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خطاب -1-
المناسبة :المشاركة في المراسم العسكرية في نوشهر.
الزمان.2009/10/06 :
المكان :جامعة اإلمام الخميني { للعلوم البحرية في مدينة
نوشهر.

المحتويات:
•أركان االقتدار الوطني.
•السقوط مصير المتغطرسين.
•عالمات االقتدار الوطني.
•توصية للقوات المس ّلحة.
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ويعترب الت�أثري امل�صريي للقوات
امل�سلحة يف حفظ �أمن �إيران
الكربی وا�ستعداد هذه القوات
لإيثار �أرواحها يف �سبيل الدفاع
عن النظام والبالد من العوامل
الأ�سا�سية للأهمية البالغة
واالحرتام الالئق الذي يك ّنه
ال�شعب والنظام للقوات امل�سلحة.
ويع ّد ال�شباب الأبرار يف جامعات
ال�ضباط باجلي�ش من الأركان
املتينة القتدار اجلمهورية

شارك القائد العام للقوات المسلحة
في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
سماحة آية اهلل العظمی اإلمام
السيد علي الخامنئي } في
المراسم الصباحية لتخرّج وتحليف
ومنح رتب خريجي جامعات الضباط
في جيش الجمهورية اإلسالمية،
وأبرز ما جاء في خطابه اآلتي:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
أركان االقتدار الوطني:

التوافر علی االقتدار الحقيقي من
حقوق وواجبات أي شعب .واإليمان
باهلل هو العنصر الرئيس لالقتدار
الحقيقي

�إنّ ال�ضباط ال�شباب واملتح ّم�سني
امل�ؤمنني يف خمتلف قطاعات
البالد هم ر ّواد امل�سرية نحو
عامل مفعم بال�سالم والعدالة
وال�صداقة .ومتغطر�سو العامل
�سوف يف�شلون يف تنفيذ م�شروع
التخويف من �إيران ،فاالقتدار
الوطني للجمهورية الإ�سالمية ال
ي�شكل �أي تهديد لل�شعوب ،ولي�س
هذا وح�سب ،بل ومي ّثل منوذج ًا
للتق ّدم والعزّة والفخر لدی
ال�شعوب.

الإ�سالمية الإيرانية .فيجب
ال�سعي نحو الزيادة امل�ستمرة
القتدار البالد يف العامل املتالطم
احلايل .فالقوات امل�سلحة هي
اخلط الأمامي والعالمة املميزة
القتدار ال�شعب.
و�إنّ التوافر علی االقتدار احلقيقي
من حقوق وواجبات �أي �شعب.
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واملال ،فال�سقوط هو امل�صري
املحتوم للمتغطر�سني الذين
يفر�ضون مطاليبهم علی ال�شعوب.

والإميان باهلل هو العن�صر الرئي�س
لالقتدار احلقيقي والذي يتوافر
يف ظله �أي�ض ًا العزم والإرادة
واملعنوية والتق ّدم العلمي وال�سيا�سي

عالمات االقتدار الوطني:

واالقت�صادي.

يكمن الهدف الرئي�س للأجانب من
االعرتاف باقتدار ال�شعب الإيراين
يف مترير م�شروع التخويف من
�إيران يف املنطقة والعامل .حيث
مما ال
ُيع ّد التق ّدم الدفاعي لإيران ّ
ميكن مقارنته مبا كان عليه الو�ضع
قبل ثالثني �سنة .فيا �أعزائي� ،إنّ
القمة ال�شاخمة التي تقفون عليها
اليوم مل يكن بالإمكان تخمينها
قبل ثالثني �سنة حت ی يف �أكرث
النظرات تفا�ؤ ًال.
فالتقدم العلمي والت�سليحي والثقة
بالذات الوطنية واالن�سجام
والفخار يف القطاعات املختلفة
من عالمات اقتدار اجلمهورية
الإ�سالمية .والعدو طبع ًا غري
قادر علی �إنكار هذه احلقائق،
ولكنّ هدفه الرئي�س من الإ�شارة
�إیل هذه احلقائق �إخافة ال�شعوب

السقوط مصير
المتغطرسين:

�إنّ الهزمية الفا�ضحة للكيان
ال�صهيوين �أمام ال�شباب امل�ؤمن
يف لبنان وال�شعب املتد ّين يف غزة،
و�إخفاق �أمريكا يف حربها �ضد
ال�شعبني العراقي والأفغاين �أد ّلة
قوية لإثبات عدم كفاءة القوة
املعتمدة علی ال�سالح والع�سف
إن الهزيمة الفاضحة للكيان
ّ
الصهيوني أمام الشباب املؤمن يف
لبنان والشعب املتدين يف غزة،
وإخفاق أمريكا يف حربها ضد
الشعبني العراقي واألفغاني أدلّة
قوية إلثبات عدم كفاءة القوة
املعتمدة علی السالح والعسف
واملال ،فالسقوط هو املصري املحتوم
للمتغطرسني الذين يفرضون
مطاليبهم علی الشعوب
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�سيتحقق العامل اخلايل من
االعتداء ،والذي لن يكون فيه �أثر
ل�سباق الت�س ّلح �أو �سباق الرعب.
و�إنّ �شباب �إيران الإ�سالمية هم
رواد خلق مثل هذا العامل ،فال�سالم
وال�سعادة والعدالة هي الر�سالة
اجلديدة والوا�ضح ة ل�شعب �إيران
جلميع ال�شعوب ،وال�شباب املتح ّم�س
يف هذه الأر�ض الكبرية عليهم من
�أجل حتقيق هذه الر�سالة التواجد
بجميع �إمكاناتهم الذاتية يف �ساحة
اجل ّد والتقدم.

والبلدان الأخری من اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية.
و�إنّ االقتدار العظيم للجمهورية
الإ�سالمية واملناورات وال�صواريخ
والإمكانيات الدفاعية املتقدمة
لإيران ال مت ّثل تهديد ًا جلرياننا وال
ل ّأي من �شعوب العامل ،و�إنمّ ا هي
يف احلقيقة فر�صة ت� ّؤ�شر لهم �إیل
طريق التق ّدم واملجد ،وتع ّلمهم �أنّ
العزة واالقتدار ال يت�أتی بالتبعية
لأمريكا و�صفقات �شراء الأ�سلحة
الالمتناهية ،و�إنمّ ا باالعتماد علی
والتفجر
الإميان والثقة بالنف�س
ّ
الداخلي.
ويف ظل العزمية والإرادة الفوالذية
والأهداف ال�صحيحة لل�شعوب
امل�ؤمنة واملطالبة باال�ستقالل

�إنّ التواجد يف اخلطوط الأمامية
للدفاع عن البالد وخدمة ال�شعب

االقتدار العظيم للجمهورية
اإلسالمية هو يف الحقيقة فرصة
تؤشّر لشعوب العالم طريق
أن العزة
التقدم واملجد ،وتعلمهم ّ
واالقتدار ال يتأتی بالتبعية ،وإنّما
باالعتماد علی اإليمان والثقة
بالنفس والتفجّر الداخلي

التواجد يف الخطوط األمامية
للدفاع عن البالد وخدمة الشعب
ميزة وفخر كبريين للقوات املسلحة،
فاهتموا اهتماماً جاداً بالبحث
العلمي وكسب العلم وضاعفوا
يوماً بعد يوم من ميزاتكم البارزة
ومفاخركم املثالية

توصية للقوات
المس ّلحة:
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ميزة وفخر كبريين للقوات
امل�سلحة ،فاهتموا اهتمام ًا جاد ًا
بالبحث العلمي وك�سب العلم
و�ضاعفوا يوم ًا بعد يوم من ميزاتكم
البارزة ومفاخركم املثالية.

وتُع ّد القوة البحرية قوة ا�سرتاتيجية،

والقيادة اجليدة لهذه القوة
والإمكانيات الوا�سعة لديها هي يف
مزيد من التق ّدم ،وعليها موا�صلة
التقدم يف قدراتها.
و�إنّ اجلي�ش واحلر�س والتعبئة
وقوات ال�شرطة هم �أبناء عائلة
ال�شعب الإيراين الكبرية .فيجب
الرتكيز على �ضرورة ا�ستمرار
التعاطف والوحدة واملودة بني
منظومة القوات امل�سلحة.
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خطاب -2-
المناسبة :استقبال أهالي جالوس ونوشهر.
الزمان.2009/10/07 :
المكان :ملعب شهداء السابع من تير بمدينة جالوس.

المحتويات:
•إشادة وتقدير ألهالي مازندران وكيالن.
•البصيرة بوصلة حركة المجتمع.
•مخالفة األعداء أحد معايير التمييز بين الخطأ والصواب.
•الجمهورية واإلسالمية ركنان من أركان النظام.
•البحر والغابات ثروتان مهمّتان للشعب.
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التقى سماحة آية اهلل العظمی
اإلمام السيد علي الخامنئي

}

شرائح الشعب المختلفة ،حيث
خطب فيهم في ملعب شهداء
السابع من تير بمدينة جالوس،
وأبرز ما جاء في خطابه اآلتي:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
إشادة وتقدير ألهالي
مازندران وكيالن:

�إنّ �أهايل حمافظتي مازندران
وكيالن هم املدافعون الأ�شداء
عن جبهة احلق ،ورغم امل�ساعي
والأر�صدة اال�ستثنائية التي ر�صدها
نظام الطاغوت من �أجل حمو الدين
والأخالق عن هاتني املحافظتني
ف�إنّ �أهايل هذه املناطق اجلميلة
اخل�ضراء ق ّدموا خالل فرتة الثورة
واحلرب املفرو�ضة وجميع �أحداث
الأعوام الثالثني الأخرية �أكرث من
� 21ألف �شهيد ،وكانوا ال�س ّباقني
يف الدفاع عن الإ�سالم والثورة
والنظام الإ�سالمي.
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الهدف وت�شخي�ص العدو وعقبات
الطريق ومعرفة �أ�ساليب رفع هذه
العقبات.
و�أو�صي كافة �أبناء ال�شعب
وال�شباب ورجال الدين واجلامعيني
واحلوزويني واملثقفني والأدباء
تو�صية �أكيدة بوعي الأهمية
احليوية لهذه امل�س�ألة والت�سلح �أكرث
ف�أكرث ب�سالح الب�صرية والوعي.

البصيرة بوصلة حركة
المجتمع:

�إنّ الب�صرية هي احلاجة الرئي�سة
للمجتمع يف ح ّل جميع م�سائله
احلياتية والعا ّمة ،فالب�صرية ال
ت�سمح لأغربة الفتنة و�أدرانها
بت�ضليل �أحد .وهي بو�صلة احلركة
ال�صحيحة يف الأو�ضاع االجتماعية
املعقدة الراهنة ،بحيث لو فقد
�أحد هذه البو�صلة ومل يكن يجيد
قراءة اخلرائط فقد يری نف�سه
فج�أة حما�صر ًا من قبل الأعداء.
فب�صرية الأمة ووعي ال�شباب
عوامل ُتك ّل �سيوف الأعداء ،ولوال

أوصيكم بالتسلح أكثر فأكثر بسالح
البصرية والوعي

ولقد كانت امل�شاركة ال�شعبية التي
بلغت  85باملائة يف هذه االنتخابات
مفرحة جد ًا لل�شعوب امل�سلمة،
ولكن حينما بادر العدو من �أجل
ت�شويه هذه امل�شاركة الهائلة
واالنت�صار ال�سيا�سي الكبري �إیل
بثّ الإ�شاعات وتوجيه التهم وخلق
اال�ضطرابات يف ناحية معينة من
البالد قلق �أ�صدقاء اجلمهورية
الإ�سالمية .وهذا الواقع دليل
ا�ستمرار حب �أفكار اجلمهورية

بصرية األمة ووعي الشباب عوامل
ّ
تُكل سيوف األعداء

الب�صرية فقد ي�ضل الإن�سان
الطريق وي�ضع �أقدامه يف الطريق
اخلط�أ حتی لو كانت ن ّيته ح�سنة.
فالب�صرية �ضرورية جد ًا من
�أجل معرفة الهدف وت�شخي�ص
الطريق ال�صحيح للو�صول �إیل
18

والوقائع ميكن يف كثري من الأحيان
معرفة الأخطاء وتالفيها.

الإ�سالمية يف العامل الإ�سالمي
حتی بعد م�ضي ثالثني �سنة .ف�إنّ
خلط احلق بالباطل وت�صعيب
معرفة احلقيقة حتی بالن�سبة
لأتباع احلق من الأ�ساليب القدمية
ملعار�ضي الإ�سالم ،والب�صرية هي
الطريق الأهم ملواجهة هذه الفنت.

بهذا املعيار؛ أي رد الفعل الغاضب
أو املبتهج لألجانب مقابل األحداث
والوقائع يمكن يف كثري من األحيان
معرفة األخطاء وتالفيها

مخالفة األعداء أحد
معايير التمييز بين الخطأ
والصواب:

الجمهورية واإلسالمية
ركنان من أركان النظام:

من املعايري املهمة لت�شخي�ص
الطريق والفعل ال�صحيح من
الطريق والفعل اخلط�أ ،هو �أنّ ك ّل
حترك ي�ؤ ّدي �إىل �إغ�ضاب �أعداء
ال�شعب والنظام الإ�سالمي؛ �أي
اال�ستكبار وال�صهيونية ،هو حترك
�صحيح وعلی الطريق احلق،
و�أي فعل وحترك يفرحهم ويبعث
الغبطة يف نفو�سهم في�شددون
عليه يف �إعالمهم و�سيا�ساتهم يع ّد
حترك ًا �أعوج ًا وخاطئ ًا ومنحرف ًا.
فبهذا املعيار؛ �أي رد الفعل الغا�ضب
�أو املبتهج للأجانب مقابل الأحداث

�إنّ اجلمهورية والإ�سالمية ركنان
للنظام .ومن جتليات اجلمهورية
ومعانيها م�شاركة ال�شعب و�شعوره
بامل�س�ؤولية يف ت�شكيل النظام
وانتخاب امل�س�ؤولني .واملعنی الآخر
للجمهورية هو �أنّ مدراء النظام
يجب �أن يكونوا من النا�س ومع
النا�س وتكون ت�صرفاتهم �شبيهة
بالنا�س ،وال يكون فيهم �أثر
لال�ستبداد والنزعة الأر�ستقراطية
وعدم االهتمام للجماهري .و ُيع ّد
احرتام عقائد ال�شعب وقيمه
واالهتمام حليثيته و�شخ�صيته
19

وهويته من �أبعاد جمهورية النظام
وجت ّلياتها �أي�ض ًا.
ويف اجلمهورية الإ�سالمية تكت�سب
الأبعاد املختلفة للجمهورية �أي�ض ًا
ر�صيد ًا �إ�سالمي ًا ومعنوي ًا ،و�أي
ممار�سة من �أجل عمارة دنيا
النا�س وتقوية النظام ورفعته لها
�أجرها الإلهي.

البحر والغابات ثروتان
مهمتان للشعب:

�إنّ البحر والغابات ثروتان
على م�ستوى كبري من الأه ّمية
لل�شعب ،وعلی امل�س�ؤولني
احلكوميني �إیل جانب ح�ؤولهم
دون ا�ستغالل الطامعني وطالب
امل�صالح ال�شخ�صية ،القيام
بالربجمة والعمل لالنتفاع الأمثل
واالقت�صادي من هاتني النعمتني
الإلهيتني ،بحيث ال يعود للفقر
معنی يف هذه املناطق.
و�أ�ش ّدد علی رعاية احلرم الإلهية
واحرتام الدين و�أخالق النا�س
يف �أي ا�ستخدام للغابات والبحر
وجماليات منطقة ال�شمال.
وحتقيق هذه املهمة بحاجة �إیل
تعاون وثيق ومتبادل بني احلكومة
وال�شعب.

يف الجمهورية اإلسالمية تكتسب
األبعاد املختلفة للجمهورية أيضاً
رصيداً إسالمياً ومعنوياً ،وأي
ممارسة من أجل عمارة دنيا
الناس وتقوية النظام ورفعته لها
أجرها اإللهي

و�إنّ عداء امل�ستب ّدين واملهيمنني
علی العامل لهذا النظام حالة
طبيعية ،ولكن نتيجة ثالثني عام ًا
من حتديهم للجمهورية الإ�سالمية
هي التقدم املذهل الذي ح ّققه
ال�شعب الإيراين الكبري ،والذي
�سي�ستمر بعد الآن �أي�ض ًا بف�ضل من
اهلل.

