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خططت يف جوارحنا مقولة حيـاة �سارت بنا 
مواكب فداء...

للحّق فيها  اأفئدتنا بذور ع�سق  وغـر�ست يف 
عظيـم ولء...

نازعة  باريـها  نحو  ترنو  الـروح  فاأ�سحت 
عنها كّل رداء...

حتى  �سفر  لها  يحّط  ل  عروج  يف  لت�سارع 
ت�ستقّر بنعمة فناء...
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اأن تكونوا دائمًا يف حالة تقّدم؛ لأّن العدو ينتظر  يجب 
الأر�سية املالئمة للنفوذ، وهو يتحنّي فر�سة تاأخّركم لي�سّن 

هجومه. واأف�سل طريقة ل�سّد هجومه هي الهجوم عليه. 
كما اأّن تقّدمكم وتطّوركم هو هجوم على العدو. فالبع�س 
يت�سّور اأّن الهجوم على الأعداء معناه حمل املدفع والأ�سلحة 
اخلطابات،  خالل  من  ال�سيا�سي  الت�سّدي  اأو  ما  مكان  اإىل 
ول �سك باأّن هذا لزم يف حمّله، ولكّن الهجوم ل يكون بهذه 
اأُّمر  ولأبنائه وملن  لنف�سه  الإن�سان  بناء  فاإّن  الأمور فح�سب، 
اأعظم  من  لهو  الإ�سالمية  الأّمة  هذه  اأفراد  ولبقية  عليهم 

الأعمال يف هذا ال�سدد))).

)))   جمهوري اإ�سالمي، 25/ 9/ 375)هـ.�س)996)م).
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لأجل اأْن اأزيد من فرتة بقائي يف البيت قرب عائلتي؛ 
ة  لتعوي�سهم عن فرتة احلرمان من وجود الأب بينهم خا�سّ
وال�سجن  النفي  بني  ق�سيتها  التي  الثورة  قبل  ما  فرتة  يف 
)َكَنَبة)  ي�سرتوا  اأْن  املكتب  من  طلبُت  فقد  والختفاء، 
مبقعدين - ولي�س طقمًا كاماًل - من الأثاث واإر�ساله اإىل 
الظهر  اآلم  لتفادي  عليها؛  اجللو�س  اأ�ستطيع  حتى  البيت، 
املكتبّية  اأعمايل  بع�س  اإجناز  من  ولأمتّكن  والقدمني، 
لفرتة  بقائي  اإىل  اإ�سافة  والتقارير،  الر�سائل  كمطالعة 

اأطول يف البيت.
قد  عائلتي  اأّن  فوجدُت  البيت،  اإىل  ذهبُت  ذلك  وبعد 
�سبب  �ساألتهم عن  فلّما  اخلارج،  )الَكَنَبة) يف  هذه  تركت 
ذلك، اأجابوا: لقد ق�سينا حياتنا بب�ساطة، فال نحتاج الآن 
اإىل هذا الأثاث، فاأخربتهم: اإّنني قد ا�سرتيُتها من اأموايل 
اأطول  اأبقى فرتة  اأموال املكتب، حتى  ة ولي�ست من  اخلا�سّ
يف البيت، عندها قالوا: ما دام الأمر هكذا �سنتحّمل هذه 

)الَكَنَبة)؛ لأجل بقائك معنا فرتة اأطول.
ال�سيد  مكتب  يف  الإخوة  اأّن  بالإ�سارة  واجلدير 
القائد)دام ظله) قد ا�سرتوا هذه )الَكَنَبة) من �سوق بيع 
من  قطعة  عليها  وو�سعوا  اأ�سلحوها  ثم  امل�ستعمل،  الأثاث 

 .(1(
القما�س، واأر�سلوها اإىل بيت �سماحة القائد {

معاون  مــروي،  اأحمد  ال�سيخ  وامل�سلمني  الإ�سالم  حّجة  ل�سماحة  كالم  من     (((
العالقات احلوزوية يف مكتب �سماحة الإمام القائد اخلامنئي { نقاًل 

عن الإمام القائد اخلامنئي {.
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القادة  كبار  لقائه  عند  خطابه 
الع�شكريني والأمنيني.

التاريخ: 11/04/2010.

اأبرز ما جاء يف خطاب القائد {:
اإّن ظاهرة “اعتبار الذات تابعة للهدف، ل 	•

اأّن الهدف تابٌع للذات”، والتي بانت بنف�سها يف 
نظام اجلمهورية الإ�سالمية، وجتّلت يف مرحلة 
مهمة  ظاهرة  لهي  وتبلورت،  املقّد�س  الدفاع 

جدًا؛ وهي بحّق مورد لل�سكر.
اأنتم ت�ستطيعون اأن ت�سّقوا طريقًا، وتنجزوا 	•

عماًل ينعم ال�سعب على اأ�سا�سه ل�سنوات متمادية 
على �سعيد الدين والدنيا؛ وهذا اأمٌر ل ميكن اأن 
تعدله اأية عبادٍة اأو �سالة ليل اأو خدمٍة متو�سطٍة 
من  اأ�سمى  اأمٌر  وهو  اهلل؛  خللق  م  ُتقدَّ عادّية  اأو 

ذلك بكثري.
اأكرب. 	• اخلطر  كان  اأعلى  املقام  كان  كّلما 

هو  الأخطار  هذه  وجه  يف  للوقوف  ال�سبيل  واإّن 
مالحظة التكليف وجماهدة هوى النف�س.

من 	• بها  يقوم  اأن  ينبغي  التي  الأعمال  من 
بالطلب،  اهلل  اإىل  نتوّجه  اأن  ومثلكم  مثلي  هم 
حبوتنا  التي  النعمة  هذه  تبّدل  ل  اإلهنا!  ونقول: 
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البلد  م�سري  �سعيد  على  موؤثر  حملٍّ  يف  التواجد  فر�سة  وهي   - بها 
وال�سعب - اإىل نقمة.

هم 	•  ،Q املوؤمنني  اأمري  كالم  بح�سب  امل�سّلحة  القّوات  اإّن 
ح�سون هذه الأّمة والبالد. فاحل�سن ينبغي اأن يكون قائمًا دومًا ول 
ُيخرتق؛ ولهذا يجب على القّوات امل�سّلحة اأن حتافظ دومًا على ثباتها.

العامل ينبغي 	• الت�سّلط والظلم، ويف مثل هذا  العامل هو عامُل  اإّن 
الإنتباه كثريًا واحلذر اأكرث والعمل بحنكٍة وتدبرٍي و�سجاعة.

الأمور: 	• هذه  على  العتماد  يف  يكمنان  وثباته  نظام  اأي  قّوة 
الإنخداع  وعدم  الرا�سخ،  والعزم  ال�سمود،  على  والقدرة  الإميان، 

بالعبارات املع�سولة.
والأمنية، 	• الع�سكرية  الإبداعية يف اخلطط  الأعمال  اجّتهوا نحو 

ويف كيفية مواجهة العدّو؛ ويف نوعية اخلداع، واأ�سكال التدابري؛ فهذه 
اأعماٌل مهّمة. واأوؤّكد باخل�سو�س على نوعّية تنظيم القّوات امل�سّلحة.
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عيد  الأعزاء  الإخوة  اأيها  لكم  اأبارك 
ف�سل  هو  الذي   - الربيع  واإطاللة  النوروز 
اأنتم الذين  اللطافة والبهجة وجتديد احلياة - 
ت�سعون على عاتقكم حماًل ثقياًل، ونحن �سهود 
يف  الكبرية  وجهودكم  وم�سّقاتكم  م�ساعيكم 
القطاعات املختلفة واملرتبطة بكم. اإن �ساء اهلل 
يتقّبل منكم جميعًا هذه اجلهود، ويوّفقكم حتى 
تتمّكنوا - مثلما اأعلنت هذه ال�سنة ل�سعب اإيران 
وكذلك  عديدة،  اأ�سعافًا  امل�ساعفة  بالهّمة   -
واأن  اأ�سعافًا عديدة،  امل�ساعف  وال�سعي  بالعمل 
وتو�سلوا  الرحبة،  امليادين  من  املزيد  تفتتحوا 
يف  الإ�سالمية  للجمهورية  امل�سّلحة  القوات 
النظام  بهذا  يليق  الذي  املقام  اإىل  الأمر  واقع 
وين�سجم مع اأفراد موؤمنني و�سادقني وخدومني 

اأمثالكم. 
هذا  يف  الكربى  اهلل  نعم  من  اإّن  الواقع  يف 
م�سوؤولني  وجود  امل�سّلحة  القوات  على  الزمان 
نعّده  اأن  ينبغي  ما  وهو  وحري�سني؛  �سادقني 

نعمًة كربى توجب ال�سكر.
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الذات تابعة للهدف ل 
العك�س:

الذات  »اعتبار  ظاهرة  اإّن 
تابعة للهدف، ل اأّن الهدف تابٌع 
يف  بنف�سها  بانت  والتي  للذات«، 
الإ�سالمية،  اجلمهورية  نظام 
وجتّلت يف مرحلة الدفاع املقّد�س 
مهّمة  ظاهرة  لهي  وتبلورت، 
ال�سكر.  مورد  بحّق  وهي  جدًا؛ 
نعان  ومل  ل  اأّننا  هذا  يعني  ول 
كل  يف  م�سوبني  اأ�سخا�س  من 
لة،  املح�سّ ففي  املراحل؛  هذه 
الروحيات  اأنواع  خمتلف  هناك 
والأخالقيات يف جميع الطبقات 
ولكّن  والأفراد؛  وال�سرائح 

الأغلبية هي ما َذَكرُت. 

معرفة قدر النت�شاب 
للقوات امل�شّلحة:

اإىل  اأنظر  عندما  اإّنني 
 - اأنتم  وهم   - الأعّزاء  القادة 
حقًا؛  تعاىل  اهلل  اأ�سكر  فاإّنني 
ال�سعب  هذا  على  ل  تف�سّ حيث 
الأعمال  هذه  راأ�س  على  وجعل 
العنا�سر  هذه  مثل  الكربى 

املوؤمنة واملخل�سة. 
�سكركم  ينبغي  الذين  اأنتم 
علينا،  اهلل  نعمة  بو�سفكم 
جعل  اأن  اهلل  ن�سكر  اأن  وعلينا 
الفر�سة  وهذه  التوفيق  هذا 
بهذه  تقوموا  حتى  ن�سيبكم  من 
الأعمال املهّمة. فنحن جميعًا - 
فردًا  مّنا،  واحد  وكل  واأنتم  اأنا 
نكون  اأن  باإمكاننا  كان   - فردًا 
حياتنا  يف  فاعلني  اأ�سخا�سًا 
�سيٌخ  جيد،  تاجٌر  اخلا�سة؛ 
ون�سعى  طيب،  جامعيٌّ  �سالح، 
ال�سخ�سية  وم�ساحلنا  لأنف�سنا 
تعاىل  اهلل  عند  نحمل  اأن  دون 
عمل  من  به  نقوم  فما  وزرًا؛ 
فيه  يكون  اأن  جدًا  املمكن  من 
حمٌل  عاتقنا  فعلى  ووبال،  وزٌر 
لزمًا،  لي�س  هذا  ومثل  ثقيل؛ 
باإمكانه  كان  مّنا  واحد  كل  لأّن 
عادية،  حياة  اإىل  ين�سرف  اأن 
ولكن ما كان لُيكتب له مثل هذا 
متّثلونه  الذي  املحوري  الدور 
اليوم يف بلدكم ونظامكم. فلهذا 
حملٍّ  يف  ُجعلتم  اأّنكم  ن�سكراهلل 
ميكن اأن تكونوا فيه اأ�سحاب دوٍر 

اإّن ظاهرة 
»اعتبار الذات 

تابعة للهدف، ل 
اأّن الهدف تابٌع 
للذات«، والتي 

بانت بنف�شها يف 
نظام اجلمهورية 

الإ�شالمية، 
وجتّلت يف مرحلة 

الدفاع املقّد�س 
وتبلورت، لهي 
ظاهرة مهّمة 

جدًا؛ وهي بحّق 
مورد ال�شكر



20

واإرادتكم  فح�سوركم  اأ�سا�س. 
اإخال�سكم  ودرجة  وعرفانكم 
ترتك ب�سماتها على م�سري هذا 
م�ستقبل  ويف  تاريخه،  يف  البلد، 
�سعيد  على  ولي�س  ال�سعب،  هذا 
لقرٍن  بل  �سنة،  اأو ع�سرين  ع�سر 
اأو قرنني. بحيث اإّنه لو كان اأثرًا 
ح�سنًا فاإّن هذه ال�سدقة اجلارية 
جميع  من  اأف�سل  حينها  �ستكون 

الأ�سياء ول يعدلها �سيء.
ت�سّقوا  اأن  ت�ستطيعون  فاأنتم 
ينعم  عماًل  وتنجزوا  طريقًا، 
ل�سنوات  اأ�سا�سه  على  ال�سعب 
الدين  �سعيد  على  متمادية 
اأن  ميكن  ل  اأمٌر  فهو  والدنيا؛ 
تعدله اأية عبادٍة اأو �سالة ليل اأو 
ُتقّدم  عادّية  اأو  متو�سطٍة  خدمٍة 
اأ�سمى من  اأمٌر  خللق اهلل؛ فهذا 

ذلك بكثري. 
هذه  اهلل  اأعطانا  لقد 
اأن  فعلينا  واأنتم؛  اأنا  الفر�سة، 
الأمر  وغاية  �ساكرين.  نكون 
الكربى،  الأعمال  من  كغريه  اأّنه 
كثريٌة؛  فيها  الغنيمة  تكون  حيث 
فاإّن الغرامة فيها ثقيلٌة وخِطرة: 

»من له الغنم فعليه الغرم«، فهما 
ال�سعود  مثل  متبادلن؛  اأمران 
�سقط  فلو  اجلبال.  لت�سّلق 
فخطره  الأعلى  من  الإن�سان 
على  ي�سقط  اأن  من  بكثري  اأكرب 
�سبيل املثال من على ارتفاع مرٍت 
اأو مرتين، ولكن ذلك املكان هو 
املرتفع العايل، وكّلما كان املقام 
اأعلى كان اخلطر اأكرب. وال�سبيل 
الأخطار  هذه  وجه  يف  للوقوف 
وجماهدة  التكليف  مالحظة  هو 
اأّن  الأمر  فلي�س  النف�س.  هوى 
الإن�سان مو�سوع �سمن جمموعة 
يعرف  اأن  دون  الإبهامات  من 
عليه  اإّن  بل  كال،  يفعل؛  ماذا 
املخالفة  النف�س  اأهواء  خمالفة 
وجماهدتها،  والدين  لل�سرع 
ومتابعة التكليف والواجب دومًا.  
وهو   - الطريق  هذا  �سلكنا  فلو 
ماذا  نعلم   - �سهاًل  خطًا  لي�س 
براأيي،  ولهذا،  نفعل.  اأن  ينبغي 
اأن  ينبغي  التي  الأعمال  من  اأّن 
ومثلكم  مثلي  هم  من  بها  يقوم 
بالطلب  اهلل  اإىل  نتوّجه  اأن 
هذه  تبّدل  ل  اإلهنا!  ونقول:« 

اأنتم ت�شتطيعون 
اأن ت�شّقوا طريقًا، 
وتنجزوا عماًل 
ينعم ال�شعب على 
اأ�شا�شه ل�شنوات 
متمادية على 
�شعيد الدين 
والدنيا
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وهي   - بها  حبوتنا  التي  النعمة 
موؤثر  حملٍّ  يف  التواجد  فر�سة 
على �سعيد م�سري البلد وال�سعب 
- اإىل نقمة؛ فال جتعل ما يوجب 
الأجر موجبًا للوزر«. ول �سك باأّن 
فلن�ستمد  ب�سعينا.  مرتبٌط  هذا 
الهّمة  ونقّوي  العون،  اهلل  من 

و�سوف يتحّقق ذلك. 

القوات امل�شّلحة ح�شون 
الإ�شالم:

بح�سب  امل�سّلحة  القّوات  اإّن 
 ،Q املوؤمنني  اأمري  كالم 
والبالد.  الأّمة  هذه  ح�سون  هم 
قائمًا  يكون  اأن  ينبغي  فاحل�سن 
يجب  ولهذا  ُيخرتق؛  ول  دومًا 
اأن حتافظ  على القّوات امل�سّلحة 
داخل  ففي  ثباتها.  على  دومًا 
وظروٌف  اأحداٌث  تقع  احل�سن 
نائمون  فالبع�س  خمتلفة؛ 
والبع�س  م�ستيقظون،  واآخرون 
هو  من  ومنهم  يتنازعون، 
بعزائه؛  واآخر  بزفافه  م�سغوٌل 
اأن  ينبغي  احل�سن  هذا  ولكّن 
احلالت  هذه  جميع  يف  يبقى 

العني  بهذه  فانظروا  منيعًا. 
اأن  فيجب  امل�سّلحة.  القّوات  اإىل 
تبقى هذه املناعة دومًا. فلو ُوجد 
احلّرا�س  وقام  ال�ستحكام،  هذا 
مبهّمتهم  عليه  املتواجدون 
وحافظوا على يقظتهم وحذرهم 
ومل  العدو  حتّركات  ور�سدوا 
اأية زاويٍة  فاإّن الأمن  يغفلوا عن 
م�ستتّبًا؛  �سيبقى  احل�سن  داخل 
ويف ظّل هذا الأمن ميكن للنا�س 
اأن ينالوا دينهم ودنياهم. وهذا 
الأمن.  هذا  دون  ميكن  ل  ما 
القوات  منعة  على  فاحلفاظ 
دينٌي ل ميكن  اأ�سٌل  هو  امل�سّلحة 
اأن  اجلميع  فعلى  عنه.  الغ�ّس 
يكونوا منتبهني، القوات امل�سّلحة 
املتعاقبة،  واحلكومات  نف�سها، 
الدعم.  يقّدم  اأن  ال�سعب  وعلى 
يكون  اأن  ينبغي  احل�سن  فهذا 
احلالت  جميع  ففي  منيعًا. 
فاإّن  داخله،  يف  حدث  ومهما 
ح�سن القّوات امل�سّلحة ينبغي اأن 

يبقى حمفوظًا. 
للمعقول  ت�سبيٌه  هذا  اإّن 
كل  يف  فللح�سن  باملح�سو�س. 

احل�شن ينبغي 
اأن يكون قائمًا 

دومًا ول ُيخرتق؛ 
ولهذا يجب على 
القّوات امل�شّلحة 
اأن حتافظ دومًا 

على ثباتها
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ح�سوٌن؛  فاأنتم  معنًى.  مكان 
جهة،  من  ح�سٌن  واجلي�س 
جهة  من  ح�سٌن  واحلر�س 
والقوى  التعبئة،  وكذلك  اأخرى، 
املخابرات؛  وحماية  الأمنية، 
امل�سوؤوليات  يف  اجلميع  فعلى 
املعّينة لهم اأن يلتفتوا اإىل اجلهة 
واإىل  احل�سن  يف  بهم  املتعّلقة 

�سرورة احلفاظ عليها. 

�شيا�شة ال�شتكبار العاملي:
الت�سّلط  عامُل  هو  العامل  اإّن 
دنيا  �سيئة...  فالدنيا  والظلم.  
اجلاهلية، دنيا يتحّكم فيها اأتباع 
�سّكان  باأكرث  والت�سّلط  ال�سهوات 
العامل  هذا  مثل  ففي  العامل. 
ينبغي النتباه كثريًا واحلذر اأكرث 

والعمل بحنكٍة وتدبرٍي و�سجاعة. 
�سلوك  ت�ساهدون  فاأنتم 
فالأجل  الدنيا،  هذه  زعماء 
ودعمهم  وج�سعهم  اأطماعهم 
ولأجل  توؤّيدهم،  التي  لل�سركات 
ال�سركات  اأ�سحاب  جيوب  ملء 
اأية  اأنظروا  والراأ�سماليني، 
وحتت  العامل؛  يف  حتدث  فجائع 
فارغة  و�سعارات  ح�سن  عنوان 
احلرب  طبول  يدّقون  وكاذبة 
ال�سالم،  ذكر  على  وياأتون 
ال�سالم.  يافطات  حتت  ويقفون 
وهم ل يعطون اأي اعتبار اأو حق 
ولكّنهم  والب�سرية.  لالإن�سانية 
حقوق  يافطات  حتت  يقفون 
العدوان،  اأهل  وهم  الإن�سان؛ 
والعتداء من �سيا�ساتهم العملية 
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الوقوف  ويّدعون  الأ�سا�س، 
�سيا�ساتهم  ويف  العدوان؛  بوجه 
جميع  ي�ستعملون  و�سلوكهم 
وي�ستفيدون  القذرة  الأ�ساليب 
الغتيال،  وي�ستعملون  منها؛ 
لالغتيالت،  منّظمات  وين�سوؤون 
 - اإرهابية  �سركاٍت  وي�ستخدمون 
اّت�سحت  التي  الأمور  من  وهي 
واأنتم   - اليوم  عامل  يف  للجميع 
الأمر  هذا  منوذج  لحظتم  قد 
ذلك  وتالحظون  العراق  يف 
�ساهدمت  وقد  اأفغان�ستان؛  يف 
قاموا  التي  الأماكن  يف  ذلك 
تلك  وراأيتم  بالنقالبات،  فيها 
هذا  الدول؛  على  العتداءات 
يظهرون  الذي  نف�سه  الوقت  يف 
)بثياب  والأناقة  الهدوء  مبظهر 
وتعابري  فّواح)  وعطٍر  مكوّية 
النا�س،  اأعني  اأمام  رائقة 
تلك،  اأو  الدولة  لهذه  وكرئي�س 
ويخادع  العام  بالراأي  يتالعب 
بينما يكون اأ�سل عمله مبنيٌّ على 

اخلداع.
قائٌم  عامٌل  العامل،  هو  هذا 
والظلم  واخلداع  الكذب  على 

اأحيانًا  يحدث  كان  واإن  املقّنع؛ 
اأن تنك�سف هذه الأقنعة. فاأحيانًا 
على  والعتماد  الغرور  ي�سلبهم 
املوجودة  الواهية  القدرة  اأركان 
به  فاإذا  اختيار،  كل  باأيديهم 
اأّيام هّدد  اآخر؛ فقبل عّدة  �سيٌء 
با�ستعمال  ملّوحًا  اأمريكا  رئي�س 
كالٌم  وهذا  النووي!  ال�سالح 
اأن  ينبغي  ول  جدًا؛  عجيٌب 
الكالم،  هذا  على  العامل  ميّر 
القرن  ففي  ي�سدر.  مل  وكاأّنه 
كل  ع�سر  والع�سرين،  الواحد 
وحقوق  لل�سالم  الدعاءات  هذه 
الدولية  واملنّظمات  الإن�سان 
واأمثالها،  الإرهاب  ومواجهة 
بهجوم  ليهّدد  دولٍة  رئي�س  ياأتي 
نووي! فهذا كالٌم غريب يف مثل 

هذا العامل.

تبعات تهديدات العدو:
عليهم  يعود  هذا  اإّن 
يفهمون،  ل  وهم  باخل�سارة 
اأمريكا  دولة  اأّن  الوا�سح  ومعناه 
الثقة  ميكن  ل  �سّريرٌة  دولٌة  هي 
عّدة  منذ  ي�سعون  فهم  بها. 

اإّن العامل هو 
عامُل الت�شّلط 
والظلم.  ويف 

مثل هذا العامل 
ينبغي النتباه 

كثريًا واحلذر اأكرث 
والعمل بحنكٍة 

وتدبرٍي و�شجاعة
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لأن  النووي  ملّفنا  يف  �سنوات 
الإ�سالمية  اجلمهورية  اأّن  يثبتوا 
اأّن  حني  يف  بها؛  الثقة  ميكن  ل 
وطوال  الإ�سالمية  اجلمهورية 
هذه ال�سنوات الثالثني مل تهاجم 
اأية دولة، ومل تبادر بالهجوم على 
اأي مكان، ومل حت�سن الإرهاب. 
اأّن  يقولوا  اأن  يريدون  فهم 
ميكن  ل  الإ�سالمية  اجلمهورية 
الثقة بها. فمن هو الذي ل ميكن 
الثقة به يف العامل؟ فهوؤلء الذين 
ل  النووية،  الأ�سلحة  ميتلكون 
ميكنهم  اأّنه  القول  من  يخجلون 
اأو  النووي  ال�سالح  ا�ستعمال 
كالٌم  فهذا  ي�ستعملونه.  �سوف 

عجيب، وهو ف�سيحٌة لهم.  

