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 مقدمة
 
 
 

 بحات عاؼبنا هبوؿىو قبم يف سُ 
 الوالية يف األلباب أصوؿ نسجَ 

 ينشر الدؼء يف األناـ وبضنهم
 على اسم اغبق يرعاىم يصوؿ

 
 ىو حبر ينثر العلم يف األذىاف درراً 
 رسم الشهادة لألجياؿ ميثاقاً وعهداً 

 واإلباءبل الكرامة يضيء بنهجو سُ 
 ثورة الفداء مسلكاً  ةفيبعث يف الربيّ 

 
 مركز نون للتأليف والترجمة
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 -1-الخطاب
 المناسبة: المؤتمر الدولي الرابع للدفاع عن فلسطين.

 المكان: طهران.
 م.2002 -3-04ق/  .ىـ 1430ل ـ ربيع األوّ  6الزمان: 

 
 
 
 
 

 المحتويات:
  

  قضية رئيسية.القضية الفلسطينية   عدم جداوئية المباحثات مع
 األمم المتحدة.

 .مظاىر ىزيمة العدو الصهيوني   .سبيل إعادة الحق الفلسطيني 
 .حقيقة الوجو اإلجرامي للعدو  .آثار المقاومة والصبر 
 .انكشاف العدو وضعف مناعتو  .واجبات األمة ومسؤولياتها 
 .مظاىر وىن العدو وفشلو   األخالقية انقالب المفاىيم

 واإلنسانية.
 .الصحوة العالمية والتبصر بجرائم العدو  .دعوة الستلهام الدروس والعبر 
 .الجهاد سبيل الحرية واالعتزاز   فلسطين قضية المسلمين

 والعرب.
 .الكيان الصهيوني كيان غاصب   انكشاف زيف الديمقراطية

 الغرب.
 .المباحثات مع العدو مضيعة لحقوق الفلسطينين  ة إعمار غّزة.إعاد 
 .أمريكا وبريطانيا شريكتان في غصب حق الفلسطينين  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

أرحب بالضيوؼ الكراـ وحضرات العلماء واؼبفكرين والسياسيُت واجملاىدين اؼبشاركُت يف اؼبؤسبر الرابع 
 للدفاع عن فلسطُت يف اعبمهورية اإلسالمية اإليرانية

 
 القضية الفلسطينية قضية رئيسة: 

شهر ربيع  17حىت  15إف الفًتة الزمنية الواقعة بُت ىذا اؼبؤسبر واؼبؤسبر السابق الذي انعقد يف طهراف من 
ىػ. ؽ. قد شهدت أحداثًا ىامة ومصَتية ذبعل آفاؽ مستقبل القضية الفلسطينية  1427األوؿ لعاـ 

ء على مسؤولياتنا ذباه ىذه القضية اليت ال تزاؿ سبثل القضية أكثر وضوحاً، كما تلقي مزيدًا من األضوا
 الرئيسة بالنسبة للعامل اإلسالمي.

 
 مظاىر ىزيمة العدو الصهيوني:

وتأيت ضمن ىذه األحداث اؼبهمة، اؽبزيبة النكراء اليت منيت هبا إسرائيل عسكريًا وسياسيًا أماـ اؼبقاومة 
يوماً؛ مث الفشل اؼبخزي الذي  33ىػ. ؽ، واليت استمرت  1427اإلسالمية خالؿ حرهبا ضد لبناف عاـ 

ضد الشعب الفلسطيٍت واغبكومة يوماً  22باء بو الكياف الصهيوين خالؿ حربو اإلجرامية اليت شنها ؼبدة 
الفلسطينية الشرعية يف غزة، فإف ىذا الكياف الغاصب الذي كاف ظهر طيلة عقود عدة كوجو رىيب 
وكقوة ال تقهر، وذلك باالعتماد على ما لديو من جيش وسالح، وبفعل الدعم األمريكي السياسي 

 قد اهنـز مرتُت أماـ والعسكري، قبده 
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صباىَت الشعب قبل اعتمادىا على  كانت تقاتل باالعتماد على ا واالستناد إىلقوى اؼبقاومة اليت  
 السالح والعتاد.

ورغم التحضَتات العسكرية الكبَتة واالستعانة باألجهزة االستخباراتية الضخمة والدعم السخي اؼبتواصل 
مي... رغم كل ذلك، فقد  من قبل أمريكا وبعض الدوؿ الغربية ومعاونة بعض اؼبنافقُت يف العامل اإلسال

كشف الكياف الصهيوين عن واقع اهنياره، وعن اؼبنحدر اغباد الذي بات يتدحرج منو إىل اؽباوية، كما 
 أثبت عجزه أماـ تيار الصحوة اإلسالمية اعبارؼ.

 
 حقيقة الوجو اإلجرامي للعدو:

ة  التارىبي ػ متمثلة يف قتل من جهة أخرى، فإف اعبرائم اليت ارتكبها الصهاينة اجملرموف خالؿ حادث غز 
اؼبدنيُت على نطاؽ واسع، وىدـ بيوت العزؿ، وشق صدور األطفاؿ الرضع، وقصف اؼبدارس واؼبساجد 
واستخداـ القنابل الفسفورية وبعض األسلحة ارمة األخرى، وسد طرؽ وصوؿ الغذاء والدواء والوقود 

كل تلك اعبرائم قد أثبتت أف ن اعبرائم األخرى ػ ،  موسائر ما وبتاجو الناس ؼبدة سنتُت تقريباً، وكثَت 
غريزة اؽبمجية واإلجراـ لدى قادة الدولة الصهيونية اؼبزيفة مل تتغَت عما كانت عليو خالؿ العقود األوىل 

وإف السياسة نفسها، والطبيعة اؽبمجية نفسها، والقسوة اليت أوجدت مأسي دير ياسُت  ؼبأساة فلسطُت،
وصربا وشاتيال ال تزاؿ بعينها ربكم األذىاف والنفوس اؼبظلمة ؽبؤالء الطواغيت، وال شك أف االستعانة 

 بالتطور التقٍت اؼبعاصر قد وسع من نطاؽ اإلجراـ وجعلو أكثر مأساوية بدرجات.
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 العدو وضعف مناعتو:انكشاف 
سواء أولئك الذين كانوا قد تونبوا أف الكياف الصهيوين قوة ال تقهر فرفعوا شعار "الواقعية" ومّدوا يد 
اؼبساومة واالستسالـ للغاصبُت، أو أولئك الذين اعتربوا ػ حسب أوىامهم الباطلة ػ أف اعبيل الثاين 

التعايش معهم  األوؿ فعلقوا اآلماؿ على إمكانيةوالثالث من الساسة الصهاينة براء من جرائم اعبيل 
 بسالـ، ينبغي ؽبؤالء صبيعاً أف يكونوا قد انتبهوا اليـو إىل خطئهم يف التقدير.

على ضوء صحوة األمة اإلسالمية وتنامي شجرة اؼبقاومة اإلسالمية سقطت تلك اؽبيبة الزائفة، فإنو أواًل: 
، وثانياً: يالحظ أف طبيعة العدواف وعدـ اػبجل من غاصبوظهرت مؤشرات العجز والشلل يف الكياف ال

اإلجراـ لدى قادة ىذا الكياف ىي كما كانت لديهم خالؿ العقود األوىل، فإهنم ال يتورعوف عن ارتكاب 
 أي جريبة كلما وجدوا ػ أوظنوا ػ أنفسهم قادرين عليها.

وضع صبيع مستلزمات القوة اؼبادية يف  لقد مر اليـو ستوف عاماً على احتالؿ فلسطُت وطواؿ ىذه اؼبدة، 
خدمة اتلُت، ابتداء من اؼباؿ والسالح والتقنية، إىل اؼبساعي السياسية والدبلوماسية، إىل شبكة 

 اإلمرباطورية اػبربية واإلعالمية الواسعة النطاؽ.
 

 مظاىر وىن العدو وفشلو:
يتمكن الغاصبوف وال ضباهتم من حل مشكلة  وعلى الرغم من ىذه اعبهود الشيطانية اؽبائلة واَتة، مل

مشروعية الكياف الصهيوين، ليس ىذا فحسب وإمبا ازدادت ىذه اؼبشكلة تعقيدًا وصعوبة عليهم مع 
 مرور الوقت، وفبا يدؿ على التزعزع والتعقيد يف موقفهم 
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تحمل ؾبرد طرح سؤاؿ أف األجهزة اإلعالمية الغربية والصهيونية واغبكومات الداعمة للصهيونية ال تىو 
فقد أصبح الكياف  أو إجراء حبث ودراسة حوؿ اؽبولوكست الذي ازبذ ذريعة الغتصاب فلسطُت،

الصهيوين اليـو اماـ الرأي العاـ العاؼبي يف حالة ىي أسوأ من أي وقت مضى يف تارىبو األسود، كما 
 أصبح التساؤؿ عن مربر وجوده اكثر جدية من أي وقت.

 
 ة والتبصر بجرائم العدو:الصحوة العالمي

إف موجة االحتجاج العاؼبية العفوية اليت انطلقت ضد ىذا الكياف بشكل مل يسبق لو مثيل، واليت 
بلداً من  120اجتاحت العامل من شرؽ آسيا إىل امريكا الالتينية، واؼبظاىرات اعبماىَتية اليت قامت يف 

ىي اؼبنبت الرئيس ؽبذه الشجرة اػببيثة، وذلك سواء األوروبية، اليت بلداف العامل دبا يف ذلك البلداف 
.... كل 33للدفاع عن اؼبقاومة اإلسالمية يف غزة أو عن اؼبقاومة اإلسالمية اللبنانية خالؿ حرب الػ 

ذلك إف دؿ على شيء فإمبا يدؿ على ظهور مقاومة عاؼبية ضد الصهيونية دبا مل يسبق لو مثيل هبذا 
بأف اؼبقاومة اإلسالمية ية طواؿ األعواؿ الستُت اؼباضية، فيمكن القوؿ إذف اؼبستوى من اعبدية والشمول

 يف لبناف وفلسطُت قد قبحت يف إيقاظ الضمَت العاؼبي.
 

 الجهاد سبيل الحرية واالعتزاز:
وإف ىذا لدرس كبَت ألعداء اؼبقاومة اإلسالمية الذين حاولوا أف يصطنعوا دولة وأمة مزيفتُت بفعل القمع 
والكبت، وأف وبولوا ذلك إىل واقع ال يبكن إنكاره، مث يعملوا على تطبيع مثل ىذا الظلم اؼبفروض على 

لغيارى والضمائر اغبية فيها، العامل اإلسالمي؛ كما إنو درس كبَت لألمة اإلسالمية وخباصة الشباب ا
 ﴿ ليعلموا أف اعبهاد يف سبيل استعادة اغبق اؼبسلوب لن يذىب ىباء، وأف وعد ا حق إذ يقوؿ: 
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ْيِر َحقٍّ الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِديَارِِىْم ِبغَ  *ُأِذَن ِللَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنَـُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّو َعَلى َنْصرِِىْم َلَقِديٌر 
َصَلَواٌت ِإالَّ َأن يـَُقوُلوا رَبُـَّنا اللَُّو َوَلْواَل َدْفُع اللَِّو النَّاَس بـَْعَضُهم بِبَـْعٍض لَُّهدَّْمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع وَ 

 تعالى ﴿، ويقوؿ 1﴾َعزِيزٌ  َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّو َكِثيًرا َولََينُصَرنَّ اللَُّو َمن يَنُصُرُه ِإنَّ اللََّو َلَقِويّّ 
َوْعَد اللَِّو اَل ، ويقوؿ ﴿ 3﴾ َوَلن ُيْخِلَف اللَُّو َوْعَدهُ  ﴿وقاؿ عز وجل:  2﴾إنَّ الّلَو اَل ُيْخِلُف اْلِميَعاَد 

الّلَو ُمْخِلَف َفاَل َتْحَسَبنَّ ويقوؿ عز من قائل: ﴿  4﴾ُيْخِلُف اللَُّو َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُمونَ 
وأي وعد يكوف اكثر صراحة من ىذا الوعد اإلؽبي حيث يقوؿ:  5﴾َوْعِدِه ُرُسَلُو ِإنَّ الّلَو َعزِيٌز ُذو اْنِتَقامٍ 

 ينَ َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّذِ ﴿ 
لَنـَُّهم مّْن بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يَـ  ْبِلِهْم َولَُيَمكَّْننَّ َلُهْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َولَيَُبدّْ ْعُبُدونَِني اَل ِمن قـَ

 .6﴾ ُيْشرُِكوَن ِبي َشْيًئا َوَمن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك فَُأْولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقونَ 
 

 غاصب:الكيان الصهيوني كيان 
ىناؾ مغالطة كبَتة قد انتابت أذىاف بعض اؼبعنيُت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وىي أف دولة باسم 
إسرائيل سبثل واقعًا مضى على عمره ستوف عاماً، فيجب التصاٌف والتعايش معو، وأنا ال أدري ؼباذا ال 

قاف والقوقاز وجنوب غرب تعد دوؿ البليتلقى ىؤالء الدرس من سائر الوقائع اؼباثلة أماـ أعينهم؟ أمل تس
آسيا ىويتها األصلية مرة أخرى، رغم أهنا عاشت شبانُت عاماً ربت وطأة غياب اؽبوية بعد أف ربولت إىل 

 أجزاء االرباد السوفيايت السابق؟ فلماذا ال تستطيع فلسطُت
  

                                                 
 .40ػ  39سورة اغبج: اآليتاف:   1
 .9سورة آؿ عمراف: اآلية  2
 .47سورة اغبج، اآلية  3
، اآلية 4  .6سورة الرـو
 .55سورة النور، اآلية  5
 .55سورة النور، االية  6
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ية مرة اخرى؟ وؼباذا ال أف تستعيد ىويتها اإلسالمية والعرب-ي بضعة من جسد العامل اإلسالمي وى -
ػ، أف يغلبوا إرادهتم على _وىم من أكثر شباب األمة العربية ذكاء وصمودًا  -يستطيع شباب فلسطُت 

 ىذا الواقع الظامل؟
 

 المباحثات مع العدو مضيعة لحقوق الفلسطينين:
وىناؾ مغالطة أخرى أكرب من اؼبغالطة األوىل، وىي أف يقاؿ بأف الطريق الوحيد إلنقاذ الشعب 

أتكوف اؼبفاوضات مع الكياف الفلسطيٍت ىو اجراء اؼبفاوضات! مع من يا ترى تكوف اؼبفاوضات! 
ا ماذا جٌت أولئك الذين علقو  الغاصب اؼبتعسف الضاؿ، الذي ال يؤمن بأي مبدأ سوى مبدأ القوة؟

ََ ػ بغض النظر عن  األمل على ىذه األلعوبة واػبديعة؟ أواًل : ما أخذه الصهاينة باعتباره حكمًا ذاتيًا
طبيعتو اؼبخزية واؼبهينة ػ قد كلفهم شبنًا باىظًا وىو االعًتاؼ دبلكية الكياف الغاصب لكل أرجاء فلسطُت 

تهك وتداس ربت أقداـ الصهاينة مرات تقريباً، ثانياً: إف تلك السلطة الناقصة الزائفة نفسها ظلت تن
ومرات، فإف ؿباصرة ياسر عرفات يف مبٌت ادارتو يف راـ ا مع فبارسة أنواع اإلىانة واإلذالؿ ليست من 
أحداث اليت سبحى من الذاكرة، ثالثاً: كاف تعامل مع الصهاينة مع مسؤويل السلطة الفلسطينية ػ سواء يف 

التعامل مع رؤساء مراكز شرطتهم فبن يبتثل أوامرىم يف مطاردة عهد عرفات أو بعده ػ على غرار 
اجملاىدين الفلسطينُت واعتقاؽبم وتطويقهم استخباراتيًا وأمنياً، فكاف أف زرعوا بذور العداء بُت الفصائل 
الفلسطينية وحرضوىم ضد بعضهم، رابعاً: وحىت ذلك القدر الضئيل من اإلقباز مل يتحقق إال بفضل 

 ىدين ومقاومة الغيارى من الرجاؿ والنساء الرافضُت لالستسالـ.جهاد اجملا
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 الضئيل، ءفلوال موجات االنتفاضة ؼبا أعطى الصهاينة للقادة الفلسطينيُت التقليديُت حىت ذلك الشي
 غم التنازالت اؼبتواصلة اليت قدمها ىؤالء للجانب الصهيوين.ر 
  

 الفلسطينيين:أمريكا وبريطانيا شريكتان في غضب حق ّ 
خالؿ إهبادنبا ىذه الغّدة  ىل تكوف اؼبباحثات مع أمريكا وبريطانيا اللتُت ارتكبتا الذنب األكرب من

ف اإلدارة فلم تتوقّ  السرطانية ودعمهما ؽبا؟ واللتُت سبّثالف طرفًا يف اؼبعركة قبل أف تكونا الوسيط فيها؟
 حىت عبرائمو السافرة، من قبيل ما ارتكبو يف وين أوعن دعمها الالؿبدود للكياف الصهي األمريكية يوماً 

مؤخراً، بل إّف الرئيس األمريكي اعبديد الذي جاء إىل سّدة الرئاسة رافعًا شعار التغيَت يف سياسات  غزّة
عن إرىاب الدولة  وأي دفاع أمن إسرائيل؛حبماية  ػبال قيد أو شرط  ػإدارة بوش، نراه يتكّلم عن التزامو 

 22والظلم والتعسّف، وعن ؾبازر راح ضحّيتها مئات من الرجاؿ والنساء واألطفاؿ الفلسينيُت خالؿ 
 ىذا يعٌت كوف الطريق اػباطىء نفسو اؼبسلوؾ يف عهد بوش بالضبط. ،يوماً 

 
 عدم جدوائية المباحثات مع األمم المتحدة:

، فقلما قبد حالة لألمم اؼبتحدة ىو أيضًا توّجو عقيم آخر كما إف إجراء اؼبباحثات مع األوساط التابعة
، لقد سارع قد تعرضت األمم اؼبتحدة فيها الختبار فاضح، مثل تعرضها لالختبار يف قضية فلسطُت

من قبل اعبماعات اإلرىابية الفاتكة، وقاـ  ؾبلس األمن باألمس إىل االعًتاؼ رظبيًا باحتالؿ فلسطُت،
لظلم التارىبي واستمراره، مث طفق يلتـز صمتًا ينم عن الرضا أماـ ما ارتكبو بدور أساس يف تكريس ا

الكياف الصهيوين طواؿ عدة عقود من عمليات إبادة صباعية وتشريد وجرائم حربية وغَتىا من أنواع 
 اعبرائم، بل إنو ؼبا 
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فحسب وإمبا ابتعد عن أعلنت اعبمعية العامة عنصرية الصهيونية مل يواكبها ؾبلس األمن، وليس ىذا 
 درجة. 180موقف اعبمعية العامة علمياً دبقدار 

إف الدوؿ اعببارة يف العامل واؼبتمتعة بالعضوية الدائمة يف ؾبلس األمن تستخدـ ىذا افل العاؼبي كأداة 
، ونتيجة لذلك، فإف ىذا اجمللس ال يساعد على تعزيز األمن يف العامل، بل يسارع ؼبساعدة تلك ؽبا
دوؿ اعببارة كلما يراد أف تكوف مواضيع كحقوؽ اإلنساف أو الديبقراطية وما إىل ذلك وسيلة لفرض ال

 مزيد من ىيمنة تلك الدوؿ، فيسدؿ على أعماؽبا الالشرعية ستاراً من اػبداع والدجل.
 