علی املسؤولني الحكوميني إیل جانب
حؤولهم دون استغالل الطامعني
وطالب املصالح الشخصية ،القيام
بالربمجة والعمل لالنتفاع األمثل
واالقتصادي من هاتني النعمتني
اإللهيتني
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خطاب -3-
المناسبة :استقبال اآلالف من الطلبة وعوائل الشهداء.
الزمان.2009/11/3 :
المحتويات:
•ضرورة معرفة مكامن النصر.
•ضرورة التح ّلي بالبصيرة.
•الوعي بمؤامرات العدو.
•النصر حليف الشعب اإليراني.
•واجبات الشباب ومسؤولياتهم.

22
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استقبل سماحة آية اهلل العظمی
اإلمام القائد السيد علي الخامنئي
} اآلالف من طالب المدارس
والطلبة الجامعيين وعوائل
الشهداء ،وأبرز ما جاء في خطابه
اآلتي:

إن الكفاح واملقارعة الصحيحة
ّ
واملنطقية واملعقولة ويف الوقت
نفسه الحاسمة ،تحتاج إیل عدة
لوازم تمهيدية ،فالحافز النابع من
اإليمان إحدی هذه اللوازم

ال ميكن بالأوامر فر�ض ال�صمود
يف امليادين ال�صعبة علی �شعب من
ال�شعوب.
وبف�ضل التجارب املرتاكمة طوال
ثالثني �سنة ف�إنّ اجليل ال�شاب
اليوم يتمتع مبحفزات �إميانية �إن
مل تفق حمفزات ال�شباب يف �أول
الثورة فال تق ّل عنها.
و�أو ّكد على �ضرورة ف�صل ح�سابات
القليل من الثوريني املته ّرئني
والنادمني علی الكفاح عن كتل
ال�شعب وال�شباب ،ف�إذا وقعت
يف البالد اليوم حادثة كاحلرب
املفرو�ضة ف�إنّ التد ّفق الطوعي
لل�شباب من �أجل مواجهة العدو
مما حدث يف
�سيكون �أعظم بكثري ّ
�أعوام  1359و.1360

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ضرورة معرفة مكامن
النصر:

على اجلميع التح ّلي بالب�صرية
ملعرفة اال�ستكبار ،فاحلكومة
الأمريكية م�ستكربة حقيقية يف
العامل ،وما مل تتخلی احلكومة
الأمريكية عن روحها اال�ستكبارية
وتهديداتها ف�إنّ ال�شعب الإيراين
لن يخدع بكالم هذه احلكومة
ال�سلمي يف ظاهره ،ولن يرتاجع
�إطالق ًا عن ا�ستقالله وحريته
وم�صاحله الوطنية وحقوقه.
و�إنّ الكفاح واملقارعة ال�صحيحة
واملنطقية واملعقولة ويف الوقت
نف�سه احلا�سمة ،حتتاج �إیل عدة
لوازم متهيدية ،فاحلافز النابع
من الإميان �إحدی هذه اللوازم �إذ

ضرورة التح ّلي بالبصيرة:

�إنّ الالزمة الثانية للكفاح ال�صحيح
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الوجه اال�ستكباري لها باملعنی
احلقيقي للكلمة ،فبعد انت�صار
الثورة الإ�سالمية وات�ضاح قوة
ال�شعب الإيراين يف �إ�سقاط النظام
امللكي الفا�سد العميل �شرعت
احلكومة الأمريكية منذ الأيام
الأویل للثورة الإ�سالمية ،وبدل
�أن تعتذر ل�شعب �إيران وتعو�ض
ال�ضربات واخل�سائر التي �أحلقتها
به ،وبدل معاجلة امل�شاكل� ،شرعت
بالت�آمر �ضد ال�شعب الإيراين
والنظام الإ�سالمي وحتولت
ال�سفارة الأمريكية يف طهران
�إیل مركز للتج�س�س والت�آمر �ضد
�إيران.
فالئحة اجلرائم الأمريكية �ضد
ال�شعب الإيراين طوال ثالثني �سنة
ت�شكل كتاب ًا �ضخم ًا ،فقبل �سنوات
ذكر �أحد وزراء دفاع �أمريكا مكنون
قلوب ال�سا�سة الأمريكان ،وطلب
ا�ستئ�صال جذور ال�شعب الإيراين،

واملنطقي واحلا�سم هي الب�صرية،
وال�سبب يف الت�أكيدات الأخرية علی
الب�صرية هو الظروف الراهنة يف
العامل واملوقع اال�ستثنائي واملمتاز
لإيران� ،إذ يف هذه الظروف
ت�ستدعي �أية حركة عامة ب�صرية
عامة .وب�صرية اجليل ال�شاب
احلايل هي �أي�ض ًا �أكرب بكثري
مما كان لدی �شباب �أول الثورة
ّ
وبعدها.
بصرية الجيل الشاب الحالي هي
أكرب بكثري ممّا كان لدی شباب أول
الثورة وبعدها

فامل�س�ألة الأهم من �أجل مكافحة
اال�ستكبار هي معرفة اال�ستكبار.
فاال�ستكبار هو القوة �أو القوی
ّ
تتدخل ب�إمكاناتها املالية
التي
والع�سكرية والإعالمية يف ال�ش�ؤون
الداخلية للبلدان وال�شعوب الأخری
وك�أ ّنها متلكها.
و�إنّ �أداء احلكومة الأمريكية يف
بلدان العامل املختلفة ،وخ�صو�ص ًا
البلدان الإ�سالمية يك�شف عن

الئحة الجرائم األمريكية ضد
الشعب اإليراني طوال ثالثني سنة
تشكل كتاباً ضخماً
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وقد فعلوا كل ما ا�ستطاعوا،
لكنّ الإمام اجلليل { ذلك
الرجل التاريخي الفذ وقف بوجه
�أمريكا و�أ ّكد �أنّ ال�شعب الإيراين
لن يرتاجع ،و�أنّ �أمريكا لي�س
مبقدورها ارتكاب �أية حماقة.
�إنّ �أمريكا قامت ب�أية خطوة ت�ستطيع
القيام بها �ضد ال�شعب الإيراين،
فكانت نتيجة هذه املواجهة مزيد ًا
من التو ّثب لهذا ال�شعب والتق ّدم
للجمهورية الإ�سالمية واالقتدار
ّ
املطرد للبالد والنظام الإ�سالمي.

م�س�ؤولو البالد �أذكياء و�أ�صحاب
جتارب ونا�ضجني ومن�ش ّدين �إیل
م�صالح ال�شعب ف�سوف لن ُيخدعوا
مبثل هذه االبت�سامات.
إذا كان مسؤولو البالد أذكياء
وأصحاب تجارب وناضجني
ومنشدّين إیل مصالح الشعب
فسوف لن يُخدعوا بمثل هذه
االبتسامات

ولقد ق ّررت اجلمهورية الإ�سالمية
منذ البداية حيال بع�ض الكلمات
اجلميلة يف ظاهرها والر�سائل
ال�شفهية والتحريرية املتكررة
من رئي�س اجلمهورية اجلديد يف
�أمريكا بهدف التفاو�ض مع �إيران
وحل امل�شكالت� ،أن ال ت�صدر
�أحكام ًا م�سبقة و�أن تالحظ �شعار
“التغيري” علی م�ستوی العمل،
ولك ّنها ك ّلما مت ّعنت يف العمل خالل
هذه امل ّدة ر�أت خالف الكالم الذي
جری علی الأل�سن.
ف�إ ّنه �إذا ُخلع قفاز خمملي علی يد
حديدية ف�إنّ اجلمهورية الإ�سالمية

الوعي بمؤامرات العدو:

تب�سم ًا
تب�سم الأمريكان ّ
كلما ّ
ظاهري ًا ات�ضح بعد التدقيق
والدرا�سة �أ ّنهم يخفون خنجر ًا
وراء ظهورهم ،و�أنّ نواياهم مل
تتغيرّ  .ف�إنّ االبت�سامة التكتيكية ال
تخدع �إال الأطفال ،و�إذا ُخ ِد َع �شعب
كبري �صاحب جتارب وم�س�ؤولوه
املنتخبون مبثل هذه االبت�سامات
فهم �إ ّما �س ّذج جد ًا �أو غارقون يف
�أهوائهم ونزواتهم حتی يروموا
اال�ست�سالم للعدو .و�إذا كان
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لن متد يدها ملثل هذه اليد،
فالأمريكان يتح ّدثون من ناحية
عن التفاو�ض ،ولك ّنهم يوا�صلون
تهديداتهم من ناحية �أخری،
ويقولون �إنّ املفاو�ضات يجب �أن
تنتهي �إیل النتيجة التي نتوخاها
نحن و�إال �سنفعل كذا وكذا .فهذه
هي بعينها العالقة بني الذئب
واحلمل التي قال الإمام { �إ ّننا
ال نريدها.

إن الشعب اإليراني ينشد
ّ
االستقالل والحرية واملصالح
الوطنية والتقدّم يف العلم
والتقنية ،وإذا أراد أحد التطاول
علی حقوق الشعب اإليراني هذه
فإن الشعب سيقف أمامه بكل قواه
ّ
وسيفرض عليه الركوع

و�إذا �أراد �أحد التطاول علی حقوق
ال�شعب الإيراين هذه ف�إنّ ال�شعب
�سيقف �أمامه بكل قواه و�سيفر�ض
عليه الركوع.
وحينما تقلع �أمريكا عن روح
اال�ستكبار والتدخل غري املربر يف
�ش�ؤون ال�شعوب �ستكون بالن�سبة
لنا دولة ك�سائر الدول ،ولكن طاملا
بقيت �أمريكا طامعة يف العودة �إیل
�إيران و�إرجاع الزمن �إیل الوراء
والت�س ّلط علی �إيران فلن ت�ستطيع
ب�أية و�سيلة فر�ض الرتاجع علی
ال�شعب الإيراين.
فال يفرح الأمريكان ببع�ض الأمور
واال�ضطرابات بعد االنتخابات،
فاجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
مما يت� ّصورون،
�أعمق و�أقوی جذور ًا ّ
وقد انت�صر النظام الإ�سالمي

النصر حليف الشعب
اإليراني:

يف العهد الذي كانت فيه ق ّوتان
عظميان يف العامل وكانتا متفقتني
علی معاداة اجلمهورية الإ�سالمية
وقف ال�شعب الإيراين بوجههما
وانت�صر عليهما ،ويجب �أن يكون
هذا در�س ًا وعربة للأمريكيني؛
لأنّ �أمريكا ال متتلك الآن قوة تلك
الفرتة ،بينما ت�ضاعفت قوة النظام
الإ�سالمي عدة �أ�ضعاف.
و�إنّ ال�شعب الإيراين ين�شد
اال�ستقالل واحلرية وامل�صالح
الوطنية والتق ّدم يف العلم والتقنية،
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�سوی الرتاجع �أمام �شعب مقتدر
م�ؤمن.
وعلى ال�شباب �أن يكونوا �أ�صحاب
ثقة وح�سن ظنّ باهلل ،وليعلموا
�أنّ الن�صر الإلهي لهم ،وعليهم
�أن يتق ّدموا �إیل الأمام باالقتدار
والعزمية وتهذيب النف�س وبناء
الذات علمي ًا.

علی �أحداث �أ�شد بكثري من هذه
الأمور .وليعلم الأمريكان �أنّ ب�ضعة
�أ�شخا�ص واجهوا اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية مهما كانت
دوافعهم� ،سواء دوافع خبيثة �أو
�سيئة م�صحوبة بال�سذاجة ،لن
ي�ستطيعوا فر�ش ال�سجادة احلمراء
لأمريكا؛ لأنّ ال�شعب الإيراين
�صامد.
واجبات الشباب
ومسؤولياتهم:

�إنّ البالد وامل�ستقبل لل�شباب،
وينبغي حفظ هذا البلد بالإرادة
والعزمية الرا�سخة املنبعثة
من الإميان الديني ،واالقتدار
احلقيقي لل�شعب الإيراين رهن
بالعلم والبحث العلمي .و�إنّ �شرط
هذا االقتدار احلقيقي و�ضع العلم
إن شرط هذا االقتدار الحقيقي
ّ
وضع العلم بجانب الحافز الديني

بجانب احلافز الديني ،ولي�س �أمام
القوی الكربی و�أذنابهم الداخليني
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خطاب -4-
المناسبة :استقبال اآلالف من تعبويي البالد.
الزمان.2009/11/25 :
المحتويات:
•التعبوي رمز الصمود والبقاء والعزة الوطنية.
•معيار التعبئة البصيرة واإليمان.
•أهمّية التنظيم في جسم التعبئة.
•ضرورة مجابهة الحرب الناعمة.
•االتحاد أمام مؤامرات العدو.
•واجبات الشباب التعبويين.
•األضحى والغدير محطتان مهمّتان.
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استقبل سماحة آية اهلل العظمی
اإلمام القائد السيد علي الخامنئي
} اآلالف من التعبويين من
مختلف أنحاء البالد ،وأبرز ما جاء
في خطابه اآلتي:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
التعبوي رمز الصمود
والبقاء والعزة الوطنية:

�إنّ التعبوي هو رمز ال�صمود
والبقاء والعزة الوطنية ،والأولوية
الرئي�سة للبالد اليوم هي مواجهة
احلرب الناعمة للعدو التي تهدف
�إیل �إيجاد ال�شكوك واخلالفات
و�سوء الظنّ بني اجلماهري ،و�أف�ضل
ال�سبل ملواجهة هذه الهجمات هو
احلفاظ علی الب�صرية وتعزيزها،
وكذلك الروح التعبوية والأمل
التام بامل�ستقبل والدقة املتناهية
يف ت�شخي�ص الأمور.
فالتعبئة ا�ستثناء وحدث ال نظري له
يف البالد .ف�أن ُيدافع النا�س يف بلد
التعبئة استثناء وحدث ال نظري له
يف البالد
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ويف املجاالت الثقافية والبناء
والعلم ،فاملفاخر املختلفة للبالد
اليوم هي نتيجة م�ساهمة العنا�صر
اخلدومة والقديرة واملجهولة يف
امليادين املختلفة ،و�إذا مل تعرف
هذه احلقائق ب�صورة �صحيحة
لكان ذلك ظلم ًا يف حق التعبئة.

ما ب�أف�ضل عنا�صرهم و�أكرثهم
�إميان ًا عن النظام بدون �أي توقع
يخت�ص
وبكل قدراتهم فهذا �شيء
ّ
بالثورة الإ�سالمية يف �إيران،
حيث ا�ستطاع القلب النيرّ للإمام
اجلليل(قده) الو�صول �إیل هذه
احلقيقة الكربی وحتقيقها مبعونة
اهلل.
و�أ�شيد بالدور الذي مار�سته التعبئة
واالمتحانات الكربی التي م ّرت
بها يف امليادين املختلفة للثورة،
ومن هذه امليادين ميدان الدفاع
عن ا�ستقالل البلد وعزّته� ،إذ لوال
م�شاركة التعبئة يف فرتة الدفاع
املقد�س لكان امل�صري اليوم ب�شكل
�آخر يقين ًا .وبعد احلرب �أي�ض ًا
كانت التعبئة دوم ًا رائدة و�س ّباقة.

معيار التعبئة البصيرة
واإليمان:

التعبئة فوق القوالب وامل�ؤ�س�سات
الع�سكرية ،ومع �أنّ القطاعات
الع�سكرية من �أف�ضل �أق�سام
التعبئة �إال �أنّ التعبئة يف الواقع
هي امل�شاركة ال�شاملة واملقتدرة
والالمتناهية لقطاعات ال�شعب
التعبئة فوق القوالب واملؤسسات
أن القطاعات
العسكرية ،ومع ّ
العسكرية من أفضل أقسام
أن التعبئة يف الواقع
التعبئة إال ّ
هي املشاركة الشاملة واملقتدرة
والالمتناهية لقطاعات الشعب
املختلفة التي ال ترتهن أبداً للمال
والجاه واملناصب واألوامر الفوقية،
ومعيارها هو البصرية واإليمان

املفاخر املختلفة للبالد اليوم هي
نتيجة مساهمة العناصر الخدومة
والقديرة واملجهولة يف امليادين
املختلفة

وقد كان للتعبئة دور يف تكري�س
االقتدار وال�صمود ال�سيا�سيني،
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املختلفة التي ال ترتهن �أبد ًا للمال
واجلاه واملنا�صب والأوامر الفوقية،
ومعيارها هو الب�صرية والإميان.

كانت التعبئة فلن يهدد النظام
الإ�سالمي �أي خطر وهذا ال�شيء
ركن �أ�سا�سي.