التحّديات  مواجهة  كيفية 
الراهنة:

احلذر  يجب  العامل  هذا  يف 
مواجهة  باأّن  �سك  ول  كثريًا، 
وغري  املقّنع  واجلور  الظلم  هذا 
ينح�سر  ل  اأ�سكاله  بكّل  املقّنع 
بال�ستعدادات الع�سكرية؛فما هو 
الع�سكرية،  اجلهوزية  من  اأهم 

واجلهوزية  املعنوية  اجلهوزية 
العزم  قوة  خالل  من  الروحية؛ 
�سعٍب  �سمود  وقدرة  ال�سعبية؛ 
هذه  مقابل  يقف  اأن  قادر 
ياأتي  فالإع�سار  الأعا�سري. 
قّوته،  كانت  فمهما  ويذهب؛ 
هو  فاملهم  وينتهي؛  ياأتي  فاإّنه 
هل يوجد قدرة اأم ل يف مواجهة 

الإع�سار؟ 
التي  الأبنية  م�سكلة  وتكمن 
من  تتمّكن  ل  اأّنها  يف  تنهار، 
ل  الإع�سار  اإّن  حيث  الثبات، 
ع�سده  ما  �سعٌب  �سّد  فلو  يدوم. 
ال�سمود  قّوة  لنف�سه  واأعطى 
وثّبت قدمه يف الأر�س، فاإّن هذه 
فهي  �سيئًا،  تفعل  لن  الأعا�سري 
وهذا  زائلون  وهم  وُتْدِبر؛  ُتْقِبل 

ال�سعب باٍق.
وثباته  نظام  اأي  فقّوة 
هذه  على  العتماد  يف  يكمنان 
على  والقدرة  الإميان،  الأمور: 
ال�سمود، والعزم الرا�سخ، وعدم 
املع�سولة  بالعبارات  الإنخداع 
يتّم  التي  باملجامالت  املمتزجة 
احلالت  بع�س  يف  ا�ستخدامها 

قّوة اأي نظام 
وثباته يكمنان 
يف العتماد على 
هذه الأمور: 
الإميان، والقدرة 
على ال�شمود، 
والعزم الرا�شخ، 
وعدم الإنخداع 
بالعبارات 
املع�شولة
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ب�سهولة بني املقامات ال�سيا�سية؛ 
الألفاظ  هذه  وراء  اأّنه  حني  يف 
وحقودة  قا�سية  وجوٌه  الوادعة 
واأمثلتها  ال�سّيئة.  بالنوايا  مليئة 
�ساء  ما  اإىل  هذا  زماننا  يف 
الأخرية  العقود  هذه  ففي  اهلل، 
�ساهدنا الكثري منها؛ فيما يتعّلق 
املختلفة  البلدان  من  بغرينا 
وفيما يتعّلق بنا. فاحلنكُة وعدم 
النخداع، والثقة بالنف�س والثقة 
يف  ال�سمود  قوة  وتقوية  باهلل 
اأن  باإمكانية  والعتقاد  النف�س، 
هذه  و�سامدين؛  اأقوياء  نكون 

كّلها مّما حُتَفظ معها ال�سعوب.
اأر�سية  فاإّن  احلظ  وحل�سن 
لنا...  متوافرٌة  الأمور  هذه 
ثالثون �سنة والأعا�سري املختلفة 
ال�سعب  وهذا  وتذهب،  تاأتي 
ت�ستّد  والثورة  و�سامد،  ثابٌت، 
�سالبًة. فنحن اليوم اأقوى بكثري 
�سنوات  كّنا عليه قبل ع�سر  مّما 
�سنة.  اأو ثالثني  �سنة  اأو ع�سرين 
بكثري  اأكرب  هي  اليوم  فقدراتنا 
اأظهرنا  وقد  املجالت؛  يف جميع 
جميع  مواجهة  يف  الأمر  هذا 

اأظهر  وقد  العداوات،  اأنواع 
هذا  وتوفيقه  اهلل  بف�سل  �سعبنا 
الأمر اأي�سًا. فهكذا تكون القدرة 
ل  ذكرنا  كما  ولكن  الأ�سا�س. 
هذا  باخرتاق  ن�سمح  اأن  ينبغي 

احل�سن. 
�سامٌد  ال�سعب  هذا  اإّن  اأجل 
احل�سن  ولكّن  داخله،  وثابٌت 
يجب   - امل�سّلحة  القّوات  اأي   -
على  فاأوًل،  منعته...  حُتَفظ  اأن 
هذا  تاأخذ  اأن  امل�سّلحة  القّوات 
التهديد على حممل اجلّد؛ ولقد 
يف  فاأنتم  مرارًا.  هذا  ذكرت 
تعملوا  اأن  ينبغي  ل  حتليالتكم 
ال�سيا�سية.  التحليالت  وفق 
مثاًل:  يقول  ال�سيا�سي  فاملحلل 
اإّن احتمال ح�سول هجوم للعدو 
اأو   20 يبلغ  احتماٌل  �سعيف... 
30%، اأّما اأنتم فعليكم اأن تقولوا 
اأّن هذا الحتمال 00)%. وعليكم 
اجلهوزية  هذه  حتّققوا  اأن 
املذكور  الأ�سا�س  على  لأنف�سكم 
يف جميع القطاعات. فعليكم اأن 

تبقوا على يقظٍة دائمة. 

فاحلنكُة وعدم 
النخداع، والثقة 

بالنف�س والثقة 
باهلل وتقوية 

قوة ال�شمود يف 
النف�س، والعتقاد 
باإمكانية اأن نكون 

اأقوياء و�شامدين؛ 
هذه كّلها مّما 
حُتَفظ معها 

ال�شعوب
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�شرورة العمل على امل�شاريع 
الإبداعية:

امل�ساريع  ق�سية  اأخذ  يجب 
اجلّد.  حممل  على  الإبداعّية 
يف  موجوٌد  هذا  احلظ  وحل�سن 
كان  فالإن�سان  امل�سّلحة.  القوات 
بداية  يف  ويرى  بالواقع  ي�سعر 
القطاعات  �سعيد  على  الثورة، 
املختلفة اأّنه كان ُي�ستفاد مبقدار 
ال�ستعدادات  هذه  من  قليل 
الفكرية واملهارات املوجودة. وقد 
حركٍة؛  انبعاث  اإىل  الثورة  اأّدت 
والتقنية  العلمية  القطاعات  يف 
واملجالت  البناء  قطاعات  ويف 
وغريها،  وال�سيا�سية  الثقافية 
ال�ستعدادات  تفّتحت  حتى 
املجموعة  هذه  ومن  واأزهرت. 
مّت  طبقات،  طبقات  املرتاكمة 
الطبقات؛  املزيد  من  ا�ستخدام 
اأّن  التجارب  عّلمتنا  وقد 

ا�ستعداداتنا عظيمٌة جدًا.
الأعمال  نحو  فاجّتهوا 
الأ�سياء  تلك  ونحو  الإبداعية، 
اأو  العامل  يختربها  مل  التي 
الع�سكرية  اخلطط  يف  يجّربها؛ 

ويف  )املخابراتية)،  والأمنية 
كيفية مواجهة العدّو؛ ويف نوعية 
التدابري؛  واأ�سكال  اخلداع، 
واأوؤّكد  مهّمة.  اأعماٌل  فهذه 
تنظيم  نوعّية  على  باخل�سو�س 
القّوات امل�سّلحة. وحل�سن احلظ 
فاإّن احلر�س وكذلك اجلي�س قد 
تقّدموا على هذا ال�سراط وهم 
وال�سعٍي.  التفكرٍي  من  حال  يف 
يف  اإبداع  هناك  كان  فقد 
التنظيم التقليدي اإىل يومنا هذا 
ويف  �ساكلٍة،  على  احلر�س  يف   -
فاجّتهوا   - اآخر  ب�سكٍل  اجلي�س 
نحو الأعمال الإبداعية. ول �سك 
اأمٌر  اأّنه لي�س كّل عمٍل جديد هو 
هو  مطلوٌب  هو  فما  مطلوب. 
مع  املتالزم  اجلديد  الإجناز 
دّقة املالحظة والتجربة. فكونوا 
الإبداعية؛  الأعمال  ب�سدد 
اليوم  اإىل  الأمر  هذا  كان  مثلما 
املختلفة  القطاعات  �سعيد  على 
للقوات امل�سّلحة؛ فجهاد الكتفاء 
الذاتي للجي�س ُيعّد من النماذج، 
وكم قد اأُجِنَز من اأعماٍل عظيمٍة 
احلر�س  ويف  �سنة!.  ثالثني  منذ 

اجّتهوا نحو 
الأعمال 
الإبداعية 
يف اخلطط 
الع�شكرية 
والأمنية 
)املخابراتية(، 
ويف كيفية 
مواجهة العدّو؛ 
ويف نوعية 
اخلداع، واأ�شكال 
التدابري؛ فهذه 
اأعماٌل مهّمة. 
واأوؤّكد باخل�شو�س 
على نوعّية 
تنظيم القّوات 
امل�شّلحة
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يف  وكثرية  متعّددة  م�ساٍع  هناك 
اأّن  اهلل  واحلمد  املجالت.  هذه 
موؤّملة  جتارب  من  تخلو  ل  يدنا 
وي�ساهد  التفاوؤل.  على  وباعثة 

الإن�سان اأعماًل كبريًة ُتنجز.
�ساء  واإن  هذه هي مطالبنا. 
التي  الأ�سياء  هذه  كّل  تكون  اهلل 
عن  غفلنا  التي  اأوتلك  ذكرناها 
يف  اأمنياتنا،  من  وهي  ذكرها، 
اأعمالكم  يف  وتتحّقق  براجمكم 
وتتبلور وتظهر. فكل هذه الأمور 
عن  عبارة  وهو  واحد  روٌح  لها 
الدينية  والب�سرية  املعنويات 
وهي  الدينية؛  العقائد  وتعميق 
الطيبني  اإخواننا  تتجّلى يف عمل 
وحدة  يف  والكادحني  والفاعلني 
ويف  بنحوٍ،  وال�سيا�سة  العقيدة 
يف  الفقيه  الويل  ممثليات 

بنحٍو  الأخرى  والأماكن  احلر�س 
اأن  عليهم  الإخوة  فهوؤلء  اآخر. 
هذه  الأولويات  ق�سية  ُيعِملوا 
اجلديدة  والطرق  والإبداعات 
اإن  نكون  حتى  امل�ساعفة  والهّمة 
�ساء اهلل مالزمني يومًا بعد يوم 
للمظاهر الدينية والعمق العملي 
امل�سّلحة  القّوات  يف  والعقدي 

ب�سكل اأكرب.

وال�شالم عليكم 
ورحمة اهلل 

وبركاته

كل هذه الأمور 
لها روٌح واحد 

وهو عبارة 
عن املعنويات 

والب�شرية 
الدينية وتعميق 
العقائد الدينية
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املمر�شات  من  جمع  ا�شتقبال  املنا�شبة: 
زينب   ولدة  ذكرى  يف  النموذجيات 

 .O الكربى
 الزمان: 21 ني�شان 2010.

اأبرز ما جاء يف خطاب القائد {:
الق�سايا 	• اأوىل  من  ُتعّد  ال�سحة  ق�سية  اإّن 

املهّمة يف حياة املجتمعات.
الأخالق التمري�سية كالأخالق الطبية، ُتعد 	•

فري�سًة وتكليفًا.
الروحي 	• العالج  يحّل  الأحيان  بع�س  يف 

حمّل العالج اجل�سماين، وهذا اأمٌر علميٌّ اأثبتته 
التجربة.
التمري�سية 	• لالأخالق  ميثاق  اإعداد  ينبغي 

وميثاق للتمري�س وعهد يتّم تدري�سه وتعليمه.
ال�سيف 	• على  انت�سر  الدم  اأّن  ُيقال  عندما 

يف عا�سوراء ويف واقعة كربالء، وهو كذلك، فاإّن 
.O عامل هذا النت�سار هو زينب الكربى

لي�ست 	• املراأة  اأّن  على  كربالء  واقعة  دّلت 
الأحداث  �سلب  يف  هي  بل  التاريخ؛  هام�س  يف 

التاريخية املهّمة. 
ميكن 	• اأّنها   O الكربى  زينب  اأظهرت 
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اإىل جهاد  اأي  العزة اجلهادية؛  اإىل  املراأة  تبّدل احلجاب وعفاف  اأن 
كبري.
املراأة يف متّكنها من احلفاظ على احلجاب واحلياء 	• اإّن عظمة 

والعفاف الأنثوي الذي اأودعه اهلل يف جبّلة املراأة؛ فتقوم مبزج هذا كله 
مع العزة الإميانية؛ وتخلطه بال�سعور بالتكليف وامل�سوؤولية.

باملعنويات 	• بالتم�سك  كانت  اإمّنا  وعظمتها  ثورتنا  قدرة  اإّن 
واجلذبات النا�سئة من اللطف الإلهي.

لي�ست قدرة هذا ال�سعب بال�ساروخ والقذيفة والدبابة والطائرة 	•
والآلت احلربية؛ فهذه اأموٌر  لزمة ونحن منتلكها واحلمد هلل؛ ولكّن 

قدرة هذا ال�سعب باإميانه.
نحن ل�سنا مّمن ي�ستعمل اأ�سلحة الدمار ال�سامل؛ ولكن فليعلموا 	•

اأّنهم لن ينت�سروا يف مواجهة ال�سعب مبثل هذه التهديدات والأراجيف. 
فاإّن �سعب اإيران �سوف يذّلهم ويرّكعهم اأمامه، رغم كل اّدعاءاتهم.
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واأخواتي  اإخواين  جميعًا  لكم  اأبارك  بدايًة 
املمر�سة  يوم  املحرتمات  واملمر�سات  الأعزاء 
املراأة  O، هذه  الكربى  زينب   ولدة  واأيام 
رجاء  وكّلنا  الب�سرية.  لتاريخ  اأمنوذج  هي  التي 
الكربى  اخلدمة  هذه  على  يثيبكم  اأن  اهلل  من 
في�سملكم  الأهمية  الفائقة  امل�ساعي  وهذه 
برحمته وهدايته وف�سله اأنتم وجميع املمر�سني 

يف البلد وقطاع العاملني يف ملف ال�سحة.
اإىل  يتوّجه  اليوم  ولقائنا  اأ�سا�س كالمنا  اإّن 
من  وحقًا  املمر�سني.  جهود  على  ال�سكر  تقدمي 
�سريحة  لكل  �سكره  الإن�سان  يقّدم  اأن  املنا�سب 
التمري�س يف البالد ويقّدر هذا العمل الكبري ذا 
العناء الكثري وامل�سوؤولية الثقيلة التي حتّملتموها.

نعمتان جمهولتان ال�شّحة والأمان:
اإّن ق�سية ال�سحة ُتعّد من اأوىل 
الق�سايا املهّمة يف حياة املجتمعات. 
"نعمتان  املعروف:  فاحلديث 
ي�سري  والأمان"  ال�سحة  جمهولتان 
وحياتي.  اأ�سا�س  اأمٍر  اإىل  بحّق 
فال�سحة والأمان من النعم الكربى 
منهما  الإن�سان  ُيحرم  مل  ما  التي 

اإّن ق�شية ال�شحة ُتعّد
من اأوىل الق�شايا املهّمة

يف حياة املجتمعات.
فاحلديث املعروف: 
جمهولتان "نعمتان 

ال�شحة والأمان" ي�شري 
بحّق اإىل اأمٍر اأ�شا�س 

وحياتي
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وقيمتهما؛  اأهميتهما  يدرك  لن 
دام  فما  والتنّف�س،  كالهواء 
الإن�سان متنف�سًا، ل يدرك اأهمية 
املتوافرة؛  املّجانية  النعمة  هذه 
التنّف�س  عليه  �سُعب  واإذا 
كربى  نعمٍة  اأية  عندها  يدرك 
الطب  و�سريحة  اأ�ساعها.  قد 
الأجهزة  و�سائر  والتمري�س 
اأ�سباب  الواقع  يف  هم  ال�سحية 
الكربى  النعمة  هذه  تاأمني 
يف  املمر�سة  دور  واإّن  للمجتمع. 
هذا املجال ُيعّد دورًا بارزًا جدًا، 
وحتدٍّ  �سعٍي  يف  يبقى  فاملمّر�س 
الروحي  امل�ستوى  على  م�ستمرٍّ 
الق�سية  فلي�ست  والنف�سي؛ 
فالتعب  ببدنه.  منح�سرة 
املري�س  مع  للتعامل  الروحي 
يقّدم  باأن  بامل�سوؤولية،  وال�سعور 
اإىل  بالإ�سافة  ـ  املري�س  لهذا 
العالج  ـ  اجل�سماين  العالج 
ق�سية  هي  واملعنوي  الروحي 
فمثل  ثقيل،  وعمٌل  جدًا  جمهدة 
يتحّملها  الثقيلة  امل�سوؤولية  هذه 

املمر�سون.

اأجر  العمل التمري�شي:
ثانية  حلظٍة،  كل  اأّن  تاأّكدوا 
مثل  يف  تق�سونها  دقيقٍة،   اأو 
اإىل  اللتفات  ومع  العمل،  هذا 
ال�سعور بالتكليف  جتاه املري�س، 
هذا الإن�سان املبتلى، ُتعّد ح�سنًة 
واأجٌر  ثواٌب  ولها  تعاىل  اهلل  من 
ويف  املتعال.  الرّب  من  تنالونه 
اأية  ت�سيع  ل  الإلهية  احل�سابات 
ثانيٍة. فال يجوز اأن نظّن اأّن هذه 
التي يق�سيها  ال�سعبة  اللحظات 
املري�س  جنب  اإىل  املمّر�س 
احل�سابات  يف  اإغفالها  �سيتّم 
كذلك.  الأمر  لي�س  كال  الإلهية. 
فكل حلظٍة تق�سونها، وكل �سعي 
تبذلونه، وكل نَف�ٍس ي�سدر منكم 
تعانون  التي  امل�سّقات  مقابل 
ي�ستحّق  وعمٌل  ح�سنٌة  هي  منها 
كل  ي�سّجل  تعاىل  واهلل  اأجرًا؛ 
تقدير  فيجب  اللحظات.  هذه 
هذه الأعمال ال�ساّقة ذات الآثار 

الكربى واملهّمة.
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الأخالق التمري�شية:
ثقيلٌة  التكاليف  باأّن  �سك  ل 
بها.  العتناء  فيجب  اأي�سًا. 
كالأخالق  التمري�سية  فالأخالق 
وتكليفًا.  فري�سًة  ُتعّد  الطبية، 
مثلما  جدًا  عظيٌم  اأجركم  واإّن 
اأّن تكليفكم اأي�سًا ثقيٌل جدًا؛ لأّن 
املري�س اإن�ساٌن ولي�س �سيارٌة، فهو 
لي�س عبارة عن قطع من احلديد 
والفولذ والرباغي؛ ولي�س جمّرد 
ج�سٍم. فروح الإن�سان واأحا�سي�سه 
اإذا  وخ�سو�سًا  وم�ساعره، 
وحتتاج  متاأمّلة  ت�سبح  َمِر�َس 
والكثري  اللطف  من  الكثري  اإىل 
منكم  فابت�سامٌة  املوا�ساة،  من 
الدواء  من  اأثمن  تكون  اأحيانًا 
ولها  املري�س  لهذا  ُيعطى  الذي 
فاملري�س  اأعلى.  وقيمٌة  اأكرب  اأثٌر 

والإنزعاج   بالإ�سطراب  ُيبتلى 
ًة ذوو الأمرا�س ال�سعبة؛  وخا�سّ
تكون  ل  له  امل�ساعدة  فتقدمي 
فبدنه  فقط؛  جل�سمه  م�ساعدًة 
ينبغي اأن ُيعالج بالأدوية واحلقن 
واأّما  الطبية؛  والعالجات 
والراأفة  باملحبة  فتعالج  روحه 
الأحيان  بع�س  ويف  واملالطفة. 
حمّل  الروحي  العالج  هذا  يحّل 
اأمٌر  وهذا  اجل�سماين،  العالج 
اإّن  حيث  التجربة،  اأثبتته  علميٌّ 
واأع�سابه  الإن�سان  روح  �سرور 
اإيجابي على  وم�ساعره لها تاأثرٌي 
باأيدي  باأيديكم؛  فهذا  بدنه. 

املمّر�سني.

الأخالق 
التمري�شية 
كالأخالق 
الطبية، ُتعّد 
فري�شًة وتكليفًا. 
واإّن اأجركم عظيٌم 
جدًا مثلما اأّن 
تكليفكم اأي�شًا 
ثقيٌل جدًا
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الدور الر�شايل للممّر�س:
يقع على عاتق املمّر�س عمٌل 
ولكّنه  عظيم؛  اأجٌر  وله  �سعب 
التقابل  فهذ  ثقيلة.  م�سوؤوليٌة 
احلّق  بني  والأجر،  الوظيفة  بني 
الكربى  الأركان  من  والتكليف، 
الإ�سالمية.  واملبادئ  للمفاهيم 
حتدث  التي  التاأهيل  واإعادة 
مّما  ــ  املحرتم  الوزير  عنها 
املنا�سب  من  ــ  فائقة  اأهمّية  له 
جمال  يف  فقط  لي�س  حتقيقه، 
جمال  يف  بل  العلمّية،  الق�سايا 
احلقيقة  ويف  التمري�س.  اأخالق 
لالأخالق  ميثاق  اإعداد  ينبغي 
للتمري�س  وميثاق  التمري�سية 
وتعليمه.  تدري�سه  يتّم  وعهد 
فاملمّر�س ينبغي اأن يعرف عظمة 
عمله، والذي هو بالطبع متالزٌم 
فيوؤّدي  �سخ�سّيته؛  اأهّمّية  مع 

العمل كما يليق به. 
عافاكم  العبد:  اأنا  واأقول 
الأعّزاء  املمر�سون  اأيها  اهلل 
اأننّت  وخ�سو�سًا  البالد،  كل  يف 
واأ�ساأل  النموذجيات،  املمّر�سات 
ويوّفقكم  يعينكم  اأن  تعاىل  اهلل 

ال�سامية  القيمة  هذه  حلفظ 
واأن  لعملكم،  اخرتمتوها  التي 
ال�سجل  يف  ذلك  َلُكنَّ  يكتب 
الإلهي بوا�سطة الكرام الكاتبني، 
عقبى  لكم  وتكون  فتوؤجرون، 

اخلري اإن �ساء اهلل. 

زينب الكربى O من 
جتليات انت�شار الدم على 

ال�شيف:
اجلمهورية  يف  يتفق 
مع  املمر�سة  يوم  الإ�سالمية 
الكربى  زينب  ولدة  ذكرى 
عظيٌم،  معنًى  ولهذا  O؛ 
اإحدى   O الكربى  فزينب  
التي  البارزة  التاريخ  مناذج 
يف  املراأة  ح�سور  عظمة  تظهر 
التاريخ.  ق�سايا  اأهم  اإحدى 
اإنت�سر  الدم  اإّن  ُيقال  فعندما 
ويف  عا�سوراء  يف  ال�سيف  على 
فاإّن  كذلك،  وهو  كربالء،  واقعة 
زينب  هو  النت�سار  هذا  عامل 
الدم  فاإّن  واإل  O؛  الكربى 
واقعٌة  انتهى...  قد  كربالء  يف 
ع�سكرية تنتهي بهزميٍة ظاهرية 

يقع على عاتق 
املمّر�س عمٌل 

�شعب وله اأجٌر 
عظيم؛ ولكّنه 

م�شوؤوليٌة ثقيلة. 
فهذ التقابل 

بني الوظيفة 
والأجر، بني احلّق 

والتكليف، من 
الأركان الكربى 

للمفاهيم واملبادئ 
الإ�شالمية
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لقوى احلق يف ميدان عا�سوراء؛ 
اإىل  اأّدى  الذي  ال�سيء  ذلك  اأّما 
الع�سكرية  الهزمية  هذه  تبديل 
قطعيٍّ  انت�سار  اإىل  الظاهرية 
زينب   عن  عبارٌة  فهو  دائمي 
الذي  فالدور  مبفردها؛  الكربى 
 O الكربى  زينب  به  قامت 
وقد  الأهمية.  غاية  يف  اأمٌر  هو 
دّلت هذه الواقعة اأّن املراأة لي�ست 
موجودًة على هام�س التاريخ؛ بل 
هي يف �سلب الأحداث التاريخية 

املهّمة. 
بهذه  ناطٌق  اأي�سًا  فالقراآن 
ولكّن  امل�ساألة يف موارد متعددة؛ 
القريب  بالتاريخ  متعّلق  هذا 
املا�سية؛  بالأمم  مرتبطًا  ولي�س 
ي�ساهد  وحم�سو�سٌة  حّيٌة  فحادثٌة 
الكربى  زينب   الإن�سان  فيها 
العظمة  بهذه  تظهر   O
امليدان،  يف  وال�ساطعة  املحرّية 
ويحّقره،  العدو  يذّل  بعمٍل  تقوم 
قد  الظاهر  بح�سب  الذي  وهو 
الع�سكرية  املعركة  يف  انت�سر 
واقتلع املعار�سني وقمعهم وجل�س 
على عر�س الن�سر يف مقّر قدرته 

فتو�ّسم  رئا�سته؛  ق�سر  ويف 
الأبدي  العار  بو�سمة  جبينه 
هزمية؛  اإىل  انت�ساره  وتبّدل 
الكربى  زينب   عمل  هو  هذا 
O. فاأظهرت زينب الكربى 
تبّدل  اأن  ميكنها  اأّنها   O

احلجب وعفاف املراأة اإىل العّزة 
اجلهادية؛ اإىل جهاد كبري.