 سبيل إعادة الحق الفلسطيني:
و القوى اؼبسيطرة، وال من الكياف م اؼبتحدة اإف إنقاذ فلسطُت لن يتحقق من خالؿ االستجداء من األم

، وإمبا السبيل إىل اإلنقاذ ىو الصمود واؼبقاومة، وذلك من خالؿ توحيد كلمة الفلسطينُت الغاصب البتة
 واالستعانة بكلمة التوحيد؛ اليت تشكل رصيداً ال ينضب للحركة اعبهادية.

وأبناء الشعب الفلسطيٍت اؼبؤمن اؼبقاـو  إف ركيزيت ىذه اؼبقاومة عبارة عن اجملموعات الفلسطينية اجملاىدة
يف داخل فلسطُت وخارجها من جهة، واغبكومات والشعوب اإلسالمية يف أرجاء اؼبعمورة ػ وال سيما 
علماء الدين واؼبثقفوف والنخب السياسية واعبامعيوف ػ من جهة أخرى، فإذا استقرت ىاتاف الركيزتاف يف 

القلوب والعقوؿ اليت مل تنطل عليها األحابيل الدعائية لألمرباطورية مكاهنما، فال شك أف الضمائر اغبية و 
اإلعالمية االستكبارية ػ الصهيونية، ستسارع إىل مناصرة أصحاب اغبق واؼبظلومُت يف أي مكاف من 

 العامل كانوا، وستجعل األجهزة االستكبارية أماـ عاصفة ىوجاء من الفكر واإلحساس والعمل.
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من ىذه اغبقيقة خالؿ األياـ األخَتة من اؼبقاومة الباسلة يف غزة، فدموع مدير منظمة  لقد شاىدنا وجهاً 
خدماتية دولية ينتمي للعامل الغريب أماـ كامَتات اإلعالميُت، أو التصروبات اؼبتعاطفة اليت جرت على 

سط العواصم ألسن الناشطُت يف اؼبنظمات اإلنسانية، أو اؼبظاىرات اعبماىَتية الضخمة اؼبخلصة يف و 
ة، أو اػبطوة الشجاعة اليت ازبذىا بعض رؤساء دوؿ أمريكا الالتينية.... كل األوروبية واؼبدف األمريكي

ذلك إف دؿ على شيء فإمبا يدؿ على أف قوى الشر والفساد ػ اليت ظبيت يف القرآف بالشياطُت ػ، مل 
 مفتوحة عبوالف اغبقيقة. هتمُت بعد على عامل غَت اؼبسلمُت بالكامل، وأف الساحة ما زالت

 
 آثار المقاومة والصبر:

نعم، إف عامل اؼبقاومة والصرب لدى اجملاىدين الفلسطينيُت ومواطنيهم، ودعم صبيع األقطار اإلسالمية 
وإف الطاقة اؽبائلة ؽبم بوجو شامل سيستطيع كسر ىذا الطلسم الشيطاين اؼبتمثل يف اغتصاب فلسطُت، 

مية من شأهنا أف ربل مشاكل العامل اإلسالمي، دبا يف ذلك مشكلة فلسطُت اليت سبتلكها األمة اإلسال
 واليت تتطلب معاعبة سريعة. اؼبتفاقمة،

 
 واجبات األمة ومسؤولياتها:

وىا ىو كالمي اؼبوجو إليكم أيها اإلخوة واألخوات اؼبسلموف يف كل أرجاء اؼبعمورة، كما إىل صبيع 
اشحذوا اؽبمم واكسروا طلسم حصانة اجملرمُت الصهاينة، الضمائر اغبية من كل بلد أو شعب كانوا: 

 ُت يف واعملوا على ؿباكمة كل من لعب دوراً يف مأساة غزة من القادة السياسيُت والعسكري
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 الكياف الصهيوين الغاصب، ومعاقبتهم وفق ما وبكم بو العقل والعدالة.
إهنا اػبطوة األوىل اليت هبب ازباذىا، فال بد من ؿباكمة القادة السياسيُت والعسكريُت يف الكياف 

ة الغاصب فعندما يعاقب اجملـر فإف طريق اإلجراـ سيصبح وعرًا وشائكًا ؼبن لديو دافع ارتكاب اعبريب
ويعاين من جنوف اإلجراـ، إف ترؾ مرتكيب اعبرائم الكربى وإطالؽ أيديهم يشكل بدوره عاماًل مشجعاً 

يـو يف لبناف وما انطوت عليو من مأس  33الرتكاب جرائم أخرى، فلو أف األمة اإلسالمية ػ بعد حرب 
سبت متابعة ىذه اؼبطالبة  مروعة ػ طالبت مطالبة جادة دبعاقبة الصهاينة اؼبتسببُت يف تلك اؼبآسي، ولو

العادلة كذلك بعد ارتكاب اجملازر الدامية يف قوافل العرس بأفغانستاف أو بعد فبارسات اعبنود األمريكاف 
 اؼبفضوحة يف أبو غريب؛ ؼبا كنا اليـو اماـ مشهد كربالء يف غزة.

 
 انقالب المفاىيم األخالقية واإلنسانية:
كومات والساسة يف العامل يقفوف بعيدين كل البعد عن اؼبقوالت وفبا يدعو لألسف العميق أف بعض اغب

يوماً،  22األخالقية، وعما وبكم بو الضمَت اإلنساين، حيث إف ؾبزرة يف غزة تكوف حصيلتها خالؿ 
جريح من اؼبواطنُت العزؿ ػ وبينهم عدد كبَت من األطفاؿ ال تثَت  5500قتياًل وحوايل  1350أكثر من 

الء، والقتلة واجملرمُت ال يعاقبوف على جرائمهم، بل يبنحوف مكافآت كما أف أمن أي حساسية لدى ىؤ 
ىذا الكياف الدموي يعترب أمرًا مقدسًا هبب الدفاع عنو بأي حاؿ، وأف الطرؼ اؼبظلـو ىو الذي يتهم 

 ويداف سواء أكاف ىذا الطرؼ اؼبظلـو 
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كاف أولئك اؼبواطنُت الذين جاؤوا هبا حكومة جاءت إىل اغبكم بواسطة أصوات الشعب اغباظبة أو  
بأصواهتم، ىذا ىو موقف ؿبكمة السياسة اليت ال سبت بصلة إىل األخالؽ والضمَت والفضيلة، وال يبكن 
ؽبا أف تنسجم مع ىذه القيم، وعندما تواجو ىذه اغبكومات الكراىية العميقة اليت وبملها الرأي العاـ 

لسياسية دوف أف يكثرث بالسبب الواضح لذلك، مث يستمر ىذا ذباىها، تلجأ مرة أخرى إىل اللعبة ا
 الدور الباطل دوف أف يتوقف.

 
 دعوة الستلهام الدروس والعبر:

 ايها اإلخوة واألخوات األعزاء يف أرجاء العامل اإلسالمي! لنستلهم الدرس من التجارب.
إف مفتاح حل مشاكل العديدة اليت إف أمتنا العظيمة سبتلك اليـو قوة ىائلة بربكة الصحوة اإلسالمية، و 

وإف القضية الفلسطينية أىم قضية ملحة يف  تعاين منها الدوؿ اإلسالمية بيد نبم ىذه اؼبنظومة اؼبدىشة،
 العامل اإلسالمي.

 
 فلسطين قضية المسلمين والعرب:

لكالـ ية، ماذا يعٍت ىذا ايسمع يف بعض األحياف أف ىناؾ من يقوؿ: إف قضية فلسطُت ىي قضية عرب
يا ترى؟ فإذا كاف اؼبقصود منو أف لدى العرب شعورًا أقوى بصلة القرابة وإهنم يريدوف أف يقدموا خدمة 
أوىف ويبذلوا مزيدًا من اعبهود، فهذا شيء ؿبمود وكبن نباركهم عليو، لكن إذا كاف اؼبقصود من ىذا 

ؼبنطلقة من حناجر الفلسطينُت، الكالـ أف ال يكًتث قادة بعض الدوؿ العربية بصرخة" يا للمسلمُت" ا
وأف يتعاونوا مع العدو الغاصب الغاشم يف حادث خطَت مثل مأساة غزة، ويطلقوا صرخة اإلحتجاج 

 على اآلخرين الذين يناصروف أىل غزة بسبب أف 
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الشعور بالواجب ال يسمح ؽبم أف يبقوا متفرجُت، ففي ىذه اغبالة ال يقبل بذلك الكالـ أي غيور يبلك 
 ضمَتاً حياً ػ مسلماً كاف أو عربياًػ وال يعفي قائلو من اللـو والشجب.

" بعينو، إذ كاف يضرب أباه وكلما أراد أحد أف يتوسط صرخ بوجهو ؿبتجاً، مث تبعو ابنو  إنو منطق "أخـز
 فأشبع جده ضرباً، فأصبح ذلك مثاًل لدى العرب كما ورد يف البيت الشعري:

. إف بٍت رملوين بدمي شنشنة   أعرفها من أخـز
ايها اغبضور الكراـ، إنكم قد شاركتم يف ىذا اؼبؤسبر بصفتكم أصحاب رآي وخربة يف القضية 
الفلسطينية، وليس من واجبنا التارىبي ػ اليـو ػ ، أف نقـو بتكرار اؼبقوالت والنظريات العقيمة اؼباضية، 

 ظلم الكياف الصهيوين. علينا أف نبحث عن طريقة تؤدي إىل ربرير فلسطُت من نَتوإمبا 
إف ما نقًتحو ىو طريقة متطابقة سبامًا مع مبدأ الشعب وىو مبدأ يبكن أف يكوف منطقًا مشًتكًا بُت كل 

من  -رض فلسطُتأصحاب اغبق يف أف يشارؾ صبيع أوىذا االقًتاح ىو  ،نواع التفكَت يف العاملأ
على  اؼبنشود وذلك من خالؿ استفتاء شعيب عاـيف اختيار نوع نظامهم  -اؼبسلمُت واؼبسحيُت واليهود 

 .ف يشارؾ يف ذلك االستفتاء صبيع الفلسطينُت الذين ربملوا عناء التشرد طواؿ سنُتأ
 

 انكشاف زيف ديمقراطية الغرب:
على العامل الغريب أف يعلم بأف رفضو ؽبذا اغبل يربىن على عدـ التزامو بالديبقراطية اليت يتبجح هبا دوماً 

ك سيكوف اختباراً ىخر لفضح أمره وكشف وجهو اغبقيقي، كما انو سبق اف تعرض الختبار آخر وأف ذل
 يف الساحة الفلسطينية عندما رفض االعًتاؼ بنتيجة االنتخابات يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 
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نتائجها متفقة فإف الذين ال يقبلوف بالديبقراطية إال إذا كانت واليت جاءت حبكومة ضباس إىل السلطة، 
 وإذا ربدثوا عن السالـ فليس ذلك إال كذباً وخداعاً. مع ما يريدوف، ىم طالب اغبرب واؼبغامرة،

 
 إعادة إعمار غزة:

وإف حكومة  إف موضوع إعادة بناء غزة ىو من أىم القضايا اؼبلحة بالنسبة لفلسطُت يف الوقت اغباضر،
ضباس اؼبنتخبة من قبل األغلبية الساحقة من الفلسطينيُت، واليت تشكل ملحمة مقاومتها إلفشاؿ ـبطط 
الكياف الصهيوين أكرب نقطة مشرقة خالؿ  فًتة اؼبائة عاـ األخَتة من تاريخ فلسطُت، وهبب أف تكوف 

وإنو من اعبدير أف يقـو اإلخوة اؼبصريوف ىي القاعدة واؼبركز عبميع األنشطة اػباصة بعملية إعادة البناء، 
بفتح الطرؽ لوصوؿ اؼبساعدات والتربعات، وأف يسمحوا بأف تقـو الدوؿ والشعوب اؼبسلمة بواجبها يف 

 ىذا الشأف.
يوماً، الذين حولوا غزةػ بربكة دمائهم ػ  22ويف اػبتاـ، أود أف أذكر بالتكرًن واإلجالؿ، شهداء حرب الػ 

 والعرب، سائاًل ؽبم من اؼبوىل الرضبة والغفراف. إىل معزة لإلسالـ
ربية عبميع شهداء فلسطُت ولبناف والعراؽ وأفغانستاف وصبيع شهداء اإلسالـ، وربية لروح اإلماـ الراحل 

 العظيم الطاىرة.
أسأؿ ا تعاىل العز والرفعة لإلسالـ واؼبسلمُت واؼبزيد من التقارب والتالحم بُت الشعوب اؼبسلمة 

 يقظة اؼبتنامية للعامل اإلسالمي.وال
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
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 -2-خطاب
 

 المناسبة: استقبال مسؤولي الدولة بمناسبة والدة الرسول األكرم.
 م. 2002- 3- 15/  .قىـ  1430ربيع األول ـ  17الزمان: 

 
 
 
 
 

 المحتويات:
  حدث مصيري في مسيرة اإلنسانية. "صلى اهلل عليو وآلو"والدة النبي 
 بيئة الرسالة المحمدية صلى اهلل عليو وآلو. 
  ّة اإلسالمية.واجبات األم 
 .ضرورة اإلتحاد والوحدة 
 .الجهاد والعمل ألجل اتحاد العالم اإلسالمي 
 .معيقات طريق الوحدة وسبل إزالتها 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

السعيد أيها اغبضور اًتموف، ومسؤولو البالد، واؼبدراء الكبار يف اعبمهورية أبارؾ لكم صبيعًا ىذا العيد 
اإلسالمية، وضيوؼ أسبوع الوحدة األعزاء، وسفراء البلداف اإلسالمية، وعبميع الشعب اإليراين ومسلمي 

 العامل، بل عبميع أحرار العامل واجملتمع البشري.
، وىو ذكرى والدة خامت األنبياء  حسب الرواية الشهَتة دثي الشيعة،  "ا عليو وآلو صلى"اليـو

 للهجرة، يـو كبَت جداً للعامل اإلسالمي. 82سنة يف " ليو السالـع"وذكرى والدة اإلماـ جعفر الصادؽ 
 

 حدث مصيري في مسيرة اإلنسانية:”صلى اهلل عليو وآلو“ نبيوالدة ال
ؾبرد حدث تارىبي، بل كانت حدثًا مصَتيًا يف  ”وآلوصلى ا عليو “فلم تكن والدة الرسوؿ األعظم 

فالظواىر اليت وقعت تزامناً مع ىذه الوالدة الكربى كما يروي التاريخ ما ىي إال إشارات مسَتة اإلنسانية 
، وينقل أف عالمات الكفر والشرؾ يف نقاط شىت من العامل تزلزلت بلغية ؼبعٌت ىذه الوالدة وحقيقتها

 .”صلى ا عليو وآلو“ة نيب اإلسالـ الكرًن واختلت أثناء والد
يف معبد فارس بعد اف استمرت متوىجة  ”صلى ا عليو وآلو“فقد انطفأت النار عند والدة الرسوؿ 

أللف عاـ، وهتدمت األصناـ اليت كانت يف اؼبعابد، وبقي الرىباف وخدمة اؼبعابد الوثنية يف حَتة من ىذه 
 رمزية من قبل ىذه الوالدة نزلت بالشرؾ والكفر والنزعة اؼبادية.! لقد كانت ىذه ضربة اغبادثة

ومن جهة أخرى تعرض قصر جبابرة اإلمرباطورية اإليرانية اؼبشركُت آنذاؾ غبادث معُت، حيث اهنارت 
 قمم قصر اؼبدائن األربعة عشرة، وكانت ىذه بدورىا إشارة رمزية أخرى 
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ح ضد الطغياف والطواغيت يف العامل، وذلك عن جانب تفيد أف ىذه الوالدة مقدمة وخلفية للكفا 
اؼبعنوية وىداية البشر القلبية والفكرية، وىذا عن جانب اؽبداية اإلجتماعية والعملية للبشرية.. الكفاح 
ضد الظلم والطغياف وضد سيادة الظاؼبُت الباطلة على الناس... ىذه ىي اإلشارات الرمزية لوالدة 

 .”وآلوصلى ا عليو “الرسوؿ 
 

 :”صلى اهلل عليو وآلو“بيئة الرسالة المحمدية 
يف هنج البالغة العديد من العبارات يف وصف  ”عليو السالـ“إف لإلماـ أمَت اؼبؤمنُت علي بن طالب 

 وطلع كالشمس اؼبشرقة، ومن ذلك قولو: ”صلى ا عليو وآلو“الزمن الذي ظهر فيو الرسوؿ األكـر 
.... ظلمات اعبهل... ظلمات الطغياف... ظلمات الضالؿ، 7"ظاىرة الغروروالدنيا كاسفة النور "

صلى ا “وطبعًا كاف مبوذج كل ىذا الظالـ ومظهرىا يف اؼبنطقة اليت ولد وبعث فيها الرسوؿ األكـر 
 أي جزيرة العرب. ”عليو وآلو

كاف عبميع الظلمات والضالالت والضياع مباذجها يف مكة ويف بيئة اغبياة العربية يف جزيرة العرب، من 
أنواع الضالؿ الفكري والعقيدي، وذلك الشرؾ اؼبذؿ لإلنساف، وتلك األخالؽ االجتماعية العنيفة 

َوْجُهُو ُمْسَودِّا َوُىَو َكِظيٌم * يـَتَـَواَرى ِمَن ﴿ َوِإَذا ُبشَّْر َأَحُدُىْم بِاألُنَثى َظلَّ وانعداـ الرضبة وقسوة القلب: 
 . 8اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبشَّْر ِبِو َأيُْمِسُكُو َعَلى ُىوٍن َأْم َيُدسُُّو ِفي التـَُّراِب َأاَل َساء َما َيْحُكُموَن﴾

. زمن بعثتو مث يف ”صلى ا عليو وآلو“كاف ذلك مبوذج من أخالؽ اإلنسانية على عهد والدة الرسوؿ 
 وكان بعده ىدى من الضالل ونوراً "
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، لقد كانت البشرية عمياء فتفتحت عيوهنا، وكاف العامل مظلمًا فتنور بنور وجود الرسوؿ 9"من العمى
، فلسنا . ىذا ىو معٌت ىذه الوالدة الكربى،  ومن مث بعثة ىذا اإلنساف العظيم”صلى ا عليو وآلو“

للمنة والنعمة اإلؽبية بسبب ىذا الوجود اؼبقدس، بل اإلنسانية كلها مدينة كبن اؼبسلمُت فقط مدينُت 
 ؽبذه النعمة.

