث يمكن ّ
ٍ
ثوري
غزلي ٍة  -تبلغ سبعة أو ثمانية أبيات  -بيت ًا واحد ًا ذا مضمون
ّ
ّ
خصصتم يف قصيدة ّ
أخالقي ًا
ثوري ًا ،وسيكون أيض ًا
أخالقي أو
أو
عرفاين ،فإ ّن هذا الغزل سيكون غزالً ّ
ّ
ّ
ّ
الرياضيات
يتفرد أثناء درس
ويفعل فعله .فافرضوا مثالً لو أ ّن أستاذ ًا يف
ّ
ّ
الرياضيات ّ
أتصور أنّه يف بعض األحيان
بذكر كلم ًة عن التوحيد أو اخللق أو عصمة األنبياء ،فإنّين
ّ
ٍ
كاملة ألستاذ املعارف الدينية .وإنّين أريد منكم أن تفعلوا
حص ٍة
سيكون أكرث تأثري ًا من ّ
وصبوا مشاعركم وأحاسيسكم
الغزيل .فانشدوا قصائدكم
مثل هذا يف الشعر
الغزليةّ ،
ّ
ّ
الغزلية ،ولكن يف هذه
وكل ما لديكم من عشق وحماس يف أبياتكم
وعواطفكم ّ
ّ
اإلسالمي
خصصوا بيتني للمضمون
القصائد -اليت قد تبلغ سبعة أو ثمانية أبياتّ -
ّ
مهمة أيض ًا.
األصيل
ّ
والثوري واألخالقي ،وهذه نقط ٌة ّ

الشعر لفظ ومضمون ومشاعر
وتوجد نقط ٌة أخرى ،وهي أ ّن الغزل يعتمد يف احلقيقة عىل ثالثة أركان :اللفظ
(((
أي واحد ٍ منها بالضعف .يف
واملضمون (املحتوى) واملشاعر .وال ينبغي أن ُيبتىل ّ
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خاص من القوالب الشعرية اليت ترتواح أبياتها بني 7و ،14بحيث ينتهي شطرا البيت األول منها
( )1هو نو ٌع
ّ
تتكرر القافية يف الشطر الثاين من سائر األبيات ،ومن ناحية املحتوى يكون
بنفس القافية (املطلع) ،ومن ثم ّ
موضوعه احلب ،بما فيه احلب املادي واإلهلي ،وخيتتم بما يعرف التخ ّلص ،وهو اللقب الذي خيتاره الشاعر
لنفسه ،يذكره يف البيت األخري خماطب ًا نفسه غالب ًا بحكمة ما.
( )2قالب شعري يبدأ ببيتني فصاعد ًا ،دون أن تتجاوز املئتني ،متحدة بالوزن والقافية ،ليس فيها بيت مطلع،
وهي متسلسلة املعاين.
( )3حيتمل أن يكون املقصود من كالم اإلمام القائد «الرتكيب الشعري» أو «املعاين الشعرية» ،لكن يف النص

جاء بكلمة مضمون دون غريها...
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غزلي ًا ،رأيت  -حلسن احلظ  -أ ّن
هذه الليلة اليت تال فيها السادة والسيدات شعر ًا ّ
جيدة أيض ًا .فبعض هذه األشعار اليت ُينشدها شبابنا ال يتم ّتع  -بلحاظ
األلفاظ كانت ّ
جيدة،
اللفظ  -بتلك القدرة
واجلاذبية املطلوبة .أحيان ًا ،يصل إىل أذهاهنم مضامني ّ
ّ
لكن اللفظ يكون  -بلحاظ قواعد  -النحو خطأً من األساس ،ال أنّه ليس ممتاز ًا أو
ّ
ٌ
رفيع ًا فحسب ،بل إنّه خطأ ،حيث إنّه مل يتم وضع الفعل يف موضعه ،فالفعل جيب أن
ينطبق مع املوارد املشاهبة له ،لك ّننا نجده يف هذه احلاالت غري منطبق .أحيان ًا توجد
الغزلية والشعر بشكل عام  -وإن
مثل هذه اإلشكاالت ،فعليكم أن جتعلوا القصائد
ّ
كان مورد بحثنا اآلن هو الغزل ـ بلحاظ اللفظ صحيح ًا وحمكم ًا ،وأن يكون نظم
األلفاظ حمكم ًا ،أي أن يكون له متانة واستحكام؛ وأن يفيض بالرقة أيض ًا .وهذا هو
فن يف هناية املطاف ،والتفننّ يف الشعر يكمن يف هذه األمور .هذا فيما يتع ّلق باللفظ.
ٌّ
املضمون أيض ًا مقول ٌة مهمةٌ .وبرأينا أ ّن املضمون ال يمكن أن يتم ويكتمل يف أي وقتٍ،
ّ
ّ
ّ
كما قال صائب:
تب�ق يف أرسه حتى يبق�ى م�ا يقال
يمكن احلديث عن ذؤابة احلبيب عمر ًا
ال َ
حد له .نحن أحيان ًا نكسل
أمر ال ينتهي؛ أل ّن ذهن اإلنسان ال ّ
إ ّن املضمون يف الواقع ٌ
لكن املضمون يف الواقع
ونتمسك باملضامني اليت قاهلا اآلخرون
ونكررها بعينهاّ ،
ّ
ّ
ً
جد ًا ال سابقة هلا يف أشعار هؤالء
حديثة
مضامني
ا
أحيان
املرء
يشاهد
وقد
ينتهي.
ال
ّ
األمهية .هلذا ،عليكم أن تأخذوا املضمون عىل حممل
الشباب .حسن ًا ،إ ّن هذا فائق
ّ
اجلد ،وأن تكونوا ساعني وراء صناعته ،كما قال القدماء" :اصطياد املضمون" .ومن
ّ
املمكن إنشاء املضمون من منت احلياة .بالطبع ،هناك أشياء كانت موجودة يف املايض
ولكنها تبدلت يف أيامنا كالشمعة واملصباح ،فقد جعل املاضون الشمع حمور مئات
والتأمل أن جتعلوا املصباح الكهربايئ حمور مضامني
املضامني ،وأنتم يمكنكم بالفكر
ّ
أخرى ،أي أ ّن صناعة املضمون يمكن أن ُتفهم بالنظر إىل املتع ّلقات وما حييط هبا.
مهم ًا جد ًا.
وبالطبع ،إ ّن لإلهلام الباطين واالنبعاث الذهين دور ًا ّ
جد ًا .وهنا
مهم ًا ّ
واآلخر هو اإلحساس والشعور .ففي الغزل ،يكون اإلحساس ّ
لكن اإلحساس ال يعين احلب والعشق فقط ،بل
نجدهم يطلقون عليه اسم احلبّ ،
يشمل مصاديق أخرى كالغضب -عىل سبيل الفرض -فهو إحساس يف النهاية.
فالغزل ال يمكن أن يكون دون إحساس .فعليكم رعاية هذه اجلهات الثالث .وعندها
األساسية الثالثة ،أي الثورة
ستكون املفاهيم أيض ًا ـ كما ذكرنا ـ يف خدمة هذه العنارص
ّ
واألخالق واملعرفة.
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مهمة يمكن للشعر أن يستفيد منها ،ويكون بذلك يف خدمة
يف بلدنا توجد قضايا ّ
هذه املفاهيم .وهنا أعين املفاهيم الوطنية ال الشخصية .عىل سبيل املثال ،إنهّ م اليوم
صحيح أنهّ م ال جي ّزرون بنا كما حيصل
يمارسون علينا ظلم ًا كبري ًا يف املجال النووي -
ٌ
يف ميانمار ،إ ّن أيدهيم ال تصل ،ولو كانت كذلك لفعلوا ما فعلوا هناك ،إهنم عاجزون،
مهم.
لك ّنهم يفعلون ما يستطيعون من ظلم هذا الشعب وهذا البلد  -إنّه موضو ٌع ّ
أو عىل سبيل املثال ،قتلهم لعلمائنا ،فمثل هذا ليس بظاهرة بسيطة؛ إهنم إرهابيون
القضية
إرهايب لقتل عاملٍ ،فإ ّن
ويريدون اغتيالنا ،خسئوا ،فليخسؤوا .عندما يسعى
ّ
ٌّ
ٍ
ٍ
ضد العلم
جمرد االغتيال؛ فالقضية هي إجياد جبهة وعداء ّ
تتجاوز ما هو أبعد من ّ
القضية ت ّتخذ
وتكامله يف البلد ،ويريدون مواجهة عملية إعداد العلماء فيه ،فهذه
ّ
قضي ٌة وطنية كبرية ،وجيب أن تنعكس يف الشعر .وكما وصلتم
أبعاد ًا واسعة ،وهي ّ
إىل أنّه جيب تأليف الشعر مليانمار أو مرص أو الصحوة اإلسالمية أو فلسطني أو حرب
ومطلوب ـ توجد قضايا يف بلدكم ال يمكنكم
جي ٌد
ٌ
أمر ّ
الـ 33يوم ًا ـ وقد فعلتم ،وهو ٌ
التعرض هلا يف عامل الشعر.
أن تتجاوزوها ،وجيب أن يتم ّ
أي اهتمام بقضايا البلد .لقد شاهدت
ٌ
حسن ،هناك جماعة ال ُت ْوليِ من األساس ّ
أمهية لقضايا
أشخاص ًا ّ
يدعون ّ
حب الوطن وعشق ترابه لك ّنهم مع ذلك ال يولون ّأية ّ
حرب لثماين سنوات ،ومل تفتعل اجلمهورية اإلسالمية
هذا الرتاب .لقد كان يف بلدنا
ٌ
حسن ،هؤالء الذين خيالفون اجلمهورية اإلسالمية،
هذه احلرب ،بل ُفرضت عليها.
ٌ
ما هو املوقف الذي كان عليهم أن ي ّتخذوه بالنسبة هلذه احلرب؟ ماذا كان ينبغي أن
يفعلوا؟ فاحلكومة حكومة اجلمهورية اإلسالمية ،ولكن الشعب هو شعب إيران
واملدينة هي مدينة دزفول وخرمشهر وطهران ،فلماذا مل يبالوا جتاه هذه؟ ملاذا بقي
الشعراء املعروفون والف ّنانون املعروفون والك ّتاب املعروفون واملثقّفون املعروفون غري
مبالني جتاه هذه القضية؟ أليس عدم االكرتاث هذا عيب ًا؟ إنّه أكرب عيب ،فإيران هي
العدو عىل هذا البلد؟ ليس لدهيم ّأية وسيلة للدفاع ،فأقىص ما يمكن
إيران .أمل هيجم
ّ
لكن هذا
أن يدافعوا به عن أنفسهم هو أن يقولوا إنّنا ال نحب اجلمهورية اإلسالميةّ ،
تعصب مل يسمح لنا أن نقول كلمة واحدة بشأن إيران وطهران وخرمشهر ،وبشأن
ّ
شباب هذا البلد ،يف أشعارنا أو نرثنا أو رواياتنا .إ ّن هذا التربير والدفاع عن النفس

ـ وأقىص ما يمكن أن يقولوه هو هذا ـ هو بالنسبة هلم أكرب ٍ
عار قد جعل مثل هذا
(((
التعصب حاكم ًا عىل أذهاهنم وأرواحهم وأقالمهم وقلوهبم .
ّ

الحق والباطل
حيادية في معركة
ال
ّ
ّ

قضي ٌة أخرى؛ أل ّن هناك من
وقضية األخالق هي من هذا القبيل ،فااللزتام والعبثية ّ
والديين فإنهّ م يدعون إىل اهلذيان والالمباالة جتاه القضايا
الثوري
حيب االلزتام
ال ّ
ّ
ّ
املهمة ،يف حني أنهّ م يريدون رفض االلزتام بالدين والثورة واألخالق ،ال رفض
باألجنيب .وقد سمعنا هذه املسألة يف شعر أمريي .فهؤالء ال يرفضون االلزتام
االلزتام
ّ
العدو وجتاه الغريب! فكأ ّن
باألجنيب والوفاء لرغباته أبد ًا ،بل إنهّ م ملزتمون جتاه
ّ
ّ
عد نقط ًة سلبية جيب أن
االلزتام بالدين واألخالق واملعرفة وقضايا البلد والثورة ُي ّ
العبثية ،ويدعون إليها .ويف قبال هذا الوضع جيب
توجهوا إىل
يفروا منها ،هلذا فإنهّ م ّ
ّ
ّ
املوجه للدين والثقافة واألخالق االجتماعية.
ا ّتخاذ املوقف والوقوف مقابل التهديد
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء جمعٍ من الشعراء واألدباء

واليوم ،نجد األمر عىل املنوال نفسه .ترون اليوم كيف أ ّن جبهة االستكبار قد وقفت
بكل وجودها وإمكاناتها وإعالمها وقدراتها التنظيمية السياسية بوجه شعب إيران
ّ
ٍ
بحث آخر ،ففي النهاية إ ّن
أما أ ّن هذه األمور ستؤ ّثر أم ال ،فهو
ٌ
وهي تقوم بأمور ّ -
العدو يظهر خبثه  -وهو ال يقصرّ  ،فإنّه يف مواجهة شعب إيران ودولتها يريض نفسه
ّ
املنح ّطة واخلبيثة وامللعونة .وهنا نجد الثبات واالستقامة واملقاومة يف مقابله .هنا
عد حادث ًة وطنية ،فهل يمكنكم أن تبعدوا هذه احلادثة عن
يوجد دفاع ،ومثل هذا ُي ّ
أرص عىل أن تؤ ّلفوا قصيد ًة
أنظاركم؟ جيب أن تنعكس هذه يف الشعر .لقد قلت إنّين ال ّ
من خمسني بيت ًا بشأن هذه القضية ،بل .بينوا هذه القضية يف بيت واحد من قصيدتكم
رضورية .ويف
أمور
ّ
متفرد ،هذه ٌ
اليت قد تبلغ سبعة أو ثمانية أبيات أو بيتني كأنموذج ّ
ٍ
يصح أن يبقى اإلنسان حيادي ًا.
احلق والباطل ،وال
ّ
النهاية جيب ا ّتخاذ موقف يف معركة ّ

وهنا توجد جمل ٌة أخرى أذكرها .عىل شعرائنا الشباب ـ إن شاء اهلل حيفظكم جميع ًا،
وتستمروا عليه ـ أن يلتفتوا إىل
وإنّين يف الواقع أدعو لكم أن تسلكوا الرصاط املستقيم
ّ

( )1ينتقد اإلمام القائد هنا جماع ًة من الك ّتاب والشعراء الذين خيجلون من الكتابة عن إيران ،وتضحيات
ٍ
املقدس باخلصوص ،وهؤالء يدافعون عن أنفسهم يف اإلعالم والصحف بحجج ٍ
واهية غري مقبولة،
الدفاع ّ
عار عليهم؛ أل ّن تلك التضحيات هي تضحيات الشعب وأبنائه ،واملدن والقرى خالل احلرب.
ذلك
فقال :إ ّن
ٌ
وهنا تلميح مب ّطن من القائد ،أنّكم حىت لو مل تؤمنوا بالنظام والثورة ومفرداتها ،لكن ما حدث هو تضحيات
شعبٍ ووطن ال يمكنكم جتاهلها.
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واملرضة؛ فإنهّ م اليوم يسعون ألجل ذلك .فبعض هؤالء
أّال تستقطبهم املحاور السلبية
ّ
العبثيني واملخالفني لاللزتام الديين والثوري والوطين ـ والذين هم ليسوا رافضني
وعدو البلد ،بل إنهّ م
عدو الثورة
ّ
بتلك الدرجة ،بل أقل من ذلك بكثري لاللزتام جتاه ّ
يسعون إليهم ـ من املمكن أن يظهروا داخل هذا البستان األخرض .لقد شاهدت بيت ًا
السيد فاضل نظري العزيز:
غزلي ًا جميالً من ّ
ّ

(((

الش�توية
يأخذون�ك م�ن البس�تان ليحتف�وا بك وجيعلوك صنوبرة احتفاالتهم
ّ

بيت آخر هبذا املضمون:
وهناك ٌ

يا يوسف ،ال تفرح عندما خترج من البرئ؛ فهم سيأخذونك إىل السجن!
كل حال ،التفتوا جيد ًا إىل اخلطوط ،وحافظوا عىل احلدود واملقادير؛ فأنتم متثّلون
عىل ّ
احلق
احلق
ّ
واملعنويات ،وأنتم الذين تسعون من أجل ّ
جبه ًة عظيمة تدافعون فيها عن ّ
واملعنويات وتنفقون يف هذا الطريق ،وإنفاقكم هو ذخائركم الف ّن ّية .وبعضكم يقول:
جيد ًا إىل أ ّن االستقامة والثبات
إنّنا
ّ
مستعدون أن نبذل النفس يف هذا السبيل .فالتفتوا ّ
جد ًا ،وإن شاء اهلل ستصلون إىل النتائج .أملنا أن حيفظكم اهلل تعاىل
مهم ٌة ّ
يف هذه اجلبهة ّ
جميع ًا.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الفارسية :از باغ ميربند جراغاين ات كنند تاكاج جشن هاي زمستاين ات كنند
( )1البيت باللغة
ّ

والقائد يرشح كلمة (ميربند) ،فتارة تقرأ بالفتح (ميبرَ ند) فيكون معناها (يأخذونك) ،وأخرى تقرأ بالضم
(ميبرُ ند) فيكون معناها (يقطعونك).

كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء اجلامعيني

املناسبة :ذكرى والدة اإلمام احلسن املجتىب ×.

واملتفوقني.
حشد من اجلامعيني والنخب
احلضور:
ٌ
ّ
املكان :طهران.
الزمان2012/8/6 :م (17رمضان 1433هـ.).
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ
َّ

الجامعيون وشرح الصدر السياسي
ّ

دونت بعض النقاط اليت قيلت كرضورة رشح الصدر السيايس بني اجلامعيني .هذا
لقد ّ
ٌ
ٌ
مربوط بالتشكيالت اجلامعية
ارتباط بمسؤويل اجلامعات وعمدائها ،بل هو
ليس له
نفسها .إنّين أوافق عىل رضورة رشح الصدر السيايس ،وال يوجد أي تعارض بني
التوجه الدقيق ،ويف الوقت نفسه امتالك رشح
التمسك العميق باألصول ورعاية
ّ
ّ
الصدر والتعامل غري احلا ّد والعنيف مع أولئك الذين ال ينسجمون فكري ًا مع املرء،
وخصوص ًا يف املجاالت السياسية.
وممّا ُذكر أيض ًا قضية حضور املسؤولني يف اجلامعات .هذا اإلشكال وار ٌد متام ًا.
إنّين أعتقد أ ّن عىل املسؤولني أن حيرضوا يف اجلامعات؛ رؤساء السلطات الثالث
والقوات
املتوسطون ورئيس اإلذاعة والتلفزيون ومسؤولو احلرس
واملسؤولون
ّ
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء الجامعيني

أرحب بكم كثري ًا أيهّ ا اإلخوة واألخوات والشباب األع ّزاء .لقد كانت جلس ًة رائعة.
ّ
ُ
بعد أن أعلن انتهاء كلمات اجلامعيني هنض ما يقارب عرشة أشخاص من بني
احلارضين ،ورفعوا أيدهيم راغبني باحلديث .حسن ًا ،أنا لست مدير اللقاء ،إنّين أحد
املقرر أن أعطي فرصة
املشاركني ،هلذا ال ينبغي أن تطلبوا منيّ وقت ًا ثاني ًا ،لو كان من ّ
ٍ
أرص
بنفيس ألعطيتها ّ
أرص عىل احلديث ،بل ّ
لكل واحد من هؤالء العرشة .أنين ال ّ
عىل أن ُتقام هذه اجللسة .وال شك أ ّن هؤالء العرشة إذا أمتّوا كلماتهم أو أثناء حديثهم
سينهض نحو عرشة أشخاص آخرون ،ويرفعون أيدهيم للحديث! ال مشكلة ،لكن
يستمر األمر عىل
أتصور أ ّن الكثري من األخوات واإلخوان احلارضين يرغبون أن ال
ّ
ّ
هذا املنوال ،هلذا أبدأ حدييث اآلن.
إ ّن ما ُذكر من مطالب كان ممتاز ًا .وبعض كلمات اإلخوة اجلامعيني كانت متداخلة ،أي
ٍ
يدل عىل انتشار ذلك الرأي أو املطلب؛
خاصة ،ممّا ّ
إ ّن ّ
عدة أشخاص قد أكّ دوا عىل نقطة ّ
يقدموا يل مطالبهم وقد فعلوا ،وإن
وبعضها كان اختصاصي ًا وممتاز ًا .لقد طالبت بأن ّ
وينظر فيه .واملسؤولون املحرتمون املوجودون يف
سيدرس ُ
شاء اهلل أقول إ ّن األمر ُ
اللقاء قد سمعوا الكلمات ،وإنّين أرجو أن يأخذوا ترصحيات اجلامعيني عىل حممل
املتحدث جامعي ،لكن ممّا قيل وبما حيمله املرء من ا ّطالع ٍ عىل
صحيح أ ّن
اجلد.
ّ
ّ
ٌ
تتحدث عن هذا اجلو ال أنهّ ا كلمات شخص ٍ
األجواء اجلامعية ،فإ ّن أغلب الكلمات
ّ
ّ
ما ،هلذا ينبغي االلتفات إليها؛ هذا باإلضافة إىل أ ّن هناك من بني كلمات األع ّزاء بعض
االفتتاحية والنقاط املفيدة.
املطالب
ّ
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املس ّلحة ،عىل هؤالء أن يذهبوا إىل اجلامعات ويعقدوا اجللسات ويستمعوا إىل كلمات
اجلامعيني اجلديرة باالهتمام .وإنّين أقول لكم إ ّن هلؤالء املسؤولني الكثري من الكالم
حمل مثل هذه املحادثات املبارشة؛
حيل ّ
الذي خيص اجلامعيني .وال يوجد ما يمكن أن ّ
وكما كان التقليد القديم لنا نحن املشايخ حيث كنا نجلس عىل منرب ونخاطب
أثر .وما ذكرته أختنا فيما يتع ّلق باآلثار
الناس وجه ًا لوجه ،ففي هذا العمل يوجد ٌ
اإللكرتومغناطيسية؛ ال يوجد يف هذه اللقاءات تأثريات الكرتومغناطيسية من إنسان
ٍ
ٍ
أثر؛ فهم بدورهم
إىل آخر ،ومن وجه إىل آخر يف أي ُبعد من األبعاد .فلهذا العمل ٌ
يسمعون ويستمعون ،والكثري من املطالب واإلهبامات واألسئلة اليت تدور اليوم
وسيتم كشف
سيجاب عنها من خالل ترصحيات املسؤولني،
ّ
يف أذهان جيل شبابنا ُ
لدي قدرات جسمانية أكرث كنت أشارك كثري ًا
املبهمات واملعضالت أيض ًا .عندما كان ّ
أحب أن
لدي جمال ووقت فإنّين ّ
يف اجلامعات؛ وأنا اآلن يف الواقع لو أستطيع ويوجد ّ
أشارك من حني ٍ إىل آخر ،وضمن أوقات غري متباعدة ،يف اجلامعات؛ واألمر اآلن هو
(((
أظن أ ّن الشباب يتو ّقعون ذلك من أمثايل
أنّه ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾  ،وال ّ
(((
وأما مسؤولو البالد فعىل العكس يمكنهم،
وممّن هم يف سنيّ ومشاغيل الكثرية ؛ ّ
وجيب عليهم أن يشاركوا .وإنّين من هنا أويص املسؤولني أن يشاركوا يف اللقاءات
وليتحدثوا معهم.
اجلامعية ،فليأتوا وليسمعوا من اجلامعيني
ّ

عداء
الرأي المعارض ليس
ً

ومن املطالب اليت ُذكرت قضية مواقع اإلنرتنت والتعامل معها يف حميط اجلامعة.
ٍ
بتقرير يف هذا املجال وحصلت عليه .وبالطبع ،إ ّن
وللصدفة ،فإنّين أخري ًا قد طالبت
للسلطة القضائية  -بحسب القاعدة  -أد ّلتها ،حيث إنهّ م لو جاؤوا إىل هذه اجللسات
تتم
اليت يعقدها الشباب واجلامعيون ويستمعون
ّ
ويتحدثون فإنّه من املحتمل أن ّ
ٍ
حساسية زائدة جتاه
اإلجابة عن بعض هذه األسئلة؛ لك ّنين أعتقد بأنّه ال ينبغي إظهار
ّ
ق بني من خيالف
إبداء رأي ٍ يكون أحيان ًا حا ّد ًا نوع ًا ما من قبل شاب
جامعي؛ فهناك فر ٌ
ّ
شعور ٍ
ٍ
بأمر
يتحدث انطالق ًا من
النظام ويعارضه ولديه ّنية العداء والعناد ،وبني من
ّ
ما ،وإن كان من املمكن أن يكون غري صحيح ،أو أنّه ال تعجبين طريقة إظهاره ـ حيث
ولكن التعامل مع
أحتدث يف هذه املجاالت ـ
إنّين إن شاء اهلل إذا ُوجد الوقت سوف ّ
ّ
واحلدة وأمثاهلما.
هؤالء الشباب برأيي هو هذا ،ال ينبغي أن يكون بالعنف
ّ
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( )1البقرة.286 ،
( )2مقصوده حسب السياق :ال يتو ّقعون حضوري يف اجلامعة.

محورية العدالة في االقتصاد
ّ

الرأسمالية الممدوحة
ّ

بالطبع ،أقول لكم إ ّن ما هو موجو ٌد اليوم يف العامل حتت عنوان "النظام الرأسمايل"،
تطور
جمرد امتالك الرأسمال واستثماره من أجل ّ
حقيقته وجوهره هي سيادة املال .إ ّن ّ
البلد ليس باألمر السيئ ،بل هو ممدو ٌح وليس مذموم ًا أبد ًا .املذموم هو أن تكون
ألي بلد ٍ أو جمتمع؛
الرساميل والرأسمالية حمور جميع القرارات الكربى
والعامة ّ
ّ
ٍ
كل يشء با ّتجاهها؛ وهذه املصيبة اليت اب ُتيل هبا املعسكر الرأسمايل والغريب واليت
فتجر ّ
ّ
حيصد نتائجها اليوم .إ ّن تلك األحداث اليت تقع اليوم يف أوروبا ،وتلك الضغوط
الباهظة اليت تزنل عىل رؤوس الناس ك ّلها ناشئ ٌة من نظام سيادة رأس املال هذا؛ فهذه
هي الرأسمالية البشعة واملذمومة .ولكن يف املقابل إن كان هناك من يمتلك رأس املال
جيد وربحه
نمو املجتمع ـ بالطبع فإنّه أيض ًا سريبح وهذا العمل ٌ
وقد وضعه يف خدمة ّ
حالل وال إشكال فيه ـ فإ ّن العمل لو أُنجز وفق الضوابط الصحيحة  -وحيث إ ّن
ٌ
( )1راجع حاشية الصفحة ..265
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نقط ٌة أخرى كانت يف الكلمات ،هي مسألة االعتناء بالقُرى ورؤية الواقع والنظرة
ٍ
نقطة هي عربة لنا جميع ًا ،يل ولكم.
التفت إىل
االقتصادية القائمة عىل العدالة .لقد
ُّ
وحتدث بقضية الرؤية االقتصادية املتمحورة
إ ّن هذا الشاب املحرتم الذي جاء
ّ
حسن ،إ ّن القضية
املخيمات اجلهادية،
ٌ
حول العدالة ،وما أشار إليه هو من جمموعة ّ
املخيمات اجلهادية ويذهب إىل املناطق املحرومة
ا ّتضحت؛ عندما يكون
ٌ
شخص من ّ
الطبيعي أن ينبعث فيه هذا التفكّ ر بشأن متابعة االقتصاد
ويشاهد الوقائع بعينه ،فمن
ّ
درس وعربة ،وجيب أن حيصل االرتباط
املتمحور حول العدالة ،هذا بالنسبة لنا جميع ًا ٌ
تلمس قضاياهم؛ فمثل هذا يؤ ّثر يف قراراتنا ويف
يتم ّ
بني جميع رشائح املجتمع حتىّ ّ
نظرتنا إىل قضايا البالد املختلفة.
وبالتأكيد إ ّن اعتقادي هو أ ّن الرؤية االقتصادية يف البلد ينبغي أن تتمحور حول
العدالة ،وهذا ال يتناىف مع ما ّبي ّناه يف سياساتنا يف البند  ،((( 44وهو ما ذكره أحد
وفصلنا فيه ـ وأنا يف
األصدقاء هنا .فسياسات هذا البند بحسب ما قلناه وما أردناه ّ
مفصل يف هذا املجال مع املجموعة
هذه احلسينية ويف تلك األوقات قد ّ
حتدثت بشكل ٍ ّ
املعنية هبذا العمل ـ ال تتناىف أبد ًا مع االقتصاد املتمحور حول العدالة؛ أي أنهّ ا ال تنتهي
أبد ًا إىل الرأسمالية بذاك املعىن السيئ.
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متوجهة إىل هذا املعىن ـ فال يوجد أي إشكال.
نظرة اإلسالم املتمحورة حول العدالة
ّ
بأي شكل ٍ من
ً
بناء عليه فإ ّن كلمة «الرأسمال» وكلمة «الرأسمايل» ليست مذمومة ّ
األشكال.
فلنسع إىل أن ال تتغ ّلب الرؤية االشرتاكية واملاركسية عىل فكرنا االقتصادي؛ فهؤالء
َ
ً
أما يف النظام
؛
ا
مدان
بنفسه
الرأسمال
عد
ي
االشرتاكي
النظام
ففي
خمتلفة.
نظرة
لدهيم
ُ ّ
ّ
اإلسالمي فاألمر خمتلف ،فالرأسمال ليس مدان ًا ،املدان هو استغالله السيئ .وال
يصح أن ُيقال إ ّن طبيعة من يمتلك الرأسمال هي االستغالل السيئ ،كال ،ليس األمر
ّ
اجليدة توجيه الرأسمال
كذلك ،فإنه يمكن من خالل القوانني الصحيحة واإلدارة ّ
توجيه ًا صحيح ًا وحتريكه .هلذا ،إ ّن ما عرضناه يف سياسات املا ّدة  44ال يتناىف أبد ًا مع
ٍ
ومتم ٌم له.
مكم ٌل ّ
االقتصاد املتمحور حول العدالة؛ بل هو بوجه من الوجوه ّ

االقتصاد المقاوم
ويف جمال القضايا االقتصادية ،أشري إىل «االقتصاد اهلجومي» ،وهذا ال عيب فيه.
جامعي
اهلجومي .ولو كان هناك يف الواقع رش ٌح
أنا العبد مل أفكّ ر يف هذا االقتصاد
ّ
ٌّ
مكم ٌل لالقتصاد املقاوم
اديمي فيما يتع ّلق باالقتصاد
وأكّ
اهلجومي ـ وبحسب قوهلم ّ
ّ
ٌّ
(((
فأي عيبٍ يف ذلك؟ فلنطرحه .وما وصلنا إليه هو االقتصاد املقاوم  .وبالطبع إ ّن
ـ ّ
السليب؛ فال يعين ذلك أ ّن االقتصاد املقاوم
االقتصاد املقاوم ليس منحرص ًا بالبعد
ّ
يكون حمارص ًا ويقوم باألعمال الدفاعية ،بل إن االقتصاد املقاوم هو ذلك االقتصاد
ظل الظروف الضاغطة بالنمو
الذي يمنح أي شعب اإلمكانية ،ويسمح له حىت يف ّ
اجلامعيون واألساتذة وخرباء
عد فكر ًا ومطلب ًا عام ًا .ها أنتم
واالزدهار .فهذا ُي ّ
ّ
حسن جد ًا ،قوموا برشح وبيان فكرة االقتصاد املقاوم هذه باللغة اجلامعية؛
االقتصاد،
ٌ
ٍ
ظل
ّ
أي بلد يف ّ
نمو وازدهار ّ
حددوا أطره ،أي ذاك االقتصاد الذي يمكنه أن يضمن ّ
ظروف الضغط واحلظر والعداوات واخلصومات الشديدة.

االنتقاد ،وتحقيق مقاصد العدو
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العدو .وهذا من
أحد األصدقاء اجلامعيني األع ّزاء قال :إنّه ُيقال لنا أن ال تكملوا بازل
ُ
ّ
العدو .إنّه يقول حسن ًا،
كررتها كثري ًا  -أنا العبد  :-ال ينبغي إكمال بازل
ّ
الكلمات اليت ّ
فما هو االنتقاد؟ وماذا يكون يف االنتقاد؟ أفال ينبغي أن ننتقد؟ إنّين ال أعتقد بأنّه ال
مدونايت ـ واليت إن شاء اهلل لو كان هناك جمال
ينبغي االنتقاد .وقد صادف أنّين يف ّ
( )1راجع حاشية الصفحة .264

التيار اجلامعي والنهضة اجلامعية عىل مواقفهما النقدية
أرص عىل أن حيافظ ّ
سأذكرها ـ ّ
حسن ،فماذا نفعل لكي
معىن من املعاين.
بأي
ٌ
حتم ًا ،وإنّين ال أويص أبد ًا أن ال تنتقدوا ّ
ً
العدو (البازل)؟ فكّ روا يف هذا املجال .فال نقول إ ّن
مكمالً للعبة
ال يكون هذا النقد ّ
ّ
سليب مع رضورة النقد الذي هو
أمر
هناك تعارض ًا بني إكمال لعبة
ّ
العدو الذي هو ٌ
ّ
كل العامل؛ لكن
إجيايب ،كال .أنتم أنفسكم ذكرتم وأنا
أمر
ُ
تم نقله إىل ّ
انتقدت ،وقد ّ
ّ
ٌ
ٍ
يدعي أ ّن فالن ًا هياجم النظام اإلسالمي ،أو بحسب
يوجد
ال
أي شخص يف العامل ال ّ
ّ
حسن ،أنتم هنا تنتقدون
الفرض ،التشكيالت اإلدارية التنفيذية أو الترشيعية للبلد.
ٌ
ٍ
بأي وجه،
هبذه الطريقة؛ هلذا يمكن لالنتقاد أن حيصل بصورة ٍ ال حتقّق مقاصد
العدو ّ
ّ
العدو.
مكمالً لبازل
وبحسب التعبري الذي استخدمناه ال يكون ّ
ّ

الخبروية ال تخالف والية الفقيه
اآلراء
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء الجامعيني

السيد
ُذكر أ ّن هناك من يطرح ً
آراء خربوية وهي ختالف رأي القيادةُ ،فيقال :إ ّن هذا ّ
ٍ
خربوي خيالف رأيي -أنا احلقري-
أي رأي
هو ّ
ضد الوالية .إنّين أقول لكم إنّه ال يوجد ّ
ٍّ
رأي
هو
ٌ
خمالف للوالية .فهل يوجد ما هو أوضح من هذا؟! إ ّن الرأي اخلربوي هو ٌ
ٍ
علمي ودقيق إىل ّأية نتيجة وصل .ونتيجته
عمل
اخلربوي هو
خربوي .إ ّن العمل
ٌ
ّ
ّ
بالنسبة ملن قام هبذا العمل العلمي مقبول ٌة ومعتربة ،وال يمكن أن ختالف والية الفقيه
أو النظام بأي شكلٍ .بالطبع ،أحيان ًا ،يكون هذا احلقري (مشري ًا إىل نفسه) خبري ًا يف جمال ٍ
ّ
من املجاالت ،ففي النهاية نحن يف بعض القطاعات لدينا خرب ٌة حمدودة ،فمن املمكن
هلذا الرأي اخلربوي أن يكون يف مقابل رأي ٍ
خربوي آخر فيكون لدينا رأيان ،ومن
ّ
ٍّ
املختصة ـ لدينا
يو ّد االختيار فليختار .يف املجاالت الثقافية والتعليمية ـ يف القطاعات
ّ
كل األحوال
حمدد وهلذا يصبح هذا الرأي
خرب ٌة ،وقد كان لدينا
عمل ّ
خربوي ًا .ويف ّ
ٌ
ّ
واخلربوي كمعارضة
العلمي
أي نوع ٍ من إعالن الرأي
ّ
ال يكون وال ينبغي أن ُيعترب ّ
ّ
ٍ
ومواجهة وخمالفة وإعالن انفصال عن القيادة والوالية وأمثال هذه الكلمات.

الجامعات بيئة تراكم الطاقات
اجلامعية -وبحسب العادة -نعرض لبعض املطالب ،فهل هذا
حسن ،إنّنا يف اللقاءات
ٌ
ّ
ّ
ً
سؤال .لو أ ّن شخص ًا جيمع جميع املطالب اليت ذكرتها
هذا
عات؟
ق
التو
يف
ة
مبالغ
عد
ٌ
ُي ّ
حرضت فيها ،يف
يف اللقاءات اجلامعية سواء يف أشهر رمضان أم يف اجلامعات اليت
ُ
ٍ
اجلامعية.
بالئحة طويلة من مطالب هذا احلقري من الفئة
املحافظات أو يف طهران ،خلرج
ّ
السيد ،إ ّن هذه مبالغات أو تو ّقعات يف غري حم ّلها .إنّين
من املمكن أن يقول ٌ
أحد :أيهّ ا ّ
الظن
ال أعتقد أنهّ ا كذلك ،ملاذا؟ بااللتفات إىل الطاقات املرتاكمة يف اجلامعات ينتفي
ّ
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وقوي أن
ريايض مفعم ٍ بالنشاط
شاب
باملبالغة يف التو ّقع .لو أنّكم كنتم تريدون من
ٍّ
ٍّ
ٍّ
بأي شكل ٍ من األشكال مبالغة
ينقل حمالً ثقيالً من مكان ٍ إىل آخر ،فإ ّن هذا ال ُي ّ
عد ّ
يصح أن نتو ّقع منه ذلك؛ ولكن
يف التو ّقع ،بالتأكيد لو كان نحيالً وهرم ًا وضعيف ًا فال
ّ
عندما يكون مقتدر ًا فذلك ممكن.واجلامعات هي بيئة ترتاكم فيها الطاقات وتتضافر،
الفتوة والشباب ،حيث إنّين
وهذه الطاقات ناشئ ٌة من عنرصين أساسيني ،أحدمها
ّ
يقدرون نعمة الشباب وطاقته ،أي أنهّ م
أعتقد أ ّن الكثري من هؤالء الشباب أنفسهم ال ّ
حد هلا وال إحصاء ،املوجودة يف
مل يكتشفوا إىل اآلن الطاقات الالمتناهية ،واليت ال ّ
اض ال ينتهي من الطاقات .العنرص الثاين هو قضية
البيئة
منبع ّفي ٌ
الشبابية؛ إ ّن الشباب ٌ
ّ
فالتوجه إىل
جامعي ًا يمنح له القدرة.
العلم واملعرفة واجلامعة نفسها .فإ ّن كون اإلنسان
ّ
ّ
ومضاعف هلا .وبالطبع إنّنا نضيف
للقوة
العلم واالعتناء باملعرفة ،هو ّ
ٌ
بحد ذاته ٌ
مانح ّ
باحلد
إىل هذين العنرصين تلك األجواء اليت أوجدتها الثورة؛ ولو أنّنا أردنا أن ننظر
ّ
األدىن ،فإ ّن الثورة قد ضاعفت هذه األجواء ورفعتها يف األجواء الشبابية واجلامعية،
واحليوية والبعد عن الفتور والثقة بالنفس هي
باحلد األدىن؛ أي أ ّن حالة النشاط
هذا
ّ
ّ
كل ما نتو ّقعه من اجلامعيني واألعمال الصعبة اليت
كثرية يف البيئة اجلامعية .هلذا إ ّن ّ
ونوجهها إليهم ،والتو ّقعات اليت نعرضها هي ليست مبالغة ،ويمكن
نطلبها منهم
ّ
ٍ
ِ
حتررت
القيام بالكثري من األعمال .إ ّن لدينا ّتيار ًا متد ّفق ًا وطاقات مل تنقض ،لو أنهّ ا ّ
وو ّجهت توجيه ًا صحيح ًا ألمكنها أن ُتعمر البلد بصورة كاملة.
ُ

محورية القيم والمبادئ
ّ
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إ ّن من األمور اليت نتو ّقعها من اجلامعيني ـ وهو موجو ٌد بصورة طبيعية يف اجلامعات
حية يف
لدي
ٌ
ويف البيئة الشبابية ،وأنا العبد ّ
إرصار وتأكيد عىل أن تبقى هذه احلالة ّ
حتدثت يف
اجلامعات ـ هو قضية
التوجه إىل القيم (حمورية القيم واملبادئ) .بالطبع ،لقد ّ
ّ
بالواقعية
التوجه إىل القيم وعالقتها
لقايئ مع مسؤويل النظام يف بداية هذا الشهر بشأن
ّ
ّ
ٍ
الواقعية حمفوظ ٌة يف
لعل بعضكم قد سمعه .فإ ّن قضية النظرة
وبحثنا ذلك
بمقدار ماّ ،
ّ
التوجه إىل القيم سواء أكان يف
لكن
ّ
مكاهنا ،وأنا أيض ًا سوف أشري فيما بعد إشار ًة ماّ ،
كالتوجه إىل القيم يف العلم ـ جيب أن يكون
السياسة أم يف جميع امليادين األخرى ـ
ّ
العلمية
التوجه إىل القيم يف العلم جيب أن يكون يف جمال القضايا
مورد اهتمام .إ ّن
ّ
ّ
توجهكم إىل الدراسة والدراسة
القمة ،حيث إنّه ينبغي أن يثمر يف جعل ّ
ساعي ًا إىل ّ
واجلدية يف الوظيفة
اجليدة .إنّين أقول لكم إ ّن الدراسة اليوم والتع ّلم والتحقيق
ّ
ّ
تتمة كلميت إذا ُوجد
يف
اهلل
شاء
إن
ضح
ت
سي
ما
وهو
،
د
جها
هي
للجامعي
ة
األساسي
ّ
ٌ
ّ
ّ
ّ
التوجه إىل القيم .إ ّن البيئة
يكون
أن
جيب
واألخالق
املعنويات
جمال
يف
وكذلك
املجال.
ّ

يتصور
اجلامعية وبسبب أنهّ ا بيئة شبابية جيب أن تكون بيئ ًة طاهر ًة صافية .هناك من
ّ
والتمسك به وباألخالق وأمثاهلا،
التقيد بالدين
ّ
أ ّن بيئته اجلامعة ال حاجة فيها إىل ّ
ٍ
ٍ
تأسس يف زمن الطاغوت
وأ ّن هذا ليس أمر ًا مطلوب ًا؛ إ ّن هذا
ٌ
تصور خاطئ ّ
ناشئ من ّ
أسسوا اجلامعة بعيد ًا عن االعتقاد بأصل
ويف بداية نشوء اجلامعة .يف تلك األزمنةّ ،
واملعنويات واألخالق ،وكانوا منبهرين بالغرب وأخالقه .بالطبع ،كان هذا
الدين
ّ
العامة ،لكن كان هناك بعض من العمالء واألجراء للغرب ،وكان
االنبهار هو احلالة
ّ
املقرر أن يضعوا الربامج واملشاريع داخل البلد لكي تزداد هيمنتهم اليت كانت
من ّ
(((
(((
أشد وأكرث ثبات ًا؛ أي إعداد
يف العهد القاجاري وأيض ًا يف العهد البهلوي  ،وتصبح ّ
ٍ
املتنورين واملتع ّلمني وأصحاب الشهادات الذين يفكّ رون بطريقة غربية؛
جيل ٍ من ّ
إيرانيون ولك ّنهم يفكرون بطريقة فرنسية وإنكلزيية وأمريكية ،وأمانيهم ال تعدو
هم
ّ
ٍ
ٍ
إنكلزيي،
أمريكي أو
أي فرد
أماين أي فرد
ّ
حترك ّ
وحتركاتهم وأعماهلم هي ّ
أمريكيّ ،
ّ
ّ
جنسيته إيرانية ويسكن يف إيران .كانوا يسعون إىل تربية وإعداد مثل
هذا وإن كانت
ّ
هذا اجليل.
إنّين ال أشكّ ك يف أصل اجلامعة أبد ًا ،وكذلك ال أشكّ ك يف أصل وجود أساتذة مؤمنني
أشخاص
أشخاص عرفناهم،
حسن ،لقد كان هناك
وطاهرين يف زمن الطاغوت.
ٌ
ٌ
ٌ
مميزّ ون من أصحاب الع ّفة من بني هؤالء ،وكان األمر كذلك بني اجلامعيني ـ وبالطبع
أقل ـ لكن ذلك البناء هو الذي قامت عليه اجلامعة؛ هلذا أولئك األساتذة املؤمنون
ّ
ٍ
العامة للجامعة
أما احلركة
أي أثر إال يف دوائر حمدودة ّ
مل يتمكّ نوا من إحداث ّ
ّ
جد ًاّ ،
ويتصور أ ّن
فقد كانت حرك ًة خاطئة .وهناك َمن ما زال ينظر إىل تلك الظروف،
ّ
التحرر والالمباالة فيما يتع ّلق بقضايا الدين واألخالق
الذهاب إىل اجلامعة يتالزم مع
ّ
رأي
أي
واقعية وهو ٌ
واحلجاب والطهارة والع ّفة الدينية واألخالقية .ليس هلذا األمر ّ
ّ
أي
أمر
حمل
خاطئ متام ًا .إ ّن اجلامعة هي ّ
ّ
معنوي .إن العلم ـ ّ
ّ
ٌ
املعنويات ،أل ّن العلم ٌ
علم ٍ كان ـ له قيمة معنوية وروحية .والبيئة اجلامعية هي بيئة شبابية إيمانية .ويف هذا
تدين ًا هم من بني شبابنا ،وإ ّن أكرث الناس تضحي ًة هم من بني
البلد إ ّن أكرث الناس ّ
ٍ
ألي سبب تكون البيئة الشبابية ألهل العلم من اجلامعيني
شبابنا ،وموجودون؛ هلذا ّ
( )1العهد القاجاري :ساللة تركمانية من امللوك حكموا إيران ما بني (1796و 1925م).
( )2العهد البهلوي :عرص ما بعد القاجار ،حكومة رضا خان هبلوى وابنه ،وقد أطاح به اإلمام اخلميين
وانترصت الثورة.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء الجامعيني

للمعنويات والقيم
محل
الجامعة
ٌّ
ّ
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ينضم إىل اجلامعة ،فيما لو كان
دينية .وإنّين أتو ّقع ممّن
ّ
بيئة غري دينية؟! كال ،إنهّ ا بيئة ّ
التوجه إىل
الديين قبلها ضعيف ًا ،أن يقوى مع الدخول إىل اجلامعة .هلذا فإ ّن
الزتامه
ّ
ّ
معترب ،مثلما أنّه كذلك يف السياسة ،فهو يف العلم
أمر
ٌ
القيم واملعنويات واألخالق هو ٌ
الشدة.
ويف جميع أمور احلياة .و التوجه إىل القيم ال يعين ّ
ٍ
لنقطة أو نقطتني .ال ينبغي أن
التوجه إىل القيم ،أعرض باختصار
فيما يتع ّلق بشأن
ّ
نتصور
الشدة والعنف .فال ينبغي أن
التوجه إىل القيم وبني
يشتبه علينا األمر بني
ّ
ّ
ّ
ٍ
حد ًة وشجار ًا .كال ،من املمكن
قيمية ينبغي أن يكون أكرث ّ
أ ّن كل من كان ذا نزعة َّ
والتقيد بالقيم واألصول يف حني أنّه ليس شديد ًا وعنيف ًا،
التمسك
أن يكون شديد
ّ
ّ
(((
أشداء جمع شديد ،والشديد
يف اآلية الرشيفة يقول تعاىل ﴿ ،ﭗ ﭘ ﭙ﴾
ّ
احتك بجسم ٍ
فكل جسم ٍ يكون شديد ًا إذا
ّ
هو الصلب الذي ال يمكن أن ُينفذ إليهّ ،
الشدة
لكن ّ
آخر؛ فإنّه ينفذ فيه ويؤ ّثر فيه دون أن يتأ ّثر ،فلنكن جميع ًا كذلك ّ
أشداءّ .
والشدة .قد تتغ ّلب العواطف عىل
واحلدة
والتأثري ليسا بالرضورة بمعىن املشاجرة
ّ
ّ
اإلنسان أحيان ًا فرييد أن يقوم بعمل ٍ ما ،وهذه املرحلة الشبابية هي مرحلة املشاعر
ٍ
مرحلة
واألحاسيس ،ونحن قبل نحو ستني سنة قد جتاوزنا هذه املرحلة ،ك ّنا شباب ًا يف
ما ،شباب ًا مفعمني باملشاعر ،ونحن نعلم كيف تكون هذه املرحلة؛ فانظروا ،إ ّن بعض
األحاسيس واملشاعر تكون أحيان ًا مما ينبغي السيطرة عليه.
توجهت باخلطاب قبل
أوجه شكر ًا إىل التشكيالت اجلامعية .لقد ّ
وبالطبع ،إنّين هنا ّ
ٍ
سنة أو سنتني إىل اجلامعيني يف هذه اجللسات نفسها ،وقلت ملاذا ال ت ّتخذون املواقف
يف القضايا االجتماعية؟ وملاذا ال تشاركون فيها؟ وإنّين  -حلسن احلظ  -أرى أنّه خالل
هاتني السنتني األخريتني أضحت املواقف يف املسائل املختلفة وداخل حميط البيئة
جي ٌد ،يستحق التقدير والشكر؛
اجلامعية والشباب اجلامعيني بارز ًة جد ًا.
ٌ
حسن ،هذا ّ
مثالً افرضوا أ ّن قضية غ ّزة حدثت ،وينهض جمموعة من الشباب اجلامعيني ويقولون:
انظروا ماذا حيدث ،وهؤالء الصهاينة اخلبثاء ينهالون بالقصف عىل أبناء غ ّزة ويفعلون
حسن ،هذه املشاعر هي
فيتحركون إىل املطار!
ويفعلون ،فلنذهب ونلقّنهم درس ًا،
ٌ
ّ
مقدسة وطاهرة ،وهناك من هو مثيل جيلس جانب ًا ويشاهد .إ ّن املرء يريد يف
مشاعر ّ
عد يف الواقع مهم ًا ،وما قاله
فكل هذا ُي ّ
فداء هلذه املشاعرّ ،
هذه احلالة أن يبذل روحه ً
شاب هنا
أقبل يد التعبويني وعضدهم» ،حم ّله هنا .عندما ينظر املرء إىل
ٍّ
اإلمام« :إنّين ّ
حر الصيف وقيظه ،أو يف برد الشتاء لديه وسيلة للتدفئة
يوجد يف بيته ّ
وبراد يف ّ
مربد ّ
ثم بعدها تأيت قضية غ ّزة وكأنهّ ا ستوصله إىل
فيذهب إىل اجلامعة ويدرس وينجحّ ،
( )1الفتح.29 ،

حالة االنفجار ،فيقول :أريد أن أذهب إىل هناك .حسن ًا إ ّن هذه املشاعر ،مشاعر مهمة
ٌ
جيدة لكن هذه املشاعر ال ينبغي أن تؤ ّدي إىل أن
وقيمةّ ،
لكن الذهاب خطأ .املشاعر ّ
ّ
ً
ّ
ً
نذهب مبارش ًة إىل غ ّزة؛ إن الذهاب إىل غ ّزة مل يكن حينها ممكنا وال جائزا ،ولو كان
التوجه إىل
ممكن ًا مل يكن جائز ًا .هنا سينشأ يف ذهن هذا الشاب نو ٌع من التعارض بني
ّ
الواقعية واألمر الذي نُقل اآلن عن القيادة أنّه ال ينبغي الذهاب إىل غز ّة.
القيم وبني
ّ
جيد ،ولكن ا ّتخاذ القرار
أي تعارض؛ فذاك اإلحساس هو
كال ،ال يوجد ّ
ٌ
إحساس ّ
وعلمية،
معمقة
عىل أساس إحساس ٍ ما ،دون أن يؤخذ فيه أي مطالعة دقيقة ودراسة ّ
ّ
فإنّه سيكون حتم ًا قرار ًا خاطئ ًا.

الحقيقة ال تتنافى مع المصلحة

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾((( ،ومن الواضح أ ّن موقفنا بالنسبة لبعض اجلهات السياسية

بأي شكل ٍمن
املوجودة اليوم يف العامل أو يف املنطقة ،هو
ٌ
أما هذا ال يعين ّ
موقف واضحّ ،
جيد ًا إىل هذا األمر.
األشكال نفي العمل الدبلومايس التقليدي املعمول به .فالتفتوا ّ
التوجه،
التوجه هو
أي أ ّن العمل الدبلومايس ينبغي أن ُينجز يف حم ّله .غاية األمر أ ّن
ّ
ّ
يترصفون هبذه الطريقة ،فأعداؤنا ُيعملون عداءهم لك ّنهم يمارسون
مثلما أ ّن أعداءنا ّ
املجامالت الدبلوماسية .وبالطبع ،نحن ال ننخدع بمثل هذه املجاملة الدبلوماسية
التوجه نحو القيم وعمقه.
فنعرف ما يقف خلفها .هلذا ،جيب االلتفات إىل معىن
ّ
التمسك بالقيم واألصول واملبادئ
التوجه إىل القيم واملبادئ يعين
فباختصار إ ّن
ّ
ّ
واحلصانة أمام املخالفني واجلبهة املعادية.
( )1املمتحنة.4،
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التوجه إىل القيم ليس بمعىن أن يكون األمر يف جميع املجاالت عبارة عن
هلذا ،فإ ّن
ّ
التش ّتت والعنف وعدم االلتفات إىل الوقائع الرضورية واملصالح املطلوبة ،وقد
السيد ها هم يزنعون إىل املصلحة) حسن ًا ،يف
أصبحت املصلحة لفظ ًا مبغوض ًا( .أيهّ ا ّ
ٍ
أي وقت من األوقات إ ّن
األساس جيب مالحظة املصلحة ،فال ينبغي أن ُيقال يف ّ
احلقيقة تتناىف مع املصلحة دوم ًا ،كال ،إ ّن احلقيقة نفسها هي من املصالح ،واملصلحة
نفسها هي من احلقائق أيض ًا ،فيجب رعايتها ،فلماذا ال ينبغي ذلك؟ جيب النظر إىل
املصالح.
الطاغويت
افرضوا أنّه بلحاظ موقف النظام من احلركة السياسية الفالنية للمعسكر
ّ
مثالً ،واملجموعات االستبدادية الدكتاتورية ،فمن املعلوم أنّنا نحن خمالفون وال
يمكن أن نتماهى أو ننسجم معهم أو نعينهم ﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
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والفكرية
الماد ّية
الجامعة وضرورة المشاركة
ّ
ّ
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العامة للبلد من جانب الفئة
والفكري يف القضايا
ي
ّ
النقطة الثانية :إن احلضور املا ّد ّ
ّ
عد رضوري ّا حتم ًا؛ فاملشاركة الفكرية رضورية أيض ًا من خالل هذه
اجلامعية ُي ّ
والتجمعات اجلامعية والترصحيات واملواقف اليت تظهروهنا هنا وهناك،
الوسائل،
ّ
املعنية والوزارات ـ فإذا كنتم من أهل االقتصاد تكون
وبعرض آرائكم عىل األجهزة ّ
األجهزة االقتصادية ،وإذا كنتم من أصحاب القضايا الثقافية فاكتبوا الرسائل لألجهزة
الثقافية ،واقرتحوا واعرضوا آراءكم وا ّتخذوا املواقف ـ وكذلك احلضور واملشاركة
بأي شكل ٍ من
جتمع ٍ ما ،إنّين ال أعارض ّ
املا ّدية رضورية .أحيان ًا ،جيب أن تشاركوا يف ّ
التجمعات اجلامعية اليت تكون من أجل القضايا
أؤيد بعض
األشكال وال أرفض ،بل ّ
ّ
خمالف للتش ّتت يف
املختلفة ،عىل سبيل املثال قضية البحرين أو غريها .وبالطبع ،إنّين
ٌ
أي عمل ٍ غري مدروس فيها ،وال أوافق  -أنا العبد -
هذه اجلامعات
ّ
واحلد ّية وأخالف ّ
عىل القرارات اخلاطئة اليت يمكن أن ُت ّتخذ من قبل بعض األشخاص ،واليت يمكن أن
ٍ
جماعة ما فجأ ًة.
اجلياشة مورد دعم
تكون ضمن أجواء املشاعر ّ
اجلامعية مراكز
أظن لو أ ّن للفئات
فما هو سبيل ذلك؟ وكيف يمكن العمل؟ إنّين ّ
ّ
التحركات مدروس ًة أكرث.
والتحرك بشأن القضايا الفكرية لكانت تلك
للقرارات
ّ
ّ
عدة أمثلة عليها اآلن ،ماذا يفعل
فافرضوا مثالً بشأن القضية الفالنية اليت
رضبت ّ
ُ
حسن ،فلتجلس جمموعة من النخب وليفكّ روا فيها بطريقة كجماعة
اجلامعيون؟
ٌ
ّ
حدد بصورة متوافقة بني الفئة اجلامعية ،فلو
ضح
ت
ي
بعد
وفيما
مسؤولة
نخبوية
وي ّ
ّ
ُ
عما ا ُّتخذ من قرار فإنّه لن يكون عىل عالقة بقرار
شخص باإلفراط
قام
ّ
والتعدي ّ
ٌ
اجلامعي.
والتيار
اجلامعيني ّ
ّ
دونت هنا أنّه ال يوجد أي تعارض بني القيام بالواجبات اليت
ٌ
حسن ،أنا العبد قد ّ
والتوجه للقيم عند اإلنسان وبني رعاية املصالح اإلدارية للبلد
يمليها عنفوان الشباب
ّ
(متوجه ًا
قيمي ًا
ّ
والقانون ورعاية التدبري والدراية اإلدارية هنا ،فمن املمكن أن يكون ّ
وملبي ًا لعنفوان الشباب ويعمل طبق مقتضياتهما ،ويف الوقت نفسه ال يكون
إىل القيم) ّ
هناك أي تعارض مع مصالح البلد واملصلحة اإلدارية فيه .هلذا ،برأيي أن ما ُينتظر
ويتو ّقع من الفئة اجلامعية ليس كثري ًا ،يمكن أن يكون هذا التو ّقع من اجلامعيني.
ُ

تقف ما ليس لك به علم
وال ُ
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حسن ،يف قضية األخالق ،أعرض هلذه النقطة ـ أردت أن أعرضها فيما بعد ولكن
ٌ
قدمتها؛ ألنهّ ا من أكرث املسائل األساسية ـ اجتناب القول
الوقت
ينقيض
أن
خفت
ألنّين
ّ
من غري علم ،واجتناب الغيبة وال ّتهمة .إنّين أرجو منكم أيهّ ا الشباب األع ّزاء أن تولوا
اهتمام بالطهارة العملية ـ
هذه القضية اهتمام ًا ،كما أنّه يف املجاالت املختلفة لديكم
ٌ

فاهتموا هبذه القضية أيض ًا .فلو
تهتمون بالصالة والصيام واجتناب األخطاء اجلنسية ـ
ّ
ّ
ٍ
أنّنا نسبنا إىل شخص ما شيئ ًا ليس فيه فإ ّن هذا ُيعد تهم ًة (هبتان ًا) ،لو أنّنا قلنا شيئ ًا عن
أحد عن شخص ٍما كالم ًا ونحن نقوم
غري علم  -عىل سبيل املثال إشاعة ما ،كأن ينقل ٌ
وقول بغري علم ،والكالم
عد إعانة عىل الشائعة ،وهي إشاع ٌة
ٌ
مر ًة أخرى ـ فهذا ُي ّ
بنقله ّ
بحد ذاته مشكلة ،وكذلك العمل به فيه إشكال﴿ ،ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
عد ّ
بغري علم ُي ّ
(((
تقف» أي ال ت ّتبع ما ليس لك به علم ،فاال ّتباع يكون يف جمال العمل ويف
ﯵ﴾ « ،وال ُ
عد اقتفاء ٍ
أمر ليس لإلنسان
جمال القول .عندما تقولون شيئ ًا ليس لكم به علم فإ ّن هذا ُي ّ
(((
به علم ،هلذا يقول مبارش ًة ﴿ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ .

التنافس على المناصب أكبر المنزلقات

الجامعيون في ميدان الحرب الناعمة
ّ

دونت هنا
ٌ
حسن ،إنّين اآلن سأذكر جمل ًة فيما يتع ّلق بقضية احلرب الناعمة .لقد ّ
الضباط
يمر الوقت .لقد ذكرنا ّ
شيئ ًا ما ،لك ّنين أرى أ ّن األذان قد اقرتب وال أريد أن ّ
ضباط،
الشباب للحرب الناعمة .وعقيديت هي ـ دون ّأية جماملة ـ أنّكم يف هذا امليدان ّ
ولستم جنود ًا من الصفر .أنتم شباب ،وميدان جهادكم هو ميدان احلرب الناعمة.
إنّنا اليوم  -حلسن احلظ  -لسنا يف حربٍ عسكرية ،ولو جاء وقتها فإ ّن من يكون
متقدم ًا عىل غريه هم الشباب .وما هو مطرو ٌح اآلن هو احلرب
يف اخلطوط
األمامية ّ
ّ
الناعمة ،وليس اليوم فقط ،ولكن منذ ثالثني سنة .ففي احلرب الناعمة ما ينبغي
( )1اإلرساء.36 ،
( )2اإلرساء.36 ،
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اجلامعيون يف التشكيالت
حسن ،يف عهد ٍ ما كان
التنافس عىل املناصب واملواقع.
ٌ
ّ
اإلسالمية والقيمية منعزلني ،ومل تكن قضايا املناصب واملواقع وما فيها من لذائذ
ومتع مطروحةً ،لك ّنها اآلن من املمكن أن تكون معروضة؛ هلذا التفتوا وانتبهوا؛ فإ ّن
ُ
من أكرب املزلاّ ت اليت نقع فيها نحن البرش هو التنافس عىل املناصب واملواقع والشأنية
املتمرسني .بالطبع ،إ ّن عقيديت هي
وأمثاهلا ،واليت يمكن أن ترصع حىت األشخاص
ّ
تتفوقون يف الطاقات اجلسمانية علينا نحن الشيوخ ،فأنتم
أنّكم أيهّ ا الشباب مثلما ّ
اهلمة
قوة اإلرادة والقدرة عىل ضبط النفس .لو أ ّن
الشاب بذل ّ
ّ
أفضل م ّنا أيض ًا يف ّ
وكان لديه الدافع وأراد أن يعمل فإنّه يكون يف املجاالت املعنوية والروحية وجماهدة
والعجز أمثالنا ،وأكرث اقتدار ًا ،فإذ ًا يمكنكم.
النفس أفضل من الشيوخ والكهول
ّ
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العدو يف احلرب الناعمة ويف احلرب النفسية ،حيث إ ّن
االلتفات إليه هو أ ّن هدف
ّ
يبدل حسابات اخلصم .ليست
احلرب النفسية هي من فروع احلرب الناعمة ،هو أن ّ
العدو أن يأيت
احلرب الناعمة كاحلرب العسكرية ،ففي احلرب العسكرية يكون هدف
ّ
حيتل أرضه .ويف
إلبادة وتدمري مواقع الطرف املقابل أو البلد الذي هياجمه أو أن ّ
البىن االقتصادية التحتية .ويف احلرب
احلرب االقتصادية يكون اهلدف هو القضاء عىل ُ
الناعمة ال يكون اهلدف مثل هذه األمور ،تكون هذه األشياء أحيان ًا وسيل ًة من أجل
حتقيق هدف احلرب الناعمة .يف احلرب الناعمة يكون اهلدف هو اليشء املوجود يف
العدو يريد تبديل إرادتكم.
قلوبكم ويف أذهانكم ويف عقولكم أي إرادتكم ،أي إ ّن
ّ

هدف العدو تغيير حساباتنا
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ولكن
يرصحون هبذه األمور،
ّ
بالطبع ،إ ّن هذه ليست أرسار ًا ّ
خمفية .يف البداية مل يكونوا ّ
مدة ينطقون هبذه ويعلنوهنا .يقولون نريد أن يغيرّ شعب إيران حساباته،
أعداءنا ومنذ ّ
هم يقولون املسؤولني ،ولكن يف الواقع نظرهم هو إىل شعب إيران .لقد اخرتنا طريق ًا
ٍ
أساسية يف
حتوالت
من خالل حسابات ما .فقد حدثت الثورة اإلسالمية وأوجدت ّ
ّ
وبدلت التبعية إىل االستقالل ،والتخ ّلف
وبدلت امللكية إىل السيادة الشعبيةّ ،
هذا البلد ّ
التطور ،الذي تشاهدونه ،واالستحقار إىل الثقة بالنفس والشعور
التارخيي املزمن إىل
ّ
بالع ّزة ،كانت هذه إنجازات الثورة .إ ّن أعداءنا ،أي ذلك اجلهاز املادي املقتدر والذي
كان إىل حني الثورة ،مهيمن ًا عىل اقتصاد هذا البلد وسياسته وثقافته وثرواته وقرارات
مسؤوليه أضحى مزنعج ًا ،ويريد تبديل هذا األمر ،فماذا يفعل؟ بالنسبة له الطريق
الوحيد ينحرص يف أن يصل شعب إيران ومسؤولوه يف النهاية إىل حسابات يشعرون
العدو يريد فرض هذه احلسابات عىل
معها أ ّن االستمرار عىل هذا الطريق ال ينفعهم.
ّ
بقوة
أذهانكم ،يريد  -يل ولكم  -أن نصل إىل هذه النتيجة .ليس من املصلحة أن نصمد ّ
ونقاوم مقابل أمريكا واالستكبار واألجهزة السياسية التابعة للكارتيالت االقتصادية
املتعددة ،وأن نتخلىّ عن بعض هذه الكلمات (املواقف)  -كما قالوا  -وكفى .يف
ّ
ٍ
مرحلة ما ،هناك من قال دعوا قضية إرسائيل والقضية الفلسطينية ،وقضية العدالة عىل
كل هذه الكلمات،
املستوى العاملي ،ودعم الشعوب اليت تطالب بالعدالة ،وخت ّلوا عن ّ
وترصون عىل ذلك؟ هذه هي عملية تغيري احلسابات ،وهذا
فلماذا تتعبون أنفسكم
ّ
ضباط احلرب الناعمة عليهم أن يقاوموا ،فكيف
ما يريده
ّ
العدو .ويف مقابل هذا إ ّن ّ
يكون ذلك؟

المقاومة في الحرب الناعمة
أوالً ،ارفعوا من مستوى معارفكم .أع ّزايئ ،ال جتعلوا سقف معارفكم هو املواقع
ّ
السياسية عىل الشبكة العنكبوتية ،وأوراق اجلرائد ،واالستطالعات يف مواقع اإلنرتنت
املختلفة ،فليس هذا هو سقف معرفتكم .بالطبع ،إنّين اليوم قد ابتهجت يف احلقيقة
كلمات صحيحة وناضجة وتعابري يف حم ّلها وترتيب
من هذه الكلمات اليت قيلت ،هي
ٌ
سار .وأريد أن أقول إنّه مهما أمكنكم اعملوا يف هذا املجال،
اجلمل صحيح ،فهذا ٌّ
مطهري ،وآثار
وارفعوا مستوى معارفكم .بالقرآن ومن خالل آثار املرحوم الشهيد ّ
الفضالء الكبار الذين هم حلسن احلظ موجودون اآلن يف احلوزات العلمية .يوجد
اليوم يف احلوزات العلمية فضالء شباب يمكنهم يف هذا املجال أن يعينوا الفئات
ٍ
جيدة اآلن .فارفعوا من مستوى معارفكم
الشبابية اجلامعية كما إنهّ م يقومون بأعمال ّ
الدينية ،فهذا من األمور الرضورية حتم ًا ،وبرأيي ،إ ّن العمل الذي من املهم إنجازه هو
املطالعات والدراسات اإلسالمية.

رعاية اإلنصاف في النقد
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء الجامعيني

والتوجه إىل أوضاع البلد .النظرة الفاحصة ومتابعة الواقعيات متالزم ًة مع
اإلرشاف
ّ
قلت سابق ًا ال إشكال يف االنتقاد؛ فالنظرة الناقدة ال إشكال فيها ،غاية
النقد .لقد ُ
األمر أن تكون صحيحة وال خترج عن اإلنصاف .يرى املرء أحيان ًا أ ّن بعض الناس يف
ومتشددون
حسن ،أنتم اآلن يف مرحلة الشباب،
انتقاداتهم خيرجون عن اإلنصاف.
ّ
ٌ
ابيضت حلاهم ،يراهم املرء
قليالً ،واملرء ال يتو ّقع الكثري هنا ،ولكن أولئك الذين ّ
أحيان ًا خيرجون عن اإلنصاف ،وهم يف بياهنم وحديثهم فيما يتع ّلق هبذا أو ذاك ال
يراعون ،فالتفتوا إىل أن ال تقعوا يف عدم اإلنصاف؛ هلذا فإ ّن النقد املستمر واإلرشاف
جد ًا.
عد من األعمال املطلوبة ّ
الدائم واملتوازن عىل أوضاع البالد وعىل اإلدارات ُي ّ
ٍ
حدة
بالطبع ،جيب أن يكون ذلك متالزم ًا مع العقالنية واملداراة دون إفراط ودون ّ
ٍ
رضوري آخر.
عمل
ّ
وتشدد ولكن بنظرة نقّادة .وبرأيي إ ّن هذا ٌ
ٌّ
عد أمر ًا مطلوب ًا ،وقد اقرتحه
إ ّن التواصل مع التشكيالت اجلامعية يف العامل
اإلسالمي ُي ّ
ّ
أؤيده .ويوجد اليوم يف العامل اإلسالمي وعىل هامش
أحد األصدقاء هنا ،وأنا العبد ّ
ٍ
وتنوعها ـ وهي
الصحوة اإلسالمية جمموعات جامعية ـ بمعزل عن كيفية تشكّ لها ّ
فعالة ونشطة وكان هذا قبل ذلك أيض ًا .وقد أ ّدى بعضهم يف هذه احلركات أدوار ًا
ّ
أساسية ،وبرأيي تواصلوا وأقيموا العالقات معها .وجيب عىل األجهزة املختلفة يف
البلد أن تعينكم يف هذا املجال ،وبالطبع ،إنّين سأويص بذلك أيض ًا .أحد األصدقاء
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مر نحو خمسة أشهر إال أ ّن املجلس األعىل السايربي مل يقم بأي يشء .وأنا
ذكر أنّه قد ّ
أقول إ ّن هذه القضية ليست قضية أربعة أو خمسة أشهر ،إ ّن هذه القضية هي قضية
سنوات ،وهذا العمل الذي بدأنا به فإ ّن ما أتو ّقعه -أنا العبد -أنّنا سرنى نتائجه بعد
نحو خمس سنوات ،إن شاء اهلل .إ ّن ما تتو ّقعونه أن يرى املرء بعد خمسة أشهر أ ّن
ووجدت شبكة اإلنرتنت الوطنية
تم إصالحهاُ ،
قضايا السايرب (اإلنرتنت) يف البالد قد ّ
وغريها ،كال ،ال يمكن أن تؤيت أكلها هبذه الرسعة؛ غاية األمر أنّه جيب االستفادة من
هذه اإلمكانات املوجودة.
طبق
أع ّزايئ ،إ ّن القضية العمدة هي األمل .إنّين أقول لكم إ ّن من ّ
أشد األعمال اليت ُت ّ
علينا أنا وأنتم هي أن يميتوا فينا األمل؛ فاسعوا إىل احلفاظ عىل حياة األمل فيكم،
ومهما أمكنكم احفظوا شعلة األمل يف قلوبكم وقلوب خماطبيكم؛ فباألمل يمكن
التقدم .واألمل هنا ليس يف غري حم ّله ،إنّه األمل الذي متنحنا ّإياه الوقائع بشكل تام
ّ
وصحيح.
وتفضالتك ولطفك وعونك نحن هذا اجلمع،
بمحمد وآل حممد هبنا هدايتك
اللهم،
ّ
ّ
ّ
وكل الشعب اإليراين.
وجميع اجلامعيني ّ
اللهم ،اجعل كل ما ذكرناه وسمعناه لك ويف سبيلك ،وبارك لنا يف ذلك ،واجعل
ّ
ويل العرص أرواحنا فداه.
حياتنا حيا ًة
ّ
مرضي ًة عند ّ
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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هواجسنا :العلم والصناعة والعالقة بينهما
لقد كان يف الكلمات اليت أوردها األع ّزاء ،إخوة وأخوات ،نقاط جيدة جد ًا وقد
دونت بعضها .واألساس الذي شاهدت األصدقاء يشريون إليه ويؤكّ دون عليه هو
ّ
ٍ
التيار الفكري يف جامعات البلد
بالد ّقة ما يمثّل هواجسنا .وإنّين راض؛ ألنّين أرى ّ
ي ّتجه نحو اهلواجس األساسية واألصولية .إ ّن قضية التخطيط واإلنفاق يف جمال
البحث واألعمال األساسية والبنيوية ،سواء يف العلوم اإلنسانية أم العلوم التجريبية،
واليت أشار إليها عد ٌد من األصدقاء هنا ،هي من هواجسنا وجيب أن تتحقّق .إ ّن
جيدة
قضية االرتباط بني الصناعة واجلامعة هي من توصياتنا .وقد ُذكرت نقاط ّ
جيدة قد أنجزت؛ فتشكيل جمموعة
يف هذا املجال .ومن الواضح أ ّن هناك أعماالً ّ
الصناعات األساسية هذه ،وتبيني قيمة العمل بما هو عمل ،واليت ّبينها بعض
ٌ
نقاط مطلوبة .ومن املطالب اليت ُذكرت قضية املقاالت
األصدقاء واقرتحوها ،هي
(((
العلمية وقضية مرجعية الـ ( )ISIاليت هي من أقوالنا ومن هواجسنا ،وينبغي حتم ًا
والفكرية املحكّ مة
العلمية
ويتضمن قائمة بأبرز الدوريات يف املجالت
( :)ISI( )1معهد املعلومات العلمية،
ّ
ّ
ّ
واملرموقة يف العامل ،وتتم ّتع أبحاثها بمستوى من الرشوط املعيارية بحيث يصطلح عليها "املقاالت املحكّ مة".

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أساتذة الجامعات وعوائل شهداء الطاقة النووية

مفيد جد ّا ومرضٍ .كما
نرحب بكم كثري ًا أيهّ ا اإلخوة واألخوات األع ّزاء .إ ّن اجتماعنا ٌ
ّ
عابق باملعنويات .ليلة أمس كانت آخر ليايل القدر ،ارتفعت أيادي االحتياج
اجلو
ٌ
أ ّن ّ
وجرت الدموع والنت القلوب وإن شاء اهلل حصل هذا البلد وشعبه املؤمن ،وأنتم
ّ
حظ ٍ
األع ّزاء احلارضون هنا ،عىل ٍّ
وافر من الذخائر املعنوية.
العلمي
أرى من الالزم أن أظهر احرتامي لكم أيهّ ا األساتذة املحرتمون ملقامكم
ّ
تطور البلد .ولقاؤنا هذا هو
ولدوركم الذي تؤ ّدونه اليوم كأساتذة أع ّزاء لنا يف ّ
رمزي إلظهار االحرتام ملقام العلم والعامل واألستاذ .بالطبع،
لقاء
بالدرجة األوىل ٌ
ّ
سنستفيد حتم ًا من كلمات األع ّزاء وما قالوه ،ونأمل أن يساهم يف دفع عجلة ا ّتخاذ
مبينة جد ًا،
ويستفاد منه ُ
القرارات يف هذا البلدُ ،
وي ّ
طبق .النقاط اليت ُذكرت كانت ّ
أقدم شكري ،ولكن بالدرجة األوىل هدفنا هو احرتام العلم واحرتام العامل.
وهلذا ّ
لقاؤنا اليوم أيض ًا يشهد حضور عوائل شهداء العلم األع ّزاء ،شهداء الطاقة النووية
حممدي والشهيد شهرياري ،والشهيد
الذين ّ
أرحب هبم ،العوائل املحرتمة للشهيد عيل ّ
رضايئ نجاد ،والشهيد أحمدي روشن ،الذين لن ُتمحى ذكراهم أبد ًا من ذاكرة هذا
الشعب وذاكرة تارخينا.
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األساسيون للقضايا العلمية للبلد ويفكّ روا حول هذه
أن جيلس املدراء واملخ ّططون
ّ
القضية وجيدوا طرق ًا صحيحة ـ قد ُذكر بعضها هنا ...وإ ّن رضورة املشاريع اإلجرائية
ّ
ُ
أفكار
هي
كر
ذ
وما
العبد.
أنا
عليها
أعتمد
اليت
األشياء
جملة
من
هي
الكربى
لألفكار
ٌ
تنفيذية .ومن األعمال اليت ينبغي
ممتازة ،لك ّنها يف الغالب حتتاج إىل عرض مشاريع
ّ
حتدث
أن ُتنجز يف اجلامعات هو هذا األمر .فافرضوا مثالً االقتصاد األخالقي الذي ّ
وصحيح للغاية ،ولكن ما
جي ٌد جد ًا،
ٌ
عنه أحد األصدقاء ها هنا ،إنّه ممتاز وهذا الفكر ّ
هي طرق تنفيذه وتطبيقه؟ أو عىل سبيل املثال ،يف جمال االرتباط بني اجلامعة والصناعة
متعددة ،وحلسن احلظ أنّه يف هذا املورد
أعد حوهلا طيلة هذه السنوات
أبحاث ّ
واليت ّ
ٌ
حسن ،ما
باخلصوص هناك إجراءات ا ُّتخذت ،إال أنّه يف نفس الوقت يوجد نقائص.
ٌ
هي الوسائل اإلجرائية من أجل رفع هذه النقائص؟ هذا من جملة احتياجاتنا .إنّين
أرجو من األساتذة املحرتمني وأصحاب الفكر أن يعملوا يف هذا املجال.

شاكر للمطالب اليت ّبينها األصدقاء .وأشكر من أعماق قليب إدارة
كل حال إنّين
عىل ّ
ٌ
الدكتور رهرب ـ واليت هي بحسب العادة إدارة قديرة ـ فقد أتعب نفسه .وإنّين أطلب
الصحة،
من أصدقائنا ،سواء يف املكتب أم يف الوزارات ،أي وزارة العلوم ووزارة
ّ
وكذلك وزارة املعاونية املحرتمة لرئيس اجلمهورية ،وكذلك من أصدقائنا يف املمثلية
أن يعملوا عىل هذه املطالب اليت ّبينها األساتذة املحرتمون هنا ،وأن جيلسوا ويفكّ روا
التقدمي ،استفاد ًة كاملة.
تتم االستفادة من هذا اللقاء ،عىل صعيد
التحرك ّ
ّ
ويبوبوا كي ّ
ّ

التحول
العالم في طور
ّ

ما أريد أن أذكره هنا ـ بالطبع إن كان هناك فرصة إن شاء اهلل ألمتكّ ن من ذكر كل ما
ٍ
مرحلة
هو يف بايل ـ هو أنّه ال يمكن ألحد ٍ اليوم أن ينكر أ ّن العامل يف طور العبور إىل
جديدة ،وهذا ما تشاهدونه اليوم ،وسوف أبينّ صورة خمترصة ،وأطرح بعدها سؤاالً؛
ثم ثالث توصيات فيما يتع ّلق باجلامعات.
ألذكر من ّ
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تبدل إىل شكل جديد وهندسة
إ ّن العامل اليوم يف طور
التحول؛ فأوضاع العامل يف حالة ُّ
ّ
جديدة .لو أردنا أن نجد نظري ًا ألوضاع العامل اليوم يف املايض القريب ـ أي منذ نحو
قرنني ـ لوجدنا أنهّ ا تشبه أوضاع العامل بعد احلرب العاملية األوىل ،إال أنهّ ا هنا يف اال ّتجاه
تبدلت
املعاكس هلا .ففي ذلك الوقت ،كانت اهلندسة السياسية واالقتصادية للعامل قد ّ
تبدالً
وبنيوي ًا ،أو قبل ذلك ،أي يف العرص الذي بدأ فيه األوروبيون عرص
أساسي ًا
ّ
ّ
ّ
والتحوالت
وتبدل الوضع العام للعامل،
االستعمار ،لقد عاش العامل وضع ًا جديد ًا ّ
ّ

اليت ُتشاهد اليوم هي من قبيل تغيري الوضع العام للعامل؛ إال أنّه بالطبع يف اال ّتجاه
العامة بني
املعاكس للمثالني الذين ذكرتهما ،يف ا ّتجاه تبادل القدرة واإلمكانات
ّ
الرشق والغرب ،أو بني قسم ٍمن شعوب العامل مع قسم ٍآخر ،فمن الواضح أنّنا ن ّتجه
التحول؟
حتوالتٍ جديدة؛ فما هي األمور اليت تشكّ ل شواهد وعالئم عىل هذا
ّ
نحو ّ
لعدة أمثلة.
إنّين سأعرض ّ

التحول
مؤشرات
ِّ
ّ
أحدها :الصحوة اإلسالمية .نحن طوال تارخينا مل يكن لنا هذا الوضع يف الدول
اإلسالمية ،فالشعور باهلوية والصحوة الذي ينشأ من اإلسالم مل يكن لنا يف املايض
ٍ
خمتصات
أبد ًا ،ليس يف شعب واحد ،بل يف العديد من الدول اإلسالمية ،فإ ّن هذا من ّ
للتحول .وأل ّن املسلمني يمثّلون مليار ونصف املليار من سكّ ان
ّ
يومنا ،وهذا مؤشرّ ٌ
دول تقع يف مناطق
العامل وهناك عرشات الدول اليت فيها األكرثية املسلمة ،وهي ٌ
ٍ
حتول يف البناء
حساسة ،فإ ّن هذه الصحوة ليست أمر ًا عادي ًا ،بل هي مؤشرّ ٌ عىل ّ
ّ
واخلريطة ،وهي هندسة جديدة للعامل.
ب -وثبة الغرب الفاشلة
ومؤشرّ ٌ آخر هو التو ّثب الفاشل للغرب بقيادة أمريكا ـ الذي مل يكن وثبة ـ من أجل
اهليمنة مهما أمكن عىل منطقتنا .لقد قاموا بوثبة ومل تكن مو ّفقة ،مل تكن قضية العراق
أو قضية أفغانستان قضايا دفعية ،ومل تكن أحداث ًا وقعت نتيجة ٍ
فوري ،بل
دفعي
قرار
ّ
ٍّ
التامة للغرب ،بقيادة أمريكا،
كان ُيخ ّطط هلا ختطيط ًا كامالً ،وكان اهلدف هو اهليمنة ّ
عىل املنطقة ك ّلها.
أرص عىل أن أطلق عىل هذه املنطقة «غرب آسيا» ،ال «الرشق األوسط»؛
وبالطبع ،إنّين ّ
فمصطلح «الرشق األقىص» و«الرشق األدىن» و«الرشق األوسط» ،ك ّلها مصطلحات
وقريب من ماذا؟ من أوروبا ،أي إ ّن مركز
فبعيد عن ماذا؟ عن أوروبا،
غري صحيحة؛
ٌ
ٌ
وكل ما كان
يسمونه «الرشق األقىص»ّ ،
العامل هو أوروباّ .
وكل ما كان بعيد ًا عن أوروبا ّ
يسمونه «الرشق األوسط»! إ ّن
يسمونه «الرشق األدىن» ،وكل ما كان يف الوسط ّ
قريب ًا ّ
قارة
هذه التعريفات وضعها األوروبيون أنفسهم ،كال ،نحن ال نقبل هبذا ،فآسيا هي ّ
وغرب ووسط ،ونحن واقعون يف غرب آسيا .هلذا ،فإ ّن منطقتنا ُتدعى منطقة
ق
هلا رش ٌ
ٌ
غرب آسيا ،ال منطقة الرشق األوسط.
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اإلسالمية
أ -الصحوة
ّ

311

الحساسة وفقدان السيطرة
ج -المنطقة
ّ
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حساسة؟
احلساسة .ملاذا هي منطقة ّ
املؤشرّ اآلخر هو اهليمنة الكاملة عىل هذه املنطقة ّ
غنية جد ًا وثروات ،وهي ثروات حيتاجها
ّ
أوالً ،ألنّه يوجد يف هذه املنطقة مصادر ّ
ً
الغرب ،وهي بالدرجة األوىل ثروات أو مصادر الطاقة .ثانيا ،يوجد هنا أموا ٌج
إسالمية هي يف حالة تر ّقبٍ دائم ومتو ّقعة خصوص ًا بعد انبعاث الثورة اإلسالمية
ّ
ونظام اجلمهورية اإلسالمية ،لقد كانوا ينتظرون دوم ًا ويف اخلفاء كي يسيطروا عىل
هذه املوجة؛ هلذا فإ ّن اهليمنة املزتامنة عىل الرثوات الغنية واملوجة اإلسالمية ،جعلتهم
يقومون هبذه الوثبة واحلركة كي يسيطروا عىل هذه املنطقة ،لك ّنهم علقوا يف وسط
لكن قدرته ال توصله فيقع يف الوسط،
الطريق ،كالذي يقفز من أجل أن يعرب قنا ًة ماّ ،
التحول.
وقد حدث مثل هذا ،وهذا بنفسه من عالمات
ّ

د -حوادث أوروبا ومستقبلها الغامض

ومن املؤرشات األخرى ،حوادث أوروبا اليوم ،هذا املستقبل الغامض ،الذي يلقي
بظالله عىل بلدان أوروبا الغنية ،دول غرب أوروبا ،هي حوادث بالغة األمهية .وهذه
القضايا االقتصادية ال ربط هلا أيض ًا باألخطاء التكتيكية واالسرتاتيجية لنقول« :إ ّن
تكتيك الشخص الفالين خاطئ يف املكان الفالين ،فوقعوا يف هذه املخمصة ،أو إ ّن
الشخص الفالين رؤيته غري صائبة ،فابتلوا هبذه الشدة»؛ ال ،ليست القضية عىل هذا
النحو؛ فالقضية بنائية ،هناك أخطاء بنيوية ،وما حيدث اليوم ناشئ من اخلطأ يف الرؤية
الفلسفية والبنيوية ونظرة الغرب إىل اإلنسان والعامل؛ إنه خطأ يف الرؤية الكونية .من
الطبيعي ،فإن هكذا أخطاء ليست كاألخطاء التكتيكية اليت تظهر تأثرياتها برسعة؛
وليست كاألخطاء االسرتاتيجية .تأثريها متوسط املدى ،آثار هذه األخطاء بعيدة
املدى ،وتظهر نفسها بعد قرنني أو ثالثة ،واعلموا أهنا سرتدهيا أرض ًا.

هـ -أفول نجم أمريكا
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التحول األسايس الذي يشعر به املرء عىل مستوى خريطة
ومن املؤشرّ ات األخرى لِهذا
ّ
كقوة أوىل
العامل هو أفول نجم أمريكا .فقد عاشت أمريكا
ّ
ولعدة عقود هذه األبهّة ّ
يف الرثوة والعلم والتكنولوجيا والعسكر يف العامل ،وكانت هذه األبهّة سبب ًا حلصوهلا
عىل النفوذ ،وقد بلغت هذه األبهّة أوجها يف العقود األوىل للنصف الثاين من القرن
تفر
العرشين ،وقد كان األمر هكذا يف إيراننا .فحكومة وطنية كحكومة
ّ
مصدق كانت ّ

من حتت هيمنة اإلنكلزي إىل أمريكا ،كان هذا عبارة عن هيبة ،وقد كان األمر كذلك يف
كل العامل .إ ّن هذه اهليبة قد زالت اليوم زواالً كامالً ،أي أ ّن أمريكا اليوم ُتعترب م ّتهمة
ّ
ٍ
ٍ
العامة،
أي شعب حالة األبهّة
أي بلد وبني ّ
عىل مستوى العامل ،وليس لدولة أمريكا يف ّ
ّ
اخلاصة بشعب إيران ،وإنّما أصبح يرتفع
وإ ّن «املوت ألمريكا» مل يعد من الشعارات
ّ
يف العديد من الدول .وقد صار نرصة الظلم واحلرب وترسانة األسلحة واهليمنة
كل مكان عنوان ًا هلا ،فهذا من العالئم؛ هلذا فإ ّن
عىل الشعوب والتس ّلط والتد ّخل يف ّ
قطعي.
أمر
ّ
التحول عىل مستوى العامل هو ٌ
ّ

االستثنائية
موقعية إيران
ّ
ّ
ِ
للتحول الذي جيري يف بلدنا ،وهلذا
النقطة الثانية ،هي أنّه ال يمكن أن نجد منكر ًا
ّ
متفرجني
احلدث ،وهلذه القصة الطويلة موقعها اخلاص .فنحن يف هذه القضية لسنا ّ
ولسنا عنرص ًا هامشي ًا ،بل لبلدنا موقعية استثنائية .فما هو منشأ هذه املوقعية
االستثنائية؟

إيران مهد الصحوة
فالكل يقولون هذا ،واجلميع يدرك
أوالً ،ألن الصحوة اإلسالمية قد بدأت من هنا.
ّ
ويعلم .إ ّن ما نطلق عليه اليوم عنوان الصحوة اإلسالمية قد بدأ يف هذا البلد منذ
أكرث من ثالثني سنة ،وقد حمل معه تضحياته وجهاده ووصل إىل مقاصده وأهدافه
السامية ،وهو تشكيل النظام اإلسالمي.
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ويوجد عالئم أخرى أيض ًا ،أكتفي اآلن هبذا املقدار الذي ُذكر .هذه نقطةٌ.

أركان النظام محكمة
ثاني ًا ،إ ّن نظام اجلمهورية اإلسالمية يف بلدنا قد ُبين عىل أساس ٍ حمكمٍ ،أركانه عبارة عن
االعتقاد واإليمان والعقل والعاطفة .ففي بنية هذا النظام املحكم ،فإ ّن لعقائد وإيمان
حصة ،وكذلك للعقالنية ـ إذا ُوجدت الفرصة إن شاء اهلل سأشري
الشعب واملسؤولني ّ
إىل بعض جوانب هذه العقالنية والعواطف .لقد ُوجد مثل هذا البناء املحكم الذي ال
نظام يعتمد عىل إيمان الشعب يف الوقت الذي
أرى نظري ًا له اآلن عىل مستوى العامل؛ ٌ
يعتمد فيه أيض ًا عىل املباين االعتقادية والعقالنية والعواطف الشديدة.
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وبشريًا)
(ماد ّيًا
غنى النظام والثورة
ّ
ّ
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ثالث ًا ،إ ّن قسم ًا كبري ًا من هذه الرثوة ،اليت قلت إ ّن الغرب يتط ّلع إليها ،وهو يعيش
عليها منذ مئة عام ـ أي الطاقة والنفط والغاز ـ موجود يف أرضنا .لقد ذكرت يف وقتٍ
ٌ
ٍ
مفصل ،يف هذه احلسينية ،باإلحصاءات واجلزئيات أنّنا
ما قبل ّ
عدة سنوات ويف لقاء ّ
نمثّل تقريب ًا الـ  %1من سكّ ان العامل ،ولكننا نمتلك أكرث من  %1من الرثوات الطبيعية
األساسية اليت متثّل حاجة حالية حلياة البرش اليوم .لندع النفط جانب ًا ،ففي جمال املعادن
األساسية لدينا  %2و %3و %5و ،%7باإلضافة إىل هذا فإ ّن ذخائر الطاقات البرشية
املعدل
عندنا واإلمكانات هي أكرث من هذا .يف بلدنا يوجد استعدا ٌد عال ،وهو أعىل من ّ
بلد لديه هذه الرثوة الطبيعية والبرشية وهي أيض ًا مورد احتياج
العام يف العامل .إذ ًا نحن ٌ
الغرب .أنتم ترون اآلن أنهّ م يبحثون عن شبابنا أصحاب االستعدادات ويسعون
ٍ
يتعرفون إليهم
نحو نخبنا؛ إنهّ م يالحقون ّ
كل واحد من أساتذتنا وجامعيينا ونخبناّ ،
ٍ
ويسعون للحصول عليهم .إنّنا مبتلون بنقاط ضعف ،وهم يستغ ّلون هذه النقاط
دليل عىل وجود هذه الرثوة هنا ،وأيض ًا دليل من جهة
كل حال ،هذا ٌ
وينجحون .عىل ّ
التحوالت العاملية.
أخرى ،عىل حساسية وخصوصية موقع بلدنا يف هذه
ّ

والمعنويات
رسالة الثورة :الحياة الممتزجة بالدين
ّ
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رابع ًا ،يف مقابل عقم الغرب يف استخراج وتوليد األفكار اجلديدة ـ حيث إنّه بعد
الزنعة اإلنسانية ،واملدارس اليت نشأت منها والفلسفات الوليدة ،والناشئة من النزّ عة
أي إنتاج ٍ فكري أو ٍ
فكر جديد للبرشية واحلياة
اإلنسانية الغربية ،مل ّ
يقدم الغرب ّ
فكري ،إ ّن لدينا كالم ًا جديد ًا فيما
اإلنسانية ـ فإ ّن اجلمهورية اإلسالمية لدهيا إنتا ٌج
ّ
يتع ّلق بالقضايا الروحية لإلنسان وقضاياه االجتماعية وقضايا احلكومة ،إال أ ّن الكالم
جديد وسط
اجلديد إذا قيل ،ال يعين أنّه سيقبل به كل العامل؛ بل معناه أنّه يوجد ّتي ٌار
ٌ
هذه البحرية الفكرية البرشية العظيمة يلقي بأمواجه .نحن اليوم عىل صعيد القضايا
(((
العامة
نقدم السيادة الشعبية الدينية  ،وعىل صعيد القضايا االجتماعية
السياسية ّ
ّ
نعرض ابتناء احلضارة عىل املعنويات ،ويف املجاالت املختلفة نعرض كرامة اإلنسان
كلمات جديدة ومل تكن يف العامل من قبل ،حىت قبل عرص
وامزتاج الدين واحلياة ،فهذه
ٌ
العلمانية ،مل يكن األمر بحيث يكون
املا ّد ّية والزنعة اإلنسانية الغربية وهيمنة األفكار
ّ
الدين متوائم ًا ومتالزم ًا مع احلياة أبد ًا ،أجل ،كان لرجال الدين يف بعض مناطق العامل
حرب بني أجهزة الكنيسة واحلكومات
حكومة هي حكومة الكنيسة ،وكانت هناك
ٌ
( )1راجع حاشية الصفحة .117

كل حال كان ألجهزة الكنيسة
مع هذا التاريخ املعقّد والطويل ألوروبا ،ولكن عىل ّ
لكن هذا ال يعين أ ّن حياة الناس كانت ممزتجة بالدين ،وأ ّن الدين كان منشأ
حكومةّ ،
املقررات والقوانني بالنسبة حلياة الناس؛ فلم حيدث مثل هذا األمر أبد ًا يف الغرب،
ّ
وكذلك مل حيدث مثل هذا األمر يف البالد اإلسالمية أبد ًا إال يف صدر اإلسالم .إ ّن هذا
أمر واحد ،فما هي احلياة؟
ٌ
كالم جديد ،إنّنا اليوم نعرض ونقول :إ ّن الدين واحلياة ٌ
ّ
جديد
كالم
هذا
ن
إ
يشء؛
وكل
واالقتصاد
والتجارة
والفعالية
السياسة
هي
احلياة
ٌ
ٌ
ُيعرض اآلن.ر

رفض أساليب الغرب القبيحة

التحول الجديد
إيران في قلب
ّ

حتول ال يمكن إنكاره؛ كما أ ّن املوقعية االستثنائية للبلد
هلذا ،إ ّن وضع العامل يف حال ّ
غري قابلة لإلنكار .هنا ُيطرح سؤال ،والسؤال هو هل أ ّن جامعات البلد ـ وبالطبع
احلوزة العلمية أيض ًا ـ يقع عىل عاتقها مسؤولية ما ،قبال هذه األحداث اليت جتري يف
العامل ،أم ال؟ إنّين أريد أن تلتفوا أيهّ ا األساتذة املحرتمون والعلماء املحرتمون والنخبة
الكبرية هلذا البلد إىل هذا األمر ،فهل يمكن يف ظروف يف مثل هذه األمهية واحلساسية
بالتفرج؟! فماذا لو
وحتددها ،وتكتفي
أن ال تكتشف اجلامعة أو احلوزة مسؤوليتها
ّ
ّ
أرادت -ال سمح اهلل -أن تؤ ّدي دور دعم اجلبهة املقابلة جلبهة احلق؟!
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ومترده عىل األساليب واملناهج املعتمدة يف
بموقعية
خامس ًا ،بشأن مت ّتع البلد
ّ
ّ
خاصةّ ،
التقدم بعمله .فطيلة هذا العرص الذي تس ّلط الغرب فيه سياسي ًا
الغرب عىل مستوى ّ
هيددون،
مراتّ ،
عىل العامل ُط ّبقت أساليب متداولة ،ولقد الحظتم هذه املناهج ّ
عدة ّ
ويشعلون احلروب ويستخدمون اإلرهاب واملجازر واإلغراء والتفرقة ،فهذه هي
ُ
األساليب املعروفة للغرب ،طيلة عرص سيادة املئيت سنة عنده .إ ّن دولة إيران ونظام
بشدة هذه األساليب ،فلم يؤ ّثر
اجلمهورية اإلسالمية وشعب إيران ونخبها قد رفضوا ّ
فيهم التهديد وال التفرقة ـ وهي قضية يف غاية األمهية ـ ومل يتمكّ نوا من التغ ّلب عىل
خاصة لدولتنا.
حسن ،إ ّن هذه موقعية
العامة لشعب إيران.
احلركة
ٌ
ّ
ّ

مسؤولية ثقيلة
الحوزة والجامعة
ّ

إ ّن ما يبدو يل رضوري ًا هو أ ّن عىل جامعات البلد وحوزاته العلمية يف مثل هذه الظروف
احلساس جد ًا
مسؤولية ثقيلة .وإ ّن أساس نجاح شعب إيران ودولتها يف هذا املقطع ّ
والتارخيي للغاية ،يقع عىل عاتق العلماء بالدرجة األوىل ،وإذا مل نقل بالدرجة األوىل،
ّ
ّ
التحوالت،
هذه
يف
التأثري
يف
األول
والصف
األوىل
الدرجة
عنارص
من
ن
إ
فباليقني،
ّ
ّ

315

خطاب الويل لعام 2012م

هي اجلامعات؛ فاجلامعة يمكنها أن تقوم بعمل ٍ جيعل دولتنا وشعبنا وتارخينا فائز ًا يف
التحول ،ويمكن  -ال سمح اهلل  -أن تقوم بعمل ٍ يؤ ّدي إىل العكس .برأيي ،يقع
هذا
ّ
حساسة جد ًا وكبرية.
عىل عاتق اجلامعة يف هذا املجال مسؤولية ّ
ورضورية.
جد ًا
مهمة ّ
ّ
لقد بينّ األصدقاء اليوم ،يف خطبهم وكلماتهم ،أعماالً ّ
مهمة .وقد ذكر األصدقاء نقاط ًا إجيابية وكان هناك نقاط
تطورات ّ
وبالطبع ،كان هناك ّ
سلبية ،مل ُيبحث فيها ،وقد اكتفت الكلمات باإلشارة إليها يف األغلب.
ّ

دور الجامعة الكبير
العلمية أم يف جمال التخطيط املتنوع عىل
سلبيات ،سواء عىل مستوى اإلدارات
ّ
لدينا ّ
أساس العلم واملعرفة اليت تنتجها اجلامعة عىل مستوى البلد وعىل مستوى املجتمع،
فيجب إزالة هذه السلبيات .إ ّن املرجع يف هذا العمل هو اجلامعة نفسها ،اجلامعة
نفسها من يمكنه أن يؤ ّثر هنا.
وزراء ومسؤولني تنفيذيني ،والكثري من املسؤولني غري
إ ّن مسؤويل البلد اليوم
ً
خرجيو اجلامعات ،وأعضاؤها وأعضاء
التنفيذيني يف جمال الترشيع والقضاء ،هم ّ
واملوجهة واهلادفة يمكنها أن تساهم يف جعل
اهليئات العلمية فيها؛ فالعالقات الذكية
ّ
املتخصصة يف البلد يف خدمة تصحيح وتصويب األعمال وإزالة
الذخرية العلمية
ّ
املشكالت ،هذا هو تكليف اجلامعات من جهة ،وتكليف املسؤولني واملدراء من جهة
أتطرق إىل
أخرى ،وأنا هنا يف حمرضكم أنتم اجلامعيني ،وللمدراء
ٌ
حمرض آخر ،وسوف ّ
حصتهم ودورهم حينها ،وإن شاء اهلل يكون لذلك أثر.
ّ

حيادية العلم
مغالطة
ّ
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من املمكن هنا أن تنشأ شبهة ـ قد ُتطرح بعض الشبهات واملغالطات ـ هي مغالطة
حيادية العلمُ ،فيقال :أيهّ ا السادة ،ال ختلطوا بني العلم والسياسة ،فالعلم! يف مرحلة
حيادي؛ إ ّن العلم عندما يريد أن يكتشف حقيق ًة من حقائق عامل الوجود
كشف احلقائق
ّ
سواء أكانت ما ّدية أم غري ما ّدية ،-فإنّه ال يمكنه أن يفعل ذلك باألحكام املسبقة ،بلعليه أن يذهب ويكشف ،وهنا يكون العلم حيادي ًا .ولكن عندما ُيراد للعلم أن يكون
ٍ
توجه ما ،ال يمكن أن يكون حيادي ًا بأي شكل من األشكال .ويف يومنا هذا،
يف خدمة ّ
األمر يف العامل ليس كذلك .أولئك الذين قد يصيحون بوجه اجلمهورية اإلسالمية
ووجهتموه ،هؤالء هم الذين
سيستم العلمّ ،
والفئة ّ
املتدينة يف اجلامعات ،قائلني إنّكم ّ
جعلوا العلم ملصلحة االستعمار ،ويف خدمة اهليمنة عىل الشعوب ،ويف خدمة تكبيل

مغالطة التقسيم الحكومي وغيره
أفصل كثري ًا ـ هي تقسيم اجلهاز العلمي للبلد
مغالطة أخرى ـ وأنا ال أريد اآلن أن ّ
احلكومي واألستاذ
واجلامعي
احلكومي
حكومي؛ فيكون التشكيل
حكومي وغري
إىل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
احلكومي مورد ًا للذم! يرى املرء كيف يطرح اآلخرون مثل هذا األمر وكيف ينعكس
ّ
ّ
ّ
ً
ً
اجلامعي الذي يدافع عن
يف الداخل أيضا .إنّين أعتقد أن هذا ليس ذما بل فخر؛ إن
ّ
نظام إهلي وإسالمي ـ والتشكيالت اليت تساعد هذا النظام،
حكومته ونظامه ـ الذي هو ٌ
يقدم العون كركزية فكرية هلذا النظام اإلسالمي ،جيب أن يفتخر.
واألستاذ الذي ّ
ذم يف الواقع هو أن يصبح أستاذنا وطالبنا اجلامعي يف خدمة أمريكا ويف
إ ّن ما هو ٌّ
أحد بأنّه يف خدمة أمريكا والصهيونية
خدمة الصهيونية ،هذا هو العار .أجل ،لو ا ُّتهم ٌ
اجلامعي
ذم .أن ُيقال إ ّن فالن ًا
وخمالفي استقالل البلد وع ّزته فهذا يف الواقع ٌ
عار وهو ٌّ
ّ
ذم ًا بأي شكل
حكومي ،والتشكيل الفالين
حكومي ،وفالن ًا األستاذ
حكومي ،ليس ّ
ّ
ّ
ٌ
مرتبط بالنظام.
وليس سيئ ًا أبد ًا ،بل ينبغي أن ُيفتخر به .حكومي يعين أنه

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أساتذة الجامعات وعوائل شهداء الطاقة النووية

الدول ،لقد حصل االستعمار بواسطة العلم ،ولو مل يكن هناك علم ملا استطاعوا
أن يستعمروا كل هذه الدول ،وملا استطاعوا أن يشكّ لوا تلك الرتسانة الكبرية من
كل هذا العدد الكبري من احلروب اليت افتعلها الغربيون واألوروبيون ومن
األسلحةّ ،
بعدهم أمريكا يف هذا العامل وفرضوها عىل الشعوب ،وكل هؤالء البرش الذين ُقتلوا
يف هذا املسار ،بدء ًا من املناطق البعيدة يف آسيا ،مرور ًا بأفريقيا وحىت أمريكا الالتينية
ـ ما كان ذنب هؤالء؟ ـ قد ار ُتكبت بواسطة العلم .لقد جعلوا العلم يف خدمة الظلم
ويف خدمة االستكبار ويف خدمة التس ّلط واهليمنة ،فلماذا مل جيعلوه يف خدمة العدالة؟
وملاذا مل جيعلوه يف خدمة القيم؟ وملاذا ال يكون يف خدمة نرش رسالة اإلسالم اليت هي
حرية البرش وسعادتهم؟
رسالة ّ

المعنويات
توسعة ثقافة
ّ

جيب توسعة ثقافة السعي واجلهاد من أجل جبهة احلق يف اجلامعات ،فمن املطالب
اليت ذكرها اإلخوة هذا األمر .إ ّن ثقافة املعنويات واألخالق  -أو ما ّبينه أحد السادة
صحيح متام ًا .جيب توسعة هذه الثقافة يف
احلرية والع ّزة والقيم ،هو
ٌ
 ّالفن بمعىن ّ
جد ًا ،وهذه هي قيادة احلرب
دور
عظيم ّ
اجلامعة .ويف هذا املجال ،إ ّن دور األساتذة ٌ
ٌ
الناعمة اليت عرضتها تكرار ًا ،وقلت :إ ّن أساتذتنا هم قادة احلرب الناعمة.
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وصية إىل نظام االبتكار الوطين.
وقت كثري ـ هي
مر ٌ
ّ
ّ
وصييت األخرية ـ يظهر أنه قد ّ
ٌ
تتحول اخل ّطة العلمية اجلامعة إىل املنحى
ال
أن
إىل
ى
د
أ
الفراغ
وهذا
ـ
غ
فرا
اآلن
يوجد
ّ
ّ
التنفيذي كما ينبغي ـ فراغ يف نظام االبتكار الوطين ،الذي هو عبارة عن شبكة من
واملتوسطة واجلزئية بني
العامة
األنشطة والروابط واملعامالت املتسلسلة يف املستويات
ّ
ّ
األجهزة العلمية للبلد؛ سواء يف داخل حميط البيئة العلمية أم يف خارجها .جيب إجياد
مثل هذه العالقات والروابط واملعامالت ،بحيث ُيعرف ذلك بعنوان نظام االبتكار
الوطين ،وعمله عبارة عن إدارة ّتيار العلم واالبتكار والرصد والتقييم والتوجيه .إ ّن
مطلوب اليوم ،وبرأيي عىل املسؤولني واملدراء أن يفكّ روا بشأن هذه القضية.
أمر
ٌ
هذا ٌ
اللهم ،اجعل كل ما سمعناه وقلناه لك ويف سبيلك.
ّ
ٍ
كل واحد م ّنا بحسب قدرته وموقعي ّته ودوره الذي يمكن أن يؤ ّديه لنرصة
اللهم ،أعن ّ
ّ
جبهة احلق عىل جبهة الباطل.
ِ
وأمتنا
ويل العرص ّ
املقدس وروح خاتم األنبياء ّ
املطهر عن شعبنا ّ
ّ
اللهم ،ارض ع ّنا قلب ّ
وعلمائنا وجماهدينا يف هذا الطريق.
املطهرة لشهدائنا األع ّزاء ،شهداء العلم وشهداء الطاقة النووية،
اللهم ،احرش األرواح ّ
ّ
مع أوليائك.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ال

يف لقاء جمعٍ من الأ�سرى املحرّرين

املحررين.
املناسبة :لقاء األرسى ّ

املحررين.
احلضور:
ٌ
جمع من األرسى ّ

املكان :طهران.
الزمان2012/8/15 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

أرحب بكم أيهّ ا اإلخوة األع ّزاء ،يا من كنتم جواهر مسرتجعة من ذخرية اإليمان يف
ّ
جامد ال قيمة له إىل األملاس ،وهذا
عنرص
يتبدل
ٌ
مر القرون ّ
ٌ
اجلمهورية اإلسالمية .عىل ّ
تبدل
إن كان فيه هذا االستعداد إىل
التحول .إ ّن مرحلة األرس هي تقصري للقرون اليت ّ
ّ
كل إنسان ٍ
املحررين.
ّ
ّ
مستعد إىل املاسات ّ
الرباقة :األرسى ّ

القيمة اليت ّبينتموها أيهّ ا األصدقاء .بالطبع ،أنا العبد طالعت عدد ًا من الكتب املتع ّلقة
ّ
املحررين
سيد
بذكريات األرسى
بسيدنا العزيز اجلليلّ ،
املحررين ،وكذلك ما يرتبط ّ
ّ
ّ
املرحوم أبو ترايب ،ويمكن أن يتفطن اإلنسان من خالل ما كُ تب وأُ ّلف حول مرحلة
قص ٍة طويلة ،ونحن ال نزال بحاجة لسماع هذه
األرس ،أ ّن ذلك ُي ّ
عد فصالً صغري ًا من ّ
القصة الطويلة.
ّ

معنويات ال مثيل لها
ّ
إنّين أقول هنا ،ولإلنصاف ،إ ّن طيلة هذه السنوات الـ  ،22منذ رجوع أرسانا األع ّزاء
نعد من الكتب ما يعادل
وحمررينا الشاخمني ،أُنجز القليل من العمل ،وكان علينا أن ّ
ّ
مرات ما كُ تب إىل اآلن يف هذا اخلصوص ،وجيب أن يكون لدينا أفالم ف ّنية راقية
ّ
عدة ّ
املخيمات والسجون ،أنتم ترون كم أنتج الغربيون ومؤسسات
حمررينا يف ّ
حول وضع ّ
اإلنتاج السينمايئ الكربى من أفالم ٍحول أحداث األرس اليت وقعت يف احلرب العاملية
الثانية أو األوىل،
جيدة وراقية ،يف حني أ ّن ما هو موجو ٌد يف تلك األفالم يبينّ
ٌ
أفالم ّ
ويومياتهم
الروحية املا ّدية ألولئك األرسى الذين اع ُتقلوا واليت تظهر يف حياتهم
ّ
ّ
وكلماتهم ومعامالتهم .كذلك ،كنت قد سمعت أ ّن وكيل الصليب األحمر كان يقول
خميمات أرسى احلرب يف البالد األخرى
ألرسانا يف تلك احلالة إنّنا عندما نذهب إىل ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء جمعٍ من األرسى املح ّررين

مرسور من لقاء اليوم ،وآسف لق ّلة التوفيق ملالقاتكم أيهّ ا األع ّزاء األرسى
إنّين
ٌ
املحررون يف لقاءاتٍ مشاهبة .وإنّين أو ّد أن أنقل سالمي عربكم يف هذه اجللسة املعنوية
ّ
املحررين يف هذا البلد والذين يبلغ عددهم ما يقارب
واألخوية إىل جميع
واحلميمة
ّ
ّ
وتربوا يف مرحلة املحنة.
املحررين ذوي الشأن ،والذين عربوا جرس اآلالم ّ
 40ألف ًا من ّ
إ ّن قضية األرس يمكن النظر إليها من أبعاد ٍ خمتلفة .أحد هذه األبعاد هو تلك الذكريات
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نشاهد اليأس واإلحباط والكآبة واالنتحار وأمثاهلا؛ فلماذا ال يوجد عندكم مثل
معلوم :عندما ال يكون القلب
هذه األمور؟ كان عليه أن يطرح هذا السؤال .وجوابه
ٌ
مرتبط ًا باملعنويات وباهلل تعاىل تكون نتيجته هي تلك األمور ،وعندما يرتبط القلب
باهلل ،ويشعر هبذه الرابطة وبالثقة وال يرى نفسه وحيد ًا ،وعندما يشاهد نفسه داخل
املعنوية ـ كما جاء ذلك يف كلمات هؤالء األع ّزاء ويف
الضيقة واملهولة اجل ّنة
ّ
السجون ّ
جانب من
مذكراتهم اليت كتبوها ـ فال مكان هنا لإلحباط واليأس واالنتحار .وهذا
ٌ
ذرة من بحرها العميق والواسع ـ والذي هو
القضية اليت جيب علينا أن ن ّطلع عىل ّ
كل ّ
عبارة عن حياة األرسى ـ ونحن لسنا م ّطلعني.

قضية األسرى
الكتابة وصناعة السينما في
ّ
ٍ
اجليدة ،وجيب أن ُتحكى الذكريات؛
جيدة ،وجيب أن تؤ ّلف الكتب ّ
جيب إنتاج أفالم ّ
جميل أن ُتذاع
هذه الذكريات نفسها اليت قيلت اليوم فيها عاملٌ من الكالم ،وكم هو
ٌ
و ُتنرش .برأيي هو أن ُتذاع هذه الذكريات -اليت قيلت اليوم -كما هي يف اإلذاعة
والتلفزيون لكي يستمع الناس؛ فهذه ذخائرنا وكنوزنا؛ هي تلك الرثوات نفسها
اليت حفظت اإلسالم والشيعة ،وأوصلت اجلمهورية اإلسالمية إىل القدرة والع ّزة،
وجعلت شعب إيران مرفوع الرأس ،عزيز ًا يف العامل ،هذا أحد أبعاد القضية.

