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هذه  يف  هو  امللفتة  املعنوية  عظمتكم  "اأوج 
وتعرفون  تفعلون  تعون ماذا  الناحية اخلفية، حيث كنتم 
الوحيد  عملكم  �شند  هذا  كان  واإذا  تقاتلون.  �شيء  لأي 
ف�شريجتف العدّو عندئذ من �شماع ا�شمكم، فكيف واأنتم 
النداء  املعنوية  باآذانكم  �شمعتم  حيث  ذلك،  من  اأرفع 
تقوموا  اأن  بواحدة  اأعظكم  اإّنا  »قل  ال�شماوي:  القراآين 

هلل...«)))«))).

الإمام القائد اخلامنئي {

)))   �شورة �شباأ، الآية ٤٦.
)))   پيام انقالب، �ش٤٩–٥٠.
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يف  تاأّخرنا  عندما  املبارك  رم�شان  �شهر  اأول  يف 
يف  اأ�شدقائي  اأحد  مع  ذهبت  لال�شتهالل،  املكتب 
املكتب لالئتمام باإمامة ال�شّيد القائد { يف �شالة 
َلنا �شماحُة  املغرب والع�شاء، وبعد انتهاء ال�شالة �َشاأَ
ال�شيد {: ملاذا ل زلتما يف املكتب وقد حان وقت 
لأجل  املكتب؛  يف  بقينا  اإّننا  فاأخربناه:  الإفطار؟  

ال�شتهالل.
نتناول  لكي  املنزل؛  اإىل  معي  تعال  ح�شنًا،  فقال: 
�شماحته  مع  الذهاب  يف  رغبتنا  ومع  معًا،  الإفطار 
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معه  ذهبنا  اإ�شراره  مع  ولكن  البداية،  يف  امتنعنا  اأّننا  اإّل 
اإىل منزله، فجلب احلاج نا�شر الطعام لنا، وكان قلياًل من 
منه،  قلياًل  فاأكلنا  واحللوى،  واخل�شروات،  واجلنب،  اخلبز، 
وبقينا ننتظر بقية الطعام، لأّننا كّنا نتوّقع طعامًا اأف�شل من 

ة يف الإفطار. هذا خا�شّ
يكن  ومل   - ال�شّيد  �شماحة  من  بالقرب  جنل�ش  كّنا  وحيث 
ينظر اإلينا -، فكّنا ن�شري ببع�ش الإ�شارات للحاّج نا�شر تفيد 
باأّنه اإْن كان يوجد طعام غري هذا، فلن ناأكل كثريًا من هذا 
الطعام، واإْن مل يكن طعام غريه، ف�شنكمل اإفطارنا من هذا 

الطعام.
فاأ�شار لنا احلاج نا�شر باإ�شارة مفهمة تفيد باأّنه ل يوجد 
واجلنب،  اخلبز،  من  اإفطارنا  فاأكملنا  هذا،  غري  طعام 

واخل�شروات، واحللوى!
ولو بقينا يف املكتب لكان الطعام - الذي يجلبونه للعاملني 

بعد الدوام الر�شمّي - اأف�شل من هذا الطعام.
وبعد الإفطار دخل ال�شّيد اإىل املنزل، ف�شاألنا احلاج نا�شر: 

ما هذا الطعام؟، فلو بقينا يف املكتب لكان اإفطارنا اأف�شل.
فاأجاب احلاج: اإّن عائلة ال�شّيد يف مدينة م�شهد، وقد تركوا 
له ِقْدرًا كبريًا من احللوى يكفي لثالث اأو اأربع لياٍل، وبالتايل 

فنحن نفطر كّل ليلة من هذا الّطعام.
ف�شاألناه: ماذا تاأكلون يف ال�شحور؟ فاأجاب: نطبخ قلياًل من 

)مرق الّلحم)، وناأكل جميعًا منه.
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كان  اإذ  ال�شّيد،  ل�شماحة  الغذائّي  الربنامج  هو  هذا  فكان 
القول:  اأ�شتطيع بجراأة  وبالتايل  ب�شيطًة زاهدًة،  يعي�ش حياًة 
اأبدًا عّما كانت عليه يف فرتة  تتغرّي  ال�شخ�شّية مل  اإّن حياته 
ما قبل الثورة. ولكن بالطبع قد تغرّي الو�شع قلياًل؛ ليتالءم 
مع ازدياد عدد اأفراد عائلته من الأولد والأحفاد مّما يعني 
احتياجهم لبيت اأكرب، لكّن كيفّية حياتهم املعي�شّية مل تتغرّي 

اإطالًقا عن حياتهم ال�شابقة قبل الثورة)1).

)))   من كالم ل�شماحة حجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيخ اأحمد مروي، معاون العالقات احلوزوية 
يف مكتب �شماحة الإمام القائد اخلامنئي {.
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املنا�شبة: ا�شتقبال �شرائح ال�شعب املختلفة.    
الزمان: 04/03/2010.

واجبات الأّمة الإ�شالمية.. 1
�شرورة قيام الأّمة مب�شوؤولياتها.. 2
اأهّمية الحتاد والتعاطف يف حياة الأّمة.. 3
النظام . 4 يف  عنها  والدفاع  الأّمة  وحدة 

الإ�شالمي.
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النور  لر�شول  املبارك  امليالد  ذكری  يف 
�شيدنا  النبيني  وخامت  والرحمة  والعدالة 
اآل  �شادق  وولدة   ،P امل�شطفی  حممد 
 ،Q ال�شادق  جعفر  الإمام  حممد 
الإمام  العظمی  اهلل  اآية  �شماحة  ا�شتقبل 
�شباح   } اخلامنئي  علي  ال�شيد  القائد 
الأول  ربيع  ال�شابع ع�شر من  يوم اخلمي�س 
04/03/2010م،  لـ  املوافق  1431هـ.ق، 
من  وح�شدًا  الإ�شالمي  النظام  م�شوؤويل 
يف  جاء  ما  واأبرز  ال�شعب،  �شرائح  خمتلف 

خطابه الآتي:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
اأبارك لكم  يوم 7) ربيع الأول، هذا اليوم 
الولدة  يوم  الب�شرية،  تاريخ  يف  العظيم 
املباركة خلال�شة الف�شائل الإلهية واملختار 
من بني اأخيار الوجود النبي حممد بن عبد 
اهلل P وولدة و�شّيه باحلّق ونا�شر الإ�شالم 
ال�شادق  جعفر  الإمام  الأ�شيل  املحمدي 
Q. فمعامل ال�شرف الإن�شاين والف�شائل 
الوجود  لولدة  َمِدْيَنٌة  لالإن�شانية  الأخالقية 
ظلمات  يف   P للر�شول  والنوراين  املقّد�ش 

اجلهل والف�شاد والغفلة املرتاكمة.

معامل ال�شرف 
الإن�شاين والف�شائل 
الأخالقية لالإن�شانية 
َمِدْيَنٌة لولدة الوجود 
املقّد�س والنوراين 
للر�شول P يف ظلمات 
اجلهل والف�شاد والغفلة 
املرتاكمة
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واجبات الأّمة الإ�شالمية:
اإّن اإعادة اإنتاج حقائق الإ�شالم 
اخلامت  الر�شول  بتعاليم  والعمل 
تعترب احلاجة املربمة والأ�شا�شية 
لالأّمة الإ�شالمية، كما اأّن الحتاد 
الإ�شالمية  املذاهب  اأتباع  بني 
للم�شكالت  حّل  عامل  املختلفة 
العامل  يف  والت�شامي  والتقّدم 

الإ�شالمي.
الإ�شالمية  فالأمة  وعليه 
مدعّوة باأ�شد احلاجة اإىل التاأّمل 
من  الدرو�ش  وا�شتلهام  والتفّكر 
الهداية النورانية للر�شول اخلامت 

.P
من  الهائل  العدد  هذا  فاأمام 
ال�شكان واملوقع اجلغرايف املتمّيز 
واملواهب  احليوية  وامل�شادر 
العامل  يف  اجلّمة  الب�شرية 
منظومة  تبقی  ملاذا  الإ�شالمي، 
واخل�شو�شيات  العظمة  بهذه 
من  وتعاين  تائهة  �شائعة 
م�شكالت كبرية كالفقر والتمييز 

الثقايف،  والفقر  العلمي  والتاأّخر 
حقوقها  عن  الدفاع  ت�شتطيع  ول 

حيال عتاة العامل؟ 

الأّمة  قيام  �شرورة 
مب�شوؤولياتها:

العامل  عجز  مظاهر  من 
عن  الدفاع  عن  الإ�شالمي 
امل�شلمني ق�شية فل�شطني،  حقوق 
فل�شطني  اأر�ش  فاغت�شاب 
والظلم  واملقّد�شة  التاريخية 
وامل�شتمر  الالمتناهي  واجلور 
ال�شهاينة  ميار�شه  الذي 
ال�شعب  �شد  املجرمون 
كبري  جرح  املظلوم  الفل�شطيني 
الإ�شالمية،  الأمة  ج�شد  يوؤذي 
علی  الإ�شالمي  العامل  ولكّن 
وكاأّن  بطريقة  يعمل  العموم 

ق�شية فل�شطني ل تعنيه. 
املُْخَتَلَقة  اإ�شرائيل  دولة  وُتعّد 
�شرطانية  غّدة  ال�شهيونية 
خطرية، وال�شبيل الوحيد للدفاع 
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املُهِلك  ال�شرطان  هذا  مقابل 
اإىل  العودة  يف  هو  وحماته 
نبي  تعاليم  وجعل  الإ�شالم 
 P املكرم  الإ�شالم 

حمورًا.
ندرك  اأن  علينا  كما 
وامل�شاعي  املخططات 
لأمريكا  املنقطعة  غري 
و�شائر  وبريطانيا 
خللق  الإ�شالم  اأعداء 
والتفرقة  اخلالفات 
الإ�شالمية،  الأمة  يف 
هوؤلء  يعلم  حيث 
املهيمنون  العتاة 
الختالف  اأّن  جيدًا 
الأّمة  ِرف  َت�شْ والفرقة 
وحترفها  الإ�شالمية 
فل�شطني  ق�شية  عن 
البالغة الأهّمّية، ولذلك 
و�شيلة  باأّية  يوؤّججون 

القومية  التفرقة  ممكنة نريان 
يف  واجلغرافية  والطائفية 
واأتباع  وال�شّنة  ال�شيعة  قلوب 

�شائر املذاهب الإ�شالمية.

والتعاطف  الحتاد  اأهّمية 
يف حياة الأّمة: 

هما  والتعاطف  الحتاد  اإّن 
لالأّمة  الهاّمة  الحتياجات  من 
الإ�شالمية الكربى، فعلی الدول 
والنا�شطني  والعلماء  واملثّقفني 
والجتماعيني  ال�شيا�شيني 
العمل  الإ�شالمية  البلدان  يف 
الواجبات  علی  جّدي  ب�شكل 
فاإذا  الوحدة،  علی  الباعثة 
الإ�شالمية  ال�شحوة  اّت�شعت 
قلوب  وتقاربت  وتعّمقت، 
امل�شلمني �شينفتح بذلك طريق 
والتقّدم  والتعاون  التعاطي 
من  العديد  و�شتحّل  العام، 

ُتعّد دولة 
اإ�شرائيل 
املُْخَتَلَقة 
ال�شهيونية 
غّدة �شرطانية 
خطرية، 
وال�شبيل 
الوحيد 
للدفاع مقابل 
هذا ال�شرطان 
املُهِلك وحماته 
هو يف العودة 
اإىل الإ�شالم 
وجعل تعاليم 
نبي الإ�شالم 
 P املكرم
حمورًا
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الإ�شالمي،  العامل  م�شكالت 
مبا يف ذلك ق�شية فل�شطني.

عن  الدفاع  فوجوب 
الإ�شالمية  الأرا�شي 
من  عليها  املتطاول 
عليها  املّتفق  النقاط 
املذاهب  جميع  بني 
وعلی  الإ�شالمية، 
هذا  من  الرغم 
وجهات  يف  التفاق 
العامل  يخ�شع  النظر 
لالأ�شف  الإ�شالمي 
حتت تاأثري ال�شرخات 
الأمريكية  واملوؤامرات 
الرامية  والربيطانية 
بني  التفرقة  لإيجاد 
و�شائر  وال�شّنة  ال�شيعة 

املذاهب الإ�شالمية.

وحدة الأّمة والدفاع عنها 
يف النظام الإ�شالمي:

امل�شلمني  احتاد  اإّن 
فل�شطني  ق�شية  عن  والدفاع 
اجلمهورية  اأهداف  من 
حيث  واأولوياتها،  الإ�شالمية 
 { اخلميني   الإمام  اأّكد 
احتاد  مو�شوع  علی  كثريًا 
فل�شطني،  وق�شية  امل�شلمني 
وكافة  الإ�شالمي  فالنظام 
وال�شعب  البالد  م�شوؤويل 
ينظرون  الكبري  الإيراين 
املبدئية  الق�شايا  لهذه 
وكلمتهم  �شرعي،  كواجب 
يف هذا اخل�شو�ش كانت ول 

تزال واحدة.
املت�شاعدة   ال�شحوة  وتعّد 
وهتافات  الإ�شالمية  لالأمة 
عن  الدفاع  يف  ال�شعوب 
اإيجابيًا  انعكا�شًا  فل�شطني 
التي  احلّق  لكلمة  جدًا 
اجلمهورية  اأطلقتها 

اإذا اّت�شعت 
ال�شحوة 
الإ�شالمية 
وتعّمقت، 
وتقاربت 
قلوب امل�شلمني 
�شينفتح بذلك 
طريق التعاطي 
والتعاون 
والتقّدم 
العام، و�شتحّل 
العديد من 
م�شكالت العامل 
الإ�شالمي، مبا 
يف ذلك ق�شية 
فل�شطني
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الإ�شالمية علی الراأي العام 
وعلی  الإ�شالمي،  العامل  يف 
احلكومات الإ�شالمية اأي�شًا 
الإ�شالم  بر�شول  تاأ�ّشيًا 
وحدة  متابعة   P العزيز 
عن  والدفاع  امل�شلمني 
يف  وخ�شو�شًا  حقوقهم، 
ال�شرطانية  الغّدة  مواجهة 
اإ�شرائيل الغا�شبة وحماتها، 
اهلل  بعون  يتحّقق  حتی 
وال�شعادة  التقّدم  تعاىل 
لالأّمة  والأخروية  الدنيوية 

الإ�شالمية.

النظام 
الإ�شالمي 

وكافة 
م�شوؤويل 

البالد وال�شعب 
الإيراين 

الكبري 
ينظرون 

لهذه الق�شايا 
املبدئية 
كواجب 
�شرعي، 

وكلمتهم يف 
هذا اخل�شو�س 
كانت ول تزال 

واحدة





املنا�شبة: ال�شنة الهجرية ال�شم�شية 
اجلديدة )1939 هـ.�س.(.    

