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خططت يف جوارحنا مقولة حيـاة �سارت بنا
مواكب فداء...
وغـر�ست يف �أفئدتنا بذور ع�شق للحقّ فيها
عظيـم والء...
ف�أ�ضحت الـروح ترنو نحو باريـها نازعة
عنها ك ّل رداء...
لت�سارع يف عروج ال ّ
يحط لها �سفر حتى
ت�ستق ّر بنعمة فناء...
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يجب �أن تكونوا دائم ًا يف حالة تقدّم؛ لأنّ العدو ينتظر
الأر�ضية املالئمة للنفوذ ،وهو يتحينّ فر�صة ت�أخ ّركم لي�شنّ
هجومه .و�أف�ضل طريقة ل�ص ّد هجومه هي الهجوم عليه.
كما �أنّ تقدّمكم وتط ّوركم هو هجوم على العدو .فالبع�ض
يت�ص ّور �أنّ الهجوم على الأعداء معناه حمل املدفع والأ�سلحة
�إىل مكان ما �أو الت�صدّي ال�سيا�سي من خالل اخلطابات،
وال �شك ب�أنّ هذا الزم يف حم ّله ،ولكنّ الهجوم ال يكون بهذه
الأمور فح�سب ،ف�إنّ بناء الإن�سان لنف�سه ولأبنائه وملن �أُ ّمر
عليهم ولبقية �أفراد هذه الأ ّمة الإ�سالمية لهو من �أعظم
الأعمال يف هذا ال�صدد(((.
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((( جمهوري �إ�سالمي1375 /9 /25 ،هـ�.ش(1996م).
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لأجل �أنْ �أزيد من فرتة بقائي يف البيت قرب عائلتي؛
خا�صة
لتعوي�ضهم عن فرتة احلرمان من وجود الأب بينهم ّ
يف فرتة ما قبل الثورة التي ق�ضيتها بني النفي وال�سجن
واالختفاء ،فقد طلبتُ من املكتب �أنْ ي�شرتوا ( َك َن َبة)
مبقعدين  -ولي�س طقم ًا كام ًال  -من الأثاث و�إر�ساله �إىل
البيت ،حتى �أ�ستطيع اجللو�س عليها؛ لتفادي �آالم الظهر
والقدمني ،ولأمت ّكن من �إجناز بع�ض �أعمايل املكتب ّية
كمطالعة الر�سائل والتقارير� ،إ�ضافة �إىل بقائي لفرتة
�أطول يف البيت.
وبعد ذلك ذهبتُ �إىل البيت ،فوجدتُ �أنّ عائلتي قد
تركت هذه (ال َك َن َبة) يف اخلارج ،فل ّما �س�ألتهم عن �سبب
ذلك� ،أجابوا :لقد ق�ضينا حياتنا بب�ساطة ،فال نحتاج الآن
�إىل هذا الأثاث ،ف�أخربتهم� :إ ّنني قد ا�شرتيتُها من �أموايل
اخلا�صة ولي�ست من �أموال املكتب ،حتى �أبقى فرتة �أطول
ّ
يف البيت ،عندها قالوا :ما دام الأمر هكذا �سنتح ّمل هذه
(ال َك َن َبة)؛ لأجل بقائك معنا فرتة �أطول.
واجلدير بالإ�شارة �أنّ الإخوة يف مكتب ال�سيد
القائد(دام ظله) قد ا�شرتوا هذه (ال َك َن َبة) من �سوق بيع
الأثاث امل�ستعمل ،ثم �أ�صلحوها وو�ضعوا عليها قطعة من
القما�ش ،و�أر�سلوها �إىل بيت �سماحة القائد }(((.
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ �أحمد م��روي ،معاون
((( من كالم ل�سماحة ّ
العالقات احلوزوية يف مكتب �سماحة الإمام القائد اخلامنئي } نق ًال
عن الإمام القائد اخلامنئي }.
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خطابه عند لقائه كبار القادة
الع�سكريني والأمنيني.
التاريخ.11/04/2010 :
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�أبرز ما جاء يف خطاب القائد }:
•�إنّ ظاهرة “اعتبار الذات تابعة للهدف ،ال
�أنّ الهدف تاب ٌع للذات” ،والتي بانت بنف�سها يف
نظام اجلمهورية الإ�سالمية ،وجت ّلت يف مرحلة
الدفاع املقدّ�س وتبلورت ،لهي ظاهرة مهمة
جد ًا؛ وهي بحقّ مورد لل�شكر.
•�أنتم ت�ستطيعون �أن ت�ش ّقوا طريق ًا ،وتنجزوا
عم ًال ينعم ال�شعب على �أ�سا�سه ل�سنوات متمادية
على �صعيد الدين والدنيا؛ وهذا �أم ٌر ال ميكن �أن
تعدله �أية عباد ٍة �أو �صالة ليل �أو خدم ٍة متو�سط ٍة
�أو عاد ّية تُق َّدم خللق اهلل؛ وهو �أم ٌر �أ�سمى من
ذلك بكثري.
•ك ّلما كان املقام �أعلى كان اخلطر �أكرب.
و�إنّ ال�سبيل للوقوف يف وجه هذه الأخطار هو
مالحظة التكليف وجماهدة هوى النف�س.
•من الأعمال التي ينبغي �أن يقوم بها من
نتوجه �إىل اهلل بالطلب،
هم مثلي ومثلكم �أن ّ
ونقول� :إلهنا! ال تبدّل هذه النعمة التي حبوتنا

بها  -وهي فر�صة التواجد يف ٍّ
حمل م�ؤثر على �صعيد م�صري البلد
وال�شعب � -إىل نقمة.
•�إنّ الق ّوات امل�س ّلحة بح�سب كالم �أمري امل�ؤمنني  ،Qهم
ح�صون هذه الأ ّمة والبالد .فاحل�صن ينبغي �أن يكون قائم ًا دوم ًا وال
ُيخرتق؛ ولهذا يجب على الق ّوات امل�س ّلحة �أن حتافظ دوم ًا على ثباتها.
•�إنّ العامل هو عا ُمل الت�س ّلط والظلم ،ويف مثل هذا العامل ينبغي
الإنتباه كثري ًا واحلذر �أكرث والعمل بحنك ٍة وتدب ٍري و�شجاعة.
•ق ّوة �أي نظام وثباته يكمنان يف االعتماد على هذه الأمور:
الإميان ،والقدرة على ال�صمود ،والعزم الرا�سخ ،وعدم الإنخداع
بالعبارات املع�سولة.
•اتجّ هوا نحو الأعمال الإبداعية يف اخلطط الع�سكرية والأمنية،
ويف كيفية مواجهة العد ّو؛ ويف نوعية اخلداع ،و�أ�شكال التدابري؛ فهذه
�أعما ٌل مه ّمة .و�أ�ؤ ّكد باخل�صو�ص على نوع ّية تنظيم الق ّوات امل�س ّلحة.

17

18

�أبارك لكم �أيها الإخوة الأعزاء عيد
النوروز و�إطاللة الربيع  -الذي هو ف�صل
اللطافة والبهجة وجتديد احلياة � -أنتم الذين
ت�ضعون على عاتقكم حم ًال ثقي ًال ،ونحن �شهود
م�ساعيكم وم�ش ّقاتكم وجهودكم الكبرية يف
القطاعات املختلفة واملرتبطة بكم� .إن �شاء اهلل
يتق ّبل منكم جميع ًا هذه اجلهود ،ويو ّفقكم حتى
تتم ّكنوا  -مثلما �أعلنت هذه ال�سنة ل�شعب �إيران
 باله ّمة امل�ضاعفة �أ�ضعاف ًا عديدة ،وكذلكبالعمل وال�سعي امل�ضاعف �أ�ضعاف ًا عديدة ،و�أن
تفتتحوا املزيد من امليادين الرحبة ،وتو�صلوا
القوات امل�س ّلحة للجمهورية الإ�سالمية يف
واقع الأمر �إىل املقام الذي يليق بهذا النظام
وين�سجم مع �أفراد م�ؤمنني و�صادقني وخدومني
�أمثالكم.
يف الواقع �إنّ من نعم اهلل الكربى يف هذا
الزمان على القوات امل�س ّلحة وجود م�س�ؤولني
�صادقني وحري�صني؛ وهو ما ينبغي �أن نعدّه
نعم ًة كربى توجب ال�شكر.

الذات تابعة للهدف ال
العك�س:
�إنّ ظاهرة «اعتبار الذات
تابعة للهدف ،ال �أنّ الهدف تاب ٌع
للذات» ،والتي بانت بنف�سها يف
نظام اجلمهورية الإ�سالمية،
وجت ّلت يف مرحلة الدفاع املقدّ�س
وتبلورت ،لهي ظاهرة مه ّمة
جد ًا؛ وهي بحقّ مورد ال�شكر.
وال يعني هذا �أ ّننا ال ومل نعان
من �أ�شخا�ص م�شوبني يف كل
املح�صلة،
هذه املراحل؛ ففي
ّ
هناك خمتلف �أنواع الروحيات
والأخالقيات يف جميع الطبقات
وال�شرائح والأفراد؛ ولكنّ
الأغلبية هي ما َذ َكرتُ .
معرفة قدر االنت�ساب
للقوات امل�س ّلحة:
�إ ّنني عندما �أنظر �إىل
القادة الأعزّاء  -وهم �أنتم -
ف�إ ّنني �أ�شكر اهلل تعاىل حق ًا؛
حيث ّ
تف�ضل على هذا ال�شعب
وجعل على ر�أ�س هذه الأعمال
الكربى مثل هذه العنا�صر

امل�ؤمنة واملخل�صة.
�أنتم الذين ينبغي �شكركم
بو�صفكم نعمة اهلل علينا،
وعلينا �أن ن�شكر اهلل �أن جعل
هذا التوفيق وهذه الفر�صة
من ن�صيبكم حتى تقوموا بهذه
الأعمال امله ّمة .فنحن جميع ًا -
�أنا و�أنتم وكل واحد م ّنا ،فرد ًا
فرد ًا  -كان ب�إمكاننا �أن نكون
�أ�شخا�ص ًا فاعلني يف حياتنا
اخلا�صة؛ تاج ٌر جيد� ،شي ٌخ
جامعي طيب ،ون�سعى
�صالح،
ٌّ
لأنف�سنا وم�صاحلنا ال�شخ�صية
دون �أن نحمل عند اهلل تعاىل
وزر ًا؛ فما نقوم به من عمل
من املمكن جد ًا �أن يكون فيه
وز ٌر ووبال ،فعلى عاتقنا حم ٌل
ثقيل؛ ومثل هذا لي�س الزم ًا،
لأنّ كل واحد م ّنا كان ب�إمكانه
�أن ين�صرف �إىل حياة عادية،
ولكن ما كان ل ُيكتب له مثل هذا
الدور املحوري الذي مت ّثلونه
اليوم يف بلدكم ونظامكم .فلهذا
ن�شكراهلل �أ ّنكم ُجعلتم يف ٍّ
حمل
ميكن �أن تكونوا فيه �أ�صحاب دو ٍر

�إنّ ظاهرة
«اعتبار الذات
تابعة للهدف ،ال
تابع
�أنّ الهدف ٌ
للذات» ،والتي
بانت بنف�سها يف
نظام اجلمهورية
الإ�سالمية،
وجت ّلت يف مرحلة
الدفاع املقدّ �س
وتبلورت ،لهي
ظاهرة مه ّمة
جد ًا؛ وهي بحقّ
مورد ال�شكر
19

�أنتم ت�ستطيعون
�أن ت�شقّوا طريق ًا،
وتنجزوا عم ًال
ينعم ال�شعب على
�أ�سا�سه ل�سنوات
متمادية على
�صعيد الدين
والدنيا
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�أ�سا�س .فح�ضوركم و�إرادتكم
وعرفانكم ودرجة �إخال�صكم
ترتك ب�صماتها على م�صري هذا
البلد ،يف تاريخه ،ويف م�ستقبل
هذا ال�شعب ،ولي�س على �صعيد
ع�شر �أو ع�شرين �سنة ،بل لقرنٍ
�أو قرنني .بحيث �إ ّنه لو كان �أثر ًا
ح�سن ًا ف�إنّ هذه ال�صدقة اجلارية
�ستكون حينها �أف�ضل من جميع
الأ�شياء وال يعدلها �شيء.
ف�أنتم ت�ستطيعون �أن ت�ش ّقوا
طريق ًا ،وتنجزوا عم ًال ينعم
ال�شعب على �أ�سا�سه ل�سنوات
متمادية على �صعيد الدين
والدنيا؛ فهو �أم ٌر ال ميكن �أن
تعدله �أية عباد ٍة �أو �صالة ليل �أو
خدم ٍة متو�سط ٍة �أو عاد ّية تُقدّم
خللق اهلل؛ فهذا �أم ٌر �أ�سمى من
ذلك بكثري.
لقد �أعطانا اهلل هذه
الفر�صة� ،أنا و�أنتم؛ فعلينا �أن
نكون �شاكرين .وغاية الأمر
�أ ّنه كغريه من الأعمال الكربى،
حيث تكون الغنيمة فيها كثري ٌة؛
وخطرة:
ف�إنّ الغرامة فيها ثقيل ٌة ِ

«من له الغنم فعليه الغرم» ،فهما
�أمران متبادالن؛ مثل ال�صعود
لت�س ّلق اجلبال .فلو �سقط
الإن�سان من الأعلى فخطره
�أكرب بكثري من �أن ي�سقط على
�سبيل املثال من على ارتفاع م ٍرت
�أو مرتين ،ولكن ذلك املكان هو
املرتفع العايل ،وك ّلما كان املقام
�أعلى كان اخلطر �أكرب .وال�سبيل
للوقوف يف وجه هذه الأخطار
هو مالحظة التكليف وجماهدة
هوى النف�س .فلي�س الأمر �أنّ
الإن�سان مو�ضوع �ضمن جمموعة
من الإبهامات دون �أن يعرف
ماذا يفعل؛ كال ،بل �إنّ عليه
خمالفة �أهواء النف�س املخالفة
لل�شرع والدين وجماهدتها،
ومتابعة التكليف والواجب دوم ًا.
فلو �سلكنا هذا الطريق  -وهو
لي�س خط ًا �سه ًال  -نعلم ماذا
ينبغي �أن نفعل .ولهذا ،بر�أيي،
�أنّ من الأعمال التي ينبغي �أن
يقوم بها من هم مثلي ومثلكم
نتوجه �إىل اهلل بالطلب
�أن
ّ
ونقول� »:إلهنا! ال تبدّل هذه

النعمة التي حبوتنا بها  -وهي
فر�صة التواجد يف ٍّ
حمل م�ؤثر
على �صعيد م�صري البلد وال�شعب
 �إىل نقمة؛ فال جتعل ما يوجبالأجر موجب ًا للوزر» .وال �شك ب�أنّ
ٌ
مرتبط ب�سعينا .فلن�ستمد
هذا
من اهلل العون ،ونق ّوي اله ّمة
و�سوف يتح ّقق ذلك.
القوات امل�س ّلحة ح�صون
الإ�سالم:
�إنّ الق ّوات امل�س ّلحة بح�سب
كالم �أمري امل�ؤمنني ،Q
هم ح�صون هذه الأ ّمة والبالد.
فاحل�صن ينبغي �أن يكون قائم ًا
دوم ًا وال ُيخرتق؛ ولهذا يجب
على الق ّوات امل�س ّلحة �أن حتافظ
دوم ًا على ثباتها .ففي داخل
ٌ
احل�صن تقع � ٌ
وظروف
أحداث
خمتلفة؛ فالبع�ض نائمون
و�آخرون م�ستيقظون ،والبع�ض
يتنازعون ،ومنهم من هو
م�شغو ٌل بزفافه و�آخر بعزائه؛
ولكنّ هذا احل�صن ينبغي �أن
يبقى يف جميع هذه احلاالت

منيع ًا .فانظروا بهذه العني
�إىل الق ّوات امل�س ّلحة .فيجب �أن
تبقى هذه املناعة دوم ًا .فلو ُوجد
هذا اال�ستحكام ،وقام احل ّرا�س
املتواجدون عليه مبه ّمتهم
وحافظوا على يقظتهم وحذرهم
ور�صدوا حت ّركات العدو ومل
يغفلوا عن �أية زاوي ٍة ف�إنّ الأمن
داخل احل�صن �سيبقى م�ستت ّب ًا؛
ويف ظ ّل هذا الأمن ميكن للنا�س
�أن ينالوا دينهم ودنياهم .وهذا
ما ال ميكن دون هذا الأمن.
فاحلفاظ على منعة القوات
ديني ال ميكن
امل�س ّلحة هو �أ�ص ٌل ٌ
ّ
الغ�ض عنه .فعلى اجلميع �أن
يكونوا منتبهني ،القوات امل�س ّلحة
نف�سها ،واحلكومات املتعاقبة،
وعلى ال�شعب �أن يقدّم الدعم.
فهذا احل�صن ينبغي �أن يكون
منيع ًا .ففي جميع احلاالت
ومهما حدث يف داخله ،ف�إنّ
ح�صن الق ّوات امل�س ّلحة ينبغي �أن
يبقى حمفوظ ًا.
�إنّ هذا ت�شبي ٌه للمعقول
باملح�سو�س .فللح�صن يف كل

احل�صن ينبغي
�أن يكون قائم ًا
دوم ًا وال ُيخرتق؛
ولهذا يجب على
الق ّوات امل�س ّلحة
�أن حتافظ دوم ًا
على ثباتها
21

معنى .ف�أنتم ح�صونٌ؛
مكان
ً
واجلي�ش ح�صنٌ من جهة،
واحلر�س ح�صنٌ من جهة
�أخرى ،وكذلك التعبئة ،والقوى
الأمنية ،وحماية املخابرات؛
فعلى اجلميع يف امل�س�ؤوليات
املع ّينة لهم �أن يلتفتوا �إىل اجلهة
املتع ّلقة بهم يف احل�صن و�إىل
�ضرورة احلفاظ عليها.
�سيا�سة اال�ستكبار العاملي:
�إنّ العامل هو عا ُمل الت�س ّلط
والظلم .فالدنيا �سيئة ...دنيا
اجلاهلية ،دنيا يتح ّكم فيها �أتباع
ال�شهوات والت�س ّلط ب�أكرث �س ّكان
العامل .ففي مثل هذا العامل
ينبغي االنتباه كثري ًا واحلذر �أكرث
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والعمل بحنك ٍة وتدب ٍري و�شجاعة.
ف�أنتم ت�شاهدون �سلوك
زعماء هذه الدنيا ،فلأجل
�أطماعهم وج�شعهم ودعمهم
لل�شركات التي ت�ؤ ّيدهم ،ولأجل
ملء جيوب �أ�صحاب ال�شركات
والر�أ�سماليني� ،أنظروا �أية
فجائع حتدث يف العامل؛ وحتت
عنوان ح�سن و�شعارات فارغة
وكاذبة يد ّقون طبول احلرب
وي�أتون على ذكر ال�سالم،
ويقفون حتت يافطات ال�سالم.
وهم ال يعطون �أي اعتبار �أو حق
للإن�سانية والب�شرية .ولك ّنهم
يقفون حتت يافطات حقوق
الإن�سان؛ وهم �أهل العدوان،
واالعتداء من �سيا�ساتهم العملية

الأ�سا�س ،ويدّعون الوقوف
بوجه العدوان؛ ويف �سيا�ساتهم
و�سلوكهم ي�ستعملون جميع
الأ�ساليب القذرة وي�ستفيدون
منها؛ وي�ستعملون االغتيال،
وين�ش�ؤون ّ
منظمات لالغتياالت،
�شركات �إرهابية -
وي�ستخدمون
ٍ
وهي من الأمور التي اتّ�ضحت
للجميع يف عامل اليوم  -و�أنتم
قد الحظتم منوذج هذا الأمر
يف العراق وتالحظون ذلك
يف �أفغان�ستان؛ وقد �شاهدمت
ذلك يف الأماكن التي قاموا
فيها باالنقالبات ،ور�أيتم تلك
االعتداءات على الدول؛ هذا
يف الوقت نف�سه الذي يظهرون
مبظهر الهدوء والأناقة (بثياب
وعطر ف ّواح) وتعابري
مكو ّية
ٍ
رائقة �أمام �أعني النا�س،
وكرئي�س لهذه الدولة �أو تلك،
يتالعب بالر�أي العام ويخادع
مبني على
بينما يكون �أ�صل عمله ٌّ
اخلداع.
هذا هو العامل ،عا ٌمل قائ ٌم
على الكذب واخلداع والظلم

املق ّنع؛ و�إن كان يحدث �أحيان ًا
�أن تنك�شف هذه الأقنعة .ف�أحيان ًا
ي�سلبهم الغرور واالعتماد على
�أركان القدرة الواهية املوجودة
ب�أيديهم كل اختيار ،ف�إذا به
�شي ٌء �آخر؛ فقبل عدّة �أ ّيام هدّد
رئي�س �أمريكا مل ّوح ًا با�ستعمال
ال�سالح النووي! وهذا كال ٌم
عجيب جد ًا؛ وال ينبغي �أن
ٌ
مي ّر العامل على هذا الكالم،
وك�أ ّنه مل ي�صدر .ففي القرن
الواحد والع�شرين ،ع�صر كل
هذه االدعاءات لل�سالم وحقوق
ّ
واملنظمات الدولية
الإن�سان
ومواجهة الإرهاب و�أمثالها،
ي�أتي رئي�س دول ٍة ليهدّد بهجوم
نووي! فهذا كال ٌم غريب يف مثل
هذا العامل.
تبعات تهديدات العدو:
�إنّ هذا يعود عليهم
باخل�سارة وهم ال يفهمون،
ومعناه الوا�ضح �أنّ دولة �أمريكا
هي دول ٌة �ش ّرير ٌة ال ميكن الثقة
بها .فهم ي�سعون منذ عدّة

�إنّ العامل هو
عا ُ
مل الت�س ّلط
والظلم .ويف
مثل هذا العامل
ينبغي االنتباه
كثري ًا واحلذر �أكرث
بحنكة
والعمل
ٍ
ري و�شجاعة
وتدب ٍ
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ق ّوة �أي نظام
وثباته يكمنان
يف االعتماد على
هذه الأمور:
الإميان ،والقدرة
على ال�صمود،
والعزم الرا�سخ،
وعدم الإنخداع
بالعبارات
املع�سولة
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�سنوات يف مل ّفنا النووي لأن
يثبتوا �أنّ اجلمهورية الإ�سالمية
ال ميكن الثقة بها؛ يف حني �أنّ
اجلمهورية الإ�سالمية وطوال
هذه ال�سنوات الثالثني مل تهاجم
�أية دولة ،ومل تبادر بالهجوم على
�أي مكان ،ومل حت�ضن الإرهاب.
فهم يريدون �أن يقولوا �أنّ
اجلمهورية الإ�سالمية ال ميكن
الثقة بها .فمن هو الذي ال ميكن
الثقة به يف العامل؟ فه�ؤالء الذين
ميتلكون الأ�سلحة النووية ،ال
يخجلون من القول �أ ّنه ميكنهم
ا�ستعمال ال�سالح النووي �أو
�سوف ي�ستعملونه .فهذا كال ٌم
عجيب ،وهو ف�ضيح ٌة لهم.
كيفية مواجهة التحدّ يات
الراهنة:
يف هذا العامل يجب احلذر
كثري ًا ،وال �شك ب�أنّ مواجهة
هذا الظلم واجلور املق ّنع وغري
املق ّنع بك ّل �أ�شكاله ال ينح�صر
باال�ستعدادات الع�سكرية؛فما هو
�أهم من اجلهوزية الع�سكرية،