عظمة احلركة الزينبية 
الكربى:

زينب   خطب  من  بقَي  ما 
يف  هو  مّما   ،O الكربى 
عظمة  ُيظهر  الأيدي،  متناول 
 .O الكربى  زينب   حركة 
فخطبتها التي ل ُتن�سى يف اأ�سواق 
الكوفة مل تكن كالمًا عاديًا، ومل 
ل�سخ�سيٍة  عاديًا  موقفًا  يكن 
عظيم  بتحليل  بّينت  بل  كربى؛ 
يف  الإ�سالمي  املجتمع  اأو�ساع 
الكلمات  باأجمل  الع�سر  ذلك 
يف  واأغناها  املفاهيم  واأعمق 
فانظروا  الظروف.  تلك  مثل 
هي  كم  ال�سخ�سية؛  قوة  اإىل 
فقبل  قوية.  ال�سخ�سية  هذه 

الدور الذي قامت 
به زينب الكربى 
O هو اأمٌر يف 
غاية الأهمية. 
وقد دّلت هذه 
الواقعة اأّن املراأة 
لي�شت موجودًة 
على هام�س 
التاريخ؛ بل هي 
يف �شلب الأحداث 
التاريخية املهّمة
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ال�سحراء  تلك  يف  فقدت  يومني 
مع  واإمامها  وقائدها  اأخاها 
وال�سباب  الأعزاء  هوؤلء  كل 
املوؤلف  اجلمع  وهذا  والأبناء، 
الن�ساء  من  ع�سرات  ب�سعة  من 
واأُح�سروا  اأُ�سروا  قد  والأطفال 
النا�س  اأعني  من  مراأى  على 
وجاء  الأ�سر،  نياق  على  وحملوا 
النا�س للم�ساهدة، وبع�سهم كان 
ففي  يبكي؛  كان  وبع�سهم  يهلهل 
فجاأًة  ت�سطع  املحنة،  هذه  مثل 
�سم�س العظمة. فت�ستعمل اللهجة 
نف�سها التي كان ي�ستعملها اأبوها 
وهو   Q املوؤمنني  اأمري 
خماطبًا  اخلالفة  منرب  على 
نف�سها  بالطريقة  فتنطق  اأّمته؛ 
والف�ساحة  نف�سها  وباللهجة 
وبذلك  نف�سهما،  والبالغة 
واملعنى:  امل�سمون  يف  ال�سمو 
الغدر  اأهل  يا  الكوفة،  اأهل  "يا 
اأيها  املخادعون،  اأيها  واخلتل"؛ 
�سّدقتكم  لعلكم  املتظاهرون! 
واأهل  الإ�سالم  اأتباع  اأّنكم 
�سقطتم  ولكن  R؛  البيت 
الفتنة  يف  و�سرمت  الإمتحان  يف 

ال�سلف  اإل  فيكم  "هل  عميًا، 
والكذب  وال�سنف  والعجب 
الأعداء"،  وغمز  الإماء،  وملق 
ين�سجم  ل  وكالمكم  فت�سّرفكم 
اأنف�سكم،  فغّرتكم  قلوبكم.  مع 
وظننتم اأّنكم موؤمنون، وت�سّورمت 
ظننتم  ثوريني،  زلتم  ل  اأّنكم 
اأّنكم ل زلتم اأتباع اأمري املوؤمنني 
الأمر  واقع  اأّن  حني  يف  Q؛ 
تتمكنوا من  فلم  يكن كذلك.  مل 
ال�سمود والنجاح يف الفتنة، ومل 
باأنف�سكم:  النجاة  من  تتمكنوا 
نق�شت  التي  كمثل  {مثلكم 
غزلها من بع�س قوة اأنكاثا} 
بّدلت  كالتي  اأ�سبحتم  فقد 
احلرير اأو القطن اإىل خيوط، ثم 
ونق�ستها  اخليوط  تلك  اأرجعت 
فدون  حرير؛  اأو  قطن  اإىل 
ودون  للظروف  ووعٍي  ب�سريٍة 
متييز بني احلق والباطل اأبطلتم 
�سوابقكم.  واأحبطتم  اأعمالكم 
فالظاهر ظاهر الإميان والل�سان 
املليء بالدعاءات اجلهادية؛ اأّما 
خاٍل  اأجوف  باطٌن  فهو  الباطن 
العوا�سف  مقابل  املقاومة  من 
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حتديدًا  ُيعّد  ما  فهذا  املخالفة. 
لالآفات.

القوي  البيان  فبهذا 
ما  وهو  البليغة،  والكلمات 
الظروف  تلك  يف  اأي�سًا  كان 
ال�سعبة، حتّدثت زينب  الكربى 
بحيث  الأمر  يكن  فلم   .O
امل�ستمعني  من  جمموعة  نرى 
الكربى  زينب  اأمام  يجل�سون 
وهي  اإليها  وي�ستمعون   O
عادي؛  كخطيب  معهم  تتحدث 
كال، فاجلماعة هم من الأعداء، 
بهم؛  يحيطون  الرماح  وحملة 
متفاوتني  جماعٌة  هناك  وكان 
يف اأحوالهم كهوؤلء الذين �سّلموا 
واأولئك  زياد،  ابن  اإىل  م�سلم 
لالإمام  الر�سائل  كتبوا  الذين 
وتخّلفوا،   Q احل�سني 

ومنهم من كان ينبغي اأن يواجه 
ابن زياد وقد اختباأوا يف بيوتهم 
الكوفة  �سوق  يف  كانوا  هوؤلء  ـ 
�سعف  منهم  ظهر  وجماعٌة  ـ 
النف�س وهم الآن ي�ساهدون ابنة 
ويبكون.   Q املوؤمنني  اأمري 
 O الكربى  زينب   فكانت 
اجلماعات  هذه  مواجهة  يف 
الثقة  ميكن  ل  التي  املتفاوتة 
بهذه  تتحدث  كانت  ولكّنها  بها، 
اإمراأة  فهي  املحكمة.  الطريقة 
ُتعّد  مل  املراأة  فهذه  التاريخ؛ 
امراأة  عّدها  ي�سح  ول  �سعيفة. 
املراأة  جوهر  فهذا  �سعيفة. 
يف  نف�سها  ُتظهر  حيث  املوؤمنة 
مثل هذه الظروف ال�سعبة. هذه 
قدوًة  قدوًة؛  ُتعّد  التي  املراأة  هي 
والن�ساء  العظماء  الرجال  لكل 

هذا جوهر املراأة 
املوؤمنة، حيث 
ُتظهر نف�شها يف 
مثل هذه الظروف 
ال�شعبة. هذه 
هي املراأة التي 
ُتعّد قدوًة؛ قدوًة 
لكل الرجال 
العظماء والن�شاء 
العظيمات  يف 
العامل
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تبنّي  فهي  العامل.  يف  العظيمات 
والثورة  النبوية  الثورة  علل 
تتمّكنوا  مل  اإّنكم  وتقول  العلوية؛ 
الفتنة؛ ومل  من معرفة احلّق يف 
بتكليفكم؛  تعملوا  اأن  ت�ستطيعوا 
راأ�س  ُيرفع  اأن  النتيجة  وكانت 
على   P النبي  كبد  فلذة 
فهم  ميكن  هنا  من  الرماح... 

.O عظمة زينب الكربى

�شرورة القتداء بال�شيدة 
:O زينب الكربى

اإّن يوم املمر�سة، هو ذكرى 
O؛  الكربى  زينب  ولدة 
اكت�سفن  اأن  لن�سائنا  وهو حتذيٌر 
كونكّن  عظمة  فاأدركن  دوركّن. 
واحلياء  مزج احلجاب  ن�ساء يف 
الإ�سالمية  العزة  مع  والعفة 
املراأة  هي  فهذه  والإميانية. 

امل�سلمة عندنا.
الفا�سد  الغرب  عامل  واإّن 
العامل  اأذهان  يح�سو  اأن  اأراد 
و�سخ�سيتها  املراأة  بروز  حول 
اخلاطئة  الأ�ساليب  خالل  من 
مع  تتالزم  التي  واملنحرفة 

اأن  فالأجل  املراأة:  جن�س  حتقري 
ينبغي  �سخ�سيتها  املراأة  تظهر 
اأن متّتع اأنظار الرجال. فهل هذه 
واأّن  للمراأة؟!  ال�سخ�سية  هي 
العفاف  حجاب  ت�سع  اأن  عليها 
ي�ستمتع  لكي  وتتظاهر  جانبًا 
اأم  تعظيٌم  هذا  فهل  الرجال. 
الغرب  فهذا  للمراأة؟  حتقرٌي 
ل  وخباله  �سكرته  يف  امل�ستغرق 
وحتت  يجري،  مّما  �سيئًا  يعرف 
رفع  ال�سهيونية  الأيادي  تاأثري 
ذلك كعنواٍن لإجالل املراأة؛ وقد 

�سّدق البع�س هذا الأمر.
يف  تكمن  ل  املراأة  فعظمة 
وهو�س  الرجال  اأنظار  جذب 
املهوو�سني اإىل نف�سها؛ ولي�س هذا 
فخرًا للمراأة؛ ولي�س هذا تعظيمًا 
عظمة  واإّن  حتقري،  هو  بل  لها، 
من  متّكنها  يف  تكون  املراأةاإمّنا 
واحلياء  احلجاب  على  احلفاظ 
اأودعه  الذي  الأنثوي  والعفاف 
اهلل يف جبّلة املراأة؛ فتقوم مبزج 
الإميانية؛  العزة  مع  كله  هذا 
بالتكليف  بال�سعور  وتخلطه 
اللطافة  تلك  فُتعمل  وامل�سوؤولية؛ 

اإّن يوم املمر�شة، 
هو ذكرى ولدة 

زينب الكربى 
)عليها(؛ وهو 

حتذيٌر لن�شائنا 
اأن اكت�شفن 

دوركّن. فاأدركن 
عظمة كونكّن 
ن�شاء يف مزج 

احلجاب واحلياء 
والعفة مع العزة 

الإ�شالمية 
والإميانية. فهذه 
هي املراأة امل�شلمة 

عندنا
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يف حمّلها وذاك احلزم الإمياين 
الرتكيب  هذا  فمثل  حمّله.  يف 
فقط؛  بالن�ساء  خمت�سٌّ  الدقيق 
بني  الدقيق  املزج  هذا  ومثل 
خ�سائ�س  من  واحلزم  اللطف 
الذي  المتياز  هو  هذا  الن�ساء؛ 
ولهذا  للمراأة؛  تعاىل  اأعطاه اهلل 
ي�سرب يف القراآن مثاًل لالإميان ـ 
لي�س منوذجًا لإميان الن�ساء، بل 
ن�ساًء  النا�س  كل  لإميان  منوذجًا 
{و�شرب  امراأتني:  ـ   ورجاًل 
اهلل مثاًل للذين اآمنوا امراأة 
ابنة  {ومرمي  فرعون})1)، 
اإ�سارات  فهذه  عمران})2). 

ودلئل على منطق الإ�سالم.

ثورتنا ثورة زينب الكربى:
زينب  ثورة  هي  ثورتنا  اإّن 
الثورة  بداية  فمنذ  الكربى. 
قامت الن�سوة باأحد اأبرز الأدوار 
واقعة  يف  �سواء  الثورة.  هذه  يف 
يف  اأو  نف�سها  الكربى  الثورة 
للدفاع  العظيمة  الواقعة  تلك 

)))  �سورة التحرمي، الآية)).

)2)  �سورة التحرمي، الآية2).

الثماين؛  ال�سنوات  املقّد�س طيلة 
الزوجات،  ودور  الأمهات،  ودور 
دور  من  ثقاًل  اأكرث  يكن  مل  اإذ 
املجاهدين واأكرث اإيالمًا وحتّماًل 
فالأم  باأقّل.  لي�س  باليقني  فهو 
التي رّبت ولدها وعزيزها وباقة 
اأو  ع�سرة  ثماين  طيلة  ورودها 
بتلك  ن�سج  حتى  �سنة  ع�سرين 
نحن  ها  الأمومية،  العاطفة 
نراها تر�سله اإىل ميدان احلرب، 
ج�سده  كان  اإذا  ُيعلم  ل  حيث 
واأين  هذا  فاأين  ل،  اأم  �سريجع 
اإّن  حيث  ال�ساب؟  هذا  ذهاب 
هذا ال�ساب يتحّرك بحما�س مع 
فلو  الثورية.  والروحية  الإميان 
اأكرب من  الأم  يكن عمل هذه  مل 
عمل هذا ال�ساب فهو لي�س باأقّل. 
واإذا اأرجعوا ج�سده فاإّنها تفتخر 
هذه  اأّن  فهل  �سهيد.  ولدها  باأّن 
احلركة  هذه  فاإّن  قليلة؟  الأمور 
الن�سوية هي حركٌة زينب الكربى 

يف ثورتنا.
اإخواين!  اأخواتي،  اأعزائي، 
بهذه  م�ست  قد  ثورتنا  اإّن 
فقدرتها  ُقُدمًا.  الطريقة 

اإّن ثورتنا قد 
م�شت بهذه 
الطريقة ُقُدمًا. 
فقدرتها وعظمتها 
اإّنا كانت بهذه 
الأمور؛ بالتم�ّشك 
باملعنويات 
واجلذبات 
النا�شئة من 
اللطف الإلهي
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وعظمتها اإمّنا كانت بهذه الأمور؛ 
بالتم�ّسك باملعنويات النا�سئة من 
يريد  فعندما  الإلهي.  اللطف 
العدو اأن ي�سمت بزينب  الكربى 
فاإّنها  عليها  جرى  ملا   O

جمياًل"؛  اإل  راأيت  "ما  تقول: 
واأبناءها  اإخوتها  قّطعوا  فقد 
اأن�سارها  واأقرب  واأعزاءها 
و�سفكوا  اإربًا  اإربًا  ناظريها  اأمام 
فوق  روؤو�سهم  ورفعوا  دماءهم 
الرماح، وهي تقول: جميل! فاأي 
هذا  فاربطوا  هذا؟  هو  جميل 
زينب   اأّن  من  ُنقل  مبا  اجلميل 
الليل  �سالة  ترتك  مل  الكربى 
ع�سر.  احلادي  ليلة  يف  حتى 
ي�سعف  مل  الأ�سر  مرحلة  فطول 
اإنقطاعها اإىل اهلل وتوّجهها اإليه 
بل  يقّل،  مل   ، نعم  به؛  وتعّلقها 

ازداد. فهذه املراأة هي القدوة.
والدقائق  الر�سحات  فتلك 
احلقيقة  هذه  من  تنّزلت  التي 
يف جمتمعنا ويف ثورتنا هي التي 
الثورة؛  لهذه  العظمة  اأعطت 
جعلت  التي  هي  الأمور  فهذه 
الزمان،   هذا  يف  اإيران  �سعب 
ورغم كل العداوات، وجهًا ملهمًا 
لل�سعوب رغم اأنف  العدو. ف�سعب 
اإيران اليوم ُيعّد �سعبًا ملهمًا بني 
باأّن  �سك  ول  امل�سلمة.  ال�سعوب 
الأمر  هذا  يعجبهم  ل  الأعداء 
ولكّن  لإخفاته؛  ي�سعون  ولهذا 

واقع الق�سية هو هذا.
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قدرة ال�شعب باإميانه 
وعمله:

ال�سعب  هذا  قدرة  لي�ست 
والدبابة  والقذيفة  بال�ساروخ 
احلربية؛  والآلت  والطائرة 
فهذه اأموٌر  لزمة ونحن منتلكها 
هذا  قدرة  ولكّن  هلل؛  واحلمد 
بتوفيق  ف�سعبنا  باإميانه.  ال�سعب 
تقّدم  قد  وعونه  وهدايته  اهلل 
تقّدمًا نوعيًا يف املجالت املتعّلقة 
بال�سناعات الثقيلة. فالإمكانات 
اأّنها  كما  اليوم،  منتلكها  التي 
يف  موجودًا  كان  مبا  ُتقا�س  ل 
اأوىل  وبطريق  ـ  ثورتنا  بدايات 
ُتقارن مبا  ـ كذلك ل  الثورة  قبل 
الدول  من  الكثري  يف  موجود  هو 
التي مل تعان طيلة �سنوات مديدة 
فقد  م�ساكل؛  من  عانيناه  ما 
كانوا مت�سّبثني مبعونات الأجانب 
والأعداء. واحلمد هلل فاإّن �سعب 
متقّدٌم  اجلهات  هذه  يف  اإيران 
لي�ست  الأمور  هذه  ولكّن  جدًا؛ 
اأ�سا�س قدرتنا. فاإّن قدرة الدولة 
الإ�سالمي  وال�سعب  الإ�سالمية 
اجلوهر  ذلك  اإميانه؛  يف  تكمن 

وبالن�سبة  فيه.  املوجود  الإمياين 
هذه  ميتلك  كان  اإذا  يهّم  ل  له 
فقبل  ل.  اأم  املادية  الإمكانات 
ال�سعب.  هذا  وقف  �سنة  ثالثني 
من  �سنة  ثالثني  وبعد  واليوم 
والجتياح  والتهديد  احلظر 
وال�سبكات  والتاآمر  الع�سكري 
هذا  زال  ل  والأمنية،  ال�سيا�سية 
وب�سكل  يوم  بعد  ويومًا  ال�سعب 
النمو  حالة  يف  ت�ساعدي 
والتقّدم؛ فهو مل يعرف الرتاجع 
ومنّوه  تطّوره  اإّن  بل  التوّقف؛  ول 
غري  ا�ستثنائية  ب�سورة  كان 
�سعب  عظمة  فاإّن  ولهذا  عادية. 
اجلوهر  هذا  اإىل  تعود  اإيران 

الإمياين.

الإجرامي  الوجه  انك�شاف 
للعدو:

يعقلون  ل  الذين  ياأتي  الآن 
فرئي�س  اإيران!  �سعب  ليهددوا 
الأ�سبوع  هّدد  املتحدة  الوليات 
املا�سي تلميحًا واإ�سارًة بالنووي. 
تنفع  ل  التهديدات  هذه  فمثل 
�سارت  لكّنها  اإيران،  �سعب  مع 

لي�شت قدرة هذا 
ال�شعب بال�شاروخ 
والقذيفة 
والدبابة 
والطائرة والآلت 
احلربية؛ فهذه 
اأموٌر  لزمة ونحن 
نتلكها واحلمد 
هلل؛ ولكّن قدرة 
هذا ال�شعب 
باإميانه
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ال�سيا�سي  التاريخ  و�سمة عار يف 
نقطًة  اأ�سحى  وقد  لأمريكا؛ 
اأمريكا،  دولة  �سجّل  يف  �سوداء 
قد  ها  بالنووي؟!  اأيهددننا 
كوالي�س  وراء  يجري  ما  اإنك�سف 
ال�ستعرا�سات املطالبة بال�سالم 
على  وامل�سّرة  الإن�سان  واحرتام 
ُعلم  ولقد  النووية.  املعاهدات 
ال�سيء الذي يختفي وراء  ما هو 
ال�سداقة.  يد  مّد  ا�ستعرا�س 
اإىل  تبّدلت  الثعلبية  فاأدبيات 
اليوم  وحتى  الذئبية.  اأدبيات 
يد  منّد  اإّننا  يقولون  كانوا 
ونحن هكذا وكذلك؛  ال�سداقة، 
الق�سية؛  تخفي  ماذا  ُعلم  وقد 
تلك  تريد  ماذا  ُعلم  لقد 
والت�سّلطية.  الدموية  الطبيعة 
النووي  يجعلوا  اأن  يريدون  فهم 
للت�سّلط  و�سيلًة  النووية  والقدرة 
النووية  القوى  فهّم  العامل.  على 
يجعلوها  اأن  وهدفهم  هذا.  هو 
على  للت�سّلط  واأداًة  و�سيلًة 
يوجد  فال  والعامل.  ال�سعوب 
وّقع  قد  هوؤلء  من  واحد  اأي 
للوكالة  النووية  املعاهدات  على 

َقِبل  ول  النووية  للطاقة  الدولية 
اأوىل.  بطريق  بها  عمل  ول  بها، 
وهوؤلء  وا�سحة.  اأكاذيب  فهذه 
من  غريهم  على  يعرت�سون  اإذ 
مل  لأّنها  عليها؛  وُي�سِكلون  الدول 
املعاهدة  من  البند  بهذا  تعمل 
ل  اأنف�سهم  هم  البند،  ذاك  اأو 
اأي  يريدون  ل  فهم  بها؛  يقبلون 
مناف�س يقف بوجههم يف ميدان 
القدرة النووية وال�سالح النووي؛  

هذه هي الق�سية.
اإّن �سيا�ستنا النووية وا�سحٌة؛ 
نحن  وتكرارًا:  مرارًا  قلنا  ولقد 
اأ�سلحة  ي�ستعمل  مّمن  ل�سنا 
فليعلموا  ولكن  ال�سامل؛  الدمار 
مواجهة  يف  ينت�سروا  لن  اأّنهم 
التهديدات  هذه  مبثل  ال�سعب 
اإيران  �سعب  فاإّن  والأراجيف. 
اأمامه،  ويرّكعهم  يذّلهم  �سوف 

رغم كل اّدعاءاتهم.
العاملية  للمجامع  يحق  فال 
ال�سادر  التهديد  هذا  ترتك  اأن 
املتحدة، ول  الوليات  عن رئي�س 
فعليهم  يتنا�سوه؛  اأن  لهم  يحق 
بياقته:  ومي�سكوا  يتابعوه،  اأن 

فليعلموا اأّنهم 
لن ينت�شروا 

يف مواجهة 
ال�شعب مبثل 

هذه التهديدات 
والأراجيف. فاإّن 
�شعب اإيران �شوف 

يذّلهم ويرّكعهم 
اأمامه، رغم كل 

اّدعاءاتهم
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تهدد  ملاذا  بالنووي؟  تهدد  ملاذا 
جتروؤ  ملاذا  العامل؟  بتخريب 
على مثل هذا اخلطاأ؟ فال ينبغي 
لأي اأحد اأن يتجّراأ على مواجهة 
التهديدات؛  هذه  مبثل  الب�سرية 
فالنطق نف�سه به خطاأ ولو قالوا 
ننوي  ل  نحن  كال،  باأنف�سهم: 
نطقنا  اإذ  اأخطاأنا  وقد  ذلك؛ 
على  يجروه  اأن  ينبغي  فال  به. 
بهذه  املرور  يجوز  ول  األ�سنتهم. 
الب�ساطة على هذه الت�سريحات 
التي تهّدد ال�سلم الإن�ساين واأمن 

املجتمع العاملي.

التهديد  على  ع�شي  ال�شعب 
والتهويل:

اإيران  �سعب  باأّن  �سك  ل 
هذه  مقابل  ُيهزم  اأن  ميكن  ل 
الكلمات. فال ميكنهم اأن يدفعوا 
مبثل  الرتاجع  اإىل  اإيران  �سعب 
ن�سمح  لن  ونحن  الأ�سياء.  هذه 
الو�سائل  بهذه  لالأمريكيني 
للت�سّلط  يعودوا  اأن  والأدوات 
اجلهّنمي على بلدنا ؛ فلن ي�سمح 
يف  زال  ول  بهذا.  اإيران  �سعب 

الذي  الت�سّلط  ذاك  اأمانّييهم 
ل�سنوات  البلد  مار�سوه على هذا 
خيانة  وبوا�سطة  متمادية 
الطاغوتية  البهلوية  احلكومة 
عليها-؛  اهلل  وعباد  اهلل  لعنة  ـ 
منامهم  يف  ذلك  يرون  اإّنهم 
و�سعب اإيران لن ي�سمح مبثل هذه 
العدو،  عن  رغمًا  ونحن  الأمور. 
امليادين  جميع  يف  نتقّدم  �سوف 
وف�سله؛  وعونه  اهلل  بتوفيق 
فاعلموا ذلك؛ اإّن �سبابنا يبذلون 
�سيتغّلب  اهلل  ومب�سيئة  امل�ساعي. 
الإميان املتزايد ل�سبابنا وب�سرية 
هذه  على  املت�ساعدة  �سعبنا 
على  يتغّلب  و�سوف  التهديدات، 
ا�ستعملوها  التي  الأراجيف  تلك 
من اأجل اإيجاد ال�سطرابات يف 
من  للبالد،  الداخلية  الأو�ساع 
قبيل ما حدث يف ال�سنة املا�سية. 
ب�سري،  �سعٌب  هو  �سعبنا  اإّن 
تعاىل  اهلل  ون�ساأل  موؤمن.  �سعٌب 
يومًا  الب�سرية  هذه  يزيد  اأن 
الزاكية  الأدعية  بربكة  يوم  بعد 
اأرواحنا  اهلل  بقية  حل�سرة 
اإيران  �سعب  ينت�سر  واأن  فداه؛ 

اإّن �شبابنا 
يبذلون 
امل�شاعي. 
ومب�شيئة 
اهلل �شيتغّلب 
الإميان املتزايد 
ل�شبابنا 
وب�شرية �شعبنا 
املت�شاعدة على 
هذه التهديدات
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بعّزة...  وي�سمخ  امليادين  جميع  يف  اهلل  �ساء  اإن 
اهلل  �ساء  اإن  ال�سباب  اأنتم  وترون  و�ست�ست�سعرون 
وتقّدمه  بلدكم  عظمة  البعيد  غري  امل�ستقبل  يف 

واحتياج هذه القوى العظمى نف�سها. 
اإمامنا  روح  على  املتعال  الرّب  رحمة 
العظيم املطّهر } واأرواح �سهدائنا الأطهار. 
ويوؤّيدكم  جميعًا  يوّفقكم  اأن  تعاىل  اهلل  ون�ساأل 

وين�سركم... 

وال�شالم عليكم 
ورحمة اهلل 

وبركاته
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املنا�شبة: ا�شتقبال منت�شبي ال�شرطة من 
جميع اأنحاء البالد.    

الزمان: 25/04/2010.  