322

للقضية هو مسألة العربة والس ّنة اإلهلية .ففي النهاية ،نحن سنقيض
البعد اآلخر
ّ
عدة سنوات نعيشها ونحن
مرحلة عمرنا القصري يف هذه الدنيا ،وهي عبارة عن ّ
التحدي دائم ًا مع االستكبار وأمريكا ،بل هناك
التحديات بشكل ٍ دائم ،وليس
نواجه
ّ
ّ
وحتدي
التحديات الداخلية
حتديات خمتلفة؛ ولكن يف وضع الثورة اإلسالمية فإ ّن
ّ
ّ
ّ
كل ذلك
األمارة واملتس ّلطني واملحتكرين واملرتفني واملستكربين ّ
الشيطان والنفس ّ
والتعمق يف هذه الس ّنة اإلهلية .لع ّله
والتأمل
موجو ٌد أيض ًا ،نحن بحاجة إىل االعتبار
ّ
ّ
يف ذلك احلني عندما كان أسري احلرب املفروضة عبارة عن شاب مسلم يرزح يف ذلك
املعسكر أو يف ذلك الوضع ،أو يف تلك الزنزانة مع كل أنواع التعذيب؛ فإنّه بحسب
يتصور أ ّن مثل هذا الوضع يمكن
كوة أمل ٍ مفتوحة أمامه ،لع ّله كان
ّ
الظاهر مل تكن أي ّة ّ
يمتد لسنوات طويلة أو أنّه سينتهي إىل موته وقتله .انظروا اليوم إىل الوقائع ،لرتوا
أن ّ
ماذا حيدث؛ فأين هم اآلن وأين أنتم؟ إ ّن هذه عرب ٌة وهي عالم ٌة ومؤشرّ ٌ عىل صدق
اإلهلي.
الوعد
ّ

صدق الوعد اإللهي

تقول :كال ﴿ ،ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾((( ،فلقد
ليتصورها ،ال يف إيران فحسب ،بل يف العامل
أحد يف العامل
أجرى اهلل تعاىل حادث ًة ما كان ٌ
ّ
يتحول هكذا
أحد
ّ
ك ّله ،ما كان ٌ
ليصدق أ ّن ما يعتربه األمريكيون جزيرة من االستقرار ّ
ليصبح إعصار ًا يؤ ّدي يف النهاية إىل عزلة أمريكا واالستكبار وإنكلرتا وعمالئهم.
األمر اليوم هو هذا.
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ولنعمق اعتقادنا بحقّانية وصدق الوعود اإلهلية ،إذا قال اهلل
اإلهلي،
فلنؤمن بالوعد
ّ
ّ
(((
تعاىل ﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾  ،فلندرك معىن هذا ،ففي
البعيث مع
األيام كنتم تواجهون الذي يقوم بتعذيبكم أو رئيس السجن أو ذلك
تلك ّ
ّ
كل ذلك الضغط الذي كانوا يمارسونه ،واليوم فإ ّن شعب إيران يواجه أمريكا وسط
ّ
التحديات .إهنا نفس تلك القضية ﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
تلك
ّ
حق وصدق .فأولئك الذين ال يؤمنون بوعد اهلل ،فإ ّن اهلل تعاىل
ﮂ﴾َ ،ف َو ُ
عد اهلل ٌّ
حق .واليوم القضية هي
يطردهم ويلعنهم وخيرجهم من ساحة رحمته ،إ ّن َ
وعد اهلل ّ
نفسها بالنسبة لشعب إيران .لو أنّنا نلزتم بالرشوط اليت ذكرها اهلل تعاىل .كما الزتمتم
حتمي ًا لشعب إيران ،إ ّن هذه
هبذه الرشوط يف مرحلة أرسكم ـ فإ ّن النرص سيكون أمر ًا
ّ
عربة.
أولئك الذين كانوا يقولون لكم إنّه عليكم أن تبقوا يف هذا السجن إىل األبد ،أو كانوا
يقولون لكم سوف نعدمكم ،هؤالء صاروا يف مزابل التاريخ ،وهم أنفسهم الذين
أُعدموا أو أُبيدوا ،وأنتم اليوم  -بحمد اهلل  -يف اجلمهورية اإلسالمية ،حتيون أع ّزاء
درس ،وقد كان لنا مثل هذا الدرس يف املايض أيض ًا .بعضنا ما
شاخمي الرؤوس ،فهذا ٌ
ليصدق ،كانت الضغوط كثرية يف مرحلة القمع ويف زمن الطاغوت ،وهناك من
كان
ّ
كان يقول العني ال تقاوم املخرز ،وأنتم عبث ًا تناضلون وتقاومون  -كانت هناك جماعة

العالم إلى وضع جديد
يمر بمرحلة انتقال
انظروا اليوم إىل العامل،
فالعالمات ظاهرة .لقد ذكرنا مرار ًا أ ّن العامل ّ
ٍ
ٍ
مصريي يف
دور
إىل وضع ٍ جديد وأحداث جديدة .إ ّن سلوكنا ونوايانا وأعمالنا هلا ٌ
ّ
نضل
تعيني تشكّ ل هذه الوضعية اجلديدة .وألجل أن تكون قلوبنا ثابتة وقوية وال
ّ
املحررون -يمكن أن تكون بالنسبة لنا نجم ًا هادي ًا.
الطريق ،فإ ّن حياتكم -أيهّ ا ّ
احلج.40 ،
(ّ )1
( )2األحزاب.23 ،
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فنية ّ
إنتاج أعمال ّ
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وينتج عنها
صور ُ
إنّين أعتقد وأؤكّ د عىل رضورة أن ُتنقل أحداث األرس و ُتكتب و ُت ّ
ٍ
معينة ،بل إنّه عبارة
أعمال ف ّنية فاخرة ،وليس هذا بمعىن حماية فئة ّ
ٌ
حمددة أو حادثة ّ
عن إمضاء وثيقة انتصار شعب إيران وتثبيتها وترسيخها ،وجيب أن ُينجز هذا العمل.
إنّين أطلب من ف ّناين بلدنا ومسؤويل الوسائل اإلعالمية أن ينهضوا هبذا العمل
وعليكم أن تساعدوهم ،وحلسن احلظ هذا ما يظهر من كلمات أع ّزائنا .ولست -أنا
وثائق كثرية ،هذا باإلضافة إىل أنّكم أنتم وثائق
العبد -بمعزل عن هذه األمور ،توجد
ٌ
ٍ
ٍ
حية ،فاستعينوا بالذكريات دون زيادة أو نقصان ودون إفراط أو تفريط ،واذكروا ما
ّ
حدث ،وعندما يتالزم هذا مع البيان الفنيّ فإنّه سوف حيدث انقالب ًا عجيب ًا يف القلوب
عد آخر لقضية أرسكم وحتريركم.
وحيات .فهذا ُب ٌ
والر ّ
ّ

السجل اإللهي
في
ّ
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حمررونا األعزاء إىل
ُب ٌ
عد آخر أيض ًا ،يتع ّلق بالثواب اإلهلي .يف ذلك اليوم الذي رجع ّ
قسم منهم ـ لع ّله بضعة آالف ـ إىل هذه احلسينية
هذا البلد يف الدفعة األوىل وجاء ٌ
سيدنا العزيز اجلليل املرحوم أبو ترايب خطبته ،اضطرب قليب كثري ًا
والتقينا هبم ،وألقى ّ
من رؤية هذا املشهد وهؤالء الشباب واسرتجاع هذه القيم الكربى اليت عادت إلينا،
السجل اإلهلي ،وأنا اآلن ما زلت
قلت :اعلموا أ ّن كل حلظة من عمركم حمفوظة يف
ّ
عىل هذه العقيدة :إ ّن كل حلظة من تلك اللحظات حمفوظة عند اهلل تعاىل ،وهي حلظات
بأي بيان ،وأنتم قد قضيتم لسنوات مثل هذه
ال يمكن وصفها أو توضيح عمقها ّ
ٍ
الساعات واللحظات ،كل ٍ
وكل حلظة من تلك اللحظات املريرة
حبة من جماهداتكمّ ،
ّ ّ
لكن الكرام الكاتبني
لن تعزب عن
السجل اإلهلي ولن ُت َ
ّ
فقد .نحن ننىس وأنتم تنسونّ ،
عند اهلل لن ينسوا ،فتلك املجاهدات حمفوظة ،غاية األمر اسعوا حلفظها؛ وهذا أيض ًا
نصيح ٌة لنا ونصيحة لكم أيهّ ا األع ّزاء.
ٍ
جهة ،وثواب عائالتهم ـ أزواجهم ،وأبنائهم ،وأمهاتهم،
املحررين يف
إ ّن ثواب
ّ
ٍ
وأمهات الشهداء يف بيت ما ،أو مالقاة
وأقارهبم ـ يف جهة .أحيان ًا ،عندما نو ّفق للقاء آباء ّ
ٍ
مرت عىل عائالت األرسى ،وما هي أحاسيسهم،
أحد األرسى ،يفهم املرء ّأية أحوال ّ
أمر وأصعب من مشاعر عائالت
وكيف كانت مشاعرهم ،لقد كانت مشاعرهم ّ
ُ
أسري مفقود األثر« :هل رأيتم أحوال أرس عائالت الشباب الذين
الشهداء .قال يل أ ُخ ٌ
والكل
يكونون يف اجلبهة ليلة العمليات؟» لقد قال ح ّق ًا؛ فعندما حتني ليلة العمليات،
ّ
يعلمون أ ّن هذه الليلة هي ليلة العمليات ،فإ ّن قلوب عائالت الشباب املوجودين

قضية القدس في صلب الثورة
ّ

إنّنا اليوم أمام قضية أساسية يف العامل اإلسالمي وهي قضية القدس .ملاذا نقول إنهّ ا
قضية أساسية؟ أل ّن عملية التقسيم اخلاطئ واهلندسة املغلوطة للرشق األوسط ـ هذه
املنطقة اليت نعيش فيها وبلداننا ـ قد قامت عىل أساس مؤامرة إسكان الصهاينة هنا،
لعل وضع هذه املنطقة اليوم كان خمتلف ًا .فهذه االنشقاقات
لو مل حتصل هذه املؤامرة ّ
وهذه احلروب اليت حتدث يف هذه املنطقة ،وهذه التد ّخالت السافرة للقوى املتس ّلطة
قص ٌة طويل ٌة
واملهيمنة يف هذه املنطقة ،ك ّلها كانت ناشئة من هذه
القضية اليت هلا ّ
ّ
هامشية ،وعىل العامل اإلسالمي
ومفصلة .إ ّن سعيهم أن جيعلوا هذه القضية اليوم
ّ
ّ
طي
أن ال يسمح بذلك .عىل ّ
مر السنني املتمادية سعوا ألن جيعلوا قضية فلسطني يف ّ
حد ما؛ إ ّن حادثة كامب دايفيد وتداعياتها ،واليت ُتعترب
النسيان ،وقد نجحوا إىل ٍّ
من النقاط املظلمة لتارخينا املعارص ،إنّما كانت من أجل أن ينىس أهايل هذه املنطقة
وجه إىل أفواههم تلك الرضبة هو الثورة اإلسالمية
وجود بالد باسم فلسطني ،والذي ّ
األول النتصار هذه الثورة بل وما قبلها ،ومنذ بدايات
وإمامنا اجلليل؛ فمنذ اليوم ّ
النهضة ،كانت قضية فلسطني من القضايا األساسية فيها .وأحد عوامل اهتمام العامل
جهات أخرى أيض ًا .إ ّن سعيهم
اإلسالمي هبذه الثورة هو هذه القضية ،وإن كان هناك
ٌ
اليوم هو أن حيبطوا هذا ،وعىل العامل اإلسالمي أن ال يسمح بذلك.
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يف اجلبهات تصبح يف اضطرابٍ كبري .فهذا األخ لذلك األسري املفقود األثر ،كان
ليلة عندنا هي ليلة العمليات ،وكل ٍ
يقول يل :إ ّن كل ٍ
ليلة تكون قلوبنا يف اضطراب،
ّ
ّ
وتتساءل حوله وحول وضعه وماذا سيحدث له اليوم .بسبب هذه املحن واملصاعب
ورفيع.
عظيم جد ًا
حتملتها العائالت ،فإ ّن ثواهبم
ٌ
اليت ّ
ٌ
مرت عىل حياة شعب إيران وقد ربح فيها شعب
إ ّن هذا أحد فصول األحداث اليت ّ
كل شعبٍ ترتبط ع ّزته وقدرته وصدارته يف التاريخ بجهاد أبنائه ،وقد يكون
إيران .إ ّن ّ
هذا اجلهاد يف اجلبهة ،وقد يكون يف ميدان األرس؛ هبذه البطوالت اليت أظهرمتوها
أشخاص أيض ًا اس ُتشهدوا يف هذه
يف ميادين األرس وهذه االستقامة والثبات .هناك
ٌ
املرحلة نفسها ،الشهيد تندكويان والكثري من الشهداء اآلخرين الذين مل يرجعوا من
األرس ،واألكرثية رجعوا أع ّزاء وشاخمي الرؤوس .أسأل اهلل تعاىل أن حيفظ أجركم،
وأن يمنح كل أولئك الذين كان هلم يف هذه املرحلة التأثري والنفوذ واخلدمة وهداية
اآلخرين ،وعىل رأسهم جميع ًا سيدنا اجلليل العزيز املرحوم أبو ترايب ،رفيع الدرجات
إن شاء اهلل.
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الفلسطينية أمر بنيوي
القضية
ّ
ّ
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لقد شغلوا العامل اإلسالمي بالقضايا اهلامشية ،ظهر شخص وأثار قضية السنة
والشيعة ،وحتدث عن هالل شيعي .بالقرب منكم وعىل أسماعكم يضطهد الصهاينة
ويعرف حكومة اجلمهورية
عدة ماليني من الفلسطينيني لستني عام ًا وال ترون ذلكّ ،
خطر؟! أيوجد
اإلسالمية اليت رفعت هذه الراية ،وأعادت هذه امللحمة إىل احلياة بأهنا ٌ
خيانة أعظم من هذه؟ إ ّن شعب إيران مل ولن يسمح بذلك ،إ ّن شعب إيران اليوم
ٍ
يسدد رضب ًة إىل
يتحرك يف يوم القدس بحيث ّ
وبتوفيق من اهلل وبإرادته ومشيئته سوف ّ
أعداء اإلسالم وأعداء فلسطني.

أمر
إ ّن قضية فلسطني بالنسبة للجمهورية اإلسالمية ليست أمر ًا تكتيكي ًا ،بل هي ٌ
اإلسالمي
نحرر هذا البلد
ناشئ من االعتقاد
أسايس
بنيوي
ٌ
ٌّ
اإلسالمي .إن تكليفنا أن ّ
ّ
ّ
ّ
وحماتها الدوليني ،ونرجعها إىل شعب فلسطني،
الغاصبة
ة
القو
وقبضة
سلطة
من
ُ
ّ
ديين وواجب عىل جميع املسلمني ،وعىل جميع الشعوب اإلسالمية
إ ّن هذا
ٌ
تكليف ّ
وتكليف إسالمي.
واحلكومات اإلسالمية أن يقوموا هبذا العمل ،إ ّن هذه مسؤولي ٌة
ٌ
إنّنا ننظر هبذه العني إىل قضية فلسطني ،وعىل اآلخرين أن ينظروا بنفس هذا املنظار،
فال ينبغي أن تصبح هذه القضية ضمن األالعيب السياسية واملبادالت السياسية
والتنازالت السياسية ،ويف بعض األحيان اخليانية؛ فالقضية قضية دينية واعتقادية،
وينبغي متابعتها.
ومرة
مرة يف الثورة اإلسالميةّ ،
وإنّين أقول لكم كما أ ّن نجم صبح األمل قد سطع ّ
املحررون ،فإ ّن شفق األمل سيسطع حتم ًا
ومرة يف حياتكم أيهّ ا ّ
يف احلرب املفروضةّ ،
وستعود فلسطني حتم ًا إىل شعبها ،وتلك الزائدة املختلقة واملصطنعة س ُتمحى من
شك يف ذلك أبد ًا.
ساحة اجلغرافيا ،ال ّ
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إ ّن القضية املؤملة يف ّأيامنا هذه هي قضية الزلزال  -اليت أرى من الالزم أن أذكّ ر بشأهنا
حزين ومتأ ّلم؛ أل ّن جمع ًا من
شك أ ّن كل شعب إيران يف هذه احلادثة
وأؤكّ د  -ال ّ
ٌ
أع ّزائنا وأبناء وطننا نزلت هبم مصيبة ،وهي حادث ٌة مريرة أيض ًا ،وقد حدثت يف ّأيام
شهر رمضان .نسأل اهلل تعاىل بمشيئته ،وبعنايته وألطافه أن يعني مسؤويل الدولة
وشعبنا العزيز ليتمكّ نوا من ختفيف آالم أهايل أذربيجان ،وإن شاء اهلل يعينوهنم يف
التقدم يف عملهم ،إن شاء اهلل يمنحهم الصرب ويطمنئ قلوهبم ،نسأل اهلل تعاىل أن يزنل
ّ
احلقيقي عىل شعبنا
بركاته عىل شعبنا العزيز وجيعل شهر رمضان شهر ًا مبارك ًا باملعىن
ّ
واجلمهورية اإلسالمية.

اللهم ،اجعل هؤالء املصابني يف طريقك مشمولني برحمتك وبركتك.
ّ

يتحركون عىل طريق إعالء كلمة احلق ،وآجرهم.
اللهم ،أثب ّ
ّ
كل أولئك الذي ّ

اللهم ،احرش إمامنا اجلليل الذي فتح هذا الطريق أمامنا مع أوليائك.
ّ
اللهم ،احرش شهداء مرحلة األرس ومن توفيّ منهم واملرحوم املغفور له أبو ترايب هذا
ّ
واملدبر والعبد الصالح مع أوليائك ،واحرش والده اجلليل
العامل املجاهد والصبور
ّ
أيض ًا مع أوليائك.
اللهم ،و ّفقنا خلدمة أولئك الذين يستحقّون خدمتنا الصادقة.
ّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء �أهايل القرى التي �أ�صابها
الزلزال يف �أنحاء �آذربايجان ال�شرقية

املناسبة :زيارة املناطق املنكوبة يف الشمال.
احلضور :أهايل القرى اليت أصاهبا الزلزال.

املكان :القرى املنكوبة يف املنطقة.
الزمان2012/8/16 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أهايل القرى التي أصابها الزلزال

ونبينا أيب القاسم املصطفى
والصالة
رب العاملني،
احلمد للهّ ّ
ّ
ّ
سيدنا ّ
والسالم عىل ّ
بقية
حممد وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني اهلداة
ّ
ّ
سيما ّ
املهديني املعصومني ،ال ّ
اللهّ يف األرضني .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
سالم اولسونسزيهقارداشالر ،باجيالر ،عزيز جوانالر(.حتية باللغة الرتكية)
و ّفقكم اهلل جميع ًا ومنحكم الصرب .لقد آملت حادثة اهل ّزة املريرة ،يف هذه املنطقة
جميع القلوب ،واجلميع كانوا يف مصيبة .نسأل اهلل تعاىل أن يلهم املصابني الصرب،
ونطلب منه ع ّز وجل أن يو ّفق أهايل آذرباجيان األع ّزاء .وأقول لكم جميع ًا ـ
وخصوص ًا جوانالر ـ إ ّن هذه احلادثة يمكن أن تكون بالنسبة لكم منطلق ًا إىل األمام،
وبصربكم واستقامتكم وسعيكم وتعاونكم وتآزركم وتآسيكم يمكنكم -إن شاء
اهلل -أن تصنعوا من هذه احلادثة منطلق ًا.
جيدة،
مسؤوليات كبرية ،وقد أُنجزت إىل اآلن
بالطبع ،عىل املسؤولني
ٌ
أعمال ّ
ّ
األساسية ستكون بعد هذا ،إعادة البناء والعمل عىل تثبيت القواعد وبناء
واألعمال
ّ
األبنية املضا ّدة لله ّزات ،جيب أن تتمكّ ن من تبديل وجه هذه املنطقة بعد هذه اهل ّزة.
نسأل اهلل تعاىل أن يو ّفق املسؤولني هلذا األمر ،وأنتم ينبغي أن تساعدوا وتشاركوا،
كل أنحاء البلد يواسيكم كما
فليتعاون أفراد الشعب مع املسؤولني .وإ ّن شعبنا يف ّ
ا ّطلعت وتو ّقعت وشاهدت ،فليس األمر أ ّن بقع ًة من هذا البلد قد نزلت هبا مصيبة
شعب
الكل يواسون .بحمد اهلل إ ّن شعبنا هو
وبقي اآلخرون ال مبالني ،كلاّ  ،فإ ّن
ّ
ٌ
قوي ،فالقدرة املوجودة اليوم يف إيران وهذه الع ّزة
م ّتحد وبسبب هذا اال ّتحاد هو ّ
املتعددة
األساسية إىل هذا اال ّتحاد املوجود بني رشائح هذا الشعب
ترجع بالدرجة
ّ
ّ
ويف خمتلف املناطق.
أقدم املواساة والعزاء ألبناء هذه
لقد كان هديف من هذا السفر  -بالدرجة األوىل  -أن ّ
املنطقة األع ّزاء ـ منطقة آهر ،ورزقان ،هريس ،والقرى واملناطق املحيطة هبذه املدن
الثالث ـ مواساة من فقدوا األع ّزاء واألبناء  -نسأل اهلل تعاىل أن يزنل هبم الصرب -
األسايس .وبالدرجة الثانية أن أ ّطلع عن قرب عىل األعمال املنجزة؛
هذا هو هدفنا
ّ
تعرضوا هلذه اهل ّزة ،فقالوا إ ّن اخلدمات اليت أنجزت إىل اآلن
لقد سألت بعض الذين ّ
جيدة ،وبمشيئة اهلل ستبقى هذه اخلدمات عىل هذا املنوال .وبالطبع إ ّن
هي خدمات ّ
أنواع اخلدمات ختتلف ففيما بعد ستكون األعمال أكرث ثقالً وتأسيس ًا عىل أمل أن
يتمكّ ن املسؤولون من أداء هذه الوظائف بتوفيق من اهلل .أستودعكم اهلل جميع ًا.
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ال

يف لقاء جمعٍ من م�س�ؤويل
حمافظة �آذربايجان ال�شرقيّة

املترضرة بالزلزال يف آذرباجيان
املناسبة :زيارة املناطق
ّ
الرشقية.
ّ

الرشقية.
جمع من مسؤويل حمافظة آذرباجيان
احلضور:
ٌ
ّ
املكان :تربيز.
الزمان2012/8/16 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

ٍ
كل بالء إن كان منك هو
نشكر اهلل تعاىل عىل جميع نعمه؛ هذه البالءات هي نعمةٌّ .
كل أملٍ إذا كان منك هو راحة.
نعمةّ ،
الدامس
عب�دك إذا وضعته يف الظالم ّ
ٍ
رضبة عىل عروقي وأورادي هي
كل
ّ

فلكي ي���رى ال�� ّن��ور الساطع
من أجل أن ا ّتصل برحمتك وعطفك

()1

احلمد هلل ،إ ّن سفرنا إىل تربيز قد حصل هبذه الشاكلة .لقد قال لنا السيد شبسرتي
يف لقائنا مع اإلخوة واألخوات اآلذرباجيانيني ،يف الـ  29من شهر هبمن ،تعالوا إىل
حسن« ،آقا بايورن أولدي»(تركي) لقد حصل ما ذكره ،فجئنا إىل تربيز ،ونسأل
تربيز.
ٌ
وحمبيت
مر ًة أخرى إىل تربيز .إ ّن أنيس ّ
اهلل تعاىل أن ّ
هييئ األمور لنتمكّ ن من املجيء ّ
مرتني إىل تربيز ،وذهبت إىل خامنه
لتربيز وآذرباجيان ،هي ّ
حمب ٌة ذاتية .قبل الثورة جئت ّ
(((
مرات أيض ًا إىل خامنه وإىل شبسرت  .لقد
وشبسرت ،وبعد الثورة أيض ًا ،جئنا ّ
عدة ّ
شاهدنا تلك األماكن عن قرب ،لقد رأيت أهايل تربيز خمتلفني عن جميع األماكن .يف
األول بعد الثورة إىل تربيز ،وعندما رجعت إىل طهران ،قلت لإلمام إ ّن أهايل
سفري ّ
ٍ
أي مكان ذهبنا كان الناس يظهرون
هذه املنطقة خيتلفون عن سائر املناطق؛ نحن إىل ّ
حمبتنا ،ونو ّد أن يتحقّق
حمبتهم وتع ّلقهم بالثورةّ ،
لكن تربيز كانت شيئ ًا آخر .هذه هي ّ
ّ
فلرن كيف حيدث ذلك.
مر ًة أخرى» ،إن شاء اهلل؛ َ
ذلك« ،املجيء ّ
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صنع س ّلم ٍ
الطبيعية ،يمكن
(((هبذه العني جيب النظر إىل هذه البالءات الطبيعية وغري
ُ
ّ
منصة للتحليق .نشكر اهلل أن
للعروج من هذه البالءات اليت تزنل ،معراج إىل اهللّ ،
و ّفقنا للمجيء إىل هنا ومشاهدة املنطقة عن قرب ،وإن كانت هذه الساعات اخلمس
عدة أماكن ،فلو كان
اليت أمضيناها يف اجلولة غري كافية ومل نتمكّ ن من مشاهدة سوى ّ
وجمال وفرصة ،فرغبتنا كانت ألكرث من ذلك.
وقت
ٌ
هناك ٌ

شخصي ًا جتربة تتع ّلق بأعمال اإلغاثة يف
جيدة .إ ّن يل
ّ
األعمال اليت أنجزت كانت ّ
الزالزل والسيول .يف السنوات الغابرة كان لنا قبل الثورة أيض ًا مشاركة يف كوارث
الزالزل ،وقد شكّ لنا جمموعات اإلغاثة ،يف ذلك الزمن الذي مل يكن هناك تد ّخل
( )1بروين اعتصامي :شاعرة إيرانية معروفة.
( )2قرى ومدن يف حمافظة آذربيجان.
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للحكومة؛ فاألسد والشمس((( يف ذلك الزمان كان ال يشء ،يف زلزال فردوس حيث
تم تسوية هذه املدينة باألرض ك ّلي ًا ،وطيلة شهرين فإ ّن األسد والشمس أرسل
ّ
أما عىل صعيد اخليم واألغطية وأمثاهلا ،فال يشء.
ملرتني فقطّ ،
إعانات ّ
عينية وغذائية ّ
صعدت املنرب يف ذلك
فقد كانت مثل تلك األمور قليلة جد ًا جد ًا وال ُتذكر! ولقد
ُ
عما فعله لكم «األسد والشمس» ،ويبدو يل أنهّ م
الوقت،
ُ
وألقيت خطب ًة يف الناس ّ
قالوا إنّه طيلة هذين الشهرين أعطونا مئة غرام من السكّ ر! ويبدو أنهّ م أعطوهم من
يقدموا هلم ما يلزم ألمور حياتهم .لقد
املساعدات
العينية بنفس هذا املقدار ،ومل ّ
ّ
منفي ًا يف إيرانشهر ،حدثت سيول
ذهبنا إىل هناك وا ّطلعنا وبدأنا العمل .وعندما كنت ّ
فسوت أغلب البيوت باألرض و ُد ّمرت بساتني
وقد أزالت حوايل  %90من املدينةّ ،
لع
النخيل ،ونحن هناك أيض ًا قمنا بأعمال اإلغاثة مع أولئك املنفيني .هلذا ،فإنّين م ّط ٌ
ُ
املرة يف آذرباجيان ال نظري له ،سواء
عىل مشاكل هذا العمل ،إ ّن العمل الذي أنجز هذه ّ
األولية ونصب اخليم.
بلحاظ فرق البحث واالستقصاء ،أم بلحاظ أعمال اإلغاثة ّ
بالنسبة للمنكوبني فإ ّن اخليم هي من اللوازم اليت تقع بالدرجة األوىل؛ فإذا ُوجدت
جد ًا يف احلفاظ
اخليمة فإ ّن ذاك الذي ُد ّمر بيته يشعر أنّه يف ملجأ ،هذا األمر نفسه مؤ ّث ٌر ّ
السكن
عىل األمان
النفيس .احلمد هلل ،لقد شاهدنا الكثري من اخليم قد نُصبت ،وتقديم ّ
ّ
تتقدم عىل نفس الوترية ،إن شاء اهلل.
املؤ ّقت ،واألعمال الالحقة أيض ًا ،جيب أن ّ

مطلوب اآلن يف هذه املنطقة ،هو أجهزة التدفئة .لقد قال السادة اآلن ،إنّه خالل
ما هو
ٌ
مطلوب
سيتم بناء املساكن لضحايا الزلزال .لكن ما هو
شهرين ـ أقل أو أكرث ،بيد اهلل ـ
ٌ
ّ
واحلمامات؛ فمثل هذه
الصح ّية
 قبل هذا  -هو األغطية وأجهزة التدفئة والوسائلّ
ّ
فورية .ومن األشياء اليت جيب أن توضع بأيدي
األشياء مطلوبة ّ
جد ًا وهي واجبات ّ
جد ًا .توجد
احلمامات واللوازم
الصحية ،فهذه مطلوب ٌة ّ
ّ
الناس بالدرجة األوىل قطع ًاّ ،
مؤمنة يف مناطق أخرى ،وجيب تأمني
مياه للشفة يف بعض األماكن ،ولكن قد ال تكون ّ
رضورية ،وال ينبغي االكتفاء بإحضار قوارير املياه .هذا
املياه رسيع ًا هلم؛ فهذه أشياء
ّ
جد ًا ،ولكن هذا األمر خيتلف بالنسبة لعائلة تريد أن تستيقظ صباح ًا
جيدة ّ
وإن كانت ّ
وتتمكّ ن من الوضوء حتت حنفية املياه ،وغسل األيدي والوجوه ،فمثل هذه األمور
النفسية .نحن الذين نجلس خارج ًا ،قد ال تبدو
آثار كبرية واستثنائية من الناحية
هلا ٌ
ّ
مهمة بالنسبة لنا ،لكن عندما يعيش املرء يف مناطق الزالزل أو السيول يدرك مدى
ّ
أمهية هذه األمور.
ّ
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( )1عندما يقول اإلمام القائد «األسد والشمس» يقصد نظام الشاه السابق« .األسد والشمس» هو شعار
العلم اإليراين قبل الثورة وبعدها تم حذفه واس ُتبدل بكلمة «اهلل».

السيارة أ ّن اهلالل األحمر أعلن طالب ًا عدم إرسال
اآلن ،حني جميئنا ،سمعت من راديو ّ
حسن جد ًا ،إ ّن هذا جيد وال عيب فيه؛
العينية واالكتفاء بتقديم األموال.
املساعدات
ٌ
ّ
جيد ًا
أي من املمكن أن يكون يف إرسال األلبسة وأمثاهلا ٌ
يشء من اإلهانة؛ وليس األمر ّ
ـ وإن كان ال يوجد عيب يف هذا األمر للوهلة األوىل ـ لكن ما هو العيب يف إرسال
احلرامات؟ فأن يرسل الناس األغطية أو املالحف أو أكياس ال ّنوم ،فما املانع يف ذلك؟
يؤمن مئة كيس لل ّنوم من السوق ويرسلها إىل
فافرضوا مثالً أ ّن هناك من يمكنه أن ّ
جيد ،أو افرضوا مثالً ،أ ّن هناك من يستطيع
أمر ّ
هنا ،فما هو العيب يف ذلك؟ إ ّن هذا ٌ
يؤمن  500حلاف ويرسلها ،هناك من لدهيم املال ويرغبون باملساعدة ،فيشرتون
أن ّ
احلرامات من السوق ويعطونكم إياها لريفعوا عن كاهلكم التعب؛ هلذا ،أوصوا بأن
يتم إظهار االستغناء عن الناس هبذه الطريقة ،هناك بعض األشياء فيما لو قام الناس
ال ّ
يسهلون عملكم ،يف الوقت الذي
برشائها من األسواق بأنفسهم وأرسلوها لكم فإنهّ م ّ
اجليد ،أن يذهب أحدهم لرشاء اللحاف ويعطيكم ّإياه وأنتم
يشعرون معه بالشعور ّ
تقدمونه هنا ،فهذا أفضل من إيداع مليون تومان أو  500ألف تومان ،يف حساب
ّ
النفسية.
اهلالل األحمر .فالتفتوا إىل دقائق األمور
ّ
كل حال ،نسأل اهلل تعاىل أن يعينكم أنتم الذين ختدمون وتتعبون ،وكذلك أبناء
عىل ّ
قدموا املساعدات من خمتلف املناطق وأرسلوا اهلدايا أو األموال،
شعبنا العزيز ،الذين ّ
لتستمر يف هذا العمل ،وكذلك ليعني عىل
أو سوف يفعلون .وإن شاء اهلل هيدي القلوب
ّ
وجه اخلصوص املؤمنني واألع ّزاء الذين يعيشون يف هذه املنطقة .إ ّن منطقة أرسباران
معلوم ،إن أرسباران
ولعل هذا بالنسبة ملن يعرفون التاريخ
هي منطقة الشجاعة،
ّ
ٌ
من املناطق اليت ُيعرف أهلها بالنخوة ،فلها مثل هذه اخلصوصية .بالطبع إ ّن كل

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء جمعٍ من مسؤويل محافظة آذربايجان الرشقية

ٌ
وفعال ،وكل األجهزة األخرى تتعاون؛ أسأل اهلل
السيد املحافظ
نشيط ّ
احلمد هلل ،إ ّن ّ
بمشيئته أن حيفظ اجلميع .وإنّين أرجو أن ُتتابع هذه األمور عىل املنوال نفسه .اآلن،
رضورية هنا .عىل الظاهر يف منطقة ورزقان نفسها ،حيث
إ ّن أدوات ووسائل التدفئة
ّ
حيل خالل  16يوم ًا تقريب ًا ،إ ّن املنطقة هنا
قال يل أحد أبناء تلك القرى إ ّن الربد سوف ّ
األيام تابعت أحوال الطقس ،فقيل يل إ ّن بعض األماكن تصل
منطقة باردة .يف هذه ّ
طقس
فيها احلرارة إىل  10درجات ،ويف هذا الفصل إ ّن عرش درجات يف الليل هي
ٌ
أرسة،
بارد؛
فهذا ما يتط ّلب وسائل التدفئة ،فهؤالء ليس لدهيم أغطية أو حلف أو ّ
ٍ
الردم .وإىل حني استنقاذها وإخراجها ومتك ّنهم من استعماهلا
ّ
فكل يشء أصبح حتت ّ
سيطول األمر ،فهل سيحصل هذا أم ال؟ هذا ما ُيلزم تقديم العون ألهايل املنطقة.
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واهلمة اآلذرباجيانية اليت ظهرت
آذرباجيان هي عىل هذه النحو ،فالغرية اآلذرباجيانية
ّ
ٌ
حمفوظ لكن
طيلة الدفاع املقدس كانت ظاهرة قبلها يف الثورة وإىل يومنا هذا ،وحقّها
ملنطقة أرسباران خصوصية من هذه الناحية ،وأبناء هذه املنطقة األع ّزاء اب ُتلوا هبذه
احلادثة ،ومثل هذه األحداث موجودة دائم ًا .ويقول الشاعر املرحوم شهريار( :يتلو
القائد شعر ًا باللغة الرتكية).
انظروا إنهّ ا كثرية (اوغولسوزدور تشخ دي ،يئتيم ،دير ،تشخ دي) إ ّن الدنيا ك ّلها مليئة
كل حال هذه األمور حتدث عادة .نسأل اهلل تعاىل بمشيئته أن يزنل
هبذه األحداث ،عىل ّ
امليض يف مسري احلياة.
الصرب واالستقامة عىل اجلميع ،ويتمكّ نوا بمشيئته من
ّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ال

يف �صالة عيد الفطر

املناسبة :خطبتا صالة عيد الفطر.
وعامة الشعب.
حشد من املسؤولني
احلضور:
ٌ
ّ
املكان :طهران.
الزمان2012/8/19 :م ( 1شوال  1433هـ.).
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اخلطبة األوىل

ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

رب العاملني .أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكّ ل عليه ،وأصليّ وأس ّلم عىل
واحلمد للهّ ّ
رسه ومب ّلغ رساالته بشري رحمته ونذير نقمته
حبيبه ونجيبه وخريته يف خلقه وحافظ ّ
حممد ،وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني اهلداة
ونبينا أيبالقاسم املصطفى ّ
سيدنا ّ
ّ
أئمة املسلمني وهداة املستضعفني
بقية اللهّ يف األرضني،
ّ
ّ
وصل عىل ّ
سيما ّ
املهديني ،وال ّ
وحماة املؤمنني.

للقضية
يوم القدس البعد اآلخر
ّ

التوجه إىل قضايا العامل
وكذلك أظهر هذا الشعب من نفسه يف ُبعد ٍ آخر للقضية ،وهو
ّ
اإلسالمية ،حرك ًة ظاهر ًة وساطعة ،وهي حركة يوم القدس.
األمة
اإلسالمي وقضايا ّ
ّ
لقد ع ّظموا ذكر اإلمام الكبري ،ودعموا يف مشاركتهم يف املظاهرات شعب فلسطني
احلار وباألفواه
ومهمة للعامل اإلسالمي يف الطقس
أساسية
قضي ًة
ّ
ّ
ّ
املظلوم ،ودعموا ّ
اإليراين عىل هذه احلركة اليت
كل الشعب
الصائمة؛ وهو موضع شكر؛ إنّنا نشكر ّ
ّ
تأثري كبري عىل العامل اإلسالمي،
كانت يف حم ّلها ويف الوقت املناسب ،واليت سيكون هلا ٌ
شك إن شاء اهلل.
وال ّ
شعوب أخرى أيض ًا ،تناغمت معنا ،وشاركت شعب إيران نداءه
ويف عامنا هذا ،هناك
ٌ
الدول اليت كان تس ّلط وهيمنة بقايا األنظمة
أكرث من السنوات السابقة .ففي بعض ّ
الطاغوتية مانع ًا من أن يظهر الناس مشاعرهم بشأن فلسطني ،فإنهّ م استطاعوا هذه
ّ
ً
يستمر
سوف
ار
التي
وهذا
امليدان،
إىل
يزنلوا
أن
اهلل،
بحمد
،
ا
أيض
الدول
تلك
السنة يف
ّ
ّ
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اإلهلية ،وأبارك للمؤمنني
أدعو جميع اإلخوة واألخوات األع ّزاء برعاية التقوى
ّ
ويقربون قلوهبم إىل
والصاحلني ول ّلذين يؤ ّدون عمالً هلل ويف سبيل اهلل،
ويتحركون ّ
ّ
اهلل الرحيم والغفور .هذا عيد الفطر السعيد الذي هو يوم الرحمة ويوم املغفرة ويوم
األجر والثواب .أشكر اهلل أنّه جعل شهر رمضان ٍ آخر وعيد ٍ
فطر آخر من نصيبنا؛ جيب
نقدر هذه ال ّنعمة اإلهلية.
أن ّ
السنة -كما كان املرء يسمع األخبار من هنا وهناك
بحمد اهلل ،إ ّن شهر رمضان هذه ّ
واملتوجهة إىل احلقيقة
املتوجهة إىل اهلل،
ويشاهدها -كان شهر ًا مبارك ًا؛ والقلوب
ّ
ّ
التجمعات الدينية ،ويف تالوة القرآن ،ويف
واملعنويات واألطياف املختلفة لشعبنا يف
ّ
ّ
ً
معنوياً
جوا
ليايل القدر املباركة واملليئة باخلري والربكة،
ّ
ّ
وبالتوسل والدعاء أوجدت ّ
مؤ ّثر ًا وباقي ًا يف البلد؛ جيب أن نغتنم هذا ،وأن نشكر اهلل تعاىل عىل توفيقه.

341

خطاب الويل لعام 2012م

بمشيئة اهلل .جيب أن نسأل اهلل تعاىل أن يمنح عبادات هذا الشعب العزيز يف هذا الشهر
السجادية« :يا من
قبوله ولطفه اخلاص وقيمته واعتباره؛ كما جاء يف دعاء الصحيفة
ّ
جيتيب صغري ما ُيتحف به ،ويشكر صغري ما ُيعمل له»« ...يا من يدنو إىل من دنا منه،
السجاد × يف
ومن يدعو إىل نفسه من أدبر عنه»((( ،هذا الدعاء الذي كان يتلوه اإلمام
ّ
ويعود الناس عىل قراءته.
مثل هذا اليوم ـ يوم عيد الفطرـ ّ
فيقربكم اهلل تعاىل إليه .أولئك الذين أعرضوا عن احلقيقة
ّ
فلتتقدموا خطو ًة نحو اهللّ ،
واملعنويات وعن اهلل وعن الدين ،فإ ّن اهلل تعاىل من سعة رأفته ورحمته يدعوهم إليه،
ّ
وهذا هو اللطف والرحمة اإلهليان .وشبابنا األع ّزاء الذين نالوا يف هذا الشهر تلك
ورانية سيحفظوهنا إن شاء اهلل ألنفسهم؛ فليحفظوا هذا الذخر إىل آخر أعمارهم،
ال ّن ّ
األقل هلذه السنة حىت يأيت عيد الفطر املقبل وشهر رمضان اآليت ،فلنحفظ
أو عىل
ّ
حيبها اهلل
األنس بالقرآن،
ّ
والتوجه إىل اهلل والذكر واملشاركة يف امليادين والساحات اليت ّ
تعاىل لعباده ،ـ سواء تلك الساحات املرتبطة بباطننا ،أم املرتبطة بسعة العامل اإلسالمي
اإلسالمية ـ واهلل تعاىل سوف يبارك.
واألمة
وجمتمعنا
ّ
ّ

اإلسالمية.
األمة
اللهم ،أنزل رحمتك وبركتك عىل هذا الشعب ،وكل ّ
ّ
ّ

اإلسالمية عىل أعدائهم.
األمة
اللهم ،انرص هذا الشعب العزيز وكذلك ّ
ّ

احلقيقية يوم ًا بعد يوم.
والروحانية
باملعنويات
والقليب
املعنوي
اللهم ،زد ارتباطنا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣ﴾
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( )1الصحيفة السجادية ،ص ،204من دعائه × يف يوم الفطر.

اخلطبة الثانية
ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

وصل
حممد وآله ال ّطاهرين،
ّ
ونبينا ّ
احلمد للهّ ّ
رب العاملني ّ
والصالةّ ،
سيدنا ّ
والسالم عىل ّ
سيدة نساء العاملني واحلسن واحلسني
اللهم عىل أمري املؤمنني
ّ
ّ
والص ّديقة ال ّطاهرة ّ
حممد،
ن

ب
وجعفر
،
عيل
ن

ب
د
وحمم
احلسني،
بن
وعيل
اهلدى
وإمامي
حمة
الر
سبطي
ّ
ّ
ّ
ّ
عيل،
عيل،
وموىسبنجعفر،
وعيل بن ّ
وعيل بن موىسّ ،
حممد ،واحلسنبن ّ
ّ
وحممد بن ّ
ّ
أئمة املسلمني وحماة
املهدي ،صلواتك عليهم أجمعني،
واخللف القائم
ّ
ّ
وصل عىل ّ
املستضعفني وهداة املؤمنني .أوصيكم -عباد اهلل -بتقوى اهلل.
التجمع العظيم لرعاية التقوى
أدعو جميع اإلخوة واألخوات املص ّلني يف هذا
ّ
والورع .ما أريد أن أذكره يف هذه اخلطبة :مسألتان ترتبطان ببلدنا وجمتمعنا ،أو املرتبطة
اإلسالمية.
باألمة
ّ
ّ
املرة ومصيبة الزلزال الذي حدث جلماعة
ما يتع ّلق بنا ،بالدرجة األوىل ،تلك احلادثة ّ
ٍ
ٍ
من أبناء وطننا األع ّزاء .ولنئ كان هذا احلادث قد وقع يف نقطة من بلدنا ،وجلماعة من
شعبنا ،لكن احلزن شمل جميع أبناء هذا البلد .يعلم اإلنسان ويشعر ،وكذلك فإ ّن
ٍ
ٍ
زاوية من
أي
التجارب ّ
تدل أ ّن شعبنا مل يكن أبد ًا غري مبال جتاه مثل هذه األحداث يف ّ
يستمر عىل ذلك .كانت
البلد ،وقد تد ّخل شعبنا يف هذه احلادثة بحمد اهلل ،وجيب أن
ّ
حتدث عنها وذكر أرقامها
والدمار كبري ًا ،ويوجد خسائر أيض ًا ،قد ّ
احلادثة مريرةّ ،
لقى عىل عاتق املسؤولني وعىل عاتق أبناء هذا الشعب ،هو
املسؤولون .إ ّن ما هو ُم ً
املساعدة عىل املسؤوليات امللقاة عىل عاتقنا.

مهمة؛ عندما يشاهد املرء عن قرب ،يدرك هذا األمر،
تم إنجاز أعمال ّ
بحمد اهلل ،لقد ّ
مهمة قد
تعرضوا هلذه احلادثة ،يعلم أ ّن هناك أعماالً ّ
وعندما ُيسأل أولئك الذين ّ
أُنجزت ،ولكن للعمل استمرار؛ واملسؤوليات ثقيلة وكبرية يف هذا الطريق .جيب
بمشيئة اهلل -أن يتمكّ ن املسؤولون من إزالة آثار هذه احلادثة إزال ًة كاملة ،باإلضافةٍ
ٍ
صفحة
وسيلة من أجل أن تتمكّ ن هذه املنطقة من بدء
يبدلوا هذا إىل
إىل هذا ،عليهم أن ّ
جديدة وناصعة يف حياتها ،إن شاء اهلل .وينبغي للعمران الذي سوف حيدث هناك،
ومهة املسؤولني وتعاوهنم فيما بينهم ،أن يزيل الذكريات
بفضل سعي الناس أنفسهم ّ
املؤملة هلذه املنطقة إزالة كاملة ،إن شاء اهلل.
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الشرقية
كلمة حول زلزال آذربايجان
ّ
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قضية يوم القدس ،هذه احلركة اليت بدأها إمامنا اجلليل ،وبحمد اهلل،
قضي ٌة أخرى هي ّ
ٍ
جد ًا ومليئة
تصبح يوم ًا بعد يوم أفضل ،وسنة بعد سنة أكرث حماسةً .هي حركة عميق ٌة ّ
اإلسالمية،
األمة
جمرد مظاهرات ،بل هي ٌ
دم جيري يف عروق ّ
ّ
باملعىن ،فهي ليست ّ
طي النسيان ،إ ّن هذه
رغم أنف أولئك الذين يريدون إيداع ّ
قضية فلسطني وشعبها يف ّ
القضية تصبح يوم ًا بعد يوم أكرث حيا ًة وسوف تكون كذلك .توجد مسؤوليات كبرية
ّ
بمسؤولياتهم
اإلسالمية .أسأل اهلل أن هيدي اجلميع للعمل
الدول
عىل عاتق مسؤويل ّ
ّ
ّ
ويعينهم ليتمكّ نوا من أدائها.

العالم اإلسالمي يشهد وضعًا جديدًا
إ ّن قضايا العامل اإلسالمي يف هذا املقطع من الزمان ،هي قضايا ال نظري هلا .إ ّن هذه
ومصريية
الت مدهشة ومزلزلة
حتو ٌ
ّ
التحوالت اليت حتدث يف العامل اإلسالمي هي ّ
ّ
لألمة اإلسالمية يف املستقبل .نسأل اهلل بمشيئته مثلما أنّه متكّ نت شعوب هذه
بالنسبة ّ
تستمر وترية هذا
املنطقة من القيام بأعمال كبرية ،وقام املسؤولون بأعمال ٍ الئقة ،أن
ّ
يتشعبون يف أساليبهم يوم ًا بعد
األمة اإلسالمية ـ الذين ّ
السلوك وأن ال يتمكّ ن أعداء ّ
مهة
يوم والذين يأتون ّ
قوتهم من جميع اجلهات إىل هذا امليدان ـ من التغ ّلب عىل ّ
بكل ّ
عرص جديد،
اإلسالمية ،وبالطبع ،إن شاء اهلل لن يتمكّ نوا من ذلك .لقد بدأ
األمة
ّ
ّ
ٌ
ً
ً
ظرف جديد ،ويشهد العامل اإلسالمي (اليوم) وضعا جديدا ،وهذا الوضع
ويتحقّق
ٌ
(((
سوف يؤ ّثر بالتدريج عىل حياة جميع شعوب العامل ﴿ ،ﰘ ﰙ ﰚ﴾  ،إن شاء
اهلل.

اإلسالمية
األمة
أمريكا
والصهيونية عدوا ّ
ّ
ّ
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تعرفنا إىل األحداث ،وأن ال نقع يف االشتباه واخلطأ ،فلنعلم أ ّن
َ
فلنسع يف حتليلنا ويف ّ
اإلسالمية ،وأ ّن زعماء األنظمة املتجبرّ ة هم أعداء
األمة
أمريكا
والصهيونية مها عدوا ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
أي مكان ،يف جهة ما ،فلنعلم أ ّن تلك اجلّهة هي
األمة اإلسالمية .فلو شاهدناهم يف ّ
ّ
يتحرقوا يوم ًا للشعوب
جهة الباطل واخلطأ ،فال نخطىء يف التحليل .إ ّن هؤالء مل
ّ
خيربوا وحيدثوا اخللل يف توجهاتها.
اإلسالمية ،بل إنهّ م يسعون ّ
ّ
بكل ما أمكنهم أن ّ
( )1هود.81 ،

يتكرر صداها عىل
واليوم (تشهدون) تلك الضوضاء اليت أحدثوها بأنفسهم ،وإن كان ّ
ألسن بعض الغافلني ،كاخلالفات املذهبية والقومية والعرقية واللغوية ،يضخّموهنا يف
حني أنهّ ا ليست من اإلسالم ،ففي اإلسالم ﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾((( ،فاجلميع
والكل إخوة .جيب علينا جميع ًا أن نستيقظ ونتبصرّ ونفتح أعيننا كي ال نقع
سواسية
ّ
يف اخلطأ أثناء التحليل.
اإلسالمية خري ًا وسعاد ًة
لألمة
اللهم،
بمحمد وآل ّ
ّ
حممد ،اجعل هذه احلركة العظيمة ّ
ّ
ّ
عامة.
ّ
األمة اإلسالمية.
اللهمّ ،
أذل أعداء ّ
ّ
ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
يم ِ
ح 
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
(((
ﭟ ﭠ ﭡ﴾

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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( )2العرص.3-2-1 ،
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كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء م�س�ؤويل النظام
و�سفراء الدول الإ�سالميّة

املناسبة :عيد الفطر السعيد.

اإلسالمية.
احلضور :مسؤولو النظام وسفراء الدول
ّ

املكان :طهران.
الزمان2012/8/19 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

أبارك هذا العيد الكبري جلميع احلارضين املحرتمني والضيوف األع ّزاء وسفراء الدول
األمة اإلسالمية يف
اإلسالمية،
ّ
ولكل الشعب اإليراين الكبري واملؤمن ،وجلميع أبناء ّ
كل العامل.
كل الدول املسلمة ويف ّ
ّ

عيد الفطر منشأ الع ّزة والشرف والكرامة

حروب القوى المستكبرة وتبعاتها
لقد كانت الشعوب املسلمة ،وطوال عرشات السنني ،رازح ًة حتت سلطة مستكربي
العامل وظلمهم .إ ّن احلروب العاملية اليت حدثت بني القوى املستكربة يف العامل بدأت
لكن الشعوب املسلمة وشعوب هذه
من أوروبا ،وقد تصارع مستعمرو هذا العاملّ ،
املنطقة قد وقعوا يف تبعات ومشاكل هذه احلروب ،وتبع ًا هلذه احلروب ،كان إجياد
احلساسة ،وبني الدول اإلسالمية،
هذه الزائدة الصهيونية اخلطرة واملهلكة يف منطقتنا ّ
اإلسالمي ،وتبع ًا هلذه احلروب ،كان البناء اخلاطئ واهلندسة املعيوبة
ويف قلب العامل
ّ
حق النقض (الفيتو)؛ أي إ ّن
ملن ّظمة األمم امل ّتحدة وجملس األمن ّ
والدول اليت متتلك ّ
امللوثة بالدماء ،اليت أحدثت تلك احلروب املهلكة ،أرادت تبع ًا لذلك
تلك األيادي ّ
والغنية بالنعم واملوقع
واملهمة
احلساسة
ّ
أن متسك بزمام العامل ،وجتعل هذه املنطقة ّ
ّ
(املركز) املُفرتض ال ّتحاد العامل اإلسالمي حتت سيطرتها ،وقد فعلوا ذلك .لقد ك ّنا
غافلني ،وكانت الشعوب املسلمة يف ُسبات ،فهوجمت ،واختلط مصريها بتلك
املشاكل املعقّدة واهلائلة اليت ما زالت ترزح حتتها ،لقد غفلنا ،لقد غفل زعماء الدول
الدول الكربى.
اإلسالمية يف ذلك الزمن ،وانطلت عليهم ُخدع ّ
ّ
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السعيد منشأ الع ّزة
املهم هو أن نعرف قدر هذه اللحظات ،فاهلل تعاىل جعل عيد الفطر ّ
وللنيب املع ّظم حممد | ذخر ًا ورشف ًا
اإلسالمية،
لألمة
والذخر والرشف والكرامة ّ
ّ
ّ
وللنيب املع ّظم .وهذا
لألمة اإلسالمية،
وكرام ًة ومزيد ًا ،أساس ازدياد الع ّزة والرشف ّ
ّ
يرتبط بكيفية تعاملنا نحن املسلمني مع هذه اللحظات واملناسبات .يمكن للشعوب
للتوجه نحو االرتقاء
املسلمة أن جتعل شهر رمضان وعيد الفطر وسيل ًة للع ّزة وس ّلم ًا
ّ
واملادي وع ّزة الدنيا واآلخرة؛ جيب علينا أن نكون متيقّظني ،وعلينا أن نستفيد
املعنوي
ّ
ّ
من هذه اللحظات.
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يسد أذهان ُدول املنطقة
ويالحظ أ ّن هذا الستار من الغفلة الذي ّ
ُيستشعر اليوم ُ
والشعوب املسلمة يف طور الزوال؛ وجيب علينا أن نغتنم هذه الفرصة .إ ّن منطقتنا
األوروب ّيون بحسب
احلساسة وشمال أفريقيا ومنطقة غرب آسيا -واليت أطلق عليها
ّ
ّ
احلساس لقلب العامل هي اليوم بربكة الصحوة
واملركز
األوسط-
الرشق
اسم
رغباتهم
ّ
اإلسالمية يف وضع حتديد املصري املستقبيل هلذه املنطقة .جيب علينا أن ندرك هذا
واملهمة من أيدينا.
احلساسة
املقطع
الزماين ّ
ّ
ّ
ونقدره ،وال نسمح بضياع هذه اللحظة ّ
قضية القدس الرشيف وفلسطني املظلومة هي يف صلب هذه القضايا ويف قلب
إ ّن ّ
أحداث الرشق األوسط.
الغدة
إ ّن الكثري من قضايا منطقتنا
احلساسة ومشكالتها هي بسبب وجود هذه ّ
ّ
امللوثة بالدماء أن حتافظ عليها
الرسطانية
الصهيونية ،واليت تريد أيادي القوى العظمى ّ
ّ
يرصحون ،وكذلك القوى األخرى املتس ّلطة
بكل ما استطاعت من قو ّة،
ّ
ّ
األمريكيون ّ
املهيمنة عىل العامل ،تظهر برصاحة أ ّن مصريهم مرتبط بمصري النظام الصهيوين،
وسيلحق هبم الرضر.

القضية األساس
فلسطين
ّ
قضية
إ ّن قضية فلسطني اليوم ،وبربكة الصحوة
اإلسالميةّ ،
مرة أخرى إىل ّ
ّ
حتولت ّ
أساسية للعامل اإلسالمي ،وال ينبغي أن تسمحوا بضياع هذا االمتياز واختفائه حتت
ّ
ّ
قضية
هي
فلسطني
قضية
ن
إ
ة،
اإلسالمي
ة
األم
وأعداء
املسلمني
أعداء
دع
خ
و
مؤامرات
ُ
ّ
ّ
ّ
قضية
مر الزمان كانت الشعوب ختترب حكوماتها بحسب مواقفها من ّ
ّ
أساسية .وعىل ّ
فلسطني .بالطبع ،إ ّن ضغط االستبداد واالستكبار والقمع والتس ّلط ما كان ليسمح
بظهور وبروز إرادة الشعوب .هذا العام ،استطاعت الشعوب أن ترغم أنف الصهاينة
القضية،
يف قضايا يوم القدس ومظاهرات أبناء هذه املنطقة ،وأن تعلن مواقفها يف هذه
ّ
حيويةً.
وبمشيئة اهلل سزتداد يوم ًا بعد يوم وتصبح أكرث
ّ

فرق تسد
سياسة العدوّ :
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العدو أصبحت أكرث
العدو ال جيلس ساكن ًا ،ومل يفعل ذلك من قبل؛ فإ ّن مؤامرات
إ ّن
ّ
ّ
الدول املسلمة ونخبها ،سواء
الدول
اإلسالمية وحكومات هذه ّ
تشعب ًا ،ومسؤولو ّ
ّ
ّ
يتحملون مسؤولية توضيح
املتنورين أم علماء الدين،
السياسية أم
ال ّنخب
ّ
الثقافية أم ّ
ّ
ّ

احلقيقة للشعوب .وقد استخدموا اليوم وسيل ًة قديمةً ،كانت دوم ًا أداة القوى املستكربة
القضية هي بذر اخلالفات ،اخلالفات بني زعماء
واملستبدة للتغ ّلب عىل الشعوب ،هذه
ّ
ّ
ٍ
وبمربرات عديدة .لقد كانت خ ّطة االستكبار الدائمة
الدول واحلكومات والشعوب،
ّ
ّ
واملستمرة هي إجياد التفرقة ،أو إحياء املشاعر القومية ،هذه الفوارق اليت توجد بنحو ٍ
ّ
ّ
طبيعي عىل صعيد األعراق واللغات واأللوان واملذاهب ،يقومون بتضخيمها .هذا
ّ
ً
هو عمل االستكبار ،وقد كان عمله هكذا ،وقد كان يفعل هذا دائما .ومنذ القديم
تسد .وها هم اليوم ي ّتبعون نفس هذه اخل ّطة .جيب أن نرجع إىل أنفسنا وأن
فرق ُ
قيلّ :
نكون متيقّظني ،حكومات وشعوب ًا.

جد ّي ًا
وخالف ًا للواقع ،هم خيفون ذاك اليشء الذي يمثّل خطر ًا
أساسي ًا وتهديد ًا ّ
ّ
كل العامل.
فالصهيونية هي
الصهيونية ـ
لكل البرشية ـ أي
خطر عىل ّ
للمنطقة ،بل ّ
ّ
ّ
ٌ
الغربية هي ألعوبة ملمارسات الصهاينة ،وها هم اليوم
ويف يومنا هذا ،فإ ّن احلكومات
ّ
واضح لشعوب هذه
يتلقّون الرضبات من مراكز الرثوة والقدرة والسلطة هذه .إنّه
ٌ
فكل هذه االغتياالت هي من
جترعت هذه الغصص عىل يد الصهاينةّ ،
املنطقة من أين ّ
أعماهلم ،وكل هذه اخلالفات بني الشعوب حتدث بأيدهيم وباستخدامهم لألدوات
خطر
املختلفة ،فيجب علينا أن نكون واعني .إنهّ م خيفون هذا اخلطر الذي هو
ٌ
أسايس عىل هذه املنطقة وحياولون أن يقلبوا الواقع ،فيضخّمون كذب ًا تلك األخطار
ّ
غري املوجودة ،ويزرعون الشقاق بني املسلمني .جيب علينا أن نكون متيقّظني عرب ًا
وعجم ًا ،شيع ًة وس ّنةً ،بمختلف املذاهب .ال ينبغي أن يكون اختالف ألواننا سبب ًا
التشعب وهذا االختالف القبيل
خلالفاتنا ﴿ ،ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾((( ،فهذا
ّ
يشء
والعرقي ليس سبب ًا للخالفات﴿ ،ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾((( فاملحور هو
ٌ
يشء آخر .إنّه التسابق بني الشعوب املسلمة يف العمل باإلسالم
آخر ،واملعيار هو
ٌ
للتمرد عىل إرادة القوى الكربى وعىل رأسها أمريكا.
األخوة ويف السعي
ويف حتقيق
ّ
ّ
والصهيونية بزرع
جيب عىل الشعوب املسلمة أن تنظر أين تقوم السياسات األمريكية
ّ
مرضة ،وال ينخدعوا هبا.
اخلالفات لتعلم أ ّن هذه اخلالفات ّ
( )1احلجرات.13 ،
( )2احلجرات.13 ،
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كل العالم
الصهيونية
خطر على ّ
ّ
ٌ
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عدة دول مسلمة
مهمة والشعوب قد استيقظت .إ ّن ّ
إ ّن قضايا منطقتنا هي قضايا ّ
حمل
وشعوب مسلمة متكّ نت عىل أثر هذه الصحوة أن تتغ ّلب عىل الوضع الذي كان ّ
رغبة االستكبار .لقد أبطلت الشعوب عرشات السنني من اإلنفاق والسعي األمريكي
يف مرص ويف تونس ويف بعض املناطق األخرى ،فأحرقتها وأزالتها من الوجود ،هذه
هي الصحوة وجيب احلفاظ عليها .جيب أن يكون هذا هو املعيار ،أي أن ننظر إىل
مواقف أعداء اإلسالم واملسلمني الواضحة والرصحية؛ أل ّن الباطل هناك ،والنقطة
احلق ،هذا هو املعيار الذي جيب أن نأخذه بعني االعتبار .وبرأينا
املقابلة له هي نقطة ّ
قضية ا ّتحاد وتوافق الشعوب ،إنهّ م يريدون زرع الشقاق بني
إ ّن أوضح املصاديق هو ّ
ومنهي عنه يف اآليات القرآنية؛
الشعوب املسلمة وعلينا أن نعلم أ ّن هذا اخلالف باطل،
ٌّ
سم مهلك وجيب اجتنابه.
إ ّن ّ
التفرق واخلالف والشجار فيما بني الشعوب املسلمة هو ٌّ
مهمة جد ًا ،وبمشيئة اهلل
نسأل اهلل تعاىل العون .إ ّن فرصة شهر رمضان ،هي فرص ٌة ّ
مر
متر ّ
تستفيد منها الشعوب املسلمة .فرصة عيد الفطر هي فرص ٌة عظيمة ،والفرص ّ
السحاب وجيب اغتنامها.
اللهم ،و ّفق الشعوب املسلمة لالستفادة من هذه الفرص املتاحة هلا.
ّ
األمة املظلومة.
األمة اإلسالمية وتوافقها ُم ّن عىل هذه ّ
اللهم ،بوحدة ّ
ّ
اللهم ،و ّفقنا ألداء مسؤولياتنا يف هذا الطريق.
ّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ
َّ

السنة الواحدة فرصة كبيرة
أول مناسبة أسبوع الدولة مع هؤالء
ما زلت أذكر متام ًا ،يف اللقاء الذي كان لنا يف ّ
مر السحاب (كالربق
متر ّ
األصدقاء الذين حيرض معظمهم اآلن ،أنّنا قلنا إ ّن الفرص ّ
واجليدة
والريح) .وها أنتم اآلن تالحظون أ ّن القسم األعظم من هذه الفرصة الطويلة
ّ
قد انقىض وبقي منها سن ٌة واحدة ،وبالطبع إ ّن السنة الواحدة هي فرصة كبرية أيض ًا.
ال ينبغي أن ُيقال ماذا يمكن أن نفعل يف هذه السنة اليت بقيت لنا؟ كال ،توجد يف
هذه السنة املتبقّية أعمال كثرية جد ًا ويف غاية األمهية يمكنكم القيام هبا .إ ّن هذه
مهمة أيض ًا؛ سواء من الناحية الدولية والظروف
السنة األخرية حلكومتكم هي سن ٌة ّ
مهمة جد ًا ـ أي أنّكم يف حال مواجهة مع استعراض القوى
املوجودة ،فهي سنة ّ
كل قواهم ،لع ّلهم يتمكّ نون من إجباركم عىل الرتاجع وقبول
املستكربة الذين يبذلون ّ
كل قواكم حىت تتمكّ نوا من القضاء عىل هذا
اهلزيمة ،جيب عليكم أيض ًا أن تستعملوا ّ
العدو ـ وكذلك من ناحية أنهّ ا األخرية .يف الواقع ،أنتم يف
التو ّهم الباطل يف ذهن
ّ
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عيل أن أخترص املطالب اليت كنت أريد أن أذكرها شاكرين
يبق
ٌ
مل َ
وقت كثري؛ جيب ّ
قدمها األصدقاء .ونسأل اهلل بمشيئته أن حيقّق يف اخلارج كل ما
للتوضيحات اليت ّ
ترومونه وعقدتم العزم من أجله ووضعتموه يف الربامج ،من خالل املتابعة .إن شاء
اهلل سيكون األمر هكذا أيض ًا.
إ ّن هذه املناسبة تتالزم ومتزتج بذكر شهدائنا األع ّزاء الشهيد رجايئ ،والشهيد با ُهرن،
كل واحد ٍ منهم وجه ًا ساطع ًا ومتأ ّلق ًا .إ ّن إحياء
وكذلك الشهيد عراقي؛ حيث كان ّ
إبقاء حلياة مقولة الثورة وقيمة الشهادة .كما إ ّن هذه
ذكر هؤالء الشهداء هو يف الواقع ٌ
التنفيذية؛ سواء
لنوجه شكرنا عىل اخلدمات اليت تقوم هبا السلطة
عد فرص ًة
املناسبة ُت ّ
ّ
ّ
العامون يف األجهزة أم ما ُيبذل من مساع ٍ يف جسم األجهزة حىت
ما يقوم به املديرون
ّ
جماعي .إ ّن فرصة أسبوع احلكومة متنحنا فرصة
سعي
أدناها ،حلسن احلظ يوجد اليوم
ّ
ٌ
توجيه الشكر هلؤالء أيض ًا ،وكذلك بالنسبة لكم أيض ًا هي فرصة يف الواقع؛ ليست
فرصة فقط لعرض التقارير واألعمال اليت أُنجزت لي ّطلع الناس عىل احلقائق ـ وهو
أمر مطلوب ـ بل باإلضافة إىل هذا هي فرص ٌة للتقييم الذايت من قبل السلطة
بالطبع ٌ
القوة والضعف ،ويتم تقييم وحتديد ما كان
التنفيذية .ستتم يف الواقع دراسة نقاط ّ
تقدمهم فيع ّززونه وما كان سبب تراجعهم وضعفهم ،والذي هو مشهو ٌد يف
أساس ّ
املجتمع ويف حياة الناس ،فزييلونه؛ فاعتربوا أسبوع احلكومة فرصة لكم ،وخصوص ًا
هذه السنة اليت هي آخر سنوات هذه احلكومة.
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السنة األخرية تريدون أن ختتموا هذا الكتاب الطويل والضخم خلدمات احلكومة،
وتعدوه وتس ّلموه؛ أي أ ّن العمل يف هذه السنة يف الواقع ،إذا مل نقل إنّه ينبغي أن يكون
ّ
شك أنّه جيب أن يكون يف هذه السنة األخرية خالي ًا متام ًا من
أكرث ّ
جدية ممّا مىض -فال ّ
أي تقصريٍ ووهن.
نقدمها
تقدم ـ بغض النظر عن األرقام واإلحصاءات اليت ّ
حلسن احلظ أ ّن البلد يف حال ّ
يؤيدون أ ّن هذا البلد هو يف حال
نحن ـ فالراصدون يف العامل يقولون هذا أيض ًا ،وهم ّ
ٍ
عدة .بالطبع ،هناك من حيمل أوهام ًا واألوهام ليست صحيحة ،فإنهّ ا
تقدم من جهات ّ
ّ
ال تنشأ من التقييم الصحيح.
حسن ،ها هم أعداؤنا ي ّتخذون مواقف وإجراءات جديدة وهي تتط ّلب تدابري
ٌ
وأساليب جديدة ،وجيب االلتفات دوم ًا إىل هذا األمر .أشار بعض األصدقاء إىل أ ّن
فعالون ون ّتخذ اإلجراءات ،إ ّن هذا العمل
األعداء ي ّتخذون قرار ًا ونحن يف مواجهته ّ
جيد جد ًا .غاية األمر ،أ ّن األفضل هو أنّه قبل أن ي ّتخذ الطرف املقابل مثل هذا القرار
ٌ
أن تتف ّطنوا إىل ما سوف يقوم به .فافرضوا أنّكم كنتم متف ّطنني إىل مشكلة نقل املصادر
املالية والناشئة من بيع النفط وكنتم تقولون ذلك ،أو ك ّنا قبلها نتف ّطن إىل املشكلة اليت
فهيأتم الوسائل قبل ذلك.
أوجدوها يف بيع ورشاء النفط وانتقاله والتأمني وأمثالهّ ،
العدو سريفع يده عن االستمرار يف عداواته.
تصور أ ّن
ّ
واآلن أيض ًا ،اليشء نفسه ،فال ُي ّ
كال ،إنهّ م يبحثون عن أسلوب ووسيلة؛ أل ّن ما قاموا به مل يصل إىل نتيجة ،لذلك
يستمرون يف البحث عن أساليب أخرى ـ وهي بالتأكيد لن تصل إىل أية نتيجة
سوف
ّ
وتعدوا أنفسكم قبل ذلك.
ـ فعليكم أنتم أن تسترشفوا هذه الوسائل
ّ

اإلدارية
المركزية في ا ّتخاذ القرارات
ّ
ّ
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كالم ،وقد ُذكر يل قبل هذا ،وهو أ ّن املطلوب هو املركزية يف ا ّتخاذ القرارات
هنا ،قيل
ٌ
شك برضورة
االقتصادية للسلطة التنفيذية .بالطبع ،إنّين أوافق متام ًا؛ أي أنّه ال ّ
أمهها اآلن القضايا
املركزية ال ّتخاذ القرارات الكربى يف القضايا
األساسية ـ واليت ّ
ّ
العدو عىل
االقتصادية وخصوص ًا ما يرتبط بمعيشة الناس والضغوط اليت يمارسها
ّ
الشعب .غاية األمر أنه عليكم أن تلتفتوا إىل أ ّن هذه املركزية يف القرارات ،تعين
السيد رئيس
مركزية القرار يف احلكومة؛ أي إ ّن عىل جميع العنارص الذين يعاونون ّ
اجلمهورية يف القطاعات املختلفة للحكومة ،أن يشعروا باملسؤولية املشرتكة ،أي أن
وينسقوا يف احلكومة ،وأن ي ّتخذوا القرارات مع ًا ،يف هذا املجال جيب عىل
يتعاونوا ّ
وكل عمل ٍ تنجزه ّأية وزارة ،جيب
احلكومة أن تأخذ قضية املسؤولية املشرتكة ّ
بجد ّيةّ .

عىل جميع الوزراء واملسؤولني الذين يلتقون حول طاولة هيئة احلكومة أن يشعروا
أنهّ م رشكاء ومسامهون يف هذه القرارات أو اإلجراءات .لو حصل هذا ،فإ ّن األعمال
أي اختالف ٍ يف التنفيذ أو فهم القضايا
ّ
ستتقدم من خالل التعاون والتنسيق ،فلن يقع ّ
أو اإلحصاءات واألرقام.

توسعة اإلمكانات واالستفادة من الطاقات

وكذا األمر يف جمال ارتقاء موقعية البلد يف ساحة السياسة اخلارجية والقضايا الدولية.
عما كان عليه
يف يومنا هذا ،إ ّن ثقل البلد ووزنه عىل صعيد السياسة اخلارجية خيتلف ّ
مهمة .يف األحداث اليت جرت
قبل ّ
عدة سنوات ،إنّنا يف القضايا مؤ ّثرون ،وهذه ٌ
أمور ّ
مهم جد ًا.
ك ّنا مؤ ّثرين ـ وهلذا ّ
قص ٌة مستق ّلة ـ وبرأينا فإ ّن هذا أيض ًا ٌّ
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جيدة،
جيب إحضار ّ
كل الطاقات إىل امليدان والساحة؛ إ ّن للبلد استعدادات وإمكانات ّ
سواء داخل احلكومة ،فهناك إمكانات عالية ،أم خارجها .إنّين أرى أحيان ًا أ ّن بعض
فكري ًا بأشخاص ٍ من خارج تشكيالت احلكومة ،إ ّن هذا
مسؤويل القطاعات يستعينون ّ
مستعدون
اإلمكانيات .إ ّن هناك أشخاص ًا
فوسعوه واستفيدوا من هذه
ّ
جيدّ ،
ّ
العمل ّ
ٍ
ٍ
فلتتم االستفادة
وحمبة وشوق أن يكونوا إىل جانب احلكومة وأن يعينوها،
ّ
بكل حرص ّ
ّ
من طاقاتهم؛ إ ّن هؤالء من إمكانات هذا البلد .ويف داخل احلكومة أيض ًا ،وحلسن
احلظ ،فإ ّن االستعدادات واإلمكانات كثرية.
توجد نقاط ٍ
القوة ونقاط
قوة ،وتوجد نقاط ضعف أيض ًا .عند استخالص نقاط ّ
ّ
ّ
لكن هذا ال يعين أنه ال ينبغي التخلص
الضعف ،عندما ننظرّ ،
نرجح نقاط القوةّ .
من نقاط الضعف .طيلة هذه السنوات األخرية ،أُنجز الكثري من األعمال العمرانية
أعمال
الواسعة ،وخصوص ًا يف املناطق النائية ،يف القطاعات املختلفة ،إ ّن هذه يف الواقع
ٌ
أداء مهم ًا جد ًا يف حركة احلكومة ،بدء ًا من هذه القضية وصوالً
مهمة .لقد كان هذا ً
ّ
التطور الذي
هذا
فكل
والتكنولوجيا،
العلم
جمال
يف
ّق
ق
حت
الذي
البارز
ر
التطو
كل
إىل
ّ
ّ
حصل يف هذه السنوات يف جمال العلم والتكنولوجيا يستحق الوقوف عنده كثري ًا.

إبراز قيم الثورة
القوة هذه ،برأيي جيب الرتكزي عليه ،هو قضية إبراز قيم
قسم آخر من نقاط ّ
يوجد ٌ
الثورة .يف هذه السنوات اليت جاءت فيها احلكومة التاسعة واحلكومة العارشة عىل
رأس األمور ،وإىل يومنا هذا ،فإ ّن مقولة الثورة وقيمها وتلك األمور اليت كان اإلمام
يويص هبا ،ونحن تع ّلمناها من الثورة ،أضحت بارز ًة جد ًا حلسن احلظ :قضية بساطة
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عهد أصبح
عيش املسؤولني ،ورفض االستكبار ،واالفتخار
مر علينا ٌ
ّ
بالثورية .لقد ّ
ٍ
عزلة واستبعاد ،قد كان هناك سعي ألن ُتذكر
اسم الثورة والثورية وأمثاهلا فيه يف
ويتحدثون .اليوم
هذه األمور كقيم سلبية أو مضا ّدة للقيم؛ فكانوا يكتبون املقاالت
ّ
حلسن احلظ ،األمر ليس كذلك بل عىل العكس .إ ّن اال ّتجاه العام للشعب ومسؤويل
والتوجهات والقيم واملباين الثورية ،فالتفتوا إىل هذا
الدولة هو نحو احلركة الثورية
ّ
األمر ،وهو أ ّن من عوامل إقبال الناس عىل احلكومة هو هذه األمور ،أي إ ّن الناس
قضية الدعوة إىل العدالة وبساطة العيش وابتعاد املسؤولني
يولون أمهي ًة هلذه القيم؛ ّ
مهمة جد ًا.
عن الرتف؛ كل هذه ٌ
أمور ّ

الشفاف مع الناس
التواصل
ّ
وعمل  -حلسن
استثنايئ،
سعي
إ ّن سعي احلكومة عىل صعيد التواصل مع الناس هو
ٌ
ّ
ٌ
كل هذا
جيدة .وبالطبع ،التفتوا إىل أ ّن ّ
احلظ  -يشا َهد يف احلكومة ،إ ّن هذه األمور ّ
اجليدة ،ركّ زوا عىل
السعي الكبري الذي تقومون به ينبغي أن يكون متالزم ًا مع الكيفية ّ
شك يف
هذا .بالطبع ،من
الطبيعي أنّكم تريدون أن تقدروا عىل القيام بما تقولونه ـ فال ّ
ّ
ٍ
تقدمونه ،وأن يراه الناس
كل وعد ّ
اهتموا بأن يتحقّق ّ
ذلك ـ لكن باإلضافة إىل ذلكّ ،
تتحدثون عنها قد أُنجز ،فإ ّن
املحدد .فلو أ ّن  %90من األعمال اليت
يتحقّق يف املوعد
ّ
ّ
الـ  %10منها اليت مل ُتنجز ،ستؤ ّدي إىل إحداث اضطراب يف أذهان الناس؛ فما حيتمله
اإلنسان أنّه لن يتحقّق ،فليذكره بصورة االحتمال ال بصورة القطع واليقني .برأيي ،إ ّن
مهم جد ًا.
هذا ٌ
أمر ٌّ

اإلسالمية
الجمهورية
عوامل استعداء
ّ
ّ
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ٍ
ناظر يشعر ويرى أ ّن سعي األعداء يف مواجهة اجلمهورية اإلسالمية
كل
حسن ،إ ّن ّ
ٌ
سيما يف السنوات اليت مضت ،وباألخص يف السنتني
يف هذه السنوات األخرية ،ال ّ
األخريتني ،قد تضاعف .برأيي ،يوجد عامالن أو ثالثة مؤ ّثرة .لو أنّنا نعلم من أين تنشأ
العدو ،لك ّنا أدركنا مسؤوليتنا يف التخطيط بنحو ٍ أفضل .برأيي ،إ ّن من أسباب
دوافع
ّ
التطور.
التطور منكم؛ أي إنهّ م يريدون إبطاء كل هذا
كل هذا
هذه العداوات هو ّ
ّ
ّ
إ ّن اجلمهورية اإلسالمية با ّدعائها لإلسالم والسيادة الشعبية اإلسالمية ،ورفض
الليربالية الديمقراطية بصورة ٍ استداللية متثّل خطر ًا بالنسبة للتشكيالت االستكبارية
تقدمتم يزداد هذا اخلطر بالنسبة هلم ،وهم يريدون الوقوف يف وجهه.
يف العامل ،وك ّلما ّ
العامل الثاين هلذه العداوات هو إحياء شعارات الثورة .عندما ختبو شعارات الثورة

وتغيب فإ ّن هذا بالطبع سيعجبهم أكرث ،وسيظهرون وجه ًا أكرث مواءمةً ،وك ّلما جعلتم
أمر طبيعي.
شعارات الثورة أكرث رونق ًا فإ ّن وجوههم سزتداد عبوس ًا
ً
وعداء ،وهذا ٌ
العامل اآلخر ،هو أحداث املنطقة فهذه الصحوة اإلسالمية وما حيدث يف منطقتنا
مهم للغاية .برأيي أنّه ،وإىل اآلن ،مل ُتعرف األبعاد العظيمة هلذه احلادثة اليت
هو ٌ
أمر ٌّ
حصلت يف شمال أفريقيا ومنطقتنا اإلسالمية بالنسبة للكثريين ،إ ّن أمر ًا عظيم ًا جد ًا
قد حصل ،وإ ّن يد القدرة اإلهلية تقف وراء هذه القضية.

بالطبع ،إ ّن بعضهم ينرشون يف اجلرائد واملواقع واملحافل املختلفة أمور ًا وهو أنّه ملاذا
احلد! برأيي ،إ ّن
اختلقنا مثل هذه العداوات يف العامل ،بحيث إنهّ م يعادوننا إىل هذا ّ
هذه األمور هي ّترهات؛ عندما كان اإلمام اجلليل ،كانت العداوات كثرية وذلك
بسبب مواقفه القاطعة .ك ّلما ضعفت مواقفنا تراجعنا ،وهم  -بالطبع  -سيظهرون
سيتقدمون؛ أي إنهّ م سيظهرون البسمات من
تبسم ًا بالظاهر ،وطبع ًا
ّ
وجوه ًا أكرث ّ
التقدم نحو أهدافنا ،وك ّلما
التقدم واحتالل املناطق ومنعنا من
أجل أن يتمكّ نوا من
ّ
ّ
جدي ًة وعزم ًا فإنهّ م يزنعجون ويعبسون.إنهّ م إىل اآلن ،وطيلة هذه
ك ّنا يف حركتنا أكرث ّ
السنوات الـ  ((( 33مل يتمكّ نوا من إيقافنا ،ولن يتمكّ نوا بعد هذا ،إن شاء اهلل ،هلذا،
وحلسن احلظ وضع البلد هو هكذا .بالطبع ،هناك ابتالءات ونقاط ضعف ومشاكل
جيب علينا أن نلتفت إليها ،لكن يف املجموع عندما ينظر املرء فإ ّن حركة البلد هي
تقدمية.
حركة ّ
اجلمهورية بعد عزل بين صدر) ،والشهيد حممد جواد باهر (رئيس
( )1استشهد حممد عيل رجايئ (رئيس
ّ
الوزراء) عام 1981م عىل يد أعداء الثورة .والشهيد رجايئ كان حمبوب ًا من الشعب متواضع ًا وخملص ًا للثورة.

استشهد احلاج مهدي العراقي عام 1979م بعيد انتصار الثورة عىل أيدي منظمة الفرقان املنحرفة.
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والطبيعي ،يف مثل هذه الظروف ،عندما يكون هناك إيران مطمئنة
البدهيي
إنّه من
ّ
ّ
التطور امللموس،
وادعة وهبذه الشعارات املوجودة ،وهذه األعمال اليت ُتنجز ،وهذا
ّ
وعندما يأتون من تلك الدول ويشاهدون املصانع واجلامعات ومراكز التحقيق ووضع
املعيشة للناس ،واألسواق املليئة بالبضائع واحلكومة املطمئنة ،أن يقول هؤالء إ ّن
النموذج والقدوة اجليدة هو هذا؛ إهنم يريدون أن ال يكون هذا .يريدون أن ال تشكّ ل
للجمهورية
اجلمهورية اإلسالمية هذه القدوة ،أي أنهّ م يريدون إجياد مشاكل وأزمات
ّ
التحوالت ودخلت
اإلسالمية حىت ال تكون قدو ًة لتلك الدول اليت حصلت فيها هذه
ّ
ّ
ٍ
يف مرحلة جديدة من أجل إكمال املسري.
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الشرائح الضعيفة والمشاكل
ّ
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املتوسطة
برأيي ،إ ّن أساس املشاكل هو ذاك اليشء الذي يرتبط بمعيشة الطبقات
ّ
والضعيفة يف املجتمع ،ومن أين ينشأ هذا؟ إنّين هنا ال أريد أن أح ّلل .توجد نقاط
عدد
ضعف حتم ًا ،وينبغي أن ُتطرح مع املديرين أنفسهم .وال توجد ّأية رضورة أن ُت ّ
حيل املشكلة ،فإذا كانت
عىل املنابر وامليكروفونات؛ أل ّن ذكرها يف األجواء
العامة ال ّ
ّ
أمر
موجودة جيب أن ُتقال ملن يعاين منها ،لكن آثار ونتائج نقاط الضعف تلك هي ٌ
مشهو ٌد وواضح ويمكن لإلنسان أن يذكره.
مهم بنظري ،هو أنّه توجد مشاكل اقتصادية عند الرشائح الضعيفة ،فيجب
وما هو ٌّ
عليكم أن تزيلوها .وهنا ،إ ّن قسم ًا من هذه املشاكل ناشئ من التضخّم .نحن وحلسن
احلظ ،ليس لدينا نقص يف البضائع يف البلد .توجد يف البلد البضائع املختلفة اليت
القوة الرشائية موجودان ،وجيب عليكم
حيتاج إليها الناس ،لكن قضية الغالء وضعف ّ
أن تعاجلومها ،وهذا األمر هو بعهدة األقسام االقتصادية املختلفة ،أي األقسام املركزية
وكذلك األقسام العملياتية كوزارة الصناعة واملناجم والتجارة ووزارة اجلهاد الزراعي
جدي.
واألقسام األخرى ،واليت ينبغي أن تتابع األمر إن شاء اهلل بشكل ّ

التضخم والسيولة
اإلنتاج ومعضلة
ّ
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أصحاب الرأي يف املجال االقتصادي ،سواء أكانوا من داخل احلكومة أم من خارجها،
يقولون هلذا العبد إ ّن القضية مرتبطة بازدياد السيولة ،ويعتربونه أهم عامل ،وهذا ال
نسمعه فقط من خارج احلكومة ،بل عندما نسأل من هم داخل احلكومة يقولون لنا
حسن،
ويقدمون التقارير ،جيب أن جتدوا طريق ًا لضبط عملية السيولة املزتايدة.
ذلك ّ
ٌ
واضح ،فلو كان هناك إنتا ٌج وبضائع مقابل السيولة وال يوجد نقص ،ملا كان
هذا
ٌ
هناك مشكلة؛ لكن لو مل يكن األمر كذلك بحيث تفوق السيولة إنتاج البضائع املحلية
أو االسترياد بشكل صحيح ،فبالطبع ستحصل مشكلة.
قدم ـ والذي كان بالنسبة لل ّطبقات عمالً
إ ّن عوامل السيولة كثرية ،فالدعم املايل الذي ُي ّ
وكل هذه االعمال العمرانية اليت تقومون هبا ـ واليت
مفيد ًا ـ فإنّه يزيد من السيولةّ .
يكون مردودها مؤجالً بال شك مما يوجد زيادة يف السيولة ،وقضية اإلسكان (مسكن
مهر)((( اليت جرى احلديث عنها أو تلك املشاريع اليت مل تكتمل واليت تزيدوهنا ،وهذا
عمل جيد ومطلوب أيض ًا ـ فهذه مما يزيد من
العمل الذي جيري يف احلكومة ـ وهو ٌ
( )1مرشوع بناء مساكن بقروض ميسرّ ة للطبقات الفقرية وذوي الدخل املحدود.

أشخاص أصحاب علم وجتربة
السيولة ،فبالنسبة هلذه القضية جيب إجياد احللول .أنتم
ٌ
وجهوا هذه السيولة
ومنخرطون يف العمل ،فاكتشفوا طرق ّ
احلل ألجل تلك األمورّ ،
حل مشاكل الناس كاإلنتاج.
املزتايدة نحو مراكز يمكن أن تساعد عىل ّ

الخاص
االقتصاد المقاوم  ،ودور القطاع
ّ
(((

االقتصادية
ثقة الناس ،ومواجهة المفاسد
ّ

جيب أن ُيفتح املجال أمام الناس يف الواقع .وقد أشري بالطبع ،يف كلمات األصدقاء،
إىل بعض هذه احلوادث الناشئة عن مالحقة املفسدين واملفاسد االقتصادية .ففي
وقوي دون أن نحارب املفاسد
صحيح
اقتصادي
عمل
الواقع ال يمكن أن يكون لدينا ٌ
ٌ
ّ
ٌّ
القضية وذكرت
عدة بشأن هذه
االقتصادية ،فهذا غري ممكن .لقد بحثت قبل سنوات ّ
ّ
ّ
نتخيل
بعض املطالب ملسؤويل الدولة ،وأرشت إىل هذه النقطة ،وهي أنّه ال ينبغي أن ّ
الصحية من دون
أنّنا نستطيع أن نحصل عىل الرأسمال الشعيب واملشاركة الشعبية
ّ
حماربة املفاسد االقتصادية ،وأنه ال ينبغي أن ُيظن أن حماربة املفاسد االقتصادية تؤ ّدي
إىل التقليل من مشاركة الناس ورساميلهم؛ أل ّن أكرث الذين يريدون أن يدخلوا إىل
( )1راجع حاشية الصفحة .264
( )2راجع حاشية الصفحة .265
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وجيب عىل القطاع اخلاص أن يساعد .نحن عندما نطرح االقتصاد املقاوم ،فإ ّن
هلذا االقتصاد رشوط ًا وأركان ًا ،وأحدها هو االعتماد عىل الناس ،فهذه السياسات
(((
وتوجس مهما
بكل تأكيد ٍ واهتمام ٍ ود ّق ٍة
املوضوعة يف البند  44جيب أن ُتتابع ّ
ّ
عد من أعمالكم األساسية .يف بعض املوارد أسمع من مسؤويل الدولة
أمكن ،فهذا ُي ّ
حسن ،جيب أن تفكّ روا
يتقدم بسبب ضعف قدرته.
أنفسهم أ ّن القطاع اخلاص ال ّ
ٌ
بأن يصبح القطاع اخلاص مقتدر ًا ،سواء عن طريق البنوك أم القوانني املطلوبة
فعاالً من أي
واملقررات الالزمة ،فاعملوا عىل أن يصبح هذا القطاع اخلاص
والشعيب ّ
ّ
ّ
طريق يلزم .يف النهاية ،إ ّن االقتصاد املقاوم يعين أن يكون لدينا اقتصاد حيفظ مسرية
النمو االقتصادي يف البلد ،وكذلك تتناقص آفاته؛ أي أن يكون الوضع االقتصادي
ّ
تقل أرضاره وخسائره مقابل حيل األعداء اليت
للبلد والنظام االقتصادي بحيث ّ
ستبقى دوم ًا وبأشكال خمتلفة ،ويف الوقت نفسه يكون اضطرابه أقل .من رشائط
هذا ،االستفادة من جميع اإلمكانات احلكومية والشعبية فاستفيدوا من أفكار وآراء
وأساليب أصحاب الرأي ،ولتتم االستفادة من الرساميل.
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أشخاص صاحلون .نعم ،قد
امليدان االقتصادي ،هم أهل العمل الصحيح ،وهم أيض ًا
ٌ
يكون هناك بضعة ٍ
أنفار غري ذلك .جيب أن تراقبوا بأعني ثاقبة ودقيقة املالحظة وبعيدة
الغور لكي ال يأيت من حيصل عىل التسهيالت البنكية حتت عنوان إجياد فرص العمل
وابتكار األعمال ،وهو ال يفعل ذلك يف الواقع .جيب عليكم أن تراقبوا هذا األمر
مسؤوليتكم وكذلك مسؤولية السلطة القضائية.
جيد ًا ،فتكون هذه املراقبة
ّ
ّ
رضوري
أمر
ٌّ
وبرأيي ،إ ّن تعاون السلطة التنفيذية والسلطة القضائية يف هذا املجال هو ٌ
جدا.
ّ

دعم اإلنتاج الوطني ركن االقتصاد المقاوم
ركن آخر لالقتصاد املقاوم وهو عبارة عن دعم اإلنتاج الوطين والصناعة
وهناك
ٌ
جيدة؛ لكن من
قدمها السادة هنا هي
والزراعة .فإ ّن اإلحصاءات اليت ّ
ٌ
إحصاءات ّ
جانبٍ آخر ،ومن داخل احلكومة ،املسؤولون أنفسهم خيربوننا أ ّن بعض املصانع واقعة
يف مشاكل واضطرابات وهناك أماكن تتع ّطل فيها الصناعات ـ تصلنا تقارير خمتلفة،
ٍ
لكن اعتمادي
ومنها ما يصلنا عربكم ،أي أنّين أحصل عىل تقارير من مكان آخرّ ،
ليس عىل تقارير اآلخرين؛ فإ ّن التقارير اليت تصلين منكم أيض ًا موجودة .جيب معاجلة
هذا .وبالطبع ،كل هذه ُت ِ
وجد مشاكل .ولو مل يكن ذاك القسم الثاين من القضية ـ أي
تقدمون وضع ًا أفضل بلحاظ الرونق
اجلزء الفارغ من الكوب موجود ًا ،لكنتم اليوم ّ
واالزدهار االقتصادي يف البلد ،ولكان هناك املزيد من املساعدات للناس .يف النهاية،
دعم اإلنتاج الوطين ،الذي ينبع من رحم اقتصادنا والذي كان ينبغي الرتكزي عليه.

اإلنتاجية
االقتصاد المقاوم ،تفعيل الوحدات
ّ
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فعلوا الوحدات الصغرية واملتوسطة .حلسن احلظ ،إ ّن الوحدات الكربى عندنا
ّ
جي ٌد أيض ًا .إ ّن أساس
جيدة ،وتشغيلها ّ
جيدة أيض ًا ،أعماهلا ّ
وجيدة وأرباحها ّ
ناشطة ّ
وحداتنا الكربى هو هبذا الوضع؛ هلذا ،وكما ذكرتم إ ّن نتاج اإلسمنت عندنا والفوالذ
تهتموا
واملنتجات األساسية عندنا هي هكذا من حيث اجلودة ،لكن ينبغي أن
ّ
آثار مبارشة عىل حياتنا.
بالوحدات
مهمة ّ
جد ًا وهلا ٌ
املتوسطة والصغرى؛ فإنهّ ا ّ
ّ
توجه
مهمة أيض ًا ،وهي مورد ّ
قضية ّ
إ ّن قضية املصادر املالية (العملة الصعبة) هي ّ
القضية ،وجيب القيام بعمل كثري .يف الواقع ،ينبغي
حالي ًا .راعوا الد ّقة يف هذه
ّ
ّ
السادة ّ
إدارة هذه املصادر بشكل صحيح .وهنا قد أشري إىل العملة األساسية يف هذا املجال،
قول ملسؤول ٍ بطريقة،
صدرت ترصحيات خمتلفة من احلكومة ،أي أنّه يف الصحف ُذكر ٌ

فلي ّتخذ
ويف اليوم الثاين أو ما بعده قيل
ٌ
يشء آخر ،فال تسمحوا بحدوث هذا األمرُ .
كل حال ،جيب إدارة هذه
قرار حاسم ،وليتم الرتكزي عليه ومتابعة القضية .عىل ّ
ٌ
املصادر املالية بد ّقة.

االقتصاد المقاوم ،إدارة االستهالك

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء رئيس الجمهورية وأعضاء هيئة الحكومة

هناك قضية أخرى يف االقتصاد املقاوم وهي إدارة االستهالك .فإ ّن مسألة اإلرساف
مهمة يف البلد ،فكيف ينبغي احلؤول دون اإلرساف؟ إ ّن هذا ما يتط ّلب
هي مسألة ّ
بناء الثقافة ،واإلجراءات العملية .والبناء الثقايف فيه ،بمعظمه يقع عىل عاتق الوسائل
اإلعالمية .يف الواقع ،إ ّن املسؤولية يف هذا املجال تقع بالدرجة األوىل عىل اإلذاعة
والتلفزيون أكرث من اجلميع -وإن كان عىل األجهزة األخرى مسؤوليات -جيب عليكم
اهتم اإلسالم
مسلم
شعب
القيام بالبناء الثقايف .إنّنا
ّ
ٌ
نحب املفاهيم اإلسالمية ،ولقد ّ
ٌ
ٍ
أما القسم
بمحاربة اإلرساف إىل درجة كبرية ،ونحن ولألسف مرسفون يف حياتناّ .
اإلجرايئ فيه ،وبرأيي ،ينبغي أن يبدأ من احلكومة نفسها .لقد قرأت يف تقاريركم وهنا
أيض ًا ،بينّ بعض األصدقاء أ ّن احلكومة بصدد ترشيد االستهالك وتريد أن تقتصد.
مستهلك
اجلد .إ ّن احلكومة نفسها هي
حسن جد ًا ،إ ّن هذا
مطلوب فخذوه عىل حممل ّ
ٌ
ٌ
ٌ
مستهلك كبري.
كبري جد ًا ،بدء ًا من البزنين وحىت الوسائل املختلفة فإ ّن احلكومة هي
ٌ
ٌ
رضوري جد ًا ومهم.
أمر
ٌّ
فاقتصدوا يف االستهالك؛ ألنّه ٌ
اهتموا باستهالك املنتجات املح ّلية .ففي أجهزتكم ووزاراتكم ،لو أردتم القيام بعمل ٍ
ّ
اليومية اليت حتتاجها
جديد أو أردتم رشاء يشء جديد ،لو أردتم تأمني تلك السلع
ّ
عد حجم ًا
حملية وأكّ دوا عىل ذلك ،فإ ّن هذا بذاته ُي ّ
الوزارة ،فاسعوا أن تكون ك ّلها ّ
حيق ألحد يف هذه الوزارة أن يستهلك
ضخم ًا جد ًا .ويف األساس امنعوا وقولوا ال ّ
بضائع أجنبية .وبرأيي يمكن هلذه األمور أن تساعد.

االقتصاد المقاوم ،المرتكز على العلم
مسأل ٌة أخرى يف عناوين االقتصاد املقاوم وهي االقتصاد املعتمد عىل العلم .إ ّن بعض
العاملني يف الرشكات اليت تقوم عىل أساس اخلدمات العلمية نشطاء ،جاؤونا يف شهر
ٍ
جيدة .إ ّن هذا القسم
رمضان ّ
وحتدثوا .حلسن احلظ ،يرى املرء أنهّ م قد قاموا بأعمال ّ
يشق طرق ًا جديدة ويبعث عىل التفاؤل ،وطبع ًا،
من الرشكات ونشاطاتها االقتصادية ّ
إ ّن هلؤالء شكاوى .وبرأيي ،إ ّن أصدقاءنا املسؤولني يف احلكومة الذين ترتبط أعماهلم
هيتموا
هبذا القطاع ،سواء وزارة الصناعة واملناجم والتجارة أم وزارة العلوم ،عليهم أن ّ
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العلمية ويستمعوا إىل
هبذه القضية املتع ّلقة بالرشكات اليت تقوم عىل أساس اخلدمات
ّ
شكاواهم ويعملوا عىل إزالتها؛ إ ّن األرضية ممتازة .لدينا استعدادات وقابليات مميزّ ة
تقدم العون يف هذا املورد.
يمكن أن ّ

كررنا
مهم جد ًا .ونحن هنا قد ّ
إ ّن قضية الوحدة واالنسجام الوطين هي برأيي ٌ
أمر ٌّ
خاصياتها يف إفادة املعىن ،إ ّن علينا
هذه القضية إىل درجة كأ ّن األلفاظ فيها باتت تفقد
ّ
التوجهات دقيق ًة ومتطابقة ،إ ّن هذا
نتحدث .املسؤولون جيب أن جيعلوا
جميع ًا أن
ّ
ّ
حيمل أحدنا مسؤولية التقصري لآلخر .أن
يقع عىل عاتقكم جميع ًا .ينبغي أن ال ّ
السيد إنّنا نريد أن نقوم هبذا العمل وال يسمحون لنا ،أو إنّنا قمنا هبذا العمل
نقول أيهّ ا ّ
يطبقوا أو يفعلوا ـ وهذا ما ُيقال
وحالوا بيننا وبينه ،أو ا ّتخذنا هذا القرار لك ّنهم مل ّ
املتعددة ـ هذا ال يقبل به أحد .يف النهاية ،إ ّن
من قبل السلطات املختلفة والقطاعات
ّ
دوائر املسؤولية مشخّصة ،وهناك من عليه الترشيع ،وهناك من عليه التنفيذ ،وهناك
من جيب عليه تنظيم السياسات ،وهناك من يتابع اإلجراءات ،جيب عىل اجلميع أن
يتعاونوا فيما بينهم .ال ينبغي أن نق ّلل من شأن التعاون والتعامل فيما بني السلطات.
وبالطبع ،إ ّن املخاطب هبذا الكالم ليس السلطة التنفيذية فحسب ،بل يشمل السلطة
القضائية والسلطة الترشيعية ،وال تنحرص األجهزة التنفيذية املختلفة باحلكومة ـ
القوات املس ّلحة وغريها ـ فهم مشمولون هبذا اخلطاب ،جيب عىل اجلميع أن
مثل ّ
دور .للوسائل
يلتفتوا إىل هذ املعىن .بالطبع ،للوسائل
اإلعالمية وأصحاب املنابر ٌ
ّ
دور كبري يف إجياد الوحدة أو االختالف ،واليوم مع ا ّتساع املراكز واملواقع
اإلعالمية ٌ
اخلربية واإلعالمية واإلنرتنتية؛ فإنّه ما من كالم خيرج من لسان ٍ أو حنجرة إال ويصل
إىل أسماع اجلميع ،والكثريون ال يلتفتون وال يراعون هذا .فاملسؤولون ،سواء يف
هيتموا كثري ًا ،ألنّه يمكن هلذه احلرية املوجودة يف النظام
احلكومة أم خارجها ،جيب أن ّ
اإلسالمي لبيان احلقائق ،أن ُتستخدم يف اجلهة الصحيحة ،يف جهة إجياد النشاط يف
العمل واألمل واملو ّدة والتعاضد.
ليقدم السادة تقريرهم .وهنا أذكر جمل ًة واحدة:
يف املجال الثقايف مل ُتتح الفرصة ّ
ال ينبغي االكتفاء باألعمال السطحية ،فالتفتوا إىل األعمال األعمق واألكرث بنيوية
قدمت
واألعمال اليت يصدر وينشأ من الواحد منها عرشات األعمال .إنّين عندما ّ
السيد رئيس اجلمهورية ،فهذه ما ينبغي
نسخ ًة عن هذه األعمال العميقة املطلوبة إىل ّ
نقدم العون
بشدة لكي ال ّ
متابعتها وكان جيب أن ُتتابع .يف جمال الثقافة ،جيب أن نراقب ّ
العامة يف
للثقافة الغازية ،فالثقافة الغازية خطرة .لو أنّنا مل نتمكّ ن من صيانة الثقافة
ّ

العامة والرشائح املختلفة نحو هدف ٍ واحد ،سيصل
توجه النخب
البلد والثقافة اليت ّ
ّ
األمر بنا إىل الكثري من املشاكل ،وكل ما تقررونه سيأتون وخيربونه ،لينعكس بطريقةٍ
ّ
ّ
ّ
خمتلفة.

( )1البقرة.158 ،
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أمهية .وهنا مل يعد من جمال اآلن لنذكر بعض املطالب.
للفضاء االفرتايض(ّ )cyber
املفصل
مهمة جد ًا .وهنا أيض ًا ال يوجد جمال للحديث
إ ّن قضية دبلوماسية الثورة ّ
ّ
جيدة يف طور اإلنجاز .دبلوماسيتنا جيب
بشأهنا ،فربأيي هناك يف هذا املجال ،أنشطة ّ
الثوري ـ فهذا ما يمنحنا املخالب .إ ّن
أن تتالزم مع روحية الثورة ـ أي اإلسالم
ّ
اإلسالمي املستقل
اإلسالمية بسبب موقفها
شعوب املنطقة اليوم ،معجبة باجلمهورية
ّ
ّ
والشجاع ،فيجب احلفاظ عىل هذا .ويف مناطق خمتلفة من العامل يزداد إعجاب الناس
أكرث بمسؤويل اجلمهورية اإلسالمية بسبب هذه الشجاعة وهذا االستقالل وعدم
اخلوف الذي يربزونه ،وهذا عالم ٌة عىل أ ّن الطريق هو هذا .عىل دبلوماسيتنا أن تكون
يف هذا اال ّتجاه .وهنا وحلسن احلظ ،األصدقاء يبذلون جهود ًا كثرية.
جيب االستفادة القصوى من أحداث املنطقة أيض ًا لصالح أهداف الثورة .إ ّن حوادث
توجهات
املنطقة هذه ـ كما أرشت ـ هي
قوية ّ
مهمة ّ
ٌ
ضد ّ
أحداث ّ
جد ًا وكانت رضب ًة ّ
شك تعلمون أ ّن أمريكا والصهيونية ـ وليس فقط
االستكبار يف هذه املنطقة .وأنتم ال ّ
كل
الكيان الصهيوين  -بل التشكيالت القوية
والفعالة والنافذة للصهيونية يف العاملّ ،
ّ
هؤالء لن يتمكّ نوا من أن ينجوا بأنفسهم من األرضار اليت نجمت عن هذه احلركة
ُ
غرة باملعىن الواقعي للكلمة ،إنهّ م
العظيمة .لقد أخذ هؤالء هبذه احلوادث عىل حني ّ
يسعون للتغ ّلب وركوب هذه األمواج ،ومن املمكن أن يستطيعوا يف بعض الزوايا،
مهمة جد ًا للجمهورية
لك ّنهم باإلجمال لن يتمكّ نوا وال يمكنهم ،إ ّن هذه فرص ٌة ّ
اإلسالمية لكي نستفيد منها ومن هذه األجواء.
ذرة يف
كل خطوة ختطوهنا،
ّ
نسأل اهلل تعاىل بمشيئته أن يعينكم .اعلموا أ ّن ّ
وكل ّ
وكل سعي تبذلونه ،حمفوظ ك ّله عند اهلل تعاىل .وأنا
وكل حرقة تشعرون هباّ ،
عملكمّ ،
هنا سواء عرفت الواحد منكم بشخصه أم بنوعه ،شكرته أم مل أشكره ،فإ ّن ما تقومون
ٍ
ٌ
رب العامل ،يقول القرآن﴿ :ﮛ ﮜ
وبنية حسنة ،هو
حمفوظ عند ّ
به من حسنة(((وخري ّ
ﮝ ﮞ﴾ .
هنا من املمكن ملن هو مثيل  -أنا العبد  -أن ال يعلم مثالً كم أمضيتم من وقتٍ
إضايف
ّ
حمل عملكم أو مكتبكم ،وكم أتلفتم من أعصابٍ وبذلتم من
زائد عن مسؤوليتكم يف ّ
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ٍ
ومسجلة عند
مدونة
ّ
جهد ،وبالطبع ،عندما ال نعلم لن نشكر ،لكن دقائق حلظاتكم ّ
بذرة هلا نسخة ،وال ختفى.
الكرام الكاتبني ،حيث «إنّا ك ّنا نستنسخ» أي أن ّ
ذرة ّ
كل ّ

بجدية .لقد ُعرفت
آجركم اهلل تعاىل ،وإن شاء اهلل تذهبون إىل األعمال وتتابعوهنا ّ
احلكومة التاسعة واحلكومة العارشة بكرثة العمل والنشاط والسعي وعدم التعب،
اجليدة حىت آخر اللحظات .إن شاء اهلل
فاسعوا للحفاظ عىل هذه احلالة وهذه ّ
السمعة ّ
سيعينكم اهلل.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف مرا�سم افتتاح
قمّة دول عدم االنحياز

قمة دول عدم االنحياز.
املناسبة :افتتاح ّ

احلضور :رؤساء ووفود ممثّلة لبلدان حركة عدم
االنحياز.
املكان :طهران.
الزمان2012/8/30 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل الرسول األعظم األمني وعىل آله
الطاهرين ،وصحبه املنتجبني ،وعىل جميع األنبياء واملرسلني.
نرحب بكم أيهّ ا الضيوف األعزاء الرؤساء والوفود املمثّلة لبلدان حركة عدم االنحياز،
ّ
وسائر املشاركني يف هذا املؤمتر الدويل الكبري.

لقد اجتمعنا هنا لنواصل بعون اهلل وهدايته ،وحسب مقتضيات العامل الراهن
تأسس قبل نحو ستة عقود بفضل وعي وشجاعة
واحتياجاته ،املسرية والتيار الذي ّ
عدد من القادة السياسيني املخلصني ذوي الشعور باملسؤولية وتشخيصهم للظروف،
ونبث فيه روح ًا وحركة جديدتني.
بل
ّ
لقد اجتمع ضيوفنا هنا من مناطق بعيدة وقريبة جغرافي ًا ،وهم ينتمون لشعوب
وأعراق متنوعة وذات ميول عقيدية وثقافية وتارخيية وتراثية شىت ،ولكن كما قال
«أحمد سوكارنو»  -أحد مؤسيس هذه احلركة  -يف مؤمتر «باندونغ» املعروف سنة
1955م ،إن أساس تشكيل عدم االنحياز ليس الوحدة اجلغرافية وال العرقية وال
الدينية ،بل وحدة احلاجة .يف ذلك اليوم كانت البلدان األعضاء يف حركة عدم
االنحياز بحاجة إىل أوارص تستطيع أن حتميها من هيمنة الشبكات املقتدرة واملستكربة
تطور أدوات اهليمنة واتساعها.
واجلشعة ،واليوم فإن هذه احلاجة ال تزال قائمة مع ّ

الفطرة الواحدة ،الحقيقة المشتركة
وأريد أن أثري حقيقة أخرى...

كلمة اإلمام الخامنئي يف مراسم افتتاح قمة دول عدم االنحياز

وحدة الحاجة تجمع الدول

تنوعهم العرقي واللغوي والثقايف فطر ًة واحدة
لقد ع ّلمنا اإلسالم أن للبرش رغم ّ
تدعوهم للطهر والعدالة واإلحسان والتعاطف والتعاون .وهذه الطبيعة املشرتكة هي
اليت إن أفلتت بسالم من الدوافع املُض ّللة فستهدي البرش إىل التوحيد ومعرفة ذات
اهلل تعاىل.
إن هذه احلقيقة الساطعة هلا القدرة عىل أن تكون رصيد ًا وسند ًا لتأسيس جمتمعات
بالتقدم والعدالة إىل جانب بعضها بعض ًا ،وتنرش إشعاعات الروح
حرة شاخمة تتم ّتع
ّ
ّ
املعنوية عىل كل األنشطة املادية والدنيوية للبرش ،وتو ّفر هلم ج ّنة دنيوية قبل اجل ّنة
األخروية املوعودة يف األديان اإلهلية .وهذه احلقيقة املشرتكة العامة نفسها هي اليت
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يمكنها أن ُتريس دعائم حاالت من التعاون األخوي بني شعوب ال شبه فيما بينها من
حيث الشكل الظاهري والسوابق التارخيية واإلقليمية اجلغرافية.

مىت ما قام التعاون الدويل عىل مثل هذا األساس فسوف تشيد الدول العالقات فيما
بينها ال عىل ركائز اخلوف والتهديد ،أو اجلشع واملصالح األحادية اجلانب ،أو سمرسة
اخلونة والبائعني ألنفسهم ،بل عىل أساس املصالح السليمة واملشرتكة ،وفوق ذلك
وبال شعوهبم من اهلموم.
املصالح اإلنسانية ،ويرحيوا بذلك ضمائرهم اليقظة َ
الضد من نظام اهليمنة الذي أطلقته القوى الغربية املتس ّلطة
هذا النظام املبديئ يقف عىل
ّ
السباقة إليه ،وتفعل ذلك يف الوقت احلارض
يف القرون األخريةّ ،
وروجت له وكانت ّ
املتعسفة.
احلكومة األمريكية املعتدية
ّ

القوة
عدم االلتزام ألقطاب ّ

أيهّ ا الضيوف األعزاء...

ال تزال املبادئ واألهداف األصلية حلركة عدم االنحياز اليوم قائمة حية رغم مرور
ستة عقود ...مبادئ مثل مكافحة االستعمار ،واالستقالل السيايس واالقتصادي
والثقايف ،وعدم االلزتام ألقطاب القوة يف العامل ،ورفع مستوى التضامن والتعاون بني
البلدان األعضاء .والواقع يف العامل اليوم ليس بالقريب من هذه املبادئ واألهداف،
لكن اإلرادة اجلمعية واملساعي الشاملة لتجاوز هذا الواقع والوصول إىل املبادئ
واألهداف تبعث عىل األمل والنتائج اإلجيابية رغم ما حي ّفها من التحديات.
لقد شهدنا يف املايض القريب اهنيار سياسات فرتة احلرب الباردة ،وما تال ذلك من
يمر بفرتة انتقالية
األحادية القطبية .والعامل باستلهامه العرب من هذه التجربة التارخيية ّ
إىل نظام دويل جديد ،وبمقدور حركة عدم االنحياز وجيب عليها أن متارس دور ًا
جديد ًا .ينبغي أن يقوم هذا النظام عىل أساس املشاركة العامة واملساواة يف احلقوق بني
الشعوب ،وتضامننا نحن البلدان األعضاء يف هذه احلركة من الرضوريات البارزة يف
الوقت الراهن ألجل انبثاق هذا النظام اجلديد.

العالم الجديد ،انبثاق قوى جديدة
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متعدد الوجوه ،ترتك فيه أقطاب
حلسن احلظ ،إن أفق التطورات العاملية يبشرّ بنظام ِّ
القوة التقليدية مكاهنا ملجموعة من البلدان والثقافات واحلضارات املتنوعة ذات
املنابت االقتصادية واالجتماعية والسياسية املختلفة .األحداث املذهلة اليت شهدناها
طوال العقود الثالثة األخرية تشري بوضوح إىل أن انبثاق القوى اجلديدة كان مصحوب ًا

بضعف القوى القديمة ،وهذا التغري التدرجيي يف القوة يمنح بلدان عدم االنحياز
الفرصة لتتوىل دور ًا مؤ ّثر ًا ومناسب ًا يف الساحة العاملية ،وتو ّفر األرضية إلدارة عادلة
ومشرتكة حق ًا للعامل .لقد استطعنا نحن البلدان األعضاء يف هذه احلركة احلفاظ عىل
تنوع
تضامننا وأوارصنا يف إطار املبادئ واألهداف املشرتكة لفرتة طويلة من الزمن مع ّ
والتصورات ،وهذا ليس باملكسب الصغري أو البسيط .هذه األوارص بوسعها
امليول
ّ
أن تكون الرصيد لالنتقال إىل نظام إنساين عادل.

ديكتاتورية مق ّنعة
مجلس األمن،
ّ

باملرة.
جملس األمن الدويل ذو بنية وآليات غري منطقية وغري عادلة وغري ديمقراطية ّ
هذه دكتاتورية علنية ووضع قديم منسوخ انقىض تاريخ استهالكه ،وقد استغلت
تعسفها عىل العامل بلبوس
أمريكا وأعواهنا هذه اآلليات املغلوطة ،فاستطاعت فرض ّ
املفاهيم النبيلة؛ إهنم يقولون «حقوق اإلنسان» ويقصدون املصالح الغربية ،ويقولون
«الديمقراطية» ويضعون حم ّلها التدخل العسكري يف البلدان ،ويقولون «حماربة
اإلرهاب» ويستهدفون بقنابلهم وأسلحتهم الناس الع ّزل يف القرى واملدن .البرش من
وجهة نظرهم ينقسمون إىل مواطنني من الدرجة األوىل والثانية والثالثة ،أرواح البرش
يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية رخيصة ،ويف أمريكا وغرب أوروبا غالية ،واألمن
األمريكي واألوريب مهم ،وأمن باقي البرش ال أمهية له .والتعذيب واالغتياالت إذا
غض الطرف عنها
جاءت عىل يد األمريكيني والصهاينة وعمالئهم فهي جائزة وممكن ّ
متام ًا ،وال تؤمل ضمائرهم سجوهنم الرسية اليت تشهد يف مناطق متعددة من العامل يف
حمامي هلم وال
وأبشع السلوكيات مع السجناء الع ّزل الذين ال
أقبح
َ
شىت القارات َ
َ
حماكمات .احلسن والسيئ أمور انتقائية متام ًا وذات تعاريف أحادية اجلانب .يفرضون
التعسفي غري القانوين
وكالمهم
مصاحلهم عىل الشعوب باسم القوانني الدولية،
َ
ّ
باسم املجتمع العاملي ،ويستخدمون شبكاتهم اإلعالمية االحتكارية املنظمة ليظهروا
يسمون أي كالم حق
أكاذيبهم حقيقة ،وباطلهم حق ًا ،وظلمهم عدالة ،ويف املقابل ّ
يفضح خمادعاتهم كذب ًا ،وأية مطالب حقة مترد ًا.

كلمة اإلمام الخامنئي يف مراسم افتتاح قمة دول عدم االنحياز

تتكرر حلركة عدم االنحياز .ما نقوله هو أن
الظروف الراهنة يف العامل فرصة قد ال ّ
غرفة عمليات العامل جيب أن ال ُتدار بدكتاتورية عدة بلدان غربية ،ينبغي التمكّ ن من
تشكيل وتأمني مشاركة ديمقراطية عاملية عىل صعيد اإلدارة الدولية .هذه هي حاجة
وتترضر بشكل مبارش وغري مبارش من تطاول عدة بلدان
ترضرت
ّ
كل البلدان اليت ّ
متعسفة.
تسلطية
ّ
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الكل تعبوا
أهيا األصدقاء ..هذا الواقع املعيب البالغ األرضار مما ال يمكن مواصلتهّ ،
من هذه اهلندسة الدولية اخلاطئة .هنضة التسعة والتسعني باملئة يف أمريكا املناهضة
ملراكز الرثوة والقوة يف ذلك البلد ،واالعرتاضات العامة يف بلدان أوروبا الغربية عىل
تدل عىل نفاد صرب الشعوب من هذا الوضع؛ جيب
السياسات االقتصادية حلكوماتهم ّ
معاجلة هذا الوضع غري املعقول.
األوارص املتينة واملنطقية والشاملة للبلدان األعضاء يف حركة عدم االنحياز يمكنها أن
ترتك تأثريات عميقة يف العثور عىل طريق العالج والسري فيه.

السالح النووي ،ال أمن وال سلطة
أيهّ ا احلضور املحرتمون...

السالم واألمن الدوليان من القضايا املُحرجة يف عاملنا اليوم ،ونزع أسلحة الدمار
الشامل املُفجعة رضورة فورية ومطلب عام ،األمن يف عامل اليوم ظاهرة مشرتكة ال
حيق هلم أن
يمكن التميزي فيها .الذين خيزنون األسلحة الالإنسانية يف ترساناتهم ال ّ
يعتربوا أنفسهم حملة رايات األمن العاملي ،فهذا لن يستطيع بال شك توفري األمن
حىت هلم .يالحظ اليوم لألسف الشديد أن البلدان املالكة ألكرث مقدار من األسلحة
النووية ال حتمل إرادة جا ّدة وحقيقية إللغاء هذه األدوات اإلبادية من مبادئها
لصد التهديدات ومؤرش ًا مهم ًا يف تعريف مكانتها
العسكرية ،وال تزال تعتربها عامالً ّ
السياسية والدولية ،وهذه رؤية مرفوضة متام ًا.

السالح النووي ال يضمن األمن وال حيقِّق تكريس السلطة السياسية ،إنما هو تهديد
لكال هذين األمرين .لقد أثبتت أحداث عقد التسعينات من القرن العرشين أن امتالك
هذه األسلحة ال يمكنه صيانة نظام مثل النظام السوفيايت السابق .واليوم أيض ًا نعرف
وتتعرض ألعنف العواصف األمنية.
بلدان ًا متتلك القنبلة الذرية
ّ

ذنب ال يغتفر
استخدام السالح النووي ٌ
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اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية تعترب استخدام األسلحة النووية والكيمياوية وأمثاهلا
ذنب ًا كبري ًا ال يغتفر؛ لقد أطلقنا شعار «رشق أوسط خال ٍ من السالح النووي» ونلزتم
غض الطرف عن حق االستفادة السلمية من الطاقة النووية
هبذا الشعار ،وهذا ال يعين ّ
حق لكل البلدان حسب
وإنتاج الوقود النووي؛ االستخدام السلمي هلذه الطاقة ّ
القوانني الدولية .جيب أن يستطيع اجلميع استخدام هذه الطاقة السليمة يف شىت

جماالت احلياة لبلداهنم وشعوهبم ،وال يكونوا تابعني لآلخرين يف مت ّتعهم هبذا احلق،
لكن بعض البلدان الغربية اليت متتلك هي السالح النووي وترتكب هذا العمل غري
حترك غامض ُمريب
القانوين ترغب يف أن حتتكر القدرة عىل إنتاج الوقود النووي .ثمة ّ
سمى
يتكون لتكريس واستمرار احتكار إنتاج وبيع الوقود النووي داخل مراكز ُت ّ
راح ّ
دولية ،لكنها يف الواقع يف قبضة بضعة بلدان غربية.

السلمية للجميع
النووية
الطاقة
ّ
ّ

تغض
إنّين أؤكّ د أ ّن اجلمهورية اإلسالمية ال تسعى أبد ًا للتسلح النووي ،كما لن ّ
الطرف أبد ًا عن حق شعبها يف االستخدام السلمي للطاقة النووية .شعارنا هو
نرص عىل
«الطاقة النووية للجميع ،والسالح النووي ممنوع عىل اجلميع» ،وسوف ّ
هذين القولني ،ونعلم أن كرس احتكار عدة بلدان غربية إلنتاج الطاقة النووية يف إطار
معاهدة حظر االنتشار هو لصالح كل البلدان املستقلة بما يف ذلك البلدان األعضاء
يف حركة عدم االنحياز.