الزمان: 21/03/2010.

املوؤ�ّشر الرئي�س للجمهورية الإ�شالمية.. 1
مظاهر الهّمة امل�شاعفة والعمل امل�شاعف.. 2
النتخابات من جتّليات �شرعّية النظام.. 3
وعي ال�شعب اأحبط خمّططات العدو.. 4
العقد عقد التقّدم والعدالة.. 5
�شرورة التحّلي بالوعي والتدبري اأمام العدو. . 6
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الإمام  العظمی  اآية اهلل  األقی �شماحة 
اخلامنئي { قائد الثورة الإ�شالمية يف 
اإيران ع�شر يوم الأحد 2010/03/21م 
بن  علي  لالإمام  املطّهر  احلرم  يف  كلمة 
مو�شی الر�شا Q اأمام ح�شد هائل من 
زّوار الإمام واأهايل مدينة م�شهد املقد�شة 
�شعار  لتحقيق  املختلفة  املجالت  �شارحًا 
ال�شنة اجلديدة »الهّمة امل�شاعفة والعمل 
امل�شاعف«، ومبينًا عوامل و�شرورات عقد 
ال�شعب  وحدة  ومثّمنًا  والعدالة،  التقدم 
يف  الأعداء  م�شاعي  اإزاء  وتالحمه 
اأحداث ما بعد النتخابات، واأبرز ما جاء 

يف خطابه الآتي:

املوؤ�ّشر الرئي�س للجمهورية الإ�شالمية:
الأنبياء  وتعاليم  باخلالق  الإميان  اإّن 
الرئي�ش  واملوؤ�ّشر  الأ�شا�ش  يعترب   R
باهلل  فالإميان  الإ�شالمية،  للجمهورية 
ي�شمن  الإ�شالمية  بالتعاليم  والعمل 
وال�شتقرار  املعنوي  الت�شامي  جانب  اإىل 

اإّن الإميان باخلالق 
وتعاليم الأنبياء 
R يعترب 
الأ�شا�س واملوؤ�ّشر 
الرئي�س للجمهورية 
الإ�شالمية
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للب�شر،  واملادية  الدنيوية  ال�شعادة  النف�شي، 
اإىل  الإن�شانية  املجتمعات  باأيدي  وياأخذ 
الرفاه والتقّدم، ولذلك تقوم مباين النظام 

الإ�شالمي علی هذا املعيار الرئي�ش.

والعمل  امل�شاعفة  الهّمة  مظاهر 
امل�شاعف يف املجتمع والدولة:

با�شم  38٩)هـ.�ش  �شنة  ت�شمية  لي�شت 
امل�شاعف«،  والعمل  امل�شاعفة  الهّمة  »عام 
وكذلك غريها من ال�شنوات مبثابة �شعارات 
ا�شتعرا�شية وت�شريفية، بل متّثل اإ�شارة داّلة 
علی الطريق واملنهج، ويف هذه ال�شنة اأي�شًا 
والبالد-  لل�شعب  العليا  لالأهداف  -بالنظر 
اأعمال  واإجناز  اأعلی  بهّمة  التحّلي  ينبغي 

اأكرث واأهم.
حتقيق  حتی  كبرية  م�شافة  فاأمامنا 
ال�شتهالك،  نوذج  اإ�شالح  من  الهدف 
الأ�شا�ش،  ال�شعار  هذا  نتابع  اأن  املهم  ولكن 
ال�شتهالك  نوذج  اإ�شالح  يتم  مل  فاإذا 

�شتبقی امل�شكالت علی حالها.

لي�شت ت�شمية �شنة 
»عام  با�شم  1389هـ.�س 
الهّمة امل�شاعفة والعمل 

امل�شاعف«، وكذلك غريها 
من ال�شنوات مبثابة �شعارات 

ا�شتعرا�شية وت�شريفية، 
بل متّثل اإ�شارة داّلة علی 

الطريق واملنهج.



26

م�شاعفة البحث العلمي:
من  العلمي  والبحث  العلم  واإّن 
العملي  التجّلي  جمالت  اأهم 
ل�شعار هذه ال�شنة، وعليه فلرت�شم 
اجلامعات ومراكز البحث العلمي 
كافة  علی  عليا  اأهدافًا  لنف�شها 
اأعلی  بهّمة  ولت�شري  امل�شتويات، 
الأهداف  هذه  نحو  مكّثف  وعمل 
العزيزة  اإيران  لتكون  املجيدة؛ 
علميًا يف  عّدة عقود مرجعًا  بعد 

العامل.

ا�شتخدام  يف  امل�شاعفة  الهّمة 
الإمكانيات:

والعمل  امل�شاعفة  الهّمة  وُتعّد 
الأمثل  ال�شتخدام  يف  امل�شاعف 
املتوافرة  والإمكانيات  للم�شادر 
من دواعي رفاه ال�شعب وازدهار 
الدعم  »توجيه  فالئحة  حياته، 
وعلی  جدًا.  مهّمة  احلكومي« 
التنفيذية  ال�شلطتني  من  كّل 
هذه  يف  التعاون  والت�شريعية 

تقع  ناحية  فمن  املهّمة،  امل�شاألة 
الكبري  الهدف  هذا  تنفيذ  اأعباء 
ولذلك  احلكومة،  عاتق  علی 
البالد مبا يف  اأجهزة  علی جميع 
ذلك اجلهاز الت�شريعي م�شاعدة 
ثانية  ناحية  ومن  احلكومة، 
بالقانون  العمل  احلكومة  علی 
املراحل  اجتاز  الذي  وبال�شيء 
امل�شوؤولني  اهلل  اأعان  القانونية، 
بني  والتعاون  التعاطف  ظّل  يف 

ال�شلطات.
جودة  علی  العمل  وينبغي 
املنتوجات املحلّية، بحيث ي�شبح 
علی  قادر  الإيراين  العامل  اإنتاج 
الأجنبية،  الب�شائع  مناف�شة 
بق�شية  اخلا�ش  والهتمام 
ر�شم  عند  املواطنني  �شالمة 
ومن  املختلفة  والربامج  اخلطط 
ذلك اخلطة اخلم�شية اخلام�شة.
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جمال  يف  امل�شاعفة  الهّمة 
الريا�شة وال�شالمة:

العاّمة  ال�شالمة  جمال  ويف 
والعمل  امل�شاعفة  الهّمة  تعترب 
امل�شاعف علی م�شتوى الريا�شة 
احليوية  اأ�شباب  من  العامة 
وال�شتعداد  والتحّرك  والن�شاط 
اأجل  من  للمجتمع  امل�شاعف 
ال�شعي والتقّدم الفردي والعام.

فر�ش  وخلق  ال�شتثمار  واإّن 
املجالت  من  اأي�شًا  تعّد  عمل 
ال�شنة  �شعار  لتحقيق  الأخرى 
ميتلكون  فالذين  اجلديدة، 
عليهم  والإمكانات  الر�شاميل 
بهّمة  اإمكاناتهم  ا�شتخدام 
اإ�شراف  وبدون  م�شاعفة 

ال�شتثمار  �شبيل  يف  وتبذير، 
واإيجاد فر�ش عمل. 

لإنتاج  بالن�شبة  الأمر  وكذلك 
اّطالع  وزيادة  واملطالعة  الفكر 
هذه  حتتاج  حيث  النا�ش؛ 
م�شاعفة  هّمة  اإىل  املجالت 

وعمل م�شاعف. 
افتتاح  وباإمكان 
يف  احلر  الفكر  منرب 
واحلوزات  اجلامعات 
تيارًا  تخلق  اأن  العلمية 
فكريًا متوّثبًا وقيمًا جدًا 

يف املجتمع.

وباإمكان 
افتتاح منرب 
الفكر احلر 

يف اجلامعات 
واحلوزات 

العلمية اأن 
تخلق تيارًا 

فكريًا متوّثبًا 
وقيمًا جدًا يف 

املجتمع
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واإّن مكافحة الفقر والف�شاد والالعدالة من اأهم املجالت 
مع  م�شاعف،  مكثف  وعمل  اأعلی  هّمة  اإىل  حتتاج  التي 
لتحقيق هذا  املنقطع  الدوؤوب وغري  ال�شعي  علی  الرتكيز 

الهدف الأ�شا�ش.
اأحداث  يف  ال�شعب  اأبداه  الذي  والوعي  الر�شد  ويعترب 
بهمن  و))  خرداد   (( بني  ما  املمتدة  الثمانية  الأ�شهر 
الف�شل  فهذا  ال�شعب،  ب�شرية  من  جديد  ف�شل  بداية 
الزاخر باملفاخر والعرب ُيعّد ميدانًا علی جانب كبري من 
م�شاعفة  بهّمة  اأ�شا�شه  علی  التحّرك  فينبغي  الأهمية. 

وعمل م�شاعف.

النتخابات من جتّليات �شرعية النظام:
التي  بالعنفوان  املليئة  التاريخية  ال�شعب  م�شاركة  اإّن 
بلغت اأربعني مليونًا واأكرث من ثمانني باملائة يف النتخابات 
حدث مهم جدًا، ومن جتّليات �شرعّية النظام، واملحّللون 
وال�شا�شة يف العامل حتی لو كتموا هذه احلقيقة املتاأّلقة يف 
ظاهرهم، ولكّنهم يفهمون اأّن ال�شعب الإيراين واقف عند 
كلمته، ول يزال ملتزمًا مبباين النظام بعد مرور ثالثني 

�شنة.
واإّن اإ�شالمّية النظام وجمهوريته مّما ل ميكن الف�شل 
فاإّنني  النتخابات،  بعد  ما  لأحداث  وبالن�شبة  بينهما، 
الأعداء  عمل  هند�شة  اأعرف  ولكّنني  اأحدًا،  اأتهم  ل 

اإّن مكافحة 
الفقر 
والف�شاد 
والالعدالة 
من اأهم 
املجالت 
التي حتتاج 
اإىل هّمة 
اأعلی وعمل 
مكثف 
م�شاعف، 
مع الرتكيز 
علی ال�شعي 
الدوؤوب 
وغري 
املنقطع 
لتحقيق 
هذا الهدف 
الأ�شا�س
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امل�شتقلني  واملحّللني  اجلماهري  ذهنية  اأّن  كما  ها،  واأ�شّخ�شُ
بالتاأّمل يف   - الأحداث  تلك  ن�شبت  الدقيقني  ال�شادقني 

�شكلها و�شياقها - اإىل العوامل اخلارجية.
م�شابهة  خمططات  تنفيذ  اإىل  النظر  األفت  كما 
ومربجمة م�شبقًا من قبل الأجانب يف بلدان اأخرى، حيث 
تدّل هذه احلقائق علی اأّن امل�شتكربين حينما ل ير�شون 
عن بلد من البلدان يبقون ينتظرون فر�شة النتخابات، 
فاإذا فاز الأ�شخا�ش الذين ل يرغبون هم فيهم، يدفعون 
البع�ش للنزول اإىل ال�شوارع وين�شرون ال�شطرابات واإذا 
اقت�شت ال�شرورة ي�شعلون نريان التوّتر واأعمال ال�شغب، 

ويغرّيون النتيجة القانونية لالنتخابات بالعنف.

وعي ال�شعب اأحبط خمّططات العدو:
املتمّثل  واملهم  الكبري  الختبار  يف  انت�شر  ال�شعب  اإّن 
نتيجة  لتغيري  فال�شعي  النتخابات،  بعد  ما  باأحداث 
عماًل  كان  وال�شطرابات  والعنف  بالقّوة  النتخابات 
يف  لل�شعب  الذكي  والنت�شار  والقانون  ال�شرع  بخالف 

هذه الأحداث الكثري من العرب والدرو�ش.
يف  لل�شعب  بالب�شرية  والزاخرة  املتحدة  فامل�شاركة 
ملحمة التا�شع من دي والثاين والع�شرين من بهمن تعترب 

ال�شربة الأخرية والأقوى التي وّجهها ال�شعب لالأجانب، ففي 
واحد  ب�شعار   - ال�شاحة  اإىل  نزل  العظيمني  احلدثني  هذين 

امل�شاركة 
املتحدة 

والزاخرة 
بالب�شرية 
لل�شعب يف 

ملحمة 
التا�شع من 

دي والثاين 
والع�شرين 

من بهمن 
تعترب 

ال�شربة 
الأخرية 
والأقوی 

التي وجهها 
ال�شعب 

لالأجانب
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املر�ّشحني  ملختلف  اأ�شواتهم  منحوا  الذين  كّل   -
علی  ال�شري  يف  وانت�شاره  ال�شعب  احتاد  واأبرزوا 

طريق الثورة وال�شراط امل�شتقيم.

العقد عقد التقّدم والعدالة:
البنی  وتوافر  البالد  واقع  ملعطيات  بالنظر 
منا�شبًا  عقدًا  العقد  هذا  يعّد  الالزمة،  التحتية 
املقولتني  هاتني  لتحقيق  وا�شعة  خطوات  لقطع 

الأ�شا�شيتني التاريخيتني.
اأّن الهتمام بالتقّدم والعدالة �شروري يف  كما 
جميع خطط امل�شوؤولني واأعمالهم، فاإيجاد البنی 
واملوا�شالتية،  والت�شالتية  القت�شادية  التحتية 
جعل  الذي  املذهل  والتقني  العلمي  والتقدم 
الع�شرة  البلدان  �شمن  املجالت  بع�ش  يف  اإيران 
والقدرة،  والثقة،  العامل،  يف  الأوىل  الثمانية  اأو 
الإ�شالمي،  للنظام  والدويل  الإقليمي  والتاأثري 
يف  والإدارة  اخلدمة  جتارب  من  �شنة  وثالثون 
�شنة،  لع�شرين  الإ�شرتاتيجية  واخلّطة  البالد، 
الفر�شة  توّفر  التي  التحتية  البنی  جملة  من  هي 

لتحرك عظيم نحو التقّدم والعدالة.
واإّن ال�شاب املتعّلم والزاخر بالطاقة والندفاع 
والركائز  الدعامات  من  بالذات  الثقة  و�شاحب 
الهدفني  هذين  نحو  البالد  حلركة  الرئي�شة 
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اليوم  ي�شعر  الإيراين  فال�شاب  والعدالة،  التقّدم  العظيمني: 
بالقدرة، وهذا من موؤ�ّشرات الثقة بالذات الوطنية.

