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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة العدد :

 من أين العبور إلى لقياك...
 َموالي ما بيَن الكعبِة والمحراب .. مسافُة قلب

 ما بيني وبينَك مسافُة حب..وّلٍو..ووالء
 تقطع للعشِق سماوات .. أقطُع للحِب كلمات

 وتبقى شمسك تبعث بالضياء...ما بيننا مسافاٌت مسافاْت، 
 لكنَّ ُحبك موالي غيُر الكلمات .. غيُر الكلمات

 ليعذرني الجوى .. يظمأُ العاشق بيَن يديَك كلما ارتوى
 وليَس يبقى غيُر الروح .. ىذا الهوى

 يعبر بي نحو العلى..
 رضواننا عاشق ذوى كشمعة نور في عروج الثورى... فَأحنى الجبينَ وىار 

 َك في األحداِق أجمُل صورة.. وفي اآلفاِق شمُس اليقينموقناً أنَّ 
 وأنَك في صمِت األعماِق ..سُر العاشقين َمن أنت ؟؟ َمن أنت ؟!! وَمن أنا ؟؟

 أنت الولي المطاع تحت لواك كل ىذا المدى والصدى...
 موالي..أنا.. مواٍل.. يقرأ من أحرف نطقك كل المدد..

 شمعة أحيا.. أبقى خلَف باب المشرع على الوالية
 بدوِن أِشعَّة أنواِرَك ، َتذوي َوتموت، وىي الكلمات وصلة عشق

 تسعفني، تهديني وىي العضد...
 وىي جذوة من مشكاة نورك...

 عّلنا نلتمس بعضاً من ألق ضياء...
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 ىوية الخطاب

 :المناسبة 

 لقاء حاشد ألىايل مدينة يزد     

 :الزمان 

     02/01/2008. 

 

 :المكان 

 مدينة يزد.     

 :فهرس الخطاب 
 الثقة بالنفس.   - أ

 العالم واألزمة األخالقية. - ب
 األعداء زرع الخالف بين المسؤولين والشعب.محاولة  - ت
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إن من األدوية الضرورية 
التي يحتاجها شعبنا وال بّد 
أن يشيعها وينميها في 
أوساطو، ىو دواء الثقة 

 بالذات.

 بالنفسالثقة  

اؼبرسومة ىداؼ الثقة بالنفس سبنح شعبنا اعبرأة واؽبمة والقدرة على السَت يف الطريق الطويل إىل األ 
إخويت  ىذا الطريق من دوف الثقة بالذات.واألمر متعذر من دوهنا. ال يبكن طي  ،للمجتمع اإلسالمي

وأخوايت األعزاء، مل تكن ثورتنا ؾبرد ذىاب دولة وحلوؿ أخرى سبسك زماـ السلطة مكاهنا. مل تكن ىذه 
تلك التضحيات؟ صباعتاف تتنافساف ىي القضية. لو كانت كذلك فِلَم يَنزؿ الشعب إىل الساحة ويقّدـ كّل 

فيما بينهما و تعمل إحدانبا ضد األخرى ،كما تالحظوف يف بلداف أخرى حيث تدخل 
. أّما أف يدخل شعب إىل الساحة بكّل  صباعة معينة إىل الساحة وتقاتل فتنتصر أو هتـز

اليت   وجوده، وجبسمو وروحو، وبكامل قدراتو، وبشبابو وأموالو، فمعٌت ذلك أّف اغبركة
ربصل ليست ؾبرد تداوؿ للسلطة بُت صباعتُت... إهّنا ربوٌؿ عظيم كبو صبلة من األىداؼ 

 اىَتية والوطنية؛ ىذا ىو معناىا.اعبم

لقد رظبت ثورتنا صبلة من األىداؼ. حينما نظر شعبنا اؼبؤمن إىل اؽبدي الذي رظبو لو دينو، وجد أّف 
، لذلك ربركوا يف سبيل الدين وقدموا شباهبم وأرواحهم ىذه األىداؼ ىي ذلك الشيء الذي وبتاج إليو

وأمواؽبم وصمدوا على ىذا السبيل. ما نرومو ىو بلوغ ىذه األىداؼ. فما ىي ىذه األىداؼ؟ لو أردنا 
التعبَت عنها بكلمة واحدة لقلنا: "اجملتمع اإلسالمي". كبن نسَت اليـو يف طريق اجملتمع اإلسالمي. اجملتمع 

وتتفشى األخالؽ اإلسالمية بُت أبنائو على  ع الذي تسوده العدالة بشكل تاـ،لك اجملتماإلسالمي ىو ذ
كبو واسع، ويكتسب الناس فيو اؼبستوى الذي طمح أنبياء اهلل إىل ربقيقو يف اجملتمع اإلسالمي. إنّو ؾبتمع 

رية اغبقيقية للشعب و مقتدر، وشجاع، ويتمتع دبواىب اغبياة إىل جانب عبوديتو هلل و تسليمو إلرادتو. اغب
لإلنساف ىي أف يوّظف إرادتو ونبتو وطاقاتو وقدراتو لتحسُت حالو، وأف يرى ىذا التحسن يف العبودية هلل. 

 كبن نطمح إىل ىذا.
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"ليست سعادة اإلنسان في 
تطور علومو، بل في سكينة 

 أفكاره وطمأنينة روحو"

ىذا ىو الفراغ الكبَت الذي يعاين منو العامل الليربايل الديبقراطي يف الغرب. كّثروا اؼبعامل والعجالت 
من نطاؽ العلم، لكّنهم عجزوا عن تأمُت العدالة االجتماعية، واكبدرت األخالؽ الدّوارة، و وّسعوا 

أقولو أنا ىا ىنا. وىل يبكن التفّوه عرب نافذة ومنرب عاؼبي بشيء نية كبو اغبضيض. ىذا ليس كالمَا اإلنسا
 سهم.يذاع يف العامل ويكوف خبالؼ ما يشعر بو الناس يف تلك البلداف... إنّو ما يقولونو ىم أنف

 

 العالم واألزمة األخالقية :

األزمة األخالقية اليـو زبّيم بظالؽبا على الليربالية الديبقراطية. 
األزمات اعبنسية، واالقتصادية، واألخالقية والعائلية سبثل اليـو 

ليست سعادة ف أذىلت التاريخ بتقدمها العلمي.معضالت بلدا
، وسعادة اإلنساف يف اإلنساف يف تطور علومو، فالعلم وسيلة للسعادة

سكينة أفكاره وطمأنينة روحو وحياتو اػبالية من اؽبمـو والقلق. إهّنا يف حياتو اليت يسودىا األمن األخالقي 
ما يعدمو الغرب، وليس يعدمو وحسب بل يبتعد عنو لة يف اجملتمع. وىذا واؼبعنوي واؼبادي والشعور بالعدا

. وىو ما رظبناه ىدفاَ لنا  وعرضناه على العامل. يوماَ بعد يـو

 ريق دبقتضى إيبانو هبذا الطريق. ومل نرظبو كبن ألنفسنا بل رظبو اهلل لنا. سار الشعب اإليراين يف ىذا الط 

لقد أّسس الشعب اإليراين ىذا الصرح اؼببارؾ بثقتو بالنفس، واستطاع ربقيق الديبقراطية و بأسلوب 
جديد غَت مسبوؽ: الديبقراطية الدينية. الديبقراطيات ؽبا أطرىا يف أّي مكاف من العامل. ما من مكاف يف 

واسطة األحزاب، أو بواسطة األجهزة العامل توجد فيو ديبقراطية دوف أف توجَّو بإطار أو أىداؼ معينة، إّما ب
 القضائية، أو بواسطة أجهزة 
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معينة خارج اعبهازين القضائي والتنفيذي. ىكذا ىو اغباؿ يف كّل أكباء العامل. وقد استقينا ىذا 
شعب مسلم مؤمن. ىذه ىي الديبقراطية الدينية... الديبقراطية ن اإلسالـ، ألّف الشعب اإليراين اإلطار م

السبب يف أّف الشعوب اؼبسلمة يف البلداف األخرى ينظروف للشعب اإليراين بعُت اإلجالؿ  اإلسالمية.
واإلعظاـ ىو أّف ىذا الشعب ذبرأ أواَل على اقتحاـ الساحة، وذبرّأ نظاـ اغبكم على إفساح اجملاؿ 

يبقراطية مل يكن العامل للجماىَت، مث إنّو أطلق يف العامل معٌت خاصَا و شكاَل معينَا وصيغة خاصة للد
 يعرفها... أطلقها و رفعها كالراية.

زبضع الشعوب واغبكومات لتأثَتات الضجيج اإلعالمي لألعداء يف كّل مكاف من العامل، لكّن 
الشعب اإليراين مل ىبضع ؽبذا الضجيج. يف قضية الديبقراطية الدينية، ويف الكثَت من القضايا األخرى، يف 

السياسة اػبارجية، و يف عالقاتنا بأقطاب القوى الكربى، يف أّي من يتصل دبنهجنا يف ة اؼبرأة وفيما قضي
 . ىذه القضايا مل ينفعل الشعب اإليراين إزاء الضجيج اإلعالمي، ومل يغَت مساره، وسيبقى كذلك بعد اليـو

 أقوؿ إّف على الشعب اإليراين احملافظة على ىذه الثقة بالذات.

الذات دخوؿ إيراف ميادين االكتشاؼ العلمي دبستوياتو العالية، ومنها ميداف من مؤشرات ىذه الثقة ب
الطاقة الذرية اليت جرت على ألسن صبيع أبناء شعبنا، لكّن األمر ال يقتصر على ىذا اؼبيداف، فقد اقتحم 

ققوا بأمور على جانب كبَت جدَا من اغبساسية والدقة واعبدة، وحبنا وعلماؤنا   اؼبيادين اػباصة شبا
 -إقبازات كربى. يف ؾباؿ اػباليا األساسية، واكتشاؼ أدوية جديدة غَت مسبوقة لبعض األمراض العضاؿ 

وعلى صعد أخرى، أبدى اإليراين مواىبو وأثبت ثقتو  -وقد أعلنوا عنها و سيعلنوف عن غَتىا إف شاء اهلل 
 بنفسو وتقدـ إىل األماـ وسنتقدـ بعد ىذا أيضاَ.

العلمي بيننا و بُت العامل طواؿ عشرات السنُت اليت مثلت فًتات تطور العلـو يف  لقد ضاعفوا البوف
العامل. لكّننا سنختزؿ ىذه اؼبسافة بفضل من اهلل، ولن نكتفي بالعلم، إذ ينبغي أف نضع قضايا اؼبعنوية 

 واألخالؽ و بناء الذات ضمن واجباتنا.
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 والشعبمحاولة األعداء زرع الخالف بين المسؤولين 

 

العدو طبعًا وباوؿ فصم العرى القلبية والعاطفية بُت اؼبسؤولُت واعبماىَت. فيوجو هتمو و تسقيطو يف  
كّل حُت وحسب الظروؼ إىل جزء من أجزاء اعبمهورية اإلسالمية ، فيهاجم السلطة التنفيذية حيناَ، 

ألخرى للنظاـ يف فًتات أخرى. ىذا القضائية يف حُت آخر، واألجهزة السلطة التشريعية حيناَ، والسلطة وا
ىو عمل العدو، وىدفو أف يزرع اغبَتة والشك يف نفوس اعبماىَت، لكّن صباىَتنا يقظة وبصَتة غبسن اغبظ، 
فهي ربسب حساباهتا يف القضايا اؼبختلفة بنحو صحيح ودقيق. لذا فالعالقة بُت اعبماىَت، وبُت اؼبسؤولُت 

ستزداد متانة يومَا بعد يـو إف شاء اهلل، وسَتى الناس ويشعروا عمليَا أّف واعبماىَت عالقة متينة وضبيمة، و 
اؼبسؤولُت ـبلصوف ؽبم و مستعدوف للعمل و لديهم الكفاءة الالزمة، ويستطيعوف إقباز األعماؿ والتقدـ هبا 

 إىل األماـ.
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 ىوية الخطاب

 :المناسبة 
 كلمة يف طلبة اعبامعات دبحافظة يزد.

 

 :الزمان 
03/01/2008. 

 
 :عنوان الخطاب 

 الثقة الوطنية بالنفس من مكتسبات الثورة اإلسالمية
 

 :فهرس الخطاب 
 أنبية الثقة بالنفس ومظاىرىا. - أ

 العالقات مع أمريكا مضرة لنا. - ب
 الطالب اعبامعي اؼبؤثر - ت
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 الثقة الوطنية بالنفس من مكتسبات الثورة اإلسالمية

 

 أىمية الثقة بالنفس

أنا مسرور جدَا غبضوري بينكم أيّها الشباب األعزاء األوّداء  اؼبتوثبوف... أنتم شباب، والشاب مرآة 
 واؽبمة والشوؽ للمبادئ واؼبثل.  الصفاء 

وـباطيب األصلي واألوىل هبذا الكالـ ىو أنتم. الذي كبتاج بشدة إىل ثقتو  اغبديث حوؿ الثقة بانفس
الشباب الواعوف وضبلة العلم ومدراء جزء من مستقبل ىذا البلد...  بنفسو ىم شروبة الشباب، وخصوصاَ 

مدراؤه العلميوف، ومدراؤه السياسيوف، مدراؤه العمليوف والتنفيذيوف. على ىذه الشروبة أف تصغي جيداَ 
 قضية ؼباذا أثَت يف صبيع أنشطتها. لتوصية الثقة بالنفس وتتقّبلها من أعماؽ القلب وذبعلها ؿبوراَ و مالكاَ ؽبا

الثقة بالنفس أساساَ؟ ما الذي حدث يف البالد حىت رحُت أصرُّ على ثقة شعبنا أو شبابنا بأنفسهم؟ شبة 
نتيجة الثورة،  ىاىنا إيضاح البّد من طرحو. لقد توصل شعبنا اليـو إىل نصاب مقبوؿ من الثقة بالنفس

دـ الذي أحرزناه على شىت اؼبستويات. وبتأثَت من الشخصية اؼبميزة لإلماـ ونتيجة التقوالدفاع اؼبقدس، 
وىناؾ خشية من أف تتشوه ىذه الثقة بالنفس وذلك نتيجة اغبرب النفسية والدعائية، أو ما يسمى باغبرب 
اؼبرنة بيننا وبُت أعدائنا اؼبصرّين جداَ على مواصلة ىذه اغبرب. كبن يف منتصف الطريق. أرى عيانَا أّف الثقة 

 صاهبا يف أذىاف وألسنة وفبارسات كثَت من الشخصيات البارزة يف بالدنا.بالذات مل تبلغ بعد حد ن

 

 الشعور بالدونية مرض خطير

اؼبوقف اؼبضاد للثقة بالنفس ىو الشعور بالدونية... الشعور بالدونية حياؿ أفكار طيف من شعوب 
أو الشعور بالدونية حياؿ فلسفاهتم، أو الشعور بالدونية مقابل علومهم،  -والغرب مظهرىم اليـو  -العامل 

أّف مبوذج التنمية الوطنية قد ىبتلف التنمية الوطنية اليت يقًتحوهنا، واغباؿ بل والشعور بالدونية إزاء مباذج 
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عقدة الدونية مرض خطَت جداَ حقنوا جسد شعبنا بو طواؿ عشرات السنُت. اؼبفردات  باختالؼ الشعوب.
ىذا نتيجة الشعور . اليوميةاألجنبية، واألفكار األجنبية، واالقتباس من اؼبفردات األجنبية من فبارساتنا 

أقوؿ ىذا؟ ليتضح إنّنا ال زلنا حباجة إىل التقدـ لألماـ كثَتاَ يف مضمار  بالنقص اؼبوروث عن اؼباضي . ؼباذا
 .  الثقة بالنفس. أخشى أف ال تنمو روح الثقة الوطنية بالنفس باؼبقدار الالـز

 السعي الدؤوب لمواصلة الطريق

أف الفوز.... علينا  كبن نّكن ذلك العداء الذي ينبغي أف يصل ػبط النهاية... هبب أف نصل ػبط
. إنّو سباُؽ ركض... مسابقة عدو. إذا خارت نبيت ونبمكم وسط الطريق وإذا ضعفت آمالنا، نركض دائماَ 

لك أريد اغبديث عن وإذا تصورنا أف ال فائدة من العمل واعبد، فسوؼ لن نصل طبعاَ. أنا أخشى ىذا ، لذ
 الثقة بالنفس.

 العدو ىو التيار السلطوي العالمي
 نصاٍب معُت من الثقة بالنفس ربقق بفضل تلك العوامل اليت أحملت إليها. عّدونا ىونتمتع اليـو حبّد 

، ىذا ما أقصده من العدو. ولكم أف تقولوا  إنّو يتبلور يف اغبكومة جهاز االستكبار السلطوي العاؼبي
لة ؿبلية أو األخرى. ليست مشكلتنا مع البلداف واغبكومات وال ىي مشكومة الفالنية األمريكية أو يف اغبك

عرقية أو وطنية أو مشكلة أظباء. اؼبشكلة ىي أّف ىناؾ منظومة سلطوية متعطشة للهيمنة انبثقت يف القوى 
والسياسات العاؼبية. تعّود ىؤالء على النزوع للهيمنة وعدـ مواجهة عقبات جادة. وقد ظهرت أمامهم ىنا 

 عقبة جادة اظبها اغبكومة اإلسالمية... 

البعض يتقمصوف شخصيات متفلسفة اعبادة بشدة... ىذه ىي قضيتنا.  ىذه العقبة إهّنم يعادوف   
وحكيمة  ، ويقولوف: يا سيدي مِلَ تتشاجروف مع اعبميع؟ القضية ليست قضية شجار. ليست قضية أنّنا 
نريد الشجار مع أحد. قضيتنا قضية صمود أماـ النزعة السلطوية. كبن شعب أبقونا قرونَا متمادية أو 

حائرين، وفعلوا بنا كّل ما أرادوا. وقد استيقظنا للتو، ونريد أف نواصل  رات األعواـ على األقل نائمُتعش
ُهْم ِإالَّ َأن يُ ْؤِمُنوا بِاللَِّو اْلَعزِيِز اْلَحِميِد ﴾حالة االستسالـ. ىذه ىي جريبتنا  ... ىنا  ﴿ َوَما نَ َقُموا ِمن ْ

 يكمن التحدي.



