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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 المسّلحة.	•
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شارك القائد العام للقوات المسلحة 

في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

اإلمام  العظمی  اهلل  آية  سماحة 

في   } الخامنئي  علي  السيد 

المراسم الصباحية لتخرّج وتحليف 

ومنح رتب خريجي جامعات الضباط 

اإلسالمية،  الجمهورية  جيش  في 

وأبرز ما جاء في خطابه اآلتي:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

أركان االقتدار الوطني:
واملتحّم�سني  ال�سباب  ال�سباط  اإّن 
قطاعات  خمتلف  يف  امل�ؤمنني 
نح�  امل�سرية  رّواد  هم  البالد 
والعدالة  بال�سالم  مفعم  عامل 
العامل  ومتغطر�س�  وال�سداقة. 
م�سروع  تنفيذ  يف  يف�سل�ن  �س�ف 
فاالقتدار  اإيران،  من  التخ�يف 
ال  االإ�سالمية  للجمه�رية  ال�طني 
ولي�س  لل�سع�ب،  تهديد  اأي  ي�سكل 
من�ذجًا  وميّثل  بل  وح�سب،  هذا 
لدی  والفخر  والعّزة  للتقّدم 

ال�سع�ب.

للق�ات  امل�سريي  التاأثري  ويعترب 
اإيران  اأمن  حفظ  يف  امل�سلحة 
الق�ات  هذه  وا�ستعداد  الكربی 
الدفاع  �سبيل  يف  اأرواحها  الإيثار 
الع�امل  من  والبالد  النظام  عن 
البالغة  لالأهمية  االأ�سا�سية 
يكّنه  الذي  الالئق  واالحرتام 

ال�سعب والنظام للق�ات امل�سلحة.
جامعات  يف  االأبرار  ال�سباب  ويعّد 
االأركان  من  باجلي�س  ال�سباط 
اجلمه�رية  القتدار  املتينة 

فيجب  االإيرانية.  االإ�سالمية 
امل�ستمرة  الزيادة  نح�  ال�سعي 
املتالطم  العامل  البالد يف  القتدار 
هي  امل�سلحة  فالق�ات  احلايل. 
املميزة  والعالمة  االأمامي  اخلط 

القتدار ال�سعب.
واإّن الت�افر علی االقتدار احلقيقي 
�سعب.  اأي  وواجبات  حق�ق  من 

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

الحقيقي
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واالإميان باهلل ه� العن�سر الرئي�س 
يت�افر  والذي  احلقيقي  لالقتدار 
واالإرادة  العزم  اأي�سًا  ظله  يف 
واملعن�ية والتقّدم العلمي وال�سيا�سي 

واالقت�سادي.

السقوط مصير 
المتغطرسين:

للكيان  الفا�سحة  الهزمية  اإّن 
امل�ؤمن  ال�سباب  اأمام  ال�سهي�ين 
يف لبنان وال�سعب املتدّين يف غزة، 
�سد  حربها  يف  اأمريكا  واإخفاق 
اأدّلة  واالأفغاين  العراقي  ال�سعبني 
الق�ة  كفاءة  عدم  الإثبات  ق�ية 
والع�سف  ال�سالح  علی  املعتمدة 

امل�سري  ه�  فال�سق�ط  واملال، 
الذين  للمتغطر�سني  املحت�م 
يفر�س�ن مطاليبهم علی ال�سع�ب.

عالمات االقتدار الوطني:
يكمن الهدف الرئي�س لالأجانب من 
االعرتاف باقتدار ال�سعب االإيراين 
من  التخ�يف  م�سروع  مترير  يف 
حيث  والعامل.  املنطقة  يف  اإيران 
ُيعّد التقّدم الدفاعي الإيران مّما ال 
ميكن مقارنته مبا كان عليه ال��سع 
اإّن  اأعزائي،  فيا  �سنة.  ثالثني  قبل 
القمة ال�ساخمة التي تقف�ن عليها 
تخمينها  باالإمكان  يكن  مل  الي�م 
اأكرث  يف  حتی   �سنة  ثالثني  قبل 

النظرات تفاوؤاًل.
فالتقدم العلمي والت�سليحي والثقة 
واالن�سجام  ال�طنية  بالذات 
املختلفة  القطاعات  يف  والفخار 
اجلمه�رية  اقتدار  عالمات  من 
غري  طبعًا  والعدو  االإ�سالمية. 
احلقائق،  هذه  اإنكار  علی   قادر 
االإ�سارة  من  الرئي�س  هدفه  ولكّن 
ال�سع�ب  اإخافة  احلقائق  هذه  اإیل 

للكيان  الفاضحة  الهزيمة  إّن 
يف  املؤمن  الشباب  أمام  الصهيوني 
غزة،  يف  املتدين  والشعب  لبنان 
ضد  حربها  يف  أمريكا  وإخفاق 
أدّلة  واألفغاني  العراقي  الشعبني 
القوة  كفاءة  عدم  إلثبات  قوية 
والعسف  السالح  علی  املعتمدة 
واملال، فالسقوط هو املصري املحتوم 
يفرضون  الذين  للمتغطرسني 

مطاليبهم علی الشعوب
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اجلمه�رية   من  االأخری  والبلدان 
االإ�سالمية االإيرانية.

للجمه�رية  العظيم  االقتدار  واإّن 
وال�س�اريخ  واملناورات  االإ�سالمية 
املتقدمة  الدفاعية  واالإمكانيات 
الإيران ال متّثل تهديدًا جلرياننا وال 
هي  واإمّنا  العامل،  �سع�ب  من  الأّي 
اإیل  ت�ؤ�ّسر لهم  يف احلقيقة فر�سة 
طريق التقّدم واملجد، وتعّلمهم اأّن 
بالتبعية  يتاأتی  ال  واالقتدار  العزة 
االأ�سلحة  �سراء  و�سفقات  الأمريكا 
الالمتناهية، واإمّنا باالعتماد علی 
والتفّجر  بالنف�س  والثقة  االإميان 

الداخلي.
ويف ظل العزمية واالإرادة الف�الذية 
لل�سع�ب  ال�سحيحة  واالأهداف 
باال�ستقالل  واملطالبة  امل�ؤمنة 

من  اخلايل  العامل  �سيتحقق 
اأثر  االعتداء، والذي لن يك�ن فيه 
الرعب.  �سباق  اأو  الت�سّلح  ل�سباق 
هم  االإ�سالمية  اإيران  �سباب  واإّن 
رواد خلق مثل هذا العامل، فال�سالم 
الر�سالة  هي  والعدالة  وال�سعادة 
اإيران  ل�سعب  وال�ا�سحة   اجلديدة 
جلميع ال�سع�ب، وال�سباب املتحّم�س 
يف هذه االأر�س الكبرية عليهم من 
اأجل حتقيق هذه الر�سالة الت�اجد 
بجميع اإمكاناتهم الذاتية يف �ساحة 

اجلّد والتقدم.

توصية للقوات 
المسّلحة:

االأمامية  اخلط�ط  يف  الت�اجد  اإّن 
ال�سعب  وخدمة  البالد  عن  للدفاع 

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

بالنفس والتفجّر الداخلي

األمامية  الخطوط  يف  التواجد 
الشعب  وخدمة  البالد  عن  للدفاع 
ميزة وفخر كبريين للقوات املسلحة، 
بالبحث  جادًا  اهتمامًا  فاهتموا 
وضاعفوا  العلم  وكسب  العلمي 
البارزة  ميزاتكم  من  يوم  بعد  يومًا 

ومفاخركم املثالية
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للق�ات  كبريين  وفخر  ميزة 
جادًا  اهتمامًا  فاهتم�ا  امل�سلحة، 
العلم  وك�سب  العلمي  بالبحث 
و�ساعف�ا ي�مًا بعد ي�م من ميزاتكم 

البارزة ومفاخركم املثالية.
وُتعّد الق�ة البحرية ق�ة ا�سرتاتيجية، 
الق�ة  لهذه  اجليدة  والقيادة 
واالإمكانيات ال�ا�سعة لديها هي يف 
مزيد من التقّدم، وعليها م�ا�سلة 

التقدم يف قدراتها.
والتعبئة  واحلر�س  اجلي�س  واإّن 
عائلة  اأبناء  هم  ال�سرطة  وق�ات 
فيجب  الكبرية.  االإيراين  ال�سعب 
ا�ستمرار  �سرورة  علی  الرتكيز 
بني  وامل�دة  وال�حدة  التعاطف 

منظ�مة الق�ات 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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العظمی  اهلل  آية  سماحة  التقی 

 } الخامنئي  علي  السيد  اإلمام 

حيث  المختلفة،  الشعب  شرائح 

شهداء  ملعب  في  فيهم  خطب 

جالوس،  بمدينة  تير  من  السابع 

وأبرز ما جاء في خطابه اآلتي:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

إشادة وتقدير ألهالي 
مازندران وكيالن: 

مازندران  حمافظتي  اأهايل  اإّن 
االأ�سداء  املدافع�ن  هم  وكيالن 
امل�ساعي  ورغم  احلق،  جبهة  عن 
واالأر�سدة  اال�ستثنائية التي ر�سدها 
نظام الطاغ�ت من اأجل حم� الدين 
املحافظتني  هاتني  عن  واالأخالق 
اجلميلة  املناطق  هذه  اأهايل  فاإّن 
اخل�سراء قّدم�ا خالل فرتة الث�رة 
واحلرب املفرو�سة وجميع اأحداث 
االأع�ام الثالثني االأخرية اأكرث من 
ال�سّباقني  وكان�ا  �سهيد،  األف   21
والث�رة  االإ�سالم  عن  الدفاع  يف 

والنظام االإ�سالمي.
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البصيرة بوصلة حركة 
المجتمع:

اإّن الب�سرية هي احلاجة الرئي�سة 
م�سائله  جميع  حّل  يف  للمجتمع 
ال  فالب�سرية  والعاّمة،  احلياتية 
واأدرانها  الفتنة  الأغربة  ت�سمح 
بت�سليل اأحد. وهي ب��سلة احلركة 
ال�سحيحة يف االأو�ساع االجتماعية 
فقد  ل�  بحيث  الراهنة،  املعقدة 
يجيد  يكن  ومل  الب��سلة  هذه  اأحد 
نف�سه  يری  فقد  اخلرائط  قراءة 

فجاأة حما�سرًا من قبل االأعداء.
ال�سباب  ووعي  االأمة  فب�سرية 
ول�ال  االأعداء،  �سي�ف  ُتكّل  ع�امل 

االإن�سان  ي�سل  فقد  الب�سرية 
اأقدامه يف الطريق  الطريق وي�سع 

اخلطاأ حتی ل� كانت نّيته ح�سنة.
من  جدًا  �سرورية  فالب�سرية 
وت�سخي�س  الهدف  معرفة  اأجل 
اإیل  لل��س�ل  ال�سحيح  الطريق 

وعقبات  العدو  وت�سخي�س  الهدف 
اأ�ساليب رفع هذه  الطريق ومعرفة 

العقبات. 
ال�سعب  اأبناء  كافة  واأو�سي 
وال�سباب ورجال الدين واجلامعيني 
واالأدباء  واملثقفني  واحل�زويني 
االأهمية  ب�عي  اأكيدة  ت��سية 
احلي�ية لهذه امل�ساألة والت�سلح اأكرث 

فاأكرث ب�سالح الب�سرية وال�عي.

ولقد كانت امل�ساركة ال�سعبية التي 
بلغت 85 باملائة يف هذه االنتخابات 
امل�سلمة،  لل�سع�ب  جدًا  مفرحة 
اأجل  من  العدو  بادر  حينما  ولكن 
الهائلة  امل�ساركة  هذه  ت�س�يه 
اإیل  الكبري  ال�سيا�سي  واالنت�سار 
بّث االإ�ساعات وت�جيه التهم وخلق 
معينة من  ناحية  اال�سطرابات يف 
اجلمه�رية  اأ�سدقاء  قلق  البالد 
دليل  ال�اقع  وهذا  االإ�سالمية. 
اجلمه�رية  اأفكار  حب  ا�ستمرار 

بصرية األمة ووعي الشباب عوامل 
تُكّل سيوف األعداء

أوصيكم بالتسلح أكثر فأكثر بسالح 
البصرية والوعي
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االإ�سالمي  العامل  يف  االإ�سالمية 
فاإّن  �سنة.  ثالثني  م�سي  بعد  حتی 
وت�سعيب  بالباطل  احلق  خلط 
بالن�سبة  حتی  احلقيقة  معرفة 
الأتباع احلق من االأ�ساليب القدمية 
والب�سرية هي  االإ�سالم،  ملعار�سي 
الطريق االأهم مل�اجهة هذه الفنت.

مخالفة األعداء أحد 
معايير التمييز بين الخطأ 

والصواب:
لت�سخي�س  املهمة  املعايري  من 
من  ال�سحيح  والفعل  الطريق 
اأّن كّل  الطريق والفعل اخلطاأ، ه� 
اأعداء  اإغ�ساب  اإیل  ي�ؤّدي  حترك 
اأي  االإ�سالمي؛  والنظام  ال�سعب 
اال�ستكبار وال�سهي�نية، ه� حترك 
احلق،  الطريق  وعلی  �سحيح 
ويبعث  يفرحهم  وحترك  فعل  واأي 
في�سددون  نف��سهم  يف  الغبطة 
عليه يف اإعالمهم و�سيا�ساتهم يعّد 

حتركًا اأع�جًا وخاطئًا ومنحرفًا.
فبهذا املعيار؛ اأي رد الفعل الغا�سب 
اأو املبتهج لالأجانب مقابل االأحداث 

وال�قائع ميكن يف كثري من االأحيان 
معرفة االأخطاء وتالفيها.

الجمهورية واإلسالمية 
ركنان من أركان النظام:

ركنان  واالإ�سالمية  اجلمه�رية  اإّن 
اجلمه�رية  جتليات  ومن  للنظام. 
و�سع�ره  ال�سعب  م�ساركة  ومعانيها 
النظام  ت�سكيل  يف  بامل�س�ؤولية 
وانتخاب امل�س�ؤولني. واملعنی االآخر 
النظام  مدراء  اأّن  ه�  للجمه�رية 
ومع  النا�س  من  يك�ن�ا  اأن  يجب 
�سبيهة  ت�سرفاتهم  وتك�ن  النا�س 
اأثر  فيهم  يك�ن  وال  بالنا�س، 
لال�ستبداد والنزعة االأر�ستقراطية 
وُيعّد  للجماهري.  االهتمام  وعدم 
وقيمه  ال�سعب  عقائد  احرتام 
و�سخ�سيته  حليثيته  واالهتمام 

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

معرفة األخطاء وتالفيها



20

وه�يته من اأبعاد جمه�رية النظام 
وجتّلياتها اأي�سًا.

ويف اجلمه�رية االإ�سالمية تكت�سب 
اأي�سًا  للجمه�رية  املختلفة  االأبعاد 
واأي  ومعن�يًا،  اإ�سالميًا  ر�سيدًا 
دنيا  عمارة  اأجل  من  ممار�سة 
لها  ورفعته  وتق�ية  النظام  النا�س 

اأجرها االإلهي.

واملهيمنني  امل�ستبّدين  عداء  واإّن 
حالة  النظام  لهذا  العامل  علی 
عامًا  نتيجة ثالثني  ولكن  طبيعية، 
من حتديهم للجمه�رية االإ�سالمية 
حّققه  الذي  املذهل  التقدم  هي 
والذي  الكبري،  االإيراين  ال�سعب 
�سي�ستمر بعد االآن اأي�سًا بف�سل من 

اهلل.

البحر والغابات ثروتان 
مهمتان للشعب:

ثروتان  والغابات  البحر  اإّن 
االأهّمية  من  كبري  م�ست�ی  علی 
امل�س�ؤولني  وعلی  لل�سعب، 
ح�ؤولهم  جانب  اإیل  احلك�ميني 
وطالب  الطامعني  ا�ستغالل  دون 
القيام  ال�سخ�سية،  امل�سالح 
االأمثل  لالنتفاع  والعمل  بالربجمة 
النعمتني  هاتني  من  واالقت�سادي 
للفقر  يع�د  ال  بحيث  االإلهيتني، 

معنی يف هذه املناطق.
االإلهية  احلرم  رعاية  علی  واأ�سّدد 
النا�س  واأخالق  الدين  واحرتام 
والبحر  للغابات  ا�ستخدام  اأي  يف 
ال�سمال.  منطقة  وجماليات 
اإیل  بحاجة  املهمة  هذه  وحتقيق 
ومتبادل بني احلك�مة  وثيق  تعاون 

وال�سعب.

تكتسب  اإلسالمية  الجمهورية  يف 
أيضًا  للجمهورية  املختلفة  األبعاد 
وأي  ومعنويًا،  إسالميًا  رصيدًا 
دنيا  عمارة  أجل  من  ممارسة 
لها  ورفعته  وتقوية  النظام  الناس 

أجرها اإللهي

علی املسؤولني الحكوميني إیل جانب 
الطامعني  استغالل  دون  حؤولهم 
القيام  الشخصية،  املصالح  وطالب 
األمثل  لالنتفاع  والعمل  بالربمجة 
النعمتني  هاتني  من  واالقتصادي 

اإللهيتني
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خطاب -3-

المناسبة: استقبال اآلالف من الطلبة  وعوائل الشهداء.  
الزمان: 2009/11/3.

المحتويات:
• ضرورة معرفة مكامن النصر.	

• ضرورة التحّلي بالبصيرة.	

• الوعي بمؤامرات العدو.	

• النصر حليف الشعب اإليراني.	