�شرورة التحّلي بالوعي والتدبري اأمام العدو:  
اأعداوؤها،  لها  البلدان  من  كغريها  الإ�شالمية  اإيران 
كراهية  تواجه  التي  الأمريكية  للحكومة  خالفًا  ولكن 
الإيرانية  الإ�شالمية  اجلمهورية  فاإّن  وعداءها،  ال�شعوب 
تواجه عداء الدول امل�شتكربة واملتغطر�شة والراأ�شماليني 

ال�شهاينة واأعداء الإن�شانية.
ولذلك فاإذا مل تكن هناك �شجاعة وانهزم امل�شوؤولون 
للم�شتكربين  العاب�شة  والوجوه  الأعداء  حركات  اأمام 
تدبري  ثمة  يكن  مل  واإذا  �شك،  دون  البلد  ينهزم  ف�شوف 
احليلة  طريق  عن  اأهدافه  العدو  يحّقق  فقد  ووعي 

واخلداع.
فالوعي واملعرفة مبخططات الأعداء احلقيقية واتخاذ 
م�شاريع  حيال  املنا�شب  الوقت  ويف  ال�شائب  القرار 
الأجانب وحتركاتهم جت�ّشد كّلها مفهوم التدبري واليقظة.
م�شوؤولو  ر�شد  املا�شي،  العام  من  الأول  اليوم  ففي 
جمهورية  لرئي�ش  ظاهريًا  املمدودة  اليد  بوعي  النظام 
املخملي  القفاز  حتت  ثّمة  هل  ليعلموا  اجلديد،  اأمريكا 

قب�شة حديدية خفية، وقد كان هذا هو احلال لالأ�شف.
الأمريكية  للحكومة  واخلفية  العلنية  الدعاءات  واإّن 

الوعي 
واملعرفة 

مبخططات 
الأعداء 

احلقيقية 
واتخاذ 

القرار 
ال�شائب 

ويف الوقت 
املنا�شب 

حيال 
م�شاريع 

الأجانب 
وحتركاتهم 

جت�ّشد 
كّلها مفهوم 

التدبري 
واليقظة
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واإر�شالها الر�شائل والنداءات حول رغبتها يف اإيجاد عالقات 
علی  معكو�شة  بدت  الإ�شالمية  اجلمهورية  مع  عادلة 
اأمريكا  جمهورية  رئي�ش  واتخذ  العملي،  امل�شتوى 
واعترب  النتخابات  بعد  ما  اأحداث  يف  املواقف  اأ�شوء 
وال�شطراب  ال�شغب  وعنا�شر  النا�ش  علی  املتهّجمني 

حركة مدنية، واأعلن دون ق�شد عن ماهية اأهدافه.
فاحلكومة الأمريكية تتجاهل احلركة الهائلة لل�شعب 
ال�شعب  لهذا  الواحد  والهتاف  النتخابات  الإيراين يف 
تقتيل  يف  م�شاريعها  وتوا�شل  املختلفة،  امليادين  يف 
الأطفال  قتلة  دعم  ويف  والعراقي،  الأفغاين  ال�شعبني 
الإن�شان،  بحقوق  والت�شّدق  غزة،  يف  الفل�شطينيني 
ولكّن احلقائق تدّل علی اأّن هذه احلكومة لي�شت موؤهلة 

اأ�شا�شًا للتحّدث عن الدميقراطية وحقوق الإن�شان.
مع  تتعامل  التي  للحكومات  اأخرى  مّرة  نعلن  واإّننا 
منطلق  من  الإ�شالمية  واجلمهورية  الإيراين  ال�شعب 
اإيران يرف�شونهم  اأّن ال�شعب وامل�شوؤولني يف  ال�شتكبار 
ويدينونهم ويعرفون حقيقتهم مهما كان اللبو�ش الذي 
عن  واحدة  خطوة  حتی  يتنازلوا  ولن  به،  يظهرون 

م�شالح ال�شعب و�شياق التقّدم يف اإيران.
وبف�شل من اهلل ويف ظّل الوعي وال�شجاعة والتدبري 
الإيراين  ال�شعب  به  يتحّلی  الذي  وال�شمود  والحتاد 
بالنظام  الإ�شرار  الأعداء  ي�شتطيع  لن  العظيم 
الإ�شالمي وف�شل ال�شعب عن النظام، و�شيثبت ال�شعب 

انت�شاره وتقّدمه وم�شتقبله امل�شرق.

بف�شل من اهلل 
ويف ظّل الوعي 
وال�شجاعة 
والتدبري 
والحتاد 
وال�شمود 
الذي يتحّلی 
به ال�شعب 
الإيراين 
العظيم لن 
ي�شتطيع 
الأعداء 
الإ�شرار 
بالنظام 
الإ�شالمي 
وف�شل ال�شعب 
عن النظام.
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املنا�شبة: زيارة منطقة عمليات “الفتح املبني”.    
الزمان: 31/03/2010.

• �شبيل �شعادة الإن�شان واملجتمع.	
• �شرورة تقدير الت�شحيات واملقاومة.	
• ال�شتفادة من جتربة الدفاع املقّد�س.	
• هدف العدو من احلرب املفرو�شة.	
• واجبات املرحلة الراهنة.	
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 } اخلامنئي  القائد  الإمام  زار 
م   31/03/2010 الأربعاء  يوم  ظهر 
الواقعة  املبني«  »الفتح  عمليات  منطقة 
غرب  جنوب  عبا�س”  “د�شت  منطقة  يف 
حيث  الإيرانية،  الإ�شالمية  اجلمهورية 
جنود  �شّطرها  التي  بالبطولت  اأ�شاد 
الإ�شالم الغياری يف هذه العمليات املظّفرة 
التي مّت تنفيذها يف �شنة 1982م، و�شاأل 
العمليات  هذه  ل�شهداء  تعاىل  الباري 
خطابه  يف  جاء  ما  واأبرز  الدرجات.  علّو 

الآتي:

�شبيل �شعادة الإن�شان واملجتمع:
والوعي  وال�شمود  الت�شحيات  اإّن 
والعزمية الرا�شخة جليل ال�شباب يف فرتة 
ال�شبيل  اأّن  علی  توؤّكد  املقّد�ش،  الدفاع 
ل�شعب  والآخرة  الدنيا  ل�شعادة  الوحيد 
مع  الطريق  هذا  موا�شلة  يف  تكمن  اإيران 
احلفاظ علی ال�شجاعة والب�شرية والتدبري 
والعزمية الرا�شخة والإرادة املتينة املبتنية 
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علی العقيدة والإميان الإ�شالمي.

�شرورة تقدير الت�شحيات واملقاومة:
الهدف من تواجدي يف مناطق العمليات الع�شكرية، 
الت�شحيات  تكرمي  هو  املقّد�ش،  الدفاع  فرتة  خالل 
وال�شهداء  الإ�شالم  جنود  �شّجلها  التي  واملقاومة 
الأبرار، وتثمني الإيثار والب�شالة التي اأبداها اأهايل 
البالد  ظروف  اأكرث  اإحدى  يف  الأعزاء  خوز�شتان 
ح�شا�شية و�شعوبة، فقد كان اأهايل خوز�شتان خالل 
للمقاتلني،  الأمامي  اخلّط  يف  املقّد�ش  الدفاع  فرتة 
اأّن  درجة  اإىل  الإ�شالمية  اإيران  مع  تالحمهم  وكان 
اأي�شًا مل  البعثي  للعدو  والل�شانّية  القومّية  الو�شاو�ش 

ت�شتطع َحلَحَلة هذه الأوا�شر القوية.
هي  املقّد�ش  الدفاع  فرتة  يف  العملّيات  فمناطق 
هذه  زّوار  جهود  تقدير  فينبغي  مزارات،  مبثابة 
تقدير  مباركة  وخطوة  ح�شنة  ل�شّنة  واإّنها  املناطق. 
هوؤلء الزّوار، حيث انطلقت هذه اخلطوة منذ عّدة 
�شنوات علی �شكل قوافل »�شالكي طريق النور« ويجب 

اأن تتوا�شل.

اإّن الت�شحيات 
وال�شمود والوعي 

والعزمية 
الرا�شخة جليل 
ال�شباب يف فرتة 
الدفاع املقد�س، 

توؤّكد علی اأّن 
ال�شبيل الوحيد 

ل�شعادة الدنيا 
والآخرة ل�شعب 

اإيران تكمن 
يف موا�شلة 

هذا الطريق 
مع احلفاظ 

علی ال�شجاعة 
والتدبري 

والعزمية 
الرا�شخة.
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ال�شتفادة من جتربة الدفاع املقّد�س:
الدفاع  اأبدًا فرتة  ين�شی  اأن ل  الإيراين  ال�شعب  علی 
باملفاخر؛  والزاخرة  والتاريخية  احل�شا�شة  املقّد�ش 

لأّنها جتربة غنية وكبرية جدًا.
فلو كان �شباب اليوم يف عهد الدفاع املقّد�ش لتواجدوا 
اأثبت  الرا�شخة نف�شها، وقد  العزمية  ال�شاحة بتلك  يف 
وال�شيا�شة  العلم  �شوح  يف  �شمودهم  ال�شباب  هوؤلء 

والعمل الدوؤوب والت�شامن الوطني والب�شرية.

هدف العدو من احلرب املفرو�شة:
اإ�شعال  من  الإ�شالمية  اجلمهورية  اأعداء  هدف  اإّن 
احلرب املفرو�شة هو اإهانة ال�شعب الإيراين اأو اقتطاع 
اأمريكا  �شاعدت  الفرتة  تلك  ففي  ترابه،  من  جزء 
املت�شّدقة  الأوروبية  البلدان  وبع�ش  ال�شوفيتي  والحتاد 
علی  لينت�شر  اخلبيث  البعثي  العدو  الإن�شان،  بحقوق 
اإيران، ولكّن �شباب هذا ال�شعب  النظام الإ�شالمي يف 
ال�شلب  واإميانهم  الرا�شخ  وعزمهم  بت�شحياتهم 
العدّو  واأذّلوا  ال�شتكبارية  القوى  موؤامرات  اأحبطوا 

و�شحقوه.
وب�شريته  ووعيه  ال�شعب  لدى  الرا�شخ  فالعزم 
دومًا  بو�شعها  عنا�شر  و�شجاعته  وح�شمه  و�شموده 

هزمية الأعداء، حتی لو بدوا اأقوياء يف الظاهر.

العزم الرا�شخ 
لدی ال�شعب 
ووعيه 
وب�شريته 
و�شموده 
وح�شمه 
و�شجاعته 
عنا�شر بو�شعها 
دومًا هزمية 
الأعداء، حتی 
لو بدوا اأقوياء 
يف الظاهر
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واجبات املرحلة الراهنة:
الإيراين  ال�شعب  قدرات  تعترب 
اأكرب  الإ�شالمي  العامل  يف  ونفوذه 
الدفاع  �شنوات  من  بكثري  واأو�شع 
تزال  ل  اأي�شًا  واليوم  املقّد�ش، 
ولكّن  كثرية،  الأعداء  موؤامرات 
ال�شامد  بوقوفه  الإيراين  ال�شعب 

ي�شخر من هذه املوؤامرات.
وال�شيا�شية  الفكرية  احلرب  واإّن 
ولقد  الع�شكرية،  احلرب  من  اأ�شعب 
ب�شريته  اأّن  الإيراين  ال�شعب  اأثبت 
ال�شيا�شية  امليادين  يف  و�شموده 
ب�شريته  من  باأقّل  لي�شتا  والأمنية 
و�شموده يف فرتات احلرب الع�شكرية.
م�شاعفة  هّمة  اإبداء  ينبغي  ولذلك 
املجالت،  جميع  يف  م�شاعف  وعمل 
يعّو�ش  اأن  الإيراين  ال�شعب  وعلی 
والتدّخل  ال�شتبداد  فرتات  تخّلف 

اخلارجّي الطويلة. 
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ووجود  العامل،  النظري علی م�شتوى  نادري  البالد  ف�شباب 
للبالد،  م�شرق  مب�شتقبل  يب�ّشر  ال�شباب  هوؤلء  مثل 
اليوم  وعنايته  تعاىل  اهلل  بلطف  ال�شباب  و�َشرَيى 
والتقنية  العلمية  الناحية  من  البلد  فيه  يرتقي  الذي 
وال�شيا�شية والنفوذ الدويل اإىل املراتب الالئقة باإيران 

الإ�شالمية وال�شعب الإيراين الكبري.

اإّن احلرب 
الفكرية 
وال�شيا�شية 
اأ�شعب من 
احلرب 
الع�شكرية.
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»يا مقّلب القلوب والأب�شار، يا مدّبر الليل 
حّول  والأحوال،  احلول  حمّول  يا  والنهار، 

حالنا اإىل اأح�شن احلال«.
العام  وبداية  ال�شعيد  النوروز  اأبارك عيد 
وانبعاث  الربيع  بداية  وهو   – اجلديد 
اأبناء الوطن الأعزاء يف كّل  الطبيعة - لكّل 
اأنحاء بالدنا الوا�شعة العزيزة، وكذلك لكّل 
واأنظارهم  العامل  يف  كانوا  اأينما  الإيرانيني 
وخ�شو�شًا  العزيز،  بلدهم  اإىل  م�شدودة 
ال�شباب والرجال والن�شاء امل�شّحني، الذين 
الأهداف  �شبيل  يف  كبرية  ت�شحيات  قّدموا 
اأرواحهم  وقّدموا  والبالد،  للثورة  العليا 
البالد،  �شموخ  �شبيل  ويف  للثورة  و�شبابهم 
وللمعاقني  الكرمية  ال�شهداء  لعوائل  وكذلك 
امل�شّحني،  وجلميع  امل�شّحية،  وعوائلهم 
رفعة  اأجل  من  ويجاهدون  يعملون  والذين 

البالد. 