 

14 

 ىزيمة العدو أمام روح الثقة بالذات لدى حزب اهلل 

العدو الذي يقف أماـ الشعب اإليراين سيحارب ىذه الثقة بالذات اليت توصلتم إليها غبّد اآلف. 
ل خصوصَا وأّف أمريكا أخفقت اليـو يف سياستها يف الشرؽ األوسط. سياسات أمريكا الشرؽ أوسطية تتص

أفغانستاف من جهة، والعراؽ من جهة ثانية، ظنوا أّف اعبمهورية اإلسالمية باعبمهورية اإلسالمية غالباَ. 
سُتحبس بُت فّكي كّماشة ويزداد الضغط عليها فًتفع يديها باالستسالـ. سياسة أمريكا الشرؽ أوسطية 

  .قامت على تقوية النظاـ الصهيوين

احملركة واؼبؤمنة واؼبؤثرة والنافذة، أي وكاف من أكرب خطواهتم وقراراهتم القضاء يف لبناف على تلك الطاقة 
وغبد  العاـ اؼباضيحزب اهلل وقوى اؼبقاومة، وىذا ما أخفقوا فيو العاـ اؼباضي بتلك اؽبزيبة الفاضحة. ومنذ 

اآلف راحوا يتخبطوف دوف توقف عسى أف يستطيعوا فعل شيء يف لبناف واإلتياف حبكومة موالية ألمريكا أو 
. جيش مواؿ ألمريكا، وىذ  ا ىو سبب اؼبشكلة واؼبعضلة يف لبناف اليـو

ليس األمريكيوف على استعداد للتخّلي بسهولة عن قطعة اللحم اؼبطبوخة حسب ظنهم واليت وصلت 
إىل ربت أسناهنم. وذلك لكي يستطيعوا تولية شخص عميل كرئيس  وتأسيس حكومة عميلة ؽبم ىناؾ 

، ولكنهم مل يفلحوا غبد اآلف . ىذه تعد إخفاقات تبعَا لو ، حىت يتمكنوا من الضغط على حزب اهلل
بالنسبة لقوة مثل أمريكا. مل يستطيعوا مواجهة حزب اهلل بكل ما ؽبم من ادعاءات، وقدرات، وأمواؿ، 
وأجهزة دبلوماسية عظيمة القوة واػبربة، وبكل تلك األدوات التقنية والبشرية اؼبتنوعة. وىم يعتربوف حزب 

 وانتصاره انتصاراَ للجمهورية اإلسالمية. ىنا أيضاَ كانت اؽبزيبة من نصيبهم. اهلل ذا صلة بإيراف،

 

 ىزيمة العدو أمام روح الثقة بالنفس لدى الشعب

يف القضية النووية أصر األمريكاف إصرارَا شديدَا على أف تتخلى إيراف كليَا عن صبيع أنشطتها النووية. 
تكنس كّل شيء وتقدمو ؽبم وتعلن تنازؽبا التاـ عنو. ويف الفًتة  نظَت الشيء الذي فعلوه مع ليبيا. عليها أف

 وصل هبم اغباؿ إىل القوؿ: إّف على  -قبل أسابيع من اآلف  -األخَتة 
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لو سألتم الناس العاديين 
اليوم في العراق نفسو وىو 
محور ومركز أنشطتهم، لقالوا 
إّن سبب اإلرىاب وأياديو ىم 

 األميركيون

إيراف التوقف عند ىذا اغبد. الحظوا أّف الفرؽ بُت القولُت كبٌَت جداَ. ذات يـو مل يكونوا على 
لوه اغبوار والتفاوض مع أوروبا كانوا على استعداد لإلبقاء استعداد لتحمل طبسة أجهزة طرد مركزي. مسؤو 

على عشرين جهاز طرد مركزي فرفضوا، فقالوا: إذف، طبسة أجهزة على األقل، فرفضوا أيضاَ، ولو اقًتحوا 
عليهم جهازاَ واحداَ لرفضوا أيضاَ! واليـو يعمل ثالثة آآلؼ جهاز طرد مركزي وىناؾ عدد كبَت من األجهزة 

 اىزة للنصب، فراحوا يقولوف لنا: توقفوا عند ىذا اغبد. ىذه أيضاَ من إخفاقات أمريكا.األخرى ج

شهريورتصوير اؼبشهد وكأنّو ثنائي األقطاب حاوؿ األمَتكيوف  بعد قضية أبراج نيويورؾ يف العشرين من 
، حرب بُت الديبقراطية واإلرىاب. كم أطلقوا من الدعايات، وكم عملوا واشتغلوا، وكم 

وفعلوا كّل ما استطاعوا ليقولوا إنّنا رسل جمات العسكرية وأنفقوا األمواؿ شنوا من اؽب
نطقة. لو سألتم الناس العاديُت الديبقراطية واؼبنطقة حبلى باإلرىاب، وقد جئنا إلنقاذ اؼب

اليـو يف العراؽ نفسو وىو ؿبور ومركز أنشطتهم، لقالوا إّف سبب اإلرىاب وأياديو ىم 
األمَتكيوف  أنفسهم. ال يعتقد أحٌد أّف أمريكا أىدت الديبقراطية للعراؽ. ىذه اغبكومة 

ا تأسس على اليت تشكلت يف العراؽ وتّولت زماـ األمور وىذا اجمللس الذي تأسس إمبّ 
الرغم من أمريكا . مل يكونوا يريدوف ىذا، لكّنهم اضطروا للقبوؿ. ىذا ما يعلمو اعبميع. إذف، فقد أخفقوا 

 على شىت الصعد.

 

 ال يمكن االستهانة بالعدو 

حينما تفشل قوة سلطوية يف فرض الًتاجع الروحي والنفسي على شعٍب من الشعوب وربطيم ثقتو 
 تة؟ اعبواب: كال. لكن تسكت، ستبحث عن طرؽ جديدة. وألهّنا تبحث عنبنفسو، فهل ستبقى ساك

بأساليب جديدة. علينا أف كبسب ولبّمن الطرؽ اعبديدة لألعداء. وهبب طرؽ جديدة علينا أيضَا التفكَت 
 أف نعلم أّف إمكاناتو ليست قليلة. لقد قلت مراراَ:

 ."ال يمكن االستهانة بالعدو" 
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 الذاتأىمية االعتماد على 
التأثَت األىم للثقة الوطنية بالنفس اليت هبب أف تتوفر لدى لبب البالد ىو أهّنا تُنهي لدى اإلنساف 

لو اآلخروف ثق بنفسو يتطلع دومَا ألف يّوفر حالة التطلع ؼبساعدات اآلخرين ومعوناهتم. الشعب الذي ال ي
طعاماَ بأنفسكم، ولن تتعلموا إعداد الطعاـ. ما وبتاجو. حينما تتوقعوف أف يأتوكم بطعاـ جاىز، فلن تعّدوا 

ىذه من األخطار اؼبهمة وىي واضحة جداَ، وليست قضية فلسفية معقدة صعبة. لكن ىذا الشيء الواضح 
 عن أذىاننا أحياناَ ونغفل عنها. واألداة اعبلية اليت تتسبب يف زبلف البالد، قد تغيب

 سموم الهزيمة النفسية
لنفس يقع اإلنساف يف دوامة توقع اؼبساعدة والعوف من اآلخرين. كشخص حينما ال تتوفر الثقة با

مقعد مشلوؿ هبلس يف زاوية ينتظر أف يبر إنساف من ىناؾ و يساعده بشيء بسيط. الشخص الذي أمامو 
ينتظر اإلنساف اآلخرين كي يأتوه دبا وبتاج، وإذا مل ينتظر وفّكر بسد االستغناء. هبب أف ال يقف موقف 

 بنفسو فسوؼ تتفجر الطاقات يف داخلو وستربز اؼبواىب الكامنة يف األمة.  حاجياتو

سيتسبب و حصل النجاح، فإف النجاح الواحدوانتقلت من القوة إىل الفعل  زادت فاعلية الطاقات إذا
يف قباحات أخرى على شكل عنقودي . النجاح الواحد يستتبع بعده عنقودَا من النجاحات. ىذه ىي 

 طبيعة العمل.

 الدفاع المقدس مظهر االعتماد على الذات

خالؿ فًتة الدفاع اؼبقدس، وال سيما يف بداياهتا، مل يكن شباب اغبرس والتعبئة يتوفروف على إمكانات 
، سالحهم األىم كاف الكالشينكوؼ... بندقية شخصية. ومل  حقيقية... مل يكن لديهم السالح الالـز

 لك فكروا، وىذا التفكَت حبد ذاتو فتح أمامهم أبواب كثَتة. يكن باإلمكاف القتاؿ هبذا السالح، لذ

وصييت للشباب األعزاء أف يقرأوا سَت القادة الشهداء. شبة يف ثنايا كالمهم أمور عاطفية و معنوية وما 
شاكل، وؽبذه األمور منافعها طبعاَ، لكن ىناؾ فصواَل زبتص باعبوانب التجريبية ألعماؽبم وكيف كانوا 

   ساحات القتاؿ. قلت يتصرفوف يف
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الشعب الذي استطاع إنشاء 
ىذه المراكز العمالقة 
للتخصيب من دون مساعدة 
أحد، ِلم ال يستطيع إنشاء 

 محطة طاقة.

( هتريبَا و بأضعاؼ سعره من بلداف 7-مرارَا إنّنا يف فًتة اغبرب كاف هبب أف نشًتي اؿ )آر.يب.جي
أخرى ونتحمل بذلك منتهى الصعوبات. كّنا ندفع أموااَل مضاعفة لنحصل على مقدار من ىذه األسلحة 

نا وصل إىل حيث  إّف ما ينتجو من سالح البسيطة. وكانت نتيجة تلك التجارب والثقة بالنفس أّف شعب
يعد بعضو من الدرجة األوىل وال نظَت لو على مستوى اؼبنطقة، وبعضو نادر النظَت. ىذا بسبب تلك اغباجة 
وألهّنم مل يكونوا يزودوننا أو يبيعوننا شيئاَ. شعرنا أنّنا هبب أف نعتمد على أنفسنا. إعتمد شبابنا على 

 .ماد على الذات الطاقاتأنفسهم ، وفجر ىذا االعت

 

 ثالث عقبات أمام الثقة بالنفس

شبة ثالث عقبات رئيسية يف طريق عملية الثقة بالذات وإيتائها شبارىا، علينا 
اؼبسارب الثالثة تشويو عملية الثقة الوطنية بالنفس واغبؤوؿ اغبذر منها. دبقدور ىذه 

إهباد اليأس  ة والوصوؿ إىل اؼبطامح اؼبنشودة.دوف إفضائها إىل انتصارات متتابع
وتعتيم اآلفاؽ والتذكَت بالفواصل العلمية. ىذه حقيقة. شبة بوف بيننا وبُت العامل العلمي اؼبتقدـ الذي ينشط 

مائيت عاـ. يذّكروف هبذه الفواصل ويقولوف: يا سيدي كيف تريدوف طيَّ ىذه يف اجملاؿ العلمي منذ 
الفواصل؟ وىل ىذا فبكن؟ يزرعوف القنوط يف نفوس باحثينا وعلمائنا الشباب هبذه األقواؿ. وأنا أقوؿ : 

قع. نعم، ومِلَ ال يبكن؟ ننتفع من علـو اآلخرين ونتقدـ خطوة إىل األماـ. وقد فعلنا ذلك على أرض الوا
انتفعنا من علـو اآلخرين، وصنعنا أحيانَا أشياء ال نظَت ؽبا يف العامل كبعض اإلقبازات الطبية والدوائية وما 

 إىل ذلك. 

علينا شحذ نبمنا والتقدـ إىل األماـ، خصوصَا وأّف العامل الغريب اليـو يعاين آفات حقيقية مل يكن 
حالياَ سية، وتزعزع اؼبعنويات يف الغرب األخالقية، واعبنيعاين منها قبل طبسُت سنة أو مائة سنة. اآلفات 

أشد بكثَت من تلك الفًتات. إهّنا اليـو معضلة يعاين منها الغرب. وبالطبع فإّف ىذه اؼبشكالت طويلة األمد 
 ال تفصح عن نفسها بسهولة، ولكن يستطيع اؼبرء أف يفهم من كالمهم وتصروبات 
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سفاراتهم كانت طوال 
سنوات متمادية مراكز 

 للتواصل مع سفلة الشعوب

شباهبم يتجهوف لالكبطاط، واعبريبة تتفاقم، واهنيار العائلة يزداد  علمائهم ومفكريهم أهّنم قلقوف.
فداحة وانتشاراَ، وقد أفلت الزماـ من أيديهم ووقعوا يف الفخ. ما اإلشكاؿ؟ الشعب صاحب العزيبة 
يستطيع صيانة نفسو من ىذه البّليات إىل حد ما. إنّو صاحب عزيبة وتصميم، وتوكل على اهلل، وثقة 

 مبادئ ومطامح معينة، ويستطيع طيَّ ىذا الطريق مثلما طووه ىم.بالنفس، ولو 

إذف، ىناؾ ثالث عقبات يبكن أف يصطنعها العدو: إحداىا بث اليأس، والثانية ربريف اؼبواىب،  
حوؿ القضية األوىل وىي بث اليأس  أي فرض اؽبجـو العسكري وما شاكل.والثالثة التعامل العنيف، 
 ف، وشبة أناس يتحدثوف لصاغبهم وعن ألسنتهم وحناجرىم.والقنوط، يفعلوف ذلك اآل

 

 العالقة مع أمريكا مضرة لنا

  ألنو: العالقة السياسية مع أمريكا مضرة لنا

ال تقّلل ىذه العالقة من خطر أمريكا. ىاصبت أمريكا العراؽ يف حُت كاف ؽبا معو عالقات  :أوالً 
عالقة ال تنهي اؼبخاطر اعبنونية سياسية، كاف ؽبا سفَتىا ىناؾ، وكاف للعراؽ أيضَا سفَته يف أمريكا. ال

 السلطوية ألية قوة. 

وسيلة للتغلغل إىل اعبماعات  -ف فقط وليس اآل -العالقة بالنسبة لألمريكيُت كانت دومَا  ثانياَ:
وذىاهبم رىم وجواسيسهم وأفراد ـبابراهتم يلزمهم تردد عناص اؼبستعدة للعمالة واالرتزاؽ يف ذلك البلد.

وإياهبم واتصاالهتم غَت اؼبشروعة بالعناصر اؼبنحطّة واؼبرتزقة، لكّنهم يفتقروف لذلك، والعالقة توفره ؽبم. ومع 
عطفهم ليهذروا ويتكلموا ويربىنوا على أّف عدـ وجود عالقات مع أمريكا يضرّنا. ال  ذلك يثٍت بعض السادة

يا أخي، قطع العالقات مع أمريكا مفيد لنا. يـو تصبح العالقة مع أمريكا مفيدة لنا سأكوف أوؿ من يأمر 
 بإقامة مثل ىذه العالقة. يقولوف : مِلَ تثَتوف عداء أمريكا 
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كما يسموف   -اعبمهورية عبارة حادة مثاَل، وفجأة يقوؿ السادة العقالء ضدكم؟ كأف يستخدـ رئيس 
إّف ىذا العبارة حادة وتثَت عداء األمريكيُت، ال يا أخي، عداء األمريكاف ليس منوطَا هبذه التعابَت  -

 -ليـو واأللفاظ. العداء عداء مبدئي، وقد كاف يف أزمنة ـبتلفة. كاف ىذا العداء منذ بدايات الثورة وإىل ا
لقد كاف ىذا اػبطر قائمَا طواؿ الثماين عشرة سنة اؼباضية  -وسأتطرؽ ػبطر اؽبجـو العسكري بعد قليل 

، فكاف الشعب اإليراين يواجو التهديدات  على األقل أي منذ هناية حرب الثماين سنوات اؼبفروضة وإىل اليـو
 هبجومهم العسكري عليو... 

. الشيء الذ ي بوسعو تقليل ـباطر العدو ىو عرضكم لقدراتكم ال عرضكم إهّنا ليست قضية اليـو
ضباقاتو ىو ء الذي دبقدوره صد أطماع العدو و لضعفكم . إبداؤكم لضعفكم يشجع األعداء ضدكم. الشي

 فعل كّل ما يريد دوف مانع يبنعو.شعوره باقتداركم. إذا شعر أّنكم ضعفاء سي

 انحقوق اإلنس قضية

قضية حقوؽ اإلنساف. والذين يطلقوف ىذا الكالـ ىم من يِندى جبُت أّي من مباذج اللغو والضجيج 
إنساف شريف ؼبا يفعلونو يف غوانتانامو. توقيع رئيس صبهوريتهم ألوامر فبارسة التعذيب يسبب اػبجل 

غوانتانامو ووثائق التحقيقات بأمر من مسؤوليهم. مستهًتوف حبقوؽ اف مقابل اغبقيقة. وبرقوف وثائق لإلنس
نساف وبكرامة الشعوب ؽبذه الدرجة. لو ربدثتم اليـو مع الشعب العراقي لكاف أوؿ ما يقولونو لكم ىو اإل

أهّنم يهينوننا وال وبًتموننا. ليست البطالة واجملاعة ىي اؼبشكلة األوىل. الشاب العريب لو لبوتو وكربياؤه ويأيت 
و ويسحقوا ظهره بأحذيتهم ويركلوه وىبزوه. ىم ىؤالء ليقيدوا يديو أماـ زوجتو ويلقوه إىل األرض على وجه

غرباء عن حقوؽ اإلنساف ؽبذه الدرجة. فعلوا باؼبتهمُت يف سجن أيب غريب تلك الويالت اليت ىبجل 
 اإلنساف حىت أف يتذكرىا. 

وإذا هبم يتحدثوف عن حقوؽ اإلنساف! ويتهموف اعبمهورية اإلسالمية وأية دولة معارضة ؽبم يف العامل 
ؾ حقوؽ اإلنساف! أليست ىذه مهزلة؟ ىذه اؼبمارسة اؼبهزلة اليت يقـو هبا العدو يف اػبارج، يالحظ بانتها

يف العراؽ ، نّصبوا أواَل  خبصوص اؼبمارسة الديبقراطية يكررىا ويعكسها يف الداخل لألسف.اإلنساف من 
 حاكماَ عسكرياَ، مث 
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النتخابات أقيمت على عارضوا االنتخابات. لكن اوجدوا أّف األمور تتعثر فوضعوا حاكماَ سياسياَ، مث 
 الرغم منهم.