طواؿ قروف متمادية مل تسغرؽ بعد البشرية  ”صلى ا عليو وآلو“صحيح أف ىدية الرسوؿ العظيم 
دي البشر برمتها، بيد أف ىذا اؼبصباح الوضاء وىذا اؼبشعل اؼبتوىج موجود بُت البشرية برمتها، وىو يه

صلى ا عليو “طواؿ السنوات والقروف كبو ينبوع النور، فإذا نظرنا يف التاريخ بعد بعثة الرسوؿ ووالدتو 
سنالحظ ىذا التدبَت، حيث سارت اإلنسانية كبو القيم، وعرفت القيم، وىذا ما سينمو وينتشر  ”وآلو

، إىل أف  يِن ُكلِّْو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ ﴿ِ يُْظِهَرُه تدرهبيًا وتتضاعف شدتو يومًا بعد يـو إف  10﴾ َعَلى الدّْ
شاء ا... فيستغرؽ العامل كلو وتبدأ البشرية سَتىا اغبقيقي يف طريق اؽبداية والصراط اإلؽبي اؼبستقيم، 
... اليـو الذي تكتمل فيو حجة ا على الناس وتضع  والواقع أف حياة اإلنسانية منذ ذلك اليـو

 أقدامها على ىذا الطريق.اإلنسانية 
 

 واجبات األمة اإلسالمية:
كبن األمة اإلسالمية اليـو نقف أماـ ىذه النعمة الكبَتة وعلينا االنتفاع منها، فعلينا تنوير قلوبنا وديننا 

، وألنو نور فهو بصَتة وبوسعنا وأفكارنا وكذلك دنيانا، وحياتنا، وبيئتنا بربكة تعاليم ىذا الدين اؼبقدس
 أنفسنا منو واالنتهاؿ من معينو، ىذا ىو واجبنا العاـ كبن اؼبسلموف. تقريب

 
 ضرورة االتحاد والوحدة:

، وىو من واجباتنا الكربى واألوىل كبن اؼبسلمُت، ىو قضية   ما أشد عليو اليـو
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منذ االرباد والوحدة، فلقد ظبينا ىذا األسبوع الذي ينتهي بالسابع عشر من ربيع األوؿ بأسبوع الوحدة 
بداية الثورة، والسبب أف يـو الثاين عشر من ربيع األوؿ حسب الرواية الشهَتة لدى إخواننا السنة ىو 

ويـو السابع عشر من ربيع األوؿ حسب رواية الشيعة اؼبشهورة  ”صلى ا عليو وآلو“يـو والدة الرسوؿ 
الثورة على األياـ الواقعة بُت ىذين ىو يـو والدتو، وقد أطلق الشعب اإليراين ومسؤولو البالد منذ بداية 

اليومُت أسبوع الوحدة، وجعلوه رمزاً لالرباد بُت اؼبسلمُت، بيد أف الكالـ ال يكفي، والتسمية ال تكفي، 
فينبغي أف نعمل ونتجو صوب الوحدة، فالعامل اإٍلسالمي اليـو حباجة للوحدة، وىناؾ عوامل تفرقة ينبغي 

 التغلب واالنتصار عليها.
 

 اإلسالمي:هاد والعمل ألجل اتحاد العالم الج
كل األىداؼ الكربى حباجة إىل اعبهاد والكفاح، فما من ىدؼ كبَت وبصل دوف جهاد، واالرباد بُت 

، وعليو من واجبنا اعبهاد والعمل ألجل ارباد العامل اإلسالمي، اؼبسلمُت ال وبصل دوف جهاد وعنت
 واؼبشكالت، وبوسعو إعزاز اجملتمعات والشعوب اؼبسلمة.فبمقدور ىذا اعبهاد حل الكثَت من العقد 

انظروا حاؿ البلداف اإلسالمية، وانظروا واقع اؼبسلمُت الذين يشكلوف اليـو ربع السكاف يف العامل، كيف 
أف تأثَتىم يف سياسات العامل وحىت يف قضاياىم الداخلية أقل وأضعف بكثَت من تأثَت القوى األجنبية 

نوايا السيئة، فلسنا كبذر أنفسنا وـباطبينا من القوى األجنبية ألنو أجنبية وحسب، بل واألطراؼ ذات ال
ألهنا سيئة النية أيضاً وذات ؿبفزات ىيمنة، فهم يريدوف إذالؿ الشعوب اؼبسلمة وربطميها وفرض الطاعة 

 اضة عليها.
 وشعوهبا اؼبسلمة إذا أرادت حسناً، ما ىو طريق ىذه البلداف اإلسالمية اليت يربو عددىا على اػبمسُت

الوقوؼ بوجو مثل ىذه النوايا السيئة الواضحة والكبَتة والتعسفية؟ سوى الوحدة؟ فعلينا اإلقًتاب من 
 بعض.
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 معيقات طريق الوحدة وسبل إزالتها:
الوحدة وينبغي عالجهما، العامل األوؿ عامل داخلي فينا... ىناؾ عامالف أساسياف يعيقاف طريق 

ىذا ما هبب التغلب عليو، فإيباف اإلنساف دببادئو وأصولو  نا والتزامنا بعقائدنا، كل فريق لنفسو...تعصبات
وعقائده شيء جيد وؿبمود جداً، واإلصرار عليها جيد أيضاً، غَت أف ىذه اغبالة هبب أف ال تتجاوز 

منظومة األمة اإلسالمية اإلقصاء اؼبصحوبة بالتطاوؿ والعداء، وعلى اإلخوة يف  حدود اإلثبات إىل حدود
أف وبًتموا بعضهم، وإذا أرادوا اغبفاظ على عقائدىم فليفعلوا، لكن عليهم احًتاـ بعضهم، وحدود 

 بعضهم، وحقوؽ بعضهم وأفكار وعقائد بعضهم، وترؾ النقاشات واعبداؿ جملالس العلم.
فليجتمع العلماء وأىل اػبربة ويتناقشوا مذىبياً إذا شاءوا إال أف النقاش اؼبذىيب العلمي يف األروقة العلمية 
ىبتلف عن تبادؿ اإلساءات يف العلن وعلى مستوى الرأي العاـ وأماـ ذىنيات عاجزة عن التحليل 

، فكل الفئات اؼبسلمة تتحمل العلمي، وعلى العلماء احتواء ىذا الشيء، وعلى اؼبسؤولُت احتواءه أيضاً 
واجبًا يف ىذا اجملاؿ، الشيعة عليهم واجباهتم، والسنة أيضًا عليهم واجبات... عليهم السَت كبو االرباد، 

 ىذا العاملُت وىو عامل داخلي.ىذا 
، فينبغي عدـ الغفلة عن ىذا. وليس وىناؾ العامل اػبارجي وىو يد األعداء اؼبغرضة العاملة على التفرقة

اليـو فقط، بل منذ أف شعرت القوى السياسية اؼبهيمنة على العامل أف بوسعها التأثَت على الشعوب 
 ظهرت يد التفرقة ىذه، وىي اليـو أشد 
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من أي وقت آخر، ووسائل اإلعالـ العامة واالتصاؿ اغبديثة تساعد بدورىا على ذلك، إهنم يؤججوف 
التيقظ واغبذر، ولألسف يصبح البعض داخل الشعوب  النَتاف وينحتوف الشعارات للتفرقة، فينبغي

 والبلداف اؼبسلمة وسائل لتنفيذ أغراض أولئك األعداء األصليُت.
حينما انتصر شباب اؼبقاومة وحزب ا يف لبناف على إّف يف ىذا لعربة كبَتة؛ الحظوا أنّو قبل سنتُت 

ذلك انتصارًا وازدىارًا للمسلمُت يف العامل إسرائيل، وأذّلوا الكياف الصهيوين بتلك الصورة، واعترب 
سواء  اإلسالمي، بادرت أيدي التفرقة من فورىا لطرح قضية الشيعة والسنة وتشديد العصبيات اؼبذىبية

يف لبناف أو يف منطقة الشرؽ األوسط أو يف كل العامل اإلسالمي. وكأّف قضية الشيعة والسنة قد ظهرت 
 أبناء األمة اإلسالمية الذين ازدادوا تعاطفاً يف ظل ذلك االنتصار الكبَت، لتوِّىا! وذلك ألجل التفريق بُت

 عرب إثارة قضية التشيع والتسّنن... وىذا يعود إىل قبل سنتُت
وقبل شهرين وقع انتصار آخر كبَت ومتألق لألمة اإلسالمية أال وىو انتصار اؼبقاومة الفلسطينية على 

انتصار أكرب من أف يسعى جيش مدّجج بالسالح استطاع خالؿ يـو العدو الصهيوين يف غزة. فأي 
يوماً  22للميالد، أف يسعى طواؿ  1973و 1967واحد دحر جيوش كربى لثالثة بلداف بُت أعواـ 

فال يستطيع أف يفرض الًتاجع واؽبزيبة على الشباب اؼبقاـو واجملاىدين اؼبؤمنُت يف غزة؟ واضطر للعودة 
، مضافًا الهنيار ظبعة الكياف الصهيوين وضباتو، وعلى رأسهم أمريكا يف العامل، ـبفقاً، خايل الوفاض

 .وإراقة ماء وجههم على األرض
كاف ىذا انتصارًا كبَتًا للمسلمُت، وقد زاد من تعاطف اؼبسلمُت مع بعضهم. ومل يكن بوسعهم إثارة 

  قضية التشّيع والتسّنن ىنا، فأثاروا قضية القومية...
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روبة والالعروبة... ومعركة أّف قضية فلسطُت زبتّص بالعرب، واإلصرار على أهّنا خاصة بالعرب؛ قضية الع
لكي ال وبق لغَت العرب التدخل يف ىذه القضية! ؼباذا؟ فقضية فلسطُت قضية إسالمية، وليس فيها 

 تفرقة.  عرب أو عجم. فإذا تدخلت النػزعة القومية يف قضايا العامل اإلسالمي فستكوف أكرب عامل
حينما يُقحموف العامل القومي يف قضايا العامل اإلسالمي فيفصلوف العرب، عن الفرس، وعن الًتؾ، 
والكرد، واالندونيسيُت، واؼباليزيُت، والباكستانيُت، واؽبنود... فما الذي سوؼ يبقى؟ إنو َعرٌض لألمة 

 اإلسالمية وقواىا وقدراهتا يف اؼبزاد العلٍت؟.
ر اليت يقع فيها البعض يف العامل اإلسالمي لألسف. فال يروموف بقاء حالوة ىذه حيل االستكبا

على  االنتصار يف لبناف ويف غزة يف أفواه اؼبسلمُت، ولذلك يثَتوف على الفور عوامل االختالؼ والتفرقة
 األمة اإلسالمية أف تبقى متيقظّة وأف تقف بوجههم. والواجب األوؿ يقع على عاتق رجاؿ السياسة.

على مسؤويل البلداف اإلسالمية وساستها أف يتيقظوا. فقد يصدر ىذا اؽبتاؼ من حناجر بعض الساسة ف
اؼبسلمُت، لكّننا لن لبطئ... إنّنا لن لبطئ يف تشخيص العامل الرئيس. فقد ىبرج اؽبتاؼ من أفواىهم 

ىم الذين يعارضوف لكّنو ليس ىتافهم، بل ىتاؼ غَتىم... إنّو ىتاؼ القوى االستكبارية يف العامل. 
وحدة األمة اإلسالمية. وإذا صدر من حناجر أشخاص ينتموف لألمة اإلسالمية فإهّنم ـبدوعوف. فليس 

 ىذا الصوت صوهتم، بل صوت أولئك. وكبن نعرؼ ىذا الصوت. 
 وأيضاً اؼبفكرين ومن يتعاملوف مع إّف الساسة واؼبسؤولُت بالدرجة األوىل، 
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ء الدين، واؼبثقفوف، والكتاب، والصحفيوف، والشعراء، واألدباء يف العامل عقوؿ الناس وقلوهبم؛ علما
وىو أف يعرِّفوا للناس األصابع اليت ترـو اإلخالؿ  اإلسالمي يتحّملوف ىذا الواجب الكبَت بدرجة عالية،

 يف ىذه الوحدة، وإخراج ىذا الزماـ اإلؽبي اؼبتُت من أيدي اؼبسلمُت.
يقوؿ لنا اعتصموا سويًة  ...11﴾واعتصموا بحبل اهلل جميعًا وال تفرقوا﴿يقوؿ لنا القرآف بصراحة: 

: "واعتصموا حببل ا صبيعاً"... حببل ا. فيمكن االعتصاـ حببل ا كلٌّ على انفراد، ولكن القرآف يقوؿ
ا أي كونوا سويًة... "وال تفرقوا"... حىت يف االعتصاـ حببل ا ناىيك عن أف يعتصم البعض حببل 

والبعض حببل الشيطاف. حىت حينما يريد اعبميع االعتصاـ حببل ا، يقوؿ "صبيعاً"... أي افعلوا ذلك 
 بتعاطف وتراٍض والتحاـ. ىذه ىي قضية العامل اإلسالمي الكربى.

نأمل أف يوّفق ا تعاىل صبيع أبناء األّمة اإلسالمية، وكافة الشعوب واغبكومات اإلسالمية للنظر ؽبذه 
 )قدس سره( اؼبسألة اؼبهمة بوزهنا وأنبيتها، وتطبيقها عملياً. ورضواف ا ورضبتو على روح إمامنا اعبليل

 الذي رفع ىتاؼ الوحدة يف عصرنا ودعا اؼبسلمُت ؽبذا االرباد. 
ة خَتاً نرجو أف يعرِّؼ ا قلوبنا النداء اإلؽبي والدعوة اإلؽبية أكثر فأكثر، وهبعل مستقبل األّمة اإلسالمي

 من ماضيها.
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمد  رب العاؼبُت، والصالة والسالـ على سيدنا ونبينا أيب القاسم اؼبصطفى ؿبمد وعلى آلو األطيبُت 

 بقية ا يف العاؼبُت.األطهرين اؼبنتجبُت، وال سيما 
أشكر ا تعاىل من أعماؽ قليب ألف وفقٍت وأمهلٍت ألناؿ مرة أخرى سعادة وشرؼ اغبضور يف ىذه 

 العتبة اؼبقدسة، وألتقي أىايل مشهد األعزاء وزوار ىذا اؼبرقد الرفيع.
 اإليراين العزيز.أرجو من ا تعاىل أف يبارؾ ىذا العيد السعيد وىذا العاـ اعبديد على كافة الشعب 

 عقد التقدم والعدالة:
عامنا ىذا ىو العاـ األوؿ من العقد الرابع للثورة الذي ظّبي باسم "عقد التقدـ والعدالة". وأذكر بعض 
النقاط هبذه اؼبناسبة تتعّلق ببعض أىم قضايا بالدنا، وأشَت كذلك إىل بعض القضايا الدولية واػبارجية 

 اؼبهّمة. 
لقد ظبّينا ىذا العقد عقد التقدـ والعدالة يف البالد ونظاـ اعبمهورية اإلسالمية، واغباؿ أّف الشعب 
اإليراين ومنذ مطلع الثورة سار حبركتو العظيمة وبتأسيسو وتكريسو لنظاـ اعبمهورية اإلسالمية كبو التقدـ 

ا عنواف عقد التقدـ والعدالة؟ ومن والعدالة. فما ىي خصوصية األعواـ العشرة القادمة حىت أطلقنا عليه
وجهة نظرنا فإّف الفرؽ بُت السنوات العشر القادمة والعقود الثالثة اؼباضية يكمن يف االستعدادات 
الواسعة واؽبائلة جداً للتقدـ والعدالة اليت ظهرت يف بالدنا العزيزة، وىي استعدادات تسمح لشعبنا الكبَت 

 ة وقفزة واسعة يف ىذا اجملاؿ. ذي العزيبة العالية بأف يقطع خطو 
 

 كيف نحّقق مبدأ التقدم والعدالة:
 إّف الشعب اإليراين الكبَت العزيز وبالنظر الستعداداتو واألرضيات اإلهبابية 
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اؼبتوافرة سيبّدؿ العقد الرابع للثورة إىل خطوة واسعة وقفزة الفتة يف سياؽ ربقيق مبدأ "التقدـ والعدالة" 
ماليُت الشباب العلماء والدؤوبُت والدارسُت، وكذلك التجارب القيمة جداً للنخب  األصيل. فقد ساىم

واؼبسؤولُت واؼبدراء يف مواجهة القضايا اليت شهدهتا العقود الثالثة األخَتة، وىي ذبارب أّدت إىل ازباذ 
ُت للمحافظات من الدستور، والسعي لتوجيو الدعم، وزيارات اؼبسؤول 44قرارات مهّمة مثل تطبيق اؼبادة 

واؼبناطق البعيدة والقريبة، وكذلك اكتماؿ البٌت التحتية األساسية يف اجملاالت اؼبختلفة العلمية، وشبكات 
االتصاالت واؼبواصالت، فكانت صبيعها من العوامل اليت أوجدت قدرات واسعة جّدًا غبركة البالد 

نة، ويف ظل الربؾبة للعمل واعبهود اعبادة، بسرعة أكرب، كي يتحّوؿ العقد الرابع الذي بدأ منذ ىذه الس
 إىل عقد التقّدـ والعدالة حبّق.