التعسفات والضغوط الشاملة ألمريكا
جتربة ثالثة عقود من الصمود الناجح حيال
ّ
وحلفائها أوصلت اجلمهورية اإلسالمية إىل قناعة حاسمة فحواها أن مقاومة شعب
م ّتحد وذي عزيمة راسخة بوسعها التغلب عىل كل اهلجمات املخاصمة املعاندة ،وفتح
طريق الفخر نحو األهداف العليا .التقدم الشامل لبالدنا يف غضون العقدين األخريين
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املرة يف عرصنا ،هي أن احلكومة األمريكية اليت متتلك أكرب مقدار من
والسخرية ّ
األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل وأكرثها فتك ًا ،وهي الوحيدة
اليت ارتكبت جريمة استخدام هذه األسلحة ،تريد اليوم أن تكون حاملة راية
زودوا الكيان الصهيوين
معارضة االنتشار النووي! هم ورشكاؤهم الغربيون ّ
احلساسة ،لكن هذه
الغاصب باألسلحة النووية ،وخلقوا تهديد ًا كبري ًا هلذه املنطقة ّ
اجلماعة املخادعة نفسها ال تطيق االستخدام السلمي للطاقة النووية من قبل البلدان
املستقلة ،بل ويعارضون بكل قدراتهم إنتاج الوقود النووي لغرض األدوية وسائر
االستهالكات السلمية اإلنسانية ،وذريعتهم الكاذبة اخلوف من إنتاج سالح نووي.
وبخصوص اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية فهم أنفسهم يعلمون أهنم يكذبون ،لكن
املمارسات السياسية حينما ال يكون فيها أدىن أثر للمعنويةُ ،تجزي الكذب أيض ًا.
والذي ال يستحيي يف القرن احلادي والعرشين من إطالق لسانه بالتهديدات النووية
هل تراه يتحاىش ويستحيي من الكذب؟!
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حقيقة تنتصب أمام أعني اجلميع ،وقد اعرتف هبا املراقبون الرسميون الدوليون مرار ًا،
وقد حصل كل هذا يف ظروف احلظر والضغوط االقتصادية واهلجمات اإلعالمية
سماها اهلاذرون باعثة عىل
للشبكات التابعة ألمريكا والصهيونية .حاالت احلظر اليت ّ
رسخت ُخطانا،
الشلل مل تبعث عىل شللنا ولن تبعث عليه ،ليس هذا فحسب بل ّ
وعمقت ثقتنا بصحة حتليالتنا وبالقدرات الداخلية لشعبنا .لقد
وع ّلت من مهمناّ ،
التحديات.
ومرات معونة اهلل عىل هذه
ّ
مرات ّ
رأينا بأعيننا ّ

القضية األم
فلسطين،
ّ
أيهّ ا الضيوف األعزاء...
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التطرق إىل قضية مهمة جد ًا .ومع أهنا قضية تتعلق بمنطقتنا
أرى من الرضوري هنا
ّ
لكن أبعادها الواسعة جتاوزت هذه املنطقة وتركت تأثرياتها عىل السياسات العاملية
طوال عدة عقود ،أال وهي قضية فلسطني املؤملة .خالصة هذه القضية هي أن بلد ًا
مستقالً ذا هوية تارخيية واضحة اسمه فلسطني اغتصب من شعبه يف إطار مؤامرة
ومنِح بقوة
غربية ُمرعبة بزعامة بريطانيا يف عقد األربعينيات من القرن العرشينُ ،
ٍ
جر معظمهم من البلدان األوروبية .هذا
السالح واملذابح واملخادعات جلماعة ُه ّ
االغتصاب الكبري الذي رافقته يف بداياته عمليات تقتيل جماعية للناس الع ّزل يف
املدن والقرى ،وتهجريهم من بيوتهم وديارهم إىل البلدان املجاورة ،تواصل طوال
أكرث من ستة عقود عىل الوترية نفسها من اجلرائم ،وال يزال مستمر ًا اليوم أيض ًا،
يتورع الزعماء السياسيون والعسكريون
هذه إحدى أهم قضايا املجتمع اإلنساين .ومل ّ
للكيان الصهيوين الغاصب طوال هذه الفرتة عن ارتكاب أية جريمة بدء ًا من تقتيل
الناس وهدم بيوتهم وتدمري مزارعهم ،واعتقال وتعذيب رجاهلم ونسائهم وحىت
أطفاهلم ،إىل اإلهانات واإلذالل الذي مارسوه ضد كرامة هذا الشعب ،والسعي
لسحقه وهضمه يف معدة الكيان الصهيوين املولعة باحلرام ،وإىل اهلجوم عيل خميماتهم
املرشدين يف فلسطني نفسها والبلدان املجاورة ،أسماء مثل «صربا»
اليت
ّ
تضم ماليني ّ
مسجلة يف تاريخ منطقتنا بدماء الشعب الفلسطيين
و«شاتيال» و«قانا» و«دير ياسني»
ّ
املظلوم .واآلن أيض ًا ،وبعد مرور خمسة وستني عام ًا ،تتواصل هذه اجلرائم نفسها
يف سلوكيات الذئاب الصهيونية الضارية بالبقاء يف األرايض املحتلة .إهنم يرتكبون
يمر يوم ال تبث فيه أنباء
اجلرائم اجلديدة تباع ًا وخيلقون أزمات جديدة للمنطقة .ق ّلما ّ
عن قتل وإصابة وسجن الشباب الناهضني للدفاع عن وطنهم وكرامتهم واملعرتضني

عىل تدمري مزارعهم وبيوتهم .الكيان الصهيوين الذي أطلق احلروب الكارثية ،وقتل
واحتل األرايض العربية ،ون ّظم إرهاب الدولة يف املنطقة والعامل ،وراح
الناس،
ّ
يسمي أبناء
يمارس اإلرهاب واالغتياالت واحلروب والرشور لعرشات األعوامّ ،
الشعب الفلسطيين الثائر املناضل من أجل إحقاق حقوقه إرهابيني ،والشبكات
تكرر هذه
اإلعالمية التابعة للصهيونية والكثري من وسائل اإلعالم الغربية واملرتزقة ّ
الكذبة الكربى ،ساحقة بذلك الزتامها األخالقي واإلعالمي .والزعماء السياسيون
يغضون األنظار عن كل هذه اجلرائم ،ويدعمون دون
ّ
املتشدقون بحقوق اإلنسان ّ
خوف أو خجل ذلك الكيان الصانع للكوارث ،ويظهرون يف هيئة املحامي املدافع
عنه.
ما نقوله هو إن فلسطني للفلسطينيني ،واالستمرار يف احتالهلا ظلم كبري ال يطاق،
وخطر أسايس عىل السالم واألمن العامليني .كل السبل اليت اقرتحها وسار فيها
«حل القضية الفلسطينية» خاطئة وغري ناجحة ،وكذلك سيكون
الغربيون وأتباعهم لـ ّ
يضم كل
حل عادل وديمقراطي متام ًا،
األمر يف املستقبل أيض ًا .وقد اقرتحنا سبيل ّ
ّ
الفلسطينيني ،من مسلمني ومسيحيني وهيود ،سواء الذين يسكنون حالي ًا يف فلسطني،
رشدوا إىل بلدان أخرى واحتفظوا هبويتهم الفلسطينية ،ويشاركون يف
أم الذين ّ
استفتاء عام بإرشاف دقيق وموثوق ،وينتخبون البنية السياسية هلذا البلد ،ويعود كل
الترشد إىل بلدهم ليشاركوا يف هذا
حتملوا لسنوات طويلة آالم
الفلسطينيني الذين ّ
ّ
سيعم السالم.
االستفتاء ،ثم يصار إىل تدوين الدستور واالنتخابات ،وعندها
ّ
أقدم نصيحة خيرّ ة للساسة األمريكيني  -دوم ًا كمدافعني عن الكيان
وأو ّد هنا أن ّ
سبب لكم هذا الكيان إىل اآلن الكثري من املتاعب،
الصهيوين وداعمني له  -لقد ّ
وجعلكم وجه ًا كرهي ًا بني شعوب املنطقة ،ورشيك ًا جلرائم الصهاينة الغاصبني يف أعني
هذه الشعوب ،والتكاليف املادية واملعنوية اليت فرضت عىل احلكومة والشعب يف
أمريكا طوال هذه األعوام املتمادية تكاليف باهظة ،وإذا استمر هذا النهج يف املستقبل
تتحملوهنا أكرب ،فتعالوا وفكّ روا يف اقرتاح
فمن املحتمل أن تكون التكاليف اليت
ّ
اجلمهورية اإلسالمية بشأن االستفتاء ،واختذوا قرار ًا شجاع ًا تنقذون به أنفسكم من
سريحبون
هذه العقدة املستعصية ،وال شك أن شعوب املنطقة وكل األحرار يف العامل
ّ
هبذه اخلطوة.
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الفلسطينية
للقضية
الحل العادل
ّ
ّ
ّ
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أيهّ ا الضيوف املحرتمون...
يمر بمنعطف تارخيي
أعود إىل كالمي األول فأقول :إن ظروف العامل ّ
حساسة ،والعامل ّ
مهم جد ًا ،ومن املتو ّقع أن يكون ثمة نظام جديد يف طريقه إىل الوالدة والظهور،
تضم نحو ثليث أعضاء املجتمع العاملي ،وبوسعها
وجمموعة بلدان عدم االنحياز
ّ
ممارسة دور كبري يف صياغة املستقبل ورسمه ،وتشكيل هذا املؤمتر الكبري يف طهران
له بدوره معىن عميق ينبغي أن يؤخذ بنظر االعتبار يف احلسابات .نحن أعضاء هذه
احلركة نستطيع عرب تظافر إمكانياتنا وطاقاتنا الواسعة ممارسة دور تارخيي باقٍ من
أجل إنقاذ العامل من احلروب واهليمنة وانعدام األمن.
وهذا اهلدف ال يتحقّق إال بالتعاون الشامل فيما بيننا .البلدان الرثية جد ًا والبلدان ذات
النفوذ الدويل ليست قليلة بيننا؛ ومعاجلة املشكالت بالتعاون االقتصادي واإلعالمي
نرسخ عزيمتنا ونكون أوفياء
وتبادل التجارب التقدمية أمور متاحة متام ًا .جيب أن ّ
لألهداف ،وال نخىش سخط القوى العاتية ،وال نفرح ونطمنئ البتساماتها ،وجيب أن
ِ
نعترب اإلرادة اإلهلية وقوانني اخللقة دعامة لنا ،وننظر بعني العربة الهنيار جتربة املعسكر
يسمى بالليربالية الديمقراطية الغربية يف
الشيوعي قبل عقدين ،واهنيار سياسات ما ّ
الوقت احلارض ،والذي يرى اجلميع مؤرشاته يف شوارع البلدان الغربية واألمريكية
والعقد املستعصية يف اقتصاد هذه البلدان .وبالتايل لنعترب سقوط املستبدين التابعني
ألمريكا واملتعاونني مع الكيان الصهيوين يف شمال أفريقيا ،والصحوة اإلسالمية يف
بلدان املنطقة ،لنعتربها فرصة كبرية .بإمكاننا أن نفكّ ر برفع مستوى الفائدة السياسية
حتول يف هذه
حلركة عدم االنحياز يف إدارة العامل ،وبمقدورنا إعداد وثيقة تارخيية إلجياد ّ
اإلدارة ،وتوفري األدوات التنفيذية هلا ..بوسعنا التخطيط حلاالت تعاون اقتصادي،
وإيضاح نماذج التواصل الثقايف بيننا .وال ريب أ ّن تأسيس أمانة عامة ناشطة ومتحفزة
هلذه املنظومة سيستطيع املساعدة عىل حتقيق هذه األهداف بصورة كبرية ومؤ ّثرة.
وشكر ًا.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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طلب الك ّليّات احلربيّة
يف لقاء اّ

احلربية.
الكليات
ّ
املناسبة :مراسم القسم ،وترقية طلاّ ب ّ
احلربية.
الكليات
احلضور :طلاّ ب
ّ
ّ

البحرية  -نوشهر.
املكان :جامعة اإلمام اخلميين للعلوم
ّ
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

القوات
التخرج أيهّ ا الشباب األع ّزاء
أبارك لكم هذا
والضباط املتوثبون واملتح ّفزون يف ّ
ّ
ّ
املس ّلحة يف جيش جمهورية إيران اإلسالمية ،وكذلك بداية العام الدرايس يف الكليات
احلربية .أبارك هلؤالء الشباب الذين بدؤوا اليوم هذا الطريق .إ ّن طريقكم زاخر
ٍ
حر بوعي إال وأثىن عليه يف قلبه؛ إنّه طريق
باملفاخر ،وهو
ٌ
طريق ال ينظر إليه إنسان ّ
لكل
أساسية
عد حاج ًة
الدفاع عن املبادئ اإلسالمية السامية اليت ُت ّ
ورضورية وحياتية ّ
ّ
ّ
احلساس وامليلء باملخاطر.
البرشية .لقد سلكتم هذا الطريق ،وأخذتم منه اجلانب ّ

القوات المس ّلحة ،رأس الحربة
ّ

الرعية
القوات المس ّلحة ،حصون
ّ
ّ

الرضوري أن أه ّنئ مسؤويل جيش اجلمهورية اإلسالمية املحرتمني،
كذلك من
ّ
ٍ
ِ
حتملوه
ومسؤويل هذه اجلامعة لما بذلوه من جهود يف سبيل تربيتكم أيهّ ا الشباب ،وما ّ
يف هذا املجال ،وأقول هلم :عافاكم اهلل .ولقد كانت برامج هذا امليدان اليوم مصحوبة
بكل خطوة ختطوهنا أن
باجلمال واالبتكار .وإن شاء اهلل أنتم مو ّفقون ،ويمكنكم ّ
تتقدموا هبذا البلد وهذا الشعب العزيز الذي يدعمكم .إنّنا نرى اليوم كيف َيموج
ّ
بالتحرك واالبتكار واإلبداع يف بلدنا يف القطاعات
للتطور والرغبة
احلب الشديد
ّ
ّ
ّ
والتكنولوجية أم االخرتاعات والقضايا السياسية واملسائل
العلمية
سواء
ـ
املختلفة
ّ
االجتماعية ـ فاجلميع مشغولون يف عملية إجياد طرق مبتكرة وجديدة ،ومثل هذا
والضباط الشباب يف جيش اجلمهورية
امليدان مفتو ٌح أمامكم ـ أيهّ ا الطلاّ ب األع ّزاء
ّ
شباب تتم ّتعون بموهبة نشاط الشباب،
القوات املس ّلحة ،أنتم
ٌ
اإلسالمية ويف سائر ّ
القوات املس ّلحة اليت هي
وكذلك تعملون يف جمال العلم ،ولديكم افتخار العمل يف ّ
الرعية» وهي القالع احلصينة للبلد وللشعب ،وكذلك
بقول أمري املؤمنني × «حصون
ّ
أنتم يف حالة القيام بالتكليف.
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واإلهلي واحلضارة اإلهلية
اإلسالمي
القوات املس ّلحة هي رأس حربة النظام
إ ّن ّ
ّ
ّ
واإلسالمية يف مواجهة األعداء واألرشار واحلاقدين .إ ّن شبابنا األع ّزاء يعربون
ٍ
ٍ
وحمبة وبوعي ٍ وبصرية ٍ وحيوزون بذلك الفخر يف الدنيا،
هذا امليدان بحماس وعشق ّ
ميلء بالربكات ،فاعرفوا قدره.
واألجر يف اآلخرة وعند اهلل .أع ّزايئ ،إ ّن الطريق
نوراين ٌ
ٌّ
القوات املس ّلحة ومن
وعندما تبدؤون نشاطكم وخدمتكم يف ّ
أي قطاع ٍ من قطاعات ّ
جيش جمهورية إيران اإلسالمية ،اعتربوا هذا العمل حسنة ،وسيثيبكم اهلل تعاىل عليه
وجيعله سبب ًا لنورانية وجوهكم يف الدنيا واآلخرة.
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مر الوقت تزداد وضوح ًا أمهية وقيمة السعي يف بناء اجلمهورية اإلسالمية
ك ّلما ّ
وترسيخ أركاهنا .يشعر أعداء اجلمهورية اليوم بالرتاجع يف مواجهتهم هلذه احلركة
الكربى املتدفقة؛ لذلك يعمدون إىل القيام بأعمال جنونية ،فاحلدث األخري((( املتمثل
ِ
املنور خلاتم الرسل | هو من العرب والدروس يف تارخينا وسيبقى
بإهانة الوجه ّ
ِعربة .ففي الوقت الذي ال يدين زعماء األنظمة االستكبارية هذا العمل وال يقومون
بواجبهم جتاه هذه اجلريمة الكربى ،يسعون إىل تربئة أنفسهم منها ،فزيعمون أن ال
نرص عىل إثبات اجلريمة عىل أشخاص أو مسؤولني أو عاملني،
دخل هلم هبا .ونحن ال ّ
لكن سلوك زعماء االستكبار وسياسييّ أمريكا وبعض الدول األوروبية وأسلوهبم
ّ
يربئوا أنفسهم
أ ّدى إىل أن ت ّتجه أصابع اال ّتهام من الشعوب إليهم .جيب عليهم أن ّ
ويثبتوا أنهّ م ليسوا رشكاء يف هذه اجلريمة الكربى ،واإلثبات ال حيصل بالكالم ،بل
عملي ًا وأن يمنعوا مثل هذه االعتداءات ،وبالطبع لن يفعلوا ذلك.
ينبغي أن يثبتوا ذلك ّ
واضح ،فالدافع موجو ٌد يف األجهزة االستكبارية من أجل إهانة اإلسالم
ودليل ذلك
ٌ
اجلنوين ومثل هذه األعمال هو احلركة
ومقدساته .إ ّن ما حيملهم عىل القيام هبذا العمل
ّ
ّ
يتذرعون بأنهّ م ال يستطيعون أن يمنعوا مثل
العظيمة للصحوة اإلسالمية .وعندها ّ
هذه الذنوب الكربى اليت تصدر عن بعض األفراد بسبب احرتام احلرية .من الذي
يصدق أنّه يف تلك الدول اليت يوجد فيها
يصدق مثل هذا الكالم يف العامل؟ من الذي ّ
ّ
ٌ
خطوط حمر لعدم املساس بمبادئهم االستكبارية ـ حيث يراعون هذه اخلطوط احلمر
وشدة ملنع جتاوزها ـ أنهّ م ملزتمون بحرية التعبري
تامة
قوة ّ
بشدة ّ
ّ
ويتوسلون ّ
وحدة ّ
ّ
بكل ّ
مقدسات اإلسالم؟
عن الرأي يف جمال إهانة ّ

الديكتاتوريين
خرجت
ّ
أمريكاّ ،
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ال جيرؤ أحد يف يومنا هذا عىل أن يشكّ ك يف واقعة اهلولوكوست الغامضة يف العديد
من الدول الغربية .وبحسب ما أُطلعنا ،فإ ّن أي شخص ٍ يف أمريكا يريد أن يكتب شيئ ًا
اجلنيس ،اعتماد ًا عىل قواعد علم النفس وعلم االجتماع ،فإنّه لن
ضد الشذوذ
وينرشه ّ
ّ
يكون قادر ًا عىل ذلك ،فإنهّ م يمنعونه ،فكيف يكون هؤالء ملزتمني باحلرية؟! هناك
حيث تتد ّخل السياسات الصهيونية اخلبيثة من أجل إفساد أخالق الشعوب واألجيال
ضد هذه
أي يشء ّ
ّ
حيق له أن ينرش ّ
الشابة ال يوجد أي معىن للحرية وال جيرؤ أحد وال ّ
ٌ
لكن ذلك مضمون إذا كان
السياسات اخلبيثة والرذيلة ،أو ّ
ضد قضية كاهلولوكوستّ ،
( )1الفيلم امليسء للنيب | «براءة املسلمني» الذي وضعه أحد األمريكيني من أصل هيودي.

املقدسات يف أعني شباب الدول
املقدسات اإلسالمية وتسخيف هذه ّ
يف سبيل إهانة ّ
يصدق أ ّن النظام األمريكي
يصدقهم .ال أحد ّ
اإلسالمية بحسب زعمهم! ال يوجد من ّ
بجد شخص ًا كحسين مبارك طيلة هذه السنوات الثالثني ،ويدعم
الذي كان يدعم ّ
نظام
حممد رضا البهلوي يف إيران طيلة  35سنة مع كل اجلرائم اليت ارتكبها ،هو
ٌ
صدام حسني كان
يصدق أ ّن هجومهم عىل العراق وعىل ّ
مؤيد للديمقراطية ،وال أحد ّ
ّ
فكل دكتاتور يف منطقتنا
يربون
ّ
املستبدينّ .
ألجل حماربة الديكتاتورية ،إنهّ م هم الذين ّ
مر األزمنة املختلفة استطاع يف املايض وكذلك اليوم -باالعتماد
اإلسالمية وعىل ّ
عليهم -أن يقمع شعبه ويظلمه وجيعله شيع ًا.
يتبجح هؤالء بمنارصة الديمقراطية؟
كيف ّ

لقد طلعت الشمس
شك بأ ّن مواجهة مستكربي زماننا لإلسالم ولطلوع هذه الشمس الساطعة هي
وال ّ
ويتحمل نظام اجلمهورية اإلسالمية مسؤولية
مواجه ٌة ستنتهي بانتصار اإلسالم.
ّ
كربى يف هذا املجال ،وأنتم أيهّ ا الشباب األع ّزاء الذين اجتمعتم يف هذا امليدان ويف
حساس ًا من هذه املسؤولية .وأملنا أ ّن اهلل تعاىل
القوات املس ّلحة
ّ
ّ
كل ّ
تتحملون قسم ًا ّ
قدموا أنفسهم طيلة هذه
ينور وجوه الشهداء األع ّزاء الذين ّ
يو ّفقكم جميع ًا وأن ّ
السنوات الـ  32عىل هذا الطريق ،وأن حيرش أرواحهم مع أوليائهم ،وأن حيرش إمامنا
العزيز الذي فتح علينا هذا الطريق مع أوليائه.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء طلاّ ب الكلّيّات الحربيّة

مناهض للسياسات األمريكية
يف يومنا هذا ،إ ّن الرأي العام للشعوب يف العامل
ٌ
لكن قلوب
تتفوه بيشء
ّ
والصهيونية .أجل ،إ ّن احلكومات وألجل املداهنات ال ّ
أمر ـ مثلما حدث ـ
الشعوب قد طفحت باألمل ،وعندما يظهر خمر ٌج ما وحيصل ٌ
تشاهدون كيف أ ّن الشعب هيجم عىل املراكز السياسية واالجتماعية األمريكية يف
الدول املختلفة ،إنهّ م مبغوضون.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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يف لقاء جمعٍ من القوّات امل�سلّحة
ملنطقة ال�شمال وعوائلهم

احلضور:
القوات املس ّلحة وعوائلهم.
ٌ
جمع من ّ
البحرية  -نوشهر.
املكان :ك ّلية اإلمام اخلميين للعلوم
ّ

الزمان2012/9/19 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

األمة
ربان السفينة ،ونوح ّ
ّ

وأكرره((( :فلنحذر من أن ّنزنل تلك الصفات
أقول لكم وأقول للجميع أيض ًا وقد قلته ّ
ويل العرص أرواحنا فداه ،إىل مستوى
واخلصال واملناقب ،اليت تتناسب مع وجود ّ
ٍ
أشخاص ٍ
صغار وناقصني مثيل أنا احلقري وأمثايل ،ذاك الذي ُيقال إ ّن الذين يركبون
هذه السفينة ال خيشون الطوفان:
األم�ة إذا كان هلا مثلك س�ند وهل خيىش املوج من كان نو ٌح ربان سفينته
هي�م ّ
م�ا ّ

(((

مر تاريخ
ونو ٌح هنا هو إمام الزمان (يف عرصه) ،لكن عندما ننظر نظر ًة عام ّة عىل ّ
اإلسالم ـ حيث إ ّن سعدي صاحب هذا الشعر يعبرّ عن هذه الرؤية هبذين البيتني ـ
األمة .أجل ،لقد كان
فإ ّن وجود خاتم األنبياء | ّ
املقدس هو نوح ّ
ربان سفينة هذه ّ
تتمرغ بالوحول وأخرى ُتبتىل
هلذه ّ
مر تارخيها صعود وهبوط ،فأحيان ًا كانت ّ
األمة عىل ّ
كل ذلك كان ناشئ ًا من أنهّ ا مل تركب
باملذ ّلة ،وأحيان ًا تواجه مشكالت ال توصفّ ،
النيب لكان النرص
متسكنا يف الواقع
ّ
سفينة ،فإذا ّ
وتوسلنا بسفينة نجاة اإلسالم وتابعنا ّ
الضباط اليت سبقت إلقاء الكلمة.
( )1العروضات العسكرية وختريج دفعات من ّ
( )2بيت من ديوان الشاعر سعدي.
( )3يظهر أ ّن سماحة اإلمام القائد (حفظه اهلل) حتدث عن السفينة ورباهنا هنا تعليق ًا عىل الشعارات
ورباهنا...
واجلداريات املرسومة حول سفينة النجاة يف هذا العرص َّ
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يف حمرضكم أيهّ ا اإلخوة واألخوات األع ّزاء ،ينبعث لدى املرء شعور باالستعداد
املجدون واملثابرون
إلنجاز األعمال الكربى .إ ّن جمعكم أيهّ ا الشباب والعاملون
ّ
القوات املس ّلحة ،وأزواجهم وأبناءهم ،هو نموذ ٌج منتقى بعناية من شعب إيران،
يف ّ
متوج يف مشاعركم وقلوبكم وأفكاركم تلك التط ّلعات السامية واألهداف العليا .وإنّه
لرسور يل أ ّن اهلل تعاىل منحين يف هذه الليلة توفيق احلضور بينكم ،وأسأله تعاىل أن
ٌ
يشملكم جميع ًا برحمته وبركاته وعافيته.
ولقد كانت املراسم((( اليت أجراها شبابنا األع ّزاء ،وطلاّب هذه الك ّلية أو اجلامعة،
ِ
كل
جيدة ،اآليات القرآنية (اليت ُتل َيت) باعثة عىل األمل ،وتؤكّ د عىل أ ّن مع ّ
مراسم ّ
ٍ
اء بالنسبة جلميع املجتمعات ،والذي سأعرض
فكر
عظيم وب ّن ٌ
ٌ
عرس يرسا .ومثل ذلك ٌ
له بصورة ٍ خمترصة.
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صعاب ومشكالت وأحيان ًا جتتاحه
شك ،وفيه
من نصيبنا حتم ًا .إ ّن للبحر طوفان ًا وال ّ
ٌ
ربان السفينة عبد ًا اصطفاه اهلل ومعصوم ًا فال خوف
أهوال كربى ،لكن عندما يكون ّ
خمتص ًة
عندئذٍ .هذه هي النقطة املخترصة اليت
ُ
أردت ذكرها .فاعتربوا هذه الصفات ّ
األمة ،إ ّن
بأولئك العظماء .إ ّن نوح هذه السفينة هو (اإلمام املهدي) ،إنّه سند هذه ّ
كل واحد ٍ م ّنا وإىل قلوبنا وأرواحنا وأذهاننا وأجسامنا ،وإىل
واسطة الفيض
اإلهلي إىل ّ
ّ
املقدس خلاتم األوصياء ،ويف املرتبة السابقة
حياتنا الفردية واالجتماعية ،هي الوجود ّ
املقدس خلاتم األنبياء |.
الوجود ّ

إيران ،وزمن الكفاح الصعب
األسايس سيكون بمناسبة أنّكم ،من الذين اصط ّفوا فرد ًا فرد ًا يف اخلطوط
الكالم
ّ
األمامية حلركة شعب إيران االجتماعية ،فالعوائل بنحوٍ ،واألفراد بنحو ٍ آخر.
والكالم األسايس هو إ ّن بالدنا وشعبنا ،وبربكة الصحوة اإلسالمية اليت حتقّقت له
يتحرك عىل طريق ٍ ملؤه الفخر وحسن العاقبة ،وكل من يتنكّ ر
قبل الشعوب األخرىّ ،
للبدهييات والواضحات.
هلذا إنّما يتنكّ ر
ّ
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التحوالت
عد من الشعوب املتخ ّلفة يف العامل ،والفاقدة للتأثري يف جميع
لقد ك ّنا شعب ًا ُي ّ
ّ
اجليدة واملايض
العاملية ،ومتأ ّثر ًا بإرادة القوى الدولية املتد ّخلة ،رغم امتالكه للقابليات ّ
قواتنا املس ّلحة
التارخيي املجيد ،واإلمكانات والرثوات الطبيعية اهلائلة .لقد كانت ّ
ّ
وسياسيونا وحكوماتنا طوال سنوات متمادية يف وضع ٍ
وعلومنا وقضايانا االجتماعية
ّ
مؤسفٍ ،ترزح حتت تأثري تد ّخالت أعداء الشعب واحلاقدين عىل مبادئه وتط ّلعاته.
مر هذا التاريخ ،ومشاعل ُتضاء ،وخصوص ًا
وبالطبع ،كان هناك
ٌ
رشارات تنبعث عىل ّ
لكن األجواء كانت حالكة إىل درجة أ ّن تلك الشعالت مل تكن
يف العصور األخريةّ ،
قادرة عىل إضاءة الطريق للناس ،إىل أن انطلقت الثورة اإلسالمية وبدأت حركة
النضال واجلهاد اإلسالمية .لقد كانت مرحلة الكفاح مرحلة صعبة ،وكان األمل يف
انتصار هذه املواجهات صفر ًا بالنسبة لبعض الناس ،وأعىل من الصفر بقليل بالنسبة
يستمر عىل
أمل كبري .وقد استطاع إمامنا اجلليل أن
لبعضهم اآلخر ،فلم يكن هناك ٌ
ّ
اإلهلية االستثنائية يف زمننا ،فأكمل هذا الطريق بأنفاسه الدائمة
بشخصيته
هذا الطريق،
ّ
ّ
يتعرضون
وتدينه وإيمانه ّ
وحكمته وإخالصه ّ
بربه .كان الذين يسلكون هذا الطريق ّ
املرات ويزتلزلون ،ولكن عندما كانت تصلهم األنفاس الدافئة هلذا
للرت ّدد مئات ّ
الرجل اإلهلي كان كل يشء ينبعث من جديد ويتف ّتح ،كان اهلل يعينه ،وقد كانت

وشخصيته ،وكان اهلل تعاىل يثيبه ويلهمه وهيديه ويأخذ بيده
مهيأة يف وجوده
ّ
األرضية ّ
كل العامل ،انترصت
ويعينه حىت وصل إىل مقطع الثورة اإلسالمية ،ومع عدم تصديق ّ
هذه الثورة.

وكل بيت
كل قرية
ّ
الثورة دخلت ّ

فصلت له كيف
جاء أحد الزعماء املعروفني يف العامل ،وال أذكر اسمه ،إىل إيران ،وقد ّ
انترصت الثورة اإلسالمية؛ فما من انقالبٍ
ضباط شباب ُيسقطون
ّ
عسكري ،وما من ّ
معروف يف العامل ،وما من أحزاب تستطيع
نظام الطاغوت باحلضور يف امليدان كما هو
ٌ
دور جماهري
أن متارس نشاطاتها السياسية ،وما من نخبة ذات دور مهم .كان الدور َ
الشعب ومن دون سالح طبع ًا .إذا نظرتم اليوم إىل بعض هذه الدول جتدون جماهري
التقدم بأمورهم ،ومل يكن من سالح يف يد الشعب
الناس حيملون السالح من أجل
ّ
اإليراين ،فباأليدي اخلالية وباألجسام نزلوا إىل امليادين ،وحملوا قلوهبم ودماءهم
ّ
عىل أك ّفهم ونزلوا .وبالطبع ،إ ّن هذا ما كان ليحصل من دون اإليمان ،هذا اإليمان
العميق؛ فعندما انترش هذا اإليمان العميق بني الناس نزلوا إىل امليادين وانترص الدم
كل مكانٍ .فأينما تكون الشعوب
عىل السيف .وهذه طبيعة جميع األماكن ،وهذا حال ّ
قوة عىل مقاومتها
حارض ًة للتضحية والفداء وتقديم النفوس واألرواح ،لن تقدر ّأية ّ
والوقوف بوجهها .فعندما تأيت الشعوب إىل امليادين ،الدم ينترص عىل السيف دوم ًا.
عندما رشحت لذلك الزعيم اإلفريقي انتصار الثورة اإلسالمية ،كان األمر بالنسبة
شعبي ًة قد انبعثت يف
مدة قليلة رأيت أ ّن حرك ًة
جد ًا وجديد ًا ،فذهب ،وبعد ّ
له ملفت ًا ّ
ّ
وشعرت أنهّ ا كانت مستلهم ًة من سلوك إمامنا اجلليل وسلوك شعب إيران ،وقد
بلده
ُ
انترص أيض ًا ،لقد استطاع أن ينترص عىل إحدى القوى العظمى اخلبيثة املتس ّلطة عىل
العامل وخ ّلص بلده.
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اإلسالمي ،وهو
وأنا أقول لكم ،إ ّن الصحوة اإلسالمية تنبعث يف عدد ٍ من دول العامل
ّ
ولكن الفروقات كثرية .لع ّله مل يكن هناك
رحبنا به منذ البداية،
أمر مباركٌ ّ
جد ًا وقد ّ
ّ
ٌ
ٌ
العامة ،ويف جميع أرجاء هذا
شعبنا
حركة
ويف
ثورتنا،
يف
صغرية،
مدينة
أو
واحدة
ة
قري
ّ
املقدسة اليت ختلب األبصار .فقد سيطر
البلد الكبري ،خلت من بارقة من هذه الشعلة ّ
ومهة واحدة عىل جميع القلوب واألذهان ،يف جميع
شعار واحد ومطالبة واحدة ّ
ٌ
بكل ما للكلمة
كل مكان .لقد حمل هذا الشعب هذا احلمل الثقيل ّ
أرجاء البلد ويف ّ
من معىن ،باألجسام واألرواح والقلوب .وواجه الناس ذاك الطاغوت بأجسامهم يف
الشوارع ،وهذا ممّا مل حيدث يف العامل من قبل.
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لقد كان هذا هو حال شعب إيران ،فاجلميع نزلوا إىل امليادين ،وهلذا مل يشعر مسؤولو
األول أنهّ م جمربون عىل قبول الكالم الكثري والتو ّقعات الكثرية للقوى
البلد من اليوم ّ
تتصوروا أ ّن ما حيدث يف بعض البلدان ،اليت ثارت مؤ ّخر ًا
العظمى .وال ينبغي أ ّن
ّ
من ممارسة الضغوطات األمريكية والغربية اليت حتمل مسؤوليها عىل ا ّتخاذ مواقف
حمددة ،أ ّن هذا مل يكن يف إيران ،كال ،لقد كان أيض ًا ،فتلك الضغوطات كانت موجود ًة
ّ
أحد ليبايل هبذه الضغوطات؛ ألنه مل يكن بحاجة إىل ذلك .لقد كان
هنا ،لكن ما كان ٌ
مسؤولو البلد يعتمدون عىل إرادة الشعب وإيمانه وكانوا مطمئنني إىل أ ّن هذا امليدان
ميلء بأصحاب العزم واإلرادة املتالزمة مع اإلحساس الكامل .هكذا كان ،مل يكن
ٌ
هناك حاجة لذلك ،واألمر هكذا إىل يومنا هذا .ففي يومنا هذا ال يرى نظام اجلمهورية
قوة
جمرب عىل اإلذعان ّ
قوة عظمى ومطالب أية ّ
ألية ّ
اإلسالمية -بحول اهلل ّ
وقوته -أنّه ٌ
كل ما هو يف مصلحته ويعمل به ،وما مل يكن يف
متس ّلطة ومتد ّخلة .فهذا النظام يقبل ّ
مصلحته يرميه جانب ًا ولو غضبت جميع قوى العامل واستاءت .فالسياسة هي هذه،
كل ذلك بسبب االعتماد عىل إيمان الشعب(((...
ّ

كل حين
تجذر الثورة ،تؤتي أُ ُك ُلها ّ
ّ
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األول للثورة وإىل يومنا هذا ،كانت أهداف الثورة وتط ّلعاتها تزداد
جيد ،منذ اليوم ّ
التقدم
لكل أبناء شعبنا .يف ذاك اليوم قلنا اجلمهورية اإلسالمية وقلنا
ّ
وضوح ًا ّ
مر هذه السنوات ،ا ّتضحت لنا معاين هذه الكلمات.
اإلسالمي ،وشيئ ًا فشيئ ًا وعىل ّ
ّ
ك ّلنا يعلم ماذا تعين اجلمهورية اإلسالمية ،وماذا تعين السيادة الشعبية اإلسالمية،
وكذلك اعتماد النظام عىل آراء الشعب ،وانتخاب الشعب ،وإرادة الشعب .نعلم
ماذا تعين مقولة االستقالل واحلرية واجلمهورية اإلسالمية ،وما هو االستقالل .لقد
ٍ
ٍ
مر الزمان،
كانت هذه األلفاظ بالنسبة لنا مطروح ًة بصورة مغلقة كأهداف .وعىل ّ
ا ّتضحت لشعبنا ونخبنا وسياسيينا وشبابنا خمتلف أبعاد االستقالل .نحن نعلم ما هو
وتقدمنا ،وهذا
يتم عبور املخاطرّ ،
االستقالل وخماطره وامتيازاته وكيفية نيله وكيف ّ
التقدم يف ّ
جتذر نظام اجلمهورية
التقدم .إ ّن
للتقدم عالمة واضحة ،إنّه ّ
ّ
أهم أنواع ّ
هو ّ
اإلسالمية واستحكامه .فالشجرة املنيعة والصامدة ،إذا نظرتم إىل جذورها وجذعها
مر عليها خمسون سنة .بعض
واختربمتوها فإنهّ ا لن تكون يف حال خواء ووهن ،ولو ّ
يمر عليها عرش سنوات أو عرشون
األشجار تكون حيوية ونشطة وذات هبجة ،وبعد أن ّ
( )1انطالق اهلتافات :اهلل أكرب ،واملوت ألمريكا ،املوت إلرسائيل.

( )1إبراهيم.25 ،
( )2سنوات 1981 ،1980 ،1979م.
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سنة أو ثالثون سنة ،تصبح خاوية ،وإذا أصبحت كذلك ،فال حاجة ملن يأيت ويقتلعها،
ٍ
لكن الشجرة اليت متتلك قابلية البقاء
أي ريح ٍعاصفة وتكرسها من جذعهاّ ،
ستسقطها ّ
أول يوم ٍأورقت فيه ولن تقل،
مر عليها قرنان أو ثالثة سزتداد اخرضار ًا باملقارنة مع ّ
لو ّ
وإ ّن نشاطها يف الربيع سيجعل األشجار األخرى حتت تأثريها أيض ًا﴿ ،ﭑ ﭒ
(((
ٍ
مر الزمان تصبح
تطور ّ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾  .وإ ّن من عالمات ّ
أي نظام أنّه ك ّلما ّ
جذوره أكرث رسوخ ًا ،وتنترش فروعه وغصونه ويقوى جذعه .ويف يومنا هذا ،إ ّن
قو ًة واستحكام ًا من السنوات األوىل من عمره،
جسم نظام اجلمهورية اإلسالمية أكرث ّ
سنوات  59و 60و(61هـ ش)((( وتلك السنوات .يف ذلك اليوم ،كان احتمال أعدائنا
أن يتمكّ نوا من إسقاط ال ّنظام أكرب ،ويف يومنا هذا صارت آماهلم أضعف بدرجات،
تبدلت هذه اآلمال إىل يأسٍ ،فهذا ما يشري إىل استحكام النظام.
ويف الكثري من املوارد ّ
ّ
التجذر املتواصل ،فهل هو
بحث آخر حول نشوء هذا االستحكام ونشوء هذا
وهناك
ٌ
ناشئ من هذه املعرفة العميقة؟ هل هو
ناشئ من كل هذا اإليمان العميق؟ هل هو
ٌ
ٌ
ناشئ
هو
هل
الشعارات؟
ة
صح
من
ناشئ
هو
هل
القلوب؟
يف
اإليمان
نفوذ
من
ناشئ
ّ
ٌ
ٌ
من أنفاس ذلك الباين العظيم ،باملعىن احلقيقي لكلمة العظمة ،أي إمامنا اجلليل؟
مهمة درسها شبابنا األع ّزاء وطلاّ بنا يف احلوزات
فمن أين نشأ؟ مثل هذه
ٌ
أبحاث ّ
أتعرض هلذه
واجلامعات ،وهم يدرسوهنا وجيب عليهم أيض ًا أن
يستمروا يف ذلك .لن ّ
ّ
التقدم،
التقدم ،وقد حتقّق هذا ّ
األبحاث ،وما هو موجو ٌد هو أ ّن هذه احلركة تسري نحو ّ
التقدم.
وهذا هو أساس املسألة ،وعندما تقرتبون من الغصون سرتون أيض ًا مؤشرّ ات ّ
تقدمنا عىل صعيد التكنولوجيا النابعة من العلم .لقد
تقدمنا ،كما ّ
ففي العلم مثالً ّ
عدة
مرات ّ
جئت إىل هذه اجلامعة قبل  24سنة و 25سنةّ ،
وجتولت فيها ،وأيض ًا زرتها ّ
املدة امل ّتصلة .لقد شاهدت هذه اجلامعة وقتذاك ،وها أنا أشاهد حارضها اآلن ،وال
يف ّ
عد
يمكن املقارنة بينهما .فتكامل الدوافع ،اليت بتبعها يأيت تكامل احلركة
العلميةُ ،ي ّ
ّ
ظاهر ًة حميرّ ة جتعل املرء يف حال من الرضا العميق يف احلقيقة .امل ّطلع يصبح متحيرّ ًا.
وبالطبع ،إ ّن هذا هو حال جميع األماكن ،يف جامعات البلد ،ويف مراكز األبحاث،
كل هذا ،وهذا هو حال
ويف املراكز
ثم ُبنيت ،قد حتقّق أيض ًا ّ
العلمية ،اليت مل تكن ّ
ّ
أمل علمائنا .فما كان علماء األجيال املاضية عندنا ـ والذين نحرتم وجودهم كثري ًا،
كل من جاهد يف طريق العلم؛ ألنهّ م ينتمون لوضع آخرـ
ونحن الذين ّ
نقدر ونحرتم ّ
تطور
ليصدقوا كل هذا
ّ
التطور العلمي الذي أحرزه هذا اجليل الشاب يف جمال قضية ّ
ّ
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مرتني؛ عندما كانت حتصل هذه
مر ًة أو ّ
الصناعة النووية .ولع ّلين ذكرت هذا األمر ّ
عدة علماء بارزين عندنا ،وأنا أعرفهم ،وهم بارزون عىل املستوى
التطورات ،فإ ّن ّ
ّ
ً
السيد ال
ا
أ
فيها
قالوا
ة
رسال
يل
كتبوا
الصادقة،
النوايا
أصحاب
من
وكانوا
العلمي
يهّ
ّ
التطور
تصدق؛ فما يقولونه ال يمكن أن يتحقّق وغري قابل ٍ للتحقّق ،سواء أكان ذلك
ّ
ّ
اجلذعية ،الذي هو من أبرز إنجازات هذه
التطور املرتبط باخلاليا
النووي أم كان ذلك
ّ
ّ
ليصدقوا ،لك ّنه حصل وكان .فمرور
احلركة العلمية يف السنوات األخرية .مل يكونوا
ّ
التطورات حاصلة ،أي إ ّن احلركة العلمية
الزمان أثبت أكرث أ ّن األمر واقع ،وأ ّن هذه
ّ
هي حركة مل تكن قابلة للتصديق بالنسبة لذاك اجليل املايض عندنا ،والذي حتدثت
عنه ،إ ّن علماءه كانوا خيرّ ين وك ّنا نعلم صدق نواياهم .وإنّين اليوم أقول لكم ،إ ّن
والتطورات العلمية واالكتشافات
أعمال يف املجاالت العلمية
شبابنا هؤالء لدهيم
ٌ
ّ
ٍ
الوسطية،
قابلة للتصديق بالنسبة لبعض أجيالنا
واإلنجازات العلمية اليت لع ّلها غري
ّ
التطور.
يصدقون شيئ ًا فشيئ ًا هذا
وإن كان اجلميع قد بدؤوا ّ
ّ

المتقدمة ستكون في المرتبة األولى عالميًا
إيران
ّ
العلمي إليران يكون
إ ّن املراكز العاملية تعلن يف بعض اإلحصاءات املختلفة أ ّن التكامل
ّ
العلمي يف العامل.
باملعدل العام للتكامل
أحيان ًا  11ضعف ًا ،وأحيان ًا  13ضعف ًا إذا قارنّاه
ّ
ّ
متقدمون من الناحية العلمية عىل جميع مراكز العامل ،بل
وبالطبع ،ال يعين ذلك أنّنا ّ
إ ّن خت ّلفنا كثري وتكاملنا رسيع .ولو أنّنا استمرينا عىل هذا التكامل وهبذه السرّ عة من
املمكن يف السنوات املقبلة ،وبعد عرش سنوات أو خمس عرشة سنة أخرى ،أن نصبح
يف املرتبة العاملية األوىل يف جميع قطاعات العلم والتكنولوجيا .اليوم لسنا كذلك،
العلمي.
نتحرك يف منتصف الطريق .هذا بشأن القطاع
فنحن ّ
ّ
واملؤسسات االجتماعية
الدويل
واألمر عينه يف املجاالت السياسية واحلضور ّ
ّ
متعدد ويف مستويات خمتلفة ،حيث إنهّ ا يف أماكن
تطور
ّ
والقطاعات املختلفة .لدينا ّ
التطور.
يستمر هذا
تقدم ،وبالطبع ،جيب أن
أبرز من أماكن أخرى ،إ ّن الدولة يف حال ّ
ّ
ّ
فكالمي هو:
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تتحرك حتت راية اإلسالم وتقرتب من
إ ّن ّ
كل من يشارك يف بناء إيران اجلديدة اليت ّ
حصته أكرث تأثري ًا أو أكرث خماطر ًة من
األهداف ،وجوده ذو قيمة .فإ ّن ّ
كل من تكون ّ
حصته من هذه املفاخر وهذا الشموخ أكرث من اآلخرين ،وال
ّ
رواد هذه القافلة فإ ّن ّ

أي وقتٍ .لقد سمعتم آية القرآن﴿ :ﯡ ﯢﯣ﴾((( .عندما تنتهي
ينبغي أن نتعب يف ّ
من العمل فارفع هامتك ،أي ابدأ بعمل ٍ الحق ،فال معىن للتو ّقف ﴿ .ﯡ ﯢ ﯣ
(((
ٍ
ٍ
تتحركوهنا نحو األهداف املقبولة واملعلنة
صاحلة
حركة
فكل
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾
ّ
ّ
لإلسالم هي رغب ٌة إىل اهلل .وبالطبع ،إ ّن للروحانية واالرتباط القليب باهلل الدور
األسايس .جيب عىل اجلميع أن يعرفوا هذا.

شريكات في العمل واألجر
العسكريين
زوجات
ٌ
ّ

( )1الرشح.7 ،
( )2الرشح.8-7 ،
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حسن ،نصل اآلن إىل العوائل .فلتعلم أُرس جماهدينا العزيزة وزوجاتهم ،سواء أكانوا
ٌ
القوات األمنية أم من العاملني
عنارص اجليش أم من احلرس أم من التعبئة أم من ّ
يف وزارة الدفاع ،هؤالء الذين ذكر القائد املحرتم أسماءهم ،من يعينون ومن هو
اس يف هذا البناء
رشيك حياتهم؟ إ ّن رشيك حياتكم هو من الذين هلم ٌ
دور ّ
حس ٌ
القوات املس ّلحة .وبتعبري أمري املؤمنني× «حصون
الرفيع والشامخ؛ فهذا هو حال ّ
القوات املس ّلحة املستق ّلة
الرعية» ،إهنم حصون األمة ،احلصون
ّ
املعنوية للبلد .ووجود ّ
ّ
ٍ
ألي بلد ولو مل يطلقوا رصاصة واحدة؛
الواعية املبتكرة الشجاعة
املضحية هو أما ٌن ّ
ّ
وأننت
فإنهّ م يوقفون األعداء يف أماكنهم ،فالقوات املس ّلحة هي بمثل هذه األمهية.
ّ
مرات إىل اآلن
زوجاتهم ،أجل ،لقد نقل القائد املحرتم عنيّ ـ ولع ّلين ذكرت هذا عرش ّ
أو أكرث ـ أ ّن كل فضيلة يمكنكم أن حتصلوا عليها أيهّ ا الرجال يف ميدان اجلهاد العام
والكبري ،فإ ّن نصفها هو هلذه السيدة اليت تشارككم احلياة وهي تعيش معكم .فإذا مل
تكن زوجة من يدخل يف هذا امليدان ـ ميدان اجلهاد والعمل والسعي ـ مصاحبة له،
تصعب عليه احلياة أو ال تصاحبه فيها ـ فإنّه لن يتمكّ ن من العمل.
تتذمر أو تتعبه أو ّ
ّ
ً
ناشئ من بركات وجود هذه الزوجة الطيبة
فهذا
ا
جيد
بأعمالكم
تقومون
كنتم
فإذا
ٌ
وأننت اعرفن قدر هذا الزوج الذي
أوالً،
ّ
والعطوفة .فاعرفوا أيهّ ا األزواج أنفسكم هذا ّ
لكن ،اعرفن قدر هذا الرجل الذي يساهم يف هذا البناء
يتعب وجيعل نصف أجره َّ
الرفيع لنظام اجلمهورية اإلسالمية والنظام اإلسالمي اجلديد الذي هو إن شاء اهلل
فليعرف هبذه
أرضية بناء احلضارة اإلسالمية اجلديدة .هذا الرجل الذي هو زوجك ُ
القوات املس ّلحة
اهلوية عندك .واألمر كذلك بالنسبة لألبناء جيب عىل أبناء العاملني يف ّ
أن يفتخروا بآبائهم.
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أقدم احرتامي وسالمي لعوائل الشهداء األع ّزاء ،وأرسل
وهنا أجد من
الرضوري أن ّ
ّ
كل وجوده ،أي رأسماله
الصلوات عىل أرواحهم
املطهرة ،الشهيد الذي جعل ّ
ّ
األسايس ،يف سبيل اهلل وأنفقه يف هذا الطريق وقد قبل اهلل تعاىل منه ذلك .وبالطبع،
ّ
ولعل هذا ألسبابٍ عديدة ،فبعضهم مل يعتربه
قبل.
ي
ومل
م
ليقد
ذهب
ّن
مم
الكثري
هناك
ّ
ّ
ُ
اهلل تعاىل مؤ ّهالً ،وبعضهم اآلخر حفظه تعاىل ملسؤوليات وأعمال ٍ رضورية أخرى.
وها هنا نقول إ ّن أولئك الذين كانوا مؤ ّهلني ورحلوا ،فإ ّن قيمتهم عالية جد ًا جد ًا .إ ّن
الشهداء يف احلقيقة هم األنوار الساطعة اليت تيضء املجتمع واملستقبل والتاريخ .وقد
صربت عوائلهم ،صربت عىل جهادهم وعىل رحيلهم وعىل التحاقهم وإقباهلم عىل
ميادين األخطار .قد يسهل القول إ ّن املرأة اليت تشاهد زوجها يذهب إىل ميدان ٍ ِ
خطر
ميلء بالقيمة ،وعندما
وتصرب ،فإ ّن عمله ذو قيمة عظيمة وكذلك عملها هي أيض ًا
ٌ
يستشهد تصرب عىل شهادته .وأنا أقول :لو مل يكن صرب عوائل الشهداء ،ملا كان ظهور
وتقبله هبذه العظمة والنشاط .إ ّن عوائل الشهداء هم الذين هلم
ّتيار الشهادة يف جمتمعنا ّ
كل
امل ّنة الكربى عىل جمتمعنا بحيث إ ّن الشهادة تبدو بمثل هذه احلالوة يف األعني .عىل ّ
أبناءكم أيهّ ا العاملون.
أبناءهم كانوا أم َ
حال ،ننرش احرتامنا وسالمنا وتكريمنا هلمَ ،
آباءهم يسريون عىل هذا
وجيب عىل أبنائهم وأبنائكم أيهّ ا العاملون أن يفتخروا بأ ّن َ
الدرب.

والصهيونية
ثالوث الشر ،أمريكا وانكلترا
ّ
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واضح .بالطبع ،ال ُيتو ّقع من ذاك التلفزيون العميل
وأيض ًا أقول هذا وهو :إ ّن األفق
ٌ
ويظهر هذه احلقائق يل ولكم ،بل إنهّ م يظهرون األجواء
لتلك الدولة املستكربة أن يأيت
ّ
قامتة .هم يعلمون أ ّن أحد سبل إيقاف هذا الشعب هو أن ُيسحب منه األمل ،هلذا
تراهم يظهرون الظالم والسواد(((( ...حفظكم اهلل اسمحوا يل أن أكمل كلميت) ها
الرش والفساد ،نحن مل نذكره ولك ّنكم ذكرمتوه ،أمريكا
أنتم أتيتم عىل ذكر مث ّلث ّ
والصهيونية وإنكلرتا اخلبيثة ويف الواقع هم كذلك .فأجهزتهم اإلعالمية تسعى يف
مدة من أجل تبديل
الليل والنهار للتأثري عىل أذهان شعب إيران ،ومثلما قلت منذ ّ
حسابات الناس وحسابات النخب ،والذي (أي سعيهم) بحمد اهلل يبقى عديم النفع
جي ٌد ،غاية األمر أ ّن هذا ال
مستقبل
كل مساعيهم؛ فاملستقبل
ٌ
رغم ّ
ٌ
واضح ،واألفق ّ
يعين أن نضع رؤوسنا عىل وسادة من حرير وننام ،بل جيب العمل وجيب السعي،
( )1تعلو الشعارات :املوت ألمريكا ،املوت إلرسائيل ،املوت لإلنكلزي.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء جمع من الق ّوات املسلّحة وعوائلهم

بحد ،وال يعرف التقاعد؛ ففي جميع مراحل
والسعي ال يعرف الوقت وال يعرتف ّ
حياة اإلنسان يبقى املجال للسعي وجيب علينا أن نتعرف إىل هذا املجال فنتحرك بعزم ٍ
ّ
ّ
ٍ
«قو عىل خدمتك جوارحي ،واشدد عىل العزيمة جوانحي» ،هذا ما يطلبه
ومهة ّ
ّ
وجديةّ ،
اجلد
ثم يتبعه قائالً« :وهب يل ّ
أمري املؤمنني خ من اهلل تعاىل يف دعاء كميل ويع ّلمنا ّإياهّ ،
جمرد
يف خشيتك» .فلنعلم أ ّن اهلل
حارض وناظر وليكن مثل هذا الشعور ّ
ٌ
جدي ًا وليس ّ
لقلقة لسان« ،والدوام يف اال ّتصال بخدمتك» ،فال نق ّطع أوقات اخلدمة ،بل نوصلها
القوة والنشاط ويع ّلموننا
ببعضها بعض ًا .وإن شاء اهلل سيمنحنا شبابنا نحن الشيوخ ّ
نتحرك ـ هؤالء الشباب الذين يدرسون يف هذه اجلامعة وغريهم من التعبويني
كيف ّ
واملضحني وطلاّ ب اجلامعات األخرى ،فتية وفتيات ،يف
االع ّزاء والشباب املؤمنني
ّ
جميع القطاعات اجلامعية وطلاّ بنا الشباب األع ّزاء والشباب يف الرشائح املختلفة،
من خالل حركتهم وعملهم وسعيهم.
اللهم ،أنزل بركاتك ورحمتك عىل هذا اجلمع وعىل شعب إيران.
ّ
كل نقاط العامل عىل أعدائهم.
انرص الشعوب املسلمة يف ّ
لويل العرص ع ّنا،
وعافنا يف الدين والدنيا بلطفك ورحمتك .وارض ِ القلب ّ
املقدس ّ
واشملنا بدعواته.
املطهرة وشهداءنا األع ّزاء مع أوليائهم.
واحرش روح إمامنا اجلليل ّ
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يف لقاء القيّمني على �ش�ؤون احل ّج

املناسبة :موسم احلج.

احلج.
القيمون عىل شؤون ّ
احلضورّ :
املكان :طهران.
الزمان2012/9/24 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

وزوار بيته ،ليكون
بترضع وخشوع أن يقبل يف حرضته ّ
حج احلجيج ّ
نسأل اهلل املتعال ّ
اإلسالمية .ال
اإلهلية عىل املجتمعات
حجهم سبب ًا لرضاه ،ومنشأً لزنول الربكات
ّ
ّ
ّ
احلج والزيارة ،سواء أكان يف
أتقدم بالشكر من أعماق القلب للعاملني يف
بد أن ّ
ّ
ّ
تنسق معهم وتساعد
جمموعة البعثة أم يف من ّظمة احلج والزيارة ،وكذلك األجهزة اليت ّ
لكل واحد ٍ من هؤالء املثابرين
يف أساس العمل ومتع ّلقاته ،وأطلب األجر من اهلل ّ
والعاملني املحرتمني.

قضية لها وجهات
إهانة النبي،
ّ
الوجه األول :محور الصراع وجود الرسول

|

خاص ،فإ ّن جتيل وظهور عظمة
ظرف
للحج
إ ّن الظروف ختتلف ،ويف هذا العام
ّ
ٌ
ّ
واملحبني ،وكذلك يف أعني األعداء سيكون
خاتم األنبياء | يف أعني األصدقاء
ّ
العام .وما ارتكبته األيادي املجرمة لألعداء فيما يتع ّلق
حج هذا
من
ّ
خصوصيات ّ
ّ
بإهانة حمرض هذا العظيم املقدس يف أمريكا ،قضية هلا جانبان ووجهان :فمن جهةٍ
ّ
لنيب الرحمة
تظهر عمق البغض واحلقد الذي يك ّنه األعداء واملستكربون وعمالؤهم ّ
مر تارخيها
والع ّزة والكرامة ،واحلامل ألسمى وأعىل املحامد
ّ
اإلنسانية والبرشية عىل ّ
كل عامل الوجود .إ ّن ذلك يظهر مدى عمق ّ
للنيب؛ فهم من جانب
وجتذر عدائهم
ويف ّ
ّ
ٍ
القضية موقف ًا
يرتكبون هذه اإلهانات ،ومن جانب آخر ي ّتخذ ساستهم بشأن هذه
ّ
مفيد جد ًا
ال خيتلف بتات ًا عن موقف األعداء! فهذا أحد وجوه
أمر ٌ
ّ
القضية ،وهو ٌ
للعامل اإلسالمي؛ فحىت أصعب الناس واجلماعات واملجموعات تصديق ًا وأكرثهم

الحج
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء القيّمني عىل شؤون ّ

إ ّن ال ّنكات اليت ُذكرت ـ سواء أكانت من قبل السيد قايض عسكر ،أم من رئيس
املن ّظمة املحرتم ـ واإلجراءات اليت ا ُّتخذت أو هي يف طور اإلنجاز كانت جميع ًا
فلتنصب املساعي واجلهود عىل حتقيق كل ما يتمناه هؤالء
جيدة ومطلوبة.
ّ
إجراءات ّ
احلج الذي أراده اهلل
املديرون احلريصون مع اإلرشاف الكامل؛ كي نستطيع تقريب ّ
م ّنا بلحاظ الشكل والقالب واملعىن واملحتوى ،ولنتمكّ ن من أداء هذا الواجب العظيم
إسالمية
املصريية ،اليت هلا من اخلصائص ما ال يوجد يف ّأية فريضة
وهذه الفريضة
ّ
ّ
األمة وإىل العامل ،كما أراد اهلل تعاىل م ّنا ومنكم إن شاء اهلل.
أخرى ،ناظرة إىل ّ
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تشكيك ًا ،أدركوا ما هي حقيقة االصطفاف ومن هم أطرافه ،وما هي النزّ اعات اليت
أي حمور ،فقد تبينّ أ ّن الرصاع يدور حول حمور
تدور بني جبهة احلق والباطل ،وعىل ّ
أساس اإلسالم وأساس وجود خاتم األنبياء| .لقد كانت هذه حادث ًة جرت عىل
العدو وسبب عدائه وحمور
اإلسالمي استفاد منها ،ألنّه عرف
لكن العامل
أيدي
العدو ّ
ّ
ّ
ّ
أما باقي الكالم
االختالف بني
ّ
احلق والباطل .اليوم ،نجد أ ّن النزّ اعات هي هذهّ ،
فرعي وكاذب وليس
ضد الشعوب املسلمة ،فهو كالم
الذي يصدره مستكربو العامل ّ
ّ
القضية .هذا هو أحد وجوه القضية.
مربرات ،لقد ا ّتضح ما هو أساس
سوى ّ
ّ

الوجه الثاني :غليان العالم اإلسالمي

للقضية هو هذه احلركة العظيمة للمسلمني .انظروا اليوم إىل ما جيري يف
الوجه اآلخر
ّ
وأي حمية وانتفاضة أظهرتها الشعوب املسلمة .فأكرثهم مل يشاهد
العامل اإلسالميّ ،
أي غليان ٍ حدث يف
هذا الفيلم ،بل علموا فقط بصدور مثل تلك اإلهانة .انظروا ّ
حيركها
العامل اإلسالميّ .
فالدول اإلسالمية وشعوهبا ودون أن يطلب منها أحد ،أو ّ
لنبيها ،فلهذا
تتحرك وتأيت وترصخ من أعماق وجودها وقلوهبا لتعبرّ عن ّ
حبها ّ
أحد ّ
ترتبع
أمهية فائقة .لقد حدثت واقع ٌة مدهشة ،ففي الدول
الغربية نفسها ،وهناك حيث ّ
ّ
ّ
واألمة اإلسالمية بنحو ٍ
ضد اإلسالم
األصنام الكربى واملستكربون والطغاة وخي ّططون ّ
ّ
الدول غري اإلسالمية املختلفة ،نزل املسلمون إىل
متواصل ،يف أوروبا ويف أمريكا ويف ّ
قضي ٌة مهمة
الساحات وأحيان ًا غريهم أيض ًا ،فهذا أيض ًا وج ٌه آخر
ّ
للقضية .إ ّن هذه ّ
ّ
للتحرك.
اإلسالمي
جد ًا ،وهذا ما يظهر مدى استعداد العامل
ّ
ّ

الرسول | محور ا ّتحاد المسلمين
يقر
النيب املبارك .وإذا كان هناك حقيقة ّ
لقد قلنا سابق ًا إ ّن ملتقى املسلمني هو وجود ّ
هبا املسلمون ويذعنون هلا وجيتمعون حوهلا بفرقهم ومذاهبهم وعقائدهم املختلفة،
املقدس خلاتم األنبياء .فهنا ال يبقى معىن للفوارق الس ّنية
فإ ّن هذه احلقيقة هي الوجود ّ
والتوسط والتطرف وأمثاهلا؛ فاجلميع م ّتفقون
والشيعية والفرق املختلفة واالعتدال
ّ
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العقائدي
وم ّتحدون بقلوهبم وأرواحهم بشأن هذا املركز وهذا املحور وهذا القطب
ّ
اإلسالمي وجيب
واإلسالمي .يف يومنا هذا ،نجد هذا األمر وقد ظهر يف العامل
واإلهلي
ّ
ّ
ّ

اغتنام هذه الفرصة.

البراءة من المشركين
فاحلج مكا ٌن جيتمع فيه املسلمون
احلج؛
ّ
أمهية الرباءة من املرشكني يف ّ
هنا بالذات تظهر ّ
اإلسالمي ،بمختلف ثقافاتهم وأعراقهم وألسنتهم ولغاتهم
من جميع أطراف العامل
ّ
(((
وهلجاتهم وي ّتفقون ،حسب تعبري اإلمام احلسني× يف دعاء عرفة املبارك  .وهذه
احلج الكربى جيب أن تزداد
جتمعات ّ
الوحدة اليت نرى صورتها اجلسمانية واملادية يف ّ
وعدو ًا واحد ًا ،فيتربؤون جميع ًا
عمق ًا وأن يشعر اجلميع أنهّ م يواجهون خطر ًا واحد ًا
ّ
احلج يظهر معىن الرباءة من املرشكني.
من أعماق وجودهم من هذا
العدو .هنا يف ّ
ّ

النبي | قاصر عنه الوصف
مقام
ّ

العدو الدائم
إلقاء الخالف عمل
ّ

تم إحباط الكثري منها يف هذه القضية بحمد
إ ّن من مؤامرات
ّ
العدو الكربى ـ وبالطبعّ ،
الساحة
اهلل لكن جيب علينا جميع ًا أن نكون حذرين ـ إلقاء اخلالفات داخل هذه ّ
العظيمة واملنسجمة .إنّنا جميع ًا م ّتفقون وجمتمعون حول نقطة واحدة عىل صعيد
املباين واألصول ويف أكرث قضايا اإلسالم أصالةً ،ويريدون لنا أن نصطدم ببعضنا بعض ًا
والعملية .أجل ،إ ّن الفرق وال ّنحل
من أجل بعض االختالفات النظرية والعقائدية
ّ
ومتحدون
اإلسالمية خمتلف ٌة يف العديد من القضايا ،لك ّننا نقول :إنّنا جميع ًا م ّتفقون
ّ
املقدس.
نبينا ّ
يف مواجهتكم يا أعداء اإلسالم ويا من أسأتم هبذه الطريقة إىل وجود ّ
األمة اإلسالمية
فليعلم أعداء الدين واملستكربون ومديرو اجلبهة املعادية لإلسالم ،أ ّن ّ
عجت األصوات بصنون اللغات.»...
( )1من دعاء اإلمام احلسني × يف يوم عرفة « ...فإليك ّ
( )2األحزاب.56 ،

الحج
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء القيّمني عىل شؤون ّ

للنيب األكرم ليس باألمر الذي يمكننا  -نحن البرش-
املقدس
إ ّن مقام ومرتبة الوجود ّ
ّ
نصوره بألسنتنا القارصة والناقصة وبأذهاننا املحدودة .نحن نكتفي بالعشق
أن
ّ
(التخضع) ،وليس بوسعنا أن نفعل ما هو أكرث من ذلك؛
وإظهار اإلخالص واملرتبة
ّ
(((
النيب هو إنسا ٌن قال اهلل تعاىل عنه ﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾  .فإذا كان
إ ّن ّ
اهلل تعاىل يصليّ عليه وكذلك مالئكته سبحانه فمن نحن لنقدر عىل أن نفهم هذا املقام
نحبه ونعشقه ونؤمن بحديثه .فيجب أن يكون هذا األمر أصالً حمفوظ ًا
ونعرفه؟ لك ّننا ّ
نبينا ،وهذا الكالم هو كالم التوحيد
بالنسبة لنا ،جيب علينا أن نقف عند عتبة كلمات ّ
احلج مظهر ًا هلذا.
وكالم اإلسالم والقرآن ،وجيب أن يكون ّ

399

خطاب الويل لعام 2012م

م ّتحد ٌة ومتوافق ٌة يف مقابلهم .فليبعدوا عن أنفسهم فكرة إجياد اخلالف ولييأسوا من
أن يتمكّ نوا من إجياد اخلالف فيما بيننا .جيب علينا جميع ًا ،مب ّلغني وأفراد الشعب
ومتيقظني،
ومسؤولني وأتباع املذاهب املختلفة من الس ّنة والشيعة ،أن نكون حذرين ّ
فنصب غضبنا
األمة اإلسالمية،
لكي ال نسمح
ّ
ّ
للعدو بأن ينجو من مواجهة غضب ّ
احلج
فيما بيننا وننشغل ببعضنا بعض ًا ،فسيكون هذا خطأ كبري ًا .إ ّن هذه نكتة يف باب ّ
حج هذه السنة.
وباخلصوص ّ

معنوية زاخرة
مشاعر
الحج
ّ
ّ
ٌ

الرضوري أن أذكرها ،وهي
عدة ،ومن
مرات ّ
ّ
هناك نقط ٌة أخرى ّ
تم التأكيد عليها ّ
ولتجمع املسلمني
واجتماعي ًا ،ومظهر ًا للوحدة
سياسي ًا
احلج ،وإن كان واجب ًا
أ ّن
ّ
ّ
ّ
ّ
شك يف هذه ك ّلها ،لك ّنه يف نفس الوقت عبارة عن جمموعة مليئة
وإلعالن الرباءة .فال ّ
احلج ،من ذاك اإلحرام
باملشاعر املعنوية ،فال ينبغي أن ننىس هذا .فمنذ بداية مراسم ّ
الذي تقومون به للعمرة يف امليقات وإىل آخر مناسكه وفرائضه ،فإ ّن ذكر اهلل َيموج
يطهرنا ويمسح عن قلوبنا
موج ًا ،فعلينا أن نستحرض هذا ونتذكّ ره .إ ّن ذكر اهلل تعاىل ّ
والتمسك بزخارفها املادية واإلقبال
حب الدنيا
األدران وصدأ الغفلة
ّ
ويضعف فينا ّ
ّ
عىل ماهلا ومناصبها وشهواتها اجلنسية وغري اجلنسية .إنّنا اليوم ودوم ًا بحاجة إىل هذه
احلق
طي الطريق وعدم االنحراف عن رصاط
ّ
األمور .فلكي يتمكّ ن اإلنسان من ّ
احلج من أفضل الفرص
عد
وي ّ
ينمي ذكر اهلل يف قلبه دوم ًاُ ،
ّ
املستقيم فإنّه بحاجة أن ّ
كل عمل ٍ
يف هذا اال ّتجاه ،وال نظري له من ّ
جيد ًا يف ّ
عدة جهات .إنّين أرجو أن تلتفتوا ّ
وفريضة ومنسكٍ تؤ ّدونه ويف التلبية مع البدايات إىل ما تقومون به ومع من تتك ّلمون.
كل عمل من أعمال
ولنعلم يف الطواف والسعي وامليقات ويف أماكن الوقوف ويف ّ
احلج أنّنا نك ّلم اهلل ونتعامل معه ونسعى إليه ،فال ينبغي أن نفصل هذا الذكر واخلشوع
ّ
املهمة .وعىل العلماء املحرتمني
والترضع عن أنفسنا حلظ ًة واحدة ،فهذا من األعمال ّ
ّ
ومسؤويل القوافل والذين يتواصلون مع احلجيج أن يلتفتوا إىل هذه القضية.

الحج أواصر المحبة والتالقي
ّ
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النقطة األخرى أيض ًا ،رضورة إحياء الروابط والتواصل مع اإلخوة املسلمني يف العامل
املهم .فهذه العالقات ليست عالقات احلكومات .فالعالقات
اإلسالمي يف هذا املركز ّ
ّ
أما الروابط بني
رسمية
بني احلكومات هي عالقات
وكالمية وألجل قضايا أخرىّ ،
ّ
ّ
األمة اإلسالمية فهي أوارص وروابط قلبية وهي حتصل من خالل هذا التواصل
أبناء ّ

اإلسالمي.
حجاج العامل
حجاجنا وعىل جميع ّ
أسأل اهلل تعاىل أن يزنل بركاته عىل ّ
ّ
وإن شاء اهلل تكونون جميع ًا مشمولني بأدعية بقية اهلل أرواحنا فداه الزاكية .وإن شاء
املطهرة،
املطهرة ،وأرواح الشهداء ّ
اهلل نتمكّ ن جميع ًا باالستمداد من أرواح األولياء ّ
رب العاملني.
وروح إمامنا اجلليل ّ
نتحرك عىل طريق يؤ ّدي إىل رضا ّ
املطهر ،أن ّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الحج
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء القيّمني عىل شؤون ّ

بني أبناء الشعوب .فعىل الذين يعرفون لغة اإلخوة املسلمني الذين يأتون من الدول
املحبة واملجاملة ويركّ زوا عىل
املختلفة ويمكنهم أن
ّ
يتحدثوا معهم ،أن يظهروا هلم ّ
نقاط االشرتاك عند لقائهم ،والذين ال يعرفون لغتهم فليفسحوا هلم بالعمل واملو ّدة
وليتحملوا بعض املصاعب واخلشونة؛ فمن املمكن ألحد ٍ ما أن يدفع بكم،
واملحبة
ّ
ّ
وعليكم أن تقابلوه باالبتسامة .فاسعوا من الناحية العملية إىل أن حتقّقوا هذه الرابطة،
مهم
وليس ألجل حفظ سمعة إيران وشعبها وع ّزته فحسب ـ حيث إ ّن هذا ٌ
أمر ٌّ
ومتسكه باآلداب
جد ًا يف حم ّله ،وما أجمل أن يتمكّ ن
ٌ
شعب ما من إظهار كرمه وقيمه ّ
أي
واألخالق اإلنسانية واإلسالمية ـ بل من أجل ترسيخ هذه الرابطة القلبية .إ ّن أهل ّ
ٍ
للنيب |،
وحب ًا
عرق أو لغة أو مذهب هم مسلمون وقد أتوا مثلكم إىل الكعبة عشق ًا ّ
ّ
ب املتعال مثلكم .فاسعوا مهما أمكنكم أن تظهروا
الر ّ
وهم يمشون ممشاكم وخياطبون ّ
هذا الوجه املشرتك لكي يدركوا أنّه موجو ٌد ،فعندما يشعر املسلم يف أقىص مناطق العامل
معنوي ًا وينال الثقة
أ ّن له يف الدول األخرى وبني الشعوب األخرى إخوة فإنّه يقوى
ّ
بالنفس وخي ّلص نفسه من الضعف الذي فرضته عليه أيادي املستكربين اخلبيثة .جيب
العمل عىل تقوية هذه احلالة.
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كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء امل�شاركني يف امل�ؤمتر
الوطني ال�ساد�س للنخب ال�شباب

املناسبة :املؤمترالوطين السادس لل ّنخب الشباب.

غفري من الشباب النخب يف إيران
احلضور:
ٌ
جمع ٌ
وأصحاب املواهب.
املكان :طهران.
الزمان2012/10/3 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

( )1إبراهيم.25 ،
واملتفوقني يف خمتلف املؤسسات واهليئات
اإلبداعات
وأصحاب
ين
املتم
برعاية
عىن
ت
النخبة:
( )2مؤسسة
ُ
يزّ
ّ
التعليمية والرتبوية والرياضية ،واملهن والصنائع و ،...وهي تعمل عىل رصد وتنمية ومتابعة شؤون النخب،
واستقطاب كفاءات موهوبة جديدة ،وقد متت املصادقة (قبل  3سنوات) عىل وثيقة النخب االسرتاتيجية من
بناء لدعوة اإلمام القائد ،وتتضمن هذه الوثيقة باإلضافة إىل رعاية وحماية
قبل الشورى العليا للثورة الثقافية ً
النخب ،استثمار طاقاتهم وإبداعاتهم يف خمتلف املجاالت ذات الصلة.

كلمة اإلمام الخامنئي مبناسبة التاسع عرش من شهر "دي"

عيل أن أبارك لكم جميع ًا أيهّ ا األعزاء ،أنتم أبناء هذا الشعب،
بداية ،جيب ّ
ونور عيوننا ،لوجودكم ضمن جمموعة النخبة يف البالد.
بالطبع ،إ ّن هذا التربيك يشبه تربيك أعياد امليالد ،حيث يقال يف عيد ميالد
املرء «مبارك لكم» ،رغم أنه ال دور له أبد ًا يف تعيني زمان والدته وأصل والدته
وتارخيها .ومعىن هذا أ ّن اهلل تعاىل منحكم فرصة ،وقد كان التوفيق حليفكم
إىل اآلن يف االستفادة من هذه الفرصة ،فرصتم جزء ًا من جماعة النخبة يف
البالد ،فمبارك لكم هذا ،بيد أن هذه املوهبة واملقدرة والفعل الذي كان لكم
حلد اليوم ،إنما هو بداية السري عىل الطريق .هذا ما ينبغي لكل ال ّنخب الشباب
ّ
األعزاء أن يأخذوه بنظر االعتبار.
إننا لسنا قانعني ،وال تكونوا أنتم أيض ًا قانعني ،بأن استطاع شبابنا املوهوب
نخبويته يف جمال معينّ أو يف اختبار كبري من االختبارات.
واملميزّ إثبات
ّ
لست قانع ًا هبذا املقدار ،وال تكونوا أنتم أيض ًا قانعني .جيب أن يكون تو ّقعي
ُ
ثم إىل
وتو ّقعكم تبديل هذه البذرة إىل ثمرة يانعة (((وإىل غرسة باسقة ،ومن ّ
شجرة طيبة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾  .كونوا أشجار ًا مثمرة تستطيع
كل األزمنة ،والظروف هلذا البلد ،وهلذا
أن تؤيت ثمارها احللوة الطيبة يف ّ
الشعب وللتاريخ ،وبالتايل لكل البرشية .ينبغي أن يكون هذا هدفكم.
أما بخصوص جلسة اليوم ،فقد استمعت بد ّقة لآلراء والكلمات اليت ألقاها
ّ
آراء مدروسة وجيدة ،ال بمعىن أ ّن بوسع املرء تأييد
أهنا
واعتقد
هنا.
األعزاء
ٌ
كل هذه االقرتاحات من ناحية خربوية علمية  -فهذا بحاجة إىل
وتصديق ّ
دراسة ومتحيص  -ولكن من حيث إ ّن هذا اآلراء واالقرتاحات طرحت عن
وقيم جد ًا بالنسبة يل.
دراسة وتفكري وتدقيق ،فهذا يشء مهم ّ
املسؤولون املحرتمون حارضون يف اجللسة  -عدد من الوزراء املحرتمني
(((
ورئيسة مؤسسة النخبة املحرتمة -وما أتو ّقعه هو أن تؤخذ اآلراء والنظرات
اليت أعرب عنها هؤالء الشباب األعزاء بعني االهتمام ،وجيري العمل عليها
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وضاءة تنري األجواء.
ودراستها .فكم من رشارات تفيض إىل أنوار كبرية ،ومشاعل ّ
تنبه إىل أ ّن هذه اآلراء صادرة عن قلوب صادقة ،فهذا األمر عىل
وليكن هناك ّ
كل اآلراء واألفكار اليت طرحها
جانب كبري من
األمهية .يالحظ املرء هذه النقطة يف ّ
ّ
سجلت رؤوس نقاطها ،فهي آراء نابعة عن صدق ونقاء،
األصدقاء األعزاء هنا .وقد ّ
ومشاعر جميلة تعتمل يف أذهان الشباب وقلوهبم ،وهم شباب يشعرون باملسؤولية
حمببة .حينما
ّ
ويتحدثون بأمل وحيوية .هذه من األمور اليت تل ّطف األجواء وجتعلها ّ
واحليوية واملعنويات تصبح األجواء
يتحدث ال ّشباب بمثل هذا التفاؤل واألمل
ّ
ّ
مفعمة بالنشاط واحليوية .غالب ًا ما تكون هذه املقرتحات عىل هذا النحو .وبالطبع،
فإنهّ ا أفكار وآراء ومقرتحات ناضجة ومدروسة .أي إ ّن ما قاله األعزاء ال يبدو جمرد
أولية وبسيطة.
اقرتاحات ّ

فتح الفتوح تربية الشباب

406

املهمة  -والكثريون
للتقدم هو هذا .يف إحدى وقائع احلرب
واملحور األساس
ّ
ّ
اخلميين اجلليل بيان ًا
منكم ربما مل يكونوا حتىّ قد ولدوا يف ذلك احلني – أصدر اإلمام
ّ
بمناسبة إحدى العمليات اليت حقّق فيها اجلنود انتصار ًا ،وقد جاء يف ذلك البيان أ ّن
الكل كانوا يتو ّقعون
فتح فتوح الثورة اإلسالمية هو تربية وختريج هؤالء الشباب.
ّ
أن يقول اإلمام إ ّن هذا االنتصار الذي حققتموه هو فتح الفتوح ،وأن يمدح هذا
االنتصار ،لكنه شكر املقاتلني ،وقال :إ ّن فتح الفتوح يف احلقيقة هو إعداد وختريج مثل
الصعبة اليت وقف فيها العامل ك ّله
هؤالء الشباب الذين استطاعوا يف تلك الظروف ّ
ضدنا بوجه عبوس ،وبأسلحة جاهزة لإلطالق ،أن حيقّقوا مثل هذا االنتصار الكبري.
ّ
كانت عمليات طريق القدس .وأنا أكرر هذه املقولة :هؤالء الشباب هم فتح فتوح
احلقيقي هو أن يشعر شبابنا ونخبنا باملسؤولية جتاه املستقبل ،ويطرحوا
التقدم
الثورةّ .
ّ
وجيسدوه ،ويشعروا به ويعبرّ وا عن هذا
تصوراتهم ورؤاهم ،ويرسموا مستقبل البالد ّ
الشعور ،ويكونوا عىل استعداد للسعي واجلهد من أجل الوصول إىل هذا املستقبل.
والتقدم به إىل األمام .جيب تعزيز هذا
هذا هو األمر املوجود اليوم ،وينبغي تعزيزه
ّ
يتحول
الشعور وهذه الروح احليوية يف جمتمعنا يوم ًا بعد يوم .فلو حصل هذا ،عندئذ ّ
تعد ملك ًا شخصي ًا
ما لديكم عىل الصعيد
الفردي  -وهو موهبتكم ونخبويتكم اليت ّ
ّ
الشخيص إىل
حيول رصيده
لكم  -إىل ذخرية وطنية ،فالحظوا كم هذا حسن .شخص ّ
ّ
حيول رصيده إىل
ذهب وعملة صعبة وخيفيه يف صندوقه
اخلاص .أين هذا من شخص ّ
ّ

إنتاجي له قيمته ،ويتقدم بالبالد إىل األمام؟ إنكم بسريكم يف
صناعة ومعمل وعمل
ّ
الشخيص
تبدلون رصيدكم
طريق هذه األهداف إنّما متارسون هذه العملية الثانية ،أي ّ
ّ
اإليراين ك ّله .هذا يشء ّقيم جد ًا.
وطين للشعب
إىل رصيد
ّ
ّ

بتوقف هذه المسيرة)
االنتباه من الغفلة (ال تسمحوا ّ

الصفويني ما بني ( 1736ـ 1979م) ،أي حكم سالالت األفشاريد والزنديني
( )1أي العهود اليت تلت حكم ّ
والقاجار وصوالً إىل احلكم البهلوي الذي أطاحت به الثورة اإلسالمية عام1979م.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركني يف املؤمتر الوطني السادس للنخب الشباب

ّ
تقدم العلم .هذا ما
احلظ ،فإ ّن املناخ
وحلسن
اخلطايب السائد يف البالد يسري لصالح ّ
ّ
جري تكريسه وتثبيته واحلمد هلل .املسرية العلمية يف البالد مسرية متسارعة  -وهذا
تدل عليه اإلحصائيات واألرقام العاملية  ،-لكن ما يقلقين هو أن يعرض علينا
ما ّ
الشعور بالرضا هلذه املكانة والوضع الذي حقّقناه وجيعلنا غري مبالني ،ويقلل من
عزائمنا ومهمنا .وهنا نعود إىل كالمنا األول وهو ،يا أعزايئ ،اعلموا أنكم يف بداية
الطريق ،والبلد أيض ًا يف بداية الطريق .الحظوا أنّنا بسبب خبث وتقاعس واستبداد
وتبعية احلكومات املختلفة اليت حكمتنا طوال العصور األخرية((( تأخرنا عن قافلة
العلم يف العامل .لع َّله يمكن القول إنّنا متأخرون ثالثة قرون عىل وجه التقريب .لقد
أصابتنا الغفلة.
كان زعماء البالد وحكّ امه غارقني يف حياة اللهو والعبث واحتياجاتهم الشخصية،
فترضرنا
والتكبرّ واالستكبار عىل الشعب ،وغافلني عن أوضاع العامل وأحواله،
ّ
العلمي .يف مضمار
التقدم
من الناحية السياسية ،وكانت اخلسارة األكرب عىل صعيد
ّ
ّ
متقدمني عىل اآلخرين ،وبعد أن
السباق هذا الذي ك ّنا فيه خالل القرون السابقة
ّ
كان العامل ك ّله تقريب ًا يسري بوترية واحدة ،استطاعت بعض الشعوب حيازة واسطة
فتقدمت علينا ،لذلك ازدادت املسافة بيننا وبينهم بنحو كبري .ألنهّ م كانوا
نقل أرسع ّ
متقدمني علينا ،وحصلوا عىل واسطة نقل أرسع ،لذلك ازدادت املسافة الفاصلة بيننا
ّ
جمرد تشبيه – بل لقد كنا متو ّقفني ،ويف أحسن األحوال ،كنا نكتفي
وبينهم  -وهذا ّ
بمخ ّلفات أعمال اآلخرين ومصنوعاتهم ،وهكذا ازداد البون أكرث فأكرث بيننا وبني
كل يوم ساحات وجماالت جديدة .وجاءت الثورة اإلسالمية
العامل الذي راح يكتشف ّ
فأيقظتنا جميع ًا ،وأثارت اهلمم ،وأنزلت املواهب والطاقات إىل الساحة .والتسارع
العام يف
معدل التسارع
الذي حصلنا عليه اليوم يزيد بعرشة أو ثالثة عرش ضعف ًا عن ّ
ّ
لكن املسافة اليت تفصلنا عنهم ما زالت كبرية.
املجال
أمر ممتازّ .
العلمي يف العامل .وهذا ٌ
ّ
ملدة عرشين سنة ـ وأنا عندما
فلو أنّنا أكملنا هذا التسارع الذي حصلنا عليه اليوم ّ
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أقول عرشين سنة ال أقول ذلك عىل أساس حسابات دقيقة ،وإنّما من باب التخمني ـ
املوقعية اليت تتناسب مع شعب إيران وتارخيه وماضينا ،وتراثنا
فإنّنا سنصل إىل تلك
ّ
وأمهيتنا.
العلمي،
ّ
ّ

وعليه جيب أن ال نسمح هلذه احلركة واملسرية بالتو ّقف ،إذ لو تو ّقفت هذه املسرية فإن
استئنافها وإعادة تشكيلها سيكون صعب ًا .وهذه مهمتكم أيهّ ا الشباب .عىل الشباب أن
ومهم ،وبالدكم أيض ًا يف بداية
يضاعفوا مهمهم .أُشعروا أنكم يف بداية طريق طويل
ّ
ومهم.
طريق طويل
ّ

االستعمار واستغالل ثروات الشعوب
الغريب  -إطالق ًا
التقدم
بالطبع ،ال أويص أبد ًا بأن تشعروا باالهنزام واخلوف من
ّ
ّ
التقدم مر ّده إىل أهنم سبقوا (اآلخرين) يف ل مرحلة معينة ،وإىل الظلم
 فذلكّ
واالستكبار واالستعمار .لو مل يستعمر الربيطانيون اهلند وبورما واملنطقة الرثية يف
يصوروا هذا
آسيا ،ومل يغتصبوها ،ومل ينهبوا ثرواتها  -وقد استطاع اهلنود أنفسهم أن ّ
معينة – فمن املس َّلم به أنّه ملا استطاعوا الوصول
احلال تصوير ًا ممتاز ًا يف مرحلة تارخيية ّ
(((
يمتصون دماء اآلخرين ويسمنون وينتفخون  ،ونحن
إىل ما وصلوا إليه .كانوا
ّ
ال نريد أن نفعل هذا .إنّنا ال نسعى إطالق ًا المتصاص اآلخرين ،إنّما نؤمن بالتف ّتق
نتقدم إن شاء اهلل .هذه
واإلبداع
الداخيل ،والتدفق الذايت ،ونع ّزز هذا املنحى ،وسوف ّ
ّ
هي النقطة األوىل :ال تسمحوا بتو ّقف هذه احلركة.

المسؤولية
وتحمل
الهمة العالية
ّ
ّ
ّ

النقطة الثانية هي أن املسؤولني ومديري األجهزة ذات الصلة باملسرية العلمية تقع
رت؛
عليهم مسؤوليات ،كما تقع عىل عاتق ال ّنخب أنفسهم مسؤوليات .لقد سرُ ِ ُ
رصحوا هنا بأ ّن ال ّنخب ال جيدون أنفسهم دائنني للنظام
أل ّن عدد ًا من شبابنا األع ّزاء ّ
وللشعب  -هذا مضمون ما قيل  -إنما يرون أنفسهم أشخاص ًا يستطيعون تقديم
اخلدمة للشعب ،ومن واجبهم النهوض هبذه اخلدمة .هذه معنويات وروح جيدة
جد ًا .ويف الوقت نفسه هناك مسؤوليات.
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ّيت تقارير عن قرب.
بالطبع ،املسؤولون قاموا بعمل جيد .لقد
درست املسألة وتلق ُ
ُ
يقدمها يل األع ّزاء واملديرون .التقارير اليت
تعلمون أنين ال أكتفي عادة بالتقارير اليت ّ
يشبه اإلمام القائد هؤالء بالعلقة اليت متتص اآلخرين وتسمن نفسها.
(ّ )1

رسمي غالب ًا ما تكون إجيابية وجميلة ومصطبغة باحلسن ،وبوسع املرء أن
تعلن بشكل
ّ
يكتشف األمور من خالل قنوات أخرى .مضاف ًا إىل أ ّن التقارير اليت رفعها املديرون
حققت من طرق
كانت جيدة ،وكذلك ما قالته السيدة رئيسة املؤسسة اليوم ،فقد
ُ
ووجدت أن العمل يف مؤسسة النخبة جيري بطريقة جيدة لإلنصاف ،واجلهود
أخرى
ُ
املبذولة هناك جهود جيدة جد ًا.

اإلنسانية
التجديد واإلبداع واالبتكار في العلوم
ّ
وهنا بالطبع قد ميزَّ أحد الشباب األعزاء حتىّ داخل العلوم التقنية نفسها ،بني العلوم
املحضة والعلوم الصناعية والتقنية ،وهذه بدورها نقطة جديرة بالعناية واملالحظة.
ثمة مائز بني معايري النخبوية يف العلوم التقنية والعلوم اإلنسانية .ليست
وعىل ّ
كل حال ّ

املقاييس واملعايري يف هذين احليزّ ين واحدة ،هذه نقطة ينبغي مالحظتها.

إنّنا بحاجة إىل التجديد واإلبداع واالبتكار يف جمال العلوم اإلنسانية واليت ُتعترب
والبنيوي
النهايئ
للتطور
األسايس
جد ًا يف بلدنا .فهذا هو املفتاح
اليوم حاجة
أساسية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واجلذري يف البلد .هلذا ،ينبغي اختيار املعايري بشكل صحيح.
ّ

العلمية المناسبة
توفير األجواء
ّ
النقطة األخرى ،هي أ ّن دعم ال ّنخب يعين بالدرجة األوىل توفري فرص البحث
املايل
العلمي
والدراسة والتحصيل
ّ
والتطور هلم .وأنا بالطبع ال أعارض أبد ًا الدعم ّ
ّ
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هناك نقطة أيض ًا ،أ ّن املعايري ليست واحدة يف جمايل العلوم التقنية والعلوم اإلنسانية.

لكن األهم منه أن تشعر ال ّنخب أنهّ م
واملادي وما إىل ذلك ،بل هو رضوري والزمّ ،
ّ
يتنفسون ،يف أجواء علمية .اليشء الذي ُينقل لنا دوم ًا هو أ ّن ال ّنخب واملتفوقني

التحرك فيها حسب مقتضيات نخبويتهم
يرغبون يف وجود ساحات واسعة يمكنهم
ّ
وموهبتهم .هذا ما ينبغي توفريه .وهلذا اليشء طبع ًا طرق وأساليب متعددة .وليس من
اختصاصنا تشخيص السبل وتقديم االقرتاحات والتأشري إىل املسالك ،إنّما هو من
اختصاص اخلرباء ذوي الشأن .وبالطبع ،فإ ّن للشباب أنفسهم اليوم آراءهم يف هذا
املجال .ينبغي تأمني وتوفري هذه األجواء لتشعر ال ّنخب أ ّن هناك ساحات وميادين

متوفرة أمامهم.
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نحول رعاية ال ّنخب والنظر إليهم إىل منظومة متشابكة.
النقطة األخرى هي أن ّ
نتعرف إىل ال ّنخب ونشخّصهم وننتخبهم ونساعدهم ،ونوفر هلم الثبات واالستقرار
ّ
ولكن هذا ال يكفي .ينبغي وجود مسرية شبكية ب ّناءة ودورة
يف مسريتهم ال ّنخبوية؛
ّ
تبدأ من تربية ال ّنخب وإعدادهم .وجذور ذلك موجودة يف مؤسسة الرتبية والتعليم،
ثم نقوم
كما قال أحد الشباب .علينا تشخيص مواهب ال ّنخب وإعدادهم وتربيتهمّ ،
باالنتخاب واالنتقاء من بني هؤالء ،أي انتخاب األفضل فاألفضل أل ّن بعض ال ّنخب
أشد .أي اختيار األفضل .ثم تأيت مرحلة احلفظ والرعاية
أكرث نخبوية وبعض املواهب ّ
ورفع املستوى .وهنا لسنا أمام احلفظ فقط بل احلفظ املصحوب باالرتقاء ورفع
املستوي والتقدم .فإذا كان هذا الفرد «النخبة» اليوم يف املرتبة العارشة ،فساعدوه عىل
ثم يدخل هذا الفرد نفسه يف دورة
أن يرتقي يف املستقبل غري البعيد إىل املرتبة األوىلّ .
وخمرج لل ُّنخَب .ويف
صناعة ال ّنخبة  -أي احلالة الشبكية -
ّ
فيتحول إىل صانع مميزّ ين ّ
الذايت ،وتتضاعف احلركة .لو
هذه احلالة تتحقّق ظاهرة اإلنتاج ،ووضعية التوليد
ّ
تتقدم إىل األمام.
انتهجنا مثل هذا األسلوب فيبدو أ ّن العمل واألمور سوف ّ

االستراتيجي للنخب
الميثاق
ّ

ونقطة أخرى تتع ّلق باملسؤولني املحرتمني وامليثاق االسرتاتيجي لل ّنخب ،وقد ُعرض
كمقرتح .وحلسن ّ
تم إعداد يشء جيد ،مل أ ّطلع بنفيس عليه لكن األصدقاء
احلظ ،فقد ّ
تم إعداده بصورة
درسوه ونظروا فيه ،وكان تقييمهم أ ّن هذا امليثاق
االسرتاتيجي ّ
ّ
(((
جيدة وشاملة .وقد متّت املصادقة عليه يف املجلس األعىل للثورة الثقافية كمرحلة
من املراحل ،ولكن ينبغي أن يصادق عليه بصورة هنائية وجيري إبالغه برسعة .حينما
كل األجهزة واملؤسسات يف تنفيذه .إذا متّت
جيري إبالغه فسوف تتعاون وتتكامل ّ
وتم إبالغه
املصادقة عىل امليثاق
االسرتاتيجي للنخبة  -بشكله الذي وصفوه يل ّ -
ّ
فسوف يرتفع الكثري من هذه األسئلة والنقاط الغامضة تلقائي ًا.
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املهمة واألساسية يف إيرانُ ،شكِّ ل بعد انتصار الثورة
( )1املجلس األعىل للثورة الثقافية :من املؤسسات ّ
بأمر من اإلمام اخلميين ،يرأسه رئيس البالد ويضم مسؤويل املؤسسات والوزارات واهليئات ذات الطابع
الثقايف والدينىي واالجتماعي ،من مهامه تقوية البنيان الثقايف والديين لدى خمتلف فئات ورشائح الشعب،
ومؤسسات الثورة والدولة ،والقضاء عىل اآلثار والرتسبات الالدينية اليت أدخلها نظام الشاه السابق إىل
املجتمع ،ويعتمد عىل األصول اإلسالمية ،أي اإلسالم املحمدي األصيل املتمثّل بمجموع املنظومة العقائدية
قدمها؛ اإلسالم إلدارة املجتمع ورعاية شؤون الناس.
والرشعية والعملية اليت ّ

مسؤوليات النخبة
ّ
التطور المستمر
ال :المحافظة على
أو ً
ّ

ينبغي لكم أن حتافظوا عىل هذه املرتبة األوىل من اآلن  -ونحن يف سنة  - 1391إىل
سنة  ،1404وتكتشفوا أدوات ومقتضيات املحافظة عىل هذه املرتبة .وهذا حيتاج إىل
الكثري من العمل .عقدتم العزم وانطلقتم يف قفزة نوعية ،وهذا جيد ،ووصلتم إىل
املرتبة األوىل ،لكن اآلخرين لن يبقوا عاطلني ،مكتويف األيدي .ثمة آخرون يريدون
الوصول للمرتبة األوىل يف املنطقة ويكونوا متفوقني ،وهم أيض ًا يبذلون جهودهم.
يتوجب أن حتافظوا عىل هذه ال ّنخبوية .وهذا ما يصدق متام ًا عليكم كأشخاص.
إذنّ ،
ينبغي أن تكونوا مؤ ّثرين .كما ذكرنا ،يتعينّ عليكم يف شبكة ال ّنخبة هذه أن تستطيعوا
مهمة جد ًا ،وهي من واجبات
دفع األجواء املحيطة بكم نحو ال ّنخبوية .هذه عملية ّ
ال ّنخبة.
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أما بخصوص مسؤولياتكم أيهّ ا ال ّنخب األع ّزاء ،فقد قلنا إنكم جيب أن تعتربوا
ّ
أنفسكم يف بداية الطريق .حاولوا أن تبقوا يف مستوى ال ّنخبة .إنّكم اليوم نخبة لك ّنكم
حد ال يكون معه هذا املستوي نصاب ًا
يف سباق ،وقد يرتفع املستوي
العلمي للبالد إىل ّ
ّ
كافي ًا لل ّنخبوية .وقد تستدعي الرضورة أن يرتقي املرء ملستويات أعىل .لقد أدرجنا يف
ميثاق األفق العرشيين((( أنّنا سنصل يف سنة 1404هـ .ش2025( .م) إىل املرتبة األوىل
يف املنطقة من الناحية العلمية .ويقول بعض املسؤولني إنكم قلتم نصل هلذا املستوى
نحتل
يف سنة 1404هـ .ش ،.لكننا اآلن ونحن يف سنة 1391هـ.ش2021( .م)
ّ
املرتبة العلمية األوىل يف املنطقة .هذا كالم صحيح ،لكنه ليس ذلك الكالم نفسه .لسنا
اآلن يف هناية الطريق ،بل يف وسط الطريق ،ويف بداية املسري.

ثانيًا:االهتمام باحتياجات الوطن
تصبوا جهودكم
وهناك مسؤولية أخرى من املسؤوليات اليت ّ
دونتها ،وهي أن ّ
واهتماماتكم عىل احتياجات البلد .وطبع ًا هذه نقطة موجودة يف كلمات األعزاء،
ويتكرر ذكرها يف كلماتهم خالل اللقاءات اليت جتمعين باجلامعيني والطلبة اجلامعيني
ّ
ويتم تطبيقها
( )1وثيقة ترسم آفاق التنمية يف إيران يف خمتلف املجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعيةّ ،
وملدة  20سنة عىل أربع مراحل.
منذ العام 2005م ّ

411

خطاب الويل لعام 2012م

يف شهر رمضان وغري شهر رمضان .لكن هذا يشء جيب أن يتحقّق وجيد طريقه إىل
التنفيذ العميل .تفيد بعض التقارير اليت تصلين إىل أ ّن  %70من البحوث والدراسات
العلمية اآلن ال ُتعىن باحتياجات البالد .ال أدري كم هذه اإلحصائيات دقيقة ،لكنها
كل هذه اجلهود وتنتجون البحوث العلمية فيكون %30
تقارير تصلين .تبذلون ّ
منها فقط خمتص ًا باحتياجات البالد و %70ال صلة له باحتياجات بالدنا! يشعر املرء
باخلسارة طبع ًا .ينبغي أن يكون العمل العلمي واجلهود العلمية وإنتاج الدراسات
منصب ًا عىل احتياجاتكم  .%100تعاونوا مع الـ  (((ISIعىل هذا األساس .حني
العلمية
ّ
يكون البحث املقبول لدى الـ  I S Iممّا يمكن االستفادة منه يف داخل البالد ،تابعوا
أسايس .ومعيارنا هو أ ّن بالدنا فيها مئات الثغرات
وطوروه .لدينا معيار
هذا البحث ّ
ّ
والنواقص واملشاكل ،ونريد ردم هذه الثغرات .هذه بدورها نقطة أساسية مهمة جد ًا.
وطبع ًا هذا ما حيتاج أكرث من أي يشء آخر إىل ذلك املنهج املن ّظم الذي أشار له األعزاء،
وإىل املساعي اليت ينبغي ملؤسسة النخبة أن تبذهلا.

المراقبة
ال :تهذيب النفس
أو ً

وتهتموا هبا .وليس املراد
وصييت األخرى لكم أيهّ ا األع ّزاء هو أن تراقبوا أنفسكم
ّ
ّ
من املراقبة هنا املراقبة (املادية) الفزييائية ،إنّما املراقبة املعنوية وتهذيب النفس ،فهذا
ما يساعدكم .ينبغي أن نو ّفر ألنفسنا وجه ًا مقبوالً عند اهلل .أنتم شباب ،وقلوبكم
طاهرة وأرواحكم شفافة .ربما أمكن القول إ ّن االرتقاء إىل املراتب واملقامات املعنوية
والروحية يف أعماركم أسهل بعرش مرات منه بالنسبة للذين هم يف أعمارنا .يمكنكم
وتتوسلوا به وتستأنسوا به ،وتبعدوا أنفسكم عن الذنوب .هذه من
تتوجهوا إىل اهلل
أن ّ
ّ
املتنوعة،
خصوصيات
الشاب .الحظوا مثالً جسم العب (اجلمباز)ّ :
ّ
شاب يف حركاته ّ
السن مثيل ممّن ال يستطيع أن حيقّق لنفسه من
كم هو مرن ،وقارنوا ذلك بإنسان كبري
ّ
تلك املرونة البدنية حتىّ  .%1ومثل هذا اليشء بالضبط حيصل يف روحه ويف قلبه.
تتوجهوا نحو املعاين الراقية العالية .فال تهملوا هذا اجلانب واهتموا به.
بوسعكم أن ّ

ثانيًا :االهتمام بالصالة واألنس بالقرآن
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أول الوقت
االهتمام بالصالة واالعتناء هبا له أثر كبري .فأداء الصالة
ّ
بتوجه ويف ّ
جيد جد ًا .اقرأوا
أمر مؤ ّثر جد ًا جد ًا .واألنس بالقرآن ّ
ومع حضور القلب وتركزي ٌ
( )1راجع حاشية الصفحة .309

ثلثًا :المراقبة في التفكير
املراقبة الثانية ،هي املراقبة يف التفكري (الفكر) .قالوا إ ّن التفكّ ر هو أكرب عبادة .التفكّ ر
الدنيا ،والتفكّ ر
يف اخللقة والتفكّ ر يف وظائف اإلنسان وواجباته ،والتفكّ ر يف احلياة ّ
يف اآلخرة ،والتفكّ ر يف األوضاع السياسية يف العامل ،والتفكّ ر يف القضايا األساسية
تطور يف التفكري
تطور يف العلوم ،وجيب أن يوازيه ّ
واألصولية يف حياة اإلنسان .لدينا ّ
أيض ًا .الفكر هو الذي يرسم خطوط واجتاهات املساعي العلمية واالقتصادية
واالجتماعية والسياسية للمجتمعات .هذه هي املراقبة الثانية.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركني يف املؤمتر الوطني السادس للنخب الشباب

كل يوم ،وإن كان نصف صفحة ،ود ّققوا أن ال ترتكوا هذا
شيئ ًا من القرآن الكريم ّ
بتوجه وتركزي .وواظبوا عىل
اليشء .افتحوا القرآن واقرأوا نصف صفحة أو آيتني
ّ
ذلك .هذه هي املراقبة املعنوية وتهذيب النفس .اجعلوا ال ّنخب العلمية  -اليت ستبلغ
يوم ًا ما ذروة القمم العلمية إن شاء اهلل  -تغرق يف املعنوية بحيث تستطيع أن تعمل
بإخالص ولصالح اإلنسانية مئة باملئة .حينما تكون قلوبكم مع اهلل ،فلن تستخدم
املدمرة
علومكم لصالح القنابل الذرية أو األسلحة
السامة أو األساليب االقتصادية ّ
ّ
لرثوات الشعوب .فعلماء االقتصاد يف العامل ،وعلماء ّ
الذرة يف العامل ،وعلماء األحياء
يف العامل ،يستخدم الكثري من منتجات علومهم إلهالك البرشية وتدمري أجسام البرش
املخدرات القاتلة من قبيل ما يوجد
أو أرواحهم .العلم هو الذي يستطيع أن يوجد
ّ
يف العامل اليوم .هذه أيض ًا أنتجت بالعلم ،وهي خيانات كبرية قام هبا أصحاب العلم،
الدنيا ،واليت
بسبب القلوب الغافلة ،واألعني احلريصة عىل املال واملا ّديات واحلياة ّ
الروحانيات متام النسيان .حينما تكونوا ّ
مهذبني تنتهي علومكم لصالح
أنستهم
ّ
البرشية مئة باملئة .هذه هي املراقبة األوىل.

السياسي
رابعًا :الوعي
ّ

ثم هناك املراقبة اخلاصة بوضع بالدكم ،والنظرة الصائبة الدقيقة لقضايا بالدكم
ّ
جيدة وكثرية يف
وحتليلها .بوسع النخب اإليرانيني يف الوقت الراهن ،القيام بأعمال ّ
هذه املجاالت .نقف اليوم يف ساحة واسعة مقابل جبهة األعداء .وتلك اجلبهة ليست
باجلبهة الضعيفة أو الفقرية ،فلها أمواهلا وإعالمها وعلومها وسياستها وقدراتها
كل هذه
السياسية ،لكن الشعب
اإليراين ونظام اجلمهورية اإلسالمية يقف مقابل ّ
ّ
بكل أشكاهلا ،من الضغوط األمنية والعسكرية
الضغوط؛ وهم يمارسون الضغوط ّ
واالغتياالت وافتعال االضطرابات ،وغري ذلك إىل الضغوط السياسية واالقتصادية،
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ويتقدم
كل هذا
ّ
وفرض احلظر ،وممارسات من هذا القبيل .والشعب واقف مقابل ّ
اإليراين والثورة
إىل األمام .هذه الضغوط متارس منذ ثالثة وثالثني عام ًا ،والشعب
ّ
اإلسالمية ونظام اجلمهورية اإلسالمية يقف أمامها بكل شجاعة ،وقد أحبط
قوة وصالبة.
الضغوط ،وازداد ّ
اإليراين ونظام اجلمهورية اإلسالمية
جيب أن ال نفقد موقعيتنا وموقع الشعب
ّ
يف اخلارطة العاملية احلالية اليت ترسم مواقف ومواقع القوى السياسية يف العامل،
واجلغرافيا السياسية العاملية .أين نقع نحن؟ وما هو وضعنا؟ الحظوا استعراض
العدو .وبالطبع فإ ّن الضغوط شديدة جد ًا ومن أنحاء
القوى والضغوط وإخفاقات
ّ
تسببنا يف تأجيج
الفالين وتدبرينا وعملنا
نتصور أنّنا بقرارنا
خمتلفة ،ولكن أن
ّ
ّ
ّ
الفالين ّ
العداء علينا فهذا خطأ وغري صحيح.

الدويل أصبح
إ ّن شعب إيران وبسبب
موقعيته املستق ّلة ،وعدم استسالمه لنظام اهليمنة ّ
ّ
كل هذه اهلجمات .فأل ّن الشعب مل يستسلم هلذا النظام املهيمن ،يضغطون
يف معرض ّ
عليه حتىّ يستسلم .فهؤالء مل يعجزوا عن إخضاعه وحسب ،بل أصبح هذا الشعب
موقعيته أكرث تصميم ًا ،وازدادت قدرته وإمكاناته .ومثل هذا يستفز األعداء
من
ّ
كل هذه األخطاء ،حيث بوسع
ويغضبهم؛
فيترصفون باضطراب ،وجيعلهم يرتكبون ّ
ّ
فلتتعرف نخبنا العزيزة إىل موقعية نظام
املرء أن يستفيد أيض ًا من هذه األخطاء .هلذا،
ّ
اجلمهورية اإلسالمية.

تحمل الصعاب ،تجاوز المحن
الوصول إلى
القمةّ ،
ّ
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وأقوهلا لكم :بفضل ثروات الطاقات البرشية املتو ّفرة يف بالدنا حالي ًا  -واحلمد هلل -
لكن الوصول إىل القمة دون اجتياز
سنستطيع اجتياز ّ
كل هذه املنعطفات الصعبةّ .
املنعطفات خيال باطل .تارة تقعدون يف بيوتكم  -وقد سقت هذا املثل مرار ًا -
وتنظرون من النافذة ،فرتون جبال الربز يرتقيها الناس أيام اجلمعة أو غري أيام اجلمعة.
القمة ،واحلال أنّه ليس يف
ويتصور املرء من داخل غرفته أنّه مع هؤالء املتسلقني ويف ّ
ّ
القمة .إذا أردتم الوصول إىل القمة فعليكم أن تذهبوا إىل اجلبل ،وتبدأوا من أسفله
وتتحملوا مشكالت عديدة
وتتحملوا الصعاب ،وتريقوا عرقكم ،وتتعبوا
وتتحركوا
ّ
ّ
ّ
ّ
جمرد
القمة .والوصول إىل ّ
يف الطريق إىل أن تصلوا أخري ًا إىل ّ
القمة يف مثال تسلق اجلبال ّ
رياضة بدنية ،ووصول إىل اهلواء الطلق وشعور بالرضا والبهجة ،ولكن يف مسرية
الشعب فإ ّن الوصول إىل القمة يعين الوصول إىل سعادة الدنيا واآلخرة ،وإىل اهلدوء

وكل مصاديق السعادة اليت يمكن لشعب أن يرسمها لنفسه .هبذه الرثوة
والسكينةّ ،
اليت يتم ّتع هبا شعبنا  -الرثوة اإلنسانية والرثوة الطبيعية  -سوف يتجاوز شعب إيران
كل هذه املعابر اخلطرة ،واملنعطفات واملرتفعات الصعبة ،ويصل إن بتوفيق من اهلل ّشاء اهلل إىل القمة.
أمتىن أن حيفظكم اهلل تعايل جميع ًا ،ويو ّفق مسؤولينا للقيام بواجباتهم امللقاة عىل
وسيخرج
التقدم
عواتقهم .وسرناكم إن شاء اهلل تقطعون مراحل ّ
والرقي باستمرارُ ،
ّ
كل هذه امليادين شاخم ًا مرفوع الرأس إن شاء اهلل.
اهلل تعاىل بالدنا وشعبنا من ّ
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املشاركني يف املؤمتر الوطني السادس للنخب الشباب

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة الإمام اخلامنئي

يف لقاء �أهايل حمافظة
خرا�سان ال�شمالية (بجنورد)

املناسبة :زيارة حمافظة خرسان الشمالية.
احلضور :أهايل حمافظة خراسان الشمالية.
الزمان2012/10/10 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

حممد
سيدنا وحبيبنا أيب القاسم املصطفى ّ
احلمد للهّ ّ
رب العاملنيّ ،
والصالة ّ
والسالم عىل ّ
وعىل آله األطيبني األطهرين وصحبه املنتجبني ،والسالم عىل عباد اللهّ الصاحلني.
وحجتك عىل من فوق
النقي
عيل بن موىس املرتىض اإلمام التقي
هم ّ
ّ
ال ّل ّ
ّ
صل عىل ّ
تامة نامي ًة زاكية متواصلة
األرض ومن حتت الرثى
ّ
الصديق الشهيد صالة كثرية ّ
مرتادفة ،كأفضل ما ص ّليت عىل أحد من عبادك وأوليائك.

محافظة خراسان الشمالية

املهمة،
ُتعرف هذه املنطقة اليوم باسم خراسان الشمالية ،وهي من مناطق خراسان ّ
والطبيعي أو من ناحية اخلصائص السكّ انية والبرشية
اجلغرايف
سواء من ناحية موقعها
ّ
ّ
والثقافية واألخالقية والسلوكية .فهذه اخلصائص قد عرفناها منذ القدم يف أهايل هذه
واحلساسة .إ ّن هذه املحافظة بطبيعتها اجلميلة ومصادرها الطبيعية الغنية
املهمة
املنطقة ّ
ّ
الزراعية الوفرية،
جد ًا ،وإمكاناتها
واملتنوعة ،وعمقها وغناها
ّ
الثقايف البارز واملميزّ
ّ
ّ
ّ
باإلضافة إىل ما لألنشطة املرتبطة هبا من جاذبية ،غري معروفة لألسف ،حيث إ ّن الكثري
جيد ًا إىل اجلاذبيات السياحية هلذه املنطقة إىل اآلن .ومن
يتعرفوا ّ
من أبناء هذا البلد مل ّ
عيل بن
أبرز اخلصائص الرت ّدد
ّ
السنوي ملاليني الناس املسافرين املشتاقني لعتبات ّ
التحية والسالم.
موىس الرضا عليه آالف
ّ
موقعية
وهبذه اخلصائص اجلغرافية واإلقليمية ُتعترب منطقة خراسان الشمالية ذات
ّ
لكن األهم منها هو اخلصائص السكّ انية .فلقد عرفنا أهايل هذه املنطقة  -ومنذ
مهمةّ .
وحيويتهم يف جميع امليادين .ففي جميع امليادين اليت حيرض فيها
القدم  -بنشاطهم
ّ
الناس بشكل بارز ،فإ ّن أهايل حمافظة خراسان الشمالية وأهايل بجنورد وغريها من
بحيويتهم ونشاطهم واستعدادهم ،وقد أثبتوا ذلك يف
مناطق هذه املحافظةُ ،عرفوا
ّ
جميع املواطن.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أهايل محافظة خراسان الشاملية

الشكر هلل ـ أقوهلا من صميم القلب ـ عىل اللقاء بكم يا أهايل حمافظة خراسان الشمالية
األع ّزاء ،حيث إ ّن مدينتكم وحمافظتكم معرو ٌفة بأهنا «باب الرضا» وألنّه حصل يف يوم
الرضا× ،هذا وإن مل نو ّفق اليوم لنكون يف حرم اإلمام الثامن
الزيارة
ّ
اخلاصة باإلمام ّ
املطهر عن قرب ،لك ّننا س ّلمنا ونس ّلم من هذه املنطقة التابعة حلرضته.
ّ
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الفعال
الحضور والنشاط
ّ
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أوجه الشكر حلضوركم اليوم يف الشوارع حيث استشعرنا هذا النشاط
وإنّين من هنا ّ
واحليوية واحلضور واالستعداد يف حركة أبناء هذه املنطقة يف الساعة والنصف هذه
اليت كنا فيها يف الشارع  -وقد عهدنا مثل هذا األمر منذ القدم يف أهل هذه املنطقة ـ
أقدم االعتذار .فالشباب األع ّزاء الذين كانوا يف الشوارع قد
فأقدم الشكر وكذلك ّ
شدة ال ّزحام الذي كان
سياريت من ّ
تزاحموا إىل درجة أنّين كنت يف احلقيقة قلق ًا وأنا يف ّ
ونقدم االعتذار.
يعاين منه الناس .ففي ال ّنهاية ،إنّنا شاكرون ّ
واحليوية مشهودان يف جميع ميادين حياة هذا الشعب .يف الثامن
هذا النشاط
ّ
والعرشين من شهر صفر ،الذي يتوافد فيه الناس من جميع أنحاء املحافظة إىل مرقد
وسياراتهم هم األكرث بني جميع األقضية.
عيل بن موىس الرضا× فإ ّن ّ
زوار بجنورد ّ
ّ
املشهدي أعرف ذلك أيض ًا .ففي الزيارة نستشعر
العبد
وأنا
ون،
املشهدي
يعرفه
ما
وهذا
ّ
ّ
هذا النشاط واحلضور واالستعداد.

ال وآالف الشهداء والجرحى
خمسون مسؤو ً
املقدس سابق ًا .فقد كان هناك خمسون
وقد شوهد هذا األمر ذاته يف ميدان الدفاع ّ
األئمة× التابعة خلراسان
مسؤوالً مميزّ ًا للفيالق املتع ّلقة بخراسان ،ولفرقة جواد
ّ
قدموا أنفسهم يف سبيل اهلل .هلذه املحافظة
الشمالية 2772 .شهيد ًا من هذه املنطقة قد ّ
واملضحني.
املحررين واملجاهدين
ّ
أكرث من  6000جرحي ًا ،وكذلك الكثري من األرسى ّ
روحية احلضور واجلهوزية واحليوية والنشاط.
إ ّن هذه هي
ّ
لقد كان أهايل هذه املحافظة عىل هذا املنوال يف جميع األمور .كذلك عندما يصل
األمر إىل «املصارعة احلرة»((( املح ِّلية ،يقف عرشات آالف املشاهدين هنا وهناك
املهمة .وكذا فإ ّن احلرص عىل الثغور يف هذه
ليشاهدوا املصارعة .فهذه من اخلصائص ّ
املنطقة مرتبط هبذه اخلصائص أيض ًا .وبالطبع ليس األمر منحرص ًا هبذا ،فممزيات
هذه املحافظة أكرث ممّا ُذكر.