 الغرب ىو المدان في موضوع حقوق المرأة
قضية اؼبرأة. لقد قلُت مرارَا أخوايت العزيزات، بنايت، أيتها الشابات اعبامعيات، وأقوؽبا اآلف أيضَا جبد 

 وليس اإلسالـ أو اعبمهورية اإلسالمية.  أّف اؼبداف الذي هبب أف يتحمل اؼبسؤولية يف قضية اؼبرأة ىو الغرب

كلياَ، وأشاعوا اغبرية اعبنسية عمليَا ولسانيَا وإعالميَا وحىت يف الذين رفعوا التخـو بُت اعبنسُت  
الفلسفة ىم الذين هبب أف يُدانوا ويسألوا. وكانت النتيجة يف ضوء خصاؿ القوة والعدواف الطبيعية للرجل 

 رأة وضاعت حقوقها.حياؿ اؼبرأة، أف ظُلمت اؼب

 الهدف من الحجاب كرامة المرأة
 -اغبجاب تكرًن للشخص الذي يف اغبجاب. حجاب اؼبرأة تكرًن للمرأة. ماضي معظم البلداف 

ويف أوروبا قبل مائتُت أو ثالشبائة سنة كانت نساء  -وأقوؿ معظمها أليّن غَت مطلع على ما فيها صبيعَا 
على وجوىهن. يف إيراف القديبة كانت كّل نساء األعياف واألشراؼ ابَا تقراطيُت والنبالء يضربن حجاالرس

 والرؤساء يرتدين اغبجاب. 

وجاء اإلسالـ فنبذ ىذا التمييز وقاؿ البّد للمرأة من حجاب، أي إّف ىذا التكرًن هبب أف يشمل 
ىم من ىم اؼبدانوف، ئنُت وكبن مدانُت! صبيع النساء. ىذا ىو رأي اإلسالـ. وإذا بأولئك يصبحوف اليـو دا

هبب أف يوضحوا وهبيبوا مِلَ جعلوا اؼبرأة كالبضاعة وسيلة إلشباع الشهوات والنزوات. شبة إحصائية أخربوين 
تقوؿ إّف ثلث نساء العامل ُيضربن من قبل الرجاؿ! أعتقد أنّو    -اإلحصائية تعود ؼبا قبل أسبوع  -هبا أمس 

لصناعية واألجنبية وىو شبرة العنف اعبنسي واؼبطالبات اعبنسية العنيفة أمٌر مبٍك، ووبدث غالبَا يف البلداف ا
للرجل من اؼبرأة. ىذا ىو ضجيجهم ولغوىم حوؿ اؼبرأة. ومع ذلك يتحدثوف عن موضوع اؼبرأة ليقولوا: 
إنكم فرضتم اغبجاب باإلجبار. ىم يفرضوف السفور باإلكراه، وال يسمحوف للفتاة اعبامعية بدخوؿ اعبامعة 

بب حجاهبا، ويقولوف لنا: مِلَ جعلتم اغبجاب إجبارياَ! ىذه خطوة اؽبدؼ منها كرامة اؼبرأة وتلك خطوة بس
 هتدؼ إىل 
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اليوم مع أّن الجميع يقولون إّن الخيار 
العسكري رُفع عن الطاولة، مع ذلك 

 يجب أن نكون يقظين.

 ىتك اؼبرأة وإسقاط احًتامها.

 إحتمال الصدام العنيف

وىناؾ أيضَا قضية االشتباؾ العنيف وىو اليـو احتماؿ ضعيف، وأضعف من اؼباضي. ىنا أيضَا أريد 
 شبة عدـ إنصاؼ وبصل، وكأنّنا كبن الذين أثرنا التهديدات الشديدة غبكومة أمريكا السلطويةالقوؿ إّف 

هناية اغبرب اؼبفروضة وإىل اليـو مل سبض فًتة خلت من احتماؿ اؽبجـو ضدنا. كال، ذكرُت  أنّو من بعد 
اغبكومة السابقة يف العسكري األمريكي علينا. وىذا االحتماؿ اليـو أضعف من اؼباضي. فبا قالو مسؤولو 

بداية تولّيهم لزماـ األمور أّف اؼبدافع األمريكية كانت جاىزة لإلطالؽ على إيراف قبل ؾبيئنا، وربّولت عن 
إيراف بعد ؾبيئنا. إذف ، كانت موجَّهة سابقاَ. يف زمن اغبكومة السابقة، أدرج من ىو سبثاؿ الشر اجملّسم 

.. بوش الشرير.. بوش اؼبليء وجوده من رأسو إىل أطبص قدميو الشعَب اإليراين ضمن ؿبور الشر... بوش.
 بالشر والقذارة يعترب شعب إيراف أحد ثالثة شعوب أو ثالثة بلداف سبثل ؿبور الشر. 

 

 الطالب الجامعي المؤثر

تأثَت الطالب اعبامعي وقبل أف يكوف عن طريق تقدًن استشاراتو للمسؤولُت يبكن أف يكوف عن إّف 
طريق توجيو الكوادر البشرية الداخلة ضمن دائرة تأثَتكم. يبكنكم أف 
تؤثروا داخل عوائلكم، على إخوانكم وأخواتكم، على آبائكم وأمهاتكم، 

يف األلعاب الرياضية... ويف بيئتكم اغبياتية، على أقربائكم وأصدقائكم 
التأثَت باللساف، والطباع، والسلوؾ. ىذا ىو أفضل توفيق وانتصار 

 ناخات اليت يبكنو التأثَت فيها. للطالب اعبامعي: التأثَت يف اؼب

مثل أعماركم،  ه القدرات واغبيوية الشبابية. حُت كّنا شباباَ يف إعرفوا قدر ىذا الشباب. إعرفوا قيمة ىذ
 الناحية األمنية والنواحي األخرى حبيث ال يبكن اعبلوس يف  كاف الوضع من



 

22 

مكاف من األماكن. حُت كنا نضطر للنقاش والكالـ كّنا نقف على أرجلنا ثالث أو أربع ساعات 
نتحاور ونتبادؿ وجهات النظر ونسمع ونتحدث! الشاب لو طاقتو وحيويتو وقدراتو، ويستطيع اعتماداَ على 

ر. إذف، ينبغي إقصاء عوامل تضعيف الثقة بالنفس قدر اإلمكاف، وتعزيز العوامل قوى الشباب ىذه أف يؤث
 اؼبكرِّسة للثقة بالنفس ما استطعنا.

اللهم، زد من أنوار ىؤالء الشباب األعزاء، وىذه القلوب الطاىرة النَّتة الوضاءة اؼبستعدة للتقرب 
ربنا أحشر أساتذة ىذا الدرب الكبار وعلى  إليك. قرهبم إليك أكثر فأكثر. إجعل عواقب أمورىم إىل خَت.

 رأسهم إمامنا اعبليل و شهداؤنا األبرار مع أوليائك. 
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 ىوية الخطاب

 :المناسبة 
 لقاء عائالت الشهداء واؼبضحُت واألحرار 

 

 :الزمان 
  ىػ. 1429ذي اغبجة  23اؼبوافق لػ 3/1/2008اػبميس 

 

 :المكان 
 .مدينة يزد 

 

 :عنوان الخطاب 
  مفخرة الشعب والبشرية اؼبعاصرةالشهداء 
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 الشهداء مفخرة الشعب والبشرية المعاصرة

 

وصف ويل أمر اؼبسلمُت ظباحة آية اهلل العظمى السيد علي اػبامنئي، الشهداء واؼبضحُت بأهّنم جذور 
ـ حياة اإلسالالشجرة اعبسيمة للنظاـ اإلسالمي، مؤكداً: إّف الظاىرة العظمية والتارىبية اؼبتمثلة يف ذبديد 

أشار ظباحتو إىل اإليراين وتضحية عوائل الشهداء. يف ضوء هنضة الشعب ووعي األّمة اإلسالمية ترعرعت 
راف، الشجاعة والصمود والعـز الراسخ الذي سطره الشهداء األبرار خالؿ اغبرب الصدامية اؼبفروضة على إي

خرة للجيل الصاعد للبشرية ل إهّنم يعتربوف مفمفخرة للشعب اإليراين فحسب بمضيفاً: إّف الشهداء ليسوا 
ووصف قائد الثورة اإلسالمية اؼبضحُت بالشهداء األحياء منّوىًا إىل بعض اؼبشاكل والصعوبات اليت  أيضاً.

يواجهها اؼبضحوف، وقاؿ: إفَّ ؽبؤالء األعزاء مكافأة تساوي اجملاىد واعبهاد، وىم يف كّل غبظة يشكروف 
الـ واؼبشاكل الناصبة عن تضحيتهم وإذا القوا العلي القدير هبذه اغبالة اؼبعنوية، اػبالق ويتحملوف اآل

فسينالوف نفس اؼبكافأة اليت كافأ اهلل سبحانو هبا الشهداء. وأشاد ظباحتو باؼبثابرة واؼبكانة الرفيعة اليت تتبوأىا 
دعائمو العظيمة، مؤكدًا  القوؿ: إفَّ عوائل الشهداء واؼبضحُت معتربًا  إيّاىا بأهّنا أساس النظاـ اإلسالمي و 

اإلشادة واالىتماـ اعباد هبؤالء األعزّاء ىو واجب يقع على عاتق اعبميع.واعترب ظباحة السيد القائد 
التضحية بأهّنا من ملزومات كل تطور وتقّدـ، منّوىًا إىل رفع راية اإلسالـ علي أيدي الشعب اإليرانُت، 

دين واؼبعنويات يف العامل اؼبفعم باؼبادية يف ضوء انتصار الثورة اإلسالمية، وإّف وقاؿ: إنّو تعززت الرغبة يف ال
الشعب اإليراين بات مقتدرًا وعزيزًا يف أنظار العامل وإفَّ ىذه اؼبفخرة، تتعلق يف الدرجة األوىل بالشهداء 

حضور الناشط يف اجملاالت واؼبضحُت وعوائلهم.ونّوه قائد الثورة اإلسالمية إىل دوافع الشباف اإليرانيُت لل
: إّف شبابنا اليـو وبملوف أيضًا راية التضحية والصمود يف قائالً السياسية واالجتماعية والعلمية والثقافية 

وختامًا حيَّا قائد واصل درب الشهداء اؼبفعم بالفخر.سبيل اعتالء اإلسالـ وإيراف اإلسالمية وإّف شعبنا ي
 أربعة آالؼ من شهداء ؿبافظو يزد.احملراب آية اهلل صدوقي و الثورة اؼبعّظم ذكرى ثالث شهداء 

 

 ىوية الخطاب
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 :المناسبة 
 لقاء حشد من أىايل مدينة قم 

 

 :الزمان 
 9/1/2008 

 
 :المكان 
 حسينية اإلماـ اػبميٍت طهراف 

 
 :عنوان الخطاب 
 ؿبطات للعزة وأخذ الدروس 

 

 :فهرس الخطاب 
 ؿبطة ال بد من الوقوؼ عندىا 
  النهوضعاشوراء وسبيل 
 مسؤوليات اإلنتخابات 
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 محطات للعزة وأخذ الدروس

أيّها اإلخوة واألخوات األعزاء. مرّة أخرى ربيوف وتكّرموف خبطواتكم  أرحب بكم أشد الًتحيب
من دي، وىذا وحضوركم يف ىذا اليـو البارد، ومن مكاف بعيد، ذكرى ىذا اليـو التارىبي، يـو التاسع عشر 

 ىو اؼبناسب والصحيح.

   محطة ال بّد من الوقوف عندىا: 

ىي يف اغبقيقة عوامل التقدـ التارىبي للشعوب. مل تكن عاشوراء  غبظات األحداث التارىبية الكربى
. أحيانَا يكوف اغبدث عميقَا وحكيمَا ومناسبَا يف حياة لكّنها زلزلت التاريخ وغَّتتو ،أكثر من نصف هنار

سنُت طويلة، بل ردّبا إىل قروف متعاقبة. وىذا ما قمتم بو أنتم أىايل قم  إىلألمة إىل درجة أف تأثَتاتو تبقى ا
ومن ىذه األعماؿ اؼبفجعة حادثة السابع هر دي حيث حرّكتم ىذه العجلة. يف يـو التاسع عشر من ش

عشر من دي اليت وقعت يف زماف رضاه شاه، حيث قرروا وفقَا ؼبخطط أعداء اإلسالـ وإيراف، ودبساعدة 
 اؼبرتبطُت بالبالط البهلوي آنذاؾ إخراج اؼبرأة اإليرانية من دائرة عفافها وحجاهبا والقضاء على ىذه اؼبثقفُت

لذلك خرجت يف يـو  الطاقة اإليبانية العظيمة اليت توفرت دائمَا للمجتمعات اؼبسلمة بفضل حجاب اؼبرأة.
ل ضبل شعارات "حفظ مظاىرات للنساء اؼبسلمات وذبمع ىائ 1356السابع عشر من شهر دي سنة 

اغبجاب". كنت حينها يف اؼبنفى وظبعت اػبرب بأّف النساء اؼبؤمنات اؼبسلمات الشجاعات بادرف ؼبثل ىذه 
اػبطوة. كاف ىذا جانبَا من فجائع زمن الطاغوت... القضاء على اؼببادئ الدينية، والقيم األخالقية، 

أرصدة الشعب من اؼبمارسات اليت قاـ هبا النظاـ والتقدـ االقتصادي، والعزة الدولية، وباختصار تبديد 
 الطاغويت األسود.

إستيقظ الشعب اإليراين يف الوقت اؼبناسب واستجاب لنداء قائده الكبَت ونزؿ إىل الساحة. التاسع 
بُذلت عشر من دي يشكل مثل ىذه احملطة التارىبية اغبساسة... ينبغي اغبفاظ على ىذه اؼبناسبات حية. 

 لقد أثبت أىايل قم أهّنم أوفياء  اعبماىَت وىذه احملطات اغبساسة.لتبديد مشاعر  وتُبذؿ جهود
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وملتزموف. ظهر يف ىذه الفًتات أشخاص نكثوا بيعتهم للثورة واإلسالـ واإلماـ، وعلى حّد تعبَت 
ر واػبسارة ،  و . نكث البيعة ىذا عاد عليهم بالضر ﴾َفَمن نََّكَث فَِإنََّما يَنُكُث َعَلى نَ ْفِسِو ﴿القرآف 

وأبدوا التزامهم، وىؤالء ىم  ﴾َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَىَد َعَلْيُو اللََّو َفَسيُ ْؤتِيِو َأْجًرا َعِظيًما ﴿البعض أبدوا الوفاء 
األكثرية الساحقة من شعبنا. ثبتوا على مواقفهم وحباىم اهلل تعاىل األجر اعبزيل، حباىم النصر يف اغبرب، 

 القوى العظمى يف صبيع اؼبيادين ومنَّ عليهم بالتنمية والتطور الوطٍت يف شىت اجملاالت.والنصر مقابل 

 

 عاشوراء وُسبل النهوض:

و لدّي كلمة عن ؿبـر وعاشوراء. ؿبـر من ىذه احملطات التارىبية،  لقد حفظ الشيعة عاشوراء بكّل 
مل يفارؽ طواؿ أعواـ متمادية أتباع أىل  وجودىم. الحظوا أّف ذكرى اإلماـ اغبسُت، واظبو، وتربتو، وعزاءه

عن ىذه األمور رغم كّل اعبهود اليت بذلت لذلك. ظبعتم دبا فعلو ؤمنُت هبم أبداَ. مل يتخّلوا البيت واؼب
اؼبتوكل وقطعو طريق الزوار. ىذه ىي اعبهود واؼبعارضات اؼبشهورة جداَ، وقد كانت ىناؾ على مّر الزماف 

الشيعة ت شكاَل علميَا يف الظاىر، أو شكاَل عاطفياَ، أو شكاَل ذبريبياَ، لكّن معارضات كثَتة جدَا ازبذ
يقولوف: مِلَ ترّوجوف للمآمت والبكاء والدموع بُت الناس؟ ىذه اؼبآمت والدموع  صمدت وهبب أف تبقى صامدة.

الصدور، وذرؼ ليست للمآمت والدموع، إمّبا ىي للقيم. ما يكمن وراء ىذه التعازي، واللطم على الرؤوس و 
األدمع ىو أعّز ما يبكن أف يوجد يف كنوز اإلنسانية. إهّنا تلك القيم اؼبعنوية اإلؽبية. إهّنم يروموف احملافظة 

 على ىذه القيم اليت جّسدىا اغبسُت بن علي وكاف مظهرىا.      

العقبات  إذا حافظت األمة اإلسالمية على اسم اغبسُت وذكراه وجعلتو مبوذجها فسوؼ ذبتاز صبيع
 -اعبماىَت، واؼبسؤولُت، والشخصيات الكبَتة، وشخص إمامنا اعبليل  -واؼبشاكل. لذلك نرى اعبميع 

ويف نظاـ اعبمهورية اإلسالمية من أوؽبا إىل آخرىا، على قضية اإلماـ شددوف يف سياؽ الثورة اإلسالمية ي
 ؽبذه التعازي جانبها الرمزي وؽبا جانبها اغبسُت وعاشوراء والتعازي اعبماىَتية ، وىذا التشديد يف ؿبلو. 
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طبعَا على اػبطباء، والوعاظ،  اغبقيقي... إهّنا تقّرب القلوب إىل بعضها وتنّور اؼبعارؼ وذبليها.
واؼبداحُت، والرواديد أف يتنّبهوا صبيعَا إىل أّف ىذه حقيقة عزيزة ينبغي عدـ التالعب هبا. ينبغي عدـ ازباذ 

ألعوبة يضيف ؽبا كّل شخص شيئاَ، ويعّلق هبا خرافة، ويقـو دبمارسات غَت معقولة  حقائق حادثة عاشوراء
باسم العزاء ، ىذه أمور هبب أف ال تقع. ىذا ليس ربّيزَا لإلماـ اغبسُت. ذات مرة ربدثنا حوؿ مواكب 

ارض عزاُء اإلماـ التطبَت وإذا بالبعض ىنا وىناؾ ترتفع أصواهتم: يا سيدي ىذا عزاء اإلماـ اغبسُت، ؼباذا يُع
اغبسُت؟! ىذه ليست معارضة للعزاء، إمّبا ىي معارضة للتفريط بالعزاء وتشويهو ،ينبغي عدـ تشويو عزاء 
اإلماـ اغبسُت. اؼبنرب واجمللس اغبسيٍت مكاف لعرض اغبقائق الدينية اغبسينية. ينبغي أف ُتصّب األشعار 

 .واألنشطة واؼبدائح  هبذا االذباه

لثورة كاف اؼبرحـو الشهيد مطهري يهتف يف حسينية إرشاد دبا مضمونو: واهلل اعلموا قبل سنوات من ا
أّف الشمر اليـو ىو... مث يأيت باسم رئيس وزراء إسرائيل الصهيوين آنذاؾ. وىذا ىو الواقع. كبن نلعن 

لنجابو حكومة بطريقة الشمر من العامل. إنّنا نلعن يزيدَا وعبيداهلل لشمر لنستأصل حالة الشمر والعمل ا
الطاغوت واغبكومة اليزيدية، وحكومة التهتك والفساد وحكومة ظلم اؼبؤمنُت يف العامل. اغبسُت بن علي ثار 

 ليمرّغ أنف اغبكومات اؼبعادية للقيم اإلسالمية واإلنسانية واإلؽبية بالًتاب ويقضي عليها.