اجلهوزية املعنوية واجلهوزية
الروحية؛ من خالل قوة العزم
�شعب
ال�شعبية؛ وقدرة �صمود ٍ
قادر �أن يقف مقابل هذه
الأعا�صري .فالإع�صار ي�أتي
ويذهب؛ فمهما كانت ق ّوته،
ف�إ ّنه ي�أتي وينتهي؛ فاملهم هو
هل يوجد قدرة �أم ال يف مواجهة
الإع�صار؟
وتكمن م�شكلة الأبنية التي
تنهار ،يف �أ ّنها ال تتم ّكن من
الثبات ،حيث �إنّ الإع�صار ال
�شعب ما ع�ضده
يدوم .فلو �ش ّد ٌ
و�أعطى لنف�سه ق ّوة ال�صمود
وث ّبت قدمه يف الأر�ض ،ف�إنّ هذه
الأعا�صري لن تفعل �شيئ ًا ،فهي
ُت ْق ِبل وت ُْد ِبر؛ وهم زائلون وهذا
ال�شعب باقٍ .
فق ّوة �أي نظام وثباته
يكمنان يف االعتماد على هذه
الأمور :الإميان ،والقدرة على
ال�صمود ،والعزم الرا�سخ ،وعدم
الإنخداع بالعبارات املع�سولة
يتم
املمتزجة باملجامالت التي ّ
ا�ستخدامها يف بع�ض احلاالت

ب�سهولة بني املقامات ال�سيا�سية؛
يف حني �أ ّنه وراء هذه الألفاظ
الوادعة وجو ٌه قا�سية وحقودة
مليئة بالنوايا ال�س ّيئة .و�أمثلتها
يف زماننا هذا �إىل ما �شاء
اهلل ،ففي هذه العقود الأخرية
�شاهدنا الكثري منها؛ فيما يتع ّلق
بغرينا من البلدان املختلفة
وفيما يتع ّلق بنا .فاحلنك ُة وعدم
االنخداع ،والثقة بالنف�س والثقة
باهلل وتقوية قوة ال�صمود يف
النف�س ،واالعتقاد ب�إمكانية �أن
نكون �أقوياء و�صامدين؛ هذه
مما تحُ َفظ معها ال�شعوب.
ك ّلها ّ
وحل�سن احلظ ف�إنّ �أر�ضية
هذه الأمور متوافر ٌة لنا...
ثالثون �سنة والأعا�صري املختلفة
ت�أتي وتذهب ،وهذا ال�شعب
ثابتٌ  ،و�صامد ،والثورة ت�شت ّد
�صالب ًة .فنحن اليوم �أقوى بكثري
مما ك ّنا عليه قبل ع�شر �سنوات
ّ
�أو ع�شرين �سنة �أو ثالثني �سنة.
فقدراتنا اليوم هي �أكرب بكثري
يف جميع املجاالت؛ وقد �أظهرنا
هذا الأمر يف مواجهة جميع

�أنواع العداوات ،وقد �أظهر
�شعبنا بف�ضل اهلل وتوفيقه هذا
الأمر �أي�ض ًا .فهكذا تكون القدرة
الأ�سا�س .ولكن كما ذكرنا ال
ينبغي �أن ن�سمح باخرتاق هذا
احل�صن.
�أجل �إنّ هذا ال�شعب �صام ٌد
وثابتٌ داخله ،ولكنّ احل�صن
 �أي الق ّوات امل�س ّلحة  -يجب�أن تحُ َفظ منعته ...ف�أو ًال ،على
الق ّوات امل�س ّلحة �أن ت�أخذ هذا
التهديد على حممل اجلدّ؛ ولقد
ذكرت هذا مرار ًا .ف�أنتم يف
حتليالتكم ال ينبغي �أن تعملوا
وفق التحليالت ال�سيا�سية.
فاملحلل ال�سيا�سي يقول مث ًال:
�إنّ احتمال ح�صول هجوم للعدو
�ضعيف ...احتما ٌل يبلغ � 20أو
� ،%30أ ّما �أنتم فعليكم �أن تقولوا
�أنّ هذا االحتمال  .%100وعليكم
�أن حت ّققوا هذه اجلهوزية
لأنف�سكم على الأ�سا�س املذكور
يف جميع القطاعات .فعليكم �أن
تبقوا على يقظ ٍة دائمة.

ُ
فاحلنكة وعدم
االنخداع ،والثقة
بالنف�س والثقة
باهلل وتقوية
قوة ال�صمود يف
النف�س ،واالعتقاد
ب�إمكانية �أن نكون
�أقوياء و�صامدين؛
مما
هذه ك ّلها ّ
تحُ َفظ معها
ال�شعوب
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اتجّ هوا نحو
الأعمال
الإبداعية
يف اخلطط
الع�سكرية
والأمنية
(املخابراتية)،
ويف كيفية
مواجهة العد ّو؛
ويف نوعية
اخلداع ،و�أ�شكال
التدابري؛ فهذه
� ٌ
أعمال مه ّمة.
و�أ�ؤ ّكد باخل�صو�ص
على نوع ّية
تنظيم الق ّوات
امل�س ّلحة

�ضرورة العمل على امل�شاريع
الإبداعية:
يجب �أخذ ق�ضية امل�شاريع
الإبداع ّية على حممل اجلدّ.
وحل�سن احلظ هذا موجو ٌد يف
القوات امل�س ّلحة .فالإن�سان كان
ي�شعر بالواقع ويرى يف بداية
الثورة ،على �صعيد القطاعات
املختلفة �أ ّنه كان ُي�ستفاد مبقدار
قليل من هذه اال�ستعدادات
الفكرية واملهارات املوجودة .وقد
�أدّت الثورة �إىل انبعاث حرك ٍة؛
يف القطاعات العلمية والتقنية
ويف قطاعات البناء واملجاالت
الثقافية وال�سيا�سية وغريها،
حتى تفتّحت اال�ستعدادات
و�أزهرت .ومن هذه املجموعة
املرتاكمة طبقات طبقاتّ ،مت
ا�ستخدام املزيد من الطبقات؛
وقد ع ّلمتنا التجارب �أنّ
ا�ستعداداتنا عظيم ٌة جد ًا.
فاتجّ هوا نحو الأعمال
الإبداعية ،ونحو تلك الأ�شياء
التي مل يختربها العامل �أو
يج ّربها؛ يف اخلطط الع�سكرية

والأمنية (املخابراتية) ،ويف
كيفية مواجهة العد ّو؛ ويف نوعية
اخلداع ،و�أ�شكال التدابري؛
فهذه �أعما ٌل مه ّمة .و�أ�ؤ ّكد
باخل�صو�ص على نوع ّية تنظيم
الق ّوات امل�س ّلحة .وحل�سن احلظ
ف�إنّ احلر�س وكذلك اجلي�ش قد
تقدّموا على هذا ال�صراط وهم
وال�سعي.
يف حال من التفك ٍري
ٍ
فقد كان هناك �إبداع يف
التنظيم التقليدي �إىل يومنا هذا
 يف احلر�س على �شاكل ٍة ،ويفب�شكل �آخر  -فاتجّ هوا
اجلي�ش
ٍ
نحو الأعمال الإبداعية .وال �شك
عمل جديد هو �أم ٌر
�أ ّنه لي�س ك ّل ٍ
مطلوب هو
مطلوب .فما هو
ٌ
الإجناز اجلديد املتالزم مع
د ّقة املالحظة والتجربة .فكونوا
ب�صدد الأعمال الإبداعية؛
مثلما كان هذا الأمر �إىل اليوم
على �صعيد القطاعات املختلفة
للقوات امل�س ّلحة؛ فجهاد االكتفاء
الذاتي للجي�ش ُيع ّد من النماذج،
أعمال عظيم ٍة
جنزَ من � ٍ
وكم قد �أُ ِ
منذ ثالثني �سنة! .ويف احلر�س

م�ساع متعدّدة وكثرية يف
هناك ٍ
هذه املجاالت .واحلمد اهلل �أنّ
يدنا ال تخلو من جتارب م�ؤ ّملة
وباعثة على التفا�ؤل .وي�شاهد
الإن�سان �أعما ًال كبري ًة تُنجز.
هذه هي مطالبنا .و�إن �شاء
اهلل تكون ك ّل هذه الأ�شياء التي
ذكرناها �أوتلك التي غفلنا عن
ذكرها ،وهي من �أمنياتنا ،يف
براجمكم وتتح ّقق يف �أعمالكم
وتتبلور وتظهر .فكل هذه الأمور
لها رو ٌح واحد وهو عبارة عن
املعنويات والب�صرية الدينية
وتعميق العقائد الدينية؛ وهي
تتج ّلى يف عمل �إخواننا الطيبني
والفاعلني والكادحني يف وحدة
العقيدة وال�سيا�سة بنحو ٍ ،ويف
ممثليات الويل الفقيه يف

احلر�س والأماكن الأخرى بنح ٍو
�آخر .فه�ؤالء الإخوة عليهم �أن
يُعمِ لوا ق�ضية الأولويات هذه
والإبداعات والطرق اجلديدة
واله ّمة امل�ضاعفة حتى نكون �إن
�شاء اهلل مالزمني يوم ًا بعد يوم
للمظاهر الدينية والعمق العملي
والعقدي يف الق ّوات امل�س ّلحة
ب�شكل �أكرب.

كل هذه الأمور
روح واحد
لها ٌ
وهو عبارة
عن املعنويات
والب�صرية
الدينية وتعميق
العقائد الدينية

27

وال�سالم عليكم
ورحمة اهلل
وبركاته

املنا�سبة :ا�ستقبال جمع من املمر�ضات
النموذجيات يف ذكرى والدة زينب
الكربى .O
الزمان 21 :ني�سان .2010
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�أبرز ما جاء يف خطاب القائد }:
•�إنّ ق�ضية ال�صحة تُع ّد من �أوىل الق�ضايا
امله ّمة يف حياة املجتمعات.
•الأخالق التمري�ضية كالأخالق الطبية ،تُعد
فري�ض ًة وتكليف ًا.
•يف بع�ض الأحيان يح ّل العالج الروحي
علمي �أثبتته
حم ّل العالج اجل�سماين ،وهذا �أم ٌر ٌّ
التجربة.
•ينبغي �إعداد ميثاق للأخالق التمري�ضية
يتم تدري�سه وتعليمه.
وميثاق للتمري�ض وعهد ّ
•عندما ُيقال �أنّ الدم انت�صر على ال�سيف
يف عا�شوراء ويف واقعة كربالء ،وهو كذلك ،ف�إنّ
عامل هذا االنت�صار هو زينب الكربى .O
•د ّلت واقعة كربالء على �أنّ املر�أة لي�ست
يف هام�ش التاريخ؛ بل هي يف �صلب الأحداث
التاريخية امله ّمة.
•�أظهرت زينب الكربى � Oأ ّنها ميكن

�أن تبدّل احلجاب وعفاف املر�أة �إىل العزة اجلهادية؛ �أي �إىل جهاد
كبري.
•�إنّ عظمة املر�أة يف مت ّكنها من احلفاظ على احلجاب واحلياء
والعفاف الأنثوي الذي �أودعه اهلل يف جب ّلة املر�أة؛ فتقوم مبزج هذا كله
مع العزة الإميانية؛ وتخلطه بال�شعور بالتكليف وامل�س�ؤولية.
•�إنّ قدرة ثورتنا وعظمتها �إنمّ ا كانت بالتم�سك باملعنويات
واجلذبات النا�شئة من اللطف الإلهي.
•لي�ست قدرة هذا ال�شعب بال�صاروخ والقذيفة والدبابة والطائرة
والآالت احلربية؛ فهذه �أمو ٌر الزمة ونحن منتلكها واحلمد هلل؛ ولكنّ
قدرة هذا ال�شعب ب�إميانه.
ممن ي�ستعمل �أ�سلحة الدمار ال�شامل؛ ولكن فليعلموا
•نحن ل�سنا ّ
�أ ّنهم لن ينت�صروا يف مواجهة ال�شعب مبثل هذه التهديدات والأراجيف.
ف�إنّ �شعب �إيران �سوف يذ ّلهم وير ّكعهم �أمامه ،رغم كل ادّعاءاتهم.
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بداي ًة �أبارك لكم جميع ًا �إخواين و�أخواتي
الأعزاء واملمر�ضات املحرتمات يوم املمر�ضة
و�أيام والدة زينب الكربى  ،Oهذه املر�أة
التي هي �أمنوذج لتاريخ الب�شرية .وك ّلنا رجاء
من اهلل �أن يثيبكم على هذه اخلدمة الكربى
وهذه امل�ساعي الفائقة الأهمية في�شملكم
برحمته وهدايته وف�ضله �أنتم وجميع املمر�ضني
يف البلد وقطاع العاملني يف ملف ال�صحة.
يتوجه �إىل
�إنّ �أ�سا�س كالمنا ولقائنا اليوم ّ
تقدمي ال�شكر على جهود املمر�ضني .وحق ًا من
املنا�سب �أن يقدّم الإن�سان �شكره لكل �شريحة
التمري�ض يف البالد ويقدّر هذا العمل الكبري ذا
العناء الكثري وامل�س�ؤولية الثقيلة التي حت ّملتموها.
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ال�صحة والأمان:
نعمتان جمهولتان
ّ
�إنّ ق�ضية ال�صحة تُع ّد من �أوىل
�إنّ ق�ضية ال�صحة ُتعدّ
من �أوىل الق�ضايا املهمة الق�ضايا امله ّمة يف حياة املجتمعات.
ّ
فاحلديث املعروف" :نعمتان
يف حياة املجتمعات.
جمهولتان ال�صحة والأمان" ي�شري
فاحلديث املعروف:
أمر �أ�سا�س وحياتي.
بحقّ �إىل � ٍ
"نعمتان جمهولتان
ال�صحة والأمان" ي�شري فال�صحة والأمان من النعم الكربى
التي ما مل ُيحرم الإن�سان منهما
أمر �أ�سا�س
بحقّ �إىل � ٍ
وحياتي

لن يدرك �أهميتهما وقيمتهما؛
كالهواء والتن ّف�س ،فما دام
الإن�سان متنف�س ًا ،ال يدرك �أهمية
املجانية املتوافرة؛
هذه النعمة ّ
و�إذا �ص ُعب عليه التن ّف�س
يدرك عندها �أية نعم ٍة كربى
قد �أ�ضاعها .و�شريحة الطب
والتمري�ض و�سائر الأجهزة
ال�صحية هم يف الواقع �أ�سباب
ت�أمني هذه النعمة الكربى
للمجتمع .و�إنّ دور املمر�ضة يف
هذا املجال ُيع ّد دور ًا بارز ًا جد ًا،
�سعي وحتدٍّ
فاملم ّر�ض يبقى يف ٍ
م�ستم ٍّر على امل�ستوى الروحي
والنف�سي؛ فلي�ست الق�ضية
منح�صرة ببدنه .فالتعب
الروحي للتعامل مع املري�ض
وال�شعور بامل�س�ؤولية ،ب�أن يقدّم
لهذا املري�ض ـ بالإ�ضافة �إىل
العالج اجل�سماين ـ العالج
الروحي واملعنوي هي ق�ضية
جمهدة جد ًا وعم ٌل ثقيل ،فمثل
هذه امل�س�ؤولية الثقيلة يتح ّملها
املمر�ضون.

�أجر العمل التمري�ضي:
ت�أ ّكدوا �أنّ كل حلظ ٍة ،ثانية
�أو دقيق ٍة ،تق�ضونها يف مثل
هذا العمل ،ومع االلتفات �إىل
ال�شعور بالتكليف جتاه املري�ض،
هذا الإن�سان املبتلى ،تُع ّد ح�سن ًة
ثواب و�أج ٌر
من اهلل تعاىل ولها ٌ
الرب املتعال .ويف
تنالونه من ّ
احل�سابات الإلهية ال ت�ضيع �أية
ثاني ٍة .فال يجوز �أن نظنّ �أنّ هذه
اللحظات ال�صعبة التي يق�ضيها
املم ّر�ض �إىل جنب املري�ض
�سيتم �إغفالها يف احل�سابات
ّ
الإلهية .كال لي�س الأمر كذلك.
فكل حلظ ٍة تق�ضونها ،وكل �سعي
تبذلونه ،وكل ن َف ٍ�س ي�صدر منكم
مقابل امل�ش ّقات التي تعانون
منها هي ح�سن ٌة وعم ٌل ي�ستحقّ
ي�سجل كل
�أجر ًا؛ واهلل تعاىل ّ
هذه اللحظات .فيجب تقدير
هذه الأعمال ال�شا ّقة ذات الآثار
الكربى وامله ّمة.
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الأخالق
الأخالق التمري�ضية:
التمري�ضية
ال �شك ب�أنّ التكاليف ثقيل ٌة
كالأخالق
�أي�ض ًا .فيجب االعتناء بها.
الطبيةُ ،ت
عدّ فالأخالق التمري�ضية كالأخالق
ً
فري�ضة وتكليف ًا.
الطبية ،تُع ّد فري�ض ًة وتكليف ًا.
و�إنّ �أجركم عظيم
ٌ و�إنّ �أجركم عظي ٌم جد ًا مثلما
جد ًا مثلما �
أنّ �أنّ تكليفكم �أي�ض ًا ثقي ٌل جد ًا؛ لأنّ
تكليفكم �أي�ض ًا
املري�ض �إن�سا ٌن ولي�س �سيار ٌة ،فهو
ٌ
ثقيل جد ًا
لي�س عبارة عن قطع من احلديد
والفوالذ والرباغي؛ ولي�س جم ّرد
ج�سم .فروح الإن�سان و�أحا�سي�سه
ٍ
وم�شاعره ،وخ�صو�ص ًا �إذا
َم ِر َ�ض ت�صبح مت�ألمّ ة وحتتاج
32
�إىل الكثري من اللطف والكثري
من املوا�ساة ،فابت�سام ٌة منكم
�أحيان ًا تكون �أثمن من الدواء
الذي ُيعطى لهذا املري�ض ولها
�أث ٌر �أكرب وقيم ٌة �أعلى .فاملري�ض

ُيبتلى بالإ�ضطراب والإنزعاج
وخا�ص ًة ذوو الأمرا�ض ال�صعبة؛
ّ
فتقدمي امل�ساعدة له ال تكون
م�ساعد ًة جل�سمه فقط؛ فبدنه
ينبغي �أن ُيعالج بالأدوية واحلقن
والعالجات الطبية؛ و�أ ّما
روحه فتعالج باملحبة والر�أفة
واملالطفة .ويف بع�ض الأحيان
يح ّل هذا العالج الروحي حم ّل
العالج اجل�سماين ،وهذا �أم ٌر
علمي �أثبتته التجربة ،حيث �إنّ
ٌّ
�سرور روح الإن�سان و�أع�صابه
ري �إيجابي على
وم�شاعره لها ت�أث ٌ
بدنه .فهذا ب�أيديكم؛ ب�أيدي
املم ّر�ضني.

للممر�ض:
الدور الر�سايل
ّ
يقع على عاتق املم ّر�ض عم ٌل
�صعب وله �أج ٌر عظيم؛ ولك ّنه
م�س�ؤولي ٌة ثقيلة .فهذ التقابل
بني الوظيفة والأجر ،بني احلقّ
والتكليف ،من الأركان الكربى
للمفاهيم واملبادئ الإ�سالمية.
و�إعادة الت�أهيل التي حتدث
مما
عنها الوزير املحرتم ـ ّ
له �أهم ّية فائقة ـ من املنا�سب
حتقيقه ،لي�س فقط يف جمال
الق�ضايا العلم ّية ،بل يف جمال
�أخالق التمري�ض .ويف احلقيقة
ينبغي �إعداد ميثاق للأخالق
التمري�ضية وميثاق للتمري�ض
يتم تدري�سه وتعليمه.
وعهد ّ
فاملم ّر�ض ينبغي �أن يعرف عظمة
عمله ،والذي هو بالطبع متالز ٌم
مع �أه ّم ّية �شخ�ص ّيته؛ في�ؤدّي
العمل كما يليق به.
و�أقول �أنا العبد :عافاكم
اهلل �أيها املمر�ضون الأعزّاء
يف كل البالد ،وخ�صو�ص ًا �أن ّ
نت
املم ّر�ضات النموذجيات ،و�أ�س�أل
اهلل تعاىل �أن يعينكم ويو ّفقكم

حلفظ هذه القيمة ال�سامية
التي اخرتمتوها لعملكم ،و�أن
يكتب َل ُكنَّ ذلك يف ال�سجل
الإلهي بوا�سطة الكرام الكاتبني،
فت�ؤجرون ،وتكون لكم عقبى
اخلري �إن �شاء اهلل.
زينب الكربى  Oمن
جتليات انت�صار الدم على
ال�سيف:
يتفق يف اجلمهورية
الإ�سالمية يوم املمر�ضة مع
ذكرى والدة زينب الكربى
معنى عظي ٌم،
O؛ ولهذا
ً
فزينب الكربى � Oإحدى
مناذج التاريخ البارزة التي
تظهر عظمة ح�ضور املر�أة يف
�إحدى �أهم ق�ضايا التاريخ.
فعندما ُيقال �إنّ الدم �إنت�صر
على ال�سيف يف عا�شوراء ويف
واقعة كربالء ،وهو كذلك ،ف�إنّ
عامل هذا االنت�صار هو زينب
الكربى O؛ و�إال ف�إنّ الدم
يف كربالء قد انتهى ...واقع ٌة
ع�سكرية تنتهي بهزمي ٍة ظاهرية

يقع على عاتق
املمر�ض ٌ
عمل
ّ
أجر
�صعب وله � ٌ
عظيم؛ ولكنّه
م�س� ٌ
ؤولية ثقيلة.
فهذ التقابل
بني الوظيفة
والأجر ،بني احلقّ
والتكليف ،من
الأركان الكربى
للمفاهيم واملبادئ
الإ�سالمية
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الدور الذي قامت
به زينب الكربى
أمر يف
 Oهو � ٌ
غاية الأهمية.
وقد دلّت هذه
الواقعة �أنّ املر�أة
لي�ست موجود ًة
على هام�ش
التاريخ؛ بل هي
يف �صلب الأحداث
التاريخية امله ّمة
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لقوى احلق يف ميدان عا�شوراء؛
�أ ّما ذلك ال�شيء الذي �أدّى �إىل
تبديل هذه الهزمية الع�سكرية
قطعي
الظاهرية �إىل انت�صار
ٍّ
دائمي فهو عبار ٌة عن زينب
الكربى مبفردها؛ فالدور الذي
قامت به زينب الكربى O
هو �أم ٌر يف غاية الأهمية .وقد
د ّلت هذه الواقعة �أنّ املر�أة لي�ست
موجود ًة على هام�ش التاريخ؛ بل
هي يف �صلب الأحداث التاريخية
امله ّمة.
فالقر�آن �أي�ض ًا ناط ٌق بهذه
امل�س�ألة يف موارد متعددة؛ ولكنّ
هذا متع ّلق بالتاريخ القريب
ولي�س مرتبط ًا بالأمم املا�ضية؛
فحادث ٌة ح ّي ٌة وحم�سو�س ٌة ي�شاهد
فيها الإن�سان زينب الكربى
 Oتظهر بهذه العظمة
املحيرّ ة وال�ساطعة يف امليدان،
بعمل ّ
يذل العدو ويح ّقره،
تقوم ٍ
وهو الذي بح�سب الظاهر قد
انت�صر يف املعركة الع�سكرية
واقتلع املعار�ضني وقمعهم وجل�س
على عر�ش الن�صر يف مق ّر قدرته

فتو�سم
ويف ق�صر رئا�سته؛
ّ
جبينه بو�صمة العار الأبدي
وتبدّل انت�صاره �إىل هزمية؛
هذا هو عمل زينب الكربى
 .Oف�أظهرت زينب الكربى
� Oأ ّنها ميكنها �أن تبدّل
احلجب وعفاف املر�أة �إىل العزّة
اجلهادية؛ �إىل جهاد كبري.
عظمة احلركة الزينبية
الكربى:
بقي من خطب زينب
ما َ
مما هو يف
الكربى ّ ،O
متناول الأيديُ ،يظهر عظمة
حركة زينب الكربى .O
فخطبتها التي ال تُن�سى يف �أ�سواق
الكوفة مل تكن كالم ًا عادي ًا ،ومل
يكن موقف ًا عادي ًا ل�شخ�صي ٍة
كربى؛ بل ب ّينت بتحليل عظيم
�أو�ضاع املجتمع الإ�سالمي يف
ذلك الع�صر ب�أجمل الكلمات
و�أعمق املفاهيم و�أغناها يف
مثل تلك الظروف .فانظروا
�إىل قوة ال�شخ�صية؛ كم هي
هذه ال�شخ�صية قوية .فقبل