اأبرز ما جاء يف خطاب القائد {:
على قوات ال�سرطة اإىل جانب احلفاظ على 	•

اقتدارها، التعامل مع النا�س مبحبة و�سميمية، 
اخل�سي�ستني  هاتني  انف�سال  عدم  ويجب 

املهمتني عن بع�سهما.
لأن�سطة 	• املفيدة  الأخرى  ال�سروريات  من 

قوات ال�سرطة التن�سيق مع الأجهزة امل�سوؤولة.
يكمن 	• ال�سرطة  لقوات  الرئي�س  الواجب 

ملواجهة  الالزم  وال�سرط  الف�ساد،  مواجهة  يف 
الف�ساد عدم وجود الف�ساد حتى بدرجاته القليلة 

يف اجلهاز الذي يكافح الف�ساد.
ُيعّد الطالع التاّم على الأمور من اللوازم 	•

هذه  توافرت  فاإذا  ال�سرطة،  لقوات  احليوية 
اأّي  النا�س  ينال  لن  ف�سوف  والطالع  املعلومات 

�سوء عند جمابهة املجرمني.
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علي  القائد  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآية  �شماحة  ا�شتقبل 
وزير  م   2010/04/25 الأحد  يوم  { ع�شر  اخلامنئي 
الإيرانية  امل�شلحة  للقوات  العام  القائد  ونائب  الداخلية، 
قادة  من  وعدد  ال�شرطة،  قوات  وقائد  ال�شرطة،  قوات  يف 
ومنت�شبي هذه القوات، حيث اأقيمت �شالتا الظهر والع�شر 
يف  جاء  ما  واأبرز   ،} القائد  ال�شيد  �شماحة  باإمامة 

خطابه الآتي:

احلفاظ على القتدار 
والتعامل الواعي:

ال�سرطة  قوات  واجب  ُيعّد 
واجبًا  امل�سّلحة  القوات  بني 
ا�ستثنائيًا وح�سا�سًا جدًا وج�سيمًا 
ولذلك  نف�سه،  الوقت  يف  ودقيقًا 
جانب  اإىل  ال�سرطة  قوات  فعلى 
احلفاظ على اقتدارها، التعامل 
و�سميمية،  مبحبة  النا�س  مع 
هاتني  انف�سال  عدم  ويجب 
عن  املهمتني  اخل�سي�ستني 

بع�سهما.
على  املتزامن  احلفاظ  واإّن 
بحاجة  اخل�سي�ستني  هاتني 
اإىل تفكري وبرجمة، وعلى قوات 
الدقيقة  الربجمة  عرب  ال�سرطة 
اإىل  اخل�سائ�س  هذه  تبديل 

القيا�س؛  تقبل  كّمّية  موؤ�ّسرات 
ليمكن على اأ�سا�سها درا�سة اأداء 

الأق�سام املختلفة.
قوات  اأو�سي  ولذلك 
بالتعامل  اأكيدة  تو�سية  ال�سرطة 
وال�سميمي  وال�سحيح  املنا�سب 
على  واحلفاظ  النا�س،  مع 
مقابل  ال�سرطة  قوات  اقتدار 
واعتبار ذلك من  النا�س،  اأنظار 
الواجبات التي يقف اإىل جانبها 

واجب اآخر هو احرتام النا�س.

التن�شيق بني الأجهزة 
املختلفة:

الأخرى  ال�سروريات  من 
ال�سرطة  قوات  لأن�سطة  املفيدة 
امل�سوؤولة،  الأجهزة  مع  التن�سيق 
الالزمة  التن�سيقات  جملة  ومن 
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ال�سرطة  قوات  بني  التن�سيق 
ووزارة الداخلية والدوائر التابعة 
يف  الأمن  �سورى  �سيما  ول  لها، 

البالد.
يف  املريرة  الأحداث  ففي 
2009 م.،  1388هـ.�س  �سنة 
الفتنة  اأيدي  فيها  عملت  والتي 
ال�سعب،  املرارة على  على فر�س 
والذي تغّلب عليهم اأخريًا بلطف 
الأجهزة  ا�ستطاعت  اهلل،  من 
نتائج  اإىل  الو�سول  امل�سوؤولة 
فيه  عملوا  جمال  اأي  يف  جيدة 

بتن�سيق ووعي.

العمل على مواجهة 
الف�شاد:

لقوات  الرئي�س  الواجب 
مواجهة  يف  يكمن  ال�سرطة 
الف�ساد  هذا  كان  �سواء  الف�ساد، 
اإخالًل بالنظام، اأو ا�سطرابات، 
اأو تهريبًا، اأو �سرقات، اأو انعدامًا 
فال�سرط  خمدرات،  اأو  لالأمن، 
عدم  الف�ساد  ملواجهة  الالزم 
بدرجاته  حتى  الف�ساد  وجود 
يكافح  الذي  اجلهاز  يف  القليلة 

الف�ساد.
وجود  من  بّد  فال  وعليه 
للمفــا�ســـــــد  جـــــادة  مواجهــــــــة 
الجتمــــــــــــاعية، وجمــــــــــــابهـــة 
امل�ستقيمة،  غري  املمار�سات 
والجتماعية  الفردية  واملف�سدة 

وال�سيا�سية على نحو حا�سم.
قوي  ب�سكل  العمل  ويجب 
الأفراد  مواجهة  يف  و�سحيح 
اأو  عمد  عن  يخرجون،  الذين 
وجه  الكرتاث،  عدم  ب�سبب 
الدين  مظاهر  عن  املجتمع 

والنجابة والعفاف.

الطالع التاّم وال�شامل: 
على  التاّم  الطالع  يعّد 
احليوية  اللوازم  من  الأمور 
توافرت  فاإذا  ال�سرطة،  لقوات 
ف�سوف  والطالع  املعلومات  هذه 
عند  �سوء  اأي  النا�س  ينال  لن 

جمابهة املجرمني.
وخالفًا  ال�سرطة،  فقوات 
ل  امل�سلحة،  القوات  ل�سائر 
�سافرًا،  علنيًا  عدوًا  تواجه 
بني  منبّثون  املجرمون  واإمّنا 

فال�شرط 
الالزم ملواجهة 
الف�شاد عدم 
وجود الف�شاد 
حتى بدرجاته 
القليلة يف 
اجلهاز الذي 
يكافح الف�شاد
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النا�س، وعلى قوات ال�سرطة العمل كاجلّراح احلاذق املاهر 
باأع�ساء  الإ�سرار  دون  من  ال�سرطانية  الغّدة  ل�ستئ�سال 

البدن وجوارحه.

وال�شالم عليكم 
ورحمة اهلل 

وبركاته
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النموذجيني  العمال  ا�شتقبال  املنا�شبة: 
العمال  يوم  يف  البلد  اأنحاء  جميع  من 

العاملي.
التاريخ: 28/04/2010.

اأبرز ما جاء يف خطاب القائد:
ما يبّينه الإ�سالم فيما يتعّلق بالعامل لي�س 	•

ينحني  فعندما   الإر�ساء.  لأجل  ولي�س  جماملًة 
نبي الإ�سالم العظيم ويقّبل يد عامٍل  فال ينبغي 
فهذا  املجاملة؛  جمرد  على  الفعل  هذا  حمل 

تاأ�سي�ٌس ثقايف، ويعد در�سًا للب�سرية.
يتخذ ما هو 	• العامل  يوؤّديه  الذي  العمل  اإّن 

اأبعد من جميع الأجور املادية، وهو الأجر الإلهي 
والقيمة والثواب الإلهيني.

اإّن الأعداء منذ ثالثني �سنة  وهم ي�سعون 	•
نظام  �سد  )العمال)  ا�ستخدام  اأجل  من 
يقوم  �سنة  ولثالثني  الإ�سالمية،  اجلمهورية 

عّمال بلدنا ب�سفعهم على وجوههم.
التقّدم املادي للبلد يعتمد بالدرجة الأوىل 	•

والثاين:  العلم؛  عن�سر  الأول:  عن�سرين:  على 
عن�سر الإنتاج.

و�سالة 	• العبادة  ت�سبح  اأن  ميكن  اأحيانًا 
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ال�سيطان...  لنفوذ  و�سيلًة  الليل 
و�سيلًة تختدع بها نف�س �ساحبها 
الذي ي�سلي �سالة الليل. فجميع 
وال�سريفة ميكن  الأفكار اجليدة 

اأن ت�سبح منفذًا لل�سيطان.
ل ينبغي اأن تنح�سر هّمتنا 	•

من  احلجر  هذا  نرفع  اأن  يف 
بل  ـ  ب�سيء  لي�س  فهذا  ـ  اأمامنا 
ينبغي اأن ن�سل اإىل اأعلى القّمة. 

فهذه هي الهّمة امل�ساعفة.
تاأثري 	• حتت  واقٌع  العامل 

ويف  الظامل  الراأ�سمايل  النظام 
ل  �سعبنا)  و)تقدم  قب�سته. 
عن  خارٌج  لأّنه  حتّمله؛  ميكنه 

قواعدهم.
الألطاف 	• هو  �سندنا  اإّن 

الإلهية واعتمادنا على التوفيقات 
الإن�سان  ي�ستند  فعندما  الإلهية. 
هذا  يكون  الإميان  ذلك  اإىل 
ي�سعى  وعندما  موجودًا،  الدعم 
العمل،  ميدان  يف  طاقته  ويبذل 
عندها يكون {اإن الذين اآمنوا 
فذاك  ال�شاحلات}؛  وعملوا 
العمل  هو  وهذا  اإميانكم  هو 

ال�سالح.
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حّق العامل يف الإ�شالم:
بعّمالنا  تتعّلق  ل  العامل  اأ�سبوع  اأّيام  اإّن 
بجميع  مرتبطة  هي  بل  فقط؛  الأعزاء 
متّثل  الواقع  يف  العّمال  �سريحة  لأّن  الإيرانيني؛ 
اأحد ال�سفوف الأمامية يف احلركة العامة للبلد 
يبّينه  وما  امل�ستقبل.  بناء  اأجل  من  وال�سعب 
العام  باملعنى  ـ  بالعامل  يتعّلق  فيما  الإ�سالم 
الإر�ساء.  لأجل  ولي�س  جماملًة  لي�س  ـ  للكلمة 
فعندما  ينحني نبي الإ�سالم العظيم P ويقّبل 
يد عامٍل  فال ينبغي حمل هذا الفعل على جمرد 
املجاملة؛ فهذا تاأ�سي�ٌس ثقايف، ويعد در�سًا؛ فهذا 
كّله من اأجل تقدير قب�سة العامل املاهر وع�سده 
الزمان  الإ�سالمية، وعلى مّر  الأمة  الن�سيط يف 

والتاريخ. 
العّمال.  اإىل �سريحة  العني  اإّننا ننظر بهذه 
واملهند�س،  املاهر،  والعامل  العادي،  فالعامل 
وامل�سّمم، وكل اأولئك الذين يبذلون اجلهود يف 
التكرمي  بهذا  م�سمولون  الإنتاج هم  كل مراحل 

والتجليل يف الإ�سالم.
اإن مطالب العّمال ـــ وبع�سها مطالب مادّية 
ـــ حمفوظٌة يف حملها؛ وعلى اجلميع اأن يتابعوا 
ويوؤّمنوها؛  حق،  هي  التي  املادية  املطالب  هذه 

فعندما  ينحني نبي الإ�شالم 
العظيم P ويقّبل يد عامٍل  
فال ينبغي حمل هذا الفعل على 
جمرد املجاملة؛ فهذا تاأ�شي�ٌس 
ثقايف، ويعد در�شًا؛ فهذا كّله 
من اأجل تقدير قب�شة العامل 
املاهر وع�شده الن�شيط يف 
الأمة الإ�شالمية، وعلى مّر 
الزمان والتاريخ
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معنوية  مطالب  هناك  ولكن 
من  العامل؛  ب�ساأن  تتعّلق  وهي 
و�سعيه؛  بن�ساطه  الهتمام  قبيل 
من اأجل اأن ُيفهم اأّن هذا جهاٌد. 

فهذا اأمٌر مهم.
حني  اأو  الآلة  خلف  فالعامل 
يف  اأو  والتخطيط،   الت�سميم 
العمل يف املزرعة، اأو يف اأي مكاٍن 
يعمل فيه على الإنتاج ويوؤّدي اإىل 
باأّنه  ي�سعر  اأن  يجب  الإنتاجية، 
وقّيمًا؛  مهّمًا  كبريًا  عماًل  يحّقق 
بيانه؛  الإ�سالم  يريد  ما  وهذا 

وهذا هو اعتقادنا القلبي. 

نظرة الإ�شالم اإىل العامل:
يوجد فارق كبري بني النظرة 
العامل  ونظرة  للعامل  الإ�سالمية 
املادي ـ  �سواٌء العامل الراأ�سمايل 
اأو العامل ال�سرتاكي ـ الذي ينظر 
يف  فاليوم  كاأداة.  العامل  اإىل 
الراأ�سمايل، وبالرغم من  العامل 
ناحية  من  العاملني  بع�س  متّتع 
جّيد  بو�سٍع  املادية  المتيازات 
واإمّنا  عاّمًا،  الأمر  هذا  فلي�س  ــ 
هو للبع�س ــ ولكّنه بنظر املدراء 

العمل  يف  ال�سيا�سات  ووا�سعي 
اآلة؛  اأو  اأداة  �سوى  لي�س  والإنتاج 
قيمة  فله  والعزقة؛  كالربغي 
القيمة  اإنتاج  على  قادرًا  دام  ما 
فارق  ويوجد  والأرباح.  املادية 
كبري بني هذه النظرة اإىل العامل 
يف  جماهدًا  تراه  التي  والنظرة 
العمل  يّتخذ  حيث  اهلل؛  �سبيل 
من  اأبعد  هو  ما  يوؤّديه  الذي 
جميع الأجور املادية، وهو الأجر 
الإلهي والقيمة والثواب الإلهيني؛ 
فا�سٌل  الأمرين  هذين  بني  وما 
وهو  لزٌم،  املطلب  فهذا  عميق؛ 

ذاك الحتياج احلقيقي.

دور العّمال يف النظام 
ال�شيا�شي:

ويف  الإ�سالمي،  النظام  يف 
لبلدنا  الإ�سالمية  اجلمهورية 
العّمال  �سريحة  فاإّن  العزيز 
اليوم  واإىل  الثورة  بداية  ومنذ 
قد عربت المتحان ب�سكٍل رائع. 
املفرو�سة،  احلرب  مرحلة  ففي 
وراأوا  فيها  كان  من  كل  �ساهد 
ح�سور �سريحة العّمال العظيمة، 

يوجد فارق كبري 
بني هذه النظرة 

اإىل العامل 
والنظرة التي 

تراه جماهدًا يف 
�شبيل اهلل؛ حيث 

يّتخذ العمل الذي 
يوؤّديه ما هو 

اأبعد من جميع 
الأجور املادية، 

وهو الأجر الإلهي 
والقيمة والثواب 

الإلهيني
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القرى،  اأو  املدن  عّمال  �سواٌء 
الزراعة،  اأو  ال�سناعة  وعّمال 
ويف  وغريهم،  اخلدمات  وعّمال 
ميادين  اأو  الع�سكرية  امليادين 
الدعم الع�سكري، �ساهد اجلميع 
دورًا  اأّدوا  عّمالنا  اأّن  كيف  وراأوا 
ال�سنوات  تلك  طوال  مبتكرًا 
منذ  الأمر  وكذلك  الثماين. 
فاإّن  اليوم،  واإىل  الثورة  بداية 
اجلمهورية  نظام  يف  العّمال 
اأف�سل  الإ�سالمية قد جنحوا يف 

المتحانات.
�سريحة  اأّن  تعلمون  واأنتم 
ال�سيا�سية  وال�سعارات  العّمال 
اأنحاء  كل  يف  لهم  ُتقّدم  التي 
اأوراق  اإحدى  دومًا  كانت  العامل 
ويف  احلكومات.  بوجه  ال�سغط 
الإ�سالمية  اجلمهورية  نظام 
البداية  منذ  اأعداوؤنا  �سعى 
�سد  الورقة  هذه  ل�ستخدام 
فاأنا  الإ�سالمية.  اجلمهورية 
اأيام  يف  ذهبت  قد  بنف�سي 
بهمن  و22  و21  و20   19
 1979 1357هـ.�س  ل�سنة 
الثورة)   انت�سار  )اأيام  م. 

م�سكلٍة  اأو  وقعت  حادثٍة  ب�سبب 
اأحد م�سانع جادة  اإىل  و�سلتنا، 
بنف�سهم  فالعّمال  كرج.  مدينة 
اخلرب  وجاءنا  اأخربونا،  قد 
جمموعًة  اأّن  امل�سنع  ذاك  من 
باجلماعات  املرتبطني  من 
ذهبوا  قد  والي�سارية  املارك�سية 
على  عازمون  وهم  هناك  اإىل 
تلك  اإّن  حيث  ــ  لهم  مقرٍّ  اإقامة 
ملا  العّمال؛  موطن  متّثل  املنطقة 
ــ  للم�سانع  كبري  فيها من جتّمع 
وجمع العّمال من اأجل حتريكهم 
ونحو   { الإمام  بيت  باجتاه 
كان  حيث  العلوّية  املدر�سة 
وبت�سّورهم   ،{ الإمام 
ال�سيطرة  من  يتمّكنوا  حتى 
بزمام  والإم�ساك  الأو�ساع  على 
الأمور. فذهبت اإىل هناك، وكان 
 400 حوايل  امل�سنع  ذلك  يف 
قاعة  يف  بع�سهم  اجتمع  عامل. 
حوايل   فيه  وكان  الجتماعات 
يعني  مّما  �سخ�سًا،   800
خارج  من  جاء  من  هناك  اأّن 
اأذهب  كنت  اأّيام  ولعّدة  العّمال. 
اإىل ذلك امل�سنع �سباحًا واأرجع 

اإّن �شريحة 
العّمال 
وال�شعارات 
ال�شيا�شية التي 
ُتقّدم لهم يف كل 
اأنحاء العامل 
كانت دومًا 
اإحدى اأوراق 
ال�شغط بوجه 
احلكومات. 
ويف نظام 
اجلمهورية 
الإ�شالمية 
�شعى اأعداوؤنا 
منذ البداية 
ل�شتخدام هذه 
الورقة �شد 
اجلمهورية 
الإ�شالمية
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وقفت  الأيام  اأحد  ويف  ع�سرًا؛ 
�ساعات   7 حوايل  املنرب  وراء 
يخرج  فكان  واأخاطب،  اأحتّدث 
ال�سعارات  يطلق  من  بينهم  من 
واأوّجه.  اأجيب  وكنت  ويحاجج 
اأنف�سهم  ويف النهاية قام العّمال 
بطرد تلك اجلماعة املخّربة من 
واإىل  اليوم  ذلك  فمنذ  امل�سنع. 
ال�سعار  اإيجاد  ُيعّد  هذا  يومنا 
بهيكل  والإم�ساك  ال�سيا�سي، 
ال�سلطة بوا�سطة العّمال جزًء من 
واأعداء  الإ�سالم  اأعداء  برامج 
�سد  الإ�سالمية  اجلمهورية 

الإ�سالم والنظام الإ�سالمي.  
فمنذ ثالثني �سنة  والأعداء 
هذه  ا�ستخدام  اأجل  من  ي�سعون 
اجلمهورية  نظام  �سد  الورقة 
يقوم  �سنة  ولثالثني  الإ�سالمية، 
على  ب�سفعهم  بلدنا  عّمال 
عن  نعرفه  ما  فهذا  وجوههم. 
هي  وهذه  العّمال.   �سريحة 
العّمال  بني  احلميمة  العالقة 
على  املبنية  الإ�سالمي  والنظام 
الأ�سا�س  على  والقائمة  الإميان؛ 
النظام  عليه  ُبني  الذي  املحكم 

فاإّن  ولهذا  وُوجد.  الإ�سالمي 
على  للبلد  اجلمعية  احلركة 
طريق الإنتاج �ستتقّدم من خالل 
حمورية العامل ورّب العمل؛ ولن 

يتمّكنوا من حتقيق اأي اإخالٍل. 

التقّدم م�شروط بالعلم 
والإنتاج:

للبلد  املادي  التقّدم  اإّن 
على  الأوىل  بالدرجة  يعتمد 
عن�سرين: الأول: عن�سر العلم؛ 
فما مل  الإنتاج.  والثاين: عن�سر 
الإنتاج.  �سيخفق  العلم  يوجد 
ُوجد  واإذا  بالعلم.  يتقّدم  فالبلد 
العلم ، ولكن مل ينَب الإنتاج على 
اأ�سا�سه يف تطّوره وتكامله ومنّوه، 
باجلمود  �سي�ساب  البلد  فاإّن 

اأي�سًا. 
يف  العيب  كان  ولقد 
حكومة  ع�سر  يف  العمل  جمال 
عدم  يف  كامن  الطواغيت 
نكن  مل  ولأّننا  العلم؛  امتالك 
اإنتاج  لدينا  يكن  فلم  منتلكه 
فاإّن  ولهذا  ومتكامل.  متطّور 
ميدان  اإىل  نزل  عندما  العامل 

اإّن التقّدم املادي 
للبلد يعتمد 

بالدرجة الأوىل 
على عن�شرين: 

الأول: عن�شر 
العلم؛ والثاين: 
عن�شر الإنتاج. 

فما مل يوجد 
العلم �شيخفق 

الإنتاج. فالبلد 
يتقّدم بالعلم.
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ال�سناعة تطّور؛ فقاّرة اآ�سيا التي 
متاأّخرٌة  امليدان  هذا  اإىل  جاءت 
نحن  واأّما  تطّورت؛  اأوروبا  عن 
وب�سبب حكومة هوؤلء الطواغيت 
بقينا  الأ�سباب  من  وغريها 
جنرب  اأن  اأردنا  واإذا  متاأّخرين. 
و�سعبنا  نريد،  ونحن  ـــ  فات  ما 
قد حتّرك يف هذا الجتاه وحّقّق 
الكثري ـــ فعلينا اأن نويل اهتمامًا 
املتابعة  فيجب  والإنتاج؛  للعلم 
مراكز  ويف  العلم،  مراكز  يف 
احلديثة.  باملناهج  الأبحاث 
على  اأوؤكد  واأنا  �سنوات  لعّدة 
فاإّن  هلل  واحلمد  العلم،  ق�سية 
والإنتاج  العلمي  التقّدم  عجالت 
العلمي قد انطلقت يف البلد؛ ول 
�سك باأّن هذا ينبغي اأن يت�سارع، 

فنحن ل زلنا يف اأول الطريق. 

الإنتاج.  هو  والثاين: 
جمال  يف  �سواٌء  فالإنتاج، 
يتمّتع  الزراعة  اأو  ال�سناعة 
املُنِتج  غري  والبلد  بالأولوية. 
اأبى،  اأم  �ساء  بالتبعية  �سُيبتلى 
والغاز  النفط  هذا  كل  ولوكان 
اأر�سنا  حتت  موجودًا  العامل  يف 
ينفعنا؛  لن  فاإّنه  اآبارنا  ويف 
الدول  بع�س  ترون  اأّنكم  مثلما 
هائلة  ثروات  على  حتتوي  التي 
�سواٌء  ـــ  وغريها  املعادن  من 
املعادن  اأو  الطاقة،  ثروات  كانت 
ذلك  ومع  ـ  والنادرة  النفي�سة 
ماأ�ساوية  عي�سًة  يعي�سون  فاإّنهم 
بكل  املليئة  الأر�س  تلك  فوق 
فينبغي  الباطنية.  الكنوز  تلك 
البلد،  يف  الإنتاج  يتقّدم  اأن 
على  القائم  الإنتاج  وخ�سو�سًا 
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املهارات  على  واملعتمد  العلم 
الأمر  والتجريبية؛ وهذا  العلمية 
واإدارته  العمل،  ورّب  العامل  بيد 
تقوم  اأن  وعليها  الدولة؛  بيد 
اجلهد.  وبذل  الأمور  بتنظيم 
يف  املطروحة  ال�سيا�سات  فهذه 
باإبالغها  قمنا  والتي   44 املادة 
احلكومية  الأجهزة  جلميع 
�سنوات،  عّدة  قبل  والت�سريعية 
الدور املطلوب؛  توؤدي  اأن  وميكن 
ذلك  من  يلزم  اأّنه  الأمر  غاية 
والتحّري  الدقة  مبنتهى  العمل 

فيها. 

والتقومي  املراقبة  �شرورة 
الذاتي لالأعمال:

عجيب.  موجوٌد  الإن�سان 
اأن  ميكن  فاأحيانًا  اأعزائي... 
الليل  و�سالة  العبادة  ت�سبح 
و�سيلًة  ال�سيطان،  لنفوذ  و�سيلًة 
الذي  �ساحبها  نف�س  بها  تختدع 
فجميع  الليل.  �سالة  ي�سلي 
وال�سريفة ميكن  الأفكار اجليدة 
لل�سيطان.  منفذًا  ت�سبح  اأن 
 44 باملادة  املتعلقة  فال�سيا�سات 

جدًا  ولزمٌة  جدًا  جيدة  هي 
تامة؛  بتو�سعٍة  ُتنّفذ  اأن  وينبغي 
ولكن فلرناقب حتى ل تتحّول اإىل 
اأ�سبحت  التي  تلك  الليل  �سالة 
فمن  ال�سيطان.  ي�ستعمله  فّخًا 
هنا ميكن لل�سياطني اأن ينفذوا. 
اأولئك  اأّن  مرارًا  قلت  ولقد 
يعرفون  والذين  امل�ستغّلني 
واأولئك  ويخرقونها  القوانني 
اأن  ميكن  كيف  يعرفون  الذين 
العمل  اأرباب  بزمام  مي�سكوا 
واملروؤو�سني والأ�سخا�س العاديني 
حتويلهم  اأجل  من  والبازاريني 
فهوؤلء  �سائغة؛  فري�سٍة  اإىل 
ي�سّوونه  ثم  امل�سنع  ي�سرتون 
خمتلفة  حجج  حتت  بالأر�س 
بعد،   وفيما  عماله...  وي�سّرحون 
هذا  يف  الآلت  تخّرب  اأن  بعد 
اأر�سه  ويبيعون  يبيعونها  امل�سنع 
باملاليني، ومثل هذه الأعمال قد 
حدثت وحتدث. فعلى اجلميع اأن 

يتنّبهوا.