ادية للظلم واؽبيمنة واجملالس اؼبعادية ىذا ىو معٌت ؾبالسنا... اجملالس اغبسينية معناىا اجملالس اؼبع
والعامل اليـو مليء  ىو استمرار واقعة اإلماـ اغبسُت.ألمثاؿ الشمر ويزيد وابن زياد يف ىذا العصر. ىذا 

بالظلم واعبور. أنظروا ماذا يفعلوف بشعوب العامل والفقراء والثروات الوطنية للبلداف. األبعاد العظيمة لتحرؾ 
إلماـ اغبسُت دروسو ليس فاتشمل كّل ىذه اؼبساحة الواسعة.  السالـ( ماعلي )عليه اإلماـ اغبسُت بن

 بل ألحرار العامل كّلو. وليس للمسلمُت فقط، ة فقط،للشيع

سبعُت سنة فقاؿ لقد تعّلمُت  قائد اغبركة التحررية يف اؽبند ذكر اسم اغبسُت بن علي قبل ستُت أو
 ، وكذا اغباؿ بُت اؼبسلمُت. ىذه ماَ أصالً أنّو ىندوسي ومل يكن مسل، واغباؿ منو
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إذا حافظت األمة اإلسالمية على اسم 
الحسين وذكراه وجعلتو نموذجاً 
فسوف تجتاز جميع العقبات 

 والمشاكل

 اليت يبكن للبشرية كّلها أف تنتفع منها.ذه اعبوىرة الثمينة ىي واقعة اإلماـ اغبسُت. أنتم خزّاف ى

ىكذا ينبغي أف يكوف التوجو يف عزاء اإلماـ اغبسُت: توسيع نطاؽ التبيُت واإليضاح والتوعية، وسبتُت 
لتدين عندىم، وتعزيز مشاعر الشجاعة والغَتة لدى اعبماىَت، وإخراجهم من إيباف الناس، وتكريس روح ا

والكسل... ىذه ىي معاين الثورة اغبسينية وإحياء عزاء اإلماـ اغبسُت )عليو  مباالة واػبموؿ حاالت  الال
 السالـ( يف زماننا. لذلك فهو حي وسيبقي حياَ دائماَ.

وعبانبو العاطفي أيضًا تأثَته على عواطف كافة الناس ومشاعرىم. وجانبو اؼبعنوي العميق ينَت أذىاف 
أصحاب الفكر والبصَتة. لقد ذكرت مرارًا طواؿ السنوات اؼباضية عبارة اإلماـ أمَتاؼبؤمنُت)عليو الصالة 

ىذا العلم إاّل أىل البصر " أال ال يحمل والسالـ( إذ يقوؿ: 
إهّنا راية اإلنسانية واإلسالـ والتوحيد اليت ال وبملها إاّل من  ". والصبر

"... البصَتة واالستقامة. البصر والصبركانت فيو ىاتاف اػبصلتاف " 
اإلماـ اغبسُت )عليو السالـ( مظهر البصَتة واالستقامة. وىذا ما أثبتو 
أتباع اإلماـ اغبسُت، فحينما ظهر بينهم بعد قروف من الزماف قائد  

وء، خلقوا ىذه اغبركة العظيمة. الثورة اإلسالمية العظيمة حدث كبَت وحكاية ىائلة نقف كبن اليـو يف كف
أواسطها. األبعاد العظيمة ؽبذا اغبدث ليست واضحة جدًا بالنسبة لنا. الذين سيأتوف يف مستقبل التاريخ 

كثر مّنا. يف عامل تتحرؾ فيو صبيع والذين يقفوف اليـو خارج ىذا الكياف يروف أبعاد ىذه اغبركة وعظمتها أ
األمواؿ والثروات والقوى والسياسات وكّل شيء باالذباه اؼبعاكس للقيم اإلنسانية والدينية، يظهر فجأة يف 
منطقة حّساسة من العامل ، وشعب ثائر يريد رفع راية القيم اإلنسانية و الصدع بنداء التوحيد. إهّنا معجزة.. 

 شن عليو اؽبجمات من كّل حدٍب وصوب... يهاصبو ىذه معجزة زماننا. مث تُ 
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لقد نّبهت دومًا بعض رجال السياسة 
الناشطين ممن يطلقون كالمًا سلبياً 
بعض األحيان ونصحتهم وقلت لهم 
حاذروا أن تبُهَت الحدود بينكم وبين 

.العدو أو تنمحي  

الكبَت والصغَت، الطواغيت وصغار الطواغيت بكّل قواىم، فال يُهـز إطالقاً، وليس ىذا وحسب؛ بل 
يهـز الكثَتين منهم ويفرض عليهم الًتاجع، وتالحظوف اليـو مؤشرات تراجع االستكبار. لقد انتصر 

 الشعب اإليراين يف ىذا الكفاح.

 

 البصيرة والكرامة: االنتخابات اإليرانية؛

واالنتخابات على األبواب، وىي بدورىا قضية مهمة جداً. إهّنا من مباذج عظمة ىذا النظاـ، لذلك 
ينكروف انتخابات الشعب اإليراين وىي ظاىرة بكّل ىذا الوضوح. يف الثورات اؼبختلفة ويف العهود التارىبية 

الشعوب لطرؽ مسدودة وقالوا: نريد صالحيات كاملة. حكم الدكتور مصدؽ اؼبتعاقبة وصل الزعماء وقادة 
يف ىذا البلد سنتُت ونّيف، وحل اجمللسُت آنذاؾ طواؿ معظم ذلكم العامُت وتويّل ىو صالحيات اجمللس. 
قاؿ: ال أستطيع العمل بدوف ىذا اإلجراء. وحكومة مصدؽ كانت حكومة شعبية لكّنها مل تصمد ومل 

. وإذا بثورة شعبية تقـو هبذا العدد من سكاف البالد... عدد يبلغ اليـو ثالثة أضعاؼ السكاف تستطع صرباً 
يومذاؾ، وبكّل ىذه اؼبؤامرات اليت رُباؾ ضد شعبنا، وكّل ىذه الدعاية اؼبضادة، وما فتئت الثورة تعتمد على 

ت اليت تعٍت تدخل اعبماىَت أصوات الشعب بكّل شجاعة. إهّنا مطمئنة الباؿ وتريد االلتزاـ باالنتخابا
 ومشاركتهم وازباذىم القرار... 

 

 مسؤوليات االنتخابات

االنتخابات وقيمتها وعظمتها،  أواًل ينبغي السعي غبفظ ومعرفة
وأف يتوجو الشعب لصناديق االقًتاع بتفاؤؿ وثقة. لألسف أالحظ يف 

تأكيدات على عدـ التالعب ، عدـ البعث  -وأسبٌت أف ال تكوف مغرضة إف شاء اهلل  -تصروبات البعض 
م االنتخابات بنزاىة تامة. التنفيذية يف البلد تقي منذ كبو ثالثُت عامًا واألجهزة باألصوات... أّي تالعب؟!

والبعض مل ىبجلوا فقالوا: ليأِت مراقبوف دوليوف لإلشراؼ على ىذه االنتخابات. األجانب، واألعداء 
 اؼبعارضوف ألصل االنتخابات وللشعب اإليراين وألي شيء يصب لصاحل إيراف، ليأِت ىؤالء 
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الغوا دوف سبب. لقد أوصينا توصياتنا طبعاً... ويكونوا حكماً! ىذه أكرب إىانة للشعب اإليراين. كاّل، ال يب
، واؼبشرفُت  أوصينا مراراً، وسنوصي صبيع العاملُت باستمرار، وزارة الداخلية، وؾبلس صيانة الدستور احملًـت
واؼبنفذين، فليدققوا وليقوموا بواجباهتم ومسؤولياهتم بنحو جيد وصحيح، فأصوات الشعب أمانة يف أيديهم. 

بالتدخل والنفوذ. لقد كررنا ىذه التوصية دوماً، وسبت مراعاهتا، وسَتاعوهنا أيضًا بفضل  ال يسمحوا ألحد
اهلل. ىذه القضية األوىل. ال يّشوىوا ظبعة االنتخابات العظيمة وىذا الفعل اعبماىَتي الكبَت دبا يبثونو دوماً 

 من شبهات حوؿ أنّو سيحصل تالعب، وسيحصل كذا وكذا.

التصرؼ يف االنتخابات بكرامة وشرؼ سواء الذين يرشحوف أنفسهم، أو الذين  على اعبميع  :ثانياً 
لسوء األخالؽ وسوء القوؿ ؼبرشحُت. ال ذبنح تيارات البالد يناصروف اؼبرشحُت، أو الذين ىبالفوف بعض ا

 فرح العدو لو حصلت. إطالقاً. ىذه من األمور اليت تُ  واإلىانة وتوجيو االهتامات

قاؿ بوش رئيس صبهورية أمريكا إنّنا ندعم  -قبل يومُت  -أنشطة العدو. قبل أمس  من ثالثاً: اغبذر
ذلك العدو اؼبتوحش اعبماعة الفالنية يف إيراف. ىذا عار لكل من تريد أمريكا دعمو وضبايتو. الذين يريد 

  دعمهم. والناس ثانياً، هبب أف ينظروا مِلَ يريد دعمهم؟ أّي نقص فيهم دفع العدو إىلدعمهم أواًل، 

واجو ىذا الشعب مؤامرات أمريكا وعداءىا وشىت ضرباهتا وإساءاهتا منذ شبانية وعشرين عاماً. فعلوا  
م كّل ما يستطيعوف ضد ىذا الشعب. حاذروا وأبقوا حدودكم معلومة. البعض مرتزقتهم والبعض خدمه

صرب. البصَتة... طبعاً كونوا مع ىؤالء أيضاً. ىذا من مواطن البصر والويعمل لصاغبهم. شّخصوا حدودكم 
واثقُت وأنا واثق أّف اهلل تعاىل لن وبرمكم فضلو، وذلك بربكة جهادكم وإيبانكم، فقد مّن اهلل تعاىل بلطفو 
وعونو وىديو ودعمو على ىذا الشعب وسيمنُّ عليو أيضاً، وسيكوف النصر النهائي لشعب إيراف ونظاـ 

 اعبمهورية اإلسالمية.

اهلل تعاىل صبيعاً، ويسعد األرواح الطيبة لشهدائنا، ووبشر روح اإلماـ اؼبطهرة مع  نتمٌّت أف يوفقكم
 أوليائو ويبّن عليكم صبيعاً باػبَت واألجر، ويرضي قلب اإلماـ اؼبهدي اؼبنتظر) أرواحنا فداه( عّنا.
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ليعلم المستكبرون الطغاة اآلن 
أنهم لن يستطيعوا إطفاء نور 
الصحوة اإلسالمية المتنامية 

 بالعنف والوحسشية.

 على غزةي أمر المسلمين بمناسبة الغارات نداء ول

 

 ...زيا أمة اإلسالـ الكربى، أيّها الشعب اإليراين العزي

إّف أحداث غزة الدامية ىذه األياـ مفجعة ومؤؼبة إىل درجة ال يبكن معها التعبَت عن اغبزف الناجم 
والنساء، والرجاؿ اؼبظلوموف، وبعد شهور من اغبصار اؼبطلق، عنها باللساف أو القلم. األطفاؿ األبرياء، 

بقساوة الصهاينة وشقائهم؛ الزىور الفتية ربًتؽ بنَتاف حقد رّملوف اآلف يف بيوهتم وديارىم يُقّتلوف ويُ 
 اعبالدين الغاصبُت أماـ أعُت آبائهم وأمهاهتم، واآلباء واألمهات وبًتقوف أماـ أنظار أطفاؽبم األبرياء. 

إفَّ أدعياء اغبضارة واإلنسانية يتفرجوف دبنتهى الوقاحة وبدـ بارد 
ودوف أّي اكًتاث على ىذه الفاجعة اإلنسانية الكربى، بل  أّف بعضهم 

صمت العامل اإلسالمي حياؿ ىذا يبدي ارتياحو ؽبا دوف خجل. 
  االعتداء النادر غَت مقبوؿ إطالقاً.

إفَّ على األمة اإلسالمية أف تَػْهُدر، وعلى الرؤساء اإلسالميُت أف يضربوا وجو النظاـ الغاصب بغضب 
 شعوهبم. 

، فالصهاينة اؼبستهًتوف  إمّبا إفَّ يد اغبكومة األمريكية أيضًا ملوثة بدـ الشعب الفلسطيٍت اؼبظلـو
 يرتكبوف ىذه اعبرائم اليت ال تغتفر بدعم من تلك اغبكومة اؼبستكربة الطاغية. 

على الشعوب واغبكومات اإلسالمية أف توصل نداء مظلومية الفلسطينيُت اؼبظلومُت إىل كّل أرجاء 
 العامل وتوقظ الضمائر الغافية. 

نية ىكذا ربت أقداـ الصهاينة؟! ىل ىل يعلم الشعب األمريكي أّف ساستو كبروا كّل اغبرمات اإلنسا
 تعرؼ الشعوب األوربية إىل أين أفضت 
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ليس من الصدفة أن تتزامن ىذه الجرائم 
العسكرية مع االعتداء على أسمى 

المقدسات اإلسالمية في بقعة أخرى من 
ر، فتنبري العالم الخاضعة لسيطرة االستكبا

األقالم القذرة والسياسات الشيطانية التي 
تدعمها إلى إىانة وىتك حرمة الساحة 

 المقدسة لمن ىو رحمة للعالمين

 أمور ساستهم ىيمنة الرأظباليُت الصهاينة على بلداهنم؟

وإنّو ليس من الصدفة أف تتزامن ىذه اعبرائم العسكرية مع االعتداء على أظبى اؼبقدسات اإلسالمية يف 
ليت تدعمها ربي األقالـ القذرة والسياسات الشيطانية ابقعة أخرى من العامل اػباضعة لسيطرة االستكبار، فتن

الساحة اؼبقدسة ؼبن ىو رضبة للعاؼبُت وؼبن إىل إىانة وىتك حرمة 
تدين البشرية كلها بالفضل لرسالتو اإلؽبية وذاتو اؼبقدسة  ؛النيب 

 (. لى اهلل عليو وآلواألكـر ؿبمد) ص

برسالتو أجل، إنّو اإلسالـ العزيز الذي أرعب اؼبستكربين 
التحررية اؼبقارعة للظلم، وبتحفيز روح الكرامة والعزة لدى األفراد 
والشعوب، وأشعل يف قلوهبم نَتاف اغبقد على الشعوب اؼبسلمة، 

 وجعل تصرفاهتم جنونية رعناء.

ليعلم اؼبستكربوف الطغاة اآلف أهّنم لن يستطيعوا إطفاء نور الصحوة اإلسالمية اؼبتنامية بالعنف 
 . والوحشية

إفَّ اؼبقاومة الباسلة للشعب الفلسطيٍت والشجاعة اؼبذىلة لرجاؽبم ونسائهم وشيوخهم وشباهبم حياؿ 
 الصهاينة السفاحُت دليل حّي على ىذا القوؿ. 

فَانتَ َقْمَنا ِمَن الَِّذيَن َأْجَرُموا ﴿إفَّ خاسبة ىذا الصراع انتصار اغبق على الباطل. وكما قاؿ عّز من قائل 
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنينَ وََكاَن حَ   .﴾قًّا َعَلي ْ

أحّيي أىايل غزة، والرجاؿ والنساء اؼبظلومُت اؼبقاومُت، واألطفاؿ األبرياء والرباعم اؼبفّتتة، وأسأؿ اهلل 
 ؽبم الصرب والفرج واالنتصار.
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إّن الذين يّدعون الديمقراطية يعلنون 
عداءىم بصراحة للديمقراطية 

 واالنتخابات في إيران.

 واختباراالنتخابات تكليف 
 االنتخابات ودور الشعب:

ووصف ظباحتو انتخابات يـو اعبمعة القادـ بأهّنا اختباٌر وطٍت عظيم لزيادة قّوة وعزّة الشعب اإليراين 
ونظامو اإلسالمي، وأكد قائاًل: إّف الشعب اإليراين الواعي والعاـز سيبعث مرة أخرى حبضوره اؼبكثف 

بادية على خيبة أمل االستكبار العاؼبي بقيادة أمريكا، كما أنّو العالواسع يف ىذه الفريضة السياسية و 
بانتخابو للفرد األصلح واؼبتدين واألمُت واؼبؤمن بالعدالة االجتماعية الذي ينبذ الفساد ويدافع عن حقوؽ 
احملرومُت واؼبصاحل الوطنية ولو موقف واضح من العدو؛ سيشكل ؾبلسًا قويًا ومتمسكًا بالقيم واؼببادئ 

 إلسالمية ونافعاً للبالد والشعب. ا

واعترب ظباحتو أّف بّث الشك والريبة يف نفوس الشعب اإليراين بشأف اػبدمات اعبليلة اليت أسدهتا 
اغبكومة واجمللس؛ بأنّو أحد أىداؼ الدعايات السياسية اليت يبثها األجانب، وأضاؼ: إفَّ معارضي تواجد 

التشكيك يف حرية ونزاىة وسالمة االنتخابات، لكٍّت أؤكد بكّل ثقة إىل الشعب اإليراين يف الساحة يسعوف 
 نتخابات يـو اعبمعة ستكوف كذلك. أّف االنتخابات اليت جرت حىت اآلف كانت صحيحة وأّف ا

  الوعي من خالل التصويت:

واعترب قائد الثورة اؼبعّظم ضرورة مشاركة الشعب الواسعة بأهّنا أىم مسألة يف انتخابات اجمللس الثامن، 
وقاؿ: إفَّ اؼبشاركة اؼبصَتية للشعب يف األعواـ الثالثُت األخَتة زادت من قّوة البالد واغبكومة وأحيت 

 أىداؼ وقيم الثورة يوماً بعد آخر. 