املنا�شبة: عيد النوروز 
لعام 1389 هـ.�س.    
الزمان: 20/03/2010.
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الروح  علی  واأ�شّلم  واأحّيي 
الطاهرة لإمامنا اجلليل } 
ال�شعبية  احلركة  هذه  رائد 
ورفعة  تقّدم  ومبعث  الهائلة 

اإيران البلد الإ�شالمي الكبري.
النبت  بداية  النوروز  عيد 
النماء  هذا  اأّن  وكما  والنماء. 
فيمكن  الطبيعة،  يف  حم�شو�ش 
له اأن يتج�ّشد ويظهر يف قلوبنا 
واأرواحنا وحركتنا نحو التقّدم.
عام  علی  نظرة  لنلق 
و�شلنا  الذي  1388هـ.�ش 
اأريد تعريف  الآن نهايته. فاإذا 
بعبارة  1388هـ.�ش  عام 
عام  كان  اأّنه  فاأعتقد  واحدة 
عظمة  وعام  الإيراين،  ال�شعب 
هذا ال�شعب الكبري وانت�شاره، 

وعام امل�شاركة التاريخية 
يف  ال�شعب  لهذا  واملوؤّثرة 
ال�شلة  ذات  امليادين 
وم�شري  الكربى  بثورتنا 

بالدنا.
عام  م�شتهّل  ففي 
نّظمت  هـ.�ش   1388
مب�شاركتها  اجلماهري 
انتخابات  امل�شبوقة  غري 
تاريخ  يف  لها  �شابقة  ل 
تاريخ  يف  وطبعًا  ثورتنا، 
بلدنا الطويل، وكان ذلك 
من  وذروة  بارزة  نقطة 
الأ�شهر  وطوال  الذرى. 
النتخابات  اأعقبت  التي 

م�شاركتها  اجلماهري  �شّجلت 
وعزميتها  و�شمودها  واإرادتها 

عيد النوروز 
بداية النبت 

والنماء. وكما 
اأّن هذا النماء 

حم�شو�س يف 
الطبيعة، 
فيمكن له 

اأن يتج�ّشد 
ويظهر 

يف قلوبنا 
واأرواحنا 

وحركتنا نحو 
التقّدم.
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يف  وب�شريتها  الوطنية 
وحركة  كبري  امتحان 

م�شريية عظيمة.
الذي  املخت�شر  فالتحليل 
لأحداث  تقدميه  ميكن 
طوال  النتخابات  بعد  ما 
اأعداء  اأّن  هو  اأ�شهر  عّدة 
نظام  واأعداء  البالد 
الإ�شالمية  اجلمهورية 
�شنة،  ثالثني  م�شي  وبعد 
م�شاعيهم  كّل  رّكزوا 
لك�شر  وطاقاتهم  وقدراتهم 
من  ودحرها  الثورة  هذه 
ال�شعب  وا�شتطاع  الداخل. 
الكربى  املوؤامرة  حيال هذه 
اأن  العدواين  التحّرك  وهذا 
وب�شريته  بوعيه  يفر�ش 
الفّذ  و�شموده  وعزمه 

الهزمية علی الأعداء. 
فالتجربة التي مّرت علی 
البلد  وهذا  ال�شعب  هذا 
التي  الثمانية  الأ�شهر  طيلة 

وحتی  النتخابات  اأعقبت 
والع�شرين  الثاين  يوم 
حافلة  جتربة  بهمن  من 
وهي  والعرب،  بالدرو�ش 
ال�شعب  �شموخ  دواعي  من 

الإيراين حقًا. 
يف  ال�شعب  تاأّلق  ولقد 
هـ.�ش،   1388 �شنة 
جهودًا  امل�شوؤولون  وبذل 
اجلهود  وهذه  عظيمة. 
قّيمة  جهود  ذاتها  بحّد 
فمن  بالتقدير.  وجديرة 
املراقبني  كّل  علی  الواجب 
هذه  تقدير  املن�شفني 
اجلهود وامل�شاعي والأعمال 
التي اأجنزت لعمران البالد 
وتقّدمها وبنائها يف امليادين 
املجال  ففي  املختلفة. 
ال�شناعي  واملجال  العلمي 
الجتماعية  والأن�شطة 
اخلارجية  وال�شيا�شة 
الأخرى  املختلفة  واملجالت 
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»الهّمة  عام  العام  هذا  اأ�شّمي  اإّنني 
امل�شاعفة والعمل امل�شاعف« علی اأمل اأن 
جماهري  ومعهم  البالد  م�شوؤولو  ي�شتطيع 
ال�شعب العزيز ال�شري يف الطرق التي مل 
اأعلی  وهمم  اأو�شع  بخطوات  بعد  ت�شلك 
�شاء  اإن  والقرتاب  واأكثف،  اأكرث  وعمل 

اهلل من اأهدافهم الكربی.

اأعماًل  البالد  م�شوؤولو  اأجنز 
جميعًا  اهلل  فاآجرهم  كبرية. 

ووّفقهم ملزيد من التقّدم.
من  ا�شتنتاجه  ميكن  وما 
يف  القائم  الواقع  مالحظة 
الهائلة  والإمكانيات  البالد 
ال�شعب  وهذا  فيه  الكامنة 
قمنا  ما  اأّن  هو  الكبري، 
امل�شوؤولون  به  قام  وما  به 
متوا�شعًا  يبقی  والنا�ش 
العظيمة  الإمكانيات  اأمام 
بغية  البلد  هذا  يف  املتاحة 
والو�شول  التقّدم  حتقيق 
جميعًا  فعلينا  العدالة.  اإىل 
بذلناه  مّما  اأكرث  جهود  بذل 
ن�شعر  واأن  املا�شي،  يف 

بامل�شوؤولية والواجب.
الذي  الدعاء  هذا  ويف 
كّل  بداية  يف  جميعًا  نقروؤه 
العام  ا�شتقبال  عند  �شنة 
عبارة  هناك  اجلديد، 
حالنا  »حّول  للنظر:  ملفتة 

يقول  ل  احلال«،  اأح�شن  اإىل 
ح�شن  يوم  اإىل  باأيدينا  خذ 
يخاطب  بل  ح�شن،  حال  اأو 
اإىل  باأيدينا  خذ  قائاًل:  اهلل 
واأف�شل  الأحوال  اأح�شن 

الأيام واأف�شل الأو�شاع.
العالية  الهّمة  هي  فهذه 
تطمح  التي  امل�شلم  لالإن�شان 
لبلوغ الأف�شل يف كّل امليادين.
وحتی  ال�شنة،  هذه  ويف 
تعّلمناه  مبا  القيام  ميكننا 
ال�شريف،  الدعاء  هذا  يف 
اأن  اأجل  ومن  واجبنا،  وهو 
ن�شتطيع ال�شري وفق متطّلبات 
نحتاج  واإمكانياتها  البالد 



48

اأ�شعاف وتكثيف العمل  اإىل م�شاعفة هممنا عّدة 
عام  العام  هذا  اأ�شّمي  واإّنني  وامل�شاعي. 
علی  امل�شاعف«  والعمل  امل�شاعفة  »الهّمة 
ومعهم  البالد  م�شوؤولو  ي�شتطيع  اأن  اأمل 
�شتی  وعلی  العزيز،  ال�شعب  جماهري 
وال�شيا�شية  والثقافية  القت�شادية  ال�شعد 
هذه  يف  ال�شري  والجتماعية،  والعمرانية 
اأو�شع  بخطوات  بعد  ت�شلك  مل  التي  الطرق 
والقرتاب  واأكثف،  اأكرث  وعمل  اأعلی  وهمم 

اإن �شاء اهلل من اأهدافهم الكربى. 
امل�شاعفة،  الهّمة  هذه  اإىل  بحاجة  اإّننا 
امل�شاعف.  العمل  هذا  اإىل  بحاجة  والبلد 
ون�شتمّد  تعاىل،  اهلل  علی  نتوّكل  اأن  فيجب 
كثرية  العمل  جمالت  اأّن  ونعلم  العون،  منه 
جدًا. فالأعداء هم اأعداء العلم والإميان يف 
جمتمعنا، ويجب تعزيز العلم والإميان بيننا 

ب�شكل م�شاعف.
�شوف تتذّلل العقبات اإن �شاء اهلل وت�شغر، 
و�شوف ي�شمل العوُن الإلهي والن�شرة الإلهية 
�شعبنا وبالدنا وم�شوؤولينا بظاللها وبركاتها.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اإّننا بحاجة 
اإىل هذه الهّمة 
امل�شاعفة، 
والبلد بحاجة 
اإىل هذا العمل 
امل�شاعف. 
فيجب اأن 
نتوّكل علی اهلل 
تعاىل، ون�شتمّد 
منه العون.
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املحرتمون  ال�شيوف  اأيها  بكم  اأرّحب 
ال�شرور  دواعي  ملن  اإّنه  هنا.  املجتمعون 
الإ�شالمية  اجلمهورية  ت�شت�شيف  اأن 
لنزع  الدويل  املوؤمتر  اليوم  الإيرانية 
ال�شالح، علی اأمل اأن تنتفعوا من الفر�شة 
الإن�شاين  للمجتمع  وتقّدموا  املتاحة، 
والتي  الأمد،  الطويلة  القّيمة  النتائج 

لون اإليها عرب احلوار، والت�شاور. �شتتو�شّ

املنا�شبة: انعقاد املوؤمتر الدويّل لنزع ال�شالح.    
الزمان: 17/04/2010.

• توظيف العلوم النووية خلدمة الب�شرية.	
• التقنية النووية حّق جلميع ال�شعوب.	
• ال�شتخدام الوح�شي للتقنية النووية.	
• علی 	 النووي  الت�شليحي  الت�شابق  خطورة 

الب�شرية.
• تو�شية للموؤمتر الدويّل لنزع ال�شالح النووي.	



51

توظيف العلوم النووية خلدمة الب�شرية:
اإّن علم الذّرة، والعلوم النووية من اأكرب مكت�شبات الب�شر، 
والتي ميكن، بل يجب اأن ت�شتخدم لرفاه ال�شعوب يف العامل، 
ور�شدها، وتنمية املجتمعات الإن�شانية. حيث ت�شتوعب َمَديات 
ا�شتخدام العلوم النووية طيفًا وا�شعًا من الحتياجات الطّبية، 
واحدة  وكّل  ال�شناعية،  وامل�شتلزمات  الطاقة،  واحتياجات 

منها لها اأهميتها اخلا�شة. 
ولذلك ميكن القول اإّن التقنية النووية متتاز مبكانة 
بارزة يف احلياة القت�شادية، وتزداد اأهميتها طبعًا مع 
طرد يف احتياجات  تقّدم الزمن، من خالل التنامي امل�شّ
ال�شناعة، والطب، والطاقة، وباملعّدل نف�شه تت�شاعف 

امل�شاعي للح�شول علی الطاقة النووية وا�شتخدامها. 

التقنية النووية حّق جلميع ال�شعوب:
كباقي  املتعّط�شة  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  �شعوب  اإّن 
�شعوب العامل لل�شالم، والأمن، والتقّدم، من حّقها عرب 
القت�شادية،  مكانتها  �شمان  التقنية  هذه  ا�شتخدام 
واملوقع املتفّوق لأجيالها الآتية. ورمّبا كان من اأهداف 
تعكري الأجواء حول الربامج النووية ال�شلمية للجمهورية 
املنطقة من الهتمام  �شعوب  الإيرانية منع  الإ�شالمية 

اجلاّد بحّقهم الطبيعي والقّيم هذا.
العامل  يف  الوحيد  النووي  املجرم  اأّن  الطريف  ومن 
راح الآن يّدعي كذبًا اأّنه يكافح انت�شار الأ�شلحة النووية، 

اإّن التقنية 
النووية متتاز 
مبكانة بارزة 

يف احلياة 
القت�شادية، 

وتزداد 
اأهميتها طبعًا 

مع تقّدم 
الزمن، من 

خالل التنامي 
طرد يف  امل�شّ
احتياجات 
ال�شناعة، 

والطب، 
والطاقة.
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واحلال اأّنه من املتيّقن اأّنه مل ولن ينجز اأّية خطوة 
جاّدة يف هذا ال�شبيل.

الأ�شلحة  انت�شار  مكافحة  اّدعاء  يكن  فلم 
كان  وهل  كذبًا،  اإّل  اأمريكا  تطلقه  الذي  النووية 
الدولية  املقّررات  قبول  ال�شهيوين  الكيان  بو�شع 
لتحويل  ي�شعی  اأّنه  وخ�شو�شًا  املجال،  هذا  يف 
اأرا�شي فل�شطني املحتلة اإىل تر�شانة يختزن فيها 

كّمًا هائاًل من الأ�شلحة النووية؟

ال�شتخدام الوح�شي للتقنية النووية:
العلم  تقّدم  علی  الذّرة  ا�شم  يدّل  ما  مبقدار 
التاريخ،  باأقبح واقعة يف  ُيذّكر لالأ�شف  الب�شري، 
ا�شتغالل ملكت�شبات  واأ�شوء  وباأكرب مذبحة عاّمة، 
اأنتجت  عديدة  بلدانًا  اأّن  ومع  الب�شر.  عند  العلم 
ال�شالح النووي وخّزنته - وهذا بحّد ذاته ميكن 
يهّدد  مّما  اجلرائم،  لرتكاب  مقّدمة  يكون  اأن 
واحدة  حكومة  ولكّن  ب�شّدة-،  العاملي  ال�شالم 
فقط ارتكبت جرمية نووية، وهي حكومة الوليات 
املتحدة الأمريكية، التي هاجمت ال�شعب الياباين 
املظلوم يف هريو�شيما، وناكازاكي، ذّرّيًا يف اإطار 

حرب غري متكافئة، وغري اإن�شانية.
فمنذ اأن خّلف انفجار الأ�شلحة النووية من قبل 
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اإن�شانية  فاجعة  وناكازاكي  هريو�شيما،  يف  املتحدة  الوليات 
الإن�شاين  الأمن  عّر�شت  التاريخ،  يف  لها  �شابقة  ل  باأبعاد 
لتهديدات عظيمة، واأ�شحت �شرورة الق�شاء التاّم علی هذه 

الأ�شلحة مّما ُيجمع عليه املجتمع العاملي بكّل ح�شم. 
فا�شتخدام ال�شالح الذّري مل يوؤّد اإىل القتل، والدمار 
من  ال�شعب  اأفراد  بني  يفّرق  مل  بل  فح�شب،  ال�شامل 
ورجال،  ن�شاء  وكبار،  �شغار  ومدنيني،  ع�شكريني 
احلدود  الالاإن�شانية  اآثاره  فاجتاحت  واأطفال،  �شيوخ 
ال�شيا�شية، واجلغرافية، حتی اأ�شابت الأجيال الالحقة 

بخ�شائر ل تعّو�ش.
ال�شالح،  لهذا  ال�شتخدام  من  �شكل  اأي  ُيعّد  ولذلك 
حتی التهديد با�شتخدامه خرقًا جاّدًا لأو�شح القواعد 

الإن�شانية، وم�شداقًا بارزًا جلرائم احلرب. 

خطورة الت�شابق الت�شليحي النووي علی الب�شرية:
عّدة  ح�شول  فاإّن  والأمني  الع�شكري  امل�شتوى  علی 
اأّن  �شّكًا يف  ُيبِق  الالاإن�شاين مل  ال�شالح  علی هذا  دول 

مثل  يف  فالتوّرط  ممكن،  غري  النووية  احلرب  يف  النت�شار 
هذه احلرب اأمر غري عقالئي، ولاإن�شاين، ولكن بالرغم من 
وحتی  والإن�شانية،  والعقالئية،  الأخالقية،  البديهيات  هذه 
الع�شكرية، جرى جتاهل الإرادة املوؤّكدة، واملتكّررة للمجتمع 
العاملي فيما يتعّلق بتفكيك هذه الأ�شلحة من قبل عدد قليل 

ُيعّد اأي �شكل 
من ال�شتخدام 

لهذا ال�شالح، 
حتی التهديد 

با�شتخدامه 
خرقًا جاّدًا 

لأو�شح 
القواعد 

الإن�شانية، 
وم�شداقًا 

بارزًا جلرائم 
احلرب.