• واجبات الشباب ومسؤولياتهم.	
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العظمی  اهلل  آية  سماحة  استقبل 
اإلمام القائد السيد علي الخامنئي 
المدارس  طالب  من  اآلالف   }
وعوائل  الجامعيين  والطلبة 
في خطابه  جاء  ما  وأبرز  الشهداء، 

اآلتي:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ضرورة معرفة مكامن 
النصر:

بالب�سرية  التحّلي  اجلميع  علی 
فاحلك�مة  اال�ستكبار،  ملعرفة 
يف  حقيقية  م�ستكربة  االأمريكية 
احلك�مة  تتخلی  مل  وما  العامل، 
اال�ستكبارية  روحها  االأمريكية عن 
االإيراين  ال�سعب  فاإّن  وتهديداتها 
احلك�مة  هذه  بكالم  يخدع  لن 
يرتاجع  ولن  ظاهره،  يف  ال�سلمي 
وحريته  ا�ستقالله  عن  اإطالقًا 

وم�ساحله ال�طنية وحق�قه.
ال�سحيحة  واملقارعة  الكفاح  واإّن 
ال�قت  ويف  واملعق�لة  واملنطقية 
عدة  اإیل  حتتاج  احلا�سمة،  نف�سه 
النابع  فاحلافز  متهيدية،  ل�ازم 
من االإميان اإحدی هذه الل�ازم اإذ 

ال�سم�د  فر�س  باالأوامر  ميكن  ال 
يف امليادين ال�سعبة علی �سعب من 

ال�سع�ب.
ط�ال  املرتاكمة  التجارب  وبف�سل 
ال�ساب  اجليل  فاإّن  �سنة  ثالثني 
اإن  اإميانية  مبحفزات  يتمتع  الي�م 
اأول  يف  ال�سباب  حمفزات  تفق  مل 

الث�رة فال تقّل عنها.
واأوّكد علی �سرورة ف�سل ح�سابات 
املتهّرئني  الث�ريني  من  القليل 
كتل  عن  الكفاح  علی  والنادمني 
وقعت  فاإذا  وال�سباب،  ال�سعب 
كاحلرب  حادثة  الي�م  البالد  يف 
الط�عي  التدّفق  فاإّن  املفرو�سة 
العدو  م�اجهة  اأجل  من  لل�سباب 
�سيك�ن اأعظم بكثري مّما حدث يف 

اأع�ام 1359 و1360.

ضرورة التحّلي بالبصيرة:
اإّن الالزمة الثانية للكفاح ال�سحيح 

الصحيحة  واملقارعة  الكفاح  إّن 
الوقت  ويف  واملعقولة  واملنطقية 
عدة  إیل  تحتاج  الحاسمة،  نفسه 
لوازم تمهيدية، فالحافز النابع من 

اإليمان إحدی هذه اللوازم
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واملنطقي واحلا�سم هي الب�سرية، 
وال�سبب يف التاأكيدات االأخرية علی 
الب�سرية ه� الظروف الراهنة يف 
واملمتاز  اال�ستثنائي  وامل�قع  العامل 
الظروف  هذه  يف  اإذ  الإيران، 
ب�سرية  عامة  حركة  اأية  ت�ستدعي 
ال�ساب  اجليل  وب�سرية  عامة. 
بكثري  اأكرب  اأي�سًا  هي  احلايل 
الث�رة  اأول  �سباب  لدی  كان  مّما 

وبعدها. 

مكافحة  اأجل  من  االأهم  فامل�ساألة 
اال�ستكبار.  معرفة  هي  اال�ستكبار 
الق�ی  اأو  الق�ة  ه�  فاال�ستكبار 
املالية  باإمكاناتها  تتدّخل  التي 
ال�س�ؤون  والع�سكرية واالإعالمية يف 
الداخلية للبلدان وال�سع�ب االأخری 

وكاأّنها متلكها.
يف  االأمريكية  احلك�مة  اأداء  واإّن 
وخ�س��سًا  املختلفة،  العامل  بلدان 
عن  يك�سف  االإ�سالمية  البلدان 

باملعنی  لها  اال�ستكباري  ال�جه 
انت�سار  فبعد  للكلمة،  احلقيقي 
ق�ة  وات�ساح  االإ�سالمية  الث�رة 
ال�سعب االإيراين يف اإ�سقاط النظام 
�سرعت  العميل  الفا�سد  امللكي 
االأيام  منذ  االأمريكية  احلك�مة 
وبدل  االإ�سالمية،  للث�رة  االأویل 
وتع��س  اإيران  ل�سعب  تعتذر  اأن 
ال�سربات واخل�سائر التي اأحلقتها 
به، وبدل معاجلة امل�ساكل، �سرعت 
االإيراين  ال�سعب  �سد  بالتاآمر 
وحت�لت  االإ�سالمي  والنظام 
طهران  يف  االأمريكية  ال�سفارة 
�سد  والتاآمر  للتج�س�س  مركز  اإیل 

اإيران.
�سد  االأمريكية  اجلرائم  فالئحة 
ال�سعب االإيراين ط�ال ثالثني �سنة 
�سن�ات  فقبل  كتابًا �سخمًا،  ت�سكل 
ذكر اأحد وزراء دفاع اأمريكا مكن�ن 
وطلب  االأمريكان،  ال�سا�سة  قل�ب 
ا�ستئ�سال جذور ال�سعب االإيراين، 

هي  الحالي  الشاب  الجيل  بصرية 
أكرب بكثري ممّا كان لدی شباب أول 

الثورة وبعدها

ضد  األمريكية  الجرائم  الئحة 
الشعب اإليراني طوال ثالثني سنة 

تشكل كتابًا ضخمًا
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ا�ستطاع�ا،  ما  كل  فعل�ا  وقد 
ذلك   { اجلليل  االإمام  لكّن 
ب�جه  وقف  الفذ  التاريخي  الرجل 
االإيراين  ال�سعب  اأّن  واأّكد  اأمريكا 
لي�س  اأمريكا  واأّن  يرتاجع،  لن 

مبقدورها ارتكاب اأية حماقة.
اإّن اأمريكا قامت باأية خط�ة ت�ستطيع 
االإيراين،  ال�سعب  �سد  بها  القيام 
فكانت نتيجة هذه امل�اجهة مزيدًا 
والتقّدم  ال�سعب  لهذا  الت�ّثب  من 
واالقتدار  االإ�سالمية  للجمه�رية 
املّطرد للبالد والنظام االإ�سالمي.

الوعي بمؤامرات العدو:
تب�ّسمًا  االأمريكان  تب�ّسم  كلما 
التدقيق  بعد  ات�سح  ظاهريًا 
خنجرًا  يخف�ن  اأّنهم  والدرا�سة 
مل  ن�اياهم  واأّن  ظه�رهم،  وراء 
ال  التكتيكية  االبت�سامة  فاإّن  تتغرّي. 
تخدع اإال االأطفال، واإذا ُخِدَع �سعب 
وم�س�ؤول�ه  جتارب  �ساحب  كبري 
االبت�سامات  هذه  مبثل  املنتخب�ن 
اأو غارق�ن يف  �سّذج جدًا  اإّما  فهم 
يروم�ا  حتی  ونزواتهم  اأه�ائهم 
كان  واإذا  للعدو.  اال�ست�سالم 

واأ�سحاب  اأذكياء  البالد  م�س�ؤول� 
اإیل  ومن�سّدين  ونا�سجني  جتارب 
م�سالح ال�سعب ف�س�ف لن ُيخدع�ا 

مبثل هذه االبت�سامات.

ولقد قّررت اجلمه�رية االإ�سالمية 
الكلمات  بع�س  حيال  البداية  منذ 
والر�سائل  ظاهرها  يف  اجلميلة 
املتكررة  والتحريرية  ال�سفهية 
يف  اجلديد  اجلمه�رية  رئي�س  من 
اإيران  التفاو�س مع  اأمريكا بهدف 
ت�سدر  ال  اأن  امل�سكالت،  وحل 
�سعار  واأن تالحظ  م�سبقة  اأحكامًا 
العمل،  م�ست�ی  علی  “التغيري” 
ولكّنها كّلما متّعنت يف العمل خالل 
هذه املّدة راأت خالف الكالم الذي 

جری علی االأل�سن.
فاإّنه اإذا ُخلع قفاز خمملي علی يد 
حديدية فاإّن اجلمه�رية االإ�سالمية 

أذكياء  البالد  مسؤولو  كان  إذا 
وناضجني  تجارب  وأصحاب 
الشعب  مصالح  إیل  ومنشدّين 
هذه  بمثل  يُخدعوا  لن  فسوف 

االبتسامات
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ينشد  اإليراني  الشعب  إّن 
واملصالح  والحرية  االستقالل 
العلم  يف  والتقدّم  الوطنية 
التطاول  أحد  أراد  وإذا  والتقنية، 
هذه  اإليراني  الشعب  حقوق  علی 
فإّن الشعب سيقف أمامه بكل قواه 

وسيفرض عليه الركوع

اليد،  هذه  ملثل  يدها  متد  لن 
ناحية  من  يتحّدث�ن  فاالأمريكان 
ي�ا�سل�ن  ولكّنهم  التفاو�س،  عن 
اأخری،  ناحية  من  تهديداتهم 
اأن  يجب  املفاو�سات  اإّن  ويق�ل�ن 
نت�خاها  التي  النتيجة  اإیل  تنتهي 
فهذه  وكذا.  كذا  �سنفعل  واإال  نحن 
الذئب  بني  العالقة  بعينها  هي 
واحلمل التي قال االإمام } اإّننا 

ال نريدها.

النصر حليف الشعب 
اإليراني:

قّ�تان  فيه  كانت  الذي  العهد  يف 
عظميان يف العامل وكانتا متفقتني 
علی معاداة اجلمه�رية االإ�سالمية 
ب�جههما  االإيراين  ال�سعب  وقف 
يك�ن  اأن  ويجب  عليهما،  وانت�سر 
لالأمريكيني؛  وعربة  در�سًا  هذا 
الأّن اأمريكا ال متتلك االآن ق�ة تلك 
الفرتة، بينما ت�ساعفت ق�ة النظام 

االإ�سالمي عدة اأ�سعاف.
ين�سد  االإيراين  ال�سعب  واإّن 
وامل�سالح  واحلرية  اال�ستقالل 
ال�طنية والتقّدم يف العلم والتقنية، 

واإذا اأراد اأحد التطاول علی حق�ق 
ال�سعب  فاإّن  هذه  االإيراين  ال�سعب 
و�سيفر�س  ق�اه  بكل  اأمامه  �سيقف 

عليه الرك�ع.
روح  عن  اأمريكا  تقلع  وحينما 
يف  املربر  غري  والتدخل  اال�ستكبار 
بالن�سبة  �ستك�ن  ال�سع�ب  �س�ؤون 
لنا دولة ك�سائر الدول، ولكن طاملا 
بقيت اأمريكا طامعة يف الع�دة اإیل 
ال�راء  اإیل  الزمن  واإرجاع  اإيران 
ت�ستطيع  فلن  اإيران  علی  والت�سّلط 
علی  الرتاجع  فر�س  و�سيلة  باأية 

ال�سعب االإيراين.
فال يفرح االأمريكان ببع�س االأم�ر 
االنتخابات،  بعد  واال�سطرابات 
االإيرانية  االإ�سالمية  فاجلمه�رية 
اأعمق واأق�ی جذورًا مّما يت�سّ�رون، 
االإ�سالمي  النظام  انت�سر  وقد 
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هذه  من  بكثري  اأ�سد  اأحداث  علی 
االأم�ر. وليعلم االأمريكان اأّن ب�سعة 
اجلمه�رية  واجه�ا  اأ�سخا�س 
كانت  مهما  االإيرانية  االإ�سالمية 
اأو  خبيثة  دوافع  �س�اء  دوافعهم، 
لن  بال�سذاجة،  م�سح�بة  �سيئة 
ي�ستطيع�ا فر�س ال�سجادة احلمراء 
االإيراين  ال�سعب  الأّن  الأمريكا؛ 

�سامد.

واجبات الشباب 
ومسؤولياتهم:

لل�سباب،  وامل�ستقبل  البالد  اإّن 
باالإرادة  البلد  هذا  حفظ  وينبغي 
املنبعثة  الرا�سخة  والعزمية 
واالقتدار  الديني،  االإميان  من 
رهن  االإيراين  لل�سعب  احلقيقي 
بالعلم والبحث العلمي. واإّن �سرط 
هذا االقتدار احلقيقي و�سع العلم 

بجانب احلافز الديني، ولي�س اأمام 
الق�ی الكربی واأذنابهم الداخليني 

الحقيقي  االقتدار  هذا  شرط  إّن 
وضع العلم بجانب الحافز الديني

مقتدر  �سعب  اأمام  الرتاجع  �س�ی 
م�ؤمن.

اأ�سحاب  يك�ن�ا  اأن  ال�سباب  وعلی 
وليعلم�ا  باهلل،  ظّن  وح�سن  ثقة 
وعليهم  لهم،  االإلهي  الن�سر  اأّن 
باالقتدار  االأمام  اإیل  يتقّدم�ا  اأن 
وبناء  النف�س  وتهذيب  والعزمية 

الذات علميًا.
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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.	•

األضحی والغدير محطتان مهمّتان.	•
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العظمی  اهلل  آية  سماحة  استقبل 
اإلمام القائد السيد علي الخامنئي 
من  التعبويين  من  اآلالف   }
جاء  ما  وأبرز  البالد،  أنحاء  مختلف 

في خطابه اآلتي:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

التعبوي رمز الصمود 
والبقاء والعزة الوطنية:

ال�سم�د  رمز  ه�  التعب�ي  اإّن 
واالأول�ية  ال�طنية،  والعزة  والبقاء 
الي�م هي م�اجهة  الرئي�سة للبالد 
احلرب الناعمة للعدو التي تهدف 
واخلالفات  ال�سك�ك  اإيجاد  اإیل 
و�س�ء الظّن بني اجلماهري، واأف�سل 
ه�  الهجمات  هذه  مل�اجهة  ال�سبل 
احلفاظ علی الب�سرية وتعزيزها، 
واالأمل  التعب�ية  الروح  وكذلك 
املتناهية  والدقة  بامل�ستقبل  التام 

يف ت�سخي�س االأم�ر.
فالتعبئة ا�ستثناء وحدث ال نظري له 
يف البالد. فاأن ُيدافع النا�س يف بلد 

التعبئة استثناء وحدث ال نظري له 
يف البالد
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واأكرثهم  عنا�سرهم  باأف�سل  ما 
ت�قع  اأي  بدون  النظام  عن  اإميانًا 
وبكل قدراتهم فهذا �سيء يخت�ّس 
اإيران،  يف  االإ�سالمية  بالث�رة 
النرّي لالإمام  القلب  ا�ستطاع  حيث 
هذه  اإیل  ال��س�ل  اجلليل)قده( 
احلقيقة الكربی وحتقيقها مبع�نة 

اهلل.
واأ�سيد بالدور الذي مار�سته التعبئة 
مّرت  التي  الكربی  واالمتحانات 
للث�رة،  املختلفة  امليادين  يف  بها 
الدفاع  ميدان  امليادين  هذه  ومن 
عن ا�ستقالل البلد وعّزته، اإذ ل�ال 
الدفاع  فرتة  يف  التعبئة  م�ساركة 
ب�سكل  الي�م  امل�سري  لكان  املقد�س 
اأي�سًا  احلرب  وبعد  يقينًا.  اآخر 
كانت التعبئة دومًا رائدة و�سّباقة. 

تكري�س  يف  دور  للتعبئة  كان  وقد 
ال�سيا�سيني،  وال�سم�د  االقتدار 

والبناء  الثقافية  املجاالت  ويف 
للبالد  املختلفة  فاملفاخر  والعلم، 
الي�م هي نتيجة م�ساهمة العنا�سر 
يف  واملجه�لة  والقديرة  اخلدومة 
تعرف  مل  واإذا  املختلفة،  امليادين 
�سحيحة  ب�س�رة  احلقائق  هذه 

لكان ذلك ظلمًا يف حق التعبئة.

معيار التعبئة البصيرة 
واإليمان:

وامل�ؤ�س�سات  الق�الب  ف�ق  التعبئة 
القطاعات  اأّن  ومع  الع�سكرية، 
اأق�سام  اأف�سل  من  الع�سكرية 
ال�اقع  يف  التعبئة  اأّن  اإال  التعبئة 
واملقتدرة  ال�ساملة  امل�ساركة  هي 
ال�سعب  لقطاعات  والالمتناهية 

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

املختلفة

واملؤسسات  القوالب  فوق  التعبئة 
القطاعات  أّن  ومع  العسكرية، 
أقسام  أفضل  من  العسكرية 
الواقع  يف  التعبئة  أّن  إال  التعبئة 
واملقتدرة  الشاملة  املشاركة  هي 
الشعب  لقطاعات  والالمتناهية 
للمال  أبدًا  التي ال ترتهن  املختلفة 
الفوقية،  واألوامر  واملناصب  والجاه 

ومعيارها هو البصرية واإليمان
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للمال  اأبدًا  التي ال ترتهن  املختلفة 
واجلاه واملنا�سب واالأوامر الف�قية، 

ومعيارها ه� الب�سرية واالإميان.

أهمّية التنظيم في 
جسم التعبئة:

مبا  للتعبئة  احلايل  التنظيم  اإّن 
يقبل  ال  فّذة  خ�س��سيات  من  له 
جمم�عة  اأية  يف  والتقليد  التكرار 
نافذة  حقيقة  فالتعبئة  اأخری، 
وم�ؤّثرة وهي رغم اقتدارها وق�تها 
ولي�ست املظل�مية مبعنی  مظل�مة. 
ال�سعف، وذلك كالث�رة االإ�سالمية 
اأق�ی  من  وهي  مظل�مة  تعّد  التي 
اأو  املعا�سرة،  الظ�اهر  واأنفذ 
 { اجلليل  االإمام  ك�سخ�س 
يف  النا�س  اأكرث  من  كان  الذي 
اقتداره  رغم  مظل�مية  ع�سره 

وق�ته الروحية. 
تعزيز  �سرورة  علی  واأ�سّدد 
فطاملا  وتعميقه،  التعبئة  تاأثري 

النظام  يهدد  فلن  التعبئة  كانت 
ال�سيء  وهذا  خطر  اأي  االإ�سالمي 

ركن اأ�سا�سي.

