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 بعنوان تقديم
مشكاة النور بحلة جديدة

لم يكن ال�سير على خطى القائد يومًا خيارًا، ولم يكن اإتباع اأوامره ومتابعة 
اإر�ساداته يومًا م�ستحباً، بل هو الواجب الأوجب في حياتنا وطريقنا. ومن 
عمق وعينا لدور الولي الفقيه في م�سيرة الجهاد كانت م�سكاة النور التي 

بداأت خطواتها منذ �سنوات وهي تتطّور �سهرًا بعد �سهر لتكون م�سدرًا مهمًا 
لكل ال�سالكين درب الولية ي�ست�سيوؤن بم�سباحها الأنور في منعطفات الحياة 

وت�سّعبات المحن واأزقة العمل.
ها هي م�سكاة النور في عددها الأربعين ل تّدعي اأنها اكتملت كما ينبغي 

اأن يكتمل الرجل اإذا بلغ الأربعين، لكنها ت�سعى لتكون اأكمل �سهرًا بعد �سهر 
وتكون بذلك محطة مهمة للذين يرون المعنى والقيمة والأهمية وال�سرورة 

لمتابعة قائدنا المفّدى في كل ما يقول ويفعل.
�ست�سعى م�سكاة النور من اليوم ف�ساعدًا اأن تتابع معكم ولكم كلمات القائد 

الإمام وخطبه وبياناته التي ي�سدرها طوال �سهر كامل من الع�سرين منه 
اإلى الع�سرين لل�سهر التالي وت�سعها كلها في خدمتكم. تعتمد بذلك على 

اأدق الترجمات اإلى العربية واأوثق الم�سادر المعلوماتية، وت�سيف اإلى ذلك 
اإقتبا�سات مهمة وملهمة.

�سيكون كل عدد من م�سكاة النور عبارة عن ق�سمين.
الأول: منهما لن�سر كل خطاباته وكلماته وبياناته بالحرف والكلمة دون 

نقي�سة اأو زيادة.
ولثاني: ما ن�ستفيده من الق�سم الأول في مو�سوعات نافعة ومر�سدة، 
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كلمته في تجمّع 
المنتسبين لجامعة اإلمام 
الحسين Q في ذكرى 
ملحمة تحرير خرمشهر.

التاريخ: 24/ 5/ 2010



بسم اهلل الرحمن الرحيم

اأبارك لكم جميعًا اأيها ال�سباب الأعزاء واآمال الم�ستقبل؛ �سواٌء 

بمنا�سبة النجاحات الحا�سلة في مرحلة الدرا�سة والإعداد للدرا�سة 

في هذه الجامعة اأو بمنا�سبة اليوم العظيم للثالث من خرداد الذي هو 

يوٌم ل ُين�سى من تاريخ الثورة بل في تاريخ بلدنا.

لقد كانت مرا�سم اليوم مرا�سم ممتازة وفي الحد المطلوب ت�سبه 

قوات حر�س الثورة من حيث امتزاجها بالمعنويات والقدرات الروحية 

والج�سمية والإ�ستعدادت الفكرية والعملية؛ وكانت دلياًل على تطور 

قوات الحر�س.

اأعزائي! اإن يوم فتح خرم�سهر ـ الذي كان في الواقع ذروة عمليات 

بيت المقد�س في �سهري اأرديبه�ست وخرداد من العام 61 هـ. �س. )قبل 

لنا جميعًا ولتاريخنا وم�ستقبلنا نموذجًا مليئًا بالدر�س  ـ هو  28 �سنة( 

والعبر؛ لأنه في هذا اليوم تمّكنت قواتنا الم�سحية في الجي�س 

والحر�س وبتن�سيق رائع ومده�س و�سجاعٍة واإيثار ل يمكن و�سفهما من 

توجيه �سربٍة عظيمٍة؛ لي�س لبنية الجي�س العراقي فح�سب بل لهيكل 

نظام الإ�ستكبار العالمي الذي كان يدعم بعّدته وعدده الآلة الحربية 

للنظام البعثي. وما كان اأحٌد يت�سور اأن يحدث هذا الأمر، ولكنه تحقق.

ولو �ساألنا عن العامل الأ�سا�سي وراء ذلك، لأمكننا اأن نعدد مجموعة 

من العوامل؛ لكن العامل الأ�سا�سي كان عبارة عن روحية التوكل على 

اهلل والثقة بقدراتنا. فلو كنا في ذلك اليوم نريد اأن نفّكر على اأ�سا�س 

الح�سابات العادية وال�سائعة، ما كان لأحد اأن يحكم باإمكانية وقوع هذا 
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الأمر؛ ولكن �سبابنا ورجالنا الموؤمنين ومقاتلينا في القوات الم�سّلحة 

نزلوا اإلى الميدان بهمة واإيمان وتوّكل على اهلل وو�سع الأرواح العزيزة 

على الأكف دون وجل اأو خوف من خطر الموت وحققوا تلك الواقعة 

الكبرى. كان فتح خرم�سهر ذروة هذه المفاخر وثمرتها؛ لكن طوال هذه 

المدة التي قاربت ال�سهر من عملية بيت المقد�س كان هناك مئات من 

عالئم واآيات الإيثار التي تثير الده�سة.

اأنتم اأيها ال�سباب الأعزاء يا ابنائي الأعزاء اأرجو منكم اأن تعملوا 

على مطالعة تفا�سيل هذه العمليات التي، ولح�سن الحظ، قد دّون 

جانب منها ـ فقط بعد واحد ـ بدقة، وانظروا ماذا حدث. اأنظروا 

ماذا فعل �سبابنا ورجالنا الذين يتطلب ذكر اأ�سمائهم جميعًا كتابًا 

�سخماً. لو اأردنا اأن نذكر اأ�سماء الذين ينطبق عليهم عنوان النموذج 

الإ�ستثنائي ينبغي اأن ن�سير اإلى رجاِل كاأحمد متو�سليان ـ القائد 

ال�سجاع والحر والم�سحي ـ ننظر ماذا فعل هوؤلء في هذه العمليات 

وهذه المواجهة الكبرى؛ ومن اأي قدرة ا�ستمدوا؟ هذه الجملة التي قد 

ُنقلت عن اإمامنا العظيم وقد �سمعتموها حيث قال "اأن اهلل هو الذي 

حرر خرم�سهر"، هي اأدق كالم واأكثره حكمًة مما قيل في هذا الباب. 