علمي
استعداد وامتداد
ّ
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يف هذه املحافظة استعدادات مرشقة .وكما أُطلعت فإ ّن هذه املحافظة هي من املحافظات
العلمي .ويف األوملبيادات العلمية
العرش األول يف البلد بلحاظ االستعداد واالقتدار
ّ
ويعرب عنها بـ "كشىت چوخة".
الرياضية الرائجة يف تللك املنطقة ،تعتمد لباس ًا خاصاً،
( )1نو ٌع من الفنون
ّ
ّ

فإنهّ ا ُتعترب من األوائل .إ ّن هذه هي االستعدادات والقابليات .وبالطبع ،أنا العبد
قد شاهدت بنفيس ـ ّأيام دراسيت يف مشهد ـ نماذج من هذه االستعدادات املميزّ ة
رضوريا؛ وبمشيئة اهلل سوف أذكرها يف اجتماع
والساطعة ،حيث إ ّن ذكرها هنا ليس
ّ
واحليوية
والتدين وحفظ الثغور
العلماء والطلاّ ب .يتم ّتع أهايل هذه املنطقة بالغرية
ّ
ّ
عد خصائص بارزة.
والنشاط والشجاعة ،ومثل هذه اخلصائص ُت ّ
ملاذا نذكر هذه األمور؟

تحديد األهداف مفتاح النجاح
حسن ،من هنا أدخل إىل أصل املوضوع الذي أعددته .أع ّزايئ ،أهيا اإلخوة واألخوات،
ٌ
واجلهوزية موجود
واحليوية
النشاط
هذا
فمثل
واخلصائص.
ات
املم
هذه
سمعتم
لقد
يزّ
ّ
يتحرك
منذ الثورة وإىل يومنا هذا يف جميع أنحاء البلد ،وهو موهب ٌة كربى لشعب
ّ
اجلهوزية
الطيبة .إ ّن هذه احلالة من
نحو األمام ،ويصبو إىل
ّ
الرقي ،ويسعى إىل احلياة ّ
ّ
والفعالية هي نعم ٌة كربى ولك ّنها غري كافية ،فألجل الذهاب إىل
واحليوية
والنشاط
ّ
ّ
القمم توجد رشوط أخرى .ففي البداية جيب أن يكون هناك خريطة للطريق حىت
ُتعلم هدفية احلركة وآفاقها ،فيرُ سم ّ
ثم هناك الوعي املستمر والصحيح
خط سريهاّ ،
عد اليوم
أمر
ألي شعب ،وهو ُي ّ
رضوري ّ
ٌّ
والرصد الدائم هلذه احلركة .فمثل هذا هو ٌ
ّ
األساسية عندنا.
القضايا
من
ّ

هيتموا بالقضايا األساسية لعرصنا،
أرص عىل شبابنا األع ّزاء ،باخلصوص نخبنا ،أن ّ
إنّين ّ
التحرك منذ بداية الثورة .وقد
تم حتديد أهداف هذا
نعدها
فإنّنا اليوم ّ
ّ
رضورية .لقد ّ
ّ
ظهرت خارطة الطريق يف شعارات الناس ،وكذلك يف كلمات اإلمام چ بصورة ٍ
األيام وطيلة هذه األعوام الثالثني،
مر ّ
إجمالية ،وقد ّ
ّ
تم تدوين هذه اخلارطة عىل ّ
أي يشء يسعى.
ونحو
يريد
ماذا
يعلم
اليوم
إيران
شعب
هو
وها
واكتملت،
جت
ونض
ُ
ّ
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خصوصيات
من أجل أن يعرف أهايل املناطق املختلفة يف بلدنا ما يتم ّتعون به من
ّ
فيفخروا هبا .هكذا يفتخر شباب بجنورد بأنهّ م من هذه املدينة .فشباب املحافظة،
أي قوم ٍ كانوا ،يفتخرون عندها بأنهّ م من هذه املحافظة ،ومن أبناء هذه املنطقة،
من ّ
ومن هؤالء األهايل .إ ّن من املميزّ ات األخرى هلذه املحافظة التآلف والتعايش الرحيم
واألخوي بني القوميات املختلفة من الكرد والفرس والرتك والتات والرتكمان ـ
ّ
ٍ
ٍ
أمر مشهو ٌد بشكل كامل يف
وحمبة
ّ
حيث يعيشون بسالم ّ
وأخوة جنب ًا إىل جنب ،وهو ٌ
هذه املنطقة ،ومثل هذا ينبغي تقديره كثري ًا.
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أبعاد وغايات
ّ
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حد كبري
لو أردنا أن نخترص أهداف شعب إيران يف مفهوم ٍ واحد يمكن أن يبينّ إىل ّ
املفتاحي هو عبارة عن
العامة للبلد وللشعب ويعبرّ عنها ،فإ ّن ذلك املفهوم
املطالب
ّ
ّ
والتقدم يف منطق اإلسالم خيتلف عن
إسالمي.
التقدم وفق منظار
التقدم،
مفهوم
ّ
ّ
ّ
ٍّ
التقدم
التقدم يف منطق احلضارة الغربية املا ّدية .فهؤالء يرون بعد ًا واحد ًا ،وينظرون إىل ّ
ّ
ٍ
فالتقدم بنظرهم هو بالدرجة األوىل وبالعنوان األبرز
من جهة واحدة هي اجلهة املا ّدية.
ّ
التقدم يف املنطق
التقدم يف الرثوة والعلم والعسكر والتكنولوجيا .هذا هو ّ
عبارة عن ّ
التقدم يف العلم واألخالق ،والعدالة
الغريب؛ أما يف املنطق
اإلسالمي فله أبعا ٌد أكرثّ :
ّ
ّ
وكل
والشأنية الدولية ،ويف االستقالل
وسعة العيش ،واالقتصاد والع ّزة
السيايس ـ ّ
ّ
ّ
والتقدم يف العبودية
التقدم بحسب الرؤية اإلسالمية ـ
هذه قد أُدغمت يف مفهوم
ّ
ّ
التقدم املوجود يف
واإلهلي ،فهذا أيض ًا من
املعنوي
والتقرب إىل اهلل تعاىل ،أي البعد
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ً
التقدم
هذا
ويف
اهلل.
إىل
ب
التقر
لنا:
ا
هنائي
ا
هدف
ثورتنا
يف
عد
ي
الذي
وهو
اإلسالم،
ّ
ُ ّ
ّ
تم أخذ الدنيا بعني االعتبار وكذلك اآلخرة .لقد ع ّلمنا اإلسالم أنّه «ليس م ّنا
ّ
والتطور ّ
(((
من ترك دنياه آلخرته ،وال آخرته لدنياه»  .فال ينبغي ترك الدنيا ألجل اآلخرة ،كما
إنّه ال ينبغي التضحية باآلخرة ألجل الدنيا .ويف رواية أخرى يقول« :اعمل لدنياك
(((
عدة ّأيام؛ بل ليكن
كأنك تعيش أبد ًا»  ،أي ال خت ّطط للدنيا عىل أنّك ستعيش فيها ّ
العامة لل ّناس أن
ختطيطك خلمسني سنة .وجيب عىل مسؤويل البلد ومسؤويل الربامج
ّ
جيد ًا إىل هذا األمر .فال نقول :أنّه ليس معلوم ًا أنّنا سنعيش خلمسني سنة
ّ
يتوجهوا ّ
ّ
ّ
ً
حيا إىل آخر الدنيا،
أخرى ،فلماذا نخطط؟ كال ،بل جيب أن ختطط كأنّك ستبقى ّ
جد ّية ود ّقة تفعل ذلك ،فقم
فبأي ّ
كما أنّك إذا أردت أن خت ّطط ملصلحتك ونفعكّ ،
بالتخطيط نفسه لألجيال القادمة اليت ستأيت من بعدك« ،اعمل لدنياك كأنّك تعيش
أبد ًا» ،والنقطة املقابلة أيض ًا« :واعمل آلخرتك كأنّك متوت غد ًا» ،فعليك إذ ًا أن تعمل
والتطور يف منطق
اإلسالمي
التقدم
تامة ألجل الدنيا ،وكذلك ألجل اآلخرة .إ ّن ّ
بد ّقة ّ
ّ
ّ
شامل جلميع األبعاد.
الثورة هو هذا ،أي أنّه
ٌ

والتقدم
التطور
دور النخب في تحقيق
ّ
ّ

أمر
التطور
إ ّن اهلدف هو
ّ
ّ
والتقدم .غاية األمر أ ّن رصد املراحل مرحلة فمرحلة هو ٌ
رضوري ،وهذا هو عمل ال ّنخب .فما هي ظروفنا اليوم وما هي املوانع اليت تقف
ّ
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( )1من ال حيرضه الفقيه ،ج ،3ص .156
نص الرواية سيأيت يف كالم القائد.
( )2م.ن ،ص  ،156وإكمال ّ

تطور البلد .ما هي األشياء اليت تنجحنا اليوم؟ وما هي األشياء اليت يمكن
فلنرسع من ّ
ّ
ّ
أن توجد لنا املشاكل؟ سوف أرضب مثالً :لو أخذتم جمموعة من متسلقي اجلبال بعني
القمة الرفيعة هلذا اجلبل من أجل منافع ومفاخر.
االعتبار وهم يريدون أن يصلوا إىل ّ
التقدم والسعي والعمل .بالطبع ،من املمكن أن
مههم بالدرجة األوىل سيكون
ّ
فإ ّن ّ
رضوري بالنسبة هلم بالدرجة األوىل هو
تربز مشاكل وخماطر عىل الطريق .فما هو
ٌّ
الراسخ ،وعدم اليأس وعدم فقدان األمل من
السعي والفعالية
والتحرك والعزم ّ
ّ
الوصول إىل األهداف ،وعليهم أن يصربوا وخي ّططوا ويتم ّتعوا بال ّنباهة واالستعداد
ألجل مواجهة املشكالت.
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قوتنا وضعفنا؟ وما هي الفرص املتاحة أمامنا؟ وما هي
أمامنا؟ وما هي نقاط ّ
التهديدات اليت حتيط بنا؟ وماذا ينبغي أن نفعل؟ وكيف جيب أن نخ ّطط من أجل
أعمال
كل هذه
ٌ
االستفادة من الفرص املتاحة ،والوقوف بوجه خطر التهديدات؟ ّ
ٍ
مرحلة ،فيضعوها يف خططهم ويطلعوا الناس عليها،
كل
جيب أن تنجزها ال ّنخب يف ّ
يتحركوا بأعني ٍ مفتوحة وببصرية ،ويعرفوا ماذا يفعلون وإىل
أل ّن الناس يريدون أن
ّ
أين ي ّتجهون ،فعندما يتحقّق هذا األمر فإ ّن الناس سوف يزنلون إىل امليادين الصعبة
بكل وجودهم.
ّ
حسن ،لو أردت اآلن أن أحكم بشأن هذا اهلدف الذي ُذكر فإ ّن حكمي سيكون
ٌ
تقدم ًا متواصالً .وبالطبع ،كان
نتقدم ّ
إجيابي ًا .فطيلة عهد الثالثني سنة للثورة ،ك ّنا ّ
لكن التو ّقف مل حيصل أبد ًا
وبطء وتسارع،
هناك صعو ٌد وهبوط،
ٌ
ٌ
وقوةّ ،
وضعف ّ
القمة املقصودة .كان هناك ضعف؛ وجيب عىل
عىل صعيد ّ
تقدم البلد والشعب نحو ّ
والعلمائية أن يعزموا عىل إزالة كل
الشعب واملسؤولني وال ّنخب السياسية والعلمية
ّ
هذا الضعف.

العزم الراسخ واألمل
كل طريق ٍ أن تقع مشاكل وخماطر .وسوف أشري إىل ما حدث طيلة
من املمكن يف ّ
ٍ
أمور ،يف نضال شعبنا العزيز ،وكيف قام شعبنا
هذه السنوات الثالثني للثورة من
بتجاوز هذه املشكالت؟ فالوسيلة واألداة األساسية هلذه احلركة العظيمة والكربى
الراسخ وهذا األمل ،وهذا السعي والعمل املتواصل ،وهذا
هي عبارة عن هذا العزم ّ
التخطيط وهذه اجلهوزية وهذه اليقظة .فلو ُوجد مثل هذا الذخر والوسيلة األساسية،
التحرك
األساسية ،فإ ّن هذه املجموعة اليت هي يف حال
ولو وجدت هذه األركان
ّ
ّ
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ـ يف مثالنا هم متس ّلقو اجلبال ،ويف الواقع هي شعب إيران ـ ستتغلب عىل جميع
املشكالت ،وسيمكنها أن ختضع جميع أعدائها .فهذا هو األساس .فلو ُوجدت هذه
خطر.
اإلمكانات ،فلن يكون هناك ّأية مشكلة باملعىن الواقعي التام ،ولن يكون هناك ٌ
يضيع الشعب هذا الذخر
الواقعي؟ اخلطر
فما هو اخلطر
الواقعي هو عبارة عن أن ّ
ّ
ّ
األساس ،أي روحية العمل والسعي ،وأن يبتىل بالكسل ويفقد روحية األمل ،ويقع
والتهور ،ونسيان التخطيط
يف اليأس ويفقد الصرب واملقاومة ،ويبتىل باالستعجال
ّ
ٍ
أي شعب أن حيافظ عىل هذه الروحية
والعبثية والتحيرّ  ،فهذا هو اخلطر .فلو استطاع ّ
ّ
املميزّ ة فيه -واليت هي مزيج األمل والعزم واإليمان والسعي واحلركة -فلن يكون
هناك ّأية مشكلة حقيقية مقابله.

االستفادة من الطاقات والقدرات العالية
واآلن ،لرنجع إىل ساحة إيران العزيزة وشعبها العظيم وننظر إليهما .إنّين أرغب يف
جمرد شعار .فأنا
أن ّ
أطبق كل ما أقوله وأفكّ ر فيه عىل املنطق .ال أريد أن يكون كالمي ّ
العبد ال أوافق أبد ًا عىل الكالم اجلُزاف فيما يتع ّلق بالقضايا املختلفة وخصوص ًا قضايا
الثورة .فلننظر إىل املنطق ما هو ،وما هي الوقائع.

إ ّن لشعب إيران ساحة مواجهة مع جمموعة من األعداء ،وقد بدأوا العداء بأنفسهم.
وتقع الشبكة الصهيونية اخلبيثة واخلطرة عىل رأس هؤالء األعداء .ولألسف ،إ ّن
بعض الدول الغربية ،وخصوص ًا أمريكا ،واقع حتت تأثري هذه الشبكة .لقد بدأوا
معارضتهم للثورة اإلسالمية واجلمهورية اإلسالمية منذ بداية الثورة ،وقد حقدوا
عىل هذا الشعب الذي ثار وهم اآلن كذلك.
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حسن ،يف ساحة املواجهة هذه ،يقف شعب إيران يف جهة ،وبعض القوى احلاقدة عليه
ٌ
تكن له العداء ،يف جهة أخرى .عندما ننظر إىل الساحة ونلقي نظرة عىل شعبنا
واليت ّ
ٍ
ميلء بالدوافع
جيل
العزيز نجد أنّه شعب ذو عزم ٍ وأمل واستعداد أعىل ،وفيه ٌ
شاب ٌ
ٌّ
والسعي .فهذا احلضور جليل الشباب يظهر يف جميع امليادين :يف ميدان
واحلماس ّ
أقر به العامل اليوم ،ويف ميدان التكنولوجيا ،ويف امليادين االجتماعية
العلم ،والذي ّ
املقدس كان كذلك ،وهو اآلن كذلك من
الدفاع ّ
املختلفة ،وعندما حدث ما حدث يف ّ
ناحية االستعدادات املختلفة.

للتحرك
الرضورية
العرشيين»((( ،واألدوات
يمتلك شعب إيران اليوم «ميثاق األفق
ّ
ّ
ّ
الطبيعية واملعادن النفيسة.
نحو األمام ،والرثوات
ّ

العاملي العام .لقد
املعدل
إ ّن ما نمتلكه من الرثوات الطبيعية األساسية يف بلدنا يفوق ّ
ّ
قلت مرار ًا :إنّنا نمثّل  %1من سكّ ان العامل تقريب ًا ،وبلدنا يشكّ ل  %1من مساحة العامل،
لكن الرثوات األساسية اليت نمتلكها هي أكرث من  .%1فبالنسبة لبعض الرثوات
ّ
الطبيعية نحن األوائل بلحاظ جميع دول العامل ،كما يف مصادر الطاقة ـ النفط والغاز
ـ حيث إنّنا اليوم عىل رأس قائمة ُدول العامل .هذه خصائصنا.

صعودي
حركتنا في مسار
ّ
ٍ
صعودي .وإ ّن نتيجة
مسار
لقد كانت حركتنا منذ بداية الثورة وإىل يومنا هذا يف
ّ
التطور الذي حتقق وما زال حتىّ يومنا هذا .وما حصلنا
هذه احلركة الصعودية هي
ّ
ضدنا ،كان
عليه عىل مدى هذه السنوات ،وبمالحظة حاالت العداء اليت مورست ّ
تقدم عىل مستوى البنية التحتية،
ممزي ًا وحاالت التقدم ماثلة اجلميع .كما أ ّن بلدنا قد ّ
العامة ،وعىل صعيد الروحانية واملعنويات ،ويف العلم
وكذا عىل مستوى اخلدمات
ّ
التحتية اليت أصبحنا مميزّ ين هبا وبارزين هي بالدرجة األوىل
البىن
والتكنولوجيا .وإ ّن ُ
ّ
السيايس للبلد .لقد توالت حكومات خمتلفة عىل إدارة األمور،
عبارة عن الثبات
ّ
وبالرغم من وجود اخلالفات يف وجهات النظر والسالئق السياسية ،إال أ ّن بلدنا قد
يتحرك نحو األهداف .فلم
حافظ عىل ثباته منذ بداية الثورة وإىل يومنا هذا ،وكان
ّ
عد من أهم
والسياسية من زعزعة ثباته
احلزبية
تتمكّ ن الزناعات
السيايس .ومثل هذا ُي ّ
ّ
ّ
ّ
البىن التحتية للبلد.
ُ
( )1راجع حاشية الصفحة .411
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فكل ما يتناسب مع حاجاتنا موجو ٌد .لدينا
متنوع وبلدنا مرتامي األطرافّ .
إ ّن إقليمنا ّ
مهمة ،كذلك لدينا مسؤولون
جيدة
ٌ
جيد ،واستعدادات ّ
وشعب ّ
جيدة ،ومعادن ّ
طبيعة ّ
تامة
قوات مس ّلحة يف
ّ
جهوزية ّ
شعبيون حريصون عىل رأس السلطات الثالث ،ولدينا ّ
ّ
وحمبون ،وجامعات ومدارس مكتظةّ
ويتم ّتعون بالشجاعة ،ولدينا علماء حريصون ّ
كل هذا من إمكاناتنا واستعداداتنا،
ـ لدينا أربعة ماليني
جامعي ،وماليني التالمذة ـ ّ
ّ
ويوجد العزم واإلرادة واألمل لدى شعبنا.
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األمهية سواء أكان من الناحية القانونية أم
وبالطبع ،توجد ُبىن حتتية اقتصادية فائقة
ّ
(((
البىن التحتية الترشيعية.
من الناحية الواقعية والعملية .فسياسات املادة ُ 44تعد من ُ
حتتية يف املواصالت ويف الشحن ويف الطرقات واألوتوسرتادات وخطوط
وتوجد ُبىن ّ
(((
اجلو ّية واأللياف البرصية  ،وحمطات الطاقة والسدود .مثل هذه
القطار واخلطوط ّ
األعمال كانت ُتنجز منذ بداية الثورة وما زالت إىل يومنا هذا .ويمكن القول إ ّن
األغلبية الساحقة منها قد حتقّقت عىل أيدي شبابنا ،ونخبنا واملميزّ ين عىل الصعيد
العلمي يف بلدنا ،فهذه األمور ليست من األشياء البسيطة ،لقد حقّقنا هذه األمور
ّ
بأنفسنا.

أهم ذخائرنا
الشباب المتع ّلم ّ
جيل شجا ٌع
القيمة هو هذا اجليل الشاب املتع ّلم .وهذا اجليل هو ٌ
إ ّن من ّ
أهم ذخائرنا ّ
ومفعم باألمل والنشاط واحلركة .وهنا أقول بني قوسني ،إ ّن من األخطاء اليت
ٌ

رشيك يف هذا اخلطأ  -قضية حتديد النسل ،وذلك منذ أواسط
ارتكبناها  -وأنا العبد
ٌ
شميس) حيث كان ينبغي أن تتو ّقف منذ ذلك احلني .بالطبع،
عقد السبعينات (هجري
ّ
ورضورية ،لكن كان ينبغي أن تتو ّقف
جيدة
ّ
كانت سياسة حتديد النسل يف البداية ّ
منذ أواسط عقد السبعينات ،ونحن مل نوقف هذا األمر ،وقد كان خطأً .لقد قلت إ ّن
رشيك فيه .من
مسؤويل هذا البلد كانوا رشكاء يف هذه اخلطأ ،وأنا العبد احلقري أيض ًا
ٌ

الشاب.
نسامح عىل هذا من اهلل تعاىل والتاريخ .جيب احلفاظ عىل اجليل
الالزم أن
ّ
َ
مدة يف شهر رمضان
فوفق هذا املسار
تقدم بنا الزمن ـ وقد ذكرت هذا قبل ّ
احلايل ،ك ّلما ّ
ّ
ـ فإ ّن بلدنا سوف يشيخ .فعىل العوائل أن يكرثوا من الوالدات وأن يزيدوا من النسل.

فتحديد املواليد يف العوائل والبيوتات وعىل هذا الشكل املوجود اآلن هو خطأ .فإذا
الشاب الذي لدينا اليوم ،للسنوات العرش اآلتية
ما استطعنا أن نحافظ عىل اجليل
ّ
كل هذا االستعداد
حل كل مشاكل البلد ،ومع ّ
وملا بعدها من حقَب ومراحلَ ،فس ُت ّ

الشاب ،واإلمكانات والطاقات املوجودة لدى
والنشاط والشوق املوجود يف اجليل
ّ
التقدم.
اإليرانيني .فنحن إذ ًا ال نواجه معضلة أساسية أمام ّ
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مواجهة المشكالت وطرق عالجها
بالطبع ،توجد مشاكل عىل مستوى البلد ـ سوف أشري إليها ـ وتعاين منطقتكم منها،
وعىل رأسها قضية ارتفاع األسعار ،وقضية فرص العمل ،فهذه من املعضالت اليت
كل أرجاء البلد.
يعاين منها الناس ،وليست منحرصة هبذه املنطقة ،فهي موجودة يف ّ
وقد قام أصدقاؤنا ،وقبل سفري ،بإجراء استفتاءات وسألوا الناس ،ورأينا أ ّن ما
جيري هنا هو عني ما جيري يف املناطق األخرى .فإ ّن قضية ارتفاع األسعار وقضية
لكن املشاكل
فرص العمل والبطالة من اهلواجس األساسية .هذه املشاكل موجودةّ ،
األساسية واملعضالت اليت تعاين منها البلدان واليت يعجز الشعب واملسؤولون عن
ح ّلها ،ليست موجودة.
لقد وقعت خماطر أكرب من هذه بكثري طيلة السنوات الثالث والثالثني من عمر الثورة.
وقد متكّ ن هذا البلد من جتاوز هذه األخطار وإزالتها .لقد أرادوا إشعال النريان لك ّنهم
مل يصلوا إىل مقاصدهم .يف الدرجة األوىل ،كان ما جرى يف األشهر األوىل اليت تلت
انتصار الثورة ،من قضية حتريك القوميات يف جميع أرجاء البلد.
القوميات ،وقد جهدوا إلشعال النزّ اعات بني هذه
متعدد
بلد
ّ
حسن ،إ ّن بلدنا هو ٌ
ٌ
ّ
القوميات .ويف منطقتكم هذه ،سعت جمموعة من الشيوعيني امللحدين الذين ال يؤمنون
ّ
والطيبني الرتكمان خمالفني للثورة.
بالدين وال الوطن أن جيعلوا جمموعة من املؤمنني
ّ
فمن الذي وقف مقابلهم؟ لقد كانت ،بالدرجة األوىل ،العنارص الرتكمانية املؤمنة
نفسها .وقد وقف العلماء الرتكمان النافذون ـ الذين ارحتل بعضهم عن هذه الدنيا،
حي ًا ـ بوجههم .وا ّتجهت جمموعة من الشباب من
وبعضهم اآلخر بحمد اهلل ما زال ّ
حيرضون
سائر مناطق البالد ،من هذه املنطقة ومن غريها ،ووقفوا بوجههم .لقد كانوا ّ
ويصبون الزيت عليها ،ويسعون بطرق خمتلفة لتوسيع نطاق النريان.
ويشعلون النريان
ّ
ُ
لكن هذه النريان أخمدت بواسطة شعب إيران ،ويف األساس بواسطة نفس الذين
ّ
أرادوا هلم أن يكونوا يف مواجهة الثورة اإلسالمية .ففي منطقة كردستان جرى األمر
عىل يد األكراد أنفسهم .فاالستشهاديون املسلمون األكراد ،والعلماء املؤمنون األكراد
كانوا يف الطليعة .وقد جرى األمر عىل هذا املنوال يف املناطق األخرى .كانت هذه هي
املشكلة األوىل اليت افتعلوها ،ثم جاءت احلرب املفروضة وكانت لثماين سنوات ،فهل
يف ذلك مزاح؟! لقد أرادوا اقتالع هذه الثورة من جذورها وإركاعها! ومل يتمكّ نوا...،
لقد عرب الشعب هذه املرحلة.
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427
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طبقوا سياسة احلظر .أعداؤنا اليوم يضخّمون هذه القضية يف اإلذاعات،
ثم ّ
ومن ّ
وبعضهم أيض ًا يعي ُن ُهم باللسان .إ ّن احلظر ليس وليد اليوم واألمس ،بل كان موجود ًا
ثم بعدها فكّ روا بإجراء آخر ،لك ّنه مل
منذ البداية .نعم لقد متّت مضاعفته ولكن مل يؤ ّثرّ ،
يؤ ّثر .لقد كان احلظر منذ البداية .ويف يومنا هذا ،أعداؤنا ـ سواء أكانت حكومة أمريكا
بملف الطاقة النووية .إنهّ م يكذبون.
أم بعض احلكومات األوروبية ـ يربطون احلظر
ّ
كل هذا احلظر ،مل يكن من طاقة نووية يف البلد ،ومل
ويف ذلك اليوم الذي أقاموا فيه ّ
أي حديث عنها .إ ّن ما يغضبهم من شعب إيران وحيملهم عىل مثل هذه
يكن هناك ّ
وروحية تقدير
فروحية االستقالل هذه،
القرارات هو شموخ شعب إيران ،وعنفوانه.
ّ
ّ
الذات ،وروحية عدم االستسالم اليت حتقّقت بربكة اإلسالم والقرآن يف شعب إيران،
نيب اإلسالم.
هي ما يغضبهم؛ وألجل هذا اإلسالم يسوؤهم ،وألجل هذا هيينون ّ
إنهّ م يعلمون أنّه عندما يرسخ اإلسالم يف أية دولة ،فإنّه ِ
روحية االستقالل
يوجد فيها
ّ
ّ
بحيث ال يمكن أن تتنازل أو ختضع هلم .إنهّ م يأتون بالضعفاء واجلبناء عىل رأس الدول
ينصبوهنم ليكونوا مطيعني هلم .وعندما يكون هناك مكا ٌن كبلدنا ،يعينّ الشعب فيه
أو ّ
حضور ومشاركة يف جميع الساحات ،فماذا يمكنهم أن
املسؤولني ،ويكون للشعب
ٌ
الروحية بربكة اإلسالم
يفعلوا؟ فالشعب الذي يؤمن باملبادئ اإلسالمية ويستلهم
ّ
النووية!
لن يتنازل هلم ،هلذا هم غاضبون .وها هم اليوم يطلقون عليها اسم الطاقة
ّ
ويتظاهرون بأنّه لو انرصف شعب إيران عن الطاقة النووية فإ ّن احلظر سريتفع .إنهّ م
كل
يكذبون .إنهّ م يفرضون أنواع احلظر ،انطالق ًا من البغض واحلقد املوجود فيهمّ .
أعمال غري
هذا احلظر الذي إذا نظر إليه جميع العقالء واملنصفون يف العامل لرأوا أنهّ ا
ٌ
ضد شعبٍ .وبالطبع ،إ ّن شعب إيران
منطقية ويف الواقع وحشية ،هو عبارة عن حرب ّ
ّ
سوف ينترص بتوفيق اهلل يف هذه احلرب.

وتصرفاته
معاناة الغرب
ّ
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بالطبع ،سوف يوجدون املشاكل ،وبعضهم يزيد من هذه املشاكل بسبب افتقاده
ولكن هذا ليس باألمر الذي ال يمكن للجمهورية
للتدبريـ وهؤالء موجودون ـ
ّ
اإلسالمية ح ّله .وبتوفيق اهلل سيتجاوز شعب إيران جميع هذه املشكالت .لقد استطاع
شعب إيران ومسؤولو البلد أن حي ّلوا ما هو أكرب وأصعب من هذه األمور ،وإ ّن هذه
األيام
ليست بيشء ُيذكر .وعندما حيدث أدىن مشكلة فإنهّ م يظهرون الفرح .ويف هذه ّ

الحل (معرفة الزمان)
قوة الشعب ووعيه طريق
ّ
ّ

وقوته ،سوف تتغ ّلب عىل
فليعلموا أ ّن اجلمهورية اإلسالمية ،بفضل اهلل وحوله ّ
مرة أخرى ،بسبب اهلزيمة
هذه املشكالت .وهم سوف يذوقون احلرسة والندامة ّ
وقوته وبوعي
اليت سيلحقها هبم شعب إيران .إ ّن املشكالت سزتول بحول اهلل ّ
يتحمل مسؤوليات
الشعب وتدبري املسؤولني .هناك وظيفة ومسؤولية ،فالشعب
ّ
وكذلك املسؤولون ،وعلينا جميع ًا أن نعمل بتكليفنا .فعندما نؤ ّدي تكليفنا سوف
تنطلق األعمال .إ ّن لوعي الشعب دوره ،فانظروا إىل طهران ،عندما نزلت جمموعة
ضد التميزي
( )1حركة  ،%99أطلقت عىل احلركات االحتجاجية اليت قامت يف الواليات املتحدة األمريكية ّ
والرثاء الفاحش عىل حساب غالبية الشعب الساحقة ،واختذت شعار ًا هلا «احتلوا دول سرتتيب»؛ أي
البورصة .وهلا داللة رمزية حيث يقتلك  %1من األثرياء  %36من الرثوات .ومتثّل هذه احلركة  %99من
عاملية.
الشعب ،وقد ّ
امتدت إىل البلدان أخرى متشاهبة ،وأصبحت حركة ّ
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تصدر هذا اخلرب وكاالتهم
والريالّ ،
األخرية اليت اضطربت فيها أسعار العملة الصعبة ّ
الدبلومايس،
اإلعالمية وقد عبرّ وا عن فرحهم برصاحة .فلم يراعوا األصول والوقار
ّ
ّ
وطفولية بأنهّ م و ّلدوا لشعب إيران مشكل ًة
صبيانية
بطريقة
فرحهم
عن
وا
بل عبرّ
ّ
ملدة
رصحوا بذلك .لقد نزل جمموعة من الناس ّ
وكذلك للجمهورية اإلسالمية ،وقد ّ
أما هم ،فمن
ساعتني أو ثالث يف شارع طهران ،وأحرقوا بعض مستوعبات القمامةّ ،
ذلك اجلانب من العامل ،أظهروا فرحهم بأ ّن هناك شغب ،هناك شغب! فهل أ ّن وضعنا
مر نحو سنة وشوارع الدول األوروبية
أسوأ أم وضعكم (أهيا األوروبيون)؟ ها قد ّ
األساسية مليئة باملظاهرات ليالً وهنار ًا ،ففي فرنسا توجد مظاهرات ويف إيطاليا
أشد تعقيد ًا بدرجات من مشكلتنا .إ ّن
وإسبانيا وإنكلرتا ويف اليونان .إ ّن مشكلتكم ّ
اقتصادكم قد وصل إىل طريق ٍ مسدود ،وأنتم تفرحون أل ّن اقتصاد إيران صار ضعيف ًا؟
أنتم تعساء ،وت ّتجهون نحو الركود والتاليش واالهنيار .إ ّن اجلمهورية اإلسالمية لن
تتداعى مع هذه املشكالت .إ ّن املشاكل األساسية اليوم حتيق بالغربيني أنفسهم .واآلن
نجد أ ّن من القضايا اليت ُتطرح بالدرجة األوىل يف انتخابات الرئاسة األمريكية ،هي
املشكالت االقتصادية ،ف الناس هناك يف معاناة وال حيلة هلم؛ والطبقات الضعيفة
املسماة بانتفاضة الـ  (((%99هي واقع .بالطبع ،هم
عندهم ُتسحق .وتلك االنتفاضة
ّ
أقل من
يعمدون إىل القمع ،فمن يعاين اقتصادي ًا هو دوهلم ،وعندما حيدث هنا ما هو ّ
ذلك وأصغر يظهرون الفرح!
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وتسببوا بالشغب ،كيف أصدر البازاريون
من الناس باسم البازاريني إىل الشوارع
ّ
املحرتمون العارفون بالزمان بيان ًا مبارش ًة ،وأعلنوا فيه أ ّن أولئك يكذبون وهم ليسوا
م ّنا ،هذا هو العمل الصحيح .فلو أن الناس برشائحهم املختلفة ُتظهر الوعي واليقظة
يف الوقت املناسب (التنبه للموقعية الزمانية) وإدراك حساسية اللحظة ،فهذا عمل له
أمهية .لقد كان كالمي يف فتنة الـ  ((( 88هو
قيمة كبرية ،كان هذا العمل الذي أنجز ذا ّ
عدة ّأيام من االنتخابات العظيمة
هذا .ففي تلك الفتنة جاءت جمموعة من الناس بعد ّ
وجروا
فاستغل بعض الناس هذه الفرصة ،وحملوا السالح
وأعلنوا معارضتهم،
ّ
ّ
األمور إىل الفنت واالضطرابات ،وأطلقوا النريان عىل مركز التعبئة .وكان كالمنا هو:
إ ّن عىل الذين متّت تلك األعمال باسمهم أن يصدروا بيان ًا ،ويف نفس الوقت يعلنوا
فيه أسفهم ،فقد كان عليهم أن يقولوا إ ّن هؤالء ليسوا م ّنا ولك ّنهم مل يفعلوا .فلو فعلوا
ذلك لكانت الفتنة قد اج ُتثّت بصورة ٍ أرسع ،وملا جرت تلك القضايا الالحقة .إ ّن هذا
احلساسة ،من اخلصائص
الوعي واحلساب الدقيق للوقت وااللتفات إىل اللحظات ّ
كل واحد
املميزّ ة
واملهمة اليت عىل شعبنا أن يلتفت إليها يف جميع املوارد .فيجب عىل ّ
ّ
حساسيته يف الوقت الالزم ،أينما استشعر العداء والتآمر من األعداء .هذا
أن يظهر
ّ
من جانب الشعب.

التخطيط والتعاضد والوحدة
أما من جانب مسؤويل الدولة ،فإ ّن عليهم أن حيقّقوا الوحدة املطلوبة والتعاضد
ّ
وحتمل املسؤولية وتشخيصها وعدم التالوم ،واحلفاظ عىل
والتالحم والتخطيط،
ّ
معروف،
نقص .فدور املجلس
ٌ
احلدود الدستورية فيما بينهم .فال يوجد يف دستورنا ٌ
فلكل وظائفه وعليه أن
وكذلك احلكومة ورئيس اجلمهورية والسلطة القضائية؛
ٍّ
يعمل هبا .جيب أن يتواسوا ويتعاونوا وأن تكون كلمتهم واحدة« ،إ ّن لسان املواساة
أمر آخر ،فاملواساة أفضل من أن يكون لسانكم لسان ًا واحد ًا»(((.
القلبية ٌ
ونحن بحمد اهلل ال نعاين من مشكلة يف هذا املجال ،فمسؤولو الدولة حريصون.
لكن جميع األخطاء قابلة للجربان.
نحن جميع ًا برش ،ونخطئ وتصدر ع ّنا األخطاءّ ،
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حلسن احلظ ،إ ّن املسؤولني حريصون ،فهذا احلرص والعناية لدى رؤساء السلطات
ويف هيكلياتها ليس قليالً ،واحلرص الشديد عىل مصري النظام ليس قليال أيض ًا،
يتقدم العمل إن شاء اهلل ،وها هم اآلن مشغولون
وحمبون وسوف ّ
فجميعهم حريصون ّ
ببذل املساعي.

يغي ر مسار العالم
مسارنا قد ِّ
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وصييت هي أن ال ننىس أ ّن العمل والسعي واألمل والصرب والتخطيط من لوازم
إ ّن
ّ
مهم ،وهي
نتحرك عليه هو
ٌ
احلركة عىل هذه املسارات ّ
مسار ّ
املهمة .إ ّن املسار الذي ّ
مسرية يمكن أن تغيرّ مصري العامل ،مثلما أنهّ ا تغيرّ تاريخ املنطقة .وها أنتم تشهدون.
اسة
املهمة
فمن الذي كان
املهمة يف هذه املنطقة ّ
يتصور وقوع مثل هذه األحداث ّ
واحلس ّ
ّ
ّ
يسموها
حيب
ّ
من شمال أفريقيا وغرب آسيا ـ هذه املنطقة اليت ّ
األوروب ّيون أن ّ
ِ
مرضة
بالرشق األوسط ـ لقد حدثت ،ومل تنته فصوهلا .واألحداث اليت جتري هي ّ
الرتهات اليت يصدرها
تهدد الكيان
للغرب ،وخصوص ًا أمريكا ،وهي ّ
ّ
الصهيوين .أما ّ
يتحدثون بمقدار،
الصهيوين فليست ذات أمهية حتىّ نر ّد عليها .فهم
مسؤولو الكيان
ّ
ّ
والغربيون كذلك ،ويف األساس إنهّ م األمريكيون وأذناهبم؛ وليس لألوروبيني دوافع
ّ
القضية ليس عاقالً وحكيم ًا ،فهم
هبذه الدرجة .إ ّن ا ّتباع األوروبيني ألمريكا يف هذه
ّ
يقدمون أنفسهم ضحي ًة وقربان ًا ألمريكا ويرتكبون احلماقة .ليس لدى شعبنا ذكرى
ّ
سيئة عن فرنسا وإيطاليا
سيئة عن كثري من الدول
ّ
األوروبية .نحن ليس لدينا ذكريات ّ
ّ
نسمي
السيئة ،فنحن ّ
وإسبانيا .ولكن بالنسبة إلنكلرتا ،نعم ،لدينا الكثري من الذكريات ّ
لكن هذا األمر ال ينطبق عىل الدول األوروبية األخرى .وهبذا
إنكلرتا ،إنكلرتا اخلبيثةّ .
التبعية ألمريكا ـ والذي بنظرنا ليس فيه أي حكمة أبد ًا،
العمل الذي يقومون به ـ
ّ
فإنهّ م يستجلبون عداء شعب إيران ،فيجعلون أنفسهم مبغوضني ومرفوضني يف أعني
اإليراين.
الشعب
ّ

تجاوز العقبات ،والعمل بالتكليف
إنّنا سنتجاوز هذه العقبات .وإ ّن شعبنا هو أشجع وأقدر من أن يعثرَ عىل هذه الطرق.
وكل
إنّنا منذ  33سنة ونحن ماضون عىل هذه الطريق بالرغم من هذه املشكالتّ ،
ٍ
جهوزيتنا ،وتصبح جتربتنا أكرث قيمةً .فلسنا نحن من
قو ًة ،وتزداد
ّ
يوم تزداد عضالتنا ّ
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اإليراين ،توجدون ألنفسكم
يقع بل أنتم .فأنتم من خالل استجالب نفور الشعب
ّ
املشاكل .إنهّ م خيطئون .فإ ّن شعب إيران سوف يتجاوز هذه األمور .بالطبع إ ّن
رشط ذلك هو :ثبات أفراد الشعب عىل اختالف رشائحهم وآحادهم ،وجهوزيتهم
وصمودهم ووعيهم ومعرفتهم بالزمان ،كما كان األمر يف جميع مراحل ما بعد الثورة
وإىل يومنا هذا .وعىل املسؤولني أن يعملوا بتكليفهم .وكونوا عىل ثقة بأ ّن القضايا
تتقدم وفق أمنية الشعب ،وسوف تزول املشاكل االقتصادية.
سوف ّ

اإلنتاج الوطني
األسايس
الوطين .إ ّن العالج
بالطبع إ ّن أساس القضية اليوم هو عبارة عن اإلنتاج
ّ
ّ
الوطين .ذاك اليشء الذي طرحناه يف شعار السنة:
والبنيوي هو عبارة عن اإلنتاج
ّ
ّ
اإليراين .فهذا ما يقيض عىل الغالء ،وهذا ما يزيد
الوطين والعمل والرأسمال
اإلنتاج
ّ
ّ
اإلنتاجية ،ويوجد فرص العمل ،ويقيض عىل البطالة ويشغّل الرساميل الوطنية،
ّ
اإليراين .فعىل مسؤويل الدولة ،بمختلف املستويات،
ويقوي روحية استغناء الشعب
ّ
ّ
ّ
يتوجه
خطابنا
ن
إ
بالطبع،
أمكنهم.
مهما
الالزمة
العناية
الوطين
اإلنتاج
قضية
يولوا
أن
ّ
ّ
بالدرجة األوىل إىل املسؤولني األساسيني يف املستويات العليا للدولة ،سواء يف املجلس
أم احلكومة ،لكن عىل اجلميع (يف املستويات األدىن وعىل مستوى املحافظات) أن
يلتفتوا أيض ًا.
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توجه املسؤولني فيها ـ
يف هذه املحافظة ،وكغريها من املحافظات ،جيب أن يكون ّ
سواء ّنواب املجلس أم ممثّيل احلكومة ـ نحو رفع املشكالت ،والذي يتمركّ ز بالدرجة
شك بأ ّن هذه املحافظة
األوىل حول قضية اإلنتاج وتوظيف اإلمكانات املح ّلية .وال ّ
مع وجود املياه واألرض اخلصبة والطبيعة املتناسبة مع الزراعة والدواجن والرثوة
احليوانية ،يمكنها أن ترفع الكثري من االحتياجات خارج هذه املحافظة أيض ًا ،ومع
وجود الصناعات اليت تستوعب الكثري من األيدي العاملة ـ الصناعات الكربى يف
مهم ًا بشأن اليد العاملة ـ سوف تزداد
هذه املحافظة موجودة ويمكنها أن تلعب دور ًا ّ
الشعيب .إ ّن هذه أمور جيب أن حتوز عىل
فرص العمل واإلنتاجية واحلماس والنشاط
ّ
اهتمام مسؤويل هذه املحافظة.
احلد حتت هذه الشمس ،أيهّ ا
لقد طال حديثنا وما كنت أرغب أن أع ّطلكم إىل هذا ّ
ِ
األيام اآلتية
اإلخوة واألخوات األع ّزاء .بالطبع ،الكالم كثري ،وهو مل ينته ،لكن يف ّ
أتعرض له.
ويف املناطق املختلفة لضيافتكم يا أهايل هذه املحافظة األع ّزاء ،سوف ّ

سوف أذكر ما أراه مفيد ًا لكم من القضايا الكثرية أثناء اللقاء بالشباب والعلماء
واملسؤولني يف خمتلف امليادين ،يف الثقافة والعلوم والتعبئة ،ومع الرشائح املختلفة ويف
بعض املدن .نسأل اهلل تعاىل أن يزنل عليكم بركاته.
حممد أنزل بركاتك ورحمتك وفضلك وعافيتك عىل أهايل هذه
اللهم،
بمحمد وآل ّ
ّ
ّ
املحافظة.

اللهم ،احفظ الشباب.
ّ

اللهم ،اقطع أيدي األعداء.
ّ

حممد ّثبت أقدامنا عىل الطريق الذي ترضاه ويرىض عنه أولياؤك.
اللهم،
بمحمد وآل ّ
ّ
ّ

املطهرة إلمام الشهداء مع أوليائك.
اللهم ،احرش أرواح شهدائنا األع ّزاء ،والروح ّ
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أهايل محافظة خراسان الشاملية

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ال

وطلب احلوزات
يف لقاء العلماء اّ
يف حمافظة خرا�سان

احلضور :العلماء وطلاّ ب احلوزات.
املكان :مصلىّ اإلمام اخلميين  -بجنورد.
الزمان2012/10/10 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

حممد
ونبينا أيب القاسم املصطفى ّ
احلمد للهّ ّ
رب العاملنيّ ،
والصالة ّ
سيدنا ّ
والسالم عىل ّ
بقية اللهّ يف األرضني.
وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني اهلداة
ّ
سيما ّ
املهديني ،ال ّ

اللقاءات الجميلة والمؤنسة

يف ليلتنا هذه سوف أذكر لكم أيض ًا ،جمموعة من املطالب  -بالقدر الذي يسمح يل به
احلال والقدرة  -مع األمل الكبري بأن تؤ ّثر هذه الكلمات  -إن شاء اهلل  -يف قلوبكم
والتحول واالستمرارية الذي حيتاجه
التحرك
ورانية ،وأن يتحقّق ذاك
ّ
الطاهرة وال ّن ّ
ّ
هبمتكم وإرادتكم ،وإرادة املسؤولني املحرتمني للحوزات.
هذا املسريّ ،
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عد بالنسبة يل  -أنا العبد  -جميلة ومؤنسة يف أسفاري ،هو لقاء
من اللقاءات اليت ُت ّ
جلية بالنسبة يل ،وهي
العلماء والفضالء والطلاّ ب الشباب .وأسباب هذا الشعور ّ
ليست لسببٍ أو سببني .فلو أدرك املرء فلسفة العلمائية ،وحرض وعاش يف قلب
شخص مثيل  -أنا
جيد ًا ملاذا يستلهم
ٌ
احلوزات مع هؤالء الطلاّ ب الشباب ،لعرف ّ
الروحية من الطالب الشباب ،الذين بدأوا هذا
العبد  -يف العقد السابع من عمره،
ّ
الطريق ،وملاذا يشعر بال ّنشاط .حلسن احلظ ،فإ ّن طلاّ ب احلوزة ما بعد الثورة ،انضمت
اجلامعيون ،وطلاّ ب
اجلامعيات ،والشباب
إليهم رشحية األخوات أيض ًا .فالفتيات
ّ
ّ
احلساسة للجبهات
عدون أنفسهم من أجل احلضور يف النقاط
العلوم
الدينيةُ ،ي ّ
ّ
ّ
العلمائية.
احلساسة .هذه هي
األمامية والنقاط الدينية ّ
ّ
ّ

علماء بجنورد
سمى اليوم بخراسان الشمالية ـ من «فاروج»
بداية ،أقول إ ّن منطقة بجنورد هذه ،اليت ُت ّ
وإىل مشارف حدود «كلستان» وغابتها رشق ًا وغرب ًا وشماالً وجنوب ًا ،هي  -كما هو
معلوم  -منطق ٌة مليئ ٌة بالطاقات الكامنة .وال نريد أن نبالغ بلحاظ كرثة عدد العلماء
الذين انبعثوا من هذه املنطقة ،ونقارهنم ببعض املدن اليت حتتضن علماء كُ رث؛ لك ّننا
نريد أن نقول أ ّن الكثري من علماء هذه املنطقة ،الذين عرفناهم ،هم من أصحاب
االستعدادات املميزّ ة.
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وأحد هؤالء العلماء ،الذين التقيتهم وشاركت يف دروسهم ،هو املرحوم اآلغا املريزا
چ
أرص عليه أن يبقى يف قم ،عندما قدِم
حسن البجنوردي ،وكان اإلمام اجلليل قد ّ
شخصيته
من ال ّنجف إىل إيران لزيارة مشهد وقم عام  1940أو 1941هـ.ش .أي إ ّن
ّ
والعلمية،
املتشددة يف جمال العلم
روحيته
العلمية كانت بحيث إ ّن اإلمام اجلليل مع
ّ
ّ
ّ
َّ
وقرر افتتاح درس له ،ولكنه
ذلك،
عىل
فوافق
واألخالق،
املعنويات
مع
العلم
وتالزم
ّ
ٍ
تقرر فيه أن يرشع بدرسه يف
ولألسف أصيب بسكتة قلبية ومرض يف اليوم الذي ّ
للرجوع إىل النجف .وبالتأكيد ،حرضت بعض دروسه يف
املدرسة الفيضية،
فاضطر ّ
ّ
يدرس يف مسجد ال ّطويس،
ال ّنجف .كان املرحوم اآلغا املريزا حسن البجنوردي ّ
وكان يشارك يف درسه عد ٌد من الفضالء األصيلني .فقد كان جممع ًا للمواهب والذوق
والذاكرة القوية .وقد شاهدنا هذا التميزّ بأنفسنا .فهو أحد هؤالء األشخاص الذين
برزوا من هذه املنطقة.

الميرزا أحمد البجنوردي
وكان املرحوم اآلغا احلاج املريزا أحمد البجنوردي املرتضوي ،رفيقه وزميله يف
كل منهما عىل الظاهر ،من أهايل خراشاه ،وقد جاءا يف بداية دراستهما
الدراسة .وكان ٌّ
من بجنورد إىل مشهد ،وشاركا يف دروس املرحوم اآلغا زاده ،واملرحوم اآلغا احلاج
القمي .يف ذاك الوقت ،كان والدي من فضالء مشهد ،وكان يعرفهما ،وعىل
حسني ّ
عالقة هبما ،وكان يمتدحهما كثري ًا .بعد ذلك ،انتقال إىل ال ّنجف .وكان املرحوم الوالد
عدة سنوات ،عاد
قد انتقل إىل ال ّنجف كذلك،
فاستمرت عالقته هبما هناك .وبعد ّ
ّ
وشعبي ًا عىل
اآلغا احلاج املريزا أحمد إىل بجنورد .ويف بجنورد ،كان عامل ًا نافذ ًا ومقتدر ًا
ّ
وبالرغم من أ ّن احلكومة يف ذلك الزمان كانت تيسء للعلماء ،وتسعى
امتداد املنطقةّ .
وإما بتقليم أظافر نفوذه
ّ
للحد من نفوذ العامل املتن ِّفذ ّ
إما باستقطابه إليهاّ ،
قوتها ـ ّ
بكل ّ
وقصها ـ إلاّ إنهّ ا مل تتمكّ ن من فعل ذلك مع املرحوم احلاج املريزا أحمد .هنا،
وتأثريه ّ
جد ًا .عندما كان يأيت إىل مشهد ـ وك ّنا يف ذلك الوقت
كان العامل ،وكان رجالً حمرتم ًا ّ
من طلاّ ب مشهد ـ كان علماؤها جي ّلونه ويذهبون لزيارته ،وتقديم االحرتام له.

الشيخ محمد تقي البجنوردي
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وقبلهما ،كان املرحوم الشيخ حممد تقي ،املعروف بالبجنوردي .كان إمام اجلماعة
كل ذلك
املعترب والوجيه ملسجد كوهرشاد ،وكان معروف ًا بالعبادة والزهد والعلمّ ،
جمتمع ًا .وبالطبع ،لقد عاش يف القرن السابق عىل قرننا ،فقد توفيّ منذ حوايل املئة سنة.

الشيخ حسين كُ رد

لقد شاهدناّ ،أيام دراستنا ،هذا االستعداد بأنفسنا .وكنت قد قلت لألصدقاء ،إنّنا
عندما ك ّنا نشارك يف درس الكفاية واملكاسب للمرحوم الشيخ هاشم قزويين ،كان
هناك أحد الطلبة البارزين ،الذي كان استعداده يفوق استعداد جميع طلاّ ب ذاك
ومهم ًا يف ذلك
يعد كبري ًا
الدرس ،الذين زاد عددهم عىل املئتني تقريب ًا  -وهو رقم كان ّ
ّ
ِ
أما اليوم ،فإ ّن هذا العدد ليس بيشء نظر ًا ال ّتساع احلوزات  -لقد كان يشكل
الوقتّ ،
يف درس الكفاية ،وحيمل احلاج الشيخ عىل البحث .هو من أهايل هذه املنطقة ـ لع ّله
من أبناء منطقة آشخانه ،واسمه الشيخ حسني كُ رد ،أي أنّه كان من أكراد هذه املنطقة.
األيام ،وإذا ما
ولألسف ،فإ ّن مثل هذه االستعدادات ما كانت ل ُتشخّص يف تلك ّ
وعرفت ،مل يكن ُيستفاد منها .فما كان أحد يسأل أين ذهب استعداد فالن،
ُشخّصت ُ
تقدم العلم.
وماذا حصل ،وإىل أي مستوى درس ،وكم استطاع أن يكون مؤ ّثر ًا يف ّ
هكذا كان األمر يف ذلك الزمان ،وال ينبغي أن يكون اليوم كذلك ،وهو ليس كذلك.
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عدة سنوات ملتقى
إلاّ إ ّن بيت الشيخ حممد تقي كان منذ ذلك الوقت ،وإىل ما قبل ّ
الناس ،حيث يقع يف أعىل شارع مشهد ،ويف الزقاق الذي ُعرف باسمه :زقاق الشيخ
جيد ًا ـ لقد كانت أهم جمالس العزاء يف
ـ وأهايل مشهد يعرفون زقاق الشيخ ومزنله ّ
ويقدموهنا .ثم
عرشة عاشوراء ُتقام يف مزنله؛ وكان الناس جيلبون النذورات الكثرية ّ
أكمل ولده املرحوم الشيخ مرتىض  -وهو من علماء مشهد  -طريقه .وخلفه أيض ًا
ولده املرحوم الشيخ رضا ،وقد التقينا به .وكان هناك أيض ًا املرحوم اآلغا احلاج
شخصيات هذه
املريزا حسن عيل مرواريد صهر الشيخ رضا .أنظروا ،فهؤالء من
ّ
املنطقة املتميزّ ين .صحيح أنهّ م مل يكونوا بلحاظ الكم كُ رث ًا ،لك ّنهم كانوا من ال ّنخب
واملتميزّ ين.

الطيي
الشيخ قاسم صادقي الغرمئي،والمرحوم
ّ

ومن بني هؤالء الشهداء العلماء ،كانت يل معرفة باثنني عن قرب .بالطبع ،لقد
ب شباب التحقوا باجلبهة وجاهدوا ووصلوا إىل الشهادة .لقد رأيت
كان هناك طلاّ ٌ
أما هذان العاملان فقد كانت
أسماءهم ،ولك ّنين مل أو ّفق
للتعرف إليهم عن قرب؛ ّ
ّ
يل معرفة هبما عن قرب :املرحوم الشيخ قاسم صادقي الغرميئ ـ من أهايل غرمه ـ
واملرحوم الطييّ  .فاملرحوم احلاج الشيخ قاسم صادقي ،كان يباحثين  -أنا العبد -
لعدة سنوات .ك ّنا نتباحث مع ًا حول رشح ال ّلمعة واملكاسب .وكان آي ًة يف االستعداد،
ّ
لكن يف ذلك الوقت مل
ولو أنّه
استمر يف الدرس عىل هذا املنوال لكان يقين ًا عامل ًا مميزّ ًاْ ،
ّ
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ِ
جتر العادة أن ُيسأل الطالب :من أنت؟ وماذا أنت؟ وماذا تريد أن تفعل؟ فريشدونه
ويقدمون له اإلعانة الدراسية ويو ّفرون له متط ّلبات الدراسة .مثل
ويأخذون بيده،
ّ
ٍ
أمور أخرى.
هذه املفردات مل تكن موجودة يف تلك األزمنة .هلذا ،فقد انرصف إىل
الطييب ّنواب ًا يف املجلس ،وكانا بني الـ 72
وبالطبع زمن الثورة ،أصبح هو واملرحوم ّ
(((
شهيد ًا الذي استشهدوا من حزب اجلمهورية اإلسالمية .
بجنورد مركز الطاقات (علماء آخرون)
أنظروا لرتوا أ ّن هذا املكان هو مرك ٌز لالستعدادات .فبدء ًا من بجنورد نفسها ،وصوالً
إىل هذه املناطق املرشفة ـ اسفراين ،شريوان ،فاروج ـ وإىل هذا اجلانب ،حيث األقضية
األخرى ،سواء تلك املنطقة اليت يوجد فيها إخواننا الس ّنة أم ذاك اجلانب الذي يوجد
فيه الشيعة.

حق .فعلماء الرتكمان الس ّنة أنفسهم ـ كما ذكرت يف الصباح(((ـ كان
وإلخواننا الس ّنة ٌّ
الشيوعيون أن تشتعل يف هذه املنطقة باسم
أسايس يف إخماد الفتنة اليت أراد هلا
دور
هلم ٌ
ّ
ٌّ
الرتكمان .لقد كنت أعرف ،عن قرب ،علماء لدهيم الدافع والفكر واإلقدام ،وقد
أسايس هنا.
دور
كان هلم ٌ
ٌّ
علمي ًة كاملة ،بمستويات دراسية عالية ،وبجودة
يؤمن حوز ًة
هذا املكان يمكن أن ّ
ّ
مميزّ ة .عىل األساتذة أن يأتوا إىل هنا .فهذه املنطقة ليست من املناطق اليت يتح ّتم فيها
عىل الطالب أن هياجر يف املراحل األوىل للدراسة ،ويذهب إىل احلوزات الكربى،
فال يعود بعدها .هذا ليس صحيح ًا .فقد كان لدينا علماء كبار يف األقضية املحاذية
خلراسان الكربى .وأنا كنت قد ذهبت إىل الكثري من تلك املدن ،واليت يقيم فيها
جمتهدون من الدرجة األوىل .ففي بريجند ،كان هناك اثنان من املجتهدين ،لو كانا يف
جد ًا أن يصبحا من مراجع التقليد ،مها :املرحوم ال ّتهامي،
ال ّنجف ،لكان من املحتمل ّ
واملرحوم احلاج حممد حسن آييت .لقد بقيا يف بريجند وتع ّلقا بأهلها .ويف قوتشان،
حيث يأيت عامل كاملرحوم اآلغا ال ّنجفي القوتشاين ،وهو من التالمذة املميزّ ين للمرحوم
اآلخوند اخلراساين ،ليسكن فيها .ويف بجنورد ،كان هناك املرحوم احلاج املريزا أحمد
املرتضوي .وكذلك يف األقضية األخرى ،كان هناك علماء كبار ،علماء مميزّ ون.
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( )1كانت حادثة تفجري مقر «حزب اجلمهورية اإلسالمية» من قبل منظمة املنافقني(جماهدي خلق) يف
حزيران 1981م ،واستشهد عىل أثره  75من احلارضين من بينهم 27 :نائب ًا من ممثيل الشعب و 4وزراء
و 12معاون وزير .وعىل رأس هؤالء الشهداء آية اهلل حممد حسن هبشيت رئيس القضاء األعىل يف البالد.
( )2خالل كلمته اليت ألقاها يف احلشود الكبرية اليت حرضت الستقباله يف مدينة بجنورد (مركز املحافظة).

مشروع هجرة العلماء

عدة سنوات ،أ ّدى إىل االنتشار
إ ّن مرشوع اهلجرة الذي عرضته  -أنا العبد  -قبل ّ
الفعال للعلماء يف جميع مناطق البلد .جيب االنتقال من احلوزات الكربى والذهاب
ّ
إىل األقضية والبقاء فيها ،سواء كان املرء من أهل تلك املنطقة أم ال .بعض العلماء ليسوا
من أبناء هذه املنطقة .فها هو املرحوم املحقّق السزبواري ـ صاحب الذخرية وصاحب
الكفاية ،وهو املّال املعروف ،وشيخ اإلسالم األكرب يف أصفهان يف العرص الصفوي
 ينهض ويأيت من أصفهان ليسكن مشهد .وقد كانت أصفهان يف ذاك الوقت أكربمدن إيران ،وكانت مشهد مدين ًة صغرية أشبه بقرية كبرية .وكان هو من بىن املدرسة
الباقرية يف مشهد اليت شهدها طلاّ ب مشهد القدامى ،وهي اليوم ِ
خربة .فقد كان يأيت
ّ
األصفهاين
ويبقى ،مع أ ّن املدينة مل تكن مدينته .وكذلك املرحوم املريزا مهدي الشهيد،
ّ
األصل ،الذي كان من الطلاّ ب األربعة البارزين للمرحوم الوحيد البهبهاين ـ وكان
بـ«مهدي» ،وقد ُعرفوا باملهادي األربعة ـ كان يأيت إىل مشهد،
سموا
ّ
هؤالء األربعة قد ُّ
ٍ
السنوات كان هناك وجود لعلماء كبار من
بقي فيها ليستشهد أيض ًا هناك .وطيلة هذه ّ
ذريته .فما هو اإلشكال يف أن ال يكون الشخص من أبناء هذه املنطقة ،ويأيت إليهما؟
ّ
ِ
فكيف إذا كان من أهل هذه املنطقة؟ فإذا كان من أبنائها فليأت إذ ًا!

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء العلامء وطالب الحوزات يف محافظة خراسان

والصغرى ميسرّ ة،
السيد ،مل تكن املواصالت بني املدن الكربى ّ
بعضهم يقول حسن ًا أيهّ ا ّ
مضطرين أن يبقوا يف أماكنهم .لكن مثل هذا االستدالل يعطي نتيجة
فكان العلماء
ّ
السهلة ،يمكنكم أن تأخذوا حاسوب ًا وجتلسوا
معاكسة .فاليوم ،حيث املواصالت ّ
أمامه ،وتستفيدوا من أفضل دروس احلوزات الكربى بصورة مبارشة .هلذا ،فإنّه
وري اليوم أن تذهبوا إىل احلوزات الكربى ،وال يف ذاك الزمان أيض ًا.
ليس من الضرّ
ّ
علمية ،بإمكانكم ان تستق ّلوا سيارة وتصلوا إىل مشهد بعد
فلو عرضت عليكم شبهة
ّ
ثم ترجعون.
ساعتني ،حيث تذهبون إىل أحد علماء ّ
الدين وترفعون تلك ال ّشبهة ّ
اليوم ،ومع حتقّق مثل هذه اإلمكانيات الكبرية جيب أن تتأ ّلق حوزات األقضية ،وأن
كم ًا ونوع ًا.
ت ّتسع ّ

ّأيها الطلبة ،اصنعوا الطرف المقابل

املشهدية ،وفضالء قم ،وليختاروا من بينهم عرشة أشخاص
فليجلس فضالء بجنورد
ّ
تؤمن هلم اإلمكانات الالزمة ،فيأتون
ويرسلوهم إىل هذه املنطقة .وعىل احلوزة هنا أن ّ
يدرس فيها اآلن لغاية املستوى العارش .فليكن فيها
إليها
ويدرسون فيهاُ .
ّ
ويقال إنّه َّ
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دروس أعىل وصوالً إىل درس اخلارج .أجل ،ال مانع من أن يذهب ال ّطالب الذي
درس هنا بحث اخلارج وصار قريب ًا من االجتهاد ،إىل حوزة أخرى ،لسنتني أو خمس
أمر
سنوات ـ كحوزة قم أو حوزة مشهد ـ وحيرض هناك ويرجع فيما بعد إىل هنا ،فهذا ٌ
جيد .فهل تعلمون ماذا سيحدث لو أنّه ُوجد مثل هذا العالِم امللاّ املتع ّلم العميق يف
ّ
هذا الزمان ـ الذي هو زمان الفكر والثقافة وا ّتساع األفكار اجلديدة عىل مستوى العامل
اإلسالمي ك ّله ـ وأىت إىل مثل هذه املدينة؟
ّ
جامعي ،فمن بني هؤالء
اليوم ،يوجد يف هذه املدينة أو هذه املحافظة  40000طالب
ّ
األربعني ألف ًا كم هو عدد الذين يرتبطون بكم أيهّ ا الطلبة؟ ومع من منهم جتلسون
لعل بعض ًا منكم ُيدعى إىل بعض حمافلهم ،حيث يوجد خمسون أو مئة
ّ
وتتحدثون؟ ّ
حديث
القضية عىل هذا النحو .جيب أن يكون هناك
شخص لتخطبوا فيهم .ليست
ٌ
ّ
مبارش ،وأن تصنعوا الطرف املقابل .وهذا يتط ّلب الوقت والعمل والعلم الكايف،
املحبة ،وهذا العمل جيب
الفكرية
ويتط ّلب مالحظة االحتياجات
ّ
والثقافية ،ويتط ّلب ّ
ّ
أن يتحقّق.

الجانبية
المطالعات
ّ

السادة ـ وهذا ما
ٌ
السيدات أم ّ
حسن ،أنتم بحمد اهلل تشكّ لون جمموعة كبرية ـ سواء من ّ
جيد ًا وتصبحوا من العلماء ،وأن تصبحوا
يشاهده املرء هنا .جيب عليكم أن تدرسوا ّ
جانبية .ويمكن أن
أقوياء ،وتتمكّ نوا من حتليل األفكار اجلديدة .وليكن لكم مطالعات
ّ
الدروس اليت أضحت معروف ًة يف احلوزات ،سواء يف قم أم طهران ،مورد
تكون بعض ّ
الدروس
استفادة من جهة املطالعات
اجلانبية ،كاألدب الفاريس واألخالق وبعض ّ
ّ
مطلوب ،وهو من أدوات ووسائل عملنا ـ وليس
األخرى ـ وبالطبع إ ّن األدب العريب
ٌ
بالطبع ،أنا ال أتد ّخل هنا ،إنّما
الدارسية.
الرضوري أن تكون جزء ًا من الربامج
من
ّ
ّ
ّ
أديل برأيي ،وعىل املخ ّططني أن جيلسوا ويفكّ روا بذلك.

المطالعة في مرحلة الشباب
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ال ينبغي للطالب أن يدع الكتاب جانب ًا ،فليقرأ ،وليطالع يف مرحلة الشباب ،وليكن
حد قدر املستطاع يف مرحلة
حاله هكذا دائم ًا .إملؤوا وعاء الذاكرة هذا ،الذي ليس له ٌّ
وكل
فكل ما أودعناه يف ذاكرتنا يف مرحلة الشباب ،ما زال موجود ًا اليومّ ،
الشبابّ .
كل
األيام مع ّ
ما نحصل عليه يف مرحلة الشيخوخة ـ حيث إنّين أنا العبد اآلن يف هذه ّ

شباب ،فا ّدخروا ما أمكنكم
ابتالءايت أطالع أكرث من الشباب ـ فإنّه ال يبقى .أنتم اآلن
ٌ
والرضورية يف املجاالت املختلفة اليت حتتاجوهنا للتبليغ،
القيمة واملفيدة
ّ
من املعلومات ّ
فسوف تستفيدون منها.

الثورة فرصة نادرة للحوزة
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ما ينبغي أن أذكره ـ وهو أهم من جميع هذه املسائل ـ هو العالقة ما بني احلوزات
ألي شخص ٍ يف عامل العلمائية أن يعزل
العلمية والثورة والنظام
اإلسالمي .ال يمكن ّ
ّ
ّ
ً
أمن ال ّنظام
لقد
له.
ا
مزيان
والعقل
اإلنصاف
جعل
لو
فيما
،
اإلسالمي
ظام
ن
ال
عن
نفسه
ّ
ّ
ّ
للدعاة إىل اهلل وملب ّلغي اإلسالم .فمىت كان مثل هذا اليشء
اإلسالمي إمكانات عظيمة ّ
ّ
ويتحدث لنصف ساعة
طالب فاضل إىل التلفزيون
يأيت
هذا،
يومنا
يف
بمتناولكم؟
ّ
ٌ
ٍ
ويستمع إىل كلماته عرشة ماليني ،أو عرشون مليون مشاهد برغبة وشوق .فمىت
كان مثل هذا اليشء متحقّق ًا يل ولكم ،ومنذ تاريخ العلماء من بداية اإلسالم وإىل
يومنا هذا؟ ومىت كانت مثل هذه االجتماعات الكربى تعقد؟ ومىت ُوجدت مثل هذه
الراغبني واملتع ّطشني
اجلُمعات (صالة اجلمعة)؟ ومىت ُوجد أمثال هؤالء الشباب ّ
اجلامعيني وغريهم من الذين تشاهدوهنم ـ
للمعارف؟ يف يومنا هذا ،فإ ّن هؤالء
ّ
للتعرف إىل املفاهيم،
وأنا اآلن أقول اجلامعيني ـ هم جميع ًا تقريب ًا وتغليب ًا مشتاقون
ُّ
نواحي منها ويتفقّهوا .جيب علينا  -أنا وأنتم  -أن
واملعارف اإلسالمية ليدركوا
َ
هنيئ األرضية كي نتمكّ ن من تلبيتهم .فمىت حتقّقت مثل هذه الفرصة للعلماء منذ
ّ
البداية وحىت يومنا احلارض؟ هذا باإلضافة إىل تلك الوسائل امليسرّ ة كالكمبيوترات،
والسايربي الذي هو حتت أيديكم اليوم.
االفرتايض،
وشبكات اإلنرتنت ،والفضاء
ّ
ّ
ٍ
ٍ
كل كلمة صحيحة تنطقون هبا
لو متكّ نتم من تع ّلم هذه األمور يمكنكم أن توصلوا ّ
شخصي ًا .هذه فرص ٌة استثنائية ،حذار من أن
إىل آالف املستمعني الذين ال يعرفونكم
ّ
تضيع ،ولو ضاعت فسوف يسألنا اهلل تعاىل  -أنا وأنتم  -يوم القيامة :ماذا فعلتم هبذه
الفرصة حيث كل هؤالء الشباب ،وكل هذا االستبصار وامليل والرغبة والتع ّلم من
قدم مثل هذه اخلدمة لنا نحن
اإلسالمية؟ إ ّن ال ّنظام
أجل ترويج املعارف
اإلسالمي قد ّ
ّ
ّ
املعممني والعلماء .فهل يمكننا أن نعزل أنفسنا؟
ّ

الحوزة لخدمة النظام
شخص من إحدى الزوايا يلملم عباءته ،ويقول ال دخل
فليس مدعا ًة أن للفخر يأيت
ٌ
بكل وجوده بمثل
يرحب ّ
عار .جيب عىل العامل أن ّ
يل بأعمال الدولة وال ّنظام ،إنما هو ٌ
اإلسالمي .وقد أخربين مراجع التقليد
هذا النظام الذي رايته اإلسالم وقانونه الفقه
ّ
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بأي نحو ٍ كان((( .والكثري منهم
نحرم إضعاف هذا ال ّنظام ّ
احلاليون تكرار ًا :إنّنا قطع ًا ّ
اإلسالمي.
بدافع الذوق قالوا إنّنا ندعو لكم دائم ًا .وهذا مؤشرّ عىل تقدير ال ّنظام
ّ
جد ًا ،فليكن
بحجة أ ّن لديه انتقاد ًا.
معمم ًا يعزل نفسه عن ال ّنظام
حسن ّ
ّ
ٌ
وإذا بنا نجد ّ
يتوجه إلينا نحن
املعممني ،أال
لديه مئة انتقاد ،فمئات االنتقادات
ّ
ّ
تتوجه إلينا نحن ّ
ٍ
مثل هذا االنتقاد؟ فهل أ ّن وجود انتقاد وعيب يف فئة ما يستوجب أن يغفل املرء عن
القوة وال يراها يف تلك الفئة؟ فاألمر هو كذلك بالنسبة
ّ
كل تلك احلسنات ونقاط ّ
للعلماء ،العيوب هي إىل ما شاء اهلل .وأنا العبد من هؤالء ،وأعترب نفيس طالب ًا ،وقد
سن البلوغ ،وما زلت إىل اآلن ،فتعالوا ألكتب لكم اآلن الئحة
كنت طالب ًا من قبل ّ
ٍ
عن ظهر قلب ،يوجد مئة إشكال فينا! لكن هل إ ّن هذه اإلشكاالت املئة تستوجب
أن نعرض عن العلماء (العلمائية)؟ أبد ًا؛ ففي مقابل هذه اإلشكاالت املئة يوجد ألف
ّ
اخلط
النهائية للمصالح واملفاسد ،أن يدرك
نقطة حسنة .يمكن للمرء ،بعد احلصيلة
ّ
املستقيم.
العلمية أن تعترب نفسها من جنود ال ّنظام ؛ وأن تعمل للن ّظام وأن
جيب عىل احلوزات
ّ
وتتحرك من أجل تقويته .وهذا بال ّتحديد هو عكس ما تعمل عليه
حيرتق قلبها عليه،
ّ
سياسات األجهزة األمنية إلنكلرتا وأمريكا وإرسائيل وغريهم وغريهم .أولئك
يسعون عساهم يتمكّ نون من العثور عىل منفذٍ .فها هم يضخّمون كالم شيخ ٍ جيلس
ٍ
العامة .ولو
زاوية
يف
ّ
ويتحدث بما هو ،يف الظاهر خالف إرادة ال ّنظام وفهمه وعقيدته ّ
الرجل صغري احلجم؛ فإنهّ م يصنعون منه صورة كبرية من أجل أن يكبرّ وا
كان هذا ّ
املسافة بني ال ّنظام والعلماء ،وتراهم يشيعون وجود مثل هذه املسافة .هلذا ال يمكن
علمانيةً! فالقول إ ّن ال دخل لنا بقضايا ال ّنظام واحلكومة
العلمية أن تكون
للحوزات
ّ
ّ
العلمانية بعينها.
هو
ّ

حصلوا ذخيرة العلم واعملوا
ِّ
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وال يعين كالمي هذا أ ّن عىل اجلميع أن يعملوا أو يتد ّخلوا يف قضايا ال ّنظام منذ البداية،
أدرس
أوالً .أنا العبد كنت يف أتون املواجهة منذ بدايتها .وكنت ّ
كال ،جيب أن تدرسوا ّ
املكاسب والكفاية يف مشهد .وكان الكثري من تالمذتنا يشاركون يف ال ّنضال .وعندما
كل هذه الكلمات املوجودة
كان حيمى وطيس املواجهات كانوا يتساءلون عن فائدة ّ
يف املكاسب واستدالالت الكفاية .وكنت أنا العبد دائم ًا أقول هلم :يا أعزايئ ،املرء
( )1انطالق هتافات التكبري...

دون ذخرية يكون ه ّش ًا ،عليكم أن حتصلوا عىل الذخرية .فلو حصلتم عليها ألمكنكم
املوقعية نفسها اليت كانت لإلمام
عندها القيام بمثل هذه احلركة العظيمة من تلك
ّ
اخلميين +اجلليل.

النظام منبثق من العلماء

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾((( قلت أجل ،إ ّن هؤالء الطلاّب الشباب كال ّنحل،

ّ
ليتغذوا من رحيق أزهار املعرفة اليت كانت تنمو من بيانات اإلمام،
وقد كانوا يذهبون
ويقدمون العسل لل ّناس ويلسعون األعداء،
كل أنحاء البالدّ ،
ثم يسلكون فيما بعد إىل ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ً
ألي فئة أو حزب أو جماعة أخرى غري
ففيهم العسل وفيهم اللسع معا .وما كان ّ
االجتماعية؛
العلماء أن تقوم بمثل هذا العمل ،ولو مل حيصل هذا ملا حدثت هذه الثورة
ّ
شعار يف طهران ،يف اليوم العارش من ّأيام عاشوراء،
يف هذه الثورة ،عندما كان ُيطلق
ٌ
ِ
ِ
كان ُيطلق الشعار ذاته ،ويف نفس الوقت يف «مظاهر» ،القرية الصغرية النائية املوجودة
ٍ
سمى بالثورة
يف حمافظة بعيدة ،نفس الشعار ،نفس الكالم ،ونفس املطالب .هذا ما ُي ّ
االجتماعية اليت كانت نتيجتها سقوط مثل ذلك احلكم ،وتشكيل مثل هذا ال ّنظام.
ّ
ّ
ح
اهلل
بتوفيق
ويستمر
يبقى
بحيث
ظام
ن
ال
هذا
ر
وجتذ
ورسوخ
استقامة
لقد كانت
ّ
تىّ
قرون ٍ مقبلة.
( )1النحل.69-68 ،
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ٌ
لد من العلماء .فاعلموا أنّه لوال وجود العلماء ملا كان
إ ّن ال ّنظام
ومتو ٌ
مرتبط وم ّت ٌ
صل ّ
هذا ال ّنظام ليتشكّ ل ،وما كانت هذه الثورة لتنترص .أنا العبد ،ومنذ ما قبل الثورة،
السياسية ،وكنت
كنت أحرض يف حمافل املثقّفني ،وكان يل روابط قريبة مع اجلماعات
ّ
أعرفهم جميع ًا ،وكان يل مباحثات وجداالت مع الكثري منهم ،وأنا أقول هذا عن
اعتقاد واستدالل :لوال العلماء ملا انترصت هذه الثورة ولو بعد مئة سنة .فمفكّ رونا
اجليدين ،واحلريصني ـ إذ مل يكن اجلميع
السياسيون الذين كان بعضهم من األشخاص ّ
من األشخاص الضا ّلني واملنحرفني ـ ما كانوا بقادرين عىل ذلك ،فهم مل يتم ّتعوا
باملقبولية أو النفوذ والتأثري بني الناس ،ومل يكن بإمكاهنم أن يسيطروا عىل قلوب
الشعب .فالذين كانوا يقدرون أوالً ،عىل استيعاب البلد من حيث االنتشار ،وثاني ًا عىل
النفاذ إىل أعماق القلوب من حيث العمق والتأثري ،هم العلماء الذين كانوا حارضين
كل مكان .أنا العبد ،حني قرأت يوم ًا ما ،يف بدايات الثورة هذه اآلية الرشيفة من
يف ّ
الرجيم ﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
سورة النحل :أعوذ باهلل من الشيطان ّ
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الفكرية المستحكمة
مطه ري ،واألصول
الشهيد
ّ
ّ
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مطهري،
أما املباين (األصول)
الفكرية ،فقد ّ
ّ
أعدها العلماء أنفسهم ،كأمثال الشهيد ّ
ّ
لاّ
أعدوا املباين
الذين
القبيل،
هذا
من
آخرون
وعظماء
الطباطبايئ،
مة
ع
ال
وأمثال
ّ
الفكرية اليت يمكن عىل أساسها أن
التحتية
البىن
ّ
ّ
الفكرية املستحكمة .إ ّن هذه هي ُ
ّ
الفكرية لشباب اليوم.
ويؤمنوا احلاجات
ويوسعوا
ويفرعوا
ّ
ّ
ّ
جيلس الناس ويفكّ روا ّ
املاركيس يف بلدنا ،بأن رضبتها
إ ّن الكلمات القاطعة اليت متكّ نت من استئصال الفكر
ّ
مطهري ـ الذي كان
ورمتها يف اهلواء كما يفعل ّ
املنجد ،هي نفس كلمات املرحوم ّ
تلميذ العلاّ مة الطبطبايئ ـ وتالمذة آخرين للمرحوم العلاّ مة الطبطبايئ .لقد نشأ هذا
ال ّنظام وترعرع يف مثل هذا احلضن.

والمسؤولية الثقيلة
العلماء،
ّ

تعدوا
جد ًا .فعليكم أن ّ
هلذا ،فإ ّن املسؤولية ثقيلة والعمل كثري .إ ّن مسؤولياتكم كثرية ّ
والتدين،
األخالقية ،ومن ناحية التهذيب
الناحية
املعنوية ،ومن
أنفسكم من الناحية
ّ
ّ
ّ
ّ
التمسك وااللزتام بالفرائض والنوافل وتالوة القرآن .وما أجمل تالوة
ومن ناحية
ّ
(((
طالبنا العزيز هذا للقرآن  ،وما أجمل هذه اآليات اليت تالها﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾((( ،فلو ك ّنا ممّن يرجو اهلل واليوم
النيب ،ال أن نقوم بما قام به ـ فهذا حمال ـ لكن علينا أن نكمل طريقه.
اآلخر فأسوتنا هو ّ
النيب يف اآلية الالحقة ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
حينها ،ي ّتضح حال املؤمنني هبذا ّ
(((
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾  .ففي معركة األحزاب ،حصل اهلجوم
من جميع اجلّهات .بينما كانوا يف معركة بدر جمموعة واحدة ،وكذلك يف معركة أُحد،
جمرد قبائل صغرية .لكن يف معركة األحزاب ،جاءت كل
ويف احلروب األخرى ،كانوا ّ
جييشوا
القبائل املرشكة من مكّ ة وغريها ،ومن ثقيف وغريها وا ّتحدوا واستطاعوا أن ّ
النيب وأُعطوا اآلمان من قبله
عرشة آالف نفر .وقد ارتكب اليهود ـ الذين كانوا جريان ّ
ـ اخليانة ،وا ّتحدوا معهم ،وأعانوهم .لو أردنا أن نقارن هذا بيومنا ،لوجدنا كيف أ ّن
النفطي
الفالين
أمريكا تعتدي ،وإنكلرتا تعتدي ،والكيان الصهيوين يعتدي ،وال ّنظام
ّ
ّ
الرجعي يعتدي .لقد جمعوا أمواهلم ،وحشدوا قواهم ،وأوجدوا معركة أحزاب
ّ
أرعبت القلوب .ويف بدايات هذه السورة يقول﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
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( )1اآليات القرآنية اليت تليت عند افتتاح اللقاء.
( )2األحزاب.21 ،
( )3األحزاب.22 ،

ويف موضع ٍ آخر يقول﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾((( .فما مل
تلتف عليك
الكر
قو نفسك حتىّ ال ّ
والفرِّ .
ّ
ترضخ هلم وت ّتبعهم وتس ّلم هلم ،فسيبقى ّ
قو نفسك! ملاذا ُتضعف نفسك حتىّ
وحترك قليالً فسوف تتم ّزق هذه احلبالِّ .
حباهلمّ ،
(((
تس ّلم هلم ،وتصبح ذليالً رصيع األرض؟! ﴿ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ﴾  ،كونوا
بنية صادقة من أجل أن تكونوا يف
هكذا أع ّزايئ وأبنايئ ،أيهّ ا الطلبة الشباب ،ادرسوا ّ
األمامية ،ومن قادة ورواد هذا امليدان العظيم.
الصفوف
ّ

عليكم بالمساجد
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ﯓﯔﯕ﴾((( إلخافة الناس ،واليوم الوضع كذلك .فهم جماع ٌة خييفون الناس،
ويقولون هلم :هل تظنون أ ّن املواجهة مع أمريكا مزا ٌح؟ لسوف يقضون عليكم ،فها
والسياسية .ويف آخر
اإلعالمية
العسكرية وحظرهم ،وها هي أنشطتهم
هي حرهبم
ّ
ّ
ّ
هذه السورة نجده يقول ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ﴾((( ها هم املرجفون .ويف مثل هذه الظروف ،فإ ّن وضع املؤمن
هو هذا﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾((( ،فنحن ال نتفاجأ ،فقد أخربنا اهلل ورسوله أنّكم
متسكتم بالتوحيد واإليمان باهلل ورسوله ،فسيكون لكم أعداء وسيأتون إليكم.
لو ّ
أجل ،لقد قيل هذا ،وها هو اآلن يتحقّق .لقد شاهدنا كيف أنهّ م جاؤوا ﴿ .ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ﴾((( .فاملنافقون وضعفاء اإليمان والذين يف قلوهبم
العدو ،كشجرة الصفصاف ،ويبدأون
هيزتون عندما يرون
مرض ـ وهم فئات خمتلفة ـ ّ
ّ
وأذية املؤمنني باهلل ،واملجاهدين يف سبيله والضغط عليهم :ملاذا تفعلون هذا؟
بمعاتبة ّ
العدو؟
وملاذا ال تتنازلون؟ وملاذا ال ت ّتخذون مثل هذه السياسات ،ويقومون بما يريده
ّ
بد هلؤالء أن يعادوا ،هذا
الصادقون فيقولون يف املقابل :إنّنا ال نتفاجأ ،فال ّ
ّ
أما املؤمنون ّ
ما وعدنا اهلل ورسوله.

الثقافية الف ّنية أن ال تنىس املساجد ،وذلك طبع ًا بالتعاون مع
إنّين أويص املراكز
ّ
اختالف بني إمام املسجد وتعبئة املسجد .كلاّ ،
سيئ أن يكون هناك
ٌ
التعبئة .إنّه ألمر ّ
فبتعاون التعبئة اجعلوا هذه املراكز الثقافية الف ّن ّية تؤ ّثر يف املساجد ،واعملوا ألجل
( )1األحزاب.13 ،
( )2األحزاب.60 ،
( )3األحزاب.22 ،
( )4األحزاب.22 ،
( )5البقرة.120 ،
( )6األحزاب.22 ،

447

خطاب الويل لعام 2012م

الشاب الذي
وأمنوا اخلطاب املتناسب مع حاجة
ّ
ذلك .أجلسوا وفكّ روا وادرسوا ّ
يوجد هناك .أدرسوا ،فالكتب اليت يمكن االستفادة منها موجودة .اذهبوا واسألوا
جهزوا أنفسكم وتس ّلحوا بسالح املعرفة،
وحقّقوا حول أولئك الذين هم ٌ
أهل لذلكّ .
الثقافية الف ّنية ،وكونوا مضيفي الشباب،
واستد ّلوا ،وبعدها التحقوا هبذه املراكز
ّ
(((
نبيه» ،
ولتكن ضيافتكم بالبسمة والبشاشة والسماحة واملداراة؛ قيل« :وس ّن ٌة من ّ
حيث إنهّ ا بحسب الظاهر عبارة عن مداراة الناس.

كل له نقائصه
ٌّ
(((
كن يف استقبال اليوم(((،
من املمكن أن يكون الظاهر من ّفر ًا ،فليكن .بعض اللوايت ّ
(((
متدحوهن من عىل هذا
السادة ـ الذين كنتم
ّ
وأنتم ـ سواء السيد مهمان نواز أم بقية ّ
كن يذرفن الدموع،
سيئات احلجابّ ،
سيداتُ ،يقال ّ
املنربّ ،
هلن بالعرف السائد ّ
هن ّ
قلوهبن مرتبطة
حق؟ كلاّ  ،إ ّن
ّ
فماذا نفعل هل نر ّد ّ
هن؟ هل يف ذلك مصلحة؟ وهل هو ّ
يف
هبذه اجلبهة،
ّ
وأرواحهن عاشقة هلذه األهداف والقيم ،لكن فيهن ٌ
نقص .أليس ّ
ظاهر ،ونقائيص  -أنا احلقري -باطنةٌ ،وال ُترى .قال (بيت شعر):
نقصهن
نقص؟ إ ّن
ّ
ٌ
ٌ
(((
كل ما يظهر منك هو أنت؟
يف ،فهل ّ
نعم يا شيخ ّ
كل ما تقوله هو ّ
وحية .بالطبع،
وهن
نقص،
ّ
ّ
نحن لدينا ٌ
الر ّ
لدهين نقص ،فتعاملوا هبذه النظرة وهبذه ّ
الطيب ال بإجياد ال ّنفور.
إ ّن اإلنسان ينهى عن املنكر ،والنهي عن املنكر يكون باللسان ّ
هلذا ،عليكم أن توجدوا رابطة مع رشحية اجلامعيني.

لباس العلماء والحمل الثقيل
السيد فرجام(((بطريقة جميلة بشأن لباس العلماء (املشيخة) .أولئك الذين
لقد ذكّ ر ّ
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مروي عن اإلمام الرضا×« :ال يكون املؤمن مؤمن ًا حىت تكون فيه ثالث خصال  ،س ّنة من ربه،
( )1احلديث
ٌ
وليه × .فأما الس ّنة من ربه فكتمان السرّ  ،وأما الس ّنة من نبيه | فمداراة الناس،
وس ّنة من نبيه | ،وس ّنة من ّ
وأما الس ّنة من وليه× ،فالصرب يف البأساء والرضاء» .الكايف ،ج ،2ص  ،241باب املؤمن وعالماته.
ّ
( )2املظهر اخلارجي لبعضهم ،واملقصود بعض الناس غري امللزتمني.
( )3يف مراسم االستقبال الشعيب عند وصول القائد إىل مركز املحافظة ،وقد حرضت فيه حشود غفرية من
هلن بالفارسية «زنان بد
خمتلف رشائح الناس ومن بينهم النساء غري امللزتمات باحلجاب الكامل ،ويقال ّ
حجاب».
( )4آية اهلل مهمان نواز ،ممثل حمافظة خراسان الشمالية يف جملس اخلرباء.
( )5مثل يرضب ملن ينتقد غريه وال يلتفت إىل نفسه:
گفتا شيخا هر آنچه گوىئ هستم /آيا تو چنان كه مينماىئ هسىت؟
( )6حجة اإلسالم واملسلمني فرجام ،املدير التنفيذي للحوزة العلمية يف خراسان.

بمستوى معينّ ؛ فليضعوا لباس املشيخة ،لكن فليعلموا أ ّن هذا
تقدموا بدراستهم
ّ
ً
عدة أذرع ،وتضعوهنا عىل
اللباس يمثّل حمالً ثقيالً .إ ّن هذه العمامة اليت تبلغ ّ
سيل من األسئلة
جد ًا،
رؤوسكم هي ثقيل ٌة ّ
بمجرد أن يروكم أصحاب عمائم يبدأ ٌ
ّ
ثم
ثم تذهب وحتقّق وتعلمّ ،
واإلشكاالت وأمثاهلا .فإذا كنت ال تعلم ،تقول ال أعلمّ ،
وقدمت جواب ًا خاطئ ًا،
أما إذا مل تكن ،تعلم ّ
جي ٌدّ ،
بعد ذلك تأيت إليه وجتيبه .حسن ًا ،هذا ّ
اجليد .فإذا كان
أو ألنّك ال تعلم غضبت ألنّه سألك هذا السؤال ،إ ّن هذا ليس باألمر ّ
املقرر أن يكون اإلنسان هكذا ،فاألفضل أن ال يضع العمامة.
من ّ

أئمة المساجد
احترام ّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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مهم ًا .فمن لدهيم لياقة عليهم أن
أئمة اجلماعة يف املساجدّ ،
وعدوه أمر ًا ّ
احرتموا ّ
كل يوم وليلة ،يف
مهمة ّ
كل صالة ،أو عىل األقل ّ
جد ًا .فعند ّ
يعلموا أ ّن إمامة املساجد ّ
حتدثوا مع الناس وافتحوا عامل األفكارّ ،نوروا القلوب بذكر حقائق
صالة واحدةّ ،
تتنور.
الدين ومناقب ّ
األئمة ^ ،فالقلوب ّ
نسبي ًا .وإن شاء اهلل ،اهلل بمشيئته حيفظ بركات
ٌ
حسن ،لقد أضحى حديثنا طويالً ّ
يتحدث
وجود السيد اآلغا مهمان نواز هلذه املنطقة .ففي اللقاءات اليت جمعتنا ،كان
ّ
مرار ًا بشأن جميئنا إىل بجنورد .وكنا نقول عىل عيين« ،األمور مرهونة بأوقاتها» .ها قد
استقر يف بجنورد ،وقام بعمل ٍ ممتاز .إنّه بركة هلذه املدينة ،وتقع عليه
جاء وقتها .لقد
ّ
مهمات .إنه إمام جمعة حمرتم يشعر اإلنسان وهلل احلمد أنّه صاحب بيان عذب وفكر
ّ
ٍ
جيد وقدرة عىل العمل ،وإن شاء اهلل سيؤدي وظيفة إمامة اجلمعة عىل أفضل وجه.
ّ
إ ّن هذا من تلك املوارد اليت كنت  -أنا العبد  -أمت ّناها :أن ال نفقد شيئ ًا بل نحصل عىل
يشء .وها هي بجنورد ،وهلل احلمد ،مل خترس مهمان نواز وبركات وجوده ،ومراجعته
اليت هي كالسابق ،وقد حصلنا عىل ٍ
إضايف وهو أنّه إمام اجلمعة املحرتم.
أمر
ّ
وتقبل ذلك م ّنا بكرمك
اللهم ،اجعل كل ما نسمعه ونقوله وننويه ،لك ويف سبيلكّ ،
ّ
وفضلك.
لويل العرص ع ّنا ،واشملنا بدعاء هذا العظيم.
اللهم ،ارض ِ القلب ّ
ّ
املقدس ّ
اللهم ،اجعل هذا اجلمع احلارض وغريهم من الطلاّ ب والفضالء والعلماء املوجودين،
ّ
والذين يعملون يف هذه املنطقة الكبرية جميع ًا ،جنود ًا حقيقيني لإلسالم والقرآن.
اللهم ،زد من هذه اإللفة واألنس املتحقّق بني الشيعة والس ّنة يوم ًا بعد يوم.
ّ
األمة.
اللهم ،اهدهم جميع ًا إىل طريق اخلري والصالح وهداية ّ
ّ
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املناسبة :زيارة املحافظة.
احلضور :املع ّلمون وأساتذة اجلامعات.
املكان :مصلىّ اإلمام اخلميين  -بجنورد.
الزمان2012/10/11 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ
َّ

والمحبة
المودة
إظهار
ّ
ّ
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لقاء ميلء بالعظمة والروعة ،سواء أكان من ناحية الظاهر أم من ناحية املعىن .إ ّن
إنّه ٌ
يقر
العدد الكبري ملع ّلمي هذه املحافظة ـ مع ّلمي الرتبية والتعليم ،وأساتذة اجلامعات ـ ّ
وخربوية
واحرتافية
ويرس القلب .الكثري من الكلمات اليت ألقيت هنا ،موزونة
ّ
ّ
العني ّ
كل هذا الفكر الرائع والنيرّ  ،والكالم املوزون
بالكامل .إ ّن اإلنسان ليستمتع بمشاهدة ّ
واخلربوي يف هذه املحافظة ـ اليت هي يقين ًا من املحافظات الفقرية يف البلد مادي ًا ومن
ّ
جد ًا من ناحية االستعداد والطبيعة .ثقوا أيهّ ا اإلخوة
ناحية اإلمكانات ،لكنها غنية ّ
إهلية ،وأنا العبد،
واألخوات األع ّزاء ،أ ّن هذا اللقاء ،كان بالنسبة يل  -أنا احلقريّ -
هدي ًة ّ
الطيبة.
أشكر اهلل تعاىل كثري ًا ،أنّين التقيت بكم ،وسمعت هذه الكلمات ّ
التنفيذية ،ومسؤويل القطاعات
إ ّن من بني اقرتاحات األع ّزاء ما يرتبط باألجهزة
ّ
املختلفة .وقد جرت عادتنا أن ننقل هذه االقرتاحات إىل األجهزة واملؤسسات
ٍ
لكن بعض هذه االقرتاحات
بأي إجراء بشأهناّ ،
ذات الصلة وال نقوم  -من جانبنا ّ -
(((
ومنطقي.
صحيح جد ًا ،وموزو ٌن للغاية
السيدة املع ّلمة
بنيوي
ٌ
ّ
تأسييس .وما ذكرته ّ
ّ
ّ
ُ
دونتها ـ وجميعها جديرة
وكذلك بعض االقرتاحات األخرى اليت ذكرت هنا ـ وقد َّ
بالبحث والتفكري والتطوير .نسأل اهلل تعاىل أن يمنحنا توفيق القدرة عىل االستفادة من
قوة وتوفيق ـ يف
نتاجاتكم الفكرية إن شاء اهلل ،واستخدامها ـ بقدر ما يمنحنا اهلل من ّ
جانب أو حيزِّ ٍ من إدارة املجتمع الذي يقع عىل عاتقنا اآلن ،إن شاء اهلل.
ٍ
جيد ،وحوى مسائل مفيدة(((.
أشري هنا إىل نقطة تتع ّلق بالنشيد اجلميل الذي ّ
قدم بلحن ّ
أخص هبا هذا اللقاء فحسب ،بل أرغب يف أن تنترش عىل مستوى الوطن
وهي نقطة ال
ّ
واملجتمع.
جيد .وأن
ٌ
أمر ّ
حسن ،إ ّن إظهار الو ّد بني املسؤولني والشعب وخصوص ًا ال ّنخب ،هو ٌ
ٍ
يتحمل مسؤوليةً،
حمبتها خلادم
ّ
تظهر جمموعة من ال ّنخب واملثقفني واألساتذة واملع ّلمني ّ
ّ
احلظ موجو ٌد يف بلدنا ،خالف ًا للعديد من مناطق
مستحسن جد ًا ،وهو حلسن
أمر
ٌ
هو ٌ
رس ق ّلة
العامل ،وهذا من بركات اإلسالم
ّ
والتدين ،وهو ذو طرفني .لقد قيل« :إ ّن ّ
يتم خالل
( )1إحدى املسؤوالت يف السلك الرتبوي والتعليمي ،وقد ألقت كلمة بداية اللقاء ،إذ عادة ما ّ
لقاءات اإلمام القائد باملسؤولني أو النخب أو األساتذة أو أي رشحية أخرى أن يتحدث يف البداية عدد منهم
عن مواضيع ذات صلة بأعماهلم...
( )2إحدى احلارضات اليت حتدثت يف بداية اللقاء.
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فاحلب بني املسؤولني أو النخب و الناس ليس من
كالمي لك ،أنّين أكرث عشق ًا لك»!
ّ
فاملحبة ال يمكن ،يف األساس ،أن تكون من جانبٍ واحد .إذ لو مل يكن
طرف ٍ واحد،
ّ
املحبة من جانبٍ واحد رسعان ما تنقيض وتزول.
هناك انجذاب من ال ّطرفني ،فإ ّن ّ
حمب ٍة هي ذات طرفني .ما أريد ذكره هو أنه ال ينبغي أن يؤ ّدي إظهار هذا
هلذا فإ ّن ّ
كل ّ
احلب إىل قول أمور واستخدام عبارات فيها مبالغة ظاهرة للجميع .بالطبع ،الشعر هو
ّ
ٍ
خمتصة بعظماء عامل اخللقة واملعصومني واألنبياء
ّ
حمل املبالغةّ ،
لكن استخدام عبارات ّ
ٍ
اجليد .ال ينبغي
واألولياء^ لفرد مثيل ـ أنا الصغري والناقص واحلقري ـ ليس باألمر ّ
أن ننرش مثل هذه الثقافة يف املجتمع .وإ ّن حذف مثل هذه العبارات ال يتناىف أبد ًا مع
احلب من الطرفني.
ّ

والتحول العميق في النفوس
الصيرورة
ّ
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حسن ،من بني املواضيع اليت عرضها األع ّزاء ـ سواء أكانوا مِن اجلامعة ،أم من الرتبية
ٌ
والتعليم ـ توجد نُكات ممتازة ودقيقة .ونحن يف احلقيقة بحاجة إىل أن نجعل جمال
اإلسالمية ونظام اجلمهورية
التعليم والرتبية يف بلدنا أكرث تأ ّلق ًا .ما كانت قضية الثورة
ّ
اإلسالمية هي يف السابق ،وليست اآلن ،قضية بلد يريد منافسة البلدان األخرى ،من
ّ
والسيايس وحسب ،كما هو دأب
والعسكري
والعلمي
ي
د
املا
م
والتقد
ر
التطو
ناحية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قضية اإلسالم وتشكّ ل احلكومة يف اإلسالم مها قضية صريورة
زعماء ّ
الدول .إ ّن ّ
سبعية،
وحتول يف عمق اإلنسان .ففي أعماقنا توجد عنارص ملكوتية وتوجد عنارص
ّ
ّ
(((
﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ ففيه االستعداد واإلمكان
والرقي والتسامي ،وفيه االستعداد للتسافل والسقوط .ولع ّله يمكن أن ُيقال:
للعلو
ّ
ّ
إ ّن ذلك موجود فينا نحن أبناء البرش بال حدود .إ ّن فلسفة خلق اإلنسان هي يف تغ ّلب
اإلهلية ،عىل تلك اخلصال
تلك االستعدادات املميزّ ة واملفيدة واملمتازة من ناحية القيم
ّ
والسبعية ،وباختيار اإلنسان نفسه ،وبمجاهدته ،اليت إذا ما تغ ّلبت عليها
احليوانية
ّ
روحية
احليوانية باال ّتجاه الصحيح أيض ًا .فلو ُجعلت
فستتحرك تلك االستعدادات
ّ
ّ
ّ
املقدسة ـ
التجاوز والتطاول يف خدمة التقوى ،فإنهّ ا ستمنع من
التعدي عىل احلرمات ّ
ِّ
اإلنسانية واالجتماعية واألخالقية ـ وسوف ُتستخدم يف اال ّتجاه الصحيح .لقد أُمر
الئق
بالقتال يف القرآن واإلسالم ،والقتال يعين القتل؛ ومواجهة القتل ،وهو
ٌ
استخدام ٌ
ٍ
عامر
الروحية املودعة يف اإلنسان من أجل اخلدمة يف هداية البرش ،وبناء عاملٍ
لتلك
ّ
وحر ومتسام .فهذا القتال يف الواقع هو بمعىن القضاء عىل حجب وموانع وصول
ٍّ
( )1التني.5-4 ،

تقدمنا .ليست القضية أنّنا
إنّنا ما زلنا يف بدايات خطواتنا عىل هذا الطريق ،وإن ك ّنا قد ّ
تطور
أمهيةً.
التقدم
ال نويل مثل هذا ّ
ٌ
حسن ،فأنتم ترون كم نفخر به ،فلدينا ّ
العلمي ّ
ّ
جد ًا،
وعمراين
وسيايس
وتقين
علمي
مهم ٌة ّ
عامة ،وهي ك ّلها أمور ّ
ووطين ،ولدينا ع ّز ٌة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
خطوات أوىل عىل الطريق.
لك ّنها جميع ًا
ٌ

قدر المع ِّلم ودور التربية والتعليم
اإلسالمية للشعب هبذا املنظار ـ واليت
والرسالة
ّ
عندما ينظر املرء إىل رسالة الوطنّ ،
هي صريور ٌة شاملة جامعة للبالد ـ ي ّتضح عندها دور الرتبية والتعليم ،ودور البيئة
التعليمية ،ودور التعليم العايل يف بلدنا.
ّ
التحدث بكلمة أو كلمتني يف هذا املجال أو
أهم بكثري من
ّ
إنّين أقول لكم :إ ّن ما هو ّ
مفيد حتم ًا ـ هو أن يصبح احرتام وتقدير وإجالل
أمر ٌ
االستماع لألصدقاء ـ وهو ٌ
ّ
متجذر ًا ،فهذا ما نحتاج إليه ،وهو الغرض من إقامة
املع ّلم واألستاذ يف اجلامعة أمر ًا
هذه اللقاءات سواء مع األساتذة أم اجلامعيني ـ وخصوص ًا األساتذة أو املع ّلمني ـ
هنا ويف طهران .إنّنا نريد أن ُيعرف قدر املع ّلم ،سواء أكان مع ّلم الرتبية والتعليم أم
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تم ترجيح هذه اخلصال
البرشية
اإلنسان إىل القمم الرفيعة للكرامة
ّ
واإلنسانية .فلو ّ
ّ
جيد ًا وسعيد ًا.
واألخالق واالستعدادات الكريمة واألسمى ،فإ ّن العامل سيكون عامل ًا ّ
ٌ
انحطاط ودناءة ،ولن تتع ّطل
وتعد ،وال
ففي ذلك العامل لن يكون هناك اعتداء
ٍّ
أي عاملٍ جميل ٍ
االستعدادات
ّ
فقر ومتيزي .فانظروا ّ
البرشية أو تنحرف ،ولن يكون فيه ٌ
سيكون هذا .ففي ذلك العامل سيتمكّ ن اإلنسان من استعمال جميع الطاقات املودعة
فيه .وهذه ال ّطاقات املوجودة فينا هي ليست مما وصل إليه علم اإلنسان وجتاربه حتىّ
اليوم ،بل إ ّن هذه الطاقات هي أكرث بكثري من ذلك .إنّنا مبتلون بضيق األفق يف نظرتنا
جيد ًا.
إىل إمكاناتنا
نتعرف إىل تلك اإلمكانات ّ
ّ
اجلسمانية ،نحن مل ّ
أرضب هذا املثال مرار ًا وأقول :لو أنّكم نظرتم إىل العب جمباز فهل خيطر عىل بال
يتحرك هبذه الطريقة؟
شخص ٍ غري
ريايض وغري مرتاض أنّه يمكن جلسم اإلنسان أن ّ
ٍّ
ألي إنسان ٍ ـ وإن مل يكن استثنائي ًا أو خارق ًا أو خيتلف عن غريه
ولكن بالتمرين يمكن ّ
من الناس ـ أن يؤ ّدي هذه احلركات بنفسه .قيسوا عىل هذا جميع الطاقات اإلنسانية،
ٍ
كل هذه
وأية قدرات عظيمة ستتحقّق .إ ّن ّ
واليت هي باآلالف لرتوا ماذا سيحصل ّ
واإلنسانية
اإلهلية
األمور ستتحقّق ،وحتدث يف ذلك العامل الذي تتغ ّلب فيه اخلصال
ّ
ّ
عىل اخلصال املنح ّطة .هذه هي الرسالة ،وهذا هو اهلدف .فإذا كان هذا هو اهلدف،
ينبغي إذ ًا بذل السعي الكثري.
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أستاذ اجلامعة .وحني ُيعرف قدر املع ِّلم ،ففي الدرجة األوىل ينبغي عىل املع ّلم نفسه أن
يثمن هذا القدر قبل اجلميع ،ويستخدم كل طاقاته يف التعليم ويف الرتبية ،ويضاعفها
ِّ
ّ
ّ
األسايس يف هذا اللقاء هو أن نظهر احرتامنا ملجموع معلمي
باستمرار .لذا ،فإن هدفنا
ّ
هذه املحافظة حديثة النشأة (املستحدثة) ،حيث يرى املرء بحمد اهلل مدى عظمة هذا
والنوعي ،سواء عىل أكان مستوى مع ّلمي الرتبية والتعليم أم
الكم ّي
األمر باللحاظ ّ
ّ
أساتذة اجلامعات.

الروحي لألطفال
تشكل البعد
ُّ
ّ

هنتم بالدرجة
توجد نقط ٌة يف مطاوي كلمات أع ّزائنا ،ختطر يف ذهين دوم ًا ،وهي أن ّ
اإلنسانية
اهلوية
وحي ألطفالنا .فلو استطعنا أن نشكّ ل ّ
األوىل يف بناء وتشكيل ُ
ّ
البعد ّ
الر ّ
هلذا الطفل منذ نعومة أظافره ،ونوجد فيه تلك األخالق ،فإ ّن ذلك سيكون عىل الدوام
جد ًا .هنالك عوارض (تعقيدات) تلقي بظالهلا وتؤ ّثر عىل األخالق ،إال أنّه لو
نافع ًا ّ
شخصية الطفل منذ البداية ،فإ ّن تأثريها سيتضاءل ،وسيكون أيض ًا
تم بناء وتشكيل
ّ
ّ
للعوامل املساعدة دورها خالل ذلك.
جد ًا.
السيدة((( إىل مصطلح «فلسفة اإلنسان» ،وهذا التعبري
صحيح ّ
ٌ
لقد أشارت هذه ّ
املتطورة ما ّدي ًا
املهمة يف الدول
يف يومنا هذا ،نجد أ ّن من األعمال األساسية والفروع ّ
ّ
يف العامل هو تدريس الفلسفة لألطفال .إ ّن الكثريين يف جمتمعنا ال خيطر بباهلم من
يتصورون أ ّن الفلسفة
مهم للطفل .فبعض األشخاص
ّ
األساس ،أ ّن الفلسفة هي ٌ
أمر ٌّ
لكن األمر ليس كذلك .إ ّن
هي نوع من اهلذر ،وبعضهم يلتفت إليها يف آخر عمرهّ ،
والتفهم،
الفلسفة عبارة عن تشكيل الفكر وتعليم الفهم ،وتعويد الذهن عىل التفكّ ر
ّ
مهم .ولنئ كان املحتوى
وهذا األمر ينبغي أن يكون منذ البداية .القالب والشكل ٌّ
لكن األساس هو األسلوب،
مهم ًاّ ،
واملضمون يف فلسفة األطفال (جعلهم متفلسفني) ّ
مهم جد ًا.
أي أن يعتاد الطفل منذ بداية طفولته عىل التفكّ ر ،وعىل التعقُّل .وهذا األمر ٌّ
وقد سرُ رت ألنّين رأيت تذكري ًا هبذا األمر من خالل هذه الكلمات.

تعزيز الثقة بالنفس عند األطفال
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النقطة الثانية هي الثقة بالنفس .جيب أن نن ّشئ الطفل منذ البداية عىل أن يكون لديه ثقة
االبتدائية.
خيتص بأطفال املرحلة
هبويته .وبالطبع ،إ ّن هذا األمر ال
بالنفس واعتقاد ّ
ّ
ّ
تم يف املايض ولألسف
ينبغي أن يكون هذا األمر يف
ّ
الثانويات ويف اجلامعات أيض ًا .لقد ّ
تأسيس ثقافة منحرفة بالكامل يف بلدنا ،وما تزال آثارها باقية ـ ُرغم كل هذا اإلعالم
( )1إحدى املسؤوالت يف السلك الرتبوي والتعليمي ،وقد ألقت كلمة بداية اللقاء.

الثقة بالنفس مقابل الثقة بالغرب

لع ّله كثري ًا ما سمعتم منيّ  -أنا العبد  -أنّين ال أعارض أبد ًا اكتساب العلوم من
لكن
األجانب .لقد قلت مرار ًا إنّه ليس من العار أن نتتلمذ عىل يد أحد ونتع ّلم منهّ ،
ٍ
عارنا هو أن نتط ّلع باستجداء وأمل ٍ
الذاتية إىل ما يف أيدي اآلخرين
وشعور باحلقارة
ّ
وفكرهم وأعماهلم .هذا هو األمر السيئ الذي جيب اجتثاثه .يشاهد املرء أنّنا أحيان ًا
جيد ًا يف املجتمع ،فإن املثال الذي نأيت به لتمجيد ذلك اخللق
عندما نريد أن نبذر خلق ًا ّ
نقوي من هذه
اجليد جيب أن يكون حتم ًا من الدول
الغربية ،فما رضورة ذلك؟ وملاذا ّ
ّ
ّ
ّ
الروحية يف خماطبينا ،بحيث إنهّ م حيتاجون للتطلع إىل الغرب من أجل تشخيص ومتيزي
ّ
احلسن من القبيح ،واملميزَّ من غريه؟ هذا هو األمر الذي ذكره اآلن بعض األع ّزاء
ألي
حتت عنوان الثّقة بالغرب .والثقة بالنفس تأيت يف مقابل هذا .هذا ال يعين العداء ّ
ٍ
سياسية ،بل يعين أنّه عندما
جغرافية أو
منطقة
ضد
أحد ،وكذلك ال يعين
التعصب ّ
ّ
ّ
ّ
ُيعرض شعب ما عن إمكاناته واستعداداته ونتاجاته وال يؤمن هبا ،فإ ّن مصريه سيكون
الدول ال ّتابعة ـ وهو ما حصل عندنا يف العهد البهلوي((( أو ما حيصل مع
مصري تلك ّ
الدول األخرى اليت نشاهدها.
ّ
( )1العهد البهلوي :احلكم امللكي الذي أعقب حقبة القاجار ومل يدم طويالً ( 1925ـ 1979م) حىت أطاحت
به الثورة اإلسالمية ،وكان تابع ًا للغرب ،مطيع ًا إلمالءاته .وشكّ ل سقوط هذا النظام وانتصار الثورة عىل يد
اإلمام اخلميين وبمؤازرة الشعب ،حلقة مفصلية ألقت بظالهلا عىل وضع املنطقة والعامل وما زالت (كما عبرَّ
اإلمام القائد يف مناسبات عديدة).

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء املعلّمني وأساتذة الجامعات

الذي مارسناه منذ بداية الثورة وحتىّ اليوم ـ وهي ال ّنظر إىل الغرب بعني االحتياج،
وتضخيم الغرب ،وتصغري النفس يف مقابله .فهذه الثقافة ما زالت موجودة ولألسف،
كل ذلك لغياب الثّقة بالنفس(االعتقاد بالنفس) .إ ّن ما ترونه من
ومل يتم اجتثاثهاّ .
ٍ
بسعر أعىل يف
زيادة الطلب عىل البضاعة الفالنية ذات املاركة األجنبية اليت ُتعرض
ٍ
وطنية مشاهبة هلا
خاصة ،يف حني يوجد بضاعة
اجتماعي ٍة
طبقة
نفس الوقت ،بني
ّ
ّ
ّ
عد مرض ًا وآفةً .ولو قيل
وتكون أحيان ًا أفضل جودة ،هو بسبب تلك النظرة ،وهذا ُي ّ
ختصص يف الداخل ومل يسافر إىل اخلارج ،فإ ّن هذا يؤ ّدي
إ ّن فالن ًا
املتخصص ،قد ّ
ّ
املتخصص املحليّ ّ  ،الذي
سلبية .أجل ،لو أ ّن هذا
ّ
للوهلة األوىل إىل النظر إليه بصورة ّ
درس يف وطنه ،استطاع بأعماله املميزّ ة أن يزيل هذا االعتقاد ـ حيث إ ّن هذا األمر قد
حتقّق بكرثة يف السنوات األخرية ـ فتلك قضية أخرى .لكن ما دام ُيقال إ ّن ذاك قد
ختصص يف الداخل ،فإ ّن النظرة إليه ستكون نظرة فوقية.
ختصص يف اخلارج ،وهذا قد ّ
ّ
عيب.
هذا
ٌ
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جيب علينا تقوية الثقة بالنفس عند شبابنا وأطفالنا .إنّين أشاهد ،وأحيان ًا تصلين
بالتطور
الفالين يف اجلامعة يشكّ ك
الصف ،أو األستاذ
التقارير ،أ ّن املع ّلم الفالين يف
ّ
ّ
ّ
اجلذعية ،أو النانو
العلمي املس َّلم به .افرضوا أ ّن إنجاز ًا قد حتقّق يف جمال اخلاليا
ّ
ّ
تطور البلد يف املجاالت
التكنولوجي ،أو املجاالت
العلمية املختلفة ـ حيث إ ّن ّ
ّ
حقيقي وال
جد ًا ـ فمثل هذا اإلنجاز هو
العلمية املختلفة ،وحلسن احلظ ،أصبح كبري ًا ّ
ٌّ
لكن هذا الشخص يبدأ بالتشكيك يف
شك فيه،
ّ
أمر ملموسّ .
ٌ
وواضح للعيان ،وهو ٌ
الثانوي ،ويقول :كال ،إ ّن األمر ليس كذلك ،وهو غري معلوم! فما
اجلامعي أو
ص ّفه
ّ
ّ
التطور ،فما الذي يدعونا
شك بتحقّق هذا
هو ّ
الدافع هلذا األمر؟ فلو كان عند أحدنا ٌّ
ّ
حسن ،فلنذهب ولنتحقّق حتىّ ي ّتضح
ألن نلقيه يف أذهان الشباب الذين نخاطبهم؟
ٌ
األساسية.
عد من األعمال
لنا هل أنّه حصل أم ال .إ ّن تعزيز الثقة بالنفس وإجيادها ُي ّ
ّ

الصبر والحلم في التعامل
روحية
النقطة الالحقة هي الصرب .فإ ّن ما نحتاج إليه يف عالقاتنا االجتماعية هو
ّ
اإلسالمية هو من
وكل هذا الذكر للحلم يف اإلسالم ويف األخالق
الصرب واحللمّ .
ّ
أجل هذا .فإ ّن عدم وجود الصرب يوجد الكثري من املشاكل عىل كا ّفة املستويات
واالجتماعية .فلو أ ّن جماعاتنا السياسية تعاطت مع بعضها
املتدنّية والفردية
ّ
بعض ًا باحللم لكان األمر أفضل .لو أ ّن أتباع هذا وذاك تعاملوا فيما بينهم باحللم
غض النظر عن املساوئ
لكانت األوضاع أفضل بكثري .إ ّن التعامل باحللم ال يعين ّ
والقبائح ،وال يعين عدم االكرتاث باألصول والقيم اليت نؤمن هبا ،بل إنّه يرتبط
بكيفية التعاطي﴿ ،ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ّ
(((
ٍ
مهمة يكون باليت هي
قضية ّ
ﮱ﴾  ،فاجلدال مع اآلخر حول اعتقاد معينّ أو ّ
أحسن.