ضرورة مجابهة الحرب 
الناعمة:

والن�اق�س  االآفات  معرفة  اإّن 
حتقيق  بهدف  الالزم  والتخمني 
املزيد من التقدم �سرورة للتعبئة، 
اال�ستكبار  لهزمية  فبالنظر 
للنظام  ال�سديدة  م�اجهته  يف 
من  االأول  العقد  يف  االإ�سالمي 
احلرب  االآن  االأعداء  و�سع  الث�رة 
واالأول�ية  اأجندتهم،  يف  الناعمة 
جمابهة  هي  الي�م  الرئي�سة 
احلرب الناعمة. ويحاول العدو يف 
احلرب الناعمة ا�ستخدام االأدوات 
املتط�رة  واالت�ساالتية  الثقافية 
وبّث االإ�ساعات واالأكاذيب وت�ظيف 
بع�س الذرائع ليزرع ال�سك�ك و�س�ء 

الظّن واخلالفات بني اجلماهري.
وتعّد االأم�ر التي اأعقبت انتخابات 

التعبئة  تأثري  تعزيز  ضرورة 
وتعميقه، فطاملا كانت التعبئة فلن 
خطر  أي  اإلسالمي  النظام  يهدد 

وهذا الشيء ركن أساسي

والنواقص  اآلفات  معرفة  إّن 
تحقيق  بهدف  الالزم  والتخمني 

املزيد من التقدم ضرورة للتعبئة



34

لهذا  من�ذجًا  اجلمه�رية  رئا�سة 
االأ�سل�ب، ففي هذه االأم�ر اأوجدوا 
بذريعة  واخلالفات  ال�سك�ك 
النا�س  قل�ب  ليكّدروا  االنتخابات 
امل�س�ؤولني،  وجتاه  بع�سهم  جتاه 
امل�سّببة  االأج�اء  هذه  مثل  ويف 
عنا�سرهم  يدخل�ن  والف��س�ية 
واملتدّربة  واخلائنة  املغر�سة 
وخمّلة،  تخريبية  اأعمال  ملمار�سة 
ب�سبب  �سيئًا  يجن�ا  مل  ولكّنهم 
يف  فال�سبب  النا�س.  ب�سرية 
تاأكيدي املتكّرر علی �سرورة حتلي 
الظروف  يف  بالب�سرية  املجتمع 
ما  النا�س  يعلم  اأن  ه�  الراهنة 
متييز  وي�ستطيع�ا  يح�سل،  الذي 
وراء  تقف  التي  االأ�سلية  العنا�سر 
الك�الي�س والعنا�سر اخلائنة وذات 

الن�ايا ال�سيئة عن اأبناء ال�سعب.
تعكري  اإیل  ت�ؤدي  خط�ة  فاأية 
واإیل  باالتهامات  و�سحنه  االأج�اء 
هي  ببع�سهم  الظّن  النا�س  اإ�ساءة 

يف �سرر البالد.

االتحاد أمام مؤامرات 
العدو:

جميع  يّتحد  اأن  علی  اأ�سر  اإّنني 

ال�سيا�سية  والتيارات  ال�سعب  اأبناء 
االأفراد  اأولئك  مقابل  املختلفة 
اأ�سل  يعار�س�ن  الذين  املعدودين 
وهدفهم  البالد  وا�ستقالل  الث�رة 
تقدمي البالد الأمريكا واال�ستكبار.

بني  التمييز  �سرورة  علی  واأوؤّكد 

فيها  مبا  الهائلة  ال�سعب  قطاعات 
عنا�سر  وبني  والع�ام  اخل�ا�س 
معدودة باعت نف�سها، فينبغي عدم 
تعكري االأج�اء ببع�س الت�سريحات 
النا�س  ي�سعر  بحيث  والكلمات 
بع�سهم  جتاه  الظّن  و�س�ء  بالتيه 
فهذا  وامل�س�ؤولني.  النخبة  وجتاه 

لي�س باالأمر ال�سائب.
بّث  دومًا  يحاول�ن  للذين  واأق�ل 
ون�سر  الظّن  و�س�ء  اخلالفات 
االأعمال  هذه  مثل  اأّن  االإ�ساعات 
العدو  اإرادة  ل�سالح  ت�سّب 

جميع  يتّحد  أن  علی  أصر  إنّني 
السياسية  والتيارات  الشعب  أبناء 
األفراد  أولئك  مقابل  املختلفة 
أصل  يعارضون  الذين  املعدودين 
وهدفهم  البالد  واستقالل  الثورة 

تقديم البالد ألمريكا واالستكبار



35

رئي�س  �س�اء  البالد،  فم�س�ؤول� 
اأو  املجل�س  رئي�س  اأو  اجلمه�رية 
اأو رئي�س  الق�سائية  ال�سلطة  رئي�س 
جممع ت�سخي�س م�سلحة النظام، 
بزمام  مي�سك�ن  اأ�سخا�س  كّلهم 
ال�سعب  يثق  اأن  البالد ويجب  اأم�ر 

بهم ويح�سن الظّن بهم.
كما اأّن بث ال�سك�ك بعد االنتخابات 
عن  الر�سميني  امل�س�ؤولني  اأداء  يف 
الداخلية  وزارة  مثل  االنتخابات، 
وجمل�س �سيانة الد�ست�ر، ه� م�سر 

جدًا وهذا ما يريده االأعداء.

واجبات الشباب 
التعبويين:

اأدع�ا ال�سباب التعب�يني اإیل متتني 
ومراعاة  وب�سريتهم  اإميانهم 
ت�سخي�س  يف  واملعايري  امل�ازين 
االأم�ر، فال ميكن ت�سمية اأي �سخ�س 
منافقًا ب�سبب خطاأ ارتكبه، كما ال 
معاديًا  �سخ�س  اأي  اعتبار  ميكن 
يف  اختالف  ب�سبب  الفقيه  ل�الية 

الراأي ووجهات النظر.
هي  التعب�يني  الأبنائي  وت��سيتي 
املحفزات  علی  املقتدر  احلفاظ 
واإیل  بامل�ستقبل  واالأمل  واالإميان 

يف  الكبري  التدقيق  ذلك  جانب 
وامل�ساديق  االأم�ر  ت�سخي�س 
يف  الدقة  عدم  اإّن  اإذ  املختلفة 
ت�سخي�س امل�ساديق يت�سّبب اأحيانًا 

يف خ�سائر فادحة.

يف  م�ؤخرًا  امل�سه�د  الت�ّجه  ويعّد 
العلمي  العلم واالإبداع  التعبئة نح� 
واالأن�سطة الثقافية ظاهرة مباركة 
جدًا وحمم�دة اإذ اإّن البالد بحاجة 
اإال  تتحّقق  ال  خمتلفة  اأعمال  اإیل 
كانت  فطاملا  التعب�ية.  بالروح 
والنقاء  ال�سدق  وروح  التعبئة 
املمن�نة  غري  ال�سخية  واخلدمة 
وخ�س��سًا  النا�س،  بني  قائمة 
االأعداء  ي�ستطيع  فلن  ال�سباب، 
والث�رة  للبالد  �سربة  اأية  ت�جيه 
فالذين  االإ�سالمي.  والنظام 

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

املختلفة
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العدو  من  باإ�سارات  يريدون 
جمابهة  وبابت�ساماته  وبت�سجيعه 
والد�ست�ر  االإ�سالمي  النظام 
العظيمة  اجلماهريية  واحلركة 
روؤو�سهم  يرطم�ن  اأّنهم  ليعلم�ا 
بال�سخ�ر وم�ساعيهم هذه ال طائل 

من ورائها.
ذكری  مبنا�سبة  بالتعازي  واأتقّدم 
الباقر  حممد  االإمام  ا�ست�سهاد 
 Q االإمام  ذلك  فعهد   ،Q
االإ�سالمي  التيار  انبعاث  عهد  ه� 

االأ�سيل مقابل التحريفات.

األضحى والغدير 
محطتان مهمّتان:

االإ�سالميان  العيدان  هذان 
يف  مهمتان  حمطتان  الكبريان 
ففي  االإمامة،  م��س�ع  خ�س��س 
اإبراهيم  النبي  نال  االأ�سحی  عيد 
Q مقام االإمامة بعد امتحانات 

عهد  هو  الباقر)ع(  اإلمام  عهد 
األصيل  اإلسالمي  التيار  انبعاث 

مقابل التحريفات

ع�سرية ويف ي�م عيد غدير خم تبّ�اأ 
ال�الية  مقام   Q علي  االإمام 

الرفيع بعد اختبارات كربی.
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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.  
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سّفاحني  االإرهابيني  جرمية  اإّن 
من  اأكرث  ك�سفت  بل��س�ستان  يف 
ال�سيطاين  ال�جه  عن  ال�سابق 
املدع�مني  وال�حدة  االأمن  الأعداء 
التج�ّس�سية  املنظمات  قبل  من 
فقتل  اال�ستكبارية.  الدول  لبع�س 
امل�ؤمنني امل�سّحني كالقائد ال�سجاع 
املخل�س ال�سهيد ن�رعلي �س��سرتي، 
من  املنطقة  تلك  قادة  و�سائر 
االإخ�ة  من  والع�سرات  البالد، 
والبل��س  والفر�س  وال�سنة  ال�سيعة 
االإيراين،  ال�سعب  له� جرمية �سد 
وخ�س��سًا منطقة بل��س�ستان، التي 
رّكز ه�ؤالء النا�س ال�سرفاء هممهم 
وبذل�ا  وعمرانها،  اأمنها  علی 

جه�دهم من اأجلها باإخال�س.

إّن جريمة اإلرهابيني السّفاحني يف 
بلوشستان كشفت أكثر من السابق 
ألعداء  الشيطاني  الوجه  عن 
من  املدعومني  والوحدة  األمن 
لبعض  التجسّسية  املنظمات  قبل 

الدول االستكبارية
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ا�ست�سهاد  واأعّزي  اأبارك  واإّنني 
وخ�س��سًا  احلدث،  هذا  �سحايا 
�س��سرتي  ال�سهيدين  القائدين 
وحممد زاده، و�سائر اأفراد احلر�س 
االأعزاء لع�ائلهم املحرتمة، واأ�ساأل 
الدرجات،  عل�  لهم  تعایل  اهلل 

وال�سفاء العاجل للم�سابني. 

االأعمال  هذه  اأّن  االأعداء  وليعلم 
زعزعة  ت�ستطيع  لن  ال�سيطانية 
لل�سعب  الرا�سخة  العزمية 
العّزة  طريق  يف  لل�سري  وامل�س�ؤولني 
االإ�سالم  طريق  وه�  والفخر، 
والكفاح �سد جن�د ال�سيطان، ولن 
تتمّكن من النيل من وحدة املذاهب 

والق�ميات االإيرانية وتعاطفها.
اال�ستكبار  مرتزقة  اأي�سًا  وليتيقن 
النظام  يد  اأّن  القذرون  االأذالء 
ر  تق�سّ لن  املقتدرة  االإ�سالمي 
اأمن  عن  الدفاع  يف  واحدة  حلظة 
واأهلها  املظل�مة  املنطقة  تلك 
املعتدين  تعاقب  و�س�ف  االأوفياء، 
علی اأرواح النا�س واأم�الهم واأمنهم 

ملا اقرتف�ه من اأعمال خيانية.

األعمال  هذه  أّن  األعداء  ليعلم 
زعزعة  تستطيع  لن  الشيطانية 
للشعب  الراسخة  العزيمة 
طريق  يف  للسري  واملسؤولني 
اإلسالم  وهو طريق  والفخر،  العزّة 
ولن  الشيطان،  جنود  ضد  والكفاح 
تتمّكن من النيل من وحدة املذاهب 

والقوميات اإليرانية وتعاطفها
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نداء - 2 -

المناسبة: رحيل العالم الديني حجة اإلسالم والمسلمين السيد 
مرتضى نجومي.    

الزمان: 2009/11/18. 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

رحيل  مبنا�سبة  تعزياتي  اأقدم 
العامل ال�رع اجلليل املرح�م حجة 
ال�سيد  احلاج  وامل�سلمني  االإ�سالم 
عليه  اهلل  رحمة  جن�مي  مرت�سی 
املجتمع  لعم�م حمّبيه، وخ�س��سًا 
االأوفياء  واالأهايل  والفني  العلمي 
يف كرمان�ساه اأر�س النقاء واملروءة، 

ولعائلته الكرمية. 
لقد كان فقيهًا اأخالقيًا و�سعبيًا ويف 
ال�قت نف�سه فّنانًا �سالعًا و�سهريًا، 
يف  اإقامته  �سن�ات  ط�ال  بذل  وقد 
كرمان�ساه ومن م�قعه كعامل عامل 
وم�س�ؤول جه�دًا قيمة وم�سك�رة يف 
واالأخالقية  الدينية  الرتبية  خدمة 
م�سافًا  املنطقة  تلك  الأهايل 
يف  الث�رة  فرتة  خالل  جله�ده 
اجلمه�رية  نظام  اأهداف  حتقيق 
علی  م�سّرًا  وبقي  االإ�سالمية، 
امل�ستقيم  الث�رة  �سراط  يف  ال�سري 

وحتّمل امل�ساق يف �سبيل ذلك.
اإّن فقدانه خ�سارة لتلك املحافظة، 
وخ�س��سًا االأو�ساط العلمية والفنية 
فيها. فن�ساأل اهلل تعایل تع�ي�سها، 

لتلك  االإلهيان  والغفران  والرحمة 
الروح النقية املخل�سة.
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نداء - 3 -

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

رحيل  مبنا�سبة  تعزياتي  اأقدم 
ال�سيد  املرح�م  امللتزم  ال�ساعر 
حمم�د �ساهرخي رحمة اهلل عليه 
البالد  يف  والفني  االأدبي  للمجتمع 
ال�سميمي  �سعره  حمبي  وجلميع 

ولعائلته املحرتمة. 
لقد كان من رواد �سعر الث�رة ويف 
هّب�ا  الذين  الفنانني  اأوائل  عداد 
الكالم  بر�سيد  الث�رة  لن�سرة 
ب�سراحة  فّنه  ووّظف  والبيان، 
و�سدق خلدمة اأهدافها ال�سامية. 

ل�سعر  واملت�ّثب  ال�ساب  اجليل  اإّن 
ال�ساعر اجلزل  لهذا  الث�رة مدين 
وغريه من االأ�ساتذة الرواد يف هذه 
ال�ساحة الزاخرة باملفاخر، وعلينا 
الرواد  ه�ؤالء  قدر  معرفة  جميعًا 
ال�ا�سعة  اجلبهة  لهذه  والفاحتني 

اخلطرية. 
اأ�ساأل اهلل تعایل الرحمة والر�س�ان 

لهذا ال�ساعر وال�سديق العزيز.
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نداء - 4 -

المناسبة: نداء لحجاج بيت اهلل الحرام 1430 هـ.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

الحج ربيع المعنوية:
وتاأّلق  املعن�ية  ربيع  احلج  م��سم 
ومرا�سم  العامل،  اآفاق  يف  الت�حيد 
تطهري  ب��سعه  زالل  ينب�ع  احلج 
احلاج من اأدران املع�سية والغفلة، 
واإعادة اأن�ار الفطرة االإلهية لروحه 
التفاخر  ثياب  فرتك  وف�ؤاده. 
والتمايز يف ميقات احلج والدخ�ل 
الل�ن  ذي  العام  االإحرام  ث�ب  يف 
ل�ن  ل�حدة  ورمز  م�ؤ�سٌر  ال�احد 
رمزي  واأمٌر  االإ�سالمية  االأمة 
اأينما  وتعاطفهم  امل�سلمني  الحتاد 
و�سعار احلج ه�  العامل.  كان�ا من 
اإله واحد فله  »فاإلهكم  من جانب:  
من  وه�  املخبتني«،  وب�ّسر  اأ�سلم�ا 
احلرام  »وامل�سجد  اآخر:  جانب 
العاكف  للنا�س �س�اء  الذي جعلناه 
فالكعبة  وهكذا  والباد«...  فيه 
الت�حيد  لكلمة  متثيلها  عن  ف�ساًل 

واالأخ�ة  الكلمة  ت�حيد  مظهر  هي 
وامل�ساواة االإ�سالمية.

الحجّ مظهر اتحاد 
المسلمين:

من  هنا  املتجّمعني  امل�سلمني  علی 
لط�اف  �س�قًا  العامل  اأ�سقاع  كافة 
الر�س�ل  مرقد  وزيارة  الكعبة 
هذه  اغتنام  عليهم   P االأعظم 
االأخ�ة  اأوا�سر  لت�طيد  الفر�سة 
للكثري من  بينهم، ويف ذلك عالج 
منها  تعاين  التي  الكربی  االآالم 
الي�م  ونالحظ  االإ�سالمية.  االأمة 
للعامل  امل�سيئني  يد  اأّن  ب��س�ح 
بني  التفريق  علی  تعمل  االإ�سالمي 
امل�سلمني اأكرث من ال�سابق، هذا يف 
حني حتتاج االأمة االإ�سالمية الي�م 
اإیل االن�سجام والتعاطف اأكرث من 
الدامية  اأي وقت م�سی. فالقب�سة 
الفجائع  الي�م  ترتكب  لالأعداء 
امل�اطن  من  الكثري  يف  علنًا 
االأمل  تعاين  وفل�سطني  االإ�سالمية. 
�سيطرة  حتت  املتفاقمة  واملحن 
خبث ال�سهاينة. وامل�سجد االأق�سی 
واأهايل  حقيقي.  خلطر  عر�سة 
غزة املظل�م�ن ال يزال�ن بعد تلك 

بوسعه  زالل  ينبوع  الحج  مراسم 
املعصية  أدران  من  الحاج  تطهري 
الفطرة  أنوار  وإعادة  والغفلة، 

اإللهية لروحه وفؤاده
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يعي�س�ن  امل�سب�قة  غري  املذبحة 
اأ�س�ء الظروف. واأفغان�ستان تعاين 
حتت  جديدة  م�سيبة  من  ي�م  كل 
اأحذية املحتلني. وانعدام االأمن يف 
ا�ستقرارهم  النا�س  ي�سلب  العراق 
وراحتهم. واقتتال االأخ�ة يف اليمن 
ي�ؤّجج حرقة جديدة يف قلب االأمة 

االإ�سالمية.