يومني فقدت يف تلك ال�صحراء
�أخاها وقائدها و�إمامها مع
كل ه�ؤالء الأعزاء وال�شباب
والأبناء ،وهذا اجلمع امل�ؤلف
من ب�ضعة ع�شرات من الن�ساء
والأطفال قد �أُ�سروا و�أُح�ضروا
على مر�أى من �أعني النا�س
وحملوا على نياق الأ�سر ،وجاء
النا�س للم�شاهدة ،وبع�ضهم كان
يهلهل وبع�ضهم كان يبكي؛ ففي
مثل هذه املحنة ،ت�سطع فج�أ ًة
�شم�س العظمة .فت�ستعمل اللهجة
نف�سها التي كان ي�ستعملها �أبوها
�أمري امل�ؤمنني  Qوهو
على منرب اخلالفة خماطب ًا
�أ ّمته؛ فتنطق بالطريقة نف�سها
وباللهجة نف�سها والف�صاحة
والبالغة نف�سهما ،وبذلك
ال�سمو يف امل�ضمون واملعنى:
"يا �أهل الكوفة ،يا �أهل الغدر
واخلتل"؛ �أيها املخادعون� ،أيها
املتظاهرون! لعلكم �صدّقتكم
�أ ّنكم �أتباع الإ�سالم و�أهل
البيت R؛ ولكن �سقطتم
يف الإمتحان و�صرمت يف الفتنة

عمي ًا" ،هل فيكم �إال ال�صلف
والعجب وال�شنف والكذب
وملق الإماء ،وغمز الأعداء"،
فت�ص ّرفكم وكالمكم ال ين�سجم
مع قلوبكم .فغ ّرتكم �أنف�سكم،
وظننتم �أ ّنكم م�ؤمنون ،وت�ص ّورمت
�أ ّنكم ال زلتم ثوريني ،ظننتم
�أ ّنكم ال زلتم �أتباع �أمري امل�ؤمنني
Q؛ يف حني �أنّ واقع الأمر
مل يكن كذلك .فلم تتمكنوا من
ال�صمود والنجاح يف الفتنة ،ومل
تتمكنوا من النجاة ب�أنف�سكم:
}مثلكم كمثل التي نق�ضت
غزلها من بع�ض قوة �أنكاثا{
فقد �أ�صبحتم كالتي بدّلت
احلرير �أو القطن �إىل خيوط ،ثم
�أرجعت تلك اخليوط ونق�ضتها
�إىل قطن �أو حرير؛ فدون
ووعي للظروف ودون
ب�صري ٍة
ٍ
متييز بني احلق والباطل �أبطلتم
�أعمالكم و�أحبطتم �سوابقكم.
فالظاهر ظاهر الإميان والل�سان
املليء باالدعاءات اجلهادية؛ �أ ّما
خال
الباطن فهو باطنٌ �أجوف ٍ
من املقاومة مقابل العوا�صف

35

36

هذا جوهر املر�أة
امل�ؤمنة ،حيث
ُتظهر نف�سها يف
مثل هذه الظروف
ال�صعبة .هذه
هي املر�أة التي
ُتعدّ قدو ًة؛ قدو ًة
لكل الرجال
العظماء والن�ساء
العظيمات يف
العامل

املخالفة .فهذا ما ُيع ّد حتديد ًا
للآفات.
فبهذا البيان القوي
والكلمات البليغة ،وهو ما
كان �أي�ض ًا يف تلك الظروف
ال�صعبة ،حتدّثت زينب الكربى
 .Oفلم يكن الأمر بحيث
نرى جمموعة من امل�ستمعني
يجل�سون �أمام زينب الكربى
 Oوي�ستمعون �إليها وهي
تتحدث معهم كخطيب عادي؛
كال ،فاجلماعة هم من الأعداء،
وحملة الرماح يحيطون بهم؛
وكان هناك جماع ٌة متفاوتني
يف �أحوالهم كه�ؤالء الذين �س ّلموا
م�سلم �إىل ابن زياد ،و�أولئك
الذين كتبوا الر�سائل للإمام
احل�سني  Qوتخ ّلفوا،

ومنهم من كان ينبغي �أن يواجه
ابن زياد وقد اختب�أوا يف بيوتهم
ـ ه�ؤالء كانوا يف �سوق الكوفة
ـ وجماع ٌة ظهر منهم �ضعف
النف�س وهم الآن ي�شاهدون ابنة
�أمري امل�ؤمنني  Qويبكون.
فكانت زينب الكربى O
يف مواجهة هذه اجلماعات
املتفاوتة التي ال ميكن الثقة
بها ،ولك ّنها كانت تتحدث بهذه
الطريقة املحكمة .فهي �إمر�أة
التاريخ؛ فهذه املر�أة مل تُع ّد
�ضعيفة .وال ي�صح عدّها امر�أة
�ضعيفة .فهذا جوهر املر�أة
امل�ؤمنة حيث تُظهر نف�سها يف
مثل هذه الظروف ال�صعبة .هذه
هي املر�أة التي تُع ّد قدو ًة؛ قدو ًة
لكل الرجال العظماء والن�ساء

العظيمات يف العامل .فهي تبينّ
علل الثورة النبوية والثورة
العلوية؛ وتقول �إ ّنكم مل تتم ّكنوا
من معرفة احلقّ يف الفتنة؛ ومل
ت�ستطيعوا �أن تعملوا بتكليفكم؛
وكانت النتيجة �أن ُيرفع ر�أ�س
فلذة كبد النبي  Pعلى
الرماح ...من هنا ميكن فهم
عظمة زينب الكربى .O
�ضرورة االقتداء بال�سيدة
زينب الكربى :O
�إنّ يوم املمر�ضة ،هو ذكرى
والدة زينب الكربى O؛
وهو حتذي ٌر لن�سائنا �أن اكت�شفن
دوركنّ  .ف�أدركن عظمة كونكنّ
ن�ساء يف مزج احلجاب واحلياء
والعفة مع العزة الإ�سالمية
والإميانية .فهذه هي املر�أة
امل�سلمة عندنا.
و�إنّ عامل الغرب الفا�سد
�أراد �أن يح�شو �أذهان العامل
حول بروز املر�أة و�شخ�صيتها
من خالل الأ�ساليب اخلاطئة
واملنحرفة التي تتالزم مع

حتقري جن�س املر�أة :فلأجل �أن
تظهر املر�أة �شخ�صيتها ينبغي
�أن متتّع �أنظار الرجال .فهل هذه
هي ال�شخ�صية للمر�أة؟! و�أنّ
عليها �أن ت�ضع حجاب العفاف
جانب ًا وتتظاهر لكي ي�ستمتع
الرجال .فهل هذا تعظي ٌم �أم
ري للمر�أة؟ فهذا الغرب
حتق ٌ
امل�ستغرق يف �سكرته وخباله ال
مما يجري ،وحتت
يعرف �شيئ ًا ّ
ت�أثري الأيادي ال�صهيونية رفع
ذلك كعنوانٍ لإجالل املر�أة؛ وقد
�صدّق البع�ض هذا الأمر.
فعظمة املر�أة ال تكمن يف
جذب �أنظار الرجال وهو�س
املهوو�سني �إىل نف�سها؛ ولي�س هذا
فخر ًا للمر�أة؛ ولي�س هذا تعظيم ًا
لها ،بل هو حتقري ،و�إنّ عظمة
املر�أة�إنمّ ا تكون يف مت ّكنها من
احلفاظ على احلجاب واحلياء
والعفاف الأنثوي الذي �أودعه
اهلل يف جب ّلة املر�أة؛ فتقوم مبزج
هذا كله مع العزة الإميانية؛
وتخلطه بال�شعور بالتكليف
وامل�س�ؤولية؛ فتُعمل تلك اللطافة

�إنّ يوم املمر�ضة،
هو ذكرى والدة
زينب الكربى
(عليها)؛ وهو
حتذير لن�سائنا
ٌ
�أن اكت�شفن
دوركن .ف�أدركن
ّ
كونكن
عظمة
ّ
ن�ساء يف مزج
احلجاب واحلياء
والعفة مع العزة
الإ�سالمية
والإميانية .فهذه
هي املر�أة امل�سلمة
عندنا
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�إنّ ثورتنا قد
م�ضت بهذه
الطريقة ُقدُ م ًا.
فقدرتها وعظمتها
� مّإنا كانت بهذه
بالتم�سك
الأمور؛
ّ
باملعنويات
واجلذبات
النا�شئة من
اللطف الإلهي
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يف حم ّلها وذاك احلزم الإمياين
يف حم ّله .فمثل هذا الرتكيب
خمت�ص بالن�ساء فقط؛
الدقيق
ٌّ
ومثل هذا املزج الدقيق بني
اللطف واحلزم من خ�صائ�ص
الن�ساء؛ هذا هو االمتياز الذي
�أعطاه اهلل تعاىل للمر�أة؛ ولهذا
ي�ضرب يف القر�آن مث ًال للإميان ـ
لي�س منوذج ًا لإميان الن�ساء ،بل
منوذج ًا لإميان كل النا�س ن�سا ًء
ورجا ًال ـ امر�أتني} :و�ضرب
اهلل مث ًال للذين �آمنوا امر�أة
فرعون{(((} ،ومرمي ابنة
عمران{((( .فهذه �إ�شارات
ودالئل على منطق الإ�سالم.
ثورتنا ثورة زينب الكربى:
�إنّ ثورتنا هي ثورة زينب
الكربى .فمنذ بداية الثورة
قامت الن�سوة ب�أحد �أبرز الأدوار
يف هذه الثورة� .سواء يف واقعة
الثورة الكربى نف�سها �أو يف
تلك الواقعة العظيمة للدفاع
((( �سورة التحرمي ،الآية.11
((( �سورة التحرمي ،الآية.12

املقدّ�س طيلة ال�سنوات الثماين؛
ودور الأمهات ،ودور الزوجات،
�إذ مل يكن �أكرث ثق ًال من دور
املجاهدين و�أكرث �إيالم ًا وحت ّم ًال
فهو باليقني لي�س ب�أق ّل .فالأم
التي ر ّبت ولدها وعزيزها وباقة
ورودها طيلة ثماين ع�شرة �أو
ع�شرين �سنة حتى ن�ضج بتلك
العاطفة الأمومية ،ها نحن
نراها تر�سله �إىل ميدان احلرب،
حيث ال ُيعلم �إذا كان ج�سده
�سريجع �أم ال ،ف�أين هذا و�أين
ذهاب هذا ال�شاب؟ حيث �إنّ
هذا ال�شاب يتح ّرك بحما�س مع
الإميان والروحية الثورية .فلو
مل يكن عمل هذه الأم �أكرب من
عمل هذا ال�شاب فهو لي�س ب�أق ّل.
و�إذا �أرجعوا ج�سده ف�إ ّنها تفتخر
ب�أنّ ولدها �شهيد .فهل �أنّ هذه
الأمور قليلة؟ ف�إنّ هذه احلركة
الن�سوية هي حرك ٌة زينب الكربى
يف ثورتنا.
�أعزائي� ،أخواتي� ،إخواين!
�إنّ ثورتنا قد م�ضت بهذه
الطريقة ُقدُم ًا .فقدرتها

وعظمتها �إنمّ ا كانت بهذه الأمور؛
بالتم�سك باملعنويات النا�شئة من
ّ
اللطف الإلهي .فعندما يريد
العدو �أن ي�شمت بزينب الكربى
 Oملا جرى عليها ف�إ ّنها
تقول" :ما ر�أيت �إال جمي ًال"؛
فقد ّ
قطعوا �إخوتها و�أبناءها
و�أعزاءها و�أقرب �أن�صارها
�أمام ناظريها �إرب ًا �إرب ًا و�سفكوا
دماءهم ورفعوا ر�ؤو�سهم فوق
الرماح ،وهي تقول :جميل! ف�أي
جميل هو هذا؟ فاربطوا هذا
اجلميل مبا ُنقل من �أنّ زينب
الكربى مل ترتك �صالة الليل
حتى يف ليلة احلادي ع�شر.
فطول مرحلة الأ�سر مل ي�ضعف
وتوجهها �إليه
�إنقطاعها �إىل اهلل ّ
وتع ّلقها به؛ نعم  ،مل يق ّل ،بل

ازداد .فهذه املر�أة هي القدوة.
فتلك الر�شحات والدقائق
التي تنزّلت من هذه احلقيقة
يف جمتمعنا ويف ثورتنا هي التي
�أعطت العظمة لهذه الثورة؛
فهذه الأمور هي التي جعلت
�شعب �إيران يف هذا الزمان،
ورغم كل العداوات ،وجه ًا ملهم ًا
لل�شعوب رغم �أنف العدو .ف�شعب
�إيران اليوم ُيع ّد �شعب ًا ملهم ًا بني
ال�شعوب امل�سلمة .وال �شك ب�أنّ
الأعداء ال يعجبهم هذا الأمر
ولهذا ي�سعون لإخفاته؛ ولكنّ
واقع الق�ضية هو هذا.

39

لي�ست قدرة هذا
ال�شعب بال�صاروخ
والقذيفة
والدبابة
والطائرة والآالت
احلربية؛ فهذه
�أمو ٌر الزمة ونحن
منتلكها واحلمد
ولكن قدرة
هلل؛ ّ
هذا ال�شعب
ب�إميانه
40

قدرة ال�شعب ب�إميانه
وعمله:
لي�ست قدرة هذا ال�شعب
بال�صاروخ والقذيفة والدبابة
والطائرة والآالت احلربية؛
فهذه �أمو ٌر الزمة ونحن منتلكها
واحلمد هلل؛ ولكنّ قدرة هذا
ال�شعب ب�إميانه .ف�شعبنا بتوفيق
اهلل وهدايته وعونه قد تقدّم
تقدّم ًا نوعي ًا يف املجاالت املتع ّلقة
بال�صناعات الثقيلة .فالإمكانات
التي منتلكها اليوم ،كما �أ ّنها
ال تُقا�س مبا كان موجود ًا يف
بدايات ثورتنا ـ وبطريق �أوىل
قبل الثورة ـ كذلك ال تُقارن مبا
هو موجود يف الكثري من الدول
التي مل تعان طيلة �سنوات مديدة
ما عانيناه من م�شاكل؛ فقد
كانوا مت�ش ّبثني مبعونات الأجانب
والأعداء .واحلمد هلل ف�إنّ �شعب
�إيران يف هذه اجلهات متق ّد ٌم
جد ًا؛ ولكنّ هذه الأمور لي�ست
�أ�سا�س قدرتنا .ف�إنّ قدرة الدولة
الإ�سالمية وال�شعب الإ�سالمي
تكمن يف �إميانه؛ ذلك اجلوهر

الإمياين املوجود فيه .وبالن�سبة
يهم �إذا كان ميتلك هذه
له ال ّ
الإمكانات املادية �أم ال .فقبل
ثالثني �سنة وقف هذا ال�شعب.
واليوم وبعد ثالثني �سنة من
احلظر والتهديد واالجتياح
الع�سكري والت�آمر وال�شبكات
ال�سيا�سية والأمنية ،ال زال هذا
ال�شعب ويوم ًا بعد يوم وب�شكل
ت�صاعدي يف حالة النمو
والتقدّم؛ فهو مل يعرف الرتاجع
وال التو ّقف؛ بل �إنّ تط ّوره ومن ّوه
كان ب�صورة ا�ستثنائية غري
عادية .ولهذا ف�إنّ عظمة �شعب
�إيران تعود �إىل هذا اجلوهر
الإمياين.
انك�شاف الوجه الإجرامي
للعدو:
الآن ي�أتي الذين ال يعقلون
ليهددوا �شعب �إيران! فرئي�س
الواليات املتحدة هدّد الأ�سبوع
املا�ضي تلميح ًا و�إ�شار ًة بالنووي.
فمثل هذه التهديدات ال تنفع
مع �شعب �إيران ،لك ّنها �صارت

و�صمة عار يف التاريخ ال�سيا�سي
لأمريكا؛ وقد �أ�ضحى نقط ًة
�سوداء يف �سج ّل دولة �أمريكا،
�أيهددننا بالنووي؟! ها قد
�إنك�شف ما يجري وراء كوالي�س
اال�ستعرا�ضات املطالبة بال�سالم
واحرتام الإن�سان وامل�ص ّرة على
املعاهدات النووية .ولقد ُعلم
ما هو ال�شيء الذي يختفي وراء
ا�ستعرا�ض م ّد يد ال�صداقة.
ف�أدبيات الثعلبية تبدّلت �إىل
�أدبيات الذئبية .وحتى اليوم
كانوا يقولون �إ ّننا من ّد يد
ال�صداقة ،ونحن هكذا وكذلك؛
وقد ُعلم ماذا تخفي الق�ضية؛
لقد ُعلم ماذا تريد تلك
الطبيعة الدموية والت�س ّلطية.
فهم يريدون �أن يجعلوا النووي
والقدرة النووية و�سيل ًة للت�س ّلط
فهم القوى النووية
على العاملّ .
هو هذا .وهدفهم �أن يجعلوها
و�سيل ًة و�أدا ًة للت�س ّلط على
ال�شعوب والعامل .فال يوجد
�أي واحد من ه�ؤالء قد و ّقع
على املعاهدات النووية للوكالة

الدولية للطاقة النووية وال َق ِبل
بها ،وال عمل بها بطريق �أوىل.
فهذه �أكاذيب وا�ضحة .وه�ؤالء
�إذ يعرت�ضون على غريهم من
�شكلون عليها؛ لأ ّنها مل
الدول و ُي ِ
تعمل بهذا البند من املعاهدة
�أو ذاك البند ،هم �أنف�سهم ال
يقبلون بها؛ فهم ال يريدون �أي
مناف�س يقف بوجههم يف ميدان
القدرة النووية وال�سالح النووي؛
هذه هي الق�ضية.
�إنّ �سيا�ستنا النووية وا�ضح ٌة؛
ولقد قلنا مرار ًا وتكرار ًا :نحن
ممن ي�ستعمل �أ�سلحة
ل�سنا ّ
الدمار ال�شامل؛ ولكن فليعلموا
�أ ّنهم لن ينت�صروا يف مواجهة
ال�شعب مبثل هذه التهديدات
والأراجيف .ف�إنّ �شعب �إيران
�سوف يذ ّلهم وير ّكعهم �أمامه،
رغم كل ادّعاءاتهم.
فال يحق للمجامع العاملية
�أن ترتك هذا التهديد ال�صادر
عن رئي�س الواليات املتحدة ،وال
يحق لهم �أن يتنا�سوه؛ فعليهم
�أن يتابعوه ،ومي�سكوا بياقته:

فليعلموا �أنّهم
لن ينت�صروا
يف مواجهة
ال�شعب مبثل
هذه التهديدات
والأراجيف .ف�إنّ
�شعب �إيران �سوف
يذلّهم وير ّكعهم
�أمامه ،رغم كل
ا ّدعاءاتهم
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�إنّ �شبابنا
يبذلون
امل�ساعي.
ومب�شيئة
اهلل �سيتغ ّلب
الإميان املتزايد
ل�شبابنا
وب�صرية �شعبنا
املت�صاعدة على
هذه التهديدات
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ملاذا تهدد بالنووي؟ ملاذا تهدد
بتخريب العامل؟ ملاذا جتر�ؤ
على مثل هذا اخلط�أ؟ فال ينبغي
لأي �أحد �أن يتج ّر�أ على مواجهة
الب�شرية مبثل هذه التهديدات؛
فالنطق نف�سه به خط�أ ولو قالوا
ب�أنف�سهم :كال ،نحن ال ننوي
ذلك؛ وقد �أخط�أنا �إذ نطقنا
به .فال ينبغي �أن يجروه على
�أل�سنتهم .وال يجوز املرور بهذه
الب�ساطة على هذه الت�صريحات
التي تهدّد ال�سلم الإن�ساين و�أمن
املجتمع العاملي.
ال�شعب ع�صي على التهديد
والتهويل:
ال �شك ب�أنّ �شعب �إيران
ال ميكن �أن ُيهزم مقابل هذه
الكلمات .فال ميكنهم �أن يدفعوا
�شعب �إيران �إىل الرتاجع مبثل
هذه الأ�شياء .ونحن لن ن�سمح
للأمريكيني بهذه الو�سائل
والأدوات �أن يعودوا للت�س ّلط
اجله ّنمي على بلدنا ؛ فلن ي�سمح
�شعب �إيران بهذا .وال زال يف

�أمان ّييهم ذاك الت�س ّلط الذي
مار�سوه على هذا البلد ل�سنوات
متمادية وبوا�سطة خيانة
احلكومة البهلوية الطاغوتية
ـ لعنة اهلل وعباد اهلل عليها-؛
�إ ّنهم يرون ذلك يف منامهم
و�شعب �إيران لن ي�سمح مبثل هذه
الأمور .ونحن رغم ًا عن العدو،
�سوف نتقدّم يف جميع امليادين
بتوفيق اهلل وعونه وف�ضله؛
فاعلموا ذلك؛ �إنّ �شبابنا يبذلون
امل�ساعي .ومب�شيئة اهلل �سيتغ ّلب
الإميان املتزايد ل�شبابنا وب�صرية
�شعبنا املت�صاعدة على هذه
التهديدات ،و�سوف يتغ ّلب على
تلك الأراجيف التي ا�ستعملوها
من �أجل �إيجاد اال�ضطرابات يف
الأو�ضاع الداخلية للبالد ،من
قبيل ما حدث يف ال�سنة املا�ضية.
�شعب ب�صري،
�إنّ �شعبنا هو ٌ
�شعب م�ؤمن .ون�س�أل اهلل تعاىل
ٌ
�أن يزيد هذه الب�صرية يوم ًا
بعد يوم بربكة الأدعية الزاكية
حل�ضرة بقية اهلل �أرواحنا
فداه؛ و�أن ينت�صر �شعب �إيران

�إن �شاء اهلل يف جميع امليادين وي�شمخ بعزّة...
و�ست�ست�شعرون وترون �أنتم ال�شباب �إن �شاء اهلل
يف امل�ستقبل غري البعيد عظمة بلدكم وتقدّمه
واحتياج هذه القوى العظمى نف�سها.
الرب املتعال على روح �إمامنا
رحمة
ّ
العظيم املط ّهر { و�أرواح �شهدائنا الأطهار.
ون�س�أل اهلل تعاىل �أن يو ّفقكم جميع ًا وي�ؤ ّيدكم
وين�صركم...

43

وال�سالم عليكم
ورحمة اهلل
وبركاته

املنا�سبة :ا�ستقبال منت�سبي ال�شرطة من
جميع �أنحاء البالد.
الزمان.25/04/2010 :
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�أبرز ما جاء يف خطاب القائد }:
•علی قوات ال�شرطة �إیل جانب احلفاظ علی
اقتدارها ،التعامل مع النا�س مبحبة و�صميمية،
ويجب عدم انف�صال هاتني اخل�صي�صتني
املهمتني عن بع�ضهما.
•من ال�ضروريات الأخری املفيدة لأن�شطة
قوات ال�شرطة التن�سيق مع الأجهزة امل�س�ؤولة.
•الواجب الرئي�س لقوات ال�شرطة يكمن
يف مواجهة الف�ساد ،وال�شرط الالزم ملواجهة
الف�ساد عدم وجود الف�ساد حتی بدرجاته القليلة
يف اجلهاز الذي يكافح الف�ساد.
• ُيع ّد االطالع التا ّم علی الأمور من اللوازم
احليوية لقوات ال�شرطة ،ف�إذا توافرت هذه
املعلومات واالطالع ف�سوف لن ينال النا�س � ّأي
�سوء عند جمابهة املجرمني.