وهو نف�س قوله تعالى: {وما رميت اإذ رميت ولكن اهلل رمى}.. لقد تجّلت 

قدرة اهلل تعالى في قلوب المجاهدين، في اإرادتهم وعزمهم الفولذي، 

في �سبرهم، في �سواعدهم، في قدرتهم على الإبداع والإبتكار. كان 

العدو يعتمد على المادة. ومن المعلوم اأن القدرة المادية ل تقوى على 

مواجهة هذه المعنويات الفوارة و)القيم( الإن�سانية والوقوف مقابلها. 
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واليوم فاإن الأمر كذلك. 

اأعزائي! اليوم اإن القوى المادية مع كل ما تمتلكه من قدرة ـ باأموالها 

و�سناعتها وتكنولوجيتها المتطورة وتطوراتها 

العلمية ـ ل تملك القدرة على 

مواجهة هذه المجموعة 

الإن�سانية التي جعلت الإيمان 

والعزم والهمة والت�سحية 

معايير عملها وتحركاتها.

 اأولئك الذين وقفوا بوجه 

�سعب اإيران ومجاهديه في 

ذلك الزمان هم عين هوؤلء 

الذين يقفون اليوم مقابل 

�سعب اإيران؛ فعلينا اأن 

نعرفهم. ففي ذلك الوقت 

كانت اأمريكا والناتو وبريطانيا 

وفرن�سا واألمانيا تمد �سّدام 

بال�سالح الكيميائي والأ�سلحة الحربية والطائرات والخطط الع�سكرية 

والمعلومات اليومية لميادين القتال؛ دعموه، ووقفوا اإلى جانبه، عّلهم 

يتمكنون من هزيمة نظام جمهورية اإيران الإ�سالمية، نظام التوحيد 

ال�سامخ والمعنويات، الراية الخّفاقة للتوحيد والإن�سانية، نداء 
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حرية وا�ستقالل ال�سعوب. هوؤلء هم الذين وقفوا خلف �سّدام وها هم 

اليوم اأنف�سهم. اليوم هوؤلء الذين ي�سعون بدعاياتهم واإعالمهم لقلب 

الحقائق هم اأ�سا�س عدم الإ�ستقرار في اأغلب مناطق العالم، ويظهرون 

اإيران كتهديد، هم نف�س اأولئك. اإن الذين يرتكبون الجرائم اليومية 

في باك�ستان، وفي اأفغان�ستان تلك المجازر منذ �سنوات، وياأ�سرون 

المدنيين؛ في العراق بطريقة وفي فل�سطين ب�سكل اآخر، اأولئك الذين 

يدعمون القوة ال�سيطانية للكيان المحتل للقد�س هم نف�س اأولئك.. 

وهم اليوم في مواجهة �سعب اإيران، هوؤلء هم اأنف�سهم الذين دعموا 

�سّدام قبل 28 �سنة. لقد ُهزموا في ذلك الوقت وِثقوا باأنهم �سُيهزمون 

اليوم.

 اإن نظام الجمهورية الإ�سالمية لي�س �سبيهًا ببقية الحكومات 

والجمهوريات وغيرها في العالم؛ بل هو نظام ذو ر�سالة. اإن ر�سالة 

النظام الإ�سالمي مما تتعّط�س اإليه  �سعوب العالم؛ فهو نظام يمتاز عن 

تلك الدولة اأو الحكومة ـ مهما كان نظامها ال�سيا�سي ـ التي ل تفّكر 

اإل �سمن حدودها الجغرافية؛ مثلما اأنه يتمّيز عن اأولئك المترئ�سين 

وهم ملّوثون بال�سهوات الب�سرية المختلفة. فهنا الق�سية ق�سية 

القيم؛ ق�سية الإن�سانية؛ ق�سية نجاة ال�سعوب من قب�سة القوى 

المهيمنة والمت�سّلطة. فنظامنا الإ�سالمي لديه ر�سالٌة للب�سرية. 

نف�س هذه الر�سالة هي التي جعلت ناهبي العالم يقفون في مقابل 

�سعب اإيران. ولو كان اليوم هو اليوم الأول في هذه المواجهة لكان 

من الممكن اأن تتزلزل بع�س القلوب؛ لكن اليوم لي�س هو اليوم الأول. 
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واحد وثالثون �سنة وهذه المواجهة تحدث باأ�سكاٍل مختلفة: بالهجوم 

الع�سكري وال�سيا�سي والح�سار الإقت�سادي والتهديدات المختلفة. 

جاء روؤ�ساء عديدون في الدول المت�سلطة وذهبوا، لكن �سعب اإيران 

�سمد. هذا البناء الثابت قد اأ�سبح يومًا بعد يوم اأكثر �سموخاً. هذه 

الغر�سة النامية والإلهية، هذه ال�سجرة الطيبة في هذه الأر�س 

الم�ستعدة والمهيئة، ت�ستحكم جذورها يومًا بعد يوم. لو كان لدى 

اأعداء المعنويات والقيم الإ�سالمية واأعداء اإيران الإ�سالمية العزيزة 

اأمل في ذلك الوقت فهم اليوم يائ�سون؛ وهم ي�سعون دون اأمل. هم ل 

يعرفون الطريق ول يعرفون �سعب اإيران، ويعملون ح�ساباتهم اليوم 

على اأ�سا�س ح�سابات مّر عليها ثالثون �سنة اأو اأربعون وخم�سون �سنة، 

مع زمن القدرة التي ل ُتقهر للقوى العظمى؛ ومثل هذه المقارنة خطاأٌ. 

فالعالم تغّير، وال�سعوب ا�ستيقظت، لهذا فاأنتم اليوم يا �سعب اإيران ويا 

اأيها ال�سباب الذين تمثلون ع�سارة �سباب هذا ال�سعب وزبدته ـ ال�سباب 

الأعزاء في قوات الحر�س ـ اأمل قلوب ال�سعوب. فالكثير من الدول 

تعّلق اأملها بكم، وهم يتطلعون اإليكم. ومع اأنهم يعلمون اأن الجمهورية 

الإ�سالمية لي�ست من الدول التي تتدخل في �سوؤون غيرها، لكن نف�س 

هذه الر�سالت، ونف�س هذا ال�سمود، ونف�س هذه القدرة المعنوية التي 

تتجلى في جميع الميادين، هي التي توؤن�سهم، وتحملهم على ال�سمود. 