أهمّية التنظيم في
جسم التعبئة:

ضرورة مجابهة الحرب
الناعمة:

�إنّ معرفة الآفات والنواق�ص
والتخمني الالزم بهدف حتقيق
املزيد من التقدم �ضرورة للتعبئة،
فبالنظر لهزمية اال�ستكبار
يف مواجهته ال�شديدة للنظام
الإ�سالمي يف العقد الأول من
الثورة و�ضع الأعداء الآن احلرب
الناعمة يف �أجندتهم ،والأولوية
الرئي�سة اليوم هي جمابهة
احلرب الناعمة .ويحاول العدو يف
احلرب الناعمة ا�ستخدام الأدوات
الثقافية واالت�صاالتية املتطورة
وبثّ الإ�شاعات والأكاذيب وتوظيف
بع�ض الذرائع ليزرع ال�شكوك و�سوء
الظنّ واخلالفات بني اجلماهري.
وتع ّد الأمور التي �أعقبت انتخابات

�إنّ التنظيم احلايل للتعبئة مبا
له من خ�صو�صيات ف ّذة ال يقبل
التكرار والتقليد يف �أية جمموعة
�أخری ،فالتعبئة حقيقة نافذة
وم�ؤ ّثرة وهي رغم اقتدارها وقوتها
مظلومة .ولي�ست املظلومية مبعنی
ال�ضعف ،وذلك كالثورة الإ�سالمية
التي تع ّد مظلومة وهي من �أقوی
و�أنفذ الظواهر املعا�صرة� ،أو
ك�شخ�ص الإمام اجلليل {
الذي كان من �أكرث النا�س يف
ع�صره مظلومية رغم اقتداره
وقوته الروحية.
و�أ�ش ّدد علی �ضرورة تعزيز
ت�أثري التعبئة وتعميقه ،فطاملا
ضرورة تعزيز تأثري التعبئة
وتعميقه ،فطاملا كانت التعبئة فلن
يهدد النظام اإلسالمي أي خطر
وهذا الشيء ركن أساسي

إن معرفة اآلفات والنواقص
ّ
والتخمني الالزم بهدف تحقيق
املزيد من التقدم ضرورة للتعبئة
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رئا�سة اجلمهورية منوذج ًا لهذا
الأ�سلوب ،ففي هذه الأمور �أوجدوا
ال�شكوك واخلالفات بذريعة
االنتخابات ليك ّدروا قلوب النا�س
جتاه بع�ضهم وجتاه امل�س�ؤولني،
ويف مثل هذه الأجواء امل�ض ّببة
والفو�ضوية يدخلون عنا�صرهم
املغر�ضة واخلائنة واملتد ّربة
ملمار�سة �أعمال تخريبية وخم ّلة،
ولك ّنهم مل يجنوا �شيئ ًا ب�سبب
ب�صرية النا�س .فال�سبب يف
ت�أكيدي املتك ّرر علی �ضرورة حتلي
املجتمع بالب�صرية يف الظروف
الراهنة هو �أن يعلم النا�س ما
الذي يح�صل ،وي�ستطيعوا متييز
العنا�صر الأ�صلية التي تقف وراء
الكوالي�س والعنا�صر اخلائنة وذات
النوايا ال�سيئة عن �أبناء ال�شعب.
ف�أية خطوة ت�ؤدي �إیل تعكري
الأجواء و�شحنه باالتهامات و�إیل
�إ�ساءة النا�س الظنّ ببع�ضهم هي
يف �ضرر البالد.

�أبناء ال�شعب والتيارات ال�سيا�سية
املختلفة مقابل �أولئك الأفراد
املعدودين الذين يعار�ضون �أ�صل
الثورة وا�ستقالل البالد وهدفهم
تقدمي البالد لأمريكا واال�ستكبار.
و�أ�ؤ ّكد علی �ضرورة التمييز بني
إنّني أصر علی أن يتّحد جميع
أبناء الشعب والتيارات السياسية
املختلفة مقابل أولئك األفراد
املعدودين الذين يعارضون أصل
الثورة واستقالل البالد وهدفهم
تقديم البالد ألمريكا واالستكبار

قطاعات ال�شعب الهائلة مبا فيها
اخلوا�ص والعوام وبني عنا�صر
معدودة باعت نف�سها ،فينبغي عدم
تعكري الأجواء ببع�ض الت�صريحات
والكلمات بحيث ي�شعر النا�س
بالتيه و�سوء الظنّ جتاه بع�ضهم
وجتاه النخبة وامل�س�ؤولني .فهذا
لي�س بالأمر ال�صائب.
و�أقول للذين يحاولون دوم ًا بثّ
اخلالفات و�سوء الظنّ ون�شر
الإ�شاعات �أنّ مثل هذه الأعمال
ت�صب ل�صالح �إرادة العدو
ّ

االتحاد أمام مؤامرات
العدو:

�إ ّنني �أ�صر علی �أن يتّحد جميع
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جانب ذلك التدقيق الكبري يف
ت�شخي�ص الأمور وامل�صاديق
املختلفة �إذ �إنّ عدم الدقة يف
ت�شخي�ص امل�صاديق يت�س ّبب �أحيان ًا
يف خ�سائر فادحة.

فم�س�ؤولو البالد� ،سواء رئي�س
اجلمهورية �أو رئي�س املجل�س �أو
رئي�س ال�سلطة الق�ضائية �أو رئي�س
جممع ت�شخي�ص م�صلحة النظام،
ك ّلهم �أ�شخا�ص مي�سكون بزمام
�أمور البالد ويجب �أن يثق ال�شعب
بهم ويح�سن الظنّ بهم.
كما �أنّ بث ال�شكوك بعد االنتخابات
يف �أداء امل�س�ؤولني الر�سميني عن
االنتخابات ،مثل وزارة الداخلية
وجمل�س �صيانة الد�ستور ،هو م�ضر
جد ًا وهذا ما يريده الأعداء.

توصيتي ألبنائي التعبويني هي
الحفاظ املقتدر علی املحفزات
واإليمان واألمل باملستقبل
وإیل جانب ذلك التدقيق الكبري
يف تشخيص األمور واملصاديق
املختلفة

واجبات الشباب
التعبويين:

التوجه امل�شهود م�ؤخر ًا يف
ويع ّد
ّ
التعبئة نحو العلم والإبداع العلمي
والأن�شطة الثقافية ظاهرة مباركة
جد ًا وحممودة �إذ �إنّ البالد بحاجة
�إیل �أعمال خمتلفة ال تتح ّقق �إال
بالروح التعبوية .فطاملا كانت
التعبئة وروح ال�صدق والنقاء
واخلدمة ال�سخية غري املمنونة
قائمة بني النا�س ،وخ�صو�ص ًا
ال�شباب ،فلن ي�ستطيع الأعداء
توجيه �أية �ضربة للبالد والثورة
والنظام الإ�سالمي .فالذين

�أدعوا ال�شباب التعبويني �إیل متتني
�إميانهم وب�صريتهم ومراعاة
املوازين واملعايري يف ت�شخي�ص
الأمور ،فال ميكن ت�سمية �أي �شخ�ص
منافق ًا ب�سبب خط�أ ارتكبه ،كما ال
ميكن اعتبار �أي �شخ�ص معادي ًا
لوالية الفقيه ب�سبب اختالف يف
الر�أي ووجهات النظر.
وتو�صيتي لأبنائي التعبويني هي
احلفاظ املقتدر علی املحفزات
والإميان والأمل بامل�ستقبل و�إیل
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ع�سرية ويف يوم عيد غدير خم تب ّو�أ
الإمام علي  Qمقام الوالية
الرفيع بعد اختبارات كربی.

يريدون ب�إ�شارات من العدو
وبت�شجيعه وبابت�ساماته جمابهة
النظام الإ�سالمي والد�ستور
واحلركة اجلماهريية العظيمة
ليعلموا �أ ّنهم يرطمون ر�ؤو�سهم
بال�صخور وم�ساعيهم هذه ال طائل
من ورائها.
و�أتق ّدم بالتعازي مبنا�سبة ذكری
ا�ست�شهاد الإمام حممد الباقر
 ،Qفعهد ذلك الإمام Q
هو عهد انبعاث التيار الإ�سالمي
الأ�صيل مقابل التحريفات.
عهد اإلمام الباقر(ع) هو عهد
انبعاث التيار اإلسالمي األصيل
مقابل التحريفات

األضحى والغدير
محطتان مهمّتان:

هذان العيدان الإ�سالميان
الكبريان حمطتان مهمتان يف
خ�صو�ص مو�ضوع الإمامة ،ففي
عيد الأ�ضحی نال النبي �إبراهيم
 Qمقام الإمامة بعد امتحانات
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نداء القائد
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نداء - 1 -
المناسبة :الحدث اإلرهابي في بلوشستان ،بتاريخ 2009/10/19 :م.
الزمان.2009/10/20 :

40

بسم اهلل الرحمن الرحيم

�إنّ جرمية الإرهابيني ال�س ّفاحني
يف بلو�ش�ستان ك�شفت �أكرث من
ال�سابق عن الوجه ال�شيطاين
لأعداء الأمن والوحدة املدعومني
التج�س�سية
من قبل املنظمات
ّ
لبع�ض الدول اال�ستكبارية .فقتل
امل�ضحني كالقائد ال�شجاع
امل�ؤمنني
ّ
املخل�ص ال�شهيد نورعلي �شو�شرتي،
و�سائر قادة تلك املنطقة من
البالد ،والع�شرات من الإخوة
ال�شيعة وال�سنة والفر�س والبلو�ش
لهو جرمية �ضد ال�شعب الإيراين،
وخ�صو�ص ًا منطقة بلو�ش�ستان ،التي
ر ّكز ه�ؤالء النا�س ال�شرفاء هممهم
علی �أمنها وعمرانها ،وبذلوا
جهودهم من �أجلها ب�إخال�ص.
إن جريمة اإلرهابيني الس ّفاحني يف
ّ
بلوشستان كشفت أكثر من السابق
عن الوجه الشيطاني ألعداء
األمن والوحدة املدعومني من
قبل املنظمات التجسّسية لبعض
الدول االستكبارية
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و�إ ّنني �أبارك و�أعزّي ا�ست�شهاد
�ضحايا هذا احلدث ،وخ�صو�ص ًا
القائدين ال�شهيدين �شو�شرتي
وحممد زاده ،و�سائر �أفراد احلر�س
الأعزاء لعوائلهم املحرتمة ،و�أ�س�أل
اهلل تعایل لهم علو الدرجات،
وال�شفاء العاجل للم�صابني.

وليعلم الأعداء �أنّ هذه الأعمال
ال�شيطانية لن ت�ستطيع زعزعة
العزمية الرا�سخة لل�شعب
وامل�س�ؤولني لل�سري يف طريق العزّة
والفخر ،وهو طريق الإ�سالم
والكفاح �ضد جنود ال�شيطان ،ولن
تتم ّكن من النيل من وحدة املذاهب
والقوميات الإيرانية وتعاطفها.
وليتيقن �أي�ض ًا مرتزقة اال�ستكبار
الأذالء القذرون �أنّ يد النظام
تق�صر
الإ�سالمي املقتدرة لن
ّ
حلظة واحدة يف الدفاع عن �أمن
تلك املنطقة املظلومة و�أهلها
الأوفياء ،و�سوف تعاقب املعتدين
علی �أرواح النا�س و�أموالهم و�أمنهم
ملا اقرتفوه من �أعمال خيانية.
أن هذه األعمال
ليعلم األعداء ّ
الشيطانية لن تستطيع زعزعة
العزيمة الراسخة للشعب
واملسؤولني للسري يف طريق
العزّة والفخر ،وهو طريق اإلسالم
والكفاح ضد جنود الشيطان ،ولن
تتم ّكن من النيل من وحدة املذاهب
والقوميات اإليرانية وتعاطفها

42

43

نداء - 2 -
المناسبة :رحيل العالم الديني حجة اإلسالم والمسلمين السيد
مرتضى نجومي.
الزمان.2009/11/18 :

44

والرحمة والغفران الإلهيان لتلك
الروح النقية املخل�صة.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

�أقدم تعزياتي مبنا�سبة رحيل
العامل الورع اجلليل املرحوم حجة
الإ�سالم وامل�سلمني احلاج ال�سيد
مرت�ضی جنومي رحمة اهلل عليه
لعموم حم ّبيه ،وخ�صو�ص ًا املجتمع
العلمي والفني والأهايل الأوفياء
يف كرمان�شاه �أر�ض النقاء واملروءة،
ولعائلته الكرمية.
لقد كان فقيه ًا �أخالقي ًا و�شعبي ًا ويف
الوقت نف�سه ف ّنان ًا �ضالع ًا و�شهري ًا،
وقد بذل طوال �سنوات �إقامته يف
كرمان�شاه ومن موقعه كعامل عامل
وم�س�ؤول جهود ًا قيمة وم�شكورة يف
خدمة الرتبية الدينية والأخالقية
لأهايل تلك املنطقة م�ضاف ًا
جلهوده خالل فرتة الثورة يف
حتقيق �أهداف نظام اجلمهورية
الإ�سالمية ،وبقي م�ص ّر ًا علی
ال�سري يف �صراط الثورة امل�ستقيم
وحت ّمل امل�شاق يف �سبيل ذلك.
�إنّ فقدانه خ�سارة لتلك املحافظة،
وخ�صو�ص ًا الأو�ساط العلمية والفنية
فيها .فن�س�أل اهلل تعایل تعوي�ضها،
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نداء - 3 -

المناسبة :رحيل الشاعر محمود شاهرخي.
الزمان.2009/11/18 :
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

�أقدم تعزياتي مبنا�سبة رحيل
ال�شاعر امللتزم املرحوم ال�سيد
حممود �شاهرخي رحمة اهلل عليه
للمجتمع الأدبي والفني يف البالد
وجلميع حمبي �شعره ال�صميمي
ولعائلته املحرتمة.
لقد كان من رواد �شعر الثورة ويف
عداد �أوائل الفنانني الذين ه ّبوا
لن�صرة الثورة بر�صيد الكالم
والبيانّ ،
ووظف ف ّنه ب�صراحة
و�صدق خلدمة �أهدافها ال�سامية.
�إنّ اجليل ال�شاب واملتو ّثب ل�شعر
الثورة مدين لهذا ال�شاعر اجلزل
وغريه من الأ�ساتذة الرواد يف هذه
ال�ساحة الزاخرة باملفاخر ،وعلينا
جميع ًا معرفة قدر ه�ؤالء الرواد
والفاحتني لهذه اجلبهة الوا�سعة
اخلطرية.
�أ�س�أل اهلل تعایل الرحمة والر�ضوان
لهذا ال�شاعر وال�صديق العزيز.
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نداء - 4 -
المناسبة :نداء لحجاج بيت اهلل الحرام  1430هـ.ق.
الزمان.2009/11/26 :

المحتويات:
•الحج ربيع المعنوية.
•الحجّ مظهر اتحاد المسلمين.
•الوعي بمكائد العدو ومؤامراته.
•الوحدة تحبط مؤامرات العدو.
•البراءة من المشركين في القول والفعل.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

هي مظهر توحيد الكلمة والأخوة
وامل�ساواة الإ�سالمية.

مو�سم احلج ربيع املعنوية وت�أ ّلق
التوحيد يف �آفاق العامل ،ومرا�سم
احلج ينبوع زالل بو�سعه تطهري
احلاج من �أدران املع�صية والغفلة،
و�إعادة �أنوار الفطرة الإلهية لروحه
وف�ؤاده .فرتك ثياب التفاخر
والتمايز يف ميقات احلج والدخول
يف ثوب الإحرام العام ذي اللون
الواحد م�ؤ�ش ٌر ورمز لوحدة لون
الأمة الإ�سالمية و�أم ٌر رمزي
الحتاد امل�سلمني وتعاطفهم �أينما
كانوا من العامل .و�شعار احلج هو
من جانب« :ف�إلهكم �إله واحد فله
�أ�سلموا ّ
وب�شر املخبتني» ،وهو من
جانب �آخر« :وامل�سجد احلرام
الذي جعلناه للنا�س �سواء العاكف
فيه والباد» ...وهكذا فالكعبة
ف�ض ًال عن متثيلها لكلمة التوحيد

الحجّ مظهر اتحاد
المسلمين:

الحج ربيع المعنوية:

علی امل�سلمني املتج ّمعني هنا من
كافة �أ�صقاع العامل �شوق ًا لطواف
الكعبة وزيارة مرقد الر�سول
الأعظم  Pعليهم اغتنام هذه
الفر�صة لتوطيد �أوا�صر الأخوة
بينهم ،ويف ذلك عالج للكثري من
الآالم الكربی التي تعاين منها
الأمة الإ�سالمية .ونالحظ اليوم
بو�ضوح �أنّ يد امل�سيئني للعامل
الإ�سالمي تعمل علی التفريق بني
امل�سلمني �أكرث من ال�سابق ،هذا يف
حني حتتاج الأمة الإ�سالمية اليوم
�إیل االن�سجام والتعاطف �أكرث من
�أي وقت م�ضی .فالقب�ضة الدامية
للأعداء ترتكب اليوم الفجائع
علن ًا يف الكثري من املواطن
الإ�سالمية .وفل�سطني تعاين الأمل
واملحن املتفاقمة حتت �سيطرة
خبث ال�صهاينة .وامل�سجد الأق�صی
عر�ضة خلطر حقيقي .و�أهايل
غزة املظلومون ال يزالون بعد تلك

مراسم الحج ينبوع زالل بوسعه
تطهري الحاج من أدران املعصية
والغفلة ،وإعادة أنوار الفطرة
اإللهية لروحه وفؤاده
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املذبحة غري امل�سبوقة يعي�شون
�أ�سوء الظروف .و�أفغان�ستان تعاين
كل يوم من م�صيبة جديدة حتت
�أحذية املحتلني .وانعدام الأمن يف
العراق ي�سلب النا�س ا�ستقرارهم
وراحتهم .واقتتال الأخوة يف اليمن
ي� ّؤجج حرقة جديدة يف قلب الأمة
الإ�سالمية.