الوعي بمكائد العدو 
ومؤامراته:

اأنحاء  �ستی  من  امل�سلم�ن  فليفّكر 
التدبري  مّت  واأين  كيف  العامل 
واحلروب  للفنت  والتخطيط 
واملذابح  واالغتياالت  والتفجريات 
االأع�ام  وقعت خالل  التي  العمياء 
واأفغان�ستان  العراق  يف  االأخرية 
وباك�ستان؟ وملاذا مل تكن ال�سع�ب 
واملحن  امل�سائب  هذه  كل  ت�سهد 

واالمتالكي  الع�سفي  الدخ�ل  قبل 
اأمريكا  بزعامة  الغربية  للجي��س 
اإیل هذه املنطقة؟ فاملحتل�ن - من 
املقاومة  حركات  ي�سّم�ن   - ناحية 
ولبنان  فل�سطني  يف  ال�سعبية 
ومن  اإرهابيني،  االأخری  واملناطق 
ويق�دون  ينّظم�ن  اأخری  ناحية 
والق�مي  الطائفي  االإرهاب 

ال�ح�سي بني �سع�ب هذه املنطقة. 
ولقد عانت منطقة ال�سرق االأو�سط 
اأفريقيا خالل فرتة ط�يلة  و�سمال 
الزمان  من  قرن  من  والأكرث 
واالإذالل  واالحتالل  اال�ستغالل 
الغربيتني  الدولتني  يد  علی 
ومن  وغريهما  وفرن�سا  بريطانيا 
نهب  وجری  اأمريكا،  يد  علی  ثم 
روح  وقمع  الطبيعية  م�سادرها 
�سع�بها  و�سارت  فيها،  التحّرر 

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

األمة اإلسالمية

أنحاء  شتی  من  املسلمون  فليفّكر 
التدبري  تمّ  وأين  كيف  العالم 
والحروب  للفتن  والتخطيط 
واملذابح  واالغتياالت  والتفجريات 

العمياء
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املعتدين،  االأجانب  طمع  رهينة 
ال�سح�ة  �سرّيت  اأن  وبعد 
املقاومة  وحركات  االإ�سالمية 
ال�سعبية م�ا�سلة ذلك ال��سع �سيئًا 
وحينما  اجلائرين،  علی  متعذرًا 
والعروج  ال�سهادة  روح  عادت 
للظه�ر  اهلل  �سبيل  ويف  اهلل  اإیل 
�ساحة  يف  فذ  كعامل  اأخری  تارة 
املعتدون  جلاأ  االإ�سالمي،  اجلهاد 
التزوير  اأ�ساليب  اإیل  املنفعل�ن 
حمّل  اجلديد  اال�ستعمار  واأحّل�ا 
�سيطان  اأّن  اإال  ال�سابق.  االأ�سل�ب 
اأنزل  ال�ج�ه  املتعّدد  اال�ستعمار 
من  قدراته  كل  الي�م  ال�ساحة  اإیل  
الق�ات  من  االإ�سالم،  تركيع  اأجل 
احلديدية  والقب�سات  الع�سكرية 
�سال�سل  اإیل  العلني  واالحتالل 
وا�ستخدام  ال�سيطانية  الدعاية 
االأكاذيب  بّث  اأنظمة  من  االآالف 
جماميع  تنظيم  ومن  واالإ�ساعات، 
االإرهاب والقتل ال�ح�سي اإیل  ن�سر 
واإنتاج  االأخالقي  الف�ساد  اأدوات 
عزمية  ون�سف  املخدرات  وت�زيع 
واأخالقهم، ومن  ال�سباب وروحهم 
علی  ال�ساملة  ال�سيا�سية  الهجمات 

مراكز املقاومة اإیل اإثارة النخ�ات 
الطائفية  والع�سبيات  الق�مية 

وخلق العداء بني االإخ�ان.

الوحدة تحبط مؤامرات 
العدو:

الظّن  وح�سن  املحبة  حّلت  اإذا 
امل�سلمة  ال�سع�ب  بني  والتعاطف 
االإ�سالمية  والق�ميات  الفرق  وبني 
ال�سلبية  والنظرة  الظّن  حمّل �س�ء 
ف�س�ف  االأعداء  يريدها  التي 
من  االأكرب  اجلانَب  ذلك  ُيحبُط 
وتدابريهم  امل�سيئني  م�ؤامرات 
امل�س�ؤومة  خمططاتهم  و�سيجه�ُس 
ال�سيطرة  من  مزيد  اإیل  الرامية 
من  فاحلج  االإ�سالمية.  االأمة  علی 
اأف�سل الفر�س لتحقيق هذا الهدف 

ال�سامي.
تعاونهم  وبف�سل  امل�سلمني  واإّن 
امل�سرتكة  االأ�س�س  علی  واعتمادهم 
وال�سنة  القراآن  بها  ينطق  التي 
ال�ق�ف  علی  القدرة  �سيكت�سب�ن 
املتعدد  ال�سيطان  هذا  اأمام 
باإرادتهم  عليه  واالنت�سار  ال�ج�ه 
االإ�سالمية  فاإيران  واإميانهم. 
اخلميني  االإمام  لدرو�س  باتباعها 
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لهذه  بارز  من�ذج   { الكبري 
املقاومة الناجحة. ولقد ُهزم�ا يف 

اإيران االإ�سالمية.  

فثالث�ن عامًا من احليل وامل�ؤامرات 
تدبري  من  ابتداء  والعداء 
املفرو�سة  واحلرب  االنقالبات 
احلظر  واإیل  اأع�ام  ثمانية  ط�ال 
االأم�ال،  وم�سادرة  االقت�سادي 
والدعائية  النف�سية  احلرب  ومن 
اإیل  االإعالمية  واال�سطفافات 
النم�  دون  احل�ؤول  حماوالت 
العل�م  علی  والت�فر  العلمي 
بل  الن�وية،  العل�م  ومنها  احلديثة 
يف  ال�سافر  والتدخل  والتحري�س 
ق�سية االنتخابات االأخرية الرائعة 
كلها  حت�لت  باملعاين،  والزاخرة 
اإیل م�ساهد لهزمية العدو وانفعاله 

وتيهه وجت�ّسدت االآية القراآنية »اإّن 
مرة  �سعيفًا«  كان  ال�سيطان  كيد 

اأخری اأمام اأنظار االإيرانيني.
فيه  اأخذت  اآخر  م�طن  اأي  ويف 
العزمية  من  النابعة  املقاومة 
اإیل  ال�سعب  باأيدي  واالإميان 
املت�سّدقني  امل�ستكربين  م�اجهة 
امل�ؤمنني  حليف  الن�سر  كان 
م�سري  والف�سيحة  والهزمية 
املبني  فالفتح  املحت�م.  الظاملني 
لالأيام الثالثة والثالثني يف لبنان، 
واجلهاد ال�سامخ املنت�سر لغزة يف 
االأع�ام الثالثة االأخرية �ساهٌد حّي 

لهذه احلقيقة.

البراءة من المشركين في 
القول والفعل:

احلجاج  لعم�م  االأكيدة  ت��سيتي 
ال�سعداء، وخ�س��سًا لعلماء البلدان 
احلا�سرين  وخطبائها  االإ�سالمية 
وخلطباء  االإلهي،  امليعاد  هذا  يف 

تعاونهم  وبفضل  املسلمني  إّن 
واعتمادهم علی األسس املشرتكة 
والسنة  القرآن  بها  ينطق  التي 
الوقوف  علی  القدرة  سيكتسبون 
أمام هذا الشيطان املتعدد الوجوه 
واالنتصار عليه بإرادتهم وإيمانهم

الفتح املبني لأليام الثالثة والثالثني 
املنتصر  الشامخ  لبنان، والجهاد  يف 
األخرية  الثالثة  األعوام  يف  لغزة 

شاهدٌ حيّ لهذه الحقيقة
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اجلمعة يف احلرمني ال�سريفني هي 
ومعرفة  للم�ساألة  ال�سحيح  الفهم 
ف�ا  ال�اجب الف�ري الي�م، واأن يعرِّ
م�ستمعيهم وبكل قدراتهم م�ؤامرة 
اأعداء االإ�سالم، ويدع�ا النا�س اإیل 
االألفة واالحتاد، ويتجّنب�ا بجّد كلَّ 
ما من �ساأنه اإثارة �س�ء ظّن امل�سلمني 
دوافعهم  كل  وي�سّب�ا  ببع�سهم، 
وهتافاتهم �سد امل�ستكربين واأعداء 
اأي  الفنت  وراأ�س  االإ�سالمية  االأمة 
يبدوا  واأن  واأمريكا،  ال�سهي�نية 
اأق�الهم  يف  امل�سركني  من  الرباءة 

واأفعالهم.

هدايته  بت�سرع  تعایل  اهلل  اأ�ساأل 
ولكم  يل  ورحمته  وع�نه  وت�فيقه 

جميعًا.
اهلل  ورحمة  عليكم  وال�سالم 

وبركاته...

الفهم  هي  األكيدة  توصيتي 
الصحيح للمسألة ومعرفة الواجب 

الفوري اليوم
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اإلمام الخميني }
في فكر القائد
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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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مفردات خط اإلمام }:
االإمام  اأطلقها  التي  ال�سعارات  اإن 
واأرفع  واأ�سمی  اأرقی  هي   {
خلفها،  ما�س�ن  واإّننا  ال�سعارات، 
فهي �سعاراتنا... ف�سعارات االإمام 
حياة  اأ�سد  فينا  حية  �ستظل   {

من كل �سيء1...
االإمام  هذا  خط  يف  الي�م  واإّنني 
العظيم } �ساأدافع بكل وج�دي 
الفقيه  والية  اأ�سل  عن  وق�تي 

االإلهية  وباملع�نة  وم�ستتبعاته... 
�ساأق�م بتكليفي يف جميع امل�ارد2.

بنّي  قد   { العزيز  فاإمامنا 
وا�سع  جمال  يف  املتني  الفقه  هذا 
وبنظرة عاملية وحك�مية، واأبرز لنا 

1- من كالم ل�سماحته، بتاريخ: 23/ 4/ 1368 هـ.�ش.

2- من كالم ل�سماحته، بتاريخ: 18/ 10/ 1368 هـ.�ش.

وا�سحة  تكن  مل  الفقه  من  اأبعادًا 
من قبل3.

مشخّصات خط 
اإلمام}:

هناك خطان ال اأكرث، اخلط االأول: 
الث�رة  واأن�سار  الث�رة  خط  ه� 
وهناك   .{ االإمام  واأن�سار 
هذه  اأعداء  خط  اأي�سًا:  اآخر  خط 

الث�رة... اأ�سحاب ال�سغائن4.
ومن هنا يربز كالم االإمام }، 
اهلل،  يف  والفاين  اهلل  ایل  الداعي 
اإ�سالم  اإیل  االإ�سالم  م  ق�سَّ حيث 

حممدي اأ�سيل واإ�سالم اأمريكي.
ه�  االأ�سيل  املحمدي  فاالإ�سالم 
واإ�سالم  والق�سط،  العدل  اإ�سالم 

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

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

اإلمام  هذا  خط  يف  اليوم  إنّني 
العظيم } سأدافع بكل وجودي 
الفقيه  والية  أصل  عن  وقوتي 
اإللهية  وباملعونة  ومستتبعاته... 

سأقوم بتكليفي يف جميع املوارد

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

االستسالم...
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العّزة، اإ�سالم الدفاع عن ال�سعفاء 
واإ�سالم  واملحرومني،  واحلفاة 
املظل�مني  حق�ق  عن  الدفاع 
جهاد  واإ�سالم  وامل�ست�سعفني، 
اال�ست�سالم...  وعدم  االأعداء 
اإ�سالم  ه�  االأمريكي  واالإ�سالم 
االأمل  يعرف�ن  ال  الذين  املرّفهني 
باأنف�سهم  اإال  يفكرون  وال  وامل�سقة 

ومبنافعهم احلي�انية5.

وسائل اإلمام }:
اأهداف  هي  اأهدافنا  كانت  اإذا 
ه�  خطنا  كان  واإذا   { االإمام 
اأن  فيجب   ،{ االإمام  خط 
االإمام  و�سائل  اأي�سًا  و�سائلنا  تك�ن 
كانت   { االإمام  وو�سيلة   ،{

5- من كالم �سماحته: 14/ 4/ 1368 هـ.�ش.

ن�ستعني  فتعاَل�ا  باهلل.  اال�ستعانة 
ممكن  غري  وهذا  اإذن،  باهلل 
وترك  االإخال�س  مع  اإال  بالل�سان، 
العالقة  وبتق�ية  املعا�سي... 
دائم  در�س  فهذا  اهلل.  وبني  بيننا 
الدر�س  هذا  يبقی  اأن  ويجب  لنا، 

حا�سرًا يف اأذهاننا6.

6- من كالم ل�سماحته، بتاريخ: 10/ 12/ 1368 هـ.�ش.

أهداف  هي  أهدافنا  كانت  إذا 
هو  خطنا  كان  وإذا   { اإلمام 
أن  فيجب   ،{ اإلمام  خط 
اإلمام  وسائل  أيضًا  وسائلنا  تكون 
}، ووسيلة اإلمام } كانت 
ممكن  غري  وهذا  باهلل،  االستعانة 

إال مع اإلخالص وترك املعاصي
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قضايا المجتمع اإلنساني
في فكر القائد
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قضايا المجتمع اإلنساني
في فكر القائد
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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:	•

1- احلق�ق ال�سيا�سية للمراأة يف االإ�سالم.
2- دور املراأة يف املجتمع.

3- ظلم املراأة يف البيئة العائلية.
4- الق�سية االأ�سا�سية للمراأة.

5- التعادل يف احلق�ق االإن�سانية بني املراأة والرجل.
معارضة االستكبار لإلسالم بذريعة حقوق اإلنسان.	•

العنف والالعنف.	•
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 معيار حقوق اإلنسان في 
اإلسالم:

اإّن املدر�سة االإ�سالمية هي مدر�سة 
االإن�سانية،  والقيم  االإن�سانية 
واملروة  الرحمة  اإ�ساعة  ومدر�سة 
مدر�سة  االإن�سانية...  واالأخ�ة 
االجتماعية  احلق�ق  يف  معيارها 
فيها  ي�ؤخذ  ال  اأمة  ُتقّد�س  »لن  ه�: 
غري  الق�ي  من  حقه  لل�سعيف 
يداه  اخلالية  فال�سخ�س  متمتع«. 
يجب  املجتمع  يف  والق�ة  املال  من 
اأن ي�ستطيع اأخذ حقه من الق�ي – 
ذي املال والق�ة – بال اأية م�سكلة. 
هذه هي ر�سالة االإ�سالم. وهذا ه� 
املجتمع االإ�سالمي ال�سحيح. هذه 
اإليها  جتتذب  التي  هي  الر�سالة 
من  مكان  فاأي  الي�م.  ال�سع�ب 
الطريقة؟  بهذه  الي�م  يدار  العامل 
فاأية دميقراطية اأم اأية ليربالية، اأم 
اأية حق�ق اإن�سان مزع�مة ت�ستطيع 
الي�م طرح مثل هذا ال�سيء وال�سري 

الي�م  يعمل�ن  اإمّنا  بل  هداه؟  علی 
باالجتاه املعاك�س.

اإلنسان  حقوق  أساس 
في النظام اإلسالمي:

نظام  يعر�سه  الذي  الفكر  اإّن 
علی  الي�م  االإ�سالمية  اجلمه�رية 
علی  وقائم  جديد  جد  فكر  العامل 
العامل  تعّ�د  وقد  الدين.  اأ�سا�س 
علی  املادية  وروؤاه  حتليالته  يف 
ف�سل احلداثة عن االأفكار االإلهية 
قطبني  يف  وجعلهما  واملعن�ية 
متقابلني. فاأي �سيء ديني ومعن�ي 
غري  اأو  اإ�سالميًا  كان  �س�اء   –
وه�  للما�سي  ينتمي   – اإ�سالمي 
�سيء  وكل  رجعي.  �سيء  بالتايل 
جديد وحداثي فه� بال�سرورة علی 
بال�سيء  ولي�س  الدين  من  ال�سد 
املعن�ي. هذا ت�س�ر خاطئ للدين. 
واالأمر الي�م علی العك�س من ذلك، 
فالعدالة االجتماعية التي تطرحها 
وحق�ق  االإ�سالمية  اجلمه�رية 
يطرحه  الذي  بالنح�  االإن�سان 
يطرح  مّما  بكثري  اأرقی  االإ�سالم 

فيها  يؤخذ  ال  أمة  تُقدّس  لن 
غري  القوي  من  حقه  للضعيف 

متمتع
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فالعدالة  الدميقراطي.  العامل  يف 
اجلمه�رية  يف  االجتماعية 
تقدمًا  اأكرث  االإيرانية  االإ�سالمية 
تطلقه  الذي  ال�سيء  من  وتط�رًا 
وحق�ق  باالإ�سرتاكية.  ي�سمی  ما 
يف  الفردية  واحلريات  االإن�سان 
اإيران اأكرث تقدمًا مما يطرح فيما 
ما  وهذا  بالدميقراطية،  ي�سمی 

ي�ؤيده العامل. 