فاليوم اإن ال�سعوب التي تعي�س في قارة اآ�سيا واإفريقيا واأمريكا اأو حتى 

في قارة اأوروبا لي�ست بالعدد القليل وقد عّلقت اأنظارها عليكم، وهي 

معجبة بكم.
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اأعزائي! اإعرفوا قدر هذه الفر�سة ال�سبابية وهذه الطاقة 

والإ�ستعداد. فبيدكم هذه الفر�سة للتكامل والرفعة، قّدروها. فلديكم، 

كما لدى الجي�س و�سباب القوى الأمنية والمجموعة المقد�سة 

والطاهرة للتعبئة العامة، لديكم اليوم في 

هذا البلد الرباني من الإمكانات ما لم 

يتوافر من قبل لمثل هوؤلء ال�سباب 

المنتجبين والموؤمنين وال�سالحين. 

فاغتنموا هذه الفر�س. اإن 

الإ�ستفادة من هذه الفر�س هي اأكبر 

�سكٍر.

اإن ف�سل هذه الجامعة عن 

الجامعة الكبرى )الجامعة الأم( 

ـ حيث اأن كليهما من المراكز 

المهمة جدًا التي اأوجدتها 

قوات الحر�س ـ كان امرًا لزمًا 

لم�سلحة الحر�س ومن اأجل 

التطوير العلمي والتقني والعملي، 

ول زال. وينبغي متابعة هذا العمل في الفرعين بجدية تامة؛ �سواء 

في الجامعة الأم )ترجمة حرفية = الجامعة الجامعة( اأو في جامعة 

ال�سباط واإعداد الحر�س، فهناك اأ�ساتذٌة جيدون ومدراء جيدون و�سباب 

جيدون بحمد اهلل. كل واحد منهم يتابع قيمه ويعمل على القيام 
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بوظائفه.

اللهم اأنزل ف�سلك ورحمتك ولطفك على هذه المجموعة؛ اللهم 

اأ�سمل اإمامنا العزيز الذي �سّق لنا هذا الطريق ال�ساطع باأف�سل رحمتك 

وف�سلك؛ اللهم اإرفع من درجات �سهدائنا الأعزاء الذين هم اأحياء 

بحمد اهلل و�سيبقون اأحياًء؛ األحقنا بهوؤلء الأعزاء؛ واأو�سل �سالم هذه 

المجموعة اإلى المح�سر الأقد�س لولي الع�سر اأرواحنا فداه

 وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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وقفة مع الخطاب
تعريف موجز لبعض المصطلحات الواردة في خطاب القائد:

- جامعة الإمام الح�سين: اأ�س�ست الجامعة في العام 1986، 
ت�سم الجامعة كلية للهند�سة، كلية للعلوم، كلية للعلوم 

الإجتماعية، وكلية للطب. فيما بعد اأ�سيفت كلية العلوم 
الع�سكرية. لديها فريق علمي وق�سم مخت�س بالفيزياء النووية، 

وُتعد مركزًا لالبحاث النووية. كما اأنها ت�سم ق�سمًا لالبحاث 
في العلوم البيولوجية يقوم باإجراء الأبحاث الجرثومية. ولدى 

الجامعة ق�سم خا�س بهند�سة الطيران وُتعد واحدة من بين خم�س 
جامعات حكومية في اإيران تقدم �سهادات في هذا المجال. 

- الجامعة الكبرى )الجامعة الأم(: اإن جامعة الإمام الح�سين Q تت�سمن فرعين 
منف�سلين ومتجزئين، اأحدهما: الجامعة الخا�سة بال�سباط الذين يتم اختيارهم 

كموظفين ع�سكريين في الحر�س. والثاني: الجامعة ال�ساملة التي تقبل الطالب من خالل 
امتحان القبول )كنكور ـ غير المنحة الدرا�سية(.

- عمليات بيت المقد�س: �سل�سلة هجمات قام بها الإيرانيون اأثناء الحرب بين 
خرم�سهر  مدينة  تحرير  من  خاللها  تمكنوا  العراق وايران في ني�سان من عام 1982 
وطرد القوات العراقية منها. هذه العملية، اإلى جانب عملية طريق القد�س، وعملية 

ن�سر  نجحت في طرد العراقيين من جنوب اإيران. ا�ستطاع الإيرانيون في هذه العمليات 
من اأ�سر ما يزيد على 16000 عراقي اإلى جانب عدد هائل من المعدات 

الع�سكرية.

- اأحمد متو�سليان: من مواليد 1953، طهران، من قادة 
الحر�س المخ�سرمين الذي كان له الدور البارز في فتح خرم�سهر 

التاريخي. ثم جاء اإلى لبنان  واأُ�سر على يد القوات اللبنانية اأّبان 
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الإجتياح الإ�سرائيلي ولم ُيعرف م�سيره اإلى الآن.

- فتح خرم�سهر: يقول الإمام الخميني }: يجب اأن ل تن�سى فتوحات كبيرة 
مثل فتح خرم�سهر، حيث كان العدو المدجج بال�سالح يتخندق 

في خنادق مح�سنة اإلى حد كبير، فيما انطلق في المقابل اأبطال 
ال�سالم في هجومهم من العراء، وقد األقى اهلل تعالى الخوف 

والرعب في قلوب اأعدائنا اإلى درجة اأنهم راحوا ي�سلمون اأنف�سهم 
بالآلف مع اأ�سلحتهم، بينما فّر بع�سهم بنحو مذل ومخز .. يجب 
على جنودنا الأعزاء اأن ل ينظروا اإلى هذا الن�سر المعجز بمعزل 

عن المدد الإلهي. واأن ما ينبغي التفكير به هو اأننا نحظى بعناية 
القادر المتعال ولي�س لدينا من اأنف�سنا �سي ء، كل ما لدينا من عنده 

�سبحانه وينبغي الت�سحية به في �سبيله.
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نداء اإلمام الخامنئي إثر الهجوم الصهيوني علی قافلة 