قبل الدخول الع�سفي واالمتالكي
للجيو�ش الغربية بزعامة �أمريكا
�إیل هذه املنطقة؟ فاملحتلون  -من
ناحية  -ي�س ّمون حركات املقاومة
ال�شعبية يف فل�سطني ولبنان
واملناطق الأخری �إرهابيني ،ومن
ناحية �أخری ّ
ينظمون ويقودون
الإرهاب الطائفي والقومي

علی املسلمني املتجمّعني هنا من
كافة أصقاع العالم اغتنام هذه
الفرصة لتوطيد أواصر األخوة
بينهم ،ويف ذلك عالج للكثري من
اآلالم الكربی التي تعاني منها
األمة اإلسالمية

فليف ّكر املسلمون من شتی أنحاء
العالم كيف وأين تمّ التدبري
والتخطيط للفتن والحروب
والتفجريات واالغتياالت واملذابح
العمياء

الوح�شي بني �شعوب هذه املنطقة.
ولقد عانت منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا خالل فرتة طويلة
ولأكرث من قرن من الزمان
اال�ستغالل واالحتالل والإذالل
علی يد الدولتني الغربيتني
بريطانيا وفرن�سا وغريهما ومن
ثم علی يد �أمريكا ،وجری نهب
م�صادرها الطبيعية وقمع روح
التح ّرر فيها ،و�صارت �شعوبها

الوعي بمكائد العدو
ومؤامراته:

فليف ّكر امل�سلمون من �شتی �أنحاء
العامل كيف و�أين ّمت التدبري
والتخطيط للفنت واحلروب
والتفجريات واالغتياالت واملذابح
العمياء التي وقعت خالل الأعوام
الأخرية يف العراق و�أفغان�ستان
وباك�ستان؟ وملاذا مل تكن ال�شعوب
ت�شهد كل هذه امل�صائب واملحن
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مراكز املقاومة �إیل �إثارة النخوات
القومية والع�صبيات الطائفية
وخلق العداء بني الإخوان.

رهينة طمع الأجانب املعتدين،
وبعد �أن �صيرّ ت ال�صحوة
الإ�سالمية وحركات املقاومة
ال�شعبية موا�صلة ذلك الو�ضع �شيئ ًا
متعذر ًا علی اجلائرين ،وحينما
عادت روح ال�شهادة والعروج
�إیل اهلل ويف �سبيل اهلل للظهور
تارة �أخری كعامل فذ يف �ساحة
اجلهاد الإ�سالمي ،جل�أ املعتدون
املنفعلون �إیل �أ�ساليب التزوير
و�أح ّلوا اال�ستعمار اجلديد حم ّل
الأ�سلوب ال�سابق� .إال �أنّ �شيطان
اال�ستعمار املتع ّدد الوجوه �أنزل
�إیل ال�ساحة اليوم كل قدراته من
�أجل تركيع الإ�سالم ،من القوات
الع�سكرية والقب�ضات احلديدية
واالحتالل العلني �إیل �سال�سل
الدعاية ال�شيطانية وا�ستخدام
الآالف من �أنظمة بثّ الأكاذيب
والإ�شاعات ،ومن تنظيم جماميع
الإرهاب والقتل الوح�شي �إیل ن�شر
�أدوات الف�ساد الأخالقي و�إنتاج
وتوزيع املخدرات ون�سف عزمية
ال�شباب وروحهم و�أخالقهم ،ومن
الهجمات ال�سيا�سية ال�شاملة علی

الوحدة تحبط مؤامرات
العدو:

�إذا ح ّلت املحبة وح�سن الظنّ
والتعاطف بني ال�شعوب امل�سلمة
وبني الفرق والقوميات الإ�سالمية
حم ّل �سوء الظنّ والنظرة ال�سلبية
التي يريدها الأعداء ف�سوف
ُي ُ
اجلانب الأكرب من
حبط ذلك
َ
م�ؤامرات امل�سيئني وتدابريهم
ُ
و�سيجه�ض خمططاتهم امل�ش�ؤومة
الرامية �إیل مزيد من ال�سيطرة
علی الأمة الإ�سالمية .فاحلج من
�أف�ضل الفر�ص لتحقيق هذا الهدف
ال�سامي.
و�إنّ امل�سلمني وبف�ضل تعاونهم
واعتمادهم علی الأ�س�س امل�شرتكة
التي ينطق بها القر�آن وال�سنة
�سيكت�سبون القدرة علی الوقوف
�أمام هذا ال�شيطان املتعدد
الوجوه واالنت�صار عليه ب�إرادتهم
و�إميانهم .ف�إيران الإ�سالمية
باتباعها لدرو�س الإمام اخلميني
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وجت�سدت الآية القر�آنية «�إنّ
وتيهه ّ
كيد ال�شيطان كان �ضعيف ًا» مرة
�أخری �أمام �أنظار الإيرانيني.
ويف �أي موطن �آخر �أخذت فيه
املقاومة النابعة من العزمية
والإميان ب�أيدي ال�شعب �إیل
مواجهة امل�ستكربين املت�ش ّدقني
كان الن�صر حليف امل�ؤمنني
والهزمية والف�ضيحة م�صري
الظاملني املحتوم .فالفتح املبني
للأيام الثالثة والثالثني يف لبنان،
واجلهاد ال�شامخ املنت�صر لغزة يف
حي
الأعوام الثالثة الأخرية �شاه ٌد ّ
لهذه احلقيقة.

الكبري { منوذج بارز لهذه
املقاومة الناجحة .ولقد هُ زموا يف
�إيران الإ�سالمية.
إن املسلمني وبفضل تعاونهم
ّ
واعتمادهم علی األسس املشرتكة
التي ينطق بها القرآن والسنة
سيكتسبون القدرة علی الوقوف
أمام هذا الشيطان املتعدد الوجوه
واالنتصار عليه بإرادتهم وإيمانهم

فثالثون عام ًا من احليل وامل�ؤامرات
والعداء ابتداء من تدبري
االنقالبات واحلرب املفرو�ضة
طوال ثمانية �أعوام و�إیل احلظر
االقت�صادي وم�صادرة الأموال،
ومن احلرب النف�سية والدعائية
واال�صطفافات الإعالمية �إیل
حماوالت احل�ؤول دون النمو
العلمي والتوفر علی العلوم
احلديثة ومنها العلوم النووية ،بل
والتحري�ض والتدخل ال�سافر يف
ق�ضية االنتخابات الأخرية الرائعة
والزاخرة باملعاين ،حتولت كلها
�إیل م�شاهد لهزمية العدو وانفعاله

الفتح املبني لأليام الثالثة والثالثني
يف لبنان ،والجهاد الشامخ املنتصر
لغزة يف األعوام الثالثة األخرية
شاهدٌ حيّ لهذه الحقيقة

البراءة من المشركين في
القول والفعل:

تو�صيتي الأكيدة لعموم احلجاج
ال�سعداء ،وخ�صو�ص ًا لعلماء البلدان
الإ�سالمية وخطبائها احلا�ضرين
يف هذا امليعاد الإلهي ،وخلطباء
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اجلمعة يف احلرمني ال�شريفني هي
الفهم ال�صحيح للم�س�ألة ومعرفة
الواجب الفوري اليوم ،و�أن يع ِّرفوا
م�ستمعيهم وبكل قدراتهم م�ؤامرة
�أعداء الإ�سالم ،ويدعوا النا�س �إیل
الألفة واالحتاد ،ويتج ّنبوا بج ّد َّ
كل
ما من �ش�أنه �إثارة �سوء ظنّ امل�سلمني
ببع�ضهم ،وي�ص ّبوا كل دوافعهم
وهتافاتهم �ضد امل�ستكربين و�أعداء
الأمة الإ�سالمية ور�أ�س الفنت �أي
ال�صهيونية و�أمريكا ،و�أن يبدوا
الرباءة من امل�شركني يف �أقوالهم
و�أفعالهم.
توصيتي األكيدة هي الفهم
الصحيح للمسألة ومعرفة الواجب
الفوري اليوم

�أ�س�أل اهلل تعایل بت�ضرع هدايته
وتوفيقه وعونه ورحمته يل ولكم
جميع ًا.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته...
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اإلمام الخميني
في فكر القائد

{
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خط اإلمام الخميني
المحتويات:
•مفردات خط اإلمام {.
•مشخصات خط اإلمام {.
•وسائل اإلمام {.
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{

�أبعاد ًا من الفقه مل تكن وا�ضحة
من قبل.3

مفردات خط اإلمام {:

�إن ال�شعارات التي �أطلقها الإمام
{ هي �أرقى و�أ�سمى و�أرفع
ال�شعارات ،و�إ ّننا ما�ضون خلفها،
فهي �شعاراتنا ...ف�شعارات الإمام
{ �ستظل حية فينا �أ�شد حياة
من كل �شيء...1
و�إ ّنني اليوم يف خط هذا الإمام
العظيم { �س�أدافع بكل وجودي
وقوتي عن �أ�صل والية الفقيه

مشخّصات خط
اإلمام{:

هناك خطان ال �أكرث ،اخلط الأول:
هو خط الثورة و�أن�صار الثورة
و�أن�صار الإمام { .وهناك
خط �آخر �أي�ض ًا :خط �أعداء هذه
الثورة� ...أ�صحاب ال�ضغائن.4
ومن هنا يربز كالم الإمام {،
الداعي اىل اهلل والفاين يف اهلل،
ق�سم الإ�سالم �إىل �إ�سالم
حيث َّ
حممدي �أ�صيل و�إ�سالم �أمريكي.
فالإ�سالم املحمدي الأ�صيل هو
�إ�سالم العدل والق�سط ،و�إ�سالم

إنّني اليوم يف خط هذا اإلمام
العظيم { سأدافع بكل وجودي
وقوتي عن أصل والية الفقيه
ومستتبعاته ...وباملعونة اإللهية
سأقوم بتكليفي يف جميع املوارد

اإلسالم املحمدي األصيل هو إسالم
العدل والقسط ،وإسالم العزّة،
إسالم الدفاع عن الضعفاء والحفاة
واملحرومني ،وإسالم الدفاع عن
حقوق املظلومني واملستضعفني،
وإسالم جهاد األعداء وعدم
االستسالم...

وم�ستتبعاته ...وباملعونة الإلهية
�س�أقوم بتكليفي يف جميع املوارد.2
ف�إمامنا العزيز { قد بينّ
هذا الفقه املتني يف جمال وا�سع
وبنظرة عاملية وحكومية ،و�أبرز لنا

 -3من كالم ل�سماحته ،بتاريخ 1368 /4 /23 :هـ�.ش.
 -4من كالم ل�سماحته ،بتاريخ 1369 /9 /14 :هـ�.ش.

 -1من كالم ل�سماحته ،بتاريخ 1368 /4 /23 :هـ�.ش.
 -2من كالم ل�سماحته ،بتاريخ 1368 /10 /18 :هـ�.ش.
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اال�ستعانة باهلل .فتعا َلوا ن�ستعني
باهلل �إذن ،وهذا غري ممكن
بالل�سان� ،إال مع الإخال�ص وترك
املعا�صي ...وبتقوية العالقة
بيننا وبني اهلل .فهذا در�س دائم
لنا ،ويجب �أن يبقى هذا الدر�س
حا�ضر ًا يف �أذهاننا.6

العزّة� ،إ�سالم الدفاع عن ال�ضعفاء
واحلفاة واملحرومني ،و�إ�سالم
الدفاع عن حقوق املظلومني
وامل�ست�ضعفني ،و�إ�سالم جهاد
الأعداء وعدم اال�ست�سالم...
والإ�سالم الأمريكي هو �إ�سالم
املر ّفهني الذين ال يعرفون الأمل
وامل�شقة وال يفكرون �إال ب�أنف�سهم
ومبنافعهم احليوانية.5
وسائل اإلمام {:

�إذا كانت �أهدافنا هي �أهداف
الإمام { و�إذا كان خطنا هو
خط الإمام { ،فيجب �أن
تكون و�سائلنا �أي�ض ًا و�سائل الإمام
{ ،وو�سيلة الإمام { كانت
إذا كانت أهدافنا هي أهداف
اإلمام { وإذا كان خطنا هو
خط اإلمام { ،فيجب أن
تكون وسائلنا أيضاً وسائل اإلمام
{ ،ووسيلة اإلمام { كانت
االستعانة باهلل ،وهذا غري ممكن
إال مع اإلخالص وترك املعاصي
 -6من كالم ل�سماحته ،بتاريخ 1368 /12 /10 :هـ�.ش.

 -5من كالم �سماحته 1368 /4 /14 :هـ�.ش.
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قضايا المجتمع اإلنساني
في فكر القائد
60

61

حقوق اإلنسان في اإلسالم
المحتويات:
•معيار حقوق اإلنسان في اإلسالم.
•أساس حقوق اإلنسان في النظام اإلسالمي.
•اإلسالم ضمانة حقوق اإلنسان.
•مكانة المرأة في حقوق اإلنسان اإلسالمية:

 -1احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة يف الإ�سالم.
 -2دور املر�أة يف املجتمع.
 -3ظلم املر�أة يف البيئة العائلية.
 -4الق�ضية الأ�سا�سية للمر�أة.
 -5التعادل يف احلقوق الإن�سانية بني املر�أة والرجل.
•معارضة االستكبار لإلسالم بذريعة حقوق اإلنسان.
•العنف والالعنف.
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على هداه؟ بل إ�نمّ ا يعملون اليوم
باالجتاه املعاك�س.