ا�ستقبل �سماحة �آية اهلل العظمی ال�سيد القائد علي
اخلامنئي } ع�صر يوم الأحد  2010/04/25م وزير
الداخلية ،ونائب القائد العام للقوات امل�سلحة الإيرانية
يف قوات ال�شرطة ،وقائد قوات ال�شرطة ،وعدد من قادة
ومنت�سبي هذه القوات ،حيث �أقيمت �صالتا الظهر والع�صر
ب�إمامة �سماحة ال�سيد القائد } ،و�أبرز ما جاء يف
خطابه الآتي:
م� ّؤ�شرات ك ّم ّية تقبل القيا�س؛
ليمكن علی �أ�سا�سها درا�سة �أداء
احلفاظ على االقتدار
الأق�سام املختلفة.
والتعامل الواعي:
ولذلك �أو�صي قوات
ُيع ّد واجب قوات ال�شرطة
بني القوات امل�س ّلحة واجب ًا ال�شرطة تو�صية �أكيدة بالتعامل
ا�ستثنائي ًا وح�سا�س ًا جد ًا وج�سيم ًا املنا�سب وال�صحيح وال�صميمي
ودقيق ًا يف الوقت نف�سه ،ولذلك مع النا�س ،واحلفاظ علی
فعلی قوات ال�شرطة �إیل جانب اقتدار قوات ال�شرطة مقابل
احلفاظ علی اقتدارها ،التعامل �أنظار النا�س ،واعتبار ذلك من
مع النا�س مبحبة و�صميمية ،الواجبات التي يقف �إیل جانبها
ويجب عدم انف�صال هاتني واجب �آخر هو احرتام النا�س.
اخل�صي�صتني املهمتني عن
التن�سيق بني الأجهزة
بع�ضهما.
و�إنّ احلفاظ املتزامن علی املختلفة:
من ال�ضروريات الأخری
هاتني اخل�صي�صتني بحاجة
�إیل تفكري وبرجمة ،وعلی قوات املفيدة لأن�شطة قوات ال�شرطة
ال�شرطة عرب الربجمة الدقيقة التن�سيق مع الأجهزة امل�س�ؤولة،
تبديل هذه اخل�صائ�ص �إیل ومن جملة التن�سيقات الالزمة

45

46

فال�شرط
الالزم ملواجهة
الف�ساد عدم
وجود الف�ساد
حتی بدرجاته
القليلة يف
اجلهاز الذي
يكافح الف�ساد

التن�سيق بني قوات ال�شرطة
ووزارة الداخلية والدوائر التابعة
لها ،وال �سيما �شوری الأمن يف
البالد.
ففي الأحداث املريرة يف
�سنة 1388هـ�.ش  2009م،.
والتي عملت فيها �أيدي الفتنة
علی فر�ض املرارة علی ال�شعب،
والذي تغ ّلب عليهم �أخري ًا بلطف
من اهلل ،ا�ستطاعت الأجهزة
امل�س�ؤولة الو�صول �إیل نتائج
جيدة يف �أي جمال عملوا فيه
بتن�سيق ووعي.

الف�ساد.
وعليه فال ب ّد من وجود
مواجهـ ـ ـ ــة ج ـ ــادة للمفــا�س ـ ـ ــد
االجتمـ ـ ـ ـ ـ ــاعية ،وجمـ ـ ـ ـ ـ ــابه ــة
املمار�سات غري امل�ستقيمة،
واملف�سدة الفردية واالجتماعية
وال�سيا�سية علی نحو حا�سم.
ويجب العمل ب�شكل قوي
و�صحيح يف مواجهة الأفراد
الذين يخرجون ،عن عمد �أو
ب�سبب عدم االكرتاث ،وجه
املجتمع عن مظاهر الدين
والنجابة والعفاف.

العمل على مواجهة
الف�ساد:
الواجب الرئي�س لقوات
ال�شرطة يكمن يف مواجهة
الف�ساد� ،سواء كان هذا الف�ساد
�إخال ًال بالنظام� ،أو ا�ضطرابات،
�أو تهريب ًا� ،أو �سرقات� ،أو انعدام ًا
للأمن� ،أو خمدرات ،فال�شرط
الالزم ملواجهة الف�ساد عدم
وجود الف�ساد حتی بدرجاته
القليلة يف اجلهاز الذي يكافح

االطالع التا ّم وال�شامل:
يع ّد االطالع التا ّم علی
الأمور من اللوازم احليوية
لقوات ال�شرطة ،ف�إذا توافرت
هذه املعلومات واالطالع ف�سوف
لن ينال النا�س �أي �سوء عند
جمابهة املجرمني.
فقوات ال�شرطة ،وخالف ًا
ل�سائر القوات امل�سلحة ،ال
تواجه عدو ًا علني ًا �سافر ًا،
و�إنمّ ا املجرمون منب ّثون بني

النا�س ،وعلی قوات ال�شرطة العمل كاجل ّراح احلاذق املاهر
ال�ستئ�صال الغدّة ال�سرطانية من دون الإ�ضرار ب�أع�ضاء
البدن وجوارحه.
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وال�سالم عليكم
ورحمة اهلل
وبركاته

املنا�سبة :ا�ستقبال العمال النموذجيني
من جميع �أنحاء البلد يف يوم العمال
العاملي.
التاريخ.28/04/2010 :
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�أبرز ما جاء يف خطاب القائد:
•ما يب ّينه الإ�سالم فيما يتع ّلق بالعامل لي�س
جمامل ًة ولي�س لأجل الإر�ضاء .فعندما ينحني
عامل فال ينبغي
نبي الإ�سالم العظيم ويق ّبل يد ٍ
حمل هذا الفعل على جمرد املجاملة؛ فهذا
أ�سي�س ثقايف ،ويعد در�س ًا للب�شرية.
ت� ٌ
•�إنّ العمل الذي ي�ؤدّيه العامل يتخذ ما هو
�أبعد من جميع الأجور املادية ،وهو الأجر الإلهي
والقيمة والثواب الإلهيني.
•�إنّ الأعداء منذ ثالثني �سنة وهم ي�سعون
من �أجل ا�ستخدام (العمال) �ضد نظام
اجلمهورية الإ�سالمية ،ولثالثني �سنة يقوم
ع ّمال بلدنا ب�صفعهم على وجوههم.
•التقدّم املادي للبلد يعتمد بالدرجة الأوىل
على عن�صرين :الأول :عن�صر العلم؛ والثاين:
عن�صر الإنتاج.
•�أحيان ًا ميكن �أن ت�صبح العبادة و�صالة

الليل و�سيل ًة لنفوذ ال�شيطان...
و�سيل ًة تختدع بها نف�س �صاحبها
الذي ي�صلي �صالة الليل .فجميع
الأفكار اجليدة وال�شريفة ميكن
�أن ت�صبح منفذ ًا لل�شيطان.
•ال ينبغي �أن تنح�صر ه ّمتنا
يف �أن نرفع هذا احلجر من
�أمامنا ـ فهذا لي�س ب�شيء ـ بل
ينبغي �أن ن�صل �إىل �أعلى الق ّمة.
فهذه هي اله ّمة امل�ضاعفة.
•العامل واق ٌع حتت ت�أثري
النظام الر�أ�سمايل الظامل ويف
قب�ضته .و(تقدم �شعبنا) ال
ميكنه حت ّمله؛ لأ ّنه خار ٌج عن
قواعدهم.
•�إنّ �سندنا هو الألطاف
الإلهية واعتمادنا على التوفيقات
الإلهية .فعندما ي�ستند الإن�سان
�إىل ذلك الإميان يكون هذا
الدعم موجود ًا ،وعندما ي�سعى
ويبذل طاقته يف ميدان العمل،
عندها يكون }�إن الذين �آمنوا
وعملوا ال�صاحلات{؛ فذاك
هو �إميانكم وهذا هو العمل
ال�صالح.
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فعندما ينحني نبي الإ�سالم
عامل
العظيم  Pويق ّبل يد ٍ
فال ينبغي حمل هذا الفعل على
أ�سي�س
جمرد املجاملة؛ فهذا ت� ٌ
ثقايف ،ويعد در�س ًا؛ فهذا ك ّله
من �أجل تقدير قب�ضة العامل
املاهر وع�ضده الن�شيط يف
مر
الأمة الإ�سالمية ،وعلى ّ
الزمان والتاريخ

حقّ العامل يف الإ�سالم:
ّ
�إنّ �أ ّيام �أ�سبوع العامل ال تتعلق بع ّمالنا
الأعزاء فقط؛ بل هي مرتبطة بجميع
الإيرانيني؛ لأنّ �شريحة الع ّمال يف الواقع مت ّثل
�أحد ال�صفوف الأمامية يف احلركة العامة للبلد
وال�شعب من �أجل بناء امل�ستقبل .وما يب ّينه
الإ�سالم فيما يتع ّلق بالعامل ـ باملعنى العام
للكلمة ـ لي�س جمامل ًة ولي�س لأجل الإر�ضاء.
فعندما ينحني نبي الإ�سالم العظيم  Pويق ّبل
عامل فال ينبغي حمل هذا الفعل على جمرد
يد ٍ
أ�سي�س ثقايف ،ويعد در�س ًا؛ فهذا
املجاملة؛ فهذا ت� ٌ
ك ّله من �أجل تقدير قب�ضة العامل املاهر وع�ضده
الن�شيط يف الأمة الإ�سالمية ،وعلى م ّر الزمان
والتاريخ.
�إ ّننا ننظر بهذه العني �إىل �شريحة الع ّمال.
فالعامل العادي ،والعامل املاهر ،واملهند�س،
وامل�ص ّمم ،وكل �أولئك الذين يبذلون اجلهود يف
كل مراحل الإنتاج هم م�شمولون بهذا التكرمي
والتجليل يف الإ�سالم.
�إن مطالب الع ّمال ـ ـ وبع�ضها مطالب ماد ّية
ـ ـ حمفوظ ٌة يف حملها؛ وعلى اجلميع �أن يتابعوا
هذه املطالب املادية التي هي حق ،وي�ؤ ّمنوها؛

ولكن هناك مطالب معنوية
وهي تتع ّلق ب�ش�أن العامل؛ من
قبيل االهتمام بن�شاطه و�سعيه؛
من �أجل �أن ُيفهم �أنّ هذا جهادٌ.
فهذا �أم ٌر مهم.
فالعامل خلف الآلة �أو حني
الت�صميم والتخطيط� ،أو يف
العمل يف املزرعة� ،أو يف �أي مكانٍ
يعمل فيه على الإنتاج وي�ؤدّي �إىل
الإنتاجية ،يجب �أن ي�شعر ب�أ ّنه
يح ّقق عم ًال كبري ًا مه ّم ًا وق ّيم ًا؛
وهذا ما يريد الإ�سالم بيانه؛
وهذا هو اعتقادنا القلبي.
نظرة الإ�سالم �إىل العامل:
يوجد فارق كبري بني النظرة
الإ�سالمية للعامل ونظرة العامل
املادي ـ �سوا ٌء العامل الر�أ�سمايل
�أو العامل اال�شرتاكي ـ الذي ينظر
�إىل العامل ك�أداة .فاليوم يف
العامل الر�أ�سمايل ،وبالرغم من
متتّع بع�ض العاملني من ناحية
بو�ضع ج ّيد
االمتيازات املادية
ٍ
ـ فلي�س هذا الأمر عا ّم ًا ،و�إنمّ ا
هو للبع�ض ـ ولك ّنه بنظر املدراء

ووا�ضعي ال�سيا�سات يف العمل
والإنتاج لي�س �سوى �أداة �أو �آلة؛
كالربغي والعزقة؛ فله قيمة
ما دام قادر ًا على �إنتاج القيمة
املادية والأرباح .ويوجد فارق
كبري بني هذه النظرة �إىل العامل
والنظرة التي تراه جماهد ًا يف
�سبيل اهلل؛ حيث يتّخذ العمل
الذي ي�ؤدّيه ما هو �أبعد من
جميع الأجور املادية ،وهو الأجر
الإلهي والقيمة والثواب الإلهيني؛
وما بني هذين الأمرين فا�ص ٌل
عميق؛ فهذا املطلب الز ٌم ،وهو
ذاك االحتياج احلقيقي.
دور الع ّمال يف النظام
ال�سيا�سي:
يف النظام الإ�سالمي ،ويف
اجلمهورية الإ�سالمية لبلدنا
العزيز ف�إنّ �شريحة الع ّمال
ومنذ بداية الثورة و�إىل اليوم
ب�شكل رائع.
قد عربت االمتحان ٍ
ففي مرحلة احلرب املفرو�ضة،
�شاهد كل من كان فيها ور�أوا
ح�ضور �شريحة الع ّمال العظيمة،

يوجد فارق كبري
بني هذه النظرة
�إىل العامل
والنظرة التي
تراه جماهد ًا يف
�سبيل اهلل؛ حيث
يتّخذ العمل الذي
ي�ؤ ّديه ما هو
�أبعد من جميع
الأجور املادية،
وهو الأجر الإلهي
والقيمة والثواب
الإلهيني
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�إنّ �شريحة
الع ّمال
وال�شعارات
ال�سيا�سية التي
ُتقدّ م لهم يف كل
�أنحاء العامل
كانت دوم ًا
�إحدى �أوراق
ال�ضغط بوجه
احلكومات.
ويف نظام
اجلمهورية
الإ�سالمية
�سعى �أعدا�ؤنا
منذ البداية
ال�ستخدام هذه
الورقة �ضد
اجلمهورية
الإ�سالمية

�سوا ٌء ع ّمال املدن �أو القرى،
وع ّمال ال�صناعة �أو الزراعة،
وع ّمال اخلدمات وغريهم ،ويف
امليادين الع�سكرية �أو ميادين
الدعم الع�سكري� ،شاهد اجلميع
ور�أوا كيف �أنّ ع ّمالنا �أدّوا دور ًا
مبتكر ًا طوال تلك ال�سنوات
الثماين .وكذلك الأمر منذ
بداية الثورة و�إىل اليوم ،ف�إنّ
الع ّمال يف نظام اجلمهورية
الإ�سالمية قد جنحوا يف �أف�ضل
االمتحانات.
و�أنتم تعلمون �أنّ �شريحة
الع ّمال وال�شعارات ال�سيا�سية
التي تُقدّم لهم يف كل �أنحاء
العامل كانت دوم ًا �إحدى �أوراق
ال�ضغط بوجه احلكومات .ويف
نظام اجلمهورية الإ�سالمية
�سعى �أعدا�ؤنا منذ البداية
ال�ستخدام هذه الورقة �ضد
اجلمهورية الإ�سالمية .ف�أنا
بنف�سي قد ذهبت يف �أيام
 19و 20و 21و 22بهمن
ل�سنة 1357هـ�.ش 1979
م�( .أيام انت�صار الثورة)

ب�سبب حادث ٍة وقعت �أو م�شكل ٍة
و�صلتنا� ،إىل �أحد م�صانع جادة
مدينة كرج .فالع ّمال بنف�سهم
قد �أخربونا ،وجاءنا اخلرب
من ذاك امل�صنع �أنّ جمموع ًة
من املرتبطني باجلماعات
املارك�سية والي�سارية قد ذهبوا
�إىل هناك وهم عازمون على
�إقامة مق ٍّر لهم ـ حيث �إنّ تلك
املنطقة مت ّثل موطن الع ّمال؛ ملا
فيها من جت ّمع كبري للم�صانع ـ
وجمع الع ّمال من �أجل حتريكهم
باجتاه بيت الإمام { ونحو
املدر�سة العلو ّية حيث كان
الإمام { ،وبت�ص ّورهم
حتى يتم ّكنوا من ال�سيطرة
على الأو�ضاع والإم�ساك بزمام
الأمور .فذهبت �إىل هناك ،وكان
يف ذلك امل�صنع حوايل 400
عامل .اجتمع بع�ضهم يف قاعة
االجتماعات وكان فيه حوايل
مما يعني
� 800شخ�ص ًاّ ،
�أنّ هناك من جاء من خارج
الع ّمال .ولعدّة �أ ّيام كنت �أذهب
�إىل ذلك امل�صنع �صباح ًا و�أرجع

ع�صر ًا؛ ويف �أحد الأيام وقفت
وراء املنرب حوايل � 7ساعات
�أحتدّث و�أخاطب ،فكان يخرج
من بينهم من يطلق ال�شعارات
أوجه.
ويحاجج وكنت �أجيب و� ّ
ويف النهاية قام الع ّمال �أنف�سهم
بطرد تلك اجلماعة املخ ّربة من
امل�صنع .فمنذ ذلك اليوم و�إىل
يومنا هذا ُيع ّد �إيجاد ال�شعار
ال�سيا�سي ،والإم�ساك بهيكل
ال�سلطة بوا�سطة الع ّمال جز ًء من
برامج �أعداء الإ�سالم و�أعداء
اجلمهورية الإ�سالمية �ضد
الإ�سالم والنظام الإ�سالمي.
فمنذ ثالثني �سنة والأعداء
ي�سعون من �أجل ا�ستخدام هذه
الورقة �ضد نظام اجلمهورية
الإ�سالمية ،ولثالثني �سنة يقوم
ع ّمال بلدنا ب�صفعهم على
وجوههم .فهذا ما نعرفه عن
�شريحة الع ّمال .وهذه هي
العالقة احلميمة بني الع ّمال
والنظام الإ�سالمي املبنية على
الإميان؛ والقائمة على الأ�سا�س
املحكم الذي ُبني عليه النظام

الإ�سالمي و ُوجد .ولهذا ف�إنّ
احلركة اجلمعية للبلد على
طريق الإنتاج �ستتقدّم من خالل
ورب العمل؛ ولن
حمورية العامل ّ
إخالل.
يتم ّكنوا من حتقيق �أي � ٍ
التقدّ م م�شروط بالعلم
والإنتاج:
�إنّ التقدّم املادي للبلد
يعتمد بالدرجة الأوىل على
عن�صرين :الأول :عن�صر العلم؛
والثاين :عن�صر الإنتاج .فما مل
يوجد العلم �سيخفق الإنتاج.
فالبلد يتقدّم بالعلم .و�إذا ُوجد
نب الإنتاج على
العلم  ،ولكن مل ي َ
�أ�سا�سه يف تط ّوره وتكامله ومن ّوه،
ف�إنّ البلد �سي�صاب باجلمود
�أي�ض ًا.
ولقد كان العيب يف
جمال العمل يف ع�صر حكومة
الطواغيت كامن يف عدم
امتالك العلم؛ ولأ ّننا مل نكن
منتلكه فلم يكن لدينا �إنتاج
متط ّور ومتكامل .ولهذا ف�إنّ
العامل عندما نزل �إىل ميدان

�إنّ التقدّ م املادي
للبلد يعتمد
بالدرجة الأوىل
على عن�صرين:
الأول :عن�صر
العلم؛ والثاين:
عن�صر الإنتاج.
فما مل يوجد
العلم �سيخفق
الإنتاج .فالبلد
يتقدّ م بالعلم.
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ال�صناعة تط ّور؛ فقا ّرة �آ�سيا التي
جاءت �إىل هذا امليدان مت� ّأخر ٌة
عن �أوروبا تط ّورت؛ و�أ ّما نحن
وب�سبب حكومة ه�ؤالء الطواغيت
وغريها من الأ�سباب بقينا
مت� ّأخرين .و�إذا �أردنا �أن جنرب
ما فات ـ ـ ونحن نريد ،و�شعبنا
قد حت ّرك يف هذا االجتاه وحقّقّ
الكثري ـ ـ فعلينا �أن نويل اهتمام ًا
للعلم والإنتاج؛ فيجب املتابعة
يف مراكز العلم ،ويف مراكز
الأبحاث باملناهج احلديثة.
لعدّة �سنوات و�أنا �أ�ؤكد على
ق�ضية العلم ،واحلمد هلل ف�إنّ
عجالت التقدّم العلمي والإنتاج
العلمي قد انطلقت يف البلد؛ وال
�شك ب�أنّ هذا ينبغي �أن يت�سارع،
فنحن ال زلنا يف �أول الطريق.

والثاين :هو الإنتاج.
فالإنتاج� ،سوا ٌء يف جمال
ال�صناعة �أو الزراعة يتمتّع
بالأولوية .والبلد غري املُن ِتج
�س ُيبتلى بالتبعية �شاء �أم �أبى،
ولوكان كل هذا النفط والغاز
يف العامل موجود ًا حتت �أر�ضنا
ويف �آبارنا ف�إ ّنه لن ينفعنا؛
مثلما �أ ّنكم ترون بع�ض الدول
التي حتتوي على ثروات هائلة
من املعادن وغريها ـ ـ �سوا ٌء
كانت ثروات الطاقة� ،أو املعادن
النفي�سة والنادرة ـ ومع ذلك
ف�إ ّنهم يعي�شون عي�ش ًة م�أ�ساوية
فوق تلك الأر�ض املليئة بكل
تلك الكنوز الباطنية .فينبغي
�أن يتقدّم الإنتاج يف البلد،
وخ�صو�ص ًا الإنتاج القائم على

العلم واملعتمد على املهارات
العلمية والتجريبية؛ وهذا الأمر
ورب العمل ،و�إدارته
بيد العامل ّ
بيد الدولة؛ وعليها �أن تقوم
بتنظيم الأمور وبذل اجلهد.
فهذه ال�سيا�سات املطروحة يف
املادة  44والتي قمنا ب�إبالغها
جلميع الأجهزة احلكومية
والت�شريعية قبل عدّة �سنوات،
وميكن �أن ت�ؤدي الدور املطلوب؛
غاية الأمر �أ ّنه يلزم من ذلك
العمل مبنتهى الدقة والتح ّري
فيها.
�ضرورة املراقبة والتقومي
الذاتي للأعمال:
الإن�سان موجو ٌد عجيب.
�أعزائي ...ف�أحيان ًا ميكن �أن
ت�صبح العبادة و�صالة الليل
و�سيل ًة لنفوذ ال�شيطان ،و�سيل ًة
تختدع بها نف�س �صاحبها الذي
ي�صلي �صالة الليل .فجميع
الأفكار اجليدة وال�شريفة ميكن
�أن ت�صبح منفذ ًا لل�شيطان.
فال�سيا�سات املتعلقة باملادة 44

هي جيدة جد ًا والزم ٌة جد ًا
وينبغي �أن تُن ّفذ بتو�سع ٍة تامة؛
ولكن فلرناقب حتى ال تتح ّول �إىل
�صالة الليل تلك التي �أ�صبحت
ّ
فخ ًا ي�ستعمله ال�شيطان .فمن
هنا ميكن لل�شياطني �أن ينفذوا.
ولقد قلت مرار ًا �أنّ �أولئك
امل�ستغ ّلني والذين يعرفون
القوانني ويخرقونها و�أولئك
الذين يعرفون كيف ميكن �أن
مي�سكوا بزمام �أرباب العمل
واملر�ؤو�سني والأ�شخا�ص العاديني
والبازاريني من �أجل حتويلهم
�إىل فري�س ٍة �سائغة؛ فه�ؤالء
ي�شرتون امل�صنع ثم ي�س ّوونه
بالأر�ض حتت حجج خمتلفة
وي�س ّرحون عماله ...وفيما بعد،
بعد �أن تخ ّرب الآالت يف هذا
امل�صنع يبيعونها ويبيعون �أر�ضه
باملاليني ،ومثل هذه الأعمال قد
حدثت وحتدث .فعلى اجلميع �أن
يتن ّبهوا.