حقوق  ضمانة  اإلسالم 
اإلنسان:

يحتاج  ال  االإ�سالمي  العامل  اإّن 
وحق�ق  الدميقراطية  �سعيد  علی 
الغرب  و�سفات  اإیل  االإن�سان 
مرات.  عدة  واملن�س�خة  املغل�طة 
فالدميقراطية مدرجة يف التعاليم 
من  االإن�سان  وحق�ق  االإ�سالمية، 
اأبرز ما يق�له االإ�سالم. فاالإ�سالم 

االإن�سان  حرمة  عن  املحامي  ه� 
االأخالق  �سمانة  وه�  وحق�قه، 
باالأمن  واملنادي  والف�سيلة، 
االأكاذيب  واأقبح  واال�ستقرار. 
الذين  يرتكبه  ما  هي  التهم  واأالأم 
من  ال�سد  علی  االإ�سالم  ي�سع�ن 
واالأمن،  ر  والتح�سّ االإن�سان  حق�ق 
لتربير  اأداًة  ذلك  من  ويجعل�ن 
والت�سّلط  للق�ة  الظامل  تعّط�سهم 

علی ال�سع�ب امل�سلمة. 
علي  امل�ؤمنني  اأمري  االإمام  ويكتب 
بن اأبي طالب Q ملالك االأ�سرت 
يف   331 املعروف)رقم  كتابه  يف 
النا�س  مع  كْن  اأن  البالغة(  نهج 
كالذئب  معهم  تكْن  وال  وكذا،  كذا 
يق�ل  ثم  افرتا�سهم.  يروم  الذي 
اإّما  �سنفان،  »فاإّنهم  ذلك:  بعد 
لك  نظري  واإّما  الدين  يف  لك  اأخ 
يف اخللق«... اأي اإّنهم ب�سر مثلك. 
االإ�سالم غري مهم  اأّن  نری  وهكذا 
بالن�سبة لالإمام علي Q يف مقام 
الدفاع عن املظل�م واإحقاق حق�ق 
االإن�سان. فامل�سلم وغري امل�سلم لهما 
منطق  اأي  فالحظ�ا  احلق.  هذا 

حرمة  عن  املحامي  هو  اإلسالم 
ضمانة  وهو  وحقوقه،  اإلنسان 
األخالق والفضيلة، واملنادي باألمن 

واالستقرار
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رفيع هذا واأية راية �ساخمة رفعها 
االإمام علي Q يف التاريخ. واإذا 
بالبع�س يف العامل الي�م يت�سدق�ن 
ذلك  وما  االإن�سان،  حق�ق  با�سم 
منهم اإاّل حم�س كذب ورياء، فهم 
اأية  ال يراع�ن حق�ق االإن�سان علی 
رقعة من االأر�س حتی يف بلدانهم، 
ناهيك عن مراعاتهم لها يف اأنحاء 

العامل االأخروي! 

احلقيقي  باملعني  االإن�سان  فحق�ق 
اأمري  االإمام  بها  وعمل  عنها  عرّب 

 .Qامل�ؤمنني
حتی  حق�قًا  االإ�سالم  ويقّرر 
اأحد  حق  من  فلي�س  للمجرمني. 
اأن  له  يراد  الذي  ال�سخ�س  �ستم 
يعدم. فعقابه ه� االإعدام وال�ستيمة 
�سيء زائد وهي ظلم وانتهاك حلّقه 

ويجب احليل�لة دونها. 
هذا ه� اأ�سل�ب التعامل مع �سخ�س 
بالك  فما  باالإعدام،  عليه  حكم 

بال�سجني وما بالك باملتهم املطل�ب 
مل  ب�سخ�س  بالك  وما  للعدالة، 
تثبت عليه التهمة اإمّنا ت�جد ح�له 
مراعاة  فينبغي  الظن�ن؟!  بع�س 
قّرره  الذي  واحلق  االإن�سان  حق�ق 
اهلل تعایل لكل واحد من الب�سر... 
احلق�ق  هذه  مراعاة  فيجب 
بخ�س��س كافة االأفراد ويف جميع 

احلاالت وب�سكل كامل. 

حقوق  في  المرأة  مكانة 
اإلنسان اإلسالمية:

الحقوق السياسية للمرأة يف اإلسالم:
بيعة  تكري�س  جری  االإ�سالم،  يف 
وم�ساركتها،  وملكّيتها،  املراأة، 
ال�سيا�سية  ال�سعد  هذه  يف 
»اإذا  االأ�سا�سية:  واالجتماعية 
اأن  علی  يبايعنك  امل�ؤمنات  جاءك 
كّن  فالن�ساء  باهلل«...  ي�سركن  ال 
ياأتني ويبايعن الر�س�ل P. ومل يقل 
الرجال  لياأِت   P االإ�سالم  ر�س�ل 
ويبايع�ا وكل ما يتفق عليه الرجال 
�ست�سطر الن�ساء لقب�له. كال، قال 

الناس صنفان، إمّا أخ لك يف الدين 
وإمّا نظري لك يف الخلق
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وي�ساركن  يبايعن  اأي�سًا  الن�ساء  اإّن 
وامل�افقة  احلك�مة  هذه  قب�ل  يف 
االجتماعي  النظام  هذا  علی 
متاأّخرون  فالغربي�ن  وال�سيا�سي. 
األف  املجال  هذا  يف  االإ�سالم  عن 

وثالثمائة �سنة. 

دور املرأة يف املجتمع:
املجتمع  تعريف  البلد  ا�ستطاع  اإذا 
اأرادها  التي  باملعارف  الن�س�ي 
التعاليم  علی  اعتمادًا  اال�سالم 
يت�ساعف  ف�س�ف  االإ�سالمية، 
عدة  ورفعتها  ورقّيها  البالد  تقدم 
تدخلها  �ساحة  اأية  ففي  اأ�سعاف. 
يت�ساعف  م�س�ؤول  ب�سكل  املراأة 
التقدم عدة اأ�سعاف. وخ�س��سية 
امليادين  يف  الن�س�ية  امل�سركة 
املختلفة هي اأّن املراأة حينما تدخل 

زوجها  معها  �سيدخل  ال�ساحة 
واأبناوؤها. فم�ساركة الرجل ال تعني 
م�ساركة  اأّن  بيد  ذويه،  م�ساركة 

املراأة تعني هذا ال�سيء.

ظلم املرأة يف البيئة العائلية:
باكت�ساب  للمراأة  ي�سمح�ا  مل  اإذا 
العلم  وحت�سيل  والدرا�سة  العلم 
كانت  واإذا  ظلم.  فهذا  واملعرفة 
املراأة  جتد  ال  بحيث  الظروف 
وال�سغ�ط  العمل  كرثة  ب�سبب 
املختلفة فر�سة للرفع من م�ست�اها 
واملعريف،  والديني  االأخالقي 
للمراأة  تت�افر  مل  واإذا  ظلم.  فهذا 
اإمكانية ا�ستخدام ما متلكه ب�سكل 
م�ستقل وباإرادتها فهذا ظلم. واإذا 
فر�س علی املراأة عند الزواج زوج 
يف  دور  هي  لها  يكن  ومل  معني 
الإرادتها  يعنِت  ومل  زوجها  اختيار 
واإذا  ظلم.  فهذا  ورغبتها،  وميلها 
مل ت�ستطع املراأة �س�اء حينما تعي�س 
عندما  اأو  عائلتها  مع  البيت  يف 
من  تتزّود  اأن  زوجها  عن  تنف�سل 
الالزم،  باملقدار  عاطفيًا  اأبنائها 

إذا استطاع البلد تعريف املجتمع 
أرادها  التي  باملعارف  النسوي 
التعاليم  علی  اعتمادًا  االسالم 
يتضاعف  فسوف  اإلسالمية، 
عدة  ورفعتها  ورقيّها  البالد  تقدم 

أضعاف
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للمراأة  كان  واإذا  ظلم.  فهذا 
علمية  م�هبة   – معينة  م�هبة 
االخرتاعات  يف  م�هبة  اأو  مثاًل 
واالكت�سافات، اأو م�هبة �سيا�سية اأو 
 – االجتماعي  الن�ساط  يف  م�هبة 
لكّنهم مل ي�سمح�ا لها بتفجري هذه 

امل�هبة وتثمريها فهذا ظلم.

القضية األساس للمرأة:
للمراأة  االأ�سا�س  الق�سية  لي�ست 
هل اأّنها تعمل اأو ال تعمل. فامل�ساألة 
التي  تلك  هي  للمراأة  االأ�سا�س 
ولالأ�سف،  الغرب  الي�م يف  حمقت 
واالأمن  بالهدوء  ال�سع�ر  وهي  اأال 
وعدم  امل�اهب  اإبداء  واإمكانية 
التعر�س للظلم يف املجتمع والعائلة 
الزوج ويف بيت االأب وما  ويف بيت 

اإیل ذلك. 

بني  اإلنسانية  الحقوق  يف  التعادل 
املرأة والرجل:

االإ�سالم ن�سري التكامل االإن�ساين. 
يف  والرجل  املراأة  بني  فرق  فال 
االإطالق.  علی  االإ�سالم  نظر 
فاملراأة والرجل جزءان من ال�ج�د 
االإن�ساين. وال فرق بينهما اأبدًا من 
وغاية  واالإلهية.  الب�سرية  الناحية 
حق�ق  عن  الدفاع  من  االإ�سالم 
املراأة  تتعّر�س  ال  اأن  هي  املراأة 
نف�سه  الرجل  يعترب  وال  للظلم، 
املراأة.  يت�سّرف يف م�سري  حاكمًا 
العائلة.  يف  وحق�ق  حدود  فثمة 
حق�قها،  وللمراأة  حق�قه  فللرجل 
ومت�ازنة  عادلة  احلق�ق  وهذه 

جدًا. 
املهمة  هي  االإن�سانية  فاالأخالق 
بالن�سبة لالإ�سالم. وتفجري امل�اهب 
ه� املهم. واملهم اأي�سًا ه� النه��س 
اأي  عاتق  علی  امللقاة  بال�اجبات 
ما  وهذا  جن�س،  اأي  اأو  �سخ�س 

ي�ستلزم طبعًا معرفة الطبائع. 
املراأة  طبيعة  يعرف  واالإ�سالم 
جيد.  ب�سكل  الرجل  وطبيعة 

تلك  هي  للمرأة  األساس  املسألة 
الغرب  يف  اليوم  محقت  التي 
بالهدوء  الشعور  وهي  أال  ولألسف، 
املواهب  إبداء  وإمكانية  واألمن 
وعدم التعرض للظلم يف املجتمع 
بيت  ويف  الزوج  بيت  ويف  والعائلة 

األب وما إیل ذلك
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واملهم يف االإ�سالم ه� التعادل؛ اأي 
مراعاة العدالة املح�سة بني اأفراد 
بني  العدالة  ذلك  ومن  الب�سر، 
فامل�ساواة  والرجل.  املراأة  جن�سي 
يف احلق�ق مهمة، ولكن قد تختلف 
الرجل  اأحكام  عن  املراأة  اأحكام 
تختلف  قد  كما  امل�اطن  بع�س  يف 
طبيعة املراأة عن طبيعة الرجل يف 
بع�س اخل�سائ�س. فاإذن، املعارف 
قدر  اأكرب  علی  تنط�ي  االإ�سالمية 
املت�سل  وال�اقع  احلقائق  من 
يف  الب�سرية  والطبيعة  بالفطرة 

خ�س��س املراأة والرجل. 

معارضة االستكبار 
لإلسالم بذريعة حقوق 

اإلنسان:
هدف االأعداء العامليني – اال�ستكبار 
وعلی راأ�سه اأمريكا و�سائر االأذناب 
اأية  يف   – ال�سغار  واالأعداء 

معار�ستهم  من  العامل  من  نقطة 
اأن  ه�  االإيرانية  االإ�سالمية  للث�رة 
يعار�س�ا االإ�سالم. اإّنهم يعار�س�ن 
يد  ر  يق�سّ االإ�سالم  الأّن  االإ�سالم 
االإ�سالم  ويعار�س�ن  الناهبني. 
ر  يق�سّ عاماًل  يعتربونه  الأّنهم 
اأرجل الكالب ال�سائبة التي راحت 
تنه�س خزائن هذا البلد وخرياته. 
اأّنه  وي�سيع�ن  االإ�سالم  ويعار�س�ن 
يعار�س حق�ق االإن�سان وهدفهم اأن 

ي�سقط�ا االإ�سالم من العي�ن. 
وهذا يف حني اأّن االإ�سالم حامل ل�اء 
حق�ق  معني  فما  االإن�سان.  حق�ق 
الفل�سطيني�ن  األي�س  االإن�سان؟ 
الذين �سّردهم ال�سهاينة اخلبثاء 
من بي�تهم وديارهم يف هذا ال�ستاء 
القار�س، األي�س�ا بب�سر؟ اأال ت�سدق 
األي�س  عليهم؟  االإن�سان  حق�ق 
اأبرز مادة يف امليثاق العام حلق�ق 
– الذي يت�سّدق به ه�ؤالء  االإن�سان 
يف  حّر  اإن�سان  كل  اأّن   – ال�سادة 
بيته ويحّق له اختيار �سكنه؟ اإذن، 
مل دخل�ا عليهم بي�تهم وطردوهم 
دارًا  فل�سطني  األي�ست  منها؟! 

علی  تنطوي  اإلسالمية  املعارف 
والواقع  الحقائق  من  قدر  أكرب 
املتصل بالفطرة والطبيعة البشرية 

يف خصوص املرأة والرجل
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حق�ق  هي  اأهذه  للفل�سطينيني؟ 
الفل�سطيني�ن  األي�س  االإن�سان؟ 
ب�سرًا؟ فمن ذا الذي ال يدرك الي�م 
االإن�سان  حق�ق  اأدعياء  اأحابيل 

واأكاذيبهم اخلبيثة؟

العنف والالعنف:
وملزوم  الزم  والالعنف  العنف 

اأن  يجب  ما  م�طن  ففي  طبعًا. 
اآخر  م��سع  ويف  العنف،  متار�س�ا 
يجب اأن ال متار�س�ه. وبع�س الذين 
االإن�سان  بحق�ق  بالت�سدق  يرغب�ن 
العامل  م�ست�ي  علی  والالعنف 
العنف  �سن�ف  اأ�س�ء  يرتكب�ن 
يتحدث�ن  ثم  القتل،  اأعمال  واأقبح 

وما  العنف  ومكافحة  املرونة  عن 
اإیل ذلك! فالتحدث عن العنف اأو 
مفتعل.  كالم  باالإطالق  الالعنف 
الت�سرف  يجب  اأّنه  االأمر  وحقيقة 
م�ساحمة  ودون  حا�سم  بنح� 
يف  بعنف  ال�سرورة  اقت�ست  واإذا 
يف  ينبغي  ولكن  املنا�سبة،  امل�اطن 
مبنتهی  الت�سرف  اأخری  م�اطن 
ينبغي  واالحرتام.  واللطف  املرونة 
اإیل  االأم�ر  هذه  علي  املحافظة 

جانب بع�سها.
الالعنف  أو  العنف  عن  التحدث 
وحقيقة  مفتعل.  كالم  باإلطالق 
بنحو  التصرف  يجب  أنّه  األمر 
حاسم ودون مسامحة وإذا اقتضت 
الضرورة بعنف يف املواطن املناسبة، 
أخری  مواطن  يف  ينبغي  ولكن 
واللطف  املرونة  بمنتهی  التصرف 

واالحرتام
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نشاط القائد
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نشاط القائد
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شهر تشرين األول

القدرات  معرض  زيارة  املناسبة: 
العلمية للقوة البحرية.    

الزمان: 2009/10/06.  
املكان: جامعة اإلمام الخميني } 

يف نوشهر.

من كالم سماحته:
1- يف ظل م�اهب �سباب هذا البلد 
�سيء  هنالك  يك�ن  لن  وهممهم 

م�ستحيل.
2- اإّن الطاقات الب�سرية هي البنية 
منظ�مة  اأية  يف  االأهم  التحتية 
اجلي�س.  ذلك  يف  مبا  اإن�سانية 
والطلبة  ال�سباط  قدر  فاعرف�ا 

اجلامعيني ال�سباب وم�اهبهم.
املنا�سبة  الربجمة  �سرورة   -3
للق�ة  اال�سرتاتيجية  للمكانة 
اجل�ية والتعاون املتقابل واملتكامل 
بني الق�ة البحرية يف اجلي�س ويف 
االإيجابي  والتاأثري  الث�رة  حر�س 
لالأن�سطة االأ�سا�سية للق�ة البحرية 
ومنها  ماأم�رياتهم  مناطق  يف 

جن�ب �سرق البالد.
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جمهورية  رئيس  استقبال  املناسبة: 
السنغال.    

الزمان: 2009/10/17. 
 

من كالم سماحته:

اإّن ت�سامن البلدان االإ�سالمية   -1
اجلمه�رية  وم�ساعي  اأهداف  من 
الدولية،  ال�ساحة  يف  االإ�سالمية 
ل��سع  ا�ستعداد  علی  واإيران 
جتاربها ومكت�سباتها حتت ت�سرف 

البلدان االإ�سالمية.
منظمة  تاأ�سي�س  من  الهدف   -2
متابعة  ه�  االإ�سالمي  امل�ؤمتر 
تقع  ولذلك  الفل�سطينية،  الق�سية 
االإ�سالمي  امل�ؤمتر  منظمة  علی 
كبرية  واإمكانية  مهمة  م�س�ؤولية 
فل�سطني،  ق�سية  يف  دور  ملمار�سة 
املظل�مة  فل�سطني  فاإّن  والي�م 

حتّرك  اإیل  حقًا  بحاجة  وال�حيدة 
قبل  من  ومدرو�س  و�سحيح  ق�ي 

العامل االإ�سالمي.
3- يف ظّل دعم الق�ی اال�ستكبارية 
البلدان  حك�مات  وبع�س 
ال�سهي�ين،  للكيان  االإ�سالمية 
هي  امل�سلمة  ال�سع�ب  اإرادة  فاإّن 
املنا�سب  ومن  فل�سطني،  م�ساعدة 
بدعمها  االإ�سالمي  امل�ؤمتر  ملنظمة 
للمظل�مني الفل�سطينيني زرع االأمل 

يف قل�ب ال�سعب الفل�سطيني.

املناسبة: استقبال اآلالف من الباحثات 
والناشطات يف مجال القرآن يف ذكری 

    .O والدة السيدة املعصومة
الزمان: 2009/10/20. 