معيار حقوق اإلنسان في
اإلسالم:

�إنّ املدر�سة الإ�سالمية هي مدر�سة
الإن�سانية والقيم الإن�سانية،
ومدر�سة �إ�شاعة الرحمة واملروة
والأخوة الإن�سانية ...مدر�سة
معيارها يف احلقوق االجتماعية
هو« :لن ُتق ّد�س �أمة ال ي�ؤخذ فيها
لل�ضعيف حقه من القوي غري
متمتع» .فال�شخ�ص اخلالية يداه
من املال والقوة يف املجتمع يجب
�أن ي�ستطيع �أخذ حقه من القوي –
ذي املال والقوة – بال �أية م�شكلة.
هذه هي ر�سالة الإ�سالم .وهذا هو
املجتمع الإ�سالمي ال�صحيح .هذه
الر�سالة هي التي جتتذب �إليها
ال�شعوب اليوم .ف�أي مكان من
العامل يدار اليوم بهذه الطريقة؟
ف�أية دميقراطية �أم �أية ليربالية� ،أم
�أية حقوق �إن�سان مزعومة ت�ستطيع
اليوم طرح مثل هذا ال�شيء وال�سري

أساس حقوق اإلنسان
في النظام اإلسالمي:

�إنّ الفكر الذي يعر�ضه نظام
اجلمهورية الإ�سالمية اليوم على
العامل فكر جد جديد وقائم على
�أ�سا�س الدين .وقد تع ّود العامل
يف حتليالته ور�ؤاه املادية على
ف�صل احلداثة عن الأفكار الإلهية
واملعنوية وجعلهما يف قطبني
متقابلني .ف�أي �شيء ديني ومعنوي
– �سواء كان �إ�سالمي ًا �أو غري
�إ�سالمي – ينتمي للما�ضي وهو
بالتايل �شيء رجعي .وكل �شيء
جديد وحداثي فهو بال�ضرورة على
ال�ضد من الدين ولي�س بال�شيء
املعنوي .هذا ت�صور خاطئ للدين.
والأمر اليوم على العك�س من ذلك،
فالعدالة االجتماعية التي تطرحها
اجلمهورية الإ�سالمية وحقوق
الإن�سان بالنحو الذي يطرحه
مما يطرح
الإ�سالم �أرقى بكثري ّ

لن تُقدّس أمة ال يؤخذ فيها
للضعيف حقه من القوي غري
متمتع
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هو املحامي عن حرمة الإن�سان
وحقوقه ،وهو �ضمانة الأخالق
والف�ضيلة ،واملنادي بالأمن
واال�ستقرار .و�أقبح الأكاذيب
و�ألأم التهم هي ما يرتكبه الذين
ي�ضعون الإ�سالم على ال�ضد من
ّ
والتح�ضر والأمن،
حقوق الإن�سان
ويجعلون من ذلك �أدا ًة لتربير
ّ
تعط�شهم الظامل للقوة والت�س ّلط
على ال�شعوب امل�سلمة.
ويكتب الإمام �أمري امل�ؤمنني علي
بن �أبي طالب  Qملالك الأ�شرت
يف كتابه املعروف(رقم  331يف
نهج البالغة) �أن كنْ مع النا�س
كذا وكذا ،وال تكنْ معهم كالذئب
الذي يروم افرتا�سهم .ثم يقول
بعد ذلك« :ف�إ ّنهم �صنفان� ،إ ّما
�أخ لك يف الدين و�إ ّما نظري لك
يف اخللق»� ...أي �إ ّنهم ب�شر مثلك.
وهكذا نرى �أنّ الإ�سالم غري مهم
بالن�سبة للإمام علي  Qيف مقام
الدفاع عن املظلوم و�إحقاق حقوق
الإن�سان .فامل�سلم وغري امل�سلم لهما
هذا احلق .فالحظوا �أي منطق

يف العامل الدميقراطي .فالعدالة
االجتماعية يف اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية �أكرث تقدم ًا
وتطور ًا من ال�شيء الذي تطلقه
ما ي�سمى بالإ�شرتاكية .وحقوق
الإن�سان واحلريات الفردية يف
�إيران �أكرث تقدم ًا مما يطرح فيما
ي�سمى بالدميقراطية ،وهذا ما
ي�ؤيده العامل.
اإلسالم ضمانة حقوق
اإلنسان:
اإلسالم هو املحامي عن حرمة
اإلنسان وحقوقه ،وهو ضمانة
األخالق والفضيلة ،واملنادي باألمن
واالستقرار

�إنّ العامل الإ�سالمي ال يحتاج
على �صعيد الدميقراطية وحقوق
الإن�سان �إىل و�صفات الغرب
املغلوطة واملن�سوخة عدة مرات.
فالدميقراطية مدرجة يف التعاليم
الإ�سالمية ،وحقوق الإن�سان من
�أبرز ما يقوله الإ�سالم .فالإ�سالم
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رفيع هذا و�أية راية �شاخمة رفعها
الإمام علي  Qيف التاريخ .و�إذا
بالبع�ض يف العامل اليوم يت�شدقون
با�سم حقوق الإن�سان ،وما ذلك
منهم �إ ّال حم�ض كذب ورياء ،فهم
ال يراعون حقوق الإن�سان على �أية
رقعة من الأر�ض حتى يف بلدانهم،
ناهيك عن مراعاتهم لها يف �أنحاء
العامل الأخروي!

بال�سجني وما بالك باملتهم املطلوب
للعدالة ،وما بالك ب�شخ�ص مل
تثبت عليه التهمة �إنمّ ا توجد حوله
بع�ض الظنون؟! فينبغي مراعاة
حقوق الإن�سان واحلق الذي ق ّرره
اهلل تعاىل لكل واحد من الب�شر...
فيجب مراعاة هذه احلقوق
بخ�صو�ص كافة الأفراد ويف جميع
احلاالت وب�شكل كامل.

الناس صنفان ،إمّا أخ لك يف الدين
وإمّا نظري لك يف الخلق

مكانة المرأة في حقوق
اإلنسان اإلسالمية:
الحقوق السياسية للمرأة يف اإلسالم:

فحقوق الإن�سان باملعني احلقيقي
عبرّ عنها وعمل بها الإمام �أمري
امل�ؤمنني.Q
ويق ّرر الإ�سالم حقوق ًا حتى
للمجرمني .فلي�س من حق �أحد
�شتم ال�شخ�ص الذي يراد له �أن
يعدم .فعقابه هو الإعدام وال�شتيمة
�شيء زائد وهي ظلم وانتهاك حل ّقه
ويجب احليلولة دونها.
هذا هو �أ�سلوب التعامل مع �شخ�ص
حكم عليه بالإعدام ،فما بالك

يف الإ�سالم ،جرى تكري�س بيعة
املر�أة ،وملك ّيتها ،وم�شاركتها،
يف هذه ال�صعد ال�سيا�سية
واالجتماعية الأ�سا�سية�« :إذا
جاءك امل�ؤمنات يبايعنك على �أن
ال ي�شركن باهلل» ...فالن�ساء كنّ
ي�أتني ويبايعن الر�سول  .Pومل يقل
ر�سول الإ�سالم  Pلي� ِأت الرجال
ويبايعوا وكل ما يتفق عليه الرجال
�ست�ضطر الن�ساء لقبوله .كال ،قال
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�إنّ الن�ساء �أي�ض ًا يبايعن وي�شاركن
يف قبول هذه احلكومة واملوافقة
على هذا النظام االجتماعي
وال�سيا�سي .فالغربيون مت� ّأخرون
عن الإ�سالم يف هذا املجال �ألف
وثالثمائة �سنة.

ال�ساحة �سيدخل معها زوجها
و�أبنا�ؤها .فم�شاركة الرجل ال تعني
م�شاركة ذويه ،بيد �أنّ م�شاركة
املر�أة تعني هذا ال�شيء.
ظلم املرأة يف البيئة العائلية:

�إذا مل ي�سمحوا للمر�أة باكت�ساب
العلم والدرا�سة وحت�صيل العلم
واملعرفة فهذا ظلم .و�إذا كانت
الظروف بحيث ال جتد املر�أة
ب�سبب كرثة العمل وال�ضغوط
املختلفة فر�صة للرفع من م�ستواها
الأخالقي والديني واملعريف،
فهذا ظلم .و�إذا مل تتوافر للمر�أة
�إمكانية ا�ستخدام ما متلكه ب�شكل
م�ستقل وب�إرادتها فهذا ظلم .و�إذا
فر�ض على املر�أة عند الزواج زوج
معني ومل يكن لها هي دور يف
اختيار زوجها ومل يع ِنت لإرادتها
وميلها ورغبتها ،فهذا ظلم .و�إذا
مل ت�ستطع املر�أة �سواء حينما تعي�ش
يف البيت مع عائلتها �أو عندما
تنف�صل عن زوجها �أن تتز ّود من
�أبنائها عاطفي ًا باملقدار الالزم،

دور املرأة يف املجتمع:

�إذا ا�ستطاع البلد تعريف املجتمع
الن�سوي باملعارف التي �أرادها
اال�سالم اعتماد ًا على التعاليم
الإ�سالمية ،ف�سوف يت�ضاعف
تقدم البالد ورق ّيها ورفعتها عدة
�أ�ضعاف .ففي �أية �ساحة تدخلها
املر�أة ب�شكل م�س�ؤول يت�ضاعف
التقدم عدة �أ�ضعاف .وخ�صو�صية
امل�شركة الن�سوية يف امليادين
املختلفة هي �أنّ املر�أة حينما تدخل
إذا استطاع البلد تعريف املجتمع
النسوي باملعارف التي أرادها
االسالم اعتماداً على التعاليم
اإلسالمية ،فسوف يتضاعف
تقدم البالد ورقيّها ورفعتها عدة
أضعاف
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فهذا ظلم .و�إذا كان للمر�أة
موهبة معينة – موهبة علمية
مث ًال �أو موهبة يف االخرتاعات
واالكت�شافات� ،أو موهبة �سيا�سية �أو
موهبة يف الن�شاط االجتماعي –
لك ّنهم مل ي�سمحوا لها بتفجري هذه
املوهبة وتثمريها فهذا ظلم.

التعادل يف الحقوق اإلنسانية بني
املرأة والرجل:

الإ�سالم ن�صري التكامل الإن�ساين.
فال فرق بني املر�أة والرجل يف
نظر الإ�سالم على الإطالق.
فاملر�أة والرجل جزءان من الوجود
الإن�ساين .وال فرق بينهما �أبد ًا من
الناحية الب�شرية والإلهية .وغاية
الإ�سالم من الدفاع عن حقوق
املر�أة هي �أن ال تتع ّر�ض املر�أة
للظلم ،وال يعترب الرجل نف�سه
حاكم ًا يت�ص ّرف يف م�صري املر�أة.
فثمة حدود وحقوق يف العائلة.
فللرجل حقوقه وللمر�أة حقوقها،
وهذه احلقوق عادلة ومتوازنة
جد ًا.
فالأخالق الإن�سانية هي املهمة
بالن�سبة للإ�سالم .وتفجري املواهب
هو املهم .واملهم �أي�ض ًا هو النهو�ض
بالواجبات امللقاة على عاتق �أي
�شخ�ص �أو �أي جن�س ،وهذا ما
ي�ستلزم طبع ًا معرفة الطبائع.
والإ�سالم يعرف طبيعة املر�أة
وطبيعة الرجل ب�شكل جيد.

القضية األساس للمرأة:

لي�ست الق�ضية الأ�سا�س للمر�أة
هل �أ ّنها تعمل �أو ال تعمل .فامل�س�ألة
الأ�سا�س للمر�أة هي تلك التي
حمقت اليوم يف الغرب وللأ�سف،
�أال وهي ال�شعور بالهدوء والأمن
و�إمكانية �إبداء املواهب وعدم
التعر�ض للظلم يف املجتمع والعائلة
ويف بيت الزوج ويف بيت الأب وما
�إىل ذلك.
املسألة األساس للمرأة هي تلك
التي محقت اليوم يف الغرب
ولألسف ،أال وهي الشعور بالهدوء
واألمن وإمكانية إبداء املواهب
وعدم التعرض للظلم يف املجتمع
والعائلة ويف بيت الزوج ويف بيت
األب وما إىل ذلك
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نقطة من العامل من معار�ضتهم
للثورة الإ�سالمية الإيرانية هو �أن
يعار�ضوا الإ�سالم� .إ ّنهم يعار�ضون
يق�صر يد
الإ�سالم لأنّ الإ�سالم ّ
الناهبني .ويعار�ضون الإ�سالم
يق�صر
لأ ّنهم يعتربونه عام ًال
ّ
�أرجل الكالب ال�سائبة التي راحت
تنه�ش خزائن هذا البلد وخرياته.
ويعار�ضون الإ�سالم وي�شيعون �أ ّنه
يعار�ض حقوق الإن�سان وهدفهم �أن
ي�سقطوا الإ�سالم من العيون.
وهذا يف حني �أنّ الإ�سالم حامل لواء
حقوق الإن�سان .فما معني حقوق
الإن�سان؟ �ألي�س الفل�سطينيون
الذين �ش ّردهم ال�صهاينة اخلبثاء
من بيوتهم وديارهم يف هذا ال�شتاء
القار�س� ،ألي�سوا بب�شر؟ �أال ت�صدق
حقوق الإن�سان عليهم؟ �ألي�س
�أبرز مادة يف امليثاق العام حلقوق
الإن�سان – الذي يت�ش ّدق به ه�ؤالء
ال�سادة – �أنّ كل �إن�سان ح ّر يف
بيته ويحقّ له اختيار �سكنه؟ �إذن،
مل دخلوا عليهم بيوتهم وطردوهم
منها؟! �ألي�ست فل�سطني دار ًا

واملهم يف الإ�سالم هو التعادل؛ �أي
مراعاة العدالة املح�ضة بني �أفراد
الب�شر ،ومن ذلك العدالة بني
جن�سي املر�أة والرجل .فامل�ساواة
يف احلقوق مهمة ،ولكن قد تختلف
�أحكام املر�أة عن �أحكام الرجل
يف بع�ض املواطن كما قد تختلف
طبيعة املر�أة عن طبيعة الرجل يف
بع�ض اخل�صائ�ص .ف�إذن ،املعارف
الإ�سالمية تنطوي على �أكرب قدر
من احلقائق والواقع املت�صل
بالفطرة والطبيعة الب�شرية يف
خ�صو�ص املر�أة والرجل.
املعارف اإلسالمية تنطوي على
أكرب قدر من الحقائق والواقع
املتصل بالفطرة والطبيعة البشرية
يف خصوص املرأة والرجل

معارضة االستكبار
لإلسالم بذريعة حقوق
اإلنسان:

هدف الأعداء العامليني –اال�ستكبار
وعلى ر�أ�سه �أمريكا و�سائر الأذناب
والأعداء ال�صغار – يف �أية
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عن املرونة ومكافحة العنف وما
�إىل ذلك! فالتحدث عن العنف �أو
الالعنف بالإطالق كالم مفتعل.
وحقيقة الأمر �أ ّنه يجب الت�صرف
بنحو حا�سم ودون م�ساحمة
و�إذا اقت�ضت ال�ضرورة بعنف يف
املواطن املنا�سبة ،ولكن ينبغي يف
مواطن �أخرى الت�صرف مبنتهى
املرونة واللطف واالحرتام .ينبغي
املحافظة علي هذه الأمور �إىل
جانب بع�ضها.

للفل�سطينيني؟ �أهذه هي حقوق
الإن�سان؟ �ألي�س الفل�سطينيون
ب�شر ًا؟ فمن ذا الذي ال يدرك اليوم
�أحابيل �أدعياء حقوق الإن�سان
و�أكاذيبهم اخلبيثة؟
العنف والالعنف:

العنف والالعنف الزم وملزوم
التحدث عن العنف أو الالعنف
باإلطالق كالم مفتعل .وحقيقة
األمر أنّه يجب التصرف بنحو
حاسم ودون مسامحة وإذا اقتضت
الضرورة بعنف يف املواطن املناسبة،
ولكن ينبغي يف مواطن أخرى
التصرف بمنتهى املرونة واللطف
واالحرتام

طبع ًا .ففي موطن ما يجب �أن
متار�سوا العنف ،ويف مو�ضع �آخر
يجب �أن ال متار�سوه .وبع�ض الذين
يرغبون بالت�شدق بحقوق الإن�سان
والالعنف على م�ستوي العامل
يرتكبون �أ�سوء �صنوف العنف
و�أقبح �أعمال القتل ،ثم يتحدثون
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نشاط القائد
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شهر تشرين األول
املناسبة :زيارة معرض القدرات
العلمية للقوة البحرية.
الزمان.2009/10/06 :
املكان :جامعة اإلمام الخميني {
يف نوشهر.
من كالم سماحته:

 -1يف ظل مواهب �شباب هذا البلد
وهممهم لن يكون هنالك �شيء
م�ستحيل.
� -2إنّ الطاقات الب�شرية هي البنية
التحتية الأهم يف �أية منظومة
�إن�سانية مبا يف ذلك اجلي�ش.
فاعرفوا قدر ال�ضباط والطلبة
اجلامعيني ال�شباب ومواهبهم.
� -3ضرورة الربجمة املنا�سبة
للمكانة اال�سرتاتيجية للقوة
اجلوية والتعاون املتقابل واملتكامل
بني القوة البحرية يف اجلي�ش ويف
حر�س الثورة والت�أثري الإيجابي
للأن�شطة الأ�سا�سية للقوة البحرية
يف مناطق م�أمورياتهم ومنها
جنوب �شرق البالد.
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والوحيدة بحاجة حق ًا �إیل حت ّرك
قوي و�صحيح ومدرو�س من قبل
العامل الإ�سالمي.
 -3يف ظ ّل دعم القوی اال�ستكبارية
وبع�ض حكومات البلدان
الإ�سالمية للكيان ال�صهيوين،
ف�إنّ �إرادة ال�شعوب امل�سلمة هي
م�ساعدة فل�سطني ،ومن املنا�سب
ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي بدعمها
للمظلومني الفل�سطينيني زرع الأمل
يف قلوب ال�شعب الفل�سطيني.