إّف ترافق العدالة بالتقّدـ، وتقليل الفواصل الطبقية، واؼبساواة يف التمّتع باإلمكانات والفرص، 
ه ، فتحقيق ىذوزبفيض البوف بُت ما سبتلكو مناطق البالد اؼبختلفة، ىي من اؼبؤشرات اغبقيقية للعدالة

الطموحات الكبَتة أمر صعب لكّنو فبكن، وعلينا بلوغ ىذه اؼبطامح باؽبّمة واإلرادة والسعي اعبماعي. 
 وربقيق التقدـ والعدالة حباجة إىل مدراء مؤمنُت شجعاف مدبِّرين ـبلصُت ذوي عزيبة راسخة.

 
 إصالح نموذج االستهالك:

ة يف طريق التقدـ والعدالة؛ ذلك أّف داء علينا إصالح مبوذج االستهالؾ، فهذه اغبركة خطوة أساسي
اإلسراؼ تسّبب من الناحية االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف آفات ومشكالت متنوعة وراح يهّدد 
مستقبل البالد. فاالقتصاد وعدـ اإلسراؼ ىو االستهالؾ بصورة صحيحة وُمثلى ومثمرة، وهبب 

 ػباطئة استتبعت االعًتاؼ أّف العادات والتقاليد واألساليب ا
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سبادياً يف االستهالؾ، وأفسدت العالقة بُت اإلنتاج واالستهالؾ بنحو أضرَّ باإلنتاج، حبيث إّف ثلث اػببز 
الذي يتّم إنتاجو وال أقل من طبس اؼباء اؼبستهلك الذي يتّم توفَته بصعوبات كبَتة يذىب ىدراً، 

عفي اؼبتوسط العاؼبي، ومؤشر شدة الطاقة يف ومتوسط ؾبموع الطاقة اؼبستهلكة يف إيراف أكثر من ض
 بالدنا، أي نسبة الطاقة اؼبستهلكة إىل البضائع اؼبنتجة، ىو لألسف شبانية أضعاؼ البلداف اؼبتقدمة.

، فاإلسراؼ على اؼبستوى الوطٍت إّف إصالح مبوذج االستهالؾ واجتناب اإلسراؼ قضية دينية وعقلية
ت اؼبتهرئة لنقل اؼباء والكهرباء، واالستهالؾ اؼبنفلت يف اؼبؤسسات وما يتعّلق باؼبسؤولُت إىل الشبكا

اؼبختلفة، واألسفار غَت الضرورية، والنظرة التشريفية لدى اؼبسؤولُت. فمواجهة اإلسراؼ واالقتصاد 
الصحيح غَت فبكن دبجرد الكالـ، ومن واجب السلطتُت التشريعية والتنفيذية عرب التقنُت الصحيح 

 تابعة اغباظبة إصالح مبوذج االستهالؾ من اإلنتاج إىل االستهالؾ إىل إعادة اإلنتاج.والتنفيذ واؼب
 

 االنتخابات ركن من أركان النظام اإلسالمي:
إّف االنتخابات من أركاف النظاـ اإلسالمي، فالديبقراطية الدينية ال تنوجد بالكالـ، وإمّبا ربتاج إىل 
مشاركة الشعب وتواجده وإرادتو، وإىل تواصل اعبماىَت الفكري والعقالين والعاطفي بتطّورات البالد، 

فاالنتخابات ركة واسعة. وربقيق ذلك غَت ميسور دوف انتخابات سليمة وعامة يشارؾ فيها الشعب مشا
، وكل استثمار عظيم ورصيد للشعب من أجل إدارة البالد بنحو صحيح والتوصل إىل مستقبل مشرؽ

 .صوت يلقى يف صندوؽ االقًتاع لو أنبيتو؛ حيث يضاعف من ىذا االستثمار الوطٍت
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وسيلة لرفع مستوى قدرات تنّبهوا إىل أّف االنتخابات ليست ؾبّرد أداة لإلمساؾ بزماـ السلطة وإمّبا ىي 
البالد ومضاعفة االقتدار الوطٍت وحفظ ظبعة الشعب، ولذلك اىتموا هبذه القضايا يف إعالمكم 
وسلوككم، وحذار من أف يتحدث أو يتصرؼ أحد أثناء نشاطو االنتخايب بشكل يثَت طمع األعداء. 

ابل، ولكن ال زبرجوا يف ىذا وال شك أّف لكل واحد منكم كالمو، وىو بالطبع يرفض كالـ الشخص اؼبق
فليعرض اؼبرشحوف أنفسهم على الشعب كي ىبتار السياؽ عن جادة اإلنصاؼ، وال تكتموا اغبقائق. 

 .الشعب بذكاء ما يراه صاغباً 
لقد أقيمت غبّد اآلف كبو ثالثُت جولة انتخابية يف البالد، وَضِمَن اؼبسؤولوف آنذاؾ رظبيًا سالمتها 

ثر الشعب بالكالـ الذي وباوؿ من اآلف التشكيك يف انتخابات رئاسة وصحتها، ولذلك ال يتأ
اعبمهورية. وأنا بدوري أؤكد على اؼبسؤولُت أف يقيموا االنتخابات بصورة سليمة ودبنتهى األمانة، وهبب 

 أف يتصرفوا بطريقة تفسح اجملاؿ للمرشحُت وينتخب الناس دبشاركتهم اغبماسية أي شخص أرادوا.
وستكوف دومًا تنقيبات وشائعات حوؿ ىذا اعبانب، لكّنٍت أمتلك صوتًا واحدًا ألقيو يف  لقد كاف ىناؾ

صندوؽ االقًتاع وال أقوؿ ألي شخص من ينتخب ومن ال ينتخب، ألّف تشخيص ذلك يقع على عاتق 
 الشعب نفسو.

دافعت  أحيانًا حُت أدافع عن اغبكومة وأدعمها ينحت البعض معٌت غَت صحيح لذلك، واغباؿ أّنٍت
دومًا حسب واجيب عن اغبكومات وخَدَمة البالد خصوصًا حُت أالحظ أّف إحدى اغبكومات زبدـ 
ارومُت أكثر، وتقف بوجو الظلم واالستكبار، وتتعّرض ؽبجمات غَت منصفة، بيد أّف كالمي ومواقفي 

 ىذه ال عالقة ؽبا باالنتخابات وليست إعالناً عن مواقف انتخابية.
 

 :اإلدارة األمريكيةالموقف من 
 إّف نوع التعامل مع حكومة الواليات اؼبتحدة األمريكية كاف منذ بداية الثورة اختباراً كبَتاً 
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لشعب إيراف واعبمهورية اإلسالمية، فالعداء والتعامل السيء للساسة األمريكاف سواء اعبمهوريوف منهم 
وربريض اؼبعارضُت ومساعدة اغبركات اإلرىابية  أو الديبقراطيوف، مع الثورة اإلسالمية والشعب اإليراين

واؼبطالبة بالتجزئة كانت أوؿ خطوات األمريكيُت يف خصامهم مع اعبمهورية اإلسالمية، وال تزاؿ ىذه 
وطبقًا ؼبعلومات موثقة سباماً، مستمرًة عرب ارتباط العناصر األمريكية باألشرار يف اؼبناطق  السياسة،

 ستاف.اغبدودية بُت إيراف وباك
إّف االستيالء على مليارات الدوالرات اإليرانية والبضائع واؼبمتلكات العائدة للشعب اإليراين وذبميدىا، 
وإعطاء الضوء األخضر لصداـ يف ىجومو على إيراف والدعم الشامل للنظاـ البعثي طواؿ شبانية أعواـ من 

ه األرض، وفاجعة اؽبجـو ألف من شباب ىذ 300اغبرب اؼبفروضة اليت أدت إىل استشهاد كبو
رجل  300الصاروخي على الطائرة اؼبدنية اإليرانية يف السنة األخَتة من اغبرب اؼبفروضة وقتل حوايل 

وإمرأة وطفل فيها، ىي من اؼبمارسات العدوانية األخرى للحكومة األمريكية ضد شعب إيراف، فهل 
 .بوسع الشعب اإليراين نسياف ىذه األمور

الذين اغتالوا عددًا كبَتاً  من اغبظر على شعب إيراف، ودعم واشنطن لإلرىابيُت اجملرميُتإّف ثالثُت سنة 
من الناس يف إيراف، وخلق القالقل والتوتر يف اؼبنطقة، والدعم الالمشروط للمجرمُت الصهاينة، وهتديد 

، وقد اإليراين من مؤشرات العداء غَت اؼبنقطع ألمريكا حياؿ الشعبإيراف اؼبتكرر باؽبجـو العسكري 
وجو اؼبسؤولوف األمريكاف طواؿ الثالثُت عامًا اؼباضية اإلىانات مرارًا وتكرارًا للشعب واؼبسؤولُت 

 اإليرانيُت، بل وطالب بعضهم باستئصاؿ جذور ىذا الشعب الكبَت الشريف.
اؼبخملي يدًا حديدية إهّنم يقولوف إنّنا مددنا يدنا كبو إيراف، ونقوؿ إذا كانت أمريكا زبفي ربت قفازىا 

فخطوهتم ىذه لن يكوف ؽبا أي معٌت وقيمة. وحىت يف نداء التربيك ىذا اعتربوا إيراف مناصرة لإلرىاب 
 وتطمح المتالؾ السالح النووي، فهل ىذا تربيك أـ أنّو مواصلة لنفس تلك االهتامات؟.

 كونغرس أـ ال ندري من الذي يتخذ القرار حقاً يف أمريكا، رئيس اعبمهورية أـ ال
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على أّف الشعب اإليراين صاحب حسابات ومنطق عناصر ما وراء الكواليس، لكّننا نؤكد على كل حاؿ 
 .يف القضايا اليت زبّصو وال ينجرؼ وراء اؼبشاعر

إذا كاف شيء قد تغَّت حقًا باستثناء جزء ضئيل من ؽبجتكم، فدّلونا عليو. ىل انتهى عداؤكم للشعب 
م عن اؼبمتلكات اإليرانية؟ ىل أهنيتم اغبظر؟ ىل أقلعتم عن التشويو واإلعالـ اإليراين؟ ىل أفرجت

 اؼبعادي؟ ىل أهنيتم الدفاع غَت اؼبشروط عن الكياف الصهيوين؟.
هبب أف ال يكوف التغيَت ؾبّرد لقلقة لساف وبنوايا غَت سليمة، وإذا أردمت اغبفاظ على نفس تلك 

تكتيكات فقط فهذه خدعة وليست تغيَتاً، وإذا كنتم تنشدوف األىداؼ السابقة وتغيَت السياسات وال
التغيَت اغبقيقي فيجب مشاىدة ذلك على اؼبستوى العملي، وعلى كل حاؿ ليعلم كافة اؼبسؤولُت 

فإذا مل تغَّتوا فكونوا واثقُت أّف السنن األمريكيُت وسواىم أنّو ال يبكن خداع الشعب اإليراين وال إخافتو. 
 .ب ىي اليت ستغَّتكماإلؽبية والشعو 

على اؼبسؤولُت األمريكيُت أف يتأملوا يف سبب مقت الرأي العاـ العاؼبي ألمريكا، فإّف مواصلة السياسات 
االستكبارية، والسعي لفرض إرادهتم على الشعوب، والتعامل اؼبزدوج يف القضايا اؼبختلفة من صبلة 

عن ىذه السياسات والسلوكيات لصاٌف أنفسكم  أسباب ىذا الواقع. فاعتربوا من ىذا الواقع، واقلعوا
 وبالدكم، ويف ىذه اغبالة ستتغَّت صورتكم لدى الرأي العاـ تدرهبياً.

 .تدبّروا يف كالمي بدقة وال تعطوه للصهاينة كي يًتصبوه لكم، بل استشَتوا األفراد الصاغبُت
فكالمنا ىو أنّو طاؼبا واصلت اغبكومة األمريكية أساليبها وسياساهتا ومبادراهتا وتوجهاهتا العدوانية اليت 

 جرت عليها منذ ثالثُت سنة فسيكوف شعبنا نفسو الذي كاف 
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.  قبل ثالثُت سنة وىو يزداد قوة وذبربة يوماً بعد يـو
يع، وطبعاً ليست لنا سوابق مع رئيس اعبمهورية وشعبنا يسوؤه أف يتحدث معو أحد بلغة التهديد والتطم

 واغبكومة اعبديدة يف أمريكا، لذلك ستكوف آراؤنا على أساس أدائهم.
ه( وأعزي الشعب اإليراين وأبناء البيت س سر )قد أبدي أسفي وأؼبي الشديد لرحيل زوجة اإلماـ اػبميٍت

فهذه الشخصية اؼبميزة كانت إىل اعبليلة، ه( دبناسبة رحيل ىذه السيدة س سر )قد الشريف لإلماـ اػبميٍت
ونسأؿ ا تعاىل أف وبشر  ه( بصربىا واستقامتها يف كل االختبارات العسَتة،س سر )قد جانب اإلماـ
وزوجتو اعبليلة وأبناءه مع أوليائو، وأف هبعل شعبنا عارفًا دومًا قدر إمامو  )قدس سره( إمامنا الراحل

 .الكبَت
شعبنا، وال سيما شبابنا األعزاء هبديك ولطفك وتعضيدؾ. اللهم أنزؿ أمطار رضبتك ربنا امشل صبيع أبناء 

 على كل بالدنا وعلى أراضينا العطشى، ومزارعينا، وشعبنا.
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.
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 اهلل الرحمن الرحيمبسم 
يا مقلب القلوب واألبصار، يا مدبِّر الليل والنهار، يا ؿبّوؿ اغبوؿ واألحواؿ، حوِّؿ حالنا إلی أحسن 

 اغباؿ.
أبارؾ لكم عيد النوروز السعيد، الذي كاف ىذا العاـ قريب الزمن من أياـ والدة سيدنا خامت 

، واكتسب مزيداً من الشرؼ بفضل ”عليو السالـ”واإلماـ جعفر الصادؽ ”صلى ا عليو وآلو”األنبياء
قربو من ىذه األياـ اؼبباركة، أباركو لكم صبيعًا أبناء وطننا األعزاء يف كل أرجاء البالد، وكذلك لإليرانيُت 
الساكنُت يف كل بلداف العامل األخری، وكذلك لشعوب البلداف اليت تعتّز وربتفل بعيد النوروز. وأباركو 

 الشهداء واؼبضّحُت واؼبعّوقُت الكريبة، وأسبنی أف يعيش اعبميع سنة طيبة مباركة.خصوصاً لعوائل 
 

 العام السابق كان زخراً باألحداث:
ىػ.ش الذي انقضی علينا كاف عامًا زاخرًا باألحداث، سواء علی صعيد القضايا الدولية 1387إّف عاـ 

فعلی اؼبستوی الدويل وقعت أحداث كبَتة ومهمة كاف ؽبا دوف  أو علی صعيد قضايا البالد الداخلية.
شك تأثَتات عميقة علی ؾبمل السياسات العاؼبية، ومنها، علی اؼبستوی االقتصادي، األزمة اؼبالية 
واالقتصادية الكربی اليت ابتدأت من بلد أمريكا، مّث سرت إلی أوروبا وسائر البلداف، دبا يف ذلك بلداف 

 منطقتنا. 
 زمة االقتصادية العالمية وتداعياتها:األ

لقد كانت ىذه القضية مهّمة جدًا بالنسبة للناس يف العامل، حيث تركت آثارىا ال يف حياهتم اليومية 
 وبراؾبهم 
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االقتصادية وحسب، بل كاف ؽبا علی أغلب الظّن تأثَتات عميقة يف تصوراهتم بشأف النظريات 
 االقتصادية واالقتصاد الرأظبايل.

استطاع بلدنا وشعبنا أف ينأی بنفسو إلی حّد كبَت عن اآلثار الضارة ؽبذا الطوفاف العاؼبي وغبسن اغبظ 
 العنيف، وهبب طبعاً مواصلة اغبذر الالـز منو.