المساعدات:
الثورة   قائد  الخامنئي  علي  السيد  العظمی  اهلل  آية  سماحة  أصدر 
الهجوم اإلجرامي  الثالثاء 2010/06/01 م نداء وصف فيه  اإلسالمية يوم 
بأنه  البحرية  اإلنسانية  اإلمدادات  قافلة  علی  الصهيوني  للكيان  القاسي 
لم  مؤكدًا:  العالم  إنحاء   كل  في  البشر  ضمائر  و  العام  الرأي  علی  هجوم 
إنما هي قضية حقوق  إسالمية  أو حتی  عربية  اليوم قضية  فلسطين  تعد 
الوقح  و  السفاح  الكيان  هذا  حماة  علی  و  المعاصر،  العالم  في  اإلنسان 
جد. بكل  مسؤولياتهم  يتحملوا  فرنسا  أن  و  بريطانيا  و  أمريكا   خصوصًا 

فيما يلي ترجمة نص النداء:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الهجوم الإجرامي القا�سي للكيان ال�سهيوني على قافلة الإمدادات 
الإن�سانية البحرية حلقة اأخرى من �سل�سلة الجرائم الكبرى التي 

مالأت بها هذه الحكومة ال�سريرة الخبيثة العقد ال�سابع من حياتها 
المخزية. هذا نموذج لل�سلوك الوقح و الخالي من الرحمة الذي راح 

الم�سلمون في هذه المنطقة وخ�سو�سًا في  اأر�س فل�سطين المظلومة 
يعانون منه طوال ع�سرات الأعوام. لم تكن هذه القافلة اإ�سالمية 

اأو عربية هذه المرة بل مثلت الراأي العام وال�سمائر الإن�سانية من 
كل اأنحاء  العالم. يجب اأن يكون هذا الهجوم قد اأثبت للجميع باأن 

ال�سهيونية وجه جديد واأعنف للفا�سية يدعم وي�ساعد هذه المرة 
من قبل الحكومات التي تدعي الحرية وحقوق الإن�سان وعلى راأ�سها 

الوليات المتحدة الأمريكية. اأمريكا وبريطانيا وفرن�سا و�سائر 
الحكومات الأوربية التي تدعم هوؤلء المجبولين على الإجرام �سيا�سيًا 



واإعالميًا وع�سكريًا واقت�ساديًا وتقف وراء الفجائع التي يرتكبونها، 
يجب اأن تتحمل م�سوؤولياتها بكل جد. على ال�سمائر الحية في 

كل اأنحاء  العالم اأن تفكر بجد في الظاهرة  الخطيرة التي تواجهها 
الإن�سانية اليوم في منطقة ال�سرق الأو�سط الح�سا�سة؟ اأي كيان 

�سفاح وقح ومجنون يتحكم اليوم في بلد فل�سطين المغت�سب و�سعبه 
المظلوم المفجوع؟ وماذا تعني ثالث �سنوات من الح�سار الغذائي 

والدوائي والحيوي لمليون ون�سف المليون اأمراأة ورجل وطفل في غزة؟ 
وكيف يفهم القتل وال�سجن والتعذيب اليومي لل�سباب في غزة وال�سفة 
الغربية. لم تعد فل�سطين ق�سية عربية ول حتى اإ�سالمية بل هي اأهم 

 ق�سية لحقوق الإن�سان في العالم المعا�سر.
الخطوة الرمزية والمتاألقة لإيفاد قافلة بحرية  اإلى غزة يجب اأن 
تتكرر مرات ومرات بع�سرات الأ�سكال والأ�ساليب الأخرى. الحكومة 
ال�سهيونية ال�سفاحة وحماتها، خ�سو�سًا اأمريكا وبريطانيا، يجب 

اأن ترى وت�سعر بالقدرة التي ل تهزم لعزيمة ال�سمير العالمي العام 
و�سحوته تقف اأمامها.

والحكومات العربية  تتعر�س لختبار �سعب. ال�سعوب العربية 
الواعية تطالبها بخطوة حا�سمة وقاطعة. على منظمة الموؤتمر 

الإ�سالمي والجامعة العربية اأن ل تقنع باأقل من الرفع التام للح�سار 
عن غزة، والإيقاف الكامل للتطاول على بيوت الفل�سطينيين واأرا�سيهم 

 في ال�سفة الغربية، ومحاكمة مجرمين مثل نتنياهو و اأيهود باراك.
وليعلم ال�سعب الفل�سطيني وال�سعب والحكومة  ال�سعبية في غزة اأن 

عدوهم الخبيث هو الآن اأ�سعف واأه�س من اأي وقت اآخر. الجريمة 
البحرية التي ارتكبت يوم الإثنين لي�س عالمة قوة بل موؤ�سر ياأ�س 
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الكيان الغا�سب وخيبته وا�سطرابه. جرت ال�سنة الإلهية على اأن يخط 
الظالمون باأيديهم في اأواخر عهودهم المخزية م�سيرهم المحتوم في 

الفناء والزوال. الهجوم على لبنان وعلى غزة في ال�سنوات الما�سية 
من جملة هذه الخطوات المجنونة التي قربت الإرهابيين 

ال�سهاينة الحاكمين من هاوية 
ال�سقوط النهائي. والهجوم على 

قافلة الإمدادات الدولية في مياه 
البحر الأبي�س المتو�سط خطوة 

حمقاء اأخرى من هذا القبيل.
اأيها الإخوة والأخوات 

الفل�سطينيون، عززوا ثقتكم 
باهلل الحكيم القدير واآمنوا 
بقدراتكم وزيدوها. وتيقنوا 

من الن�سر النهائي واأعلموا 
اأنه: ولين�سرن اهلل من ين�سره 

اإن اهلل لقوي عزيز.