املناسبة :استقبال رئيس جمهورية
السنغال.
الزمان.2009/10/17 :
من كالم سماحته:

� -1إنّ ت�ضامن البلدان الإ�سالمية
من �أهداف وم�ساعي اجلمهورية
الإ�سالمية يف ال�ساحة الدولية،
و�إيران علی ا�ستعداد لو�ضع
جتاربها ومكت�سباتها حتت ت�صرف
البلدان الإ�سالمية.
 -2الهدف من ت�أ�سي�س منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي هو متابعة
الق�ضية الفل�سطينية ،ولذلك تقع
علی منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
م�س�ؤولية مهمة و�إمكانية كبرية
ملمار�سة دور يف ق�ضية فل�سطني،
واليوم ف�إنّ فل�سطني املظلومة

املناسبة :استقبال اآلالف من الباحثات
والناشطات يف مجال القرآن يف ذكرى
والدة السيدة املعصومة .O
الزمان.2009/10/20 :
من كالم سماحته:

� -1إنّ امل�شاركة البارزة واملده�شة
للن�ساء الإيرانيات يف املجاالت
العلمية والبحثية ،وخ�صو�ص ًا يف
ميدان القر�آن الكرمي من منجزات
نظام اجلمهورية الإ�سالمية
ومفاخره.
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توجه جميع الأن�شطة القر�آنية
ّ -2
يجب �أن يكون نحو الظهور والتج ّلي
العملي للتعاليم والد�ساتري القر�آنية
يف املجتمع ويف ال�سلوكيات الفردية
واالجتماعية ،وهذا الهدف ال
يتح ّقق �إال بالتع ّرف ال�صحيح
جلميع �أبناء املجتمع علی املفاهيم
واملعاين القر�آنية وتوجيه البحوث
القر�آنية بهذا االجتاه.
� -3إنّ نظرة الغرب للمر�أة نظرة
خاطئة وذرائعية ومهينة .يف حني
يری الإ�سالم للمر�أة احرتام ًا
و�شخ�صية وميهد الأر�ضية لربوز
مواهبها العديدة علی خمتلف
امل�ستويات العائلية واملجتمعية
والدولية؛ لنيلها العلم واملعرفة
وقيامها بالبحوث والرتبية
والبناء.
� -4إنّ العدد الكبري جد ًا من
الن�ساء الإيرانيات النا�شطات يف
جمال البحوث القر�آنية حالة ج ّد
قيمة ونادرة يف العامل الإ�سالمي،
واملجتمع الإيراين وب�سبب بعده
الكبري عن القر�آن يف زمن
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الطاغوت �أ�صيب بحاالت ت� ّأخر،
من حيث التد ّبر يف القر�آن والتجلي
العملي لد�ساتري القر�آن يف حياته
الفردية واالجتماعية ،وينبغي
ال�سعي لتاليف هذا الت� ّأخر.
ُ -5يع ّد العمل الأ�سا�سي جلعل
املجتمع قر�آني ًا هو يف ت�شكيل
نظام يقوم علی د�ساتري القر�آن
والإ�سالم ،فت�شكيل نظام
اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران
من �أهم مناذج العمل بالقر�آن
و�أكربها ،وغالب ًا ما ُيغفل عن هذه
احلقيقة الوا�ضحة والبديهية.
 -6ت�شكيل نظام اجلمهورية
الإ�سالمية �أوجد �أف�ضل �أر�ضية
عملية للبناء القر�آين ،وينبغي
ال�سعي يف هذا الإطار؛ لتنظيم
ال�سلوكيات الفردية والعائلية
والإدارية وامل�ؤ�س�ساتية وال�سيا�سية
والدولية وال�سلوكيات يف املراكز
التعليمية والعملية والبحثية علی
�أ�سا�س الإ�سالم والقر�آن.
� -7إنّ ال�شيء ال�ضروري للو�صول
�إیل مثل هذا الهدف ال�سامي هو

يف التع ّرف ال�صحيح لأبناء ال�شعب
علی املفاهيم واملعاين القر�آنية،
فاالجتاه يف البحوث القر�آنية
يجب �أن يكون نحو تطبيق د�ساتري
القر�آن يف املجتمع واحلياة.
 -8علی الباحث القر�آين �أن يتمتّع
من الناحية الروحية والداخلية
ب�إمكانية تق ّبل احلقيقة القر�آنية
الأ�صيلة ،ويف غري هذه احلالة
فقد ت�ستخدم البحوث القر�آنية
باالجتاه املعاك�س للقر�آن .ف�إذا مل
يكن القلب طاهر ًا �ستكون النتيجة
ا�ستخدام القر�آن ل�ضرب الإ�سالم
واجلمهورية الإ�سالمية والف�ضائل
التي و ّفرها لنا النظام الإ�سالمي.
� -9إنّ من املق ّدمات الأخری
للبحث القر�آين اال�ستئنا�س
بالقر�آن واملعرفة باللغة العربية
ومباين �أ�صول الفقه ،فالأ�سلوب
واملنهج العلمي ال�ستخدام القر�آن
يف البحوث القر�آنية مهم جد ًا ،ويف
هذا املجال يجب القول �إنّ �أ�سلوب
علماء الدين والفقهاء يف ا�ستخدام
الآيات القر�آنية والروايات �أ�سلوب
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علمي وناجح جد ًا.
� -10إنّ �أ�سا�س العلوم الإن�سانية
الغربية التي تد ّر�س يف جامعات
البالد علی �شكل ترجمات ت�ش ّكل
النظرة الكونية املادية ،واملتعار�ضة
مع املباين القر�آنية والدينية،
واحلال �أ ّنه يجب البحث عن
�أ�سا�س العلوم الإن�سانية وركائزها
يف القر�آن الكرمي .فا�ستقاء مباين
العلوم الإن�سانية من القر�آن �أحد
الق�ضايا املهمة والأ�سا�سية يف
البحوث القر�آنية ،و�إذا �أجنز هذا
ال�شيء �سيكون بو�سع الباحثني
با�ستخدام املباين القر�آنية،
وكذلك ا�ستخدام بع�ض تطورات
العلوم الإن�سانية ت�أ�سي�س �صرح
رفيع ومتني من العلوم الإن�سانية.
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مميزات هذه الفر�صة النادرة،
فبمقدور الزائر الإيراين عرب
�سلوكه و�أعماله ومنهجه املبتني
علی الآداب الإ�سالمية تعريف
�إ�سالم اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية للزوار القادمني من
�سائر البلدان .ومن مناذج الآداب
الإ�سالمية والرتبية القر�آنية
احل�ضور يف �صلوات اجلماعة يف
امل�سجد احلرام وم�سجد النبي
 ،Pف�إمامنا اجلليل { الذي
كان �إن�سان ًا واعي ًا ويقظ ًا كان
يو�صي دوم ًا جميع زوار بيت اهلل
بامل�شاركة يف �صلوات اجلماعة،
فهذه امل�شاركة من امل�صاديق
العملية ال�ستعرا�ض الوحدة.
� -4إنّ �إقامة مرا�سم دعاء كميل
ومرا�سم الرباءة من امل�شركني
�أعظم تبليغ يف احلج ،فاحلج هو
مظهر التوحيد ويف احلج هناك
�إثبات والية اهلل ونفي والية ما
�سوی اهلل ،وهذه هي الرباءة.
� -5إنّ الأعمال الدامية التي
يتم تنفيذها يف بع�ض البلدان

املناسبة :استقبال مسؤولي الحج
الثقافيني والتنفيذيني.
الزمان.2009/10/26 :
من كالم سماحته:

� -1إنّ من االحتياجات ال�ضرورية
يف املرحلة الراهنة االهتمام
بالوحدة الإ�سالمية؟ ،فاحلج يجب
�أن يكون مظهر العزمية الرا�سخة
للأمة الإ�سالمية مقابل �أية خطوة
ترمي للتفرقة وتعار�ض وحدة
العامل الإ�سالمي وتق ّدمه.
 -2احلج فر�صة عظيمة وجد قيمة،
وينبغي االنتفاع من فر�صة التواجد
بجوار امل�سجد احلرام وم�سجد
النبي  Pومراقد �أئمة الهدی
 Rوكبار ال�صحابة لزيادة
�أر�صدة الإميان واملعنوية واخل�شوع
�أمام اهلل .فعلی الزوار �أن يد ّققوا
لكيال ت�ضيع هذه الفر�صة الثمينة
يف �أعمال دنيوية ال قيمة لها.
ُ -3يع ّد التوا�صل مع اجل�سد الهائل
للعامل الإ�سالمي ميزة �أخری من
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احلرام وم�سجد النبي  Pهي
�أعمال علی ال�ضد من الوحدة ويف
اجتاه �أهداف �أمريكا و�إرادتها
و�إرادة الأجهزة التج�س�سية
الأجنبية ،وعلی احلكومة ال�سعودية
العمل بواجباتها يف مواجهة مثل
هذه املمار�سات.
 -9يجب تنظيم الربامج الثقافية
وال�سيا�سية والإدارية لقوافل احلج
علی �أ�سا�س احتياجات كل فرتة
ومتطلباتها.

الإ�سالمية كالعراق وباك�ستان
وبع�ض �أنحاء البالد تهدف �إیل
زرع الفرقة واالختالف بني
امل�سلمني ال�شيعة وال�سنة ،ولذلك
يجب �أن يحظی مو�ضوع االحتاد
بني امل�سلمني مبنتهی الأهمية.
و�إنّ الذين يقومون بهذه الأعمال
الإرهابية الدامية هم عمالء
مبا�شرين �أو غري مبا�شرين
للأجانب.
 -6ال ميكن حلجاج بيت اهلل
احلرام �أن ال ي�أبهوا ملا يحدث
يف العامل الإ�سالمي ،خ�صو�ص ًا
يف العراق و�أفغان�ستان وفل�سطني
وجزء من باك�ستان.
 -7ينبغي يف احلج �إبداء احل�سا�سية
من املمار�سات الناق�ضة للوحدة
الإ�سالمية �أو امل�ساعي الرامية
ل�ضرب راية العامل الإ�سالمي
املرفرفة يف �إيران.
� -8إنّ بع�ض الإهانات وال�سلوكيات
التي متار�س �ضد امل�سلمني ال�شيعة،
بل وبع�ض حاالت التطاول علی
الأعرا�ض يف البقيع �أو امل�سجد
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توجه ًا
الرتكية نحو العامل الإ�سالمي ّ
ج ّد �صحيح ،فمواقفكم يف دعم
ال�شعب الفل�سطيني كانت خطوة
�إ�سالمية وعقالئية �صحيحة ،ومثل
هذه اخلطوات تعزّز مكانة تركيا
يف العامل الإ�سالمي .واقرتاب
حكومتكم �أكرث ف�أكرث من العامل
الإ�سالمي ي�ؤدي من ناحية �إیل
تكري�س مكانتكم ال�شعبية داخل
تركيا ،ومي ّهد الأر�ضية من ناحية
�أخری لدعم م�سلمي العامل لكم.
� -3إنّ اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية مرتاحة لل�سيا�سات

املناسبة :استقبال رئيس وزراء تركيا
والوفد املرافق له.
الزمان.2009/10/28 :
من كالم سماحته:

� -1إنّ العالقات ال�صميمية
الراهنة بني البلدين مل تكن يف
القرون الأخرية املا�ضية ،ونحن
مرتاحون لنجاحات حكومتكم
املتتابعة علی امل�ستويات الداخلية
والدولية.
توجه ال�سيا�سة اخلارجية
ُ -2يع ّد ّ
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بخ�صو�ص ق�ضايا العراق؛ لأنّ
البلدين يرومان ا�ستقرار العراق
وا�ستقالله و�أمنه ووحدته .والذين
ي�سيطرون علی العراق اليوم لي�س
من م�صلحتهم ا�ستقرار العراق
وا�ستقالله وخالف ًا ل�شعاراتهم ال
يريدون الدميقراطية للعراق.
� -7ضرورة التعاون ال�صحيح
واملدرو�س للبلدان الأربعة �إيران
وتركيا و�سورية والعراق .وطبع ًا
�سوف يواجه هذا التعاون معار�ضات
وعقبات يف طريق حتقيقه �إال �أ ّنه
يبقی تعاون ًا علی درجة كبرية من
الأهمية وال�ضخامة.
� -8إنّ ت�شكيل جمموعة البلدان
الإ�سالمية الثمانية امل�سماة بـ
 D8هي خطوة ذكية ،فحاولوا
�أن تن ّفذ هذه املجموعة اخلطط
االقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية
اجلديدة بنحو �أن�شط من ال�سابق.

الدولية واملنحی االقت�صادي -
ال�سيا�سي لرتكيا ،و�إ ّننا ندعم �أية
خطوة تق ّوي العامل الإ�سالمي،
ولذلك كانت العالقات بني البلدين
خالل الأعوام الثالثني املا�ضية يف
�أف�ضل �أ�شكالها.
 -4تعترب فر�ص و�إمكانيات
العالقات بني �إيران وتركيا كبرية
يف الواقع احلايل ،و�إنّ اجل ّد
وال�سرعة من قبلكم ومن قبل
ال�سيد �أحمدي جناد فر�صة مغتنمة
لتنمية العالقات بني البلدين.
� -5إنّ الو�صفة الغربية ملعاجلة
م�شكالت املنطقة لي�ست من�صفة
وال عادلة وال كفوءة ولي�س بو�سعها
ح ّل م�شكالت املنطقة مبا يف
ذلك م�شكالت فل�سطني والعراق
و�أفغان�ستان ،ولذلك علی �إيران
وتركيا العمل واملبادرة بروح
ال�صداقة والأخوة حل ّل هذه
امل�شكالت.
 -6نحن واثقون من �أ ّنه ال يوجد
�أدنی اختالف بني اجلمهوري ة
الإ�سالمية الإيرانية وتركيا
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واالهتمام ب�أخالق املجتمع ،ت�أكيد ًا
يف حم ّله وعلی جانب كبري من
الأهمية .فاال�ستماع لهذه النقاط
املهمة جد ًا عن ل�سان النخبة
ال�شباب يبعث اليقني يف نف�س �أي
واع
ملتزمن من �أنّ
ٍ
�إن�سان مف ّكر ٍ
�شجرة النظام الإ�سالمي الطيبة
وهذا املجتمع الأ�صيل �سي�صل
بالت�أكيد �إیل �أهدافه يف ظل هذا
التقدم املادي واملعنوي والعلمي
والأخالقي املح�سو�س.
� -3إنّ النظام الإ�سالمي باجتيازه
�أحداث ًا مليئة باملنعطفات خالل
الأعوام الثالثني الأخرية ،ومنها
الأحداث ال�سيا�سية الأخرية،
وب�سبب مقاومته �أمام الهجمات
غري امل�سبوقة وال�شاملة وامل�ستمرة
التي �ش ّنتها القوی الأمنية
وال�سيا�سية والإعالمية يف العامل
�صار يتمتع بنوع من احل�صانة
و�أ�ضحی منظومة متينة م�ضادة
لل�ضربات.
� -4إنّ �إثارة ال�ضجيج وال�سجاالت
الكالمية تع ّقد امل�شكالت �أكرث،
والتح ّرر الفكري احلقيقي يكمن
عرب ت�أ�سي�س كرا�سة فكرية -

املناسبة :استقبال املئات من النخبة
العلميني والثقافيني.
الزمان.2009/10/28 :
من كالم سماحته:

� -1إنّ ال�شباب النخبة والدار�سون،
الذين جمعوا العلم مع االلتزام
وال�شعور بامل�س�ؤولية هم حق ًا �أمل
البالد الأ�سا�سي والعامل الأ�صلي
يف حتقيق امل�ستقبل امل�شرق لإيران.
فت�صورات واقرتاحات النخبة
ال�شباب تزداد يف كل عام عمق ًا
ودقة باملقارنة �إیل العام ال�سابق،
وهذه احلقيقة ت�شري �إیل اهتمام
ال�شباب بالق�ضايا الأ�سا�سية يف
البالد ،وتدل علی التط ّور ،ومن
واجب امل�س�ؤولني الربجمة والعمل
للم�ستقبل يف �ضوء هذه احلقائق.
 -2يعترب ت�أكيد النخبة ال�شباب
علی ق�ضايا من قبيل �ضرورة
احلركة علی �أ�سا�س االحتياجات
الوطنية واملحلية ،واالهتمام
بعن�صر املعنوية الدينية ،وتعزيز
الثقافة النخبوية ال�صحيحة،