 
 :العدوان على غّزة ونتائجو

علی غزّة، اليت ومن صبلة القضايا العاؼبية واإلقليمية اؼبهّمة يف العاـ اؼباضي قضية ىجـو الكياف الصهيوين 
ظّبرت كّل عيوف العامل عليها. وقد نظر البعض ؽبذه الواقعة من زاوية عنادىم وحقدىم القدًن حياؿ 
اؼبقاومة اإلسالمية وقضية فلسطُت، ومن ىؤالء ساسة الكثَت من البلداف الغربية. ونظر آخروف للمسألة 

أّف النتائج اليت ترتبت علی ىذا اؽبجـو من زاوية مناصرة الشعب الفلسطيٍت اؼبظلـو وأىايل غزة. بيد 
يوماً، وىاصبهم الكياف  22الظامل اللئيم كانت مذىلة بالنسبة للعامل كلو. لقد قاـو أىايل غزة العّزؿ 

. فكانت ىذه ذبربة علی يوماً، وكانت هناية اعبولة إخفاؽ الكياف الصهيوين 22الصهيوين بكّل قواه ؼبّدة 
 عامل، تتعّلق بإمكانية مقاومة الشعوب لعسف اؼبتعسفُت وجور اعبائرين.جانب كبَت جداً عبماىَت ال

وقد وقعت العديد من األحداث األخری يف اؼبنطقة ويف العامل نتجاوز ذكرىا اآلف. كما حدثت أمور 
 .  مهّمة علی مستوی البالد منذ بدء السنة وإلی اليـو

 
 نتاجات العام الفائت وثماره:

بار نووية سارة، واطلع شعب إيراف علی أّف شبابو وعلماءه اؼبتبّحرين ىػ.ش بأخ1387ابتدأ عاـ 
الدؤوبُت استطاعوا رغم صنوؼ اغبظر العاؼبي إثبات تقّدمهم يف شؤوف البالد النووية، وتكريس قدرات 

 الشعب اإليراين يف أنظار العامل يف مثل ىذا اؼبضمار اؼبهم. 
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، ال يف اجملاؿ العلمي وحسب، بل للشعب اإليراين يف أنظار العاملوىذا ما أوجد قيمة واعتبارًا جديدين 
 يف اجملاالت اؼبختلفة األخری أيضاً. 

وقد تشّكل ؾبلس الشوری اإلسالمي يف دورتو الثامنة، واغبمد ، وصادؽ طواؿ السنة بالتعاوف مع 
 عاوف كما كاف.اغبكومة اًتمة علی مشاريع جيدة وبادر إليها، ونتمنی أف يستمر ىذا الت

وأقبزت طواؿ العاـ واغبمد  أعماؿ كبَتة أخری علی ـبتلف الصعد. ففي اؼبيداف النووي مت يف هناية 
السنة تشغيل ؿبطة بوشهر للطاقة بصورة مؤقّتة واختبارية، وكاف ىذا حبّد ذاتو خرباً مهّماً وكبَتاً، وىو حبّد 

الداخل، والذي أقنع العامل بأسره بتعّذر سدِّ طريق التقّدـ ذاتو من نتائج التقّدـ الذي سّجلو علماؤنا يف 
 النووي أماـ الشعب اإليراين.

ويف مضمار الشؤوف العلمية مّت إقباز مشاريع كبَتة أخری يستدعي عّدىا وقتًا طوياًل. وقد شهدت عن  
كثب ـبتارات من ىذا التقّدـ العلمي، وشاىدهُتا يف أحد اؼبعارض عن قرب، وكانت مثَتة للدىشة 

االت العلمية، وإحباط حقاً، حيث استطاع شبابنا األعزاء وشعبنا اؽبميم اؼبثابر إبداء تطّور عميق يف اجمل
 اإلعالـ الذي اهناؿ من كّل حدب وصوب ضد الثورة طواؿ ثالثُت عاماً. 

وكاف من صبلة مباذج ىذا التطّور العلمي والتقٍت إطالؽ القمر الصناعي)أميد(، والذي مثل اػبطوة األولی 
تتوافر علی ىذه التقنية،  ىذا اؼبشروع الكبَت الذي وضع البالد يف عداد بلداف قليلة جدًا يف العاملمن 

ولفت أنظار العامل إلی إيراف، وأثبت أّف الشعب اإليراين يغلي وينمو من الداخل، وال حدود لقدراتو 
 علی التقّدـ إلی األماـ.

وعلی مستوی الشؤوف االقتصادية هبب أف أقوؿ لشعبنا العزيز إنّو علی الرغم من اؼبوجة اؽبائلة والطوفاف 
قتصادي واألزمة االقتصادية يف العامل، ورغم أنواع اغبظر اؼبفروضة ضد إيراف بسبب اؼبدّمر للركود اال

قضية الطاقة النووية وغَتىا من القضايا، فقد استطاع مسؤولو البالد التغّلب علی ىذه اؼبوجة والسيطرة 
 إىل حّد كبَت 
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ؼبوجة اؽبائلة، اليت سّببت الكثَت من على تبعاهتا وآثارىا السلبية، واغبؤوؿ دوف أف يقع شعبنا فريسة ؽبذه ا
اؼبشكالت للعديد من البلداف. فقد وقف شعبنا على قدميو وسوؼ يزداد ازدىار تقّدمو االقتصادي يوماً 
بعد يـو إف شاء ا، فيضاعف من فرحة الشعب، وىبلق إف شاء ا فرصًا وإمكانيات ؼبزيد من التطّور 

 يف اجملاالت اؼبتنوعة.
كانت مصحوبة غبسن اغبظ بإبداعات كثَتة وازدىار   12ف فإّف سنة اإلبداع واالزدىاروكما تالحظو 

. وبالطبع ليس اإلبداع الفت، حيث تسٍّت تطبيق ىذا الشعار وتفعيلو بشكل كامل يف مرحلتو التمهيدية
ط بكّل واالزدىار فبّا ىبتّص هبذه السنة، إذ علينا يف اؼبستقبل والسنوات األخرى أيضًا متابعة ىذا اػب

 .وسنبلغ إف شاء ا اؼبوقع الالئق بشعب إيراف على مستوى الشؤوف العلمية والتقنية جّد واىتماـ،
 
 
 

 شعار العام الحالي "إصالح نموذج االستهالك":
والسنة اغبالية اليت تبدأ منذ ىذه اللحظة سنة مهّمة، ونتمٌت أف يستطيع الشعب اإليراين خالؽبا التغّلب 

اؼبختلفة بقدراتو النابعة من إيبانو با، وأف يُنهي لصاغبو إف شاء ا كافة األحداث اليت على حوادثها 
 قد تقع طواؿ العاـ يف العامل واؼبنطقة والبالد.

ما أقولو لشعبنا العزيز ىو أنّنا قرأنا يف دعاء بداية السنة: يا ؿبوِّؿ اغبوؿ واألحواؿ، حوِّؿ حالنا إىل 
أّف مساعي الشعب اإليراين ومساعي كل واحد مّنا ضرورية إلرادة اإلؽبية، غَت أحسن اغباؿ. ىذه ىي ا

 بال أدىن ِمراء، وىي األرضية الالزمة الستنزاؿ اللطف والرضبة اإلؽبيُت.
 علينا عقد اؽبّمة لتحويل أحوالنا، وربسُت حياتنا، وأذىاننا، وقلوبنا، ودنيانا وآخرتنا. 

  

                                                 
 اإلبداع واالزدىار". ىػ.ش بػ"عاـ1387ظّبی ظباحة اإلماـ القائد العاـ اإليراين اؼباضي   12



48 

 

شعب اإليراين، فهناؾ مساحة واسعة وىائلة جّدًا من األمور اؼبعنوية ىذا واجب كل واحد من أبناء ال
والدينية والذىنية لإلنساف، وصواًل إىل اغبقائق اػبارجية، وما نواجهو يف حياتنا اليومية والشخصية 
واالجتماعية ُمدرجٌة ربت ىذا األمر اإلؽبي الكبَت، الذي نكّرره كّل سنة يف ىذا الدعاء الشريف: حوِّؿ 

 النا إىل أحسن اغباؿ.ح
اكتفي بنموذج واحد فقط، وأعدُّه مصداقاً بارزاً لتحويل أحوالنا، وأطرحو عليكم أيها الشعب العزيز. إنّنا 
على صعيد االستهالؾ وإنفاؽ مصادر البالد اؼبالية اليت نوّفرىا ببالغ اعبهد، بأنفسنا وبواسطة مساعي  

د، نواجو نوعًا من الالمباالة اليت ينبغي تبديلها إىل مباالة كافة إخواننا من أبناء بلدنا ومسؤويل البال
واىتماـ خاص. إنّنا نعاين اإلسراؼ والبذخ واالنفالت االستهالكي، وىذا ما سوؼ أوّضحو يف كلميت 

 عبماىَت شعبنا العزيز يف بداية العاـ إف شاء ا. 
، وردبا أمكن القوؿ إّف قسماً مهّماً من مصادر لكّنٍت أقوؿ اليـو فقط إصبااًل أّف الكثَت من مصادر البالد

البالد تنفق على إسرافنا وسبادينا يف االستهالؾ يف اجملاالت اؼبختلفة سواء على صعيد األمور الشخصية 
 األمور العاّمة.  -إىل حد ما  -أو

ل من منظار فعلينا إدارة االستهالؾ بنحو عقالين مدبّر، فاالستهالؾ ال من وجهة نظر اإلسالـ فقط، ب
صبيع عقالء العامل شيء هبب أف ىبضع لسيطرة العقل، وال يبكن إدارتو باألىواء والنزوات وسبنيات القلب 
وما سبليو نفس اإلنساف على اإلنساف، إذ ستصل اغباؿ إىل حيث إىدار مصادر البالد وتفاقم اؽبوة بُت 

تلفوهنا الفقراء واألغنياء، فيبقى البعض يتحّسروف على أّوليات اغبي َُ اة ويهدر البعض اؼبصادر وِي
 ببذخهم وانفالهتم يف االستهالؾ.

علينا إصالح مبوذج االستهالؾ والسَت صوب إصالحو، وعلى مسؤويل اغبكومة والبالد بالدرجة األوىل، 
 سواء يف السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو سائر 
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و األشخاص والشخصيات يف اؼبراتب االجتماعية مسؤويل البالد، يف السلطة القضائية وسواىا، أ
اؼبختلفة من أبناء الشعب الفقراء أو األغنياء، عليهم االىتماـ هبذا اؼببدأ، أال وىو: إصالح مبوذج 

 االستهالؾ.
 

 : الواجب حيال الهدر في االستهالك
ىذا النوع من االستهالؾ يف كافة ؾباالت اغبياة، والتمادي واالستهالؾ غَت اؼبنضبط وغَت اؼبنطقي، 
والبعيد عن التدبَت العقالين يضّر بالبالد ويضر بنا صبيعًا كأفراد وأشخاص. إّنٍت أطلب وأرجو من عمـو 

يد، وأف ىبّططوا ويربؾبوا الشعب، وال سيما اؼبسؤولُت مضاعفة نشاطهم خالؿ ىذا العاـ على ىذا الصع
ىذا العاـ ىو عاـ حركة الشعب واؼبسؤولُت كبو إصالح إلصالح مبوذج االستهالؾ، ولذلك أرى أّف 

وأسبٌّت أف يكوف ىذا العنواف، أي إصالح مبوذج االستهالؾ، ورقة عملنا صبيعاً...  مبوذج االستهالؾ،
واغبيوي واألساسي، واستخداـ مصادر البالد على  هبب علينا صبيعًا العمل للبالد وفق ىذا الشعار اؼبهمّ 

 أحسن وجو.
، وذكرى شهدائنا األعزاء، وأحّيي مرّة أخرى صبيع أبناء )قدس سره( كبّيي ذكرى إمامنا العزيز الكبَت

 الشعب اإليراين، وأبارؾ ؽبم.
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.
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في  (قدس سره)اإلمام الخميني 
 (دام ظلو)فكر القائد 
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 خصائص منهج اإلمام الخميني قدس سره
 

 
 
 
 

 المحتويات:
 قدس سره( خصائص المدرسة السياسية لإلمام(: 

o مظهر لشخصّيتو. )قدس سره( مدرسة اإلماـ 
o با تعاىل. )قدس سره( ارتباط مدرسة اإلماـ 
o بدور الشعب. )قدس سره( اىتماـ اإلماـ 
o عن القيم. )قدس سره( دفاع اإلماـ 
o قدس سره( العدالة االجتماعية يف مدرسة اإلماـ(. 

 .سبيل سعادة الشعب اإليراني 
 .مكتسبات الشعب اإليراني العظيمة 
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مظهر لشخصّيتو: )قدس سره( مدرسة اإلمام  
السياسية  )قدس سره( ، فال يبكن ؼبدرسة اإلماـ)قدس سره( أريد التأكيد على اؼبدرسة السياسية لإلماـ

يكمن في مدرستو التي  )قدس سره( وسّر نجاح اإلمامأف تنفصل عن شخصيتو اعبذابة القوية، 
 .عرضها أمام أنظار العالم بشكل متجّسد على شكل نظام

لقد انتصرت الثورة اإلسالمية العظيمة على يد اعبماىَت طبعاً، وأبدى الشعب اإليراين عمق قدراتو 
 )قدس سره( أّف ىذا الشعب ما كاف قادرًا على مثل ىذا العمل اعببار لوال اإلماـوإمكاناتو اؽبائلة؛ بيد 

ساحة سبتد حىت ألكثر وأوسع من  )قدس سره( ومدرستو السياسية؛ حيث تفتح اؼبدرسة السياسية لإلماـ
 . تشكيل النظاـ اإلسالمي

وجاىد من أجلها وجّسدىا عينياً، لديها أفكار  )قدس سره( إّف اؼبدرسة السياسية اليت أطلقها اإلماـ
فثمة أشياء يف ىذه اؼبدرسة تشعر البشرية بالظمأ إليها، ولذلك  جديدة وطريقًا جديدًا للبشرية والعامل.

  فهي ال تبلى وال زبلق.
وا باعتباره شخصية تنتمي للتاريخ واؼباضي لن ينجح )قدس سره( إّف الذين وباولوف تصوير إمامنا اعبليل

حي يف مدرستو السياسية؛ وطاؼبا بقيت ىذه اؼبدرسة السياسية حية  )قدس سره( يف مساعيهم، فاإلماـ
وحضوره يف أوساط األمة اإلسالمية، بل يف أوساط البشرية، مصدر  )قدس سره( سيبقى وجود اإلماـ

 خَتات وتأثَتات كربى وخالدة. 
معينة، وأريد أف أعرض ىنا بضعة خطوط بارزة السياسية ظبات وعالمات  )قدس سره( فلمدرسة اإلماـ

السياسية،  )قدس سره( ؽبذه اؼبدرسة، ومن ىذه اػبطوط: أّف اؼبعنوية فبتزجة بالسياسة يف مدرسة اإلماـ
وليست اؼبعنوية دبعزؿ عن السياسة يف ىذه اؼبدرسة؛ من السياسة والعرفاف، إىل السياسة واألخالؽ. 

فسو ذبسيدًا ؼبدرستو السياسية صبع بُت السياسة واؼبعنوية وتابع ىذا الذي كاف بن )قدس سره( فاإلماـ
 اور الرئيس لسلوكو.  )قدس سره( الطريق. وحىت يف كفاحو السياسي، كانت معنوية اإلماـ
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 باهلل تعالى: )قدس سره( ارتباط مدرسة اإلمام
وصبيع مواقفو كانت تدور حوؿ ؿبور ا واؼبعنوية. فقد كاف مؤمناً  )قدس سره( إّف كل سلوكيات اإلماـ

باإلرادة التشريعية للخالق ومعتمدًا على إرادتو التكوينية، ويدري أّف من يسَت يف سبيل ربقيق الشريعة 
هلل جنود ﴿اإلؽبية ستتدّخل قوانُت اػبلقة وسننها لصاغبو ومن أجل مساعدتو. وكاف يؤمن أنّو: 

  ...، ويعترب قوانُت الشريعة أرضية لتحرّكو والعالمات13﴾واألرض وكان اهلل عزيزًا حكيماً  السماوات
اإلرشادية ؼبسَتتو، وقد قامت حركتو من أجل سعادة البالد والشعب على أساس ىداية الشريعة 

بو مفتاح السعادة الذي يبلغ  )قدس سره( "التكليف اإلؽبي" بالنسبة لإلماـاإلسالمية، ولذلك كاف 
 األىداؼ اؼببدئية الكربى...

 
 بدور الشعب: )قدس سره( اىتمام اإلمام

اػبصيصة الثانية ىي اإليباف الراسخ الصادؽ بدور الشعب؛ بكرامة اإلنساف وبالدور اؼبصَتي إلرادتو. 
ؽبا من جهة قيمتها وكرامتها، وتتحّلى بالقدرة  )قدس سره( فاؽبوية اإلنسانية يف اؼبدرسة السياسية لإلماـ

والفاعلية من جهة ثانية. وحصيلة القيمة والكرامة ىي أف تلعب أصوات الشعب دورًا أساسيًا يف إدارة 
 - )قدس سره( مصَت البشرية واجملتمع. ولذا كانت الديبقراطية يف اؼبدرسة السياسية إلمامنا اعبليل

، ديبقراطية حقيقية، وليست ؾبرد شعارات وخداع وتضليل إلذىاف -واؼبستمدة من كياف اإلسالـ 
 الناس، كما ىي الديبقراطية األمريكية وأمثاؽبا.

 
 :)قدس سره( الرؤية الدولية والعالمية لدى اإلمام

اػبصيصة الثالثة يف اؼبدرسة السياسية لإلماـ اػبميٍت ىي رؤيتها الدولية والعاؼبية. فالبشرية كلها ىي اليت 
 اطبها اإلماـ يف كالمو وأفكاره السياسية، وليس الشعب خ
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اإليراين وحسب. لقد أصغى الشعب اإليراين ؽبذا النداء بأظباع روحو، وثبت عليو، وكافح من أجلو، 
 واستطاع إحراز عزّتو واستقاللو، بيد أّف اإلنسانية كلها ىي اؼبعنية واؼبخاطبة هبذا النداء. 

اسية ىذا اػبَت واالستقالؿ والعزة واإليباف لكافة األّمة اإلسالمية وعبميع أرادت مدرسة اإلماـ السي
 )قدس سره( ىذه ىي الرسالة اليت تقع على عاتق اإلنساف اؼبسلم، طبعًا الفرؽ بُت اإلماـ البشرية.