السيد علي الخامنئي
11 خرداد 1389
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كلمته في ذكرى والدة 
السيدة الزهراء O في 
لقائه لمدّاحي أهل البيت 
R وفي ذكرى والدة 

اإلمام الخميني }

التاريخ: 03/06/2010



بسم اهلل الرحمن الرحيم

بارك اهلل لكم هذا العيد ال�سعيد وهذه الولدة الكبرى، هذا 
اليوم المبارك من تاريخ الإ�سالم، اإخواني واأخواتي الأعزاء الذاكرين 
المداحين الخطباء المذكرين بمناقب فاطمة الزهراء O ولكل 

ل علينا بقلوب عامرة  ال�سعب الإيراني. ن�سكر اهلل بكل وجودنا اأن تف�سّ
بالمحبة وبهذا الحب الجّيا�س كذخٍر ل�سعبنا ول�سعادتنا ولعزتنا 

وكرامتنا. 
لو لم تكن محبة اأهل البيت R والع�سق الجّيا�س لمثل هوؤلء 

العنا�سر الإلهيين والربانيين، لكان من الم�سّلم عدم بقاء تّيار الت�سّيع 
بهذه المعارف الم�ستحكمة وعبر الزمان والتاريخ مع وجود كل هذه 

العداوات. ولهذا ل ينبغي التقليل من �ساأن هذه العواطف وهذا الع�سق 
الجيا�س. وباليقين اإن منطق كالم الحق له تاأثيٌر كبير، وبدون خلفية 

المنطق والحكمة ل يمكن الحفاظ على اأي حقٍّ وا�ستمراره؛ لكن انت�سار 
التوجه اإلى الحق، وبقاء هذا الحق طوال تاريخ الإ�سالم ما كان ممكنًا 
لول المحبة والمودة والإرتباط القلبي والعاطفي. لهذا اإذا لحظتم، 

منذ بداية الإ�سالم واإلى يومنا هذا كان الإرتباط الفكري والعقالني 
متالزمًا مع الإرتباط العاطفي والقلبي.

ـ  لو تاأّملتم في التاريخ عندما كان النبي الأكرم P اأيام فتح مّكة ـ
ـ يريد الو�سوء كيف اأن اأ�سحابه كانوا  اأي في ال�سنة الثامنة للهجرة ـ

يت�سابقون للح�سول على بع�س قطرات ماء و�سوئه المت�ساقطة 
من وجهه المبارك ليم�سحوا بها وجوههم من اأجل التبّرك، فهذا هو 

الإرتباط العاطفي؛ وهو اأمٌر يختلف عن الخ�سوع القلبي والإيمان 
بالمعارف النبوية؛ فهو اأمٌر اآخر، فهذا هو ال�سيء الذي جعل عدوًا 
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عنيدًا كاأبي �سفيان يحتار ويتعّجب، فعندما راأى هذا الم�سهد قال: 
لقد �ساهدت الكثير من ال�سالطين والحّكام لكنني لم اأَر واحدًا منهم له 

مثل هذا النفوذ في القلوب مثلما اأرى اليوم من قدرة الإ�سالم. فهذا هو 
الإرتباط القلبي والعاطفي؛ ويجب الحفاظ عليه. 

فاطمة الزهراء، ال�سديقة الكبرى O اأعظم اإمراأة في تاريخ 
الب�سر، مفخرة الإ�سالم، ومفخرة هذا الدين، وافتخار هذه الأمة. اإن 

مقام فاطمة الزهراء O هو من تلك المقامات التي ل يمكن اأو 
ي�سعب ت�سّورها بالن�سبة للب�سر العاديين كاأمثالنا؛ هي المع�سومة 
فح�سب. لم تكن بلحاظ الم�سوؤولية الر�سمية نبيًا اأو اإمامًا وخليفًة 

للنبي؛ لكنها من حيث المرتبة بم�ستوى النبي والإمام. فاأئمة الهدى 
عليهم ال�سالم يذكرون الإ�سم المبارك لفاطمة الزهراء بكل تعظيم 

وتجليل؛ وياأخذون عن معارف ال�سحيفة الفاطمية؛ فهذه اأموٌر عظيمٌة 
جداً.  هذه هي فاطمة الزهراء �سالم اهلل عليها. وما هو موجوٌد في 

الحياة الظاهرية لهذه العظيمة هو من جانٍب : علٌم وحكمٌة ومعرفٌة، 
حيث اأنه حتى في تلك الخطبة الفدكية المعروفة عنها التي ينقلها 

ـ ومنهم من نقل  ال�سيعة وكذلك اأهل ال�سنة قد نقلوا بع�س فقراتها ـ
ـ عندما تنظرون اإلى الحمد والثناء الموجود فيها،  ـ كل الخطبة ـ

في مقدماتها، �ستلحظون كيف اأن الأجواء قد عبقت بدفق الحكمة 
والمعرفة الجارية من الل�سان الدري لهذه المراأة العظيمة؛  وهي بحمد 

ـ هذا مع اأن تلك الأيام لم يكن  الظرف فيها  للتعليم،  ـ اهلل باقيٌة لنا ـ
اأو لخطاب العلم والمعرفة ؛ بل كانت الخطبة في الواقع احتجاجًا 

�سيا�سيًا - وقد ذكرت من المعارف الإلهية والمعارف الإ�سالمية في 
اأعلى م�ستوى يمكننا اإدراكه؛-  من جانٍب اآخر فاإن حياة هذه العظيمة 
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م�سحونة بالجهاد؛ حيث كان لها ح�سوٌر فاعٌل وموؤّثر كجندي م�سحٍّ 
في الميادين المختلفة.  فمنذ مرحلة الطفولة في مكة، في �سعب اأبي 

طالب، في اإي�سال الموؤن والدعم المعنوي لأبيها العظيم، اإلى مواكبة 
اأمير الموؤمنين في مراحل الحياة ال�ساقة في المدينة، في 

تلك الحروب، في اأنواع الغربة، 
في تلك المخاطر، و�سط م�سقات 

الحياة المادية وال�سغوط 
المتنوعة، وكذلك في مرحلة 
محنتها - اأي بعد رحيل النبي 

- �سواء في م�سجد المدينة، 
اأو على فرا�س المر�س، ففي 

جميع هذه المراحل كانت هذه 
م�سغولًة  “المراأة” العظيمة  

بالتحرك وال�سعي؛ حكيمٌة 
مجاهدة، عارفٌة مجاهدة. 