من كالم سماحته:
البارزة واملده�سة  اإّن امل�ساركة   -1
املجاالت  يف  االإيرانيات  للن�ساء 
يف  وخ�س��سًا  والبحثية،  العلمية 
ميدان القراآن الكرمي من منجزات 
االإ�سالمية  اجلمه�رية  نظام 

ومفاخره.
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القراآنية  االأن�سطة  ت�ّجه جميع   -2
يجب اأن يك�ن نح� الظه�ر والتجّلي 
العملي للتعاليم والد�ساتري القراآنية 
يف املجتمع ويف ال�سل�كيات الفردية 
ال  الهدف  وهذا  واالجتماعية، 
ال�سحيح  بالتعّرف  اإال  يتحّقق 
جلميع اأبناء املجتمع علی املفاهيم 
البح�ث  وت�جيه  القراآنية  واملعاين 

القراآنية بهذا االجتاه.
نظرة  للمراأة  الغرب  نظرة  اإّن   -3
ومهينة. يف حني  وذرائعية  خاطئة 
احرتامًا  للمراأة  االإ�سالم  يری 
لربوز  االأر�سية  وميهد  و�سخ�سية 
خمتلف  علی  العديدة  م�اهبها 
واملجتمعية  العائلية  امل�ست�يات 
واملعرفة  العلم  لنيلها  والدولية؛ 
والرتبية  بالبح�ث  وقيامها 

والبناء.
من  جدًا  الكبري  العدد  اإّن   -4
يف  النا�سطات  االإيرانيات  الن�ساء 
جّد  حالة  القراآنية  البح�ث  جمال 
االإ�سالمي،  العامل  ونادرة يف  قيمة 
بعده  وب�سبب  االإيراين  واملجتمع 
زمن  يف  القراآن  عن  الكبري 
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تاأّخر،  بحاالت  اأ�سيب  الطاغ�ت 
من حيث التدّبر يف القراآن والتجلي 
حياته  يف  القراآن  لد�ساتري  العملي 
وينبغي  واالجتماعية،  الفردية 

ال�سعي لتاليف هذا التاأّخر.
جلعل  االأ�سا�سي  العمل  ُيعّد   -5
ت�سكيل  يف  ه�  قراآنيًا  املجتمع 
القراآن  د�ساتري  علی  يق�م  نظام 
نظام  فت�سكيل  واالإ�سالم، 
اإيران  يف  االإ�سالمية  اجلمه�رية 
بالقراآن  العمل  مناذج  اأهم  من 
واأكربها، وغالبًا ما ُيغفل عن هذه 

احلقيقة ال�ا�سحة والبديهية.
اجلمه�رية  نظام  ت�سكيل   -6
اأر�سية  اأف�سل  اأوجد  االإ�سالمية 
وينبغي  القراآين،  للبناء  عملية 
لتنظيم  االإطار؛  هذا  يف  ال�سعي 
والعائلية  الفردية  ال�سل�كيات 
وال�سيا�سية  وامل�ؤ�س�ساتية  واالإدارية 
املراكز  يف  وال�سل�كيات  والدولية 
علی  والبحثية  والعملية  التعليمية 

اأ�سا�س االإ�سالم والقراآن.
لل��س�ل  ال�سروري  ال�سيء  اإّن   -7
ه�  ال�سامي  الهدف  هذا  مثل  اإیل 

يف التعّرف ال�سحيح الأبناء ال�سعب 
القراآنية،  واملعاين  املفاهيم  علی 
القراآنية  البح�ث  يف  فاالجتاه 
يجب اأن يك�ن نح� تطبيق د�ساتري 

القراآن يف املجتمع واحلياة.
8- علی الباحث القراآين اأن يتمّتع 
والداخلية  الروحية  الناحية  من 
القراآنية  احلقيقة  تقّبل  باإمكانية 
احلالة  هذه  غري  ويف  االأ�سيلة، 
القراآنية  البح�ث  ت�ستخدم  فقد 
فاإذا مل  للقراآن.  املعاك�س  باالجتاه 
يكن القلب طاهرًا �ستك�ن النتيجة 
االإ�سالم  القراآن ل�سرب  ا�ستخدام 
والف�سائل  االإ�سالمية  واجلمه�رية 
التي وّفرها لنا النظام االإ�سالمي.

االأخری  املقّدمات  من  اإّن   -9
اال�ستئنا�س  القراآين  للبحث 
العربية  باللغة  واملعرفة  بالقراآن 
فاالأ�سل�ب  الفقه،  اأ�س�ل  ومباين 
القراآن  ال�ستخدام  العلمي  واملنهج 
يف البح�ث القراآنية مهم جدًا، ويف 
هذا املجال يجب الق�ل اإّن اأ�سل�ب 
علماء الدين والفقهاء يف ا�ستخدام 
اأ�سل�ب  والروايات  القراآنية  االآيات 
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علمي وناجح جدًا.
االإن�سانية  العل�م  اأ�سا�س  اإّن   -10
جامعات  يف  تدّر�س  التي  الغربية 
ت�سّكل  ترجمات  �سكل  علی  البالد 
النظرة الك�نية املادية، واملتعار�سة 
والدينية،  القراآنية  املباين  مع 
عن  البحث  يجب  اأّنه  واحلال 
وركائزها  االإن�سانية  العل�م  اأ�سا�س 
يف القراآن الكرمي. فا�ستقاء مباين 
اأحد  القراآن  من  االإن�سانية  العل�م 
يف  واالأ�سا�سية  املهمة  الق�سايا 
البح�ث القراآنية، واإذا اأجنز هذا 
الباحثني  ب��سع  �سيك�ن  ال�سيء 
القراآنية،  املباين  با�ستخدام 
تط�رات  بع�س  ا�ستخدام  وكذلك 
�سرح  تاأ�سي�س  االإن�سانية  العل�م 

رفيع ومتني من العل�م االإن�سانية.
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الحج  مسؤولي  استقبال  املناسبة: 
الثقافيني والتنفيذيني.    

الزمان: 2009/10/26.

من كالم سماحته:

اإّن من االحتياجات ال�سرورية   -1
االهتمام  الراهنة  املرحلة  يف 
بال�حدة االإ�سالمية؟، فاحلج يجب 
الرا�سخة  العزمية  يك�ن مظهر  اأن 
لالأمة االإ�سالمية مقابل اأية خط�ة 
وحدة  وتعار�س  للتفرقة  ترمي 

العامل االإ�سالمي وتقّدمه.
2- احلج فر�سة عظيمة وجد قيمة، 
وينبغي االنتفاع من فر�سة الت�اجد 
وم�سجد  احلرام  امل�سجد  بج�ار 
الهدی  اأئمة  ومراقد   P النبي 
لزيادة  ال�سحابة  وكبار   R
اأر�سدة االإميان واملعن�ية واخل�س�ع 
اأن يدّقق�ا  الزوار  اأمام اهلل. فعلی 
الثمينة  الفر�سة  ت�سيع هذه  لكيال 

يف اأعمال دني�ية ال قيمة لها.
3- ُيعّد الت�ا�سل مع اجل�سد الهائل 
من  اأخری  ميزة  االإ�سالمي  للعامل 

النادرة،  الفر�سة  هذه  مميزات 
عرب  االإيراين  الزائر  فبمقدور 
املبتني  ومنهجه  واأعماله  �سل�كه 
تعريف  االإ�سالمية  االآداب  علی 
االإ�سالمية  اجلمه�رية  اإ�سالم 
من  القادمني  للزوار  االإيرانية 
�سائر البلدان. ومن مناذج االآداب 
القراآنية  والرتبية  االإ�سالمية 
يف  اجلماعة  �سل�ات  يف  احل�س�ر 
النبي  وم�سجد  احلرام  امل�سجد 
الذي   { اجلليل  فاإمامنا   ،P
كان  ويقظًا  واعيًا  اإن�سانًا  كان 
اهلل  بيت  زوار  جميع  دومًا  ي��سي 
اجلماعة،  �سل�ات  يف  بامل�ساركة 
امل�ساديق  من  امل�ساركة  فهذه 

العملية ال�ستعرا�س ال�حدة.
كميل  دعاء  مرا�سم  اإقامة  اإّن   -4
امل�سركني  من  الرباءة  ومرا�سم 
ه�  فاحلج  احلج،  يف  تبليغ  اأعظم 
هناك  احلج  ويف  الت�حيد  مظهر 
ما  والية  ونفي  اهلل  والية  اإثبات 

�س�ی اهلل، وهذه هي الرباءة.
التي  الدامية  االأعمال  اإّن   -5
البلدان  بع�س  يف  تنفيذها  يتم 



78

هي   P النبي  وم�سجد  احلرام 
اأعمال علی ال�سد من ال�حدة ويف 
واإرادتها  اأمريكا  اأهداف  اجتاه 
التج�س�سية  االأجهزة  واإرادة 
االأجنبية، وعلی احلك�مة ال�سع�دية 
مثل  م�اجهة  يف  ب�اجباتها  العمل 

هذه املمار�سات.
الثقافية  9- يجب تنظيم الربامج 
وال�سيا�سية واالإدارية لق�افل احلج 
فرتة  كل  احتياجات  اأ�سا�س  علی 

ومتطلباتها.

وباك�ستان  كالعراق  االإ�سالمية 
اإیل  تهدف  البالد  اأنحاء  وبع�س 
بني  واالختالف  الفرقة  زرع 
ولذلك  وال�سنة،  ال�سيعة  امل�سلمني 
االحتاد  م��س�ع  يحظی  اأن  يجب 
االأهمية.  مبنتهی  امل�سلمني  بني 
االأعمال  بهذه  يق�م�ن  الذين  واإّن 
عمالء  هم  الدامية  االإرهابية 
مبا�سرين  غري  اأو  مبا�سرين 

لالأجانب.
اهلل  بيت  حلجاج  ميكن  ال   -6
يحدث  ملا  ياأبه�ا  ال  اأن  احلرام 
خ�س��سًا  االإ�سالمي،  العامل  يف 
وفل�سطني  واأفغان�ستان  العراق  يف 

وجزء من باك�ستان.
7- ينبغي يف احلج اإبداء احل�سا�سية 
لل�حدة  الناق�سة  املمار�سات  من 
الرامية  امل�ساعي  اأو  االإ�سالمية 
االإ�سالمي  العامل  راية  ل�سرب 

املرفرفة يف اإيران.
8- اإّن بع�س االإهانات وال�سل�كيات 
التي متار�س �سد امل�سلمني ال�سيعة، 
علی  التطاول  حاالت  وبع�س  بل 
امل�سجد  اأو  البقيع  يف  االأعرا�س 
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املناسبة: استقبال رئيس وزراء تركيا 
والوفد املرافق له.    

الزمان: 2009/10/28.

من كالم سماحته:

ال�سميمية  العالقات  اإّن   -1
يف  تكن  مل  البلدين  بني  الراهنة 
ونحن  املا�سية،  االأخرية  القرون 
حك�متكم  لنجاحات  مرتاح�ن 
الداخلية  امل�ست�يات  علی  املتتابعة 

والدولية.
اخلارجية  ال�سيا�سة  ت�ّجه  ُيعّد   -2

الرتكية نح� العامل االإ�سالمي ت�ّجهًا 
دعم  يف  فم�اقفكم  �سحيح،  جّد 
خط�ة  كانت  الفل�سطيني  ال�سعب 
اإ�سالمية وعقالئية �سحيحة، ومثل 
تركيا  مكانة  تعّزز  اخلط�ات  هذه 
واقرتاب  االإ�سالمي.  العامل  يف 
العامل  من  فاأكرث  اأكرث  حك�متكم 
اإیل  ناحية  من  ي�ؤدي  االإ�سالمي 
داخل  ال�سعبية  مكانتكم  تكري�س 
ناحية  من  االأر�سية  وميّهد  تركيا، 

اأخری لدعم م�سلمي العامل لكم.
االإ�سالمية  اجلمه�رية  اإّن   -3
لل�سيا�سات  مرتاحة  االإيرانية 
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 - االقت�سادي  واملنحی  الدولية 
اأية  ندعم  واإّننا  لرتكيا،  ال�سيا�سي 
االإ�سالمي،  العامل  تقّ�ي  خط�ة 
ولذلك كانت العالقات بني البلدين 
خالل االأع�ام الثالثني املا�سية يف 

اأف�سل اأ�سكالها.
واإمكانيات  فر�س  تعترب   -4
اإيران وتركيا كبرية  العالقات بني 
اجلّد  واإّن  احلايل،  ال�اقع  يف 
قبل  ومن  قبلكم  من  وال�سرعة 
ال�سيد اأحمدي جناد فر�سة مغتنمة 

لتنمية العالقات بني البلدين.
ملعاجلة  الغربية  ال��سفة  اإّن   -5
من�سفة  لي�ست  املنطقة  م�سكالت 
وال عادلة وال كف�ءة ولي�س ب��سعها 
يف  مبا  املنطقة  م�سكالت  حّل 
والعراق  فل�سطني  م�سكالت  ذلك 
اإيران  علی  ولذلك  واأفغان�ستان، 
بروح  واملبادرة  العمل  وتركيا 
هذه  حلّل  واالأخ�ة  ال�سداقة 

امل�سكالت.
ي�جد  ال  اأّنه  من  واثق�ن  نحن   -6
اجلمه�رية   بني  اختالف  اأدنی 
وتركيا  االإيرانية  االإ�سالمية 

الأّن  العراق؛  ق�سايا  بخ�س��س 
العراق  ا�ستقرار  يرومان  البلدين 
وا�ستقالله واأمنه ووحدته. والذين 
لي�س  الي�م  العراق  ي�سيطرون علی 
العراق  ا�ستقرار  م�سلحتهم  من 
ال  ل�سعاراتهم  وخالفًا  وا�ستقالله 

يريدون الدميقراطية للعراق.
ال�سحيح  التعاون  �سرورة   -7
اإيران  االأربعة  للبلدان  واملدرو�س 
وطبعًا  والعراق.  و�س�رية  وتركيا 
�س�ف ي�اجه هذا التعاون معار�سات 
اأّنه  اإال  حتقيقه  طريق  يف  وعقبات 
تعاونًا علی درجة كبرية من  يبقی 

االأهمية وال�سخامة.
البلدان  جمم�عة  ت�سكيل  اإّن   -8
بـ  امل�سماة  الثمانية  االإ�سالمية 
فحاول�ا  ذكية،  خط�ة  هي   D8
اخلطط  املجم�عة  هذه  تنّفذ  اأن 
وال�سيا�سية  والثقافية  االقت�سادية 
اجلديدة بنح� اأن�سط من ال�سابق.
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النخبة  من  املئات  استقبال  املناسبة: 
العلميني والثقافيني.    

الزمان: 2009/10/28.

من كالم سماحته: 

1- اإّن ال�سباب النخبة والدار�س�ن، 
االلتزام  مع  العلم  جمع�ا  الذين 
اأمل  حقًا  هم  بامل�س�ؤولية  وال�سع�ر 
االأ�سلي  والعامل  االأ�سا�سي  البالد 
يف حتقيق امل�ستقبل امل�سرق الإيران. 
النخبة  واقرتاحات  فت�س�رات 
عمقًا  عام  كل  يف  تزداد  ال�سباب 
ال�سابق،  العام  اإیل  باملقارنة  ودقة 
اهتمام  اإیل  ت�سري  احلقيقة  وهذه 
يف  االأ�سا�سية  بالق�سايا  ال�سباب 
ومن  التطّ�ر،  علی  وتدل  البالد، 
والعمل  الربجمة  امل�س�ؤولني  واجب 

للم�ستقبل يف �س�ء هذه احلقائق.
ال�سباب  النخبة  تاأكيد  يعترب   -2
�سرورة  قبيل  من  ق�سايا  علی 
االحتياجات  اأ�سا�س  علی  احلركة 
واالهتمام  واملحلية،  ال�طنية 
وتعزيز  الدينية،  املعن�ية  بعن�سر 
ال�سحيحة،  النخب�ية  الثقافة 

واالهتمام باأخالق املجتمع، تاأكيدًا 
من  كبري  جانب  وعلی  حمّله  يف 
النقاط  لهذه  فاال�ستماع  االأهمية. 
النخبة  ل�سان  عن  جدًا  املهمة 
اأي  نف�س  يف  اليقني  يبعث  ال�سباب 
اأّن  من  ملتزٍمن  واٍع  مفّكر  اإن�سان 
الطيبة  االإ�سالمي  النظام  �سجرة 
�سي�سل  االأ�سيل  املجتمع  وهذا 
هذا  ظل  يف  اأهدافه  اإیل  بالتاأكيد 
والعلمي  واملعن�ي  املادي  التقدم 

واالأخالقي املح�س��س. 
3- اإّن النظام االإ�سالمي باجتيازه 
خالل  باملنعطفات  مليئة  اأحداثًا 
ومنها  االأخرية،  الثالثني  االأع�ام 
االأخرية،  ال�سيا�سية  االأحداث 
الهجمات  اأمام  مقاومته  وب�سبب 
وامل�ستمرة  وال�ساملة  امل�سب�قة  غري 
االأمنية  الق�ی  �سّنتها  التي 
العامل  يف  واالإعالمية  وال�سيا�سية 
احل�سانة  من  بن�ع  يتمتع  �سار 
م�سادة  متينة  منظ�مة  واأ�سحی 

لل�سربات.
وال�سجاالت  ال�سجيج  اإثارة  اإّن   -4
اأكرث،  امل�سكالت  تعّقد  الكالمية 
يكمن  احلقيقي  الفكري  والتحّرر 
 - فكرية  كرا�سة  تاأ�سي�س  عرب 
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يف  حّرة  معرفية   - �سيا�سية 
اجلامعات، وعرب النقا�س املنطقي 
الإدراك  اجلامعيني؛  الطلبة  بني 
احلق واحلقيقة. فالنقا�س املنطقي 
وعدم  باالأج�اء  التكهرب  وعدم 
االهتمام بت�سجيع العدو واال�ستماع 
احلّر  والتفكري  االآراء  ملختلف 
اأ�س�س  هي  الكالم  اأف�سل  واختيار 
التقدم احلقيقي وعنا�سر احلرية 
ال�اقعية. واإذا كان غري هذا فيجب 
مثلما  وا�سطرابات  ح�ادث  ت�ّقع 
االنتخابات  قبل  ما  �سجيج  اأدی 
االنتخابات،  بعد  ما  �سجيج  اإیل 
يد  تدّخلت  حينما  خ�س��سًا 