54

من احلكومات التي بنت اأمنها الوهمي علی الالاأمن العام.
وتنمية  وزيادة،  تخزين،  علی  احلكومات  هذه  فاإ�شرار 
القدرات التخريبية لهذه الأ�شلحة التي ل ا�شتخدام لها �شوى 
كاذب  اأمن  واإيجاد  ال�شامل،  اجلماعي  والإرهاب  الإرعاب، 
قائم علی الردع الناجم عن الق�شاء امل�شمون واحلتمّي علی 
يف  النووي  الكابو�ش  ا�شتمرار  اإىل  يوؤّدي  ذلك  كّل  اجلميع، 

العامل. 
وقد مّت ر�شد م�شادر اقت�شادية، واإن�شانية ل تعّد، ول 
حت�شی لتناف�ش غري عقالئي؛ لكي حتوز كّل واحدة من 
القوى الكربى علی قدرات خيالية متّكنها من الق�شاء 
علی مناف�شيها، و�شائر �شكان الكرة الأر�شية - هم من 
اأيّن �شّميت ا�شرتاتيجية  جملتهم - ... ولي�ش اعتباطًا 

الردع القائمة علی الدمار املتبادل، جنونًا.
الأعوام  يف  النووية  احلكومات  بع�ش  جتاوزت  ولقد 
اأ�شا�ش  علی  النووية  القوى  �شائر  ردع  نظرية  الأخرية 
النووية  ال�شرتاتيجية  ت�شّمنت  حيث  املتبادل،  الدمار 
لهذه احلكومات التاأكيد علی الحتفاظ باخليار النووي 
معاهدة  ناق�شي  قبل  من  التقليدية  التهديدات  مقابل 
حظر  معاهدة  ناق�شي  اأكرب  اأّن  واحلال  النت�شار،  حظر 
النت�شار هم القوى التي نق�شت التزاماتها يف املادة ال�شاد�شة 
هذا  ولي�ش  النووي،  ال�شالح  بنزع  والقا�شية  املعاهدة،  من 
العامودي،  الن�شر  يف  حتی  الآخرين  �شبقت  بل  وح�شب، 

تعّد 
ا�شرتاتيجية 
الردع القائمة 
علی الدمار 
املتقابل 
امل�شمون جنونًا 
وت�شّرفًا غري 
اإن�شاين وغري 
اأخالقي.
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والأفقي لهذه الأ�شلحة، ومن ذلك دعم 
الت�شّلح  يف  ال�شهيوين  الكيان  ت�شليح 
يعّد  مّما  �شيا�شاته،  ودعم  النووي، 
وفقًا  لتعهداتها  مبا�شرًا، وخمالفًا  دورًا 
الن�شر  يف  املعاهدة  من  الأوىل  للمادة 
احلقيقي لهذه الأ�شلحة، وتهديدًا جاّدًا 
والعامل، وعلی  الأو�شط،  ال�شرق  ملنطقة 
الوليات  نظام  احلكومات  هذه  راأ�ش 

املتحدة التع�ّشفي املعتدي.

تو�شية للموؤمتر الدويل لنزع ال�شالح 
النووي:

لنزع  الدويل  للموؤمتر  املنا�شب  من 
الأ�شلحة  اإنتاج  اأخطار  درا�شة  ال�شالح 
وتقدمي  وتخزينها،  العامل  يف  الذّرّية 
التهديد  هذا  ملواجهة  واقعية  �شبل 
خطوة  التقّدم  بغية  بالب�شرية؛  املُحِدق 
ال�شالم،  حماية  طريق  علی  جاّدة 

وال�شتقرار.
ال�شالح  عن  ف�شاًل  اأّنه  ونعتقد 
اأ�شلحة  �شنوف  �شائر  متّثل  النووي، 
الكيمياوية،  كالأ�شلحة  ال�شامل،  الدمار 
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الإيراين  فال�شعب  الب�شرية.  علی  حقيقيًا  خطرًا  وامليكروبية 
ي�شعر  الكيمياوي  ال�شالح  ا�شتخدام  �شحّية  باعتباره 
الأنواع  هذه  اإنتاج  بخطر  ال�شعوب  من  غريه  من  اأكرث 
كافة  لو�شع  ا�شتعداد  وعلی  وتخزينها،  الأ�شلحة،  من 

اإمكاناته يف �شبيل مواجهتها.
ونرى  حرامًا،  الأ�شلحة  هذه  ا�شتخدام  نعترب  اإّننا 
الكبري واجبًا علی  البالء  الب�شر من هذا  اأبناء  حماية 

عاتق اجلميع.

اإّننا نعترب 
ا�شتخدام 
هذه الأ�شلحة 
حرامًا، ونری 
ال�شعي حلماية 
اأبناء الب�شر 
من هذا البالء 
الكبري واجبًا 
علی عاتق 
اجلميع.
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  { اخلميني  والإمام  الثورة 
ظاهرتان ل تنفّكان عن بع�شهما، فاإّن حتليل 
اإيران من دون معرفة  الإ�شالمية يف  الثورة 
حتليل  وكذلك  العظيم،  قائدها  �شخ�شية 
هذه ال�شخ�شية ذات الأبعاد املتعّددة، والتي 
ل نظري لها وهذا الوجه غري العادي للزمن، 
ممكن.  غري  اأمٌر  الثورة  معرفة  عن  بعيدًا 
فالثورة الإ�شالمية ل ميكن اأن ُتعَرف يف اأّي 
اخلميني  الإمام  ا�شم  بال  العامل  من  مكان 

.{
من  اأحد  خلف  َت�ِشْر  مل  والأمة 
املّدعني، بل وحده كان نداء الإمام اخلميني 
يقود  والوا�شح،  البنّي  ال�شوت  بذلك   {
للنا�ش  �شيء  لكّل  تبيانه  خالل  من  الأّمة، 

مبعناه الواقعي واحلقيقي))).

{ يف مقّدمته للجزء  القائد اخلامنئي  ل�شماحة  )))   من كالم 
الأّول من �شحيفة النور لالإمام اخلميني }.

الإمام اخلميني } والثورة
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كان نداء الإمام 
اخلميني } 
بذلك ال�شوت 

البنّي والوا�شح، 
يقود الأّمة، من 

خالل تبيانه 
كّل �شيء للنا�س 
مبعناه الواقعي 

واحلقيقي.
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• حرية ال�شحافة يف نظام اجلمهورية الإ�شالمية:	
�شرورة التوعية يف النظام ال�شعبي.. 1
الإ�شالمية . 2 اجلمهورية  نظام  يف  ال�شحافة 

الإيرانية.
حرية ال�شحافة الراأ�شمالية.. 3
�شرط تعّددية ال�شحافة احلرة.. 4
الواجب الأهم لل�شحافة يف النظام الإ�شالمي.. 5
�شرورة الإ�شراف علی ال�شحافة.. 6
• اإيران وحقوق الإن�شان.	
• عدم النفعال ال�شيا�شي يف ق�شايا حقوق الإن�شان.	
• مراقبة اإيران حلقوق الإن�شان يف الغرب وبالعك�س.	
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نظام  يف  ال�شحافة  حرية 
اجلمهورية الإ�شالمية

�شرورة التوعية يف النظام 
ال�شعبي:

النظام ال�شعبي – الذي يتداخل 
ال�شعب يف ن�شيجه الأ�شلي – لي�ش 
اجلماهري.  وعي  عن  غنی  يف 
فيجب علی مثل هذا النظام توعية 
جماهريه... ويجب عليه تزويدهم 
واإمدادهم  التحليل  علی  بالقدرة 
الالزمة  واملعلومات  بالوعي 
ال�شرورية.  واملعارف  واملفيدة 
النظام  هذا  ملثل  بالن�شبة  فالوعي 
والهواء  كاملاء  وواجب  �شروري 
اجلمهورية  نظام  هو  وهكذا 
الإ�شالمية. فكلما زاد وعي النا�ش 

كلما انتفع هذا النظام اأكرث. 

ال�شحافة يف نظام 
اجلمهورية الإ�شالمية 

الإيرانية:
ال�شحافة بالن�شبة 

لنظام اجلمهورية 
الإ�شالمية لي�شت ق�شية 

�شكلية وت�شريفية. 
واإّن زيادتها وتنّوعها 

وجودتها من املهام 
الرئي�شة يف هذا 

النظام. فال�شحافة 
ظاهرة �شرورية ولزمة 

ول مندوحة منها 
ملجتمع اإيران واأي جمتمع يروم اأن 

يعي�ش حياًة طيبة كرمية. 
ولل�شحافة ثالثة واجبات 

رئي�شة: واجب النقد والإ�شراف، 
وواجب الإعالم ال�شادق 

ال�شفاف، وواجب طرح الآراء 
وتبادلها يف املجتمع.

ال�شحافة  املجتمع  فقد  واإذا 

لل�شحافة 
ثالثة 

واجبات 
رئي�شة: 

واجب النقد 
والإ�شراف، 

وواجب 
الإعالم 
ال�شادق 

ال�شفاف، 
وواجب 

طرح الآراء 
وتبادلها يف 

املجتمع
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احلّرة  والأقالم  الرا�شدة  احلّرة 
من  الكثري  ف�شيفقد  الفاهمة 
فوجود  الأخرى.  الأمور 
اأحد  احلرة  ال�شحافة 
ر�شد  زيادة  املوؤثرات يف 
الوقت  يف  وهو  ال�شعب 
هذا  اأ�شباب  من  نف�شه 
اأّن  مبعنی  الر�شد؛ 
وحريته  ال�شعب  ر�شد 
احلّرة  ال�شحافة  تفرز 
مرحلة  ويف  الرا�شدة 
ال�شحافة  ت�شاعد  ثانية 
احلّرة الرا�شدة بدورها 
علی زيادة ر�شد ال�شعب. 
فحرية الأقالم وحرية 
من  الراأي  عن  التعبري 
لل�شعب  الأكيدة  احلقوق 
وال�شحافة. وهذا مّما ل �شك فيه 
امل�شّرح  املبادئ  من  وهو  اإطالقًا 
اإىل  ثمة  وطبعًا  الد�شتور.  بهايف 
وحقائق  قيم  القيمة  هذه  جانب 
بحرية  ُت�شَحق  ل  اأن  يجب  اأخرى 
فامليزة  الأقالم.  وحرية  ال�شحافة 

املرء  ي�شتطيع  اأن  هي  الكربى 
يف  ويدرك  احلرية،  علی  احلفاظ 
له  وتكون  احلقيقة،  نف�شه  الوقت 
اأن تعتورها تلك  �شحافة حرة دون 
التحرك  ينبغي  فهكذا  الآفات. 

والتقّدم. 

حرية ال�شحافة الراأ�شمالية:
حتی  اأوروبا  كل  يف  توجد  ل 
اإّنها  القول  ميكن  واحدة  �شحيفة 
اأية  للراأ�شماليني!  ملكًا  لي�شت 
�شحيفة متتلكها الطبقات املتو�شطة 
وال�شعيفة من ال�شعب حتی يكت�شف 
تلك  حرية  حّريتها  من  املرء 
ميتلكون  الذين  هم  فمن  الطبقة؟ 
والطبقات  الكارتالت  ال�شحف؟ 
اأي  الر�شاميل.  واأ�شحاب  الكربى 
يقول  كي  الراأ�شمايل  حرية  اإّنها 
يريد،  من  �شمعة  ه  وي�شوِّ يريد،  ما 
الراأي  ويجّر  يريد،  من  وي�شّخم 
العام اإىل اأي اجتاه ي�شاء! فهل هذه 

حرية؟

الر�شيد 
الرئي�س لأية 
و�شيلة اإعالمية 
هي الثقة 
العامة التي 
تتوافر عن 
طريق الهتمام 
بالقيم وعقائد 
الأكرثية 
واحلفاظ 
علی كرامة 
النظام و�شرفه، 
وال�شدق يف 
التعبري
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�شرط تعددية ال�شحافة 
احلرة:

الرئي�ش  الر�شيد 
اإعالمية  و�شيلة  لأية 
التي  العامة  الثقة  هي 
طريق  عن  تتوافر 
الهتمام بالقيم وعقائد 
علی  واحلفاظ  الأكرثية 
و�شرفه،  النظام  كرامة 
التعبري.  يف  وال�شدق 
ال�شحافة  كانت  فاإذا 
جاء  كما  تنوير  اأداة 
واأخذت  الد�شتور،  يف 
بنظر  البالد  م�شالح 
العتبار، وكتبت ل�شالح 
ول�شالح  اجلماهري، 
الدين فالأف�شل اأن تكون 

اأكرث فاأكرث. 

الواجب الأهم لل�شحافة يف 
النظام الإ�شالمي:

لل�شحافة  الأهم  الواجب 
هو  الإ�شالمي  النظام  يف 

تعريف  يف  الثقايف  دورها 
املبادئ  عن  والدفاع  القيم 
الثورية  الأمة  قبل  من  املقبولة 
وعي  م�شتوى  ورفع  اإيران،  يف 
ويف  ومعرفتهم.  اجلماهري 
وخ�شو�شًا  احلا�شر،  الوقت 
الكامل،  املارك�شية  اندحار  بعد 
راح ال�شتكبار الغربي ي�شتخدم 
الأ�شاليب  ي�شتخدم  ما  اأكرث 
�شيطرته  لب�شط  الثقافية 
علی  والإحلادية  ال�شيا�شية 

ال�شعوب الثورية.
للغزو  املنا�شب  فالت�شدي 
اأبعاده  يف  الغربي  الثقايف 
يف  يقف  اأن  يجب  املختلفة 
و�شائل  برامج  من  املقدمة 

الإعالم العامة. 