كذلك من ناحية م�سوؤولياتها 
كاإمراأة: وظيفة الزوجية 
والأمومة وتربية الأبناء 

والإهتمام والعناية بالزوج فقد كانت امراأًة نموذجية. وما ُنقل في 
خطابها اإلى اأمير الموؤمنين  يعّبر عن خ�سوٍع وخ�سوٍع وت�سليٍم وطاعٍة 
لأمير الموؤمنين، ومن ثم تربية هوؤلء الأبناء كالإمام الح�سن والإمام 

الح�سين وزينب: هي اآية عظمى و�سامية لإمراأة نموذجية في وظائف 
المراأة وتربيتها ومحبتها؛ وكل هذه الم�سائل القّيمة التي ل نظير 
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لها كانت �سمن عمر ناهز 18  �سنة. فتاة �سابة عمرها 18 �سنة بكل 
هذه المقامات المعنوية والأخالقية وال�سجايا ال�سلوكية؛ واإن وجود 
مثل هذا العن�سر، مثل هذا الموجود في اأي مجتمع، في اأي تاريخ، في 
اأي �سعب �سيكون مبعث اإفتخار؛ ولي�س عندنا نظيٌر لها. فالإطالع على 
هذه المعارف يعّرفنا على �سجايا هذه العظيمة؛ ولكن بدون الإرتباط 

العاطفي، بدون المحبة، بدون �سعلة الع�سق وال�سوق التي تجري 
ـ �سواء عندما ي�سمع م�سيبتها، اأو عندما  الدموع من عين الإن�سان ـ

ـ ل ي�سل الإن�سان اإلى نتيجة؛ فهذا �سيٌء اآخر؛ اإنه ذلك  ـ ي�سمع مناقبها ـ
الإرتباط العاطفي والمعنوي والروحي؛ ويجب الحفاظ عليه.

منذ بداية تاريخ الت�سّيع واإلى يومنا  هذا كان هناك عن�سٌر اأ�سا�سيٌّ 
في الت�سّيع وم�سيرة الت�سّيع، وهو ذلك التّيار العاطفي؛ بالطبع تلك 

العاطفة التي ت�ستند اإلى المنطق وتعتمد على الحقيقة، ل العاطفة 
الفارغة. لهذا اأنتم ترون في القراآن اأن اأجر الر�سالة هو المحبة 

َة ِفي اْلُقْربى }  َمَودَّ ْجرًا اإِلَّ اْل ْيِه اأَ ُلُكْم َعَل اأَ ْس والموّدة في القربة، ُ{قْل ل اأَ�
وهذه نقطة فائقة الأهمية يجب الإلتفات اإليها. فالخد�س في هذه 
المحبة باأي �سكٍل وباأية �سورة ُيعّد خيانًة لهذه الم�سيرة العظيمة 

لمحبة اأهل البيت واّتباعهم. يجب الحفاظ على هذه المحبة. لهذا 
اأنتم ترون اأنه في ع�سر الأئمة عليهم ال�سالم كل هوؤلء المحّدثين، 

وكل هوؤلء التالمذة المطلعين والفقهاء الكبار الذين كانوا ينهلون من 
مح�سر الإمام ال�سادق Q والإمام الباقر Q وباقي الأئمة وقد 
نقلوا المعارف والأحكام وال�سرائع والأخالقيات، �سمعوا ونقلوا ودّونوا؛ 

ولكن اإلى جانب كل هذه الأمور عندما يتفّح�س الإن�سان جيدًا يرى 
نظرًة خا�سة اإلى دعبل الخزاعي، واإلى ال�سيد الِحمَيري، واإلى ُكميت 
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بن زيد الأ�سدي. في حين اأن اأمثال زرارة ومحمد بن م�سلم وعظماء من 
قبيلهم كانوا موجودين في جهاز الأئمة عليهم ال�سالم، ولكن الإمام 

الر�سا Q يدلل ُدعُبل، والإمام ال�سادق عليه ال�سالة وال�سالم يتوّجه 
بالعناية والمحبة اإلى ال�سيد الِحمَيري، كل ذلك لأن ُبعد الإرتباط 

العاطفي والمحبة يوجد في �سعر ال�سعراء ومدح المادحين وذكر 
الذاكرين على نحٍو اأتم واأوفى، ول توجد في اأماكن اأخرى؛ واإذا ُوجد 

يكون �سعيفاً؛ اأو  نقول اأن تاأثيرها هناك يكون �سعيفاً؛ فال�سعر والمدح 
والذكر كان لهم هذا الدور في تاريخ الت�سيع. 

ح�سناً، فاليوم اأكثر من يح�سر هذه الجل�سة من المادحين 
والذاكرين واأهل الثناء على اأهل البيت؛ فهذه مرتبٌة عليا. ولي�س 

ق�سدي من هذا اأن اأقنعكم بهذه المهنة التي تقومون بها اأو الم�سوؤولية 
ـ وهي باليقين متالزمة مع المحبة  التي و�سعتموها على عاتقكم ـ
والع�سق. فهذا تح�سيل حا�سٍل؛ فاأنتم قد م�سيتم في هذا الم�سير 

بكامل الميل والإرادة والمحبة، واإن �ساء اهلل ت�سملكم العناية والثواب 
الإلهيين وعناية اأهل البيت R؛ ولكن ق�سدي هو اأن نتعّرف على 

هذا التيار ب�سكل �سحيح ون�ستفيد مما كان مورد اهتمام الأئمة عليهم 
ال�سالم. اأريد اأن اأذكر لكم اإخواني الأعزاء اأنتم الذاكرون لأهل البيت 

ومن المداحين والمنتمين اإلى مجتمع المداحين والذاكرين لأهل البيت 
اأن هذا العمل عمٌل �سريف وقّيم وله دوٌر حيوي في بقاء الت�سّيع وفي 
الحفاظ على الإيمان ال�سيعي والمعرفة ال�سيعية واتباع اأهل البيت 

R.. فاعرفوا قدر هذا. 
اإجتماعنا هذا يقام منذ اأكثر من ع�سرين �سنة في كل عام، وقد ُذكر 
ـ ل �سك باأن الإن�سان  عرالكثير فيما يتعلق بالمداحين والمدح، ونحن قلنا ـ
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ـ ولكن اأنا اأريد  ي�ساهد اأعماًل جيدة وتطورات ملحوظة وتجليات مهّمة ـ
اأن اأقول اأن الإمكانات الموجودة عظيمٌة جداً. فلعّلني قلت هذا مرارًا 
لالأ�سدقاء الذين �ساركوا في هذا اللقاء �سنوياً؛ اأحيانًا اإن بيتًا �سعريًا 
تتلونه له تاأثيٌر اأكبر من �ساعٍة واحدة من البحث الإ�ستدللي 
لمتفّوه ماهر. ح�سناً، اإن هذا يمّثل 
اإمكانيًة كبيرًة؛ ويجب الإ�ستفادة 