االأجانب يف االأم�ر.
5- اأوّكد علی �سرورة االإن�ساف يف 
النقد. وطبعًا ل� ا�ستطاعت االإذاعة 
البالد  واقع  ت�س�ير  والتلفزي�ن 
و�سحيح  كامل  ب�سكل  وتقدميها 
وبنح� فني لكان اأمل اجليل ال�ساب 
و�سم�خه  ال�سعب  ور�سا  بامل�ستقبل 
احلايل.  ال��سع  من  بكثري  اأكرب 
عند  يجب  حال  كل  علی  ولكن 
اأو م�ؤ�س�سة مراعاة  اأية م�ساألة  نقد 
بني  اخللط  واإّن  االإن�ساف.  جانب 
من  والفرعية  االأ�سلية  الق�سايا 

بع�س  لدی  االإن�ساف  عدم  مناذج 
الفرعية  فالق�سايا  ال�سحف، 
االأهمية  قليلة  لي�ست  بدورها 
بعد  ما  اأحداث  يف  ولكن  طبعًا، 
االأ�سلية  امل�ساألة  كانت  االنتخابات 
وامل�ساركة  نف�سها،  االنتخابات  هي 
لالأرقام  واملحطمة  العظيمة 
ال�سعب،  �سجلها  التي  القيا�سية 
وباقي الق�سايا كانت فرعية، لكّن 
اأخری  بطريقة  ت�سرف�ا  البع�س 

جمانبني االإن�ساف.
6- اإّن الت�سكيك يف اأ�سل االنتخابات 
الثاين  الي�م  ففي  جرمية،  اأكرب 
تلك  البع�س  اعترب  لالنتخابات 
من  كذبة  العظيمة  االنتخابات 
فهل  اأوبرهان...  دليل  اأي  دون 
ا�ستغل  وقد  ب�سيطة؟  جرمية  هذه 
اإیل  هذا  االإن�ساف  عدم  االأعداء 
البع�س مّمن  واغتنم  حّد،  اأق�سی 
منذ  االإ�سالمي  النظام  عار�س�ا 
البداية الفر�سة يف �س�ء ممار�سات 
بع�س العنا�سر من داخل النظام، 

ووقعت تلك االأحداث.
التي  العنا�سر  اإیل  بعثت  لقد   -7
اأدارت ال�ساحة يف ال�ساعات االأویل 
بعد االنتخابات ر�سالة خ�س��سية، 
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وقلت لهم اإّنكم تبداأون االآن اأم�رًا، 
ي�ستفيدون  �س�ف  االآخرين  ولكّن 
ال�سيطرة  ت�ستطيع�ا  ولن  منها، 
فعاًل.  حدث  ما  وهذا  االأم�ر  علی 
واحلال اأّن الذين يدخل�ن ال�ساحة 
ال�سيا�سية عليهم اأن يك�ن�ا كالعب 
تخمني  ي�ستطيع  املاهر  ال�سطرجن 
الالحقة  والتغيريات  احلركات 

وح�سابهما.
امل�ت  �سعارات  معار�سة  اإّن   -8
الإ�سرائيل وامل�ت الأمريكا وال�سطب 
عليهما يف بع�س االأحداث االأخرية 
الت�ساوؤل: فما ه� املعنی  اأم�ر تثري 
وم�اجهة  االأم�ر؟  لهذه  احلقيقي 
عدد من النا�س للنظام والبالد وقد 
نزل�ا اإیل �ساحة االنتخابات ب�سدق 
ومن دون ن�ايا �سيئة اعتربها اأي�سًا 

بدورها خمالفة كبرية.
البالد  يف  احلايل  التقدم  ُيعّد   -9
ح�سيلة اخلطط والربامج املا�سية 
فالب�سرية  الراهنة،  واجله�د 
ال�سيا�سية ور�س�خ املفاهيم واملباين 
ال�سباب  اأفكار  اأعماق  يف  الدينية 
اجليل  اإيقاف  تعّذر  علی  يدّل 
احلقيقة  وهذه  احلايل،  ال�ساب 
التقدم  ا�ستمرار  ت�سمن  االأ�سيلة 

يف البالد.
العلمي  والبحث  العلم  يعترب   -10
بلد،  اأي  يف  واالقتدار  التقدم  رمز 
امل�ساألة  لهذه  ب�عيهم  واالأجانب 
م�ؤامراتهم  �سهام  ي�ّجه�ن  راح�ا 
والطالبية  اجلامعية  االأج�اء  نح� 
االأ�سكال  من  �سكل  باأي  ليتمّكن�ا 
االأن�سطة  م�سار  يف  االإخالل  من 
االأعزاء  ال�سباب  وعلی  العلمية، 
ل�سهام  ي�سمح�ا  ال  اأن  االأذكياء 

العدو باإ�سابة اأهدافها.
11- اإّن ا�ستقالل االأن�سطة العلمية 
عن  للبالد  وال�سيا�سية  والفنية 
اال�ستقالل  �سروريات  من  اخلارج 
احلقيقي لل�سعب. واأو�سي ال�سباب 
ي�سكروا  باأن  اأكيدة  ت��سية  النخبة 
االإلهية،  وامل�هبة  الذكاء  نعمة  
ك�نها  واإدراك  النعمة،  فمعرفة 
االجتاه  يف  وا�ستخدامها  اهلل،  من 
الثالثة  العنا�سر  هي  ال�سحيح 

الرئي�سة ل�سكر النعم االإلهية.
النخبة  من  االإفادة  ينبغي   -12
االجتاه  يف  املحرتمني  االأعزاء 
ال�سحيح ولتقدم البالد احلقيقي.
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شهر تشرين الثاني

أمير قطر  المناسبة: استقبال 
والوفد المرافق له.    

الزمان: 2009/11/05.

من كالم سماحته: 

اجلمه�رية  بني  العالقات  اإّن   •
االإ�سالمية االإيرانية وقطر من�ذجية 
الفار�سي،  اخلليج  منطقة  يف 
يجب  الفار�سي  اخلليج  فمنطقة 
منطقة  بلدانها  بتعاون  ت�سبح  اأن 
للتعاون.  ومكانًا  وعامرة  اآمنة 

ال�سعي  املنطقة  بلدان  وعلی جميع 
للحيل�لة دون حتقق اإرادة االأجانب 

الرامية اإیل زرع اخلالفات بينها.
اأ�سيد مب�اقف دولة قطر واأمري   •
قطر يف حرب الثالثة وثالثني ي�مًا 
يف لبنان وحرب الـ 22 ي�مًا يف غزة 
وما حدث بعدها من ق�سايا. ففي 
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ق�سية لبنان وغزة كان املت�قع من 
ك�نها  بحكم  العربية  احلك�مات 
اإیل  ال�ق�ف  وعربية  اإ�سالمية 
يف  امل�ؤمن  ال�سباب  الأّن  جانبهم؛ 
حقهم،  عن  يدافع�ن  وغزة  لبنان 
احلك�مات  بع�س  فاإّن  ولالأ�سف 

العربية مل تتخذ م�اقف جيدة.
بني  ال�سيا�سية  العالقات  اإّن   •
امل�سرتكة بني  والروؤی  اإيران وقطر 
االأم�ر هي  العديد من  البلدين يف 
العالقات  م�ست�ی  وعلی  ممتازة، 
االقت�سادية اأي�سًا ينبغي م�ساعفة 
التعاون  م�ست�ی  لتنمية  اجله�د 
اأكرث فاأكرث. ومن االأ�سباب العديدة 
للعالقة ال�ثيقة بني البلدين وج�د 
االإ�سالمية  لالأمة  اأعداء م�سرتكني 

و�سع�ب املنطقة.
للق�سايا  بتهمي�سهم  االأعداء   •
غري  امل�ا�سيع  يطرح�ن  االأ�سلية 
الق�سايا  اأّنها  علی  احلقيقية 
االأ�سلية، ويت�ّجه�ن بتكتيك خا�س، 
االإ�سالمية  للبلدان  الدور،  وح�سب 
جميع  علی  ولذلك  واحدًا،  واحدًا 
بلدان املنطقة اإدراك هذا امل��س�ع 

بعمق وم�ساعفة تعاونهم. 

رئيس  استقبال  المناسبة: 
وزراء الكويت.    

الزمان: 2009/11/22. 

من كالم سماحته:

وال  االإ�سالمية،  البلدان  علی   •
اخلليج  منطقة  بلدان  �سيما 
الفار�سي تنمية تعاونها وعالقاتها 
لهذه  وينبغي  ال�سابق.  من  اأكرث 
الطبيعية  للرثوة  بالنظر  البلدان 
تتمتع   اأن  متتلكها  التي  الهائلة 
التقدم  حيث  من  اأف�سل  مبكانة 
التاأثري  حيث  ومن  واملادي  العلمي 
يف ال�سيا�سة العاملية، وهذا الهدف 
التعاون  من  مبزيد  اإال  يتحّقق  ال 
التعاون  لهذا  وطبعًا  بينها.  فيما 
اتخاذ  دومًا  ينبغي  ولكن  اأعداوؤه، 
االأعداء  الإرادة  خالفًا  القرارات 

وعلی اأ�سا�س م�سالح الذات.
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املتزايد  االهتمام  �سرورة   •
بتعزيز  االإ�سالمية  للبلدان 
بينها،  فيما  والتعاون  العالقات 
فاحلكمة تقت�سي اأن يعرف االإن�سان 
اأ�سدقاءه ويتعاون معهم، واأي عدم 
االإ�سالمية،  البلدان  بني  تعاون 
وخ�س��سًا البلدان امل�سلمة اجلارة 

ُيعّد خارج اإطار التدبري واحلكمة.
اإيران  علی  �سدام  هج�م  اإّن   •
الثمانية،  ال�سن�ات  حرب  وفر�سه 
ومن ثم هج�مه علی الك�يت، كّلها 
اجلرية  اإطار  خارج  كانت  اأعمال 
وقد اأحلقت اأ�سرارًا كثرية لبلدان 

املنطقة.
الك�يت  دولة  م�اقف  اأثّمن   •
وتعاونها مع اجلمه�رية االإ�سالمية 
بتنمية  ترحب  واإيران  االإيرانية. 
كافة  علی  الك�يت  مع  التعاون 
ال�سعد، ولكن ينبغي املتابعة لت�فري 

االأر�سية لتطبيق االتفاقيات.

المناسبة: استقبال العاملين 
في مسلسل النبي يوسف 

    .Q
الزمان: 2009/11/30.

من كالم سماحته:

• لقد كان هذا امل�سل�سل يف ال�اقع 
االإبداعية  الفنية  لالأعمال  بداية 
الق�س�سية  اخل�سي�سة  ذات 
الث�ري،  الفن  منظ�مة  يف  املتينة 
الثقافة  وزارة  علی  ينبغي  والتي 
وم�ؤ�س�سة  االإ�سالمي  واالإر�ساد 
وكذلك  والتلفزي�ن  االإذاعة 
فيها  والعمل  اال�ستثمار  الفنانني 

اأكرث من ال�سابق.
للق�سة يف  الفنية  ال�سياغة  اإّن   •
هي   Q ي��سف  النبي  م�سل�سل 
يف  البارزة  اخل�سائ�س  اإحدی 
ففي  التلفزي�ين،  امل�سل�سل  هذا 
احلايل،  وال�سينما  الفن  عامل 
والأجل اجتذاب اجلمه�ر ت�ستخدم 
عادة بع�س ع�امل اجلذب، ومنها 
هذا  يف  ولكن  اجلن�سية،  االإثارة 
جمه�رًا  ا�ستقطب  الذي  امل�سل�سل 
يف  امل�ساهدين  ر�سا  وحّقق  وا�سعًا 
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حم�ر  كان  اأخری  وبلدان  اإيران 
االأفالم  لغالبية  وخالفًا  الق�سة 
وامل�سل�سالت ه� الع�سمة والعفاف. 
فهذه امل�ساألة علی جانب كبري من 

االأهمية.
لهذا  االأخری  اخل�سائ�س  من   •
جامعة  �سخ�سية  ت�س�ير  امل�سل�سل 
لالأطراف ونب�ة حقيقية متثلت يف 
النبي ي��سف Q، وهي �سخ�سية 
لها، ف�ساًل عن جانبها  دينية كان 
علی  وعك�فها  والعبادي  املعن�ي 
اإدارة  يف  دورها  والذكر،  الدعاء 
ومكافحة  االأم�ر  وتدبري  املجتمع 

اجل�ر وال�ق�ف ب�جه ال�سغ�ط.
الي�م  ال�سينمائية  ال�سناعة  اإّن   •
وباطنها  الفن  ظاهرها  �سناعة 
ال�سركات  فمعظم  ال�سيا�سة، 
وامل�ؤ�س�سات ال�سينمائية يف ه�لي�ود 
ال�سيا�سية  االإرادة  مظهر  هي 
خلف  تقف  من�سجمة  الأجهزة 
االأمريكية،  ال�سيا�سة  ك�الي�س 
ف�ق  االأحيان  بع�س  يف  وتقف  بل 

احلك�مات.
• اإّن تط�ر و�سائل االت�سال والفن 

واالأفالم  ال�سينما  �سناعة  جعل 
االأفكار  عن  للتعبري  م�ؤثرة  و�سيلة 
ال�سيا�سية،  االأهداف  وكذلك 
االإ�سالمية  اجلمه�رية  فلنظام 
اجلديد  وخطابه  اأفكاره  اإيران  يف 
الذي يجب اأن يطرح باأ�ساليب فنية 

م�ؤثرة.
• الدميقراطية املرفقة باحلقيقة 
اإيران  يف  الي�م  حتققت  الدينية 
وميكن تعريف هذه احلقيقة الفذة 

للعامل باالأ�ساليب الفنية.
للنظام  ال�سجاع  ال�ق�ف  اإّن   •
واحدة  الظلم  وجه  يف  االإ�سالمي 
امل�سب�قة  غري  احلقائق  من  اأخری 
يف  االإ�سالمي  فللنظام  العامل،  يف 
واالأفكار  االآراء  من  الكثري  اإيران 
الكرث،  االأن�سار  وذات  اجلذابة 
ق�الب  يف  تقدميها  ميكن  والتي 
اأو  الط�يلة  والعرو�س  الق�س�س 

الق�سرية باأمناط فنية.
• مثل هذه االأعمال الفنية �ستك�ن 
ولكّنها  �سك،  دون  كبرية  اأعمااًل 
اأو  االأو�سكار  ج�ائز  اأبدًا  تنال  لن 
ن�بل الفنية؛ الأّن ف�سيحة االأجهزة 
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العاملية الداعمة للفن معروفة الي�م 
لهذه  ولي�س  العامل.  اأنحاء  كل  يف 
الفنانني  وعلی  قيمة  اأية  اجل�ائز 
لنيل  الفنية  اأعمالهم  ينتج�ا  اأن ال 

هذه اجل�ائز.
ينتج�ا  اأن  الفنانني  علی  يجب   •
اأعمالهم الفنية من اأجل احلقيقة، 
الفنية  االأ�ساليب  تعّلم  وينبغي 
وعقد الهمم علی اإنتاج اأعمال فنية 
هدف  وهذا  احلقيقة،  علی  تبتني 
الفنانني  م�ساعي  بغري  يتحقق  لن 

امللتزمني وال�سباب امل�ؤمنني.
ال�سينمائية  االأعمال  يف  ينبغي   •
عدم  التلفزي�نية  وامل�سل�سالت 
واالأ�ساليب  بالفن  اأبدًا  اال�ستهانة 

الفنية.

يف  الرئي�سة  ال�سعف  نقاط  من   •
الداخلية  وامل�سل�سالت  االأفالم 
جيدة،  ق�سة  علی  الت�افر  عدم 
علی  الفني  العمل  يق�م  حيث 
املنا�سبة  الق�س�سية  ال�سياغة 
والق�ية واجلذابة وال بّد من التنّبه 

لهذه امل�ساألة بجّد.
• ال مراء اأّن جميع العاملني يف هذا 
ماأج�رون  املميز  القّيم  امل�سل�سل 

عند اهلل.
• اإّن بع�س امل�ؤاخذات التي �سّجلت 
غري  اإّما  كانت  امل�سل�سل  هذا  علی 
�سحيحة اأو اإّنها قليلة االأهمية اإیل 

درجة ال ت�سّر بهذا العمل الكبري.



90

تأمالت القائد
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تأمالت القائد
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من وصية
Qأمير المؤمنين

لكميل بن زياد

أطاع، وال ممنّيًا حتی  “يا كميل، لستُ واهلل متمّلقًا حتی 
ال أعصی، وال مائاًل لطعام األعراب حتی أنحل إمرة املؤمنني 

وأدعي بها”1.

1-  حتف العقول، �ص175.
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يف هذا اجلانب من و�سّيته Q، يترّباأ االإمام Q من االأ�ساليب التي 
يت�سّبث بها اأهل الدنيا لل��س�ل اإیل ال�سلطة واحلكم وتكري�سهما واحلفاظ 
واملنا�سب.  واملال  ال�سلطة  اأ�سحاب  حيال  دومًا  يك�ن  ال  فالتمّلق  عليهما. 
واأحيانًا يتمّلق احلاكم اأفراد �سعبه ومن يعمل�ن حتت اإمرته ويطيع�نه حتی 
يطيع�ه اأكرث. فيق�ل: ل�سُت اأحيي يف قل�ب النا�س اآمااًل، وال اأ�سغلهم ب�ع�د 
فارغة خاوية لكي يطيع�ين، وال اأميل لطعام اأهل البادية الب�سيط وال اآكل 

مثلهم من اأجل اأن اأت�یّل عن هذا الطريق رئا�سة امل�ؤمنني واإمارتهم. 
الطعام  اأب�سط  ياأكل  الكالم كان  يق�ل هذا  اأّن من  اإیل  التنّبه  ينبغي  فهنا 
اأنا  نف�سه:  ال�قت  يق�ل يف  ولكّنه  الظروف.  واأعنت  اأ�سعب  لنف�سه  ويختار 
ال اأرائي وال اأتظاهر من اأجل احلك�مة، وهذه ق�سية علی جانب كبري جدًا 
من االأهمية بالن�سبة لنا، وعلينا ا�ستلهام الدرو�س منها حتی تك�ن اأهدافنا 

ون�ايانا اإلهية خال�سة، ويك�ن كل عمل �سرعي نق�م به خال�سًا هلل.
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آثار القائد العلمية
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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 االأول: البكاء علی النف�س.  
- الدر�س الثاين: نعمة الدعاء.