والتفحص
التحقيق
ّ
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مرت يف كلمات أع ّزائنا ،أي
قضية التحقيق
ّ
القضية األخرى ،هي ّ
ّ
والتفحص ،واليت ّ
والتتبع.
حالة االستفسار واالستفهام
ّ
( )1النحل.125 ،

والهمة العالية
التعاضد
ّ

بالتعود على المطالعة)
التفاني في العمل (عليكم
ّ
فقضية املطالعة هي
النقطة التالية هي التفاين يف العمل .إحدى مشكالتنا هي الكسل؛
ّ
مهمةٌ ،إ ّن إمهال الكتاب موجو ٌد يف جمتمعنا .يشاهد املرء أحيان ًا يف التلفاز سؤاالً
قضي ٌة ّ
ّ
يوجه إىل هذا أو ذاك :كم ساعة تقرأ يف اليوم؟ أو كم تعطي للمطالعة من وقت؟
ّ
يتعجب اإلنسان! جيب علينا
فواحد يقول خمس دقائق وآخر يقول نصف ساعة!
ٌ
ّ
نعود الشباب عىل املطالعة ،وكذلك األطفال بحيث ترافقهم إىل آخر العمر .إ ّن
أن ّ
تأثري املطالعة يف مثل سنيّ  -أنا العبد  -وأنا العبد أقرأ من الكتب ما هو أضعاف ما
سين الشباب ،أو يف
يقرؤه الشباب ـ هو يف األغلب ّ
أقل بدرجات من املطالعة يف ّ
عمركم أيهّ ا األع ّزاء املوجودون هنا .إ ّن ما يبقى لإلنسان دوم ًا هو املطالعة يف السنوات
كل ما يمكنهم
األوىل .فليطالع تالمذتكم من الشباب واألطفال ما أمكن ،وليتع ّلموا ّ
يف خمتلف احلقول ،وبالطرق واألساليب املختلفة .بالطبع ،جيب اجتناب االستهتار
القضية الحقة .إنّما القضية األوىل هي أن يتع ّلموا
يف بيئة الكتاب ،وإن كانت هذه
ّ
ويعتادوا عىل الرجوع إىل الكتاب من األساس والنظر فيه .وبالطبع جيب عىل األجهزة
اجليد ،حتىّ ال يضيع
أن تراقب وكذلك األشخاص ،ويتولوا التوجيه نحو الكتاب ّ
السيئة.
العمر بالكتب ّ
اهلمة وبعد النظر ،بحيث ينظرون إىل قضايا املنطقة بمنظار اسرتاتيجي بعيد
( )1أي أن يصبح لدى الشباب ّ
املدى ،وال يقترص عىل النظر القريب أو من زاوية حم ّلية إقليمية ،بل عىل مستوى العامل.
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واهلمة العالية .فلنجعل
اجلماعي والتعامل والتعاضد
والنقطة األخرى هي العمل
ّ
ّ
هبمة عالية.
األطفال وكذلك الشباب يعتادون ،منذ البداية ،عىل ال ّنظر إىل األمور ّ
يوجد العديد من القضايا اليت جيب اال ّطالع عليها عىل مستوى العامل ك ّله ،والنظر إليها
اإلقليمي ،فما بالك بالذي ينظر إليها فقط عىل مستوى البلد
هبذا املستوى ال باملستوى
ّ
(((
أو الوالية واملحافظة؟ هنالك قضايا جيب ال ّنظر إليها بأفق املئة سنة  ،واملئة وخمسني
مهة
سنة ،ال من دائرة حمدودة بخمس أو عرش سنوات أو أقل .وكل هذا يستلزم وجود ّ
الرفيعة إىل القضايا املختلفة .إ ّن هذا التلميذ أو الطالب
عالية ،وال ّنظر بمثل هذه ّ
اهلمة ّ
عدة صباحات (بعد فرتة) أستاذ َا
اجلامعي الذي تقومون برتبيته اليوم سيصبح بعد ّ
ّ
ً
فعاالً ،أو خبري ًا مميزّ ًا ،ويكون عنرص ًا مؤ ّثر ًا يف احلركة السياسية للمجتمع.
ا
مدير
أو
ّ
لن تنقيض صباحات قليلة حىت يصبح عنرص ًا مؤ ّثر ًا يف املجتمع .فقوموا برتبيته حتىّ
مهة عالية.
يكون يف ال ّنهاية صاحب ّ
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األسري
مؤسسات البحث
ّ
ّ
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جد ًا :إ ّن
مهمة ّ
دونتها ،هي نقطة ّ
السيدات وقد ّ
النقطة األخرى اليت ذكرتها هنا إحدى ّ
اخلصائص اليت نريد أن نوجدها يف أطفالنا ـ لع ّلها ذكرت ذلك بشأن الرتبية والتعليم ـ
طبيعية ،بل جيب العمل عليها ،فمن الذي يعمل هنا؟ إنهّ م املع ّلمون
ال تتحقّق بصورة
ّ
هييئوا
سواء يف جمال الرتبية والتعليم أم عىل مستوى اجلامعات .جيب عىل املع ّلمني أن ّ
مقدمات هذا العمل وأن يكونوا أصحاب خربة يف هذا املجال ،ومثل هذا حيتاج
ّ
ٍ
منطقي .ها هو الوزير املحرتم للرتبية
إىل جهاز أعىل حيقّق هذه الرتبية .أجل ،فهذا
ٌّ
والتعليم هنا ،فاطرحوا هذا األمر عىل احلكومة ،وأنتم بأنفسكم انظروا ماذا يمكنكم
أن تفعلوا عىل مستوى الرتبية والتعليم .ح ّق ًا يقولون ،نحن لو أردنا أن نوجد هذه
راسية ،فإنّنا نحتاج ألن يكون مع ّلمنا
اجليدة يف خماطبينا ،يف الصفوف ّ
الد ّ
اخلصائص ّ
عارف ًا بما يقوم به .فليس اجلميع عىل ا ّطالع ،بل جيب أن يتع ّلموا .ينبغي إجياد املراكز
مؤسسة حتقيقات ثقافية متع ّلقة باألُسرَ (العوائل) أو
املناسبة هلذا األمر ،مثلما قيلّ ،
قدمها بعضهم وهي ممتازة وصحيحة متام ًا.
ثقافة األُسرَ  ،فإ ّن هذه من االقرتاحات اليت ّ
جيب العمل عىل هذه القضايا أكرث .وبالطبع إ ّن هذه األمور كانت ناظرة إىل األمن
األخالقي لألرسة ،ولك ّنها جميع ًا متعلقة باملدارس واجلامعات.
ّ

جامعي
أربعة ماليين طالب
ّ
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والعلمية للبلد
نحبها ويف جممل الرشحية الثقافية
إ ّن ّ
تقدمنا يف هذه املجاالت اليت ّ
ّ
ظاهر
نشك أبد ًا بقدراتنا .إ ّن هذا
استثنايئ ،فال ينبغي أن
تقد ٌم
هو ،ولإلنصافّ ،
ّ
ٌّ
ٌ
جامعي ،ولدينا اليوم
للعيان .لقد كان لدينا مع بداية الثورة ،نحو  170000طالب
ّ
التعليمية.
أكرث من  4ماليني .لقد كان لدينا يف ذاك الزمان  5000عضو يف اهليئة
ّ
يتكرر حينها .وكانوا يدعون
وما زلت أذكر -أنا العبد  -كم كان رقم خمسة آالف ّ
السيد لقد نقصنا واحد
بعض األعضاء يذهبون ،وهم معدودون ،وكان ُيقال :أيهّ ا ّ
ّ
احلظ،
التعليمية أكرث بكثري من ذلك .حلسن
أو عرشة! أما اليوم فإ ّن أعضاء هيئتنا
ّ
التعليمية .لدينا اليوم  200جامعة يف
لدينا اليوم عرشات اآلالف من أعضاء اهليئة
ّ
جميع أنحاء البلد ،و 2000ك ّل ّية ومركز للتعليم العايل عىل مستوى البلد .وهذه
األمور ليست باليشء القليل .لقد حقّقنا ذلك ك ّله يف ظروف ٍ عسرية .فذاك احلظر
مستمر ،كان موجود ًا منذ البداية.
سيتشدد بنحو
سيشتد أو إنّه
الذي ُيقال اليوم إنّه
ِّ
ّ
ّ
نحن باإلضافة إىل احلظر ،كانت لدينا حرب .وباإلضافة إىل احلظر ،كان لدينا يف
املراحل املختلفة انخفاض يف أسعار النفط ،كما أ ّن الكثري من املشاكل الداخلية

اين ـ إذ كان عدد سكّ اننا مع بداية الثورة
ُفرضت علينا .وقد كان لدينا فائض سكّ ّ
 35مليون ًا ،واآلن ازداد ضعفني ـ ولكن بحمد اهلل يف الوقت الذي كانت جميع هذه
التقدم.
القضايا قائمة حقّقنا هذا
ّ

االستعداد واإلبداع
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كل هذا التطور يف املجاالت العلمية مل يتحقّق بسعي ٍ
جماعي شامل
وإنّين أقول لكم :إ ّن ّ
ّ
ّ
ّ
تقدمنا فيهاُ ،وجدت جمموعة
يف نقطة
خاصة .كلاّ  ،ففي العديد من القطاعات اليت ّ
ّ
ٍ
حريصة ذات استعدادات ،حصلت عىل قدر من الدعم من جهة ما ،وفجأة وصلت
إىل الذروة .قبل سنواتٍ ،جاء مسؤولو إحدى الدول الصديقة ـ ال أريد ذكر اسمها
خاص ـ مثالً للتكنولوجيا
حمددة ملوضوع
ـ إىل هنا ،وقالوا لنا إنّنا قد وضعنا
مزياني ًة ّ
ّ
ّ
القضية .نحن مل نقم بمثل هذا األمر ،وإ َّن ما حدث
احلية ـ وقد ج ّندنا البلد ك ّله هلذه
ّ
ّ
كان نتيجة االستعداد واالندفاع والرغبة املوجودة عند جمموعات خمتلفة ،فأكرث هذه
األمور قد ظهر ونما كالورود يف أحواضها ،ومل حيدث أن جت ّندت الدولة بكاملها
لنحصل عىل اخلاليا اجلذعية عىل سبيل املثال .كلاّ  ،كان هناك جمموعة من الشباب
اجلذعية ،وحصلوا عىل
قضية اخلاليا
ّ
من أصحاب االستعدادات واالهتمام تابعوا ّ
دعم ٍ حمدود من زاوية ما ،وفجأة الحظتم كيف أصبحوا من املميزّ ين يف العامل .وهذا
فكل هذه األبحاث
ما جرى فيما يتع ّلق بتقنية النانو ،وغريها من األبحاث املختلفةّ .
االصطناعية أم الصواريخ
املتع ّلقة بالصواريخ ،سواء الصواريخ الفضائية أم األقمار
ّ
والرغبة من قبل
العسكريةّ ،
كل هذه األعمال قد بدأت انطالق ًا من الشوق وامليل ّ
جمموعة ،وبعد ذلك شاهد اجلميع نتائجها .أريد القول إ ّن االستعداد واالقتدار عىل
نتقدم أكرث من ذلك بكثري.
مستوى البلد ال هناية له .ونحن نستطيع أن ّ

المرتبة السادسة عشر عالميًا
علمي ًا ،فهل هناك من
ّ
أما عىل مستوى العامل اليوم ،فإ ّن إيران قد ح ّلت يف املرتبة الـ ّ 16
اإلحصائية املعتربة عىل مستوى العامل .ويف نفس
يصدق ذلك؟ هذا ما تعلنه املراكز
ّ
ّ
علمي ًا عىل
الوقت ،يتو ّقع أحد املراكز أن تصل إيران عام 2018م .إىل املرتبة الرابعة
ّ
حصة إيران يف إنتاج العلم اليوم
مستوى العامل .هكذا هي إمكانات البلد وقدراته .إ ّن ّ
هي  %2عىل مستوى العامل ،أي ضعفا ما يمكن إليران أن حتقّقه يف األيام الطبيعية ،وما
أمور مميزّ ة
حصة يف جمال هذا اإلنتاج
العلمي .إ ّن كل هذه ٌ
جيب عليها أن حتوزه من ّ
ّ
ومهمة.
ّ
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بناء عليه ،جيب علينا أن نضاعف األمل .هذا ما أريد أن أقوله .إ ّن علينا القيام بالكثري
ً
من األعمال عىل مستوى احلكومة ،وعىل مستوى املسؤولني رفيعي املستوى .ولكن
بالتحرك عند الشباب ،والذين يستمعون
القضية هو أن تقوموا أنتم بتنمية األمل
أساس
ّ
ّ
راسية ،سواء عىل مستوى الرتبية والتعليم أم يف اجلامعات .فهذا
إليكم يف الصفوف ّ
الد ّ
يتقدم .فلو حصل مثل هذا األمر ،ستكون استفادة البالد
سيكون كالرصاصة وسوف ّ
فلنسع إلجياد النشاط واألمل والتفاؤل .توجد خماطر عىل طريق الشباب،
منه قصوى.
َ
بشدة.
وأحدها اليأس الذي جيب اجتنابه ّ
بالطبع ،توجد يف هذه املحافظة مشاكل عىل مستوى الرتبية والتعليم من ناحية
اإلمكانات ،وكذلك فيما يتع ّلق باجلامعات .وقد ُق ّدمت يل التقارير أيض ًا ،وبينّ
أع ّزاؤنا يف لقائنا هذا جانب ًا منها .وأملنا إن شاء اهلل أن تزول هذه املشكالت .بالطبع،
نحن سننقل هذا األمر إىل املسؤولني .فاألعمال اإلجرائية وأمثاهلا ترتبط باملسؤوليات
ونؤيد
أي نوع من التداخل فيما بينها .بالطبع ،نحن سنؤكّ د ّ
اخلاصة وال ينبغي إحداث ّ
ّ
وننقل ونطلب منهم أن ينجزوا هذه األمور باملقدار الذي تسمح هلم به إمكاناتهم.

تج ّنبوا العرفان الكاذب
راقبوا يف هذا السياق أيض ًا ما يتداول من أنواع العرفان الكاذب يف بيئة الشباب،
كل
فمثل هؤالء يتس ّللون إىل اجلامعات خصوص ًا .إ ّن أحد الربامج هو أن يتس ّلل ّ
تتسبب بالشلل.
هذا العرفان الكاذب إىل داخل اجلامعات ،وهو من األشياء اليت ّ
فلو أ ّن شخص ًا أصبح أسري ًا واب ُتيل هبذه املنسوجات الفاقدة لألصل واألساس من
هذا العرفان الكاذب ـ واليت تأيت يف األغلب من مناطق خارج البلد ـ فإنهّ ا يف الواقع
والتقرب إىل اهلل هو
املعنوي،
السمو
ستش ّله .إ ّن املعيار الذي نتبعه يف حركتنا نحو
ّ
ّ
ّ
زنهني وأتقياء
التقوى والنزّ اهة والورع .فشبابنا ـ سواء بناتنا أم أبناؤنا ـ لو كانوا م ّ
ٍ
بتوجه واهتمام ويف وقتها ،ومل يقطعوا
وسعوا لالبتعاد عن املعصية ،وأ ّدوا الصالة
ّ
أنسهم بالقرآن ،فإنهّ م لن يصبحوا أرسى هذا العرفان الكاذب.

المعنوية
القرآن مبعث الفتوحات
ّ
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إنّين أويص شبابنا يف الغالب بشأن القرآن .فاسعوا أن ال تقطعوا رابطتكم بالقرآن،
وحي
كل يوم ولو نصف صفحةّ .
اقرأوا ّ
مقر ٌ
ب لإلنسان ويوجد الصفاء ّ
فكل ذلك ّ
الر ّ
املعنوية .وتلك الطمأنينة والصرب والسكينة اليت حيتاجها اإلنسان ـ
والفتوحات
ّ

حيث ﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾((( .إ ّن
هذه ال ّنعمة اليت يفتحها اهلل تعاىل عىل املؤمنني ،إنّما حتصل بما ذكرنا؛ فيجب السعي
بالدرجة األوىل ألجل االبتعاد عن املعايص.

البداية ،تج ّنب المعاصي

كل ما قلنا وسمعنا مفيد ًا
حسن ،لقد انتهى الوقت .أملنا بإذن اهلل تعاىل هو أن جيعل ّ
ٌ
وإياكم لنتمكّ ن إن شاء اهلل من العمل بتكليفنا.
لنا ،ويشملنا بتوفيقاته ّ
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

( )1الفتح.26 ،
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وعندما نقول االبتعاد عن املعايص ،ال يعين أ ّن علينا يف البداية أن نرتك جميع املعايص
تام حتىّ نتمكّ ن من االنتقال إىل املرحلة الثانية ،كلاّ  ،فإ ّن هذه األمور متالزمة
بشكل ّ
فيما بينها .جيب أن نبذل اهلمم واملساعي حتىّ ال تصدر ع ّنا املعايص ،والتقوى هي هبذا
بالتوجه يف الصالة ويف تالوة القرآن وأمثاهلا ،هي األمور اليت متنحنا
املعىن .االلزتام
ّ
والروحانيات وصفاء الروح ،هي اليت متنحنا الطمأنينة والسكينة املطلوبة.
املعنويات
ّ
وال حاجة ّ
والتخييل الذي ال
واملادي واملتو ّهم
للذهاب إىل بيوت العرفان الكاذب
ّ
ّ
الثانويات إىل هذه األبعاد للدين
اجلامعيون وشباب
واقعية .فليلتفت
يوجد وراءه ّأية
ّ
ّ
ّ
أساسي ًا ملخاطبيكم ،واعلموا إن شاء اهلل أ ّن اهلل تعاىل
التدين عنرص ًا
والتدين ،واجعلوا ّ
ّ
ّ
سيعينكم.
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يف لقاء م�س�ؤويل وعنا�صر
الوحدات الع�سكريّة

القوات املس ّلحة يف حمافظة خراسان
مقر ّ
املناسبة :زيارة ّ
الشمالية.
العسكرية يف
احلضور :مسؤولو وعنارص الوحدات
ّ

املحافظة.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

رب العاملني ،والصالة عىل رسول اهلل وعىل آله األطيبني األطهار.
واحلمد اهلل ّ

جد ًا أيهّ ا ال ّشباب األع ّزاء .عندما حترض قلوب الشباب
قدمتم برناجم ًا معنوي ًا رائع ًا ّ
لقد ّ
الدنيوية ـ فإنهّ ا متأل
أي جمال ٍ من املجاالت ـ سواء املعنوية أم
ّ
الطاهرة واملبهجة يف ّ
املعنوي .وقد كانت تالوة عزيزنا الشاب ممتازة
باملعنويات واحلماس والزخم
األجواء
ّ
ّ
أيض ًا((( .إنّنا نشكر اهلل عىل احلضور بينكم أيهّ ا األع ّزاء والشباب من اجليش واحلرس

واحلساسة لبلدنا.
املهمة
والقوة األمنية والتعبئة يف هذه املنطقة ّ
ّ
ّ

القوات املس ّلحة يف هذه املنطقة ،كما يف سائر مناطق البلد ،هي مسؤولية
إ ّن مسؤولية ّ
ٍ
أي
القوات املس ّلحة املقتدرة واملن ّظمة
خطرة
واملدربة ،يف ّ
ّ
ّ
كل بلد ،وبني ّ
ومصريية .إ ّن ّ
ٍ
شعب ،هي أساس شعور ذاك الشعب باألمن ،من جهة ،وأساس املنعة واألمن مقابل
العدواين عىل التطاول عىل هذا وذاك ،من جهة أخرى .عندما
أجنيب ،حيمله هوسه
أي
ّ
ّ
ّ
ٍ
القوات
أي شعب قبضاته
ّ
يربز ّ
الفوالذية ،وأذرعه املقتدرة بوجه اآلخرين ،يف لباس ّ
العدو إلعادة
وتصور التطاول عىل مثل هذا البلد يضعف ،ويدفع
املس ّلحة ،فإ ّن وهم
ّ
ّ
حساباته.

مصانع األسلحة
أيهّ ا الشباب األع ّزاء ،اعلموا ،وأنتم تعلمون ،أ ّن عمل ومصلحة املتس ّلطني واملعتدين
يف هذا العامل هو يف إشعال احلروب .إ ّن إشعال احلروب هو من األعمال اليت ُعرفت
مر التاريخ ،واع ُتمدت من قبل املقتدرين واملتس ّلطني واملعتدين عىل حدود
عىل ّ
تقدم احلضارة املا ّدية املعارصة ـ
الشعوب األخرى .ويف عرصنا هذا ـ وهو عرص ّ
الصناعات التابعة للرأسماليني ،ازداد هذا الدافع
وألجل بيع األسلحة وازدهار ّ
وقوي .فاملقتدرون  -سواء أكانو سياسني أو رأسماليني  -الذين يديرون مصانع
األسلحة يف العامل ،يفكّ رون بافتعال احلروب واالضطرابات ،وفرض األزمات عىل
( )1إشارة إىل اآليات القرآنية االفتتاحية اليت تالها أحد املجاهدين املشاركني يف املراسم.
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والدول .واليشء الذي يمكن أن ُيضعف أو يزيل هذا الدافع قبل ظهوره
الشعوب ّ
تتأمن عىل نحو االستعداد
جهوزية الشعوب؛ حيث إ ّن هذه
وبروزه ،هو
ّ
ّ
اجلهوزية ّ
القوات املس ّلحة.
العام للشعب ،وأيض ًا يف إطار ّ

كل أنحاء البالد ،من الشباب وغريهم،
يشعر شعبنا العزيز اليوم ،وهلل احلمد ،يف ّ
قواتنا
باجلهوزية للدفاع عن بلدهم .إنهّ م يشعرون
باجلهوزية من أجل ّ
ّ
ّ
تقدم البلد .إ ّن ّ
األمامية للدفاع ،هي اليوم وبحمد اهلل أكرث
املس ّلحة أيض ًا ،واليت تقف يف الصفوف
ّ
كل العصور املاضية.
استعداد ًا واقتدار ًا من ّ

العسكري
الروحية واالقتدار
ّ
ّ

الرعية؛ أي القالع
أع ّزايئ ،إ ّن أمري املؤمنني × ،قد ّ
عد ّ
القوات املس ّلحة حصون ّ
(((
الرعية» ،
واحلصون اليت متنح الطمأنينة للشعوب ،لك ّنه قال« :اجلنود بإذن اهلل حصون ّ
بإذن اهلل.
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القوات
مصريي وحاسم يف النتيجة هو اإلرادة
إ ّن ما هو
ٌّ
اإلهلية .فك ّلما ازدادت نفوس ّ
ّ
واملعنويات ،تزداد قدراتها ،وكذلك
املس ّلحة وقلوهبا وأرواحها الطاهرة أنس ًا بذكر اهلل
ّ
قوة ردعها .انظروا يف احلروب األخرية يف هذه املنطقة ،يف حرب الـ  33يوم ًا ،ويف
ّ
حرب الـ  20يوم ًا يف غ ّزة ،كيف انترصت جماعات صغرية عىل جيوش ٍ هي بالظاهر
مقتدرة ،كانت تنعت نفسها بالقدرة جزاف ًا وتبجح ًا ،فهؤالء مل يكونوا يعرفون اهلل،
أما أولئك ،فقد كانوا روحانيني مرتبطني باهلل .إ ّن جبهاتنا أيض ًا
وكانوا حمض ّ
مادينيّ .
ٍ
املعنوية عند الشباب .ففي خنادقنا ويف
التوجهات
أفضلية
كانت أفضل شاهد عىل
ّ
ّ
ّ
العسكرية ،كانت حاالت
عمليات اهلجوم وحمالتنا
فاعية ،ويف ليايل
خطوطنا ّ
ّ
ّ
الد ّ
مر
املناجاة عند املجاهدين من القضايا اليت مل يكن هلا ٌ
نظري يف تارخينا ،وسوف تبقى عىل ّ
للقوات املس ّلحة من هؤالء الشباب األع ّزاء
التاريخ .فليصنع املسؤولون املحرتمون ّ
الوطنية وحدود
وهويته
ومهيئني للدفاع عن كرامة الشعب
مستعدين للعمل،
جنود ًا
ّ
ّ
ّ
ّ
االعتقادية .إ ّن شعب إيران اليوم يشعر بالقدرة يف مواجهة أعدائه.
بلده ،وحدوده
ّ
واقعي يستند إىل الوقائع.
شعور
وهذا الشعور بالقدرة ليس شعور ًا كاذب ًا ،بل هو
ٌ
ّ
وهذا ما يعرفه أعداؤنا.
( )1هنج البالغة ،رسالة .53

لن نتراجع ،ولن نعتدي
والتعرض هلذا وذاك ،ولك ّننا لسنا
إنّنا با ّتباع تعاليم اإلسالم ،لسنا من أهل العدوان
ّ
والقوات املس ّلحة من
أي معتدٍ .إ ّن ما لدى شعب إيران
ممّن يتنازل ويرتاجع أمام ّ
ّ
اجلهوزية يمنع وهم األعداء وخياهلم أن يرسح إىل التفكري باالعتداء؛ فباستعدادمها
ّ
العدو،
التامة حقّقوا ما حقّقوا من اهليبة يف قلب
املستمر
وبروحية احلضور
ّ
ّ
واجلهوزية ّ
ّ
ّ
بحيث ترون أ ّن ما يصدر من ترصحيات
العدو يف العامل اليوم ُيحمل عىل اجلُزاف واالعتباطية .جيب احلفاظ عىل هذه
عن هذا
ّ
ٍ
حركة من حركاتكم من أجل كسب القدرة
كل
اجلهوزية وتقويتها يوم ًا بعد يوم .إن ّ
ّ
القوات املس ّلحة هي حسن ٌة عند اهلل تعاىل.
ّ
واملعنويات واالنتظام يف ّ
اإلهلي ،ونطلب
أسأل اهلل تعاىل لكم أيهّ ا األع ّزاء النجاحات من مقام العظمة والكرم
ّ
لكم توفيق اخلدمة والعاقبة احلسنة من اهلل.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء مسؤويل وعنارص الوحدات العسكريّة

حي ًة يف ذاكرة
إ ّن هذه املنطقة هي منطقة الرجال األبطال ،الذين ما زالت ذكراهم ّ
الرجال املقاتلني ،من ذوي السوابق يف ميادين القتال.
ّ
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كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء عوائل ال�شهداء وامل�ضحّ ني
يف حمافظة خرا�سان ال�شماليّة

الشمالية.
املناسبة :زيارة حمافظة خراسان
ّ

واملضحون.
احلضور :عوائل الشهداء واجلرحى
ّ
املكان :بجنورد  -خراسان الشمالية.
الزمان2012/10/13 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ
َّ

شهيد الوحدة
بدايةً ،نذكر جمل ًة بشأن شهداء هذه املحافظة األع ّزاء .لقد كان يل  -أنا العبد -
تعرفت إىل الكثريين منهم من خالل
معرف ٌة عن قرب ببعض هؤالء الشهداء ،وقد ّ
والروايات اليت ُذكرت حوهلا .فمحافظتكم من هذه اجلهة ،هي من
سرية حياتهم ّ
املحافظات املميزّ ة .فرغم املسافة البعيدة اليت تفصل هذه املحافظة عن منطقة احلرب
األيام األوىل النتصار الثورة ،التحقوا بميادين اجلهاد
والقتال ،إال أ ّن شباهبا ،ومنذ ّ
(((
يف سبيل اهلل .وبعد عرص االستشهاد  ،مل يتو ّقف مسلسل اجلهاد يف سبيل اهلل الذي
ينتهي إىل الشهادة يف سبيله .فالشهيد العزيز األخري يف هذه املنطقة ،أي الشهيد رجب
(((
املقدس ،والصمود يف
عيل حممد زاده  ،قد نال من اهلل تعاىل أجر اجلهاد ّأيام الدفاع ّ
ملف حياته ،فكان شهيد اخلدمة
امليادين الصعبة يف السنوات الالحقة ،وختم اهلل تعاىل ّ
(((
ٍ
أناس مؤمنون ،إ ّن هذه هي قيم
وشهيد الوحدة  .إ ّن هذه هي َقيم منطقة يقطنها ٌ
ٍ
حمافظة ومدينة.
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حممد
ونبينا أيب القاسم املصطفى ّ
احلمد هلل ّ
رب العاملنيّ ،
والصالة ّ
سيدنا ّ
والسالم عىل ّ
بقية اهلل يف األرضني.
سيما ّ
وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني ،ال ّ
واملعنويات .وإىل جانب ما يبثّه هذا اجلمع
بالنورانية
عابق
جملس
إ ّن جملسنا اليوم هو
ّ
ٌ
ٌ
ّ
واألمهات والزوجات واألبناء وأقارب الشهداء
العزيز لعوائل الشهداء ،من اآلباء
ّ
روحية الثورة ونشاط اجلهاد والصمود يف األجواء،
اآلخرين  -ك ّلما اجتمع  -من
ّ
وهو ما حيصل يف جميع االجتماعات اليت نلتقي فيها بعوائل الشهداء األع ّزاء ،فإ ّن
لقاء مليئ ًا باملغزى واملضمون .فالكلمات
لقاءنا هذا اليوم ،وحتىّ هذه اللحظة كان ً
ٍ
ومهمة .وقد استمعت  -أنا
اليت أُلقيت ،واألشعار اليت ُتليت كانت ذات نُكات عميقة
ّ
ٍ
جد ًا ،استحوذ
مهمة ّ
العبد  -بد ّقة ،ووجدت فيما ذكره األعزاء من منظار ناقد مطالب ّ
بعضها عىل ذهين وقليب -أنا احلقري -وأرسمها.

( )1املقصود هنا :توقف احلرب املفروضة عىل اجلمهورية اإلسالمية عام 1988م ،وعدم توفق كثريين

وولوا وجوههم شطر اجلبهة.
للشهادة يف سبيل اهلل ،ممن التحقوا بركب اجلهاد،
ّ
( )2قائد احلرس يف منطقة سيستان وبلوشستان ،استشهد عام  2009م .عىل يد التكفريين هبجوم انتحاري يف
منطقة «بيشني» أثناء حضوره جلسة وجهاء ومشايخ املنطقة ذات الغالبية السنية .وأ ّدى التفجري إىل استشهاد
وجرح العرشات من احلارضين ،ومنهم عدد من املسؤولني.
( )3أطلق القائد عىل الشهيد رجب عيل «شهيد اخلدمة» خلدماته الكثرية يف اجلبهة« ،وشهيد الوحدة» جلهوده
الكبرية يف التأليف والتقريب بني أهل تلك املنطقة املتعددة املذاهب.
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محبتي لعوائل الشهداء والجرحى
ّ
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املضحية يف هذه املحافظة ،وعوائل الشهداء،
جيب تقديم االحرتام ملجموع العوائل
ّ
وحتملوا
الراسخ،
ّ
وأع ّزائنا اجلرحى الذين مل يفقدوا عزمهم وصمودهم وإيماهنم ّ
مشاكل اإلعاقة طيلة هذه السنوات املتمادية وصمدوا وما زالوا صامدين .أنا العبد،
وأمهات وزوجات
أرى من
ّ
حمبيت ووفايئ آلباء ّ
الرضوري ،باإلضافة إىل اإلعراب عن ّ
حمبيت للعوائل العزيزة للجرحى وزوجاتهم
وأبناء الشهداء األع ّزاء ،أن أعرب عن ّ
يتحملن كل أعبائهم .وهذه التضحيات هي يف ديوان القيم اإلهلية من أفضلها
الاليت
ّ
ٍ
أي شعب يف أعىل مستوى وجتعلها مهيئة لبناء
أي جمتمع ٍ أو ّ
وأعالها .إنهّ ا حتفظ حياة ّ
الذات.

نحن على مائدة الشهداء
لدي  -أنا العبد احلقري -اعتقاد
إخواين وأعزايئ ،فيما يتعلق بعامل شهدائنا األعزاء ّ
قوي وعميق بمسألة ،وهي أنّنا اليوم جميع ًا نجلس عىل مائدة الشهداء .فبقاء هذه
ّ
الثورة؛ إنّما كان بدماء الشهداء .وهذه من النقاط اليت استند إليها أع ّزاؤنا الذين
صحيح .الشهادة هي اليت تو ِّقع عىل ثبات
حتدثوا وأنشدوا الشعر هنا .أجل ،هذا
ّ
ٌ
وبقاء واستمرار القيم .إ ّن أعظم ٍ
أجر ُيعطى للشهيد يف هذا العامل هو بقاء ورسوخ
ضحى هذا الشهيد بنفسه من أجلها ،واهلل تعاىل حيفظ هذه احلقيقة
تلك احلقيقة اليت ّ
أي جمتمع
بربكة دمه .واآللية املنطقية والعقالئية هلذا األمر واضحة أيض ًا .فعندما يبذل ّ
ٍ
ّانيتها يف العامل.
من روحه ووجوده وراحته من أجل قيمة وحقيقة ما ،فإنّه يثبت حق ّ
اإلهلية.
فاحلق هو الذي يبقى ،هذه هي الس ّنة
وحقانيتها أنهّ ا تبقى،
ّ
ّ

الخالصون من عالئق الدنيا
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بكل رغباتهم
أشخاص قطعوا عالقتهم
إ ّن شهداءنا األع ّزاء وجرحانا هم
القلبية ّ
ٌ
ّ
سهل عىل اللسان .ومل يكن هذا القطع للعالقة باملال فقط،
أمر
ٌ
ّ
الشخصية .إ ّن هذا ٌ
ً
وظل األب ،وضحكة
األم
ّ
بل بالعواطف أيضا .فالشهيد ينقطع بقلبه عن عاطفة ّ
املعوقون هم شهداء
الطفل ،وعشق الزوجة،
ويتحرك نحو أداء التكليف .وهؤالء ّ
ّ
(((
املضحني؛ كانوا قد وضعوا أقدامهم يف
أي جمع ٍ من جموع
أيض ًا،
ّ
ّ
واملضحون يف ّ
وادي الشهادة .وقد اختار اهلل تعاىل جمموعة فرحلت ،وجمموعة بقيت لالمتحانات
املضحني .وأضيف نقطة
لكن رتبة الشهيد ومرتبة الشهادة موجود ٌة عند
ّ
الالحقةّ ،
( )1مصطلح يطلق عىل كل من ذهب إىل اجلبهة قاصد ًا الدفاع عن اإلسالم وجاهد ومل يستشهد.

حفظ القلوب من التزلزل
ويزل ،وال يستطيع أن حيفظ نفسه عىل
جيب حفظ القلوب؛ فبعض القلوب يزتلزل
ّ
تلك احلافة العالية ومواصلة املسري ،هلذا فهو يسقط .لذلك يعبرّ القرآن عنهم بقوله،
(((
الدين واإلعراض
﴿ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾  .واالرتداد ال يعين دائم ًا الترّ اجع عن ّ
عنه ،بل يعين الترّ اجع عن ذاك الطريق الذي كانوا يسريون عليه يف املايض .أجل،
يستمروا عىل
كان هناك جماعة يف ثورتنا ،وكان هناك جماعة يف صدر اإلسالم ،ومل
ّ
النيب ،ولكن هل تو ّقف الطريق؟! وهل يتو ّقف؟ وهل تقف
الطريق الذي سلكوه مع ّ
(((
تتحرك﴿ ،ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾  .وهناك
القافلة يف مكاهنا؟ إ ّن القافلة
ّ
أناس يبعثون اإليناع واالخرضار (يف شجرة الثورة) وأحد هذه الرباعم والنماءات
ٌ
هو أنتم أيهّ ا الشباب ،أنتم الذين مل تشهدوا احلرب ومل تشاركوا فيها ،ومل تشاهدوا
بروحية الصمود والثبات،
والثورية طافحة
اإلسالمية
كل دولتنا
اإلمام .لكن اليومّ ،
ّ
ّ
ّ
واالفتخار والشعور بالع ّزة.
األيام كانت الفرق العسكرية من منطقتكم ـ خراسان الشمالية ـ خترتق
يف يوم ٍ من ّ
اخلطوط يف اجلبهات ،وأنتم اليوم تقتحمون اخلطوط .إ ّن صمودكم اليوم بوجه
اقتحام للخطوط .إ ّن شعب إيران اليوم
جشع واعتداء القوى املتس ّلطة يف العامل هو
ٌ
اقتحم اخلطوط .إذا ما قارنتم الثورات اليت انترصت يف هذه املنطقة يف إطار الصحوة
( )1املائدة.54 ،
( )2المائدة.54 ،
( )3المائدة.54 ،
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أخرى أيض ًا ،عىل ما ّبينه أع ّزاؤنا هنا ،قيل« :إ ّن أولئك الذين التحقوا بميادين جبهات
املقدس ،وحملوا أرواحهم عىل
املقدس ،والدفاع ّ
اجلنوب والغرب يف عرص اجلهاد ّ
أك ّفهم ،وقد انتهت تلك املرحلة ،ينقسمون إىل ثالث فئات ،منهم من ندم عىل ماضيه،
ومنهم من أصبح غري مبالٍ ،ومنهم من بقي عىل عهده .والذين بقوا عىل العهد ،جيب
أؤيد اجلملة األخرية .فالذين بقوا عىل العهد سوف
أن يموتوا بحرستهم» .وأنا ال ّ
يشهدون إثمار هذه الغرسة واستحكام هذه الشجرة؛ فإ ّن هذا البناء العظيم والشامخ،
هيزتا برتاجع بعض األشخاص ،فهذه القافلة لن تتو ّقف
وهذه احلركة العظيمة لن ّ
(((
أبد ًا﴿ ،ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾  ،وهذا ما
قاله اهلل تعاىل يف القرآن ملسلمي صدر اإلسالم ،ألولئك الذين جاهدوا وقاتلوا يف
وضحوا بأنفسهم ،فالقرآن يبينّ هلم هذه احلقيقة يف الواقع.
النيب
ّ
ركاب ّ
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اإلسالمية
اجلمهورية
كل هذه الثورات ـ مع
اإلسالمية ـ ونحن بالطبع ّ
نقدر ونحرتم ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،والثورة اإلسالمية ،فهل جتدون مثل صمود واقتدار الشعب
والنظام
ّ
أي مكان آخر؟ هذا هو اقتحام اخلطوط (السدود).
اإليراين وثقته بنفسه يف ّ
ّ

يتحدثوا نياب ًة عن جميع شعوب
لقد اعتاد مقتدرو العامل واملتس ّلطون فيه ،عىل أن
ّ
العامل من أجل تأمني مصاحلهم احلقرية ،مصالح رأسمالييهم ،واعتادوا أن يتد ّخلوا
نئ الشعوب
يف جميع شؤون ّ
الدول ،من أجل إرضاء جشعهم واستكبارهم .قد ت ّ
ٍ
فأي شعب ،غري
أو ترصخ ،ولكن من الذي يمكنه أن يقف بوجه ترهيب القوى؟ ّ
شعب إيران ،يمكن أن يظهر باملنطق واالستدالل املحكمني أنّه يقف مقابل جشع
وليتقدموا بإذن اهلل
أقل رتبة من شعب إيران.
ّ
االستكبار؟ ومهما فعل اآلخرون فهم ّ
تتقدم الشعوب املسلمة والشعوب األخرى
علينا ـ فال اعرتاض لدينا ـ فما أجمل أن ّ
القضية .إ ّن شعب إيران اليوم هو يف الطليعة ،وهو يقتحم
لكن هذا ليس واقع
عليناّ ،
ّ
اخلطوط.

الشباب بشارة اليوم
إ ّن شبابنا مل يكونوا موجودين يف ذلك اليوم ،ولك ّنهم موجودون اليوم ،وهذه
بشارة .فليعتمد أهل الفكر وأهل النظر والرأي عىل هذه الظاهرة املذهلة .ففي نظام
وبالرغم من كل هذه االنحرافات اليت تظهر هنا وهناك ،فإ ّن
اإلسالمية،
اجلمهورية
ّ
ّ
الراسخ بني شبابنا ،إذا مل يكن أكرث منه ّأيام
هذا الوعي وهذا الصمود وهذا العزم ّ
بأقل.
الدفاع ّ
ّ
املقدس ،فإنّه حتم ًا ليس ّ

مما ُتسقِ ط
شجرة تورق أكثر ّ
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كيف يمكن لشجرة أي شعب أن تورق أكرث ممّا ت ِ
سقط؟ توجد سقطات ،هناك من
ٌ
ّ
يشك بماضيه ،هناك من
يرتاجع عن الطريق ،هناك من يشعر بال ّتعب ،هناك من
ّ
خيرج عن الطريق ببسمة األعداء وخداع املكّ ارين ،لكن يف املقابل ،يف جمتمعنا هناك
رجال ونساء شجعان ،وأهل بصرية ومعرفة بحقائق ال ّزمان ،ويرشفون عىل الكثري
ٌ
وكل
من القضايا
السياسية املختلفة اليت مل تكن مطروح ًة أو موجودة يف ذلك الزمانّ .
ّ
هؤالء ثمار وبراعم جديدة .هكذا هو وضعنا اليوم ،هناك جمموعة تنظر إىل الظواهر
ارتدوا عن الدين .كلاّ  ،إ ّن الشباب
وحتكم بصورة خاطئة.
يتصورون أ ّن الشباب قد ّ
ّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

( )1انطالق صيحات التكبري والدعاء حلفظ القائد.
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وحيبون اليشء الراسخ يف القلوب ،وهذا حال أكرث شباب هذا
حيبون هذا الطريقّ ،
ّ
(((
البلد وهو بفضل بركة دماء الشهداء ،وبربكة تضحيات أع ّزائكم وشبابكم .
وقدمتموهم باقة من الورود هلذا املجتمع ،وها قد رحلوا
ربيتم شبابكم وتعبتم ّ
لقد ّ
كل شعب إيران أن يكون شاكر ًا لكم ،عىل
وصاروا شهداء يف سبيل اهلل .جيب عىل ّ
اجلميع أن يع ّظموا ذكر الشهداء .جيب عىل أبناء الشهداء أن يفتخروا بآبائهم .جيب
عىل أبناء الشهداء أن يس ِّلموا طريق آبائهم وتراثهم إىل األجيال الالحقة .إ ّن شعب
حمبة ووفاء نفتخر بعوائل الشهداء ،ونعتقد أ ّن الشهداء
إيران يفتخر بشهدائه .إنّنا ّ
بكل ّ
ساروا عىل ّ
وأمهاتهم وزوجاتهم ،الذين
اخلط
األمامي ،وخلفهم مبارش ًة سار آباؤهم ّ
ّ
الثورية العظيمة بربكة هذا الفداء ثابتة،
وضحوا .واليوم صارت حركة شعبنا
صمدوا
ّ
ّ
وإن شاء اهلل سزتداد ثبات ًا واستحكام ًا يوم ًا بعد يوم.
نسأل اهلل تعاىل أن يزنل رحمته وبركاته وفضله عىل شهدائنا األع ّزاء وعوائلهم ،وعىل
املضحني ،وأن يريض عنكم
وكل
املحررين ّ
ّ
جرحانا األع ّزاء وعوائلهم ،وعىل األرسى ّ
لويل العرص.
القلب ّ
املقدس ّ
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املناسبة :زيارة مدينة أسفراين.

احلضور :حشود من أهايل املدينة.
الزمان 2012/10/13 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

حممد
ونبينا أيب القاسم املصطفى ّ
احلمد اهلل ّ
سيدنا ّ
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل ّ
سيما
وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني اهلداة
ّ
املكرمني ،ال ّ
املهديني املعصومني ّ
بقية اهلل يف األرضني.
ّ
السفر ،أيهّ ا األع ّزاء ،يا أهايل مدينة
إنّين
مرسور ّ
ٌ
جد ًا هلذا التوفيق للقايئ بكم يف هذا ّ
املحبة والوفاء
القضية هو اللقاء بكم ،واإلعراب عن
أسفراين((( العريقة .جوهر
ّ
ّ
احلمايس طيلة سنوات الثورة .بالطبع ،ينبغي هلذه اللقاءات
لكم ،وال ّتقدير حلضوركم
ّ
األساسية
وقوته ،من القضاء عىل بعض املشكالت
واألسفار أن تتمكّ ن ،بحول اهلل ّ
ّ
مه ٌة وإراد ٌة
هبمة املسؤولني .هناك مشاكل ،وبتوفيق اهلل توجد أيضا ّ
يف هذه املناطق ّ
للتقدم واإلصالح بحمد اهلل موجو ٌد.
لإلصالح .فاالستعداد
ّ

دار القرآن
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أهايل أسفراين

وباألخص يف
اجليد أن حيرض يف أذهاننا،
فيما يتع ّلق هبذه املدينة
ّ
التارخيية والعريقة ،من ّ
ّ
مر التاريخ منبت ًا عظيم ًا
أذهان شباب هذه املدينة األعزاء ،أ ّن هذه املدينة كانت وعىل ّ
أدباء
املتنوعة .فعىل امتداد التاريخ ،خرج من هذه املدينة،
ٌ
للعلم والثقافة والسياسة ّ
ٍ
يتكرر بني عظماء تارخينا .واليوم،
وشعراء وفقهاء وأصحاب فكر ،واسم األسفرايين ّ
طبيعية وبرشية ،يمكنها أن تكون مهد
فإ ّن مدينة أسفراين ،بما متتلكه من إمكانات
ّ
العظماء واملفكّ رين الذين تفخر هبم البالد ،ويكون مستقبلها بيد تدبريهم وفكرهم.
أي جمال ٍ من جماالت العمل أو
أنتم يا شباب هذه املدينة األع ّزاء  -فتية وفتيات ،ويف ّ
اإلنسانية
الدراسة كنتم  -جيب أن تنظروا إىل املستقبل وتتفاءلوا به ،وهبذه الذخرية
ّ
ّ
ممكن ومتاح هلذه املدينة.
مستقبل
وهبذا املرياث العريق ،فإ ّن هذا املستقبل هو
ٌ
ٌ

لقد ُعرف أهايل قضاء أسفراين بالشجاعة والنجابة .وإنهّ ا ملفخرة أخرى ،أن ُتعرف
هذه املدينة اليوم بأنهّ ا مهد تربية حملة القرآن؛ فقد أ ّدت اجللسات القرآنية ،وتعليم
القرآن ،وانتشار الفكر القرآين بربكة اجللسات القرآنية يف هذه املدينة ،إىل أن يطلق
أهايل املدينة عىل هذا املكان اسم “دار القرآن” ،وهذه مفخرة كبرية.
( )1تقع مدينة أسفراين جنوب رشق حمافظة خراسان الشمالية ،بني مدينيت بجنورد وسزبوار ،وهي مركز
قضاء يف املحافظة.
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الطبيعية
أسفراين ومواردها
ّ
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بالطبع ،ال يمكن مقارنة أسفراين اليوم بأسفراين ما قبل الثورة .كنت قد مكثت
يف مدينتكم ملدة قصرية قبل الثورة .ويف العام 1347هـ.ش1968( .م) ،حدث
املسماة بـ «دهنه اوجاق» .فذهبنا من مشهد إىل «دهنه
زلزال يف هذه املنطقة
ّ
أوجاق» إلسعاف أهلها ،ومررنا عىل أسفراين .لقد كانت أسفراين حينها عبارة
بالرغم من
عن قرية كبرية ،ال يمكن مقارنتها بما هي عليه اليوم من ّ
عدة جهات؛ ّ
األيام كما هي عليه اليوم.
أ ّن اإلمكانات
الطبيعية يف هذا القضاء كانت يف تلك ّ
ّ
راعية الواعدة ،واملياه الوفرية ،والسهول اخلصبة عىل سفوح جبال
فهذه املنطقة ال ّز ّ
«شاه جهان» العالية ،واملزارع واملراعي الواسعة املعروفة يف هذه املنطقة ـ ليس يف
أسفراين فحسب ،بل يف املناطق املحيطة أيض ًا ـ من بجنورد إىل سزبوار ـ حىت أ ّن
الشعبية اليت ال شك أنّكّ م تعرفوهنا
اسم زيت جبل «شاه جهان» قد ورد يف األمثال
ّ
كل هذه اإلمكانات ،كانت يف تلك األيام بيد جمموعة قليلة من أتباع البالط
ـ ّ
امللكية ،وكان الناس يف القرى ويف املدينة يرزحون حتت أوضاع مؤسفة.
واألجهزة
ّ
حق هذه
تطورت بمقدار ما تستحقُّه ـ فإ ّن ّ
ال نريد أن نقول إ ّن هذه املنطقة اليوم قد ّ
تطورت بمقدار الفت وملحوظ .فباإلضافة
املنطقة أكرب من هذا بالطبع ـ إال أنهّ ا ّ
واحليوانية ،فقد دخلت الصناعة إىل هذه املنطقة؛ حيث
الزراعية
إىل اإلمكانات
ّ
ّ
وثمة مصانع أخرى يف أطرافها
يوجد فيها مصنعان كبريان من مصانع البالد ّ
املهمةَّ ،
وتقدم هذه املنطقة وهذا القضاء ،وإن
بتقدم املحافظة
ّ
ّ
وحميطها ،وهذا األمر يبشرّ
مستقبل أفضل من الناحية املا ّدية.
شاء اهلل سيكون هلا
ٌ
ثمة مشاكل يف املجال الزراعي وفيما يتع ّلق باملصانع ،إال أ ّن هذه املشكالت جيب
ّ
هبمة املسؤولني ،بالنظر ملا تستدعيه هذه الزيارة من اهتمام
أن ُت ّ
حل ،إن شاء اهللّ ،
شك أ ّن املساعي الالزمة
الدولة هبذه املنطقة بمختلف مستوياتهم .ال
مسؤويل ّ
ّ
سوف تتحقّق يف هذا املجال.
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تصور وأمل بوجود مؤسسات جامعية ومراكز للتعليم
سابق ًا ،مل يكن هناك حتىّ
ّ
جامعية .وأنا أقول لكم ،إ ّن
العايل يف هذه املنطقة .لكن اليوم بحمد اهلل توجد مراكز
ّ
متصور ًا يف الكثري من مناطق البلد ،إذ مل يكن
اجلامعية مل يكن
أمر تشييد مراكز للعلوم
ّ
ّ
جامعات عديدة بمختلف
تأسست
ٌ
األمر مقترص ًا عىل أسفراين .وحلسن احلظ ،لقد ّ
العلمية ،وهو ما سأشري إليه أيض ًا يف ال ّنقاط اليت سأعرضها.
احلقول والفروع
ّ

األساسية ،ا ّليت يمكنها أن ترسم توجهات أبناء
املهم هو االلتفات إىل قضايا البالد
ّ
أي ا ّتجاه
هذا الشعب واملسؤولني يف املستويات املختلفة ،وهي اليت سرتشدنا يف ّ
نحن سائرون ،وكيف سيكون غدنا ،وما ينبغي أن نفعله اليوم حتىّ نصل إىل ذلك
الغد األفضل.
أفصل بعض اليشء بشأهنما،
لقد ذكرت أمرين ألهالينا األع ّزاء يف بجنورد ،سوف ّ
أوسع البحث لكم يا أهايل هذه املنطقة األع ّزاء .إحدی النقطتني هي ما
وسوف ّ
قلناه من أننا عرفنا حمافظة خراسان الشمالية باحلماس واحليوية والنشاط .وقد
اخلاص ّية هلذه املنطقة منذ القدم؛ فقد ُعرف أهايل هذه املنطقة ،اليت أطلق
عرفنا هذه
ّ
الشمالية» ،بحماسهم ونشاطهم وحيوتهم ،وبما لدهيم
عليها اليوم اسم «خراسان
ّ
أي
الروحية
من االستعدادات
واجلسمية .إ ّن هذا ُي ّ
عد رأسماالً عظيم ًا .فخمول ّ
ّ
ّ
أي شعب تشكِّ ل
شعبٍ هو العامل األكرب لتخ ّلفه .إ ّن احلماس وال ّنشاط
ّ
واحليوية يف ّ
لتقدمه يف جميع املجاالت ،وهذا الرشط األساس متو ّفر هنا.
األرضية
األساسية ّ
ّ
ّ

العامة.
نتعرض هلا بالنسبة حليوية الشباب
ّ
هناك نقطتان أو ثالث جيب أن ّ

النقطة األوىل تتع ّلق برضورة احلفاظ عىل هذه احليوية وال ّنشاط؛ فال ينبغي أن ندع
أو نسمح للعوامل واملؤ ّثرات املختلفة أن ُتضعف من هذا النشاط واحلماس ،أو
تقدم هذا البلد ،هو
شك بأ ّن اهلدف الذي يتط ّلع إليه أعداء ّ
أن تقيض عليه .وال ّ
ٍ
حالة من اخلمول؛ أي أن ُيطفئوا حماسه ونشاطه ،وأن خيمدوا
أن جيعلوا شعبنا يف
فيه هذه ال ّشعلة .فال جيوز االستسالم هلذه الرغبة املغرضة لألعداء .إ ّن هذا السعي
والتلفزيونية ،ومئات مواقع
اإلذاعية
الدائم الذي تشاهدونه من قبل مئات املراكز
ّ
ّ
االفرتايض يف خمتلف أنحاء العامل ،إللقاء رسالة اليأس واإلحباط
اإلنرتنت والفضاء
ّ
حيل اليأس واإلحباط يزول النشاط وخيمد
يف أذهان شعبنا ،هو من أجل هذا .فعندما ّ
إلمرباطورية
أهم أدوات الدعاية السياسية املختلفة
احلماس
ّ
والتحرك .وإ ّن من ّ
ّ
وحتركه الناشئ من احليوية ،والتط ّلعات
اإلعالم
ّ
العاملية احلؤول دون سعي شبابنا ّ
اهلادفة فيه .ويف املقابل ،علينا نحن أن نسعى للحفاظ عليها .وباعتقادي  -أنا العبد
 أ ّن ما يمكن أن يزيد من نشاط وحيوية شبابنا هو تعظيم وإحياء ذكرى القادةوالشهداء واملجاهدين واجليل السابق من الشباب ـ من أمثالكم ـ الذين جاهدوا
بكل حماس ٍ ونشاط يف خمتلف امليادين ،ويف أعقدها وأكرثها صعوبة.
ّ
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العدو
هدف
ّ
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المخدرات
مواجهة خطر
ّ
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التحرك ،واليت
األساسية اليت يمكن أن تعمل اليوم بشكل مضا ّد هلذا
إ ّن من األمور
ّ
ّ
املخدرات .أعتقد أنّه جيب عىل
الرس ّية،
ّ
لألسف تزداد ا ّتساع ًا بواسطة العصابات ّ
املخدرات بنفس ذاك احلماس والنشاط اللذين أرشنا
ال ّشباب أنفسهم أن حياربوا
ّ
إليهما .إنهّ م يريدون أن يأسرِ وا شبابنا ،وأن يفرضوا عليهم حالة اخل ََدر والالمباالة
والسقوط .فالذي ينبغي أن يقف مقابل هذه املؤامرة بالدرجة األوىل بثباتٍ واستحكام
هم الشباب أنفسهم .بال ّطبع ،هناك مسؤولية عىل عاتق مسؤويل الدولة واألجهزة
الذايت لدى الناس
الداخيل
أي عامل ٍ يرقى إىل مستوى العامل
املعنية ،ولكن ال يوجد ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الصمود عند
حالة
ن
إ
وبالتأكيد
ٌ.
ة
نقط
هذه
االنحرافات،
هذه
مثل
ومقاومة
مواجهة
يف
ّ
واملرضة .هذه
شبابنا يف هذه املحافظة يمكن هلا أن حتبط مساعي العصابات املهلكة
ّ
العدو
نقط ٌة ترتبط هبذا ال ّنشاط واحلماس .ومع احلفاظ عليها ،جيب االلتفات إىل أ ّن
ّ
واحليوية هذه .النقطة األخرى هي أنّه جتب
والتحرك
يروم سلب شبابنا ُشعلة ال ّنشاط
ّ
ّ
للمخدرات
املهمة ـ أي اخلطر الكبري
الروحية ملواجهة هذه
االستفادة من هذه
ّ
القضية ّ
ّ
ّ
املخدرات.
التصدي لظاهرة
الروحية جيب
ـ فبتلك
ّ
ّ
ّ

التقدم مسير وهدف
ّ
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قضية
األمر اآلخر ،الذي ذكرناه عند لقاء أهايل بجنورد ،وقد وصل إىل مسامعكم ،هو ّ
الدائم .لو د ّققنا لوجدنا
التقدم.
والتقدم يعين احلراك ّ
ّ
التقدم .لقد قلنا إ ّن اهلدف هو ّ
ّ
التقدم ،يف حني أ ّن
وهدف أيض ًا .نحن نقول إ ّن اهلدف هو
طريق ومسري
التقدم
أ ّن
ّ
ّ
ٌ
ٌ
التحرك إىل األمام .فكيف يمكن أن تكون احلركة نحو األمام
التقدم هو عبارة عن
ّ
ّ
تطور اإلنسان ال يمكن أن يتو ّقف .أي أ ّن اهلل تعاىل خلق
هدف ًا؟ وتوضيح ذلك هو أ ّن ّ
شك أ ّن
أي ٍّ
حد يف امليادين املختلفة .فال ّ
اإلنسان بحيث ال تقف حركته إىل األمام عند ّ
املعنوية ـ ال معىن له بالنسبة
التو ّقف يف أية مرحلة بلغتموها ـ سواء يف املراحل املا ّد ّية أم
ّ
هدف أيض ًا .وهلذا ،ينبغي
طريق وهو
التقدم هو
التقدم .هلذا ،فإ ّن ّ
لإلنسان الراغب يف ُّ
ٌ
ٌ
التحرك والسري دائم ًا إىل األمام.
مواصلة
ّ
الدرجة اليت يصبح فيها
إ ّن شعب إيران يمتلك من االستعداد ما يمكّ نه من
التطور إىل ّ
ّ
الظن بأنفسنا؟ ملاذا ننظر
أنموذج ًا وقدو ًة للعامل ،ويف األبعاد املختلفة .فلماذا نيسء
ّ
العدو يريد أن يلقّن شعبنا هذه
نظرة حتقريٍ إىل أنفسنا وإىل شعبنا وإىل مستقبلنا؟ إ ّن
ّ
األمور ،وقد فعل ذلك عىل مدى سنني طويلة .لقد عملوا عىل ترسيخ االعتقاد بأ ّن
نتحرك خلفه .كلاّ  ،لقد كان تارخينا يف يوم ٍ من
العنرص
الغريب هو ّ
ّ
مي وجيب أن ّ
التقد ّ

والصناعة
املتقدمني يف العامل عىل صعيد العلم
األيام يظهر عكس ذلك .لقد ك ّنا نحن
ّ
ّ
ّ
واحلضارة والثّقافة ،وكان اآلخرون يتع ّلمون م ّنا ،فلماذا ال يصبح األمر اليوم كذلك؟
التطور عىل هذا النحو ،بحيث نتط ّلع إىل
قضية
جيب أن تصبح ّ
ّ
مهة شبابنا ونظرتهم إىل ّ
ذاك املستقبل.

التقدم
مقولة
ّ

تنصب مهمكم
مدة هذه القضية للشباب اجلامعيني ولل ّنخب :جيب أن
لقد ذكرت قبل ّ
ّ
العلمي الضطر
عىل أن نصل يف العامل إىل مستویً لو أراد شخص اال ّطالع عىل اجلديد
ّ
وقطعي،
حتمي
إىل إتقان اللغة الفارسية .فليأخذ شبابنا هذا املستقبل عىل أنّه مستقبل
ّ
ّ
السياسيني منهم والعلميني والثقافيني ،أن
وليسعوا وليعملوا من أجله .وعىل نخبنا،
ّ
حد .هذه
بأي ّ
يتحركوا هبذه النظرة إىل املستقبل ،وأن يعملوا وخي ّططوا ،وأن ال يكتفوا ّ
ّ
التقدم.
هي مقولة ّ

مؤشر الثقة بالنفس
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أهايل أسفراين

الوطنية
ألي شعبٍ ،هو الع ّزة
حسن،
ّ
ٌ
للتقدم مؤشرّ ات وخصائص .وأحدها ،بالنسبة ّ
ّ
الوطنية .ما أ َّدعيه هو أ ّن شعبنا بلحاظ هذا املؤشرِّ قد حقّق الكثري
بالذات
والثقة
ّ
التقدم .إ ّن شعبنا اليوم يتم ّتع بالثقة بالنفس يف ميدان السياسة الدولية .وعندما
من
ّ
العاملية،
يتحدثون بكامل الثقة بالنفس يف مواجهة القضايا
تالحظون مسؤويل الدولة
ّ
ّ
ناشئ من شعور شعبنا بالع ّزة والثقة بال ّنفس .لقد منحنا اإلسالم هذه الثقة
فإ ّن هذا
ٌ
بال ّنفس .وك ّلما ازدادت معرفتنا باإلسالم وأحكام القرآن ومعارفه ك ّلما زادت الثقة
بالنفس هذه.
الوطنية ملموسة بشكل كامل .أصبح إليران
الوطنية والثقة بالنفس
إ ّن مقولة الع ّزة
ّ
ّ
الدولية أم يف
العلمية
العاملية ،سواء أكان يف املسابقات
اليوم كلمتها يف امليادين
ّ
ّ
ّ
العاملية والساحات
السياسية الدولية ،ومسؤولو البالد يقفون يف امليادين
املنافسات
ّ
ّ
ويتقدمون بمشاريعهم ويطرحون مواقفهم اعتماد ًا عىل صمود الشعب .هذا
الدولية،
ّ
ّ
أحد املؤرشات.

مؤشر العدالة
ّ
تقدم بلد يف العلم والتكنولوجيا واملظاهر
املؤشرّ اآلخر
للتطور هو العدالة .فإذا ما َّ
ّ
االجتماعية ،فهذا ،برأينا وحسب منطق
املا ّد ّية األخرى ،وبقي مفتقر ًا للعدالة
ّ
علمي يف الكثري من البلدان،
تقدم
ثمة ّ
اإلسالم ،ليس ّ
بتقدم .يف الوقت الراهنّ ،
ّ
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الطبقية ازدادت عمق ًا
اهلوة
متطورة ،وأساليب احلياة املختلفة
الصناعة
متطورةّ ،
لكن ّ
ّ
ّ
ّ
(((
وظاهري عابر  .عندما تستأثر جماعة
سطحي
تطور
وا ّتساع ًا ،فهذا ليس ُّ
ٌّ
تقدم ًا ،إنّه ّ
ٌّ
ٍ
حمدودة بأكرث االمتيازات املا ّد ّية يف دولة ما ،ويموت الناس يف الشوارع يف هذه الدولة
عملية .نقرأ يف
احلر ،يتبينّ كم أ ّن العدالة فيها غري واضحة وغري
ّ
نفسها من الربد أو ّ
حر الصيف يف مدن الواليات املختلفة
األخبار
ّ
العاملية أ ّن هناك أشخاص ًا يموتون من ّ
احلر؟ أليس هذا ألنّه ال ملجأ له وال بيت
يف أمريكا!
ٌ
حسن ،ملاذا يموت الشخص من ّ
ثراء يف العامل وفيها
وال مكان؟ وأمريكا هي تلك الدولة اليت يعيش فيها أكرث الناس ً
التجارية
ومؤسسات اإلئتمان يف العامل ،وأكرث األرباح
أقوى الرشكات والكارتالت
ّ
ّ
لبيع األسلحة تتحقّق فيها أيض ًا .إال أنه يف هذه الدولة نفسها اليت تبلغ الرثوات فيها
احلر ويف الشتاء من الربد! هذا يعين
ّ
حد ًا خيالي ًا ،يموت فيها بعضهم يف ّ
الصيف من ّ
عدم وجود العدالة .نعم ،قد يعرضون يف األفالم السينمائية والروايات واألساطري
كل البعد عن الواقع .ففي تلك الدول اليت ُتدار وفق
أشكاالً من العدالة ،لك ّنها بعيد ًة ّ
التحرر ـ توجد مثل
الرأسمايل ،وتطلق عىل نفسها عنوان الليربالية ـ
منهج االقتصاد
ّ
ّ
هذه املآيس واملحن .هذا هو واقع احلياة هناك.
املهمة اليت تأيت يف الدرجة األوىل هو العدالة .ما
إذا أردنا أن ّ
نتقدم؛ فإ ّن أحد املؤرشات ّ
تقدمنا يف هذا املجال ،بالطبع ،ليس باملقدار الذي نريد .لو
أ َّدعيه  -أنا العبد  -هو أنّنا ّ
وتقدمنا .لو قارنّا أنفسنا
تطورنا ّ
السابق للثورة؛ فإنّنا نكون قد ّ
قارنّا أنفسنا مع الوضع ّ
ٍ
أما إذا قارنّا
مع الكثري من ّ
تطورناّ ،
الدول اليت تعيش وفق أنظمة خمتلفة ،نعم لقد ّ
أنفسنا مع ما قاله لنا اإلسالم وطلبه م ّنا ،لكان اجلواب :ال ،ما زالت تفصلنا مسافة
السعي؟ عىل املسؤولني
بعيدة عن ذلك ،وجيب علينا السعي ،فعىل عاتق من يقع هذا ّ
والشعب مع ًا.

التقدم في توزيع الموارد
ّ
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كل مناطق البلد .ذات يوم،
تقدمنا عىل مستوى توزيع املوارد
أجل ،لقد ّ
العامة عىل ّ
ّ
خاصة ،يستأثر هبا املقتدرون والبالط يف
كان أكرث ثروات البالد ُيستهلك يف مناطق
ّ
العامة،
أي من هذه املوارد
ذاك الزمن .مل يكن كثري من املحافظات واملدن يستفيد من ّ
ّ
ومل يكن هلا نصيب منها .قبل الثورة ،كان يف إحدى املحافظات الكبرية هلذا البلد ـ وأنا
خاصة،
هنا بالطبع ال أريد أن أذكر اسمها ،فقد ذكرت ذلك سابق ًا ـ خمسة مطارات
ّ
امللكي ،لكن مل
مناطق من تلك املحافظة ،وكانت ك ّلها ملك ًا ألتباع البالط
يف خمس
َ
ّ
( )1استخدم القائد كلمة (بالوين).

( )1قبل انتصار الثورة ،كان لسماحة القائد دور حموري وأسايس يف مواجهة نظام الشاه البائد ،وذلك
عدة مرات بني عامي (  63و ،)77ويف العام  1977تم إبعاده إىل
وع ّذب ّ
منذ عام 1962م ،وقد ُسجن ُ
منطقة ايرانشهر ،وهناك كان له دور مهم يف حتضري الناس وتوجيههم ملؤازرة الثورة ،والتوحيد بني املذاهب
والقوميات املختلفة ،وخاصة الس ّنة والشيعة.
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ٍ
عام! أي إنّه مل يكن الناس قادرين عىل االستفادة من املطار وال ّطائرة
أي
مطار ّ
يكن فيها ّ
حمددين ،هذه
اجلوية ،يف الوقت الذي كان يوجد خمسة مطارات ألشخاص ٍ َّ
واملالحة ّ
الكل يستفيدون من جميع أنواع اخلدمات
هي الالعدالة .واليوم ،عندما ننظر نجد أ ّن ّ
كل أنحاء
واملواصالت والطرقات واألوتوسرتادات والشوارع املرحية .وتتو ّفر يف ّ
أرشت فقد كان الكثري من مناطق
العلمي .وكما
البالد إمكانيات الدراسة والتحصيل
ُ
ّ
البالد يف ذلك احلني  -وحىت املدن  -تعاين من ق ّلة املدارس الثانوية .وعندما كنت
شاهدت تلك األوضاع هناك ،فقد
مبعد ًا إىل حمافظيت بلوشستان وسيستان آنذاك(((،
ُ
كل تلك
كان أكرث مدن تلك املحافظة يعاين من نقص يف
الثانويات .وكان هناك يف ّ
ّ
مستضعف ،من الدرجة الثالثة أو الرابعة .وأنتم اليوم،
صغري
جامعي
املحافظة مرك ٌز
ٌ
ٌ
ّ
وبقية املحافظات ،ستالحظون أ ّن اجلامعات
عندما تلقون نظرة عىل تلك املحافظةّ ،
حسن ،هذه هي العدالة،
منترشة يف جميع املدن ،وهو ما يزيد من فرص الدراسة.
ٌ
العلمي مو ّزعة عىل خمتلف مناطق البالد ،وكذا
ومعناها هو أ ّن إمكانيات التحصيل
ّ
أمر ممتاز .يف املايض ،مل يكن
توزيع اإلمكانات املا ّد ّية والرثوات ّ
املالية ،والعلم ،وهذا ٌ
أما
متاح ًا للنخب يف املدن النائية وأصحاب االستعدادات املميزّ ة أن يظهروا ما لدهيمّ ،
اليوم ،فلم يعد األمر كذلك ،ففي أسفراين وغريها من املناطق ،عندما يربز إنسا ٌن مميزّ
ترحب به وجت ّله وتستفيد
قادر عىل إظهار
نخبويته ومتيزّ ه ،فإ ّن أجهزة البالد املختلفة ّ
ّ
للتقدم ـ
شك بأ ّن هذا املؤرش
ّ
من قدراته .مل يكن األمر كذلك يف املايض .هلذا ،ال ّ
الذي هو مؤشرّ العدالة ـ أصبح مميزّ ًا مقارنة باملايض .لك ّننا ما زلنا متخ ّلفني إىل اآلن
مقارن ًة مع ما نفهمه من اإلسالم ونعرفه .جيب علينا أن نسعى ونعمل .ما أريد أن
أخلص إليه من جمموع النقاط اليت ذكرت لكم يا أبنايئ األع ّزاء ،وخصوص ًا الشباب
ِ
ساحة
األع ّزاء ـ من النساء والرجال والفتية والفتيات ـ هو أ ّن بلدنا وشعبنا يوجد يف
مواجهة كربى فيها موانع وعقبات ،ويف هذه الساحة ال يشعر بلدنا بالضعف .ال
والقوة ،ونعلم أنّنا نستطيع إزالة جميع هذه العقبات
نشعر باهلوان ،وإنّما باالقتدار
ّ
بالسعي املتواصل .بعض هذه املوانع هو موانع طبيعية ،وينبغي التعامل معها بنحو،
تقدم
مفروض علينا ،موانع
ومكافحتها ،وبعضها
سياسية ،مشكالت أوجدها أعداء ّ
ٌ
ّ
البلد يف طريق هذا الشعب عىل شكل مانع ،وهذه ينبغي التعامل معها بنحو ٍ آخر.
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مصريي ًا وحاسم ًا يف هذه الساحة من املواجهة ،وهذه املنازلة
إ ّن ما يمكن أن يكون
ّ
البرشية ،وحرب اإلرادات ،هو العزم واإلرادة والبصرية ووضوح الرؤية عندكم أيهّ ا
ّ
الشعب العزيز .فوحدة شعب إيران ،وا ّتحاد كلمة مسؤويل البلد ،وتعاون جميع
كل واحد من أبناء الشعب واجباته ومسؤولياته،
األجهزة عىل اختالفها ،وأن يعرف ُّ
التقدم ،وحيقّق لنا تلك الصورة ،وذاك الوجه الالئق
يمكن أن يوصلنا إىل املزيد من ّ
هبذا البلد ،وهذا الشعب العزيز واملوهوب.
ويتصورون أ ّن بإمكاهنم إجياد مانع ٍ ورادع ٍ يف طريق هذا الشعب
إ ّن أعداءنا خي ّططون
ّ
التقدم .لكن فليطمئ ّنوا وليعلموا  -وكما أظهرت
الكبري والعازم ،كي ال يتحقّق هذا ّ
جتربتنا منذ بداية الثورة وإىل اليوم ،كذلك يف املستقبل  -أنهّ م (أعداؤنا) سينهزمون يف
كل مؤامراتهم ومكرهم وكيدهم .لقد جاء الكثري من الساسة ،يف الدول اليت تعارضنا،
ّ
ٍ
كل واحد منهم
ورحلوا ـ يف أمريكا ويف إنكلرتا ويف بعض الدول األخرى ـ جاء ّ
ٍ
اجلمهورية
اإلسالمية ونظام
اإلسالمية ،والثورة
بقلبٍ ميلء باحلقد والبغض للحركة
ّ
ّ
ّ
كل ما أمكنهم ،وسعوا لتحقيق إنجازات،
اإلسالمية ،فخ ّططوا وبرجموا ،وبذلوا ّ
ّ
ّ
اإلسالمية وشعب إيران سوف يركعان .فهؤالء رحلوا ،وقد
ة
اجلمهوري
ن
أ
روا
وتصو
ّ
ّ
ّ
ً
لكن شعب إيران ما زال حارضا يف الساحة مرفوع الرأس
نُسيت حتىّ أسماؤهمّ ،
ٍ
األول.
وشاخم ًا بحمد اهلل ،ويميض يف طريقه بإرادة أقوى وعزم أكرث رسوخ ًا من اليوم ّ
اإلسالمية ،وهذا الشعب العظيم ،الذي
اجلمهورية
قوة مستقبل نظام
ّ
إ ّن هذا ُيظهر ّ
ّ
اختار هذا النظام ودعمه.

حذا ِر الغفلة والغرور
كل هذه املالحم جيب
بال ّطبع ،جيب أن ال نُصاب بالغرور .فإىل جانب احلديث عن ّ
العدو ومكره؛ أل ّن ذلك
نغرت بأنفسنا ونغفل عن كيد
ّ
أن أذكر هذا أيض ًا :علينا أن ال ّ
من شأنه أن يستتبع خماطر كثرية .ال ينبغي الغرور .إنّين  -أنا العبد  -أويص املسؤولني
العدو ضعيف ًا ،فال ينبغي الغفلة عن
دوم ًا ،وأقول هلم كونوا أقوياء ،لكن ال حتسبوا
ّ
يتحدث عن
العدو .فإ ّن
يتحدث عن احلظر ،ويوم ًا ّ
العدو يتس ّلل من طرقٍ خمتلفة ،يوم ًا ّ
ّ
ّ
ً
الثقايف،
يتحدث عن احلرب الناعمة ،وآخر عن الغزو
العسكري ،ويوما آخر
االعتداء
ّ
ّ
ّ
(((
متعددة ،وجيب احلذر منه.
الثقايف للغرب ،
وآخر عن الناتو
فالعدو يتس ّلل من طرق ّ
ّ
ّ
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( )1الناتو الثقايف :اصطالح جديد أطلقه قائد الثورة اإلسالمية عىل طبيعة الغزو الثقايف واإلعالمي احلايل
يف شباط  2012أثناء كلمة ألقاها عىل حشد من املفكرين والعلماء يف منطقة سمنان .وهو تعبري آخر عن

حتدثنا عنه ،وهذا املستقبل املرشق الذي رسمناه ،وهذا األفق
إ ّن هذا
التقدم الذي ّ
ّ
ّ
واجلذاب الذي يرتاءى أمامنا ،إنّما يتحقّق فقط عندما نكون حذرين يقظني،
اجلميل
ملتفتني غري غافلني .علينا ألاّ
كل يشء عىل ما يرام ،فننرصف براحة بال إىل
نتصور أ ّن ّ
ّ
الشخصية ،ونغفل عن النظر إىل مستقبل البلد.
أعمالنا
ّ

دعم اإلنتاج المح ّل ي
لكن سأذكر جمل ًة واحدة .لقد أكّ دنا عىل اإلنتاج املحليّ ّ  ،سواء أكان مع بداية العام
ويف شعار هذه السنة أم يف األحاديث اليت صدرت طيلة هذه األشهر ،منذ بداية السنة.
حسن ،إ ّن اإلنتاج املحليّ حيتاج إىل االستهالك املحليّ ّ وهذا األمر يقع عىل عاتق ال ّشعب.
ٌ
االستهالكية ممّا ننتجه نحن .وإنّه ملن اخلطأ أن يكون سعي الناس
جيب أن نختار سلعنا
ّ
اخلارجية .فهذا ليس سوى استجابة
با ّتجاه املاركات التجارية واألجنبية واألسماء
ّ
وجه إىل املرشوع العام
هلوس
شخيص ،لك ّنه رضبة ُت ّ
واألسايس .إ ّن االستهالك املحليّ ّ
ّ
ّ
كل تلك املشاكل اليت أشار إليها إمام اجلمعة
يزيد من اإلنتاج
حيل ّ
املحيل ،الذي بدوره ّ
ّ
احلرب الناعمة واملواجهة الثقافية اليت يقوم هبا الغرب بعد فشله يف اهليمنة والسيطرة العسكرية املبارشة؛
وذلك لتشابه هذا املرشوع اجلديد جلهة السيطرة عىل العامل اإلسالمي باستخدام اإلعالم والثقافة والدعاية،
بحلف الناتو العسكري.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أهايل أسفراين

إ ّن من اخلصائص اليت لفتت نظري  -أنا العبد  -بشأن أسفراين املشاركة الواسعة
جد ًا .فمحافظة
مهم ّ
ألهايل هذه املنطقة األع ّزاء يف االنتخابات املختلفة .وهذا ٌ
أمر ٌّ
خراسان الشمالية حتوز عىل املراتب األوىل ،من حيث املشاركة يف االنتخابات.
عد أسفراين املدينة األوىل يف هذا املضمار عىل مستوى املحافظة .فاملشاركة يف
فيما ُت ّ
االنتخابات ،والوعي ،والبصرية ،واملشاركة يف صناديق االقرتاع ليس عمالً ناشئ ًا من
أحتدث عن االنتخابات إن شاء اهلل يف هذا السفر،
عمل صالح .وسوف ّ
البطالة ،بل هو ٌ
لدي ما أقوله ـ لكن اآلن لن أدخل يف هذا البحث
يف اللقاءات األخرى مع الناس ،إذ ّ
كل البالد ،بالواجب
 لكن جمرد أن يشعر الناس أو سكّ ان ّأية مدينة أو حمافظة ،ويف ّواملسؤولية جتاه املستقبل وجتاه إدارة البالد ،ويريدون عىل أساسه املشاركة والزنول إىل
العدو أن يفرضها
أمر له قيمته وأمهيته ،وهو يقابل تلك الغفلة اليت يريد
ّ
الساحة ،هو ٌ
روحية احلضور واملشاركة والتعاون بشأن
الروحية،
علينا .جيب احلفاظ عىل هذه
ّ
ّ
وروحية استهالك املنتجات املح ّلية مقابل املنتجات األجنبية.
االقتصادية،
القضايا
ّ
ّ
املهمة اليت لن أتناوهلا اآلن.
هذه من املقوالت والقضايا ّ
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ويقل الغالء وتزيد
يقل التضخّم
ّ
املحرتم ويقيض عىل البطالة .فعندما يتأ ّلق اإلنتاج ّ
القضية بأيدينا
فكل هذه األمور م ّتصلة ببعضها بعض ًا .وأحد أطراف
ُفرص العملّ ،
ّ
االستهالكية.
كيفية اختيارنا لسلعنا
ّ
نحن الناس ،ويكمن يف ّ

جد ًا .أسأل اهلل
لكن التوفيقات
كل حال
اإلهلية أيض ًا كثرية ّ
عىل ّ
املسؤوليات كثريةّ ،
ّ
ّ
التفضل عىل شعب إيران مثلما
تعاىل بمشيئته أن يزيد من هذه التوفيقات ويبقي هذا
ّ
بقية
فعل من قبل .وجعلكم اهلل مشمولني باأللطاف
اإلهلية واألدعية ال ّزاكية حلرضة ّ
ّ
اهلل ،أرواحنا فداه.
احلار واحلميم
إنّين ّ
أجدد شكري لكم أيهّ ا األهايل األع ّزاء ملنطقة أسفراين حلضوركم ّ
املهمة،
واحلمايس والدافئ يف جميع مناسبات الثورة ومراسمها ،وقضايا الدولة
ّ
ّ
وأظهر حيب ووفايئ لشهدائكم األع ّزاء وكباركم ومن رحل منكم ،وأسأل اهلل تعاىل
وتفضله عليكم جميع ًا.
أن يزنل رحمته
ّ
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ال

والطلب
اّ
ري من ال�شباب
يف لقاء ح�شدٍ كب ٍ
يف حمافظة خرا�سان ال�شماليّة

املناسبة :زيارة املحافظة.
حشد من الشباب والطالب.
احلضور:
ٌ
املكان :مصلىّ اإلمام اخلميين  -بجنورد.
الزمان2012/10/14 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ
َّ

ونبينا أيب القاسم املصطفى
رب العاملني،
واحلمد اهلل ّ
ّ
والصالة ّ
سيدنا ّ
والسالم عىل ّ
بقية اهلل يف األرضني.
ّ
سيما ّ
حممد وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني ،ال ّ

التقدم
مفهوم
ّ
يصب يف توضيح
إ ّن البحث الذي أريد أن أعرضه عليكم ،أيهّ ا الشباب األع ّزاء،
ّ
مهم
وتبيني
قضية ّ
القضية اليت أتيت عىل ذكرها يف اليوم ّ
األولّ :
ّ
التقدم .إنّه موضو ٌع ٌّ
بمجرد
القضية قد انتهت
نتعرض له .نحن حتم ًا ال نقنع أنفسنا بأ ّن
ّ
ّ
ّ
جد ًا جيب أن ّ
عد البداية .لقد ذكرنا أ ّن ذاك املفهوم الذي
عرض هذه املوضوعات ،إنّما هذه ُت ّ
التقدم
ويبينه لنا ،هو مفهوم
حد كبري أهداف النظام
ّ
يمكنه أن جيمع إىل ٍّ
اإلسالمي ّ
ّ
التحرك عىل
التقدم هو الذي يستدعي
تعرضنا فيما بعد لتوضيح أ ّن
ّ
ّ
ّ
والتطور .وقد ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التقدم
ن
أ
هي
ذلك
ة
ل
ع
ن
أ
ذكرنا
لقد
اهلدف؟
هو
م
التقد
ن
إ
نقول
فكيف
الطريق.
ّ
ّ
وطريق وصريورة ،لك ّنه ال يمكن
التقدم هو حرك ٌة
ال يمكن أن يتو ّقف .أجل ،إ ّن
ّ
ٌ
استمرارية ،وأل ّن االستعدادات
ويستمر عىل هذا املنوال؛ أل ّن لإلنسان
أن يتو ّقف
ّ
ّ
والتطور يف املفهوم
التقدم
للتقدم أبعاد ًا ،وإ ّن
حد ًا .لقد قلنا إ ّن
ّ
ّ
اإلنسانية ال تعرف ّ
ّ
ّ
الغربية ،فهو
الثقافة
يف
البعدين
أو
الواحد
البعد
ذي
ر
التطو
عن
خيتلف
اإلسالمي
ّ
ّ
ٍ
متعددة.
ذو أبعاد ّ
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اإلجيابية للشباب.
كل اخلصائص
إ ّن اجتماعنا هو اجتما ٌع
شبايب بالكامل مع ّ
ّ
ّ
واألمل معقو ٌد عليكم أيهّ ا الشباب اليوم ،وبصورة أكرب يف املستقبل .لقد أصغيت
بتأمل للمطالب اليت عرضها هؤالء الشباب األع ّزاء هنا .وحكمي عىل هذه
ّ
يؤيد رأيي السابق ،بشأن االرتقاء باملستوى
الكلمات أنهّ ا كانت ممتازة .وهذا ما ّ
األيام القليلة ،أينما عرض أبناء هذه املحافظة ـ
الفكري يف هذه املحافظة .يف هذه ّ
من الشباب وعوائل الشهداء ،من املع ّلمني واألساتذة ـ كلماتهم هنا ،كانت تدخل
يدل عىل أ ّن مدينة بجنورد وحمافظة
عيل الرسور والرضا ،حلظ ًة بلحظة .وهذا إنّما ّ
ّ
وثقايف راق؛ فيجب عليكم
فكري
بمستوى
الشمالية ،بحمد اهلل ،تتم ّتعان
خراسان
ّ
ً
ّ
ّ
ارتقاء يوم ًا بعد يوم .وبالتأكيد ،نحن ـ سواء أنا
أن حتافظوا عىل هذا وأن تزيدوه
ً
اإلهلية الكربى يف
نتحمل مسؤولية توظيف هذه النعمة
العبد أم سائر املسؤولني ـ
ّ
ّ
مصلحة الثورة وال ّنظام توظيف ًا صحيح ًا ،عىل أمل أن يكون هذا التوفيق من نصيبنا.
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التقدم يف املفهوم اإلسالمي ما يتع ّلق بنمط احلياة والسلوك االجتماعي
ومن أبعاد
ّ
ٍ
املهمة.
وأسلوب العيش ـ ّ
وكل هذه تسميات ألمر واحد ـ فهذا هو أحد األبعاد ّ
ٍ
املعنويات
بمقدار ما .فلو نظرنا من زاوية
ونحن نريد اليوم أن نبحث هذا املوضوع
ّ
ـ حيث إ ّن هدف اإلنسان هو الفوز والفالح والنجاح ـ فينبغي أن نويل نمط احلياة
االعتقادي،
املعنوي
(الروحانيات) والفالح
باملعنويات
أمهيةً .ولو مل يكن لدينا اعتقا ٌد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
النفيس
مهم ملن يريد العيش اهلينء واحلياة املليئة باألمن
فإ ّن تناول نمط احلياة هو ٌ
أمر ٌّ
ّ
ومهمة .فلنبحث بشأن ما ينبغي أو يمكن أن
أساسية
القضية
واألخالقي .هلذا ،فإ ّن
ّ
ّ
ّ
ّ
ُيقال يف جمال نمط العيش .لقد قلنا إ ّن هذه هي بداية وانطالقة البحث.

اإلسالمية
بناء الحضارة
ّ

اإلسالمية اجلديدة ـ ففي
التقدم من جميع األبعاد بمعىن بناء احلضارة
لو أخذنا
ّ
ّ
اإلسالمي ـ هنا سنقول إ ّن
للتقدم وفق املفهوم
وخارجي
عيين
ق
ّ
النهاية يوجد مصدا ٌ
ّ
ّ
ّ
إسالمية
اإلسالمية ،هو عبارة عن إجياد حضارة
هدف شعب إيران ،وهدف الثّورة
ّ
ّ
األول ما
جديدة .فهذه حسابات صحيحة ،فلهذه احلضارة اجلديدة قسمان :القسم ّ
يتع ّلق باألداة ،والقسم اآلخر ما يرتبط باملضمون واألساس واألصل .وجيب تناول
كال القسمني.
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فما هو ذاك القسم املتع ّلق باألداة والوسيلة؟ إنّه عبارة عن تلك القيم اليت نطرحها
والصناعة ،والسياسة ،واالقتصاد،
تطور البلد :العلم ،واالخرتاع،
اليوم حتت عنوان ّ
ّ
فكل ذلك هو
والعسكري،
السيايس
واالقتدار
والشأنية الدولية ،واإلعالم وأدواته؛ ّ
ّ
ّ
ّ
جيد ًا يف هذا القسم عىل صعيد
من قسم أداة احلضارة ووسيلتها .وبال ّطبع لقد ّ
تطورنا ّ
العلمي أم القضايا
السيايس أم
وجيدة؛ سواء يف املجال
البلد .لقد أُنجزت
ٌ
أعمال كثرية ّ
ّ
ّ
االجتماعية ،وكذلك أيض ًا يف جمال االخرتاعات ـ حيث شاهدتم اآلن نموذج ًا عنها،
ّ
(((
وقد قام هذا الشاب العزيز برشح األمر لنا ـ وما شابه إىل ما شاء اهلل عىل مستوى
جي ٌد يف البالد
البلد ككل .ففي هذا القسم املتع ّلق باألداة والوسيلة ،حصل ّ
تطو ٌر ّ
كل الضغوط واحلظر وأمثاله.
بالرغم من ّ
( )1أحد احلارضين الذين ألقوا كلماتهم خالل اللقاء.

العقل المعاش

التقدم في األدوات والبرمجيات
ّ

برجميات((( ( )softwareاحلضارة؛ وذاك
حسن ،يمكن ّ
ٌ
عد هذا القسم بمزنلة قسم((( ّ
نتقدم يف هذا
األول يرتبط باألجهزة واألدوات ( .)hardwareفلو أنّنا مل ّ
القسم ّ

( )1وردت يف الكتب واملصنفات الروائية عبارات من قبيل عقل املعاش وعقل املعاد ،يقصد من األول:
والترصف وفق مقتضيات العقل واحلكمة ،ورد يف
حسن التدبري وإتقان العمل واحلكمة يف ابتغاء الوسيلة
ّ
هنج البالغة :أوحى اهلل إىل داود «إذا رأيت عاقالً فكن له خادماً».
ِ
يعد الكايف أحد الكتب الروائية األربعة املشهورة عند الشيعة،
( )2كتاب العرشة :أحد أبواب كتاب «الكايف»ُّ .
حيث يعتمد عليها الفقهاء يف االستدالل عىل األحكام الفقهية واستنباطها .والعرشة معناها اخللطة والصحبة
من املعارشة ،ويتضمن الكتاب جمموعة الروايات املتصلة بأصول العالقات واالختالط والتعامل مع الناس،
وما فيها من آداب وسنن ومستحبات.
يتصل بالتدبري والتخطيط والتقدير
وما
وجوهرها،
ومضموهنا
احلياة
( )3املقصود من الربجميات :نمط
ّ
وأنماط السلوك واملعاملة...
( )4األدوات :وسائل العيش واحلياة ،واألدوات العلمية والتكنولوجية وما ينتج عنها من تطور يف وسائل
والشأنية
والصناعة ،والسياسة ،واالقتصاد ،واالقتدار السيايس والعسكري،
العيش ،أي :العلم ،واالخرتاعّ ،
ّ
كل ذلك هو من قسم أداة احلضارة ووسيلتها ،حسب ما ورد يف اخلطاب.
الدولية ،واإلعالم وأدواته؛ ّ
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احلقيقي فهو تلك األمور اليت تشكّ ل مضمون حياتنا؛ وهو نمط احلياة ا ّليت
أما القسم
ّ
ّ
كقضية األرسة ،ونمط
للحضارة،
واألسايس
احلقيقي
القسم
هو
فهذا
عنه.
ثنا
حتد
ّ
ّ
ّ
ّ
ونوعية الغذاء والطبخ والرتفيه،
الزواج ،ونوع املسكن واللباس ونمط االستهالك،
ّ
ّ
حمل العمل واجلامعة
وقضية
اخلط ،واللغة،
ومسألة
التكسب والعمل ،وسلوكنا يف ّ
ّ
ّ
السيايس ويف الرياضة ،ويف اإلعالم اخلاضع إلرادتنا ،ويف
ويف املدرسة ،ويف النشاط
ّ
سلوكنا مع األب واألم ،ومع الزوج واألبناء ومع الرئيس واملرؤوس والرشطة
والعدو
احلكومي ،ويف أسفارنا ونظافتنا وطهارتنا وسلوكنا مع الصديق
والعامل
ّ
ّ
األسايس للحضارة اليت متثّل صلب حياة اإلنسان.
فكل هذه ترتبط بالقسم
واألجنيبّ ،
ّ
ّ
األسايس
قسمها
يف
ـ
إليه
ق
التطر
نريد
الذي
اليشء
ذاك
ـ
اجلديدة
ة
اإلسالمي
احلضارة
إ ّن
ّ
ّ
ّ
األساسية للحياة ،وهذا هو اليشء الذي
تتشكّ ل من هذه األمور .فهذه هي املضامني
ّ
(((
اإلسالمي بالعقل املُعاش .فالعقل املُعاش ال ينحرص بتحصيل
ُيعبرّ عنه يف املصطلح
ّ
عد
املال وإنفاقه
الساحة الواسعة اليت ُذكرت ُت ّ
وكيفية تأمينه ورصفه؛ كلاّ ّ ،
فكل هذه ّ
ّ
أبواب حتت عنوان «كتاب
واملهمة
الروائية األصيلة
من العقل املُعاش .توجد يف كتبنا
ّ
ٌ
ّ
ِ
(((
آيات
العرشة»  ،فكتاب العرشة يتناول هذه األمور .ويف القرآن الكريم نفسه توجد ٌ
كثرية ناظر ٌة إىل هذه األمور.
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األول ال
كل أنواع
القسم املتع ّلق بمنت احلياة ،فإ ّن ّ
التطور اليت حقّقناها يف القسم ّ
ّ
النفسية ،كما الحظتم
يمكنها أن تنقذنا ،وال يمكنها أن متنحنا األمن والطمأنينة
ّ
كيف أنهّ ا مل تتمكّ ن من ذلك يف الغرب .فهناك توجد الكآبة واليأس واإلحباط
والعبثية
والالهدفية
الداخيل وانعدام أمن الناس يف املجتمع ويف األرسة،
والدمار
ّ
ّ
ّ
والقوة
العلمي،
للتطور
النووية واألنواع املختلفة
بالرغم من وجود الرثوة والقنبلة
ّ
ّ
ّ
ّ
القضية هو أن نتمكّ ن من إصالح احلياة يف جوهرها ومضموهنا،
العسكرية .فأساس
ّ
ّ
تطورنا يف الثورة يف هذا
وإصالح هذا القسم
األسايس للحضارة .وبالتأكيد ،مل يكن ّ
ّ
للتحرك ا ّلذي حصل
حتركنا يف هذا املجال مشاهب ًا
املجال ّ
ّ
تطور ًا ملحوظ ًا .فلم يكن ّ
نتطور يف
نتطور.
حسن ،جيب علينا أن ّ
ٌ
يف القسم ّ
نحدد اآل ّفات ،فلماذا مل ّ
األول ،فلم ّ
هذا القسم؟

ضرورة معالجة اآلفات
كيفية معاجلة هذه األمور .فعىل من تقع
وبعد كشف العلل واألسباب ننهض لتناول ّ
والسياسية ـ وعىل عاتقكم
الفكرية
املهام؟ إنهّ ا تقع عىل عاتق النخب ـ النخب
هذه
ّ
ّ
ّ
االجتماعية اخلطاب الناظر إىل رفع اآلفات يف
وعىل عاتق الشباب .فلو ُوجد يف بيئتنا
ّ
جيد ًا يف هذا القسم ،بالنظر إىل
هذا املجال ،يمكن االطمئنان إىل أنّنا سنحقّق ّ
تقدم ًا ّ
اإلسالمية ويف شعب إيران ،واالستعداد احلاصل.
اجلمهورية
ال ّنشاط املوجود يف نظام
ّ
ّ
اإلسالمي لشعب إيران والثورة
حينها سيصبح تأ ّلق شعب إيران وانتشار الفكر
ّ
نحدد اآلفات وبعدها نقوم بالعالج.
اإلسالمية
اإليرانية يف العامل أسهل .جيب علينا أن ّ
ّ
ّ

اإلعالمية واملنابر املختلفة
النخب مسؤولون ،وكذلك احلوزة واجلامعة والوسائل
ّ
الثقايف والرتبية
ومديرو الكثري من األجهزة ،وخصوص ًا األجهزة العاملة يف املجال
ّ
التعليمي هم
والتعليم .وأولئك الذين خي ّططون للجامعات أو املدارس يف املجال
ّ
التعليمية وخمططات الكتب
حيددون املناهج
مسؤولون يف هذا املجال .والذين ّ
ّ
فكل هذه متثّل مسؤولي ًة واحد ًة ملقاة عىل عاتق
الدراسية ،هم أيض ًا مسؤولونّ .
ّ
اجلّميع .جيب علينا أن نستنفر جميع ًا ونعيل الصوت .يف هذا املجال جيب علينا أن
نتحرك.
نعمل وأن ّ
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تامة من جميع اجلهات ،بل
نصور
حتم ًا ،نحن ال نريد هنا أن
القضية عىل أنهّ ا ّ
ّ
ّ
اجلماعي يف جمتمعنا ضعيفة؟ هذه آفة.
نعرض فهرس ًا :فلماذا نجد ثقافة العمل
ّ
تعرض
مع أ ّن الغربيني نسبوا العمل
وثبتوهّ ،
اجلماعي إىل أنفسهم ّ
لكن اإلسالم ّ
ّ
(((
(((
له قبلهم بكثري﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾  ،أو ﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾
جماعي ًا؛ ﴿ ﭵ ﭶ﴾((( .فلماذا
أي أ ّن االعتصام بحبل اهلل نفسه ،جيب أن يكون
ّ
نجد الطالق شائع ًا يف بعض مناطق بلدنا؟ ملاذا نجد كرثة إقبال الشباب يف بعض
املخدرات؟ وملاذا ال ُتراعى الضوابط املطلوبة يف العالقات بني
مناطق بلدنا عىل
ّ
اجلريان؟ ملاذا نجد صلة الرحم فيما بيننا ضعيفةً؟ وملاذا لسنا شعب ًا منضبط ًا انضباط ًا
السيارات يف ال ّشوارع؟ إ ّن هذه آفة .املرور والرت ّدد الدائم يف
ّ
تام ًا يف جمال ثقافة قيادة ّ
أساسية .وإىل أي
قضية
قضية
ّ
هامشية ،وإنّما ّ
ّ
الشوارع هو من قضايانا ،وهي ليست ّ
رضوري ًة لنا؟ وكم هي صحيحة؟ وما هي مقتضياتها
السكىن يف الشقق
ّ
مدى تكون ُّ
اليت ينبغي أن ُتراعى؟ وكم نراعي تلك املقتضيات واملستلزمات؟ وما هو أنموذج
املعمارية يف جمتمعنا؟ فانظروا كم أ ّن هذه القضايا
الرتفيه السليم؟ وما هو نوع اهلندسة
ّ
كل جماالت احلياة داخل ًة يف هذه املقولة املتع ّلقة بنمط احلياة ،أي
املتنوعة والشاملة يف ّ
ّ
أي
والواقعي للحضارة ،الذي يرتبط
واحلقيقي
األسايس
يف هذا القسم
بسلوكياتنا .إىل ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ومنطقي؟
عقالين
احلالية عندنا مع احتياجاتنا؟ وكم هو
مدى يتناسب نوع العمارة
ّ
ٌّ
ّ
وقضية الزينة بني الرجال والنساء كيف تكون؟ وإىل
وماذا عن تصميم األلبسة لدينا؟
ّ
أي مدى هي صحيحة؟ وكم هي مفيدة؟ وهل أنّنا نعتمد الصدق دائم ًا يف السوق
ّ
يروج الكذب فيما بيننا؟ وملاذا نستغيب بعضنا
واإلدارات واملعارشات
اليومية؟ وكم ّ
ّ
بالرغم من قدرتهم عليه؟ فما هي ع ّلة هذا
بعض ًا؟ وملاذا هيرب بعضهم من العمل ّ
االجتماعية ،فما هي
احلدة دون سبب يف البيئة
التهرب؟ إ ّن بعضهم يظهر الكثري من ّ
ّ
ّ
والتحمل املوجود عند بعضنا؟ وكم ينبغي أن
الصرب
وانعدام
ة،
احلد
هذه
أسباب
ّ
ّ
اإلعالمية؟ وكم أ ّن هذه احلقوق
نراعي حقوق األفراد؟ وما مدى مراعاتها يف الوسائل
ّ
التهرب من
ُتراعى يف اإلنرتنت كذلك؟ إىل ّ
أي مدى نحرتم القانون؟ وما هو سبب ّ
املهين
خطر  -عند بعض أفراد شعبنا؟ إىل أي مدى الوجدان
القانون ـ الذي هو ٌ
مرض ٌ
ّ
أي
حارض يف املجتمع؟ وإىل أي مدى يتحقّق االنضباط
االجتماعي يف املجتمع؟ وإىل ّ
ٌ
ّ
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النوعي يف
يتم االلتفات إىل اإلنتاج
مدى اإلتقان موجو ٌد يف
اإلنتاجية؟ وإىل أي مدى ّ
ّ
ّ
القطاعات املختلفة واالهتمام به؟ ملاذا تبقى بعض الكلمات واآلراء واألطروحات
اجليدة يف حدود النظر والكالم؟ وهو ما الحظتم اإلشارة إليه .ملاذا ُيقال لنا إ ّن ساعات
ّ
اإلدارية عندنا قليلة؟ إ ّن ثماين ساعات من العمل ينبغي إن
األجهزة
عمل
يف
اإلنتاج
ّ
إنتاجيتها بمقدار ثماين ساعات؛ فلماذا تكون بمقدار ساعة أو نصف ساعة أو
تكون
ّ
روج لزنعة االستهالك بني الكثري من أبناء شعبنا؟
ساعتني؟ أين هي املشكلة؟ ملاذا ُي ّ
هل أ ّن االستهالك فخر؟ االستهالك يعين أن ننفق كل ما نحصله عىل ٍ
أمور ليست من
ّ
ٌ
رضوريات احلياة .ماذا نفعل القتالع جذور الربا من املجتمع؟ وماذا نفعل من أجل
ّ
أن ُتراعى حقوق الزوج والزوجة وحقوق األبناء؟ ماذا نفعل لكي ال ينترش الطالق
حاصل يف الغرب؟ وكذلك األمر فيما يتع ّلق بتفكّ ك
األرسي عندنا كما هو
والتفكّ ك
ٌ
ّ
األرسة؟ ماذا نفعل لكي ُتحفظ كرامة املرأة يف جمتمعنا وتبقى ع ّزة أرستها وكرامة
االجتماعية
االجتماعية و ُتحفظ حقوقها
حمفوظةً ،وتتمكّ ن من القيام بمسؤوليا ّتها
ّ
ّ
تضطر املرأة الختيار أحد األمور املذكورة (فقط)؟
واألرسية أيض ًا؟ ماذا نفعل كي ال
ّ
ّ
األساسية .ما هو مستوى حتديد النسل يف جمتمعنا؟ لقد ا ّتخذنا قراراً
إ ّن هذه من قضايانا
ّ
حمدد ،لكن نسينا بعدها إ ّن هذا املقطع
حمدد ،وله حاجة يف مقطع ٍ ّ
كان له عالقة بزمن ٍ ّ
ملدة ساعة ،فتفتحوهنا
الزمين قد ولىّ ! فافرضوا مثالً أ ّن ُيقال لكم افتحوا هذه
احلنفية ّ
ّ
ّ
ثم ُينقل
سنة.
عرشة
وخمس
سنوات،
عرش
ت
مر
لقد
وغفلنا،
ذهبنا
لقد
وتذهبون!
ّ
ّ
لنا يف التقارير اآلن أ ّن جمتمعنا يف املستقبل غري البعيد سوف يصبح جمتمع ًا هرم ًا ،وأ ّن
اإليراين اليوم سوف تزول عنه .إىل أي
الشبابية اليت يتم ّتع هبا املجتمع
هذه الصورة
ّ
ّ
مدى يمكن حتديد النسل؟ ملاذا يوجد يف بعض املدن الكربى بيوت للع ّزاب؟ كيف
سيئة؟ هل هي
تس ّلل هذا املرض
الغريب إىل جمتمعنا؟ وما هي نزعة الرتف؟ هل هي ّ
ّ
احلد
نتعدى ّ
جيدة؟ ماذا نفعل لكي ال ّ
سيئة؟ إىل ّ
أي مدى هي ّ
جيدة؟ إىل أي مدى هي ّ
ّ
أقسام خمتلفة من قضايا نمط احلياة ،وتوجد عرشات
هذه
ئ؟
السي
احلد
يف
ونقع
د
اجلي
ٌ
ّ ّ
ّ
ّ
أهم من بعضها اآلخر .هذا عبارة
بعضها
ن
إ
حيث
القبيل؛
هذا
من
األخرى
املسائل
ّ
عن فهرسة لتلك األمور اليت تشكّ ل ُعمدة احلضارة ومتنها .واحلكم عىل ّأية حضارة
مبين عىل هذه األمور.
ٌّ
ّ
سيارات وصناعات وثروات
فيها
ن
أ
د
بمجر
حضارة
ة
أي
عىل
نحكم
أن
يصح
ال
ّ
ّ
ّ
ّ
تعم املجتمع وحياة الناس .هذا هو
ونمتدحها؛ يف حني أنهّ ا تعاين مشاكل
داخلية كثرية ّ
ّ
تؤمن هذا القسم من أجل أن يشعر الناس بالطمأنينة
األصل وتلك هي األدوات اليت ّ
اإلنساين
الرقي
ويتحركوا ويبلغوا
يتقدموا
واألمل باحلياة واألمن
املعييش ،وأن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املطلوب.

مقولة ثقافة الحياة

تقدم من دون إيمان
ال ّ

توجد نقطتان أو ثالث بشأن إجياد هذا الوضع ،ولوازم يوجدها سعينا وراء هذه
االجتماعي ونمط العيش
الثقافة ،جيب االلتفات إليها .النقطة األوىل هي أ ّن السلوك
ّ
فكل هدف ٍ نضعه للحياة أو نرسمه ألنفسنا،
يتبع تفسرينا للحياة :فما هو هدف احلياة؟ ّ
أساسية وهي
طبيعي نمط حياة متناسب معه .وهنا توجد نقطة
يعرض أمامنا بشكل
ّ
ّ
نحدد هدف ًا للحياة وأن نؤمن به .دون اإليمان ال يمكن حتقيق
اإليمان .جيب علينا أن ّ
التقدم يف هذه األقسام ،وال يمكن القيام بالعمل الصحيح .وهنا سواء كان ما نؤمن به
ّ
الفاشية ،أم التوحيد األصيل ،ففي ال ّنهاية
الشيوعية أم
الرأسمالية أم
الليربالية أم
هو
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
قضية اإليمان
جيب أن نؤمن بيشء ما ونعتقد به ونسعى با ّتجاه هذا اإليمان واالعتقادّ .
مهمة .فاإليمان بأصل ٍ ما ،واإليمان بمرساة حقيقية لالعتقاد ،جيب أن يتحقّق .وعىل
ّ
يتم اختيار نمط احلياة.
أساس هذا اإليمان ّ
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توجد مقول ٌة مطروح ٌة هنا ومتأل الذهن بعنوان مقولة ثقافة احلياة .علينا أن نسعى
بالصورة اليت يريدها اإلسالم.
لتبيني ثقافة احلياة وتدوينها وأن نعمل عىل تطبيقها ّ
حدد لنا أسس وجذور مثل هذه الثقافة .وهذه األسس
بالطبع ،إ ّن اإلسالم قد ّ
واجلذور هي عبارة عن التعقّل واألخالق واحلقوق ،فهذه األمور قد جعلها اإلسالم
اإلسالمي لن يتحقّق،
التطور
يف أيدينا .ولو مل نتناول هذه املقوالت بصورة جا ّدة فإ ّن
ّ
ّ
اإلسالمية اجلديدة .فمهما بلغنا يف الصناعة ،ومهما بلغت
ولن تتشكّ ل احلضارة
ّ
(((
التطور
اكتشافاتنا واخرتاعاتنا ،فما مل نصلح هذا القسم فإنّنا ال نكون قد حقّقنا
ّ
احلقيقي .جيب علينا أن نعمل كثري ًا.
اإلسالمي بمعناه
والتقدم
ّ
ّ
ّ

األيديولوجيا
مغالطة اجتناب
ّ

أبينها لكم أيهّ ا الشباب :هناك بعض املتفلسفني الغربيينّ يطرحون
توجد هنا مغالط ٌة ّ
(((
الثقافية أنّه ُيطرح
األيديولوجية  .ترون أحيان ًا يف بعض هذه املقاالت
عنوان اجتناب
ّ
ّ
باأليديولوجية.
السيد ،ال يمكن إدارة املجتمع
ّ
عنوان «اجتناب األيديولوجيا» :أيهّ ا ّ
لقد ذكر هذا األمر بعض الفالسفة أو املتظاهرين بالفلسفة الغربيني ،وهنا أيض ًا هناك
غائية من دون أن يدرك عمق هذا الكالم وأبعاده.
كرر هذا األمر
ويكرره بطريق ًة ّبب ّ
ّ
من ّ
( )1أي املضمون.
عقائدية لنظام احلياة.
رؤية
باع
ت
وا
تبين
من
االنخالع
بمعىن
كونية،
رؤية
أي
( )2أو التربؤ من
ّ ّ
ّ
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أيديولوجيا.
يتحرك من دون
أي شعبٍ يدعو إىل بناء حضارة ،يمكنه أن
ال يوجد ّ
ّ
ّ
ٍ
أي شعب يمكن أن يكون صانع ًا للحضارة من
ومل حيدث مثل هذا سابق ًا .ال يوجد ّ
ألي ٍ
أيديولوجيا أو مذهب .تلك األمور اليت تشاهدوهنا
فكر أو
دون أن يكون ممتلك ًا ّ
ّ
األيديولوجيا،
اليوم ،واليت أوجدت احلضارة املا ّدية يف العامل ،إنّما حتقّقت من خالل
ّ
رأسماليون ،وقالوا نحن
شيوعيون ،وقالوا نحن
رصحوا بذلك وقالوا نحن
ّ
ّ
وقد ّ
حتملوا
نعتقد باالقتصاد
الرأسمايل ،وطرحوه واعتقدوا به وسعوا نحوه .بالطبع لقد ّ
ّ
املتاعب ودفعوا األثمان .فدون امتالك مذهب أو فكر أو إيمان ،وبدون السعي من
أجله واإلنفاق عليه؛ ال يمكن صناعة احلضارة.

المذل
التقدم يتنافى مع التقليد
ّ
ّ

الدول مق ّلدة ،إذ أخذ من الغرب ومن ص ّناع احلضارة املا ّد ّية شيئ ًا
بال ّطبع ،بعض ّ
وشكّ ل حياته عىل أساسه .أجل ،إ ّن هؤالء من املمكن أن يصلوا إىل بعض أنواع
تقدم ٍ
وسطحي ،ولك ّنهم مق ّلدون وليسوا ص ّناع حضارة ،فهم
شكيل
التقدم ،وإىل ّ
ّ
ّ
ّ
إعصار ما فإنهّ م سزيولون ألنهّ م
فاقدون للجذور وعرض ًة لآلفات .فلو حصل
ٌ
فاقدون للجذور .وباإلضافة إىل أنهّ م بنوا أعماهلم عىل التقليد ،والتقليد سيطيح هبم،
الغربية دون أن يكون الكثري منها من
فهم سينالون؛ بعض منافع احلضارة املا ّد ّية
ّ
لكن جميع آفاتها وأرضارها ستكون من نصيبهم .أنا ال أريد أن آيت عىل ذكر
نصيبهمّ ،
النمو
أسماء الدول .هناك بعض الدول اليت يطرحها بعض مثقّفينا كنماذج ُتحتذى يف
ّ
االقتصادي يف كلماتهم وكتاباتهم .أجل ،من املمكن أنهّ م قد حصلوا عىل صناعة،
ّ
ٍ
ٍ
ّ
ً
أوال ،وقد
علمي
مادي أو يف جمال
تقدما يف جمال
وحقّقوا ّ
ّ
وصناعي ،لك ّنهم مقلدون ّ
ّ
ٍّ
ُوسمت جباههم بمذ ّلة التقليد وشينه .وباإلضافة إىل هذا؛ فإنهّ م يعانون من جميع
املادية للغرب ،ولك ّنهم فاقدون ألكرث منافعها .واليوم نرى احلضارة
آفات احلضارة ّ
للبرشية وألتباعها.
الغربية تظهر ما أوجدته من مشاكل
املادية
ّ
ّ
ّ

ال حضارة من دون رؤية وإيمان
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األيديولوجيا ،فاحلاجة
إذ ًا ،ال يمكن حتقيق ّأية حضارة من دون املذهب ،ومن دون
ّ
والتقدم .وهذا
التمدن جيب أن يكون متم ّتع ًا بالعلم والصناعة
هي إىل اإليمان .إ ّن هذا
ّ
ّ
لكل هذه األمور .فذاك الذي جيعل مذهب التوحيد
املذهب سيكون هادي ًا ومدير ًا ّ
يتحرك با ّتجاه التوحيد ،سوف ينال جميع هذه اخلريات
أساس ًا لعمله ،واملجتمع الذي ّ
ّ
ومتجذرة وينرش
اليت تتو ّقف عىل بناء احلضارة ،وسوف يصنع حضارة عميقة وكبرية

األهم في بناء الحضارة
العنصر
ّ
إ ّن املجتمع دون مبادئ ودون مذهب ودون إيمان يمكن أن يصل إىل الرثوة والقدرة،
لك ّنه عندما يبلغهما فإنّه يصبح حيوان ًا شبعا َن ومقتدر ًا .وإ ّن قيمة اإلنسان اجلائع هي
يؤيد اإلنسان الذي حيوز
أهم من احليوان الشبعان .فاإلسالم ال يريد هذا .فاإلسالم ّ
ّ
اإلنسانية
بالرتاب.
ة
العبودي
جبهة
غ
فيمر
هلل،
وعبد
شاكر
وهو
مقتدر
وهو
أمور
عىل
ٌ
ّ
ّ
ّ
ٌ
والعبودية هلل ،هذا ما يريده اإلسالم .يريد أن يصنع إنسان ًا ،ويوجد أنموذج ًا
واالقتدار
ّ
لصناعة اإلنسان.

اإلسالمية اجلديدة إىل اإليمان .وقد وجدنا
فبالدرجة األوىل إذ ًا ،حيتاج بناء احلضارة
ّ
هذا اإليمان ـ نحن املعتقدين باإلسالم .إيماننا هو اإليمان باإلسالم .ويمكننا أن
كل ما نحتاج إليه اليوم .وجيب
أخالقيات اإلسالم وأدبيات احلياة
نجد يف
اإلسالمية ّ
ّ
ّ
كل هذه األمور حمور أبحاثنا وحتقيقاتنا .لقد قمنا بالكثري من األعمال
علينا أن نجعل ّ
يف الفقه اإلسالمي واحلقوق اإلسالمية ،فيجب علينا أن نقوم بعمل ٍ عظيم ٍ
ونوعي
ّ
ّ
ّ
تتحملها
العميل ـ وهي مسؤولية
اإلسالمي
اإلسالمية والعقل
فيما يتع ّلق باألخالق
ّ
ّ
ّ
ّ
احلوزات والعلماء واملحقّقون والباحثون واجلامعة ـ وأن نجعلها (تلك األمور)
التعليمية .هذا ما نحتاج إليه اليوم وجيب أن
أساس ختطيطنا وأن ندخلها يف مناهجنا
ّ
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األول هو احلاجة إىل اإليمان .إ ّن سوق
فكره وثقافته يف العاملً .
بناء عليه ،إ ّن األمر ّ
املجتمع نحو الالإيمان هو من تلك املؤامرات اليت سعى إليها أعداء صناعة احلضارة
بشدة.
اإلسالمية ،وهم اآلن يتابعون هذا ويسعون من أجله ّ
ّ
أشخاص ّ
الدينية
حيذروننا من الشعارات
الثقافية ،يوجد
يف يومنا هذا ويف البيئات
ٌ
ّ
ّ
الدينية اليت حصلت يف
بأشكال ٍ وطرق خمتلفة ،ويشكّ كون بمرحلة ذروة الشعارات
ّ
السنوات العرش اليت تلت الثورة ،وهم اليوم يومهون أنفسهم بشأن تكرار الشعارات
واإلسالمية ،ويريدون أن يلقوا هذه األوهام يف قلوب
الثورية
الدينية وال ّشعارات
ّ
ّ
ّ
ّ
وموجع للرأس ،ويستتبع احلظر
مكلف
هذا
ن
إ
د
السي
ا
أ
ويقولون:
اآلخرين
ٌ
ٌ
يهّ
ّ
ّ
والتهديدات .وإذا أحسنا الظ ّن هبم ،نقول إنهّ م مل يطالعوا التاريخ  -وبالطبع لدى
ظن أيض ًا  -فلو كانوا قد قرأوا ال ّتاريخ ،وا ّطلعوا عىل ما جرى وما
بعضهم سوء ّ
الغربية اليت تريد اليوم
املادية
بدأت به احلضارات وانطلقت منه ،ومنها هذه احلضارة ّ
ّ
أن تسيطر عىل العامل ،ملا قالوا مثل هذه الكالم .جيب أن نقول إنهّ م غري م ّطلعني ومل
يطالعوا التاريخ.
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اإلسالمية
األول والنقطة األوىل فيما يتع ّلق ببناء احلضارة
نسعى نحوه .هذا هو األمر ّ
ّ
األسايس من احلضارة الذي يرتبط
اجلديدة وبشأن احلصول والوصول إىل هذا القسم
ّ
العميل.
بالسلوك
ّ
ّ
ال يمكنكم أن جتدوا ّأيا من هذه األمور اليت عنونتها وذكرتها إلاّ وقد تناوهلا اإلسالم
خاصة أو حتت عنوان ٍ عام .إ ّن أنواع سلوك اإلنسان مع األفراد الذي يكون
بصورة
ّ
سلوكياتنا ،وأصناف األشياء اليت توجد يف حياة اإلنسان
عىل عالقة هبم ،وأنواع
ّ
بالسفر ويف مورد الذهاب
االجتماعية ،ك ّلها موجودة يف اإلسالم .فيما يتع ّلق ّ
ّ
واألم ،ويف مورد التعامل،
األب
مورد
ويف
ل،
والرتج
الركوب
مورد
ويف
واإلياب،
ّ
ّ
إما أن تكون مذكور ًة يف
الصديق
ّ
والعدو ،ويف جميع األمورّ ،
ويف جمال السلوك مع ّ
خاص ،أو حتت عنوان ٍ كليّ ّ  ،حيث يمكن ألهل االستنباط
اإلسالمية بشكل
مصادرنا
ّ
ّ
والرأي أن يستخرجوا ما حيتاجون إليه منها ،وجيدوها.