�شرورة الإ�شراف علی 
ال�شحافة:

التو�شيات املتكّررة لل�شحافة 
من  هي  اإّنا  الإعالم  وو�شائل 
اأجل اأن تتعامل مع ق�شايا البالد 

الواجب الأهم 
لل�شحافة 
يف النظام 

الإ�شالمي هو 
دورها الثقايف 

يف تعريف 
القيم والدفاع 

عن املبادئ 
املقبولة من 
قبل الأمة 
الثورية يف 

اإيران، ورفع 
م�شتوی وعي 

اجلماهري 
ومعرفتهم
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مب�شوؤولية عالية. فينبغي عدم 
وت�شهيل مهماته،  للعدو  العمل 
الذي  ال�شيء  ذات  واإيجاد 
يريده هو يف املناخات الفكرية 
وداخل  للمجتمع  والثقافية 
البالد عرب ال�شحافة وو�شائل 
الإعالم واملنابر التي تخاطب 
كبري  خطاأ  فهذا  اجلماهري. 
فهو  عمدًا  ح�شل  واإذا  جدًا. 
ح�شل  واإذا  كبرية،  خيانة 
الغفلة فهو خطاأ كبري.  ب�شبب 
والتدقيق  ر  التب�شّ فيجب 

كثريًا. 
الإ�شراف  كان  هنا  ومن 
ومهّمة  واجبًا  ال�شحافة  علی 
ن�ّش  هو  فهذا  �شرورية. 
ال�شحافة  وقانون  الد�شتور 
دون  ومن  العادي.  والقانون 
يقينًا  يتحّقق  لن  الإ�شراف 
الوطنية  وامل�شالح  املطلوب 

املرجتاة من ال�شحافة. 
الأ�شخا�ش  بع�ش  ويت�شور 
اأّن الراأي العام منطقة حّرة ل 

قيود فيها وبو�شعهم اأن يفعلوا 
فيها ما ي�شاءون. فلي�ش الراأي 

خمترب  فاأرة  العام 
هّب  من  لكل  ليتاح 
ما  به  يفعل  اأن  ودّب 
اإميان  وينال من  ي�شاء 
وعواطفهم  النا�ش 
تهم  ا معتقد و
تهم  �شا مقّد و
اخلاطئة  بتحليالته 
وتهمه  واإ�شاعاته 
غري  فهذا  واأكاذيبه. 

فالإ�شراف  وعليه  �شحيح. 
تلك  تقع  ل  حتی  �شروري 

الأمور. فهذا اأمر واجب. 

عدم النفعال ال�شيا�شي يف 
ق�شايا حقوق الإن�شان

عليه  تعتمد  ما  اأكرث 
امل�شتكربة  احلكومات 
الثقافية  ال�شعد  علی  اليوم 
حالة  بّث  هو  وال�شيا�شية 
الأفكار  حيال  النفعال 

اأكرب خطاأ هو 
اأن نتحّدث حول 

هذه الق�شايا 
التي يثريون 

ال�شجيج حولها 
بطريقة 

نتوخی منها 
اإر�شاءهم. فهذا 

هو النفعال
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ال�شجيج  يثريون  حيث  الغربية. 
حول ق�شايا املراأة، وحقوق 
والدميقراطية،  الإن�شان، 
من  التحّرر،  وحركات 
علی  النفعال  فر�ش  اأجل 
واأكرب  الآخر.  اجلانب 
حول  نتحّدث  اأن  هو  خطاأ 
هذه الق�شايا التي يثريون 
بطريقة  حولها  ال�شجيج 
اإر�شاءهم.  منها  نتوخی 

فهذا هو النفعال. 
اأي  يعريون  ل  والذين 
حلقوق  وقيمة  اهتمام 
الإن�شان باملعنی احلقيقي، 
هراوة  منها  جعلوا 
روؤو�ش  علی  بها  ي�شربون 
فاأ�شبحت  الآخرين! 
حقوق  رائدة  اأمريكا 
احلرب  وقبل  العامل!  يف  الإن�شان 
نظر  يف  العراقية  احلكومة  كانت 
الإرهابني.  تخدم  الأمريكان 
و�شتني  والواحد  ال�شتني  �شنة  ويف 

والثنني و�شتني )هجري �شم�شي) 
الإيرانيون  املقاتلون  ا�شتطاع 
واإرجاعه  العدو،  تركيع  البوا�شل 
العدو  وا�شطر  احلدود،  اإىل 
اجلنود  مواجهة  اأجل  من  البعثي 
الإيرانيني اإىل ا�شتخدام الأ�شلحة 
الدمار  اأ�شلحة  وباقي  الكيمياوية 
يرتكب جرائم  اأن  – اأي  ال�شامل 
�شعرت  الآونة  تلك  ويف   – حرب 
عليها  اأّن  المريكية  احلكومة 
لت�شتطيع  العراقية  اجلبهة  دعم 
دورها  البعثية ممار�شة  احلكومة 
اجلمهورية  نظام  اأمام  اخلياين 
التي  الأعوام  ويف  ال�شالمية. 
احلكومة  فيها  ا�شتخدمت 
الكيمياوية  الأ�شلحة  العراقية 
قائمة  من  العراق  ا�شم  اأخرجوا 

الدول الراعية لالإرهاب! 
دعمهم  حال  هي  هكذا 
الن�شان!  حلقوق  ومنا�شرتهم 
امل�شتكربة  احلكومات  فهذه 
ر�شيد  اأكرب  هي  اأمريكا  ومثالها 

ينبغي عدم 
العمل للعدو 
وت�شهيل 
مهماته، واإيجاد 
ذات ال�شيء 
الذي يريده 
هو يف املناخات 
الفكرية 
والثقافية 
للمجتمع 
وداخل البالد 
عرب ال�شحافة 
وو�شائل 
الإعالم واملنابر 
التي تخاطب 
اجلماهري
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الإن�شان  حقوق  لنتهاك  و�شند 
العامل.  من  مكان  كل  يف 
بحقوق  ليت�شدقوا  ياأتون  ثم 
هراوة  منها  وينحتوا  الإن�شان 
التي  واحلكومات  ال�شعوب  �شد 
واإذا  بها!  ال�شطدام  يريدون 
اأ�شخا�ش  ظهر من هذا الطرف 
الإن�شان  حقوق  حول  يتحّدثون 
�شيا�شة  فهذه  اأولئك  ير�شي  مبا 
معناه  فهذا  جدًا.  خاطئة 

النفعال والتخّبط اأمام العدو. 
لق�شية  بالن�شبة  احلال  وكذا 
احلق  دولة  اإقامة  فبعد  املراأة. 
اإيران  يف  الن�شاء  ا�شتطاعت 
اأن  اهلل  من  بف�شل  الإ�شالمية 
احلقيقية  �شخ�شيتهن  يجدن 
يف  وي�شاركن  كبري،  حّد  اإىل 
عن  ويعربن  املختلفة،  امليادين 
واإذا  امل�شلمة.  املراأة  روح  عظمة 
بهولء يكتبون ويثريون ال�شجيج 
يف  املراأة  حقوق  ت�شييع  حول 

اجلمهورية الإ�شالمية. 

تقريب  الغربي  العامل  فعلی 
اجلمهورية  نظام  من  اأفكاره 

وعليهم  ال�شالمية. 
املغلوطة  اآرائهم  ت�شحيح 
ق�شايا  ب�شاأن  الباطلة 
الإن�شان،  وحقوق  املراأة، 
واحلرية،والدميقراطية، 
الآراء  من  والقرتاب 

الإ�شالمية. 
ال�شعب  اأثبت  ولقد 
م�شتعد  غري  اأّنه  الإيراين 
حتی  للرتاجع  اإطالقًا 
اأمام  واحدة  خطوة 
وج�شعهم  الأعداء  وقاحة 
ومطاليبهم، اأو التخّلي عن 
املباين الإ�شالمية من اأجل 
واإر�شائهم.  الأعداء  روؤى 

فهذا منهج �شحيح. 

لقد اأثبت 
ال�شعب 

الإيراين اأّنه 
غري م�شتعد 

اإطالقًا 
للرتاجع حتی 
خطوة واحدة 

اأمام وقاحة 
الأعداء 

وج�شعهم 
ومطاليبهم، 

اأو التخّلي 
عن املباين 
الإ�شالمية 

من اأجل روؤی 
الأعداء 

واإر�شائهم. 
فهذا منهج 

�شحيح
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مراقبة اإيران حلقوق الإن�شان يف الغرب وبالعك�س
بدورنا  ونحن   – الإن�شان  حقوق  ب�شاأن  قلق  ثّمة  كان  اإذا 
– ليوفد  الأوروبية  البلدان  الإن�شان يف  قلقون علی حقوق 
ممثلون من اجلانبني ويراقبوا وينظروا... فلياأتوا هم اإىل 
هنا ونبعث نحن اأي�شًا ممثلني اإىل هناك لريوا كيف هو واقع 
ت�شرفاتهم  ويف  وحماكمهم  �شجونهم  يف  الإن�شان  حقوق 
تراعی  مدى  اأي  واإىل  واملدنية،  والجتماعية  احلكومية 
جدًا،  وجيد  منطقي  اقرتاح  هذا  هناك؟  الإن�شان  حقوق 
امل�شاريع  فهذه  الأوروبيون.  يتقّبله  اأن  جدًا  املنا�شب  ومن 
الإ�شالمية  اجلمهورية  نظام  بني  بالعالقات  تتقدم  �شوف 
القلق  حالت  ترفع  و�شوف  الأمام،  اإىل  والغرب  الإيرانية 

لدى اجلانبني. 

اإذا كان ثّمة 
قلق ب�شاأن 
حقوق الإن�شان 
بدورنا  – ونحن 
قلقون علی 
حقوق الإن�شان 
يف البلدان 
الأوروبية – 
ليوفد ممثلون 
من اجلانبني 
ويراقبوا 
وينظروا...
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من كالم �شماحته: 
يف 	• يكمن  للبالد  احلقيقي  القتدار 

�شورة  تقدمي  فاإّن  الثقايف،  القتدار 
اجلمهورية  نظام  عن  وواقعية  �شحيحة 
الراهن  وتقّدمها  اإيران  وحقائق  الإ�شالمية 
الفار�شية  والآداب  اللغة  اإ�شاعة  جانب  اإىل 
الثقافيني  لل�شفراء  الثقافية  الواجبات  من 

للنظام الإ�شالمي.
ب�شكل 	• الثقافية  املهام  تنفيذ  مّت  اإذا 

الأفراد  اأذهان  علی  وموؤّثر  �شحيح 
ت�شّد  ف�شوف  وعواطفهم  واأفكارهم 
علی  املحتملة  الفراغات  بع�ش  بالتاأكيد 
امل�شتويات الدبلوما�شية والعالقات التجارية 

والقت�شادية.
با�شتخدام 	• ال�شتعمارية  البلدان  تقوم 

اأهدافها  الثقايف لتحقيق  والنفوذ  العالقات 
يجب  اأّنه  واحلال  والظاملة،  الإن�شانية  غري 

املنا�شبة: ا�شتقبال 
امل�شوؤولني واملمثلني 
الثقافيني الإيرانيني يف 
اخلارج.    
الزمان: 02/03/2010.
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يف النظام الإ�شالمي القائم علی كلمة احلّق والأفكار الإلهية 
الأ�شيلة ا�شتخدام الأ�شاليب الثقافية ب�شورة اأف�شل واأن�شب.

العزلة احلقيقية تكمن يف العزلة الثقافية، واإذا مت اإجناز 	•
عامل  اأي  ي�شتطيع  فلن  �شحيحة  ب�شورة  الثقافية  الأعمال 

فر�ش العزلة علی البالد.
هم 	• الثقافيني  الإيرانية  الإ�شالمية  اجلمهورية  �شفراء 

الدويل،  امل�شتوى  الثقافية  علی  اجلبهة  يف  الأمامي  اخلط 
لهذه  الأ�شلي  املركز  الإ�شالمية  والعالقات  الثقافة  ورابطة 

اجلبهة.
ونظام 	• الإ�شالمية  للثورة  ال�شحيحة  ال�شورة  عر�ش 

البلدان  ومل�شوؤويل  العامل  يف  للنا�ش  الإ�شالمية  اجلمهورية 
لل�شفراء  الكبرية  والأعمال  املهّمة  الواجبات  من  املختلفة 

الثقافيني.
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م�شوهة 	• �شورة  عر�ش  خالل  – من  ال�شتكبار  جبهة  اإّن 
لنظام اجلمهورية الإ�شالمية - تريد من النا�ش يف العامل اأن 
ي�شيئوا الظن بهذا النظام، وخ�شو�شًا لدى املحّبني والأن�شار، 
واحلّد من التاأثري املعنوي والروحي للثورة الإ�شالمية، ولهذا 
فاإّن اأهم واجب يقع علی عاتق املمثلني الثقافيني هو عر�ش 

ال�شورة  ال�شحيحة للثورة الإ�شالمية. 
الإ�شالمي 	• للنظام  ال�شحيحة  ال�شورة  لوازم عر�ش  من 

النوايا  اأ�شحاب  يحاول  حيث  بالإ�شالم،  ال�شحيح  التعريف 
ال�شيئة وامل�شتكربون اأن يقّدموا للعامل اإ�شالمًا هو اإّما الإ�شالم 
اأّن  حني  يف  الفائدة،  عدمي  الليربايل  الإ�شالم  اأو  املتحّجر 
الإ�شالم احلقيقي والأ�شيل الذي ين�شده النظام الإ�شالمي، 
واهلل  الإن�شان  عن  ووا�شحة  وعميقة  �شامية  مفاهيم  فيه 

والعامل الآخر والحتياجات املادية واملعنوية لالإن�شانّية.



79

املختلفة، 	• ال�شعب  ل�شرائح  والعا�شقة  املعنوية  امل�شاركة 
القراآن  كجل�شات  الدينية  املرا�شم  يف  ال�شباب  وخ�شو�شًا 
والدعاء ومرا�شم العزاء اإّنا هي اأحداث كبرية يف هذا البلد، 
فيجب عر�شها بطريقة فنية ووثائقية علی النا�ش يف العامل. 
ويجب اإىل جانب التعريف العميق بثقافة البالد وح�شارتها 

تعريف اإيران اليوم اأي�شًا للراأي العام يف العامل.
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من كالم �شماحته:
الثقافية 	• امل�شرتكات  اإىل  اللتفات  مع 

والإ�شالمية بني هذه البلدان، وموقعها اجلغرايف 
�شكانها  وعدد  واأفريقيا،  اآ�شيا  احل�شا�ش جدًا يف 
الذي يبلغ نحو مليار ن�شمة، وم�شادر الطاقة يف 
هذه البلدان، فيمكن اأن ي�شّكل تعاون هذه البلدان 
واإّن  امل�شلمة،  البلدان  لكّل  نوذجًا  الثمانية 
له دون �شّك  ال�شناعي �شيكون  التعاون  ا�شتمرار 
تاأثريات اإيجابية علی العامل الإ�شالمي وعلی هذه 

البلدان الثمانية.
اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية علی ا�شتعداد 	•

حتت  وال�شناعية  العلمية  منجزاتها  لو�شع 
ت�شرف البلدان الإ�شالمية.

اإىل 	• الرتقاء  الإ�شالمية  البلدان  علی 
امل�شتويات واملراتب الالئقة با�شتخدامها طاقاتها 
الزاخرة  الطبيعية  وم�شادرها  الهائلة  الب�شرية 
ومواهبها املمتازة ومن خالل التعاون فيما بينها.

نف�شها 	• الأع�شاء  الثمانية  البلدان  لتعترب 
مكلفة بتطبيق هذه التفاقيات يف موؤمتر طهران، 
التعاون  م�شاعفة  �شبيل  يف  فاأكرث  اأكرث  والعمل 
علی  والتوكل  الإميان  ظل  يف  ال�شناعي  والتقدم 

اهلل.