- الدر�س الثالث: وبال�الدين اإح�سانًا.  
- الدر�س الرابع: التكرب.

- الدر�س اخلام�س: اللني. 
- الدر�س ال�ساد�س: العف�.

- الدر�س ال�سابع: �سهر رجب.
- الدر�س الثامن: اإرادة احلق هي الغالبة.  
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تعريف بالكتاب:
علی   } القائد  االإمام  �سماحة  األقاها  درو�س  جمم�عة  عن  عبارة  ه� 
م�سمع جمم�عة من االأخ�ة املجاهدين. وتنط�ي هذه الدرو�س علی �سل�سلة 
من امل�اعظ االأخالقية اللطيفة التي حتاكي الروح بكل �سال�سة وب�ساطة. 
وتكمن اأهميتها يف اأّنها �سادرة عن املربي االأول يف االأمة االإ�سالمية. فكل 

م�عظة فيها متّثل برناجمًا عمليًا لتهذيب النف�س.
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استفتاءات القائد
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صدق تكرار السّفر وعدمه
ي�سافر  باأن  يتحّقق  التكرار  واأّن  عرفًا،  العمل  الأجل  ال�سفر  تكرار  ي�سرتط 

�سفرًا �سغلّيًا، ول� علی االأقل يف ال�سهر مرة واحدة.

وهنا مسائل:

ر  ُيق�سِّ فاإّنه  ال�سهر  يف  االأقل  علی  مّرة  �سغلّيًا  �سفرًا  ي�سافر  كان  اإذا   -1
وما  الثالث  ال�سغلّي  ال�سفر  يف  ويتمُّ  والثاين،  االأول  ال�سغلّيني  ال�ّسفرين  يف 

بعده1.

بحكم  �س  وَتَلبَّ املذك�رة،  املّدة  يف  عرفًا  ال�سفر  تكرار  منه  حتّقق  اإذا   -2
التمام، ثّم عر�س له ما مينع من ال�سفر لعدة اأ�سهر، اأو اأعر�س عن العمل 
اإذا  فاإنه  غليه،  ال�سفر  و�سرع يف  واّتخذ عماًل،  عاد  اإذا  فهنا:  اأ�سهر  لعدة 
مكان  يف  اأّيام  ع�سرة  بالبقاء  �سابقه  وبني  ال�سفر  هذا  بني  َف�سل  قد  كان 
ر فيه، وُيتمُّ يف ال�سفر ال�سغلّي الثاين. واإن مل يف�سل بينهما  واحد فاإّنه ُيق�سّ

بع�سرة اأّيام فاإّنه ُيتمُّ يف ال�سفر ال�سغلّي االأول.2

3- ي�سرتط يف �سدق تكرار ال�سفر للعمل اأن يك�ن ال�سفر ذا م�سافة �سرعية، 
ال�سفر  من  ل�سفر  هذا  ُيح�سب  مل  امل�سافة  دون  ملا  �سغليًا  �سفرًا  �سافر  فل� 

ال�سغلّي، وال يرتّتب عليه اأّي اأثر من هذه اجلهة.3

1- اإ�ستفتاء خطي رقم: 144615.

2- اإ�ستفتاء خطي رقم: 145429.

3- اإ�ستفتاء خطي رقم: 141398- اأجوبة اال�ستفتاءات، �ص671.
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ل بينهما بالبقاء  4- ي�سرتط يف االأ�سفار ال�سغلّية الثالثة االأویل اأن ال يْف�سِ
ع�سرة اأّيام يف مكان واحد، واإال فال يتحّقق التكرار.4

5- ال ي�سرتط يف ا�ستمرار ترّتب حكم الّتمام علی ال�سفر ال�سغلّي اأن يك�ن 
لديه �سفر �سغلّي كلَّ ع�سرة اأّيام، بل ل� ف�سل بينهما ملدة تزيد عن ال�سهر 

ترّتب عليه حكم ال�سفر ال�سغلّي، ما مل يبَق يف مكان واحد ع�سرة اأّيام.5

يرتك  مل  ولكنه  ما،  لعار�ٍس  اأو  اختيارًا،  عمله  الأجل  ال�سفر  ترك  اإذا   -6
ال�ّسفر  وزاول  عاد  ثم  اأ�سهر،  لعدة  احلالة  هذه  علی  وبقي  اأ�ساًل،  العمل 
بعدما  العمل  الأجل  ال�ّسفر؛  تكرار  ب�سدق  ذلك  ي�سّر  للعمل من جديد مل 
كان قد ح�سل منه التكرار املطل�ب �سابقًا. وعليه في�سرع بالتمام يف ال�سفر 
ال�سغلّي  ال�سفر  بينه وبني  اإذا مل يكن قد ف�سل  الالحق مبا�سرة،  ال�سغلّي 
ر فيه، واأمّت يف الثاين  ال�سابق بالبقاء ع�سرة اأّيام يف مكاٍن واحد، واإاّل ق�سّ

وما بعده.6

4- اإ�ستفتاء خطي رقم: 144756- اأحكام ال�ّسفر، �ص79.

5- اإ�ستفتاء خطي رقم: 144615.

6- اإ�ستفتاء خطي رقم: 145429.
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إشادات بالقائد



103

إشادات بالقائد
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من شهادات العلماء حول مرجعية القائد

آية اهلل السيد محمود الهاشمي

بسم اهلل الرحمن الرحيم

�سماحة قائد الث�رة االإ�سالمية اآية اهلل اخلامنئي {...
 

  اأتقّدم بالتعازي اإیل ال�ج�د ال�سريف واملقّد�س الإمام الع�سر | واإليكم 
باعتباركم نائبه باحلّق واإیل ال�سعب االإيراين عامة واإیل احل�زات العلمية 
وجميع امل�سلمني يف العامل مبنا�سبة امل�ساب اجللل والفاجعة برحيل مرجع 
العامل االإ�سالمي العظيم �سماحة اآية اهلل العظمی الكلبايكاين }، الذي 
كان بحّق اأ�س�ة يف التق�ی والف�سيلة والعلم واجلهاد وخدمة االإ�سالم والث�رة 
االإ�سالمية، حيث ق�سی عمره ال�سريف واملبارك اإیل جانب اإمام االأمة } 

يف هذا الطريق، و�سار علی نهج ذلك الرجل العظيم يف التاريخ. 
  واإّن وفاة ه�ؤالء االأكابر واالأعاظم، م�ساعل درب الهداية وجن�م �سراط 
االإ�سالم  يف  وثلمة  عظيمًا  وم�سابًا  جلاًل  خطبًا  كان  واإن  امل�سيئة  ال�الية 
اأّن لطف رب العاملني ورحمته  ال ي�سدها �س�ی طل�ع جنم اآخر، لكن حيث 
والعناية اخلا�سة الأهل بيت الع�سمة والطهارة R واالإمدادات الغيبية 
لبقية اهلل االأعظم | �ساملة هذه االأمة دائمًا واأبدًا، فاإّن �سل�سلة مراجع 
التقليد لل�سيعة �ستظل م�ستمرة وباقية، وكلما اأفل اأو غاب جنم طلع جنم 
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اآخر ي�سّد الفراغ ويحمل ل�اء الفقاهة واملرجعية اخلّفاق علی عاتقه مبزيد 
من اال�ستقامة والثبات وم�ساعفة يف حتمل عبء امل�س�ؤولية. 

واأهل  االإ�سالمي  العامل  يف  امللتزمني  للم�سلمني  االأمل  عي�ن  فاإّن  والي�م    
للث�رة  والنبيلة  ال�سامية  االأهداف  عن  واملدافعني  املخل�سني  اخلربة 
االإ�سالمية وال�دائع التي خّلفها االإمام اخلميني العظيم } رائد الث�رة 
يف  يلمع  جنم  باعتباركم  اإليكم،  متطّلعة  املعا�سر  الزمن  يف  االإ�سالمية 
�سماحتكم  ت�سدي  منتظرة  اللحظات  وتعّد  املباركة،  ال�سل�سلة  طليعة هذه 
ل�س�ؤون املرجعية واإدارة احل�زات العلمية، راجية من حم�سركم ال�سريف 
معني  من  واالإرادة  العزم  م�ستلهمًا  ال�ساأن،  هذا  يف  احلا�سل  الفراغ  ملء 

ال�الية، لتقّر عي�ن امل�ؤمنني بذلك وتطمئن قل�بهم. 
   اأ�ساأل اهلل تعایل ل�سيدنا املعّظم ط�ل العمر ودوام الت�فيق.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته... 

السيد محمود الهاشمي
1372/9/19هـ.ش.
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طيب  الذاكرة
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طيب  الذاكرة
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اأقدم  التي  املهمة  اخلط�ات  من   
 { اخلميني  االإمام  عليها 
حادث  ا�ستغالل  هي  اآنذاك، 
رقعة  لت��سيع  الفي�سية  املدر�سة 
اأنحاء  خمتلف  لي�سمل  ال�سراع 
 { االإمام  فّكر  حيث  اإيران... 
بعد وق�ع فاجعة املدر�سة الفي�سية 
انعكا�س جزئيات هذا احلادث  يف 
اأنحاء  يف  فاعلة  حية  واإبقائها 
اإيران... فكان حادث الفي�سية يف 
�سهر  يحني  اأن  واإیل  �س�ال،  �سهر 
حمرم كان هناك �سهران وخم�سة 

اأيام. 
} - وكما ات�سح  االإمام   وكان 
ذلك يف االأيام االأخرية من مراحل 
غريبًا  اإميانًا  ي�ؤمن   - الن�سال 
مبحرم احلرام، ويعتربه حقًا �سهر 
انت�سار الدم علی ال�سيف، ولذلك 
اتخذه هدفًا له منذ البداية. وهذا 
بعد  قّرر،   { االإمام  اأّن  يعني 
حادث الفي�سية مبا�سرة، ا�ستغالل 
حمرم  �سهر  يف  احلادث  هذا 

من مالحم اإلمام } في الدفاع عن المدرسة الفيضية:

اأعده  الذي  املخطط  واإّن  احلرام. 
حمرم  يف  تنفيذه  علی  وحر�س 
ذلك العام، مل يكن خمططًا طارئًا 
انفعاليًا، بل كان مربجمًا، وقد  اأو 
له  واالإعداد  التخطيط  ا�ستغرق 

علی االأقل �سهرين كاملني.
االإمام  بداأ  الفي�سية  حادث  فبعد   
علماء  اإیل  الر�سائل  بكتابة   {
واملحافظات،  املدن  يف  الدين 
ويتبادل  معهم  يت�ساور  وراح 
اأخذ  ذاته  ال�قت  ويف  املعل�مات، 
اللهجة،  ال�سديدة  البيانات  ي�سدر 
»�سداقة  فيه:  قال  الذي  كالبيان 
وبهذه  النا�س«.  قتل  تعني  ال�ساه 
 { االإمام  �سماحة  نقل  ال��سيلة 
اإیل  والث�رية  ال�سيا�سية  اأفكاره 
النا�س،  م�ساعر  واأّجج  مكان،  كل 
اإیل  وقادهم  اأحا�سي�سهم  واألهب 

االإنتفا�سة.
علی  حمرم  �سهر  كان  وبينما   
االأب�اب، نّظم االإمام } برنامج 
عمل للمدن واملحافظات، ويتلّخ�س 
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هذا الربنامج باإر�سال طلبة العل�م 
العلمية  احل�زة  وف�سالء  الدينية 
يف مدينة قم املقّد�سة اإیل اأطراف 
اإليهم  طلب  وقد  واأكنافها،  البالد 
اأن  ووّعاظها  املدن  خطباء  واإیل 
يف  وخطبهم  اأحاديثهم  �س  تكرَّ
حمرم  �سهر  من  االأوائل  الع�سرة 
ال�سابع  الي�م  يف  وخا�سة  احلرام، 
حادث  وقائع  لتناول  بعده،  وما 
النا�س  واإطالع  الفي�سية،  املدر�سة 
�سهدتها  التي  امل�سائب  تلك  علی 

مدينة قم املقّد�سة.
التعزية  قراءة  تتناولها  وكذلك   
يتنّبه  لكي  وترّبزها،  وامل�سيبة 
حدث  مبا  ويحيط�ا  اإليها،  النا�س 
يف املدر�سة الفي�سية علی يد اأع�ان 
ال�ساه املجرمني. واأن يتكّرر ال�سيء 
نف�سه يف م�اكب العزاء التي تط�ف 
الي�م  ابتداءًا من  ال�س�ارع واالأزقة 

التا�سع من حمرم.
املرء  يفّكر  عندما  احلقيقية  ويف   
 { االإمام  له  بهذا الذي خطط 
وحر�س علی تنفيذه، يری اأّنه لي�س 
هناك طريقة اأف�سل منه يف ت�عية 

اإيران  اأنحاء  خمتلف  يف  النا�س 
الفي�سية،  املدر�سة  فاجعة  ب�قائع 
ال�سلطة  �سد  غ�سبهم  وتفجري 
اإیل  وجّرهم  م�ساعرهم  وتاأجيج 

ميدان اجلهاد. 
 واأنا نف�سي كنت من بني االأ�سخا�س 
الذين اأر�سلهم االإمام } يف �سهر 
نتائج  راأيت عن قرب  حمرم، وقد 
تاأثري هذا العمل. فكان االإمام } 
اإيّل اأن اأذهب ایل مدينة  قد طلب 
اإیل  ر�سالة  حاماًل  املقّد�سة  م�سهد 
ونداءًا  والقمي،  امليالين  ال�سيدين 
يف  االآخرين  الدين  علماء  اإیل 
امل�ّجه  النداء  ن�ّس  وقد  املدينة. 
ا�ستعدوا  باأن:  الدين  علماء  اإیل 
للجهاد �سد ال�سهي�نية التي ت�سعی 
لفر�س �سيطرتها علی زمام االأم�ر 
يف البالد. لقد ا�ستطاعت اإ�سرائيل 
يف  ال�سلطة  مرافق  اإیل  تنفذ  اأن 
االقت�سادية  البالد  فاأم�ر  البالد؛ 
اخلارجية  اإيران  و�سيا�سة  بيدها، 

يف قب�ستها... 
بها  بعث  التي  الر�سالة  اأّما   
امليالين  ال�سيدين  اإیل  �سماحته 
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اأُطلب�ا  ها:  ن�سّ كان  فقد  والقمي 
املنرب  وخطباء  ال�ّعاظ  اإیل 
احل�سيني اأن يتحّدث�ا عن م�سيبة 
املدر�سة الفي�سية علی املنابر منذ 
وعلی  املحرم.  من  ال�سابع  الي�م 
م�اكب العزاء اأن تهتم بذلك اأي�سًا 
لدی  واأ�سعارها،  ق�سائدها  يف 
انطالقها يف ال�س�ارع واالأزقة منذ 

الي�م التا�سع من املحرم.
اإیل علماء  االإمام  بّلغت نداء   وقد 
الدين يف م�سهد املقّد�سة، وكان كل 
واحد منهم قد اأظهر رّد فعل معنّي، 
النداء  وعی  الذي  ال�حيد  اأّن  اإال 
واأدرك فح�اه جيدًا ه� املرح�م اآية 
اهلل ال�سيخ جمتبی القزويني، وكان 
رجاًل جماهدًا، ويكّن ودًا واحرتامًا 

فائقني ل�سماحة االإمام }.
اإیل  �سّلمتها  فقد  الر�سالة  واأّما   
وكان  والقمي،  امليالين  ال�سيدين 
تبداأ  اأن  امليالين  ال�سيد  راأي  من 
املدر�سة  علی  التعزية  قراءة 
اإال  التا�سع.  الي�م  يف  الفي�سية 
اأكرث  ال�سابع  الي�م  اإّن  له  قلت  اأيّن 
تبداأ  العزاء  م�اكب  الأّن  منا�سبة؛ 

الي�م  منذ  ال�س�ارع  يف  بالتج�ال 
يقّل  عندها  والنا�س  التا�سع، 
الأّنهم  املجال�س،  يف  ح�س�رهم 
وال  امل�اكب،  مع  اخلروج  ل�ن  يف�سّ
يتحّدث�ا  اأن  وال�ّعاظ  للخطباء  بّد 
قبل.  من  النا�س  وي�ّع�ا  ذلك  عن 
علی  وافق  فقد  القمي  ال�سيد  اأّما 
واأعلن   ،{ االإمام  برنامج عمل 
عن ا�ستعداده لذلك. وبهذا النح� 
ي�ستغل  اأن   { االإمام  ا�ستطاع 
�سهر حمرم لذلك العام وي�ستثمره 
يف  نح�  واأح�سن  �س�رة  باأف�سل 
وت�عيته،  االإيراين  ال�سعب  اإيقاظ 
اجلهاز  �سد  انتفا�سته  وتاأجيج 
الن�سال،  رقعة  وت��سيع  احلاكم، 
الفي�سية  فاجعة  من  يتخذ  واأن 
م�اجهة  يف  لالإنطالق  قاعدة 
ال�سعب  انتفا�سة  وات�ساع  ال�سلطة 
و�سلت  وقد  واملتنامية.  العظيمة 
هذه امل�اجهة واالإنتفا�سة ال�سعبية 
من  ع�سر  اخلام�س  يف  اأوّجها  اإیل 

خرداد...1

1-  نقاًل عن: جملة الوحدة، عدد 175 – 176.
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والحمد هلل رب العالمين