فينبغي �أن يتقدّ م
الإنتاج يف البلد،
وخ�صو�ص ًا الإنتاج
القائم على العلم
واملعتمد على
املهارات العلمية
والتجريبية
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�إنّ نظرة
الإ�سالم هي
نظرة االلتئام
والتعاون.
فبد ًال من
�أن يكون
العن�صران
ورب
(العامل ّ
العمل) يف
حالة من
الت�ضاد لإنتاج
موجود ثالث،
ف�إنّهما يلتئمان
لأجل �إيجاد
هذا املوجود
الثالث

برب العمل:
عالقة العامل ّ
الق�ضية الأخرى يف جمال
برب
العمل هي عالقة العامل ّ
العمل .فك ًال من املنهجني
اللذين كانا م�ستعملني يف
عاملنا اليوم :املنهج اال�شرتاكي
واملنهج الر�أ�سمايل على خط�أ،
ففي منطق الفكر اال�شرتاكي
ورب العمل �ضدين
يكون العامل ّ
وعدوين متقابلني يرت ّب�ص
كل منهما بالآخر ،هذا كان
منطقهم ،و�سبيل احل ّل الذي
قدّموه كان طريق ًا �ضا ًال وباط ًال
وخاطئ ًا :وهو �أن تتم ّلك الدولة
جميع م�صادر الإنتاج وو�سائله
حيث �إ ّنه بعد مرور عدة عقود
و�صل �إىل تلك الف�ضيحة .وهذه
نظر ٌة كانت قائمة على العداء
ورب العمل.
وال�صراع بني العامل ّ
والنظرة الأخرى هي نظرية
املنطق الغربي الذي يكون فيه
رب العمل �سلطان ًا على العامل
ّ
وبيده زمامه ،ويكون العمال
و�سيل ًة بيده وحتت �إمرته .وهذا
�أي�ض ًا ُيع ّد حتقري ًا ل�شخ�صية

الإن�سان ،فهو خط�أٌ فوق خط�أ،
وكالهما على خط�أ� .أ ّما نظرة
الإ�سالم فهي لي�ست كذلك .بل
هي مبنية على التعاون .فهذان
عن�صران بامتزاجهما يتح ّقق
العمل .وخالف ًا للنظرة الي�سارية
واملارك�سية التي تعترب ك ّل �شيءٍ
مبني ًا على �أ�سا�س الت�ضاد ـ والتي
بحمد اهلل قد محُ يت من �صفحة
الفكر الفل�سفي يف العامل ـ ـ ف�إنّ
نظرة الإ�سالم هي نظرة االلتئام
والتعاون .فبد ًال من �أن يكون
العن�صران يف حالة من الت�ضاد
لإنتاج موجود ثالث ،ف�إ ّنهما
يلتئمان لأجل �إيجاد هذا املوجود
الثالث .هذه هي نظرة الإ�سالم
ونظرة الطبيعة وال�س ّنة الإلهية
وقوانني اخللقة .ويف كل ق�ضايا
العامل الأمر كذلك� ،سواء يف
الق�ضايا الطبيعية �أو ال�سيا�سية
�أو التاريخية �أو االقت�صادية
وغريها .فنظرية الإ�سالم يف
مقابل نظرية الت�ضاد املارك�سية
هي نظرية االلتئام واالئتالف
والتزاوج والتعاون واالن�سجام.

وفيما يتعلق بق�ضية العامل
ورب العمل ،الأمر كذلك
ّ
�أي�ض ًا ...فهما عن�صران يجب �أن
مي�سك كل منهما بيد الآخر حتى
يتح ّقق العمل والإنتاج .فالعامل
ال ميكنه �أن يقوم بعمله دون
ورب العمل ال ميكنه
رب العملّ ،
ّ
�أن يفعل �شيئ ًا دون العامل .فهما
جنب ًا �إىل جنب �إذا �أقاما عالقة
�سليمة �أخالقية و�إن�سانية ف�إنّ
الظروف ت�صبح مه ّيئ ًة لزيادة
الإنتاج .وبالإ�ضافة �إىل التقدم
املادي ي�ؤدّي ذلك �إىل بعث
املعنويات؛ وهذه هي نظرتنا.
رب العمل ،كما
فنحن ال نعترب ّ
يراه التيار الي�ساري ملعون ًا
ومطرود ًا ،وال كالتيار اليميني
فرب
�سلطان ًا وم�سيطر ًا؛ كالّ ،
العمل ميكن �أن يكون عن�صر ًا
�شريف ًا ـ ـ عندما يتعاون باحلقيقة
عن�صر
جنب
يكون �شريف ًا ـ ـ �إىل ِ
ٍ
�شريف �آخر هو العامل ،فمع ًا
ٍ
ويد ًا بيد يتح ّركان بعالقات
�إن�سانية و�إ�سالمية ُمب َّينة .فهذا
ما ي�شكل �أ�سا�س العمل .وواجب

اجلميع التح ّرك يف هذا االجتاه.
وكذلك املخططون ووا�ضعو
ال�سيا�سات وال�سيا�سيون والذين
ي�شرفون على مرحلة التنفيذ
يجب �أن يتحركوا بهذا االجتاه
ورب العمل
ويعملوا .فعلى العامل ّ
�أن ي�سعيا ب�إخال�ص كامل للتقدّم
ببلدهم من خالل نتاج عملهم.
�ضرورة م�ضاعفة اجلهود:
نحن مت�أخرون �أيها الأعزاء!
وال �شك ب�أ ّننا �إذا قار ّنا ع�صرنا
بع�صر الطاغوت نكون متقدّمني
جد ًا .ففي مرحلة الطاغوت ك ّنا
بحاجة �إىل الأجانب يف �أ�صغر
قطع ٍة وجزء من جمموعة الإنتاج
والآالت وامل�صانع وال�صناعات.
وكانت امل�صانع تُنتج ،وكانت
�صناعات جتميعية وتابعة
للأجانب  .100%فما ك ّنا
نعرف كيف ن�ص ّمم وال كيف
ن�صنع ،وال نعرف العنا�صر
الالزمة .فكان علينا �أن ن�أخذ
كل �شيء من الآخرين ،وك ّنا
نرتجى وندفع النقد واملال
ّ
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�إنّ هذا التقدّ م
ال يتحقق
باملجان؛ وال
ّ
يتحقّق بالكالم
وباال�ستح�سان
والتعليق؛ بل
�إنّ هذا يحدث
بالنزول �إىل
ميدان العمل
واالبتكار
باملعنى
احلقيقي
للكلمة
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والعزّة والقدرة ال�سيا�سية
ون�صبح بعد مدّة حتت �سلطتهم
من �أجل احل�صول على الأ�شياء.
و�أ ّما اليوم ف�إنّ �شعب �إيران
ي�صدّر اخلدمات الف ّنية .واليوم
ُيع ّد بلدكم من �أبرز البالد،
ويف املرتبة الأعلى على �صعيد
بناء ال�سدود وحمطات الطاقة
بامل�ستوى العاملي .ف�أين هذا و�أين
ذاك! فاليوم �إنّ الأعمال التي
تقومون بها ـ الأعمال ال�صناعية،
اخلدمات ال�صناعية،واخلدمات
الف ّنية ـ لها زبائن يف الكثري
من الدول .و�أنتم الآن تقومون
بت�أ�سي�س خطوط الإنتاج يف
الكثري من دول العامل .فهذا
معنى من
الكالم مل يكن له �أي ً
الأ�سا�س يف زمن الطاغوت.
ف�أن نذهب �إىل دول ٍة مكتظة
بال�سكان ،و�أحيان ًا تكون دولة
نفطية عامرة بالرثوات ،ومن ّثم
يتم �إحداث خطوط �إنتاج فيها؟!
ونقوم �أي�ض ًا بالإنتاج ال�صناعي؟!
معنى
مل يكن ملثل هذه الكلمات ً
يف الأ�صل؛ ولك ّنه قد حت ّقق

اليوم .ولهذا ف�إ ّننا بالن�سبة �إىل
املا�ضي قد تقدّمنا كثري ًا؛ و�أ ّما
بالن�سبة ملا هو من �ش�أن ال�شعب
الإيراين ،وبالن�سبة ملا هو من
لوازم �إرثنا التاريخي ،وبالن�سبة
ملا ينبغي �أن تكون عليه �إيران
�ضمن جمموع دول العامل ،فنحن
مت� ّأخرون؛ وعلينا �أن نتقدّم.
وهذا ما يحتاج �إىل الكثري من
العمل .و�إنّ ما �أذكره حول اله ّمة
امل�ضاعفة هو لأجل هذا .فال
ينبغي �أن تنح�صر ه ّمتنا يف �أن
نرفع هذا احلجر من �أمامنا ـ
فهذا لي�س ب�شيء ـ بل ينبغي �أن
ن�صل �إىل �أعلى الق ّمة .فهذه
هي اله ّمة امل�ضاعفة .و�إنّ هذا
باملجان؛ وال يتح ّقق
ال يتحقق ّ
بالكالم وباال�ستح�سان والتعليق؛
بل �إنّ هذا يحدث بالنزول �إىل
ميدان العمل واالبتكار باملعنى
احلقيقي للكلمة.
فعلى اجلميع من ع ّم ٍال،
ومهند�سني،وم�صممني ،وباحثني
يف مراكز الأبحاث والدرا�سات،
والذين يدعمون هذا العمل

من الناحية العلمية واملالية،
وامل�س�ؤولني يف الدولة ،على
اجلميع �أن ي�ضاعفوا هممهم
لت�صبح �أ�ضعاف ًا م�ضاعفة ،وهذا
ما ميكن �أن يحدث.
�إنّ ا�ستعداداتنا� ،أنا و�أنت،
هي �أكرث بكثري منهم �أعزائي!
فحين ًا ُيطلب من الإن�سان �أن
بعمل خالف قدرته؛
يقوم
ٍ
ً
وهذا لي�س عقالئيا؛ ولك ّنكم
�أحيان ًا عندما تنظرون �إىل
�شاب وترون ُبن َيتَه وتنظرون �إىل
ٍ
ع�ضالته ترون �أ ّنه ميكن �أن يكون
م�صارع ًا من الدرجة الأوىل� ،أو
�أ ّنه ميكن �أن يكون ريا�ضي ًا من
الطراز الأول ،فحيث ميكن
�أن ي�صبح جنم ًا يف هذا العمل
تقولون� :أيها ال�سيد �إذهب
وا�س َع .وهذا يختلف عن الرجل
ال�ضعيف الذي ميار�س الريا�ضة
ملدة ع�شرين �سنة ف�إ ّنه ال ميكن
�أن ي�صبح م�صارع ًا جيد ًا.
�إنّ �شعب �إيران ي�شبه ذلك
ال�شاب املليء باال�ستعداد والبنية
القوية ،والذي لو قام ببذل

اجلهد املطلوب ف�إ ّنه ي�صل �إىل
الق ّمة ،وي�صبح جنم ًا.
�إن �شعب �إيران هو هكذا؛
وقد �أظهر مثل هذا الأمر .فلي�س
هذا الأمر ادّعا ًء �أو �شعار ًا؛ فهذه
وقائع قد ات�ضحت لنا بلحاظ
املتابعة واملعلومات ،وقد ب ّينت
لنا جتربة ال�سنوات الثالثني هذا
الأمر كال�شم�س يف رابعة النهار.
مظاهر تقدّ م ال�شعب
الإيراين:
�إنّ ال�شعب الذي ال يح�صل
على عون �أحد وتُغلق بوجهه
�أبواب املنتوجات ال�صناعية
والتقنيات املتطورة ّثم يتمكن
من ت�صنيع اجليل الثاين والثالث
والرابع من الطرد املركزي..
ف ُيده�ش كل �أولئك الذين ميتلكون
الطاقة النووية والت�صنيع النووي
يف العامل .فه�ؤالء من �أين تع ّلموا
هذا؟ �إنّ هذا ال�شعب الذي مل
ُي�ساعده �أحد يف جمال علوم
احلياة ،فج�أ ًة ينظرون فريون
�أ ّنه يتم ّكن من ا�ستن�ساخ حيوان
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مليء
ال�شباب ٌ
باال�ستعداد
والإمكانيات؛
فهذا ال�شعب
يحتوي على
�إ�ستعدادات
هائلة؛ وهذه
الطاقات
الإن�سانية ذات
عالية
قيمة
ٍ
ٍ
ووادعة.
فيجب
اال�ستفادة من
هذا الأمر.
ونحن قادرون.
فالهمة
امل�ضاعفة تعني
�أن نو�صل هذا
اال�ستعداد �إىل
الفعلية

بوا�سطة اخلاليا اجلذعية .ففي
هذا العامل كم هي الدول التي
متتلك هذا؟ ثمانية �أو ت�سعة
�أو ع�شرة .من بني جميع هذه
الدول ،وكل ه�ؤالء املدّعني فج�أ ًة
تنتقل (هذه الدولة) من املرتبة
الع�شرين ـ على �سبيل الفر�ض
ـ �إىل املرتبة الثامنة .فعن �أي
�شيء حتكي هذه؟ �ألي�ست حاكي ًة
عن اال�ستعداد اال�ستثنائي؟ ففي
بداية احلرب ،هذا ،ما كنا
نعلم ما هي الأر بي جي ـ الأر بي
جي عبارة عن �صاروخ �صغري؛
فه�ؤالء الذين كانوا يف احلرب
�شاهدوه وا�ستعملوه كثري ًا ـ فلم
نكن منتلك ومل نكن نعلم ومل
يكن من �أ�سلحتنا النظامية،
والآن وبعد مرور عدّة �سنوات
ومع احلظر ،ها هو بلدنا
�سجيل� ،صاروخ ًا
ي�ص ّنع �صاروخ ّ
ف�ضائي ًا؛ فيقف العامل كله هكذا
وينظر باندها�ش .ففي البداية
�أنكروا؛ وقالوا هذا هذو وكذب
ف�إ ّنه ال ميكنهم ذلك؛ وفيما بعد
ر�أوا �أنّ الأمر لي�س كذلك .ويف

جميع القطاعات الأمر كذلك.
فماذا تعني هذه الأمور؟ نعم
هذا يعني �أنّ هذا ال�شباب ملي ٌء
باال�ستعداد والإمكانيات؛ فهذا
ال�شعب يحتوي على ا�ستعدادات
هائلة؛ وهذه الطاقات الإن�سانية
ذات قيم ٍة عالي ٍة ووادعة .فيجب
اال�ستفادة من هذا الأمر .ونحن
قادرون .فالهمة امل�ضاعفة تعني
�أن نو�صل هذا اال�ستعداد �إىل
الفعلية.
النجاح الزم الإميان
والعمل:
العامل الذي ي�صطف مقابل
�إيران ّ
ويوجه
ويك�شر عن �أنيابه ّ
خمالبه الدموية ويت�ص ّرف
ب�إ�ساءة ،وحيثما ت�صل يده يفتعل
م�شكل ًة هو العامل امل�ستكرب؛
والعامل واق ٌع حتت ت�أثري النظام
الر�أ�سمايل الظامل ويف قب�ضته.
فمثل هذا الأمر ال ميكنه حت ّمله؛
لأ ّنه خار ٌج عن قواعدهم؛
ولهذا يعادي ،و�أنتم ترون �أنّ
هذه العداوات طيلة ال�سنوات

الثالثني مل تكن قليلة والك ّل ر�أى
بعينه ،عداوات �أعدائنا وخبثهم
وعنادهم .فلم يتمكنوا من �أن
يفعلوا �شيئ ًا ،وكونوا مطمئنني
�أ ّنهم فيما بعد �أي�ض ًا لن يتمكنوا
من فعل �شيء.
�إنّ �سندنا هو الألطاف
الإلهية واعتمادنا على التوفيقات
الإلهية .فعندما ن�ستند �إىل ذلك
الإميان الذي �أ�شرنا �إليه يف
البداية والذي تع ّمق وت� ّأ�صل
يف قلوبكم وقلوب ال�شعب
الإيراين وجت ّذر يكون هذا
الدعم موجود ًا ،وعندما ي�سعى
الإن�سان ويبذل طاقته يف ميدان
العمل ،عندها يكون }�إن الذين
�آمنوا وعملوا ال�صاحلات{؛
فذاك هو �إميانكم وهذا هو
العمل ال�صالح .وكل تلك الوعود
احل�سنة التي �أُعطيت يف القر�آن
للم�ؤمن الذي يعمل ال�صاحلات
من الن�صر يف الدنيا والفالح
والنجاح يف عامل املعنويات
وعامل الآخرة ،والتق ّرب �إىل
اهلل تعاىل ،والرفعة والعزّة

والفالح يف الدنيا والآخرة� ،إنّ
هذه جميع ًا نتاجات ذلك الإميان
والعمل ال�صالح .وعلينا �أن
نتقدّم على هذا الطريق.
رحمة اهلل و�سالمه على
�إمامنا العظيم { الذي
�شقّ لنا هذا الطريق وع ّرفنا
�إياه؛ وجعلنا ن�سري عليه و�أخذ
ب�أيدينا؛ فبمعدنه الإلهي �أيقظنا
وتقدم بنا �إىل هذا الطريق.
فك ّلما تقدّم هذا ال�شعب ،ف�إنّ
اهلل تعاىل �سيزيد من ح�سناته.
و�سالم اهلل ورحمته على
�شهدائنا وجماهدينا و�أولئك
�ضحوا يف هذا ال�سبيل،
الذين ّ
وحملوا �أرواحهم على �أك ّفهم
وجا�ؤوا �إىل و�سط امليدان،
�سواء هم �أو عائالتهم ،و�سواء
�أولئك الذين ا�ستُ�شهدوا� ،أو
�أولئك الذين �أ�صيبوا يف �أبدانهم
و�أ�صبحوا مع ّوقني ،و�سواء
�أولئك الذين بحمد اهلل بقوا
لهذا ال�شعب .ن�س�أل اهلل تعاىل
�أن ي�ؤجرهم جميع ًا .ون�أمل �أن
ت�شملكم التوفيقات الإلهية و�أن

�إنّ �سندنا هو
الألطاف الإلهية
واعتمادنا على
التوفيقات
الإلهية .فعندما
ي�ستند الإن�سان
�إىل ذلك الإميان
يكون هذا الدعم
موجود ًا ،وعندما
ي�سعى ويبذل
طاقته يف ميدان
العمل ،عندها
يكون }�إن الذين
�آمنوا وعملوا
ال�صاحلات{؛
فذاك هو �إميانكم
وهذا هو العمل
ال�صالح
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ت�شملكم الأدعية الزاكية حل�ضرة بقية اهلل
�أرواحنا فداه...
وال�سالم عليكم
ورحمة اهلل
وبركاته
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املنا�سبة :ا�ستقبال جمع من املعلمني
القادمني من كافة املناطق.
التاريخ.5/5/2010 :
�أبرز ما جاء يف خطاب القائد }:
عمل عظيم يقوم به،
•لو عرف الإن�سان �أي ٍ
ف�إنّ دافعه �سيت�ضاعف ،وكذلك حت ّركه و�إميانه
و�سعيه يف هذا العمل.
•�إنّ املجتمع يحتاج �إىل امل�ؤمنني املندفعني
ال�صبورين امل�ؤ ّملني املتفائلني املح ّبني للم�صلحة
العا ّمة والراغبني بالو�صول �إىل قمم الكمال
الذاتي واالجتماعي.
•بحديثكم وت�ص ّرفكم و�سلوككم ميكنكم
�أن تزرعوا فيه الثقة بالنف�س ومتنحوه الأمل؛
وجتعلوه من �أهل التواجد يف امليادين وال�ساحات؛
وميكنكم �أن تزرعوا فيه روحية التد ّين كما يليق
به؛ و�أن جتعلوا منه �إن�سان ًا حم ّنك ًا مندفع ًا حمب ًا
للمنفعة العامة واالجتماعية؛ و�أن حتيوا فيه روح
الإبداع.
•الإخال�ص �صانع املعجزات .وعندما
يتح ّرك الإن�سان يف �سبيل اهلل على الطريق ،ف�إنّ
اهلل يبارك عمله .وهذا ما جعل �أعمال ع�شرات
ال�سنوات لهذا الرجل الكبري وهذا ال�شهيد
العزيز (ال�شهيد مطهري) ذخري ًة ال تنتهي
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بالن�سبة للمجتمع.
•علينا �أن نطوي هذا الطريق ب�شكل �صحيح؛
فبالثقة بالنف�س نتح ّرك؛ وننزل ك ّل طاقتنا
وا�ستعداداتنا الإن�سانية والفكرية والقابليات
التي وهبها اهلل تعاىل لهذا ال�شعب �إىل امليدان؛
وعندها ف�إنّ م�صري العامل الإ�سالمي �سوف
يتغيرّ  ،وبتبعه يتغيرّ م�صري العامل.
•التكليف ثقي ٌل ،والطريق طوي ٌل ،والعمل
�صعب؛ و�أ ّما نهاية الطريق فهي الب�صرية
ٌ
الرب
والنورانية امل�شهودة ،والتي مينحها
ّ
املتعال ،فهذا ما يراه الإن�سان .فنهاية الطريق
طي هذا الطريق
وا�ضح ٌة ،والأفق وا�ض ٌح ،وميكن ّ
ب�شكل ج ّيد.
•املهم هو �أن يعرف ك ّل �إن�سان دوره؛ وك ّل
�إن�سان� ،أينما كان ميكنه �أن يعرف ب�شكل
�صحيح ،تكليفه امللقى على عاتقه ،ويقوم به؛
واهلل تعاىل �إن �شاء اهلل �سوف يعني.
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�أُرحب بكم كثري ًا �إخواين و�أخواتي
الأعزاء ،و�إن �شاء اهلل تكون ذكرى
ٌ
مباركة عليكم جميع ًا وعلى
يوم املع ّلم
ّ
كل املعلمني يف �سائر البالد وعلى �شعب
�إيران .ف�إنّ جعل يوم املع ّلم يف منا�سبة
ذكرى �شهادة مع ّلم عظيم يُعدّ در�س ًا لنا؛
حترك ًا منوذجي ًا؛ فعظمة عمل
وهو مي ّثل ّ

التعليم والرتبية هي يف درجة بحيث يكون املزج بني العمل
الفكري والعلمي والتواجد يف امليادين الأ�سا�سية للحياة -
مثلما كانت حياة ال�شهيد مطهري ر�ضوان اهلل تعاىل عليه
 �أمر ًا مطلوب ًا يف هذا العمل ال�شريف والكبري.�أه ّمية وجود املع ّلم يف
املجتمع:
هناك نقطة رئي�سة ،وهي
�أنّ جمتمع املعلمني يف البالد،
ينبغي �أن ي�أخذ دائم ًا بعني
االعتبار عظمة العمل الذي �أُلقي
على عاتقه وهو ي�ؤدّيه .فلو عرف
عمل عظيم يقوم به،
الإن�سان �أي ٍ
ف�إنّ دافعه �سيت�ضاعف ،وكذلك
حت ّركه و�إميانه و�سعيه يف هذا
العمل .ومثل ذلك املقاتل ال�شجاع
الذي يجاهد ويعمل يف �إحدى
النقاط احل�سا�سة من خطوط
اجلبهة؛ ويكون دوره اجلهادي
من العظمة بحيث يفيد وينفع
اجلبهة ك ّلها .ف�إذا �أدرك هذا
املقاتل هذا الأمر لن يتعب �أبد ًا؛
ولن ي�شعر بامللل؛ ولن ي�ؤ ّثر يف
قلبه �أي عامل حمبط .ومثل هذه
الق�ضية ينبغي �أن تكون موجود ًة

ن�صب �أعني معلمينا دوم ًا ،وهي
�أنّ دور املع ّلم بالن�سبة للمجتمع
هو دو ٌر م�صريي؛ وال ميكن
مقارنته بالكثري من الأدوار
امله ّمة واحل�سا�سة يف الرتكيبة
االجتماعية.
�أبعاد دور املع ّلم يف املجتمع:
هذه املادة اخلام التي تجُ عل
كلوح �أبي�ض؛
بني يدي املع ّلمٍ ،
وبقول ال�شاعر�“ :إ ّنني لو ٌح
�أبي�ض �أتق ّبل �أي نق�ش” .فهذه
يد الن ّقا�ش ،تر�سم على هذا
اللوح ومتنحه هوية جديدة.
وهناك عوامل متعدّدة؛ عامل
الرتبية الأ�سرية ،وعامل
احلوادث وامل�ؤ ّثرات االجتماعية؛
ويف ع�صرنا احلايل و�سائل
الإعالم و�أمثالها؛ ولكنّ دور
املعلم يف هذا املجال هو دو ٌر