املنا�شبة: ا�شتقبال 
امل�شاركني يف موؤمتر 

وزراء �شناعة “دي8”.   
الزمان: 

.03/03/2010
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من كالم �شماحته:
النوروز منا�شبة ممّيزة من الناحية املعنوية 	•

فهو  ممتازة،  قيمًا  ويحمل  والدولية  والوطنية 
واحليوية  وال�شباب  والنظارة  التجديد  رمز 
والرحمة  ال�شداقة  عالقات  و�شيادة  والن�شاط 

بني الأ�شدقاء والأقارب.
مع اأن عيد النوروز احتفال وطني، ول يعّد 	•

ثّمة روايات عديدة  الدينية، ولكن  من الأعياد 
فيها تكرمي للنوروز، ولذلك كان النوروز فر�شة 
للخالق.  العبودية  الإن�شان  واإظهار  اهلل  لذكر 
تقليد  وح�شب  اإيران،  يف  النا�ش  فاإّن  هنا  ومن 
اهلل  وي�شاألون  النريوز  اأثناء  يح�شرون  قدمي، 

اخلري والربكة واأن يكون عامهم عامًا طيبًا.
احلركة 	• فيها  تن�شط  التي  الظروف  يف 

الثقافية دائمًا من الغرب اإىل ال�شرق ولالأ�شف، 
يعّد  عامليًا  يومًا  النوروز  يوم  ت�شجيل  فاإّن 
ال�شامية  ال�شرقية  الثقافية  القيم  لنقل  فر�شة 

وت�شديرها اإىل ال�شعوب الغربية.
ميكن 	• وا�شتمرارها  املرا�شم  اإقامة  اإّن 

احلكومات  لتقارب  منا�شبة  اأر�شية  ُتعّد  اأن 
وخ�شو�شًا  بينها.  فيما  املنطقة  يف  وال�شعوب 
نريان  لإ�شعال  الكربى  القوى  بع�ش  جهود  مع 
الأزمات بني ال�شعوب واإ�شاعة تعار�ش امل�شالح 

روؤ�شاء  ا�شتقبال  املنا�شبة: 
يف  امل�شاركة  البلدان  وممثلي 

احتفال النوروز.    
الزمان: 27/03/2010.  
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اأّن  والواقع  املنطقة.  �شعوب  بني 
لي�شت  املنطقة  �شعوب  م�شالح 
هي  بل  وح�شب،  متعار�شة  غري 

مكّملة لبع�شها.
ترّحب 	• الإ�شالمية  اجلمهورية 

بني  والتعاون  العالقات  بتعزيز 
ذوي  واجلريان  املنطقة  بلدان 
تقّدم  وتعترب  امل�شرتكة،  الثقافة 
ورقّيها  اجلارة  البلدان  من  اأي 

ل�شاحلها ومبعث فخر لها.
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من كالم �شماحته:
علی الرغم من التطّور الهام احلا�شل يف �شناعة البالد، 	•

يعرف  ل  الذي  امل�شاعف  واجلهد  العمل  بف�شل  يجب  اأنه  اإّل 
التعب والكلل والعتماد علی العلم واملعرفة، ترقية 
جودة املنتوجات الداخلية والقيام بقفزة متقّدمة 

يف قطاع ال�شناعة.
املا�شي 	• روا�شب  من  خطري  وهم  هناك  كان 

مع  والتنموية  العقالنية  احلياة  بتعار�ش  يقول 
والدينية،  والأخالقية  املعنوية  بالقيم  اللتزام 

ولكّن اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية اأبطلت هذا الوهم.
اأن نعي�ش حياة 	• اإّن الإ�شالم دين املعنوية والعلم، وبو�شعنا 

ذاته  الوقت  يف  ونلتزم  بالتقدم  م�شحوبة  ومنطقية  عقالنية 
قطاع  مدراء  وعلی  الدينية.  والفرائ�ش  الأخالقية  بالقيم 

املنا�شبة: زيارة معر�س 
�شناعة ال�شيارات.    

الزمان: 
  .30/03/2010
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ال�شناعة والعاملني فيه اأن يكونوا رمزًا لهذه احلقيقة.
هام 	• تقّدم  ال�شناعة  قطاع  يف  احلا�شل  التقّدم 

الطريق،  بداية  هو  التقّدم  من  املقدار  وهذا  جدًا، 
يف  اأنف�شنا  علی  العتماد  نوعية  قفزة  عرب  وعلينا 
الأفكار  علی  نتوّكاأ  واأن  ال�شناعية،  املجالت  جميع 

والإبداعات الإيرانية.
ال�شخم 	• احل�شاري  والرتاث  التاريخ  لوازم  من 

واحلما�ش ال�شعبي الراهن واملواهب والذكاء الطافح 
تاأّلق �شناعي  يكون هنالك  اأن  الإيراين  ال�شباب  لدى 
اأّن  �شّك  ول  الإ�شالمي،  العامل  يف  الإ�شالمية  لإيران 

العامل الإ�شالمي �شريّحب بهذا التاأّلق.
الأهم 	• ولكّن  جيدة،  حالة  الأ�شعار  وتديّن  الوفرة 

تفتح  ل  اأن  ويجب  الداخلية،  ال�شناعة  ذلك نو  من 
الأبواب بوجه الواردات لأ�شباب اأغلبها واٍه.

التعليل واملنطق الذي ُيطَرح عمومًا لتربير زيادة 	•
ولكن  الداخلية،  املنتوجات  جودة  رفع  هو  ال�شترياد 
منها:  الهدف،  اإىل هذا  للو�شول  اأف�شل  ثّمة خيارات 
املنتوجات  جودة  لرفع  و�شوابط  �شيا�شات  تنفيذ 



الداخلية.
قطاع 	• يف  العلمي  والبحث  واملعرفة  العلم  من  ال�شتفادة  �شرورة 

ال�شناعة، فق�شية الربط بني ال�شناعة واجلامعة ق�شية علی قدر كبري 
لُيتاح  القطاعني؛  هذين  بني  الأوا�شر  توطيد  من  بّد  ول  الأهّمّية،  من 

الو�شول اإىل تقّدم �شناعي من�شود.
حمور 	• حول  ب�شائعها  اإنتاج  ال�شناعية  القطاعات  جميع  علی 

الت�شدير  اأ�شواق  تاأمني  املختلفة  احلكومية  الأجهزة  وعلی  الت�شدير، 
بجهود ا�شتثنائية ومتعّددة اجلوانب.

من اأجل الو�شول اإىل التقّدم ال�شناعي يجب عدم الكلل من العمل 	•
رهن  الإيراين  وال�شعب  البالد  غد  لأّن  امل�شتمرة؛  واملثابرة  وال�شعي 
ومدراء  وال�شناعيني  للعمال  الدوؤوبة  واملثابرة  والذكاء  بالإبداعات 

القطاعات ال�شناعية.
احلكومة احلالية حكومة ن�شيطة متابعة فاعلة وذات هّمة وخمل�شة، 	•

وهناك اأر�شية م�شاعدة للعمل واجلهد الدوؤوب يف خمتلف القطاعات، 
ول �شيما القطاع ال�شناعي.

باأنف�شهم  وثقتهم  واإبداعاتهم  �شبابها  بهّمة  اليوم  الإ�شالمية  اإيران 
تعَد يف بع�ش املجالت من بني بلدان معدودة متتلك العلم والتقنية يف 

ذلك املجال، وينبغي الإ�شراع يف هذه امل�شرية. 
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املنا�شبة: ا�شتقبال م�شوؤويل 
النظام.    

الزمان: 05/04/2010.

• والتالحم 	 الوحدة  علی  احلفاظ  ينبغي 
اإىل  بالبالد  ال�ّشري  يف  امل�شوؤولني  بني 
الأمام، وعلی امل�شوؤولني ومن خالل املعرفة 
املادية  لالإمكانات  ال�شليم  وال�شتخدام 
يف  للبالد  والنادرة  جدًا  الكثرية  واملعنوية 
والعمل  الهّمة  وعرب  املختلفة،  القطاعات 
وجهودهم  قدراتهم  كّل  بذل  امل�شاعف، 
ال�شرتاتيجّية  اخلّطة  اأهداف  اإىل  للو�شول 

لع�شرين �شنة، وحتی اأبعد من ذلك.
• يبذل 	 باأن  منوطة  اجلديدة  ال�شنة  بركة 

واملتحّفزة،  الهادفة  جهودهم  امل�شوؤولون 
ول يقنعوا باأّي حّد للعمل وال�شعي؛ ليمّهدوا 
الأر�شية لنزول الربكات الإلهية علی ال�شعب 

الإيراين املوؤمن الطّيب.
• املجالت 	 يف  البالد  اإمكانيات  اإّن 
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جدًا  عالية  القت�شادية 
املجالت  يف  والإمكانيات 
املجال  ففي  حمرّية،  العلمية 
البالد  يف  يوجد  التقني 
حدود  وفوق  هائلة  اإمكانيات 
لإجناز  والأر�شية  الت�شّور، 

دة. اأعمال كبرية ممهَّ
• القّمة 	 نحو  ال�شري  يجب 

الإمكانات  معرفة  يف 
وا�شتخدامها، وعدم القتناع 
باأّي حدود متو�ّشطة، فاإذا مل 
ل�شتثمار  ِهَممنا  ن�شتخدم 
نكون  الإمكانيات  هذه 
التق�شري  وهذا  رين،  مق�شّ

ظلم للجميع.
• النا�ش 	 خدمة  تعّد 

احلاجة  عند  والتواجد 
فاملدح  اإلهّية،  اأعماًل 
بع�ش  ناله  الذي  والثناء 
 P النبي  و�شحابة  الأفراد 
يكن  مل  الإ�شالم  �شدر  يف 
والدعاء  ال�شالة  ب�شبب 

والعبادة الكثرية فقط، واإّنا 
ال�شيا�شية  املواقف  ب�شبب 
وال�شعي  واجلهاد  ال�شحيحة 
مذّمة  اأّن  كما  اأبدوه،  الذي 
الإ�شالم  �شدر  املذمومني يف 
ارتكاب  ب�شبب  فقط  تكن  مل 
بل  واملحّرمات،  الذنوب 
عند  التواجد  عدم  ب�شبب 

احلاجة.
• علی 	 احلفاظ  يجب 

ال�شري  يف  امل�شوؤولني  تالحم 
ولي�ش  الأمام،  نحو  بالبالد 
الق�شد من تالحم امل�شوؤولني 

الآراء  اختالف  جتاهل 
اختالف  لأّن  والأذواق؛ 
والنقا�شات  الأذواق 
واخلربوية  العلمية 
املهام  تطّور  اإىل  توؤّدي 

اختالف  ولكّن  والأعمال، 
يوؤدي  ل  اأن  الآراء هذا يجب 
اأو  البالد  حركة  توّقف  اإىل 
يف  الأفراد  بني  النف�شال 

تعّد خدمة 
النا�س والتواجد 

عند احلاجة 
اأعماًل اإلهّية.
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م�شريتهم.
• البالد 	 اأمام  هناك  احلايل  الظرف  يف 

اخلّطة التنموية اخلام�شة، وهي خّطة ت�شع علی 
بحيث  الواجبات،  من  الكثري  امل�شوؤولني  عاتق 
وطبعًا  والتالحم.  التن�شيق  تنفيذها  ي�شتدعي 
تعترب احلكومة بو�شفها اجلهاز التنفيذي للبالد 
التنفيذية،  ال�شوؤون  �شاحة  و�شط  يف  م�شتقّرة 
بنظر  امل�شالح  اأخذ  جانب  اإىل  اجلميع  وعلی 
تنفيذ  وت�شهيل  احلكومة  م�شاعدة  العتبار 

املهام؛ من اأجل تقّدم الأعمال وامل�شاريع.
• نحن الآن متقّدمون يف بع�ش القطاعات علی 	

اجلدول الزمني املر�شوم يف اخلطة الع�شرينّية، 
ويف بع�ش القطاعات ل متتاز امل�شرية بال�شرعة 
م�شاعفة  بهّمة  ال�شعي  يجب  ولذلك  الالزمة، 

للتقّدم حتی علی اأهداف اخلطة الع�شرينّية.
• �شرورة اإ�شاعة ثقافة العمل وبذل اجلهد يف 	

املجتمع، واأمتنی اأن يح�شل التفاق املن�شود بني 
احلكومة واملجل�ش؛ لي�شتطيع ال�شعب عرب تطبيق 
التدابري  بحالوة  ال�شعور  الدعم،  توجيه  قانون 

واجلهود التي يبذلها امل�شوؤولون.
• يف 	 الديني  الوجه  وبروز  العاّمة  الثقافة  اإّن 

حياة ال�شعب من الق�شايا املهّمة جّدًا التي يجب 
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الهتمام بها اهتمامًا خا�شًا.
• اأّنهم 	 يجب اأن يعلم امل�شوؤولون يف النظام الإ�شالمي 

حلظات  من  حلظة  كل  عن  العامل  ذلك  يف  �شُي�شاألون 
اأن نت�شّرف  ينبغي  ، ولذلك  العامل  م�شوؤوليتهم يف هذا 
اأمام  املقنعة  الإجابة  معها  نتلك  اأن  ن�شتطيع  بطريقة 

اهلل.
• والعمل 	 الدنيوية  احلياة  من  احلقيقي  الهدف  اإّن 

وال�شعي الدنيوي هو الفالح والنجاة يف احلياة احلقيقية 
يف  م�شاعفة  بهّمة  امل�شوؤولني  اأو�شي  وعليه  املوت.  بعد 

الرتباط باهلل والأن�ش معه والتدّبر يف القراآن.
 

اإّن الهدف 
احلقيقي من 

احلياة الدنيوية 
والعمل وال�شعي 

الدنيوي هو 
الفالح والنجاة 

يف احلياة 
احلقيقية بعد 

املوت. وعليه 
اأو�شي امل�شوؤولني 

بهّمة م�شاعفة 
يف الرتباط 

باهلل والأن�س 
معه والتدّبر يف 

القراآن.
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عدد  ا�شتقبال  املنا�شبة: 
العلمية  ال�شخ�شيات  من 

وال�شيا�شية.    
الزمان: 07/04/2010.