الجيدة من هذه الإمكانية. 
ومن الممكن مع هذه الإمكانية 

العظيمة، نقل معارف اأهل البيت 
بالإ�ستمداد من الأبعاد العاطفية 

اإلى اأعماق قلوب النا�س في اأرجاء 
هذا البلد وتعميقها؛ ولي�س هذا 

بالأمر القليل. نحن اليوم بحاجة 
اإلى هذا الأمر؛ ودائمًا محتاجون. 
نحن بحاجة اإلى اأن نثّبت اإيماننا 

ويبقى مع الأيام ول تزلزله 
الأمواج المختلفة لتبليغات 

اأعدائنا؛ فنحن دومًا بحاجة اإلى 
هذا. واليوم فاإن اأعداء الحقيقة 

واأعداء الإ�سالم واأعداء معرفة اأهل البيت R قد نزلوا اإلى الميدان 
باأدوات فّعالة؛ وهم اليوم اأكثر ت�سلحًا من اأي وقٍت م�سى، وي�ستخدمون 
الكثير من اأنواع واأ�سكال الو�سائل من اأجل اإ�سعاف هذا المجتمع الذي 

قد قام بحق ولفت عالم الإ�سالم اإليه واأ�سعف مخالب الإ�ستكبار 



ـ اأي مجتمع الجمهورية الإ�سالمية ومجتمع اإيران الإ�سالمية  المنحط ـ
ـ واأي�سًا من اأجل التقليل من قدراته واإزالة عّزته عند ال�سعوب  ـ ـ

الإ�سالمية والأمة الإ�سالمية؛ فهم ي�سعون لأجل هذه الأمور.
اأنتم يا �سعب اإيران وطوال هذه ال�سنوات الثالثين  قد قمتم بالكثير 

من الأعمال الكبرى. واأعداء �سعب اإيران هم اأعداًء غالظ. فجميع 
الظالمين والناهبين والراأ�سماليين الكبار وع�سابات الهيمنة ومافيات 

الثروة يقفون بوجهكم. واأنتم قد قطعتم عليهم الطريق واأوجدتم لهم 
الم�ساكل. �سعب اإيران قد كان له طوال هذه ال�سنوات حركٌة موؤثرٌة 
جداً. فهذه العداوات التي يظهرونها، وهذه الكراهية التي ي�سعرون 
بها تجاه �سعب اإيران لي�ست اإعتباطية. فلو لم تجعلوا طريق هذه 

ال�سرقات �سعبًا و�ساقاً، ولو لم توجدوا اأمام ت�سلط الإ�ستكبار و�سيطرته 
عائقاً، لما كانوا يعادونكم بهذا الم�ستوى. فهوؤلء الأعداء اليوم هم 

ـ الذي هو الإيمان  ب�سدد اإفراغ �سعب اإيران من محتواه النه�سوي ـ
الوا�سح الم�ستدل. وي�ستعملون لأجل ذلك اأنواع الأ�ساليب ويرّوجون 
بالباطل ويخلقون المالهي؛ �سواء المالهي الفكرية اأو ال�سهوانية اأو 

ال�سيا�سية وي�سعلون الفتن؛ فكل هذه نابعٌة من �سيا�سٍة. ح�سناً، مقابل 
هوؤلء ما العمل؟ ينبغي تقوية هذا الإيمان الذي هو منطلق القيام 

والثبات وال�سمود ل�سعب اإيران. 
واأحد العوامل التي يمكن اأن توؤدي هذا العمل الكبير هو ن�سر 

المعارف الإ�سالمية والمعنوية والثورية ب�سورة وا�سحة ون�سر محبة 
اأهل البيت  R مهما اأمكن في القلوب وفي اأرواح النا�س؛ فهذه 

م�سوؤولية ملقاة اليوم على عاتقنا جميعاً؛ فالمداحون يتحّملون جزًء 
منها، وهو ق�سٌم مهٌم اأي�ساً. فبهذه العين اأنظروا اإلى مهنة المّداح. 
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فعندما تقفون هناك من اأجل القراءة اأ�سعروا اأنكم قد وقفتم كمبّلغين 
للدين وكحملة للحقائق الدينية في اأعظم الأ�ساليب تاأثيراً. فلو ُوجد 

هذا ال�سعور �سي�سيق مجال اختيار ال�سعر، وكذلك كيفية الأداء ومن 
يريد اأن يوؤدي هذه الم�سوؤولية، فال بد من ذلك. هذا العمل ينبغي اأن 
تقوموا به باأنف�سكم فاإنه عمل المداحين اأنف�سهم. فاليوم اإذا �ساألوا: 

ال�سيد ماذا تحتاج مهنة المّداح؟” “واإذا اأراد اأحًد اأن ي�سبح مّداحًا  “اأيها 
واأراد اأن يبداأ من اليوم فماذا يحتاج؟” فاأنتم تعدون اأمرين اأو ثالثة؛ 

تقولون يجب اأن يكون �سوته جيدًا ويمتلك حافظًة جيدة يمكنه اأن 
يتعّلم ال�سعر؛ ول �سك اأنه يجب اأن يمتلك روحيًة. اأن يمتلك الإن�سان 

حافظًة جيدة و�سوتًا ح�سنًا ليكون مّداحًا لي�س اأمرًا كافيًا بنظرنا. 
فعليكم اأن تنظروا اإلى المّداح على اأنه معّلٌم يريد اأن يعّلم م�ستمعه 
�سيئاً. وجميعكم حائزون على هذه الأهلية. فال ينبغي اأن يخرج اأي 
واحد من هذه الدائرة. فكل من حاز على الرغبة بهذا العمل فلي�سمِّ 

ب�سم اهلل وليبداأ؛ وهذا اأمٌر ح�سٌن جداً؛ ولكن ب�سرط اأن يوجد هذه 
الأهلية في نف�سه.