ال تريد فرض أفكارىا  )قدس سره( والذين يروف ألنفسهم رسالة عاؼبية ىو أّف اؼبدرسة السياسية لإلماـ
وطريقها على شعب باؼبدافع والدبابات والسالح والتعذيب. فاألمريكاف أيضاً يقولوف لدينا رسالة، ونرـو 
نشر حقوؽ اإلنساف والديبقراطية يف العامل. وىل سبيل نشر الديبقراطية استخداـ القنبلة الذرية يف 

وب وتدبَت االنقالبات يف أمريكا الالتينية وأفريقيا؟! ىَتوشيما؟! وىل ىو اؼبدافع والدبابات وإشعاؿ اغبر 
واليـو أيضًا نالحظ كل ىذا اؼبكر واػبداع والظلم واعبرائم يف الشرؽ األوسط. يريدوف نشر حقوؽ 
اإلنساف ورسالتهم العاؼبية هبذه األدوات! بينما تطلق اؼبدرسة السياسية اإلسالمية أفكارىا الصحيحة 

الشرح والتبيُت يف مناخ الذىن البشري، فينتشر يف كل مكاف كما تنتشر نسائم  وكالمها اعبديد بأسلوب
 الربيع وأريج الزىور...

 
 عن القيم: )قدس سره( دفاع اإلمام

السياسية ىي الدفاع عن القيم، واليت أوضح إمامنا  )قدس سره( اػبصيصة اؼبهّمة األخرى ؼبدرسة اإلماـ
تبيينو لقضية والية الفقيو، فمنذ مطلع الثورة اإلسالمية وانتصارىا مظهرىا اؼبميز يف  )قدس سره( اعبليل

وتأسيس النظاـ اإلسالمي، حاوؿ الكثَتوف تصوير والية الفقيو على أهّنا قضية خاطئة وسّيئة ومعارضة 
 للواقع؛ فكانت ىناؾ تصّورات مناقضة للواقع وإرادات وتطّلعات غَت متطابقة مع النظاـ السياسي يف 

  



57 

 

. وحُت تسمعوف اإلعالميوف اؼبتحّيزين لألعداء )قدس سره( اإلسالـ والفكر السياسي لإلماـ اعبليل
يبّثوف ىذه األقاويل، فهذا ليس فعلهم اليـو فقط، فقد أطلقت ىذه التيارات والدعايات األجنبية 

 وتالميذىا ىذا الكالـ منذ البداية...
 

 :سره()قدس  العدالة االجتماعية في مدرسة اإلمام
فالعدالة والنقطة األخَتة اليت سأذكرىا كسمة ؼبدرسة اإلماـ السياسية ىي قضية العدالة االجتماعية، 

إذ ينبغي أخذ  وأرسخها، )قدس سره( االجتماعية من أىم اػبطوط يف اؼبدرسة السياسية إلمامنا اعبليل
فاً منشوداً يف صبيع برامج اغبكومة من العدالة االجتماعية وردـ الفوارؽ الطبقية بنظر االعتبار، وجعلها ىد

 .14تشريع وتنفيذ وقضاء
 

 سبيل سعادة الشعب اإليراني:
طريق الصمود ومتابعة أىداؼ النظاـ اإلسالمي. ىذا ىو  -كما رظبو لنا ىذا الرجل الكبَت   -طريقنا 

طريق الشعب طبقًا لدروس إمامنا الكبَت ووصيتو. فليتنبو أخويت وأخوايت األعزاء يف كل أكباء البالد إىل 
ة، وسبيل سعادة الشعب أّف سبيل سعادة الشعب اإليراين ىو االعتصاـ باألحكاـ اإلسالمية اإلؽبي

اإليراين ىو يف اعتماده على نفسو وقدراتو ومواىبو، وطريق سعادة الشعب قطعو األمل بالقوى العاؼبية 
 فال زبافوىم قيد أمبلة، وال تعقدوا عليهم آمالكم قيد أمبلة. اؼبهيمنة، وكذلك عدـ الفزع منها.

 عب ىي دفعها عن الشعب أعزائي، أكرب ىدية قّدمتها الثورة اإلسالمية ؽبذا الش
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والبلد شرور اغبكومات الفاسدة العميلة، اليت ىيمنت سنوات طوااًل على ىذا البلد والشعب ومواىبو 
 -اإلؽبية الطبيعية. فمدراء البالد اليـو ىم من صميم الشعب بفضل ا، وتتوافر حاليًا يف ىذا البلد 

 .15اطي واؼبسانبة اعبماىَتية، أفضل أشكاؿ اغبكم الديبقر -وهبمة شعبو ويقظتو 
 

 مكتسبات الشعب اإليراني العظيمة:
كما حصل واغبمد  خالؿ ىذه األعواـ   - إّف الشعب اإليراين إذا أراد مواصلة طريق العزة والتقّدـ

 -بفضل السواعد القديرة واػبدومة العاملة جبد يف حكومة اعبمهورية اإلسالمية ويف ـبتلف القطاعات 
مواصلة طريق التنمية، والبناء، والرفاه اؼبعيشي، والوصوؿ فيو إىل نتيجة معينة، فعليو الصمود وإذا أراد 

  والثبات حياؿ األعداء واالستكبار.
لقد حّقق الشعب اإليراين خالؿ ىذه األعواـ مكتسبات ىائلة، لذا فإّف من واجبو اافظة على ىذه 
اؼبكتسبات، ومن واجب الشعب، وال سيما مسؤويل اعبمهورية اإلسالمية، عرب أدائهم العقالين اؼبتدبّر 

كتسبات اليت تأّتت واغبكيم، اغبيلولة دوف إىدار مكتسبات الشعب اإليراين ال ظبح ا، سواء اؼب
كاغبكومة الشعبية، والدولة الديبقراطية، ورئيس اعبمهورية اؼبنتمي   -للشعب مباشرة بفضل الثورة 

، أو اؼبكتسبات اليت حّققتها الثورة ؽبذا الشعب بشكل غَت -للشعب، والنواب الشعبيُت وما إىل ذلك 
الثورة وسبّيزىا، وقد سّبت على يد العناصر مباشر، كحركة اإلعمار والبناء، اليت تعود دبجملها إىل فعل 

 الثورية يف اغبكومة والقطاعات اؼبختلفة األخرى... ينبغي على الشعب واؼبسؤولُت 
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 اافظة بكل حكمة وعقالنية على مثل ىذه اؼبنجزات
أّف سبيل اغبفاظ على ىذه اؼبكتسبات ومضاعفتها ىو أف يواصل الشعب اإليراين ومن البديهي 

أال وىو خط الصمود والثبات  بعملو وفبارساتو، )قدس سره( وه اػبط الذي رظبو اإلماـ الكبَتومسؤول
مقابل أطماع األعداء والوقوؼ بوجو زبّرصات وىراء من يتوقعوف الغرائب من ىذا الشعب من خارج 

 إّف خط اإلماـ وخطو؟ إف قلنا )قدس سره( اغبدود. ولكن، ما ىو اؼبراد فبّا يقاؿ دائمًا إنّو طريق اإلماـ
ىو الثورة  )قدس سره( ىو اإلسالـ والثورة فهذه فكرة عامة. وواضح طبعًا أّف خط اإلماـ )قدس سره(

 واإلسالـ! وما من أحد يعارض اإلسالـ والثورة. والعامل الذي دبستطاعو ربقيق غاية اإلماـ اعبليل
الذي أبداه يف سلوكو وأدائو، فهو مل ، ىو الصرب -رائد الثورة ومهندس إيراف اإلسالمية  - )قدس سره(

 .16يًتاجع حياؿ األعداء، ومل ىبشهم أو يفزع منهم، ومل تزلزلو التهديدات
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قضايا المجتمع في فكر القائد 
 (دام ظلو)
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 التعبئة في فكر القائد
 
 
 
 
 
 
 

 المحتويات:
 .التعبئة الشعبية من النعم اإللهية 
 .ًمعيار كون الفرد تعبويا 
 .المعنى الحقيقي للتعبئة 
 .التعبئة ضرورة وطنية 
 .ممّيزات التعبئة 
 .ىدفية التعبئة 
 .استعداد التعبئة وجهوزيتها 
 .واجبات التعبئة 
 .التعبئة حالة غير منتهية 
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 :التعبئة الشعبية من النعم اإللهية
إّف الذكرى السنوية لتأسيس تعبئة اؼبستضعفُت تعيد إىل الذىن ذكرى اعبهاد العظيم الذي رسم خالؿ 
شبانية أعواـ من اغبرب اؼبفروضة أصبل لوحات اإليثار والتضحية اؼبمتزجة بالطهر والتواضع والشجاعة 

 والبسالة. 
مزجوا ساحة اعبهاد ضد شياطُت  ىي ذكرى أبطاؿ أطهار غيارى كانوا أسود النهار وزّىاد الليل، وقد

 الثروة والعسف بساحة اعبهاد ضد النفس األمارة بالسوء، فجعلوا من جبهات اغبرب ؿباريب للعبادة. 
ىم شباب عزفوا عن ملذات الشباب وأىوائو يف سبيل ا، وشيوخ فّضلوا ؿِبَن ساحات القتاؿ على 

  ء واألىل والديار على صخرة اغبب اإلؽبي.راحة آخر العمر، ورجاؿ كبروا ؿببة األزواج واألبنا
ىي ذكرى أناس متواضعُت مشروا عن سواعدىم للدفاع عن القيم اإلؽبية، ومل ىبشوا اؽبيبة الكاذبة للقوى 

 .17اليت ىرعت غبفظ الثقافة والقيم واعباىلية الغربية أماـ القيم اإلؽبية
 
 

 معيار كون الفرد تعبوياً:
ومصَت ىذا الشعب ومستقبل إيراف اإلسالمية، وكل من يرى قيمًة  وزنًا ؼبصَتهإّف كل من يقيم يف نفسو 

ومن يعد مستقبل ىذا البلد وىذا الشعب الستقالؿ شعبو وىويتو، ومن يبغض ىيمنة القوى األجنبية، 
من ىدفًا كبَتًا بالنسبة لو، ومن يبتلئ قلبو قيحًا آلالـ الشعب الفلسطيٍت... و  ومستقبل العامل اإلسالمي

 يأمل أف يشّكل أكثر من مليار مسلم يف العامل قّوة ىائلة عجيبة هتدي البشرية صوب الكماؿ، 
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ويقفوا ىم على قّمة ىذا الكماؿ، فالذي وبمل مثل ىذه اؼبشاعر ومثل ىذا الوعي ويكوف على استعداد 
 .18فهو تعبويلفعل شيء يف ىذا السبيل، 

ا عز وجل، وحيوية الشباب التعبوي هبب أف تدفعنا لشكر  إّف وجود التعبئة هبب أف وبّضنا على شكر
 الباري تعاىل.

 
 المعنى الحقيقي للتعبئة:

إّف التعبئة معناىا تواجد أفضل القوى العظيمة ؽبذا الشعب وأنشطها وأكثرىا إيبانًا يف السوح اليت 
األفراد وأخلصهم وأشرفهم وبتاجهم فيها شعبهم من أجل اؼبصاٌف الوطنية واألىداؼ السامية. وأفضل 

وأكثرىم مفاخر، ىم دوماً من يتحّلوف هبذه اػبصوصيات. فالتعبئة يف البلد معناىا الصفوة اؼبستعّدة لرفع 
 ىذه الراية الزاخرة باؼبفاخر وزبصيص شىت صنوؼ األرصدة ؽبا.

 .19والتعبئة تعٍت القوى الكفوءة للبالد يف صبيع الصعد واؼبيادين
لقلب اؼبؤمن، والعقل اؼبفّكر، والشخص اؼبستعّد ػبوض كافّة اؼبيادين، حيث وبّتم فالتعبوي معناه ا

 وىذا ىو معٌت التعبوي. الواجُب عليو أف ىبوض تلك اؼبيادين.
 وأينما يكوف الواجب، ترى التعبوي حاضراً يف ساحة ذلك الواجب.
والقرآف واإلماـ اؼبهدي )عج( وىذه والتعبئة معناىا االستعداد للتواجد يف اؼبوقع الذي وبتاجو اإلسالـ 

الثورة اؼبقدسة. لذا فإف الصلة بُت التعبويُت األعزاء وسيدنا صاحب الزماف )عج( اؼبهدي اؼبوعود العزيز، 
 .20صلة دائمة ال انفصاـ ؽبا
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 التعبئة ضرورة وطنية:
وف التعبئة وهبافوهنا وىي ونسأؿ ؼباذا تتعرض التعبئة لإلىانة يف الدعايات واإلذاعات العاؼبية؟ فهم يهين

جديرة بالتشجيع والتكرًن واإلعجاب؟ ألهّنم يعرفوف دور التعبئة يف صيانة االستقالؿ الوطٍت، وحراسة 
الكربياء الوطٍت، وحفظ اؼبفاخر الوطنية، وتأمُت اؼبصاٌف الوطنية، وفوؽ كّل ىذا دورىا يف إعالء راية 

يعادوف التعبئة عداًء حقيقياً، لكّن عداءىم ىذا ال طائل اإلسالـ ونظاـ اعبمهورية اإلسالمية. ولذلك 
 .21من ورائو

إّف التنكر للتعبئة وعدـ احًتامها فبارسة إّما أهّنا غَت عقالئية أو خيانية. وطاؼبا كاف البلد والشعب حباجة 
وى ، كانت ىنالك حاجة إىل ق-وىذه حاجة دائمة طبعًا فاغباجة إىل األمن حاجة دائمة  -إىل األمن 

 .22التبعئة واّفزات التعبوية والتنظيم التعبوي، واغبب واإليباف التعبويُت
إّف الشعوب اليت يعتقد مدراؤىا أّف ؽبا دورًا يف البالد، سبتلك دومًا تنظيمًا يشبو التعبئة، لكّنٍت ال أعرؼ 

 مثياًل للتعبئة هبذا التألق، والشموؿ، واعبماؿ، والتضحية.
التعبئة متألقة ومزدىرة يف بالدنا ىكذا؟ إنّو اإليباف العاشق العميق، اإليباف فما السبب الذي جعل 

اؼبصحوب بالعواطف والذي يعّد من ظبات الشعب اإليراين كما ىو من ظبات شعوب أخرى. 
فالعواطف متفّجرة دفاقة لدى ىذا الشعب، وىي مفتاح حّل الكثَت من اؼبشكالت. وقد صحب ىذا 

 .23وبّدؿ ىذا النهر الصاخب اؽبائل إىل حبر كبَت، وعاًف اؼبشكالت أينما كانت اإليباف تلك العواطف،
 

  

                                                 
 ـ.21/10/2000من كالـ لسماحتو يف التعبويُت، بتاريخ:   21
 ـ.1/9/1999من كالـ لسماحتو خالؿ لقائو حشداً كبَتاً من قوات اغبرس والتعبئة يف مدينة مشهد، بتاريخ:   22
 ـ.23/11/1998لقائو قوات اغبرس والتعبئة، بتاريخ: من كالـ لسماحتو خالؿ   23
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 :ممّيزات التعبئة
التعبئة منظومة يتواجد فيها أطهر الناس وأكثرىم تضحية واستعدادًا للعمل من بُت شباب البالد، وىم 

وى الكماؿ والسعادة، وىم هبتمعوف يف سبيل األىداؼ العليا ؽبذا الشعب واالرتقاء هبذا البلد إىل مست
 منظومة زبيف األعداء وتبعث األمل والطمأنينة يف نفوس األصدقاء.

والتعبئة من بركات الثورة ومن الظواىر اؼبدىشة اػباصة هبا، وإهنا أيضًا من تلك الًتكات اليت أبقاىا 
، للبلد والشعب -بنظرتو اإلؽبية وباغبكمة اليت َمنَّ ا تعاىل هبا عليو  - )قدس سره( إمامنا الكبَت

 .والثورة
فالتعبئة يف اغبقيقة مظهر وحدة مقّدسة بُت أفراد الشعب، وىي يف الواقع مظهر اغبب واإليباف والوعي 

 .24واعبهاد واالستعداد التاـ عبعل البلد والشعب شاـباً مرفوع الرأس
 

 ىدفية التعبئة:
ليست التعبئة ربركًا عدًن اعبذور أو سطحيًا أو نابعًا من أحاسيس ؿبضة، فهي حركة منطقية وعميقة 

ىو ﴿وإسالمية منسجمة مع احتياجات العامل اإلسالمي وؾبتمعو من باب أوىل. ويقوؿ القرآف الكرًن: 
 فحشود  .25﴾الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين

  

                                                 
 ـ.26/11/1997من كالـ لسماحتو يف ؾبموعة من التعبويُت دبناسبة أسبوع التعبئة، بتاريخ:   24
 .62سورة األنفاؿ، اآلية  25
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 .القرآف الكرًن ىنا تعبَت آخر ؼبا نسميو يف ؾبتمعنا بالتعبئةاؼبؤمنُت العظيمة اليت يشَت ؽبا 
وىي متواجدة يف كل  ،)قدس سره( والتعبئة الشعبية ىذه أعظم وأبقى ذكرى تركها لنا إمامنا العزيز اعبليل

 .26مكاف
 

 :استعداد التعبئة وجهوزيتو
وىو ميداف  - السوح واؼبيادينإنّو من فعل ا أف تبدي تعبئة الشعب اإليراين عن نفسها يف أصعب 

 جعلت حىت أكثر الناس شكاً وارتياباً يصّدقوف بأّف الشعب اإليراين شعب مقتدر. قوًة وقدرةً ، -اغبرب 
)قدس  فالتعبئة ىي كافة القوى اؼبؤمنة واغبزب اللهية يف بالدنا، وىذا ىو ما قاؿ عنو اإلماـ اػبميٍت

 . 27: "تعبئة العشرين مليوناً"سره(
كل تلك اعبهود واعبهاد اؼبخلص الذي بذلتموه أنتم جنود القوات اؼبسلحة والتعبئة الشعبية خالؿ   ولوال

شاـبًا حبّق، ولوال  ”صلى ا عليو وآلو“حرب الثماين سنوات، فرفعتم بو رأس اإلسالـ وأّمة رسوؿ ا 
تلك الدماء الطاىرة العاطرة اليت أريقت على األرض يف سبيل ا، ؼبا كاف للنظاـ اإلسالمي اليـو من أثر 

 .28دوف شّك، وؼبا ارتفعت راية اإلسالـ عالية ىكذا
 .29فمحور الدفاع عن الثورة ىو ىذه اؼباليُت من قوات التعبئة

لى البالد ويعمل على إعمارىا، ويبذؿ كل ما بوسعو لصيانة اليـو أيضًا يتحرؽ التعبوي حرصًا ع
 االستقالؿ الوطٍت، بل ويبذؿ روحو يف ىذا السبيل. واليـو أيضاً إذا 

  

                                                 
 ـ.29/11/1995من كالـ لسماحتو يف قادة النواحي واؼبقرات وكتائب التعبئة يف ـبتلف أرجاء البالد، بتاريخ:   26
 ـ.26/11/1990، بتاريخ: ”عليو السالـ”من كالـ لسماحتو يف مقر اإلماـ اغبسن اجملتىب  27
 ـ.14/9/1989من نداء لسماحتو إىل عوائل الشهداء واؼبفقودين يف ذكرى أسبوع الدفاع اؼبقدس، بتاريخ:    28
 ـ.27/6/1989ُت، بتاريخ: من كالـ لسماحتو يف مراسم بيعة حشد كبَت من التعبويُت النموذجي  29
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شعر التعبوي أّف العدو يرـو التغلغل إىل البالد عرب مسرب معُت سواء كاف اقتصاديًا أو سياسيًا أو 
 ثقافياً، فسوؼ يقف بوجهو ويصفعو بقبضتو.