لو عرف
عمل
الإن�سان �أي ٍ
عظيم يقوم
به ،ف�إنّ دافعه
�سيت�ضاعف،
حتركه
وكذلك ّ
و�إميانه و�سعيه يف
هذا العمل
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فاملعلم ميكنه
�أن ير ّبي هذا
احلدث �أو هذا
الطفل ليكون
عامل ًا ،ومفكر ًا،
ميتلك روح
التحقيق،
ويع�شق البحث
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بار ٌز ومهم .فاملعلم ميكنه �أن
يخ ّل�ص هذه املادة اخلام حتى
من �أ�سر العوامل الوراثية؛ وقد
�أثبت العلم مثل هذا الأمر.
فمثلما ميكن الق�ضاء على
العوامل الوراثية التي ت�ؤدّي �إىل
الأمرا�ض اجل�سمانية من خالل
بع�ض التدابري والوقاية وغريها
من الإجراءات ،فكذلك ميكن
الق�ضاء على العوامل الوراثية
املتع ّلقة بالأخالقيات والروحية
واملعنويات.
فاملعلم ميكنه �أن ير ّبي
هذا احلدث �أو هذا الطفل
ليكون عامل ًا ،ومفكر ًا ،ميتلك
روح التحقيق ،ويع�شق البحث؛
�أو يجعله �إن�سان ًا �سطحي ًا فاقد ًا
للرغبة بالتع ّمق وحت�صيل العلم؛

وميكنه �أن يربيه ليكون �إن�سان ًا
�شريف ًا �صافي ًا حم ّب ًا للخري نقي ًا
طاهر النف�س ،ويقدّمه كذلك
للمجتمع؛ �أو �أن يح ّوله �إىل
�إن�سان �شرير خبيث؛ وميكن
�أن يجعله �إن�سان ًا متفائ ًال واثق ًا
بنف�سه م�ؤمن ًا وحمب ًا للعمل
والن�شاط� ،أو �أن يجعله �إن�سان ًا
حمبط ًا �آي�س ًا منزوي ًا ويقدّمه
للمجتمع؛ وميكنه �أن ي�صنع
�إن�سان ًا متد ّين ًا تقي ًا؛ �أو يف املقابل
�إن�سان ًا متهتك ًا ال يعتني بالقيم
الأخالقية والتعاليم الدينية؛
وميكن للمع ّلم �أن يتغلب حتى
على العوامل اخلارجية امل�ؤ ّثرة
يف الرتبية  -كهذه الو�سائل
الإعالمية و�أمثالها  ،-حتى �أ ّنه
بالتعليم امل�ستم ّر عرب ال�سنني

املتمادية ،والذي يقدّمه لهذه
املادة اخلام �أو هذا الفتى وهذا
القلب امل�ستعدّ ،ميكنه التغ ّلب
على الدور الرتبوي للوالدين؛
فهذا هو دور املعلم.
االهتمام بالرتبية والتعليم
وتطويرهما:
�إنّ املجتمع يحتاج �إىل
امل�ؤمنني املندفعني ال�صبورين
امل�ؤ ّملني املتفائلني املح ّبني
للم�صلحة العا ّمة والراغبني
بالو�صول �إىل قمم الكمال
أ�شخا�ص
الذاتي واالجتماعي� ...
ٌ
مبدعني مفكرين من �أهل
التحقيق والتط ّور ،فمن يح ّقق
هذا الأمر؟ ها هنا يت�ضح
دور املعلم .فاجلهاز التعليمي
والرتبوي هو على هذا القدر من
احل�سا�سية والأه ّم ّية.
وال �شك ب�أنّ هناك الكثري
مما قيل حول ق�ضايا التعليم
ّ
والرتبية ودور املعلمني .فنحن
ظروف ت�سمح
اليوم ل�سنا يف
ٍ
باالكتفاء بالكالم؛ فنحن اليوم

بحاجة �إىل العمل .فالتعليم
والرتبية �سواء على م�ستوى
التنظيم� ،أو يف قطاع ال�صفوف
(الدرا�سية)  -حيث تتواجد
جماميع املعلمني واملر ّبني
واملدراء يف �سائر البالد  -ميكن
�أن يحدّد م�صري هذا البلد
وم�ستقبله .و�صحي ٌح �أنّ التغيري
البنيوي للتعليم والرتبية هو
عم ٌل �أ�سا�س قد ذ ّكرتُ به مرار ًا
امل�س�ؤولني املحرتمني للرتبية
والتعليم يف البالد؛ وبحمد
اهلل قد �سمعتم يف كلمة الوزير
املحرتم �أنّ هناك �إجنازات
ج ّيدة يف هذا املجال ،والتي
يجب �أن حت ّقق تغيري ًا جوهري ًا
يف الرتبية والتعليم على �أ�سا�س
االحتياج ،وعلى �أ�سا�س الأهداف
الكربى ،وعلى �أ�سا�س الإمكانات
العظيمة للبالد والطاقات
الب�شرية؛ وهذا يف مكانه
�صحي ٌح .و�أ�ؤ ّكد يف هذا املجال
على عدم �إيقاف هذا العمل؛
فتابعوا هذا العمل ب�شوقٍ وه ّمة
م�ضاعف ٍة ودوافع ال نهاية لها �إىل

�إنّ املجتمع
يحتاج �إىل
امل�ؤمنني املندفعني
ال�صبورين امل�ؤ ّملني
املتفائلني املح ّبني
للم�صلحة العا ّمة
والراغبني
بالو�صول �إىل قمم
الكمال الذاتي
واالجتماعي.
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بحديثكم
وت�صرفكم
ّ
و�سلوككم ميكنكم
�أن تزرعوا يف هذا
الفتى (الطالب)
الثقة بالنف�س
ومتنحوه الأمل؛
وجتعلوه من
�أهل التواجد
يف امليادين
وال�ساحات؛
وميكنكم �أن
تزرعوا فيه
روحية التد ّين
كما يليق به؛
و�أن جتعلوا منه
�إن�سان ًا حمنّك ًا
مندفع ًا حمب ًا
للمنفعة العامة
واالجتماعية؛
و�أن حتيوا فيه
روح الإبداع.

متامه؛ وهو عم ٌل
�صعب؛ ولكنّ
ٌ
املعلم بلحاظ الدافع ال�شخ�صي
وبلحاظ ال�شعور بامل�س�ؤولية ال
ميكنه �أن يتو ّقف وينتظر حتى
تتح ّقق تلك احلالة املطلوبة يف
التعليم والرتبية .وو�صيتي �إليكم
جميع ًا �أيها املعلمون الأعزاء
ومع ّلمي البالد هو �أن توجدوا
هذا الدور العظيم يف �أنف�سكم؛
واعلموا �أ ّنكم تقومون بدور
عظيم مل�ستقبل البلد.
فبلدنا ولعدّة قرون �أ�صيب
بخ�سائر قا�سية ،وابتُلي بتخ ّلف
كبري ،وعانى من غفل ٍة ال ميكن
ُجربانها؛ وهذا الو�ضع الذي
ن�شاهده اليوم ،ومع ظهور
الثورة الإ�سالمية ،هذه احلركة
اجلديدة ،ينبغي �أن يتح ّرك
البلد على الطريق الذي يليق
بهذا ال�شعب وهذا املرياث،
ويليق بالداعي امل�سلم؛ فهذا ما
يتط ّلب حترك ًا عظيم ًا.

ماذا نريد من الرتبية
والتعليم؟:
ليلتفت معلمونا الأعزاء،
�إىل نوعية الإن�سان الذي يحتاجه
بلدنا يف امل�ستقبل ،واخل�صائ�ص
التي ينبغي �أن تتواجد يف رجالنا
ون�سائنا لأجل البناء املطلوب
لهذا البلد .فهذا بيدكم؛ وهذا
الفتى �أو الطفل الذي يجل�س
�أمامكم يف ال�صفوف هو حتت
يدكم .فبحديثكم وت�ص ّرفكم
و�سلوككم ميكنكم �أن تزرعوا فيه
الثقة بالنف�س ومتنحوه الأمل؛
وجتعلوه من �أهل التواجد يف
امليادين وال�ساحات؛ وميكنكم
�أن تزرعوا فيه روحية التد ّين
كما يليق به؛ و�أن جتعلوا منه
�إن�سان ًا حم ّنك ًا مندفع ًا حمب ًا
للمنفعة العامة واالجتماعية؛
و�أن حتيوا فيه روح الإبداع.
فمع ّلمنا ال�صالح ميكنه �أن
يح ّقق ك ّل ذلك يف نطاق �ص ّفه
الدرا�سي؛ فهذه هي الوظيفة
العا ّمة للمعلمني يف �سائر البالد.
وبالطبع ،ف�إنّ املع ّلم ،ولكي

يتم ّكن من القيام بك ّل هذه
الأعمال ،ف�إ ّنه ي�شعر باحلاجة
�إىل الهداية والتوجيه من �أهل
الب�صرية يف املجتمع واملف ّكرين
واملتخ�ص�صني بالتعليم والرتبية.
ّ
فهذا االحتياج بذاته ي�ؤدّي
�إىل �إيجاد الثمرة .فمثل هذا
االحتياج عندما ينبع من �شعور
املعلمني ،ف�إ ّنه �سوف ينعك�س
مبا�شر ًة �إىل اجلهاز املنتج للبلد؛
يتم �إنتاجه.
فما هو مورد حاجة ّ
وما مل ن�شعر باالحتياج ،ومل
يتم
ن�س�أل ،ومل نطلب ،ف�إ ّنه لن ّ
�إنتاج ذلك الأمر .فهذا هو دور
التعليم والرتبية.
ال�شهيد مط ّهري قدوة
املع ّلمني:
�أذكر هذه اجلملة ب�ش�أن
�شهيدنا العظيم املرحوم �آية
اهلل املطهري ر�ضوان اهلل عليه:
ففي الواقع �إنّ �سلوك ذلك
الرجل الكبري و�سريته هما دلي ٌل
ومعل ٌم بار ٌز ملع ِّلم كامل �شديد
احل�سا�سية جتاه امل�س�ؤولية .ف�إ ّنه

مل يكن يتو ّرع عن النزول �إىل �أي
ميدان من امليادين التي تتط ّلب
ح�ضور مفكر �إ�سالمي؛ فتلك
االنتقادات وامل�صلحيات مل تقدر
على الوقوف �أمامه ومنعه من
النزول �إىل امليدان؛ �سواء يف
امليادين ال�سيا�سية �أو الفكرية.
ومل يكن ال�شهيد مطهري يف
جمال الإجابة عن الأ�سئلة
املتن ّوعة التي كانت ت�شغل يف
ذلك الزمان ذهن �شبابنا مثل
بع�ض مدّعي الثقافة الدينية
الذين يعر�ضون الق�ضايا الغريبة
عن منطق الدين وحمتواه
ب�صبغ ٍة دينية وقالب ديني؛ بل
�إ ّنه مبا�شر ًة ويف النقطة املقابلة
كان يعر�ض املفاهيم الدينية
احلقيقية يف القوالب املتنا�سبة
مع الزمان واملن�سجمة مع
�أ�سئلة املخاطبني واحتياجاتهم.
فلم يكن ي�سعى للح�صول على
ا�ستح�سان جماعة خا�صة �أو فئة
خا�صة �أو جمموعة فكرية مع ّينة.
والتحجر
ولقد واجه التخ ّلف
ّ
الفكري والرجعية واملغالطات

�إنّ �سلوك ذلك
الرجل (ال�شهيد
مطهري) الكبري
و�سريته هي
ٌ
ومعلم بار ٌز
دليل
ٌ
مل ّعم كامل �شديد
احل�سا�سية جتاه
امل�س�ؤولية .ف�إنّه
مل يكن يتو ّرع عن
النزول �إىل �أي
ميدان من امليادين
التي تتط ّلب
ح�ضور مفكر
�إ�سالمي
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الإخال�ص
�صانع
املعجزات.
وعندما
يتحرك
ّ
الإن�سان يف
�سبيل اهلل
على الطريق،
ف�إنّ اهلل
يبارك عمله.
وهذا ما جعل
�أعمال ع�شرات
ال�سنوات لهذا
الرجل الكبري
وهذا ال�شهيد
العزيز ذخري ًة
ال تنتهي
بالن�سبة
للمجتمع

يف جمال الدين  -والتي ن�ش�أت
التحجر والتخ ّلف  -بتلك
من
ّ
ال�شدّة نف�سها التي واجه فيها
ال ِبدع والأفكار الإنحرافية
والإلتقاطية .فهذه كانت
خ�صو�صية ذلك الرجل الكبري.
فلم يتعب؛ وكان �سعيه د�ؤوب ًا .ومل
يكن يفتّ�ش عن العنوان واللقب
ال�شائع يف اجلامعات واحلوزات.
بل نزل �إىل امليدان كمحارب
يف �ساحة الفكر والت�أ ّمل ،وعمل
ب�إخال�ص ،وقد بارك اهلل تعاىل
عمله.
الإخال�ص �صانع املعجزات:
واليوم بعد ثالثني �سنة من
�شهادته ،ف�إنّ كلمات هذا الرجل
الكبري ال زالت جديدة وح ّية؛
وك�أ ّنه قد كتبها لهذا الزمان.
ويف ذلك الزمان كان هناك
أ�شخا�ص يف م�ستويات فكرية
�
ٌ
متعدّدة ي�ستفيدون من كلماته
وفكره ،وكانوا يح�صلون منه
على الإجابات؛ واليوم حيث
وح ّلت الكثري
تقدّمت الأفكار ُ

من الق�ضايا بالن�سبة للأذهان
الباحثة ف�إ ّنه ال زال يجيب عن
الأ�سئلة اجلديدة .فهذه خا�صية
الفكر العميق املتالزم مع
الإخال�ص.
فالإخ ـ ـ ـ ــال�ص �صـ ـ ـ ـ ـ ــانع
املعجزات .وعندما يتح ّرك
الإن�سان يف �سبيل اهلل على
الطريق ،ف�إنّ اهلل يبارك عمله.
وهذا ما جعل �أعمال ع�شرات
ال�سنوات لهذا الرجل الكبري
وهذا ال�شهيد العزيز ذخري ًة ال
تنتهي بالن�سبة للمجتمع .فهذا
العمل على عهدتنا جميع ًا ،ويف
كافة امليادين املختلفة.
الواجبات الرتبوية
والتعليمية للن َُخب:
اليوم ف�إنّ بلدنا و�شعبنا -
وبعد م�ضي ثالثة عقود على
�أكرب احلوادث منذ دخول
الإ�سالم �إىل البالد � -أي قيام
النظام الإ�سالمي الذي هو
�أعظم حادث ٍة  -لفتت �أنظار
العامل الإ�سالمي ك ّله ،ولي�س

املنطقة فح�سب ،بل �أ ّثرت يف
املعادالت ال�سيا�سية العاملية -
وبحمد اهلل هذا ال�شعب وعلى
م ّر العقود الثالثة املا�ضية قد
ح ّقق الكثري من التط ّورات
يف القطاعات املختلفة؛ فمن
اجلدير اليوم �أن يتط ّلع مفكرو
هذا ال�شعب �إىل امل�ستقبل الآتي،
وينظروا ماذا يريدون ،وماذا
يريدون �أن يفعلوا.
معرفة مكامن �ضعف احلالة
الإ�سالمية:
يعي�ش العامل الإ�سالمي اليوم
حالة ت�شتّت وتف ّرق ،فامل�سلمون
وبالرغم من وجود القر�آن بينهم
وح�صولهم على �أكرث التعاليم
ق ّوة و�إحكام ًا ،وب�سبب العوامل
املختلفة مبتلون بالتخ ّلف .فما
هي عوامل هذا الأمر؟ فيجب
التع ّرف عليها .ويجب �أن تكون
ه ّمة �شعب �إيران بحيث ي�صل
�إىل تلك النقطة التي تكون ك ّل
ت�ص ّرفاته وحركاته ونتاجاته
الفكرية مرجعي ًة م�س ّلم ًة ومتقن ًة

يف العامل الإ�سالمي ،ترجع
�إليها ك ّل ال�شعوب؛ فهناك يجد
مف ّكرو ال�شعوب ومثقفو الأمم
�ضا ّلتهم؛ وهذه هي امل�س�ؤولية
التاريخية ل�شعب �إيران .وهذا
هو الطريق املفتوح �أمامنا ب�شكل
طبيعي؛ وعلينا �أن نطوي هذا
الطريق ب�شكل �صحيح؛ فبالثقة
بالنف�س نتح ّرك؛ وننزل ك ّل
طاقتنا وا�ستعداداتنا الإن�سانية
والفكرية والقابليات التي وهبها
اهلل تعاىل لهذا ال�شعب �إىل
امليدان؛ وعندها ف�إنّ م�صري
العامل الإ�سالمي �سوف يتغيرّ ،
وبتبعه يتغيرّ م�صري العامل.
تبعات انعدام الرتبية
و�س ُبل املواجهة:
الأخالقية ُ
�إنّ عامل اليوم يتح ّرك
ب�صور ٍة �سيئة؛ والعامل يعي�ش
و�ضع ًا �سيئ ًا؛ فالأخالقيات ُيدا�س
عليها يف هذه الدنيا .وتتل ّقى
ال�شعوب �ضربات هذا االنحطاط
الأخالقي ،ويلتفت مف ّكروها �إىل
هذه اخل�سارة الكربى؛ ويت�ألمّ ون،

علينا �أن نطوي
هذا الطريق
ب�شكل �صحيح؛
فبالثقة بالنف�س
نتحرك؛ وننزل
ّ
ّ
كل طاقتنا
وا�ستعداداتنا
الإن�سانية
والفكرية
والقابليات التي
وهبها اهلل تعاىل
لهذا ال�شعب �إىل
امليدان؛ وعندها
ف�إنّ م�صري العامل
الإ�سالمي �سوف
يتغيرّ  ،وبتبعه
يتغيرّ م�صري
العامل
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التكليف ٌ
ثقيل،
والطريق
ٌ
طويل ،والعمل
�صعب؛ و�أ ّما
ٌ
نهاية الطريق
فهي الب�صرية
والنورانية
امل�شهودة ،والتي
الرب
مينحها ّ
املتعال ،فهذا ما
يراه الإن�سان.
فنهاية الطريق
ٌ
وا�ضحة ،والأفق
وا�ضح ،وميكن
ٌ
طي هذا الطريق
ّ
ب�شكل ج ّيد

وجند ذلك يف كلماتهم .فمن
�صراط
املمكن �أن نتح ّرك يف
ٍ
يكون �سبب ًا لنجاة الب�شرية.
فهذا امل�صري املهول الذي ينتظر
الب�شرية ميكن تغيريه؛ واخلطوة
الأوىل هي �أن نبد�أ نحن هذا
التح ّرك الكبري ،ونوجد ذلك
التح ّول العظيم ،ولن�شرع من
التعليم والرتبية .وقد ت�أ ّمنت
بحمد اهلل ،وطوال هذه ال�سنوات
الثالثني البنى التحتية يف
القطاعات املختلفة وب�شكل جيد.
فيمكن التح ّرك على �أ�سا�س
هذه البنى التحتية .فالتكليف
ثقي ٌل ،والطريق طوي ٌل ،والعمل
�صعب؛ و�أ ّما نهاية الطريق فهي
ٌ
الب�صرية والنورانية امل�شهودة،
الرب املتعال،
والتي مينحها
ّ
فهذا ما يراه الإن�سان .فنهاية
الطريق وا�ضح ٌة ،والأفق وا�ض ٌح،
طي هذا الطريق ب�شكل
وميكن ّ
ج ّيد.

ُ�س ُبل مواجهة التحدّ يات
والعداوات:
�إنّ العداوات موجود ٌة.
ففي ك ّل جناح يح ّققه �شعب
�إيران ي�شعر البع�ض يف العامل
بالإحباط .والقوى العظمى
ّ
�ست�صطف ب�شكل طبيعي مقابل
هذه التح ّركات التي ال تن�سجم
مع منافعها وم�صاحلها؛ فهذه
�أمو ٌر مل تكن غري متو ّقعة؛ و�إ ّنها
�أ�شيا ٌء متوقع ٌة لك ّل �شعب ينزل
�إىل ميدان اجلهاد العظيم يف
احلياة .و�إنّ �شعبنا منذ بداية
الثورة و�إىل اليوم ال زال على
هذه احلركة يف مواجهة هذه
املوانع؛ فهذه املوانع لي�ست
ب�شيء .ف�إ ّنها تهديداتٌ يطلقونها
وكلماتٌ ينطقون بها واعرتا�ضات
يظهرونها ،وجتربة �شعب �إيران
قد �أظهرت �أنّ هذه الإعرتا�ضات
لي�س لها �أي ت�أثري يف �إبطاء
حركة ال�شعب ،و�سوف ي�ستمر
هذا ال�شعب على الطريق .واملهم
هو �أن يعرف ك ّل �إن�سان دوره؛
وك ّل �إن�سان� ،أينما كان ميكنه

�أن يعرف ب�شكل �صحيح ،تكليفه
امللقى على عاتقه ،ويقوم به؛
واهلل تعاىل � -إن �شاء اهلل -
�سوف يعني.
و�إ ّننا ن�أمل �أن ي�ستم ّر
امل�س�ؤولون املحرتمون يف وزارة
التعليم والرتبية ،وبااللتفات
�إىل هذه احلقائق امله ّمة وهذه
امل�س�ؤولية الثقيلة ،ويتابعوا
هذا العمل الكبري به ّمة عالية،
و�سعي م�ضاعف ،وجهد م�ستم ّر
�إن �شاء اهلل .و�أن تتقدّموا �أيها
املعلمون الأعزاء يف هذا العمل
يف � ّأي نقط ٍة كنتم يف هذا البلد،
بالرجاء والتو ّكل على اهلل تعاىل
والنظر �إىل رحمته وهدايته
وثوابه �إن �شاء اهلل.
ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يثيبكم

جميع ًا ،ويفرح الأرواح املط ّهرة
ل�شهدائنا الأعزاء الذين و ّفروا
هذه الإمكانية ل�شعبنا؛ لكي وال�سالم عليكم
يتم ّكن من النهو�ض ب�أعباء ورحمة اهلل
وبركاته
الق�ضايا الرئي�سة .و�إن �شاء اهلل
يح�شر اهلل تعاىل روح �إمامنا
الكبري املطهر { ،الذي
�شقّ لنا هذا الطريق مع الأرواح
الط ّيبة لأوليائه ،وي�شملكم
جميع ًا بالأدعية الزاكية حل�ضرة املهم هو �أن يعرف
ّ
بقية اهلل �أرواحنا فداه.
كل �إن�سان دوره؛
وكل �إن�سان،
�أينما كان ميكنه
�أن يعرف ب�شكل
�صحيح ،تكليفه
امللقى على عاتقه،
ويقوم به.
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و�صية الإمام {:
يف �إحدى الأزمات ال�صحية التي طر�أت
على الإمام(قده) وحني و�صلتُ �إليه مل يكن
قد قابله �أحد بعد ...وح�سب القاعدة ف�إنّ �أهم
ما يكون يف ذهن الإمام { ينبغي �أن يقوله
لنا ،وال �سيما يف هذه اللحظات احل�سا�سة ،و�إن
اجلمل التي قالها ...جملتان �أو ثالث ،وقد
دونتها ،حيث قال« :كونوا �أقوياء»« ...تو ّكلوا
على اهلل»« ...كونوا �أ�شداء على الكفاء رحماء
بينكم» .وح�سب نظري �أ ّنه ميكن تلخي�ص و�صية
الإمام { ذات الثالثني �صفحة بهذه اجلمل
القليلة(((.