فينبغي اأن يتقّدم 
الإنتاج يف البلد، 

وخ�شو�شًا الإنتاج 
القائم على العلم 

واملعتمد على 
املهارات العلمية 

والتجريبية
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عالقة العامل برّب العمل:
جمال  يف  الأخرى  الق�سية 
برّب  العامل  عالقة  هي  العمل 
املنهجني  من  فكاًل  العمل. 
يف  م�ستعملني  كانا  اللذين 
ال�سرتاكي   املنهج  اليوم:  عاملنا 
خطاأ،  على  الراأ�سمايل  واملنهج 
ال�سرتاكي  الفكر  منطق  ففي 
العمل �سدين  العامل ورّب  يكون 
يرتّب�س  متقابلني  وعدوين 
كان  هذا  بالآخر،  منهما  كل 
الذي  احلّل  و�سبيل  منطقهم، 
قّدموه كان طريقًا �ساًل وباطاًل 
الدولة  تتمّلك  اأن  وهو  وخاطئًا: 
وو�سائله  الإنتاج  م�سادر  جميع 
عقود  عدة  مرور  بعد  اإّنه  حيث 
وهذه  الف�سيحة.  تلك  اإىل  و�سل 
العداء  على  قائمة  كانت  نظرٌة 
وال�سراع بني العامل ورّب العمل. 
نظرية  هي  الأخرى  والنظرة 
فيه  يكون  الذي  الغربي  املنطق 
العامل  على  �سلطانًا  العمل  رّب 
العمال  ويكون  زمامه،  وبيده 
وهذا  اإمرته.  وحتت  بيده  و�سيلًة 
ل�سخ�سية  حتقريًا  ُيعّد  اأي�سًا 

خطاأ،  فوق  خطاأٌ  فهو  الإن�سان، 
نظرة  اأّما  خطاأ.  على  وكالهما 
بل  كذلك.  لي�ست  فهي  الإ�سالم 
فهذان  التعاون.  على  مبنية  هي 
يتحّقق  بامتزاجهما  عن�سران 
العمل. وخالفًا للنظرة الي�سارية 
�سيٍء  كّل  تعترب  التي  واملارك�سية 
مبنيًا على اأ�سا�س الت�ساد ـ والتي 
بحمد اهلل قد حُميت من �سفحة 
فاإّن  ـــ  العامل  الفل�سفي يف  الفكر 
نظرة الإ�سالم هي نظرة اللتئام 
يكون  اأن  من  فبدًل  والتعاون. 
الت�ساد  العن�سران يف حالة من 
فاإّنهما  ثالث،  موجود  لإنتاج 
يلتئمان لأجل اإيجاد هذا املوجود 
الإ�سالم  الثالث. هذه هي نظرة 
الإلهية  وال�سّنة  الطبيعة  ونظرة 
ق�سايا  كل  ويف  اخللقة.  وقوانني 
يف  �سواء  كذلك،  الأمر  العامل 
ال�سيا�سية  اأو  الطبيعية  الق�سايا 
القت�سادية  اأو  التاريخية  اأو 
يف  الإ�سالم  فنظرية  وغريها. 
املارك�سية  الت�ساد  نظرية  مقابل 
والئتالف  اللتئام  نظرية  هي 

والتزاوج والتعاون والن�سجام. 

اإّن نظرة 
الإ�شالم هي 
نظرة اللتئام 
والتعاون. 
فبدًل من 
اأن يكون 
العن�شران 
)العامل ورّب 
العمل( يف 
حالة من 
الت�شاد لإنتاج 
موجود ثالث، 
فاإّنهما يلتئمان 
لأجل اإيجاد 
هذا املوجود 
الثالث
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العامل  بق�سية  يتعلق  وفيما 
كذلك  الأمر  العمل،  ورّب 
اأي�سًا... فهما عن�سران يجب اأن 
مي�سك كل منهما بيد الآخر حتى 
فالعامل  والإنتاج.  العمل  يتحّقق 
دون  بعمله  يقوم  اأن  ميكنه  ل 
رّب العمل، ورّب العمل ل ميكنه 
اأن يفعل �سيئًا دون العامل. فهما 
جنبًا اإىل جنب اإذا اأقاما عالقة 
فاإّن  واإن�سانية  اأخالقية  �سليمة 
لزيادة  مهّيئًة  ت�سبح  الظروف 
التقدم  اإىل  وبالإ�سافة  الإنتاج. 
بعث  اإىل  ذلك  يوؤّدي  املادي 
نظرتنا.  هي  وهذه  املعنويات؛ 
كما  العمل،  رّب  نعترب  ل  فنحن 
ملعونًا  الي�ساري  التيار  يراه 
اليميني  كالتيار  ول  ومطرودًا، 
فرّب  كال،  وم�سيطرًا؛  �سلطانًا 
عن�سرًا  يكون  اأن  ميكن  العمل 
ــ عندما يتعاون باحلقيقة  �سريفًاـ 
يكون �سريفًا ـــ اإىل جنِب عن�سٍر 
فمعًا  العامل،  هو  اآخر  �سريٍف 
بعالقات  يتحّركان  بيد  ويدًا 
فهذا  ُمبيَّنة.  واإ�سالمية  اإن�سانية 
وواجب  العمل.  اأ�سا�س  ي�سكل  ما 

اجلميع التحّرك يف هذا الجتاه. 
ووا�سعو  املخططون  وكذلك 
والذين  وال�سيا�سيون  ال�سيا�سات 
التنفيذ  مرحلة  على  ي�سرفون 
الجتاه  بهذا  يتحركوا  اأن  يجب 
ويعملوا. فعلى العامل ورّب العمل 
اأن ي�سعيا باإخال�س كامل للتقّدم 

ببلدهم من خالل نتاج عملهم.

�شرورة م�شاعفة اجلهود:
نحن متاأخرون اأيها الأعزاء! 
قارّنا ع�سرنا  اإذا  باأّننا  ول �سك 
بع�سر الطاغوت نكون متقّدمني 
جدًا. ففي مرحلة الطاغوت كّنا 
اأ�سغر  يف  الأجانب  اإىل  بحاجة 
قطعٍة وجزء من جمموعة الإنتاج 
وال�سناعات.  وامل�سانع  والآلت 
وكانت  ُتنتج،  امل�سانع  وكانت 
وتابعة  جتميعية  �سناعات 
كّنا  فما   .100% لالأجانب 
كيف  ول  ن�سّمم  كيف  نعرف 
العنا�سر  نعرف  ول  ن�سنع، 
ناأخذ  اأن  علينا  فكان  الالزمة. 
وكّنا  الآخرين،  من  �سيء  كل 
واملال  النقد  وندفع  نرتّجى 
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ال�سيا�سية  والقدرة  والعّزة 
ون�سبح بعد مّدة حتت �سلطتهم 
من اأجل احل�سول على الأ�سياء. 
اإيران  �سعب  فاإّن  اليوم  واأّما 
واليوم  الفّنية.  ي�سّدر اخلدمات 
البالد،  اأبرز  من  بلدكم  ُيعّد 
�سعيد  على  الأعلى  املرتبة  ويف 
الطاقة  وحمطات  ال�سدود  بناء 
بامل�ستوى العاملي. فاأين هذا واأين 
التي  الأعمال  اإّن  فاليوم  ذاك! 
تقومون بهاـ  الأعمال ال�سناعية، 
اخلدمات ال�سناعية،واخلدمات 
الكثري  يف  زبائن  لها  ـ  الفّنية 
تقومون  الآن  واأنتم  الدول.  من 
يف  الإنتاج  خطوط  بتاأ�سي�س 
فهذا  العامل.  دول  من  الكثري 
معنًى من  اأي  له  يكن  الكالم مل 

الأ�سا�س يف زمن الطاغوت. 
فاأن نذهب  اإىل دولٍة مكتظة 
دولة  تكون  واأحيانًا  بال�سكان، 
نفطية عامرة بالرثوات، ومن ثّم  
يتم اإحداث خطوط اإنتاج فيها؟! 
ونقوم اأي�سًا بالإنتاج ال�سناعي؟! 
معنًى  الكلمات  ملثل هذه  يكن  مل 
حتّقق  قد  ولكّنه  الأ�سل؛  يف 

اإىل  بالن�سبة  فاإّننا  ولهذا  اليوم. 
واأّما  كثريًا؛  تقّدمنا  قد  املا�سي 
ال�سعب  �ساأن  هو من  ملا  بالن�سبة 
من  هو  ملا  وبالن�سبة  الإيراين، 
وبالن�سبة  التاريخي،  اإرثنا  لوازم 
اإيران  عليه  تكون  اأن  ينبغي  ملا 
�سمن جمموع دول العامل، فنحن 
نتقّدم.  اأن  وعلينا  متاأّخرون؛ 
من  الكثري  اإىل  يحتاج  ما  وهذا 
العمل. واإّن ما اأذكره حول الهّمة 
فال  هذا.  لأجل  هو  امل�ساعفة 
اأن  يف  هّمتنا  تنح�سر  اأن  ينبغي 
ـ  اأمامنا  من  احلجر  هذا  نرفع 
اأن  ينبغي  بل  ـ  ب�سيء  لي�س  فهذا 
فهذه  القّمة.  اأعلى  اإىل  ن�سل 
هذا  واإّن  امل�ساعفة.  الهّمة  هي 
يتحّقق  ول  باملّجان؛  يتحقق  ل 
بالكالم وبال�ستح�سان والتعليق؛ 
اإىل  بالنزول  يحدث  هذا  اإّن  بل 
باملعنى  والبتكار  العمل  ميدان 

احلقيقي للكلمة.
عّماٍل،  من  اجلميع  فعلى 
ومهند�سني،وم�سممني، وباحثني 
والدرا�سات،  الأبحاث  يف مراكز 
العمل  هذا  يدعمون  والذين 

اإّن هذا التقّدم 
ل يتحقق 
باملّجان؛ ول 
يتحّقق بالكالم 
وبال�شتح�شان 
والتعليق؛ بل 
اإّن هذا يحدث 
بالنزول اإىل 
ميدان العمل 
والبتكار 
باملعنى 
احلقيقي 
للكلمة
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واملالية،  العلمية  الناحية  من 
على  الدولة،  يف  وامل�سوؤولني 
هممهم  ي�ساعفوا  اأن  اجلميع 
لت�سبح اأ�سعافًا م�ساعفة، وهذا 

ما ميكن اأن يحدث. 
واأنت،  اأنا  ا�ستعداداتنا،  اإّن 
اأعزائي!   منهم  بكثري  اأكرث  هي 
اأن  الإن�سان  من  ُيطلب  فحينًا 
قدرته؛  خالف  بعمٍل  يقوم 
ولكّنكم  عقالئيًا؛  لي�س  وهذا 
اإىل  تنظرون  عندما  اأحيانًا 
�ساٍب وترون ُبنَيَته وتنظرون اإىل 
ع�سالته ترون اأّنه ميكن اأن يكون 
اأو  م�سارعًا من الدرجة الأوىل، 
من  ريا�سيًا  يكون  اأن  ميكن  اأّنه 
ميكن  فحيث  الأول،   الطراز 
العمل  هذا  يف  جنمًا  ي�سبح  اأن 
اإذهب  ال�سيد  اأيها  تقولون: 
الرجل  عن  يختلف  وهذا  وا�سَع. 
ال�سعيف الذي ميار�س الريا�سة 
ميكن  ل  فاإّنه  �سنة  ع�سرين  ملدة 

اأن ي�سبح م�سارعًا جيدًا.  
ذلك  ي�سبه  اإيران  �سعب  اإّن 
ال�ساب املليء بال�ستعداد والبنية 
ببذل  قام  لو  والذي  القوية، 

اإىل  ي�سل  فاإّنه  املطلوب  اجلهد 
القّمة، وي�سبح جنمًا. 

هكذا؛  هو  اإيران  �سعب  اإن 
وقد اأظهر مثل هذا الأمر. فلي�س 
هذا الأمر اّدعاًء اأو �سعارًا؛ فهذه 
بلحاظ  لنا  ات�سحت  قد  وقائع 
بّينت  وقد  واملعلومات،  املتابعة 
لنا جتربة ال�سنوات الثالثني هذا 
الأمر كال�سم�س يف رابعة النهار. 

مظاهر تقّدم ال�شعب 
الإيراين:

يح�سل  ل  الذي  ال�سعب  اإّن 
بوجهه  وُتغلق  اأحد  عون  على 
ال�سناعية  املنتوجات  اأبواب 
يتمكن  ثّم  املتطورة  والتقنيات 
من ت�سنيع اجليل الثاين والثالث 
املركزي..  الطرد  من  والرابع 
فُيده�س كل اأولئك الذين ميتلكون 
الطاقة النووية والت�سنيع النووي 
يف العامل. فهوؤلء من اأين تعّلموا 
مل  الذي  ال�سعب  هذا  اإّن  هذا؟ 
علوم  جمال  يف  اأحد  ُي�ساعده 
فريون  ينظرون  فجاأًة  احلياة، 
حيوان  ا�ستن�ساخ  من  يتمّكن  اأّنه 
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بوا�سطة اخلاليا اجلذعية. ففي 
التي  الدول  هي  كم  العامل  هذا 
ت�سعة  اأو  ثمانية  هذا؟  متتلك 
هذه  جميع  بني  من  ع�سرة.  اأو 
الدول، وكل هوؤلء املّدعني فجاأًة 
تنتقل )هذه الدولة) من املرتبة 
الفر�س  �سبيل  على  ـ  الع�سرين 
اأي  فعن  الثامنة.  املرتبة  اإىل  ـ 
�سيء حتكي هذه؟ األي�ست حاكيًة 
عن ال�ستعداد ال�ستثنائي؟ ففي 
كنا  ما  هذا،   احلرب،  بداية 
نعلم ما هي الأر بي جي ـ الأر بي 
�سغري؛  �ساروخ  عن  عبارة  جي 
احلرب  يف  كانوا  الذين  فهوؤلء 
فلم  ـ  كثريًا  وا�ستعملوه  �ساهدوه 
ومل  نعلم  نكن  ومل  منتلك  نكن 
النظامية،  اأ�سلحتنا  من  يكن 
�سنوات  عّدة  مرور  وبعد  والآن 
بلدنا  هو  ها  احلظر،   ومع 
�ساروخًا  �سّجيل،  �ساروخ  ي�سّنع 
ف�سائيًا؛ فيقف العامل كله هكذا 
البداية  ففي  باندها�س.  وينظر 
وكذب  هذو  هذا  وقالوا  اأنكروا؛ 
فاإّنه ل ميكنهم ذلك؛ وفيما بعد 
ويف  كذلك.  لي�س  الأمر  اأّن  راأوا 

كذلك.  الأمر  القطاعات  جميع 
نعم  الأمور؟  هذه  تعني  فماذا 
هذا يعني اأّن هذا ال�سباب مليٌء 
فهذا  والإمكانيات؛  بال�ستعداد 
ا�ستعدادات  على  يحتوي  ال�سعب 
هائلة؛ وهذه الطاقات الإن�سانية 
ذات قيمٍة عاليٍة ووادعة. فيجب 
ال�ستفادة من هذا الأمر. ونحن 
قادرون. فالهمة امل�ساعفة تعني 
اإىل  ال�ستعداد  هذا  نو�سل  اأن 

الفعلية.

النجاح لزم الإميان 
والعمل:

العامل الذي ي�سطف مقابل 
ويوّجه  اأنيابه  عن  ويك�ّسر  اإيران 
ويت�سّرف  الدموية  خمالبه 
باإ�ساءة، وحيثما ت�سل يده يفتعل 
امل�ستكرب؛  العامل  هو  م�سكلًة 
النظام  تاأثري  واقٌع حتت  والعامل 
قب�سته.  ويف  الظامل  الراأ�سمايل 
فمثل هذا الأمر ل ميكنه حتّمله؛ 
قواعدهم؛  عن  خارٌج  لأّنه 
اأّن  ترون  واأنتم  يعادي،  ولهذا 
ال�سنوات  طيلة  العداوات  هذه 

ال�شباب مليٌء 
بال�شتعداد 
والإمكانيات؛ 
فهذا ال�شعب 
يحتوي على 
اإ�شتعدادات 
هائلة؛ وهذه 
الطاقات 
الإن�شانية ذات 
قيمٍة عاليٍة 
ووادعة. 
فيجب 
ال�شتفادة من 
هذا الأمر. 
ونحن قادرون. 
فالهمة 
امل�شاعفة تعني 
اأن نو�شل هذا 
ال�شتعداد اإىل 
الفعلية
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الثالثني مل تكن قليلة والكّل راأى 
بعينه، عداوات اأعدائنا وخبثهم 
اأن  من  يتمكنوا  فلم  وعنادهم. 
مطمئنني  وكونوا  �سيئًا،  يفعلوا 
اأّنهم فيما بعد اأي�سًا لن يتمكنوا 

من فعل �سيء.
الألطاف  هو  �سندنا  اإّن 
الإلهية واعتمادنا على التوفيقات 
الإلهية. فعندما ن�ستند اإىل ذلك 
يف  اإليه  اأ�سرنا  الذي  الإميان 
ل  وتاأ�سّ تعّمق  والذي  البداية 
ال�سعب  وقلوب  قلوبكم  يف 
هذا  يكون  وجتّذر  الإيراين 
ي�سعى  وعندما  موجودًا،  الدعم 
الإن�سان ويبذل طاقته يف ميدان 
العمل، عندها يكون {اإن الذين 
ال�شاحلات}؛  وعملوا  اآمنوا 
هو  وهذا  اإميانكم  هو  فذاك 
العمل ال�سالح. وكل تلك الوعود 
احل�سنة التي اأُعطيت يف القراآن 
ال�ساحلات  يعمل  الذي  للموؤمن 
والفالح  الدنيا  يف  الن�سر  من 
املعنويات  عامل  يف  والنجاح 
اإىل  والتقّرب  الآخرة،  وعامل 
والعّزة  والرفعة  تعاىل،  اهلل 

اإّن  والآخرة،  الدنيا  يف  والفالح 
هذه جميعًا نتاجات ذلك الإميان 
اأن  وعلينا  ال�سالح.  والعمل 

نتقّدم على هذا الطريق.
على  و�سالمه  اهلل  رحمة 
الذي   { العظيم  اإمامنا 
وعّرفنا  الطريق  هذا  لنا  �سّق 
واأخذ  عليه  ن�سري  وجعلنا  اإياه؛ 
باأيدينا؛ فبمعدنه الإلهي اأيقظنا 
الطريق.  هذا  اإىل  بنا  وتقدم 
فاإّن  ال�سعب،  هذا  تقّدم  فكّلما 
ح�سناته.  من  �سيزيد  تعاىل  اهلل 
على  ورحمته  اهلل  و�سالم 
واأولئك  وجماهدينا  �سهدائنا 
ال�سبيل،  هذا  يف  �سّحوا  الذين 
اأكّفهم  على  اأرواحهم  وحملوا 
امليدان،  و�سط  اإىل  وجاوؤوا 
و�سواء  عائالتهم،  اأو  هم  �سواء 
اأو  ا�سُت�سهدوا،  الذين  اأولئك 
اأولئك الذين اأ�سيبوا يف اأبدانهم 
و�سواء  معّوقني،  واأ�سبحوا 
بقوا  اهلل  بحمد  الذين  اأولئك 
تعاىل  اهلل  ن�ساأل  ال�سعب.  لهذا 
اأن  وناأمل  جميعًا.  يوؤجرهم  اأن 
واأن  الإلهية  التوفيقات  ت�سملكم 

اإّن �شندنا هو 
الألطاف الإلهية 

واعتمادنا على 
التوفيقات 

الإلهية. فعندما 
ي�شتند الإن�شان 

اإىل ذلك الإميان 
يكون هذا الدعم 
موجودًا، وعندما 

ي�شعى ويبذل 
طاقته يف ميدان 

العمل، عندها 
يكون {اإن الذين 

اآمنوا وعملوا 
ال�شاحلات}؛ 

فذاك هو اإميانكم 
وهذا هو العمل 

ال�شالح
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اهلل  بقية  حل�سرة  الزاكية  الأدعية  ت�سملكم 
اأرواحنا فداه... 

وال�شالم عليكم 
ورحمة اهلل 

وبركاته
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املعلمني  من  جمع  ا�شتقبال  املنا�شبة: 
القادمني من كافة املناطق.

التاريخ: 5/5/2010.

اأبرز ما جاء يف خطاب القائد {:
لو عرف الإن�سان اأي عمٍل عظيم يقوم به، 	•

فاإّن دافعه �سيت�ساعف، وكذلك حتّركه واإميانه 
و�سعيه يف هذا العمل.

املندفعني 	• املوؤمنني  اإىل  يحتاج  املجتمع  اإّن 
ال�سبورين املوؤّملني املتفائلني املحّبني للم�سلحة 
الكمال  قمم  اإىل  بالو�سول  والراغبني  العاّمة 

الذاتي والجتماعي.
ميكنكم 	• و�سلوككم  وت�سّرفكم  بحديثكم 

الأمل؛  ومتنحوه  بالنف�س  الثقة  فيه  تزرعوا  اأن 
وجتعلوه من اأهل التواجد يف امليادين وال�ساحات؛ 
وميكنكم اأن تزرعوا فيه روحية التدّين كما يليق 
به؛ واأن جتعلوا منه اإن�سانًا حمّنكًا مندفعًا حمبًا 
للمنفعة العامة والجتماعية؛ واأن حتيوا فيه روح 

الإبداع.
وعندما 	• املعجزات.  �سانع  الإخال�س 

يتحّرك الإن�سان يف �سبيل اهلل على الطريق، فاإّن 
اهلل يبارك عمله. وهذا ما جعل اأعمال ع�سرات 
ال�سهيد  وهذا  الكبري  الرجل  لهذا  ال�سنوات 
تنتهي  ل  ذخريًة  مطهري)  )ال�سهيد  العزيز 
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بالن�سبة للمجتمع.
علينا اأن نطوي هذا الطريق ب�سكل �سحيح؛ 	•

طاقتنا  كّل  وننزل  نتحّرك؛  بالنف�س  فبالثقة 
والقابليات  والفكرية  الإن�سانية  وا�ستعداداتنا 
التي وهبها اهلل تعاىل لهذا ال�سعب اإىل امليدان؛ 
�سوف  الإ�سالمي  العامل  م�سري  فاإّن  وعندها 

يتغرّي، وبتبعه يتغرّي م�سري العامل.
والعمل 	• طويٌل،  والطريق  ثقيٌل،  التكليف 

الب�سرية  فهي  الطريق  نهاية  واأّما  �سعٌب؛ 
الرّب  مينحها  والتي  امل�سهودة،  والنورانية 
الطريق  الإن�سان. فنهاية  يراه  املتعال، فهذا ما 
وا�سحٌة، والأفق وا�سٌح، وميكن طّي هذا الطريق 

ب�سكل جّيد.
وكّل 	• دوره؛  اإن�سان  كّل  يعرف  اأن  هو  املهم 

ب�سكل  يعرف  اأن  ميكنه  كان  اأينما  اإن�سان، 
به؛  ويقوم  عاتقه،  على  امللقى  تكليفه  �سحيح، 

واهلل تعاىل اإن �ساء اهلل �سوف يعني.

واأخواتي  اإخواين  كثريًا  بكم  اأُرحب 
ذكرى  تكون  اهلل  �شاء  واإن  الأعزاء، 
وعلى  جميعًا  عليكم  مباركٌة  املعّلم  يوم 
�شعب  وعلى  البالد  �شائر  يف  املعلمني  كّل 
منا�شبة  يف  املعّلم  يوم  جعل  فاإّن  اإيران. 
لنا؛  ُيعّد در�شًا  ذكرى �شهادة معّلم عظيم 
وهو ميّثل حتّركًا نوذجيًا؛ فعظمة عمل 



65

التعليم والرتبية هي يف درجة بحيث يكون املزج بني العمل 
الفكري والعلمي والتواجد يف امليادين الأ�شا�شية للحياة - 
مثلما كانت حياة ال�شهيد مطهري ر�شوان اهلل تعاىل عليه 

- اأمرًا مطلوبًا يف هذا العمل ال�شريف والكبري.

اأهّمية وجود املعّلم يف 
املجتمع:

وهي  رئي�سة،  نقطة  هناك 
البالد،  يف  املعلمني  جمتمع  اأّن 
بعني  دائمًا  ياأخذ  اأن  ينبغي 
العتبار عظمة العمل الذي اأُلقي 
على عاتقه وهو يوؤّديه. فلو عرف 
الإن�سان اأي عمٍل عظيم يقوم به، 
وكذلك  �سيت�ساعف،  دافعه  فاإّن 
هذا  يف  و�سعيه  واإميانه  حتّركه 
العمل. ومثل ذلك املقاتل ال�سجاع 
اإحدى  يف  ويعمل  يجاهد  الذي 
خطوط  من  احل�سا�سة  النقاط 
اجلهادي  دوره  ويكون  اجلبهة؛ 
وينفع  يفيد  بحيث  العظمة  من 
هذا  اأدرك  فاإذا  كّلها.  اجلبهة 
املقاتل هذا الأمر لن يتعب اأبدًا؛ 
يف  يوؤّثر  ولن  بامللل؛  ي�سعر  ولن 
قلبه اأي عامل حمبط. ومثل هذه 
الق�سية ينبغي اأن تكون موجودًة 

اأعني معلمينا دومًا، وهي  ن�سب 
للمجتمع  بالن�سبة  املعّلم  دور  اأّن 
ميكن  ول  م�سريي؛  دوٌر  هو 
الأدوار  من  بالكثري  مقارنته 
الرتكيبة  يف  واحل�سا�سة  املهّمة 

الجتماعية.