اجتناب التقليد
بشدة من أجل بناء
توجد نقطة أخرى هنا أيض ًا ،وهي أ ّن علينا أن نجتنب التقليد ّ
اإلسالمية اجلديدة ،تقليد أولئك الذين يسعون لفرض
هذا القسم من احلضارة
ّ
أساليب العيش ،وأنماط السلوك عىل الشعوب .ويف يومنا هذا ،فإ ّن املظهر الكامل
الغربية .ونحن ال ننطلق من عدائنا
والوحيد هلذا اإلكراه واإللزام ،هو احلضارة
ّ
الدراسة ـ فإ ّن املواجهة والعداوة ليست
للغرب ومواجهتنا له ـ فهذا الكالم
ناشئ من ّ
ٌ
وبمجرد أن يأيت ذكر الغرب وحضارته وأساليبه ومؤامراته
عاطفية((( .إ ّن بعض الناس
ّ
ّ
أعداء له .كلاّ  ،نحن ليس لدينا
ّكم
ن
إ
ويقولون
للغرب
العداء
عىل
ذلك
حيمل
وعداواته
ٌ
مثل هذا العداء والثأر مع الغرب ـ بالطبع ،لدينا ثأر ـ لك ّننا لسنا مغرضني ،بل إ ّن هذا
مدروس.
الكالم
ٌ

هجومية
ثقافة الغرب
ّ
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للدول اليت استحسنت هذا التقليد لنفسها وعملت به ،مل
إ ّن تقليد الغرب بال ّنسبة ّ
الدول اليت وصلت بحسب الظاهر إىل
يعد عليها إلاّ بالرضر والفاجعة؛ بما يف ذلك ّ
الصناعات واالخرتاعات والرثوة لك ّنها كانت مق ّلدة .والسبب هو أ ّن ثقافة الغرب
الغربيون أبادوا
هجومية .هذه الثقافة هي ثقاف ٌة إلبادة الثقافات .فأينما جاء
هي ثقافة
ّ
ّ
( )1ال تنطلق من مشاعر عدوانية.

( )1أمري خرسو دهلوي (1325م) من أكرب شعراء اهلند ،عاش أكرث حياته يف دهلي العاصمة ،أبوه تركي
األصل .له خمسة دواوين شعرية ،وله خممسات شعرية أيضاً ،ورواية مفتاح الفتوح ،وجمموعة من القصائد
الغزلية والتارخيية ،وله أعمال نرثية منها ،خزائن الفتوح ،وكتاب يف البالغة باسم إعجاز خرسوي ،أكرث كتبه
ما تزال خمطوطة.
( )2إقبال الالهوري (ولد عام 1873م) ،من رواد اإلصالح املعروفني يف أوائل القرن التاسع عرش يف شبه
ودرس اآلداب والفلسفة .دعا إىل الوحدة بني
القارة اهلندية ،شاعر وجمدد درس الفلسفة وعلوم القرآنّ ،
املسلمني ،وإىل التقدم العلمي يف بالدهم .كانت له نشاطات سياسية يف عرص هيمنة الغرب عىل شبه القارة
اهلندية .حرض أول مؤمتر إسالمي حول فلسطني ببيت املقدس ،مع مولوي شوكت ممثالً مسلمي اهلند،
وحرض حينها العلماء :كاشف الغطاء من العراق ،والطباطبايئ من إيران ،وأمني احلسيين من فلسطني...
أنشد أشعار ًا عديدة باألردية والفارسية واالنكلزيية ،من مؤلفاته « إحياء الفكر الديين» باإلضافة إىل ديوانه
الشعري « أرسار الذات».
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االجتماعية ،وغيرّ وا تاريخ الشعوب ولغاتها
الثقافات املح ّل ّية ،واجتثّوا األسس
ّ
املحلية إىل
بدلوا لغة الناس
حل اإلنكلزي ّ
وحروفها (خطوطها) ما استطاعوا .أينما ّ
ّ
اإلنكلزيية ،وإذا ُوجدت اللغة املناسبة؛ فإنهّ م كانوا جيتثّوهنا من اجلذور .ففي شبه
ّ
فكل املكاتبات
الفارسية هي اللغة
اهلندية كانت اللغة
القارة
الرسمية ّ
لعدة قرونّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
والشخصيات
ة
األساسي
واملدارس
والعلماء
الناس
ومكاتبات
ة
احلكومي
واملراسالت
ّ
ّ
ّ
بالقوة يف
ة
الفارسي
اللغة
ومنعوا
اإلنكلزي
جاء
ة.
الفارسي
باللغة
جتري
الرئيسية كانت
ّ
ّ
ّ
ّ
األساسية للغة
اهلندية من املراكز
القارة
ّ
وروجوا للغة اإلنكلزيية .لقد كانت شبه ّ
اهلندّ ،
ّ
أما اللغة اإلنكلزيية فهي لغة الديوان
الفارسية ،واليوم اللغة
الفارسية هناك غريبةّ ،
ّ
ّ
ّ
األساسية للنخب هي باللغة
املحادثات
ن
وإ
إنكلرتا،
مع
ة
احلكومي
املراسالت
ولغة
ّ
ّ
يتحدثوا باللغة اإلنكلزيية ـ وهذا ما ُفرض عليهم .ولقد
اإلنكلزيية ـ فينبغي أن
ّ
ّ
ُ
حدث هذا يف جميع الدول اليت ُوجد فيها اإلنكلزي يف عرص االستعمار ،فرضت
الفارسية رائج ًة يف
الفارسية عىل أحد .كانت اللغة
أما نحن فلم نفرض اللغة
فرض ًاّ .
ّ
ّ
اهلندية تنشد الشعر وتؤ ّلفه
الشخصيات
رحب هبا اهلنود أنفسهم ،وكانت
اهلند ،وقد ّ
ّ
ّ
الفارسية .فمنذ القرن السابع والثامن اهلجريني وإىل هذا الزمن األخري قبل
باللغة
ّ
بالفارسية ،مثل أمري
جميء اإلنكلزي ،كان هناك شعراء كرث يف اهلند ،يؤ ّلفون الشعر
ّ
خرسو دهلوي((( وبيديل الدهلوي ـ اللذين كانا من أهل دهيل ـ وكثري من الشعراء
(((
الفاريس أكرث شهر ًة
لكن شعره
اآلخرين .إقبال الالهوري كان من أهل الهورّ ،
ّ
من شعره يف اللغات األخرى .مل نفعل ما فعله اإلنكلزي يف ترويج اللغة اإلنكلزيية يف
الفارسية برغبة الناس ،وإقبال الشعراء والعارفني ،والعلماء
اهلند ،بل راجت اللغة
ّ
يتحدثوا باللغة
وأمثاهلم بشكل
لكن اإلنكلزي جاؤوا وأجربوا الناس عىل أن ال ّ
طبيعيّ ،
ّ
الفارسية.
يتحدث أو يكتب باللغة
لكل من
ّ
الفارسية ،وقد ّ
معينة ّ
ّ
حددوا عقوبات ّ
ّ
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كل الدول اليت كانت حتت استعمارهم.
الفرنسيون أيض ًا اللغة
وقد فرض
الفرنسية يف ّ
ّ
ّ
مرة ،جاء أحد الرؤساء يف شمايل أفريقيا  -اليت كانت فرنسا تهيمن عليها وتسيطر
ذات ّ
يتحدث معي باللغة العربية،
للجمهورية .كان
لسنوات  -ليلتقي يب حينما كنت رئيس ًا
ّ
ّ
العربية املناسبة ومل يعرفها ،سأل معاونه
وبعدها أراد أن يقول جمل ًة فلم يتذكّ ر الكلمة
ّ
العربية؟ فقال له حسن ًا،
الفرنسية ماذا تصبح هذه اجلملة باللغة
أو وزيره فقال له باللغة
ّ
ّ
العريب مل يتمكّ ن من أداء مقصوده باللغة
العربية .أي أ ّن هذا
هكذا تصبح اجلملة باللغة
ّ
ّ
بالفرنسية ليقول له إ ّن هذا هو املطلوب! أي إنهّ م قد
واضطر أن يسأل رفيقه
العربية،
ّ
ّ
ّ
تم فرض هذا األمر عليهم لسنوات.
أُبعدوا عن لغتهم
األساسية إىل هذا ّ
احلد ،وقد ّ
ّ
واإلسبانيون ،فأينما ذهبوا فرضوا لغاتهم ،وهذا
واهلولنديون
الربتغاليون
وهكذا فعل
ّ
ّ
ّ
هجومية ،أينما استطاعوا،
اهلجومية .هلذا ،فإ ّن ثقافة الغرب
ما يمكن تسميته بالثقافة
ّ
ّ
اجتثّوا أسس الثقافات والعقائد.

إيران والثقافة الغربية
عدة من العظماء
ويف بلدنا ،حيث مل يكن االستعمار املبارش موجود ًا ،فبربكة جهاد ّ
مل يتمكّ ن اإلنكلزي من الدخول بصورة مبارشة؛ فاستعملوا أفراد ًا نياب ًة عنهم .ولو أ ّن
ميالدية املعروفة بمعاهدة «وثوق الدولة» مل تتم
معاهدة 1299هـ .ش .أي 1919
ّ
(((
احلرية اآلخرين،
املدرس  ،وبعض طلاّب
ّ
مواجهتها يف إيران بمقاومة أمثال املرحوم ّ
لكن رجالنا مل يسمحوا
ولو ُن ّفذت هذه املعاهدة لكان استعمار إيران
حتمي ًا مثل اهلند ـ ّ
ّ
بحصول هذا األمر .لك ّنهم فرضوا علينا ثقافتهم بواسطة عمالئهم ،وبتنصيب رضا
خان البهلوي وتقويته ،وبتعيني املثقّفني التابعني للغرب إىل جانبه ،حيث إنّه ليس من
أحب ذلك .وقد كان بعض الوزراء
الرضوري اآلن أن آيت عىل ذكر األسماء وال
ّ
ّ
السياسية من ذوي الثقافة التابعني للبالط البهلوي ،عمالء للغرب ،وقاموا
والنخب
ّ
قضية نزع احلجاب،
بكل ما استطاعوا من أجل تغيري ثقافة بلدنا؛ وكان من مقوالتهم ّ
قضية الضغط عىل العلماء أو القضاء عىل حضورهم يف البلد ،ومقوالت كثرية
أو ّ
الغربية هي ثقافة
أخرى كانوا يسعون إليها يف عهد رضا خان البلهوي .إ ّن الثقافة
ّ
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املدرس (ولد1870م) ،عامل ومفكر ،أحد أقطاب احلركة الدستورية (1903م)،
( )1العالمة السيد حسن ّ
معروف بزهده ونبوغه ومواجهته ملخططات الغرب واالنكلزي يف إيران ،ساهم  -مع بقية العلماء والقوى
الوطنية آنذاك  -يف الدفع إلسقاط حكومة «وثوق الدولة» رئيس حكومة القاجار الذي أبرم معاهدة بني إيران
واالنكلزي عام 1919م ،وبالتايل سقوط املعاهدة املذ ّلة.

هجومية ،وأينما جاءت اجتثّت اهلويات ،وقضت عىل هوية الشعوب .فالثقافة الغربية
ّ
وتنمي الزنعة املا ّدية ،وجتعل املال والرثوة هدف
ة،
ي
د
ما
واألفكار
األذهان
جتعل
ّّ
ّ
الروحي من األذهان .هذه هي
والرقي
املعنوية
احلياة ،وجتتث املبادئ السامية والقيم
ّ
ّ
ّ
الغربية.
خصوصية الثقافة
ّ
ّ

جعل المعصية أم رًا عاديًا

( )1الرتياك باالصطالح اإليراين.
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اجلنسية .وقد
عادي ًا ،وكذلك اآلثام
الغربية جعل
ومن خصائص الثقافة
املعصية أمر ًا ّ
ّ
ّ
ّ
ثم
جلب هذا الوضع يف يومنا هذا العار للغرب .يف البداية ،كان األمر يف إنكلرتاّ ،
الدول األخرى وأمريكا .فأصبحت هذه املعصية الكربى املتع ّلقة
انتقل إىل بعض ّ
الفالين ألنّه خيالف الشذوذ أو
السيايس
ويتم االعرتاض عىل
بالشذوذ
ّ
اجلنيس قيمةًّ ،
ّ
ّ
الغربية.
األخالقي ،هذه هي الثقافة
يعارض الشا ّذين! انظروا إىل أين يصل االنحطاط
ّ
ّ
واملخدرات.
الكحولية
كذلك هناك تفكّ ك األرسة وانتشار املرشوبات
ّ
ّ
واألربعيين ـ رأيت يف مناطق جنوب خراسان
الثالثيين
يف السنوات املاضية ـ يف العقد
ّ
ّ
(((
روج اإلنكلزي لألفيون
كبار ًا وأفراد ًا من أصحاب الفكر والشيوخ يتذكّ رون كيف ّ
خاصة بني الناس؛ فالناس مل يكونوا يعرفون ما معىن تعاطي األفيون ،ومل
بأساليب
ّ
خصوصياتها.
تكن مثل هذه األمور موجود ًة .يتذكّ ر هؤالء األشخاص ويذكرون
ّ
تدرجيي داخل البلد .هكذا
للمخدرات بشكل
يروجون
ّ
فبمثل هذه األساليب كانوا ّ
ّ
الغربية.
هي الثقافة
ّ
جمرد طائرة ووسائل الراحة يف العيش أو وسائل السرّ عة
ليست الثقافة
ّ
الغربية ّ
مصريي ًا .إ ّن باطن الثقافة
الغربية اليت ال ُتعترب أمر ًا
والسهولة ،فهذه ظواهر الثقافة
ّ
ّ
امللوثة بالشهوات واآلثام واملعادية
الغربية عبارة عن ذاك النمط من احلياة
ّ
املادية ّ
ّ
اإلسالمية اجلديدة يكون بالدرجة
احلضارة
إىل
الوصول
ورشط
ات.
واملعنوي
ات
للهوي
ّ
ّ
ّ
السنوات املتمادية اعتدنا
األوىل يف اجتناب تقليد الغرب .ونحن لألسف وطيلة هذه ّ
عىل أشياء وق ّلدناها.
وعامة بشأن اللباس واملسكن وسائر األشياء
جمعية
أؤيد قيام حركة
أنا العبد ال ّ
ّ
ّ
األخرى دفع ًة واحدة .كلاّ  ،جيب أن حتصل هذه األمور بالتدريج ،وهي ال تفرض
ثقايف .مثلما قلت إنّه عمل
بالقانون (بإلزام القانون) ،بل إنهّ ا تتط ّلب عملية بناء
ّ
جتهزوا أنفسكم ألجل هذا،
النخب ،وعمل بناة الثقافة .وجيب عليكم أيهّ ا الشباب أن ّ
األساسية.
فهذه هي الرسالة
ّ

505

إصالح نمط العيش والسلوك

خطاب الويل لعام 2012م

ٍ
مبتكر وكل ابتكار
كل
والصناعة واالخرتاع واإلبداع،
ونجل ونحرتم ّ
ّ
إنّنا ّ
نروج العلم ّ
ٍ
القضية يف مكان آخر .إ ّن أساس
ـ فهذا حمفوظ يف مكانه ـ ولكن كما قلنا ،إ ّن أصل
ّ
العامة ،وثقافة
االجتماعي ،واألخالق
القضية هو إصالح نمط العيش والسلوك
ّ
ّ
ّ
نتقدم يف هذا املجال وأن نسعى .فاحلضارة اإلسالمية اجلديدة
احلياة .جيب علينا أن ّ
اإلسالمية تريد حتقيقها ،لن تتحقّق بمعزل عن هذا
ندعيها ونسعى إليها ،والثورة
اليت ّ
ّ
القسم .فلو حتقّقت هذه احلضارة ،عندها سيكون شعب إيران يف أوج الع ّزة وستتبعها
ٍ
املعنويات.
وكل يشء سيتالزم مع
والرفاهية واألمن والع ّزة
الدولية ّ
ّ
ّ
الرثوة ّ

قوية لثقافة الغرب
عنصر
ّ
الفن أداة ّ
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ومن النقاط اليت ينبغي االلتفات إليها يف مواجهة عامل الغرب بشكل كامل ،هو
الفن إىل أقىص احلدود
الفن وأداته اليت يستخدمها
الغربيون .لقد استفادوا من ّ
عنرص ّ
ّ
سيما الفنون
من أجل ترويج هذه الثقافة اخلاطئة واملنح ّطة واملاحقة
ّ
للهويات ،وال ّ
وخاصة االستفادة من السينما وبأقىص ما يمكن .فهؤالء جيعلون
املرسحية (األدائية)،
ّ
أي شعبٍ حتت الدراسة عىل شكل مرشوع ٍ ما ،فيكتشفون نقاط ضعفه ويستفيدون من
ّ
واملؤرخني والف ّنانني وأمثاهلم ،ليكتشفوا طرق اهليمنة
االجتماع
وعلماء
النفس
علماء
ّ
مؤسسة ف ّن ّية يف هوليوود
ثم بعد ذلك ،يوصون منتج ًا
سينمائي ًا أو ّ
عىل هذا الشعبّ .
ّ
لكي تصنع فيلم ًا .فالكثري من األفالم اليت ينتجوهنا لنا وللدول هو من هذا القبيل.
لكن ما ينتجونه للشعوب
بالداخل
لدي ا ّطال ٌع عىل األفالم املتع ّلقة ّ
األمريكيّ ،
ليس ّ
ّ
األوروبية الكربى
عدة سنوات ،نُرش يف األخبار أ ّن بعض الدول
بعد
هجومي .قبل ّ
فيه ٌ
ّ
ّ
قررت أن تواجه األفالم األمريكية .هؤالء ليسوا مسلمني ،لك ّنهم يستشعرون هذا
ّ
ّ
أخص،
بشكل
الثوري
وبلدنا
ة،
اإلسالمي
الدول
ن
إ
وبالطبع،
اهلجوم.
خطر
اخلطر،
ّ
ّ
ّ
يستشعرون هذا األمر أكرث .فهم ينظرون ويقيسون اخلصائص ،ويزنون األوضاع،
ويعدون األخبار عىل هذا األساس ،وكذا اإلعالم فإنهّ م يشكّ لونه
وينتجون األفالم،
ّ
ويبثّونه وفق ًا لذلك .جيب االلتفات إىل هذه األشياء .إنهّ م يصنعون السالئق ويبنون
القوات
الثقافات ،وبعد تبديل السالئق واألذواق ،يبدأون بالدوالرات وبإرسال ّ
القوة واهليمنة .هذا هو أسلوب حركة
العسكرية واجلرناالت ،إذا ما احتاجوا إىل ّ
الغربيني وجيب االلتفات إليهم .جيب عىل اجلميع أن يشعروا أ ّن مسؤولية إجياد
اإلسالمية اجلديدة هو عىل عاتقهم ،وأحد حدود وثغور هذا العمل هو
احلضارة
ّ
الغربية ،بحيث ال يكون فيها التقليد.
مواجهة احلضارة
ّ

والتحج ر
السطحية
حذا ِر النزعة
ّ
ّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ونتحدث يف
يف النهاية أضيف نقطةً :إ ّن ما عرضناه اليوم هو بداية البحث وسوف نعود
ّ
هذه املجاالت .ونتو ّقع من أهل الفكر والرأي يف املراكز اليت تستطيع وتتم ّتع بالكفاءة
واألهلية هلذا العمل ،أن يعملوا ويفكّ روا ويطالعوا يف هذا املجال من أجل أن نتمكّ ن
ّ
لاّ
والتحجر ـ هذا
والظاهرية
الشكلية
عة
ل
وا
ة
بالسطحي
ُبتىل
ن
ئ
ل
فلنحذر
م.
التقد
من
نزّ
ّ
ّ
ّ
اخلفية .يف بعض األحيان يكون اإلعالم (والتوجهات
القضية ـ
جانب من
ٌ
والعلمانية ّ
ّ
ّ
ً
أما يف الباطن
الدين،
شعار
والشعار
الدين،
كالم
والكالم
ا
ديني
ظاهره
اإلعالمية)،
ّ
ّ
علمانيا؛ أي يدعو لفصل الدين عن احلياة .إ ّن ما جيري عىل اللسان ال دخالة
فيكون
ّ
نتحدث ،نطلق الشعارات ،لكن عندما يأيت دور
ندعي،
ّ
له يف التخطيط ويف العملّ ،
عما أطلقناه من شعارات.
خرب ّ
العمل ال يبقى ٌ
اإلسالمية مقتدرة .إ ّن القدرة والسعة والطاقة املرتاكمة موجودة يف الثورة
إ ّن الثورة
ّ
اإلسالمية ،ولدهيا القدرة عىل إزالة جميع هذه املوانع اليت ذكرتها ،والكثري مما مل أذكره،
ّ
وعىل تقديم تلك احلضارة املميزّ ة والسامية والراقية بعظمتها وأبهّتها اإلسالمية أمام
كل العاملني ،وسوف يتحقّق ذلك يف زمانكم ،وإن شاء اهلل يكون عىل أيديكم
أنظار ّ
بكل ما تستطيعونه من ناحية العلم والعمل والزتكية وتقوية
فهيئوا أنفسكم ّ
وهبممكمّ .
الروح وتقوية اجلسم ـ كما ُذكر مرار ًا ـ لتحملوا هذا احلمل الثقيل عىل عاتقكم ،إن
ّ
شاء اهلل.
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يف لقاء �أهايل �شريوان

الشمالية).
املناسبة :زيارة مدينة شريوان (خراسان
ّ
احلضور :أهايل املدينة واجلوار.
الزمان2012/10/15 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ
َّ

حممد
ونبينا أيب القاسم املصطفى ّ
واحلمد للهّ ّ
رب العاملنيّ ،
والصالة ّ
سيدنا ّ
والسالم عىل ّ
سيما
وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني اهلداة
ّ
املكرمني ،ال ّ
املهديني املعصومني ّ
بقية اهلل يف األرضني.
ّ
أشكر اهلل تعاىل عىل عناية توفيقه هلذا العبد احلقري ،أن متكّ ن من اللقاء بكم أيهّ ا املؤمنون
احلمايس واحلميم.
واملحبة يف هذا اجلمع
واألع ّزاء من أهايل شريوان((( ،أهل اللطف
ّ
ّ

شيروان ،تضحيات وتعايش أخوي

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أهايل شريوان

طيبة .ففي مرحلة االمتحانات
إ ّن ذكرياتنا عن مدينتكم وأهاليكم هي ذكريات ّ
وثبتت
الصعبة والكبرية كانت مدينة شريوان من املناطق اليت نجحت يف امتحاهناّ ،
ّ
املعوقني يف
واجلرحى
هداء
ش
ال
مئات
إىل
فباإلضافة
الذكرى.
ديوان
يف
ب
الطي
اسمها
ّ
ّ
ّ
قدمهم األهايل األع ّزاء لشريوان وضواحيها ـ يوجد
املقدس ـ الذين ّ
الدفاع ّ
مرحلة ّ
الديار .فإعداد القادة وإرساهلم إلدارة
فيها أسماء لسبعة قادة من بني شهداء هذه ّ
مر
امليادين ّ
الصعبة ،ومن ّ
ثم شهادتهم ،ليست باحلوادث اليت يمكن أن ُتنىس عىل ّ
عدة آالف من التعبويني،
ال ّتاريخ .واليوم أيض ًا يوجد يف هذه املدينة وهذه املحافظة ّ
كل ذلك يشري إىل
الثقافية
الفعالة ،باإلضافة إىل ال ّنخب
واهليئات
والرياضيةّ .
الدينية ّ
ّ
ّ
ّ
كل منطقة من مناطق البالد .عىل شبابنا األع ّزاء ـ سواء أكانو يف هذا القضاء أم يف
هوية ّ
ّ
يعدوها للقيام
النجاحات ،وأن ّ
سائر أقضية هذه املحافظة ـ أن يفخروا بأنفسهم هلذه ّ
باألعمال الكربى يف املستقبل.
أمر ملموس متام ًا يف قضاء شريوان هذا
إ ّن من مآثر هذه املدينة وهذه املحافظة ـ وهو ٌ
القوميات املختلفة من الكرد والرتك
واإلسالمي بني
األخوي
ـ هو هذا التعايش
ّ
ّ
ّ
والرجال ،مستقبالً ،من
والفرس والتات .وإن شاء اهلل يتمكّ ن شبابكم ،من ال ّنساء ّ
تقديم املزيد من الوجوه الساطعة ،وبأعداد أكرب هلذا املجتمع يف بلدهم العزيز ومن
أمل ليس بعيد املنال.
أجل رفعة ثورتهم؛ وهو ٌ

السياسي فرصة
األمني والثبات
االستقرار
ّ
ّ

جد شعبنا
ما أرغب بذكره لكم أيهّ ا اإلخوة واألخوات األع ّزاء الشريوانيون ،هو أ ّن ّ
كل هذا البلد ،قد
العزيز ونباهة ووعي وبصرية أهالينا األع ّزاء يف هذه املحافظة ويف ّ
أدى إىل أن يتمتع بلدنا بثباتٍ
سيايس مستديم ،وهذه نعم ٌة كُ ربى .إ ّن من أسلحة
ّ
ّ
ٍّ
( )1إحدى مدن حمافظة خراسان الشمالية وهي مركز أحد األقضية ،وتقع غرب مدينة بجنورد.
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املستبدين والعدوانيني أن يوجدوا عدم االستقرار يف البلدان املختلفة .وقد
املتس ّلطني
ّ
شاهدتم نموذج ًا منه بأنفسكم ،سواء يف منطقتنا أم يف سائر املناطق املختلفة من هذا
وبأية دولة طمعوا،
العامل الكبري .فأنتم ترون كيف أ ّن هؤالء املتس ّلطني ،أينما استطاعوا ّ
يثبتوا سلطتهم يف تلك الدول ويف تلك املناطق ،كيف أنهّ م يوجدون عدم
ومن أجل أن ّ
االستقرار بني أهايل تلك الدولة ،أو بني الدولة نفسها والدول املجاورة ،فيختلقون
اخلالفات والزناعات من أجل الوصول إىل عدم االستقرار يف األنظمة .وهكذا
تستفيد من عدم االستقرار هذا مصانع األسلحة ،والكارتيالت ورشكات االئتمان
السياسية للغرب.
والسمارسة االقتصاديون الكبار احلاكمون عىل األجهزة
ّ
إ ّن إجياد عدم االستقرار هو اليوم من سياسات األجهزة االستكبارية .وقد استطاع
اإلسالمية ،يف هذا ال ّزمن ،ويف مثل هذه ال ّظروف ،وبربكة إيمانكم
اجلمهورية
نظام
ّ
ّ
أيهّ ا الناس ،وبربكة البصرية اليت ُوجدت يف شعبنا بفضل اهلل ،أن حيقّق دول ًة ثابت ًة
مستقر ًة رغم أنوف األعداء.
ّ
ٍ
كل واحد من أبناء هذا الشعب هو دعامة الثبات واالستقرار الذي حتقّق يف البلد؛
إ ّن ّ
وبالطبع ،يف املقابل ،فإ ّن أكرث الفوائد الناجمة عن هذا الثبات واالستقرار يف هذا
السيايس للبلد ،يعود عىل الناس أنفسهم .فال ّشعب ا ّلذي حيصل عىل األمن
النظام
ّ
السيايس واستقرار األجهزة احلاكمة يف النظام ،سيجد الفرصة للزنول إىل
والثبات
ّ
والتفوق .إ ّن
اإلنساين ليحقّق الريادة
امليادين املختلفة واملشاركة يف مضامري السباق
ّ
ّ
ٍ
ألي
عد أحد أهم املطالب وأكرثها
ألية دولة ُي ّ
األمن واالستقرار بالنسبة ّ
إنتاجي ًة ّ
ّ
شعبٍ.

اإللهية نعمة كبرى
السكينة
ّ
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يعرف الفتح الذي حقّقه
يقول اهلل تعاىل يف سورة الفتح من القرآن الكريم ـ حيث ّ
للنيب و الناس ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
املسلمون كنعمة كربى
ّ
(((
اإلهلية عىل
يعد نزول السكينة
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾  .هكذا ّ
ّ
اإلسالمي نعم ًة كربى؛ فالسكينة هي اهلدوء والطمأنينة .قد يقع االض ّطراب
املجتمع ٍ ّ
الظن ببعضهم بعض ًا،
سييئ
ّ
وسط شعب ما ،ويفقد الطمأنينة ،ويصبح اجلّميع ّ
ويواجهون بعضهم بعض ًا بالعداء والنزّ اع ،وتصبح األجهزة احلاكمة يف مواجهة
الدولة الفاقدة لألمن ال
الناس ،و الناس يف مقابل هذه األجهزة احلاكمة ،فمثل هذه ّ
الوطنية .لكن عندما
والصناعة والع ّزة
تتقدم عىل صعيد العلم واالقتصاد
يمكنها أن ّ
ّ
ّ
( )1الفتح.26،

العدو
سلب االستقرار هدف
ّ

سمى اليوم بمحافظة
لقد شاهدتم يف مناطقكم هذه ،يف منطقة شمال خراسان ،اليت ُت ّ
الشمالية ،وبالرغم من املسافة الكبرية اليت تفصلها عن ميدان احلرب ،فأين
خراسان
ّ
الشمالية وشريوان
الغريب يف البلد ،من حمافظة خراسان
منطقتا اجلنوب والشمال
ّ
ّ
العدو ،وكيف أ ّن
ضد
وبجنورد؟ كيف أ ّن أهايل هذه املنطقة ا ّتحدوا يف ميدان املواجهة ّ
ّ
القوميات مل تعد مطروحةً،
وبقية
ّ
قضية الرتك والفرس والكرد والكرمانج والرتكمان ّ
ّ
العدو،
قضية الشيعة والس ّنة ،بل ا ّتحد اجلميع فيما بينهم ،ووقفوا يف مواجهة
ّ
وكذلك ّ
(((
وقدموا شباهبم وبعثوا برجاهلم  .ويف بعض األحيان كانت العائلة الواحدة ترسل
ّ
فليبق أحدكم
أربع ًة من شباهبا إىل ميدان احلرب .وكان والد الشباب األربعة يقول:
َ
إلدارة املزنل ،كي أذهب إىل احلرب بنفيس .فأين يمكن أن نجد مثل هذا التسابق يف
تقديم األنفس؟
( )1املقصود :جماعة بين صدر الرئيس السابق للجمهورية الذي عزله الشعب بعد خيانته ،وجماعة من
أتباعه الذين تعاملوا مع أعداء إيران ،فحدثت جمازر واغتياالت وإخفاقات يف احلرب املفروضة نتيجة
تواطئهم مع الغرب ونظام صدام .وكذلك منظمة (منافقي خلق) وغريهم الذين آذوا الثورة من الداخل.
وبعد انكشافهم جلؤوا علنا إىل فرنسا والعراق.
( )2إىل ساحات الدفاع املقدس يف الطرف الغريب واجلنويب إبان احلرب املفروضة يف ثمانينيات القرن املايض
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وثبات يف ّأية دولة ،فإ ّن شعبها سيجد الفرصة إلظهار
وأمن
استقرار
يكون هناك
ٌ
ٌ
ٌ
استعداداته وطاقاته الكامنة .وهكذا ترون أنّه بالرغم من تهديد األعداء وحظرهم
وحصارهم وخبثهم ،استطاع شعب إيران وشبابنا األع ّزاء أن يربزوا يف امليادين
املختلفة ،وأن يظهروا للعامل عظمتهم وطاقاتهم واستعداداتهم يف خمتلف املجاالت،
كل هذا بربكة الثبات.
ّ
ٍ
السيايس باألساليب املختلفة.
ومرات للقضاء عىل هذا الثبات
مرات ّ
لقد سعى أعداؤنا ّ
ّ
الدولة
ففي بداية الثّورة ،سعوا لئلاّ تصل الثّورة
اإلسالمية إىل االستقرار ،ولئلاّ خترج ّ
ّ
رشقي البلد
القومية يف
من خماض الثّورة ،وذلك من خالل إجياد النزّ اعات
ّ
ّ
وغربيه ويف الشمال واجلنوب ،لك ّنهم مل يفلحوا .بعد ذلك سعوا للقضاء عىل أمن
ّ
ٍ
وحشي ًا وجمنون ًا ومنفلت العقال
صدام
البلد من خالل هجوم جار جمنون ـ فقد كان ّ
ّ
وخطر ًا بكل ما للكلمة من معىن ـ أعانته جماعات من الداخل ،تلك اجلماعات اليت
التجأت إىل أحضانه فيما بعد((( .ولعلكم شاهدتم كيف أ ّن األمور اليت أرادوها انتهت
العدو ال أنّه مل يقض ِ عىل
خالف ًا لرغبتهم بـ  180درجة .فاحلرب املفروضة وهجوم
ّ
ثبات واستقرار البلد فحسب ،بل زاد من ا ّتحاد الشعب.
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العدو أن يقيض عىل استقرار البلد وثباته ،وأن يسلب شعب إيران هذا
لقد أراد
ّ
تقدير معاكس متام ًا،
لكن اهلل تعاىل ويف مقابل كيد األعداء هذا ،كان له
االستقرارّ ،
ٌ
(((
املقدس
﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ .
وتقدم الشعب بربكة الدفاع ّ
ّ
من حيث كان ،وازدادت استعداداته .وهكذا مل تؤ ّثر يف شعب إيران مؤامرة األعداء
املستكربين والذئاب اليت تقتات عىل الدماء.
ثم سعوا فيما بعد للقضاء عىل هذا الثبات من الداخل .وأنا هنا أشري فقط وال أريد
ّ
ّ
العدو ومؤامرته عىل هذا املنوال ،سواء أكان عام
ة
ط
خ
كانت
التفاصيل.
إىل
أدخل
أن
ّ
(((
 1978أم عام 1988هـ .ش (1998م و2009م) مع فارق عرش سنوات ،ففي
السيايس ،وإجياد االضطراب فيه ،وسلب
احلالتني كان سعيهم لسلب البلد الثبات
ّ
الشعب هذا االستقرار العام.

اعرفوا قيمة االستقرار والثبات
جيب علينا أن نعرف قدر هذا الثبات واالستقرار .وليعرف هذا الشعب قدر هذا األمر.
أتوجه بخطايب ألولئك الذين ال يريدون لقيمة الثبات
وأنا يف حدييث معكم ،واقع ًا،
ّ
قدر .هؤالء الذين يسعون من خالل حركاتهم وأعماهلم القبيحة
واالستقرار أن ُت ّ
وحتريفاتهم ،للقضاء عىل هذا الثّبات واالستقرار وهذه الطمأنينة املوجودة يف البلد.
بالطبع ،إ ّن املسؤولني يف البلد ِ
يقظون من خالل التدبري واإلدارة .وإنّين أيض ًا أؤكّ د
القضائية،
الترشيعية ،أو السلطة
التنفيذية ،أو مسؤويل السلطة
السلطة
ّ
عىل مسؤويل ّ
ّ
ّ
أن يكونوا يقظني لكي ال يتمكّ ن األرشار واألعداء ،بتآمرهم ،من القضاء عىل هذا
االستقرار املوجود عىل مستوى البالد الذي هو أفضل عالمة عىل اقتداره ،والذي
يمكنه أن جيلب هلم جميع اخلريات.

ّأ ّيها المسؤولون كونوا يقظين

عدة أشهر من اآلن((( .وجيب إىل ما قبل
ها نحن عىل مشارف االنتخابات ،بعد ّ
مهة جميع املسؤولني عىل احلفاظ عىل هذا االستقرار
االنتخابات وأثناءها ،أن ترتكّ ز ّ
ٍ
جو ميلء باالضطرابات
اجلو
حتول ّ
السيايس للبلد ،وأن حيولوا دون ّ
السيايس فيه إىل ٍّ
ّ
ّ
واهلرج واملرج ،وهذا األمر إنّما يتحقّق بوعي مسؤويل البالد إن شاء اهلل.
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( )1آل عمران.54،
( )2راجع حاشية الصفحة .253
( )3انتخابات رئاسة اجلمهورية يف الربيع القادم (2013م.).

خدمة الشعب والثقة بالمسؤولين
كل وقتهم
بال ّطبع ،إ ّن هذا الشعب العزيز
يستحق حقيق ًة أن يرصف املسؤولون ّ
ّ
الشمالية ـ
التقدم بشؤونه .إنّين أنظر إىل قضايا حمافظة خراسان
وسعيهم من أجل
ّ
ّ
قضايا بجنورد وشريوان وأسفراين وباقي األقضية والقطاعات يف هذه املحافظة ـ
وأرى الكثري من األعمال ،وهذا يقع عىل عاتق املسؤولني ،سواء أكانواممثّيل السلطة
ف بالعمل للناس ،وتقديم اخلدمات .ويف
الترشيعية أم السلطة التنفيذية،
ّ
فالكل مك ّل ٌ
ّ
قضاء شريوان ،يوجد الكثري من األعمال اليت ينبغي أن ُتنجز.

بالطبع ،أقول لكم أيهّ ا الناس أن تثقوا بمسؤوليكم .املسؤولون يريدون العمل،
توجه خلدمة الناس .بالطبع ،توجد يف
جيدة .يوجد اليوم ّ
ويرغبون بالسعي ،فالنوايا ّ
بعض األوقات سالئق وأساليب غري صحيحة ،وأحيان ًا ال تكون اإلمكانات متو ّفرة
بتمامها ،فعىل اجلميع أن يسعوا ويتعاضدوا من أجل القضاء عىل املشاكل املوجودة
الثقافية.
االقتصادية أم
سواء يف املجاالت
ّ
ّ
( )1مرت ثالثة عقود عىل الثورة منذ العام 1979م.
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بالطبع ،إن الشعب يف الواقع ٌ
يقظ وبصري .فماذا يقول املرء عن هذا الوعي والبصرية؟
ف الناس بعمومهم تنظر دوم ًا إىل مصالح البلد نظر ًة صحيحة .هذه هي جتربتنا .فطيلة
مسؤولي ٍة أُنيطت به عىل
يتحمل أي
هذه العقود الثالثة((( ،استطاع هذا الشعب أن
ّ
ّ
أفضل وجه .لقد أراد األعداء إخراج الشعب من امليادين اليت عليه احلضور فيها،
لك ّنهم لن يتمكّ نوا .وأرادوا أن ُيبتىل الناس بالتش ّتت واالختالف والتنازع فيما بينهم،
وتطوره ،لك ّنهم مل يتمكّ نوا .فقد كشف أداء الناس عن
وأن يغفلوا عن مصالح بلدهم
ّ
بحق وإنصاف ،هي مرضب مثل؛ وهذا
وجود البصرية لدهيم .إ ّن بصرية الشعب،
ٍّ
وكل اإلرادات مقهور ٌة إلرادته .فالناس مؤمنون
أيض ًا هو فعل اهلل .فالقلوب بيد اهللّ ،
موجهة إىل املسؤولني ،وإىل السياسيني ،وإىل
ويتوجهون إىل احلقائق؛ وأكرث توصياتنا ّ
ّ
العدو من القضاء عىل هذا الثبات
املديرين املختلفني ،كونوا يقظني دوم ًا لئلاّ يتمكّ ن
ّ
العدو قد سعى
واالستقرار والطمأنينة اليت حتقّقت يف هذه البالد بفضل اهلل ،حيث إ ّن
ّ
فليسع املسؤولون حلفظ هذا الثبات واالستقرار ،وليمنعوا
دوم ًا لذلك ،إال أنّه أخفق.
َ
إقدام يف غري
عمل غري موزون أو
حصول مثل هذا ال ّتنازع .فأحيان ًا ،كلم ٌة واحدة أو ٌ
ٌ
جيد ًا.
حم ّله يؤ ّدي إىل حصول مثل هذا التنازع ضمن البيئة
السياسية؛ فعليهم أن يلتفتوا ّ
ّ
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واملهمة يف هذا القضاء ،كما يف باقي أقضية هذه املحافظة،
األساسية
إ ّن املشكلة
ّ
ّ
وبعض املحافظات األخرى يف البلد ،هي مشكلة البطالة؛ وهذا ما يتط ّلب السعي
قضية اإلدمان املوجودة يف هذه
إلجياد فرص عمل إن شاء اهلل .واملشكلة األخرى هي ّ
املحافظة ويف هذا القسم .لقد ّ
حذرت يف هذا السفر وطلبت من الشباب أنفسهم،
متحمسني وأصحاب عزم واستقامة ،هكذا
قلت :أهيا الشباب األع ّزاء ،إنّنا نعتربكم
ّ
الثقايف،
عدون بلحاظ املستوى
نراكم .فالواقع هو هكذا .إ ّن شباب هذه املحافظة ُي ّ
ّ
املتقدمني .يرى اإلنسان شباب ًا يف هذه املحافظة هم يف الطليعة.
والفهم والنباهة من
ّ
الرواد يف مواجهة وحماربة
فعىل هؤالء الشباب الشجعان
والرواد أن يكونوا أيض ًا من ّ
ّ
باملخدرات .جيب أن يقاوموا بأنفسهم ،وجيب أن
والتلوث
اخلطر املهلك لإلدمان
ّ
ّ
حياربوا بأنفسهم .فهذه مواجهة تقع بشكل مشرتك ومتالزم عىل عاتق املسؤولني
جد ًا من الشباب ،وأعتقد أ ّن شبابنا األع ّزاء إذا
و الناس أنفسهم .أنا العبد
متفائل ّ
ٌ
املخدرات يف هذه
أرادوا لتمك ّنوا من مواجهة وحماربة األخطار الكربى ،ومنها خطر
ّ
املحافظة.
شعب إيران في الساحة دوماً
فلري
إن الناس يف جميع أرجاء البالد ،هم بحمد اهلل مفعمون بالبهجة والنشاطَ .
أعداؤنا هذا األمر وليكونوا عىل علم به .فأولئك الذين كانوا يريدون أن جيعلوا الناس
حترك الناس هذا ،وهذه
حمبطني ويائسني بواسطة احلظر ،وأن جيعلوهم متعبني ،فلريوا ّ
كبقية
الفوارة
ّ
التجمعات العظيمة ،وهذه احلركة ّ
واحلماسية ألهايل هذه املحافظةّ ،
ّ
ّ
املحافظات األخرى .فلريوا كم للناس من حضور يف الساحات ،وكم أن عزمهم
ميلء بالعرب .هؤالء يقولون شعب
وإرادتهم راسخة يف ّ
الدفاع عن النظامّ .
فكل هذا ٌ
إيران((( .وعىل ما يبدو فإ ّن أولئك الذين يأتون عىل ذكر شعب إيران ـ من زعماء
موهوم،
أمريكا وغريها ـ ال يعتربونكم شعب إيران! فشعب إيران بنظرهم هو موجو ٌد
ٌ
وخمالف
خمالف لل ّنظام،
يتحدثون عنه حيث يقولون إ ّن هذا الشعب
ومهي،
وتصو ٌر
ّ
ٌ
ٌ
ّ
ّ
لإلسالم .إ ّن شعب إيران هو الذي شاهدمتوه ماذا يفعل يف هذه الساحات العظيمة.
األيام القليلة أظهر أهايل بجنورد وأسفراين وسائر مناطق هذه املحافظة،
يف هذه ّ
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( )1األطراف
ّ
وحقيقته يف الواقع.

ملحم ًة جلميع شعوب العامل .بالطبع ،إنهّ م يسعون يف وكاالت أنبائهم ويف وسائلهم
اإلعالمية ألن يق ّللوا من وهج األخبار وأن ال يظهروا حضور الناس ،لك ّنهم يدركون
ّ
هذا الواقع ويرونه.

العلمية ،والتخطيط والثبات
النظرة
ّ

االقتصادي ـ وهو ما يرتبط
إ ّن ما نويص به مسؤويل الدولة املحرتمني يف املجال
ّ
العدو عليها أيض ًا ـ هو أن يلتفتوا إىل هذه العنارص
األساسية ،واليت يركز
بالقضايا
ّ
ّ
االقتصادي:
التقدم
الثالثة يف ّ
ّ

تعب يائس
العدو ُم َ
ّ
ٌ
وحارض يف الساحات،
ونشيط
مبتهج
حي
إ ّن شعب إيران بحمد اهلل ولطفه هو
ٌ
ٌ
ٌ
شعب ٌّ
ومتوائم مع العزم واإلرادة الراسخة .إ ّن األعداء
متالزم مع البصرية
وحضوره
ٌ
ٌ
بتحركاتهم يظهرون كذب
يسعون إلظهار شعب إيران متعب ًا ويائس ًا .وها هم الناس ّ
املحلية ولألسف ،تنطق
مغرض يف حكمه .بالتأكيد ،إ ّن بعض األبواق
العدو وأنّه
ٌ
ّ
ّ
العدو ـ ال نقول عمد ًا ،ولكن غفل ًة ـ وبعض هؤالء هم أنفسهم متعبون،
وفق ميل
ّ
ويقولون إ ّن الشعب قد تعب .إ ّن الناس ليسوا متعبني ،بل هم يف امليدان ويف الساحات
بأية دوافع
ّ
ومستعدون للعمل .فيجب جتهزي امليدان للناس وفتحه ،عندها سرتون ّ
واهتمام وبأي عزم راسخ سيزنلون إىل امليادين ،ك ّلما شعروا بوجود تكليفٍ ،مثلما
فعلوا اليوم.
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علمية كما يف غريه من
االقتصادي ،جيب النظر إىل القضايا نظر ًة
أوالً ،يف الشأن
ّ
ّ
ِ
القضايا .ثاني ًا ،إ ّن التخطيط الناشئ عن تدبري ّ
عد
وتأن ٍ والذي ال تراخ َي فيه أو تقصري ُي ّ
االقتصادية .ثالث ًا،
رضوري ًا .وهذا ينطبق عىل جميع القضايا احلساسة ،ومنها القضايا
ّ
ّ
واالستمرارية يف السياسات .فلو أخذ املسؤولون إن شاء اهلل
يتط ّلب األمر الثّبات
ّ
االقتصادي للبلد  -وهو كذلك،
التطور
هذه العنارص الثالثة بعني االعتبار يف مورد
ّ
ّ
العلمية ،وكذا
جد ًا من ال ّناحية
إذ يوجد من بني املسؤولني
أشخاص مميزّ ون وبارزون ّ
ٌ
ّ
وقوته لن يتمكّ ن أعداؤنا
من ناحية احلرص واالهتمام والتدبري  -فبتوفيق اهلل وبحوله ّ
االقتصادية مع هذا الشعب ،كما مل يقدروا أن
من ارتكاب ّأية حماقة يف هذه املواجهة
ّ
يفعلوا شيئ ًا يف القطاعات األخرى.
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نسأل اهلل تعاىل أن يزنل فضله ورحمته وخريه وبركاته عليكم يا أهل قضاء شريوان
األع ّزاء .وإن شاء اهلل يشمل شبابكم األع ّزاء بألطافه وتوفيقاته ويمنحهم حسن
العاقبة .وإن شاء اهلل تكونون يوم ًا بعد يوم أفضل وأكرث هبج ًة ومصحوبني باملزيد
املطهرة وروح إمام الشهداء مع
من النجاح ،ونسأله تعاىل أن حيرش أرواح الشهداء
ّ
حمبتكم.
لتجمعكم العزيز
أتوجه بالشكر العميق
أوليائهم .إنّين ّ
ّ
واحلمايس وإلظهار ّ
ّ
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كلمة الإمام اخلامنئي

يف لقاء تعبويّي حمافظة
خرا�سان ال�شمالية

الشمالية.
املناسبة :زيارة حمافظة خراسان
ّ
تعبويو املحافظة.
احلضور:
ّ

املكان :مصلىّ اإلمام اخلميين  -بجنورد.
الزمان2012/10/15 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

خصائص التعبئة
ونتأمل ،فإ ّن ما نكتشفه من نقاط
لقد قيل الكثري بشأن التعبئة .وعندما ند ّقق فيها
ّ
كل عمل ٍ أو تركزيٍ نقوم
بشأهنا لن يكون فيه مبالغة .كذلك األمر يف ميدان العمل ،فإ ّن ّ
واملختص ٌة هبا فإنّنا ال نكون أيضا
به من أجل ترسيخ التعبئة وتعميق اخلصائص املتع ّلقة
ّ
جيدة من ناحية مشاركة التعبئة يف امليادين
قد بالغنا بالعمل .ملاذا؟ أل ّن البلد له جترب ٌة ّ
املقدس أم ما قبله ،أم ما بعده ،وإىل يومنا هذا؛ حيث
الدفاع ّ
املختلفة ،سواء يف عرص ّ
إنّكم تعلمون تفاصيله وقد تناهى إىل مسامعكم ،وأنا العبد سوف أشري إليه .أينما
تقدم ،فهذه جترب ٌة
أي ميدان كان ،كان هنالك ّ
استشعرنا حضور التعبئة وحركتها ،يف ّ
( )1نوع من األلعاب الرياضية املعروفة عند أهل املنطقة بمصارعة «جوخه» قريبة من املصارعة احلرة.
الصاحلني :إحدى التشكيالت املوجودة يف التعبئة من فئة الناشئة ،تعتمد برامج خمتلفة (علمية
( )2حلقات ّ
وتوجيهية وترفيهية ولياقات بدنية ،وأنشطة صاحلة؛ أي ضمن عمل الصاحلني الذين وصفهم القرآن الكريم،
كتقديم خدمات للناس يف األماكن العامة واملناسبات الدينية والوطنية وخدمة املصلني وجمالس العزاء)...
تهدف إىل تقوية البناء الثقايف والديين والعلمي ،واألهم بناء الروحية التطوعية لدى املنتسبني.

تعبويي محافظة خراسان الشاملية
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء
ّ

حممد
ونبينا أيب القاسم املصطفى ّ
واحلمد هلل ّ
رب العاملنيّ ،
والصالة ّ
سيدنا ّ
والسالم عىل ّ
سيما
وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني ،اهلداة
ّ
املكرمني ،ال ّ
املهديني ،املعصومني ّ
بقية اهلل يف األرضني.
ّ
النورانية
إ ّن أبناء التعبئة األع ّزاء للمحافظة ينريون أجواء لقائنا احلميم هذا بوجوههم
ّ
املعنويات
نوراني ًة إن شاء اهلل .األجواء هي أجواء
التعبوية ،وقلوهبم اليت هي أكرث
ّ
ّ
ّ
التعبوية.
واملحبة واخللوص كسائر املجموعات واألنشطة
ّ
ّ
(((
مرج ٌح
إ ّن الربامج اليت ُن ّفذت كانت ممتازة .وهذا الربنامج
الريايض املحل هو يقين ًا ّ
ّ
غنية
عىل الكثري من األعمال
ّ
التقليدية ،فهذه الرياضة هي رياضة األبطال ،وهي ّ
واإلسالمية .ينبغي هلذه ال ّنقاط أن تبقى يف ّ
الذاكرة دائم ًا ،وهي أ ّن
اإليرانية
بالتقاليد
ّ
ّ
لكل ما نستورده الشكل
ما هو لنا وم ّنا قد امزتج بعقائدنا وإيماننا؛ ولو أردنا أن نعطي ّ
ٌ
مرتبط
واإليراين ،فيجب أن نحقن فيه هذه العنارص .ما هو
واإلسالمي
اإليماين
ّ
ّ
ّ
(((
الصاحلني» الذي
«حلقات
وجمع
.
وإيماين
ديين
بنيته،
يف
طبيعي
بشكل
بنا ،هو
ُ
ّ
ّ
ّ
ٌّ
عمل ممتاز .وقد كان ال ّنشيد ،الذي أنشده اإلخوة األع ّزاء،
يشء منه هنا ،هو ٌ
اس ُتعرض ٌ
ممتاز ًا أيض ًا ،سواء أكان من ناحية املضمون أم األداء .وبالطبع ،التفتوا ،وأنا أيض ًا أؤكّ د
املقدس
سيدي ،يا موالي» فليكن مقصودكم الوجود ّ
عىل أنّكم عندما تقولون« :يا ّ
إلمام الزمان سالم اهلل عليه.
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مهمة .يف املستقبل سيكون للبلد قضايا أهم  -ال أقول مشكالت أهم  -ومن املمكن
ّ
لكن القضايا ستكون أهم واألعمال أكرب .نحن،
أن ّ
تقل املشاكل يوم ًا بعد يومّ ،
(((
الرشد
كشعب ،ال نريد أن نرضب سور ًا حول أنفسنا ،ولو فعلنا ذلك أيض ًا  ،فإ ّن ّ
مر ال ّتاريخ ويف عرض العامل ،فإ ّن هذه
لن يتوقفّ .
لكن رؤيتنا هي رؤية واسعة ،وعىل ّ
اهلمة العالية وبمثل
ال ّنظرة واسعة.
ٌ
فشعب بمثل هذه التط ّلعات واآلمال ،وبمثل هذه ّ
هذا األفق البعيد ،لديه الكثري من القضايا أمامه .وهذه القضايا حتتاج إىل خصائص
ٍ
ويد ّقق به ويستند ويركّ ز
موجودة يف جمموع التعبئة .هلذا ،فإ ّن ّ
كل ما ُيقال حول التعبئة ُ
ويتعمق فيها ،ليس كثري ًا.
عىل اخلصائص
ّ

أ-التعبئة توأم الثورة

بمعىن من املعاين ،إ ّن احلضور
أوالً ،إ ّن التعبئة هي توأم الثّورة .ولع ّله يمكن القول،
ّ
ً
التعبوي لل ّناس هو الذي أ ّدى إىل انتصار الثّورة ،أو إىل ظهور الثّورة وبروزها .وقد
ّ
الساحات ويف
كان حضور الشباب
ّ
املتطوعني واحلريصني الذين نزلوا قبل الثورة إىل ّ
جميع األماكن وصمدوا  -ويف مدينة بجنورد هذه اليت أنا عىل معرفة هبا  -حضور ًا
ثورية عظيمة
مؤثر ًا .لقد تراكمت هذه املساعي من سائر أنحاء البلد وأصبحت حرك ًة ّ
لكن التعبئة،
للشعب
اإليراين .هبذا املعىن ،فإ ّن والدة التعبئة كانت قبل والدة الثّورةّ ،
ّ
أحتدث عن خصائص هذه ال ّظاهرة
بشكلها
احلايل ،ولدت بانتصار الثّورة ،وسوف ّ
ّ
املحيرّ ة الفريدة من نوعها .هلذا ،يمكن تعريف التعبئة عىل أنهّ ا توأم الثّورة.

ب-ظاهرة فريدة من نوعها
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حسن ،إ ّن هذه الظاهرة ال نظري هلا( ،ولكن قد يسأل سائل) أمل يكن للشعوب والثّورات
ٌ
شعبية بحيث تقولون إ ّن مشاركة التعبئة وحضورها هو ظاهرة ال
األخرى مشاركة
ّ
نظري هلا؟ كيف ال؟ نعم ،يف الثّورات األخرى ،واألحداث الكربى اليت وقعت يف
جد ًا ومؤ ّثر (جلهة
ُدول العامل ،كان جلماهري الشعب حضوره ،ولكن مع فارق عميق ّ
تأملتم يف ال ّتاريخ ،لرأيتم أنّه يف القرنني أو الثالثة األخرية كان هناك يف
الفعالية) .لو ّ
الفرنسية الكربى ،واألخرى
العامل ثورتان معروفتان بمستوى ثورتنا ،إحدامها الثورة
ّ
الشيوعية يف روسيا .ويف كلتا الثّورتني ـ اللتني كانتا كبريتني وهائلتني ـ كان
الثورة
ّ
هناك حضور لل ّناس ،إال أ ّن مشاركتهم فيهما ختتلف عن مشاركة التعبئة يف ثورتنا.
وأنا هنا سوف أذكر بعض ًا من خصائص مشاركة التعبئة وحضورها.
( )1أي حىت لو ُوجد السور أو رضبناه حول أنفسنا.

منظم ،مؤمن ،عامل بالتكليف
ج-تشكيل ّ
اخلاص ّية
الشعبية اجلماهريية ،ومنذ البداية ،تنظيم؛ وهذه
أوالً ،لقد كان هلذه املجموعة
ّ
ّ
ّ
لاّ
الشعبية طريقها .ففي
تضل هذه احلركة
مل تكن لغريها .فقد ساعد هذا ال ّتنظيم يف أ
ّ
ّ
واملركزية يف ا ّتخاذ القرارات ،واإلرادة
هذا ال ّتنظيم ،كانت توجد اهلداية والبصرية
ّ
التشدد واإلفراط واالنحراف وصدور األخطاء الفاحشة.
الشعبية ،وكان ُيمنع
ّ
ّ

( )1استخدم املنافقون وأعداء الثورة العنرص النسايئ يف السنوات اليت أعقبت انتصارها؛ ليسهل عليهم تنفيذ
خمططاتهم التخريبية يف بعض املحافظات املتعددة القوميات ويف طهران نفسها ،وكان عنارص التعبئة  -بادئ
األمر  -حيتاطون يف التعامل معهن ،مراعاة للضوابط الرشعية .فيما بعد تشكلت جمموعات التعبئة النسائية
ملواجهة هذا العنرص والتعامل معه.

تعبويي محافظة خراسان الشاملية
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء
ّ

الرشعي.
خصوصية اإليمان ،واالنطالق من ال ّشعور بالتكليف
واألهم من ذلك
ّ
ّ
ّ
ً
ً
جمعية أو شعبا با ّتجاه ما .هذا
حترك العواطف املحضة إنسانا أو جمموع ًة أو
ّ
فأحيان ًاّ ،
يتحرك بالعواطف ال تكون
لكن الذي
ممكن ،وهو موجو ٌد يف العديد من األماكنّ .
ٌ
ّ
هدايته وزمام نفسه وحركته بيد عامل ٍ
احلد يف الكثري
وداخيل
معنوي
وقليب؛ وسيتجاوز ّ
ٍّ
ّ
ّ
من األوقات ،ويرتكب املجازر والقتل حيث ال ينبغي ،ويظلم حيث ال ينبغي .هلذا،
أنتم ترون أ ّن ما كتبه التاريخ ـ تارخيهم هم ،ال ما نقوله نحن ـ بشأن هاتني الثورتني
وطافح هبذه األخطاء واالنحرافات والنزّ اعات،
ميلء
سجل
اللتني ذكرتهما ،هو
ٌّ
ٌ
ٌ
حيث كانت املجموعات املختلفة تتصارع .أجل ،يوجد يف املؤمن مشاعر وعواطف
نتحرك دون هذه املشاعر ،ولدينا أحاسيس وعواطف وغضب،
أيض ًا ،فنحن ال
ّ
يضحي بنفسه عندما كان
التعبوي
لكن هذه املشاعر ُتضبط بإيماننا .فقد كان الشاب
ّ
ّ
ّ
يمس بدن
يتعامل مع املرأة
األجنبية اليت تنتمي إىل العنارص املنافقة ،من أجل أن ال ّ
ّ
(((
تلك املرأة املشبوهة  .مثل هذه األحداث كانت موجودة ،وقد وقعت مرار ًا .كان
التعبوي يتمكّ ن بد ّقة نظره أن يكشف نفاق املنافق يف الكثري من احلاالت .ويف بعض
ّ
مستعد ًا لتخ ّطي
التعبوي
هذه احلاالت كان الطرف اآلخر امرأة ،ومل يكن هذا الشاب
ّ
ّ
التعبوي ،وهذا
اإليمانية .الحظوا ،فهذا حيكي عن حضور اإليمان يف هذا
احلدود
ّ
ّ
مهم جد ًا .كان يؤ ّدي ذلك يف بعض األماكن إىل استشهاد أربعة تعبويني ،لكن عندما
ٌّ
ٍ
بناء
السامي
ننظر بالنظرة
واملهم بشكل كبريً .
الكلية ،فإ ّن ذلك يعكس لنا هذا املعىن ّ
ّ
ّ
تتقدم من خالل هداية اإليمان
العمومية
عليه ،إ ّن احلركة
واجلماهريية واملن ّظمة لل ّناس ّ
ّ
ّ
وتد ّخله؛ فهذا من خصائص التعبئة.
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واخلاص ّية األخرى هي أ ّن جميع الرشائح مشاركة يف التعبئة ،فهناك ابن املدينة وابن
ّ
األجنبية واإلعالميون
اإلذاعات
ذكرت
وكم
الكبري.
والشيخ
،
الفيت
والشاب
القرية،
ّ
ّ
اإلسالمية كانت ترسل األطفال غري البالغني إىل
اجلمهورية
املعاندون واملغرضون أ ّن
ّ
ّ
أحد يرسلهم ،لقد
احلرب .أجل ،كان األطفال غري البالغني يذهبون ،لكن مل يكن ٌ
بشدة
األب
مزورة ،بعد أن حصلوا عىل رضا
كانوا يأتون باكني نائحني
واألم ّ
ّ
ّ
ّ
وهبوية ّ
البكاء ،ومن خالل التس ّلل بني املجاهدين واالندماج هبم أوصلوا أنفسهم إىل اجلّبهة.
اب والكبري ،واملتع ّلم وغريه حارضين ومشاركني يف التعبئة.
هذا ٌ
واقع ،فقد كان ال ّش ّ
التجمعات الكربى اليت حصلت
أما يف بعض تلك
ّ
وكذلك املثقّفون ،مل يعزلوا أنفسهمّ .
يف تلك الثّورات ،فإ ّن جماعة املثقّفني مل حيرضوا بني الناس .لقد نقلت ذات يوم ،عن
مرسحي ٍة ملثقّف ،أ ّن رجالً كان ينظر من أعىل الشرّ فة إىل حركة الناس ،لك ّنه مل يشارك
ّ
ّ
أما هنا فاألمر مل يكن كذلك ،فقد كان العامل واملزارع والطالب
بنفسه أو حيرض بينهمّ .
واملتخصص واملخرتع،
اجلامعي والتلميذ والطبيب والكاتب املشهور وال ّشاعر املميزّ
ّ
ّ
منتمني إىل التعبئة .اذهبوا وانظروا يف تشكيالت التعبئة ،وانظروا يف مدينتكم ،فاألمر
وعرف نفسه
هو كذلك يف جميع األمكنة .جاء أحد الشباب املخرتعني باألمس إىل هناّ ،
نظري يف العامل ،تعبئة املخرتعني،
عىل أنّه من تعبئة املخرتعني .فمثل هؤالء ال يوجد هلم ٌ
تعبئة أساتذة اجلّامعات ،تعبئة الك ّتاب ،تعبئة ال ّشعراء .فالفئات املثقّفة تشارك يف هذه
نسميها نحن التعبئة ،بأشكال خمتلفة .ال ّشاب
املجموعة العظيمة املليئة باألرسار ،اليت ّ
واملتخصص يف األعمال
ناعية
والرجل
ّ
واملتخصص يف األعمال ّ
ّ
الص ّ
والشيخ واملرأة ّ
تضم جميع أنواع البرش.
النفسية حارضون ،فهذه املجموعة
ّ
ّ

الجهورية والمواكبةهـ
ّ
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مرت ثالث وثالثون
اجلهوزية واملواكبة.
اخلاص ّية األخرى هي
ّ
ٌ
ّ
حسن ،عزيزي ،ها قد ّ
ّ
اجلماهريي يف الثّورات املختلفة كان ال يتجاوز الشهر
احلضور
ن
إ
ّورة.
ث
ال
عىل
سنة
ّ
ثم ينتهي بعد ذلك .وهنا ،كان الذين
أو الشهرين ،أو الس ّنة الواحدة
ٍّ
كحد أقىصّ ،
اإلسالمية انطالق ًا من التوجيهات واإلرشادات
واجلمهورية
يريدون تنظيم احلياة
ّ
ّ
جد ًا ،لقد انتهت
الغربية يوصون هبذا أيض ًا .كانوا يف بدايات الثّورة يقولون:
حسن ّ
ٌ
ّ
الثّورة فلريجع الناس إىل بيوتهم .يف الثّورات األخرى رجع الناس إىل بيوتهم ،لكن
الساحة ويف امليدان وبكامل
مر ثالث وثالثون سنة عىل ثورتنا ،والتعبئة ما زالت يف ّ
ّ
ّ
اجلهو ّزية .أفراد ذاك اجليل الذي انتسب إىل التعبئة يف ذلك اليوم ،قد أصبحوا اليوم من
متوسطي األعمار واملس ّنني ،وأضحت حلاهم بيضاء ،وهلم أحفا ٌد وأصهرة وزوجات
ّ

تعبويون .لقد أضحوا شيوخ ًا ،لكن هل أصبح وجه التعبئة شيخ ًا؟ كلاّ ،
أبناء ،لك ّنهم
ّ
شبايب ،فماذا يعين هذا؟ إنّه يعين أ ّن األجيال احلديثة
أبد ًا .إ ّن وجه التعبئة هو وج ٌه
ّ
عيب ،ومل َت ْن َسه .كان هناك من يقول يف ذاك اليوم:
واملتعاقبة مل ّ
تضيع هذا احلضور ال ّش ّ
اب هو من أهل احلماس ،واحلرب أيض ًا حادث ٌة مليئ ٌة باحلماس،
حسن ّ
ٌ
جد ًا ،إ ّن ال ّش ّ
جيره إىل احلرب هو احلماس .واليوم ،حيث ال يوجد حرب ،وال يوجد حماس
فإ ّن ما ّ
احلرب ،ملاذا يأيت ال ّشباب إىل امليدان؟! هذه هي قضايا التعبئة .انظروا ،فهذه من ال ّنقاط
الدقيقة اليت إذا وضعناها إىل جنب ال ّنقاط األخرى ،فإنّنا سنصل إىل نتيجة وهي أ ّن
ّ
استثنائية يف نظام
التعبئة عبارة عن ظاهرة مذهلة مليئة باألرسار واخلفايا ،وهي ظاهر ٌة
ّ
العقد وكان هلا حضور
اجلمهورية
اإلسالمية .إ ّن هذه املجموعة قد ح ّلت الكثري من ُ
ّ
ّ
ومصريي؛ لذلك إنّنا
أسايس
تأثري
ّ
الساحات ،وكان حلضورها ٌ
ومشاركة يف الكثري من ّ
ّ
بحاجة ملثل هذا احلضور يف املستقبل.
(((
األول للذين
التأمل
والتدبر ،ملاذا نجد أ ّن الشعار ّ
ّ
ضد التعبئة هو الشعار ّ
ليتف ّطن أهل ّ
وحتركاتهم من إذاعة إرسائيل؟ فهل أ ّن هؤالء أنفسهم
يستلهمون كلماتهم وأنفاسهم ّ
يدركون ملاذا يطلقون ال ّشعارات املعادية للتعبئة أم ال؟ أنا ال أستطيع أن أحكم عىل
ّ
حلل الكثري من مشكالت
هيب ّ
هذاّ ،
لكن هذه هي حقيقة األمر .إ ّن هذا املفتاح الذ ّ
جيد ًا
املستقبل ،هو مبغوض من أولئك الذين ال يريدون أن يكون املستقبل مستقبالً ّ
اإلسالمية .هلذا يريدون أن حي ّطموا هذا
اجلمهورية
وشاخم ًا وناجح ًا بالنسبة لنظام
ّ
ّ
وباحلد األدىن أن حيقّروه ويصغّروه يف عيين وأعينكم .وبالطبع لن
الذهيب؛
املفتاح
ّ
ّ
حسن ،هذا بشأن خصائص التعبئة ،ويف هذا املجال يوجد
واضح.
يتمكّ نوا ،وهذا
ٌ
ٌ
الكثري من الكالم .لقد ذكرت أنّه ك ّلما د ّققنا ال ّنظر فإنّنا سوف نستخرج ال ّنقاط،
وروجنا هلا لتصبح فكر املجتمع وثقافته فهذا لن يكون
ولو أننا د ّققنا فيها ونرشناها ّ
باألمر الكثري .إ ّن إمعان ال ّنظر بالتعبئة  -هذه الظاهرة املدهشة اليت حبا اهلل تعاىل نظام
حسن ،أنتم من التعبئة .وعىل اجلميع أن
مهمة.
ّ
ٌ
قضي ٌة ّ
اجلمهورية اإلسالمية  -هي ّ
التعبوية .إ ّن الذي ينتسب إىل هذه املجموعة لديه
يفخروا أنهّ م من هذه املجموعة
ّ
امتيازات ينبغي إظهارها واحلفاظ عليها .إن ما أقوله لكم  -وأنتم أبنايئ وشبايب  -هو
إ ّن عليكم أن حتافظوا عىل هذه اخلصائص ،وال تكتفوا بذلك أيض ًا ،بل اعملوا عىل
تقويتها.

( )1أي الشعارات والبيانات املناهضة للتعبئة.

تعبويي محافظة خراسان الشاملية
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء
ّ

لحل المعضالت
و-المفتاح
الذهبي ّ
ّ
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املسن أيض ًا
من اخلصائص األخرى بناء الذات .جيب علينا أن نربيّ أنفسنا .أنا الشيخ
ّ
اب وا ّتخاذه للقرارات
عيل تربية نفيس وترويضها واملحافظة عليها .إ ّن حركة ال ّش ّ
ّ

حساسيةً.
وإقدامه أرسع؛ هلذا ،تكون املراقبة واملحافظة عىل النفس وبناء الذات أكرث
ّ
صعب .فلو ك ّنا موجودين يف
سهل وكذلك
السهل املمتنع؛ هو ٌ
ٌ
إ ّن بناء الذات هو من ّ
ٍ
ٍ
والترضع
والدعاء
مناسبة مساعدة ٍ فإنّه يصبح سهالً .فأنتم مثالً أصحاب
بيئة
التوجه ّ
ّ
ّ
والبكاء .أحيان ًا ،يوجد املرء يف ٍ
وكل القلوب
الترضع والبكاء
بيئة تكون بيئة
والتوجهّ ،
ّ
ّ
تسهل عىل املرء
فيها
متوجه ٌة إىل اهللّ ،
ّ
وكل العيون تذرف الدموع ،فمثل هذه البيئة ّ
الترضع .مثل هذه البيئة مساعدة لبناء الذات .ومن البيئات
احلصول عىل حالة
ّ
لكن البيئة املساعدة هي التعبئة
اليت كانت مساعدة ،الدفاع ّ
املقدس بكافة أحوالهّ .
جو مساعد ٍ لبناء الذات يف الواقع .فالتقوى
نفسها ،وأنتم ضمن هذه املجموعة ،ويف ٍّ
والصالة كفرصة لألنس باهلل
وخمالفة النفس واجتناب املعايص ،وأداء الفرائض،
ّ
الصالة ،هذه
تعاىل،
ّ
الصالة وحضور القلب ،والرتكزي يف حال ّ
والتوجه إىل معاين ّ
ٍ
أدوات لبناء الذات .عندما حترضون يف بيئة مساعدة فإ ّن وسائل بناء الذات هذه
ك ّلها
ٌ
ٍ
وحية سوف
الر ّ
تعينكم بنحو أفضل وأكرث .وعندما يصبح األمر كذلك ،فإ ّن قدراتكم ّ
كل
تزداد وكذلك استقامتكم وصمودكم وصربكم وإبداعكم وفورانكم
الباطينّ ،
ّ
ٍ
والرعب ،فإ ّن ما لدينا من
هذه مع ًا .ونحن عندما ال نزنل إىل ميدان ما ونشعر باخلوف ّ
الرعب وختاطرون وتزنلون إىل امليدان
استعداد سيبقى كامن ًا ،لكن عندما حت ّطمون هذا ّ
كل مستحيل ٍممكن ًا .مثلما قال اللواء
فإ ّن هذه االستعدادات تبدأ بالتف ّتح ،هكذا يصبح ّ
(((
الفيت يذهب مع جمموعة معدودة أسماها هو فرقة  -فهل
اب ّ
نقدي اآلن هنا ،ال ّش ّ
أ ّن مئة شخص ٍ يشكّ لون فرقة ،أو هل أ ّن مئة وخمسني نفر ًا هم فرقة؟ لك ّنه يقول

عنها إنهّ ا فرقة! -يذهب إىل غرب البلد أو جنوبه مع هذه الفرقة املؤمنة أو املخلصة
ٍ
سابقة وجتارب .فهو ال
جمهزة ،وقائد ٍ ذو
ليحارب جبهة
العدو ضمن وحدة قتالية ّ
ّ
جمهز ًا بأفضلها ،وهو
يمتلك من األدوات والوسائل سوى
البدايئ منها لك ّنه يصبح ّ
ّ
القيادية لك ّنه يكون قد قاد بمقدار عمر ذاك (القائد) .ويقف هؤالء
ال يمتلك التجربة
ّ
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( )1رئيس مؤسسة تعبئة املستضعفني يف إيران ،واليت تضم أعداد ًا هائلة جدا من جمموعات التعبئة ،يف خمتلف
رشائح املجتمع واملؤسسات األهلية واحلكومية.

الدب ّابة والوسائل األخرى
ويتواجهون (مع
اب ويصادر ّ
العدو) ،فيغلب هذا ال ّش ّ
ّ
وينترص .وهذا ك ّله إنّما يتحقّق ببناء الذات .فال يمكن الزنول إىل هذه امليادين دون
بناء الذات.

مشاركة التعبئة باعثة على األمل

التعبوي
نورانية حضور
ّ
ّ

نورانية .كان من املعروف يف ّأيام
التعبوي يف ميدان القتال يمنحه
إ ّن نفس حضور
ّ
ّ
يشع نور ًا) ،أي إنّه سيستشهد برسعة.
الدفاع ّ
ّ
املقدس القول إ ّن نور فالن قد تألأل (أو ّ
مرتني.
نورانية حضور
هكذا كانت
ّ
ّ
مرة أو ّ
التعبوي .هذا ما شاهدته بنفيس ،وليس ّ
إحدى هذه احلاالت هلا ارتباط بمحافظتكم هذه ،ال بأس أن أذكرها .كان هناك رائد
يف اجليش ،وقد أدركنا فيما بعد أنّه من أهل اآلشخانة((( ،هو الرائد رستمي(((ـ جاء
مرات،
طوع إرادته بصورة
تعبوي للمشاركة يف كتيبة الشهيد شمران .وقد رأيته ّ
ّ
عدة ّ
نتحدث بشأن قضايا
يأيت ويذهب .ويف إحدى الليايل ك ّنا جالسني مع املرحوم شمران
ّ
اجلبهة واألعمال اليت سنقوم هبا يف اليوم ال ّتايل ،ف ُفتح الباب ودخل ال ّشهيد رستمي.
عدة ّأيام عىل رؤييت له ،فرأيته وقد غ ّطاه الوحل من رأسه إىل أخمص
مرت ّ
وكانت قد ّ
قدميه .كان حذاؤه موحالً وكذلك بدنه ،وكان وجهه تعب ًا ،وشعره كثيف ًا .لكن عندما
نظرت إىل وجهه شاهدته كالقمر يسطع بال ّنور .وما كنت قد شاهدت هذه احلالة عليه
العمليات وكانت له مشاركات كثرية ،ثم
قبل ّأيام .كان قد ذهب إىل إحدى مناطق
ّ
( )1مدينة يف حمافظة خراسان الشمالية ،وهي مركز قضاء «مانه وسملقان».
( )2الشهيد إيرج رستمي :مساعد الشهيد شمران ،وقائد ميداين يف منطقة عمليات «دهالويه  -سوسنكرد».

تعبويي محافظة خراسان الشاملية
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء
ّ

كان بعضهم خياف ،كانوا حيكمون مسبق ًا أنّه ال جيوز  -يف األساس كانوا يقولون ال
جيوز  -وكانوا ك ّلما شاهدوا حضور ًا للتعبئة خيالفون ويعرتضون .لقد كنت أشاهد
يرحبون بوجود أفراد من التعبئة معهم؛ هذا ما
رجاالً مؤمنني مميزّ ين يف جيشنا املن ّظم ّ
شاهدته بنفيس مرار ًا يف مرحلة احلرب ،يف معسكر أيب ذر ،ويف اجلنوب ،ويف شمال
يرص عىل أن يكون معه جمموعة من التعبئة،
الغرب .فالقائد يف اجليش نفسه كان ّ
وتتذمر من
ويرحب به .وهنا يف طهران كانت هناك جمموعة جتلس
حيب ذلك،
ّ
كان ّ
ّ
ذهاب هؤالء :وملاذا يذهبون من دون إجازة؟ ملاذا يقدمون عىل مثل هذا العمل؟ كانوا
يزنعجون من حضور التعبئة .وذلك ألنّه مل يكن لدهيم أمل ،بل وقعوا يف اليأس،
بأي عمل ،لكن عندما نزلوا إىل امليدان وجدوا أ ّن
وكانوا يقولون إنّه ال يمكن القيام ّ
كل هذه املواهب والقابليات.
تلك املشاركة باعث ٌة عىل األمل ،وهي اليت تف ّتح ّ
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التعبوي
ليقدم تقرير ًا ،واس ُتشهد فيما بعد .فقد كان من اجليش لك ّنه جاء بصورة
عاد ّ
ّ
ميلء بالتضحية واإليثار  -يف جمموعة
حضور
إىل امليدان وكان ناشط ًا وجياهد وله
ٌ
ٌ
ورانية
التعبئة التابعة للشهيد شمران  -وبعدها اس ُتشهد .لقد شاهد الكثريون هذه ال ّن ّ
ناشئ من ذاك احلضور
ونحن شاهدناها ،واآلخرون شاهدوا ذلك أكرث م ّنا .إ ّن هذا
ٌ
االستثنايئ.
ّ

قمة اإليثار
التعبئة ّ

قضية موجودة يف التعبئة أيض ًا وهي اإليثار .واإليثار يف اللغة هو األمر املقابل
هناك ّ
مرغوب ألنفسنا .ويف بعض
كل ما هو
متام ًا لالستئثار .فاالستئثار يعين أن نطلب ّ
ٌ
كل يشء
أدعية
السالم هناك شكاية من املستأثرين؛ فهم الذين يريدون ّ
ّ
األئمة عليهم ّ
الشخصية واحلصول عىل متع ّلقات اآلخرين.
ألنفسهم ويسعون جللب املصالح
ّ
حصته وحقّه من أجل
ّ
أما اإليثار فهو النقطة املقابلة له ،ففيه يتجاوز اإلنسان عن ّ
اخلصوصية موجود ٌة يف قمم التعبئة.
اآلخرين ،ويتغاىض عن حقّه ملصلحتهم .فهذه
ّ
اخلاص ّية يف أنفسكم .فنحن البرش
وأنا أقول لكم أيهّ ا الشباب األع ّزاء اسعوا لتقوية هذه
ّ
ونتحرك نحو
كل اإلغراءات نحوها،
نتحرك بشكل دائم إىل جانب املزلاّ ت ،وجتذبنا ّ
ّ
ّ
ً
مستعدين لسحق حقوق اآلخرين من
نكون
ا
وأحيان
جتذبنا.
اليت
الشخصية
مصاحلنا
ّ
أجل مصاحلنا .جيب علينا أن نراقب أنفسنا .ومن خصائص إعداد الذات يف التعبئة أن
الروحية يف نفسه وتربيتها لتصبح مؤثرة ،كما يف تلك
يتمكّ ن اإلنسان من تقوية هذه
ّ
حتدثنا عنها .هؤالء الذين حملوا أرواحهم عىل أك ّفهم وذهبوا من
القمم
التعبوية اليت ّ
ّ
الدفاع عن اإلسالم والثّورة واإلمام والبلد ومن أجل حفظ ثغوره وقاتلوا ،فهل
أجل ّ
قمة اإليثار.
يوجد ٌ
إيثار أعىل من ذلك وأكرث؟ هذه هي ّ
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غض ال ّنظر (التغايض) عن املصالح املا ّد ّية القصرية األجل وجتاوزها،
وأدىن من ذلكّ ،
الشخصية
وهي املصالح اليت نراها ألنفسنا .علينا أن نسعى لرصف ال ّنظر عن مصاحلنا
ّ
العامة ومصلحة اإلسالم واألهداف العليا .وال يعين ذلك أن ندير
من أجل املصالح
ّ
حمل السعي وال ّنشاط سواء أكان عىل مستوى
ظهورنا للدنيا؛ كلاّ  ،فإ ّن الدنيا هي ّ
املعنويات .لكن
العامة ،سواء أكان عىل مستوى املا ّد ّيات أم
الشخصية أم احلياة
احلياة
ّ
ّ
ّ
والتعدي عىل
شخيص يعين جتاوز حقوق اآلخرين
حق
ّ
حيث نرى أ ّن الوصول إىل ّ
أي ٍّ
ّ
كل ما
القانون وجتاوز اإلنصاف ،فعلينا أن نمسك بزمام أنفسنا وأن نرصف ال ّنظر عن ّ
سمى إيثار ًا.
يمكننا احلصول عليه من أجل مصلحة اآلخرين ،هذا ما ُي ّ

خط المواجهة
البصيرة وتشخيص ّ

تعبويي محافظة خراسان الشاملية
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء
ّ

املهمة البصرية .أنا أقول لكم إ ّن البصرية يف هذه املرحلة ويف
وبالطبع ،من القضايا ّ
جميع املراحل تعين أن تشخّصوا ّ
العدو؛ فأين توجد مواجهة مع
خط املواجهة مع
ّ
العدو؟ بعض األشخاص يشتبه عليهم حتديد مكان املواجهة ،فتجدهم يطلقون
ّ
يعد منافسه يف
بل
فيها،
العدو
يوجد
ال
نقطة
جاه
ت
با
مدافعهم
قذائف
ّ
الصديق .بعضهم ّ
ّ
ّ
أما منافسكم
االنتخابات «شيطان ًا أكرب» ،إ ّن الشيطان األكرب هو أمريكا
والصهيونيةّ ،
ّ
مؤيد لعمرو ،فهل أعتربك
مؤيد لزيد وأنت ّ
التيار اآلخر فليس شيطان ًا أكرب .فأنا ّ
من ّ
أي يشء؟ يف حني أ ّن كلاّ ً من زيد وعمرو
من أجل ذلك شيطان ًا؟ ملاذا؟
ً
وبناء عىل ّ
يدعي الثّورة واإلسالم وخدمة اإلسالم والثّورة .فلنشخّص ّ
العدو!
خط املواجهة مع ّ
ّ
حسن،
تكرر حديث األعداء!
أحيان ًا هناك من يكون يف لباس
ٌ
اخلواصّ ،
ّ
لكن حنجرته ّ
ّ
واخلط
جيب نصحه ،وإذا مل يعمل بال ّنصيحة فيجب عىل اإلنسان أن يشخّص له احلدود
اإلسالمية
اجلمهورية
املقرر أن تقفوا بوجه
ّ
ّ
الفاصل ،وليكن االنفصال .فلو كان ّ
اإلسالمية
الصهيوين للجمهورية
وتتحدثوا بتلك املشاعر (العدائية) اليت يك ّنها الكيان
ّ
ّ
ّ
الصهيوين؟ لو أردتم أن
حسن ،فماذا ختتلفون عن الكيان
 ولو بلحن ولغة خمتلفة ،-ٌ
ّ
اجلمهورية
اإلسالمية بذاك املنطق الذي تتعامل به أمريكا مع
اجلمهورية
تتعاملوا مع
ّ
ّ
ّ
قضية الفصل .ولكن أحيان ًا ال يكون
اإلسالمية فماذا ختتلفون عن أمريكا؟ هذه هي ّ
ّ
األمر كذلك .من املمكن أن تكون اخلالفات عميقة وكبرية لكن ال ينبغي لإلنسان أن
حساب آخر .جيب رسم ّ
خط املواجهة
حساب ولغريه
فللعدو
العدو وغريه،
خيلط بني
ٌ
ٌ
ّ
ّ
حتدثنا عنها هي هذه.
مع
العدو وتشخيصه وهذا ما يتط ّلب البصرية .البصرية اليت ّ
ّ
هناك جماع ٌة يأتون من هذه اجلّهة ،وجماعة يأتون من تلك اجلّهة .هناك جماعة تعامل
العدو ألنّه ينبعث من حجرة ٍ أخرى؛ وجماعة
الصديق وال تعرف نداء
ّ
ّ
العدو معاملة ّ
ٍ
أي شخص خيتلف معها يف السليقة – ولو أدىن اختالف -
تعامل
آخر،
طرف
من
ّ
ّ
العدو .البصرية هي ذاك ّ
واخلط الصحيح.
اخلط الوسط
معاملة
ّ

الجيد
أساس االنتخابات حضور الناس واالختبار
ّ

االنتخايب ،واالنتخابات قادمة ،لكنها بالطبع ليست قريبة.
لقد جئنا عىل ذكر املنافس
ّ
نؤيد مثل هذا من
وقد بدأ بعضهم منذ اآلن بفتح باب امليدان
االنتخايب ،كلاّ  ،نحن ال ّ
ّ
فلكل يشء وقته ومكانه ،لكن مطلبنا وفكرنا وأمنيتنا يف االنتخابات هو ما ييل:
األساس،
ّ
الصائن
ّ
األول ،أن تكون مشاركة الناس يف االنتخابات مشاركة عظيمة ،فهذا هو ّ
كل مهمهم اليوم وغد ًا ويوم االنتخابات
ّ
والضامن ،فعىل جميع العاملني أن يشحذوا ّ
املقدمات واملؤ ّخرات ليكون حضور الناس ومشاركتهم واسعة.
وأثناء ّ
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األمر اآلخر (الثاين) هو أن نطلب من اهلل ،وأن نفتح عيوننا أيض ًا لنعمل بحيث ينتج
اجليد املتوافق مع صالح الثّورة والبلد ومنفعتهما .وال
عن االنتخابات االختيار ّ
والشدة والقسوة ونخطئ
يعين ذلك أنّنا إذا مل نُعجب بفالن؛ نتعامل معه بسوء اخللق
ّ
بحقّه؛ كال .أولئك الذين يرون أنفسهم مؤ ّهلني ومناسبني فليزنلوا إىل امليدان .نحن
ونقيم عىل أساس املعايري اليت نؤمن هبا واليت متثّل القواسم
نريد أن ننتخب ،فلننظر ّ
املشرتكة بيننا جميع ًا .لع ّله يمكننا القول أ ّن هذه املعايري ،هي تقريب ًا مشرتكة بني جميع
فلنسع ولنعمل بشكل
اإليرانيني املؤمنني بالثّورة .ويف أي شخص نشاهد هذه املعايري،
َ
تتوجه االنتخابات نحو اختيار هذا الشخص.
سليم ـ كي ّ
كالم
األساسية الثالثة  -وسوف أكتفي اليوم هبذا املقدار ،ومن املمكن أن يأيت
النقطة
ٌ
ّ
كثري فيما بعد بشأن االنتخابات  -هي أ ّن االنتخابات متثّل ماء الوجه بالنسبة للبلد
وأساس الفخر .فليلتفت اجلميع حتىّ ال تكون االنتخابات سبب ًا لسقوط سمعة هذا
البلد كما حصل يف العام  1388هـ .ش2009( .م)((( ،عندما سعت جمموعة إلظهار
الطبيعي لالنتخابات
السيايس
االنتخابات بمظهر االختالفات وحتويل الضوضاء
ّ
ّ
إىل فتنة ،حيث وقف شعب إيران بال ّطبع مقابلها .وك ّلما حصل أمر مشابه فإ ّن هذا
يتصدى له.
الشعب سوف
ّ
ومهمة .غاية األمر أنّنا نفرتض أن
أساسية
قضية
ّ
ّ
بال ّطبع ،إ ّن سالمة االنتخابات هي ّ
واإلهلي وتكون انتخاباتنا سليمة .يف املايض
اإلسالمي
يشارك مسؤولو البلد بالوجدان
ّ
ّ
أيض ًا ،ك ّنا نفرض أن تكون االنتخابات سليمة عندما كانت ُتجرى يف احلكومات
اجلمهورية أم املجلس أم غريها .وبالطبع ،من
املتعاقبة ،سواء أكانت انتخابات رئاسة
ّ
متعددة ،نسأل اهلل تعاىل أن
الرضوري أن جتري املراقبة والرعاية املختلفة من جهات ّ
ّ
يبارك لشعبنا العزيز مثل هذه التجربة.
اللهم ،أنزل رحمتك وفضلك عىل هؤالء الشباب األع ّزاء.
ّ
قوة سواعد ال ّنظام املقتدرة و ُه ُم التعبئة ،يوم ًا بعد يوم.
اللهم ،زد من ّ
ّ
اللهم ،ع ّظم ذكرك واخلشوع لك يف قلوبنا.
ّ
اللهم ،اجعل وفاتنا يف سبيلك وألجلك.
ّ
ِ
لويل العرص.
اللهم ،ارض ع ّنا القلب ّ
ّ
املقدس ّ
ِ
املطهرة وروح إمامهم.
اللهم ،ارض ع ّنا أرواح ال ّشهداء ّ
ّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

530

( )1راجع حاشية الصفحة .253

كلمة الإمام اخلامنئي

يف لقاء النخب وامل�س�ؤولني يف
حمافظة خرا�سان ال�شماليّة

الشمالية.
املناسبة :زيارة حمافظة خراسان
ّ
جمع من ال ُنخَب واملسؤولني.
احلضور:
ٌ
املكان :مصلىّ اإلمام اخلميين  -بجنورد.
الزمان2012/10/15 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ
َّ

األيام لقاءات عابقة باملحبة
أشكر اهلل تعاىل أن منحنا هذا التوفيق ليكون لنا طيلة هذه ّ
واملحبة مع الرشائح املختلفة ألهايل املحافظة املليئة باخلري والربكة.
واللطف والص ّفاء
ّ

إلهية
خدمة الناس نعمة
ّ

إهلية وموهبة؛ سواء أكانت هذه
النقطة األوىل هي أ ّن خدمة الناس ّ
بحد ذاتها هي نعم ٌة ّ
الرسمية ـ كاملسؤوليات امللقاة عىل عاتق األع ّزاء واإلخوة واملدراء
املوهبة ضمن األطر
ّ
العلمي وتقسيم
وتقدمهم
يف هذه املحافظة ـ أم كانت يف خدمة دين الناس وثقافتهم ّ
ّ
بأي
وتوزيع األرزاق (املحاصيل) بشكل ٍ صحيح بينهم ،وتأمني حاجاتهم املختلفة ّ
شكل ٍ كان .هلذا ،إ ّن توفيق اخلدمة نفسه هو نعم ٌة جيب شكرها.
إنّين  -أنا العبد  -أقول من أعماق القلب وبرضس ٍ قاطع :أن يكون اإلنسان خادم ًا
جمرد شعار .عظماء أهل العرفان عندنا ،كانوا دائم ًا يوصون
فخر ،وليس ّ
لل ّناس هو ٌ
يرتب عىل أيدهيم ،بأن خيدموا الناس إىل جانب الذكر والعبادة
تالمذتهم ،ومن ىّ
يرجحون هذه اخلدمة عىل
واخلشوع
والتوسل والتذكّ ر ،وكانوا يف بعض األحيان ّ
ّ
تقدمه لشخص ٍ ما
العبادات
ب إىل اهلل .فالعمل الصالح الذي ّ
ّ
مقر ٌ
الفردية ،وهذا ّ
وأخروي ،فكيف إذا كانت
إهلي
أجر
ُي ّ
ّ
ٌ
يقربك إىل اهلل ،وله ٌ
عد حسنة وهذا ما ّ
وثواب ّ
(((
موجهة ملجموعة كبرية من الناس ،ألهل حمافظة أو مدينة أو ناحية .
خدمتكم هذه ّ
ولنعدها نعم ًة من
ربنا عليها،
فأساس
ّ
القضية ،إذ ًا ،هو إنّنا إذا ُو ّفقنا للخدمة فلنشكر ّ
ّ
نمن هبا عىل أحد ،فهذه هي
اهلل .واألثر احلاصل من اعتبار هذه اخلدمة نعمة ،هو أن ال ّ
إهلي ،يستلزم شكر ًا .فلو
درجتها األوىل .إ ّن اهلل تعاىل و ّفقنا ،وهذا التوفيق هو
ٌ
لطف ّ
ُو ّفقنا للخدمة ،ينبغي أن يكون ذلك بعيد ًا عن امل ّنة .هذه نقطةٌ.
( )1التقسيم اإلداري املتبع يف إيران :حمافظة  -قضاء أو مقاطعة  -منطقة أو ناحية.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء النخب واملسؤولني يف محافظة خراسان الشامليّة

خدام أهايل هذه املنطقة األع ّزاء ،وكذلك مع ممثّلني
لقاؤنا اليوم هو مع جمموعة من ّ
ناشطني وفاعلني عن الرشائح املختلفة يف هذه املحافظة .هلذا ،إ ّن اجتماعنا هو اجتما ٌع
وتستحق أن
وكل واحدة من املسائل اليت عرضها األع ّزاء هنا ،هي ملفتة
مفيد ّ
ٌ
جد ًاّ .
ّ
تؤخذ بعني االعتبار من جهة ما .ما نريد أن نذكره هو نقطتان أو ثالث ذات تأثري ،فلو
التفتنا جميع ًا إليها سيكون ذلك يف خري ومصلحة مستقبل املحافظة إن شاء اهلل.
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أي ناحية من النواحي
النقطة األخرى هي أنه يف اخلدمة ال مكان للتميزي؛ فاملسؤولية يف ّ
عدونا
هي عبارة عن خدمة أفراد الناس .فكون هذا صديق ًا لنا وذاك غريب ًا ع ّنا ،وهذا ّ
أي تأثري.
السياسية كذا ،وميوله
وهذا ميوله
الدينية كذا ،هو أمر ال ينبغي أن يكون له ّ
ّ
ّ
عامة للجميع ،وهلذا األمر تأثري عىل عمل املنخرطني يف خدمة
جيب أن تكون اخلدمة ّ
املجموعات الكبرية ،كاملحافظة أو القضاء .فاألقسام (النواحي) املختلفة لألقضية
متنوعة من الناس ،هلذا جيب أن تكون النظرة إىل اجلميع متساوية.
فيها جمموعات ّ
اخلدمة للجميع ومتع ّلقة باجلميع ،فيجب علينا أن نكون أمناء وأن نجعل ما يف أيدينا
ك ّله خلدمة اجلميع.

الهمة والعمل المضاعف
علو
ّ
ّ
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اهلمة يف تقديم اخلدمات .فهذه املحافظة ،كما ذكر أع ّزاؤنا
علو ّ
نقط ٌة أخرى هي قضية ّ
ي من املحافظات اليت تقع
عد من ناحية ّ
ـ وأنا فهمت ذلك من التقارير ـ ُت ّ
التقدم املا ّد ّ
ٍ
بدرجة ما إىل أ ّن هذه املحافظة حديثة النشأة؛ ولع ّله يوجد
يف أسفل الس ّلم .وهذا يعود
عوامل أخرى أيض ًا .لذا ،جيب عىل مسؤويل هذه املحافظة أن يبذلوا اهلمم من أجل
املهمة ،يف غضون
التطور ونيل اخلصائص
رفع مرتبة هذه املحافظة ،من ناحية
احلياتية ّ
ّ
ّ
ٍ
معينة ،وأن يصلوا هبا مثالً إىل مرتبة املحافظات العرش األوائل .عندما يكون هذا
ّ
مدة ّ
اهلمة املضاعفة ـ فإ ّن ذلك سيتط ّلب عمالً مضاعف ًا .ليس املقصود
هو ّ
مهنا ـ وهو معىن ّ
كمية
بالعمل املضاعف حجم العمل فحسب ،بل املقصود الكيفية والنوعية أكرث منه ّ
العمل وحجمه ،أي العمل الدقيق والنابع من اخلربة ،واملقرون باالستشارة؛ العمل
املدون والقائم عىل التخطيط ،بحيث لو اس ُتبدل املسؤولون،
املستمر واملتالحق؛ العمل ّ
ّ
ُ
ّ
دونت ،فهذا ممتا ٌز.
قد
املحافظة
تنمية
وثيقة
ن
إ
قيل
حيث
د
جي
خرب
كر
ذ
لقد
ف.
ال يتو ّق
ٌ
ّ
ٌ ّ
سيستمر
تأثري كبري ،بل
فعندما ُت ّ
دون الوثيقة فلن يكون لتبديل املسؤولني واملديرين ٌ
ّ
العمل .املهم هو أن تكون خارطة الطريق واضحة.
حسن ،عندما نقول إ ّن عىل هذه املحافظة أن تضاهي املحافظات العرش األوائل يف
ٌ
عميل؟ إ ّن ما يراه املرء من استعدادات وإمكانات هذه املحافظة
أمر
البلد ،فهل هذا ٌ
ّ
قابل للتطبيق بنحو كامل .توجد إمكانات واستعدادات ممتازة
يفيد اإلجياب ،فاألمر ٌ
البرشية .وأنا قد أدركت
املهمة هو الطاقات
ّ
يف هذه املحافظة ،وأحد هذه اإلمكانات ّ
باحلس والعيان ،وذلك عند لقايئ باجلامعيني والطلاّ ب واملع ّلمني واألساتذة
هذا األمر
ّ
ـ يف اللقاءات املختلفة ـ ويف التقارير اليت عرضها هؤالء األع ّزاء ،وكذلك من خالل

برشية الئقة بحمد اهلل،
جمموع التقارير اليت وصلتنا .يوجد يف هذه املحافظة طاقات
ّ
الطبيعية ،والقضايا املتع ّلقة
األساسية .هذا إىل جانب اإلمكانات
وهذه هي اإلمكانات
ّ
ّ
تقدم املحافظة.
واملوقعية
باألرض واإلقليم
اجلغرافية وغريها من القضايا اليت تؤ ّثر يف ّ
ّ
ّ
التقدم هبذه املحافظة واالرتقاء هبا ،وعمارة
هلذا ،فاإلمكانات موجودة ،ويمكن واقع ًا ّ
حياة الناس.

ليات
المشاريع
االقتصادية في س ّلم ّ
األو ّ
ّ
حتدثوا هنا عىل مطلبني أو ثالثة ،وكنت أصغي إىل هذه املطالب
لقد ركّ ز األع ّزاء الذين ّ
السيد املحافظ
ودونتها ،وأنا سوف أؤكّ د عليها هنا .إ ّن هذا العرض الذي ّ
ّ
قدمه ّ
يتم
املحرتم كان كامالً ،وفيه جمموعة كاملة من األعمال واألنشطة .ويف الواقع لو ّ
تنفيذ مثل هذا احلجم الكبري من األعمال يف مقطع ٍ
حمدد ومشخّص ،فإ ّن وجه
زماين ّ
ٍّ
املهم أن ُتتابع هذه
لكن
هذه املحافظة وعمقها سيظهران ـ وليس يف هذا ّ
شك ـ ّ
ّ
الفعلية.
األعمال من أجل أن تصل إىل
ّ
أولويات .وذلك
املهمة األخرى هي أن توضع هذه األنشطة ضمن س ّلم
ّ
والنقطة ّ
واملزيانيات ،وما لدى احلكومة
املالية
ّ
اجليد إىل إمكانات البلد ،واإلمكانات ّ
بااللتفات ّ
قضية
من إمكانات تضعها يف خدمة النواحي والقطاعات املختلفة ،وكذا بالنسبة إىل ّ
ورضوري ،لك ّنه بعيد
مفيد
املردود الرسيع للمشاريع املختلفة؛ فبعض املشاريع
ٌ
ّ
األولوية اليت علينا أن نراعيها وأن
حيدد
املنال ،وبعضه بمتناول اليد
فكل هذا ّ
وقريبّ .
ّ
ٌ
تكررت
نتقدم وفقها .من
ّ
ّ
األولويات ،بنظري  -أنا العبد  -هي ّ
قضية الزراعة ،واليت ّ
لتقدم
راعية متاحة هنا ،والعقول واألدمغة املناسبة ّ
يف كلمات األع ّزاء ،فاإلمكانات ال ّز ّ
الزراعية  -ويف بعض هذه اللقاءات،
الزراعة موجود ٌة ـ حيث أشري إىل األبحاث
ّ
ٍ
ٍ
الري ،مفيدة للعمل الزراعي.
بحركة جديدة بشأن
ُذكرت مطالب ومسائل تتع ّلق
ّ
وطقس مناسب ،كما أ ّن
برشية
توجد استعدادات وافرة ،وتوجد ٌ
وماء وطاقات ّ
أرض ٌ
ٌ
األسايس ألهايل هذه املنطقة خالل السنة يأيت عن طريق ال ّزراعة والدواجن.
الدخل
ّ
ٌ
مستمران .وكما قيل
قحط وجفاف
شك فيه أنّه تواىل عىل (هذه املنطقة)
بالتأكيد ،ممّا ال ّ
ّ
وتطورها
وجهت رضب ًة إىل زراعة هذه املحافظة
يل يف بعض التقارير ،إ ّن من األمور اليت ّ
ّ
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يستحق اخلدمة؛ مع كل هذا اإليمان ،والصدق،
هؤالء الناس ،يف احلقيقة ،هم ممّن
ّ
احلدودية ،هذه املنطقة
وهذا احلضور املميزّ يف الساحات املختلفة ،واملشاركة يف املنطقة
ّ
نقدم ألهايل هذه املنطقة األع ّزاء
احلساسة .ويف احلقيقة ،إنّه ملن اجلدير أن ّ
اجلغرافية ّ
ّ
تتطور هذه املحافظة.
وأن
ة،
مم
خدمات
يزّ
ّ
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وأ ّدت إىل وجود مشاكل أيض ًا ،هو صغر مساحة األرايض اليت تنتج املداخيل ـ أي
املهمة اليت كانت
األرايض اليت ُق ّسمت ـ فإنهّ ا أراض ٍ ذات قطع صغرية .من املشاريع ّ
السابقة ،وكنت  -أنا العبد  -أؤكّ د عليها ،هو التمكّ ن من
مورد اهتمام احلكومات ّ
صناعية
الزراعية (الصغرية) ،فهذا يساعد عىل أ ّن تكون الزراعة
دمج هذه املساحات
ّ
ّ
املهمة .فمثل هذه الرضبات
ومتطورة و ُتستخدم فيها اآلالت احلديثة ،وهذا من األمور ّ
ّ
قد نزلت بالزراعة ،إىل جانب عوامل خمتلفة أخرى .جيب إيالء الزراعة األولوية،
لكن ال بمعىن أن نتناىس الصناعة يف هذه املحافظة .كال ،فللمحافظة صناعات يمكن
من خالل االهتمام هبا وااللتفات إليها ،إجياد فرص عمل وحتقيق األرباح الكثرية
قضية الزراعة يف املرتبة األوىل ،اليت إذا ما استطعنا إحياءها يف
للمحافظة .لكن تبقى ّ
قضية فرص العمل وسزتيل البطالة وآثارها
ّ
ظل الظروف املوجودة ،فإنهّ ا ستساهم يف ّ
املختلفة ـ مثل االنزواء واإلدمان وأمثاهلما ـ أو تضعف جذورها.

المحاور الثالثة لالقتصاد (في خراسان)
-1التصنيع الزراعي.
-2الصناعات التحويلية.
 -3السياحة.
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فلنحدث
راعي؛
هناك ثالثة حماور
ّ
ّ
أساسية بالنسبة لالقتصاد :األوىل ،التصنيع ال ّز ّ
والتكميلية
التحويلية
الصناعات
صناعية .واألخرى،
ال ّزراعة ونجعلها
قضية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حتويلية هنا ،الختلف
البستاين صناعات
والربادات وأمثاهلا .فلو كان يف متناول يد
ّ
ّ
ّ
ُ
حاله ك ّل ّي ًا ،فينبغي أن يكون هناك ّبرادات .وسوف ألفت نظر مسؤويل احلكومة ،يف
لقائنا غد ًا إن شاء اهلل إىل هذا األمر وأؤكّ د عليه ـ حيث نجد أنه ُيعمل باالقرتاحات
واآلراء اليت تنبثق عن أغلب هذه االجتماعات من قبل مسؤويل احلكومة ـ فمثل هذه
تطور املحافظة .األفق
القضايا جيب طرحها هناك .أنا ّ
أحتدث ،من أجل أن ي ّتضح أفق ّ
التحويلية ،ووضع خم ّطط للتوزيع والتسويق ـ
الصناعات
ٌ
قضية ّ
ّ
واضح وهو يشمل ّ
السادة هنا ـ وجودة سوق املنتجات واملعامالت والتجارة
والذي ّ
تضمنه عرض أحد ّ
عقالئية
اخلارجية .جيب إجياد منظومة
الصادرات والتجارة
قضية ّ
ّ
ّ
املحلية ،ومن ثم ّ
ّ
ّ
أولويات هذه املحافظة
من
ن
فإ
هلذا،
املحافظة.
م
تقد
عىل
سيساعد
الذي
فهذا
رة،
ومدب
ّ
ّ
ّ
اإلضافية املختلفة.
قضية ال ّزراعة ،مع هذه األبعاد واملسائل
ّ
ّ

حصيلة العمل البحثي
أولوية .إ ّن
وقضية التحقيقات اليت أشري إليها هنا هي صحيحة ،وهي يف احلقيقة
ّ
ّ
لكن الناتج يف احلقيقة هو من قبيل ما أشري
للعيان،
تظهر
ال
البحيث
العمل
حصيلة
ّ
ّ
(((
فاحلبة الواحدة اليت
،
﴾
ﮌ
ﮋ
ﮊ
ﮉ
ﮈ
ﮇ
ﮆ
﴿
الكريم:
إليه يف القرآن
ّ
حبة .إ ّن عمل األبحاث هو من هذا القبيل.
تبذروهنا سوف ترجع عليكم بسبعمئة ّ
اجليد لل ّزراعة ،أو
فعندما تنرثون بذرة سليمة ،أو جترون حتقيق ًا حول األسلوب ّ
بشأن ما ّدة مؤ ّثرة يف الصناعة ،أو ال ّزراعة ،أو اخلدمات وغريها ،فإ ّن هذا يؤ ّدي فجأ ًة
( )1مركز قضاء يف حمافظة خراسان الشمالية.
( )2أرك بم :قلعة تقع يف شمايل رشقي مدينة بم يف حمافظة كرمان يف إيران .من القالع التارخيية العظيمة
املبنية من اللنب ،تعود أوىل لبنات تأسيسها حسب بعض الدراسات التارخيية إىل ما قبل  6000سنة .وهي قد
تضاهي من حيث اجلمال والعظمة سور الصني ،لكن ولألسف ،فقد ترضرت أكرث هياكل هذا املعلم الذي
ال نظري له نتيجة اهلزة األرضية اليت رضبت منطقة بم عام 2004م.
( )3البقرة.261 ،
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إيل ،يف التقارير اليت جاءتين قبل سفري ،لفتت نظري وقد
مسألة أخرى وصلت ّ
تتكرر فيما عرضه املسؤولون واألع ّزاء وال ّنخب يف
ثم وجدتها
طالعتها بد ّقةّ ،
ّ
ياحية ّ
اجلذابة يف هذه املحافظة كثرية ،منها
السياحة .فاملناطق ّ
قضية ّ
الس ّ
املحافظة ،هي ّ
تارخيية ،وكما
تارخيي .ففي هذه املنطقة ،طبيع ٌة خلاّ بة ومعامل
طبيعي ومنها ما هو
ما هو
ّ
ّ
ّ
(((
قيل يل يف التقارير ـ ومل أو ّفق اآلن لرؤية هذه األشياء ـ هناك قلعة جماورة ألسفراين ،
شبيهة بالبناء املعروف بـ «أرغ بم»((( ،يأيت إليه الناس من خارج البالد ملشاهدته .فلماذا
أحد إىل هنا؟ ،وملاذا ال يعرفونه؟ يف حني أ ّن إمكانية الوصول إليه هنا أكرب،
ال يأيت ٌ
كل سنة ـ األرقام هنا ختتلف ،فبعضهم يقول
هناك املاليني الذين يعربون هذا املسري ّ
زوار مشهد ،ويعربون من
عرشين مليون ًا ،وبعضهم يقول خمسة عرش مليون ًا ـ وهم ّ
بعض منهم
هنا.
ٌ
حسن ،لو وجدت الوسائل املناسبة ،وتو ّقف ،لن نقول جميعهم ،بل ٌ
ٍ
ليوم ٍ واحد يف هذه املحافظة ،الحظوا كم سيكون لذلك من أثر عظيم عىل وضع
والسياح من مركز املدينة،
املحافظة .فهنا ،أنتم ال حتتاجون أن تستقطبوا املسافرين
ّ
ٍ
حمل عبور ومرور
أو من أطراف البلد إىل نقطة نائية .فهذه ليست نقطة نائية ،بل إنهّ ا ّ
الزوار ،ف الناس يأتون ويذهبون .فلو بقي بعض املسافرين ،وليس ك ّلهم،
قوافل ّ
التارخيية ،انظروا
الطبيعية واملواقع
يوم ًا أو ليل ًة يف هذه املدينة وذهبوا ملشاهدة املناطق
ّ
ّ
أولويةٌ.
بناء عليه ،هذه
ّ
حتول يف حياة وجتارة هذه املنطقة سيتحققً .
ّ
أي ّ
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شك من
الصرب
إىل حتقّق ربح ٍ كبري وشامل للبلد بعد ّ
والتحمل ،وهذا ال ّ
ّ
مدة من ّ
طيبون .إ ّن البلد اليوم
األولويات .هلذا ،فالعمل كثري
ّ
وأرضيته هائلة ،و الناس هنا ّ
ّ
والسعي .أع ّزايئ ،مسؤويل القطاعات املختلفة ،ممثّيل الرشائح ،جيب
بحاجة إىل العمل ّ
عليكم أن تنقلوا هذا األمر إىل كل من يستمع إليكم أو يعمل حتت إدارتكم قوالً
وبشدة ،وأن نعمل العمل املخ ّطط
وعمالً :إ ّن البلد بحاجة إىل العمل .جيب أن نعمل
ّ
واجليد.
واملن ّظم واملر ّتب
ّ

أعداؤنا ال ينامون ع ّنا
معنوياتهم .كما أنّنا ك ّلما
توعدونا ،ترتفع
ك ّلما شعرنا ّ
بالضعف ،فإ ّن أعداءنا ،الذين ّ
ّ
شاهدنا حركة مؤ ّثرة عىل مستوى البلد من أجل حتريك الناس وتشجيعهم وزيادة
فوري ًا من أجل إحباط ذلك .أولئك الذين
العدو سعي ًا
بصريتهم ،نرى من جانب
ّ
ّ
والسلوكيات املختلفة بني
واإلعالمية
السياسية
ولية واملسائل
يرصدون القضايا ّ
ّ
ّ
ّ
الد ّ
مهم يف البلد ـ عىل سبيل الفرض،
ّ
جيد ًا .فك ّلما جرى ٌ
الدول ،يدركون هذا األمر ّ
عمل ٌّ
مهم
صناعي كبري ،أو
علمي أو
مظاهرة كربى ،أو انتخابات عظيمة ،أو نجا ٌح
ٌ
إجراء ٌّ
ّ
ّ
ومؤ ّثر يف احلكومة ـ فإنهّ م يسعون مبارش ًة لتسليط الضوء عىل هذا العمل واختالق
الضعف وال ّتعب تالحظون مبارش ًة ر ّدة فعل
اإلشاعات حوله .كما أنّنا ك ّلما أظهرنا ّ
معنوياتهم
الروح يف أعداء ال ّنظام اإلسالمي وأعداء اإلسالم وارتفاع
ّ
العامل وهي :نفخ ّ
وفرحهم وكأنهّ م حصلوا عىل نفس ٍ جديد من أجل البدء باهلجوم .جيب االلتفات إىل
والسعي أبد ًا؛ وثاني ًا ،أن نسعى حلقن
هذه األمور .إ ّن هذا يع ّلمنا ّ
أوالً أن ال ندع العمل ّ
روحية العمل والسعي واألمل يف الذين يستمعون إلينا ويعملون يف دائرتنا،
وتقوية
ّ
كل حديثٍ يظهر اليأس وال ّتعب واإلحباط وامللل واالختالف هو ممّا
فهذا
تكليف .إ ّن ّ
ٌ
الوطنية.
ومرض بالع ّزة
وتطورها،
مرض بمصالح البلد
ال ّ
ّ
ّ
ٌ
شك فيهّ ،

كل حين
ثورتنا تؤتي أكلها ّ
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ادعاء ـ ال نريد أن
إ ّن أيدينا مليئة يف مواجهة األعداء .إ ّن قدراتنا عالية؛ وهذا ليس
ً
األهم عىل هذا الواقع هو أنّه طيلة الـ  33سنة
نرجتز(((ـ بل هذه ك ّلها وقائع .وال ّشاهد
ّ
ويوجهون الرضبات .فلو ك ّنا ضعفاء لكان من الالزم
كانوا يطعنون ويرمون احلجارة
ّ
( )1املقصود :ال نريد إنشاد الشعر.

هلذه الشجرة أن تكون قد يبست وهوت أرض ًا ،فلماذا إذ ًا نمت عرشة أضعاف؟ ملاذا
كل حني بإذن ربهّا؟
أضحت تؤيت أُكُ لها ّ

أدبيات التعامل مع العامل
تطوير ّ

أدبيات التعامل مع العامل املهيمن
وحلسن احلظ ،إ ّن البلد قد حقّق ّ
تطور ًا كبري ًا يف جمال ّ
يتحدث مسؤولو دولتنا اليوم عىل املنابر املختلفة أو طاوالت
والغريب .عندما
املستكرب
ّ
ّ
وصحيح .إ ّن من أقسام وميادين
ملفت
جامع
ناضج
كالم
املحادثات يصدر عنهم
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
األوروب ّية،
ويل .إ ّن أغلب وسائل اإلعالم
وساحات املواجهة ساحة التخاطب ّ
ّ
الد ّ
صهيونية ،لع ّلكم تعلمون ذلك ،واعلموه .إ ّن أغلب هذه الوسائل اليت نسمع
هي
ّ
ٍ
الرأسماليون الصهاينة ،ومنذ سنوات ،يفكّ رون يف اإلمساك
أسماءها يف العامل ،كان
ّ
هبا من أجل اختالق األخبار وتوجيه الرأي العام .هذه الوسائل هي نفسها اليت
تلقّن السياسيني «ماذا يفعلون» .فهذه هي
القضية ّ
ّ
املهمة .ولنضع ما عند سياسييّ
ٍ
اإلعالمية أيض ًا تلقّنهم ذلك .ومن
ذايت ودهاء جانب ًا ،فهذه الوسائل
ّ
الغرب من خبث ٍّ
الرائج هو :أنّنا نضغط عىل إيران من أجل أن ترجع إىل طاولة املباحثات .فما
الكالم ّ
العاملية املختلفة ومنها
هي هذه ال ّطاولة؟ مىت تركت إيران املباحثات بشأن القضايا
ّ
إعالمية( .يقولون) :نحن نسعى
امللف النووي ،حىت تعود إليها؟! إ ّن هذه خدع ٌة
ّ
يكررون
إعالمية
أن نرجع إيران إىل طاولة املباحثات! إ ّن هذه خدعة
ّ
ّ
وغش .ها هم ّ
كرر إىل
هذا األمر يف العامل ،ويقولون هذا ،ويقولون ذاك .برأيي ،إ ّن هذه العبارات ُت ّ
واقع ،يف حني أ ّن الذي اخرتع هذا
درجة أ ّن السياسيني الغربيني أنفسهم يعتقدون أنهّ ا ٌ
مقصد آخر .فهو ال يريد إليران أن ترجع
ال ّشكل وهذا الكالم وهذه املعادلة كان له
ٌ
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املوقعية
تطور كثري ًا بلحاظ
إ ّن البلد اليوم مقارن ًة مع ما قبل عرش أو عرشين سنة ،قد ّ
ّ
وروحية الناس .وقد أصبح ال ّنظام أكرث استحكام ًا
واالجتماعية
ناعية
العلمية
ّ
ّ
ّ
والص ّ
ّ
حقيقية يف هذا البلد
داخلية ب ّناءة
قوة
حسن،
بكثري.
يدل هذا؟ إنّه ّ
عالم ّ
َ
ٌ
يدل عىل وجود ّ
ّ
ّ
واضح.
أمر
تتغ ّلب عىل جميع اخلُدع واملؤامرات واملشاكل اليت يوجدها
ٌ
ّ
العدو ،وهذا ٌ
إذ ًا ،إ ّن أيدينا مليئة ،ولدينا قدرات .ولكن يمكن لنا أن نقيض عىل هذه القدرات
وحية وأضعفنا هذا األمل ،وأضعنا هذه
الر ّ
ّ
الذاتية بأيدينا .فلو قمنا بإضعاف هذه ّ
أظلم األفق أمام أعني شبابنا ،الذين هم أملنا ،نكون بذلك قد أضعنا
ولو
الفرص،
ّ
ّ
الكل مسؤولون ،غاية األمر
بأيدينا.
هذا
ن
إ
الفعل.
هبذا
القيام
جيوز
أنفسنا بأنفسنا .ال
ّ
مسؤولية أكرب.
أ ّن املدراء ومسؤويل القطاعات املختلفة يقع عىل عاتقهم
ّ
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لكل اهليمنات
إىل طاولة املباحثات بل إنّه يريد إليران أن تستسلم أثناء املباحثات ّ
حسن ،اجلواب من جانب إيران هو :كال ،فأنتم أصغر من أن تتمكّ نوا من
الغربية.
ٌ
ّ
إركاع شعبٍ
ثوري بصريٍ واع ٍ أمام مراميكم ومطامعكم .فمشكلة كل هذه اهليمنات
ٍّ
الغربية ليست يف أ ّن إيران ال تريد املباحثات بشأن امللف النووي أو القضايا
السياسية
ّ
ّ
األخرى ،كالّ ،مشكلتهم هي أ ّن إيران ال ختضع لكالمهم .وبالطبع ،من املعلوم أ ّن
هذه املشكلة ستبقى.