76

جم�سد القر�آن:
الإمام { ِّ
“كان ُخ ُلقه القر�آن” ،يعني كان القر�آن
املج�سد .ونحن اليوم يجب �أن نقول يف م�س�ألة
َّ
�إمامنا العظيم { �إ ّنه كان الإ�سالم الثوري
املج�سد يف احلياة،
املج�سد ...الإ�سالم الأ�صيل َّ
َّ
ويف الأخالق ،ويف الإح�سا�سات ،ويف عقد
((( من كالم ل�سماحته ،بتاريخ 1367/4/12 :هـ�.ش

الن ّيات؛ حيث كان وا�ضح ًا يف فنائه من
�أجل اهلل .وقد جزاه اهلل تعاىل ،فالعمل
الذي �أُجنز بيد هذا العظيم يف هذا العهد
عمل ال نظري له ،فمن بعد الأنبياء �أويل
العزم  Rمل ينجز �أحد هكذا حركة
عظيمة(((.
لقد ك ّنا �أموات ًا ح ّق ًا ف�أحيانا الإمام
{ ،وك ّنا تائهني فهدانا الإمام {،
وك ّنا غافلني عن الوظائف العظيمة
للإن�سان وللم�سلم ف�أيقظنا ،ودلنا على
الطريق(((...
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((( من كالم ل�سماحته ،بتاريخ 1369/3/14 :هـ�.ش.
((( من كالم ل�سماحته ،بتاريخ 1368/4/19 :هـ�.ش.
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�أبرز ما جاء يف كالم �سماحة القائد }:
••ي�ش ّكل ا�ستيعاب القر�آن علم ًا وعم ًال قيمة
َ�ضرورة
العودة �إىل واقعية ،وللعثور على ح ّل لك ّل م�شكلة حياتية كان ال
َ
القر�آن ب ّد من الرجوع �إىل القر�آن .فالقر�آن ِمالك قبول �أي
حديث �أو �أ�سلوب �أو مدّعى ،ومعياره ال�صائب.
••�إنّ املت�س ّلطني وامل�ستكربين �أدركوا  -وبكلّ
و�ضوح � -أنّ القر�آن رغم هذا احل�ضور غري الكامل
يف حياة الأ ّمة ،لن ي�سمح لت�س ّلطهم ونفوذهم �أن
ي�سلكا �سبيلهما املن�شودين ،ولذا فقد و�ضعوا خطة
حذف القر�آن ب�شكل كامل.
••العودة �إىل القر�آن هي عودة �إىل احلياة التي
تليق بالإن�سان ،وهي امله ّمة امللقاة على عاتق امل�ؤمنني
بالقر�آن ،ويف طليعتهم العارفون به ،والعلماء
واملب ّلغون الدينيون.
••العودة �إىل القر�آن �شعار لو يطرح ب�شكل حقيقي
وجدّي ،ال�ستطاع �أن يقدّم الفارق بني احلقّ والباطل.
ولذلك يجب �أن ال تتح ّمل ال�شعوب الإ�سالمية وجود
تلك القوى التي ال تريد �أن تقبل م�س�ألة العودة اىل
القر�آن.
••ال�شعب ُي�شاهد اليوم يف �أفق حياته ،ويف
عالقاته االجتماعية ،ويف �شكل حكومته وحمتواها،
ويف مناقبية قادته ،ويف �سيا�سته اخلارجية ،ويف
نظام التعليم والرتبية لديه ،ي�شاهد يف ك ّل ذلك
ملعات من التعليم القر�آين.
••احملوا �شعار العودة �إىل القر�آن �إىل �أقطاركم،
وان�شروه بني �شعوبكم ،و�شجعوهم وق ّربوهم من
حتقيق هذا ال�شعار .و�إنيّ لآمل �أن تعينكم وتهديكم
روح القر�آن وباطنه يف هذا امل�سعى املبارك.

قال تعاىل يف كتابه العزيز:
«كتاب �أنزلناه �إليك لتخرج
النا�س من الظلمات �إىل النور
ب�إذن ربهم �إىل �صراط العزيز
احلميد»(((.
وورد عن ر�سول اهلل �“ :Pإذا
التب�ست عليكم الفنت كقطع الليل
املظلم فعليكم بالقر�آن ،ف�إ ّنه �شافع
م�ش ّفع وماحل م�صدّقَ ،من جعله �أمامه
قاده �إىل اجل ّنةَ ،ومن جعله خلفه �ساقه
�إىل النار ،وهو الدليل ّ
يدل على خري
�سبيل ،وهو كتاب فيه تف�صيل وبيان
وحت�صيل ،وهو الف�صل لي�س بالهزل،
وله ظهر وبطن ،فظاهره حكم،
وباطنه علم ،ظاهره �أنيق ،وباطنه
عميق ،له تخوم وعلى تخومه تخوم ،ال
حت�صى عجائبه وال تبلى غرائبه ،فيه
م�صابيح الهدى ومنار احلكمة ،ودليل
جل
على املعرفة ملن عرف ال�صفة ،فل ُي ِ
ينج
جال ب�صره ،وليبلغ ال�صفة نظره ُ
من عطب ويتخ ّل�ص من ن�شب”(((.
وعن الإمام علي :Q
“واعلموا �أنّ هذا القر�آن هو النا�صح
الذي ال يغ�ش ،والهادي الذي ال ي�ض ّل،
واملحدّث الذي ال يكذب ،وما جال�س
القر�آن �أحد �إال قام عنه بزيادة �أو
((( ابراهيم .1

((( الكايف ،ج� ،1ص .599

�إذا التب�ست عليكم
الفنت كقطع الليل
املظلم فعليكم
بالقر�آن ،ف�إنّه
�شافع م�شفّع
وماحل م�صدّ ق،
َمن جعله �أمامه
قاده �إىل اجلنّة،
و َمن جعله خلفه
�ساقه �إىل النار،
وهو الدليل يدلّ
على خري �سبيل...
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ي�شكّل ا�ستيعاب
القر�آن علم ًا
وعم ًال قيمة
واقعية ،وللعثور
حل ّ
على ّ
لكل
م�شكلة حياتية
كان ال بدّ من
الرجوع �إىل
القر�آن .فالقر�آن
مالك قبول �أي
حديث �أو �أ�سلوب
�أو مدّ عى ،ومعياره
ال�صائب
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نق�صان :زيادة يف هدى �أو
نق�صان يف عمى”(((.
وعليه ف�إنّ من ال�ضرورة
مبكان �أن تر ّكز الأ ّمة الإ�سالمية
اليوم على هذا التعريف الذي
قدّمه نبي الإ�سالم  Pللقر�آن.
فالبيئة التي عاي�شها امل�سلمون
مل تُل َّوث اىل هذا احل ّد الذي
تلوثت به اليوم من �سحب �سوداء
مرتاكمة وقطع الليل املظلم.

ولكي ُيعزل الإ�سالم عن
احلياة ،ف�إنّ �أكرب و�سيلة و�أكرثها
�أثر ًا هي �إخراج القر�آن عن
املجال الذهني والقلبي والعملي
للأ ّمة الإ�سالمية .وهذا بالت�أكيد
ما عمل له املت�س ّلطون الأجانب
والعمالء الداخليون لهم،
�سالكني بذلك هذه ال�سبيل؛
عرب اال�ستعانة ب�شتى الأمناط
والو�سائل.

�سيا�سة عزل القر�آن عن
احلياة:
من خالل مراجعة التاريخ
جند القر�آن الكرمي  -ومنذ
اخلطوات الأوىل التي تلت حت ّول
اخلالفة الإ�سالمية �إىل ال�سلطنة
الطاغوتية  -وقد حت ّول يف الواقع
�إىل زائدة كمالية ،وخرج ب�شكل
ر�سمي  -و�إن مل يكن ذلك ب�شكل
ا�سمي  -عن املجال احلياتي
للم�سلمني� ،إال �أنّ ما حدث يف
جاهلية القرن الع�شرين من
خالل عمل الأجهزة ال�سيا�سية
والإعالمية املع ّقدةُ ،يع ّد �أخطر
من ذلك مبراتب و�أكرث بعث ًا على
القلق بال ريب.

�ضرورة ا�ستيعاب القر�آن
علم ًا وعم ًال:
�إنّ القر�آن هو الكتاب
املقدّ�س ،والنور ،والهدى،
والفرقان بني احلقّ والباطل،
واحلياة ،وامليزان ،وال�شفاء
تتم هذه اخل�صال
والذكر؛ وال ّ
 ب�شكل عملي � -إال �إذا ّمت قبلكل �شيء ا�ستيعابه فهم ًا وتطبيقه
عم ًال.
فلقد كان القر�آن يف ع�صر
احلكم الإ�سالمي يف ال�صدر
الأول ،هو القول الف�صل والكلمة
الأخرية ،وحتى �أحاديث الر�سول
 Pف�إ ّنه يجب �أن تُعر�ض عليه؛
وكان َح َملة القر�آن يتمتّعون
مبكانة مرموقة يف املجتمع بعد
�أن كان الر�سول  Pقد �أعطى

((( نهج البالغة� ،ص.252

الأ ّمة التعليم القائل�“ :أ�شراف
وح َملة
�أمتي �أ�صحاب الليل َ
القر�آن”.
فكان ا�ستيعاب القر�آن
علم ًا وعم ًال ي�ش ّكل قيمة واقعية،
وللعثور على ح ّل لك ّل م�شكلة
حياتية كان ال ب ّد من الرجوع �إىل
القر�آن .فالقر�آن مالك قبول
�أي حديث �أو �أ�سلوب �أو مدّعى،
ومعياره ال�صائب .وكان عليهم
�أن يعرفوا احلقّ والباطل من
ّ
لي�شخ�صوا
وجهة نظر القر�آن
مناذجهما وم�صاديقهما يف
ميدان احلياة.
مالب�سات �إبعاد القر�آن عن
�ساحة احلياة:
منذ فقدت القوى احلاكمة
على املجتمعات امل�سلمة القيم
الإ�سالمية واغرتبت عنها،
ور�أت يف القر�آن  -وهو الناطق
باحلقّ وفرقان احلقّ والباطل
 عقبة يف �سبيلها ،بد�أ ال�سعياحلثيث لإبعاد كالم اهلل عن
ميدان احلياة ،ووجد عقيب
ذلك الف�صل بني الدين واحلياة
االجتماعية ،والتفريق بني
الدنيا والآخرة ،والتقابل بني
املتد ّينني الواقعيني و�أهل الدنيا

املقتدرين ،و�أُبعد الإ�سالم عن
مركز �إدارة جماالت احلياة
االجتماعية للمجتمعات امل�سلمة،
ليقت�صر على امل�ساجد واملعابد
والبيوت وزوايا القلوب ،وهكذا
ُو ِجد الف�صل بني الدين واحلياة
بك ّل ما عاد به من خ�سارة على
املدى الطويل.
ومن الطبيعي �أنّ القر�آن
يتم الهجوم الوا�سع
قبل �أن ّ
للمت�س ّلطني الغربيني -
ال�صليبيني وال�صهاينة  -و�إن مل
يكن موجود ًا يف املجال احلياتي
باملعنى احلقيقي �إال �أ ّنه كان
يحت ّل مكانه يف �أذهان امل�سلمني
وقلوبهم  -على تفاوت بينهم يف
ذلك  -غري �أنّ الهجوم ال�صليبي
 ال�صهيوين يف القرن التا�سعع�شر ،مل ي�ستطع �أن يتح ّمل
حتى هذا القدر �أي�ض ًا .ف�إ ّنهم
ال ي�ستطيعون �أن يتح ّملوا وجود
القر�آن الذي ي�صدر بك ّل و�ضوح
�أمر “و�أعدوا لهم ما ا�ستطعتم
من قوة ومن رباط اخليل”،
وي�صدح بقول“ :ولن يجعل اهلل
للكافرين على امل�ؤمنني �سبي ًال”،
فالقر�آن الذي يريد للم�ؤمنني �أن
يكونوا �إخوة فيما بينهم ،و�أ�شداء
غ�ضاب ًا على �أعدائهم ،ال ميكن

�إنّ ه�ؤالء
املت�س ّلطني �أدركوا
 ّبكل و�ضوح � -أنّ
القر�آن رغم
هذا احل�ضور
غري الكامل يف
حياة الأ ّمة ،لن
ي�سمح لت�س ّلطهم
ونفوذهم �أن
ي�سلكا �سبيلهما
املن�شودين ،ولذا
فقد و�ضعوا خطة
حذف القر�آن
ب�شكل كامل
83

العودة �إىل
القر�آن هي عودة
�إىل احلياة التي
تليق بالإن�سان،
وهي امله ّمة
امللقاة على عاتق
امل�ؤمنني بالقر�آن،
ويف طليعتهم
العارفون به،
والعلماء واملب ّلغون
الدينيون
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�أن يتح ّمله املت�س ّلطون ال�ساعون
لل�سيطرة على �أز ّمة �أمور
امل�سلمني ،ونهب ك ّل �شيء لديهم.
�إنّ ه�ؤالء املت�س ّلطني �أدركوا
 بك ّل و�ضوح � -أنّ القر�آن رغمهذا احل�ضور غري الكامل يف
حياة الأ ّمة ،لن ي�سمح لت�س ّلطهم
ونفوذهم �أن ي�سلكا �سبيلهما
املن�شودين ،ولذا فقد و�ضعوا
خطة حذف القر�آن ب�شكل
كامل ،وطبيعي �أن ال متتلك
 ولن متتلك  -هذه اخلطةتطبيق ًا عملي ًا؛ ذلك �أنّ اهلل
تعاىل قد وعد الأ ّمة الإ�سالمية
بحفظ القر�آن دائم ًا ،على �أ ّننا
ال ن�ستطيع �أن ّ
نغ�ض النظر
عن نتائج ذلك ال�سعي الوا�سع
الأبعاد الذي ّمت من ِق َب ِلهم يف
هذا ال�صدد.
بع�ض جماالت �إق�صاء
القر�آن عن احلياة:
�ألقوا اليوم نظرة على
ميدان حياة امل�سلمني� ،أين
جتدون القر�آن؟ فهل جتدونه يف
�أجهزة احلكومات؟ �أو يف النظم
االقت�صادية؟ �أو يف تنظيم
العالقات واملنا�سبات بني النا�س
بع�ضهم مع البع�ض الآخر؟

يف املدار�س واجلامعات؟ يف
ال�سيا�سة اخلارجية والعالقات
بني الدول؟ يف تق�سيم الرثوات
الوطنية بني فئات ال�شعب؟ يف
�أخالقية امل�س�ؤولني يف املجتمعات
الإ�سالمية وكل فئات ال�شعوب
التي تت�أ ّثر بهم  -قلي ًال �أو كثري ًا
؟ يف ال�سلوك الفردي للح ّكامامل�سلمني؟ يف العالقات بني
الرجل واملر�أة؟ يف الأر�صدة
امل�صرفية؟ يف �أمناط املعا�شرة؟
يف �أي مكان من احلركة العا ّمة
ولن�ستثن
واالجتماعية للنا�س؟
ِ
من ك ّل هذه امليادين احلياتية
امل�ساجد وامل�آذن و�أحيان ًا بع�ض
الربامج  -التي ال تع ّد �شيئ ًا -
من الإذاعات رياء ًا وخداع ًا
لعا ّمة النا�س .ولكن هل جاء
القر�آن لهذا فقط؟ لقد كان
ال�سيد جمال الدين الأفغاين قبل
مئة �سنة يبكي و ُيبكي لهذا الأمر،
حيث عاد القر�آن يقت�صر على
الإهداء والتزيني والتالوة يف
املقابر والو�ضع على الرفوف...
ولكن ماذا حدث يف املئة �سنة
هذه؟ ترى �أال يبعث و�ضع القر�آن
لدى الأ ّمة الإ�سالمية على القلق؟

ال بدّ من عودة �إىل القر�آن:
�إنّ احلديث ك ّله يرت ّكز
على �أنّ القر�آن ،كتاب حياة
الإن�سان� ...إن�سان الالنهاية،
الإن�سان املتكامل ،الإن�سان ذي
الأبعاد ،الإن�سان الذي ال ح ّد
لتكامله؛ و�إنّ هذا الهادي واملع ّلم
للإن�سان قادر على �أن يرعاه يف
ك ّل الع�صور ،و�إنّ نظام احلياة
الالئق بالإن�سان� ،إنمّ ا يتع ّلمه
الإن�سان من القر�آن ال غري ،و�إنّ
الأ�ساليب التي يجب �أن يتّبعها
لريفع عن كاهله �أنواع الظلم
والتفرقة ،والف�ساد ،واجلهل،
والطغيان ،واالنحراف والدناءة
واخليانة التي ابتُلي بها خالل
تاريخه الطويل فكانت عقبة يف
�سبيل ر�شده وتعاليه؛ كل هذه
الأ�ساليب �إنمّ ا ميكن �أن تكون
عملية يف ظ ّل الهداية القر�آنية
ّ
واملخطط الذي طرحه الكتاب
ال�سماوي للحياة الإن�سانية.
والعودة �إىل القر�آن هي
عودة �إىل احلياة التي تليق
بالإن�سان ،وهي امله ّمة امللقاة
على عاتق امل�ؤمنني بالقر�آن ،ويف
طليعتهم العارفون به ،والعلماء
واملب ّلغون الدينيون.
وهذه العودة �شعار لو يطرح

ب�شكل حقيقي وجدّي ،ال�ستطاع
�أن يقدّم الفارق بني احلقّ
والباطل .ولذلك يجب �أن ال
تتح ّمل ال�شعوب الإ�سالمية وجود
تلك القوى التي ال تريد �أن تقبل
م�س�ألة العودة اىل القر�آن.
من مظاهر العودة �إىل
القر�آن:
�إ ّننا بعد �أن ابتُلينا  -كذلك
 بالبعد عن القر�آن ،و�أُ�صبناب�آثار الت�آمر �ض ّد القر�آن من ِق َبل
الأعداء العامليني ،قد ذقنا طعم
العودة �إىل القر�آن .و�إنّ انت�صار
الثورة الإ�سالمية العظيمة يف
�إيران ،و�إقامة نظام اجلمهورية
الإ�سالمية ل ُيعدّان من الآثار
املباركة الكربى لهذه العودة.
فال�شعب ُي�شاهد اليوم
يف �أفق حياته ،ويف عالقاته
االجتماعية ،ويف �شكل حكومته
وحمتواها ،ويف مناقبية قادته،
ويف �سيا�سته اخلارجية ،ويف
نظام التعليم والرتبية لديه،
ي�شاهد يف ك ّل ذلك ملعات من
التعليم القر�آين ...و�إنّ الذي
هب علينا حل ّد الآن �إنمّ ا هو
ّ
ن�سيم من ج ّنة القر�آن� ...إال �أنّ
الطريق �أمام ال�سعي واحلركة

ال�شعب ُي�شاهد
اليوم يف �أفق
حياته ،ويف
عالقاته
االجتماعية ،ويف
�شكل حكومته
وحمتواها ،ويف
مناقبية قادته،
ويف �سيا�سته
اخلارجية ،ويف
نظام التعليم
والرتبية لديه،
ي�شاهد يف ّ
كل ذلك
ملعات من التعليم
القر�آين
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احملوا �شعار
العودة �إىل
القر�آن �إىل
�أقطاركم،
وان�شروه بني
�شعوبكم،
و�شجعوهم
ّ
وقربوهم من
ّ
حتقيق هذا
ال�شعار .و�إنيّ
لآمل �أن تعينكم
وتهديكم روح
القر�آن وباطنه
يف هذا امل�سعى
املبارك
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ما زال مفتوح ًا للو�صول �إىل
بحبوحة هذه اجل ّنة الواقعية.
و�إنّ م�ؤمتر الفكر الإ�سالمي
لي�ؤدّي ر�سالة �سامية� ،إذ يعر�ض
قائمة باملعارف القر�آنية ،ويقوم
بخطوة على �سبيل طرح املعرفة
القر�آنية من جديد .فالبحث
يف املو�ضوعات التي جاءت يف
جدول �أعمال هذا امل�ؤمتر،
يجب �أن ميتلك القدرة على
منح الأذهان امل�ستعدّة الإذعانَ
ب�أنّ ك ّل ما تتط ّلبه �إدارة حياة
اجتماعية الئقة متوافر يف
القر�آن ،وذلك من املعرفة
الذهنية �إىل الأ�ساليب العملية،
ومن العقيدة الهادية املح ّفزة
واملع ّبئة للنفو�س �إىل النظم
املتن ّوعة ،والتي ت�ش ّكل �أق�سام ًا
خمتلفة للحياة االجتماعية ،ومن
حتليل ما�ضي التاريخ الب�شري
�إىل التنب�ؤ مب�ستقبل الإن�سان.
�إ ّننا جند الفل�سفات
والإيديولوجيات املادية املتن ّوعة
قد و�صلت �إىل طرق م�سدودة،
وذلك على ال�صعيد الذهني
والعملي ،فعجزت بالتايل
عن اجتذاب القوى الإن�سانية
وتعبئتها.
والدور الآن للحاكمية

القر�آنية؛ لتقوم ب�س ّد الفراغ
املوجود يف الأذهان والأعمال
الإن�سانيةّ ،
وتب�شر بتح ّقق الوعد
القر�آين “ليظهره على الدين
كله”.
واجبات املجتمع جتاه
القر�آن:
عليكم �أنتم �إخوتي و�أخواتي
�أن توا�صلوا ممار�ساتكم حول
حمور القر�آن ،وتنقلوه من
جماالت املعرفة �إىل �ساحات
العمل ،ومن القراءة �إىل
التف�سري ،ومن القبول الذهني
�إىل التحقق اخلارجي .فاحملوا
�شعار العودة �إىل القر�آن
�إىل �أقطاركم ،وان�شروه بني
�شعوبكم ،و�شجعوهم وق ّربوهم
من حتقيق هذا ال�شعار .و�إنيّ
لآمل �أن تعينكم وتهديكم روح
القر�آن وباطنه يف هذا امل�سعى
املبارك.
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املنا�سبة :تعيني الأمريال فدوي
قائد ًا لبحرية احلر�س.
الزمان.3/5/2010 :
�أ�صدر قائد الثورة الإ�سالمية �آية
اهلل العظمى ال�سيد علي اخلامنئي }
ُحكم ًا عينّ مبوجبه الأمريال علي فدوي
قائد ًا ل�سالح البحر يف حر�س الثورة
اال�سالمية.
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وقد جاء يف ُحكم القائد }:
نظر ًا لتعيني الأمريال �صفاري رئي�س ًا لك ّلية
ال�ضباط يف حر�س الثورة ،وبنا ًء على اقرتاح
القائد العام لقوات حر�س الثورة الإ�سالمية،
وخدماتكم وجتاربكم الق ّيمة ف�إنيّ �أُع ّينكم
قائد ًا للق ّوة البحرية حلر�س الثورة.
و�أتو ّقع من جنابكم ،وعرب اال�ستفادة من
الكوادر امل�ؤمنة والفاعلة ،ومن خالل ا�ستخدام
الأجهزة املنا�سبة� ،أن ت�شهد وترية ت�أهّ ب هذه
القوة ،يف ت�أدية مها ّمها املناطة بها ،ت�سارع ًا
ّ
مطرد ًا.
و�أ�شكر الأمريال �صفاري على خدماته
الق ّيمة التي قدّمها خالل فرتة تو ّليه قيادة
�سالح البحر ،متم ّني ًا له التوفيق والنجاح يف
م�س�ؤول ّيته اجلديدة.