اأبعاد دور املعّلم يف املجتمع:
هذه املادة اخلام التي جُتعل 
اأبي�س؛  كلوٍح  املعّلم،  يدي  بني 
لوٌح  “اإّنني  ال�ساعر:  وبقول 
فهذه  نق�س”.  اأي  اأتقّبل  اأبي�س 
هذا  على  تر�سم  النّقا�س،  يد 
جديدة.  هوية  ومتنحه  اللوح 
عامل  متعّددة؛  عوامل  وهناك 
وعامل  الأ�سرية،  الرتبية 
احلوادث واملوؤّثرات الجتماعية؛ 
و�سائل  احلايل  ع�سرنا  ويف 
دور  ولكّن  واأمثالها؛  الإعالم 
دوٌر  هو  املجال  هذا  يف  املعلم 

لو عرف 
الإن�شان اأي عمٍل 

عظيم يقوم 
به، فاإّن دافعه 

�شيت�شاعف، 
وكذلك حتّركه 

واإميانه و�شعيه يف 
هذا العمل
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اأن  ميكنه  فاملعلم  ومهم.  بارٌز 
حتى  اخلام  املادة  هذه  يخّل�س 
وقد  الوراثية؛  العوامل  اأ�سر  من 
الأمر.  هذا  مثل  العلم  اأثبت 
على  الق�ساء  ميكن  فمثلما 
اإىل  توؤّدي  التي  الوراثية  العوامل 
اجل�سمانية من خالل  الأمرا�س 
وغريها  والوقاية  التدابري  بع�س 
ميكن  فكذلك  الإجراءات،  من 
الوراثية  العوامل  على  الق�ساء 
والروحية  بالأخالقيات  املتعّلقة 

واملعنويات. 
يرّبي  اأن  ميكنه  فاملعلم 
الطفل  هذا  اأو  احلدث  هذا 
ميتلك  ومفكرًا،  عاملًا،  ليكون 
البحث؛  ويع�سق  التحقيق،  روح 
فاقدًا  �سطحيًا  اإن�سانًا  يجعله  اأو 
للرغبة بالتعّمق وحت�سيل العلم؛ 

اإن�سانًا  ليكون  يربيه  اأن  وميكنه 
نقيًا  للخري  حمّبًا  �سافيًا  �سريفًا 
كذلك  ويقّدمه  النف�س،  طاهر 
اإىل  يحّوله  اأن  اأو  للمجتمع؛ 
وميكن  خبيث؛  �سرير  اإن�سان 
واثقًا  متفائاًل  اإن�سانًا  يجعله  اأن 
للعمل  وحمبًا  موؤمنًا  بنف�سه 
اإن�سانًا  يجعله  اأن  اأو  والن�ساط، 
ويقّدمه  منزويًا  اآي�سًا  حمبطًا 
ي�سنع  اأن  وميكنه  للمجتمع؛ 
اإن�سانًا متدّينًا تقيًا؛ اأو يف املقابل 
بالقيم  يعتني  ل  متهتكًا  اإن�سانًا 
الدينية؛  والتعاليم  الأخالقية 
حتى  يتغلب  اأن  للمعّلم  وميكن 
املوؤّثرة  اخلارجية  العوامل  على 
الو�سائل  كهذه   - الرتبية  يف 
اأّنه  حتى   ،- واأمثالها  الإعالمية 
ال�سنني  عرب  امل�ستمّر  بالتعليم 

فاملعلم ميكنه 
اأن يرّبي هذا 
احلدث اأو هذا 
الطفل ليكون 
عاملًا، ومفكرًا، 
ميتلك روح 
التحقيق، 
ويع�شق البحث
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لهذه  يقّدمه  والذي  املتمادية، 
اأو هذا الفتى وهذا  املادة اخلام 
التغّلب  ميكنه  امل�ستعّد،  القلب 
للوالدين؛  الرتبوي  الدور  على 

فهذا هو دور املعلم.

الهتمام بالرتبية والتعليم 
وتطويرهما:

اإىل  يحتاج  املجتمع  اإّن 
ال�سبورين  املندفعني  املوؤمنني 
املحّبني  املتفائلني  املوؤّملني 
والراغبني  العاّمة  للم�سلحة 
الكمال  قمم  اإىل  بالو�سول 
اأ�سخا�ٌس  الذاتي والجتماعي... 
اأهل  من  مفكرين  مبدعني 
يحّقق  فمن  والتطّور،  التحقيق 
يت�سح  هنا  ها  الأمر؟  هذا 
التعليمي  فاجلهاز  املعلم.  دور 
والرتبوي هو على هذا القدر من 

احل�سا�سية والأهّمّية.
الكثري  هناك  باأّن  �سك  ول 
التعليم  ق�سايا  حول  قيل  مّما 
فنحن  املعلمني.  ودور  والرتبية 
ت�سمح  ظروٍف  يف  ل�سنا  اليوم 
اليوم  فنحن  بالكالم؛  بالكتفاء 

فالتعليم  العمل.  اإىل  بحاجة 
م�ستوى  على  �سواء  والرتبية 
ال�سفوف  قطاع  يف  اأو  التنظيم، 
تتواجد  حيث   - )الدرا�سية) 
واملرّبني  املعلمني  جماميع 
واملدراء يف �سائر البالد - ميكن 
البلد  هذا  م�سري  يحّدد  اأن 
التغيري  اأّن  و�سحيٌح  وم�ستقبله. 
هو  والرتبية  للتعليم  البنيوي 
اأ�سا�س قد ذّكرُت به مرارًا  عمٌل 
للرتبية  املحرتمني  امل�سوؤولني 
وبحمد  البالد؛  يف  والتعليم 
الوزير  كلمة  يف  �سمعتم  قد  اهلل 
اإجنازات  هناك  اأّن  املحرتم 
والتي  املجال،  هذا  يف  جّيدة 
جوهريًا  تغيريًا  حتّقق  اأن  يجب 
اأ�سا�س  على  والتعليم  الرتبية  يف 
الحتياج، وعلى اأ�سا�س الأهداف 
الكربى، وعلى اأ�سا�س الإمكانات 
والطاقات  للبالد  العظيمة 
مكانه  يف  وهذا  الب�سرية؛ 
املجال  هذا  يف  واأوؤّكد  �سحيٌح. 
العمل؛  هذا  اإيقاف  عدم  على 
وهّمة  ب�سوٍق  العمل  هذا  فتابعوا 
م�ساعفٍة ودوافع ل نهاية لها اإىل 

اإّن املجتمع 
يحتاج اإىل 

املوؤمنني املندفعني 
ال�شبورين املوؤّملني 
املتفائلني املحّبني 
للم�شلحة العاّمة 

والراغبني 
بالو�شول اإىل قمم 

الكمال الذاتي 
والجتماعي.
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ولكّن  �سعٌب؛  عمٌل  وهو  متامه؛ 
ال�سخ�سي  الدافع  بلحاظ  املعلم 
ل  بامل�سوؤولية  ال�سعور  وبلحاظ 
حتى  وينتظر  يتوّقف  اأن  ميكنه 
يف  املطلوبة  احلالة  تلك  تتحّقق 
التعليم والرتبية. وو�سيتي اإليكم 
الأعزاء  املعلمون  اأيها  جميعًا 
توجدوا  اأن  هو  البالد  ومعّلمي 
اأنف�سكم؛  يف  العظيم  الدور  هذا 
بدور  تقومون  اأّنكم  واعلموا 

عظيم مل�ستقبل البلد.
اأ�سيب  قرون  ولعّدة  فبلدنا 
بتخّلف  وابُتلي  قا�سية،  بخ�سائر 
ميكن  ل  غفلٍة  من  وعانى  كبري، 
الذي  الو�سع  وهذا  ُجربانها؛ 
ظهور  ومع  اليوم،  ن�ساهده 
احلركة  هذه  الإ�سالمية،  الثورة 
يتحّرك  اأن  ينبغي  اجلديدة، 
يليق  الذي  الطريق  على  البلد 
املرياث،  وهذا  ال�سعب  بهذا 
ما  فهذا  امل�سلم؛  بالداعي  ويليق 

يتطّلب حتركًا عظيمًا.

ماذا نريد من الرتبية 
والتعليم؟:

الأعزاء،  معلمونا  ليلتفت 
اإىل نوعية الإن�سان الذي يحتاجه 
بلدنا يف امل�ستقبل، واخل�سائ�س 
التي ينبغي اأن تتواجد يف رجالنا 
املطلوب  البناء  لأجل  ون�سائنا 
وهذا  بيدكم؛  فهذا  البلد.  لهذا 
يجل�س  الذي  الطفل  اأو  الفتى 
حتت  هو  ال�سفوف  يف  اأمامكم 
وت�سّرفكم  فبحديثكم  يدكم. 
و�سلوككم ميكنكم اأن تزرعوا فيه 
الأمل؛  ومتنحوه  بالنف�س  الثقة 
يف  التواجد  اأهل  من  وجتعلوه 
وميكنكم  وال�ساحات؛  امليادين 
التدّين  روحية  فيه  تزرعوا  اأن 
منه  جتعلوا  واأن  به؛  يليق  كما 
حمبًا  مندفعًا  حمّنكًا  اإن�سانًا 
والجتماعية؛  العامة  للمنفعة 
الإبداع.  روح  فيه  حتيوا  واأن 
اأن  ميكنه  ال�سالح  فمعّلمنا 
�سّفه  نطاق  يف  ذلك  كّل  يحّقق 
الوظيفة  هي  فهذه  الدرا�سي؛ 
العاّمة للمعلمني يف �سائر البالد. 
ولكي  املعّلم،  فاإّن  وبالطبع، 

بحديثكم 
وت�شّرفكم 
و�شلوككم ميكنكم 
اأن تزرعوا يف هذا 
الفتى )الطالب( 
الثقة بالنف�س 
ومتنحوه الأمل؛ 
وجتعلوه من 
اأهل التواجد 
يف امليادين 
وال�شاحات؛ 
وميكنكم اأن 
تزرعوا فيه 
روحية التدّين 
كما يليق به؛ 
واأن جتعلوا منه 
اإن�شانًا حمّنكًا 
مندفعًا حمبًا 
للمنفعة العامة 
والجتماعية؛ 
واأن حتيوا فيه 
روح الإبداع.
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هذه  بكّل  القيام  من  يتمّكن 
باحلاجة  ي�سعر  فاإّنه  الأعمال، 
اأهل  من  والتوجيه  الهداية  اإىل 
واملفّكرين  املجتمع  يف  الب�سرية 
�سني بالتعليم والرتبية.  واملتخ�سّ
يوؤّدي  بذاته  الحتياج  فهذا 
هذا  فمثل  الثمرة.  اإيجاد  اإىل 
�سعور  من  ينبع  عندما  الحتياج 
ينعك�س  �سوف  فاإّنه  املعلمني، 
مبا�سرًة اإىل اجلهاز املنتج للبلد؛ 
فما هو مورد حاجة يتّم اإنتاجه. 
ومل  بالحتياج،  ن�سعر  مل  وما 
يتّم  لن  فاإّنه  نطلب،  ومل  ن�ساأل، 
دور  هو  فهذا  الأمر.  ذلك  اإنتاج 

التعليم والرتبية.

ال�شهيد مطّهري قدوة 
املعّلمني:

ب�ساأن  اجلملة  هذه  اأذكر 
اآية  املرحوم  العظيم  �سهيدنا 
اهلل املطهري ر�سوان اهلل عليه: 
ذلك  �سلوك  اإّن  الواقع  ففي 
الرجل الكبري و�سريته هما دليٌل 
�سديد  كامل  ملعلِّم  بارٌز  ومعلٌم 
احل�سا�سية جتاه امل�سوؤولية. فاإّنه 

مل يكن يتوّرع عن النزول اإىل اأي 
تتطّلب  التي  امليادين  من  ميدان 
فتلك  اإ�سالمي؛  مفكر  ح�سور 
النتقادات وامل�سلحيات مل تقدر 
من  ومنعه  اأمامه  الوقوف  على 
يف  �سواء  امليدان؛  اإىل  النزول 
الفكرية.  اأو  ال�سيا�سية  امليادين 
يف  مطهري  ال�سهيد  يكن  ومل 
الأ�سئلة  عن  الإجابة  جمال 
يف  ت�سغل  كانت  التي  املتنّوعة 
مثل  �سبابنا  ذهن  الزمان  ذلك 
الدينية  الثقافة  مّدعي  بع�س 
الذين يعر�سون الق�سايا الغريبة 
وحمتواه  الدين  منطق  عن 
بل  ديني؛  وقالب  دينية  ب�سبغٍة 
املقابلة  النقطة  اإّنه مبا�سرًة ويف 
الدينية  املفاهيم  يعر�س  كان 
املتنا�سبة  القوالب  يف  احلقيقية 
مع  واملن�سجمة  الزمان  مع 
واحتياجاتهم.  املخاطبني  اأ�سئلة 
على  للح�سول  ي�سعى  يكن  فلم 
ا�ستح�سان جماعة خا�سة اأو فئة 
خا�سة اأو جمموعة فكرية معّينة. 
والتحّجر  التخّلف  واجه  ولقد 
واملغالطات  والرجعية  الفكري 

اإّن �شلوك ذلك 
الرجل  )ال�شهيد 
مطهري( الكبري 

و�شريته هي 
دليٌل ومعلٌم بارٌز 
ملّعم كامل �شديد 
احل�شا�شية جتاه 
امل�شوؤولية. فاإّنه 

مل يكن يتوّرع عن 
النزول اإىل اأي 

ميدان من امليادين 
التي تتطّلب 
ح�شور مفكر 

اإ�شالمي
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ن�ساأت  والتي   - الدين  جمال  يف 
بتلك   - والتخّلف  التحّجر  من 
فيها  واجه  التي  نف�سها  ال�سّدة 
الإنحرافية  والأفكار  الِبدع 
كانت  فهذه  والإلتقاطية. 
الكبري.  الرجل  ذلك  خ�سو�سية 
فلم يتعب؛ وكان �سعيه دوؤوبًا. ومل 
واللقب  العنوان  عن  يفّت�س  يكن 
ال�سائع يف اجلامعات واحلوزات. 
كمحارب  امليدان  اإىل  نزل  بل 
وعمل  والتاأّمل،  الفكر  �ساحة  يف 
تعاىل  بارك اهلل  وقد  باإخال�س، 

عمله.

الإخال�س �شانع املعجزات:
من  �سنة  ثالثني  بعد  واليوم 
�سهادته، فاإّن كلمات هذا الرجل 
وحّية؛  جديدة  زالت  ل  الكبري 
الزمان.  لهذا  كتبها  قد  وكاأّنه 
هناك  كان  الزمان  ذلك  ويف 
فكرية  م�ستويات  يف  اأ�سخا�ٌس 
كلماته  من  ي�ستفيدون  متعّددة 
منه  يح�سلون  وكانوا  وفكره، 
حيث  واليوم  الإجابات؛  على 
الكثري  وُحّلت  الأفكار  تقّدمت 

لالأذهان  بالن�سبة  الق�سايا  من 
عن  يجيب  زال  ل  فاإّنه  الباحثة 
الأ�سئلة اجلديدة. فهذه خا�سية 
مع  املتالزم  العميق  الفكر 

الإخال�س. 
�ســــــــــــانع  فالإخـــــــــال�س 
يتحّرك  وعندما  املعجزات. 
على  اهلل  �سبيل  يف  الإن�سان 
عمله.  يبارك  اهلل  فاإّن  الطريق، 
ع�سرات  اأعمال  جعل  ما  وهذا 
الكبري  الرجل  لهذا  ال�سنوات 
ل  ذخريًة  العزيز  ال�سهيد  وهذا 
فهذا  للمجتمع.  بالن�سبة  تنتهي 
ويف  جميعًا،  عهدتنا  على  العمل 

كافة امليادين املختلفة.

الواجبات الرتبوية 
والتعليمية للُنَخب:

 - و�سعبنا  بلدنا  فاإّن  اليوم 
على  عقود  ثالثة  م�سي  وبعد 
دخول  منذ  احلوادث  اأكرب 
قيام  اأي   - البالد  اإىل  الإ�سالم 
هو  الذي  الإ�سالمي  النظام 
اأنظار  لفتت   - حادثٍة  اأعظم 
ولي�س  كّله،  الإ�سالمي  العامل 

الإخال�س 
�شانع 
املعجزات. 
وعندما 
يتحّرك 
الإن�شان يف 
�شبيل اهلل 
على الطريق، 
فاإّن اهلل 
يبارك عمله. 
وهذا ما جعل 
اأعمال ع�شرات 
ال�شنوات لهذا 
الرجل الكبري 
وهذا ال�شهيد 
العزيز ذخريًة 
ل تنتهي 
بالن�شبة 
للمجتمع
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يف  اأّثرت  بل  فح�سب،  املنطقة 
 - العاملية  ال�سيا�سية  املعادلت 
وعلى  ال�سعب  هذا  اهلل  وبحمد 
قد  املا�سية  الثالثة  العقود  مّر 
التطّورات  من  الكثري  حّقق 
فمن  املختلفة؛  القطاعات  يف 
مفكرو  يتطّلع  اأن  اليوم  اجلدير 
هذا ال�سعب اإىل امل�ستقبل الآتي، 
وماذا  يريدون،  ماذا  وينظروا 

يريدون اأن يفعلوا.

معرفة مكامن �شعف احلالة 
الإ�شالمية:

يعي�س العامل الإ�سالمي اليوم 
فامل�سلمون  وتفّرق،  ت�سّتت  حالة 
وبالرغم من وجود القراآن بينهم 
التعاليم  اأكرث  على  وح�سولهم 
العوامل  وب�سبب  واإحكامًا،  قّوة 
فما  بالتخّلف.  مبتلون  املختلفة 
فيجب  الأمر؟  هذا  عوامل  هي 
تكون  اأن  ويجب  عليها.  التعّرف 
ي�سل  بحيث  اإيران  �سعب  هّمة 
كّل  تكون  التي  النقطة  تلك  اإىل 
ونتاجاته  وحركاته  ت�سّرفاته 
الفكرية مرجعيًة م�سّلمًة ومتقنًة 

ترجع  الإ�سالمي،  العامل  يف 
يجد  فهناك  ال�سعوب؛  كّل  اإليها 
الأمم  ومثقفو  ال�سعوب  مفّكرو 
امل�سوؤولية  هي  وهذه  �ساّلتهم؛ 
وهذا  اإيران.  ل�سعب  التاريخية 
هو الطريق املفتوح اأمامنا ب�سكل 
هذا  نطوي  اأن  وعلينا  طبيعي؛ 
فبالثقة  �سحيح؛  ب�سكل  الطريق 
كّل  وننزل  نتحّرك؛  بالنف�س 
الإن�سانية  وا�ستعداداتنا  طاقتنا 
والفكرية والقابليات التي وهبها 
اإىل  ال�سعب  لهذا  تعاىل  اهلل 
م�سري  فاإّن  وعندها  امليدان؛ 
يتغرّي،  �سوف  الإ�سالمي  العامل 

وبتبعه يتغرّي م�سري العامل.

الرتبية  انعدام  تبعات 
الأخالقية و�ُشُبل املواجهة:

يتحّرك  اليوم  عامل  اإّن 
يعي�س  والعامل  �سيئة؛  ب�سورٍة 
و�سعًا �سيئًا؛ فالأخالقيات ُيدا�س 
وتتلّقى  الدنيا.  هذه  يف  عليها 
ال�سعوب �سربات هذا النحطاط 
الأخالقي، ويلتفت مفّكروها اإىل 
هذه اخل�سارة الكربى؛ ويتاأمّلون، 

علينا اأن نطوي 
هذا الطريق 

ب�شكل �شحيح؛ 
فبالثقة بالنف�س 

نتحّرك؛ وننزل 
كّل طاقتنا 

وا�شتعداداتنا 
الإن�شانية 
والفكرية 

والقابليات التي 
وهبها اهلل تعاىل 
لهذا ال�شعب اإىل 
امليدان؛ وعندها 
فاإّن م�شري العامل 

الإ�شالمي �شوف 
يتغرّي، وبتبعه 

يتغرّي م�شري 
العامل
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فمن  كلماتهم.  يف  ذلك  وجند 
�سراٍط  يف  نتحّرك  اأن  املمكن 
الب�سرية.  لنجاة  �سببًا  يكون 
فهذا امل�سري املهول الذي ينتظر 
الب�سرية ميكن تغيريه؛ واخلطوة 
هذا  نحن  نبداأ  اأن  هي  الأوىل 
ذلك  ونوجد  الكبري،  التحّرك 
من  ولن�سرع  العظيم،  التحّول 
تاأّمنت  وقد  والرتبية.  التعليم 
بحمد اهلل، وطوال هذه ال�سنوات 
يف  التحتية  البنى  الثالثني 
القطاعات املختلفة وب�سكل جيد. 
اأ�سا�س  على  التحّرك  فيمكن 
فالتكليف  التحتية.  البنى  هذه 
والعمل  طويٌل،  والطريق  ثقيٌل، 
فهي  الطريق  نهاية  واأّما  �سعٌب؛ 
امل�سهودة،  والنورانية  الب�سرية 
املتعال،  الرّب  مينحها  والتي 
فنهاية  الإن�سان.  يراه  ما  فهذا 
الطريق وا�سحٌة، والأفق وا�سٌح، 
ب�سكل  الطريق  هذا  طّي  وميكن 

جّيد.

التحّديات  مواجهة  �ُشُبل 
والعداوات:

موجودٌة.  العداوات  اإّن 
�سعب  يحّققه  جناح  كّل  ففي 
العامل  يف  البع�س  ي�سعر  اإيران 
العظمى  والقوى  بالإحباط. 
مقابل  طبيعي  ب�سكل  �ست�سطّف 
تن�سجم  ل  التي  التحّركات  هذه 
فهذه  وم�ساحلها؛  منافعها  مع 
واإّنها  اأموٌر مل تكن غري متوّقعة؛ 
ينزل  �سعب  لكّل  متوقعٌة  اأ�سياٌء 
يف  العظيم  اجلهاد  ميدان  اإىل 
بداية  منذ  �سعبنا  واإّن  احلياة. 
على  زال  ل  اليوم  واإىل  الثورة 
هذه  مواجهة  يف  احلركة  هذه 
لي�ست  املوانع  فهذه  املوانع؛ 
ب�سيء. فاإّنها تهديداٌت يطلقونها 
وكلماٌت ينطقون بها واعرتا�سات 
اإيران  �سعب  وجتربة  يظهرونها، 
قد اأظهرت اأّن هذه الإعرتا�سات 
اإبطاء  يف  تاأثري  اأي  لها  لي�س 
ي�ستمر  و�سوف  ال�سعب،  حركة 
هذا ال�سعب على الطريق. واملهم 
دوره؛  اإن�سان  كّل  يعرف  اأن  هو 
ميكنه  كان  اأينما  اإن�سان،  وكّل 

التكليف ثقيٌل، 
والطريق 
طويٌل، والعمل 
�شعٌب؛ واأّما 
نهاية الطريق 
فهي الب�شرية 
والنورانية 
امل�شهودة، والتي 
مينحها الرّب 
املتعال، فهذا ما 
يراه الإن�شان. 
فنهاية الطريق 
وا�شحٌة، والأفق 
وا�شٌح، وميكن 
طّي هذا الطريق 
ب�شكل جّيد
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اأن يعرف ب�سكل �سحيح، تكليفه 
به؛  ويقوم  عاتقه،  على  امللقى 
 - اهلل   �ساء  اإن   - تعاىل  واهلل 

�سوف يعني. 
ي�ستمّر  اأن  ناأمل  واإّننا 
وزارة  يف  املحرتمون  امل�سوؤولون 
وباللتفات  والرتبية،  التعليم 
وهذه  املهّمة  احلقائق  هذه  اإىل 
ويتابعوا  الثقيلة،  امل�سوؤولية 
عالية،  بهّمة  الكبري  العمل  هذا 
م�ستمّر  وجهد  م�ساعف،  و�سعي 
اأيها  تتقّدموا  واأن  اهلل.  �ساء  اإن 
العمل  هذا  يف  الأعزاء  املعلمون 
يف اأّي نقطٍة كنتم يف هذا البلد، 
بالرجاء والتوّكل على اهلل تعاىل 
وهدايته  رحمته  اإىل  والنظر 

وثوابه اإن �ساء اهلل.
يثيبكم  اأن  تعاىل  اهلل  ن�ساأل 

املطّهرة  الأرواح  ويفرح  جميعًا، 
وّفروا  الذين  الأعزاء  ل�سهدائنا 
لكي  ل�سعبنا؛  الإمكانية  هذه 
باأعباء  النهو�س  من  يتمّكن 
الق�سايا الرئي�سة. واإن �ساء اهلل 
اإمامنا  روح  تعاىل  اهلل  يح�سر 
الذي   ،{ املطهر  الكبري 
�سّق لنا هذا الطريق مع الأرواح 
وي�سملكم  لأوليائه،  الطّيبة 
جميعًا بالأدعية الزاكية حل�سرة 

بقية اهلل اأرواحنا فداه.

وال�شالم عليكم 
ورحمة اهلل 

وبركاته

املهم هو اأن يعرف 
كّل اإن�شان دوره؛ 

وكل اإن�شان، 
اأينما كان ميكنه 
اأن يعرف ب�شكل 
�شحيح، تكليفه 

امللقى على عاتقه، 
ويقوم به.
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و�شية الإمام }:
طراأت  التي  ال�سحية  الأزمات  اإحدى  يف 
يكن  مل  اإليه  و�سلُت  وحني  الإمام)قده)  على 
قد قابله اأحد بعد... وح�سب القاعدة فاإّن اأهم 
ما يكون يف ذهن الإمام } ينبغي اأن يقوله 
لنا، ول �سيما يف هذه اللحظات احل�سا�سة، واإن 
وقد  ثالث،  اأو  جملتان  قالها...  التي  اجلمل 
»توّكلوا  اأقوياء«...  »كونوا  قال:  حيث  دونتها، 
رحماء  الكفاء  على  اأ�سداء  »كونوا  اهلل«...  على 
بينكم«. وح�سب نظري اأّنه ميكن تلخي�س و�سية 
الإمام } ذات الثالثني �سفحة بهذه اجلمل 

القليلة))).