من كالم �شماحته:
• اإىل 	 البالد  اأولويات  تق�شيم  ينبغي 

وعلی  فرعية،  واأخرى  اأ�شلية  ق�شايا 
املختلفة  القطاعات  يف  البالد  م�شوؤويل 
نحو  التقّدم  علی  اهتمامهم  تركيز 
اأهداف النظام الأ�شلية وتقدمي اخلدمة 

للنا�ش.
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• لأحداث 	 الديني  املحتوى  ازداد  كلما 
احلياة املختلفة كلما اأمكن �شمان �شعادة 
الدنيا  اأرادوا  والذين  وفالحه،  الإن�شان 
م�شاكل  اليوم  يعانون  الدين  عن  مبعزل 

ع�شّية علی العالج.
• الوا�شعة 	 امل�شاعي  نتائج  من  اإّن 

للغرب من اأجل اإخراج الدين من �شاحة 
احلياة واإعالن الأمور الالاأخالقية، كان 
املجتمع  اأفراد  واغرتاب  العائلة  انهيار 
هذه  عبثية  باإثبات  ولكن  بع�شهم.  عن 
بداأ  م�شدود  اإىل طريق  وو�شولها  الأفكار 

بانطالق  والآن،  الدين.  اإىل  يعودون  الأفراد 
قطب  الإ�شالم  اأ�شبح  العظيمة  احلركة  هذه 
ُيعّد  فالإ�شالم  الأنظار.  وحمّط  الهتمام 
منظومة  يف  اأ�شلية  وجوهرة  متاأّلقًا  قطبًا 
هو  وهذا  العامل،  يف  املعنوية  الهتمامات 
فجانب  الإ�شالم،  ملعار�شة  الرئي�ش  ال�شبب 
اإىل  يعود  الإ�شالمي  النظام  معاداة  من  كبري 
وجود الإميان الديني يف هذا البلد، فالإميان 
الديني هو الذي دفع اجلماهري اإىل ال�شاحة، 
وهداهم يف ال�شعوبات واملنعطفات اخلطرية 

باأف�شل ما ميكن.

اإّن من نتائج 
امل�شاعي الوا�شعة 

للغرب من اأجل 
طرد الدين عن 

�شاحة احلياة 
واإعالن الأمور 
الالاأخالقية، 

كان انهيار 
العائلة واغرتاب 

اأفراد املجتمع عن 
بع�شهم.
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• الإ�شالمية، 	 الآثار  عن  الإ�شالمي  الطابع  اإزاحة  تعترب 
بيوتهم  من  امل�شلمني  وطرد  الإبراهيمي،  احلرم  ووقائع 
اأنظار  اأمام  تنفيذها  يجري  خطرية  جّد  موؤامرة  وديارهم 
اجلزئية  بال�شوؤون  الإ�شالمي  العامل  اإ�شغال  ظّل  ويف  اجلميع 
التي  الإ�شالمي  املوؤمتر  ملنظمة  املنا�شب  فمن  ال�شغرية. 
بواجبها  تعمل  اأن  فل�شطني  ودعم  حلماية  اأ�شا�شًا  ت�شّكلت 
الأ�شا�ش يف الدفاع عن فل�شطني، وتعبئة العامل الإ�شالمي يف 

وجه الت�شّرفات ال�شهيونية املوؤذية. 
• يف 	 تتلّخ�ش  ل  واإمكانياته  الإ�شالمي  العامل  قدرات  اإّن 

النفط، واإّنا ميتلك امل�شلمون اأكرب اأ�شواق ا�شتهالك الب�شائع 
�شمعة  اأّن  والواقع  العامل،  يف  احليوية  واملنافذ  املعابر  واأهّم 
الإ�شالمي  العامل  فباإمكان  املنطقة.  تتلّخ�ش يف هذه  الغرب 
دون  من  حتی  الواقع،  اأر�ش  علی  املحّقة  مطالبه  حتقيق 
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وذلك  الإمكانات،  هذه  ا�شتخدام 
والأدبيات  املنطق  ا�شتخدام  مبجّرد 
اإرادة  وبف�شل  العامل،  يف  ال�شيا�شية 
ذات  تعّد  التي  وال�شعوب  احلكومات 

وزن ثقيل يف التطّورات الدولية. 
• ا�شتلهام 	 �شرورة  علی  اأ�شّدد 

والتطّور  التحّول  هذا  من  التجارب 
واأدعو  اليوم،  العامل  يعي�شه  الذي 
اجلميع لاللتزام بالتقوى والرتباط 
باهلل والهتمام خ�شو�شًا بال�شالة، 
ال�شعب  واأبناء  امل�شوؤولني  فعمل 
الإلهية  الرحمة  ي�شتنزل  بواجباتهم 

علی هذا البلد.
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Q من مواعظ الإمام اأمري املوؤمنني

املكارم،  اإىل  وقودوها  باملحا�شن،  اأخالقكم  “ذّللوا 
وعّودوا اأنف�شكم احللم”)1(.

)))   حتف العقول، �ش٤)).
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الطبيعية  الأخالق  يف  فثمة  الرتوي�ش.  مبعنی  هنا  التذليل 
واجب  من  عرثات  الرتبية)  طور  قبل  لالإن�شان)الإن�شان 
التعادل  �شوب  اأخالقه  ويوّجه  عليها  يق�شي  اأن  الإن�شان 
ال�شجاعة  �شوب  لديه  اجلراأة  �شفة  مثاًل  فيوّجه  والتوازن. 

والب�شالة ول ي�شمح لها اأن تظهر علی �شكل تهّور ذميم. 
فهذه مهّمة ينبغي اأن تتّم عن طريق معرفة ال�شفات املختلفة 
القرارات  من  طائل  ل  اإذ  واجلهاد،  واملمار�شة  والربجمة 

املوؤّقتة العابرة. 
وطبعًا ثّمة عامل اإذا ُوجد يف الإن�شان اأوجد حتّول مذهاًل يف 
فوؤاد  مال  فاإذا  الإلهية.  املحبة  كيمياء  هو  والعامل  اأخالقه، 

الإن�شان نحو احلّق تعاىل قطع طريق مائة ليلة يف ليلة.
ويقول Q يف بقية احلديث عّودوا اأنف�شكم احللم. ول يعني 
هذا جمرد عدم الغ�شب، واإّنا يفيد ال�شتيعاب والقدرة علی 
الحتواء. فينبغي لالإن�شان اأن يكون حيال العوامل التي تثري 
ه علی الغرور، اأو تدفعه نحو الفرح وال�شرور  غ�شبه، اأو حت�شّ
و�شولها،  عند  اجلارفة  الأنهار  ي�شكن  الذي  كالبحر  الفارغ 

في�شتوعبها ويحتويها يف داخله.

وطبعًا ثّمة عامل 
اإذا توافر يف 

الإن�شان اأوجد 
ثورة مذهلًة يف 

اأخالقه، والعامل 
هو كيمياء املحبة 
الإلهية. فاإذا مال 
فوؤاد الإن�شان نحو 
احلّق تعاىل قطع 
طريق مائة ليلة 

يف ليلة.



خطوط عاّمة من 
R شرية الأئّمة�

مركز الإمام اخلميني الثقايف
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معرفة اأهل البيت:
هل  ولكن   ،R البيت  اأهل  وهم  مقتدانا  نعرُف  ...نحن 

عرفناهم حّق معرفتهم؟ وهل قّدرناهم حّق قدرهم؟
فح�شب،  قلبيًا  اأو  فكريًا  عماًل   R البيت  اأهل  معرفة  ولي�شت 
فهم  والعمل علی حتقيقها،  اأهدافهم،  اإىل معرفة  تتعدى ذلك  بل 
{: »يجب  القدوة والأ�شوة. حيث يقول الإمام القائد اخلامنئي 
علينا اأن ننظَر اإىل حياة الأئّمة R كاأ�شوة وقدوة نقتدي بها يف 
حياتنا، ل كمجرد ذكريات قّيمة وعظيمة حدثت يف التاريخ. وهذا 
ل يتحّقق اإل بالهتمام والرتكيز علی املنهج والأ�شلوب ال�شيا�شي من 

�شرية هوؤلء العظام...«.
ويف هذا الكتاب �شذرات من اأقوال القائد اخلامنئي { يف اأهل 
البيت R، والتي ينبغي اأن يكون ارتباطنا معهم قويًا، حيث يقول 
الإمام القائد اخلامنئي {: »اإّننا بدون املحبة ل ميكن اأن نتقّدم 
م�شداق  اأعلی  نتلك  الإ�شالمي  الفكر  يف  ونحن  النه�شة.  بهذه 
R... فعلينا الهتمام بق�شية  للمحبة. وهو حمبة اأهل البيت 
اأهل البيت R؛ لأّنها من اأهم ق�شايا الإ�شالم واأعظمها، وهي 

يف م�شاف ق�شايا الدرجة الأوىل لهذا الدين املقد�ش«.
كالم  من  املقتب�شة  الإ�شاءات  هذه  كانت  املنطلق  هذا  ومن 

الإمام القائد {، جمموعة �شمن حماور اأربعة.

حمتويات الكتاب:
- مقدمة.

.R املحور الأول: منهج اأهل البيت -
- املحور الثاين: الأئّمة R وال�شيعة.

- املحور الثالث: الأئّمة R والآخرون .
.R املحور الرابع: قب�شات يف اأهل البيت -

- خامتة.

تعريف بالكتاب:
اإّن من اأهمّ ِ 
الأمور يف م�شري 
الإن�شان يف احلياة، 
اأن يعرف مبن 
يقتدي، ويعلم 
�شفات مقتداه 
دًا. فاإذا مل  جيِّ
يعلم الإن�شان مبن 
يقتدي اأو علم 
ره  ولكن جهله وقدَّ
تقديرًا خاطئًا، 
ف�شيكون عدوًا له 
�شعر اأو مل ي�شعر.
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وحدة نوع العمل وتعّدده

العمل - ) �شدق  ي�شرتط يف  ل 
الذي  العمل  نوع  وحدة  عرفًا 
يعمل فيه، وي�شافر اإليه. وعليه 
اأو  ِمَهن  بعّدة  يقوم  كان  فلو 
اأعمال َتَرتََّب عليها جميعًا حكم 
ي�شافر  اإذا كان  ال�شغلّي  ال�شفر 

اإليها))).
اإىل - ) ال�شفر  يف  ي�شرتط  ل 

اأن  العمل  من  املتعّددة  الأنواع 
مت�شاٍو،  بنحو  فيها  عمله  يكون 
بل لو كان يعمل يف بع�شها اأكرث 
الآخر ترّتب عليها  البع�ش  من 
ال�شغلّي.  ال�شفر  حكم  جميعًا 
لها  يكون  اأن  ي�شرتط  ل  كما 

جامع م�شرتك))).
معنّي - 3 عمل  لديه  كان  اإذا 

له  عر�ش  ثّم  غالبًا،  اأو  عادة، 
العمل من غري نوع العمل املعني 

)))  اأحكام ال�ّشفر، �ش )٥و7٠.
)))  اأحكام ال�ّشفر، �ش8٥، ا�شتفتاء خطي، رقم: 3٠73٥.
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اإليه  ال�شفر  كان  فقط-  واحدة  وملّرة  نادرًا- 
�شفرًا �شغليًا))).

ل ي�شّر يف �شدق العمل اأن يكون لديه عمل - ٤
وعليه  اآخر.  عماًل  مكانه  ويّتخذ  يرتكه،  ثّم 
اإليه مكّررًا، ثّم  فلو اّتخذ عماًل، وكان ي�شافر 
اأو  عنه،  الإعرا�ش  اأو  تركه،  ذلك  بعد  له  بدا 
اآخر غريه ترّتب عليه  جتميده و�شرع يف عمل 

حكم ال�شفر ال�شغلّي))).

)))  اإ�شتفتاء خطي، رقم: ٩)٤٥٤) و ٥)٤٥8.
)))  اإ�شتفتاء خطي، رقم: ٩)٤٥٤).
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�شماحة اآية اهلل حممد اإبراهيم اجلّناتي
من �شهادات العلماء حول مرجعية القائد {
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واخل�شو�شيات  ال�شروط  مبجموع  الأخذ  اإىل  نظرًا 
التي يجب اأن يتحّلی بها املرجع يف النظام الإ�شالمي اليوم، 
اهلل  اآية  �شماحة  املجاهد  الفقيه  اأ�شلحية  اأری  فاإّنني 

اخلامنئي { يف الت�شّدي ملقام املرجعية.

حممد اإبراهيم اجلناتي9/9/1373هـ.�س
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العت�شام بجامعة طهران:
طهران  جامعة  يف  ن  التح�شّ اأّما 
ن  فريتبط بواقعة معّينة، فلقد قررنا التح�شّ
يف الليلة التي كان من املقّرر لالإمام اخلميني 
اأن يعود يف يومها التايل اإىل طهران،   {

ولكّنه مل يعد، فكان قرار العت�شام.
اإىل  العت�شام  قبل  ذهبنا  وقد 
خطب  حيث  الزهراء”،  “جّنة  مقربة 
عن  �شدر  ثّم  باجلماهري،  به�شتي  ال�شهيد 
مركز  اإىل  عدنا  ثّم  ختامي،  بيان  التجّمع 

املدينة بعد قراءته. 
الذي  ال�شوؤال  كان  عدنا  وعندما 
واجهنا: ما هي اخلطوة التالية؟ فلقد انبثقت 

اإرها�شات النت�شار يف 
ذاكرة القائد{



فكرة العت�شام يف طهران يف 
العت�شام  مع  بعيد  غري  اأفق 

الذي مّت يف مدينة م�شهد.
يف  البحث  ودام 
امل�شاألة مّدة من الزمان ونحن 
الذي  املكان  عن  نت�شاءل 
فاقرتح  اعت�شامنا.  فيه  نعلن 
يف  الإمام  م�شجد  بع�شهم 
كان  وقد  املركزية،  ال�شوق 
�شاه”  “م�شجد  يومذاك  ا�شمه 
الآخر  بع�شهم  اقرتح  فيما 
جامعة  وكانت  اأخرى،  اأماكن 
املقرتحات،  بني  من  طهران 
مهّمًا  القرتاح  هذا  بدا  حيث 
مفيد  وهو  باجلاذبية  ويتحّلی 

من كّل اجلهات.
فانطلقت يف اجلامعة 
من  الفعاليات،  من  جمموعة 
قبيل اخلطابات التي كانت تتّم 
كّنا  يف م�شجد اجلامعة، حيث 
بيننا،  فيما  احلديث  نتناوب 
البيانات.  ن�شدر  اأخذنا  كما 
ن�شرة  بتحرير  اأي�شًا  وقمنا 

عنوان  حتمل  يومية  خربية 
اأّننا  واأذكر  “العت�شام”، 
اأ�شدرنا منها عددين، وما زلت 
تك�شف  حيث  بهما،  اأحتفظ 
وما  فيهما،  املن�شورة  املادة 
واأفكار  عواطف  من  حوتهما 
ومواقف، عن روؤى ب�شيطة اإزاء 
تتواىل  كانت  التي  احلوادث 
حينما  وخ�شو�شًا  ب�شرعة، 

ن�شت�شرفها من هذه اللحظة.
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