 
 :جبات التعبئةوا

"هبب تنظيم التعبئة، وعلى التعبويُت معرفة بعضهم، وخلق االستعداد والتأىب يف قاؿ اإلماـ اػبميٍت 
وىذا ىو واجبكم الكبَت اليـو أيضاً. فال تتصّوروا أّف التعبئة  نفوسهم واافظة على ىذا االستعداد".

قضية عاطفية، فالتعبئة مسألة منطقية وفكرية متجّذرة وعميقة، واؼبشاركوف يف ىذه اغبقيقة الكبَتة ىم  
 كّل فرد من أفراد الشعب، وكل تعبوي هبب أف يفخر بكونو تعبوياً. 

 .30والغَتة واالستقالؿ واغبرية وعدـ الوقوع يف أسر اؼبيوؿ اؼبنحطة وثقافة التعبئة ثقافة اؼبعنوية والشجاعة
فأسبوع التعبئة فرصة ومناسبة إلحياء القيم والروح التعبوية لدى كافة أبناء الشعب، وال سيما الشباب 

 ، أنا أيضاً )قدس سره( اؼبتوّثب واؼبدافعُت العاشقُت الصادقُت، وكما قاؿ إمامنا وقائدنا الراحل العظيم
أسبٌّت وأطلب من ا أف وبشرين مع التعبويُت. فالتعبئة مفخرة وقيمة إهبابية، فحاولوا اافظة على ىذه 

 .31الروح التعبوية للبالد والثورة واإلسالـ
وعليكم أيها التعبويوف أف تتصّرفوا بطريقة تكسبوا هبا احًتاـ الناس وحبهم، وأف تكونوا مبوذجًا لألخالؽ 

 . فاألكثر تعبوية ومراعاة اؼبقّررات والتواضع والعطف
  

                                                 
 ـ.29/11/1995من كالـ لسماحتو خالؿ لقائو قادة النواحي، بتاريخ:   30
 . م28/11/2111 :بهحريخ، سقحئ  قوات اسهعبئة خالل  م سممحته من كال  31



71 

 

ىو األكثر مراعاًة للمقّررات والضوابط؛ ألنّو ـبلص للنظاـ أكثر، واؼبقّررات من الضرورات اغباظبة إلدارة 
 .32النظاـ بشكل صحيح

 
 التعبئة حالة غير منتهية:

اء البالد. ىذه القلوب أقدـ شكري وثنائي وضبدي وإعجايب اعبم للشباب التعبويُت اؼبؤمنُت يف كافة أكب
 الطاىرة اؼبفعمة حبب ا، واإليباف باغبقيقة، واألخالؽ والصفاء

 ”عليو السالـ”الفاطمي اجعلوا اإلماـ علياً وأقوؿ للتعبويُت األعزاء الناشطُت يف ىذا البلد العلوي 
 .33أفضل وأكرب مبوذج للتعبويُت اؼبسلمُت يف كل العامل ”عليو السالـ”مبوذجكم، فعلي بن أيب طالب

وهبب أف تعّم الروح التعبوية واؼبعرفة التعبوية، حىت يستطيع ىذا البلد أداء األعباء الثقيلة اليت وبملها على  
َت كاىلو، أال وىي أعباء اؽبداية اإلؽبية وسعادة البشر، وإيصاؽبا لغايتها اؼبنشودة. ولذلك فالتعبئة حالة غ

 .34منتهية
 
 

  

                                                 
 ـ.27/6/1989من كالـ لسماحتو يف مراسم بيعة حشد كبَت من التعبويُت النموذجيُت، بتاريخ:   32
 ـ.24/11/1994، بتاريخ: ”عليو السالـ”حتو يف لقائو مداحي أىل البيت دبناسبة والدة الزىراءمن كالـ لسما  33
 ـ.18/11/1992من كالـ لسماحتو يف لقائو قادة التعبئة، بتاريخ:   34
 



71 

 

 
 
 

 نشاط القائد
  2002 شهر آذار
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 المناسبة: استقبال رئيس البرلمان اللبناني نبيو بري.
 .04/03/2002الزمان: 

 
 

 من كالم سماحتو:
  22لقد ربّوؿ لبناف اليـو إىل قلب منطقة الشرؽ األوسط، وكاف انتصار أىايل غزة يف حرب الػ 

 يوماً يف لبناف. 33اإلسالمية يف حرب الػ يوماً نتيجة انتصار اؼبقاومة 
  إّف الضغوط اغبالية اليت سُبارس على لبناف ىي نتيجة ألنبية لبناف، وإّف االصطفافات الراىنة يف

اؼبنطقة تلمح يف آفاقها إىل ىزيبة اؼبساعي واؼبؤامرات اليت تنسجها جبهة أمريكا، والكياف 
 الصهيوين، وضباهتما.

 والتدبَت، والوحدة يبكن التغلب على كافة اؼبؤامرات الواضحة واػبفية إّف بالتوكل على ا ،
 لألعداء.

  ينبغي التيّقظ ؼبا هبري يف ساحتنا، فرغم تغَّت األساليب يف أمريكا، إاّل أّف األىداؼ مل تتغَّت
 أبداً؛ فهم يتابعوف ذات األىداؼ.
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 المناسبة: استقبال رئيس جمهورية تركيا.
 .  10/03/2002الزمان: 

 
 من كالم سماحتو:

 .ًإّف إمكانيات البلدين لتنمية العالقات الثنائية واسعة جدا 
  تُعّد منظمة إيكومبوذجًا لتنمية التعاوف االقتصادي، لكّن إيراف وتركيا بوصفهما بلدين مؤثّرين

 أيضاً.ومهّمُت يف اؼبنطقة بوسعهما تنمية العالقات يف اجملاالت السياسية، واألمنية، واػبدمية 
  إّف توصيل خطوط سكك اغبديد الًتكية عن طريق إيراف بباكستاف وجنوب غرب آسيا مبوذج

 قطاعات أخری.  إلمكانيات تنمية العالقات بُت البلدين اليت يبكن تعميمها علی
 إيراف وتركيا   لتنمية العالقات بُت البلدين أعداؤىا طبعاً، وىم الصهاينة واألمريكاف، ولكن علی

  اعبهة اؼبعاكسة إلرادهتم، والتحّرؾ علی أساس مصاغبهما اؼبشًتكة.السَت يف
 حكومة نشاط وعمل   ىناؾ إرادة لدی اعبانبُت لتنمية التعاوف الثنائي، فاغبكومة اإليرانية

 أيضاً.  وسعي، ويبكن مالحظة مثل ىذه الروح لدی اغبكومة الًتكية
 مبادرة أردوغاف رئيس وزراء تركيا يف اجتماع  لقد مارست تركيا دوراً جيداً يف قضية غزّة، وكانت

 دافوس خطوة جيدة جداً.
  ارتكبت أمريكا يف أفغانستاف والعراؽ خطأ كبَتاً، وموقف اغبكومة 
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 يف قضية غزة ىو أيضاً من األخطاء األمريكية الكربی.  اغبالية  األمريكية 
  لتعويض األخطاء.اغبكومة األمريكية تواصل اؼبسار السابق وال تالحظ أية جهود 
 إيراف اإلسالمية   يريد أعداء اإلسالـ إخراج راية اإلسالـ من يد البلداف اإلسالمية وصبهورية

 لكّنهم لن يبلغوا ىذا اؽبدؼ.
 
 

 المناسبة: استقبال رئيس جمهورية باكستان.
 .10/03/2002الزمان: 

 
 من كالم سماحتو:  

 بُت الشعبُت اإليراين والباكستاين، وأعتقد أّف   والعميقة أشبّن اؼبشًتكات التارىبية والثقافية العديدة
والعامل الرئيس لتنمية   ابة اؼبتقابلة بُت الشعبُت اؼبؤمنُت اإليراين والباكستاين ىي األرضية

العالقات أف يرتفع دبا يتناسب وإمكانيات   العالقات بُت البلدين أكثر فأكثر. ويبكن ؼبستوی
 البلدين.

 باكستاين واإليراين مرتبطاف ببعضهما سباماً.إّف األمن ال 
  نتمنی أف يتّم هبممكم تنفيذ اؼبشاريع الكربی علی أحسن كبو، دبا يف ذلك خط سكك اغبديد

 بُت باكستاف وإيراف وتركيا، وخط أنابيب الغاز بُت إيراف وباكستاف واؽبند.
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 المناسبة: استقبال رئيس جمهورية طاجيكستان.
 .  11/03/2002الزمان: 

 
 من كالم لسماحتو: 

  إّف منظمة التعاوف االقتصادي إيكومنظمة جيدة جداً، وهبب عرب التوظيف الكامل إلمكانيات
 الدوؿ األعضاء تنشيط ىذه اؼبنظومة األقليمية وتقويتها أكثر فأكثر.

 دين اإلسالمي واللغة إّف اؼبشًتكات الثقافية والتارىبية بُت إيراف وطاجيكستاف دبا يف ذلك ال
 الفارسية فرصاً شبينة لتنمية التعاوف الثنائي وتعميقو.

 مستعدة لوضع نتائج تقّدمها الالفت يف اؼبيادين اؼبختلفة دبا يف   اعبمهورية اإلسالمية اإليرانية
ذلك ميادين الفضاء، والطب، والصناعات اؼبختلفة يف متناوؿ أيدي البلداف الصديقة، 

 ذا الطريق يف التنمية اؼبتوازنة يف اؼبنطقة.واؼبساعدة عن ى
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 المناسبة: استقبال أمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي.
 .  11/03/2002الزمان: 

 
 من كالم سماحتو:

  إّف إحدی الوظائف اؼبهّمة اليت تقع علی عاتق ىذه اؼبنظمة ىي اؼبشاركة الفاعلة يف قضايا
اؼبؤسبر اإلسالمي أف سبارس دورًا مهمًا يف التقريب بُت البلداف العامل اإلسالمي، ودبقدور منظمة 

 اإلسالمية وإهباد الوحدة بينها.
  ،األعداء هبهدوف لتوظيف القضايا القومية، واؼبذىبية، والسياسية لزرع اػبالفات بُت اؼبسلمُت

 مُت.وعلی منظمة اؼبؤسبر اإلسالمي عرب فبارسة دورىا أف سبحو أرضيات اػبالؼ بُت اؼبسل
  يومًا يف غزة نزلت الشعوب إلی الساحة بصورة جد فبيزة، إال أّف بعض  22يف حرب الػ

 اغبكومات مل تتخذ موقفاً جيداً.
 .اؼبتوّقع اآلف يف إعادة إعمار غزة ىو أف تتخذ البلداف اإلسالمية اذباىاً واحداً معقواًل 
 اف اإلسالمية يف ـبتلف اجملاالت ينبغي أف تربمج منظمة اؼبؤسبر اإلسالمي من أجل تعاوف البلد

االقتصادية، واػبدمية، والثقافية، فاعبمهورية اإلسالمية اإليرانية بوصفها عضوًا يف منظمة اؼبؤسبر 
 اإلسالمي علی استعداد ألي تعاوف.
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 المناسبة: استقبال أعضاء مجلس خبراء القيادة.
 .  12/03/2002الزمان: 

 
 من كالم سماحتو: 

 اإلهبابية واؼبتأّلقة ؼبواجهة الشعب والنظاـ اإلسالمي طواؿ ثالثُت عامًا للتحديات  إّف اّصلة
واؼبشاكل اؼبختلفة دليل قباح الشعب وكفاءة الثورة والنظاـ، فالشعب واؼبسؤولوف وبفضل إيباهنم 
 ، باؼبستقبل اؼبشرؽ يواجهوف مساعي األعداء الرامية لبث شيطاف اليأس وإبليس التشاـؤ

 هبمة وإرادة ال تعرؼ الكلل طريق العزّة والفخار. ويواصلوف
  إّف التقّدـ الذي يفوؽ اغبّد الطبيعي، بل والذي ال يصّدؽ أحيانًا يدّؿ علی أّف الشعب

واغبكومة بامتزاجهما الفكري والعاطفي واالجتماعي يف بنية النظاـ اإلسالمي يسَتاف يف الطريق 
 اضر واؼبستقبل.الصحيح، ودبقدورنبا حّل أية مشكلة يف اغب

 جانب استخداـ كافّة الطاقات ؼبعاعبة ىذه القضايا، هبب فهم نقطة معينة وىي أّف بعض   إلی
النوايا غَت النظيفة والنظرات السلبية، وادودة، واؼبشوبة بالضعف ترـو عرب بّث اليأس صّد 

 الشعب والبالد عن العمل والسعي والتقّدـ.
 شعب، وال سيما الشباب منو مصدر ثّر لألمل واغبركة، وعلیاألفق أماـ اجملتمع مشرؽ، وال  

 اؼبسؤولُت والشخصيات اؼبؤثّرة صاحبة اؼبنابر 
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  عدـ تلويث ذىنية اجملتمع بالتشاـؤ واليأس يف اجملاالت اؼبختلفة عرب ما يبدونو من تسرّع
 ومواقف غَت صحيحة.

 بعض اؼبسؤولُت آنذاؾ يصولوف  قبل حوايل ثالثُت عامًا كاف أعداء الثورة وبضوء أخضر من
وهبولوف يف طهراف ومناطق أخری، إال أّف التحّرؾ الصحيح واؼبعقوؿ للنظاـ والتقّدـ الذي 

 أحرزتو إيراف أغرؽ أعداء الثورة وضباهتم يف اليأس.
 بعض ىذه اؼبشاريع كانت يف العقود األخَتة، ولكن ينبغي عدـ نسياف أّف   صحيح أّف بداية

 . اؽبمم أكثر كفاءة وقوة لتثمَت اؼبشاريع الكربیبعض اإلرادات و 
 وإطالقها واالنتفاع منها كالقنبلة يف العامل، وأوضح   مشروع إنتاج األقمار الصناعية  لقد دوِّی

 لعلماء العامل القدرات والتقّدـ اؼبذىل للعلماء اإليرانيُت.
 بالد الشباب وتؤيت إنتاجها، تعمل اليـو اآلالؼ من أجهزة الطرد اؼبركزي اليت صنعها علماء ال

 أّف قطار تقّدـ البالد يسَت بسرعة رغم أّف بعض رّكابو ال يشعروف حبركتو.  وىذا واقع يدؿ علی
  تقّدـ البالد ومعاعبة اؼبشكالت اؽبائلة اليت واجهناىا كانت رايات أمل رفعها ا واحدة تلو

حق، لكّن البعض لألسف ال زالوا يرّكزوف  األخری؛ ليتيّقن عباده اؼبؤمنوف أّف وعود النصر اإلؽبي
 علی األمور الصغَتة، ويشّككوف يف الواقع، متجاىلُت خفق رايات األمل ورفعها.

  إّف اؼبشاركة اغبماسية العظيمة للشعب يف تظاىرات يـو الثاين والعشرين من هبمن العظيمة يف
دی الشعب اؼبتواجد يف الساحة دوماً األمل والسكينة القلبية ل  ىذا العاـ كانت مؤّشراً جلياً علی

 من أجل الثورة والنظاـ.
  إّف والدة النيب اػبامت دبثابة والدة النور، وذلك حدث العظيم يف تاريخ البشرية مل تولد أنوار

 اؼبعنوية واإليباف والتوحيد يف كل العامل وحسب، 
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  والتقّدـ، وانفتح أماـ البشرية بل ولدت أيضًا أنوار اغبياة السعيدة اؼبصحوبة بالعدالة واألمن
 طريق سعادهتا.

  اؼبهم ىو أف ال يكوف االختالؼ يف وجهات النظر مصدر تعارض واعتداء بُت اؼبسلمُت، وأف
 ال يناؿ من تعاطف اؼبسلمُت وأخوهتم.