واؼبعتقد يف قلوب أبناء الشعب بأهّنا من أىم  وعدَّ ظباحتو صالبة اإليباف
قيم الثورة ،وأضاؼ: إفَّ العدالة االجتماعية ومكافحة الفساد ،وسيادة الشعب 
الدينية وعدـ فرض اآلراء الفردية واغبزبية واغبكومية وغَتىا على الشعب، 
وحرية انتخاب الشعب يف إطار اؼبقررات اإلسالمية من صبلة القيم ومبادئ 

 رة وأّف اجمللس الثامن سيتبلور بعوف اهلل ونبة ودقة الشعب على أساس ىذه القيم. الثو 
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إنَّ اإلمام الخميني الراحل كان 
الشعب ال يشيدون  يعتقد أّن أعداء

.بدون سبببأحٍد   

وأشار ظباحة السيد القائد إىل األداء اؼبختلف للمجلس يف صبيع دوراتو بشأف ـبتلف القضايا دبا فيها 
افة أبناء على كالطاقة النووية ،مؤكدًا ضرورة تدقيق الشعب يف اختيار النواب األكثر كفاءًة، وأضاؼ: إفَّ 

والتحقيق واستشارة األشخاص ذوي اػبربة واؼبطلعُت واؼبوثوقُت، أف ىبتاروا نواباً الشعب ومن خالؿ الدقة 
متدينُت وأمناء وعادلُت ومعارضُت للفساد ومساعدين للمحرومُت وملتزمُت خبط االماـ وأنصار القيم 

 اقف واضحة ومعينة حياؿ أفكار وأىداؼ األعداء. واؼببادئ اإلسالمية ،وأف يصّوتوا لصاحل الذين لديهم مو 

واعترب ظباحتو أّف اؼبشاركة يف االنتخابات ومن حيث اؼببدأ ىي عمل ذو ثواب اؽبي،  وأضاؼ: 
 بالتأكيد فإّف الدقة والتشخيص الصائب ؽبما ثواب مضاعف. 

وأشار إىل توصيات اإلماـ اػبميٍت الكبَت )ره( بعدـ اػبوؼ من سخط العدو وشتمو، متابعًا القوؿ: 
إفَّ اإلماـ اػبميٍت الراحل كاف يعتقد أّف أعداء الشعب ال يشيدوف بأحٍد بدوف سبب، وأّف الشعب اإليراين 

 لن ينسى ىذه التوصيات بتاتاً. 

فاصل بُت اجملاميع السياسة وأكد ظباحتو ضرورة وضع حد 
 -واألجانب، مصّرحاً بالقوؿ:    غبسن اغبظ أّف التيارات السياسية

يف البالد تتمتع برؤية ووجهات نظر مشًتكة  -سوى فئة قليلة
ذبنب اجملاملة والتحفظات عند مواجهة العدو ووضع الـ والثورة اإلسالمية، لكن هبب بشأف مبادئ اإلس

 تعاىل نصب األعُت وىذا يُعترب معياراً أىم.  مصاحل الشعب ورضى اهلل

: إّف أبناء الشعب سيأخذوف بعُت االعتبار ىذا اؼبعيار يف انتخاب نواب اجمللس لكي ظباحتووأضاؼ 
يداً يصبح اجمللس الثامن بفضل اهلل تعاىل ،ويف ضوء ضباس واشتياؽ الشعب ومشاركتو اغباشدة   ذبس

وأف يبهد األرضية للحكومة اغبالية إلسداء  إلسالـ والثورة اإلسالمية،حقيقيًا لتطلعات اؼبواطنُت وقيم ا
 ؼبسؤولياتو اعبسمية اؼبتمثلة يف سن القوانُت واؼبراقبة.  ات أكثر إىل أبناء الشعب،إضافةخدم
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 اؽبجمة على شخصية الرسوؿ "صلى اهلل عليو وآلو وسلم"

والدوؿ اػباضعة لنفوذىم أماـ اإلسالـ وأشار ظباحتو إىل االصطفاؼ العلٍت والصريح للصهاينة 
واؽبجمات اؼبنظمة على شخص النيب األعظم)صّلى اهلل عليو وآلو( ،مؤكدًا القوؿ: إفَّ قوى اؽبيمنة تشعر 

تنامي الصحوة  يب األعظم ومن نتائجها الطبيعيةاؼبسلمة بتعاليم النبالقلق واػبوؼ من اكًتاث الشعوب 
ُت البالغ عددىم ملياراً ونصف اؼبليار، وؽبذا السبب تطلق ىجماهتا الدعائية اإلسالمية وتزايد اقتدار اؼبسلم

 وإساءهتا للنيب األعظم )صّلى اهلل عليو وآلو(.  

واعترب ظباحة السيد القائد، اعبمهورية اإلسالمية اإليرانية بأهّنا حاملة لواء اإلسالـ والعاملة بتعاليم 
حًا بالقوؿ: إفَّ قضايا نظَت حقوؽ اإلنساف والديبقراطية والطاقة النيب األعظم)صّلى اهلل عليو وآلو( مصرّ 

ؼبمارسة الضغوط على إيراف، لكّن الرأي العاـ العاؼبي أدرؾ طبيعة ية، ىي ذرائع بأيدي األمَتكيُت النوو 
 اإلدارة   األمَتكية والكياف الصهيوين، ويعتربنبا بأهّنما أكرب عدو للبشرية من خالؿ مشاىدة جرائمهما

 اؼبتعددة يف غزة وفلسطُت والعراؽ. 

إىل معارضة الرئيس األمَتكي رظبيًا لقانوف حظر التعذيب، مضيفًا القوؿ: إفَّ أدعياء  ظباحتووأشار 
عم شعار الدفاع عن حقوؽ اإلنساف أصبحوا رظبياً وبملوف راية فبارسة التعذيب وىذه اغبقائق أدت إىل أف يَ 

يف إيراف فقط يومًا ما العامل؛ تردده الشعوب اؼبسلمة والكثَت من  يهتف بواؼبوت ألمريكا الذي كاف 
 الشعوب غَت اؼبسلمة.
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 ىوية الخطاب
 

 :المناسبة 
 شكر القائد للجماىَت بعد مشاركتها يف ملحمة االنتخابات 

 

 :الزمان 
  ربيع األوؿ 7اؼبوافق ؿ  15/3/2008السبت 

 

 :عنوان الخطاب 
 ملحمة االنتخابات شكر وانتصار 

 

 :فهرس الخطاب 
 اعبمهورية االسالمية والديبقراطية الصادقة  - أ

 اؼبشاركة باالنتخابات ربد لإلستكبار - ب
 أناس ال بد من شكرىم  - ت
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ليسّلم مجلس  الشعب اإليراني نزل
الشورى اإلسالمي لنّوابو، ويشكل ألربع 

اً، سنوات قادمة مجلساً واعياً، متدين
مقتدرًا،  نخبوياً، معادياً لالستكبار،

 شعبياً، وصاحب ىموم.

 ملحمة االنتخابات شكر وانتصار

 الجمهورية اإلسالمية والديمقراطية الصادقة

 أيّها الشعب اغبّر الشامخ، أيّها اؼبواطنوف األعزاء،

ىذه اؼبرّة أيضًا تنتصر مشاركتكم اؼبلحمية العزيزة على مكر األعداء، وتبّدؿ الكمَّ اؽبائل للحرب 
النفسية اليت شنها العدو من أجل إفشاؿ االنتخابات إىل فقاعة فارغة تائهة. لقد أثبتت اعبمهورية 

عامًا ويف ظروؼ الشدة  30انتخابات شعبية حرة يف أقّل من  30المية اآلف، وبعد إقامتها كبواإلس
دية، من الديبقراطيات والرخاء، أهّنا أصدؽ نظاـ ديبقراطي يف العامل اغبديث، وىكذا تتعرض النماذج اؼبا

الالدينية إىل أنواع االستبداد الفردي واغبزيب والطبقي، تتعرض 
اعُت من تدرهبياً لشكوٍؾ وعالمات استفهاـ أساسية يف أعُت الو 

 أبناء اجملتمع اإلنساين.

 تحٍد لالستكبار :  اركة باالنتخاباتالمش

وسط ضجيج عدـ االنسجاـ اؼبفتعل الكاذب بُت 
نماذج اؼبعادية للدين اعبمهوري واإلسالمي، ىا ىو نظامكم اعبماىَتي واإلسالمي يتحدى كّل الاعبانبُت 

نبتكم ووعيكم حّطما وأحبطا مرّة أخرى كّل اغبيل الشيطانية، من إصدار القرارات ومقاطعة  واعبماىَت.
النظرة السوداوية  االنتخابات إىل دعوة اؼبراقبُت األجانب للتدخل يف حقوؽ الشعب وحياتو، ومن إشاعة

خبصوص إدارة البالد إىل إرعاب اعبماىَت من خطر ىجـو األعداء، ومن هتمة عدـ سالمة االنتخابات إىل 
اإلوباء بيأس الشعب وعدـ اكًتاثو، وخصوصاً التنبؤات اإلعالمية الشيطانية حوؿ عدـ مشاركة الشباب.لقد 

و ورجالو، شيبو وشبانو، مدنييو وقروييو، نزؿ مرة أخرى نزؿ الشعب اإليراين الشريف الواعي ؼبسؤولياتو بنسائ
إىل اؼبيداف ليسّلم ؾبلس الشورى اإلسالمي لنّوابو، ويشكل ألربع سنوات قادمة ؾبلساً واعياً، متديناً، لببوياً، 

 معادياً لالستكبار، 
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الالحق على استعداد  ّن شباب وفتيات الجيلإ
الستالم ىذه الجمهورية المقدسة التي أثمرتها 

دماء عشرات اآلآلف من الشهداء وجهاد 
.الشعب اإليراني  

.  مقتدراً، شعبياً، وصاحب نبـو

 أناٍس ال بّد من شكرىم:

أضبد اهلل اغبكيم العزيز خبشوع ومن أعماؽ وجودي، وأشكركم أيّها الشعب العظيم من الصميم على 
د الفاخر وعرضكم االرباد الوطٍت يف هناية مثل ىذا اؼبشه-بتوفيق من اهلل وبعزيبتكم الراسخة  -صنعكم

وينبغي أف أشكر خصوصًا الشباب األعزّاء الذين اضطلعوا حسب ـ الذي أُطلق عليو ىذا العنواف. العا
اف قد ارتفع دبقدار اإلحصاءات بنصيٍب كبَت من ىذه اؼبشاركة العامة، ومع أّف اغبد األدىن لسن االقًتاع ك

الثامنة عشرة من اؼبشاركة يف االنتخابات، ااّل اليُت من الشباب اليافعُت دوف م حيث ُحـر عدةثالثة أعواـ 
أّف  اؼباليُت من الشباب مادوف الثالثُت من العمر ىرعوا لصناديق االقًتاع، و أثبتوا دبشاركتهم اغبماسية؛ أّف 

ا دماء عشرات شباب وفتيات اعبيل الالحق على استعداد الستالـ ىذه اعبمهورية اؼبقدسة اليت أشبرهت
اآلآلؼ من الشهداء وجهاد الشعب اإليراين طواؿ سنوات 

حيٌة وتزداد حيويًة متمادية. لقد أثبّتم أّف الثورة اإلسالمية 
وأرى لزامًا علي أف أشكر من الصميم كافة دبرور الزمن.

التيارات السياسية اليت شاركت يف ىذا االختبار الكبَت من 
ذلك منّفذي االنتخابات منطلق الشعورباؼبسؤولية، وك

رى واؼبشرفُت عليها الذين ربّملوا على عاتقهم تارًة أخ
اؼبسؤولية القانونية، وصانوا أصوات الشعب بصدؽ وأمانة، واإلذاعة والتلفزيوف ودبساعيهم اؼبضنية أعباء ىذه 

العاملُت يف ؾباؿ وسيلة اإلعالـ الوطنية اليت زادت بفنها وإبداعها من رونق أجواء اغبماسة واؼبشاركة، و 
اغبفاظ على النظاـ واألمن وتوفَت الطمأنينة الذىنية ألبناء الشعب، وسائر وسائل اإلعالـ اليت ساعدت 
على إقامة االنتخابات بأفضل صورٍة فبكنة، واؼبرشحُت الذين أحرزوا أو مل وبرزوا أصوات اؼبقًتعُت، وبالتايل 

يابية يف خدمة الشعب.على أمل أف يوّفق اجمللس الثامن بعوف نّواب اجمللس السابع الذين أمضوا دورهتم الن
من اهلل وتوفيقو وبعناية سيدنا اإلماـ اؼبهدي اؼبنتظر)أرواحنا فداه(  وعرب شعوره بأعباء اؼبسؤولية الدينية 

مية. إف مضاعفة حيوية وفاعلية اعبمهورية اإلسالوالثورية، إىل ربقيق التقدـ اؼبضطرد للبالد، والعزة الوطنية، و 
 .شاء اهلل
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 ىوية الخطاب
 

 :المناسبة 
  ىػ.ش.1387نداء القائد إىل الشعب اإليراين ؼبناسبة بدء العاـ اعبديد 

 

 :الزمان 
 20-3-2008  ىػ1429ربيع األوؿ  12اؼبوافق لػ 

 

 :عنوان الخطاب 
 عاـ االبداع واالزدىار 

 

 :فهرس الخطاب 
 التهنئة باألعياد اؼبباركة  - أ

 اؼبنصـر إلقاء نظرة على العاـ - ب
 طموحات العاـ اعبديد - ت
 التعاوف سبيل التقدـ - ث
 موطن اإلبداع وشبرتو  - ج
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 عام االبداع واالزدىار

يا مقلب القلوب واألبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا ؿبوؿ اغبوؿ واألحواؿ، حّوؿ حالنا إىل أحسن 
 اغباؿ. 

 التهنئة باألعياد المباركة
السنة: أواًل الوالدة السعيدة للنيب اؼبكـر )صلى اهلل عليو وآلو شبة ثالثة أعياد يف مستهل الربيع ىذه 

وسلم( مث اؼبيالد السعيد إلمامنا الصادؽ )عليو الصالة والسالـ( ، ومن مث عيد النَتوز الوطٍت اإليراين. 
اين وكافة وأبارؾ لو األعياد اؼبباركة، وأبارؾ كذلك لعمـو الشعب اإلير مامنا بقية اهلل )أرواحنا فداه( أحّيي إ

اؼبسلمُت وكل ؿبيب وعشاؽ أىل بيت النيب، وكذلك عبميع الشعوب اليت تعتز بعيد النَتوز وتشارؾ اإليرانيُت 
احتفاؿ بداية السنة ىذا. نتمٌت أف يكوف ىذا العاـ الطيب وىذا الربيع اعبميل اليانع عامًا حافاًل لعامة 

 اؼبسلمُت وال سيما الشعب اإليراين العزيز. 

الضروري يف مستهل كلميت أف أبارؾ لعوائل الشهداء اؼبعّظمة واؼبعاقُت واؼبضحُت يف سبيل  أرى من
 اغبق.

 إلقاء نظرة على العام المنصرم:
عامًا مهمًا وزاخراً  86. كاف عاـ 87وأخرى سريعة على سنة  86لنلق نظرة عابرة على عاـ 

اف ىناؾ حدث إلقاء القبض على البحارة باألحداث وبواعث العزة لشعب إيراف. يف بداية ىذا العاـ ك
عنهم وإطالؽ سراحهم... اغبدث الذي أعزَّ شعبنا الكرًن عتدين على بالدنا ومن مث العفو األجانب اؼب

 ورسم لو يف العامل وجهاً مقتدراً ويف الوقت ذاتو صبوراً ومتساؿباً. 
تخاب نواب ؾبلس الشورى اإلسالمي ويف هناية العاـ كانت االنتخابات اعبماىَتية العظيمة الكربى وان

حدثًا كبَتًا أماـ أنظار العامل اغبائرة، ومصَتيًا لشعب إيراف على مدى أربعة أعواـ. وقد أجلى شعبنا العزيز 
يف ىذا اغبدث أيضًا عن عظمتو، واقتداره، ومشاركتو الصلبة، وعزيبتو اعبادة إلدارة البالد بشكل صحيح 

 لبلد.واؼبسانبة يف ميادين إدارة ا

 مت إقباز أعماؿ قيمة من قبل مسؤويل البالد ػ سواء  86على امتداد سنة 
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اغبكومة، أو اجمللس، أو اؼبسؤولُت يف صبيع القطاعات اؼبختلفة ػ وأقبزت كذلك مشاريع كبَتة من قبل 
ؼبيادين أبناء الشعب، واالربادات العلمية، ومنظومات طلبة اعبامعات والباحثُت لشعب إيراف تقدمت بو يف ا

والصعد اؼبختلفة؛ حاالت التقدـ العلمي، والعمراين، وأعماؿ البناء اؼبهمة اليت سبت يف قطاع إعمار البالد،  
كانت كلها ػ سواء ما يتعلق منها دبرحلة التشريع أو طور التنفيذ ػ مفيدة لشعب إيراف وسببًا يف التقدـ 

 واالزدىار إف شاء اهلل.

خسائر ووفيات وإخفاقات طبعاً، سواء خبصوص الربامج اؼبتنوعة أو وقد كانت ىناؾ على مر السنة 
خبصوص فقداف بعض الشخصيات العزيزة. وىذه ىي اغبياة على كل حاؿ، فاألفراح واألحزاف، واغبالوة 

أماـ أي شعب؛ واؼبهم ىو أف يستطيع الشعب يف غمرة ىذه األحداث رارة كانت دومًا فبتزجة ببعضها واؼب
ألىدافو بشكل واضح وقطع خطوات واسعة كبوىا. وكاف اغبدث اؼبؤسف األخَت فقداف  اؼبتنوعة النظر

 الطلبة اعبامعيُت األعزاء يف حادث مفجع أصابنا صبيعاً يف الصميم.