أيها اإلنكليز ،لسنا في القرن التاسع عشر
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يتحدثون بلهجة القرن التاسع عرش ،حيث كانت السفينة
ال ّطريف هنا أ ّن األوروبيني
ّ
اإلنكلزيي أوامره
الفاريس ،ويرسل القائد
اإلنكلزيية يف ذاك الزمن تأيت إىل اخلليج
ّ
ّ
ّ
أما هؤالء
من داخلها إىل مشايخ اخلليج للقيام بالعمل الفالين ،وترك العمل الفالينّ ،
األوروبيون أ ّن اليوم هو
يتصور
فكانوا كالعبيد ينحنون ويقولون« :عىل رأيس»(((!
ّ
ّ
القرن التاسع عرش .ومل تكن احلكومات اليت حكمت بالدنا ،حكوماتٍ رشيفة كي
ترصفاتها ومعامالتها ،وإنّما
تتمكّ ن من إظهار ّ
هوية الشعب اإليراين وأصالته يف ّ
كانت منفعلة ومسحوقة .لقد استطاع أولئك أن يؤ ّثروا يف سياستهم وثقافتهم؛ ولقد
شخصية أو فرد ٍ أو شعبٍ ـ ال فرق ـ عندما ُتهزم
أي
هزموهم يف الباطن .انظروا ،إ ّن ّ
ّ
عباد
يف باطنها ويف نفسها ،فإنهّ ا س ُتهزم أمام املأل .أولئك كانوا معتدين ،وهؤالء كانوا ّ
وهيتمون بجمع املال وامللك وال ّتجارة ،ومل
دنيا وما ّد ّيات ويسعون للسلطة والرئاسة
ّ
البرشية
يكونوا يسعون لتحقيق اآلمال الكربى ،وإنّما كانوا يسعون نحو األطماع
ّ
يتصورون أ ّن األمر هو عىل ذاك النحو.
احلقرية ،هلذا غلبوهم وهزموهم .واليوم
ّ
اإلسالمية يف العامل،
اجلمهورية
القضية اليوم هي اخلطاب اجلديد الذي تعرضه
إ ّن
ّ
ّ
ّ
وجتعل مستكربي العامل حيارى .إ ّن مستكربي العامل اليوم ليسوا يف موقع من يريد أن
يتحدث مع الثّورة اإلسالمية ٍ
اإلسالمية اليوم
هجومية .فقد استطاعت الثّورة
بلغة
ّ
ّ
ّ
ّ
وبالرغم من كل
الرقابة اليت فرضوها،
ّ
بالرغم من كل تلك ّ
أن تنرش فكرها يف العاملّ ،
الشعبية وفكر
السيادة
الضغوط اليت مارسوها ،فاليوم أصبح هذا الفكر رائج ًا ،فكر ّ
ّ
الساحات ،وفكر مواجهة كل
الر
وحانية والدين ،وفكر مشاركة الناس يف ّ
ّ
ّ
حاكمية ّ
العاملية املقتدرة .إ ّن هذا الفكر أصبح
تلك اهليمنات اليت متارسها القوى واملعسكرات
ّ
رائج ًا اليوم .أنتم ترون كيف أ ّن كل هذه األفكار قد صارت رائجة يف العامل .وإن مل
( )1بالفارسية "تشجم" ،كأن يقال باللغة العامية "من عيين".

نرص عىل أن يكون ذلك باسم إيران؛ ولكن ال
تكن باسم إيران ،فليكن .فنحن ال ّ
أي إنسان ٍ يف العامل ينكر تأثري الثّورة اإلسالمية ،وصمود شعب إيران يف هذه
يوجد ّ
القضية اليوم.
األحداث .هذه هي
ّ

الفعالية والعمل الصحيح واال ّتحاد
ّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ٍ
والفعالية والتفكري والعمل
السعي
هلذا فإ ّن العمل يسري بنحو صحيح .نحن نحتاج إىل ّ
ّ
الصحيح واال ّتحاد فيما بيننا وأن نجعل األجواء ،أجواء سعي وعمل وإخالص
ّ
وروحانية وبعيد ًا عن التظاهر يوجد اليوم مثل هذا امليدان .أنتم أيهّ ا األع ّزاء الذين
ّ
تتحملون املسؤوليات يف القطاعات املختلفة ـ من املستويات العليا يف املحافظة إىل
ّ
كل واحد ٍ منكم يمكنه أن يؤ ّدي دور ًا .لقد قلنا سواء
ـ
وغريها
طة
املتوس
املستويات
ّ
ّ
ومقررة يف القانون ،أم كانت مسؤوليات
ومقدرة
رسمي ًة
أكانت هذه املسؤوليات
ّ
ّ
ّ
اجتماعية كعمل العلماء واملثقّفني واألساتذة وأهل العلم والناشطني االجتماعيني
ّ
ملسؤوليتهم
يتحمل مسؤولية ،وإن مل يكن
والكل
فالكل له تأثريه،
بكا ّفة املستويات،
ّ
ّ
ّ
ّ
حكومي .فك ّلنا مسؤولون .نسأل اهلل تعاىل أن يعني كي نتمكّ ن من القيام
عنوا ٌن
ّ
بأعمالنا إن شاء اهلل .أستودعكم اهلل جميع ًا أيهّ ا اإلخوة واألخوات األع ّزاء .وإن شاء
احلق جميع ًا بتوفيقاته.
اهلل يشملكم ّ
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

احلمد هلل رب العاملني ،وصلوات اهلل وسالمه عىل الرسول األعظم األمني ،وعىل آله
املطهرين املنتجبني ،وصحبه امليامني.
ّ
حل موسم احلج زاخر ًا بالرحمة والربكة ،وغمر بالفيض اإلهلي مر ًة أخرى السعداء
ّ
النوراين .الزمان واملكان هنا يدعوان كل واحد
ترشفوا باحلضور يف هذا امليعاد
ّ
الذين ّ
حجاج بيت اهلل احلرام لالرتقاء املعنوي واملادي .الرجال والنساء املسلمون
منكم يا ّ
اجلميع
يلبون بقلوهبم وألسنتهم دعوة اهلل العظيم للصالح والفالح .هنا جيد
ُ
هنا ّ
خميم للرتبية وللتعليم ،ومعرض
للتمرن عىل
الفرصة
ّ
األخوة والتجانس والورع .هنا ّ
ّ
خميم مكافحة الشيطان والطاغوت .جعل
لوحدة األمة اإلسالمية وعظمتها ّ
وتنوعهاّ ،
اهلل احلكيم القدير هذا املكان ليشهد املؤمنون فيه منافع هلم .عندما نفتح عيون العقل
والعربة يشمل هذا الوعد السماوي كل مديات احلياة الفردية واالجتماعية.

طواف األبدان والقلوب

األمة
إصالح الذات وإصالح ّ

مثل هذه املراسم هي اليت تربط القلوب بذكر اهلل ،وتنري خلوة أفئدة البرش بنور التقوى
املتنوع لألمة اإلسالمية،
واإليمان ،و ُتخرج الفرد من قلعة الذات لتذيبه يف اجلمع ّ
وتلبسه ثياب الورع اليت حتمي روحه من سهام املعايص املسمومة ،وتثري فيه روح
مهاجمة الشياطني والطواغيت .هنا يشاهد احلاج بعينه نموذج ًا من املديات الواسعة
لألمة اإلسالمية ،ويكتشف إمكانياتها وقدراتها ،ويعقد اآلمال عىل املستقبل ،ويشعر
كذلك باجلاهزية ألداء دوره يف ذلك املستقبل ،وإذا حظي بتوفيق اهلل وعونه يبايع
ِ
ويوجد يف داخله
الرسول األعظم | ثانية ،ويعقد ميثاق ًا قوي ًا مع اإلسالم العزيز،
األمة وإعالء كلمة اإلسالم.
عزم ًا راسخ ًا إلصالح ذاته وإصالح ّ

نداء اإلمام الخامنئي لح ّجاج بيت الله الحرام

متتاز شعائر احلج بخصوصية امزتاج الدنيا واآلخرة ،وتالحم الفرد واملجتمع .الكعبة
العظيمة البسيطة ،وطواف األجسام والقلوب حول حمور ثابت أبدي ،والسعي
واجلهد املستمر املنظم بني مبدأ ومنتهى ،واهلجرة اجلماعية إىل ساحات البعث يف
عرفات واملشعر ،واألشواق واالنفعاالت اليت تزيد القلوب يف هذا املحرش العظيم
ثم السعي العام من اجلميع من
صفاء ور ّقة ،واهلجوم العام ملواجهة رمز الشيطانّ ،
كل مكان ولون ونوع يف كل هذه املراسم الزاخرة بالرموز واألرسار ،واملفعمة باملعاين
وآيات اهلداية .هي اخلصائص الفريدة هلذه الفريضة الطافحة باملعاين واملضامني.
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وس ُبلهما لن
وهذان اإلثنان ،أي إصالح الذات وإصالح ّ
األمة فريضتان ال تتعطالنُ .
التعمق يف الواجبات الدينية واالستلهام
والتأمل ،بفضل
التدبر
تكون صعب ًة عىل أهل ّ
ّ
ّ
من التعقّل والبصرية.

إصالح الذات يبدأ بمكافحة األهواء الشيطانية والسعي الجتناب الذنوب ،وإصالح
األمة ينتظم بمعرفة العدو وخمططاته ،واملجاهدة إلحباط رضباته وخدعه وعداواته،
ثم بتعاضد القلوب واأليدي واأللسنة بني كل املسلمني والشعوب اإلسالمية.
ّ

األمة ومساعي العدو
قضايا ّ

من أهم القضايا يف العامل اإلسالمي خالل هذه الفرتة الزمنية ،هي قضية ارتبطت
الثورية يف شمال أفريقيا واملنطقة ،واليت أفضت إىل
بمصري األمة اإلسالمية ،األحداث
ّ
اآلن إىل إسقاط عدة أنظمة فاسدة مطيعة ألمريكا ومتعاونة مع الصهيونية ،وزلزلت
فوت املسلمون هذه الفرصة العظيمة،
أركان عدة أنظمة أخرى من هذا القبيل .إذا ّ
ومل ينتفعوا منها يف سبيل إصالح األمة اإلسالمية ،فقد خرسوا خرسان ًا كبري ًا .لقد
بدأت اآلن كل مساعي االستكبار املعتدي املتد ّخل الرامية إىل حرف هذه التحركات
اإلسالمية العظيمة.
يف هذه النهضات الكربى انتفض الرجال والنساء املسلمون ضد استبداد احلكام
وسيطرة أمريكا اليت أدت إىل حتقري الشعوب وإذالهلا والتحالف مع الكيان الصهيوين
اإلسالم وتعاليمه وشعاراته املنقذة العامل املخ ّلص هلا
اجلماهري
اإلجرامي .واعتربت
َ
ُ
يف هذا الكفاح املصريي ،وأعلنت عن ذلك بصوت عال .وجعلت الدفاع عن الشعب
ومدت يد الصداقة
الفلسطيين املظلوم ومكافحة الكيان الغاصب عىل رأس مطالبهاّ ،
األمة اإلسالمية.
للشعوب املسلمة وطالبت با ّتحاد ّ

الحرية واإلصالح
ّ

هذه هي أسس النهضات الشعبية يف البلدان اليت رفعت خالل العامني األخريين راية
احلرية واإلصالح ،وتواجدت بأجسامها وأرواحها يف سوح الثورة ،وهذا ما يمكنه
ترسيخ الدعائم األساسية إلصالح األمة اإلسالمية الكبرية .الثبات عىل هذه األصول
األساسية رشط الزم النتصار الثورات اجلماهريية يف هذه البلدان انتصار ًا هنائي ًا.
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يسعى العدو لزعزعة هذه األركان األساسية .وتستغل األيدي الفاسدة ألمريكا
والناتو والصهيونية بعض حاالت الغفلة والتسطيح حلرف املسرية العارمة للشباب
املسلم وإشعال اشتباكات بينهم باسم اإلسالم ،وتبديل اجلهاد املناهض لالستعمار

والصهيونية إىل إرهاب أعمى يف أزقة العامل اإلسالمي وشوارعه ،حىت تراق دماء
املسلمني عىل أيدي بعضهم ،ويتخلص أعداء اإلسالم من الطريق املسدود ،ويشتهر
املشوه.
اإلسالم واملجاهدون يف سبيله بسوء الصيت والوجه ّ

إثارة الفتن وسيلة العدو اليائس

إننا ننارص الشعب السوري ونعارض أي حتريض وتد ّخل خارجي يف سورية .أي
يتم عىل يد الشعب وبأساليب وطنية متام ًا .أن خيتلق
إصالح يف هذا البلد جيب أن ّ
طالب اهليمنة الدوليون بمساعدة حكومات املنطقة املطيعة هلم أزم ًة يف بلد بذريعة
يتذرعوا بوجود تلك األزمة للسماح ألنفسهم بارتكاب أية جريمة يف
ثم ّ
من الذرائعّ ،
ي إذا مل تعاجله حكومات املنطقة فعليها أن تنتظر دورها يف
ذلك البلد ،فهذا خطر ّ
جد ّ
هذه اخلدعة االستكبارية.
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وبعد يأسهم من إلغاء اإلسالم والشعارات اإلسالمية ،عمدوا اآلن إىل إثارة الفنت بني
األمة اإلسالمية
الفرق اإلسالمية ،وراحوا يضعون العقبات والعراقيل يف طريق احتاد ّ
بمؤامرات التخويف من الشيعة والتخويف من الس ّنة.
إهنم خيلقون األزمات يف سورية بمساعدة عمالئهم يف املنطقة ليرصفوا أذهان
حتدق هبم ،إىل األحداث الدامية
املهمة واألخطار اليت ّ
الشعوب عن قضايا بلداهنا ّ
اليت سامهوا إسهام ًا أساسي ًا يف خلقها .إ ّن احلرب الداخلية يف سورية ومقتل الشباب
وتم تأجيجها من قبل أمريكا
املسلمني عىل أيدي بعضهم بعض ًا جريمة بدأت ّ
يصدق أن احلكومات اليت دعمت
والصهيونية واحلكومات املطيعة هلما .من يمكنه أن ّ
الدكتاتوريات السوداء يف مرص وتونس وليبيا حتمي اآلن مطالبة الشعب السوري
بالديمقراطية؟ قضية سورية قضية االنتقام من حكومة وقفت لوحدها طوال ثالثة
عقود أمام الصهاينة الغاصبني ،ودافعت عن فصائل املقاومة يف فلسطني ولبنان.

للتأمل في قضايا العالم اإلسالمي
الحج فرصة
ّ

والتعمق يف قضايا العامل اإلسالمي
للتأمل
ّ
أهيا اإلخوة واألخوات ،موسم احلج فرصة ّ
املترضرة
املهمة .ومن هذه القضايا مصري ثورات املنطقة واملساعي اليت تبذهلا القوى
ّ
لبث اخلالفات والفرقة بني املسلمني،
من هذه الثورات لتحريفها .املخططات اخليانية ّ
وإشاعة سوء الظن وعدم الثّقة بني البلدان الثائرة واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،
وقضية فلسطني واملساعي الرامية لعزل املناضلني وإطفاء جذوة اجلهاد الفلسطيين،
واألداء اإلعالمي للحكومات الغربية املعادي لإلسالم ،ودعمهم ملن أهانوا املزنلة
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املقدسة للرسول األعظم | ،والتمهيد حلروب داخلية وتقسيم بعض البلدان
املسلمة ،وإخافة «احلكومات والشعوب الثائرة» من معارضة «طالب اهليمنة الغربيني»،
والرتويج لوهم أن مستقبلهم رهن باالستسالم أمام املعتدين ...وغري ذلك من مثل
التأمل
املهمة واحليوية ،هي يف عداد القضايا ّ
هذه القضايا ّ
املهمة اليت جيب أن جيري ّ
والتعمق فيها خالل فرصة احلج ،ويف ظل التعاطف والتقارب بينكم أهيا احلجاج.
ّ
شك أن اهلداية واإلرشاد اإلهليني سوف يدلاّ ن املؤمنني عىل سبل األمن والسالمة..
ال ّ
(((
﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ .
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
السيد عيل اخلامنيئ  30مهر  1391هـ  .ش.
املوافق للخامس من ذي احلجة  1433هـ  .ق.
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ال

طلب
يف لقاء جمعٍ من اّ
املدار�س واجلامعات

املناسبة :أعتاب  13آبان (مقارعة االستكبار).

جمع من طلاّ ب املدارس واجلامعات.
احلضور:
ٌ
املكان :طهران.
الزمان2012/10/31 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الر حمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ
َّ

سيدنا
نتمنىّ أن يشملكم اهلل تعاىل أيهّ ا الشباب األع ّزاء والغرسات اليانعة بأدعية ّ
وعجل اهلل فرجه) .النشيد والشعر كانا جميلني،
اإلمام املهدي املنتظر (سالم اهلل عليه
ّ
وكذلك األحلان كانت جميلة وزاخرة باملضامني ومتناسبة مع ما جيب أن حيمله
بكل عزيمة وإرادة إيرانية .مو ّفقون إن شاء
ال ّشباب املسلم اليوم يف قلوهبم وأرواحهم ّ
اهلل.

أهم ركن في تشييد النظام اإلسالمي
اإلمامة والوالية ّ

اإلسالمي وال ّنظام
قضية يف مورد تشكيل املجتمع
لقد قام اإلسالم بإظهار أرفع ّ
ّ
اإلسالمي يف قضية الغدير .أملنا أن نكون بصدد الوصول إىل
اإلسالمي والعامل
ّ
ّ
بكل ما تعنيه الكلمة يف الواقع.
والوالية
للغدير
احلقيقي
واملعىن
واملضمون
املفهوم
ّ
ّ
فاجعلوا أيهّ ا ال ّشباب هذا األمر يف أذهانكم دوم ًا واسعوا من أجله طيلة حياتكم إن
شاء اهلل.
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أوالً ،مبارك لكم عيد الغدير السعيد ،ووالدة اإلمام اهلادي × ،ويوم الثالث عرش
ّ
القوي واحلازم لشعب إيران للوصول إىل األهداف
يعد مظهر الوجه
من آبان الذي ّ
ّ
بأهم ركن
مهم
والصمود بوجه األعداء .الغدير
ٌ
وأصويل يرتبط باهتمام اإلسالم ّ
ّ
حدث ٌّ
قضية اإلمامة والوالية.
يف تشكيل ال ّنظام اإلسالمي واملجتمع اإلسالمي ،أال وهو ّ
قضية الشيعة
وإحياء الغدير بمعىن من املعاين هو إحياء لإلسالم .القضية ليست فقط ّ
ندعي ا ّتباع اإلمام
واملؤمنني بوالية اإلمام عيل بن أيب طالب × .نحن الشيعة والذين ّ
عيل بن أيب طالب × لو رشحنا حقيقة الغدير بصورة صحيحة ،وأدركناها ووعيناها،
وعرفنا اآلخرين إليها ،فإ ّن قضية الغدير يمكنها أن تكون من بواعث الوحدة .إ ّن
ّ
بحث ،ومعرفة
هي
عقيدي
بمبدأ
ومذهبية
دينية
نحلة
وارتباط
القلبية
العقيدة
قضية
ٌ
ّ
بحث آخر.
القضية هي
ٌ

(((
اإلسالمي
سميت يف أدبيات نظامنا
بخصوص قضية الثالث عرش من آبان اليت ّ
ّ

( 13 )1آبان ( 4ترشين الثاين) وهو يوم الطالب يف اجلمهورية اإلسالمية .توافق هذا اليوم ثالث مناسبات،
أوهلا 13 :آبان (عام 1964م) يوم أبعد الشاه اإلمام اخلميين إىل تركيا ،واملناسبة الثانية 13 :آبان (1978م)
يوم خرج الطالب واعتصموا يف جامعة طهران لالعرتاض عىل نظام الشاه ،حينها قام النظام بارتكاب جمزرة
بحقهم استشهد وجرح الكثري منهم ،والثالثة 13 :آبان (1979م) يوم سيطر الطالب عىل السفارة األمريكية
يف طهران بعد انتصار الثورة يف أقل من سنة ،وقبضوا عىل العاملني فيها وضبطوا الكثري من الوثائق الرسية
واألدلة اليت تفضح خمططاتهم ومؤامراتهم وعمليات اجلاسوسية اليت يقومون هبا ،وقال اإلمام اخلميين يف
ذلك اليوم كلمته املشهورة« ،اليوم انترصت الثورة».
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باسم مقارعة االستكبار ،هناك الكثري من الكالم اجلدير بالقول .القضية ليست جمرد
ثمة مضامني هلذه القضية .تعلمون أ ّن
أنّنا نروم إحياء ذكرى تارخيية أو نتفاخر هباّ ،
ثالثة أحداث تارخيية وقعت يف الثالث عرش من آبان ،نفي اإلمام يف عام 1964م،
التجسس
ومذبحة طلبة املدارس اليافعني عام1978م ،وأخري ًا السيطرة عىل وكر
ّ
كل هذه األحداث الثالثة كانت مشاعر اجلماهري ومظهر ال ّنضال
عام 1979م .ويف ّ
اخلميين اجلليل والشعب اإليراين  -يف جانب ،واحلكومة األمريكية
 أي اإلمامّ
ثمة مواجهة كانت بني نظام اجلمهورية اإلسالمية
املستكربة يف اجلانب اآلخر .إذ ًاّ ،
الساسة األمريكيني
والثورة اإلسالمية وشعب إيران بما له من عقيدة من جهة ،وبني ّ
واحلكومة األمريكية املستكربة من جهة أخرى.
تتأملوا يف هذه املسألة بنظرة تارخيية
فمىت بدأت هذه املواجهة؟ عليكم أيهّ ا ال ّشباب أن ّ
أساسيتان هنا جتب دراستهما :إحدامها ،من أين بدأت هذه
ثمة نقطتان
لقضايا البالدّ .
ّ
مرت هبا وإىل أين وصلت؟ والنقطة الثانية ،ماذا كانت
املواجهة ،وما هي املراحل اليت ّ
نتيجة هذه املواجهة؟

مصدق وجاؤوا بالشاه
األمريكيون أسقطوا
ّ
ّ
(((

حني تقع املواجهة والصرّ اع بني جماعتني أو فئتني أو شخصني ،فإ ّن أحدمها سينترص
واآلخر سيخرس ،يف هذه املواجهة الطويلة ،ماذا كانت النتيجة؟ من الذي انترص ،ومن
الذي خرس؟
بخصوص السؤال األول وهو :من أين بدأت هذه املواجهة؟ إ ّن هذه املواجهة قد بدأت
منذ ما قبل سنة 1964م ،أي يف سنة 1953م .بانقالب الثامن والعرشين من مرداد
مصدق .الوكالء
الذي ن ّفذه األمريكيون يف إيران ،وأسقطوا من خالله حكومة الدكتور ّ
والكل
وخصوصياتهم وهوياتهم متام ًا،
األمريكيون ،املعروفة أسماؤهم ووجوههم
ّ
ّ
رسمي ًا إىل إيران بحقائب
يعرفوهنم ،وهناك كتب صدرت هبذا اخلصوص ،جاؤوا
ّ
الساسة الذين باعوا
مليئة بالدوالراتّ ،
فطمعوا األوباش واألشقياء واألراذل وبعض ّ
أنفسهم ،ون ّفذوا هنا انقالب الثامن والعرشين من مرداد (19آب1953م ).وأسقطوا
مصدق،
مصدق .وال ّطريف ،الذي من املناسب أن تعلموه ،هو أ ّن حكومة
حكومة
ّ
ّ
مصدق)
اليت سقطت بواسطة األمريكيني ،مل يكن لدهيا ّأية خصومة معهم؛ (فإ ّن ّ
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( )1رئيس حكومة إيران عام 1951م ،جاء بانتخاب الربملان ،قام بتأميم النفط ما اغضب الربيطانيني .متت
سموها «أجاكس»،
اإلطاحة به عام1953م بانقالب ّ
مدبر بعملية خمابراتية بني األمريكيني والربيطانيني ّ
عمادها اإلغراءات املالية ،أعادوا بنتيجتها تنصيب الشاه ،واعتقل مصدق بعدها وسجن  3سنوات.

كان قد وقف ملواجهة الربيطانيني باالعتماد عىل األمريكيني ووثق هبم ،وكان يأمل
ولربما كان
حمبتهّ ،
أن يساعدوه؛ لذا كانت له معهم عالقة صداقة ،وكان يظهر هلم ّ
يبدي بعض التصاغر أمامهم ،واألمريكيون هم الذين فعلوا ذلك بتلك احلكومة .مل
تكن احلكومة يف طهران معادية ألمريكا ،ال ،إنّما كانت صديقة هلا ،إال أ ّن املصالح
االستكبارية اقتضت حتالف األمريكيني والربيطانيني ،فحملوا األموال إىل هنا وفعلوا
األصيل لالنقالب يف طهران كان شخص ًا أمريكي ًا اسمه معروف
ما فعلوا .فالعنرص
ّ
وشخصيته معلومة ،وأنا العبد عىل علم تام بذلك ،وكتبوا ذلك يف الكتب .وبعد أن
ّ
فر وهرب،
قد
كان
أن
بعد
هنا،
إىل
الشاه
وأعادوا
وثمرته
غايته
إىل
االنقالب
أوصلوا
ّ
بالكل» يف البالد ،أي إنهّ م أمسكوا بزمام األمور.
«الكل
صار األمريكيون هم
ّ
ّ
وبعد مرور قرابة عرشة أعوام عىل هذا احلدث ،وقعت حادثة انتفاضة الشعب يف
(((
اإلسالمي والنهضة اإلسالمية؛
ضال
ن
وال
اإلسالمية
والثورة
اخلامس عرش من خرداد
ّ
ّ
أي إنهّ م ولعرشة أعوام ،مارسوا الضغوط ّ
وعذبوا ورضبوا وسجنوا وأعدموا وفعلوا
كل ما حيلو هلم يف هذا البلد ،إىل أن وقع االنفجار يف قضية خرداد سنة 1963م.
بعد عرشة أعوام .هنا أيض ًا ،ومع أن احلكومة البهلوية الطاغوتية والظاملة كانت أحد
طريف القضية ،إال أن األمريكان كانوا وراء تلك احلكومة وسند ًا هلا ،وهم الذين زادوا
ّ
واستمر هذا ال ّنضال إىل سنة
قوتها وتس ّلطوا بواسطتها عىل كل شؤون بالدنا.
من ّ
ّ
اخلميين اجلليل
فاضطر األمريكيون إىل التد ّخل املبارش ،فقاموا بنفي اإلمام
1964مّ ،
ّ
سنة 1964م .خارج البالد .وهنا أيض ًا استطاعوا أن حيقّقوا مراميهم بالظاهر ،وأن
لكن الشعب اإليراين مل ُيغلب.
يتغ ّلبوا حسب ظ ّنهم عىل شعب إيرانّ ،
حممد رضا هبلوي ،املبسوطة اليد وبدعم ٍ من
وبعد عام 1964م ،ارتكبت حكومة ّ
األمريكيني ،اآلالف من الفجائع يف بالدنا .وقد مارس األمريكيون النهب والسلب
والتوسع والعدوان عىل إيران ما استطاعوا إىل ذلك سبيال ،وكان هلم يف إيران عرشات
ّ
اآلالف من املستشارين الذين قبضوا األموال و ُد ّربوا عىل التعذيب وارتكبوا آالف
اجلرائم؛ إىل أن انطلقت  -سنة 1978م .وتبعتها سنة  -1979هذه احلركة العظيمة
( 5 )1حزيران 1963م .تاريخ انطالق رشارة الثورة اإلسالمية .حني اصدر اإلمام اخلميين بيان ًا فضح فيه
الشاه وبني حجم املؤامرة واخليانة اليت يرتكبها بحق الشعب ،ودعا الناس والعلماء إىل حتمل مسؤولياتهم،
قام جالوزة الشاه عىل أثرها باعتقال اإلمام ،وخرجت تظاهرات واعتصامات يف العديد من املدن،حيث تم
إخمادها بالقوة فذهب ضحيتها أالف الشهداء واجلرحى.
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للعدو يف هذه املواجهة أمل يف االنتصار
للشعب
اإليراين بقيادة اإلمام اجلليل ،ومل يكن ّ
ّ
وضحى و ُقتل رجاله ونساؤه ،حتىّ تالمذة املدارس
املرة؛ لقد وقف الشعب وقاوم
ّ
هذه ّ
اإليراين انترص أخري ًا سنة 1979م .أي إ ّن الذي انترص أخري ًا
يف الشوارع ،لكن الشعب
ّ
امتدت خمس وعرشون سنة ،من سنة 1953م .وإىل
يف هذه املواجهة الطويلة ،اليت ّ
سنة 1979م ،هو الشعب اإليراين .لقد انترصت الثورة اإلسالمية ،وسقطت حكومة
تابعة ألمريكا ،وقيض عىل احلكومة امللكية االستبدادية اخلبيثة الفاسدة التابعة الطويلة
األمد ،واستلمت حكومة ال ّشعب اإليراين ،حكومة الثورة والنظام اإلسالمي ،زمام
األمور.

الجاسوسية واالنتصار الحقيقي للثورة
وكر
ّ

التجسس،
وقد بدأ األمريكيون باملعارضة منذ اليوم األول ،وأحدثوا خلالً ،وكان وكر
ّ
أي السفارة األمريكية يف طهران ،هو مركز (صناعة) االضطرابات وكل املؤامرات؛
ويطمعون ويعقدون االتفاقات ويعطون
وهيددون
حيث كانوا يرتبطون بذا وذاكّ ،
ّ
الوعود ،وجيتذبون الشخصيات الضعيفة ،عىس أن يستطيعوا فعل يشء .إال أ ّن الطلبة
اجلامعيني ،ويف الثالث عرش من آبان من سنة 1979م ،باعتبارهم زبدة رشائح الشعب
اإليراين املناضلة ،بادروا للسيطرة عىل وكر التجسس هذا .وهنا أخفقت أمريكا
ّ
مرة أخرى.
بمؤامراتها ّ
ضد الشعب اإليراينّ ،
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واستمر مسلسل اهلزائم األمريكية .بقيت أمريكا طيلة هذه األعوام الثالثة والثالثني
ّ
أو األربعة والثالثني ـ أي منذ سنة 1979م وإىل اليوم ـ توجد االضطرابات من أجل
تاليف هزيمة سنة 1979م .ومل تكن هذه اهلزيمة ،هزيم ًة ألمريكا يف إيران فحسب،
حىت نقول بأ ّن نظام ًا تابع ًا ألمريكا يف إيران قد سقط وأُخرج من إيران و ُقطعت أيدهيم
عن هذا البلد ،إنّما كانت هزيمة ألمريكا يف املنطقة .والشعب يرى اليوم هذه اهلزيمة
من خالل أحداث مرص ،وأحداث تونس ،وأحداث شمال أفريقيا ،وأحداث هذه
املنطقة العربية العظيمة ،والنفور والكراهية اليت تبدهيا الشعوب جتاه األمريكيني.
كل أبناء الشعب يومذاك أن يالحظوا هذا اليشء بد ّقة ،لكن املن ّظرين
مل يكن بوسع ّ
ّ
والتجذر
السياسيني األمريكيني كانوا يفهمون أنّه إذا ما ُق ّيض هلذه الثّورة البقاء
واإلثمار واالزدهار ،فإ ّن هذه األحداث ستقع .لذلك استخدموا كل ما يف وسعهم
ضد هذه الثورة ،وإىل اليوم.
ّ

الثورة من نصر إلى نصر

والقوة
كل هذا ،الحظوا النظام اإلسالمي اآلن ،إنّه نظام اكتسب املتانة
باإلضافة إىل ّ
ّ
والثبات ،وقال للعامل كلمته ،وفرض عىل الشعوب االعرتاف بعظمته ،وصار عظيم ًا
وكبري ًا يف أعني الشعوب املسلمة وغري املسلمة .فإمامنا اجلليل هو شخصية عظيمة
فوالذي مقاوم
ورفيعة حىت يف أعني أعدائهُ .عرف الشعب اإليراين يف العامل كشعب
ّ
مؤمن ذي بصرية ،واستطاع النظام اإلسالمي تطوير البالد يف الداخل.

إيران اليوم أقوى وأكثر ثباتًا وازدهارًا
إ ّن إيران اليت تروهنا اليوم ليست إيران ما قبل الثورة .إ ّن إيران ما قبل الثورة كانت بلد ًا
منسي ًا ال يمتلك اإلبداع .عىل الرغم من كل هذه املواهب واإلرث التارخيي
متخ ّلف ًا
ّ
السياسية
العلمية أو
والثقافة الغنية ،مل يكن هلذا الشعب أي دور أو ظهور يف امليادين
ّ
ّ
التقنية يف العامل ،ومل يكن له يشء جديد يطرحه عىل العامل ،وال ابتكارات يف جمال
أو
ّ
قضايا املنطقة والعامل ،بل كان حمض تابع .يف الداخل ،وباستثناء مناطق حمدودة هيتم
هبا املسؤولون وساسة النظام البهلوي ،كانت مناطق البالد خرائب غري معمورة.
يتحسس اجلميع .يف
واليوم إذا ُسمعت أخبار عن إشكاالت يف زاوية من زوايا البالد
ّ
ذلك احلني كانت معظم مناطق البالد عىل هذا الشكل ،أي غري معمورة ،وحياة الناس
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قضية عىل جانبٍ كبري من
ٌ
حسن ،من الذي انترص بعد هذه الفرتة من املواجهة؟ هذه ّ
األمهية .منذ سنة 1953م وإىل اآلن ونحن عىل مشارف سنة 2013م ـ أي ما يقارب
ّ
الستني سنة ـ كانت هناك مواجهة ورصاع بني شعب إيران من جانب ،واحلكومة
اهلاميش القليل ،بل هو حدث
األمريكية املستكربة من جانب آخر .هذا ليس باليشء
ّ
بالتأمل.
يشء جدير
مهم جد ًا .فمن الذي كان إىل اليوم املنترص يف هذا امليدان؟ هذا
ٌ
ّ
ّ
حني ندرك أ ّن املنترص هنا هو إرادة وتصميم شعب مؤمن ومتوكّ ل عىل اهلل ،فسيكون
تطورات التاريخ ،وفلسفة جديدة
هذا درس ًا ّ
لكل الشعوب ،وسيكون هذا مبدأ لكل ّ
وتدون ويقبل هبا اجلميع .هذا
للتاريخ تبتين عىل األصول اإلسالمية ،وخترج إىل النور
ّ
املدة وإىل اليوم ،هو املنترص
واقع قد حدث ،أي إ ّن الشعب اإليراين ،كان طوال هذه ّ
بأي دليل؟ انظروا إىل إيران ،الدليل هو أنهّ م أرادوا القضاء عىل
يف هذا امليدان العظيمّ .
لكن الثورة بقيت ،بل قويت يوم ًا بعد يوم .إ ّن جيل إيران الشاب حالي ًا،
هذه الثورةّ ،
هو جيل مل يشهد الثورة ومل يشهد فرتة احلرب املفروضة ومل َير اإلمام اخلميين ،إال أنّه
يدرس ويعمل ويعيش ويتنفس بنفس املحف ّزات والعزيمة والتصميم الذي كان جليل
الثورة واجليل الذي أوجد الثورة .هذه دالئل ساطعة عىل حياة الثورة وحيويتها.
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فيها صعبة ،بال ماء وال كهرباء وال طرق ،خالية من أسباب احلياة ولوازمها .الذين
علموا بذلك ،كانوا ينظرون بحرسة ،والكثريون مل يكونوا يعلمون بذلك أصالً .كان
التقدم ،وأنجزت كل هذه
الناس يعيشون حيا ًة منكوبة .اليوم ،حققت إيران كل هذا ّ
وسجل الشباب كل هذه النجاحات يف ميادين العلم
األعمال واملشاريع واإلبداعات،
ّ
والبناء ويف كل القطاعات واملجاالت األخرى .مل يكن هنالك يشء من هذا يف ذلك
تقدم البلد وهذا انتصار .بقيت الثورة حية وازداد النظام ازدهار ًا وإثمار ًا
احلني .لقد ّ
وجتذر ًا يوم ًا بعد يوم ،واستمر وعي الشعب باالزدياد .إن املقدار الذي تفهمونه اليوم
مهيأً يومذاك للكثري من املثقفني،
يا شباب الثانويات من قضايا العامل وحت ّللونه مل يكن ّ
عمت اليوم البصرية والوعي والتحليل السيايس
ومل يكونوا قادرين عىل فهمه .لقد ّ
تقدمنا يف املجاالت
والتعمق يف القضايا .لقد ّ
ّ
املادية ويف الشؤون واالهتمامات املعنوية واملشاركة يف املراسم واملجاالت املعنوية.
الحظتم يف األسبوع املايض ما الذي حدث يف كل البالد يف مراسم دعاء عرفة .من هم
الذين شاركوا يف مراسم دعاء عرفة؟ ك ّلهم شباب .وكذا احلال يف أيام االعتكاف ،ويف
حمرم ،ويف ّأيام العزاء ،ويف ّأيام الفرح ،ذاك عن ميدان العلم،
شهر رمضان ،ويف أيام ّ
وهذا عن ميدان الدين ،وذاك عن ساحات السياسة والبصرية.
تقدم البلد يف كل األبعاد وامليادين وشهد حاالت إعمار .البلد
رغم ًا عن األعداءّ ،
الذي اعتاد لقرون طويلة عىل احلكم الفردي االستبدادي ظهرت فيه إحدى أرقى
شعبية ،وذلك من خالل املشاركة يف االنتخابات ويف املسامهة يف
مظاهر السيادة
ّ
العامة .هذه هي نفس الثّورة اليت أراد هلا األمريكيون أن ُتمحق وتزول
القضايا
ّ
بالضعف واخلور ،وكانوا يم ّنون أنفسهم بأهنا ستسقط بعد أشهر .كان
و ُتصاب ّ
املستبدين يف املنطقة بأن يصربوا لبعض الوقت وبأن
األمريكيون يطمئنون عبيدهم
ّ
الثورة سوف تزول و ُتمحق وتسقط! وقد نمت الثورة واحلمد هلل يوم ًا بعد يوم .هذا ما
القضية.
يتع ّلق هبذا اجلانب من
ّ

سقوط أمريكا في الفكر والمنطق والشعارات
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القضية فيتمثّل بزعماء أمريكا واحلكومة األمريكية املستكربة.
أما اجلانب اآلخر من
ّ
ّ
ما من أحد يف العامل يشك يف أ ّن أمريكا سقطت خالل هذه األعوام الثالثني أكرث
الكل يشاهد ذلك ويعلمه.
العاملية.
والشأنية
من ثالثني درجة من حيث االقتدار
ّ
ّ
ّ
واألمريكيون أنفسهم يعرتفون به .الساسة األمريكيون السابقون املخرضمون هيزؤون
ومدمري الدولة احلالية
بالساسة احلاليني ـ واألفضل أن يقال عنهم رجال احلكومة
ّ
ّ

ـ ويقولون هلم إنّكم أوصلتم أمريكا إىل هذا املستوى .وهم عىل حق ،لقد سقطت
جترأت
أمريكا .ما من حكومة يف العامل اليوم مكروهة بقدر احلكومة األمريكية .لو ّ
األيام يوم ًا للرباءة من
حكومات منطقتنا اليوم واحلكومات األخرى وأعلنت أحد ّ
احلكومة األمريكية ،وقالوا للناس اخرجوا يف مظاهرات يف هذا اليوم ،لكانت أكرب
مظاهرات يف تاريخ العامل .هذا عن مكانة سمعة أمريكا.

يزعمون أهنم يعارضون اإلرهاب ،وهم يتحالفون اليوم يف منطقتنا ويف الكثري من
أنحاء العامل مع اإلرهابيني وجيتمعون معهم ويتوافقون ويتعاهدون ويعطون املال
والسالح ليمارس اإلرهابيون أعماهلم اإلرهابية! حييطون جماعة املنافقني  -الذين
يعرتفون هم أنفسهم باغتياهلم آلالف األشخاص داخل البالد  -بمظلة دعمهم
وخيرجوهنا ،بحسب تعبريهم من قائمتهم السوداء!

ويزعمون أنهّ م ينارصون الديمقراطية .يقولون إنّنا نسعى للسيادة الشعبية
والديمقراطية وحقوق الشعوب يف التصويت واالنتخاب .لك ّنهم يدعمون أسوأ
املستبدين والدكتاتوريني يف العامل واملنطقة بكل ّكياهنم وقدراتهم! هذا ما يشاهده
اخلفي .هذا هو سقوط القيم .حكومة تزعم أنهّ ا منارصة
اجلميع ،وهو ليس باليشء
ّ
تقدم أكرب الدعم وأكرثه حلكومات مل
حلقوق اإلنسان والديمقراطية ويف الوقت نفسه ّ
تشم رائحة الديمقراطية!
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أما من حيث املوقف املنطقي والفكري ألمريكا ،فهناك حكومة وشعب يعتمدان
ّ
عىل هذا الفكر واملنطق الذي يطرحانه .الشعوب ال تكتسب املكانة واالعتبار باملال
فحسب ،وال بد من فكر ومنطق .كان األمريكيون يقولون إن لنا أصوالً ومبادئ أو
حد تعبريهم قيم ًا ...القيم األمريكية .وكانوا يثريون الضجيج يف العامل من أجل
عىل ّ
هذه املبادئ والقيم .انظروا اليوم لرتوا أين وصل احلال بالقيم األمريكية.

يزعمون أنهّ م ينارصون حقوق اإلنسان ـ وهذه إحدى القيم األمريكية اليت يثريون
كثري ًا من الضجيج حوهلا ـ ويرفعون راية حقوق اإلنسان .لكن أسوأ املمارسات
تتم حتت مظلة الدعم األمريكي ،وال يمتنع األمريكان عن
املضا ّدة حلقوق اإلنسان ّ
مواجهتها فحسب ،بل ويدعموهنا! منذ خمسة وستني عام ًا وحقوق الشعب الفلسطيين
هيزت
ُتنتهك و ُتسحق علن ًا من قبل الصهاينة األشقياء األراذل يف فلسطني املحت ّلة ،وال ّ
ويقدمون هلا املساعدات!
لألمريكيني جفن ،بل ويدعمون هذه االنتهاكات ّ
حترك ًا حترري ًا إصالحي ًا
ّ
يدعون أنهّ م ينارصون الشعوب ،ولكن أينما تطلق الشعوب ّ
ضد الرشور يقفون يف الصف املناهض للشعوب!
ثوري ًا ّ
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إمكانيات
ثري ولديه
ّ
يدعون أهنم أثرى شعب وحكومة يف العامل ـ وأمريكا بالطبع بلد ّ
ّ
وسطحية وكل يشء ـ لك ّنهم أوصلوا أمر الشعب األمريكي إىل أن
وجوفية
طبيعية
ّ
ّ
ّ
تكون احلكومة األمريكية اليوم األكرث مديونية يف العامل ،فقروضها وديوهنا تعادل
إنتاجها اإلجمايل الوطين! ما من فضيحة أكرب وأشنع من هذه لبلد ما.

احلرية ،ولكن ما من بلد يف العامل مثل أمريكا من حيث عدد
يزعمون أنهّ م أنصار
ّ
السجناء! عدد سكّ اهنم قرابة ثالثمئة مليون نسمة ،لكن نسبة سجنائهم إىل عدد
صورية
أي بلد آخر يف العامل .وإىل جانب هذا ،هناك حماكم
ّ
سكّ اهنم أكرث منها يف ّ
ثمة حماكم
املتنوعة ّ
وزائفة .طبع ًا يف األفالم السينمائية والتلفزيونية واالستعراضات ّ
ذات آداب وترشيفات ،هذه بالتايل نتاجات هوليوود ومتثيل النجوم والف ّنانني،
والواقع غري ذلك.

األمريكية أض ّلت شعبها
الحكومة
ّ

يزعمون أ ّن شعبهم شعب عزيز شامخ .واحلكومات األمريكية اليوم أذ ّلت شعبها
وض ّللته ،كما قال القرآن الكريم عن فرعون﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾((( أض ّلت
احلكومات األمريكية شعبها ،ومل ُيسمح له باالطالع عىل احلقائق .حركة الـ  99باملئة
والنهضة املعارضة لـ «وول سرتيت» يف أمريكا جرت ،والشعب األمريكي غري م ّطلع
التحركات عرشة أضعاف.
الشتدت هذه
عىل الكثري من احلقائق ،ولو ا ّطلع ربما
ّ
ّ
يتحدث املرشح فيها
وضعوا شعبهم يف أرس الصهاينة .أليس من العار عىل حكومة أن
ّ
لرئاسة اجلمهورية خالل معركته ومناظراته االنتخابية بما يدخل الرسور عىل قلوب
الصهاينة ،ويثبت خدمته وطاعته هلم؟! عندما ترون يف هذه املناظرات االنتخابية يف
ٍ
احلاليني حياول إبداء الطاعة للمجتمع الصهيوين يف
حني
أمريكا ،أ ّن ّ
كل واحد من املر ّش َ
َّ
فلسطني ،وللمجتمع الصهيوين والرأسمايل اإلرسائييل ،فذلك ألنهّ م أرسى الصهاينة.
التقدم العلمي جعلوا شعبهم أسري ًا حلفنة
إ ّن ساسة مثل هذا البلد الكبري وبمثل هذا ّ
من الصهاينة!
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كل هذا هو حاالت تراجع إىل الوراء .فما هي نتيجة كل هذا الرتاجع؟
الحظوا أ ّن ّ
إ ّن نتيجته هي اهنيار سمعتهم وذهاب ماء وجههم يف العامل .فدائرة نفوذهم يف العامل
املهمة .ففي العراق ،مل يصل األمريكيون
تتق ّلص يوم ًا بعد يوم ،وينهزمون يف احلروب ّ
( )1طه.79 ،

إىل أهدافهم وهزموا ،وكذلك يف أفغانستان ،وكذا احلال يف حرهبم ـ اليت ش ّنها
ضد املقاومة يف لبنان ،وكذا احلال يف مواجهتهم لشعوب
الصهاينة املرتبطون هبم ـ ّ
شمال أفريقيا ،هزموا يف كل هذه املواقع والزناالت.

طبع ًا الكالم كثري يف هذا الصدد .ولو أراد املرء ذكر كل جوانب القضية لطال املقام
ربما يمكن االستنتاج ،بجملة خمترصة ،ان الذي هزم يف هذا
ربما لساعات .ولكن ّ
ّ
الرصاع واملواجهة الطويلة اليت خاضتها أمريكا باقتدارها وحكومتها واستكبارها
استمرت اثنتني وثالثني سنة ـ حيث إنّنا اآلن يف سنة
ضد الشعب اإليراين ـ واليت
ّ
املزهوة بنفسها.
1391هـ .ش2012( .م) ،هو احلكومة األمريكية املستكربة املتكبرّ ة
ّ
املصمم العازم.
والذي انترص هو الشعب اإليراين الشامخ
ّ
حسن ،وما النتيجة؟ ال نريد أن نطلق األراجزي واملالحم ،إنما نريد أن نتع ّلم ونستلهم
ٌ
الدروس وأن نجد طريقنا بني حقائق العامل وواقعياته بربكة اهلداية اإلسالمية .الدرس
وتفجرت طاقاته الذاتية الداخلية
هو أ ّن الشعب إذا صمد وقاوم بعزم وتصميم
ّ
وا ّتكل عىل اهلل العظيم ،ومل يبخل يف ساحة املواجهة بروحه وأمواله وسمعته ،حتىّ لو
والتقدم العلمي ما للخصم ،وكان سكّ انه أقل عدد ًا
مل يكن له من األموال والسالح
ّ
من اخلصم ،وحتىّ لو مل يكن له واحد باملئة من وسائل إعالم اخلصم ،فإنّه سينترص يف
أعظم وأصعب املواجهات واملعارك.
ِ
حتدياتنا مع العامل االستكباري ،ولن تنتهي وال ضري يف ذلك .فالتحديات
مل تنته ّ
تقويه يوم ًا بعد يوم .إنّنا نقوى
واملواجهات بالنسبة للشعب هي بمثابة الرياضة اليت ّ
التحديات ،ولكن جيب أخذ احليطة واحلذر ،وأن ندرك ما هي التحديات ،وماذا
هبذه
ّ
يريد اخلصم أن يفعل ،وما هي طرق مواجهته .فما مل ندرك هذه األمور أو أسأنا الفهم،
البينات والواضحات فسوف نهُ زم .ليس هلل صلة
ورك ّنا إىل الراحة ّ
والدعة ،وغفلنا عن ّ
قرابة مع أحد .إذا صمدتم ـ كما صمدتم إىل اليوم ـ وتوكّ لتم عىل اهلل ،ودين اهلل
أما إذا مل نصمد ومل نقاوم ومل نتفطن للرشوط الالزمة لنضال
فسوف تنترصون حتم ًاّ .
هبذه العظمة ،فمن الواضح أن اهلل تعاىل ال يكرتث للشعوب الكسولة واملشغولة
تعم الشعوب اليت تصمد وتفهم وتتحلىّ
باألمور التافهة .لطف اهلل وعنايته وعونه ّ
بالبصرية واحلركة والقدرة عىل التشخيص.
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ومهماتنا األساسية احلفاظ عىل هذه اإلرادة والعزيمة املعطوفة عىل طاعة
إ ّن من أعمالنا
ّ
األول .ومنها أيض ًا ا ّتحادنا ،ومنها مساعينا وجهودنا.
رب العاملني .هذا هو الرشط ّ
ّ
فبعضهم جيب أن يدرس ،و بعضهم اآلخر جيب أن يسعى ويبذل اجلهود يف جماالت
البحث العلمي والتحقيق ،وبعضهم جيب أن يبذل اجلهود يف ميدان البناء والعمران،
وبعضهم جيب أن يسعى يف املجال اإلداري ،وبعضهم جيب أن يبذل جهود ًا جتارية،
لكل جماعة
وبعضهم ينبغي أن يسعى
وجيد دوم ًا ليجد سبالً ّ
ّ
لتقدم البالد املستمرّ .
وجدوا وسعوا
وجيد .إذا عمل اجلميع ّ
نوع من املساعي واجلهود .الكل جيب أن يسعى ّ
فسوف يكون االزدهار أرسع والتقدم أكرب واالنتصار مضمون ًا أكرث.

الشقاق ممنوع
مرضة ،واألسوأ من
ومن السبل والطرائق إجياد الوحدة؛ فاالختالفات بني املسؤولني ّ
جر االختالفات إىل أوساط الشعب ،فهذا أكرث رضر ًا .هذا ما ّ
أحذر املسؤولني
ذلك ّ
ورؤساء السلطات املحرتمني منه .إنين أدعم رؤساء السلطات وسأدعمهم يف
املستقبل أيض ًا؛ فهم مسؤولون وجيب مساعدتهم ،لك ّنين ّ
أحذرهم وأقول هلم جيب أن
جيروا االختالفات
حيذروا وحيرتسوا ،ليكتبوا مئة رسالة ،ويعملوا عملهم ،ولكن ال ّ
إىل أوساط الناس ،وال جيعلوا سفاسف األمور سبب ًا للضجيج والصخب والستغالل
العدو إعالمي ًا ،فتكون مادة إعالمية لإلذاعات والتلفزيونات األجنبية .ليكتبوا مئة
ّ
رسالة ،فالرسالة ال أمهية هلا ،املهم هو أن نعلم جميع ًا أن علينا مسؤوليات .ك ّلنا جيب
أن نعلم أ ّن موقعنا وظروفنا حساسة.

التقدم العلمي يغضب العدو
ّ
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تقدم إيران
إ ّن
العدو اليوم مزنعج وغاضب بسبب أحداث شمال أفريقيا وبسبب ّ
ّ
التقدم النووي ،لك ّنهم يكذبون ،فمشكلتهم األساسية
العلمي ،وهم بالتأكيد يقولون ّ
التقدم العلمي الذي حتقّقونه ،وبسبب التأثري الذي يرتكه الشعب اإليراين عىل سائر
هي ّ
العدو يشعر باهلزيمة واالندحار
الشعوب ،وبسبب الصحوة اإلسالمية اليت ظهرت.
ّ
واإلخفاق ،لذا فهو مزنعج .طبع ًا املوقف والظاهر الذي ي ّتخذه الساسة األمريكيون
هو ظاهر اإلنسان املنترص ،ليقولوا :نعم ،فعلنا كذا وكذا ،لكنهم يعلمون ويعلم
اآلخرون وتعلم املحافل السياسية واألوساط اإلعالمية يف العامل حقيقة القضية .هم

يعلمون أن احلكومة األمريكية قد ُهزمت يف هذه املعركة ،ويف هذا ال ّنضال الكبري،
وهذه األحداث؛ لذا فهم مزنعجون.

املهمة أن يبثّوا االختالفات بيننا
وهم يسعون لفعل يشء .من أفعاهلم وممارساتهم ّ
بأساليب مؤذية وشبيهة بحركة الزواحف ،هذه من أعماهلم اليت اعتادوا عىل ممارستها
املتبحر واخلبري الكامل يف هذه العملية هم الربيطانيون اخلبثاء.
منذ القدم .وبالطبع فإ ّن
ّ
بث االختالفات ،واألمريكيون يتتلمذون عىل أيدهيم
هم األكرث خربة من سواهم يف ّ
بث االختالفات من خالل طرق النفوذ ،والعمل كما تعمل الفرئان
ويتع ّلمون منهم! ّ
املندسة الزاحفة .هذه من أعماهلم الدارجة .جيب أن نكون
السارقة واألرضة املتغلغلة
ّ
حذرين متف ّطنني ،ونقلل االختالفات إىل أدىن املستويات.

جمدون ومثابرون وخملصون ،ويريدون العمل للبالد.
حلسن احلظ ،فإ ّن مسؤويل البالد ّ
منصبة عىل العمل إن شاء اهلل.
طبع ًا قد تصدر بعض حاالت الغفلة ،لكن النوايا
ّ
كل
نتمنىّ أن يثيب اهلل تعاىل اجلميع عىل هذه النوايا احلسنة ،ويو ّفق الشعب اإليراين يف ّ
الساحات وامليادين ،وسوف يو ّفقه قطع ًا إن شاء اهلل.
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طبع ًا ،االختالفات يف وجهات النظر كثرية ،وال إشكال فيها أبد ًا ـ شخصان مسؤوالن
وصديقان وبينهما اختالف يف وجهات النظر ،وقد كان هذا سائد ًا دوم ًا ـ لكن
اختالف وجهات النظر جيب أن ال يؤ ّدي إىل اختالف يف العمل وحاالت التعامل
املتنوعة واالختالفات العلنية واإلمساك بتالبيب بعضنا وتعقّب العرثات أمام أنظار
ّ
الناس .ألن تلك االختالفات ليست هلا مثل هذه األمهية .مرة تكون األمور واألشياء
مهمة فيجب أن يطلع الناس ،لكن هذه االختالفات اليت يراها املرء بني هؤالء السادة
ّ
األمهية الكبرية حىت نضخّمها باالدعاءات املختلفة ونعرضها
ليست باألمور ذات
ّ
مهمة .جيب عدم اإلفصاح
أمام أنظار الناس ونضفي عليها أمهية كبرية؛ إهنا غري ّ
وجرها إىل أوساط الشعب واجلماهري .ينبغي عدم حتريض مشاعر
عن االختالفات ّ
اجلماهري با ّتجاه االختالف .من اليوم إىل يوم االنتخابات ،كل من يستخدم مشاعر
اجلماهري إلجياد االختالفات يكون قد خان البالد بالتأكيد.

والسالم عليكم ورحمة اللهّ وبركاته.
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املناسبة :تكريم السيد القايض.
احلضور :أعضاء جلنة املؤمتر.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

(((

ونبينا أيب القاسم املصطفى
والصالة
رب العاملني
احلمد للهّ ّ
ّ
ّ
سيدنا ّ
والسالم عىل ّ
بقية اللهّ يف األرضني.
ّ
سيما ّ
حممد وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني ،ال ّ

العالمة القاضي  ،إحدى حسنات الدهر
(((

فهو مضاف ًا ملقاماته املعنوية والعرفانية ،قام برتبية جمموعة كبرية من الطلاّ ب ،وهذا
مستوى كبري من األمهية ...لقد كان طالّبه من الشخصيات الكبرية ،وكنت
أمر عىل
ً
ٌ
التقيت ببعضهم ،كاملرحوم السيد الطباطبايئ ،واملرحوم السيد حممد حسن إهلي
قد
ُ
ـ شقيق املرحوم الطباطبايئ ـ واملرحوم املريزا إبراهيم رشيفي ـ صهر املرحوم السيد
القايض ـ الذي كان يف مدينة زابل ـ وهو أحد أبرز طالّبه ـ واملرحوم احلاج الشيخ
املدة األخرية هذه املرحوم الشيخ هبجت ،وآخرين من األكابر
عباس قوشاين ،ويف ّ
كاملرحوم احلاج الشيخ حممد تقي آميل ،واملرحوم احلاج الشيخ عيل حممد بروجردي،
والعديد من الشخصيات األخرى.

علماء قدوة للجميع
ٌ
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مناسب جد ًا ،وذو فائدة كبرية
عمل
السيد عيل القايض هو ٌ
ٌ
إ ّن تكريم املرحوم املريزا ّ
إن شاء اهلل تعاىل  -وهو عمل كبري .لقد كان السيد القايض  -املريزا عيل  -إحدىبحق من الشخصيات العلمية والعملية نادرة النظري ،إن مل نقل
حسنات الدهر ،وكان ّ
منقطعة النظري.

إ ّن أهم مسألة يف موضوعنا هي أنّه لدينا داخل هذه السلسلة العلمية والفقهية واحلكمية
خاص
وتيار
ّ
املوجودة عندنا يف احلوزات العلمية ـ يف هذا الرصاط املستقيم ـ معرب ّ
اخلاص ،يمكن أن يكون قدوة للجميع ،سواء للعلماء ـ كبارهم وصغارهم ـ أو لعموم
( )1ألقيت هذه الكلمة يوم االثنني 2012/07/16م خالل لقائه أعضاء جلنة مؤمتر تكريم ذكرى الفقيه
السيد عيل القايض ،الذي أقيم يف تربيز بتاريخ 2012/11/05م.
املتأ ّله آية اهلل ّ
( )2هو قدوة العرفاء السيد عيل القايض ،املشهور باملريزا عيل القايض التربيزي ،وهو أستاذ نخبة من العلماء
مقدمتهم السيد الطبطبايئ (قده) ،صاحب كتاب املزيان .من مواليد تربيز عام
البارعني
املتقدمني ،ويف ّ
ّ
1282هـ  .تويف (رضوان اهلل تعاىل عليه) عام  1366هـ  ،.ودفن يف وادي السالم بجنب قرب والده السيد
حسني القايض ،وكان يوم وفاته وتشييعه يوم ًا عظيم ًا وحزين ًا عىل النجف األرشف وحوزتها.
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بالتمسك بالظواهر؛ فسعوا
أفراد املجتمع ،وللشباب أيض ًا .هؤالء أشخاص مل يكتفوا
ّ
وجاهدوا ،وعملوا يف طريق العرفان ،وطريق السلوك وطريق التوحيد ووصلوا إىل
املقامات العالية .واملهم أ ّن هذه احلركة السلوكية العظيمة والرياضة مل حتصل بطرق
والتخيالت ـ مثل بعض السالسل والدكاكني الصوفية
االستنباطات الشخصية
ّ
املقدس فقط ،وبخربة عالية أيض ًا.
والعرفانية وأمثاهلا ـ بل هي عن طريق الرشع ّ

أساتذة مجتهدون فقهاء
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لقد كان جميع أتباع هذه الطريقة اليت ينتمي إليها السيد عيل القايض ،واليت تبدأ
باملرحوم السيد عيل الشوشرتي ،جمتهدين من الطراز األول .فالسيد عيل الشوشرتي
الذي تتلمذ عىل يد الشيخ األنصاري يف الفقه واألصول ،وكان يف الوقت نفسه أستاذ
الشيخ األنصاري يف األخالق والسري والسلوك ـ أي كان تلميذ الشيخ األنصاري يف
الفقه واألصول ،وأستاذ الشيخ األنصاري يف السلوك واألخالق ـ فكان األنصاري
يستفيد منه يف هذه املجاالت ـ بقي حي ًا (بعد وفاة أستاذه الشيخ األنصاري) ملدة قليلة،
ويقول من حرض درس السيد عيل الشوشرتي«:مل َنر فرق ًا بني درسه ودرس الشيخ».
لقد بلغ مستواه العلمي والفقهي إىل هذه الدرجة .التلميذ املهم اآلخر للشيخ
(((
األنصاري هو املرحوم اآلخوند املال حسني قيل اهلمداين ،والذي كان يف القمة
من حيث العرفان والروحانية والسلوك  -وعظمة مقامه فاقت الوصف  -وكان
باللحاظ العلمي التقليدي من خرية تالمذة الشيخ األنصاري يف الفقه واألصول ،إال
أنّه غلب عليه طابع العرفان والسلوك والتوحيد؛ ألنّه سار يف هذا الطريق .تالمذة
العالمة قيل اهلمداين ،وهم أساتذة املرحوم السيد القايض ،كاملرحوم احلاج السيد
أحمد الكرباليئ ،واملرحوم احلاج الشيخ حممد البهاري ،وغريمها من هذا القبيل كانوا
جميع ًا من حيث الفقاهة يف املرتبة العليا .فاملرحوم احلاج السيد أحمد الكرباليئ كان
عىل درجة بحيث إ ّن املريزا حممد تقي الشريازي كان ُيرجع يف احتياطاته إليه ،وكان
بمستوى املرجعية قطع ًا ،لكنه امتنع عنها؛ وعاتب من أرجعوا احتياطاتهم إليه ،وبقي
جدنا السيد هاشم نجف آبادي الذي كان قد
هائم ًا يف عوامل املعنوية .يقول املرحوم ّ
عارص السيد أحمد الكرباليئ والتقاه :عندما ك ّنا يف طريقنا من وإىل مسجد السهلة يف
الليايل واألسحار ،كنا نسمع صوت بكاء املرحوم السيد أحمد خيرج من بيته الذي
كان عىل الطريق ،هكذا كانت احلاالت اليت تعرتيه.
( )1عرب القائد بكلمة( :العرش).

تع ّلمت منه كيف أصلي

مل يكن من أهل إظهار املكاشفات وأمثاهلا عىل اإلطالق .ولقد نُقل الكثري عنه ،وهي
تعدت احلالة واحلالتني يف حياته املليئة بالعجائب ،إىل درجة
منقوالت مو ّثقة وكثرية ّ
حصول اليقني بصحة طرقها ،لكن هذه األمور ال أمهية هلا وال دور يف حياة هؤالء
العظماء .وكان يقول لطالبه« :إذا انتابتكم حالة من املكاشفة فال تعتنوا هبا ...أكملوا
أعمالكم وأذكاركم وحافظوا عىل خشوعكم»؛ أي إن مقامات هؤالء هي هذا.
ويعرف
عىل كل حال ،من املهم ّ
جد ًا إحياء هذه الشخصيات هبذه الطريقة؛ ُفيعرفوا ّ
هبم ،لكن برشط أن جيري التعريف من قبل أهل اخلربة ،فالذي يريد التعريف هبذه
بد له أن يستطيع إيضاح مقاماتهم املعنوية لنا لكي نستفيد ونغتنم ،أما
الشخصيات ال ّ
احلد األعىل منها ـ فهذا ال يكفي
رصف بيان مقاماتهم العلمية والفقهية ـ اليت كانوا يف ّ
لتعريف شخصيات من قبيل املرحوم السيد عيل القايض.
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حسن ًا ،املرحوم السيد القايض كان تلميذ ًا هلؤالء .بالطبع ،كان أيض ًا تلميذ ًا لوالده
السيد حسني ،وبعد جميئه إىل النجف صار تلميذ ًا للمرحوم السيد أحمد .وكان تلميذ ًا
للمرحوم السيد مرتىض الكشمريي ملدة عرشة أو اثين عرش عام ًا ،لكن السيد حممد
حسن ابن املرحوم القايض كتب يف كتاب له يقول« :إنه مل يدرس عند السيد مرتىض
الكشمريي ،لكنه استفاد من جمالسته واحلديث معه» ،إال أنّه يف ذاك الكتاب أو يف
كتابات املرحوم السيد حممد حسني الطهراين  -ال أتذكر عىل وجه التحديد  -وجدت
أ ّن املرحوم القايض يقول :لقد تعلمت من املرحوم السيد مرتىض الكشمريي كيف
ونتصور أننا نصيل عىل
أصليّ  .الحظوا كم هي عميقة معاين هذه الكلمات .كلنا نصيل
ّ
ترب وتكامل طوال سنني يف كنف والده
الوجه األتم .لكن هذا العارف الكبري الذي ىّ
يف تربيز ،حني انتقل إىل النجف ليبقى عرشة أعوام متتلمذ ًا عىل يد السيد الكشمريي،
يقول إين تعلمت الصالة منه .هذا يف حني ينقل تالمذة املرحوم املريزا السيد عيل
القايض إنّه رغم كرثة مشاكله املعيشية وثقل مسؤوليات عائلته الكبرية والفقر والفاقة،
مع ذلك كان إذا صىل يغفل عن الدنيا كلها ،أي إنّه لشدة خشوعه وتوسله وذكره يف
الصالة ينقطع عن العامل .حسن ،هذا معرب استثنايئ ممتاز وهو معرب خاص اخلاص.
وهي من هذه اجلهة حجة علينا جميع ًا لكي نفهم أ ّن هذا املعرب موجود ،وهذه املقامات
واملسرية والسلوك واإلخالص يف سبيل اهلل حاالت موجودة.
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وخرج
وقد كان عمره طويالً واحلمد هلل ،وكانت له الكثري من التوفيقات والنجاحاتّ ،
الكثري من الطالب .كما كان من حيث معاين السلوك والعرفان وما إىل ذلك من النوادر
املربزة .يف الكتاب الذي كتبه
القالئل كما ذكرنا .عموم ًا كان بحق من الشخصيات ّ
ولده املرحوم السيد حممد حسن ،والذي اطلعت عليه قبل سنوات ،وراجعته مرار ًا،
توجد جمموعة من رسائله .ويف هذا الكتاب ثمة حاشية خمتلطة باملنت إىل درجة ال يمزي
معها املرء احلاشية من املنت .إذا استطعتم احلصول عىل نصوص هذه الكتابات ،وهي
ثمة أربع أو خمس رسائل ،إحداها
موجودة بالتأكيد لدى ورثة هذين املرحومني ّ -
موجهة للسيد الطباطبايئ ،وهي بال عنوان طبع ًا ،لكن يمكن احلدس
باحتمال قوي ّ
موجهة احتماالً للسيد حممد حسن
موجهة للسيد الطباطبايئ .وإحداها ّ
نصها أهنا ّ
من ّ
موجهتان لصهره املرحوم الشيخ إبراهيم رشيفي زابيل.
اإلهلي ،ورسالة أو رسالتان ّ
موجهة لعموم تالمذته بمناسبة حلول شهر رجب أو شهر ذي القعدة،
وإحداها
ّ
حل» ،ويتحدث عن أمهية األشهر احلرم ،وربما كانت
يقول فيها« :إ ّن الشهر احلرام قد ّ
بعض الرسائل األخرى آلخرين  -وإذا نرشتم هذه الرسائل مستقلة ،فاعتقد أن ذلك
سيكون ذكرى حسنة جد ًا .عىل أي حال أتقدم لكم بالشكر ،متمني ًا لكم أداء عملكم
عىل أفضل وجه إن شاء اهلل تعاىل...
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

568

كلمة الإمام اخلامنئي

ال

يف لقاء جمعٍ من املفكّرين والأ�ساتذة
والعلماء والنخب يف البالد

املناسبة :امللتقى الرابع لألفكار االسرتاتيجية.

جمع من املفكّ رين واألساتذة والعلماء
احلضور:
ٌ
والنخب يف البالد.
املكان :طهران.
الزمان2012/11/13 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

أهداف الملتقى االستراتيجي للفكر
أساسية من وراء إقامة ملتقيات األفكار
عدة أهداف
للجمهورية
إ ّن
اإلسالمية ّ
ّ
ّ
ّ
االسرتاتيجية ،واليت ال ينبغي لنا أن ننساها أو ندعها تغيب عن أعيننا .أحدها أ ّن
ّ
ّ
التحتية إىل الفكر والتفكري .يوجد
ماسة ،يف جمال املقوالت املتعلقة بالبنية
البلد بحاجة ّ
ّ
(((
األساسية ،وها نحن نلتقي لبحث املقولة الرابعة  ،ونرى أنّنا
الكثري من املقوالت
ّ

ٍ
الفكرية ،وقد ُع ِقدت سابق ًا ثالث
جمموعة من املقوالت
االسرتاتيجية ببحث
( )1يقوم ملتقى األفكار
ّ
ّ
جلسات ٍ ُبحث فيها العناوين اآلتية:
للتقدم.
 -1النموذج اإليراين اإلسالمي
ّ
 -2العدالة.
 -3املرأة واألرسة.
"احلرية".
مقولة
لبحث
الرابع
وقد انعقد امللتقى
ّ
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لكل واحد ٍ من احلضور ،خصوص ًا
جد ًا ،ويف احلقيقة
أوالً ،إنّين
مرسور ّ
شاكر كثري ًا ّ
ٌ
ّ
ٌ
وأعدوا املقاالت وبعدها
اإلخوة واألخوات الذين كانوا قد أتعبوا أنفسهم وحقّقوا
ّ
ٍ
تم اختصارها بشكل واف ،حيث
سعوا لتلخيصها ،فمن الواضح أ ّن املقاالت قد ّ
ينبغي لنا أن ننال توفيق اهلل لنتمكّ ن من أن نجد وقت ًا لال ّطالع عىل أصول هذه املقاالت
ووضعت بني األيادي .وبينما أستبعد  -أنا العبد  -أن أحصل عىل الفرصة
اليت ُطبعت ُ
ويتأملوا فيها
املناسبة ملثل هذا الوقت ،لكن عىل األع ّزاء ،أن يرجعوا إىل أصل املقاالت
ّ
أل ّن لدينا عمالً مع هذه املقولة .كذلك أشكّ ر املدير املحرتم والعزيز الدكتور واعظ
زاده الذي ـ وبحسب العادة ـ استطاع أن يبينّ الكثري من املطالب بمخترص الكالم،
وأن يزيل بقليل من التظاهر العقبات الكثرية من أمام األعمال اليت ينجزها يف شتىّ
املجاالت .ح ّق ًا ،لقد بذل جهد ًا كبري ًا هو ومعاونوه.
حسن ،أنتم تشاهدون
خاص ًا جلميع العاملني.
أوجه شكر ًا
من
الرضوري أيض ًا أن ّ
ٌ
ّ
ّ
املطبات اليت أوجدها االستكبار العاملي ،الذي هو يف الواقع
هذه ّ
األيام نتيج ًة هلذه ّ
اإلسالمية ،فيما يتع ّلق بالقضايا
وللجمهورية
للحرية ،ولبلدنا
العدو رقم واحد
ّ
ّ
ّ
ّ
عامة يف
هواجس
ـ
الناس
حياة
ويف
احلكومة
جمموع
عمل
عىل
وتأثريها
ة
االقتصادي
ّ
ّ
األجواء السياسية للبلد ،فما من أحد م ّنا فارغ البال من مثل هذه القضايا ،ومع ذلك،
األسايس والطويل األمد مل يتو ّقف أو يتع ّطل ،أي إ ّن هذا االجتماع
فإن ّهذا العمل
ّ
يرسين  -أنا العبد -
واملؤمتر قد أقيم يف وقته ،بشكل دقيق وكما كان خم ّطط ًا له .إ ّن هذا ّ
لذلك أشكر جميع العاملني عليه.
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بحاجة للتفكري بشأهنا ونعمل الفكر حوهلا .أنا العبد ،ويف لقاء شهر رمضان ،يف هذه
احلسينية ،مع جمموعة من اجلامعيني ـ ال أذكر ما إذا كانوا أساتذة أو طلبة ـ أرشت
ّ
ُ
إىل كالم أحد احلارضين وإىل الكلمات اليت ألقيت يف العام السابق لذلك اللقاء،
قضية العلم ،والتف ّتح
عدة سنوات وأنتم
ّ
إيل أنّه منذ ّ
تتحدثون عن ّ
حيث كان قد ُو ّجه ّ
مهم
العلمي ،قوموا بالرتكزي عىل الفكر .لقد فكّ رت يف ذلك،
ُ
ووجدت أ ّن هذا الكالم ٌّ
فلنتحرك نحو التفكري بالفكر ،وتفعيل األفكار .بالطبع ،إ ّن
حسن ،وهنا قلنا
جد ًا.
ّ
ٌ
ّ
القضية ظروفها وجماالتها وإمكاناتها ،ونحن نمتلك بعض ًا منها ،ونفتقد لبعضها،
هلذه
ّ
األساسية ألي شعب ،إ ّن
التحديات
نحصل بعضها اآلخر .إ ّن هذا من
ويمكننا أن
ّ
ّ
ّ
كنهر ٍ
ٍ
جار .فنحن
يتحرك بشكل دائم
شعب ًا مثل شعبنا ال يبقى يف مكانه كاملستنقع ،بل ّ
لكن
هكذا ،يف حال ٍ دائم ٍ من اجلريان
ّ
والتقدم .يوجد تصادم ومواجهة مع املوانع ّ
القضية .وعليه ،فإ ّن
شعب هو هكذا؛ لذا نحتاج أن نفكّ ر هبذه
التقدم ال يتو ّقف .نحن
ّ
ٌ
ّ
عد
املاسة إىل الفكر يف بلدنا ،وخصوص ًا يف املقوالت املتع ّلقة بالبنية
التحتيةُ ،ي ّ
احلاجة ّ
ّ
من أهداف هذه اللقاءات.

أمهية التواصل املبارش مع النخب .يمكنين أن آخذ كتابكم
هناك
ٌ
هدف آخر ،وهو ّ
وأقرأه ،ولكن هذا خيتلف عن استماعي حلديثكم منكم مبارشة ،وإن كان بصورة ٍ
ً
رشفونا هنا .فليستمعوا
خمترصة .وإ ّن هذا احلكم يصدق عىل جميع احلارضين الذين ّ
مهمة أيض ًا.
قضية ّ
إىل كلمات وأحاديث بعضهم بعض ًا من دون واسطة .هذه ّ

العلمية
األرضية
إيجاد
ّ
ّ

العلمية لتحصيل األجوبة
األرضية
األمهية ـ ترتبط بإجياد
النقطة الثالثة ـ وهي يف غاية
ّ
ّ
ّ
والتأسيسية .ومثلما أشار بعض أع ّزائنا ،فإنّنا
املهمة يف املقوالت البنيوية
عىل األسئلة ّ
ّ
مبينة
نواجه أسئل ًة وعلينا أن نجد هلا األجوبة .هذه األسئلة ليست مثرية للشكوك ،أو ّ
االجتماعية.
أساسية حلياتنا
الذهنية فحسب ،وإنّما تطرح قضايا
للشبهات والعقد
ّ
ّ
ّ
أساسية.
عد هذه طروحات لقضايا
جمهورية
وبا ّدعائنا ،إنّنا
إسالمية ونظام إسالميُ ،ت ّ
ّ
ّ
ّ
جواب
القضية؟ وهل هلا
فيجب أن ُتطرح وجيب أن جياب عليها .فهل ُح ّلت هذه
ٌ
ّ
واضح أم ال؟ إنّنا بحاجة يف هذا املجال إىل العمل ،فهذا من أهداف هذا اللقاء.
ٌ
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أي من هذه اللقاءات ،وهذا اللقاء الذي نقيمه هذه الليلة واللقاءات
بالطبع ،مل تكن ّ
الثالثة السابقة ،هبدف احلسم والكالم األخري؛ فال أنتم تطرحون آخر الكالم ،وال -
األرضية .إنّنا نريد هلذه احلركة
أنا العبد  -أطرح آخر الكالم ،بل إنّنا هنا نقوم بتهيئة
ّ
فوارة انبجست هنا من أجل أن جتري
أن تنطلق ،ومثل هذا اجلريان ُي ّ
عد بمثابة عني ّ

الحرية
قضية
ّ
ّ

عدة نقاط .إ ّن الكلمات
احلرية ـ فهناك ّ
قضية ّ
ّ
أما فيما يتع ّلق بموضوع لقائنا الليلة ـ أي ّ
ّ
كلمات ممتازة .يف الواقع ،إن املرء عندما يستمع  -وأنا العبد
اليت ألقاها أع ّزاؤنا هي
ٌ
ُ
بالدقة إىل الكلمات  -يستفيد .ولقد استفدنا واقع ًا من
جيد ًا وأنصت ّ
أعترب مستمع ًا ّ
جميع الكلمات اليت ألقاها األع ّزاء ـ من بعضها أكرث ومن بعضها اآلخر أقل ـ وهناك
ٌ
نقاط ملفتة .وبالتأكيد ،أقول هذا دون جماملة .ولقد فهمنا أيض ًا من جمموع كلمات
السادة كم إنّنا نعاين من فراغ ٍ يف هذا املجال .فكلماتكم وأبحاثكم أكّ دت عىل ما كنت
القضية.
تصور ،حيث أدركنا كم أنّنا نعاين من نقص ٍ يف هذه
 أنا العبد  -أحمله من ّّ
وسوف أشري هنا إىل ما نعانيه من نقص.
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سيال ًة فيما بعد .إ ّن العمل األساس جيب أن يبدأ بعد هذا اللقاء؛ وهو بالطبع ما
ّ
حيصل عىل أيدي املحقّقني واألساتذة ذوي االندفاع والفكر الثاقب ،سواء أكان يف
األول ،والذي كان حول
احلوزة أم يف اجلامعة.
ٌ
تم إنجاز أعمال بعد اللقاء ّ
حسن ،لقد ّ
للتقدم ـ لقد بينّ جناب الدكتور واعظ زاده ذلك ـ فهناك
النموذج اإليراين اإلسالمي
ّ
أساسية .واللقاء الالحق كان حول العدالة وقد
جيدة قد أُنجزت وهي أعمال
ٌ
ّ
أعمال ّ
أودع بيد ذاك املركز أيض ًا .اللقاء الثالث كان حول األرسة .وقد جرى القيام بأعمال
التحقيقية
املؤسسات
مهمة يف هذا املجال ،سواء أكان يف املركز نفسه أم يف بعض
ّ
ّ
ّ
جدول هلذا
البحثية .لقد كان من مطاليب  -أنا العبد  -أن ال يكون هناك
واملراكز
ٌ
ّ
العمل .فنحن منذ البداية ،مل نرغب بأن يكون هناك جدول هلذا العمل .نحن نريد أن
ُينجز العمل ،في ّتضح اجلدول .وقد قلت مؤ ّخر ًا لألع ّزاء إنّه من أجل أن يتحقّق مبدأ
كاحلرية،
حدي
اجلريان واالستمرار يف اخلارج ،وخصوص ًا بالنسبة ملقولة ت ّتصف بال ّت ّ
ّ
إعالمية من ّظمة من أجل أن يتمكّ ن أصحاب الرأي،
طلبنا من السادة أن ي ّتبعوا سياسة
ّ
واملهتمون ،وبعض األشخاص الذين قد يصابون بنوع من اخلمود أحيان ًا يف هذه
ّ
أي ذريعة لالندفاع يف هذا العمل ،أن يتمكّ نوا من
املجاالت ،أو يكونون باحثني عن ّ
املقرر عندنا
االستفادة من لقائنا يف هذه الليلة ويدخلوا يف هذا اخلضم .لكن من غري ّ
أن تكون "اإلعالميات" باملعىن املتعارف.

الغربيين
الحرية عند
مسار
ّ
ّ

احلرية ،بني الغربيني ويف هذه القرون الثالثة أو األربعة
حسن ،احلقيقة هي أ ّن بحث
ّ
ٌ
املصاحبة لعرص النهضة وما بعده ،قد شهد تف ّتح ًا وتربعم ًا ال نظري له .والقليل من
احلرية يف الغرب ،سواء أكان يف جمال العلوم الفلسفية أم يف جمال
كقضية
املوضوعات،
ّ
ّ
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الفن واألدب ،قد طرح يف هذه القرون األربعة ،وهلذا
العلوم االجتماعية أم يف جمال ّ
العامة هي أ ّن األبحاث
أسباب حميطة أيض ًا .الع ّلة
أسايس عام ،وتوجد له
وسبب
ع ّل ٌة
ٌ
ٌ
ّ
ّ
األصولية من أجل أن تنطلق حتتاج إىل حادثة باعثة؛ أي إنّه يف األغلب يكون
البنيوية
ّ
ّ
واملهمة واليت لدهيا
األساسية .فاألبحاث العميقة
حيرك هذه األبحاث
هناك
ٌ
ّ
ّ
إعصار ّ
العادية .ينبغي
األساسية ،ال تنطلق يف األوضاع
التحدي ،حول هذه املقوالت
طابع
ّ
ّ
ّ
األسايس ـ
أن تقع حادثة ما لتشكّ ل أرضية هلا .ك ّنا قد ذكرنا إ ّن هذا إشارة إىل العامل
ّ
جانبية .تلك الواقعة كانت
األسايس ـ ويوجد أيض ًا عوامل
ونحن هنا نذكر هذا العامل
ّ
ّ
واقعة عرص النهضة بالدرجة األوىل ـ النهضة عىل صعيد جمموع الدول األوروبية،
ثم بعد
بدء ًا من إيطاليا اليت كانت هي املنشأ ،وبعدها إنكلرتا وفرنسا ومناطق أخرى ـ ّ
الصناعية اليت حدثت يف أواخر القرن السابع عرش وأوائل
قضية الثورة
ّ
ذلك كانت ّ
بحد ذاتها أشبه باالنفجار الذي
ناعية ّ
الثامن عرش يف إنكلرتا .لقد كانت الثورة ّ
الص ّ
يفرض عىل البرش أن يفكّ روا وعىل العلماء أن يبحثوا .وبعدها ،ويف منتصف القرن
اجتماعية
أرضية
الفرنسية الكربى ـ اليت كانت
مقدمات الثورة
الثامن عرش ،حتقّقت ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
نظري
لتحقّق ثورة عظيمة ـ يف منطقة مل يكن فيها مثل تلك الثورات .بال ّطبع ،كان هلا ٌ
يف إنكلرتا قبل مئة أو مئيت عام بنحو ٍ مقتضب ،إلاّ أنّه غري قابل للمقارنة مع ما حدث
الفرنسية.
يف الثّورة
ّ
تتحرك حتت الرماد؛
الفرنسية عبارة عن اإلرهاصات اليت
مقدمات الثورة
كانت ّ
ّ
ّ
ذاك اليشء الذي يكون موجود ًا حتت سطح املجتمع ويرصده املفكّ رون .مل تستفد
روسو ،كما استفاد
وقائع وأحداث املجتمع
الفرنيس من أفكار أمثال مونتسكيو أو ّ
ّ
وكل من ينظر سيلحظ هذا
هؤالء من وقائع هذا املجتمع يف عملية استنباط األفكارّ .
األمر .أنتم تعلمون أ ّن مونتسكيو كان خارج فرنسا من األساس ،كان هناك وقائع،
وقبل أن حيصل االنفجار الكبري عام 1789م .حسن ًا ،لقد كان انفجار ًا عظيم ًا ،و َلكَ م
تسبب باخلراب واخلسائر .حتت سطح املجتمع واملدينة والبلد ،كان هناك الكثري من
ّ
التيار.
هذا
مثل
وجود
إىل
تشري
اليت
احلوادث
ّ
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ربما كان هناك أربعة
بخصوص
قضية العقل .كال ،أقول لكم إنّه ّ
ّ
احلرية ،طرحوا ّ
أما يف ميدان العمل وعىل األرض
الفرنسية
مثقّفني يف الثورة
ّ
يتحدثون هبذه الطريقةّ ،
ّ
والتوجه إىل العقل .كال ،مل يكن هناك
فما مل يكن ُيطرح هو قضية العقل والعقالنية
ّ
لعدة
امللكية واحلكومة
التحرر من قيد
احلرية؛ وحتديد ًا
سوى قضية
املستبدة املهيمنة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
(((
قرون ،أي حكومة األرسة البوربونية اليت كانت مهيمنة عىل جميع أركان حياة
حالي ًا ملكا إسبانيا والسويد ،وأول حاكم من
( )1إحدى أهم السالالت اليت حكمت يف أوروبا ،وينتمي إليها ّ

الفرنسية وفجائع األباطرة
الثورة
ّ

الفرنسية الكربى كانت ،بأحد املعاين ،ثورة فاشلة؛ فلم يمض ِ عىل الثورة
إ ّن الثورة
ّ
إمرباطور مقتدر كنابليون ،ليصبح ملك ًا
إحدى عرش أو اثنتا عرشة سنة ،حىت جاء
ٌ
الصالحيات مل يتم ّتع بسلطته حتىّ امللوك الذين كانوا قبل لويس السادس عرش
مطلق
ّ
يتوج نفسه ملك ًا جاؤوا بالبابا لكي يضع
املقتول يف الثورة! عندما أراد نابليون أن ّ
لكن نابليون مل يسمح للبابا بذلك بل أخذ منه التاج ووضعه عىل
التاج عىل رأسهّ ،
رأسه بنفسه! وهنا نضع هذه األمور ك ّلها بني قوسني .باملقارنة مع ثورتنا ،ال بأس
توجه إىل هذه النقطة :إ ّن ما مل يسمح بوقوع مثل هذه األحداث والفجائع ولو
أن ُي ّ
بنحو قليل ولو بنسبة ضئيلة يف ثورتنا هو وجود اإلمام اخلميين ،ذاك القائد امل ّت َبع
الكل ،هو الذي مل يسمح بذلك ،وإلاّ فثقوا متام ًا أنّه لو مل تقع
والنافذ واملُطاع عند
ّ
املدة الفاصلة ما بني الثورة وظهور نابليون
تلك األحداث ،حلدث ما يشبهها هنا .ففي ّ
وإمساكه بالسلطة ـ تلك السنوات االثنتا عرشة ـ جاءت ثالث جماعات عىل رأس
ثم تأيت
احلكم ،وكانت كل جماعة تأيت إىل احلكم تبيد اجلماعة السابقة وتص ّفيهاّ ،
اجلماعة الالحقة وتفعل نفس فعلتها مع من سبقها .وكانت النتيجة أن رزح الناس
حتت حياة ال ّتعاسة وال ّشقاء والفوىض ،هكذا كانت الثورة الفرنسية الكربى .وبالنسبة
عدة جهات ـ أي إنهّ ا كانت تشبه الثّورة
وسية كان الوضع مشاهب ًا من ّ
الر ّ
لثورة أكتوبر ّ
وضع خاص وعوامل خمتلفة
الفرنسية الكربى ـ غاية األمر إنّه يف (ثورة أكتوبر) ُوجد
ٌ
ّ
يتم االلتفات إليها.
أخرى كانت ّ
توجه الناس بشكل ما وتسيطر عليهم ،ال بأس أن ّ
هذه العائلة كان فيليب اخلامس (1746م) ،حاكم إسبانيا (1700م 1746 -م).
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الناس .مل يكن األمر منحرص ًا بجهاز البالط فحسب ،بل كان كل واحد من أرشاف
عدة
ونبالء فرنسا ملك ًا .وما سمعتموه عن سجن الباستيل وسجنائه مل يقترص عىل ّ
حسن ،لقد
لعدة قرون ،أي إ ّن الوضع كان مزري ًا.
ّأيام ،بل لع ّله بقي عىل حاله ّ
ٌ
وروسو يشاهدون هذه
أشخاص أصحاب فكر مثل فولتري ومونتسكيو
كان هناك
ّ
ٌ
وحتدثوا،
األحوال ،وكان لدهيم االستعداد للتفكّ ر
والتأمل ،ووصلوا إىل هذه احلاالت ّ
ّ
أي وقع عىل صعيد وقائع املجتمع ويف جمال العمل داخل
إال أنّه مل يكن لكلماتهم ّ
حسن ،انظروا ،وستجدون أ ّن أي ًا من اخلطب اليت كانت ُتلقى
فرنسا من األساس.
ٌ
من قبل اخلطباء الكبار ـ كمريابو وغريه ـ مل تكن ناظرة إىل كلمات مونتسكيو وفولتري
وأمثاهلما ،بل كانت ك ّلها ناظرة إىل فساد اجلهاز احلاكم واستبداده وأمثال ذلك .هذه
الفرنسية.
واقعية الثورة
هي
ّ
ّ
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التارخيية أم
ويف املحافل اليت كنت  -أنا العبد  -أحرض فيها  -سواء أكان يف املحافل
ّ
توجه ًا إىل هذه القضايا املوجودة يف هذه
يف املحافل
اجلامعية ـ مل أكن أرى ،ولألسفّ ،
ّ
الثورات.

عدة ثورات يف فرنسا .الثورة الفرنسية الكربى
بالطبع ،أنتم تعلمون أنّه قد وقعت ّ
وقعت يف هناية القرن الثامن عرش ،وبعدها بنحو أربعني سنة حدثت ثورة أخرى،
فأول ثورة
وكذلك بعدها بعرشين سنة ،وقعت ثورة أخرى وكانت ثورة
شيوعيةّ .
ّ
االشرتاكية.
تم تشكيل الكيانات
شيوعية يف العامل حدثت يف فرنسا ،حيث ّ
ّ
ّ
الفكرية كانت عىل الشكل اآليت :بالدرجة
نمو هذه احلركة
ّ
ً
بناء عليه ،إ ّن عوامل ّ
دفعية ،لقد
األوىل كان عرص ال ّنهضة .بالتأكيد ،إ ّن واقعة عرص ال ّنهضة مل تكن واقعة ّ
أحداث كثرية عىل مدى مئيت سنة من بدايات عرص ال ّنهضة ،وإحداها كانت
وقعت
ٌ
كل هذه أ ّدت إىل
قضية الثورة
الفرنسية الكربىّ .
قضية الثّورة ّ
ّ
ناعية ،ومنها أيض ًا ّ
الص ّ
ّ
تم العمل عليها .كتب الكثري من الفالسفة آالف األبحاث
وهلذا
ة،
احلري
ة
قضي
طرح
ّ
ّ
ّ
احلرية يف جميع هذه البلدان
واملقاالت والكتب .وكُ تبت مئات ال ّتصانيف يف باب
ّ
الغربية .بعدها ،انتقل هذا الفكر إىل أمريكا وهناك أيض ًا عملوا عىل نفس املنوال.
ّ

الدستورية
الحركة
ّ
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الدستورية) مل يكن لدينا تلك الوضعية
(أما بالنسبة لنا) ،فإىل ما قبل املرشوطة(احلركة
ّ
ّ
كاحلرية .وكانت املرشوطة فرصةً
فكري حىت ننشغل بالتفكّ ر بمقولة
من قبيل إجياد ّتيار
ّ
ّ
احلرية .هلذا ،شكّ لت فرصة
بقضية
ممتازة ،حيث مثّلت حادثة كربى ترتبط مبارش ًة
ّ
ّ
العلمي ،سواء أكان يف احلوزات
الراكد لفكرنا
مناسبة لتحريك واستثارة هذا احلوض ّ
ّ
ثم ُطرحت األفكار
الدينية أم يف غريها؛
ٌ
إعصار ينبعث و ُتنجز األعمال ،وهذا ما فعلتهّ .
ّ
نتحرك عىل
بأن
لنا
تسمح
مل
ربى
كُ
نقيصة
تعرتهيا
كانت
ا
أ
األمر
غاية
ة،
باحلري
قة
املتع ّل
نهّ
ّ
ّ
نتقدم عليه .وتلك النقيصة هي عبارة عن نفوذ األفكار
الطريق الصحيح هلذا الفكر أو ّ
عدة سنوات من املرشوطة
الغربية تدرجيي ًا إىل داخل أذهان جمموعة من املثقّفني ،قبل ّ
ّ
وعمال
واألمراء
ة،
األرستقراطي
العنارص
بواسطة
ـ
قبلها
ثالثة
أو
لعقدين
ه
ـ لع ّل
ّ
ّ
لألرستقراطية؛
مساوي ًا
األويل
ّ
البالط .نحن عندما نقول مثقّفني ،كان ذلك يف العرص ّ
ّ
بالدرجة األوىل من
أي إنّه مل يكن لدينا مثقّف غري أرستقراطي ،فاملثقّفون عندنا كانوا ّ
رجال البالط وال ّتابعني واملريدين هلم ،فهؤالء كانوا قد ارتبطوا منذ البداية بالفكر
احلرية يف املرشوطة ـ وهي مقول ٌة
احلرية .هلذا ،عندما تتناولون مقولة
الغريب يف جمال
ّ
ّ
ّ
املعادية للكنيسة يف الغرب كشاخص
عة
ل
ا
تلك
ترون
ـ
جيج
والض
خب
بالص
نزّ
ّ
ّ
حافل ٌة ّ

الفكرية
استيراد المنظومات
ّ

الحظوا ،هذا من خصائص الفكر املق ّلد .فأنتم عندما تأخذون هذه الوصفة من طرف ٍ
للتجدد والتوليد.
معىن
أي
ّ
ما من أجل أن تقرؤوها وتعملوا هبا ،عندها لن يكون هناك ّ
ً
الدافع أو الفكر أو املُثل ،وأنزلتموها إىل ميدان العمل
فلو أنّكم أخذتم منه العلم أو ّ
لكن هذا مل حيصل ،هلذا مل يتحقّق التوليد
والتطبيق سيكون هناك توليد (خلاّ ّقية)ّ .
فكرية جديدة يف
أي كالم ٍ جديد أو ُمثل جديدة أو أي منظومة ّ
فيما بعد .هلذا ،مل يطرأ ّ
الفكرية اليت للغرب .الكثري من
باحلر ّية ،كما يف تلك املنظومات
ّ
جمال العمل املرتبط ّ
لكل من
فكرية بخصوص
أصحاب الفكر يف الغرب لدهيم منظومة
احلرية .فقد كان ّ
ّ
ّ
الليربالية القديمة ،وتلك اليت أُوردت عىل ال ّنسخ
النقدية اليت دارت حول
األعمال
ّ
ّ
الليربالية ،اليت
الديمقراطية وعىل تلك األشياء ما بعد
اجلديدة لليربالية والليربالية
ّ
ّ
الفكرية؛
لكل منها منظومتها
تعود مثالً إىل القرن السابع عرش أو السادس عرش ،كان ٍّ
ّ
حبة واحدة منها يف بلدنا ،مع
هلا بداية ،وهناية ،وجتيب عن أسئلة كثرية .ونحن مل نوجد ّ
أ ّن مصادرنا كثرية ،فنحن لسنا فقراء باملصادر ـ كما أشار األع ّزاء ـ أي إنّنا يف الواقع
احلرية ،جتيب
فكرية كاملة يف جمال
مدونة ومنظومة
نؤمن جمموعة
ّ
ّ
ّ
فكرية ّ
نستطيع أن ّ
للحرية .بال ّطبع هذا ليس عمالً سهالً ،فهو
الدقيقة والعريضة
عىل جميع األسئلة ّ
ّ
مهة .نحن مل نقم هبذا العمل .ففي الوقت الذي لدينا مصادر ،قمنا باسترياد
حيتاج إىل ّ
لكل واحد روابطه ،فبعضهم كانت لديه روابط مع
منظوماتهم
الفكرية ،وهنا كان ّ
ّ
الفرنسية فإنّه يأخذ من
ال ّنمسا فيأيت بكالم العامل النمساوي ،وآخر لديه معرفة باللغة
ّ
فرنسا ،وآخر مع إنكلرتا أو أملانيا فيق ّلد بحسب اللغة اإلنكلزيية أو ما جاء باللغة
للحرية ملّا وجدوا
األملانية ،فصار األمر تقليد ًا .واملعارضون ،الذين اع ُتربوا معارضني
ّ
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حسن ،هذا
والدين.
مهم
الدين ّ
للحرية ،بيد أنهّ ا ُطرحت هنا حتت عنوان املسجد وعامل ّ
ّ
ٌ
كان قياس ًا مع الفارق ،فزنعة عرص ال ّنهضة ،يف األساس ،كانت نزعة معادية للدين
اإلنسانية (اهليومانزيم) .وبعدها
تأسست وأقيمت عىل قاعدة النزّ عة
وللكنيسة هلذا ّ
ّ
واستمرت إىل يومنا
اإلنسانية
الغربية عىل أساس هذه النزّ عة
قامت جميع احلركات
ّ
ّ
ّ
هذا عىل هذا املنوال .ومع كل االختالفات اليت طرأت ،كان األساس هو النزّ عة
اإلنسانية ،أي كان األساس هو الكفر والرشك ـ ولو ُوجد جمال الحق ًا فسوف أشري
ّ
إىل هذا ـ وهذا األساس بعينه هو الذي وفد إىل بالدنا .أنتم تالحظون أنّه عندما كان
املعمم الذي لبس
ك ّتاب املقاالت من املثقّفني ،والسياسيني ،ومن أرضاهبم ،حىت ذاك ّ
يكررون عني
لبوس املثقّفني ،عندما كانوا يكتبون مقالة أو كتاب ًا بشأن املرشوطة كانوا ّ
التجدد والتوليد (اخللاّ ّقية).
أي نوع من
الكلمات
ّ
الغربية وال أكرث .هلذا مل يكن هناك ّ
ّ
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الدينية قاموا بمواجهتها ،ويف الواقع ،دخلوا يف
هذه الكلمات معادية للدين واملسائل
ّ
الضيقة.
هذه املعمعة نفسهاٌّ ،
فكل من هاتني الفئتني علق يف هذه القناة ّ

وتصدعات كثرية .ومع أنّنا نمتلك املصادر فليس لدينا
نقص وثغرات
ّ
لدينا اليوم ٌ
فكرية .ويف اجتماعنا اليوم ،برأيي إ ّن الدكتور بزرغر ـ ما مل أكن خمطئ ًا ـ هو
منظومة
ّ
العزيز الوحيد الذي عرض منظومةً .من املمكن أن تعتربوا أ ّن تلك املنظومة ناقصة،
فال اعرتاض ،لكن علينا أن ن ّتجه نحو بناء املنظومة؛ أي أن نضع القطع املختلفة هلذه
األحجية يف مكاهنا ،ونصنع لوح ًة كاملة ،فنحن بحاجة إىل هذا األمر .ومثل هذا
جمعي وحيتاج إىل
عمل
ذرتني ،أو جلسة أو جلستني ،إنّه ٌ
ذرة أو ّ
العمل ليس عمل ّ
ّ
الغربية ،وسوف
اإلسالمية أم عىل املصادر
رضوري ،سواء أكان عىل املصادر
تس ّلط
ّ
ّ
ّ
أذكر هذا أيض ًا.

الحرية
موضوع
ّ

أذكر هنا نقطتني أو ثالث ًا .املسألة األوىل تتع ّلق بتبيني املوضوع .انظروا ،لقد أشار األع ّزاء
املعنوية بذاك املعىن الذي جاء يف بعض رواياتنا ،واليت كان قد أشار إليها
احلرية
ّ
هنا إىل ّ
مطهري ،وهي أعىل أنواع الفضائل اإلنسانية ـ فال
بعض مفكّ رينا كاملرحوم الشهيد ّ
شك يف هذا ـ غاية األمر أنهّ ا ليست حمل بحثنا .ففي األساس ،إ ّن بحثنا ليس بشأن
ّ
املعنوية اليت تعين السلوك إىل اهلل والقرب من اهلل والسري يف وادي التوحيد،
احلرية
ّ
ّ
(((
السيد مريزا القايض
الذي كان من نتاجاته أمثال امللاّ((( حسني قليّ اهلمداين أو املرحوم ّ
والسياسية،
االجتماعية
باحلريات
أو املرحوم العلاّ مة الطبطبايئ  ،وإنّما بحثنا يتع ّلق
ّ
ّ
ّ
فالقضية اليوم يف العامل هي هذه.
واالجتماعية،
الفردية
واحلريات
ّ
ّ
ّ
ّ
( )1هو العارف اجلليل الشيخ حسني بن قليّ اهلمداين ،ينتهي نسبه اىل الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل
األنصاري .ولد عام 1239هـ  .يف قرية "شوند" من قرى مدينة مهدان.
قال السيد حمسن األمني يف كتابه "أعيان الشيعة"« :كان فقيه ًا أصولي ًا متكلم ًا أخالقي ًا إهلي ًا من احلكماء العارفني
السالكني»...
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تويف يف الثامن والعرشين من شعبان سنة 1311هـ  ،.ودفن يف الصحن احلسيين يف كربالء املقدسة.
( )2هو العالمة حممد حسني الطبطبايئ ،يرجع نسبه إىل اإلمام احلسن بن عيل × .ولد يف التاسع والعرشين
من ذي احلجة 1321هـ (1904م ).يف مدينة تربيز يف إيران .نشأ وترعرع يف أرسة ٍ عريقة بالعلم والثقافة،
كرس معظم حياته لتعليم املعارف
درس عىل أيدي أكابر العلماء ،كان فيلسوف ًا وحكيماً ،وكان أستاذ ًا موهوباًّ ،
اإلسالمية احلقّة ،خترج من حتت يده العلماء واألساتذة واملفكرون ،منهم الشهيد الشيخ وطهري ،والشهيد
السيد مصطفى اخلميين ،والسيد موىس الصدر .كتب يف جمال الفلسفة والتفسري وتاريخ الشيعة ،ومن أبرز
كتبه وأهم أعماله «املزيان يف تفسري القرآن» يف عرشين جملد ًا .تويف العالمة (قدس) يف الثامن والعرشين من
حمرم احلرام سنة1402هـ1981(.م ).ودفن بجوار مرقد السيدة املعصومة×.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء جمعٍ من املفكّرين واألساتذة والعلامء والنخب يف البالد

ٍ
مسألة أخرى ال يعرف الغرب عنها شيئ ًا ـ
حسن جد ًا ،من املمكن أن يكون لدينا مئة
ٌ
احلرية
مثال ذاك السلوك
املعنوي وأمثاله فلنبحث ذلك يف حم ّله .ما نحن بصدده اآلن هو ّ
ّ
والرائج يف املحافل اجلامعية والسياسية والثقافية لعامل اليوم اليت
هبذا املعىن املتداول ّ
املعنوية
احلرية
احلرية .نحن نريد أن نبحث فيما يرتبط هبذا (اجلانب) .إ ّن
تبحث بشأن
ّ
ّ
ّ
وحب اهلل وأمثاله
بذاك املعىن املتع ّلق بالسلوك إىل اهلل ،والقرب من اهلل ،وال ّنظر إىل اهلل،
ّ
حرية
حر ّية أخرى يمكن ّ
عدها بأحد املعاين ّ
سيكون موضوع ًا آخر ًا يف حم ّله .هناك ّ
احلر يف املجتمع ،أو
معنوية وهي
التحرر من خمالب العوامل ّ
ّ
الد ّ
اخلية املانعة من عملنا ّ
ّ
احلر يف املجتمع ،كاخلوف من املوت واخلوف من اجلوع ،واخلوف من
مانعة من فكرنا ّ
(((
الفقر .وقد أشري يف القرآن إىل هذه املخاوف﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ ،
(((
النيب﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾  ،ويف خطابه ّ
ﮂ ﮃ﴾((( .أو اخلوف من سلب االمتيازات ،فافرضوا أ ّن لنا يف هذا اجلهاز امتياز ًا
احلرية وأمرنا باملعروف فإنّنا نسقط .أو
معين ًا ،فإنّنا لو قلنا كالم ًا وأعملنا مثل هذه
ّ
ّ
بحرية ـ أنتم أصحاب
ال ّطمع الذي يؤ ّدي إىل أن ال أذكر عيبكم ،وأن ال أتعامل معكم
ّ
حمل
طامع بكم .أو احلسد أو
والسلطة ـ ألجل أنّين
العصبيات اخلاطئة واليت ال ّ
ٌ
القدرة ّ
ّ
حرية
عد
هلا ،أو
اخلية ،واليت ُي ّ
التحجر ،فإ ّن هذه ك ّلها أنوا ٌع من املوانع ّ
ّ
التحرر منها ّ
الد ّ
ّ
األول
احلرية
معنوية .هلذا لدينا اصطالحان بشأن
ّ
ّ
ّ
املعنوية :أحدمها ،ذاك االصطالح ّ
وحب اهلل وأمثاله .وهذا ال يدخل
الذي هو عبارة عن العروج إىل اهلل والقرب من اهلل
ّ
التحرر من القيود
املعنوية بمعىن
احلرية
يف بحثنا أساس ًا ،فله مقولة أخرى .واآلخر هو
ّ
ّ
ّ
اخلية اليت متنعين من الذهاب إىل اجلهاد ،ومن الذهاب إىل املواجهة،
واألغالل ّ
الد ّ
عالنيةً ،وجتعلين أبتىل بال ّنفاق وأكون
ومن أن أتك ّلم برصاحة ،ومن أن أعلن مواقفي
ّ
احلرية قابلة ألن ُتطرح للبحث.
ذا وجهني( .فقضية) مواجهة موانع
ّ

الحرية في اإلسالم
نطاق
ّ
نتعرف إىل رأي اإلسالم ،نحن الذين ال نجامل أحد ًا.
النقطة الالحقة هي أنّنا نريد أن ّ
اإلسالمية ـ كل ما تنضجه أذهاننا وتنشئه ـ فإنّنا س ُنبتىل بتلك
تتبع اآلراء غري
لو أردنا ّ
ّ
الغربيون يف املجاالت املختلفة ،سواء أكانت يف
املفكرون
االضطرابات اليت اب ُتيل هبا
ّ
ّ
( )1املائدة.44،
( )2آل عمران.175،
( )3األحزاب.37،
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واملتنوعة
االجتماعية ،أي باآلراء املتضاربة
والفن أم يف املسائل
الفلسفة أم يف األدب
ّ
ّ
ّ
عميل .كالّ ،إننا نسعى
واملتضا ّدة واليت ال يكون هلا يف األغلب استمرار وامتدا ٌد
ّ
للتعرف عىل رأي اإلسالم وموقفه.
ّ

أول نطاق((( ،فما هو هذا ال ّنطاق؟ إنّه
فانظروا ،إنّنا نصنع ألنفسنا يف بحث
ّ
احلرية ّ
فنحد أنفسنا بنظر اإلسالم واإلطار اإلسالمي ،هذا
عبارة عن أننا نريد رأي اإلسالم
ّ
احلرية فإنهّ ا يف
احلرية ال نخىش ال ّنطاق؛ ألنّه عندما ُيقال
أول نطاق .ففي بحث
ّ
ّ
هو ّ
وأي يشء يكون له أدىن
األويل الذايت ـ
التحررّ ،
يل ـ الذي هو باحلمل ّ
معناها ّ
األو ّ
ّ
احلرية ،فيسعى
التحرر يصبح ثقيالً عىل ذاك الذي يريد أن يبحث بشأن
منافاة مع هذا
ّ
ّ
نحو االستثناء ،والقاعدة هي عبارة عن
التحرر املطلق .إنّه يسعى نحو هذا الذي ُيعبرّ
ّ
حرية ،ويف تلك
عنه «إلاّ ما خرج بالدليل» ،فيقول:
حسن ،يف هذه املجاالت ال يوجد ّ
ٌ
حرية .هذا هو اخلطأ الذي
حرية ،وإذا جتاوزنا هذه املجاالت يوجد ّ
املجاالت ال يوجد ّ
احلرية .وأنا أقول إ ّن األمر ليس كذلك،
يمكن أن يقع فيه اإلنسان يف تعامله مع بحث
ّ
احلرية املطلقة ـ حيث سأذكر هنا
فرضية مسبقة تريد أن متنحنا
فمنذ البداية ال يوجد
ّ
ّ
احلرية يف اإلسالم من األساس ـ ،فليس لدينا منذ البداية مثل هذا الفرض
ما هو منشأ
ّ
حق اإلنسان ومرتبطة به وأنهّ ا قيمة له ،وهنا ننظر لرنى ما
املسبق بأ ّن ّ
احلرية املطلقة هي ّ
القضية ليست
بالدليل»؛ كلاّ ،
فأي منها حتت عنوان «ما خرج ّ
هي هذه االستثناءاتّ ،
ّ
أول نطاقٍ وضعناه بشأن
كذلك ،إنّنا ال نخىش التحديد وال ّنطاق ،فمثلما قلت إ ّن ّ
احلرية يف اإلسالم هو أن نقول يف «اإلسالم» ،أي إنّنا نضع هلا منذ البداية إطار ًا
أبحاث
ّ
احلرية يف اإلسالم وما هو معناها؟ فمثل
ونحدد هلا نطاق ًا من اخلطوة األوىل .فما هي
ّ
ّ
هذا صار نطاق ًا .كلاّ  ،إ ّن بحثنا يف األساس هو هذا.
يف اآلية املعروفة من سورة األعراف املباركة يقول﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
احلرية ،حيث تضع اإلرص.
ﮏ ﮐ ﮑ ﴾((( ،إ ّن هذه أوضح آية يف القرآن حول
ّ

الرياح ،وهي
واإلرص هو تلك احلبال اليت ُتربط هبا اخليمة من أجل أن ال تطيح هبا ّ
اليت ُتربط بإحكام باألرض ،ولك ّنه أخلد إىل األرض ،هذا هو اإلخالد إىل األرض.
والغل هو تلك
فأوارصنا هي تلك األمور اليت تربطنا باألرض ومتنعنا من التحليق.
ّ
580

( )1النطاق بمعىن اإلطار واحلد ،وقد استخدم القائد كلمة « حمدوديت» أي القيد واحلد.
( )2األعراف.157 ،

النيب من أجل رفعها .يف هذه اآلية ،وقبل أن يقول﴿ :ﮋ
السلسلة املعدنية اليت جاء ّ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ ،يقول﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ﴾((( فماذا يعين احلالل واحلرام؟ احلالل واحلرام يعين وضع احلدود واملنع،

املمنوعية .فمن األساس ،ال ينبغي أن نأىب وجود احلدود واملنع يف
ومها متالزمان مع
ّ
احلرية.
أذهاننا أثناء البحث حول
ّ

الحرية في منطق الغرب
ّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء جمعٍ من املفكّرين واألساتذة والعلامء والنخب يف البالد

احلرية
السادة قالوا بوجود اختالفات
ّ
بعض ّ
جوهرية بني اإلسالم والغرب يف ال ّنظر إىل ّ
الليربالية باخلصوص ،وبالطبع ،يوجد مذاهب
احلرية .ففي الغربُ ،طرحت
ونظرية
ّ
ّ
صحيح أ ّن هذه االختالفات اليت
أخرى ،لك ّنها جميع ًا مشرتكة هبذه اجلّهة .أجل،
ٌ
احلرية يف الليربالية حتت
لكن االختالف األهم هو أ ّن منشأ
ّ
السادة موجودةّ ،
ذكرها ّ
احلق أو القيمة هو عبارة عن النزّ عة اإلنسانية؛ أل ّن حمور عامل الوجود واالختيار
عنوان ّ
يف عامل الكون هو هذا اإلنسان ،وذلك ال يكون ذا معىن من دون االختيار ،هلذا جيب
واحلرية .وبالطبع إ ّن هذا االختيار غري االختيار يف
أن يكون حاصالً عىل االختيار
ّ
السادة «اجلرب واالختيار» .إ ّن بحث االختيار
«اجلرب واالختيار» .لقد طرح بعض ّ
يف «اجلرب واالختيار»هو أ ّن اإلنسان لديه قدرة االختيار ـ القدرة الذاتية والطبيعية ـ
قطعي بني
حق االختيار ،فال يوجد تالزم
لكن هنا إ ّن احلديث عن االختيار يقول ّ
ّ
وحق االختيار .بالطبع ،يمكن أن نفرض جمموعة من اللوازم
القدرة عىل االختيار
ّ
لكن ليس معلوم ًا أنهّ ا ستكون مقنعة هكذا .هلذا فإ ّن ما يقولونه هو هذا ،إهنم يقولون
رب عامل الوجود يف الواقع هو اإلنسان ،وال يمكن
إ ّن اإلنسان هو املحور ،أي أ ّن ّ
أن يكون موجود ًا من دون قدرة االختيار واإلرادة .أي إنّه من دون إعمال اإلرادة ـ
للحرية ـ ال يوجد إمكان أن نفرض أ ّن اإلنسان هو صاحب
واليت هي املعىن اآلخر
ّ
اإلنساين
احلرية .وهذا هو مبىن الفكر
االختيار يف عامل الوجود .هذا هو أساس بحث
ّ
ّ
احلرية(اهليومانزيم).
بشأن
ّ

الحرية في منطق اإلسالم
ّ

األسايس
فالقضية منفصلة متام ًا عن هذا األمر .ففي اإلسالم املبىن
أما يف اإلسالم
ّ
ّ
ّ
لإلنسان هو التوحيد .بالطبع ،لقد ذكر األع ّزاء بعض املوارد األخرى أيض ًا ـ وهي
لكن النقطة املركزية هي التوحيد.والتوحيد ليس منحرص ًا باالعتقاد
أيض ًا صحيحة ـّ ،

( )1األعراف.157 ،
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باهلل ،بل هو عبارة عن االعتقاد باهلل والكفر بالطاغوت والعبودية هلل وعدم العبودية
لغري اهلل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾((( ،ال
بمعىن
يقول وال نرشك به أحد ًا ،بالطبع ،هناك مور ٌد جاء فيه كلمة أحدا ،لك ّنه هنا
ً
أعم ،حيث يقول ال نرشك به شيئ ًا .فال نجعل أي يشء رشيك ًا هلل؛ أي إنّكم إذا ا ّتبعتم
العادات دون دليل فهذا خالف التوحيد ،وإذا ا ّتبعتم البرش يكون كذلك ،وهكذا
يف مورد األنظمة االجتماعية ـ فكل ما ال ينتهي إىل اإلرادة اإلهلية ـ يكون يف الواقع
رشك ًا باهلل ،والتوحيد هو عبارة عن اإلعراض عن هذا الرشك﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾((( ،يوجد الكفر بالطاغوت وبعده اإليمان
أحرار من جميع القيود غري العبودية هلل.
حسن ،هذا معناه تلك احلرية ،فأنتم
باهلل،
ٌ
ٌ
احلرية يف عرشة
حتدثت عن بحث
أنا العبد ،وقبل سنوات يف صالة اجلمعة يف طهرانّ ،
ّ
أو خمس عرشة جلسة ،وقد أرشت هناك إىل مسألة وقلت :نحن يف اإلسالم نعترب
أنفسنا عبيد ًا هلل ،لكن يف بعض األديان الناس هم أبناء اهلل .قلت ذاك جماملة ،إنهّ م أبناء
عبيد آلالف األشياء واألشخاص! اإلسالم ال يقول هذا،
اهلل
وعبيد آلالف البرشٌ ،
ٌ
بل يقول كن ابن ًا ملن تشاء ولكن كن عبد ًا هلل فقط .ال ينبغي أن تكون عبد ًا لغري اهلل.
ناظر إىل هذه النقطة.
فأساس املعارف اإلسالمية يف مورد احلرية ٌ

(الحر بترك الصغائر)
هذه ال ّلماظة ألهلها
ُّ

«أوال
ذاك احلديث املنقول عن أمري املؤمنني ،وبالظاهر عن اإلمام
ّ
السجاد خ ،يقولَ :
حر يرتك هذا املتاع احلقري
حر يدع هذه اللُّماظة ألهلها»((( ،هذه هي
ّ
احلرية ـ أال يوجد ٌّ
ٌّ
ُ
ـ اللماظة هي سوائل األنف أو تلك اليت خترج من فم احليوان الوضيع ـ ،ليرتكها
احلر هو الذي يرتك هذا األمر ألهله وال
ألهلها؟ إىل هنا ال ُيفهم يشء .من الواضح أ ّن ّ
ثمن إال اجلنة فال تبيعوها بغريها».
يسعى نحوه .فيقول بعد ذلك« ،فليس ألنفسكم ٌ
يقدمون
من املعلوم أنهّ م يريدون أن جيعلوا لتلك اللماظة قيمة وثمن ًا؛ أي إنهّ م كانوا ّ
فالقضية أ ّن
وشخصيتهم،
وهويتهم
تلك ال ُلماظة ليبادلوا هبا أنفسهم ووجودهم
ّ
ّ
ّ
هناك معاملة جتري وهو ينهى عنها .فإذا أردتم أن تقوموا هبذه املعاملة فلماذا تبيعون
أنفسكم لقاء هذه ال ُلماظة؟ بل اجعلوا ذلك فقط مقابل اجل ّنة والعبودية هلل .هلذا ،فإ ّن
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( )1آل عمران.64 ،
( )2البقرة.256 ،
حر يدع هذه.
أال
بصيغة:
ص،105
ج،4
البالغة،
هنج
يف
وردت
وقد
ص.390
العقول،
( )3حتف
ٌّ

النقطة املركزية هي هذه .بالطبع يوجد نقطة مركزية أخرى هي عبارة عن الكرامة
اإلنسانية ،واليت تشري إليها «وليس ألنفسكم ثمن إال اجل ّنة» ،حيث ندخل اآلن يف هذا
ّ
البحث.