 عداء االستكبار   إّف اؼبساعي اؼبنظمة لزرع اػبالفات بُت البلداف والشعوب اؼبسلمة دلياًل علی
يف حرب الػ   الستقالؿ العامل اإلسالمي وعزّتو وتقّدمو، فقد شاىد أعداء اإلسالـ حتیالعميق 

يوماً يف غزّة كيف كاف ؼبظاىرات الشعوب اؼبسلمة إلعالف تضامنها مع الشعب اؼبظلـو يف  22
غزة وفلسطُت تأثَت مهم يف اؽبزيبة الفاضحة اليت تكّبدىا اعبيش الصهيوين، ولذلك فهم ال 

 أبداً عن جهودىم لبث الفرقة بُت الشعوب والبلداف اؼبسلمة.يُقِلعوف 
 اإلسالـ يف إيراف الكربی ىو السبب الرئيس الجتذاب قلوب الشعوب اؼبسلمة   إّف ارتفاع راية

كبو اعبمهورية اإلسالمية، فالوفاء للقرآف الكرًن، واتباع اإلسالـ العزيز والسعي لتطبيق أحكامو 
راين ورفعو يف أنظار اؼبسلمُت وقلوهبم، حبيث ربّولت اجملتمعات اإلسالمية النَّتة، أعّز الشعب اإلي

للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وىذه   يف كل أرجاء العامل إلی عمق اسًتاتيجي ودعامة قوية
 اغبقيقة اعبميلة والواقع اؼبصَتي هبب أف ال يتزحزح ألي سبب من األسباب.
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واإلمام جعفر  ”صلى اهلل عليو وآلو”والدة الرسول األكرم استقبال مدراء الدولة بمناسبة
 .”عليو السالم“الصادق 

 .  16/03/2002الزمان: 
 

 من كالم سماحتو: 
 حدث مصَتي يف مسَتة  ”صلى ا عليو وآلو”إّف والدة رسوؿ اإلسالـ العظيم سيدنا ؿبمد

، وال سيما ”عليو وآلوصلى ا ”البشرية، والواجب األكرب واألىم ألتباع رسوؿ اإلسالـ
السياسيُت منهم، والعلماء، واؼبستنَتين، واؼبؤثرين يف األّمة اإلسالمية ىو اعبهاد لتحقيق االرباد 

 اإلسالمي ومواجهة عوامل التفرقة.
 كما يروي التاريخ    ”صلى ا عليو وآلو”بعض األحداث اليت وقعت عند والدة النيب ؿبمد

قيقة ىذه الوالدة اليت كانت تعٍت بداية زواؿ الشرؾ، والكفر، كانت يف الواقع إشارة رمزية غب
 والنزعة اؼبادية، والظلم، والطغياف يف العامل. 

 مل تستغرؽ البشرية كّلها بعد، إاّل أّف ىذا  ”صلى ا عليو وآلو”مع أّف ىداية الرسوؿ األعظم
وع النور، وسوؼ يستغرؽ اؼبصباح الوّضاء واؼبشعل اؼبتوّىج سيهدي البشرية تدرهبيًا كبو ينب

 العامل برمتو يف هناية اؼبطاؼ.
  من واجبات اؼبسلمُت الكربى حياؿ ىذه النعمة اإلؽبية العمل من أجل الوحدة، وازباذ خطوات

 عملية تتجاوز الشعارات يف ىذا السبيل.
 اد إّف العمل بالوحدة والتفّوؽ على عوامل التفرقة وبتاج إىل جهاد، وستكوف نتيجة ىذا االرب

 معاعبة الكثَت من مشكالت العامل اإلسالمي، وإعزاز األّمة اإلسالمية.
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  السبيل الوحيد ؼبواجهة النوايا السيئة العلنية واؼبتعجرفة للقوى الكربى الرامية إلذالؿ األمة
 اإلسالمية يكمن يف الوحدة العملية.

  االعتقاد هبب أف ال يتجاوز طور اإليباف باؼبباين واؼببادئ والعقائد حالة ؿبمودة، بيد أّف ىذا
 اإلثبات إىل طور اإلقصاء اؼبصحوب بالتهّجم والعداء.

  ضرورة اىتماـ الشيعة والسنة بصيانة حرمة أفكار ومعتقدات بعضهم، فال إشكاؿ يف النقاش
واعبداؿ العلمي خبصوص ىذه األفكار واؼبعتقدات يف االجتماعات العلمية، بيد أّف ىذه 

 ينبغي أف ال تتحّوؿ على مستوى الرأي العاـ إىل إساءات. النقاشات العلمية
  إّف العامل اػبارجي للتفرقة بُت اؼبسلمُت ىو جهود أعداء اإلسالـ وقوى اؽبيمنة الرامية للتفرقة

 بُت اؼبسلمُت.
  على اؼبسلمُت أف يتحّلوا دبنتهى الوعي واليقظة حياؿ تأليب األعداء وـبططاهتم اؽبادفة لزرع

 ال يقعوا يف أسر ىذه اغبيل. الفرقة حىت
  لألسف يغدو بعض اؼبسلمُت أو البلداف اإلسالمية يف بعض األحياف وسيلة األعداء لتنفيذ

 أغراضهم وبّث التفرقة. 
  يومًا يف  22يومًا يف لبناف، وكذلك حرب الػ  33أنّوه بانتصار اؼبقاومة اإلسالمية يف حرب الػ

ُت بالعرب، إذ بعد االنتصار الكبَت واؼبتأّلق للشباب غزة، حيث كانت ىاتاف اغبادثتاف زاخرت
اؼبؤمن اللبناين والفلسطيٍت على جيش الكياف الصهيوين اؼبتطّور، وشياع التعاطف بُت اؼبسلمُت، 
أثار العدو يف لبناف مسألة الشيعة والسنة، ويف قضية فلسطُت موضوع القومية والعروبة، ليحوؿ 

 ناتج عن ىذه االنتصارات اجمليدة.دوف بقاء حالوة شهد التعاطف ال
  قضية فلسطُت قضية إسالمية وال صلة ؽبا بعرب أو عجم، وإذا تدخلت اغبالة القومية يف قضايا

 العامل اإلسالمي فسيكوف ذلك أكرب عامل تفرقة.
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  الواجب األوؿ يف ىذه الظروؼ يقع على عاتق رجاؿ السياسة واؼبسؤولوف وساسة البلداف
 ولوا دوف ربّقق مؤامرات األعداء.اإلسالمية؛ كي وب

  سوؼ لن لبطيء يف تشخيص العامل الرئيس، وإذا صدر ىتاؼ من داخل األّمة اإلسالمية
فسندرؾ أنّو ىتاؼ يعود لقوى االستكبار، ولذلك ينبغي على مسؤويل البلداف اإلسالمية 

 التحّلي باليقظة. 
 المي يف مواجهة التفرقة بُت اؼبسلمُت، وفضح واجب العلماء، واؼبثقفُت، واؼبؤثّرين يف العامل اإلس

 القائمُت األصليُت على ىذه التفرقة، ىو واجب على جانب كبَت من األنبّّية.
 الذي رفع يف عصرنا ىتاؼ الوحدة ودعا  )قدس سره( رضبة ا على روح اإلماـ اػبميٍت

 اؼبسلمُت لالرباد.
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 تأّمالت القائد
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 :”اهلل عليو وآلو صلى”من مواعظ النبي
 

  الحوائج إلى اهلل وأسبابها فاطلبوىا إلى اهلل ربهم فمن أعطاكموىا فخذوىا عن اهلل"
 .35بصبر"

سّلطت ىذه الرواية الضوء بشكل مرّكز على دور األسباب والعلل الطبيعية فيما يّتصل حباجات 
كثَتًا من حوائجنا يقضيها لنا اإلنساف، فكلمة "رهبم" فيها ضمَت صبع ذوي العقوؿ، وتشَت إىل أّف  

البشر. ولكن يف الوقت الذي يليّب اإلنساف حاجاتو عن طريق أسباهبا الطبيعية)وىم البشر غالباً( هبب 
أف يرى الذات اإلؽبية اؼبقّدسة وراء ىذه األسباب، ويعلم أّف ما نالو إمّبا نالو من ا. فاالستنجاد 

ارسة ناقصة، والتوّجو إىل ا من دوف التشّبث باألسباب الطبيعية باألسباب من دوف التوّجو إىل ا، فب
 عملية ناقصة أيضاً. فينبغي اعبمع بُت ىذه وتلك، وهبب االستعانة بالصرب لبلوغ اغبوائج.

 
  ،ودُّ المؤمِن المؤمَن في اهلل من أعظم شعب اإليمان، ومن أحب في اهلل وأبغض في اهلل"

 .36، فهو من األصفياء"وأعطى في اهلل، ومنع في اهلل
، إذا كانت  ترفع -يف اغباالت اليت يكوف فيها اؼبنع أمرًا إهبابيًا  -الصداقة واػبصاـ والعطاء واؼبنع 

 اإلنساف إىل مرتبة األصفياء، وىي مرتبة أعلى من مرتبة اؼبؤمنُت واألتقياء.
 

  

                                                 
 .48ص تحف العقول،  35
 م.ن.  36
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 آثار القائد العلمية
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 بحث حول الصبر
 

مفهـو الصرب من صبيع األبعاد يف ضوء اؼبدرسة اإلسالمية، حبيث ىبرجو من نطاقو يتناوؿ ىذا الكتاب 
الفردي الضيق، الذي علق باألذىاف، إىل رحاب آفاقو االجتماعية الواسعة، ويظهر موقع الصرب وأنبّيتو 

اء الفرد يف اإلسالـ، وبياف مواطن الصرب وخصائصو وطرؽ ربصيلو وآثاره الدنيوية واألخروية، ودوره يف بن
 واجملتمع اإلنساين وتكاملهما.

 
 
 

 من أعماق الصالة  
 

يعاًف ىذا الكتاب مفهـو الصالة ويبُّت حقيقتها اؼبعنوية، وأهّنا الرابطة الوثيقة بُت اإلنساف وربّو، والباعث 
واؼبيثاؽ للتحّرؾ على اطمئناف القلوب اؼبضطربة واؼبتعبة، واؼبنزِّىة للباطن واؼبنَتة لروح اإلنساف، والباعث 

واالستعداد، بنحو واقعي بعيد عن التلّوف واػبداع؛ للتخلص فبّا ىو سّيئ ورديء، والتزّود بكل ما ىو 
صاٌف وصبيل، وىي برنامج للعثور على النفس ومن مّث صناعتها وهتذيبها. حبيث يتناوؿ الكتاب أبعاد كّل 

ح وإىل الركوع والسجود مّث التشّهد والتسليم، ويبُّت فعل من أفعاؿ الصالة من التكبَت إىل القراءة والتسبي
 أسرارىا ويكشف آثارىا العملية يف هتذيب النفس ورقيها وتكاملها.
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 استفتاءات القائد
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 أفعال الوضوء ومستحباتو:
 أفعال الوضوء:

 كيفية الوضوء:  -
، من قصاص الشعر إىل أسفل الذقن طواًل، وما دارت عليو اإلهباـ والوسطى -بعد النّية  -غسل الوجو 

عرضاً، مّث غسل اليد اليمٌت من اؼبرفق إىل أطراؼ األصابع، مّث اليسرى كذلك. مّث اؼبسح دبا بقي من 
األصابع إىل مفصل الساؽ رطوبة اليد اليمٌت على مقّدـ الرأس، مّث مسح ظاىر القدـ اليمٌت من أطراؼ 

 على األحوط، مثّ مسح اليسرى كذلك. 
 
 عدد الصبات والغسالت في الوضوء: -

غسل أعضاء الوضوء مرّة واجب، والثانية جائزة، واألزيد من ذلك غَت مشروع، ولكّن اؼبناط يف تعيُت 
 كاؿ فيو.  عدد اؼبرّات ىو القصد، فلو صّب عّدة مرّات قاصداً اؼبرّة الواحدة فقط فال إش

 
 عدم مسح مقّدمة أطراف األصابع في الوضوء:  -

 الوضوء باطل يف ىذه الصورة وهبب إعادة صبيع الصلوات اليت أُتيت دبثل ىذا الوضوء. 
 
 غسل الوجو باليدين في الوضوء: -

 هبوز يف الوضوء غسل الوجو بكلتا اليدين.
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 مسح الرأس باليد اليسرى: -
 هبوز مسح الرأس باليد اليسرى وال يتعُّت باليمٌت على األقوى. 

 
 کيفية مسح القدمين:  -

هبوز مسح كلتا القدمُت بكلتا اليدين، وال هبب شيء خاّص يف ىذا اؼبورد، نعم األحوط تقدًن مسح 
و فقط يكوف من أطراؼ األصابع إىل مفصل الساؽ ال مقّدمت القدـ اليمٌت على القدـ اليسرى. واؼبسح 

   وال خلفو.
 
 تكرار المسح على القدم:  -

    إذا ربّقق اؼبقدار الواجب من اؼبسح على القدـ يف اؼبرة األوىل أو الثانية أو بكليهما فال إشكاؿ.
 
 مسح الرأس منكوساً:  -

 هبوز مسح الرأس يف الوضوء منكوساً.
 
 تخليل أصابع اليدين في الوضوء: -

 ال يضّر ذلك بصحة الوضوء.
  

  حكم غسل الوجو في الوضوء لكثيف الشعر: -
 الواجب غسل الظاىر فقط من غَت فرؽ بُت الكثيف واػبفيف مع صدؽ إحاطة الشعر بالبشرة.
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 مستحبات الوضوء:
 

 اؼبضمضة ثالث مرات، واالستنشاؽ كذلك، وال إشكاؿ يف األقل مع عدـ قصد اعبزئية.  -
، ومرتُت يف الغائط.غسل اليدين قبل االغًتاؼ مرّة يف حدث  -  النـو
 االغًتاؼ باليد اليمٌت. -
 أف يبدأ الرجل بغسل ظاىر ذراعيو واؼبرأة بباطنهما. -
 إمرار اليد على مواضع الغسل. -
 فتح العينُت حُت غسل الوجو. -
   قراءة األدعية اؼبأثورة عند غسل أو مسح كل عضو من أعضاء الوضوء. -
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 إشادات بالقائد
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 (دام ظلو)بالقائد الخامنئي  (قدس سره)من إشادات اإلمام الخميني 
 

  إذا كنتم تظّنوف أّنكم تستطيعوف أف ذبدوا يف كل العامل من بُت رؤساء اعبمهوريات والسالطُت
وأمثاؽبم، شخصاً مثل السيد اػبامنئي اؼبلتـز باإلسالـ واػبادـ، الذي ُجبل على خدمة الشعب، 

رفو منذ سنوات طويلة، منذ بداية النهضة عندما كاف يتنّقل يف كل اؼبناطق فلن ذبدوا. إّنٍت أع
ألجل إيصاؿ البيانات، وبعد ذلك عندما وصلت الثورة إىل أوّجها كاف حاضرًا يف كل اؼبواقع 

 .37واألمكنة حىت النهاية، وىو اآلف أيضاً كذلك، إنّو نعمة أنعمها ا علينا
 لعزيز خدمتك ؽبذا الشعب اؼبظلـو يف جبهات اغبرب بلباس إّنٍت أبارؾ لك أيها اػبامنئي ا

اعبندي، ويف اػبطوط اػبلفية للجبهة بلباس الروحاين، وأساؿ ا سالمتكم لالستمرار يف خدمة 
 .38اإلسالـ واؼبسلمُت

  ًلقد كاف يل قبل سنوات من الثورة ارتباٌط وثيٌق معو وما زاؿ ىذا االرتباط حبمد ا تعاىل باقيا
 .39اآلفحىت 

  ،إّنٍت أعتربؾ أحد األركاف القوية للجمهورية اإلسالمية، وأخًا عاؼبًا باؼبسائل الفقهية وملتزمًا هبا
وحاميًا للمباين الفقهية اؼبرتبطة بالوالية اؼبطلقة للفقيو، ومن األفراد النادرين من بُت األصدقاء 

 .40راؼبلتزمُت باإلسالـ واؼبباين اإلسالمية، وكالشمس تسطع بالنو 
 .نسأؿ ا تعاىل أف وبفظ أمثالكم فّبن ليس لو رأي سوى خدمة اإلسالـ 
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 إنّو السيد "روح اهلل"!    
أحد علماء الدين اؼبعروفُت يف مشهد، وكاف رجاًل جلياًل صاغبًا للغاية، تويف قبل بضعة سنوات بعدما 

 81و 60وكاف هبلس عند مدافع القاذفات من عيار شارؾ يف جبهات القتاؿ، وىو يف سن الثمانُت، 
، حينما قصدناه يف تلك األعواـ، قاؿ لنا -اؼبرحـو اؼبَتزا جواد الطهراين  -ملم، فَتمي القذائف  120و

، تّواً، لكّننا نعرفو منذ أربعُت سنة. يقوؿ: - )قدس سره( أّي اإلماـ اػبميٍت -إّنكم عرفتم ىذا الشخص 
ألنّو كاف يف طهراف ومكث مّدة قصَتة يف قّم مّث أقاـ يف  -راف إىل قّم للدراسة حينما توّجهت من طه

، وقعت عيٍت يف حـر السيدة اؼبعصومة)عليها( على سيد شاب صبيل وسيم لو غبية سوداء، -مشهد 
الحظت أنّو يقف كّل يـو وليلة يف مكاف معُّت، ويسدؿ جزءًا من عمامتو ربت حنكو، وينشغل 

ؿ: وقع حّب ىذا الرجل يف قليب، فسألت من ىو، فقالوا إنّو "السيد روح ا". كانوا حينذاؾ بالعبادة. قا
 .41يسمونو السيد روح ا. منذ ذلك اغبُت صرُت من مريدي ىذا الرجل

 
 

 !    )قدس سره( ىذا نفس المنبر الذي كان يعتليو الشيخ األنصاري
العظمى السيد الربوجردي قدس سره هبلس على األرض كاف اإلماـ اػبميٍت قبل ذلك رحيل آية ا 

ويدّرس، وبعد فًتة حينما ازداد عدد الطالب وكانوا يريدوف رؤية وجهو وظباع صوتو بشكل أوضح، 
 أصرّوا عليو أف هبلس على اؼبنرب. أخاؿ أنّو وافق على ىذا بعد رحيل اؼبرحـو آية ا العظمى الربوجردي

على قيد اغبياة. قضى ذلك اليـو   )قدس سره( ي اؼبنرب والسيد الربوجردي، إذ مل يكن يرتق)قدس سره(
بكى يف اليـو األوؿ من  )قدس سره( كّلو بالنصيحة، وأوؿ ما قالو بعد البسملة ىو أّف اؼبرحـو النائيٍت

يعتليو، وهبب  )قدس سره( تدريسو حُت ارتقى اؼبنرب، وقاؿ: ىذا نفس اؼبنرب الذي كاف الشيخ األنصاري
 .42ف اعتليو أنا اآلف! وىنا شرع ينصح الطلبة أْف تفطّنوا إىل ما تفعلونو، وكم ىي جسيمة مسؤولياتكمأ
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