املنا�سبة :زيارة معر�ض طهران
الدويل للكتاب.
الزمان.12/05/2010 :
من كالم �سماحته:
•�إنّ قراءة الكتب من الأعمال الأ�سا�سية
يف احلياة ،و�إذا و�صلنا �إیل هذه القناعة فلن
مينعنا �أي �شيء �آخر عن قراءة الكتب.
•ينبغي للمجتمع �أن ي�أن�س بالكتاب وي�ألفه.
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املنا�سبة :مرا�سم عزاء ال�سيدة
الزهراء .O
الزمان.14/05/2010 :
�أقيمت مرا�سم عزاء مبنا�سبة �أيام
ا�ست�شهاد ال�سيدة فاطمة الزهراء ،O
بح�ضور �آية اهلل العظمی ال�سيد القائد علي
اخلامنئي } ،يف ح�سينية الإمام اخلميني
{.
وح�ضرت املرا�سم  -التي ا�ستمرت عدّة
�أيام � -شرائح ال�شعب املختلفة ،وم�س�ؤولو
ومراث� ،أُلقيت
الدولة ،حيث ت�ض ّمنت خطب ًا
ٍ
بعد �صالتي املغرب والع�شاء ،وا�ستمرت
املرا�سم حتی يوم الثالثاء الثامن ع�شر من
�أيار  2010م املوافق للرابع من جمادي
الثاين  1431هـ.ق.
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املنا�سبة :ا�ستقبال رئي�س جمهورية
�سريالنكا.
الزمان.16/05/2010 :
من كالم �سماحته:
•العالقات بني �إيران و�سريالنكا متج ّذرة،
ولك ّنها مل تكن �أبد ًا �أح�سن حا ًال من الوقت
الراهن؛ �إذ توجد �أر�ضيات وحم ّفزات جيدة
ملزيد من التعاون.
•فل�سطني �شعب مظلوم يواجه اجلفاء من
كل ناحية ،وعد ّوه اجلالد؛ �أي �إ�سرائيل ،وبدعم
من �أمريكا ي�ستخدم كل الإمكانيات ل�سحق
حقوق الفل�سطينني .فعلى كل الذين يتو ّلون
م�س�ؤوليات يف بلدانهم التفكري مبمار�سة دور
فاعل فيما يتع ّلق بدعم فل�سطني.
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املنا�سبة :ا�ستقبال رئي�س جمهورية
ال�سنغال.
الزمان.16/05/2010 :
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من كالم �سماحته:
•البلدان الإ�سالمية بتوافرها علی �إمكانيات
�إن�سانية هائلة و�إمكانيات جغرافية كبرية ت�ش ّكل هوية
عظيمة وحقيقة كبرية ،و�إذا نزلت �إیل ال�ساحة فلن
ي�ستطيع �أحد جتاهلها.
•من �أجل تقريب العالقات بني البلدان الأع�ضاء
يف هذه املنظمة واالهتمام بامل�صالح العامة امل�شرتكة
يجب تعزيز منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي من الناحية
ال�سيا�سية والروح الإ�سالمية.
•ت�أ�س�ست منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي يف الأ�سا�س من
�أجل دعم فل�سطني وق�ضية القد�س ،واليوم حيث يعمل
ال�صهاينة علی تطبيق �سيا�سة تهويد القد�س واخلليل
و�سائر املناطق الفل�سطينية ينبغي لهذه املنظمة تركيز
اهتمامها علی ق�ضية القد�س اخلطرية .وعلی جميع
البلدان الإ�سالمية �أن ت�شعر �أنّ ق�ضية القد�س هي
ق�ض ّيتها.
•�إنّ تقارب البلدان الإ�سالمية �أكرث ف�أكرث حال ة
�ضرورية ،فال�صهاينة الغا�صبون املدعومون من قبل
�أمريكا يجب �أن يكونوا دائم ًا حتت �ضغط البلدان
الإ�سالمية �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا.
•ث ّمة �إمكانيات وفر�ص جيدة لتنمية العالقات بني
البلدين �أكرث ف�أكرث ،ويجب اال�ستفادة منها.

املنا�سبة :ا�ستقبال رئي�س جمهورية
الربازيل.
الزمان.16/05/2010 :
من كالم �سماحته:
••ال�سبيل الوحيد لتغيري الظروف غري
العادلة احلالية يف العامل هو التعاون وتنمية
العالقات بني الدول امل�ستق ّلة .وعلی هذا
الأ�سا�س ف�إنّ اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
ترحب بالتعاون مع الربازيل يف الق�ضايا
ّ
الثنائية والدولية.
••الربازيل بلد كبري وم�ؤ ّثر يف ق�ضايا �أمريكا
الالتينية والق�ضايا الدولية ،ومواقف احلكومة
الربازيلية يف الأعوام الأخرية كانت م�ستق ّلة
ويف االجتاه املعاك�س ملواقف �أمريكا.
••الطريق الوحيد لتغيري العالقات الظاملة
جد ًا ال�سائدة اليوم يف العامل يكمن يف تقارب
احلكومات امل�ستق ّلة من بع�ضها وممار�سة
�أدوارها.
••لقد و�ضعت القوی الكربی للعامل عالقات
من نوع عمودي تقع علی ر�أ�سها قوة عظمی،
وهذه العالقات يجب �أن تتغيرّ وتغيريها ممكن.
••�إنّ القوی املهيمنة وعلی ر�أ�سها �أمريكا
غري مرتاحة ب�شدّة للتعاون وتنمية العالقات
بني البلدان امل�ستقلة وت�أثريها يف الق�ضايا
العاملية ،والنموذج البارز لهذه امل�س�ألة هو
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ال�ضجيج الذي افتعله الأمريكان حول زيارة رئي�س جمهورية الربازيل
لإيران ،ذلك �أ ّنهم يعار�ضون مثل هذه العالقات.
••نعتقد �أنّ الكثري من البلدان التي ته ّم�شت يف املائتي �سنة الأخرية
ب�سبب �سيا�سات القوی اال�ستعمارية ميكنها �أن متار�س دورها الآن.
ومثال علی ذلك :املواجهة الأمريكية للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية
يف الأعوام الثالثني الأخرية ،ولك ّننا نعتقد يف هذا اخل�ضم �أنّ الن�صر
حليف اجلانب الذي يكون علی احلقّ وي�صرب يف هذا ال�سبيل.
••ال�شعب الإيراين مل ُي�صب بالفناء يف �صموده طوال الأعوام
الثالثني �أمام �أمريكا ،ولي�س هذا وح�سب ،بل ازداد ق ّوة وجت ّذر ًا.
••لن ّ
تكف القوی الكربی عن التقدّم والتمادي �إال �إذا �أُجربت علی
التو ّقف.
••�سوف يعني اهلل بال �شك ال�شعوب التي ت�سري يف طريق الأهداف
ال�سامية العليا وتتو ّكل عليه ،ونحن ن�ؤمن بهذا الن�صر الإلهي وقد
�شاهدناه ب�أعيننا يف الأعوام الثالثني املن�صرمة.
••مثلما نعتقد بالعون الإلهي ن�ؤمن كذلك بت�أثري العزمية الوطنية
وقدرتها.
••بو�سع البلدين اال�ستفادة من جتارب بع�ضهما يف املجاالت
املختلفة.
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املنا�سبة :ا�ستقبال رئي�س جمهورية
اجلزائر.
الزمان.17/05/2010 :
من كالم �سماحته:
•ال�شعب اجلزائري �شعب �شجاع ورائد
وتقدّمي ،وقد جت ّلى ذلك يف �سوابق الكفاح
والثورة التي ّ
�سطرها ال�شعب اجلزائري �ضد
اال�ستعمار.
•م�ستوی العالقات بني احلكومتني الإيرانية
واجلزائرية من حيث الو ّد وال�صميمية مل يكن
يف �أي وقت م�ضی بامل�ستوی الذي هو عليه
الآن ،ومكانة العالقات بني البلدين مت ّر حالي ًا
بظروف ا�ستثنائية.
•�ضرورة رفع م�ستوی التعاون االقت�صادي
بني البلدين �أكرث ،فظروف اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية حالي ًا تختلف اختالف ًا
كبري ًا ع ّما قبل ثالثني �سنة.
•�إنّ التقدّم واملكت�سبات الكبري ة التي
ح ّققتها اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية كانت
نتيجة ال�ضغوط واحل�صار الذي فر�ضه الغرب،
حيث جعل ذلك �إيران تر ّكز علی مواهبها
وقدراتها وطاقاتها الداخلية.
•جميع البلدان الإ�سالمية بو�سعها االرتقاء
�إیل مثل هذه املكانة والتقدم العلمي الذي
يح�صل يف �إيران� ،شريطة �أن تعتمد علی
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وتو�سع تعاونها مع الآخرين.
طاقاتها الداخلية ّ
•اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية م�ستعدّة لو�ضع جتاربها وقدراتها
يف املجاالت املختلفة حتت ت�صرف البلدان الإ�سالمية.
•لو عملت البلدان الإ�سالمية مب�س�ؤولياتها حيال فل�سطني؛ ملا
�شهدنا اليوم تنفيذ الكيان ال�صهيوين مل�ؤامراته اخلطرية �ضد
فل�سطني ،ومنها �سيا�سات التهويد.
•علی منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي �أن تقوم بتح ّرك وخطوة عملية
جادّة مقابل الكيان ال�صهيوين.
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املنا�سبة :ا�ستقبال رئي�س جمهورية
زميبابوي.
الزمان.17/05/2010 :
من كالم �سماحته:
•تُع ّد العالقات بني اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية وزميبابوي عميقة وودّية وباقية،
ف�ض ًال عن �أنّ �إمكانيات تنمية العالقات بني
البلدين �أكرب بكثري من امل�ستوی احلايل،
و�إيران �سوف تبقی دائم ًا �إیل جانب زميبابوي.
•�ضرورة تفعيل جماعة الـ  15وتقارب
البلدان وال�شعوب امل�ستقلة �أكرث ،فطباع ّ
التدخل
لدی القوی الكربی بالء كبري علی الإن�سانية،
وال�سبيل الوحيد ملواجهته هو مزيد من التعاون
بني البلدان وال�شعوب امل�ستق ّلة.
•�إذا كانت البلدان امل�ستق ّلة متعاطفة
ومتعاونة فلن ت�ستطيع �أمريكا و�سائر القوی �أن
تفعل �شيئ ًا.
•علی الرغم من ال�ضغوط والعراقيل التي
افتعلها الغرب �ضد اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية طوال الأعوام الثالثني املا�ضية �إال
�أ ّنهم مل ي�ستطيعوا فعل �شيء ،ولن ي�ستطيعوا
بعد الآن �أي�ض ًا فعل �شيء.
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ال�سجاد  Qون�صائحه
من مواعظ الإمام
ّ
“ابن �آدم� ،إ ّنك ال تزال بخري ما كان لك واعظ من
نف�سك ،وما كانت املحا�سبة من ه ّمك ،وما كان اخلوف
لك �شعار ًا ،واحلذر لك دثار ًا”(((.
رغم �أنّ الإن�سان لي�س يف غنى عن مواعظ الآخرين،
�إ ّال �أنّ املوعظة النابعة من �صميم الإن�سان وداخل ّيته هي
�أف�ضل املواعظ؛ لأنّ الإن�سان �أعلم ب�صفاته وعيوبه من
غريه.
ّ
هم الإن�سان على حما�سبة
فيجب �أن يرتكز ّ
نف�سه .و�إذا مل يحا�سبنا الآخرون فال يعني هذا �أن ال
نحا�سب �أنف�سنا .فاملحا�سبة تع�صم الإن�سان من املزالق
امل�ستقبلية.
واملراد باخلوف خوف اهلل وعذابه ،وال�سيئات التي
يرتكبها الإن�سان ،ولي�س اخلوف من النا�س والقوى
الورقية.
واحلذر مبعنى االحتياط ،ولك ّنه ال يعني �أن ُيقلع
ال�سوح
الإن�سان عن الن�شاط والعمل ،بل عليه ولوج ُ
وامليادين املختلفة ،و�أن يراعي يف الوقت نف�سه جانب
االحتياط واحلذر ،وهذا هو �أي�ض ًا معنى التقوى.
((( حتف العقول� ،ص.280
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الكتاب :بحث يف املهادنة.
امل�ؤلّف :الإمام القائد ال�سيد
علي اخلامنئي }.

تعريف بالكتاب:
تُع ّد هذه الدرا�سة ق�سم ًا من �سل�سلة بحوث يف فقه
الدولة الإ�سالمية ل�سماحة الإمام القائد ال�سيد علي
اخلامنئي }.
وقد عالج �سماحته مو�ضوع “املهادنة” �ضمن عدّة
حماور ،تدور حول بيان حقيقة الهدنة و�شرائطها و�أحكامهاّ ،ثم تط ّرق يف نهاية
املطاف �إىل بع�ض الفروع.
وميتاز هذا البحث ،ناهيك ع ّما توافر عليه من د ّقة وعمق ،ب�أ�صالة
منهج ّيته؛ �إذ يلم�س القارئ يف مطاوي البحث العناية التا ّمة بالقر�آن الكرمي
واعتماده �أ�سا�س ًا يف ك ّل ا�ستدالالته �أو معظمها.
حمتويات الكتاب:
•حقيقة الهدنة.
•حكم الهدنة.
•ا�شرتاط الهدنة بوجود امل�صلحة.
•ا�شرتاط املدة يف الهدنة.
•ال�شروط التي تذكر يف عقد الهدنة.
•بقية �أحكام الهدنة.
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غايات ال�سفر
ال�شخ�صي،
�أو ال�سفر
ّ
ال�شغلي
وال�سفر
ّ
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تارة تكون الغاية من ال�سفر هي العمل.
و�أخرى تكون �أمر ًا خا�ص ًا .وثالثة تكون مر ّكبة
منها.
و�سوف ن�ستعر�ض ذلك �ضمن امل�سائل الآتية:

1 -1من مل ي�صدق على �سفره �أ ّنه �سفر للعمل عرف ًا� ،أو مقدّمة
ال�صالة ،ويجب
للعمل فهو ك�سائر امل�سافرين يجب عليه التق�صري يف َ
عليه الإفطار يف ال�صوم .وهذا من قبيل ال�سفر �إىل زيارة الأماكن
املقدّ�سة(((.
�2 -2إذا �سافر ّ
املوظف� ،أو العامل ونحوهما �إىل مكان عمله،
ولكن كان �سفره هذا لأجل ق�ضاء بع�ض الأغرا�ض ال�شخ�صية ،ولي�س
للعمل يجب عليه التق�صري ،حتّى و�إن كان �سفره هذا �إىل حم ّل �شغله؛
لأ ّنه �سافر �إليه لغري �شغله وعمله(((.
ال�شخ�صي اليوجب
3 -3املرور على مكان العمل �أثناء ال�سفر
ّ
التمام ،وال يوجب قطع �سفره اخلا�ص �أي�ض ًا ،ولذلك ي�ص ّلي فيه
ق�صر ًا(((.
4 -4لو كانت الغاية من ال�سفر البحث عن العمل فهذا لي�س
يق�صر فيه(((.
�سفر ًا �شغلي ًا ،بل ّ
�5 -5إذا �سافر �إىل حم ّل عمله بق�صد العمل فوجده مغلق ًا-
مث ًال -ومل ي ُقم ب� ّأي عمل هناك فهذا ال�سفر بحكم ال�سفر
ال�شغلي؛ لأنّ
ّ
(((
الغاية منه كانت هي العمل ،وكان قا�صد ًا للعمل �أي�ض ًا بهذا ال�سفر .
�6 -6إذا �سافر �إىل حم ّل العمل؛ لأجل العمل ،وبعد انتهائه من
اخلا�صة وال�شخ�صية فهذا ال�سفر حكمه حكم
عمله قام ببع�ض الأمور
ّ
ال�شغلي .والقيام بالعلم اخلا�ص فيه �أثناء �سفر امله ّمة الإدارية
ال�سفر
ّ
((( �أحكام ال�سفر� ،س .82و�أجوبة اال�ستفتاءات� ،س.667
((( �أحكام ال�سفر� ،س.73
((( �أحكام ال�سفر� ،س .64
((( الأر�شيف� ،إ�ستفتاء خطي.
((( الأر�شيف ،ا�ستفتاء خطي.

بعد ق�ضائها ال يوجب تغيرّ حكم �سفر امله ّمة الإدارية(((.
�7 -7إذا �سافر �إىل حم ّل العمل؛ لأجل العمل ،ولك ّنه بعد انتهاء عمله
و�شخ�صي ،كزيارة الأقارب �أو
خا�ص
فيه بات فيه ليلة من �أجل القيام ب�أمر ّ
ّ
ال�شغلي عليه .وجمرد البقاء
الأ�صدقاء – مث ًال -فهذا ال مينع من �صدق ال�سفر
ّ
اخلا�صة ،وكذا البيتوتة فيه ال مينع من
يف مكان العمل؛ لأجل القيام بالأمور
ّ
ذلك ،في�صلي فيه متام ًا(((.
�8 -8إذا مل يكن ال�سفر �إىل مكان العمل لأجل العمل الذي ي�سافر �إليه
ال يلحقه حكم ال�سفر للعمل .و�أ ّما �إذا كان ال�سفر من �أجل العمل ،ولكن يقوم
خا�صة ،من قبيل زيارة الأقارب والأ�صدقاء،
يف الأثناء يف حم ّل العمل ب�أعمال ّ
و�أحيان ًا يبقى هناك ليلة �أو �أكرث ،فحكم ال�سفر من �أجل العمل ال يتغيرّ بذلك(((.
و�شخ�صي مع ًا ترتّب على
خا�ص
�9 -9إذا �سافر لأجل العمل ،ولأجل �أمر ّ
ّ
ال�شغلي ،حتّى و�إن كانت الغاية املذكورة على نحو
�سفره هذا حكم ال�سفر
ّ
اال�شرتاك� ،أو التداخل� ،أو ال�ضميمة� ،أو التبعية .وذلك لأنّ املناط �أن يكون
ال�سفر لأجل العمل ،ولو كان معه غريه(((.
و�شخ�صي ،وبعد و�صوله
خا�ص
�1010إذا �سافر �إىل مكان العمل لأجل �أمر ّ
ّ
�إىل هناك بدا له �أن يقوم بالعمل� ،أو بقي فيه لأجل العمل يف اليوم التايل،
ال�شغلي؛ لأ ّنه مل ُين�شىء �سفره من �أجل
فهذا ال�سفر ال يرتتّب عليه حكم ال�سفر
ّ
(((
العمل ،ولو بنحو التبعية� ،أو ال�ضميمة من �أول الأمر .
�شخ�صيّ ،ثم من هناك ق�صد الذهاب
�1111إذا �سافر �سفر ًا خا�ص ًا لأمر
ّ
�إىل حم ّل العمل ،وكان بينهما م�سافة �شرعية ترتّب عليه حكم ال�سفر
ال�شغلي(((.
ّ
طي امل�سافة ال�شرع ّية عدل
�1212إذا �سافر �سفر ًا ّ
خا�ص ًا ،ولك ّنه يف �أثناء ّ
عنه ،وق�صد الذهاب �إىل عمله ف�إن كانت هناك م�سافة �شرعية من مكان
�شغلي ،ويرتتّب عليه �أحكامه(((.
العدول �إىل حم ّل العمل ف�سفره هذا �سفر ّ
((( �أجوبة اال�ستفتاءات� ،س .645و�أحكام ال�سفر� ،س.61
((( �أحكام ال�سفر� ،س.65
((( �أحكام ال�سفر� ،س .60و�أجوبة اال�ستفتاءات� ،س.644
((( الأر�شيف� ،إ�ستفتاء خطي.
((( الأر�شيف� ،إ�ستفتاء خطي.
((( الأر�شيف� ،إ�ستفتاء خطي.
((( الأر�شيف� ،إ�ستفتاء خطي.
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�سماحة �آية اهلل ال�شيخ �صابري
الهمداين
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
بعد �شهادة جمع من العلماء العظام وف�ضالء
احلوزة العلمية والآيات العظام بفقاهة القائد
ّ
املعظم �آية اهلل العظمى ال�سيد اخلامنئي (م ّد
ظ ّله العايل) واجتهاده وقدرته الكاملة على
ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية ،فال �أرى ب�أ�س ًا وال
�إ�شكا ًال يف تقليده ،بل �أرى ذلك �أن�سب و�أ�صلح؛
نظر ًا �إىل امل�صاعب املوجودة بني امل�سلمني
وامل�صائب امل�ؤملة اجلارية فيهم؛ لأ ّنه حفظه
اهلل و�أطال عمره ،فقيه عامل ورع ب�صري
بزمانه يليق وي�ستحقّ �أن يكون مرجع ًا ديني ًا،
.كما كان ويكون زعيم ًا وقائد ًا �سيا�سي ًا
بتاريخ 27 :جمادي الثاين 1415هـ.ق
�أحمد �صابري الهمداين
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االعت�صام بجامعة طهران
يف يوم  22بهمن ( )1979/2/11ويف الأيام التي َق ِدم فيها الإمام { �إىل
طهران ،كان مركز العمليات هو مدر�سة “الرفاه” ،و�أ ّما حم ّل �سكن الإمام(قده) فكان
مدر�سة “علوي” رقم اثنني.
بالن�سبة �إلينا� ،ش ّكلنا مركز عمليات �آخر يف مدر�سة “علوي” الإ�سالمية ،ينه�ض
مبهام الإعالم ،ويقوم بـ�إر�سال املبعوثني �إىل امل�صانع لكي يوجهوا العمال ،ويحول دون
نفوذ بع�ض العنا�صر املخ ّربة التي �أخذت تت�ش ّكل داخل امل�صانع .و�إنّ مراكز �إعالمية
�أخرى ،من قبيل مركز الإعالم التابع للإمام { ،ومركز الإعالم الإ�سالمي،
ومدر�سة ال�شهيد مطهري التي انبثقت فيما بعد من ذلك املركز الإعالمي ال�صغري،
وحتو ّلت بعد ذلك �إىل فروع له.
كنت يف �أحد تلك الأيام من�شغ ًال ببع�ض الأعمال ،وعندها ا�ستوقفني �أحد الأ�صدقاء
قائ ًال� :أنتم هنا من�شغلون ب�أعمالكم وال تعرفون �أنّ ال�شيوعيني ذهبوا �إىل املعامل
وامل�صانع ،و�أخذوا يح ّر�ضون الع ّمال ،وميار�سون �أعما ًال تخريبية.

وكانت تلك اللحظات متخمة باحلوادث العظيمة ،بحيث مل
َتدَ ْع للذهن قدرة الرتكيز على مثل هذه الأمور ،كما مل يكن متاح ًا
لهذا املكان ال�صغري �أن ي�ستوعب التح ّوالت املتتالية التي كانت
ت�أتي مت�سارعة ،مبا تنطوي عليه من انت�صارات وم�شكالت.
فقد كانت �أيام ًا �صعبة متالطمة باحلوادث ،وكانت تلك الأيام
بحيث مل يكن مبقدور �أي �إن�سان �أن ميار�س املوقف الف�صل فيها.
وب�إزاء �ضخامة التح ّوالت مل �أع ِنت بكالم ذلك ال�صديق� ،إىل
�أن جاء بعد �أيام وقدّم تفا�صيل �أو�سع حول املو�ضوع ،ف�شعرت �أنّ
الو�ضع خطري ،ولذلك ق ّررت الذهاب �إىل املوقع بنف�سي ،ف�س�ألته
عن �أكرث املواقع �أه ّم ّية وح�سا�سية ،فذكر يل ا�سم �أحد امل�صانع.
ف�سجدت هلل �شكر ًا ...وعندما ذهبت �إىل هناك ،ر�أيت الأمر
كما ذكر �صديقنا� ،إذ كان تعداد العاملني يف ذلك امل�صنع 800
عامل ،التحق بهم  500من ال�شيوعيني من ال�شباب والفتيات.
و�إنّ املناطق ال�صناعية يف طهران قريبة �إىل بع�ضها ،ولذا
كان ما يقع يف �أي م�صنع ي�سري ب�سرعة �إىل امل�صانع الأخرى،
وقد كان من �أهداف ال�شيوعيني �أن يبنوا لأنف�سهم قاعدة .وتمَ َّثل
�أ�سلوبهم بتهديد �أ�صحاب املعامل وامل�صانع وتخويفهم لتعزيز
الروح املعنوية للعمال ،وبهذه الطريقة ي�ستطيع ال�شيوعيون �أن
ين ّفذوا ما يريدونه.
فق�ضيت يوم ًا يف هذا امل�صنع مهت ّم ًا بح ّل م�شكالت الع ّمال
وتو�ضيح الأمور ،ويف اليوم الثاين (يوم  22بهمن) يف هذا امل�صنع
عندما و�صلني خرب هجوم احلر�س الإمرباطوري على مق ّر الق ّوة
اجلوية ،حيث ف�شل هذا الهجوم بوا�سطة اجلماهري ،التي ّ
تدخلت
مل�صلحة القوة اجلوية �ضد احلر�س الإمرباطوري.
وكنت يف طريق العودة �إىل مركز قيادة الثورة ،وحينما
�سمعت املذياع يعلن فج�أة :هنا �صوت الثورة الإ�سالمية يف �إيران،
نزلت من ال�سيارة مبا�شرة وهويت �إىل الأر�ض �ساجد ًا.
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