 طموحات العام الجديد

الذي يبدأ اآلف فآفاقنا وطموحاتنا مشرقة جداً. يف ىذه السنة يُتم نظاـ  87أما خبصوص عاـ 
اإلسالمية اؼبقدس عامو الثالثُت وهبتاز ثالثة عقود من الزمن. يف ىذه العقود الثالثة بذؿ الشعب اعبمهورية 

الدفاع عن البلد، وعن االستقالؿ والعزة الوطنيُت، ويف التقدـ كبو  واؼبسؤولوف جهودًا جد قيمة يف اإليراين
اين على تعويض زبلف السنوات الرقي العلمي والعملي. طواؿ ىذه األعواـ اؼبتمادية عمل الشعب اإلير 

الطويلة اؼباضية اليت سبقت الثورة، وقد أحرز قباحات كبَتة على ىذا الصعيد. ما مت إقبازه يف ىذه األعواـ 
سيسجل كأعماؿ فبيزة وخالدة يف تاريخ الشعب اإليراين إف شاء اهلل.لقد عقدنا الكثَت من اآلماؿ على 

خل ساحة العمل واعبد ؾبلس فيت جديد، وثانيًا ىناؾ اغبكومة العمل والسعي يف ىذه السنة. أواًل سيد
اػبدومة الدؤوبة اليت ال تعرؼ الكلل. إذا استطاع اجمللس واغبكومة الربؾبة لألعماؿ حبكمة ووعي وتدبَت إف 
شاء اهلل ، فمن اؼبأموؿ أف ننجز أعمااًل كبَتة يف ىذه السنة. على اؼبستوى الداخلي وعلى اؼبستوى الدويل 

 ؼبعقد وبتاج الشعب اإليراين إىل أعماؿ وإبداعات وجهود جادة. ا
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علينا تعويض ما خسرناه يف اؼباضي ػ يف عهد حكومة الطواغيت ػ وأدى إىل تأخرنا؛ وىذا يستدعي أف 
نتابع مساعينا أكثر فأكثر وجبد أكرب. ما كبتاجو على الصعيد الداخلي ىو تشخيص الطرؽ السريعة 

ب التدبَت والوعي واغبكمة؛ إذ ليس بوسعنا السَت ببطء وبنحو عادي، بل علينا التحرؾ واؼبختزلة إىل جان
بسرعة مدروسة ومنظمة ومنضبطة وإقباز اؼبشاريع اليت ستبقى ذخرًا لألجياؿ القادمة. على الصعيد الدويل 

ذا الصعيد اؼبعقد لدينا يف العامل أصدقاء، ولدينا أعداء، وشبة أطراؼ ليست معادية لكنها منافسة لنا؛ وى
يستدعي أف لبطط عبهودنا حوؿ مدار التدبَت، والشجاعة ، والعزة. وإذا قبحنا يف ىذا اؼبيداف فسيًتؾ ىذا 

 النجاح تأثَتاتو على النجاحات الداخلية والتقدـ الكبَت للشعب اإليراين يف حياتو.

سباماً، ويعلموف أف االستسالـ من حسن اغبظ أف مسؤويل البالد يأخذوف العزة الوطنية بنظر االعتبار 
تصاب والًتاجع ليس سبيل النجاة من أطماع األعداء. إف كاف العدو يتصرؼ على أساس منطق القوة واالغ

إىل األماـ. اغبل بالنسبة للشعب اإليراين يكمن يف التوفر على االقتدار. فيجب الوقوؼ بوجهو والتقدـ 
فقط، بل علينا أيضاً التوفر على االقتدار العلمي، واالقتصادي،  واالقتدار ىنا ليس دبعٌت االقتدار العسكري

واألخالقي واالجتماعي، وفوؽ كل ىذا البد من إحراز االقتدار اؼبعنوي والروحي الذي يتأتى للشعب 
 باالتكاؿ على اهلل تعاىل. 

 التعاون سبيل التقدم

ين للقوة واالقتدار، فعلى الشعب إذا أردنا التقدـ وبلوغ األىداؼ يف ميداف اكتساب الشعب اإليرا
 واغبكومة أف يبدوا لبعضهم أيادي الود والتعاوف الكامل، وقد كاف الشعب دومًا واغبمد هلل سندًا ودعامة

الدعم أكثر فأكثر وتكريس حالة التعاوف بُت اعبماىَت واغبكومة. شرائح للمسؤولُت، وينبغي استمرار ىذا 
لعلماء واؼبثقفُت والباحثُت، شروبة الطلبة اعبامعيُت، شروبة العماؿ الشعب اإليراين اؼبختلفة، شروبة ا

والفالحُت، شروبة اؼبستثمرين والقادرين باستثماراهتم على التقدـ بالشعب اإليراين إىل األماـ، ومدراء 
تقدـ القطاعات اؼبختلفة واؼبؤسسات اغبكومية واألىلية، على ىؤالء صبيعًا أف يشعروا أف األعباء الثقيلة ل

البالد تقع على كواىلهم، وأف ىذا تكليف إؽبي وصباىَتي تعود شباره على اعبميع، وسينتفع منو اعبميع 
 خصوصاً الذين ينهضوف بو على أحسن وجو.
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 مواطن اإلبداع واإلزدىار
 إنٍت أتوقع شيئُت ؽبذا العاـ: 

اإلبداع يف كل ىذه القطاعات اليت ذكرناىا. وبتاج اؼبسؤولوف اغبكوميوف إىل اإلبداع يف   -1
أساليبهم االقتصادية والسياسية والدبلوماسية، ويف التقدـ بالبلد كبو العلم والبحث العلمي، 
 ونشر الثقافة اإلهبابية يف ربوع البلد وعمارتو، ويف تقدًن اػبدمات لكافة الشرائح، ال سيما
الشرائح احملرومة واؼبظلومة،. وىذا ما وبتاجو أيضًا أبناء الشعب يف اعبامعات، واؼبراكز 
االقتصادية، ويف شىت اؼبؤسسات االجتماعية واػبدمية... كل واحد حباجة إىل اإلبداع ي 
عملو وصعيد نشاطو. ىذه ىي النقطة األوىل اليت نتوقعها. هبب أف يعم اإلبداع مناخ البالد 

العاـ، وأف يعد اعبميع أنفسهم مكّلفُت بإدراج األعماؿ اعبديدة واؼببتكرة ػ يف ظل يف ىذا 
 اإلدارة السليمة والتدبَت الصحيح ػ ضمن أنشطة البالد. 

أف تثمر وتزدىر اؼبشاريع اليت سبت يف السنوات السابقة، من قبيل األعماؿ اليت شبرة اإلبداع:  -2
اليت اجًتحها اؼبسؤولوف وأبناء الشعب يف  قامت هبا اغبكومة، واالستثمارات الكربى

القطاعات اؼبختلفة ػ سواء االستثمارات اؼبادية أو اؼبعنوية ػ ىذه كلها هبب أف تثمر وتزدىر 
ويلمس الناس نتائجها يف حياهتم. بعض اؼبشاريع تبدأ اآلف لكنها ال تؤيت أؤكلها بسرعة. 

والكثَت من األعماؿ اليت سبت يف السنُت اؼباضية اؼبشاريع اليت مت القياـ هبا يف األعواـ األخَتة 
ينبغي أف تؤيت نتائجها تدرهبيًا للناس فيشعروا حبالوهتا. ينبغي ؼبا زرعناه أف يزدىر وذبٍت 

 اعبماىَت شباره.
لذلك أظّبي ىذا العاـ عاـ " اإلبداع واالزدىار" وأسبٌت أف يشهد شعبنا نتائج طيبة يف ؾبايل اإلبداع  

وأف يقضي العاـ إف شاء اهلل بأفضل وجو فبكن، وبعزة، وموفقية، وىناء، وفرح، وسبّكن واالزدىار، 
 أكرب.

أسأؿ اهلل تعاىل التوفيق لكل أبناء شعبنا األعزاء واؼبسؤولُت احملًتمُت، وأسبٌت أف يشمل دعاء إمامنا بقية 
وبدأ  ا الكبَت ػ الذي فتح ىذا السبيلاهلل )أرواحنا فداه( كافة اعبماىَت، وأف وبشر اهلل الروح اؼبطهرة إلمامن

 الشعب اإليراين ػ مع أوليائو. ىذا الفصل اعبديد من حياة 
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 ىوية الخطاب

 

 :المناسبة 
  لقاء ظباحتو مع حشد غفَت من زوار اإلماـ الرضا )عليو السالـ( وأىالػي مػدينػة مشهد

 اؼبقػدسػة    
 

 :الزمان 
  أوؿربيع  12اؼبوافق لػ  20/3/2008اػبميس 

 

 :المكان 
 عليو السالـ" اغبـر اؼبطهر لإلماـ الرضا" 

 

 :عنوان الخطاب 
 ربديات االبداع واالزدىار 

 

 :فهرس الخطاب 
 ضرورة ربقيق التقدـ واإلبداع والعدالة - أ

 خطوات على طريق التقدـ - ب
 الغرب وانتهاؾ حقوؽ اإلنساف - ت
 اإلساءة للنيب مؤامرة لن تنجح  - ث
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الخط إّن ان تص ار الثورة اإلسالمية أزال 
الباطل الذي كان يقس ّم على مدى 
السنين الماضية بلدان العالم إلى 

 قسمين فإّما   حاكم أو م حك وم

 اإلبداع واإلزدىار:الجمهورية اإلسالمية وتحّديات 

الػرابػع مػن ثػورهتػا اإلسالمية، حباجٍة إىل ػالد وبػغيػة الدخوؿ يف الػعقػد اػبامنػئي أّف الب  اإلماـأعلن  
 عنصرين مهمُت يتػمثػالف يف ربقيق التقدـ ونشر العدالة.

 

 ضرورة تحقيق التقدم واإلبداع والعدالة

أىػميػة   -فػي معػرض تبيينو ألىم مكاسػب النػظاـ اإلسالمػي خػالؿ العقود الثالثة اؼباضية -وقاؿ
العقد الثالث للثورة اإلسالمية،وأضاؼ: وضرورة وحاجة البالد إىل االبداع واالزدىار خالؿ العاـ األخَت من 

التػطور اؼبشفوع بالعدالة ىو أف يعترب اؼبسؤولػوف يف ـبتلف اجملاالت أّف اإلبداع إّف من ضرورات ربقيق 
خػالؿ العػاـ  -وبدعٍم من الشعب-واالبتكار  مػن واجبهم،  وأف يتم

 اعباري إكماؿ كافة اؼبشاريع وبعض االعماؿ اليت بدأت سابقًا أو
 انطلقػت خػالؿ األعػواـ األخَتة.

ولدى استعراضو ألىػم أسبػاب تسػميػة العاـ اعباري بعاـ االبداع 
واالزدىار ،أشارظباحتو إىل االبداع التػارىبػي والعػظيػم للشعب اإليراين 

يقسػّم ذي كاف مية أزاؿ اػبط الباطل ال: إّف انػتصػار الثورة اإلسالػتصػار الثورة اإلسالمية ،وأضاؼاؼبتمثل بان
، حيػث أعػلنػت اعبمهورية  على مدى السنُت اؼباضية بلداف العامل إىل قسمُت فإّما   حاكم أو مػحكػـو

 اإلسالمية معارضتها صراحًة للنزعة التسلطية بكافة أشكاؽبا.

 وأشار ظباحة السيد القائد إىل أّف النظاـ اإلسالمي وخالؿ العقود الثالثة اؼباضية صمػد 
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ضرورات ىذه المرحلة إزالة من 
النواقص والتحرك بسرعة بغية التعويض 

 عن التخلف القديم

إىل أّف ىػذا الصمود أّدى إىل  ػف التارىبي واؼبمتاز، منػّوىاً قوى الغطرسة عبػر سبػسكػو هبػذا اؼبػوق أمػاـ
مواجهة القوى السلطوية. وقاؿ: إّف منطقة الشرؽ الشرؽ  األوسػط لصاحل الشعوب يف تغيَت أوضاع 

عضالهتم، ربّولت ويستعرضوف  ففيو اؼبػستػكبػروف واألمَتكيو  األوسط  التػي كػانػت فيما مضى مرتعًا يصوؿ
 .إلحباطات وىزائم األمَتكيُت اليػـو إىل معرض

وأؼبػح ظباحتو إلػى صمػود وحػػـز النظاـ اإلسالمي يف مواجهة ـبتلف اؼبؤامرات والضغوط على مّر 
االعواـ اؼباضية بدعٍم مػن أبناء   الشعب اإليراين   ، وتابع قائاًل: إّف العػدو قػاـ خػالؿ األعواـ   الثػالثيػن 

دي، اغبػرب الػنفػسية وإثارة الفوضى، لكّن اؼباضية بكّل ما لديو من فرض اغبرب علينػا، اغبظر االقتصػا
اعبمهورية  اإلسالمية صمدت أمامهم  وسبكنت من تعزيز قػدراهتػا أكثػر فأكثر، واليـو نشاىػد أّف رسالة   

 جذورىا استشرت يف العمق أيضاً.  -و إضافة إىل انتشػارىػا ظاىػريػاً -الثورة اإلسالمية 

 

 خطوات على طريق التقدم

ورأى ظباحتو أّف حػركػة تقػدـ النظاـ اإلسالمي اؼبتنػاميػة  
خػالؿ الػعقػود الثالثة اؼباضية ىي من نتاج اتكاؿ الػشعػب اإليراين 

قػاؿ: إّف النظاـ اإلسالمي األعداء،  و  ، وصمود الشعب يف مواجهة-ال سيما الشباب-على عزمو ومواىبو 
أعتاب الػدخػوؿ فػي العقد الرابع من حياتو الػمبػاركػة، ومػن ضرورات ىذه اؼبػرحلػة إزالة الػنقػائص على  

 والتحرؾ بسرعة بغية التعويػض عػن التػخلػف القػديػم وربػقيػق  األىػداؼ والتػطلعػات اؼبنشودة. 

مػن أىػم عنػاصػر الػعقػد الػرابػع لػلنػظاـ اإلسالمػي،   أّف التقدـ والعدالة ميةواعترب قائد الثورة اإلسال
وأضػاؼ: إّف العدالة بدوف التقدـ ستؤّدي إىل اؼبسػاواة يف الفقر، والتقدـ بدوف العدالة ليس جيدًا أيضاً، 

 األرضية أماـ  الطبقيػة وسبيهد وتقدـ اجملتمع، هبب تقليل الفوارؽلك ألنّو إىل جانب ربقيق الرخاء وذ
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 صبيع اؼبوىوبُت بشكل متساوي للتحرؾ والعمل  واإلنتاج. 

وأؼبح ويل أمر اؼبسلمُت إىل الػنجػاحػات والتقدـ الذي  أحرزه النػظاـ اإلسالمػي رغػم الضغوط 
نية الشيطانية ونػظاـ واؼبؤامرات، مصّرحًا بالقػوؿ: لقػد فشل أعداء الشعب اإليػرانػي اؼبػتمػثلػوف بالصهيو 

وشعاراهتم الزائفة فقدت قبػل الرأي العػاـ العػاؼبػي ومػنعػزلػػوف ؼبي حىت اليـو ،وىم منبوذوف مػن االستػكبػار العا
 بريقها. 

 الغرب وانتهاك حقوق اإلنسان:

حػوؿ الدفاع عن حقوؽ اإلنساف، وقاؿ: يف حُت أف  ظباحتو إىل مػزاعػم االمػَتكيُت وأشار
ائيات الػرسػميػة كػشفػت بػأّف اإلدارة األمريكية وخالؿ األعواـ الػستػة اؼبػاضيػة قامت باستجواب اإلحص
على مكاؼباهتم اؽباتفيػة، ورئيس اعبمهورية أيضًا حاؿ دوف مليوف شخص يف ىذا البلد وتنصتت  32حوايل 

 ؽ اإلنساف. سبرير قانوف حظر التعذيب ،فكيف يبكن ؽبذه الدولة التشدؽ بالدفاع عن حقو 

 -وأؼبح ظباحة السيد القائد أيضاً إىل وجػود أكثػر من مائيت معتقل سري أمَتكي يف شىت أكباء اؼبػعمػورة
اذا ،وقػاؿ: إّف األوروبيُت الذين يتشدقوف بالدفاع عن حقوؽ اإلنساف بشكل أو  آخر، ؼب-ال سػيمػا أوروبػا 

 ػتهػاكػاً صارخاً غبقوؽ اإلنساف. السرية اليت تشكػل انيصػمتػوف حيػاؿ ىذه السجوف 

، «اؽبػولػوكػاسػت»وتابع ظباحتو قائاًل: إّف الغربػييػن الذين يثَتوف الفوضى دبجرد توجيو أّي سؤاؿ حوؿ 
)صّلى اهلل وأكد عليو وآلو(، بل ويتماشوف معهم.  ؼباذا ال يعربوف عن معارضتهم لإلسػاءة إىل النيب األكـر

بعػض الدوؿ األوروبية استخالص العرب من كػراىيػة الرأي العاـ العاؼبي ألمػريكػا  ويل أمر اؼبسلمُت أّف علػى
أف تشكل  والػكيػاف الصهيوين، وأضاؼ: إّف حقوؽ اإلنسػاف تفػرض اليـو على صبيع اغبكػومػات والػشعػوب

راين يف ىذا اجملاؿ ىو اؽبيمنة األمَتكية والصهيونية  اؼبسيطرين عليهػا، والشػعػب اإليصفًا واحدًا يف مواجهة 
 أكثر صػراحػًة وشجاعًة من اآلخرين. 

وأشار  ظباحتو إىل شعػار أميػركػا والدوؿ الغربيػة علػى صػعيػد الػدفػاع عػن الديبقراطية، وقاؿ: لقد 
انكشف كػذب ىػذه اؼبزاعم للجميع، ألهّنم  يوجهوف الناس بيد من حديد يف أّي منطقة بالعامل تتعارض 

 ع آرائهم وخَت دليل على ذلك حكومة ضباس الشعبية يف فلسطُت.آراؤىا  م

 واعػتبػر ظباحتو أّف الػتصػروبػػات 
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اػباوية اؼبناىضة لنظاـ السيادة الشعبيػة يف النظاـ اإلسالمي؛ بأهّنا من النماذج األخرى ػبواء شعارات 
الدوؿ الغربية، وأضاؼ: إّف النظاـ اإلسالمي الذي وبظي بسيػادة شعػبيػة واسعة ومنقطعة النظَت يف العػالػم، 

علػى مػدى الػعقػود الثػالثػة اؼباضية وىي هػدد باغبظر واؽبجـو العسكري، وىذه القضايا كانت موجودة يُ 
 ليست جبديدة. 