81

مناذج عدم الإن�صاف لدی بع�ض
ال�صحف ،فالق�ضايا الفرعية
بدورها لي�ست قليلة الأهمية
طبع ًا ،ولكن يف �أحداث ما بعد
االنتخابات كانت امل�س�ألة الأ�صلية
هي االنتخابات نف�سها ،وامل�شاركة
العظيمة واملحطمة للأرقام
القيا�سية التي �سجلها ال�شعب،
وباقي الق�ضايا كانت فرعية ،لكنّ
البع�ض ت�صرفوا بطريقة �أخری
جمانبني الإن�صاف.
� -6إنّ الت�شكيك يف �أ�صل االنتخابات
�أكرب جرمية ،ففي اليوم الثاين
لالنتخابات اعترب البع�ض تلك
االنتخابات العظيمة كذبة من
دون �أي دليل �أوبرهان ...فهل
هذه جرمية ب�سيطة؟ وقد ا�ستغل
الأعداء عدم الإن�صاف هذا �إیل
ممن
�أق�صی ح ّد ،واغتنم البع�ض ّ
عار�ضوا النظام الإ�سالمي منذ
البداية الفر�صة يف �ضوء ممار�سات
بع�ض العنا�صر من داخل النظام،
ووقعت تلك الأحداث.
 -7لقد بعثت �إیل العنا�صر التي
�أدارت ال�ساحة يف ال�ساعات الأویل
بعد االنتخابات ر�سالة خ�صو�صية،

�سيا�سية  -معرفية ح ّرة يف
اجلامعات ،وعرب النقا�ش املنطقي
بني الطلبة اجلامعيني؛ لإدراك
احلق واحلقيقة .فالنقا�ش املنطقي
وعدم التكهرب بالأجواء وعدم
االهتمام بت�شجيع العدو واال�ستماع
ملختلف الآراء والتفكري احل ّر
واختيار �أف�ضل الكالم هي �أ�س�س
التقدم احلقيقي وعنا�صر احلرية
الواقعية .و�إذا كان غري هذا فيجب
تو ّقع حوادث وا�ضطرابات مثلما
�أدی �ضجيج ما قبل االنتخابات
�إیل �ضجيج ما بعد االنتخابات،
ّ
تدخلت يد
خ�صو�ص ًا حينما
الأجانب يف الأمور.
� -5أو ّكد على �ضرورة الإن�صاف يف
النقد .وطبع ًا لو ا�ستطاعت الإذاعة
والتلفزيون ت�صوير واقع البالد
وتقدميها ب�شكل كامل و�صحيح
وبنحو فني لكان �أمل اجليل ال�شاب
بامل�ستقبل ور�ضا ال�شعب و�شموخه
�أكرب بكثري من الو�ضع احلايل.
ولكن علی كل حال يجب عند
نقد �أية م�س�ألة �أو م�ؤ�س�سة مراعاة
جانب الإن�صاف .و�إنّ اخللط بني
الق�ضايا الأ�صلية والفرعية من
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وقلت لهم �إ ّنكم تبد�أون الآن �أمور ًا،
ولكنّ الآخرين �سوف ي�ستفيدون
منها ،ولن ت�ستطيعوا ال�سيطرة
علی الأمور وهذا ما حدث فع ًال.
واحلال �أنّ الذين يدخلون ال�ساحة
ال�سيا�سية عليهم �أن يكونوا كالعب
ال�شطرجن املاهر ي�ستطيع تخمني
احلركات والتغيريات الالحقة
وح�سابهما.
� -8إنّ معار�ضة �شعارات املوت
لإ�سرائيل واملوت لأمريكا وال�شطب
عليهما يف بع�ض الأحداث الأخرية
�أمور تثري الت�سا�ؤل :فما هو املعنی
احلقيقي لهذه الأمور؟ ومواجهة
عدد من النا�س للنظام والبالد وقد
نزلوا �إیل �ساحة االنتخابات ب�صدق
ومن دون نوايا �سيئة اعتربها �أي�ض ًا
بدورها خمالفة كبرية.
ُ -9يع ّد التقدم احلايل يف البالد
ح�صيلة اخلطط والربامج املا�ضية
واجلهود الراهنة ،فالب�صرية
ال�سيا�سية ور�سوخ املفاهيم واملباين
الدينية يف �أعماق �أفكار ال�شباب
ّ
يدل علی تع ّذر �إيقاف اجليل
ال�شاب احلايل ،وهذه احلقيقة
الأ�صيلة ت�ضمن ا�ستمرار التقدم

يف البالد.
 -10يعترب العلم والبحث العلمي
رمز التقدم واالقتدار يف �أي بلد،
والأجانب بوعيهم لهذه امل�س�ألة
يوجهون �سهام م�ؤامراتهم
راحوا ّ
نحو الأجواء اجلامعية والطالبية
ليتم ّكنوا ب�أي �شكل من الأ�شكال
من الإخالل يف م�سار الأن�شطة
العلمية ،وعلی ال�شباب الأعزاء
الأذكياء �أن ال ي�سمحوا ل�سهام
العدو ب�إ�صابة �أهدافها.
� -11إنّ ا�ستقالل الأن�شطة العلمية
والفنية وال�سيا�سية للبالد عن
اخلارج من �ضروريات اال�ستقالل
احلقيقي لل�شعب .و�أو�صي ال�شباب
النخبة تو�صية �أكيدة ب�أن ي�شكروا
نعم ة الذكاء واملوهبة الإلهية،
فمعرفة النعمة ،و�إدراك كونها
من اهلل ،وا�ستخدامها يف االجتاه
ال�صحيح هي العنا�صر الثالثة
الرئي�سة ل�شكر النعم الإلهية.
 -12ينبغي الإفادة من النخبة
الأعزاء املحرتمني يف االجتاه
ال�صحيح ولتقدم البالد احلقيقي.
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شهر تشرين الثاني
المناسبة :استقبال أمير قطر
والوفد المرافق له.
الزمان.2009/11/05 :

وعلی جميع بلدان املنطقة ال�سعي
للحيلولة دون حتقق �إرادة الأجانب
الرامية �إىل زرع اخلالفات بينها.
• �أ�شيد مبواقف دولة قطر و�أمري
قطر يف حرب الثالثة وثالثني يوم ًا
يف لبنان وحرب الـ  22يوم ًا يف غزة
وما حدث بعدها من ق�ضايا .ففي

من كالم سماحته:

• �إنّ العالقات بني اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية وقطر منوذجية
يف منطقة اخلليج الفار�سي،
فمنطقة اخلليج الفار�سي يجب
�أن ت�صبح بتعاون بلدانها منطقة
�آمنة وعامرة ومكان ًا للتعاون.
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ق�ضية لبنان وغزة كان املتوقع من
احلكومات العربية بحكم كونها
�إ�سالمية وعربية الوقوف �إیل
جانبهم؛ لأنّ ال�شباب امل�ؤمن يف
لبنان وغزة يدافعون عن حقهم،
وللأ�سف ف�إنّ بع�ض احلكومات
العربية مل تتخذ مواقف جيدة.
• �إنّ العالقات ال�سيا�سية بني
�إيران وقطر والر�ؤی امل�شرتكة بني
البلدين يف العديد من الأمور هي
ممتازة ،وعلی م�ستوی العالقات
االقت�صادية �أي�ض ًا ينبغي م�ضاعفة
اجلهود لتنمية م�ستوی التعاون
�أكرث ف�أكرث .ومن الأ�سباب العديدة
للعالقة الوثيقة بني البلدين وجود
�أعداء م�شرتكني للأمة الإ�سالمية
و�شعوب املنطقة.
• الأعداء بتهمي�شهم للق�ضايا
الأ�صلية يطرحون املوا�ضيع غري
احلقيقية علی �أ ّنها الق�ضايا
ويتوجهون بتكتيك خا�ص،
الأ�صليةّ ،
وح�سب الدور ،للبلدان الإ�سالمية
واحد ًا واحد ًا ،ولذلك علی جميع
بلدان املنطقة �إدراك هذا املو�ضوع
بعمق وم�ضاعفة تعاونهم.

المناسبة :استقبال رئيس
وزراء الكويت.
الزمان.2009/11/22 :
من كالم سماحته:

• علی البلدان الإ�سالمية ،وال
�سيما بلدان منطقة اخلليج
الفار�سي تنمية تعاونها وعالقاتها
�أكرث من ال�سابق .وينبغي لهذه
البلدان بالنظر للرثوة الطبيعية
الهائلة التي متتلكها �أن تتمتع
مبكانة �أف�ضل من حيث التقدم
العلمي واملادي ومن حيث الت�أثري
يف ال�سيا�سة العاملية ،وهذا الهدف
ال يتح ّقق �إال مبزيد من التعاون
فيما بينها .وطبع ًا لهذا التعاون
�أعدا�ؤه ،ولكن ينبغي دوم ًا اتخاذ
القرارات خالف ًا لإرادة الأعداء
وعلی �أ�سا�س م�صالح الذات.
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• �ضرورة االهتمام املتزايد
للبلدان الإ�سالمية بتعزيز
العالقات والتعاون فيما بينها،
فاحلكمة تقت�ضي �أن يعرف الإن�سان
�أ�صدقاءه ويتعاون معهم ،و�أي عدم
تعاون بني البلدان الإ�سالمية،
وخ�صو�ص ًا البلدان امل�سلمة اجلارة
ُيع ّد خارج �إطار التدبري واحلكمة.
• �إنّ هجوم �صدام علی �إيران
وفر�ضه حرب ال�سنوات الثمانية،
ومن ثم هجومه علی الكويت ،ك ّلها
�أعمال كانت خارج �إطار اجلرية
وقد �أحلقت �أ�ضرار ًا كثرية لبلدان
املنطقة.
• �أث ّمن مواقف دولة الكويت
وتعاونها مع اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية .و�إيران ترحب بتنمية
التعاون مع الكويت علی كافة
ال�صعد ،ولكن ينبغي املتابعة لتوفري
الأر�ضية لتطبيق االتفاقيات.

المناسبة :استقبال العاملين
في مسلسل النبي يوسف
.Q
الزمان.2009/11/30 :
من كالم سماحته:

• لقد كان هذا امل�سل�سل يف الواقع
بداية للأعمال الفنية الإبداعية
ذات اخل�صي�صة الق�ص�صية
املتينة يف منظومة الفن الثوري،
والتي ينبغي علی وزارة الثقافة
والإر�شاد الإ�سالمي وم�ؤ�س�سة
الإذاعة والتلفزيون وكذلك
الفنانني اال�ستثمار والعمل فيها
�أكرث من ال�سابق.
• �إنّ ال�صياغة الفنية للق�صة يف
م�سل�سل النبي يو�سف  Qهي
�إحدی اخل�صائ�ص البارزة يف
هذا امل�سل�سل التلفزيوين ،ففي
عامل الفن وال�سينما احلايل،
ولأجل اجتذاب اجلمهور ت�ستخدم
عادة بع�ض عوامل اجلذب ،ومنها
الإثارة اجلن�سية ،ولكن يف هذا
امل�سل�سل الذي ا�ستقطب جمهور ًا
وا�سع ًا وح ّقق ر�ضا امل�شاهدين يف
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جعل �صناعة ال�سينما والأفالم
و�سيلة م�ؤثرة للتعبري عن الأفكار
وكذلك الأهداف ال�سيا�سية،
فلنظام اجلمهورية الإ�سالمية
يف �إيران �أفكاره وخطابه اجلديد
الذي يجب �أن يطرح ب�أ�ساليب فنية
م�ؤثرة.
• الدميقراطية املرفقة باحلقيقة
الدينية حتققت اليوم يف �إيران
وميكن تعريف هذه احلقيقة الفذة
للعامل بالأ�ساليب الفنية.
• �إنّ الوقوف ال�شجاع للنظام
الإ�سالمي يف وجه الظلم واحدة
�أخری من احلقائق غري امل�سبوقة
يف العامل ،فللنظام الإ�سالمي يف
�إيران الكثري من الآراء والأفكار
اجلذابة وذات الأن�صار الكرث،
والتي ميكن تقدميها يف قوالب
الق�ص�ص والعرو�ض الطويلة �أو
الق�صرية ب�أمناط فنية.
• مثل هذه الأعمال الفنية �ستكون
�أعما ًال كبرية دون �شك ،ولك ّنها
لن تنال �أبد ًا جوائز الأو�سكار �أو
نوبل الفنية؛ لأنّ ف�ضيحة الأجهزة

�إيران وبلدان �أخری كان حمور
الق�صة وخالف ًا لغالبية الأفالم
وامل�سل�سالت هو الع�صمة والعفاف.
فهذه امل�س�ألة علی جانب كبري من
الأهمية.
• من اخل�صائ�ص الأخری لهذا
امل�سل�سل ت�صوير �شخ�صية جامعة
للأطراف ونبوة حقيقية متثلت يف
النبي يو�سف  ،Qوهي �شخ�صية
دينية كان لها ،ف�ض ًال عن جانبها
املعنوي والعبادي وعكوفها علی
الدعاء والذكر ،دورها يف �إدارة
املجتمع وتدبري الأمور ومكافحة
اجلور والوقوف بوجه ال�ضغوط.
• �إنّ ال�صناعة ال�سينمائية اليوم
�صناعة ظاهرها الفن وباطنها
ال�سيا�سة ،فمعظم ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات ال�سينمائية يف هوليوود
هي مظهر الإرادة ال�سيا�سية
لأجهزة من�سجمة تقف خلف
كوالي�س ال�سيا�سة الأمريكية،
بل وتقف يف بع�ض الأحيان فوق
احلكومات.
• �إنّ تطور و�سائل االت�صال والفن
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• من نقاط ال�ضعف الرئي�سة يف
الأفالم وامل�سل�سالت الداخلية
عدم التوافر علی ق�صة جيدة،
حيث يقوم العمل الفني علی
ال�صياغة الق�ص�صية املنا�سبة
والقوية واجلذابة وال ب ّد من التن ّبه
لهذه امل�س�ألة بج ّد.
• ال مراء �أنّ جميع العاملني يف هذا
امل�سل�سل الق ّيم املميز م�أجورون
عند اهلل.
�سجلت
• �إنّ بع�ض امل�ؤاخذات التي ّ
علی هذا امل�سل�سل كانت �إ ّما غري
�صحيحة �أو �إ ّنها قليلة الأهمية �إیل
درجة ال ت�ض ّر بهذا العمل الكبري.

العاملية الداعمة للفن معروفة اليوم
يف كل �أنحاء العامل .ولي�س لهذه
اجلوائز �أية قيمة وعلی الفنانني
�أن ال ينتجوا �أعمالهم الفنية لنيل
هذه اجلوائز.
• يجب على الفنانني �أن ينتجوا
�أعمالهم الفنية من �أجل احلقيقة،
وينبغي تع ّلم الأ�ساليب الفنية
وعقد الهمم علی �إنتاج �أعمال فنية
تبتني علی احلقيقة ،وهذا هدف
لن يتحقق بغري م�ساعي الفنانني
امللتزمني وال�شباب امل�ؤمنني.
• ينبغي يف الأعمال ال�سينمائية
وامل�سل�سالت التلفزيونية عدم
اال�ستهانة �أبد ًا بالفن والأ�ساليب
الفنية.
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تأمالت القائد
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من وصية
أمير المؤمنينQ
لكميل بن زياد

“يا كميل ،لستُ واهلل متملّقاً حتى أطاع ،وال ممنّياً حتى
ال أعصى ،وال مائالً لطعام األعراب حتى أنحل إمرة املؤمنني
وأدعي بها”.1

 -1حتف العقول� ،ص.175

92

رب�أ الإمام  Qمن الأ�ساليب التي
يف هذا اجلانب من و�ص ّيته  ،Qيت ّ
يت�ش ّبث بها �أهل الدنيا للو�صول �إىل ال�سلطة واحلكم وتكري�سهما واحلفاظ
عليهما .فالتم ّلق ال يكون دوم ًا حيال �أ�صحاب ال�سلطة واملال واملنا�صب.
و�أحيان ًا يتم ّلق احلاكم �أفراد �شعبه ومن يعملون حتت �إمرته ويطيعونه حتى
يطيعوه �أكرث .فيقول :ل�ستُ �أحيي يف قلوب النا�س �آما ًال ،وال �أ�شغلهم بوعود
فارغة خاوية لكي يطيعوين ،وال �أميل لطعام �أهل البادية الب�سيط وال �آكل
مثلهم من �أجل �أن �أتولىّ عن هذا الطريق رئا�سة امل�ؤمنني و�إمارتهم.
فهنا ينبغي التن ّبه �إىل �أنّ من يقول هذا الكالم كان ي�أكل �أب�سط الطعام
ويختار لنف�سه �أ�صعب و�أعنت الظروف .ولك ّنه يقول يف الوقت نف�سه� :أنا
ال �أرائي وال �أتظاهر من �أجل احلكومة ،وهذه ق�ضية على جانب كبري جد ًا
من الأهمية بالن�سبة لنا ،وعلينا ا�ستلهام الدرو�س منها حتى تكون �أهدافنا
ونوايانا �إلهية خال�صة ،ويكون كل عمل �شرعي نقوم به خال�ص ًا هلل.
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آثار القائد العلمية
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اسم الكتاب :املواعظ الحسنة.
تأليف :اإلمام السيد الخامنئي }.
الناشر :مركز بقية اهلل األعظم |.