األوروبين
مصادرنا سبقت
ّ

الحرية
زوايا البحث في
ّ

احلرية من أربع زوايا نظر :إحداها من
النقطة األخرى هي أنّه يمكننا أن نبحث بشأن
ّ
احلق باالصطالح القرآين ،ال باالصطالح الفقهي واحلقوقي ،وسوف أشري إىل
منظار ّ
احلق باالصطالح الفقهي واحلقوقي،
هذا بشكل خمترص
ّ
موضح ًا .وإحداها من منظار ّ
واحلق يف قبال امللك ،وإحداها من منظار التكليف .وإحداها أيض ًا من
احلق وامللك،
ّ
ّ
منظار النظام القيمي.
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السادة
متسكنا باملصادر اإلسالمية ـ مثلما أشار بعض ّ
ويوجد نقط ٌة أخرى وهي أنّنا يف ّ
يوجد مصادر قرآنية وغري قرآنية وحديثية كثرية وكثرية؛ حيث كنت ،أنا العبد ،قد
وجدت فرصة وجماالً للبحث يف تلك السلسلة من اخلطب يف ذلك الوقت ،ووجدت
عدة من تلك املصادر وقرأتها يف صالة اجلمعة تلك .ال ينبغي أن نكون بصدد هذا
ّ
احلرية؛ ألنّه
أوروبا من أهدانا بحث
األمر فقط وهو أن نثبت أنّه مل يكن الغرب وال
ّ
ّ
املتغربني يقولون إ ّن
يف بعض األحيان نستخدم هذا مقابل من يقول :ملاذا إ ّن بعض
ّ
هذه املفاهيم قد ع ّلمنا ّإياها األوروبيون ،كال ،إ ّن عظماء اإلسالم قد ذكروا ذلك قبل
حسن جد ًا ،هذه فائدة ،لكن األمر ال ينبغي
ظهور هذه األبحاث يف أوروبا بقرون.
ٌ
أن يكون هكذا فقط .جيب علينا أن نرجع إىل املصادر كي نتمكّ ن من استنباط تلك
باحلرية من جمموع تلك املصادر.
املنظومة الفكرية املتع ّلقة
ّ

الحق باالصطالح القرآني
ّ
احلق باالصطالح
احلرية من منظار ّ
وبرأيي ،البحث ّ
األول هو األهم؛ أي أن نعمل عىل ّ
احلق أو
القرآين،
تكرر يف القرآن كمصطلح ّ
ّ
فاحلق يف االصطالح القرآين ـ والذي لع ّله ّ
معىن عميق
واحلق يف القرآن له
جد ًا.
أمر
عجيب ّ
ٌ
ّ
عبارة ّ
مرة ،وهو ٌ
احلق أكرث من مئيت ّ
ً
سطحي
ووسيع ،حيث إنّه يمكن بشكل خمترص وجممل التعبري عنه بكلمتني بمعىن
ّ
وبمعىن جهاز من ّظم وهادف .فاهلل تعاىل يف آيات عديدة من القرآن يقول إ ّن كل عامل
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الوجود قد ُخلق عىل أساس ّ
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ﯶ ﯷ﴾((( ،أي إ ّن نظام أو جهاز عامل الوجود وجهاز اخللقة ـ من جملتها وجود
اإلنسان الطبيعي بمعزل ٍ عن قضية االختيار واإلرادة يف اإلنسان ـ هو جها ٌز مصنو ٌع
نظام وهدف .فيما بعد يبينّ هذه املسألة
عد ،ومرتابط وم ّتصل ببعضه بعض ًا ،وله
وم ّ
ٌ
ُ
نفسها بشأن الترشيع  -لقد أرشت يف مورد التكوين إىل بعض اآليات  -ويف مورد
الترشيع يقول﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ﴾(((﴿ ،ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾(((،
(((
احلق ،هذا يف عامل التكوين وذاك يف
احلق وذاك ّ
﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾  ،فهذا ّ
عامل الترشيع .ويعين ذلك أ ّن عامل الترشيع متطابق مئة باملئة مع عامل التكوين بحسب
خترب بعض زواياه.؛ ألنّه متطابق مع عامل
احلكمة
ّ
اإلهلية .ويمكن إلرادة اإلنسان أن ّ
كل ما ينبغي أن يكون ،تقتضيه احلكمة اإلهلية
احلق ـ أي إ ّن ّ
التكوين ،واجلهة هي جهة ّ
العامة والك ّلية ستتغ ّلب يف النهاية عىل جميع هذه األعمال
ـ هلذا ،فإ ّن تلك احلركة
ّ
تتعدى هذا الطريق وتتخلىّ عنه وتنحرف .لكن ،من املمكن أن حتصل
اجلزئية اليت ّ
أنوا ٌع من املخالفات ،هذا هو عامل التكوين وهذا هو عامل الترشيع .ومن موا ّد هذا
احلق إذ ًا .وهبذه
العامل إرادة اإلنسان ،ومن موا ّد هذا الترشيع ّ
حرية اإلنسان ،فهذا هو ّ
احلق مقابل الباطل.
ال ّنظرة نتط ّلع إىل قضية
احلرية وهي ّ
ّ
حرية ّ

الحق باالصطالح الحقوقي
ّ

ٍ
احلقوقي حيث قلنا إنّه ُيعطى قدرة
احلق باالصطالح
وبمنظار آخر يكون بلحاظ
ّ
ٍ ّ
أمر خيتلف مع بحث
املطالبة ـ أي لديه
ّ
خصوصية متك ّنه أن يطالب بيشء ـ وهو ٌ
حق االختيار يف «اجلرب واالختيار».
االختيار يف ّ
احلرية من منظار تكليفٍ ما .فليس من
ومنها قضية التكليف حيث ينبغي أن ننظر إىل ّ
اجليد ،كلاّ ،
الصحيح أن نقول:
حسن جد ًا إ ّن ّ
ٌ
جيد لك ّنين ال أريد هذا اليشء ّ
أمر ّ
احلرية ٌ
حر ّية
ال
احلر ّية ،سواء أكانت ّ
ّ
حريته أو ّ
يصح ذلك ،جيب عىل اإلنسان أن يسعى إىل ّ
ٍ
واملحكومية.
اآلخرين .فال ينبغي أن يسمح ألحد أن يبقى يف االستضعاف واملذ ّلة
ّ
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حر ًا»((( .ويقول القرآن
يقول أمري املؤمنني ×« :ال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل ّ
(((
حرية
أيض ًا﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ ؛ أي إنّكم مك ّلفون بتحقيق ّ
ٍ
متنوعة.
اآلخرين ولو بالقتال ،حيث إ ّن هذا أيض ًا يرتبط بأبحاث ّ
عد من
النقطة الرابعة هي القيم .حيث إ ّن هذا األمر بحسب نظام القيم اإلسالمية ُي ّ
الدرجة األوىل .بالطبع ،هو تلك احلرية املوجودة.
عنارص ّ

االقتصادية
الحرية
ّ
ّ

السادة .يف
احلرية االقتصادية اليوم يف الغرب عىل تلك الشاكلة اليت أشار إليها ّ
نجد ّ
الدائرة االقتصادية :توارث املناصب االقتصادية بواسطة أشخاص معدودين .فلو
أي إنسان ٍ أن يوصل نفسه باالحتيال أو الزتوير أو أي شكل آخر ،إىل ملعب
استطاع ّ
املتس ّلطني االقتصاديني ،فإ ّن كل يشء يصبح له .بالطبع ،ال ينظرون يف أمريكا إىل
السوابق األرستقراطية ،خالف ًا ألوروبا والتقاليد األوروبية حيث توىل هذه القضايا
األمهية ،وكان ذلك يف املايض أكرث واليوم قد تضاءل .ويف أمريكا ال يوجد
مقدار ًا من
ّ
ألي شخص ٍ ـ
مثل هذه السوابق األرستقراطية واألرسية وأمثاهلا .فهناك يمكن ّ
حماالً ـ أن يستفيد من منصبٍ ما وأن يوصل نفسه إىل تلك النقطة العالية
ولو كان ّ
( )1هنج البالغة ،رسالة .31
( )2النساء.75 ،
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حسن ،سوف أختم كالمي حول مقارنة ما عندنا مع اآلراء الغربية ،نحن الذين نريد
ٌ
ّ
حسن ،إن األبحاث
ونتقدم ،فهذه نقطة أساسية.
أن نبحث بشأن قضية احلرية ونحقّق
ّ
ٌ
هوة عميقة بني نظرة اإلسالم
اليت قام هبا السادة والسيدات ك ّلها تشري إىل وجود ّ
أمر صحيح .هذا هو األمر .إ ّن املنشأ األساس ـ كما ذكرنا ـ هو
ونظرة الغرب ،وهذا ٌ
الرب،
أ ّن مِالك احلرية ومعيارها هناك هو بحث سيادة اإلنسان ،وهنا بحث سيادة
ّ
ٌ
الغربية ونرى
حمفوظ يف مكانه .تارة ننظر إىل اآلراء
العبودية هلل والتوحيد اإلهلي؛ وهذا
ّ
كل هؤالء املفكّ رين
جيدة وواقع القضية هو هذا ليس غري .وهنا ّ
أنهّ ا ال متتلك نتاجات ّ
احلرية وبحثوا ،فأين هم اآلن؟ أين هو عامل
البارزين والعظماء كانوا قد ّ
حتدثوا حول ّ
والسلوك ،بلحاظ تلك األمور اليت ذكروها وأرادوها؟ وتلك
الغرب بلحاظ العمل ّ
األطر اليت متّت رعايتها ومالحظتها ليس هلا وجود .فلو فرضنا أ ّن ما نراه اليوم يف
عملية هلا متام ًا (أي لتلك األطر) فإ ّن وضعهم عندئذ ٍ سيكون
واقع الغرب هو ترجمة
ّ
وسيئ؛ أي
حال
جد ًا؛ وذلك أل ّن حال الغرب اليوم بلحاظ
احلرية هو ٌ
سيئ ًا ّ
ّ
ٌ
مؤسف ّ
ّ
يستحق أي دفاع.
أن
يمكن
ال
ّه
إن
ّ
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للرأسمالية ،ويصبح يف مصاف الرأسماليني ويتم ّتع باالمتيازات اليت هي من
والرواد وبناة
أعده األمريكيون ،فإ ّن أحد الكبار
خمتصاتهم .يف ذاك امليثاق الذي ّ
ّ
ّ
أمريكا اليوم ـ الذي عاش قبل قرنني ،وال أذكره اآلن ،وعىل وجه التقريب بعد الثورة
بمدة قليلة ،حيث وقعت تلك األحداث يف أمريكا وتشكّ لت تلك
الفرنسية الكربى ّ
الدولة ـ يقول إ ّن إدارة أمريكا جيب أن تكون بأيدي أولئك الذين يتم ّتعون برثوتها.
ّ
أصل عام وال يستنكفون عنه أبد ًا .فرثوة البالد بيد هذه اجلّماعة وجيب عليهم
إ ّن هذا ٌ
أن يديروا البالد بأنفسهم؛ وهي النقطة املقابلة متام ًا ملا أراده أخونا العزيز أن حيصل من
بحصة
حيق فيها للجميع أن يكون هلم اإلدارة ولو
خالل (اجلمعيات)
التعاونية اليت ّ
ّ
ّ
حريتهم االقتصادية.
ما.
حسن ،هذه هي ّ
ٌ

السياسية
الحرية
ّ
ّ

ويف املجال السيايس أنتم ترون لعبة التنافس هذه بني احلزبني ،اليت حيتكرون الساحة
السياسية من خالهلا ،وال شك بأ ّن عدد األشخاص الذين ي ّتبعون هذين احلزبني هو
وواقعي يف عمق
حقيقي
أقل بكثري من  .%1أساس ًا ،إ ّن هذه األحزاب ليس هلا امتداد
َ
ّ
ّ
فإما
لتجمع جماعة .أولئك الذين يأتون
املجتمع؛ فهي يف الواقع مالعب
ّ
ويصوتونّ ،
ّ
إنهّ م يقعون حتت خدع ال ّشعارات ،أو حتت تأثري سلطة اإلعالم الذي هو يف الغرب
اإلعالمية وقلب
ومتطور ،وخصوص ًا يف أمريكا اليت هي بلحاظ القدرات
جد ًا
غين ّ
ّ
ّ
ٌّ
متقدمة علينا ،بمسافة هي ما بني األرض والسماء ـ فهم يقلبون األسود إىل
الوقائع
ّ
وفعالني يف هذه املجاالت بشكل
أبيض واألبيض إىل أسود ـ وأصبحوا
متطورين ّ
ّ
خارق .فهم يقودون الناس بمثل هذه الوسائل.

االخالقية
الحرية في القضايا
ّ
ّ
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اجلنيس اليت ذكرتها أختنا العزيزة،
ويف جمال القضايا األخالقية ،ها هي قضية الشذوذ
ّ
شك أنّه يوجد بعض القيود اىل اآلن ،وهذه القيود كما
فتلك املفاسد املوجودة .ال ّ
يسترشف اإلنسان سزتول برسعة أيض ًا ،أي يف منطقهم ال ينبغي أن يكون هناك أي
مانع من ال ّزواج من املحارم ،والزنا باملحارم .فلو كان عىل سبيل الفرض ،املالك
وجواز الشذوذ اجلنيس واحلياة املشرتكة من دون زواج هو ميل اإلنسان ،حسن ًا ،فلو
أ ّن شخص ًا رغب عىل سبيل الفرض بأن يفجر بأحد حمارمه ،فلماذا ينبغي أن يكون
هناك مانع؟ فبذاك املنطق ال يوجد مثل هذا املانع .وبحسب القاعدة هذه سوف تزول
هذه املوانع وسوف ُتسحب منهم.

ومرة وبشعة ،وبعضها يبعث عىل
ً
بناء عليه ،إ ّن وقائع املجتمع الغريب ّ
سيئة جد ًا ّ
ألي يشء من هذا القبيل ،بل هناك التميزي العنرصي
ال ّنفور ،فال وجود للعدالة وال ّ
واالستبداد ،ويف جمال القضايا العاملية إشعال احلروب .فإنهّ م ،ومن أجل أن حتصل
مصانع األسلحة عىل املال ،وأن ال يفلس ذلك املصنع ،يشعلون احلروب بني شعبني!

اإلسالمية من
اجلمهورية
وخيوفوهنا من إيران ومن
ّ
يأتون إىل بلدان اخلليج الفاريس ّ
ّ

أجل أن يبيعوها الفانتوم واملرياج! ومثل هذه األعمال يقومون هبا عىل نحو دائم.

حتدث فالسفته هبذا املقدار عن احلرية فيه،
احلالية للحياة يف الغرب ،ذاك الغرب الذي ّ

ئ يف الواقع.
هو ٌ
سي ٌ
حال ّ

نحو من ال ّنظر .أنا
إ ّن املرء عندما ينظر إىل هذه ال ّن ّ
ظريات يرفضها فيما بعد ،هذا هو ٌ

العبد أعتقد أنّه ال ينبغي اعتماد هذا النظر بشكل مطلق .أجل ،إ ّن هذه الوقائع وإىل
حد كبري تشري إىل أ ّن أولئك املفكّ رين الذين ابتعدوا عن اهلل واستغنوا عن هدايته
ٍّ
واعتمدوا فقط عىل أنفسهم ،ابتلوا بالضاللة ،وأض ّلوا أنفسهم وقومهم وجعلوا

شك يف ذلك .غاية األمر ،إنّين أفكّ ر هبذه
أنفسهم جه ّنميني وكذلك أقوامهم ،فال ّ
الطريقة :إ ّن مراجعتنا آلراء املفكّ رين الغربيني وتضارب اآلراء املوجودة عندهم ،ومع

هذه الريادة يف املجال املتع ّلق بتنظيم األفكار وسبك املنظومات وترتيب املوضوعات،
ٍ
احلرية .ال
ضد
سيكون مفيد ًا ملفكّ رينا ،برشط واحد وهو عدم التقليد؛ أل ّن التقليد هو ّ
ّ
لكن نوع عملهم يمكن أن يكون مساعد ًا لكم.
ينبغي أن حيصل التقليدّ ،
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تعامل
أما تعاملهم مع املقوالت الرشيفة ـ كحقوق اإلنسان والسيادة الشعبية ـ فإنّه
ٌ
ّ
أخالقي مع هذه املقوالت .هلذا ،فإ ّن حال الوقائع
ئ جد ًا وغري
سي ٌ
ّ
انتقايئ .إ ّن تعاملهم ّ
ّ

لكن الوقت تأ ّخر كثري ًا ،خصوص ًا بالنسبة يل أنا العبد ،ال
لقد كتبنا هنا كلمات أخرى ّ

السادة املحرتمني واألخوات
أبقى بحسب العادة مستيقظ ًا إىل هذا الوقت .إ ّن حضور ّ
واألعزاء يبعث نشاط ًا يف اإلنسان يبعد عنه النوم ،قيل« :عندما تصل إىل احلبيب فإنّك

لكن أكله سيكون يف خدمة
تفقد ال ّنوم واألكل» .نومه اآلن يف هذه الليلة قد تأ ّخر ّ

السادة إن شاء اهلل.
ّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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يف لقاء �أع�ضاء جلنة م�ؤمتر تكرمي
املريزا كوجك خان جنكلي

املناسبة :تكريم املريزا كوجك خان جنكيل.
احلضور :أعضاء جلنة املؤمتر.

املكان :طهران.
الزمان2012/11/19 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أعضاء لجنة مؤمتر تكريم املريزا كوجك خان جنكيل

أحداث
خاصة؛ فقد حصلت
قضية املرحوم املريزا كوجك خان جنكيل قضي ٌة
ٌ
ّ
إن ّ
الدستورية وجميء رضا خان .وبالزتامن مع
متعدد ٌة يف الفرتة الفاصلة بني احلركة
ّ
ّ
ثورة الغابة حصلت أعمال كبرية عديدة يف أطراف البلد ،حيث قام أمثال املرحوم
الشيخ حممد اخلياباين يف تربيز أو الكولونيل حممد تقي خان بيسان يف مشهد بأعمال
خاصة .نحن نعرف
قضي ٌة
ّ
كبرية وعديدة يف أطراف البالد ،ومع ذلك فقضية الغابة ّ
الكثري حول قضايا تربيز وحضور املرحوم الشيخ حممد اخلياباين ،والتاريخ قد كتب
الشعبية
ذلك ،ونمتلك معلوماتٍ كثري ًة حول القضايا اخلاصة؛ إال أ ّن تلك الصبغة
ّ
أي من
والنجابة املوجودة يف عمل املرحوم املريزا كوجك خان جنكيل قد ال نجدها يف ّ
هذين العملني أو الثالثة أعمال األخرى اليت تزامنت مع تلك املسألة .وكما أرشنا،
فاملريزا كوجك خان هو عامل دين ٍ وطالب علم ،وقد سمعت ما نُقل لنا قبل سنوات
من أنّه أدرك املرحوم املريزا الشريازي ،إال أن ّذلك ال يمكن التصديق به ،وقد نقل
ذلك املرحوم والدي عن املرحوم األغا السيد عيل أكرب املرعيش -وهو زوج عميت،
أي عديل املرحوم الشيخ حممد اخلياباين ،وهو من كبار العلماء الذين اختاروا العزلة
يف طهران -يقول إ ّن املريزا كوجك أدرك درس املريزا ،أعتقد أنّه ال يمكن التصديق
بذلك؛ أل ّن عمر املريزا كوجك مل يتجاوز الرابعة عرش أو اخلامسة عرش عندما ارحتل
املريزا الشريازي عن الدنيا ،فمن البعيد أن يكون قد متكّ ن من أدراك املرحوم املريزا
شك وترديد يف كونه طالب علم ٍ ويف كونه عامل دين ،وال
الشريازي؛ طبع ًا ال يوجد ّ
شك أنّه كان يف حوزة مدينة رشت نفسها عظماء وكان بإمكانه االستفادة منهم ،ومن
ّ
ٌ
ّ
اعتقادي مئة باملئة.
ديين
ٌّ
هنا فإن منشأ حركة املريزا كوجك خان هو منشأ ٌّ
واعتقادي أيض ًا ،فاإلنسان يشاهد وجود خمالفني له داخل
إ ّن سلوكه هو سلوك دينيّ
ُّ
اخلاصة أيض ًا؛ إال أ ّن املرحوم املريزا كوجك كان
تنظيمه وقد خالفته بعض الطبقات
ّ
الداخلية،
الرشعية يف التعامل معهم ،فلم يكن من أصحاب اخلالفات
يراعي احلدود
ّ
ّ
اعتقادي ًا ،وكان بعض املفرطني
كان بعض األشخاص  -عىل سبيل املثال  -خيالفه
ّ
بالتعرض ألولئك بالرضب والقمع ،إال أ ّن املريزا كان يمنعهم
املؤيدين له يرغبون
ّ
ّ
ديني ًا.
وحيول دون حصول ذلك فكان سلوكه ّ
وإيرانية مئة باملئة ،وأنتم تعلمون أوضاع ذاك الزمان،
إسالمية
إ ّن حركته هي حركة
ّ
ّ
السوفيايت وما أ ّدى إليه من
املاركسية وتأسيس االحتّاد
حيث كان صخب احلركة
ّ
ّ
ضجيج يف الدنيا وينب األمم ،فانجذبت إليه بعض الشعوب ،وجمع إليه بعض
األشخاص ومن جملتهم بعض املحيطني باملريزا ،إال أ ّن هذا الرجل مل ينجذب
املاركيس ورفض تلك النظرية بشكل رصيح وقاطع ،مع العلم أ ّن بعض
للفكر
ّ
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املقربني األوائل إليه قد ا ّتجهوا إليها  -طبع ًا ،هؤالء ارحتلوا عن الدنيا خارسين
ّ
أي خري ،ومل يشاهدوا من تلك احلركة البلشفية أي مروءة؛
الدنيا
هذه
من
ينالوا
ومل
ّ
األجنيب ،مع أنهّ ا كانت هذه
فعارضهم وعارض األجنيب؛ أل ّن السياسة كان يضعها
ّ
السياسات مقابل األجهزة احلاكمة أمثال الربيطانني والروس القزاق وأمثاهلم  -ومع
ذلك مل ينجذب إليهم ،فحافظ عىل االستقالل ،وكان املريزا كوجك خان نموذج ًا
بارز ًا جد ًا؛ رفع اهلل درجاته.
عمل ممتاز  -مع هذه األهداف اليت ذكرمتوها ،ومع هذا الرتتيب
إ ّن عملكم  -وهو ٌ
الذي أوضحتموه ،طبع ًا.
ُطبع الكثري من الكتب حول املريزا كوجك ،وحلسن ّ
احلظ ،فإ ّن إخالص هذا الرجل
أدى إىل تداول اسمه ،وذلك خالف ًا لألشخاص اآلخرين الذين دخلوا طريق النضال
ّ
فأصبح اجلميع يعرفه ،مع العلم أن الناس ال يعرفون الكثري عن األشخاص الذين
فمعروف بني الناس ،وقد كُ تب
أرشت إليهم ،ومل يسمع بعضهم بأسمائهم ،أما هو
ٌ
األساسية حول حياته؛ ل ُتعرف
عنه ،حاولوا تقديم كتاب جامع ٍ يتضمن النقاط
ّ
شخصيته  -إن شاء اهلل  -أكرث ممّا مىض بني أفراد شعبنا وبني شبابنا.
ّ
اإلسالمية يف رشت ويف منطقته
واجلمهورية
اإلسالمي
لقد ُق ِّدمت صور ٌة عن النظام
ّ
ّ
ّ
كيالن .أشكر األصدقاء الذين يعملون يف هذا املجال ،وأطلب من موظفي الدولة
ومسؤويل اإلعالم وأمثاهلم التعاون معكم ،ساعدوا ليخرج هذا العمل  -إن شاء
اهلل  -بأفضل صورة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ال

يف لقاء جمموعة من التعبويّني
والنا�شطني يف "م�شروع ال�صاحلني"

التعبويني والناشطني يف مرشوع
احلضور :جمموعة من
ّ
الصاحلني.
املكان :طهران.
الزمان2012/11/21 :م.
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ِ ِ ِ
اهلل الرحمن ِ الر ِ
حيم ِ
ب ْسم
َّ ْ َ َّ
ِ
نشكر اهلل أنّه ُوجد يف زماننا هذا ،أنموذ ٌج ممّا ُشوهد يف واقعة عاشوراء الكربى
وغضوا ال ّنظر عن ال ّنفس واملال
توجهوا إىل اهلدف
ونساء
رجال
ونُقل إلينا؛
ٌ
ّ
وشباب ّ
ٌ
ٌ
بأم العني ،وها نحن نشاهد
ومتع ّلقات احلياة؛ هذا ما شاهدناه يف زمان الدفاع ّ
املقدس ّ
استمراريته وبركاته.
اليوم
ّ
(((

بأي نفس ،ومصيبة ال نظير لها
نفس ال تقارن ِّ

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء مجموعة من التعبويني والناشطني يف مرشوع الصالحني

لألمة
إ ّن اقرتان هذه ّ
األيام مع واقعة عاشوراء العظيمة يمثّل درس ًا وعرب ًة ،ال ينبغي ّ
اإلسالمي أن يبعد عن أعينه واقعة عاشوراء اليت متثّل درس ًا
اإلسالمية واملجتمع
ّ
ّ
ّ
عيل×.
وعرب ًة وراي ًة للهداية .وال ّ
حي بعاشوراء وباحلسني بن ّ
شك بأن اإلسالم ٌّ
وبناء عىل هذا املعىن ،فإ ّن ديين واستمرار طريقي كان
وكما قيل« :وأنا من حسني»(((،
ً
بواسطة احلسني× .لو مل تكن واقعة عاشوراء ،ولو مل يتحقّق هذا الفداء العظيم يف
اإلسالمية ،والب ُتيل
لألمة
الدرس
تاريخ اإلسالم ملا ُق ّدمت هذه التجربة وهذا ّ
العميل ّ
ّ
ّ
اإلسالم يقين ًا باالنحراف ،كما اب ُتليت األديان قبل اإلسالم؛ وملا بقي من حقيقة
نورانيته يشء .إ ّن عظمة عاشوراء كامنة يف هذا األمر .بالطبع ،إ ّن
اإلسالم ومن
ّ
عيل× ،اليت
املصيبة يف عاشوراء كبرية ّ
جد ًا واخلسارة عظيمة؛ إ ّن نفس احلسني بن ّ
توازي السماوات واألرض كلها ،وإ ّن نفوس أولئك األصحاب وأولئك الشباب
وأهل بيته األطهار والطيبني الطاهرين ال يمكن مقارنتها بنفس أي شخص ٍ آخر .لقد
النيب وأمري املؤمنني املع ّززة(((،
صرُ ِع هؤالء يف امليادين
ّ
وضحوا وفدوا ُ
وسبيت ُحرم ّ
حتمل هذه
ومرة للغاية وصعبة متام ًا ،لكن ما تر ّتب عىل ّ
فتلك األحداث ثقيلة جد ًا ّ
حتمل هذه األحداث الصعبة
عظيم
املرة والصعبة
ٌ
وخالد إىل درجة جيعل ّ
ٌ
األحداث ّ
عيل× وأصحابه وأرسته سهالً .لقد نقل العظماء هذا
عىل شخص كاحلسني بن ّ
(((
چ
األمر ،ويؤكّ د املرحوم احلاج املريزا جواد امللكي يف كتاب املراقبات ـ حيث إ ّن
اشتدت املصائب كان وجه احلسني
سند
وحج ٌة ـ عىل أنّه يف يوم عاشوراء ك ّلما ّ
كالمه ٌ
ّ
ويتنور أكرث فأكرث .هذه احلقائق املليئة باملعاين واألرسار
عيل × يزداد سطوع ًا
ّ
بن ّ
والرموز جيب أن تبقى دائم ًا أمام أعيننا.
( )1راجع حاشية الصفحة .521

( )2حديث متواتر ومشهور ،ومروي يف كتب عدة ،منها ،كامل الزيارات ،ص  ،116أحمد بن حنبل،ج ،4ص.172
وسمع أصوات البكاء و ...
جو من احلزن ُ
( )3بدا التأ ّثر واضح ًا عىل احلضور عند حديث القائد هنا ،حيث ساد ّ

( )4املريزا جواد امللكي املعروف بالتربيزي ،أستاذ اإلمام اخلميين  ،+له كتاب املراقبات وهو من املصنفات
املهمة جد ًا يف آداب العالقة مع اهلل تعاىل ،مرتب ترتيبا زمانياً..
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لقد شاهدنا يف زماننا نماذ َج من هذه التضحيات ،وجت ّلت أمام أعيننا نماذج ممّا قرأناه يف
الطيبة للتعبئة ،سواء
ال ّتاريخ ،حيث كان ّ
أمهها وأعظمها وأبرز مظاهرها هذه الشجرة ّ
املقدس ـ واليت كانت جترب ًة
الدفاع ّ
أكانت قبل رشوع احلرب املفروضة أم أثناء وقائع ّ
قضية
الدفاع ّ
صعب ًة جد ًا وثقيل ًة عىل البلد ـ وكذلك بعد ّ
املقدس وإىل يومنا هذا؛ إ ّن ّ
تستمر هذه الربكات وسوف
جد ًا وإن شاء اهلل
التعبئة وجتربتها تتم ّتع بربكات عظيمة ّ
ّ
املقدس ،يف حركة التعبئة بالنسبة
الدفاع ّ
تستمر .هناك نقطة ،وهي أنّه ما شوهد يف زمن ّ
جد ًا ،وهو األمر الذي ينبغي احلفاظ عليه اليوم يف
ملعيار اإلخالص كان
بمستوى عال ٍ ّ
ً
حركة التعبئة .إ ّن امليدان يف ّأيامنا هذه ،ميدا ٌن أكرث تعقيد ًا .إ ّن االلتحاق بميادين احلرب
الرجوع بسالمة،
والقتال واجلهاد
ّ
وحتمل هذه املسؤوليةّ ،
ثم االستشهاد أو اجلرح أو ّ
عمل فيه خماطرة ،لك ّنه ليس معقّد ًا .إ ّن احلضور يف
كل ذلك احلضور يف امليدان هو
ٌ
ّ
زمننا هذا يف امليدان ،يف مواجهة مؤامرات
العدو وهجماته ،واصطفاف هذين الصفينّ
ّ
األيام،
واجلبهتني املميزّ تني فيه تعقيدات؛ من املمكن أنّه ال ينطوي عىل خماطر تلك ّ
الساحة هو أ ّن من كان يلتحق هبا
لك ّنه يواجه تعقيدات أكرب .كان الفارق يف تلك ّ
نزول إىل ميدان
فالدخول يف ذاك امليدان هو
ٌ
كان يظهر إخالص ًا واضح ًا يف نفسهّ .
املوت واحلياة؛ ال مزاح يف ذلك ،فهذا ما كان حيتاج إىل ال ّشجاعة والتضحية واإليمان
والتوكّ ل عىل اهلل ،وكانوا يلتحقون ويصبحون شهداء .ويف يومنا هذا ،فإ ّن امليادين
املختلفة تتط ّلب ذاك اإليمان وتلك الشجاعة ،لكن من دون وجود هذه العنارص(((،
من املمكن أن يتظاهر بعض الناس بلباس التعبئة ،وهذا ما ينبغي مراقبته .جيب علينا
بالدرجة الالحقة ،فمثل هذا
بالدرجة األوىل أن نراقب أنفسنا ،وأن نراقب بيئة التعبئة ّ
األمر هو مسؤولية كل فرد من أفراد التعبئة .جيب االرتقاء بمستوى روحية التعبئة يف
تتحملون مسؤوليتها وتديروهنا،
كل هذه املجموعة ومنها «جمموعات الصاحلني» اليت
ّ
ّ
(((
كل جمموعات العمل .ومثل
جيب حتقيق النقاء واخللوص وعليكم فعل ذلك يف ّ
حد ما .إ ّن من أسباب تسمية اجلهاد يف ميدان مواجهة النفس
هذا األمر
صعب إىل ٍّ
ٌ
العدو
العملية .ففي مواجهة
املعنوية بـ «األكرب» هو أنّه أصعب من ال ّناحية
واملسائل
ّ
ّ
ّ
ـ احلرب العسكرية ـ يمكن للمرء بسهولة أن يقيس مزيان خلوصه ومزيان إخالص
أما هنا فاألمر ليس كذلك ،فمن املمكن لإلنسان يف هذا املجال أن يقع يف
اآلخرين ّ
االشتباه مثلما خيطئ اآلخرون يف معرفة اإلنسان.
( )1أي اإليمان والشجاعة ...
( )2استخدم القائد كلمة «خلوص» أي رفع درجة النقاء واالرتقاء الروحي واملعنوي حسب سياق الكالم.

آفات مهلكة
ٌ

السطحية في االعتقاد والفهم
آفة
ّ

توجد نقطة أساسية ،شاهدت اليوم ،وحلسن احلظ ،أنهّ ا كانت مورد التفات يف كلمات
بنوعية هذه املجموعات وعمقها اليت تشكّ ل جسم
حتدثوا هنا ،تتع ّلق
املحرتمني الذين ّ
ّ
ويوجه رضب ًة هو السطحية يف االعتقاد ويف
التعبئة وأركاهنا األساسية .إ ّن ما يمثّل رضر ًا
ّ
طحية هي اليت تقصم الظهر ،كاليشء املحمول
الفهم ويف انتقاء املنطق واملبىن .إ ّن ّ
الس ّ
أي ريح ٍ عاصف أو
ّ
واملوضب إذا وضعناه عىل جمموعة من األحمال املوضبة ،فإ ّن ّ
أمور
ه ّزة شديدة ستسقطه أرض ًا .جيب إضفاء العمق ،جيب جتذير االعتقادات ،هذه ٌ
قد صارت بحمد اهلل مورد اهتمامكم .إ ّن أساس تشكيل «جمموعات الصاحلني» كان
واملعنوي
الرتبوي
عىل أساس هذه الرؤية وذلك من أجل إضفاء العمق باللحاظ
ّ
ّ
وروحيتهم عندنا يف خمتلف القطاعات.
التعبويني
والتعليمي ،عىل فكر الشباب
ّ
ّ
ّ

التعبئة ابتكار إمامنا الجليل
عندما ننظر يف املجموع نرى أ ّن وجود التعبئة هو من معجزات الثّورة ،وابتكار إمامنا
النوراين باإلرادة اإلهلية واحلكمة
يدل عىل وعيه وحكمته وا ّتصال قلبه
اجلليل .هذا ّ
ّ
الربانية .إ ّن التعبئة قد صارت ركن ًا حمكم ًا للثورة .انظروا اليوم كيف أصبحت التعبئة
ّ
املعنوية
والتقنية واملجاالت
كل القطاعات ،يف جمال العلم والتجربة
وفعالة يف ّ
ناشطة ّ
ّ
ّ
االجتماعية ،ويف جمال التنظري((( يف القطاعات املختلفة للحياة االجتماعية،
واخلدمات
ّ
واضطر الشعب ملواجهة
ويف جمال الرتبية والتعليم .وإذا جاء اليوم ،وحصلت جتربة،
ّ
( )1التنظري :مصطلح عرصي متداول ،املقصود منه طرح الرؤى واألفكار واملشاريع ...

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء مجموعة من التعبويني والناشطني يف مرشوع الصالحني

وجيب أن نج ّنب أنفسنا اآلفات ،آفة الغرور والعجب والرياء ،فهذه اآلفات مهلكةٌ.
فلو أنّنا ُو ّفقنا ألمر ما ونجحنا فيه ،فعلينا أن نكون شاكرين هلل وأن نعلم أنّه من اهلل،
والدوام ،فهنا توجد قضية مهمة وأساسية وهي
وأن
نستمد منه العون لالستمرارّ ،
ّ
أن ال نُبتىل بالعجب واالعتماد كثري ًا عىل النفس ،واعتبار ذلك من أنفسنا ،بل أن
قوة إال ما كان بيد اخلالق
نتوكّ ل عىل اهلل تعاىل .حقيقة القضية هي هذه ،وال حول وال ّ
ذي اجلالل ،فالعمل عمله؛ إ ّن نجاحنا واختيارنا وقدراتنا وشوقنا وإيماننا والعشق
الرب ،فلنعلم ذلك ولنكن شاكرين ولنطلب
املوجود يف قلوبنا ك ّلها من صنع يد ّ
االزدياد منه تعاىل.
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العسكري فإ ّن هذه املجموعة نفسها من الشباب ،هؤالء
والدفاع
العدو بالسالح ّ
ّ
ّ
للعدو شجاعة
سيظهرون
العزيز
شعبنا
لدى
الشجعان
الشباب
هؤالء
التعبويني،
ّ
شعب إيران وخلوده واقتداره واستحالة هزيمته((( .وسوف ت ّتبع املجموعات األخرى
النوراين لإلسالم
تتقدم عىل هذا الطريق
والدول األخرى هذه التجربة إذا أرادت أن ّ
ّ
ّ
جيد ًا .سوف
 .إ ّن هذه التجربة هي جتربة مو ّفقة وناجحة .جيب علينا أن نظهر ً
أداء ّ
اإلسالمية والشعوب
الدول
العميل للتعبئة يف العامل
يرسخ هذا ال ّنهج
اإلسالمي وبني ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
حد
حي قابل ٍ لال ّتباع والتطبيق ،وهو قد حصل يف يومنا هذا إىل ٍّ
ّ
اإلسالمية كنهج ٍّ
طبق؛ هلذا فإ ّن تقوية التعبئة وإضفاء اإلخالص عليها مهما أمكن وإضفاء
كبري وهو ُي ّ
عد من األعمال
اجلو
كل مناطق احلياة ُي ّ
املعنوي عىل عنارصها وتوسعة نشاطاتها يف ّ
ّ
ّ
كل رشحية العاملني يف التعبئة واملرتبطني هبا وال ّناشطني فيها
األساسية اليت جيب عىل ّ
ّ
ٍ
لكل واحد م ّنا .جيب علينا جميع ًا
هو
اإلسالم
فإرشاد
أنفسنا
من
فالبداية
يتابعوها.
أن
ّ
نصب نفسه لل ّناس إمام ًا فليبدأ بتعليم
ويف ّ
كل املستويات أن نبدأ من أنفسنا ّ
أوالً «من ّ
(((
كل املستويات ،فلنبدأ من
نفسه قبل تعليم غريه»  ،جيب أن يكون األمر هكذا يف ّ
أنفسنا هذا ما جيعلنا من التعبئة.

الكم والنوع
ارتقاء التعبئة في
ّ

إ ّن هذا البحث املتع ّلق بنمط العيش وأسلوب احلياة بحسب رأي اإلسالم يمكن أن
يكون ،يف التعبئة ،معيار ًا ملعرفة ال ّنفس .ليس البحث يف أن تأيت أجهز ٌة أعىل وأفضل
ٍ
معيار ما وترى كيف جيري األمر ،بل البحث هو أن نكون نحن أنفسنا
لتقيسنا وفق
معيار ًا ألنفسنا((( .فكيف هو سلوكنا يف حميط العمل وبيئته؟ كيف هو سلوكنا مع
وحمل العيش؟ كيف هو
االجتماعية
ال ّزوجة واألبناء؟ كيف هو سلوكنا يف البيئة
ّ
ّ
نترصف مع من هم فوقنا(مسؤولينا) ،كيف هو
سلوكنا مع العاملني حتت أيدينا؟ كيف ّ
ومقياس يف اإلسالم،
معيار
فلكل من هذه األمور
العدو؟
الصديق ومع
ٍّ
ٌ
ّ
سلوكنا مع ّ
ٌ
فلنقس أنفسنا .هذا ما يصبح معيار ًا لقياس أنفسنا وملعرفة أنفسنا بشكل ٍ صحيح .لو
كل القطاعات وخصوص ًا يف التعبئة اليت
أنّنا بدأنا من هنا فإ ّن بنيان حياتنا وعملنا يف ّ
حمل بحثنا ،سوف يقوى.
هي اآلن ّ
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( )3أو أن نقيس ونراقب أنفسنا بأنفسنا .

ال عن العمل
العدو ليس عاط ً
الوحشية اليت حصلت يف هذا األسبوع األخري يف غ ّزة ،حيث إ ّن اإلنسان
إ ّن هذه
ّ
كل هذه جيب أن
يتحيرّ يف املدى الذي وصلت إليه سبعية ووحشية الكيان
الصهيوينّ ،
ّ
اإلسالمي روح ًا
الشعبية يف العامل
ته ّز وجدان العامل اإلسالمي وأن متنح هذه احلركة
ّ
ّ
سبعية
أوالً،
العدو ليس عاطالً عن العمل وهلذه احلركة أبعا ٌد
جديدة .إ ّن
ّ
متعددةّ :
ّ
ّ
متوحشون وبعيدون عن الوجدان
الصهيوين .كم أ ّن هؤالء
ووحشية زعماء الكيان
ّ
ّ
ّ
البرشي! هيجمون عىل األبرياء واملدنيني هبذه الطريقة ،يتحيرّ اإلنسان يف الواقع
اإلنسانية .هؤالء يقفون مقابل العامل
ويذهل كيف أ ّن هؤالء ليس لدهيم يشء من
ُ
ّ
اجلمهورية اإلسالمية يف
ويدعون عىل
اجلمهورية
اإلسالمي وبوجه نظام
اإلسالمية ّ
ّ
ّ
ّ
اإلنسانية .إ ّن هذا هو أحد
املحافل العاملية؛ هؤالء البرش الذين ليس هلم رائحة من
ّ
أمر مهم جد ًا.
أبعاد
ّ
القضية .وهو ٌ
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كل حال إ ّن بلدنا وشعبنا وتارخينا بحاجة إىل التعبئة ،والتعبئة نفسها بحاجة إىل أن
عىل ّ
وعية ،وإ ّن هذا العمل الذي تقومون
تزداد وترتقي يوم ًا بعد يوم من ناحية الكيفية وال ّن ّ
«الصاحلون» ،وهذه الفئات واملستويات
به أيهّ ا اإلخوة واألخوات األع ّزاء ،أيهّ ا
ّ
«الصاحلني» هو من األعمال املمتازة ،وهو عىل طريق تكميل التعبئة الذي
املتع ّلقة بـ ّ
بالكيفيات .بال ّطبع ،إ ّن
سيكون إن شاء اهلل يوم ًا بعد يوم أكمل وأكمل .جيب أن نرتقي
ّ
أمهية؛ أي إنّه جيب االلتفات
الكيفية ّ
الكمية ،لكن ّ
مرجحة عىل ّ
الكمية مع النوعية هلا ّ
التوسع يف العرض واألفق مع ًا ،املتالزم مع العمق .إ ّن عامل اإلسالم اليوم بحاجة
إىل
ّ
التعبوية.
إىل هذه احلركة
ّ

الحرب على غ ّزة وقاحة الغرب

القضية بوقاحة
للقضية هو أ ّن زعماء ال ّنظام االستكباري يتعاملون مع هذه
البعد اآلخر
ّ
ّ
والوحيش
املتحجر
جفن ومل يمنعوا هذا الكيان
إىل ّ
ّ
الدرجة اليت حتيرّ اإلنسان .مل ّ
هيزت هلم ٌ
ّ
عالنيةً ،وكذلك
ويشجعونه ويدعمونه! لقد دعمته أمريكا
يقوونه
ّ
من عمله بل راحوا ّ
ّ
إنكلرتا وفرنسا .هؤالء هم زعماء العامل االستكباري .هؤالء هم الذين ليس للشعوب
وكراهي ًة منهم يف أعماق القلوب .هؤالء هم الذين دعموا
أشد عنف ًا
عدو ّ
املسلمة ٌ
ّ
واملعنويات
التوجه إىل األخالق
عالنيةً .ويمكن لإلنسان أن يدرك مقدار
الكيان
ّ
ّ
ّ
يف العامل االستكباري من خالل هذه احلادثة .كم هم بعيدون عن اإلنسانية! ها هم
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يطبلون بحقوق
سياسي ًا من أجل أغراضهم
يدعمون
السياسية الفاسدة ،فلماذا إذ ًا ّ
ّ
ّ
تتحدث عن حقوق اإلنسان وهي اليت لن
حق يف أن
ّ
اإلنسان؟! فهل يبقى ألمريكا ٌّ
حيق هلم أن
أي موقف مقابل هذه احلركة العنيفة
ت ّتخذ ّ
والوحشية بل تدعمها؟ هل ّ
ّ
والدول؟ ليس هذا إلاّ وقاحة مضاعفة .هكذا هي فرنسا وهكذا
حياكموا الشعوب ّ
هي إنكلرتا .إ ّن سوابقهم يف جمال التعامل مع العامل اإلسالمي واجلرائم اليت ارتكبوها
صبوها عىل رؤوس الشعوب املسلمة
والفظائع واملجازر اليت افتعلوها والضغوط اليت ّ
ٍ
سبعي
كل هذه ال ُتمحى من ذاكرة الشعوب املسلمة ،وها هم اليوم يدافعون عن كيان
ّ
ّ
القضية.
الصهيوين .هذا أيض ًا أحد أبعاد هذه
وحيش كالكيان
ّ
ّ

واإلسالمية
العربية
سلوك الدول
ّ
ّ

البعد اآلخر للقضية هو سلوك الدول العربية واإلسالمية والذي مل يكن سلوك ًا
يدعون
مناسب ًا ،فمنهم من اكتفى بالكالم وبعضهم مل يتك ّلم ومل يدِن! أولئك الذين ّ
اإلسالم ويطلقون الدعوة إىل وحدة املسلمني وهداية العامل اإلسالمي كان ينبغي
تؤمن أغراضهم
يف مثل هذا املوقف أن يظهروا أنفسهم .يف القضايا املختلفة اليت ّ
بكل سخاء ،ولكن أل ّن ال ّطرف هنا هو أمريكا وإنكلرتا فإنهّ م
السياسية فإنهّ م يتد ّخلون ّ
بالدعم الكالمي الذي ليس له
ليسوا
مستعدين حتىّ ليصدروا إدانة ،أو أنهّ م يكتفون ّ
ّ
اإلسالمي اليوم وخصوص ًا جمموعة
عمل قليل األثر .جيب عىل العامل
ّأية قيمة ،وهو ٌ
ّ
يمدوا يد اال ّتحاد إىل بعضهم ويدافعوا عن هذا الشعب ويرفعوا
الدول
العربية أن ّ
ّ
ّ
احلصار ويسعوا لتقديم العون ألهايل غ ّزة املظلومني.

والمادي معًا
االقتدار المعنوي
ّ
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ٍ
باستقامة وصمود مقابل هذا
بالطبع ،إ ّن اهلل تعاىل منح أهايل غ ّزة هذا التوفيق ليقفوا
واملتوحش وقد نالوا نتيجة صمودهم هذا ،وكان عبارة عن ع ّزة أهايل
العدو العنيف
ّ
ّ
غ ّزة .لقد أظهروا أنهّ م بالصمود واملقاومة والسعي احلثيث يمكنهم أن يتغ ّلبوا رغم
حجمهم الصغري عىل احلجم الكبري املعقّد و املس ّلح واملدعوم من قبل القوى الكربى.
إ ّن الصهاينة املحت ّلني لفلسطني يف يومنا هذا هم أكرث حتيرّ ًا من أهايل غ ّزة ومسؤوليها
والوحشية
من أجل وقف إطالق ال ّنار .لقد ارتكبوا اجلريمة وصدر عنهم ذاك اللؤم
ّ
لكن ها هم يتلقّون الرضبة األكرب بسبب صمود هذه املجموعة الصغرية املسلمة
لكل العامل اإلسالمي
ألهايل غ ّزة وشباهبا ،وال يوجد
نداء ّ
طريق غري هذا .إ ّن هذا هو ٌ
ٌ
ألنّه إذا أراد أن يبقى مصون ًا يف مقابل هجمات األعداء وعداواتهم ومؤامراتهم
بكل اقتدار .جيب أن حيقّق االقتدار يف
ولؤمهم
وتعسفهم جيب أن يدافع عن نفسه ّ
ّ

وصيتنا :اال ّتحاد ووحدة الكلمة
ّ

واال ّتحاد اال ّتحاد؛ قضية االحتاد هذه ووحدة الكلمة بني املسلمني واألمة اإلسالمية
من جهة ،وبني الشعوب املسلمة يف كل بلد ،اال ّتحاد فيما بني الشعب نفسه بكل
أمر مهم .وهذا األمر يصدق علينا أيض ًا ،ما ذكرناه مرار ًا لألجنحة
رشائحه ،كل هذا ٌ
السياسية واملسؤولني املحرتمني حول حفظ الوحدة وألولئك الذين لدهيم منابر سواء
وصيتنا دائم ًا
اجلرائد أو مواقع اإلنرتنت أو املنابر املختلفة لألجهزة التنفيذية وغريهاّ ،
لألعزاء واألخوة واملسؤولني وأصحاب القلم وأصحاب البيان حول قضية الوحدة
هو أ ّن هذه الوحدة عنرص عظيم وقد حفظ اال ّتحاد الذي كان موجود ًا حلسن احلظ
املتعددة مل تتمكّ ن  -حلسن احلظ  -من تقسيم
عند شعبنا ـ حيث إ ّن هذه االختالفات
ّ
مستوى عال.
الشعب ـ وقد كان هذا االنسجام حمفوظ ًا يف
ً
ِ
اختالف بني املسؤولني يف السالئق ،لكن ما مل ينته هذا االختالف إىل النزّ اعات
يوجد
ٌ
فال إشكال فيه .إ ّن هذا اال ّتحاد والتعاضد هو الذي متكّ ن من حفظ هذا البلد كبلد ٍ
ٍ
مدة أوصيت باال ّتحاد والوحدة،
مقتدر أمام أعني األعداء .واآلن األمر كذلك .قبل ّ
ّ
مهم ًا
وحلسن
للسلطات الثالث ،وكان األمر ّ
احلظ جتاوب املسؤولون املحرتمون ّ
السلطات الثالث ورؤساؤها وأكّ دوا
ّ
جد ًا ،ينبغي أن نشكرهم .استجاب مسؤولو ّ
عىل اال ّتحاد فيما بينهم يف املجاالت املختلفة رغم وجود االختالف يف السالئق
نتقبل هذا األمر من اإلخوة
واالختالف النظري ،وإ ّن هذا االحتاد سوف يبقى .وإنّنا ّ
األع ّزاء وهؤالء املسؤولني املحرتمني كحركة إجيابية ،ونعتقد أ ّن عملهم هذا هو حركة
جيدة وعليهم اآلن أيض ًا أن يراقبوا ترصحياتهم وكلماتهم.
ّ
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نفسه؛ سواء االقتدار املعنوي الذي هو عبارة عن قدرة اإليمان والعزم واإلرادة أو
مادية وكذلك التجربة والتكنولوجيا ،إ ّن
االقتدار املا ّدي .إ ّن
التطور العلمي هو قدرة ّ
ّ
ي.
أهم من السالح وغريه ،هو
ٌ
اقتدار ما ّد ّ
القدرة عىل صناعة وسائل العيش وأسبابهّ ،
يؤمنوا مثل هذه األمور للعامل اإلسالمي وجمتمعاته .فمن يكن هناك
جيب عليهم أن ّ
بالعدو كما ذكرنا بحيث
ويقدم الشهداء لك ّنه يفعل
بصغر حجم غ ّزة
الصعاب ّ
ّ
ّ
يتحمل ّ
العدو يصبح أكرث حتيرّ ًا يف البحث عن وقف إطالق النار يف غ ّزة من مسؤويل
إ ّن هذا
ّ
درس للعامل اإلسالمي ونحن بالطبع تع ّلمنا هذا
غ ّزة أنفسهم وأهاليها .ومثل هذا ٌ
املقدس .بحمد اهلل إ ّن شعبنا وشبابنا وعلماءنا وأهل اخلربة
الدرس من مرحلة الدفاع ّ
تطورنا بلحاظ
تقدموا يف هذا املجال .فقد ّ
فينا قد ّ
تقدمنا من الناحية العلمية وكذلك ّ
التجارب واخلربات؛ لقد أدركنا هذه احلقيقة وهي أنّه ينبغي أن نقف عىل أقدامنا،
وهذا بذاته من عوامل الصمود.
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بمسؤولية واإلجابة بثقة
المساءلة
ّ
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إ ّن هذا العمل املوجود اآلن يف املجلس اإلسالمي املحرتم للشورى هو أيض ًا من تلك
ويع ّظم ،وأقول هذا ،إنّكم أيهّ ا اإلخوة واألخوات
القضايا اليت فيها
جانب ُيمتدح ُ
ٌ
األع ّزاء ،ويا شعبنا العزيز ،التفتوا إىل أ ّن مساءلة مسؤويل البلد سواء أكان رئيس
األول :أنّه يشري
عمل
اجلمهورية أو سائر املسؤولني التنفيذيني ،هو ٌ
إجيايب من جانبنيّ :
ّ
ويتحملوهنا جتاه قضايا
الترشيعية يشعرون باملسؤولية
إىل أ ّن ممثّيل الشعب يف السلطة
ّ
ّ
إجيايب .اجلانب اآلخر :هو أ ّن مسؤويل البلد وبثقة بال ّنفس وشجاعة
أمر
ّ
البلد وهذا ٌ
إجيايب
أمر
مستعدون لنأيت
معتربة يقولون إنّنا
ّ
ّ
ّ
ونوضح وأن نجيب عن األسئلة ،فهذا ٌ
السلطة
أيض ًا .فمسؤولو السلطة
الترشيعية عندنا يعملون بتكليفهم ،ويظهر مسؤولو ّ
ّ
صحة عملهم وصدقهم .فماذا يريد املرء أكرث من
التنفيذية ثقتهم واطمئناهنم إىل
ّ
ّ
وأي يشء هو أفضل من هذا؟ واآلن قد حصل هذا األمر حيث يقول املجلس
ذلك؟ ّ
إنّه يريد املساءلة فإنّه يشعر باملسؤولية ،وجهاز احلكومة يقول إنّه يريد اإلجابة بكامل
أمر ممدو ٌح ،فكال األمرين
الثّقة وأن خيرج من عهدة اجلواب ـ وهذا ما قيل لنا ـ فإنّه ٌ
تستمرا أكرث
اإلجيابيتني اللتني حصلتا إىل اآلن ال ينبغي أن
لكن هاتني النقطتني
جيدّ ،
ّ
ّ
ّ
من ذلك .فلينهوا هذا األمر وهذه القضية هنا.

المسؤولية
تحمل
الحكمة
والروية في ّ
ّ
ّ
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التنفيذيون ،إ ّن هذا كان امتحان ًا
لقد نجح املجلس يف امتحانه وكذلك املسؤولون
ّ
ناجح ًا .و الناس أصحاب بصرية ويفهمون ويشخّصون .واالستمرار يف هذا العمل
حيبون أن تكون هاتان السلطتان يف
هو ذلك اليشء الذي يريده األعداء .فاألعداء ّ
حالة مواجهة ،فيستخدمون جماعة من هذه اجلهة حتت تأثري العواطف وجماعة من
اإلعالمية؛ إلثارة الضوضاء يف اجلرائد ويف
طرف ٍ آخر ،وجماع ٌة األقالم والوسائل
ّ
مواقع اإلنرتنت وغريها .كال ،إ ّن البلد حيتاج إىل اهلدوء ،حيتاج جميع املسؤولني سواء
أكانوا يف الترشيع أو القضاء أو التنفيذ  -ومن أجل القيام بأعماهلم  -إىل اهلدوء،
حيبون اهلدوء .وما كان عىل املجلس من مسؤولية قد أ ّداها؛ وقد أظهرت
و الناس ّ
احلكومة أمام املجلس ثق ًة بالنفس ،وكان األمر من اجلهتني مرضي ًا .ومن هنا أطلب
من اإلخوة ومن جمموعة اللجان اليت تشكّ لت من بضع عرشات األفراد يف املجلس
عملي ًا أ ّن مسؤويل احلكومة
وبدأت هبذا العمل ،أطلب منهم أن ينهوا
القضية ويظهروا ّ
ّ
وكذلك مسؤويل السلطة الترشيعية والسلطة القضائية حيرتمون وحدة هذا الشعب

كل اإلخوة واألخوات يف دائرة عمل
وهدوء البلد أكرث من اجلميع .إنّين
أشكر ّ
ُ
التعبئة .وإن شاء اهلل يمنحكم اهلل تعاىل جميع ًا التوفيق .وأتشكّ ر اإلخوة واألخوات
حتدثوا ،وأميل إن شاء اهلل أن جيازي اهلل تعاىل اجلميع باخلري .وأشكر هذا
جميع ًا الذين ّ
أتقبل هذه امليدالية منه ولكن يف الوقت نفسه
األخ العزيز الذي أهدانا
ميداليته .وإنّين ّ
ّ
أرجع وأهدهيا إليه .فاألفضل أن تبقى بيده لتبقى ذكرى بطولته وتبقى أيض ًا م ّنا إليه.
وإن شاء اهلل مو ّفقون جميع ًا.
كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء مجموعة من التعبويني والناشطني يف مرشوع الصالحني

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ال

يف لقاء �أع�ضاء جلنة م�ؤمتر تكرمي
العلمة قطب الدين ال�شريازي
اّ

املناسبة :تكريم العلاّ مة قطب الدين الشريازي.
احلضور :أعضاء جلنة املؤمتر.

املكان :طهران.
الزمان2012/12/3 :م.
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( )1مرصد فلكي أسسه اخلواجة نصري الدين الطويس (1259م) ،وهو من أكرب املراصد يف ذلك الوقت ،يقع
غرب مدينة مراغة الواقعة ضمن حمافظة أذربيجان الغربية شمال إيران.

كلمة اإلمام الخامنئي يف لقاء أعضاء لجنة مؤمتر تكريم العلاّ مة قطب الدين الشريازي

األطباء
جد ًا .يف ذهين أ ّن
مفيد ّ
عمل ٌ
إ ّن تكريم أشخاص ٍ مثل قطب الدين الشريازيٌ ،
ّ
الطب ،هو يف الدرجة األوىل فيلسوف
قد تذاكوا وأخذوا قطب الشريازي إىل عامل
ّ
طبيب أيض ًا،
وتلميذ اخلواجه نصري الدين وشارح رشح حكمة األرشاف ،طبع ًا ،هو
ٌ
(((
نصيب يف بناء مرصد مراغة
فلكي ،وكان له
وطبيب بارز ،وباإلضافة إىل ذلك هو
ٌ
ٌ
ٌ
جيد ،أي أن
أما كالم السيد الدكتور لنكراين فهو
ٌ
املشهور؛ أي إنّه إنسا ٌن كبريّ .
كالم ّ
متبحرين يف
اإلسالمية ،وإىل أنهّ م كانوا
نلتفت إىل علمائنا الكبار يف خمتلف القرون
ّ
ّ
خمتلف الفروع ،وليس صحيح ًا أنهّ م كانوا جيمعون لقم ًة من هنا ولقم ًة من هناك ،ال،
أهم شارحي قانون ابن سينا كما أُشري
فهو كان إنسان ًا بارز ًا يف عامل الطب ،وهو من ّ
احلقيقي للكلمة؛ ويف النجوم واهليئة،
إىل ذلك؛ ويف الفلسفة ،فهو فيلسوف باملعىن
ّ
والفارسية ،ولع ّله
العربية
أديب وشاعر ،يف اللغتني
هو إنسا ُن
متخصص وعامل؛ وهو ٌ
ّ
ّ
ّ
التخصص ليس
كان عارف ًا بعلوم أخرى .هذا يعين أن نلتفت إىل مسألة وهي أ ّن
ّ
ٍ
فالتخصصات تفتح آفاق بعضها
بمسألة خاصة،
اختصار ًا لذهن اإلنسان وفكره
ّ
تتبع
والتخصص الصغري تكون دائرته أكرث
بعض ًا
ّ
جيد يف جمال ّ
ّ
أمر ّ
حمدودية ،وهذا ٌ
بمعىن آخر عبار ٌة عن إجياد نوع ٍ من احلدود لإلنسان؛
احليايت ،إال أنّه
وضع اإلنسان
ّ
ً
رأي يف كا ّفة هذه األمور.
ألن
ظرفية ذهن اإلنسان واسع ٌة جد ًا ،ويمكن أن يكون له ٌ
ّ
عامي ًا يف جمال العلوم الدي ّنية أو الفلس ّفية؛ كم هو
ليس صحيح ًا أ ّن الطبيب مثالً يكون ٍ ّ
جميل أن يكون الطبيب صاحب معرفة يف العلوم األخرى ،العلوم العق ّلية والعلوم
ٌ
نتقدم به نحن يف
املتنوعة ،وهذا ما يمكننا أن ّ
الدقيقة ذات العالقة بمسائل الطبيعة ّ
التخصصات ،بل يعين استعانة أذهان املتخصصني
بلدنا ،طبع ًا هذا ال يعين إيقاف
ّ
ختصصهم.
بالبيئة األخرى اليت هي وراء حدود ّ
بحد ذاته مسأل ٌة يف خمتلف مناطقنا
هام نشأ فيه عظماء؛ وهذا ّ
طبع ًا شرياز ،مرك ٌز ٌّ
اإلسالمية؛ وهذا ما أرشت إليه خالل سفري إىل شرياز قبل عدة سنوات ،فشرياز
ّ
هي واحد ٌة من أرض بالدنا اليت متتلك إمكاناتٍ غري حمدودة؛ وإن نظر اإلنسان إىل
ٍ
أي جزء منها سريى أ ّن منطقة فارس وشرياز ـ طبع ًا عندما نقول شرياز فمقصودنا
ّ
ّ
ّ
ٌ
فارس كلها ،كما إن قطب الشريازي هو الكازروين ـ منطقة خصبة عىل مستوى تربية
عظماء يف خمتلف الفروع،
اإلنسانية البارزة؛ فقد هنض من هذه املنطقة
االستعدادات
ٌ
ّ
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فكان هناك الشاعر واألديب والفيلسوف والعامل باملعىن املصطلح عليه اليوم ،وهذا
يف احلقيقة هوية هذه املنطقة ،وعىل األشخاص الذين يعملون يف هذه املنطقة يف جمال
التعليم والرتبية وتنمية األفكار واالستعداد أن يلتفتوا إىل هذه املسألة ،وهي أن
اإلسالم يعتقد بوجود استعداد ٍ غري متناهٍ ،فالقطب الشريازي هو العالمة الشريازي؛
كل األحوال،
أي أن ُي ْع َرف بعنوان العلاّ مة؛ ألنه كان متخصص ًا يف خمتلف الفنون .عىل ّ
الشابة؛
الشخصيات البارزة عىل أنهّ ا نماذج ألجيالنا
عليهم العمل عىل تقديم هذه
ّ
ّ
ليعلم الشاب اليوم أ ّن ذاك الشخص يمكن أن يكون قدوته .ليس من الرضوري أن
شخصية
لنقدمه عىل أنّه
األوروبية
بشخصية من أعماق ظلمات القرون الوسطى
نأيت
ّ
ّ
ّ
ّ
قدوة.
العلمية يف بلدنا كانت مزدهرة عندما مل يكن يف
ثاني ًا ،عليهم االلتفات إىل أ ّن احلركة
ّ
أي أثر للعلم ،ماذا كان يف أوروبا يف القرن السابع اهلجري؟ إنّه من
أوروبا ويف الغرب ّ
علماء القرن السابع ،والظاهر أنّه تويف أوائل القرن الثامن ،فهو من جملة علماء القرن
السابع ،أي القرن الثالث عرش والرابع عرش امليالدي .من هم األشخاص املوجودون
شخصيات
آنذاك؟ يف الوقت الذي مل يكن نور العلم قد وصل إىل أوروبا ،كان عندنا
ّ
بارزة من أمثال اخلواجة نصري ،والكاتيب وهو من أساتذته ،والكاتيب القزويين أحد
الفالسفة الكبار ،وكان أيض ًا القطب الشريازي.
أسأل اهلل لكم العون؛ لتؤ ّدوا هذا العمل بشكل ٍ ّجيد.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة الإمام اخلامنئي

ال

فی لقاء امل�شاركنی بامل�ؤمتر العاملي
لأ�ساتذة اجلامعات يف العامل
الإ�سالمي وال�صحوة الإ�سالميّة

املناسبة :املؤمتر العاملي ألساتذة اجلامعات يف العامل
اإلسالمية.
اإلسالمي والصحوة
ّ
احلضور :املشاركون يف املؤمتر.
املكان :طهران.
الزمان2012/12/11 :م.
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أرحب بكم أوالً أيهّ ا الضيوف األعزاء من خمتلف البلدان ،وكذلك األساتذة األعزاء
ّ
املحرتمني من جامعات بالدنا.

بخواصها
األمة
صالح ّ
ّ

سيدنا حممد بن عبد اهلل | يقول فيه:
هناك حديث عن رسول اإلسالم
املكرم ّ
ّ
خواصها؟ قال:
بخواصها» قيل :يا رسول اهلل ،ومن
عوام هذه األمة إال
«ال تصلح
ّ
ّ
ّ
ٍ
(((
عدة فئات أخرى ،وعليه فإ ّن أساتذة اجلامعات
ثم ذكر ّ
«العلماء»  .ذكر العلماء ّ
أو ًالّ ،
ٍ
حترك
وأصحاب الوعي والفكر والنخب
العلمية يف ّ
ّ
أي بلد بإمكاهنم اإلمساك بزمام ّ
ثمة
الشعب وقيادته ،رشيطة اإلخالص والشجاعة وعدم اخلوف من األعداء؛ إذا كان ّ
أما إذا اختذت هذه
طمع أو غفل ٌة أو ٌ
خوف أو ٌ
ٌ
كسل فإ ّن األمور سوف تفسد وتتعرقلّ ،
وتتقدم إىل األمام.
األشياء وتو ّفرت عنارص الوعي واليقظة فإ ّن األمور سوف تصلح
ّ

أتخافون من أمريكا؟
توجهت أنا وشخصان آخران
يف بدايات الثورة ،أي قبل نحو إحدى وثالثني سنةّ ،
اخلميين ،وكان
 ك ّنا يومها أعضاء يف شورى الثورة  -من طهران إىل قم للقاء اإلمامّ
اخلميين حينها ال يزال يف قم ،ومل يأتِ للسكن يف طهران  -لنسأله عن رأيه
اإلمام
ٍ ّ
القضية التفت إلينا وقال :هل ختافون
مهمتني ،وحني رشحنا له
قضية وخطوة ّ
ّ
حول ّ
من أمريكا؟ فقلنا له :ال ،فقال :إذ ًا ،اذهبوا وافعلوا كذا وكذا ،فعدنا وفعلنا كما أوصانا
هات منحرف ٌة
ثمة
توج ٌ
طمع أو غفل ٌة أو ّ
خوف وهلع ،وإذا كان هناك ٌ
ونجحنا .إذا كان ّ
ٌ
فإ ّن األمور واألعمال سوف تتعقّد وتفسد.
( )1املواعظ العددية ،ص.125

كلمة اإلمام الخامنئي فی لقاء املشاركین باملؤمتر العاملي ألساتذة الجامعات يف العامل اإلسالمي والصحوة اإلسالمية

وملتقيات عديد ٌة حول الصحوة
ومؤمترات
لقاءات
أقيمت  -منذ نحو عام وإىل اآلن -
ٌ
ٌ
ٌ
ٍ
خاصة؛
بأمهية
ّ
اإلسالمية يف طهران ،ولكن يظهر يل أ ّن مؤمتر أو ملتقى األساتذة يتم ّتع ّ
ّ
الفكرية يف املجتمع حيصل عىل أيدي
ارات
والتي
واخلطابات
األفكار
إجياد
إذ إ ّن
ّ
ّ
خواص املجتمع ومفكّ ريه ،هم الذين يستطيعون توجيه وإرشاد أفكار الشعوب نحو
ّ
ٍ
يوجهوا األفكار نحو
معينة تنقذ تلك الشعوب ،كما يمكنهم  -ال سمح اهلل  -أن ّ
جهة ّ
ٍ
تتسبب يف تعاسة الشعوب وبؤسها ووقوعها يف األرس .وهذه الثانية حصلت
جهة ّ
طوال األعوام السبعني أو الثمانني األخرية يف بعض البلدان ،ومنها بلدنا.
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اإلسالمية ،وهذه حقيقة .لقد
يواجه العامل اليوم حدث ًا عظيم ًا ،أال وهو الصحوة
ّ
اإلسالمية تدرجيي ًا ،ومل يعد التس ّلط عىل الشعوب املسلمة
واألمة
استيقظت الشعوب
ّ
ّ
العاملية األوىل أو يف فرتة القرنني التاسع
بالسهولة اليت كان األمر عليها بعد احلرب
ّ
عرش والعرشين .إذا أراد مستكربو العامل يف الوقت احلارض السيطرة عىل الشعوب
اإلسالمية
األمة
املسلمة فسيكونون أمام ّ
مهمة عسرية؛ لقد تغلغلت الصحوة يف ّ
ّ
ٍ
حتولت هذه الصحوة إىل ثورة غيرّ ت
ونفذت
ّ
وترسخت فيها ،ويف بعض البلدان ّ
اإلسالمية وليس ك ّلها؛ الصحوة
األنظمة الفاسدة العميلة ،لكن هذا جزء من الصحوة
ّ
اإلسالمية واسع ٌة وعميقة.
ّ

إسالم العمل والجماهير والمبادرة
اإلسالمية» ،وحياولون أن ال ُت ْس َتخدم
بالطبع ،األعداء خيافون من كلمة «الصحوة
ّ
عبارة «الصحوة اإلسالمية» هلذه احلركة العظيمة ،ملاذا؟ أل ّن اإلسالم حينما يظهر يف
املستعبد
الواقعية فإ ّن فرائصهم ترتعد .إنهّ م ال خيافون اإلسالم
احلقيقية وأبعاده
هيئته
َ
ّ
ّ
واالرستقراطية ،وال خيافون من
للدوالر ،وال خيافون من اإلسالم الغارق يف املفاسد
ّ
وهنايات يف ممارسات اجلماهري وأعماهلم ،لك ّنهم
امتدادات
اإلسالم الذي ليس له
ٌ
ٌ
خيافون إسالم العمل والفعل ،إسالم املبادرة ،إسالم كتل اجلماهري ،إسالم التوكّ ل
اإلهلية ،حيث قال تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ
الظن بالوعود
عىل اهلل ،إسالم حسن
ّ
ّ
ومؤرشات فإ ّن
عالمات
ﭽ﴾((( .حينما يذكر اسم هذا اإلسالم ،وتظهر له
ٌ
ٌ
مستكربي العامل يرتعدون ﴿ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾(((؛ لذلك ال
أما نحن فنعتقد أنهّ ا صحو ٌة إسالمي ٌة
يريدون عنوان «الصحوة
اإلسالمية» أن يكونّ .
ّ
وامتدت ،وال يستطيع األعداء حتريفها عن طريقها
ترسخت
ّ
ويقظ ٌة حقيقّي ٌة قد ّ
بسهولة.

تهدد الصحوة
آفات وأخطار ّ

تهدد هذه الصحوة ،وهذه هي النقطة
طبع ًا ،ينبغي دراسة اآلفات واألخطار اليت ّ
تهدد هذه التحركات
األويل اليت أروم ذكرها لكم .ادرسوا اآلفات واألخطار اليت ّ
اإلسالمي ،وهذه الثورات اليت حدثت يف مرص وتونس وليبيا وأمثاهلا
عمت العامل
اليت ّ
ّ
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تبيين األهداف

بد من تبيني األهداف
قلنا ينبغي أن تدرسوا اآلفات واملخاطر .وإىل جانب ذلك ال ّ
ورشحها؛ إذا مل ت ّتضح األهداف فستكون هناك حرية واضطراب ،ينبغي تبيني
التحرر من رشور هيمنة االستكبار العاملي،
أهم أهداف هذه الصحوة
األهداف .من ّ
ّ
التصور أ ّن االستكبار العاملي بزعامة أمريكا
ينبغي ذكر ذلك برصاحة .من اخلطأ
ّ
وإسالميون
وإسالمي ٌة
إسالم
ثمة
يمكن أن يتصالح مع احلركات
ٌ
اإلسالمية؛ إذا كان ّ
ّ
ّ
ّ
قوة أن تقيض عليهم ،بالطبع ،ستبدي هلم
فإن أمريكا ستحاول ّ
بكل ما أوتيت من ّ
ٍ
اإلسالمية من طريق سوى رسم
ابتساماتها يف ظاهر األمر .ليس أمام احلركات
ّ
حدودها الفاصلة .ال نقول جيب أن يسريوا ملحاربة أمريكا ،بل نقول ينبغي أن يعلموا
الغريب منهم ،جيب أن يشخّصوا ذلك بد ّقة ،وإذا مل
ما هي مواقف أمريكا واالستكبار
ّ
حيصل هذا التشخيص فسوف يقعون يف رشك خداعهم وحيلهم بالتأكيد.
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تهددها؟ وما هي املشكالت اليت تواجهها؟ ملاذا نقول
وانترصت ،ما هي األخطار اليت ّ
شك؟ الحظوا شعارات اجلماهري ودور املؤمنني باإلسالم
إ ّن ما حدث هو
إسالمي بال ّ
ٌّ
يف إسقاط األنظمة الفاسدة طوال هذه الفرتة ،لوال املؤمنون باإلسالم واملجموعات
واحلشود اهلائلة ذات املكانة املمتازة بني الناس واملعتقدة باإلسالم اعتقاد ًا راسخ ًا
التجمعات العظيمة يف مرص وتونس .الضغوط اليت أعملتها
تكونت هذه
ّ
وعميق ًا ملا ّ
هدمت الرصوح املتهرئة ألمثال حسين
حتركَ ات اجلماهري ،ومشاركتها يف الساحة ّ
ّ
إسالمية.
اإلسالمية هي اليت ُوجدت يف الساحة بشعارات
مبارك وابن عيل .اجلماهري
ّ
ّ
ٍ
بحد ذاته أقوى شاهد عىل أ ّن هذه
دور اإلسالميينّ يف
عمليات إسقاط األنظمة هو ّ
ّ
إسالمية .وبعد ذلك ما إن حان دور التصويت حىت قامت اجلماهري
احلركة حرك ٌة
ّ
انتخابات
ورجحوهم .وأقوهلا لكم :إذا أقيمت
لإلسالميني وع ّززوهم
بالتصويت
ٌ
ّ
ّ
ٍ
اإلسالمي  -وقد تكون لذلك بعض االستثناءات
أي مكان من العامل
حر ٌة يف ّ
ّ
جيد ٌة ّ
ّ
والسياسيون اإلسالميون فيها فإ ّن الشعوب ستمنحهم
القادة
ويشارك
القليلة
ّ
ً
إسالمي بال ريب.
كٌ
حتر
هو
ك
التحر
،
ا
إذ
مكان.
كل
أصواتها .هكذا هو احلال يف ّ
ّ
ّ
ٌّ

االستكبار العالمي ،فراغ الرؤية
االستكبار العاملي حيكم يف العامل اليوم بأدوات املال والسالح والعلم ،لك ّنه يعاين
من فراغ فكري ٍ
وتوجيهي ،يعاين االستكبار العاملي اليوم من هذه املشكلة الكربى؛
ّ
ّ
أفكار للبرشية ،ليست لديه ّأية فكرة لعرضها عىل عموم الشعوب
إذ ليست لديه
ٌ
أما أنتم فلديكم
أفكار
وإرشادهم إليها ،كما ليست لديه
ٌ
للخواص واملثقّفني منهمّ .
ّ
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أفكار؛ أل ّن لديكم اإلسالم .حينما يكون لنا فكرنا وخارطة طريقنا ،نستطيع أن
ٌ
نرسم أهدافنا ونصمد ،ويف هذه احلالة فإ ّن أسلحتهم وعلومهم وأمواهلم لن يعود هلا
التأثريات نفسها اليت كانت يف املايض .وهي طبع ًا ليست عديمة التأثري ،إنما ينبغي
وقت  -لكن املهم
لنا أن نفكر بما حيبطها  -وسوف نتناول هذا اجلانب إن كان ثمة ٌ
بالدرجة األوىل هو أن تكون لنا أفكارنا وخارطة طريقنا وإيديولوجيتنا ،ونعلم ما
الذي نريد أن نفعله؛ يتعينّ رسم األهداف.

اإلسالمية
أهدافنا
ّ
محورية اإلسالم
أ-
ّ

يتوجب االهتمام هبا يف هذه الثورات هو عدم خروج
املهمة اليت
من األهداف
ّ
ّ
اإلسالمي والرشيعة
املحورية ،جيب أن يكون املحور هو اإلسالم ،الفكر
اإلسالم عن
ّ
ّ
اإلسالمية ال
اإلسالمية جيب أن يكونا حمور ًا .هم حاولوا أن يوحوا بأ ّن الرشيعة
ّ
ّ
والتطور والتحضرّ  ،وما إىل ذلك ،هذا كالم العدو .كال ،اإلسالم
التقدم
تتناغم مع ّ
ّ
اإلسالمي أولئك الذين استطاعوا
التقدم ،ليسوا قالئل يف العامل
ينسجم متام ًا مع
ّ
ّ
ويثبتوا كالم
التحجر
بروح
ّ
يكرسوا ّ
ّ
والرجعية واجلمود وعدم القدرة عىل االجتهاد أن ّ
العدو هذا بشكل من األشكال ،إنهّ م مسلمون ،ولكن يف خدمة األعداء .لدينا من
لكن املرء ال
هذا القبيل يف أطرافنا يف بعض البلدان
اإلسالمية ،واسمهم مسلمونّ ،
ّ
اإلسالمية .اإلسالم للعامل
ذر ًة من الفكر اجلديد والفهم اجلديد للمعارف
يشاهد فيهم ّ
ّ
التقدم البرشي ،إنّه يلبيّ احتياجات
ولكل فرتات
وللدنيا إىل األبد ولكل القرون،
ّ
ّ
يكون ر ّد اإلسالم وجوابه عىل
البرش يف ّ
كل هذه العصور .ينبغي أن نجد الفكر الذي ّ
هذه االحتياجات .بعض األفراد ال حيملون هذا الفكر ،وال حيسنون سوى تكفري
ويسمون أنفسهم مسلمني ،ويف النهاية يالحظ املرء أحيان ًا أنهّ م
هذا وتفسيق ذاك،
ّ
اإلسالمي حمور
اإلسالمية والفكر
يتحالفون مع مرتزقة العدو! لنجعل الرشيعة
ّ
ّ
نشاطاتنا ،هذا أحد األهداف.

ب -بناء النظام وفق رؤية
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ومن األهداف األخرى بناء النظام .إذا مل جير بناء نظام ٍيف هذه البلدان اليت ثارت ،فإ ّن
ثمة جترب ٌة يف بلدان شمال أفريقيا تعود إىل ما قبل ستينّ أو سبعني
األخطار ستحدق هباّ .
عام ًا ،أي يف أواسط القرن العرشين .حصلت ثور ٌة وهنض ٌة يف تونس نفسها ،وتولىّ
وانقالب وهنضة ،وتولىّ األمور
األمور بعض األشخاص ،وحصلت يف مرص ثور ٌة
ٌ
أشخاص  -وكذا احلال يف أماكن أخرى  -لك ّنهم مل يستطيعوا بناء أنظمة ،وحني مل

ج -الحفاظ على الجماهير

املهمة األخرى احلفاظ عىل دعم اجلماهري ومساندتهم ،جيب عدم
من القضايا
ّ
والقوة احلقيقّية
االنقطاع عن الناس .لدى الناس تو ّقعاتهم ومطالبهم واحتياجاتهم.
ّ
وتوجه ًا
هي بيد اجلماهري والشعوب ،حيث جيتمع الناس ويتآلفون ،ويكونون قلب ًا
ّ
واحد ًا خلف املسؤولني وقادة البلد ،هناك لن تستطيع أمريكا وال األكرب من أمريكا أن
ترتكب ّأية حماقة .جيب احلفاظ عىل الشعب وحضوره ومساندته ،وهذا ما تستطيعونه
أنتم ..ما يستطيعه املثقّفون والك ّتاب والشعراء وعلماء الدين .واألكرث تأثري ًا هم
ٍ
يبينوا للناس ويرشحوا هلم
علماء الدين الذين
ّ
يتحملون واجبات جسيمة .ينبغي أن ّ
ٍ
ويوضحوا ما الذي يريدون ،ويف ّأية مرحلة يف هذا الطريق يسريون ،وما هي املوانع
ّ
العدو ،وجيب أن حيافظوا عىل وعي اجلماهري وبصريتهم ،وعندها
والعقبات ،ومن هو
ّ
ٍ
نازلة ولن تصاب املسرية بأية أرضار.
لن تزنل ّأية
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يبنوا أنظم ًة فقد أ ّدى هذا ال إىل زوال تلك الثورات وحسب ،بل وحىت الذين تو ّلوا
تبدلوا وتغيرّ وا رأس ًا عىل عقب ،حدث هذا يف تونس وحدث يف
األمور باسم الثورات ّ
مرص وحدث يف السودان يومذاك يف حدود عام  1343أو  1344أو 1345هـ .ش.
( 1964أو  1965أو 1966م ) كنت مع بعض األصدقاء يف مدينة مشهد نستمع
تبث
إلذاعة صوت العرب  -و صوت العرب إذاع ٌة
تبث من القاهرة  -وكانت ّ
مرصية ّ
ّ
خطابات جمال عبد النارص ومعمر القذايف وجعفر النمريي الذين اجتمعوا يف مكان ٍ
ّ
والدكتاتورية ،ويتم ّلكنا
واحد ،ك ّنا نُسحق يف مدينة مشهد حتت ضغوط االستبداد
ّ
احلماس والغبطة واهلياج من هذه الكلمات امللتهبة الشديدة ،وحينما فارق عبد
النارص احلياة رأيتم ماذا فعل خلفاؤه ،وشاهدتم ما الذي آل إليه ّ
القذايف ،والنمريي
أيض ًا واضح ما آل إليه .وقد تغيرّ ت هذه الثورات نفسها ،إذ كان يعوزها الفكر ومل
ٍ
أرضي ٍة
أنظمة يف هذه البلدان اليت ثارت ،يتح ّتم تشييد
تستطع بناء أنظمة .جيب بناء
ّ
املهمة.
ّ
قوية ،هذه من املسائل والقضايا ّ

د -التربية العلمية للشباب

تتقدم من
العلمية للشباب .جيب عىل البلدان
وقضية أخرى هي الرتبية
اإلسالمية أن ّ
ّ
ّ
ّ
العلمية والتق ّنية .ذكرت أ ّن الغرب وأمريكا استطاعوا بفضل العلم السيطرة
النواحي
ّ
عىل بلدان العامل ،وكان العلم من أدواتهم يف ذلك ،وقد اكتسبوا الرثوة عن طريق
العلم ،وطبع ًا فقد اكتسبوا بعض الرثوات عن طريق اخلداع واخلبث والسياسة ،لكن
العلم كان مؤثر ًا أيض ًا؛ جيب اكتساب العلم ،هناك رواية تقول« :العلم سلطان من
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وجده صال ،ومن مل جيده صيل عليه»((( ،جيب اكتساب العلم .حني تكسبون العلم
ٍ
القوية
قوية ،وحني تفقدون العلم فإ ّن أصحاب القبضات
ّ
ستتم ّتعون بقبضات ّ
عملية ممكنة ،وقد قمنا هبا نحن
شجعوا شبابكم عىل العلم ،هذه
سيلوون أيديكمّ .
ّ
يف إيران .ك ّنا قبل الثورة يف املراتب العلمية األخرية يف العامل ،وال أحد ينظر لنا لكن
املختصون
اإلسالمية  -يقول
يف الوقت احلارض -وبربكة الثورة واإلسالم والرشيعة
ّ
ّ
العلمية السادسة
حتتل املرتبة
بالتقييمات
العلمية يف العامل وينرشون إ ّن إيران حالي ًا ّ
ّ
ّ
ٍ
خمنت هذه املراكز
عرشة يف العامل ،هذه
إحصائيات تعود إىل ما قبل أشهر مضت .وقد ّ
ّ
حددوا عدد األعوام فقالوا
عدة أعوام  -وقد ّ
العلمية نفسها وقالت إ ّن إيران بعد ّ
ّ
ٍ
ٍ
عرشة أعوام أو اثين عرش عام ًا مثالً  -ستصل إيران إىل مرتبة من رقم واحد ،قالوا
العلمي
التقدم
ستتبوأ املرتبة الرابعة يف العامل ،والسبب يف ذلك يعود إىل أ ّن رسعة ّ
إنهّ ا ّ
ّ
يف إيران عالي ٌة جد ًا .وبالطبع ،ال نزال متأخرين عن العامل كثري ًا ،رسعتنا أكرث من
العاملية بأضعاف ،لك ّننا ال نزال متأخرين ،ولو واصلنا هذه الرسعة
متوسط الرسعة
ّ
ّ
اإلسالمي؛
املتقدمة .جيب أن تتواصل هذه احلركة يف العامل
فسوف نصل إىل املراتب
ّ
ّ
يمثلون مواهب
اإلسالمية ذات مواهب وقدرات ،وهناك
البلدان
شباب صاحلون ّ
ٌ
ّ
جيدة .ذات يوم ٍ من أيام التاريخ كان العلم يف العامل بأيدي املسلمني ،فلماذا ال يكون
ّ
ّ
ً
اإلسالمي بعد ثالثني عام ًا مرجع ًا
العامل
يكون
أن
ونرجو
ع
ق
نتو
ال
ملاذا
؟
ا
أيض
اليوم
ّ
ممكن يتط ّلب منا اهلمم
مستقبل
علمي ًا يف العامل ،يراجعه اجلميع الكتساب العلوم؟ هذا
ٌ
ٌ
ّ
واجلهود .هذا كله حيصل بربكة اإلسالم والثورة .لقد أثبت النظام الديين أ ّن بوسعه
ٍ
رسعة أكرب.
أن حيوز عىل

الوحدة ونبذ االختالف
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قضية الوحدة .أقوهلا لكم اليوم ،أيهّ ا اإلخوة واألخوات...
قضية
أساسية أخرى هي ّ
ّ
ّ
ٍ
فعالة بيد أعدائنا فيستغلوهنا أقىص استغالل هي
األداة اليت يمكنها أن تكون ّ
القومية ،واالختالفات
االختالفات ،اختالفات الشيعة والس ّنة ،واالختالفات
ّ
قضية الشيعة والس ّنة ،وحياولون
الوطنية ،وحاالت التباهي اخلاطئة .إنهّ م يضخّمون ّ
ّ
اإلسالمية ويف هذه
البلدان
يف
اخلالفات
ّون
ث
يب
م
أ
تالحظون
اخلالفات.
خيلقوا
أن
نهّ
ّ
البلدان الثائرة نفسها ،وخيلقون اخلالفات يف مناطق أخرى من العامل اإلسالمي.
الكل جيب أن يتحىل باليقظة والوعي؛ الغرب وأمريكا أعداء العامل اإلسالمي ،و جيب
ّ
( )1رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،ج  ،20ص . 319

التجسسية تعمل وتنشط،
حيرضون ،ومن ّظماتهم
ّ
النظر لتحركاتهم هبذه العني .إهنم ّ
قضية فلسطني ما استطاعوا
ويمارسون التخريب أينما استطاعوا ،مارسوا العرقلة يف ّ
يتقدم إىل
نتقدم إىل األمام ،والعامل اإلسالمي ّ
إىل ذلك سبيالً ،وقد فشلوا طبع ًا .إن ّنا ّ
األمام.
ملدة ثمانية
قضية عىل جانب كبري من
األمهية .وقعت ّ
ّ
ّ
قضية فلسطني األخرية ،هذه ّ
ٍ
تدعي أ ّن هلا أقوى جيش يف املنطقة،
حرب بني غ ّزة وبني الدولة
أيام
الصهيونية اليت ّ
ٌ
ّ
وحينما أرادوا وقف إطالق النار كان الفلسطينيون هم الطرف الذي وضع الرشوط
يصدق؟ لو قيل لكم هذا قبل عرشة أعوام ،من كان
يشء ّ
لوقف إطالق النار ،هل هذا ٌ
سيصدق أنّه ستحدث ذات يوم ٍ
الفلسطينيني  -وليس جميع الفلسطينيني،
حرب بني
ّ
ٌ
ّ
الفلسطينيني هم أهايل غ ّزة  -وبني الكيان الصهيوين ،يضع فيها اجلانب
جزء من
بل ٌ
ّ
الفلسطيين الرشوط لوقف إطالق النار؟ بارك اهلل يف الفلسطينيني ،بارك اهلل فيهم،
بارك اهلل يف حماس واجلهاد والكتائب املجاهدة اليت قاتلت يف فلسطني ويف غ ّزة،
كل املجاهدين
وأبدت عن نفسها الشجاعة ،هذه هي الشجاعة .إنّين من جانيب أشكر ّ
الفلسطينيني للتضحيات اليت أبدوها واجلهود اليت بذلوها والصرب الذي أبدوه ،ورأيتم
(((
يمن بالفرج علينا.
﴿ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ﴾  .إذا صربنا فإ ّن صربنا جيعل اهلل ّ
ومن اهلل تعاىل بالفرج ،هذا درس ،هذا درس هلم ودرس لآلخرين .ال
صربوا وقاوموا ّ
ٍ
األمهية.
قضية عىل جانب كبيرٍ من ّ
تستهينوا بالوحدة بني املسلمني ،هذه ّ

ثورة البحرين ،الصمت المريب
اإلسالمي حيال البحرين
النقطة اليت أشار هلا إخو ٌة من البحرين هنا  -صمت العامل
ّ
 نقط ٌة حقيقّيةٌ .ما جيعل بعضهم يصمت يف هذا اإلطار هو لألسف هذه القضاياالطائفية؛ أي إ ّن الشعب إن ثار عىل حكومة فاسدة فيجب الدفاع عن ذلك
املذهبية
ّ
ّ
شيعي ًا  -مثل البحرين  -فيجب عدم الدفاع عنه!
الشعب ،إالّ إذا كان ذلك الشعب
ّ
هذا منطق حيمله بعض األشخاص ،جيب ترك هذه األمور واالعتبارات جانب ًا.

جيب معرفة العدو ،وجيب معرفة أدواته وحيله ،ومن أين يدخل؟ وقد ا ّتخذنا موقفنا
( )1الرشح.6 ،

كلمة اإلمام الخامنئي فی لقاء املشاركین باملؤمتر العاملي ألساتذة الجامعات يف العامل اإلسالمي والصحوة اإلسالمية

القضية
فلسطين
ّ
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يف سورية من هذه الزاوية .إننا ال نوافق عىل سفك قطرة دم ٍواحدة ٍ من أنف أي إنسان ٍ
ّ
ّ
الداخلية هم املذنبون،
جيرون سورية للحرب
ّ
مسلم ،ويؤملنا ذلك ،إنّما نقول إ ّن الذين ّ
األهلية .مطالب
وجيرون سورية نحو اخلراب واحلرب
جروا
ّ
ّ
املذنبون هم الذين ّ
والعادية ،ومن دون مثل هذا
الشعوب جيب أن تعالج ك ّلها بالطرق املتعارف عليها
ّ
العنف.
حتركاتكم ،ويأخذ تعاىل هذه الصحوات
نرجو أن هيدينا اهلل تعاىل جميع ًا ،وأن يبارك يف ّ
ٍ
ٍ ٍ
اإلسالمية.
لألمة
العظيمة يف العامل
اإلسالمي إيل مستقبل ٍ مرشق نيرّ مبارك ّ
ّ
ّ

و السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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· فهر�س الآيات
· فهر�س الأحاديث
· فهر�س الأ�شعار
· فهر�س الكتب
· فهر�س الأعالم
· فهر�س ال�شعوب والأقوام
· فهر�س البلدان
· فهر�س املنا�سبات
· فهر�س املحتويات
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فهرساآليات

الصفحة

رقم اآلية

سورة البقرة
228

﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾

30

143

﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾

78

286

﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾

294

158

﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾

365

120

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾

447

261

﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾

537

256

﴿ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ﴾

582

176
119

﴿ﯸ ﯹ ﯺ﴾

﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾

584
584

623

الصفحة

رقم اآلية

سورة األنعام
26

﴿ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﴾

211

سورة األعراف
﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

157

ﮎﮏﮐﮑ﴾

580

157

﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾

581

﴿ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾
43

﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾

15

﴿ﯙﯚﯛ ﴾
ْ

46

﴿ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾

135

61

﴿ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾

188

29

﴿ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾

205

25

﴿ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾

210

118

﴿ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾

584

سورة األنفال
30

سورة التوبة

23

625

رقم اآلية
33

﴿ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾

الصفحة
218

سورة هود
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112
81

﴿ﮉ ﮊ ﮋ﴾

108

﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾

24

﴿ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾

29-28

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾

29-28

﴿ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾

197

12

﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾

218

25

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾

389

25

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾

405

53
69-68

﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾

44
344

﴿ ﰘ ﰙ ﰚ﴾

سورة يوسف
14

سورة إبراهيم

﴿ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

48
193

سورة النحل

626

﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾

97
445

رقم اآلية
125

36

الصفحة

﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ﴾

سورة اإلسراء

﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

458

303

ﯽ ﯾ ﯿ﴾

سورة مريم
39

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾

79

﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾

40

﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾

40

﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾

217

40

﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾

323

40

﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾

612

220-217

﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

251

سورة طه

558

سورة احلج

سورة الشعراء

40

187

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾

627

الصفحة

رقم اآلية
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9-8

﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ﴾

188

217

﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾

188

219-218

﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾

188

217

﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾

189

69

﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾

64

﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾

170

69

﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾

548

سورة العنكبوت

40

سورة األحزاب

628

35

﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾

62

﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾

134

23

﴿ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾

323

56
21

﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾

399
446

﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ﴾

31

الصفحة

رقم اآلية
22

﴿ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ
ﰍ﴾

446

13

﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾

447

60

﴿ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ﴾

447

22

﴿ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ﴾

447

37

﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾

579

10

سورة فاطر

﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾

188

سورة الشورى
15

﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾

12

15

﴿ﯩ ﯪ ﯫ﴾

44

23

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾

170

سورة الدخان
39

﴿ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾

20

﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾

584

سورة الفتح

40

629

رقم اآلية

6

الصفحة
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮ﴾

43
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23-22

﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾

134

4

﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾

164

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭜ ﭝ ﭞ

10

ﭟ ﭠ ﭡﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾

173

29

﴿ ﭗ ﭘ ﭙ﴾

300

26

ﮤ﴾

﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

26

463

﴿ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾

512

سورة احلجرات
13

﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾

345

13

﴿ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾

351

4

630

سورة املمتحنة

﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾

301

الصفحة

رقم اآلية

سورة اجلمعة
2

﴿ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾

2

ﭩ ﭪ ﭫ﴾

54

﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
215

سورة املنافقون
8

﴿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾

188

سورة التحريم
10

﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾

31

10

﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾

32

11

﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾

32

11
12

﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾

32

﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾

32

سورة املدثر
51- 50

﴿ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾

612

سورة الشرح
7

﴿ﯡ ﯢ ﯣ﴾

391

8-7

﴿ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾

391

631

الصفحة

رقم اآلية
6

﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾

5-4

﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾

617

سورة التني
454
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سورة العصر

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

3-2-1

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾

3

﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾

345 /62
210

سورة النصر

3-2-1

632

﴿ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾

72

فهرساألحاديث
أ
الس ّنة»
«إنّنا مل ّ
نزوج بناتنا وأخواتنا ونساءنا إالّ عىل مهر ُ

فلما أكمل له
«إ ّن اهلل ع ّز
ّ
نبيه ،فأحسن أدبهّ ،
وجل أ ّدب ّ
ٍ
فوض إليه أمر الدين
ثم ّ
األدب ،قال :إنّك لعىل خلق عظيمّ ،
واألُ ّمة ليسوس عباده»

اإلم��ام احلسني

اإلمام الصادق

×

×

35

84

«اعمل لدنياك كأنك تعيش أبد ًا ،واعمل آلخرتك كأنّك
متوت غد ًا»

اإلمام الكاظم

×

422

الرعية»
«اجلنود بإذن اهلل حصون ّ

أم�ير املؤمنني

×

468

ثمن إال
حر يدع هذه اللُّماظة ألهلها؛ فليس ألنفسكم ٌ
َ
«أوال ٌّ

اجلنة فال تبيعوها بغريها»

السجاد
اإلمام
ّ

582

×

ب
«إنّما بعثت ألمتّم مكارم األخالق»

النيب األك��رم

|

215

ق
«قو عىل خدمتك جوارحي ،واشدد عىل العزيمة جوانحي،
ّ
اجلد يف خشيتك»
وهب يل ّ

أم�ير املؤمنني

×

393

633

ل
احلق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه»
«ليس من طلب ّ

أم�ير املؤمنني

ّ
رعية يف اإلسالم أطاعت إمام ًا جائر ًا ليس من
بن ّ
«ألعذ ّ
كل ّ
اهلل عز وجل؛ وإن كانت الرعية يف أعماهلا ّبرة تقية»

اإلمام الصادق

×

135
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×

139

×

216
422
585

«ليستأدوهم ميثاق فطرته ،ويذكروهم منيس نعمته...،
ويثريوا هلم دفائن العقول»
«ليس م ّنا من ترك دنياه آلخرته ،وال آخرته لدنياه»

أم�ير املؤمنني
اإلمام الصادق

×

حر ًا»
«ال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل ّ

أم�ير املؤمنني

×

بخواصها» قيل :يا رسول
عوام هذه األمة إال
«ال تصلح
ّ
ّ
خواصها؟ قال« :العلماء»
اهلل ،ومن
ّ

النيب األك��رم

611
|

و
كل رعية يف اإلسالم أطاعت إمام ًا هادي ًا من
«وألعفو ّن عن ّ
وجل ،وإن كانت الرعية يف أعماهلا ظامل ًة مسيئة»
اهلل ع ّز
ّ
«وأنا من حسني»

اإلمام الصادق

×

139

النيب األك��رم

|

595

ي
«يا من جيتيب صغري ما ُيتحف به ،ويشكر صغري ما ُيعمل
له ...يا من يدنو إىل من دنا منه ،ومن يدعو إىل نفسه من
أدبر عنه»

634

السجادية
الصحيفة
ّ

342

فهرساألشعار

ع
فلكـي يـرى النـور الساطـع

عبدك إذا وضـعته يف الظالم الدامس
ٍ
رضبة عىل عروقي وأورادي هي
كل
ّ

من أجل أن ا ّتصل برحمتك وعطفك

335

ل
س��م��ه��ا ص��ان��ع��ة رج�����ال ال��ع�صر
ت��س��م��ه��ا ام�������رأة ،ب���ل
ال
ّ
ّ

169

م
األمة إذا كان هلا مثلك سند
هيم ّ
ما ّ

ربان سفينته
وهل خيىش املوج من كان نوح ّ

م��داح لنفسه ،فهو يقول إ ّن عينيه بصريتان وليستا كليلتني
م��داح الشمس ّ
ّ

385
163

ي
يأخذونك من البستان ليحتفوا بك

الشتوية
وجيعلونك صنوبرة احتفاالتهم
ّ

يمكناحلديثعنذؤابةاحلبيبعمر ًا

تبق يف أرسه حىت يبقى ما يقال
ال َ

يا يوسف ،ال تفرح عندما خترج من البرئ؛ فهم سيأخذونك إىل السجن

290
287
290

635

فهرسالكتب
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ق
القرآن الكريم/245 /223 /222 /215 /188 /166 /135 /134 /54 /44 /12 :
.585 /581/558 /537 /521 /512 /495 /413 /342 /248 /246
ب
بروتوكوالت بين صهيون.29 :
د
فارسية".24 :
"قصة
«دا» ّ
ّ
ذ
الذخرية.441 :
ك
الكفاية.444 /441 :
م
املكاسب.444 :

636

فهرساألعالم
الشيخ األنصاري:

أ
النيب إبراهيم:

188

ابن عيل:

613

أبو ترايب:

327 /325 /324 /321

ذر:
أيب ّ

166

الشيخ أحمد الزين:

282

أحمد سوكارنو:

369

السيد أحمد الكرباليئ:
ّ

566

املريزا أحمد املرتضوي( :أنظر :أحمد البجنوردي
440 /438
املرتضوي)
األسفرايين:

481

اإلسكندر املقدوين:

189

إقبال الالهوري:

503

امرأة فرعون:

32

امرأة لوط:

31

امرأة نوح:

31

اآلميل:

227

أمري خرسو دهلوي:

503

أمريي:

289

566

أهل البيت/167 /166 /165 /163 :
251 /248 /245 /201
أوباما.57 :
ب
الشهيد البابايئ:

144

اإلمام الباقر:

173

الشهيد باهرن:

355

بايورن أولدي:

335

الدكتور بزرغر:

578

الشيخ هبجت:

565

البهشيت:

227

بيديل دهلوي:

503
ت
440

التهامي:
ج
جعفر النمريي:

615

جمال عبد النارص:

615

637

الشيخ ج ّنيت:

117

جنكزيخان:

156

جوانالر:

331

املريزا جواد امللكي( :أنظر :املريزا جواد آغا
595 /251
امللكي)
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ح
املريزا حسن البجنوردي:

438

املريزا حسن عيل مرواريد:

439

اإلمام احلسني (ع)( :أنظر :احلسني بن عيل)
595/595 /399 /35 /6
املال حسني قيل اهلمداين:

القمي:
اآلغا حسني ّ
الشيخ حسني كرد:

578 /566
438
24

حسين مبارك( :أنظر :مبارك)
613 /381 /199 /68

/65 /40

الشهيد رجايئ:
حممد زاده:
الشهيد رجب عيل ّ

473

اإلمام الرضا( :أنظر :اإلمام عيل بن موىس الرضا،
عيل بن موىس الرضا) /265 /201 /123
448 /420 /419
439

الشيخ رضا:
الشهيد رضايئ نجاد:
رضا خان:

309/52

591 /504 /299 /191
310

الدكتور رهرب:

575 /574

روسو:
ّ

260

ريغن:

ز
438

اآلغا زاده:

31

السيدة زينب:
ّ
س

خ
اآلخوند اخلراساين:

440

الشاه خشايار:

141

اإلمام اخلميين/105/52/25/24/11/6 :
/218/205/194/189/179/168/123
/457/445/ 410/406/299/262/251
/595/578/575/555/553/552/551
611
د

638

359/355

439

السيدة حسيين:
ّ

جرنال ديغول:

ر

58

441

املحقّق السزبواري:

582 /342

السجاد:
اإلمام
ّ

385

سعدي:

ش
الشاه/410 /336 /201 /93 /89 /67 :
553 /552 /551 /487
شبسرتي:

335

النيب شعيب:

188

الشهيد شمران:

528/527

338/309

شهريار:

املزيرا الكري الشريازي( :أنظر :املريزا الشريازي)
591 /191
ص
286

صائب:

اإلمام الصادق (ع)139 /84 /83 /75 :

النيب صالح:

188

صياد الشريازي:
الشهيد ّ

144

عمار:
ّ
ف

فاطمة الزهراء( :أنظر :الزهراء ،زهراء ال ُطهر)
168 /167 /166 /164 /163 /131/62
السيد فرجام:

448

فرعون:

558

فولتري:

575

صدام حسني( :أنظر :صدام) 513 /381
ّ
ط

166

ق
الشيخ قاسم صادقي الغرميئ:

439

السيد قايض عسكر:
ّ

397

قطب الدين الشريازي:

السيد الطباطبايئ،
العلاّ مة الطبطبايئ( :أنظرّ :
الطبطبايئ) 578 /568 /565 /446 /168

اآلغا النجفي القوتشاين:

439

ك

الطييّ :
ع

املريزا كوجك خان جنكيل:
98

ل

565

الرجياين.209 /205 :

355

الدكتور لنكراين.607 :

اإلمام العسكري:

105

لويس السادس عرش.575 :

السيد عيل أكرب املرعيش:
ّ

591

عباس:
الدكتور ّ

عباس قوشاين:
السيد ّ

الشهيد عراقي:

اإلمام عيل بن أيب طالب( :أنظر :أمري املؤمنني،
خاتم األوصياء ،عيل أمري املؤمنني) /135/62
/391 /386 /379 /216 /187 /168
595 /584 /582 /568 /551 /468 /393
السيد عيل الشوشرتي:
ّ

566

السيد عيل القايض.578 /567 /566 /565 :
ّ

608/607
440

591

م
حممد( :أنظر :خاتم األنبياء ،خاتم الرسل،
النيب ّ
الرسول األعظم ،الرسول األكرم ،رسول
حممد بن عبداهلل ،النيب ،نيب
حممد (ص)ّ ،
اهللّ ،
اإلسالم ،النيب األعظم ،النيب األكرم ،النيب
املقدس) /145 /84 /67 /63 /47 /39
ّ
/215 /188 /187 /173 /167 /166
/349 /307 /285 /269 /248 /245

639

/397 /386 /385 /380 /369 /359
611 /545 /398

/521 /511 /491 /473 /481 /477 /473
565/551/530

566

441

حممد البهاري:
الشيخ ّ
حممد تقي:
الشيخ ّ

حممد تقي آميل:
الشيخ ّ

حممد تقي خان بيسان:
الكولونيل ّ
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حممد تقي الشريازي:
املريزا ّ

حممد حسن:
السيد ّ

حممد حسن إهلي:
السيد ّ
حممد حسن آييت:
ّ

حممد حسني الطهراين:
السيد ّ

439 /438

مهمان نواز:

449 /448

565

النيب موىس:

188

591

مونتسكيو:

566
568/567
568 /565
440
567

حممد رضا)
حممد رضا هبلوي( :أنظر :هبلويّ ،
ّ
504 /553 /381 /191
حممد عيل بروجردي:
الشيخ ّ
الشيخ مرتىض:

439

السيدة مريم:
ّ

مصدق:
الدكتور
ّ
الشهيد مصطفى أحمدي روش:
معمر القذايف:
ّ

السيد مهدوي:
ّ

640

567
32 /31
552

116

بقية اهلل،
اإلمام املهدي( :أنظر :إمام الزمانّ ،
ويل اهلل األعظم)
ّ
ويل العرصّ ،
احلجة بن احلسنّ ،
/137/123/119/117/105/47/36/17
/331 /318 /251 /248 /177 /149 /145
/449 /437 /401 /393 /386 /385 /341

575
ن

نابليون:
ّ

575

اخلواجة نصري الدين:

608 /607

اللواء نقدي:

526

النيب نوح( :أنظر :نوح) 386 /385 /188
هـ
اإلمام اهلادي:

551

هاشمقزويين(:أنظر:الكاتيبالقزويين) 608/439
السيد هاشم نجف آبادي:
ّ
هتلر:

النيب هود:

309/52
615

575/574

مريابو:

565

مطهري( :أنظر :الشهيد
الشهيد مرتىض
ّ
مطهري) 578 /446 /305
السيد مرتىض الكشمريي:
ّ

املريزا مهدي الشهيد:

566
156
188

و
السيد واعظ زاده)
الدكتور واعظ زاده( :أنظرّ :
573 /571 /28/22 /21
441

الوحيد البهبهاين:
ي
الشيخ الزيدي:

117

فهرسالشعوبواألقوام

أ

ش

األتراك( :أنظر :الرتك) 513/511 /421 /126

الشعب األمريكي( :أنظر :األمريكيون،
أمريكيون) /323 /258 /200 /199 /57
/557/556/554/553/552/430/350
585 /561/560/558

األكراد.427 :
اإلنكلزي( :أنظر :الربيطانيون) /247 /200
540 /505 /504 /503 /313
617/600/199

أهايل غ ّزة:

11

أهايل قم:

ب
الربازليون:

126

برتغاليون:

504
ت
511 /421

التات:

513 /427 /440

الرتكمان:
ر
الروس.592 :

اإليرانيون،
الشعب اإليراين( :أنظر :اإليراين،
ّ
شعب إيران) /36 /17 /14 /13 /12 /11
/62/60/59/58/53/49/48/47/43
/91 /90 /89 /84/83/78 /77 /71 /70
/123 /114 /109 /108 /107/106 /93
/132 /130 /129 /126 /125 /124
/145 /144 /136 /135 /134 /133
/160 /159 /156 /151 /150 /149
/178 /177 /174 /173 /169 /168
/194 /193 /190 /184 /183 /179
/205 /201 /200 /198 /197 /196
/232 /223 /222 /218 /217 /215
/265 /256 /254 /253 /237 /234
/289 /288/277 /273 /268 /267
/323 /322 /315 /313 /306 /304
/386 /349 /341 /326 /325 /324
/408 /407 /399 /393 /388 /387

641

/424 /422 /421 /415 /414 /413
/432 /431 /429/428 /427 /425
/477 /476 /475 /469 /468 /433
/506/498/496/494/490/488/484
/540/530/522/517/516/514/513
/555 /554 /553 /552 /551 /541
598 /573 /571 /561/560 /559
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الشعب البحريين( :أنظر :شعب البحرين)
242 /201 /57 /44
547

الشعب السوري:

الشعب الفلسطيين( :أنظر :الفلسطينيون)
/546 /375 /374 /326 /199 /71 /56
617 /557 /547
الشعب العراقي:

57

األوروبية:
الشعوب
ّ

59
ص

الصهاينة/300 /199 /198 /90 /63 :
/371 /351 /350 /344 /326 /325
/559 /558 /557 /547/539/374
601 /600
ع
العامل اإلسالمي:

43

العامل الغريب:

90

ف
الفرس( :أنظر :فرس)
ق
قبائل العرب:

85

قريش:

85
ك

الكرد:

642

الغربيون:
ّ

513/511 /421

الكرمانج:

513
م

األمة اإلسالمية ،الشعوب
املسلمون (أنظرّ :
اإلسالمية ،الشعوب املسلمة) /34 /31 /11
/84 /72 /71 /67 /63/62 /44 /42 /41
/177 /174 /167 /134 /118 /91 /85
/237 /233 /225 /222 /215 /201
/273 /248 /246 /243 /242 /240
/393 /352 /351 /350/349 /326
/512 /476/427 /400 /399 /398
/560 /595 /555 /547 /546 /545
614 /612 /611 /601/600 /561
املسيحيون:

67 /34

املشهديون:

420

اهلو ّلنديون:

504

اهلنود:

503/408
ي

غ
579 /506 /502 /431

513 /511 /421

اليهود:

446 /107 /67 /34

فهرسالبلدان
559 /311 /260 /258 /142

أ
أبو غريب:
اال ّتحاد األورويب:
اال ّتحاد السوفييت:
أثِنا:

258
260 /58
70/59
63

آذرباجيان/335 /331 /328 /326 /92 :
607/338 /336
66
األردن:
338/337 /328
أرسباران:
537
أرغ بم:
575/574/431 /429
إسبانيا:
إرسائيل( :أنظر :الكيان الصهيوين) /43 /40
/70 /69 /68 /67 /65 /57 /65 /56
/263 /260 /257 /253 /199 /177
/375 /374 /373 /305 /304 /265
/446 /444 /431 /392 /388 /376
617 /600 /599 /546 /529 /525

أسفراين/490 /489 /487 /482 /481 :
537 /516 /515
408 /371 /317 /311 /200
آسيا:
527/439
اآلشخانه:
441/144 /89
أصفهان:
أفريقيا371/261/247/200/71/76/68 :
أفغانستان/140 /133 /71 /68 /65 /64 :

أمريكا/39 /27 /17 /16 /13 /11 :
/59 /58 /57 /56 /55 /43 /42 /41
/107 /86 /70 /68 /67 /66 /65 /63
/194 /142 /140 /137 /133 /114
/232 /221 /217 /200 /199 /197
/260 /257 /253 /247 /242 /240
/312 /311 /304/281 /263 /262
/344 /363 /323 /322 /317 /313
/374 /373 /372 /371 /365 /351
/397 /392 /388 /380 /376 /375
/446 /444 /431 /428 /424 /398
/529 /516 /505 /488 /486 /447
/557 /556 /554 /553 /547 /546
/599/586 /585 /576 /559 /558
617/616/615 /613 /611 /600
371 /317
أمريكا الالتينية:
إنكلرتا/429 /392 /323 /258 /17 :
/505 /503 /488 /446 /444 /431
600 /577 /574
331
آهر:
األوروبية) /58/39/ 27
أوروبا( :أنظر :الدول
ّ
ّ
/232 /216 /200 /118 /78 /65 /59
/349 /315 /312 /311 /295 /260
608 /585 /583 /574 /398 /371

643

402/372

أوروبا الغربية:
ّ
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إيران( :أنظر :اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،
جمهورية إيران اإلسالمية) /47 /17 /13
/67 /64 /63/60 /59 /58 /57 /51
/91 /90 /89 /83 /76 /72 /71 /70
/132 /131 /130 /126 /114 /107 /99
/191 /190/177 /169 /160 /142
/240 /239 /237 /197 /196 /194
/277 /267 /262 /258 /253 /241
/315 /313 /312 /304 /299 /288
/379 /373 /372 /359 /331 /323
/401 /390 /388 /387 /386 /381
/484 /461 /441 /431 /429 /424
/539 /516 /504 /503 /496 /485
/554 /553 /552 /547 /541 /540
616 /587 /581 /560 /556 /555
487 /336
إيرانشهر:
574 /431 /429
إيطاليا:
ب

باندونغ:

369

بجنورد/438 /437 /421 /420 /419 :
/483 /482 /481 /449 /441 /440
/516 /515 /513 /511 /493 /484
522 /517

644

البحرين/63 /62 /57 /44 /40 /39 :
617 /302 /242 /240 /201 /198 /66
446/264/178
بدر:
374/70 /63 /58 /41
بريطانيا:
281
بالد الشام:
29
البلدان اإلسكندنافية:
376
البلدان األمريكية:
587
بلدان اخلليج الفاريس:
487/473
بلوشستان:
408 /247
بورما:

71
191 /58

البوسنة:
بوشهر:
ت

تربيز/567 /565 /335 /93 /92 /89 :
595 /591 /578
551/66
تركيا:
ّ
تونس/63 /62 /56 /48 /42 /40 /39 :
/133 /70 /69 /68 /67 /66 /65 /64
/554 /553 /547 /352 /240 /198
615 /614 /613 /612
ج

جبال شاه جلمان:
اجلزائر:

خ

خارك:
خامنه:

482
68

259
335

خراسان/505 /448 /440 /420 /419 :
536
خراسان الشمالية/475 /437 /420 /419 :
/513 /511 /493 /489 /483 /481
537 /527 /515
438
خراشاه:
288/173
خرمشهر:
اخلليج الفاريس/540 /259 /258 /131 :
587
264 /178
خيرب:
د
دزفول:

288/144

الدول اإلسالمية( :أنظر :البلدان اإلسالمية،
البلدان املسلمة) /349 /344 /311 /76
598 /506 /398 /381 /350
الدول العربية( :أنظر :األرايض العربية ،املنطقة
العربية) 600/554/375 /281
482
دهنه أوجاق:
374
دير ياسني:
ر
رفح:
روسيا:
روما:

ز

زابل:

199
522/131/127
63

565

482 /481
615
618/547 /281 /68
487
ش

شاتيال:
شبسرت:

374
537/247

صربا:
الصني:
ط

طهران/127 /126 /105 /92 /91 /89 :
/297 /288 /262 /253 /191 /129
/523 /455 /445 /442 /429 /335
611 /591 /582 /554 /553 /551 /527
ع

س
سزبوار:
السودان:
سوريا:
ّ
سيستان:

607
شرياز:
شريوان518 /515 /513 /511 /440 :
ص

374
335

الرشق األوسط( :أنظر :الرشق) /41 /40
/311 /258 /200 /199 /194 /71 /63
431 /350

شمال أفريقيا/97 /91 /76 /68 /65 /40 :
/317 /261 /260 /258 /240 /133
/546 /504 /431 /376 /359 /350
614/560 /559 / 554
29
أوروبا:
شمال
ّ

العراق/71 /68 /67 /65 /64 /57 :
/ 381/311 /260 /258 /140 /133
558 /513 /503
556 /439 /399
عرفة:
غ
الغرب( :أنظر :البلدان الغربية ،الدول الغربية)
/43 /42 /40 /39 /29 /28 /27 /26
/71 /70 /69 /65 /64 /59 /57
/149 /133 /131 /130 /107 /91
/199 /198 /195 /193 /180 /177
/260 /240 /239 /238 /237 /200
/317 /315 /314 /312 /311 /261
/457 /428 /424 /398 /380 /373
/506 /502 /500 /498 /496 /475
/583 /581 /579 /576 /573/539
616 /615 /608 /599 /586 /585
431/350 /311
غرب آسيا:
371/313
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