د القراآن: الإمام } جم�شِّ
القراآن  كان  يعني  القراآن”،  ُخُلقه  “كان 
م�ساألة  يف  نقول  اأن  يجب  اليوم  ونحن  د.  املج�سَّ
الثوري  الإ�سالم  اإّنه كان   { العظيم  اإمامنا 
د يف احلياة،  د... الإ�سالم الأ�سيل املج�سَّ املج�سَّ
عقد  ويف  الإح�سا�سات،  ويف  الأخالق،  ويف 

)))   من كالم ل�سماحته، بتاريخ: 2)/367/4) هـ.�س
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النّيات؛ حيث  كان وا�سحًا يف فنائه من 
فالعمل  تعاىل،  اهلل  جزاه  وقد  اهلل.  اأجل 
الذي اأجُنز بيد هذا العظيم يف هذا العهد 
اأويل  الأنبياء  بعد  فمن  له،  نظري  ل  عمل 
اأحد هكذا حركة  R مل ينجز  العزم 

عظيمة))).
الإمام  فاأحيانا  حّقًا  اأمواتًا  كّنا  لقد 
}، وكّنا تائهني فهدانا الإمام }، 
العظيمة  الوظائف  عن  غافلني  وكّنا 
على  ودلنا  فاأيقظنا،  وللم�سلم  لالإن�سان 

الطريق)2)...

)))   من كالم ل�سماحته، بتاريخ: 4)/369/3) هـ.�س.

)2)   من كالم ل�سماحته، بتاريخ: 9)/368/4) هـ.�س.
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اأبرز ما جاء يف كالم �شماحة القائد  {:
قيمة  • وعماًل  علمًا  القراآن  ا�ستيعاب  ي�سّكل 

لكّل م�سكلة حياتية كان ل  وللعثور على حّل  واقعية، 
بّد من الرجوع اإىل القراآن. فالقراآن ِمالك قبول اأي 

حديث اأو اأ�سلوب اأو مّدعى، ومعياره ال�سائب.
وبكّل  •  - اأدركوا  وامل�ستكربين  املت�سّلطني  اإّن 

و�سوح - اأّن القراآن رغم هذا احل�سور غري الكامل 
اأن  ونفوذهم  لت�سّلطهم  ي�سمح  لن  الأّمة،  حياة  يف 
خطة  و�سعوا  فقد  ولذا  املن�سودين،  �سبيلهما  ي�سلكا 

حذف القراآن ب�سكل كامل.
التي  • احلياة  اإىل  عودة  هي  القراآن  اإىل  العودة 

تليق بالإن�سان، وهي املهّمة امللقاة على عاتق املوؤمنني 
والعلماء  به،  العارفون  طليعتهم  ويف  بالقراآن، 

واملبّلغون الدينيون.
العودة اإىل القراآن �سعار لو يطرح ب�سكل حقيقي  •

وجّدي، ل�ستطاع اأن يقّدم الفارق بني احلّق والباطل. 
ولذلك يجب اأن ل تتحّمل ال�سعوب الإ�سالمية وجود 
اأن تقبل م�ساألة العودة اىل  تلك القوى التي ل تريد 

القراآن.
ويف  • حياته،  اأفق  يف  اليوم  ُي�ساهد  ال�سعب 

عالقاته الجتماعية، ويف �سكل حكومته وحمتواها، 
ويف  اخلارجية،  �سيا�سته  ويف  قادته،  مناقبية  ويف 
ذلك  كّل  يف  ي�ساهد  لديه،  والرتبية  التعليم  نظام 

ملعات من التعليم القراآين.
احملوا �سعار العودة اإىل القراآن اإىل اأقطاركم،  •

من  وقّربوهم  و�سجعوهم  �سعوبكم،  بني  وان�سروه 
حتقيق هذا ال�سعار. واإيّن لآمل اأن تعينكم وتهديكم 

روح القراآن وباطنه يف هذا امل�سعى املبارك.

رورة  �شَ
الَعودة اإىل 

القراآن



81

العزيز:  كتابه  يف  تعاىل  قال 
لتخرج  اإليك  اأنزلناه  »كتاب 
النور  اإىل  الظلمات  من  النا�س 
العزيز  �شراط  اإىل  ربهم  باإذن 

احلميد«))(.
“اإذا   :P اهلل  ر�سول  عن  وورد 
الليل  كقطع  الفنت  عليكم  التب�ست 
�سافع  فاإّنه  بالقراآن،  فعليكم  املظلم 
م�سّفع وماحل م�سّدق، َمن جعله اأمامه 
قاده اإىل اجلّنة، وَمن جعله خلفه �ساقه 
خري  على  يدّل  الدليل  وهو  النار،  اإىل 
وبيان  تف�سيل  فيه  كتاب  وهو  �سبيل، 
بالهزل،  لي�س  الف�سل  وهو  وحت�سيل، 
حكم،  فظاهره  وبطن،  ظهر  وله 
وباطنه  اأنيق،  ظاهره  علم،  وباطنه 
عميق، له تخوم وعلى تخومه تخوم، ل 
حت�سى عجائبه ول تبلى غرائبه، فيه 
م�سابيح الهدى ومنار احلكمة، ودليل 
على املعرفة ملن عرف ال�سفة، فلُيجِل 
ينُج  ال�سفة نظره  وليبلغ  جال ب�سره، 

من عطب ويتخّل�س من ن�سب”)2).
 :Q علي  الإمام  وعن 
النا�سح  هو  القراآن  هذا  اأّن  “واعلموا 
الذي ل يغ�س، والهادي الذي ل ي�سّل، 
جال�س  وما  يكذب،  ل  الذي  واملحّدث 
اأو  بزيادة  عنه  قام  اإل  اأحد  القراآن 

)))  ابراهيم ).
)2)  الكايف، ج)، �س 599.

اإذا التب�شت عليكم 
الفنت كقطع الليل 

املظلم فعليكم 
بالقراآن، فاإّنه 

�شافع م�شّفع 
وماحل م�شّدق، 
َمن جعله اأمامه 

قاده اإىل اجلّنة، 
وَمن جعله خلفه 
�شاقه اإىل النار، 
وهو الدليل يدّل 

على خري �شبيل...
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اأو  هدى  يف  زيادة  نق�سان: 
نق�سان يف عمى”))).

ال�سرورة  من  فاإّن  وعليه 
مبكان اأن ترّكز الأّمة الإ�سالمية 
الذي  التعريف  هذا  على  اليوم 
للقراآن.   P الإ�سالم  نبي  قّدمه 
امل�سلمون  عاي�سها  التي  فالبيئة 
الذي  احلّد  هذا  اىل  ُتلوَّث  مل 
تلوثت به اليوم من �سحب �سوداء 

مرتاكمة وقطع الليل املظلم.

عن  القراآن  عزل  �شيا�شة 
احلياة:

التاريخ  مراجعة  خالل  من 
ومنذ   - الكرمي  القراآن  جند 
اخلطوات الأوىل التي تلت حتّول 
اخلالفة الإ�سالمية اإىل ال�سلطنة 
الطاغوتية - وقد حتّول يف الواقع 
ب�سكل  كمالية، وخرج  زائدة  اإىل 
ر�سمي - واإن مل يكن ذلك ب�سكل 
احلياتي  املجال  عن   - ا�سمي 
يف  حدث  ما  اأّن  اإل  للم�سلمني، 
من  الع�سرين  القرن  جاهلية 
ال�سيا�سية  الأجهزة  عمل  خالل 
اأخطر  ُيعّد  املعّقدة،  والإعالمية 
من ذلك مبراتب واأكرث بعثًا على 

القلق بال ريب.

)))  نهج البالغة، �س252.

عن  الإ�سالم  ُيعزل  ولكي 
احلياة، فاإّن اأكرب و�سيلة واأكرثها 
عن  القراآن  اإخراج  هي  اأثرًا 
والعملي  والقلبي  الذهني  املجال 
لالأّمة الإ�سالمية. وهذا بالتاأكيد 
الأجانب  املت�سّلطون  له  عمل  ما 
لهم،  الداخليون  والعمالء 
ال�سبيل؛  هذه  بذلك  �سالكني 
الأمناط  ب�ستى  ال�ستعانة  عرب 

والو�سائل.

القراآن  ا�شتيعاب  �شرورة 
علمًا وعماًل:

الكتاب  هو  القراآن  اإّن 
والهدى،  والنور،  املقّد�س، 
والباطل،  احلّق  بني  والفرقان 
وال�سفاء  وامليزان،  واحلياة، 
اخل�سال  هذه  تتّم  ول  والذكر؛ 
مّت قبل  اإذا  اإل  ب�سكل عملي -   -
كل �سيء ا�ستيعابه فهمًا وتطبيقه 

عماًل.
ع�سر  يف  القراآن  كان  فلقد 
ال�سدر  يف  الإ�سالمي  احلكم 
الأول، هو القول الف�سل والكلمة 
الأخرية، وحتى اأحاديث الر�سول 
ُتعر�س عليه؛  اأن  فاإّنه يجب   P
يتمّتعون  القراآن  َحَملة  وكان 
بعد  املجتمع  يف  مرموقة  مبكانة 
اأعطى  قد   P الر�سول  كان  اأن 

ي�شّكل ا�شتيعاب 
القراآن علمًا 
وعماًل قيمة 
واقعية، وللعثور 
على حّل لكّل 
م�شكلة حياتية 
كان ل بّد من 
الرجوع اإىل 
القراآن. فالقراآن 
مالك قبول اأي 
حديث اأو اأ�شلوب 
اأو مّدعى، ومعياره 
ال�شائب
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“اأ�سراف  القائل:  التعليم  الأّمة 
وَحَملة  الليل  اأ�سحاب  اأمتي 

القراآن”.
القراآن  ا�ستيعاب  فكان 
علمًا وعماًل ي�سّكل قيمة واقعية، 
م�سكلة  لكّل  حّل  على  وللعثور 
حياتية كان ل بّد من الرجوع اإىل 
قبول  مالك  فالقراآن  القراآن. 
مّدعى،  اأو  اأ�سلوب  اأو  حديث  اأي 
عليهم  وكان  ال�سائب.  ومعياره 
من  والباطل  احلّق  يعرفوا  اأن 
لي�سّخ�سوا  القراآن  نظر  وجهة 
يف  وم�ساديقهما  مناذجهما 

ميدان احلياة.

عن  القراآن  اإبعاد  مالب�شات 
�شاحة احلياة:

احلاكمة  القوى  فقدت  منذ 
القيم  امل�سلمة  املجتمعات  على 
عنها،  واغرتبت  الإ�سالمية 
الناطق  وهو   - القراآن  يف  وراأت 
والباطل  احلّق  وفرقان  باحلّق 
ال�سعي  بداأ  �سبيلها،  يف  عقبة   -
عن  اهلل  كالم  لإبعاد  احلثيث 
عقيب  ووجد  احلياة،  ميدان 
ذلك الف�سل بني الدين واحلياة 
بني  والتفريق  الجتماعية، 
بني  والتقابل  والآخرة،  الدنيا 
الدنيا  واأهل  الواقعيني  املتدّينني 

عن  الإ�سالم  واأُبعد  املقتدرين، 
احلياة  جمالت  اإدارة  مركز 
الجتماعية للمجتمعات امل�سلمة، 
واملعابد  امل�ساجد  على  ليقت�سر 
وهكذا  القلوب،  وزوايا  والبيوت 
ُوِجد الف�سل بني الدين واحلياة 
على  به من خ�سارة  عاد  ما  بكّل 

املدى الطويل.
القراآن  اأّن  الطبيعي  ومن 
الوا�سع  الهجوم  يتّم  اأن  قبل 
 - الغربيني  للمت�سّلطني 
ال�سليبيني وال�سهاينة - واإن مل 
يكن موجودًا يف املجال احلياتي 
كان  اأّنه  اإل  احلقيقي  باملعنى 
امل�سلمني  اأذهان  مكانه يف  يحتّل 
وقلوبهم - على تفاوت بينهم يف 
ذلك - غري اأّن الهجوم ال�سليبي 
التا�سع  القرن  يف  ال�سهيوين   -
يتحّمل  اأن  ي�ستطع  مل  ع�سر، 
فاإّنهم  اأي�سًا.  القدر  هذا  حتى 
وجود  يتحّملوا  اأن  ي�ستطيعون  ل 
بكّل و�سوح  الذي ي�سدر  القراآن 
ا�ستطعتم  ما  لهم  “واأعدوا  اأمر 
اخليل”،  رباط  ومن  قوة  من 
يجعل اهلل  “ولن  بقول:  وي�سدح 
للكافرين على املوؤمنني �سبياًل”، 
فالقراآن الذي يريد للموؤمنني اأن 
يكونوا اإخوة فيما بينهم، واأ�سداء 
ميكن  ل  اأعدائهم،  على  غ�سابًا 

اإّن هوؤلء 
املت�شّلطني اأدركوا 

- بكّل و�شوح - اأّن 
القراآن رغم 

هذا احل�شور 
غري الكامل يف 

حياة الأّمة، لن 
ي�شمح لت�شّلطهم 

ونفوذهم اأن 
ي�شلكا �شبيلهما 

املن�شودين، ولذا 
فقد و�شعوا خطة 

حذف القراآن 
ب�شكل كامل
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ال�ساعون  املت�سّلطون  يتحّمله  اأن 
اأمور  اأزّمة  على  لل�سيطرة 
امل�سلمني، ونهب كّل �سيء لديهم.

اأدركوا  املت�سّلطني  هوؤلء  اإّن 
اأّن القراآن رغم  - بكّل و�سوح - 
يف  الكامل  غري  احل�سور  هذا 
حياة الأّمة، لن ي�سمح لت�سّلطهم 
�سبيلهما  ي�سلكا  اأن  ونفوذهم 
و�سعوا  فقد  ولذا  املن�سودين، 
ب�سكل  القراآن  حذف  خطة 
متتلك  ل  اأن  وطبيعي  كامل، 
اخلطة  هذه   - متتلك  ولن   -
اهلل  اأّن  ذلك  عمليًا؛  تطبيقًا 
الإ�سالمية  الأّمة  وعد  قد  تعاىل 
اأّننا  على  دائمًا،  القراآن  بحفظ 
النظر  نغ�ّس  اأن  ن�ستطيع  ل 
الوا�سع  ال�سعي  ذلك  نتائج  عن 
يف  ِقَبِلهم  من  مّت  الذي  الأبعاد 

هذا ال�سدد.

اإق�شاء  جمالت  بع�س 
القراآن عن احلياة: 

على  نظرة  اليوم  األقوا 
اأين  امل�سلمني،  حياة  ميدان 
جتدون القراآن؟ فهل جتدونه يف 
اأجهزة احلكومات؟ اأو يف النظم 
تنظيم  يف  اأو  القت�سادية؟ 
العالقات واملنا�سبات بني النا�س 
الآخر؟  البع�س  مع  بع�سهم 

يف  واجلامعات؟  املدار�س  يف 
والعالقات  اخلارجية  ال�سيا�سة 
الرثوات  تق�سيم  يف  الدول؟  بني 
يف  ال�سعب؟  فئات  بني  الوطنية 
اأخالقية امل�سوؤولني يف املجتمعات 
ال�سعوب  فئات  وكل  الإ�سالمية 
اأو كثريًا  التي تتاأّثر بهم - قلياًل 
للحّكام  الفردي  ال�سلوك  يف  -؟ 
بني  العالقات  يف  امل�سلمني؟ 
الأر�سدة  يف  واملراأة؟  الرجل 
امل�سرفية؟ يف اأمناط املعا�سرة؟ 
العاّمة  اأي مكان من احلركة  يف 
ولن�ستثِن  للنا�س؟  والجتماعية 
احلياتية  امليادين  هذه  كّل  من 
بع�س  واأحيانًا  واملاآذن  امل�ساجد 
 - �سيئًا  تعّد  ل  التي   - الربامج 
وخداعًا  رياءًا  الإذاعات  من 
جاء  هل  ولكن  النا�س.  لعاّمة 
كان  لقد  فقط؟  لهذا  القراآن 
ال�سيد جمال الدين الأفغاين قبل 
مئة �سنة يبكي وُيبكي لهذا الأمر، 
على  يقت�سر  القراآن  عاد  حيث 
يف  والتالوة  والتزيني  الإهداء 
الرفوف...  على  والو�سع  املقابر 
�سنة  املئة  يف  حدث  ماذا  ولكن 
هذه؟ ترى األ يبعث و�سع القراآن 
لدى الأّمة الإ�سالمية على القلق؟

العودة اإىل 
القراآن هي عودة 
اإىل احلياة التي 
تليق بالإن�شان، 
وهي املهّمة 
امللقاة على عاتق 
املوؤمنني بالقراآن، 
ويف طليعتهم 
العارفون به، 
والعلماء واملبّلغون 
الدينيون
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ل بّد من عودة اإىل القراآن:
يرتّكز  كّله  احلديث  اإّن 
حياة  كتاب  القراآن،  اأّن  على 
الالنهاية،  اإن�سان  الإن�سان... 
ذي  الإن�سان  املتكامل،  الإن�سان 
حّد  ل  الذي  الإن�سان  الأبعاد، 
لتكامله؛ واإّن هذا الهادي واملعّلم 
اأن يرعاه يف  لالإن�سان قادر على 
احلياة  نظام  واإّن  الع�سور،  كّل 
يتعّلمه  اإمّنا  بالإن�سان،  الالئق 
الإن�سان من القراآن ل غري، واإّن 
يّتبعها  اأن  يجب  التي  الأ�ساليب 
الظلم  اأنواع  كاهله  عن  لريفع 
واجلهل،  والف�ساد،  والتفرقة، 
والدناءة  والنحراف  والطغيان، 
خالل  بها  ابُتلي  التي  واخليانة 
يف  عقبة  فكانت  الطويل  تاريخه 
هذه  كل  وتعاليه؛  ر�سده  �سبيل 
تكون  اأن  ميكن  اإمّنا  الأ�ساليب 
القراآنية  الهداية  ظّل  يف  عملية 
الكتاب  طرحه  الذي  واملخّطط 

ال�سماوي للحياة الإن�سانية.
هي  القراآن  اإىل  والعودة 
تليق  التي  احلياة  اإىل  عودة 
امللقاة  املهّمة  وهي  بالإن�سان، 
على عاتق املوؤمنني بالقراآن، ويف 
والعلماء  به،  العارفون  طليعتهم 

واملبّلغون الدينيون.
وهذه العودة �سعار لو يطرح 

ل�ستطاع  وجّدي،  حقيقي  ب�سكل 
احلّق  بني  الفارق  يقّدم  اأن 
ل  اأن  يجب  ولذلك  والباطل. 
تتحّمل ال�سعوب الإ�سالمية وجود 
تلك القوى التي ل تريد اأن تقبل 

م�ساألة العودة اىل القراآن.

اإىل  العودة  مظاهر  من 
القراآن:

ابُتلينا - كذلك  اأن  اإّننا بعد 
واأُ�سبنا  القراآن،  عن  بالبعد   -
باآثار التاآمر �سّد القراآن من ِقَبل 
الأعداء العامليني، قد ذقنا طعم 
العودة اإىل القراآن. واإّن انت�سار 
يف  العظيمة  الإ�سالمية  الثورة 
نظام اجلمهورية  واإقامة  اإيران، 
الآثار  من  لُيعّدان  الإ�سالمية 

املباركة الكربى لهذه العودة.
اليوم  ُي�ساهد  فال�سعب 
عالقاته  ويف  حياته،  اأفق  يف 
حكومته  �سكل  ويف  الجتماعية، 
قادته،  مناقبية  ويف  وحمتواها، 
ويف  اخلارجية،  �سيا�سته  ويف 
لديه،  والرتبية  التعليم  نظام 
من  ملعات  ذلك  كّل  يف  ي�ساهد 
الذي  واإّن  القراآين...  التعليم 
هو  اإمّنا  الآن  حلّد  علينا  هّب 
اأّن  اإل  القراآن...  ن�سيم من جّنة 
واحلركة  ال�سعي  اأمام  الطريق 

ال�شعب ُي�شاهد 
اليوم يف اأفق 
حياته، ويف 

عالقاته 
الجتماعية، ويف 

�شكل حكومته 
وحمتواها، ويف 

مناقبية قادته، 
ويف �شيا�شته 

اخلارجية، ويف 
نظام التعليم 

والرتبية لديه، 
ي�شاهد يف كّل ذلك 

ملعات من التعليم 
القراآين
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اإىل  للو�سول  مفتوحًا  زال  ما 
بحبوحة هذه اجلّنة الواقعية.

واإّن موؤمتر الفكر الإ�سالمي 
اإذ يعر�س  ليوؤّدي ر�سالة �سامية، 
قائمة باملعارف القراآنية، ويقوم 
املعرفة  بخطوة على �سبيل طرح 
فالبحث  جديد.  من  القراآنية 
يف  جاءت  التي  املو�سوعات  يف 
املوؤمتر،  هذا  اأعمال  جدول 
على  القدرة  ميتلك  اأن  يجب 
الإذعاَن  امل�ستعّدة  الأذهان  منح 
حياة  اإدارة  تتطّلبه  ما  كّل  باأّن 
يف  متوافر  لئقة  اجتماعية 
املعرفة  من  وذلك  القراآن، 
العملية،  الأ�ساليب  اإىل  الذهنية 
املحّفزة  الهادية  العقيدة  ومن 
النظم  اإىل  للنفو�س  واملعّبئة 
اأق�سامًا  ت�سّكل  والتي  املتنّوعة، 
خمتلفة للحياة الجتماعية، ومن 
الب�سري  التاريخ  ما�سي  حتليل 

اإىل التنبوؤ مب�ستقبل الإن�سان.
الفل�سفات  جند  اإّننا 
املتنّوعة  املادية  والإيديولوجيات 
م�سدودة،  طرق  اإىل  و�سلت  قد 
الذهني  ال�سعيد  على  وذلك 
بالتايل  فعجزت  والعملي، 
الإن�سانية  القوى  اجتذاب  عن 

وتعبئتها.
للحاكمية  الآن  والدور 

الفراغ  ب�سّد  لتقوم  القراآنية؛ 
والأعمال  الأذهان  يف  املوجود 
الوعد  بتحّقق  وتب�ّسر  الإن�سانية، 
الدين  على  “ليظهره  القراآين 

كله”.

جتاه  املجتمع  واجبات 
القراآن:

اإخوتي واأخواتي  اأنتم  عليكم 
حول  ممار�ساتكم  توا�سلوا  اأن 
من  وتنقلوه  القراآن،  حمور 
�ساحات  اإىل  املعرفة  جمالت 
اإىل  القراءة  ومن  العمل، 
الذهني  القبول  ومن  التف�سري، 
فاحملوا  اخلارجي.  التحقق  اإىل 
القراآن  اإىل  العودة  �سعار 
بني  وان�سروه  اأقطاركم،  اإىل 
وقّربوهم  و�سجعوهم  �سعوبكم، 
واإيّن  ال�سعار.  هذا  حتقيق  من 
روح  وتهديكم  تعينكم  اأن  لآمل 
امل�سعى  هذا  يف  وباطنه  القراآن 

املبارك.
   
   

احملوا �شعار 
العودة اإىل 
القراآن اإىل 
اأقطاركم، 
وان�شروه بني 
�شعوبكم، 
و�شّجعوهم 
وقّربوهم من 
حتقيق هذا 
ال�شعار. واإيّن 
لآمل اأن تعينكم 
وتهديكم روح 
القراآن وباطنه 
يف هذا امل�شعى 
املبارك
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اآية  الإ�شالمية  الثورة  قائد  اأ�شدر 
 } اهلل العظمى ال�شيد علي اخلامنئي 
ُحكمًا عنّي مبوجبه الأمريال علي فدوي 
الثورة  حر�س  يف  البحر  ل�شالح  قائدًا 

ال�شالمية. 

وقد جاء يف ُحكم القائد {: 
نظرًا لتعيني الأمريال �سفاري رئي�سًا لكّلية 
اقرتاح  على  وبناًء  الثورة،  حر�س  يف  ال�سباط 
الإ�سالمية،  الثورة  حر�س  لقوات  العام  القائد 
اأُعّينكم  فاإيّن  القّيمة  وجتاربكم  وخدماتكم 

قائدًا للقّوة البحرية حلر�س الثورة.     
من  ال�ستفادة  وعرب  جنابكم،  من  واأتوّقع 
الكوادر املوؤمنة والفاعلة، ومن خالل ا�ستخدام 
هذه  تاأّهب  وترية  ت�سهد  اأن  املنا�سبة،  الأجهزة 
ت�سارعًا  بها،  املناطة  مهاّمها  تاأدية  يف  القوة، 

مّطردًا.
خدماته  على  �سفاري  الأمريال  واأ�سكر 
قيادة  توّليه  فرتة  خالل  قّدمها  التي  القّيمة 
يف  والنجاح  التوفيق  له  متمّنيًا  البحر،  �سالح 

م�سوؤولّيته اجلديدة.

فدوي  الأمريال  تعيني  املنا�شبة: 
قائدًا لبحرية احلر�س.
الزمان: 3/5/2010.
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من كالم �شماحته:
الأ�سا�سية 	• الأعمال  من  الكتب  قراءة  اإّن 

فلن  القناعة  هذه  اإىل  و�سلنا  واإذا  احلياة،  يف 
مينعنا اأي �سيء اآخر عن قراءة الكتب.

ينبغي للمجتمع اأن ياأن�س بالكتاب وياألفه.	•

طهران  معر�س  زيارة  املنا�شبة: 
الدويل للكتاب.    

الزمان: 12/05/2010. 
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ال�شيدة  عزاء  مرا�شم  املنا�شبة: 
    .O الزهراء

الزمان: 14/05/2010. 