وأشار  قػائد الثورة اإلسالمية إلػى عػػـز وجهوزية الشعب و اؼبسؤولُت لتحقيق التقػدـ والتطور اؼبتنامي 
يف ضوء القيم اإلسالمية ،منّوىًا بالقوؿ: إّف النظاـ اإلسالمي سيػشهػد ازدىارًا متناميًا ونأمل بأف تكػوف 

 شبراً من أوؿ أيّاـ ىذا العاـ.  وأكثراألخَتة  للعاـ اعباري أفضل  األيّػاـ

 اإلساءة للنبي)ص(؛مؤامرة لن تنجح:

ويف جانب آخر من تصروباتػو، اعػتبػر ظباحة السيد القائد أّف النيب  األعظم)صّلى اهلل عليو وآلو(  
إليو كما   ُيّكن اليـو للػنبػي األعظم  واإلساءةالذي  مظهر الطهػر واألمانة والصدؽ والػفتػوة ،وقػاؿ: إّف العداء

 العداء لرسالتو التػوحيػديػة ودعوتو إىل نشر العدالة واغبرية. ف يف عهػد اعبػاىػليػة يعود إىل كا

وأشار إىل أّف اؼبسيئُت للنيب األعظم)صّلى اهلل عليو وآلو( إمّبا يقوموف هبذا األمػر اؼبػشيػن مػن منطلق 
وؼ واؽبزيبػة متػابعػاً، القوؿ: إّف اإلسالـ أدخل الػرعػب فػي نفػوس اؼبتغطرسُت واؼبستكربين الضعف واػب

)صّلى اهلل عليو وآلو(، ولكػّن ىػذه اؼبؤامرة أيضاً ستفشل. ػذلػك عمػدوا إىل اإلساءة للنيب ول  االكػـر

يد نشر معػارؼ أىػل الػبيػت صع على "عليو السالـ"وأشار ظباحتو إىل الػدور البػارز لػإلمػاـ الصادؽ 
مؤكدًا القوؿ: إّف العامل  يػل وجهوده بغية تعزيز اؼبسلمُت،)عليهم السالـ( واإلسالـ اؼبػحمػدي األص

 واالرباد.أحوج ما يكوف اليػـو إىل الوحدة اإلسالمي ىو 

على مشًتكات اؼبذاىب الوحدة واعبمهورية اإلسالمية، تتػمثػل فػي التأكيد  وأضاؼ : إف رسػالة أسبوع
ولفت إىل أّف أمَتكا والصهاينة ىػم أعداء اؼبسلمُت شيعة وسنة. وقاؿ: أفضل مثاؿ على ذلك اإلسالمية. 

ىو عػداء االستػكبػار غبػزب اهلل يف لبناف وضباس واعبهاد اإلسالمي يف فلسطُت، ولذلك فإّف على األّمة 
ؼبسألة وتبذؿ مػا بوسعها لتعزيز االرباد بُت اؼبسلمُت واغبيلولة أف تنتبو ؽبذه ا -ال سػيمػا النخبة -اإلسالمية

 دوف التفرقة.
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 لشهر محرم الحرام القائد المعظمنشاطات 
 : إحياء ليالي عاشوراء 

اغبسيٍت  من قبل ظباحتو يف حسينية اإلماـ الراحل ؼبدة ثالثة أياـ ابتدءا من اليـو إقامة مراسم العزاء  
 .لعشاء اليت تعقد بإمامتو داـ ظلوالسابع بعد صالة اؼبغرب وا

  مطالبة  السلطات الثالث االلتزام بالقوانين التي يصادق عليها مجلس
 الشورى:

يف رسالة جوابية بعثها ظباحة اإلماـ السيد اػبامنئي ردا على 1429ؿبـر 11جاء ذلك هنار  
استفسار رئيس ؾبلس الشورى اإلسالمي غالـ علي حداد عادؿ. وأشار حداد عادؿ إىل رسالة رئيس 

ه رسالة إىل اؼبصادقة على بعض القوانُت مؤكدا أنّو بعث بدور مود أضبدي قباد اليت انتقد فيها اعبمهورية ؿب
من الدستور. وأكّد رئيس ؾبلس  110قائد الثورة اإلسالمية يستطلع رأيو يف ىذا اؼبوضوع وفق اؼبادة 

 . د السلطتُت التشريعية والتنفيذيةالشورى بأنّو طالب قائد الثورة اإلسالمية إرشا
الثالث  وشدد القائد يف معرض رده على رسالة رئيس ؾبلس الشورى على ضرورة تنفيذ السلطات

 ادؽ عليها ؾبلس الشورى اإلسالمي.لكافة القوانُت اليت ذبتاز مراحلها حسب الدستور ويص

 : استقبال سماحتو لمدير وكالة الطاقة الذرية 
للطاقة الذرية ؿبمد  مدير عاـ الوكالة الدولية ؿبـر ػ 3السبت ػ  يـو استقبالو أكد اإلماـ اػبامنئي لدى

 تكوف الوكالة الدولية مركزاً دولياً مستقاًل.  أف أنبية الربادعي
 فيما ىبص الصعيد الدويل السائدة حاليًا على نظرا لألجواء االهبابية أنّو القائد اػبامنئي: وأضاؼ

َتا اختبارا مهما وقباحا كب ؽبذا اؼبوضوع يشكل الصحيح اغبل اإليرانية, فإفّ  السلمية النووية النشاطات
 الدولية للطاقة الذرية.  للوكالة

 ولزـو الدولية واؼبعاىدات اؼبواثيق اإلسالمية اإليرانية حياؿ اؼببدئي للجمهورية اؼبوقف إىل وأشار ظباحتو
  وتأسيسا على اإلسالمية اإليرانية اعبمهورية : إفَّ إتّباعها ,وأضاؼ
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داعي لبقاء ملف إيران ال 
 النووي في مجلس األمن

 يت.  اف يب معاىدة وفقا اللتزاماهتا بشأف ىذا اؼببدأ عملت
: أفضل للطاقة الذرية، وقاؿ ال ربّبذ استقاللية الوكالة الدولية السلطوية القوى أف إىل قائد الثورة وأؼبح
 افنشاطات إير  اكبراؼ عدـ أكدت اليت الوكالة مواقف حياؿ ىو سخط تلك البلداف ذلك دليل على
 النووية. 

, حدود اؼبوضوع النووي تتعدى يف إيراف اإلسالمي النظاـ أمريكا مع مشكلة أف القائد اػبامنئي ورأى
اؼبوضوع  الضغوط عليها يف فبارسة من خالؿ تدمَت إيراف يتونبوف أّف بإمكاهنم األمريكاف : إفَّ مؤكدا بالقوؿ

قضايا  اؼبسألة أو طرح عرب ىذه اإليراين الشعب تركيع بإمكاهنم ليس يعلموا أنّوىؤالء أف  على لكن النووي,
 أخرى.

: ال مربر متابعا القوؿ اإلسالمية اإليرانية، للجمهورية اؼببدئي اؼبوقف اإلسالمية على وشدد قائد الثورة
 يل. األمن الدو  ؾبلس يف النووي إيراف لبقاء ملف
 واؼببدئية إلنتاج مرارًا معارضتها الشرعية اإليرانية أعلنت اعبمهورية اإلسالمية أف ظباحتو إىل ونّوه
 القضايا اؼبتبقية يف تسوية أملو بأف يتم النووية, معربًا عن األسلحة واستخداـ
 بأسرع ما يبكن.  اإليراين اؼبوضوع النووي خصوص

منظمة الطاقة  رئيس حضره يف ىذا اللقاء الذي الربادعي أعرب بدوره
البالغ للقاء قائد  ارتياحو عن رضا آقا زاده أيضا, أعرب الذرية الوطنية غالـ

 , وقّيم للوكالة الدولية مهم بأهّنا شريك اإلسالمية, واصفا اعبمهورية اإلسالمية اإليرانية الثورة
 إضفاء الشفافية أجل األشهر األخَتة من الذرية خالؿ والوكالة جيد بُت إيراف : لقد ساد تعاوفوقاؿ

 . اإليراين اؼبوضوع النووي على
البالد، معتربا اغبوار  الطاقة النووية السلمية بغية تنمية من يف االستفادة إيراف على حق وأكد الربادعي

 بأنّو اػبيار الوحيد غبل القضية النووية اإليرانية. 
 الدولية للطاقة الذرية. الوكالة األمن إىل ؾبلس من إيراف النووي أملو بعودة ملف عن وأعرب

 : استقبال القوة الجوية من قبل سماحتو 

  عبيش القوة اعبوية قادة ومنتسيب ؿبـر عددا من  30اعبمعة يـو اإلماـ  اػبامنئي صباح استقبل
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 الثورة اإلسالمية بّدلت الذل أمامإّن 
األعداء بالعزة، والتبعية المريرة والمذلة 
للطاغوت باالستقالل، والتسليم 

 الكامل أمام األجانب بالصمود

 األعواـ التقدمية خالؿ يف حركتو اإليراين الشعب اعبمهورية اإلسالمية حيث اعترب الصمود واستمرارية
  عناصر عزة أىم اؼباضية, بأهّنما من 28اؿ

 . النظاـ اإلسالمي
 ىي ىذا اليـو مسَتات اإلسالمية:" إفَّ  انتصار الثورة شباط ذكرى  11مسَتات وأشار القائد إىل

 . مظهر االقتدار واإلرادة والعـز الوطٍت"
 األخرى وخالفا لغالبية البلداف إيراف للثورة اإلسالمية يف السنوية الذكرى مراسم وأضاؼ ظباحتو :" إفَّ 

 أيضا سيظهر الشعب الظروؼ, والعاـ ـبتلف يف مشاركتهم فيها اؼبواطنوف يسجل شعبية حبتة سممرا ىي
 مشاركة وإرادتو وسبسكو بالثورة اإلسالمية عرب تسجيل اؼباضية عزمو األعواـ خالؿ كما ىو شأنو  اإليراين

 السابقة".  األعواـ واسعة تفوؽ
 وسبسك وإرادة عـز يريدوف معرفة مدى الذين أولئك سينتبو هبمن 22يـو  ظباحتو: يف وأضاؼ

 مسَتات يف اؼبشاركة فإفّ  ، وؽبذا السببالشعب معنويات إىل مستوى  بالثورة اإلسالمية؛ اإليراين الشعب
 بالغة.  أنبية تكتسب ىذا اليـو

اؼبشفوع  والذكي التفكَت السليم أفّ  إىل وأشار القائد اؼبعظم
 العناصر األساسية ىي من اإلقداـ يف والشجاعة الراسخ باإليباف

 : إفَّ اإلسالمية، وقاؿ الثورة ى مّر تاريخعل اإليراين لعزة الشعب
والتبعية اؼبريرة  األعداء بالعزة, أماـ الذؿ اإلسالمية بّدلت الثورة

 بالصمود واالقتدار.  الكامل أماـ األجانب , والتسليمباالستقالؿ واؼبذلة للطاغوت
 القوة اعبوية خروج اإلسالمية؛ مّنوىاً إىل بعد الثورة اعبديدة واقتدار وعزة اعبيش اؽبّوية إىل ار القائدوأش

الدفاع  فًتة هبا خالؿ قامت اليت العظيمة باألعماؿ، مرفوعة الرأس حقبة الدفاع اؼبقدس اختبارات من
 اؼبادية كما يف الوسائل واستخداـ بسرعة مضاعفة مواصلة مسَتة التقدـة اعبوي القوة : علىوأضاؼ اؼبقدس
 واإلرادة.  بتعزيز اإليباف االىتماـ إىل إضافة السابق

 قطاع غزة وعمليات على الفلسطينية واغبصار اؼبفروض القضية اإلسالمية إىل ىذا وأشار قائد الثورة
  يف القطاع معتربا ىذه ترتكب اإلبادة اليت
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موسم الحج يشكل فرصة ثمينة من 
 أجل التعريف بقيم اإلسالم والثورة.

 اؼبخزي األوسط ومؤسبر اػبريف الشرؽ اػباطئة يف السياسات األمريكية تداعيات األمور بأهّنا من
 مصر حكومة تضطلع ، ويف ىذا اجملاؿغزة على كسر اغبصار اؼبفروض  اإلسالمية البلداف : علىمؤكدا القوؿ

ىذا  وشعبا لتحقيق مساعدة مصر حكومة اإلسالمية الشعوب صبيع على وشعبا دبسؤولية جسيمة، كما أفّ 
 األمر. 

 تداعيات ويتعرضوف للدمار بسبب يف دمائهم يتخبطوف غزة أّف أىايل حُت قائال: يف ظباحتو وصرّح
غَت  احملتل الصهيوين أمريكا والكياف مع اؼبنطقة دوؿ ؿبادثات , فإفّ صبهورية أمريكا للمنطقة رئيس زيارة

 ؾبدية. 

 العناصر الفلسطينية استغالؽبا أو بعض باغبذر لكي ال يّتم أف تتحلى العربية البلداف : علىوأضاؼ
 . مر التاريخ على على جبينهم وظبة عار ىذه اغبادثة ستبقى , ألفغزة ؼبواجهة أىايل األخرى

: والصمود وقاؿ يف اؼبقاومة يتمثل الفلسطيٍت الوحيد إلنقاذ الشعب السبيل أفّ  واعترب القائد اػبامنئي
 الضغوط االقتصادية اعبسيمة والعدواف يف مواجهة وأىايل غزة الفلسطيٍت اإلشادة بصمود الشعب هبب

 مؤامرات واغبذر حياؿ الفلسطيٍت التحلي باغبيطة الشعب ؽبا، وعلى يتعرض اليت واإلبادة القتل وعمليات
 الفلسطينية اؼبنتخبة. واغبكومة الشعب بُت إهباد شرخ إىل األعداء الرامية

 

 : استقبال بعثة مراسم الحج 

 مػراسػم علػى ظباحة اإلماـ اػبامنئي يـو الثالثاء القػائميػن استقبل
روعة  ىذا العاـ بكلّ  مراسم الػشكػر علػى إقامة ؽبم جػزيػل وقّدـ  اغبػج

استػنفػار جػميػع  مػع الثقافيػة قػائال: إفَّ اسػتمػرار النشاطات واحًتاـ
 اإلسالـ والثورة.  بػقيػم أجل التعريف ؽبا من ال مثيلذىػبيػة  فػرصػة اغبج من هبعل اإلمكانيات
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الوحدة والتضامن من الحاجات 
الضرورية للمجتمع في الوقت 

 الراىن

 لشهر صفر نشاطات القائد المعظم

 
 إصدار الحكًم بتنصيب ممثل الولي الفقيو وإمام جمعة كرمانشاه 

ـ عُّت فيو حجة 20/2/2008ىػ ػ 1429صفر  12أصدر اإلماـ  اػبامنئي حفظو اهلل حكماً يف   
 اإلسالـ واؼبسلمُت اغباج الشيخ مصطفى علما، إماماً للجمعة يف كرمنشاه. 

 

  :استقبال القائد لمجلس خبراء القيادة 

، صريح وتبياهنا بشكل اإلسالمي ئ ومعايَت النظاـدبباد واؼبسؤولُت الشعب اعترب اإلماـ اػبامنئي التزاـ
 يف العناصر األىم بأهّنا من الساحة الذكية يف والصمود واؼبشاركة

 . اجملاالت ـبتلف وتقدـ البالد يف النظاـ مشوخ

صفر  19الثالثاء  يـو استقبالو لدى القائد اؼبعظم وأضاؼ
 تطور النظاـ مباذج إحدى : إفَّ  وأعضاء ؾبلس خرباء القيادة رئيس

 . ىذا اجملاؿ انتصارا كبَتا وتقدما الفتا يف اإليراين الشعب النووية حيث حقق ىو القضية اإلسالمي

اآلف أنّنا  , يقولوفاإليراين النووي الربنامج ليقتع هبب أنّو الذين كانوا يقولوف أفّ  القائد  وصرّح
 يعد حبد ذاتو انتصارا كبَتا مل معينة، وىو األمر الذي أف ال تستمر ؼبدة شريطة باقبازاتكم للقبوؿ مستعدوف

 الصمود.  ظل إال يف يتحقق يكن

 اعبمهورية اإلسالمية اإليرانية باعتبارىا أمبوذجا فريدا يف نظاـ ىيكلية اإلسالمية إىل وأشار قائد الثورة
  ومبادئو اإلسالمي معايَت النظاـ تبيُت
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االقتصادية "إّن المعيار لرعاية العدالة 
لدى المسؤولين ىو أن تكون حياتهم 

 متطابقة مع أدنى طبقات الشعب"

 ئ وثوابتوفقا ؼبباد تّشكل اإلسالمية حقيقة واحدة اعبمهورية القيمة مضيفا القوؿ: إفَّ 
 عن ـبتلفة اإلسالمي معايَت النظاـ فإف كولذل واالجتماعي، السياسي النظاـ جديدة من ىيكلية,اإلسالـ

 . . اإلسالمي أف تكوف معيارا للنظاـ ال يبكن واؼبعايَت العاؼبيةاليت اؼبؤشرات
 اػبميٍت اإلماـ اإلسالمية وهنج يف ركائز الثورة تتمثل اإلسالمي معايَت النظاـ واعترب ظباحتو

 األصيل اإلسالـ مبادئ ( ىو نفسهقدس سر ) اػبميٍت اإلماـ هنج : إفَّ بالقوؿه( ،مصّرحًا قدس سر )الراحل
 هبامل ومل يكن وقيم الثورة ئ اإلسالـمبادصروبا وشفافا يف تبياف  ه( كافقدس سر ) اإلماـ اػبميٍت إذ أفّ 

 بالعمل هبا.  أحدا فيما يتعلق
البالد،  مسؤويل قبل اعباد هبا من االقتصادية وضرورة االىتماـ العدالة قائد الثورة اإلسالمية إىل ونّوه

 اؼبعيار لرعاية )عليو السالـ( فإفّ  علي اإلماـ وكما قاؿ موضحًا أنّو
 مع متطابقة حياهتم ىو أف تكوف اؼبسؤولُت االقتصادية لدى العدالة

 اؼبعيشي.  اؼبستوى ناحية من الشعب طبقات أدىن
وحازمة ذباه  صروبة ازباذ مواقف واعترب القائد اؼبعظم أفّ 

 اإلسالمية الثورة جبهة األعداء، والشعور بالفخر واالعتزاز دببادئ
 تدابَت النظاـ عن اإلخفاء أو اإلفصاح يبكن مبّينًا أنّو اإلسالمي للنظاـ اؼبعايَت األخرى منوقيمها 

 دوماً، إذ إهّنا )اؽبوية( تشكل جلية أف تكوف هبب اإلسالمي ىوية النظاـ , لكنّ للمصلحةوفقا  اإلسالمي
 اإلسالمية.  اعبمهورية عنوانا لنظاـ

؛ فحسب األعداء ال يقتصر على القضايا الثقافية يشنو الذي الغزو الثقايف أف اؼبعظموشدد القائد 
 إحدى : إفَّ  واالقتصادية، وقاؿ القضايا السياسية الثقافية للتأثَت على األعداء األداة استغالؿ مّنوىًا إىل

 البالد إىل اؼبتطرفُت السياسية يف والنخب الساسة لتصنيف ودعاياهتماألعداء  ؿباولة ىي اؼبؤامرات ىذه
 واؼبعتدلُت. 