فهرس الكتاب:

 الدر�س الأول :البكاء على النف�س. الدر�س الثاين :نعمة الدعاء. الدر�س الثالث :وبالوالدين �إح�سان ًا. الدر�س الرابع :التكرب. الدر�س اخلام�س :اللني. الدر�س ال�ساد�س :العفو. الدر�س ال�سابع� :شهر رجب. -الدر�س الثامن� :إرادة احلق هي الغالبة.
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تعريف بالكتاب:

هو عبارة عن جمموعة درو�س �ألقاها �سماحة الإمام القائد } على
م�سمع جمموعة من الأخوة املجاهدين .وتنطوي هذه الدرو�س على �سل�سلة
من املواعظ الأخالقية اللطيفة التي حتاكي الروح بكل �سال�سة وب�ساطة.
وتكمن �أهميتها يف �أ ّنها �صادرة عن املربي الأول يف الأمة الإ�سالمية .فكل
موعظة فيها مت ّثل برناجم ًا عملي ًا لتهذيب النف�س.
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استفتاءات القائد
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صدق تكرار السّفر وعدمه

ي�شرتط تكرار ال�سفر لأجل العمل عرف ًا ،و�أنّ التكرار يتح ّقق ب�أن ي�سافر
�سفر ًا �شغل ّي ًا ،ولو على الأقل يف ال�شهر مرة واحدة.
وهنا مسائل:

ق�صر
� -1إذا كان ي�سافر �سفر ًا �شغل ّي ًا م ّرة على الأقل يف ال�شهر ف�إ ّنه ُي ِّ
ال�شغلي الثالث وما
ال�سفرين ال�شغل ّيني الأول والثاين ،ويت ُّم يف ال�سفر
يف ّ
ّ
بعده.1
� -2إذا حت ّقق منه تكرار ال�سفر عرف ًا يف امل ّدة املذكورة ،و َت َل َّب�س بحكم
التمامّ ،ثم عر�ض له ما مينع من ال�سفر لعدة �أ�شهر� ,أو �أعر�ض عن العمل
لعدة �أ�شهر فهنا� :إذا عاد واتّخذ عم ًال ،و�شرع يف ال�سفر غليه ،ف�إنه �إذا
كان قد َف�صل بني هذا ال�سفر وبني �سابقه بالبقاء ع�شرة �أ ّيام يف مكان
ال�شغلي الثاين .و�إن مل يف�صل بينهما
ق�صر فيه ،و ُيت ُّم يف ال�سفر
واحد ف�إ ّنه ُي ّ
ّ
2
ال�شغلي الأول.
بع�شرة �أ ّيام ف�إ ّنه ُيت ُّم يف ال�سفر
ّ
 -3ي�شرتط يف �صدق تكرار ال�سفر للعمل �أن يكون ال�سفر ذا م�سافة �شرعية،
فلو �سافر �سفر ًا �شغلي ًا ملا دون امل�سافة مل ُيح�سب هذا ل�سفر من ال�سفر
3
ال�شغلي ،وال يرتتّب عليه � ّأي �أثر من هذه اجلهة.
ّ
� -1إ�ستفتاء خطي رقم.144615 :
� -2إ�ستفتاء خطي رقم.145429 :
� -3إ�ستفتاء خطي رقم� -141398 :أجوبة اال�ستفتاءات� ،س.671

100

 -4ي�شرتط يف الأ�سفار ال�شغل ّية الثالثة الأوىل �أن ال يف ِْ�صل بينهما بالبقاء
4
ع�شرة �أ ّيام يف مكان واحد ،و�إال فال يتح ّقق التكرار.
ال�شغلي �أن يكون
 -5ال ي�شرتط يف ا�ستمرار ترتّب حكم التّمام على ال�سفر
ّ
�شغلي ك َّل ع�شرة �أ ّيام ،بل لو ف�صل بينهما ملدة تزيد عن ال�شهر
لديه �سفر ّ
5
ال�شغلي ،ما مل يبقَ يف مكان واحد ع�شرة �أ ّيام.
ترتّب عليه حكم ال�سفر
ّ
لعار�ض ما ،ولكنه مل يرتك
� -6إذا ترك ال�سفر لأجل عمله اختيار ًا� ،أو
ٍ
ال�سفر
العمل �أ�ص ًال ،وبقي على هذه احلالة لعدة �أ�شهر ،ثم عاد وزاول ّ
ال�سفر؛ لأجل العمل بعدما
للعمل من جديد مل ي�ض ّر ذلك ب�صدق تكرار ّ
كان قد ح�صل منه التكرار املطلوب �سابق ًا .وعليه في�شرع بالتمام يف ال�سفر
ال�شغلي
ال�شغلي الالحق مبا�شرة� ،إذا مل يكن قد ف�صل بينه وبني ال�سفر
ّ
ّ
ق�صر فيه ،و�أ ّمت يف الثاين
ال�سابق بالبقاء ع�شرة �أ ّيام يف ٍ
مكان واحد ،و�إ ّال ّ
6
وما بعده.

ال�سفر� ،س.79
� -4إ�ستفتاء خطي رقم� -144756 :أحكام ّ
� -5إ�ستفتاء خطي رقم.144615 :
� -6إ�ستفتاء خطي رقم.145429 :
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إشادات بالقائد
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من شهادات العلماء حول مرجعية القائد
آية اهلل السيد محمود الهاشمي

بسم اهلل الرحمن الرحيم

�سماحة قائد الثورة الإ�سالمية �آية اهلل اخلامنئي }...
�أتق ّدم بالتعازي �إىل الوجود ال�شريف واملق ّد�س لإمام الع�صر | و�إليكم
باعتباركم نائبه باحلقّ و�إىل ال�شعب الإيراين عامة و�إىل احلوزات العلمية
وجميع امل�سلمني يف العامل مبنا�سبة امل�صاب اجللل والفاجعة برحيل مرجع
العامل الإ�سالمي العظيم �سماحة �آية اهلل العظمى الكلبايكاين { ،الذي
كان بحقّ �أ�سوة يف التقوى والف�ضيلة والعلم واجلهاد وخدمة الإ�سالم والثورة
الإ�سالمية ،حيث ق�ضى عمره ال�شريف واملبارك �إىل جانب �إمام الأمة {
يف هذا الطريق ،و�سار على نهج ذلك الرجل العظيم يف التاريخ.
و�إنّ وفاة ه�ؤالء الأكابر والأعاظم ،م�شاعل درب الهداية وجنوم �صراط
الوالية امل�ضيئة و�إن كان خطب ًا جل ًال وم�صاب ًا عظيم ًا وثلمة يف الإ�سالم
ال ي�سدها �سوى طلوع جنم �آخر ،لكن حيث �أنّ لطف رب العاملني ورحمته
والعناية اخلا�صة لأهل بيت الع�صمة والطهارة  Rوالإمدادات الغيبية
لبقية اهلل الأعظم | �شاملة هذه الأمة دائم ًا و�أبد ًا ،ف�إنّ �سل�سلة مراجع
التقليد لل�شيعة �ستظل م�ستمرة وباقية ،وكلما �أفل �أو غاب جنم طلع جنم
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�آخر ي�س ّد الفراغ ويحمل لواء الفقاهة واملرجعية اخل ّفاق على عاتقه مبزيد
من اال�ستقامة والثبات وم�ضاعفة يف حتمل عبء امل�س�ؤولية.
واليوم ف�إنّ عيون الأمل للم�سلمني امللتزمني يف العامل الإ�سالمي و�أهل
اخلربة املخل�صني واملدافعني عن الأهداف ال�سامية والنبيلة للثورة
الإ�سالمية والودائع التي خ ّلفها الإمام اخلميني العظيم { رائد الثورة
الإ�سالمية يف الزمن املعا�صر متط ّلعة �إليكم ،باعتباركم جنم يلمع يف
طليعة هذه ال�سل�سلة املباركة ،وتع ّد اللحظات منتظرة ت�صدي �سماحتكم
ل�ش�ؤون املرجعية و�إدارة احلوزات العلمية ،راجية من حم�ضركم ال�شريف
ملء الفراغ احلا�صل يف هذا ال�ش�أن ،م�ستلهم ًا العزم والإرادة من معني
الوالية ،لتق ّر عيون امل�ؤمنني بذلك وتطمئن قلوبهم.
�أ�س�أل اهلل تعاىل ل�سيدنا ّ
املعظم طول العمر ودوام التوفيق.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
السيد محمود الهاشمي
1372/9/19هـ.ش.
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من مالحم اإلمام {

في الدفاع عن المدرسة الفيضية:

احلرام .و�إنّ املخطط الذي �أعده
وحر�ص على تنفيذه يف حمرم
ذلك العام ،مل يكن خمطط ًا طارئ ًا
�أو انفعالي ًا ،بل كان مربجم ًا ،وقد
ا�ستغرق التخطيط والإعداد له
على الأقل �شهرين كاملني.
فبعد حادث الفي�ضية بد�أ الإمام
{ بكتابة الر�سائل �إىل علماء
الدين يف املدن واملحافظات،
وراح يت�شاور معهم ويتبادل
املعلومات ،ويف الوقت ذاته �أخذ
ي�صدر البيانات ال�شديدة اللهجة،
كالبيان الذي قال فيه�« :صداقة
ال�شاه تعني قتل النا�س» .وبهذه
الو�سيلة نقل �سماحة الإمام {
�أفكاره ال�سيا�سية والثورية �إىل
كل مكان ،و� ّأجج م�شاعر النا�س،
و�ألهب �أحا�سي�سهم وقادهم �إىل
الإنتفا�ضة.
وبينما كان �شهر حمرم على
الأبوابّ ،
نظم الإمام { برنامج
عمل للمدن واملحافظاتّ ،
ويتلخ�ص

من اخلطوات املهمة التي �أقدم
عليها الإمام اخلميني {
�آنذاك ،هي ا�ستغالل حادث
املدر�سة الفي�ضية لتو�سيع رقعة
ال�صراع لي�شمل خمتلف �أنحاء
�إيران ...حيث ف ّكر الإمام {
بعد وقوع فاجعة املدر�سة الفي�ضية
يف انعكا�س جزئيات هذا احلادث
و�إبقائها حية فاعلة يف �أنحاء
�إيران ...فكان حادث الفي�ضية يف
�شهر �شوال ،و�إىل �أن يحني �شهر
حمرم كان هناك �شهران وخم�سة
�أيام.
وكان الإمام {  -وكما ات�ضح
ذلك يف الأيام الأخرية من مراحل
الن�ضال  -ي�ؤمن �إميان ًا غريب ًا
مبحرم احلرام ،ويعتربه حق ًا �شهر
انت�صار الدم على ال�سيف ،ولذلك
اتخذه هدف ًا له منذ البداية .وهذا
يعني �أنّ الإمام { ق ّرر ،بعد
حادث الفي�ضية مبا�شرة ،ا�ستغالل
هذا احلادث يف �شهر حمرم
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النا�س يف خمتلف �أنحاء �إيران
بوقائع فاجعة املدر�سة الفي�ضية،
وتفجري غ�ضبهم �ضد ال�سلطة
وت�أجيج م�شاعرهم وج ّرهم �إىل
ميدان اجلهاد.
و�أنا نف�سي كنت من بني الأ�شخا�ص
الذين �أر�سلهم الإمام { يف �شهر
حمرم ،وقد ر�أيت عن قرب نتائج
ت�أثري هذا العمل .فكان الإمام {
قد طلب �إ ّ
يل �أن �أذهب اىل مدينة
م�شهد املق ّد�سة حام ًال ر�سالة �إىل
ال�سيدين امليالين والقمي ،ونداء ًا
�إىل علماء الدين الآخرين يف
املوجه
ن�ص النداء ّ
املدينة .وقد ّ
�إىل علماء الدين ب�أن :ا�ستعدوا
للجهاد �ضد ال�صهيونية التي ت�سعى
لفر�ض �سيطرتها على زمام الأمور
يف البالد .لقد ا�ستطاعت �إ�سرائيل
�أن تنفذ �إىل مرافق ال�سلطة يف
البالد؛ ف�أمور البالد االقت�صادية
بيدها ،و�سيا�سة �إيران اخلارجية
يف قب�ضتها...
�أ ّما الر�سالة التي بعث بها
�سماحته �إىل ال�سيدين امليالين

هذا الربنامج ب�إر�سال طلبة العلوم
الدينية وف�ضالء احلوزة العلمية
يف مدينة قم املق ّد�سة �إىل �أطراف
البالد و�أكنافها ،وقد طلب �إليهم
ووعاظها �أن
و�إىل خطباء املدن ّ
تك َّر�س �أحاديثهم وخطبهم يف
الع�شرة الأوائل من �شهر حمرم
احلرام ،وخا�صة يف اليوم ال�سابع
وما بعده ،لتناول وقائع حادث
املدر�سة الفي�ضية ،و�إطالع النا�س
على تلك امل�صائب التي �شهدتها
مدينة قم املق ّد�سة.
وكذلك تتناولها قراءة التعزية
ربزها ،لكي يتن ّبه
وامل�صيبة وت ّ
النا�س �إليها ،ويحيطوا مبا حدث
يف املدر�سة الفي�ضية على يد �أعوان
ال�شاه املجرمني .و�أن يتك ّرر ال�شيء
نف�سه يف مواكب العزاء التي تطوف
ال�شوارع والأزقة ابتداء ًا من اليوم
التا�سع من حمرم.
ويف احلقيقية عندما يف ّكر املرء
بهذا الذي خطط له الإمام {
وحر�ص على تنفيذه ،يرى �أ ّنه لي�س
هناك طريقة �أف�ضل منه يف توعية
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ن�صها� :أُطلبوا
والقمي فقد كان ّ
الوعاظ وخطباء املنرب
�إىل
ّ
احل�سيني �أن يتح ّدثوا عن م�صيبة
املدر�سة الفي�ضية على املنابر منذ
اليوم ال�سابع من املحرم .وعلى
مواكب العزاء �أن تهتم بذلك �أي�ض ًا
يف ق�صائدها و�أ�شعارها ،لدى
انطالقها يف ال�شوارع والأزقة منذ
اليوم التا�سع من املحرم.
وقد ب ّلغت نداء الإمام �إىل علماء
الدين يف م�شهد املق ّد�سة ،وكان كل
واحد منهم قد �أظهر ر ّد فعل معينّ ،
�إال �أنّ الوحيد الذي وعى النداء
و�أدرك فحواه جيد ًا هو املرحوم �آية
اهلل ال�شيخ جمتبى القزويني ،وكان
رج ًال جماهد ًا ،ويكنّ ود ًا واحرتام ًا
فائقني ل�سماحة الإمام {.
و�أ ّما الر�سالة فقد �س ّلمتها �إىل
ال�سيدين امليالين والقمي ،وكان
من ر�أي ال�سيد امليالين �أن تبد�أ
قراءة التعزية على املدر�سة
الفي�ضية يف اليوم التا�سع� .إال
�أنيّ قلت له �إنّ اليوم ال�سابع �أكرث
منا�سبة؛ لأنّ مواكب العزاء تبد�أ

بالتجوال يف ال�شوارع منذ اليوم
التا�سع ،والنا�س عندها يق ّل
ح�ضورهم يف املجال�س ،لأ ّنهم
ّ
يف�ضلون اخلروج مع املواكب ،وال
والوعاظ �أن يتح ّدثوا
ب ّد للخطباء ّ
ويوعوا النا�س من قبل.
عن ذلك ّ
�أ ّما ال�سيد القمي فقد وافق على
برنامج عمل الإمام { ،و�أعلن
عن ا�ستعداده لذلك .وبهذا النحو
ا�ستطاع الإمام { �أن ي�ستغل
�شهر حمرم لذلك العام وي�ستثمره
ب�أف�ضل �صورة و�أح�سن نحو يف
�إيقاظ ال�شعب الإيراين وتوعيته،
وت�أجيج انتفا�ضته �ضد اجلهاز
احلاكم ،وتو�سيع رقعة الن�ضال،
و�أن يتخذ من فاجعة الفي�ضية
قاعدة للإنطالق يف مواجهة
ال�سلطة وات�ساع انتفا�ضة ال�شعب
العظيمة واملتنامية .وقد و�صلت
هذه املواجهة والإنتفا�ضة ال�شعبية
أوجها يف اخلام�س ع�شر من
�إىل � ّ
1
خرداد...
 -1نق ًال عن :جملة الوحدة ،عدد .176 – 175
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والحمد هلل رب العالمين
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