اأيام  مبنا�سبة  عزاء  مرا�سم  اأقيمت   
 ،O الزهراء  فاطمة  ال�سيدة  ا�ست�سهاد 
علي  القائد  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  بح�سور 
اخلامنئي {، يف ح�سينية الإمام اخلميني 

.{
عّدة  ا�ستمرت  التي   - املرا�سم  وح�سرت 
وم�سوؤولو  املختلفة،  ال�سعب  �سرائح   - اأيام 
اأُلقيت  ت�سّمنت خطبًا ومراٍث،  الدولة، حيث 
وا�ستمرت  والع�ساء،  املغرب  �سالتي  بعد 
من  ع�سر  الثامن  الثالثاء  يوم  حتى  املرا�سم 
جمادي  من  للرابع  املوافق  م   2010 اأيار 

الثاين 1431 هـ.ق.
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املنا�شبة: ا�شتقبال رئي�س جمهورية 
�شريالنكا.    

الزمان: 16/05/2010.  

من كالم �شماحته: 
العالقات بني اإيران و�سريالنكا متجّذرة، 	•

الوقت  من  حاًل  اأح�سن  اأبدًا  تكن  مل  ولكّنها 
جيدة  وحمّفزات  اأر�سيات  توجد  اإذ  الراهن؛ 

ملزيد من التعاون.
يواجه اجلفاء من 	• فل�سطني �سعب مظلوم 

كل ناحية، وعدّوه اجلالد؛ اأي اإ�سرائيل، وبدعم 
ل�سحق  الإمكانيات  كل  ي�ستخدم  اأمريكا  من 
يتوّلون  الذين  كل  فعلى  الفل�سطينني.  حقوق 
دور  مبمار�سة  التفكري  بلدانهم  يف  م�سوؤوليات 

فاعل فيما يتعّلق بدعم فل�سطني.
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جمهورية  رئي�س  ا�شتقبال  املنا�شبة: 
ال�شنغال.    

الزمان: 16/05/2010.  

من كالم �شماحته:
اإمكانيات 	• على  بتوافرها  الإ�سالمية  البلدان 

اإن�سانية هائلة واإمكانيات جغرافية كبرية ت�سّكل هوية 
فلن  ال�ساحة  اإىل  نزلت  واإذا  كبرية،  وحقيقة  عظيمة 

ي�ستطيع اأحد جتاهلها.
من اأجل تقريب العالقات بني البلدان الأع�ساء 	•

يف هذه املنظمة والهتمام بامل�سالح العامة امل�سرتكة 
الناحية  من  الإ�سالمي  املوؤمتر  منظمة  تعزيز  يجب 

ال�سيا�سية والروح الإ�سالمية.
تاأ�س�ست منظمة املوؤمتر الإ�سالمي يف الأ�سا�س من 	•

اأجل دعم فل�سطني وق�سية القد�س، واليوم حيث يعمل 
ال�سهاينة على تطبيق �سيا�سة تهويد القد�س واخلليل 
و�سائر املناطق الفل�سطينية ينبغي لهذه املنظمة تركيز 
جميع  وعلى  اخلطرية.  القد�س  ق�سية  على  اهتمامها 
هي  القد�س  ق�سية  اأّن  ت�سعر  اأن  الإ�سالمية  البلدان 

ق�سّيتها.
حالة  	• فاأكرث  اأكرث  الإ�سالمية  البلدان  تقارب  اإّن 

قبل  من  املدعومون  الغا�سبون  فال�سهاينة  �سرورية، 
البلدان  �سغط  حتت  دائمًا  يكونوا  اأن  يجب  اأمريكا 

الإ�سالمية �سيا�سيًا واقت�ساديًا.
ثّمة اإمكانيات وفر�س جيدة لتنمية العالقات بني 	•

البلدين اأكرث فاأكرث، ويجب ال�ستفادة منها.
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املنا�شبة: ا�شتقبال رئي�س جمهورية 
الربازيل.    

الزمان: 16/05/2010.  

من كالم �شماحته:
غري  • الظروف  لتغيري  الوحيد  ال�سبيل 

وتنمية  التعاون  هو  العامل  يف  احلالية  العادلة 
هذا  وعلى  امل�ستقّلة.  الدول  بني  العالقات 
الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  فاإّن  الأ�سا�س 
الق�سايا  يف  الربازيل  مع  بالتعاون  ترّحب 

الثنائية والدولية.
الربازيل بلد كبري وموؤّثر يف ق�سايا اأمريكا  •

الالتينية والق�سايا الدولية، ومواقف احلكومة 
م�ستقّلة  كانت  الأخرية  الأعوام  يف  الربازيلية 

ويف الجتاه املعاك�س ملواقف اأمريكا.
الظاملة  • العالقات  لتغيري  الوحيد  الطريق 

العامل يكمن يف تقارب  اليوم يف  ال�سائدة  جدًا 
وممار�سة  بع�سها  من  امل�ستقّلة  احلكومات 

اأدوارها.
لقد و�سعت القوى الكربى للعامل عالقات  •

عظمى،  قوة  راأ�سها  على  تقع  عمودي  نوع  من 
وهذه العالقات يجب اأن تتغرّي وتغيريها ممكن.

اأمريكا  • راأ�سها  وعلى  املهيمنة  القوى  اإّن 
العالقات  وتنمية  للتعاون  ب�سّدة  مرتاحة  غري 
الق�سايا  يف  وتاأثريها  امل�ستقلة  البلدان  بني 
هو  امل�ساألة  لهذه  البارز  والنموذج  العاملية، 
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ال�سجيج الذي افتعله الأمريكان حول زيارة رئي�س جمهورية الربازيل 
لإيران، ذلك اأّنهم يعار�سون مثل هذه العالقات.

نعتقد اأّن الكثري من البلدان التي تهّم�ست يف املائتي �سنة الأخرية  •
الآن.  دورها  متار�س  اأن  ميكنها  ال�ستعمارية  القوى  �سيا�سات  ب�سبب 
ومثال على ذلك: املواجهة الأمريكية للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية 
يف الأعوام الثالثني الأخرية، ولكّننا نعتقد يف هذا اخل�سم اأّن الن�سر 

حليف اجلانب الذي يكون على احلّق وي�سرب يف هذا ال�سبيل. 
الأعوام  • طوال  �سموده  يف  بالفناء  ُي�سب  مل  الإيراين  ال�سعب 

الثالثني اأمام اأمريكا، ولي�س هذا وح�سب، بل ازداد قّوة وجتّذرًا.
لن تكّف القوى الكربى عن التقّدم والتمادي اإل اإذا اأُجربت على  •

التوّقف.
�سوف يعني اهلل بال �سك ال�سعوب التي ت�سري يف طريق الأهداف  •

وقد  الإلهي  الن�سر  بهذا  نوؤمن  ونحن  عليه،  وتتوّكل  العليا  ال�سامية 
�ساهدناه باأعيننا يف الأعوام الثالثني املن�سرمة.

مثلما نعتقد بالعون الإلهي نوؤمن كذلك بتاأثري العزمية الوطنية  •
وقدرتها. 

املجالت  • يف  بع�سهما  جتارب  من  ال�ستفادة  البلدين  بو�سع 
املختلفة.
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املنا�شبة: ا�شتقبال رئي�س جمهورية 
اجلزائر.    

الزمان: 17/05/2010.

من كالم �شماحته:
ورائد 	• �سجاع  �سعب  اجلزائري  ال�سعب 

الكفاح  �سوابق  يف  ذلك  جتّلى  وقد  وتقّدمي، 
�سد  اجلزائري  ال�سعب  �سّطرها  التي  والثورة 

ال�ستعمار.
م�ستوى العالقات بني احلكومتني الإيرانية 	•

واجلزائرية من حيث الوّد وال�سميمية مل يكن 
عليه  هو  الذي  بامل�ستوى  م�سى  وقت  اأي  يف 
الآن، ومكانة العالقات بني البلدين متّر حاليًا 

بظروف ا�ستثنائية.
القت�سادي 	• التعاون  م�ستوى  رفع  �سرورة 

اجلمهورية  فظروف  اأكرث،  البلدين  بني 
اختالفًا  تختلف  حاليًا  الإيرانية  الإ�سالمية 

كبريًا عّما قبل ثالثني �سنة. 
التي 	• الكبرية   واملكت�سبات  التقّدم  اإّن 

كانت  الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية   حّققتها 
نتيجة ال�سغوط واحل�سار الذي فر�سه الغرب، 
مواهبها  على  ترّكز  اإيران  ذلك  جعل  حيث 

وقدراتها وطاقاتها الداخلية.
جميع البلدان الإ�سالمية بو�سعها الرتقاء 	•

الذي  العلمي  والتقدم  املكانة  هذه  مثل  اإىل 
على  تعتمد  اأن  �سريطة  اإيران،  يف  يح�سل 
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طاقاتها الداخلية وتو�ّسع تعاونها مع الآخرين.
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية م�ستعّدة لو�سع جتاربها وقدراتها 	•

يف املجالت املختلفة حتت ت�سرف البلدان الإ�سالمية.
ملا 	• فل�سطني؛  حيال  مب�سوؤولياتها  الإ�سالمية  البلدان  عملت  لو 

�سد  اخلطرية  ملوؤامراته  ال�سهيوين  الكيان  تنفيذ  اليوم  �سهدنا 
فل�سطني، ومنها �سيا�سات التهويد.

عملية 	• وخطوة  بتحّرك  تقوم  اأن  الإ�سالمي  املوؤمتر  منظمة  على 
جاّدة مقابل الكيان ال�سهيوين.
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املنا�شبة: ا�شتقبال رئي�س جمهورية 
زميبابوي.    

الزمان: 17/05/2010.

من كالم �شماحته: 
الإ�سالمية 	• اجلمهورية  بني  العالقات  ُتعّد 

وباقية،  ووّدية  عميقة  وزميبابوي  الإيرانية 
بني  العالقات  تنمية  اإمكانيات  اأّن  عن  ف�ساًل 
احلايل،  امل�ستوى  من  بكثري  اأكرب  البلدين 
واإيران �سوف تبقى دائمًا اإىل جانب زميبابوي.

وتقارب 	•  15 الـ  جماعة  تفعيل  �سرورة 
البلدان وال�سعوب امل�ستقلة اأكرث، فطباع التدّخل 
الإن�سانية،  على  كبري  بالء  الكربى  القوى  لدى 
وال�سبيل الوحيد ملواجهته هو مزيد من التعاون 

بني البلدان وال�سعوب امل�ستقّلة.
متعاطفة 	• امل�ستقّلة  البلدان  كانت  اإذا 

ومتعاونة فلن ت�ستطيع اأمريكا و�سائر القوى اأن 
تفعل �سيئًا.

التي 	• والعراقيل  ال�سغوط  الرغم من  على 
الإ�سالمية  اجلمهورية  �سد  الغرب  افتعلها 
اإل  املا�سية  الثالثني  الأعوام  طوال  الإيرانية 
ي�ستطيعوا  ولن  �سيء،  فعل  ي�ستطيعوا  مل  اأّنهم 

بعد الآن اأي�سًا فعل �سيء.
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من مواعظ الإمام ال�شّجاد Q ون�شائحه

اإّنك ل تزال بخري ما كان لك واعظ من  اآدم،  “ابن 
نف�سك، وما كانت املحا�سبة من هّمك، وما كان اخلوف 

لك �سعارًا، واحلذر لك دثارًا”))).
رغم اأّن الإن�سان لي�س يف غنى عن مواعظ الآخرين، 
اإّل اأّن املوعظة النابعة من �سميم الإن�سان وداخلّيته هي 
من  وعيوبه  ب�سفاته  اأعلم  الإن�سان  لأّن  املواعظ؛  اأف�سل 

غريه. 
حما�سبة  على  الإن�سان  هّم  يرتّكز  اأن  فيجب 
ل  اأن  هذا  يعني  فال  الآخرون  يحا�سبنا  مل  واإذا  نف�سه. 
اأنف�سنا. فاملحا�سبة تع�سم الإن�سان من املزالق  نحا�سب 

امل�ستقبلية. 
التي  وال�سيئات  واملراد باخلوف خوف اهلل وعذابه، 
والقوى  النا�س  من  اخلوف  ولي�س  الإن�سان،  يرتكبها 

الورقية. 
ُيقلع  اأن  يعني  ل  ولكّنه  الحتياط،  مبعنى  واحلذر 
ال�ُسوح  ولوج  عليه  بل  والعمل،  الن�ساط  عن  الإن�سان 
جانب  نف�سه  الوقت  يف  يراعي  واأن  املختلفة،  وامليادين 

الحتياط واحلذر، وهذا هو اأي�سًا معنى التقوى.

)))   حتف العقول، �س280.
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 تعريف بالكتاب:
فقه  يف  بحوث  �سل�سلة  من  ق�سمًا  الدرا�سة  هذه  ُتعّد 
علي  ال�سيد  القائد  الإمام  ل�سماحة  الإ�سالمية  الدولة 

اخلامنئي {.
عّدة  �سمن  “املهادنة”  مو�سوع  �سماحته  عالج  وقد 
حماور، تدور حول بيان حقيقة الهدنة و�سرائطها واأحكامها، ثّم تطّرق يف نهاية 

املطاف اإىل بع�س الفروع.
باأ�سالة  وعمق،  دّقة  من  عليه  توافر  عّما  ناهيك  البحث،  هذا  وميتاز 
بالقراآن الكرمي  التاّمة  العناية  البحث  القارئ يف مطاوي  يلم�س  اإذ  منهجّيته؛ 

واعتماده اأ�سا�سًا يف كّل ا�ستدللته اأو معظمها.

حمتويات الكتاب:
حقيقة الهدنة.  	•
حكم الهدنة.  	•
ا�سرتاط الهدنة بوجود امل�سلحة.  	•
ا�سرتاط املدة يف الهدنة. 	•
ال�سروط التي تذكر يف عقد الهدنة. 	•
بقية اأحكام الهدنة.	•

الكتاب: بحث يف املهادنة.
املوؤّلف: الإمام القائد ال�شيد 

علي اخلامنئي {.
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العمل.  هي  ال�شفر  من  الغاية  تكون  تارة 
واأخرى تكون اأمرًا خا�شًا. وثالثة تكون مرّكبة 

منها.
و�شوف ن�شتعر�س ذلك �شمن امل�شائل الآتية:

من مل ي�سدق على �سفره اأّنه �سفر للعمل عرفًا، اأو مقّدمة - )
الة، ويجب  للعمل فهو ك�سائر امل�سافرين يجب عليه التق�سري يف ال�سَ
الأماكن  اإىل زيارة  ال�سفر  ال�سوم. وهذا من قبيل  الإفطار يف  عليه 

املقّد�سة))).
مكان عمله، - 2 اإىل  ونحوهما  العامل  اأو  املوّظف،  �سافر  اإذا 

ولكن كان �سفره هذا لأجل ق�ساء بع�س الأغرا�س ال�سخ�سية، ولي�س 
للعمل يجب عليه التق�سري، حّتى واإن كان �سفره هذا اإىل حمّل �سغله؛ 

لأّنه �سافر اإليه لغري �سغله وعمله)2).
ليوجب - 3 ال�سخ�سّي  ال�سفر  اأثناء  العمل  مكان  على  املرور 

فيه  ي�سّلي  ولذلك  اأي�سًا،  اخلا�س  �سفره  قطع  يوجب  ول  التمام، 
ق�سرًا)3).

لي�س - 4 فهذا  العمل  عن  البحث  ال�سفر  من  الغاية  كانت  لو 
ر فيه)4). �سفرًا �سغليًا، بل يق�سّ

مغلقًا- - 5 فوجده  العمل  بق�سد  عمله  حمّل  اإىل  �سافر  اإذا 
مثاًل- ومل يُقم باأّي عمل هناك فهذا ال�سفر بحكم ال�سفر ال�سغلّي؛ لأّن 
الغاية منه كانت هي العمل، وكان قا�سدًا للعمل اأي�سًا بهذا ال�سفر)5).

اإذا �سافر اإىل حمّل العمل؛ لأجل العمل، وبعد انتهائه من - 6
ة وال�سخ�سية فهذا ال�سفر حكمه حكم  عمله قام ببع�س الأمور اخلا�سّ
ال�سفر ال�سغلّي. والقيام بالعلم اخلا�س فيه اأثناء �سفر املهّمة الإدارية 

)))  اأحكام ال�سفر، �س82. واأجوبة ال�ستفتاءات، �س667.
)2)  اأحكام ال�سفر، �س73.
)3)  اأحكام ال�سفر، �س 64.

)4)  الأر�سيف، اإ�ستفتاء خطي.

)5)  الأر�سيف، ا�ستفتاء خطي.

غايات ال�شفر
اأو ال�شفر ال�شخ�شّي، 

وال�شفر ال�شغلّي
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بعد ق�سائها ل يوجب تغرّي حكم �سفر املهّمة الإدارية))).
عمله - 7 انتهاء  بعد  ولكّنه  العمل،  لأجل  العمل؛  حمّل  اإىل  �سافر  اإذا 

اأو  الأقارب  باأمر خا�ّس و�سخ�سّي، كزيارة  القيام  اأجل  ليلة من  فيه  بات  فيه 
الأ�سدقاء – مثاًل- فهذا ل مينع من �سدق ال�سفر ال�سغلّي عليه. وجمرد البقاء 
ة، وكذا البيتوتة فيه ل مينع من  يف مكان العمل؛ لأجل القيام بالأمور اخلا�سّ

ذلك، في�سلي فيه متامًا)2).
اإليه - 8 ي�سافر  الذي  العمل  العمل لأجل  اإىل مكان  ال�سفر  اإذا مل يكن 

ل يلحقه حكم ال�سفر للعمل. واأّما اإذا كان ال�سفر من اأجل العمل، ولكن يقوم 
ة، من قبيل زيارة الأقارب والأ�سدقاء،  يف الأثناء يف حمّل العمل باأعمال خا�سّ
واأحيانًا يبقى هناك ليلة اأو اأكرث، فحكم ال�سفر من اأجل العمل ل يتغرّي بذلك)3).

اإذا �سافر لأجل العمل، ولأجل اأمر خا�ّس و�سخ�سّي معًا ترّتب على - 9
نحو  على  املذكورة  الغاية  كانت  واإن  حّتى  ال�سغلّي،  ال�سفر  حكم  هذا  �سفره 
يكون  اأن  املناط  لأّن  وذلك  التبعية.  اأو  ال�سميمة،  اأو  التداخل،  اأو  ال�سرتاك، 

ال�سفر لأجل العمل، ولو كان معه غريه)4).
اإذا �سافر اإىل مكان العمل لأجل اأمر خا�ّس و�سخ�سّي، وبعد و�سوله - 0)

التايل،  اليوم  العمل يف  لأجل  فيه  بقي  اأو  بالعمل،  يقوم  اأن  له  بدا  اإىل هناك 
فهذا ال�سفر ل يرتّتب عليه حكم ال�سفر ال�سغلّي؛ لأّنه مل ُين�سىء �سفره من اأجل 

العمل، ولو بنحو التبعية، اأو ال�سميمة من اأول الأمر)5).
اإذا �سافر �سفرًا خا�سًا لأمر �سخ�سّي، ثّم من هناك ق�سد الذهاب - ))

اإىل حمّل العمل، وكان بينهما م�سافة �سرعية ترّتب عليه حكم ال�سفر ال�سغلّي)6).
ًا، ولكّنه يف اأثناء طّي امل�سافة ال�سرعّية عدل - 2) اإذا �سافر �سفرًا خا�سّ

مكان  من  �سرعية  م�سافة  هناك  كانت  فاإن  عمله  اإىل  الذهاب  وق�سد  عنه، 
العدول اإىل حمّل العمل ف�سفره هذا �سفر �سغلّي، ويرتّتب عليه اأحكامه)7).

)))  اأجوبة ال�ستفتاءات، �س645. واأحكام ال�سفر، �س)6.
)2)  اأحكام ال�سفر، �س65.

)3)  اأحكام ال�سفر، �س60. واأجوبة ال�ستفتاءات، �س644.
)4)  الأر�سيف، اإ�ستفتاء خطي.
)5)  الأر�سيف، اإ�ستفتاء خطي.
)6)  الأر�سيف، اإ�ستفتاء خطي.
)7)  الأر�سيف، اإ�ستفتاء خطي.



108



109

�شابري ال�شيخ  اهلل  اآية   �شماحة 
الهمداين

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 بعد �سهادة جمع من العلماء العظام وف�سالء
 احلوزة العلمية والآيات العظام بفقاهة القائد
 املعّظم اآية اهلل العظمى ال�سيد اخلامنئي )مّد
على الكاملة  وقدرته  واجتهاده  العايل)   ظّله 
 ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية، فال اأرى باأ�سًا ول
 اإ�سكاًل يف تقليده، بل اأرى ذلك اأن�سب واأ�سلح؛
امل�سلمني بني  املوجودة  امل�ساعب  اإىل   نظرًا 
حفظه لأّنه  فيهم؛  اجلارية  املوؤملة   وامل�سائب 
ب�سري ورع  عامل  فقيه  عمره،  واأطال   اهلل 
اأن يكون مرجعًا دينيًا، يليق وي�ستحّق   بزمانه 

 .كما كان ويكون زعيمًا وقائدًا �سيا�سيًا

بتاريخ: 27 جمادي الثاين 1415هـ.ق
اأحمد �شابري الهمداين
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العت�شام بجامعة طهران
اإىل   { الإمام  فيها  َقِدم  التي  الأيام  ويف   ((979/2/((( بهمن   22 يوم  يف 
طهران، كان مركز العمليات هو مدر�سة “الرفاه”، واأّما حمّل �سكن الإمام)قده) فكان 

مدر�سة “علوي” رقم اثنني.
“علوي” الإ�سالمية، ينه�س  اإلينا، �سّكلنا مركز عمليات اآخر يف مدر�سة  بالن�سبة 
مبهام الإعالم، ويقوم بـاإر�سال املبعوثني اإىل امل�سانع لكي يوجهوا العمال، ويحول دون 
اإعالمية  واإّن مراكز  تت�سّكل داخل امل�سانع.  اأخذت  التي  العنا�سر املخّربة  نفوذ بع�س 
الإ�سالمي،  الإعالم  ومركز   ،{ لالإمام  التابع  الإعالم  مركز  قبيل  من  اأخرى، 
ال�سغري،  الإعالمي  املركز  بعد من ذلك  انبثقت فيما  التي  ال�سهيد مطهري  ومدر�سة 

وحتوّلت بعد ذلك اإىل فروع له.
كنت يف اأحد تلك الأيام من�سغاًل ببع�س الأعمال، وعندها ا�ستوقفني اأحد الأ�سدقاء 
املعامل  اإىل  ذهبوا  ال�سيوعيني  اأّن  تعرفون  ول  باأعمالكم  من�سغلون  هنا  اأنتم  قائاًل: 

وامل�سانع، واأخذوا يحّر�سون العّمال، وميار�سون اأعماًل تخريبية.
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وكانت تلك اللحظات متخمة باحلوادث العظيمة، بحيث مل 
َتَدْع للذهن قدرة الرتكيز على مثل هذه الأمور، كما مل يكن متاحًا 
كانت  التي  املتتالية  التحّولت  ي�ستوعب  اأن  ال�سغري  املكان  لهذا 

تاأتي مت�سارعة، مبا تنطوي عليه من انت�سارات وم�سكالت. 
فقد كانت اأيامًا �سعبة متالطمة باحلوادث، وكانت تلك الأيام 
بحيث مل يكن مبقدور اأي اإن�سان اأن ميار�س املوقف الف�سل فيها.

وباإزاء �سخامة التحّولت مل اأعنِت بكالم ذلك ال�سديق، اإىل 
اأن جاء بعد اأيام وقّدم تفا�سيل اأو�سع حول املو�سوع، ف�سعرت اأّن 
الو�سع خطري، ولذلك قّررت الذهاب اإىل املوقع بنف�سي، ف�ساألته 

عن اأكرث املواقع اأهّمّية وح�سا�سية، فذكر يل ا�سم اأحد امل�سانع.
ف�سجدت هلل �سكرًا... وعندما ذهبت اإىل هناك، راأيت الأمر 
اإذ كان تعداد العاملني يف ذلك امل�سنع 800  كما ذكر �سديقنا، 

عامل، التحق بهم 500 من ال�سيوعيني من ال�سباب والفتيات.
ولذا  بع�سها،  اإىل  قريبة  طهران  يف  ال�سناعية  املناطق  واإّن 
الأخرى،  امل�سانع  اإىل  ب�سرعة  ي�سري  م�سنع  اأي  يف  يقع  ما  كان 
وقد كان من اأهداف ال�سيوعيني اأن يبنوا لأنف�سهم قاعدة. ومَتثَّل 
لتعزيز  وتخويفهم  وامل�سانع  املعامل  اأ�سحاب  بتهديد  اأ�سلوبهم 
اأن  ال�سيوعيون  ي�ستطيع  الطريقة  وبهذه  للعمال،  املعنوية  الروح 

ينّفذوا ما يريدونه.
العّمال  م�سكالت  بحّل  مهتّمًا  امل�سنع  هذا  يف  يومًا  فق�سيت 
وتو�سيح الأمور، ويف اليوم الثاين )يوم 22 بهمن) يف هذا امل�سنع 
عندما و�سلني خرب هجوم احلر�س الإمرباطوري على مقّر القّوة 
اجلوية، حيث ف�سل هذا الهجوم بوا�سطة اجلماهري، التي تدّخلت 

مل�سلحة القوة اجلوية �سد احلر�س الإمرباطوري.
وحينما  الثورة،  قيادة  مركز  اإىل  العودة  طريق  يف  وكنت 
�سمعت املذياع يعلن فجاأة: هنا �سوت الثورة الإ�سالمية يف اإيران، 

نزلت من ال�سيارة مبا�سرة وهويت اإىل الأر�س �ساجدًا.