 الثقافة ىي : إفَّ وقاؿ أنبية بالغة ذات بأهّنا مسالة يف العامل الثقايف الثقافة واالستعراض ظباحتو ووصف
 األشخاص توجهات سيؤثر سلبًا على ىذا اؽبواء نقيا فإنّو يكن وإذا مل اجملتمع يف دبثابة اؽبواء اؼبستنشق

 وسلوكهم.  وتصرفاهتم
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تطور وتقدم إيران رىن بالصمود 
المشفوع بالقوة أمام أمريكا 

 واالستكبار

  إصدار سماحتو عفوا  عن السجناء 

سجُت  893صفر  أمرا بالعفو وتقليل العقوبات عن أربعة آالؼ و 4أصدر اإلماـ  اػبامنئي يـو 
 دبناسبة عشرة الفجر اؼبباركة. 

 : استقبال القائد ألىالي محافظة أذربيجان 

( واالستفادة )رضبو اهلل اػبميٍت الثورة واإلماـ وسبسكو بقيم وإيبانو اإلماـ  اػبامنئي يقظة الشعباعترب 
 اإلسالمية وحيويتها اؼبتزايدة.  العناصر األساسية ػبلود الثورة بأهّنا من مواىبو وقدراتو من

من  العاشريف أذربيجاف الشرقية  ؿبافظة أىايل استقبالو حشدًا غفَتًا من لدى ظباحتو بذلك   صرح
إىل  يتحوؿ أف على عاـز اإليراين الشعب مضيفاً أفّ  ،صفرشهر 
 بو من دوليًا وأمبوذجًا وُبتذى مرموقة مقتدر يتبوأ مكانة شعب

 الشاملة واآلفاؽ إطار خطتو يف وذلك سائر الشعوب قبل
 على والثقافية واالتكاؿ ء الكنوز التارىبيةوعرب إحيا اؼبنشودة
 الشابة.  طاقاتو

اإلسالمية وصمود  الثورة وقيم بشعارات والتمسك الراحل اػبميٍت اإلماـ هنج واعترب القائد اػبامنئي
 ، متابعا القوؿالشهيد عماد مغنية خصائص ،منوىاً إىل لغالبية اؼبسلمُت مفخرة بأهّنا تشكل اإليراين الشعب

 الراحل اػبميٍت كاف يعترب نفسو ابنًا لإلماـ  قبل الصهاينة من اغتيل الذي عماد مغنية الشهيد اغباج : إفَّ 
اللبنانيُت  الشباب وكياف ( بّث روحًا جديدًة يف كيانو)رضبو اهلل اػبميٍت اإلماـ ألفّ  ويفتخر بذلك
سبوز  حرب خالؿ ُمٍت هبا الصهاينة واألمريكاف النكراء اليت اإلسالمية اؽبزيبة . واعترب قائد الثورةوالفلسطينيُت

 تأثَت الثورة اإلسالمية من أمبوذج, بأهّنا الشباف اؼبؤمنُت للمقاومة اللبنانية من ثلة لبناف, أماـ على 2006
 والصمود يف واالستماتة اإليباف قوة اللبنانيُت واعتماداً على الشباب  ( مؤكدا : أف)رضبو اهلل اػبميٍت واإلماـ

 ال يقهر. الذي الصهيوأمَتكي أبطلوا أسطورة اعبيش بالذات والثقة ساحة الوغى
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 مليون لاير في أسبوع البر واإلحسان تبرع  القائد بمائتي 

تربع اإلماـ  اػبامنئي دببلغ مائيت مليوف لاير ؼبساعدة اؼبعوزين دبناسبة أسبوع الرب واإلحساف يف  
 ىػ.1429صفر 25

 مراسم أربعينية اإلمام الحسين إقامة 

م عزاء حبضور صفر مراس 20تزامنا مع ذكرى أربعينية اإلماـ اغبسُت عليو السالـ أقيم مساء اػبميس 
 اإلماـ اػبامنئي  يف حسينية اإلماـ اػبميٍت شارؾ فيها طالب اعبامعات يف طهراف. 
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 ربيع األولنشاط شهر 
 

 نشاط الولي
 
 

 

 

 



 

65 

إنَّ  مقاومة  الشعب  الفلسطيني  أثبتت   
بأنّ  ىذا الشعب  شعب حي وشجاع  
وينبغي لألمة  اإلسالمية تقديم  الدعم  

.لو  

 لشهر ربيع األول نشاط القائد المعظم

 

 : استقبال الرئيس االندونيسي 

 مع والتفاىم التعاوف للجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف أشار اإلماـ اػبامنئي  إىل الرؤية اإلسًتاتيجية
عاؼبية اعتماداً على الوحدة  قوة إىل أف يتحوؿ اإلسالمي بإمكاف العامل : إفَّ مضيفًا القوؿ اإلسالمية، الدوؿ

 . دولو والسياسي فيما بُت والثقايف واالقتصادي العلمي وتطوير التعاوف

سوسيلو يامبانغ  االندونيسي ربيع األوؿ الرئيس 3استقبالو يـو الثالثاء  القائد لدى ظباحة ولفت
اؼبالية والطاقات  سيما الثروات اإلسالمية اليت سبتلكها الدوؿ اؽبائلة الطاقات إىللو؛ يودىويونو والوفد اؼبرافق

إعطاء األولوية  قائمة على إيراف اإلسالمية سياسية : إفَّ مضيفاً  العامل يفاغبساسة  واؼبمرات واألرض البشرية
 اإلسالمية.  الدوؿ مع واؼبزيد من العالقات للتعاوف

 إىل زبّلفها.  يؤدي االستكبار العاؼبي لغطرسة خضوع الدوؿ : إفَّ مساحتهوقاؿ

 ضد إيراف بأنّو األمن ؾبلس القرار األخَت الصادر عن اندونيسيا حياؿ موقف واعترب القائد اؼبعظم
 جيد وشجاع،  موقف

للقضاء  الصهيوين أمريكا والكياف ؿباوالت إىل وأشار ظباحتو
 الشعب مقاومة : إفَّ  ، مؤكدًا القوؿالفلسطيٍت على الشعب

 لألمة شعب حي وشجاع وينبغي ىذا الشعب بأفّ  أثبتت الفلسطيٍت
 . الدعم لو اإلسالمية تقدًن
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االنتخابات فترة  مصيرية للشعب    وأنّو   
شخصيًا يقّدر ىذا المقطع ويوصي   
الشعب بأن  يعرف  فيها. قدره   

 

 : المشاركة في االنتخابات التشريعية 

 اػبميٍت اإلماـ يف حسينية اإلسالمي الشورى ؾبلس انتخابات اإلدالء بصوتو يف لدى ظباحتو قاؿ
 القدر مصَتية.  فإهنا كليلة ربيع األوؿ: إذا أردنا تشبيو االنتخابات 6يـو اعبمعة صباح ( بطهراف)رضبو اهلل

 بعض : إفَّ  وقاؿ آذار يومًا حساسًا ومصَتيًا للبالد والشعب 14واعترب قائد الثورة اإلسالمية يـو 
 اغبياة.  حياة اإلنساف تتميز بأهنا ربدد مصَت جزء كبَت من يف األياـ

 بأف الشعب ويوصي وأنّو  شخصياً يقّدر ىذا اؼبقطع مصَتية للشعب فًتة االنتخابات أفّ  وأكد القائد
 قدره.  يعرؼ
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 النبي األعظم: .1
يعد " إذا التـز اؼبسلموف بسَتة وتعاليم النيب صلى اهلل عليو وآلو فإّف األمة اإلسالمية ستناؿ موقعاً يف العامل حبيث مل 

 بإمكاف أّي قّوة أف هتدد اؼبسلمُت أو زباطبهم بلغة القّوة".
دعوتو إىل نشر العدالة إّف العداء الذي ُيكن للنيب صلى اهلل عليو وآلو ، يعود إىل العداء لرسالتو التوحيدية و "

 واغبرية".
 اإلمام الحسين: .2

يكمن  وراء ىذه التعازي، واللطم على الرؤوس "ىذه اؼبآمت والدموع ليست للمآمت والدموع، إمبا ىي للقيم. ما 
 والصدَور، وذرؼ الدموع ىو أعّز ما يبكن أف يوجد يف كنوز اإلنسانية. إهّنا تلك القيم اؼبعنوية اإلؽبية".

 "إذا حافظت األمة اإلسالمية على اسم اغبسُت وذكراه وجعلتو مبوذجهاً فسوؼ ذبتاز صبيع العقبات واؼبشاكل.
ثار ليمرّغ أنف اغبكومات اؼبعادية للقيم اإلسالمية واإلنسانية واإلؽبية بالًتاب ويقضي "اغبسُت بن علي 

 عليها"."اإلماـ اغبسُت عليو السالـ مظهر البصَتة واالستقامة".
 :المجالس الحسينية .3

ابن زياد يف ىذا "اجملالس اغبسينية معناىا اجملالس اؼبعادية للظلم واؽبيمنة واجملالس اؼبعادية ألمثاؿ الشمر ويزيد و 
العصر. ىذا ىو استمرار واقعة اإلماـ اغبسُت عليو السالـ: توسيع نطاؽ التبيُت واإليضاح والتوعية، وسبتُت إيباف 
الناس، وتكريس روح التدين عندىم، وتعزيز مشاعر الشجاعة والغَتة لدى اعبماىَت، وإخراجهم من حاالت 

 الالمباالة واػبموؿ والكسل".
 ي:اإلمام الخمين .4

 "إفَّ هنج اإلماـ اػبميٍت قدس سره ىو نفس مبادئ اإلسالـ األصيل".
 سعادة اإلنسان: .5

 "ليست سعادة اإلنساف يف تطور علومو، بل يف سكينة أفكاره وطمأنينة روحو".
 الثقافة: .6

 على توجهات ًا فإنّو سيؤثر سلباً "إّف الثقافة ىي دبثابة اؽبواء اؼبستنشق يف اجملتمع وإذا مل يكن ىذا اؽبواء نقي
 األشخاص وتصرفاهتم 
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 وسلوكهم".
 فلسطين: .7
هبب اإلشادة بصمود الشعب الفلسطيٍت وأىايل غزة يف مواجهة الضغوط االقتصادية اعبسيمة والعدواف وعمليات "

 القتل واإلبادة اليت يتعرض ؽبا"
اإلسالمية تقدًن الدعم  "إفَّ مقاومة الشعب الفلسطيٍت أثبتت بأّف ىذا الشعب شعب حي وشجاع وينبغي لألمة

 لو".
 دروس الجهاد .8

"على القوة اعبوية مواصلة مسَتة التقدـ بسرعة مضاعفة واستخداـ الوسائل اؼبادية كما يف السابق إضافة إىل 
 االىتماـ بتعزيز اإليباف واإلرادة".

العلمي، واالقتصادي، "االقتدار ىنا ليس دبعٌت االقتدار العسكري فقط، بل علينا أيضًا التوفر على االقتدار 
واألخالقي واالجتماعي، وفوؽ كل ىذا ال بد من إحراز االقتدار اؼبعنوي والروحي الذي يتأتى للشعب باالتكاؿ 

 على اهلل تعاىل".
 الشباب: .9

 "اعرفوا قدر ىذا الشباب، اعرفوا قيمة ىذه القدرات واغبيوية الشبابية".
 اعتماداً على قوى الشباب ىذه أف يؤثر"."الشاب لو طاقتو وحيويتو وقدراتو، ويستطيع 

 الحجاب: .10
 "اغبجاب تكرًن للشخص الذي يف اغبجاب، حجاب اؼبرأة تكرًن للمرأة".

 "اغبجاب خطوة اؽبدؼ منو كرامة اؼبرأة وحفظها".
 الشهداء: .11

 هنضة الشعب "إّف الظاىرة العظيمة والتارىبية اؼبتمثلة يف ذبديد حياة اإلسالـ ووعي األّمة اإلسالمية ترعرعت يف
 وتضحية عوائل الشهداء".

"وصييت للشباب األعزاء أف يقرؤوا سَت القادة الشهداء، شبة يف ثنايا كالمهم أمور عاطفية ومعنوية وما شاكل وؽبذه 
 األمور منافعها طبعاً".

 العدالة .12
طبقات الشعب من ناحية  "اؼبعيار لرعاية العدالة االقتصادية لدى اؼبسؤولُت ىو أف تكوف حياهتم متطابقة مع أدىن

 اؼبستوى اؼبعيشي".
"اجملتمع اإلسالمي ىو ذلك اجملتمع الذي تسوده العدالة بشكل تاـ وتتفشى األخالؽ اإلسالمية بُت أبنائو على كبو 

 واسع، ويكتسب الناس فيو اؼبستوى الذي طمح أنبياء اهلل إىل ربقيقو يف اجملتمع اإلسالمي".
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لولي أمر المسلمين إلى سماحة  التعزية األبوية المباركة .13
 األمين العام السيد حسن نصر اهلل باستشهاد الحاج مغنية

 األخ العزيز حجة اإلسالـ واؼبسلمُت السيد حسن نصر اهلل

إّف استشهاد األخ اجملاىد اؼبخلص واؼبضحي عماد مغنية الذي كاف ملء وجوده العشق واعبهاد يف سبيل اهلل يعّد 
سعيدة بالنسبة لو وفخراً وعزا للشعب اللبناين الذي قّدـ مثل ىؤالء الرجاؿ العظماء إىل ساحات  فوزاً عظيمًا وعاقبة

رغم أف افتقاد مثل ىذا الرجل اغبّر واؼبضحي والبارز، يعترب خسارة أليمة لكل الشرفاء حرار. ؿباربة الظلم وعرين األ
 .والديو وزوجتو وأوالده األعزاء وكل من كاف يعرفو وخاصة

على الصهاينة اعبناة ومصاصي الدماء أف يعرفوا أف الدماء الطاىرة لشهداء كعماد مغنية ستولد اؼبئات من  هبب
 أمثالو وستضاعف اؼبقاومة أماـ الظلم والفساد والطغياف.

إف رجاؿ مثل ىذا الشهيد العظيم قد ضحوا حبياهتم وراحتهم والنعم اؼبادية يف سبيل الدفاع عن اؼبظلومُت ومقارعة 
الظلم واالستكبار، حيث يعترب ىذا الفداء قيمة عالية تعظمها كل الضمائر البشرية وربٍت ؽبا الرأس فرضواف اهلل عليو 

 وعلى صبيع اجملاىدين يف سبيل اغبق. 

إنٍت أقّدـ التهنئة والعزاء هبذا االستشهاد العظيم، لكم ولعائلة الشهيد العزيزة ولشباب حزب اهلل الشاـبُت ولكل 
 اللبناين. الشعب
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" كاف من أكرب خطوات وقرارات أمريكا القضاء يف لبناف على تلك الطاقة احملركة واؼبؤمنة واؼبؤثرة والنافذة، أي حزب 
 اهلل وقوى اؼبقاومة، وىذا ما أخفقوا فيو العاـ اؼباضي بتلك اؽبزيبة الفاضحة".

، وقدرات، وأمواؿ، وأجهزة دبلوماسية عظيمة القوة "مل يستطيعوا مواجهة حزب اهلل بكل ما ؽبم من ادعاءات
 واػبربة، وبكل تلك األدوات التقنية والبشرية اؼبتنوعة".

 "ىم يعتربوف حزب اهلل ذا صلة بإيراف، وانتصاره انتصاراً للجمهورية اإلسالمية".

 -عميل كرئيس "ليس األمريكيوف على استعداد للتخّلي بسهولة عن لبناف وذلك لكي يستطيعوا تولية شخص
وتأسيس حكومة عميلة ؽبم ىناؾ تبعًا لو، حىت يتمكنوا من الضغط على حزب اهلل،  -ويكوف قائد اعبيش أيضاً 

ولكنهم مل يفلحوا غبد اآلف". "أّف الشباب اللبنانيُت واعتماداً على قوة اإليباف واالستماتة والصمود يف ساحة الوغي 
 صهيوأمَتكي الذي ال يقهر".والثقة بالذات أبطلوا أسطورة اعبيش ال
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نشرت مؤسسة كانغي للسالـ مقااًل أشارت فيو إىل مكانة اإلماـ اػبامنئي. وأفادت أنّو لن يوجد أّي قائد يف العامل 
 ؾبهواًل.وبظى بأنبية آية اهلل اػبامنئي على الصعيد العاؼبي حالياً ويبقى يف الوقت ذاتو 

 وتناولت اؼبؤسسة السَتة الذاتية لقائد الثورة اإلسالمية، مؤكدًة دوره يف ازباذ القرارات السياسية داخل إيراف.

وجاء يف ىذا اؼبقاؿ: أّف اؼبسؤولُت األمَتكيُت عندما يسألوف ؼباذا ال تفاوضوا إيراف، هبيبوف مع من نتحاور يف ىذا 
 سياستو اػبارجية والداخلية طاؼبا قائده آية اهلل اػبامنئي. البلد؟ ألنو لن يشهد أّي تغيَت يف

وأكدت أّف القائد اغبايل إليراف إمّبا مت انتخابو ؽبذا اؼبنصب لوفائو باألىداؼ الثورية والتعاليم اليت كاف يؤمن هبا 
 اإلماـ اػبميٍت قدس سره.

مهورية اإلسالمية مكتوب عليو بالفشل وشددت على أّف أّي مشروع يطرحو األمَتكيوف إلجراء اتصاالت مع اعب
 سلفاً بسبب وجود آية اهلل اػبامنئي داـ ظلو.

ورأت اؼبؤسسة أف مواجهة ظباحتو تتطلب خصوصيات هبب األخذ هبا بعُت االعتبار. منها أنّو هبب إقناعو بأّف 
تعامل مع ىذا النظاـ بشكل يقنع اإلدارة األمَتكية مستعدٌة لالعًتاؼ رظبيًا بالنظاـ اإليراين واحًتامو وعليها أف ت

 ظباحتو أّف البيت األبيض يريد تعديل تعاملو وليس تغيَت النظاـ اإليراين.

وأعربت ىذه اؼبؤسسة عن اعتقادىا أّف القائد اإليراين يرفض أّي اتفاؽ يضم االنسحاب أو القبوؿ باؽبزيبة، ولن يقبل 
ّف اؼبساومة أماـ الضغوط يأيت بنتائج سلبيٍة وتفضي باؼبزيد من باؼبصاغبة يف ظل فبارسة الضغوط وذلك ألنّو يؤمن بأ

 فبارسة الضغوط.
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