فاإذا كنتم تتلون ال�سعر فليكن �سعر المعرفة، �سعرا تعليمياً؛ �سواء 
ـ كبع�س الأ�سعار التي األقاها علينا بع�س  ـ فيما يتعلق بق�سايا اليوم ـ

ال�سادة وهي ناظرٌة اإلى اأحداث اليوم في المجتمع؛ فمثل هذا الأمر له 
ـ اأو حتى ذلك الذي ل يكون فيه هذا الأمر؛  قيمة عظيمة وهو تعليمي ـ
ولكن افر�سوا اأنكم تريدون اأن تعّرفوا بفاطمة الزهراء �سالم اهلل عليها، 

فقوموا بذلك بحيث ي�ستلهم الم�سلم اأو المراأة اأو ال�ساب منها درو�س 
الحياة؛ في�سعر في قلبه بالخ�سوع والخ�سوع والتعّلق تجاه هذه المراأة 

د القدا�سة والطهارة والحكمة والمعنويات والجهاد. هذه  التي تج�سّ
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هي طبيعة الإن�سان. فنحن تابعون للكمال ون�سبو اإليه. فلو تمكّنا 
من اإيجاد الكمال في اأنف�سنا �سنفعل؛ ولو لم نتمّكن، فاإننا �سننجذب 

اإلى من هو �ساحب هذا الكمال وب�سكٍل طبيعي. فنقوم ببيان هذا 
الكمال في فاطمة الزهراء �سالم اهلل عليها وفي اأمير الموؤمنين عليه 

ال�سالة وال�سالم وفي الأئمة الأطهار عليهم اأف�سل ال�سلوات وال�سالم 
للم�ستمعين. حتى يرتوي م�ستمعنا من هذه المعرفة التي ت�سبه الماء 
الزلل الذي ياأتيه في قالب ال�سعر وفي قالب الكالم الموزون وخ�سو�سًا 
اإذا كان في قالب ال�سوت الح�سن واللحن ال�سحيح والجّيد. في�سري اإلى 
كل اأجزاء بدنه. فمثل هذا العمل ل يقدر عليه الكثير من الخطباء اأو 

الفنانين اأو المعلمين ولكنكم قادرون عليه لو قمتم به.
موا منبركم ومجل�سكم اإلى  لقد اأو�سيت مرارًا والآن اأو�سي اأن تق�سّ

ق�سمين: الق�سم الأول في المعارف والأخالقيات. فنحن اليوم بحاجة 
اإلى الأخالقيات واإلى المعارف. اليوم نحن بحاجة اأن يقبل �سبابنا 

واأجيالنا بحيوية واأمل ورغبة وتفاوؤل بالم�ستقبل نحو الإيمان باهلل 
والإرتباط القلبي باأهل البيت. نحن بحاجة لأن يفتخر �سبابنا اليوم 

باأنهم اأبناء اإيران الإ�سالمية؛ اأن يفتخروا بوجود الإمام والجمهورية 
الإ�سالمية؛ يفتخروا بدينهم ومذهبهم واتباع اأهل البيت. اإننا اليوم 

بحاجة اإلى ال�ساب الذي يعلم اأن م�سيره وم�سير مجتمعه وم�سير 
اأ�سرته الكبيرة مرتبٌط ب�سعيه وعمله؛ فليكن من اأهل ال�سعي والعمل 

والجد والمثابرة، ول يكونن من الك�سالى والمحبطين والالمبالين. 
فكيف تتحقق مثل هذه التربية؟ يمكنكم اأنتم اأن توؤدوا هذا الدور. 

لهذا فليكن اأحد اق�سام المنبر �سعرًا يحقن هذه المعاني. واأف�سل اأنواع 
البيان هو البيان غير المبا�سر.
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فقوموا بترويج معارف اأهل البيت من خالل قوالب ال�سعر الجّيد، 
وها هنا ُيعلم دور ال�سعراء. ونحن اليوم لح�سن الحظ ل�سنا في قّلة من 
ال�سعراء الجيدين. فبع�س الأ�سعار التي اأُلقيت اليوم ُتعّد من الأ�سعار 

الجيدة. فاليوم بحمد اهلل لدينا �سعراء جيدون وخطباء 
يمتلكون اأ�ساليب جيدة في البيان 

في اإبراز الحقائق ونظمها من خالل 
ال�سعر؛ فابحثوا عنهم وجدوهم. 

فاأنتم المداحون، عندما تطلبون 
ال�سعر تفجرون منابع ال�سعر عند 

ال�ساعر. فاإذا اأ�سبحتم تطلبونه 
�سينظم لكم ال�سعر. وعندما ُيتلى 

�سعره بوا�سطتكم فاإن دافعه 
لتاأليف ال�سعر يت�ساعف؛ وهذا 

ما يوؤدي اإلى اإيجاد الإندفاع؛ فهو 
يمّدكم واأنتم ت�ساعدونه.

وق�سٌم من المنبر يتعّلق 
بمدائح ومراثي اأهل البيت 

R. فال �سك اأننا فيما يتعّلق 
بقراءة المراثي )العزاء( لدينا كالٌم 

كثير. ولمّرات عديدة قلنا لكم اأيها المداحون الأعزاء في مثل هذه 
الجل�سة وفي غيرها اأّن قراءة المراثي يجب اأن تكون ملت�سقة ب�سدق 
الواقعة. �سحيٌح اأنكم تريدون اأن تبكوا م�ستمعيكم، ولكن هذا البكاء 

يمكن اأن يتحقق من خالل اإظهار الجانب الفني في بيان الواقعة، ل 
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ـ واإن �ساء اهلل  بذكر وقائع ل اأ�سل لها. وقد كنا نالحظ في الما�سي ـ
ـ اأن البع�س يختلقون في المجال�س  ـ لي�س الأمر في وقتنا هذا كذلك ـ

اأ�سياء؛ فاإذا خطر على باله اأمٌر وراأى اأنه منا�سٌب وفي محّله فاإّنه يقوله 
وي�ستدّر دموع النا�س! وهذا لي�س �سحيحاً. فاإن ا�ستدرار دموع النا�س 

ـ الذي يو�سل الدموع  لي�س هدفاً؛ بل الهدف هو مزج هذا القلب الدامع ـ
ـ بالمعارف ال�سافية؛ وبالطبع مع الأبعاد  اإلى العين فتنهمر العين بها ـ

الفنية. 
ـ قبل خم�سين  ـ رحمه اهلل ـ كان لدينا في م�سهد منبري معروف ـ

�سنة؛ وهو المرحوم ركن الواعظين. فكان ي�سعد المنبر فيجعل النا�س 
يبكون تحت منبره وتنهمر دموعهم بغزارة؛ في حين اأنه بنف�سه كان 
يقول اأنني ل اآتي على ذكر الحربة والخنجر. وهو كذلك في الواقع؛ 

فقد ح�سرت منبره ع�سرات المّرات. وكان ي�سّور الواقعة بطريقة فّنية 
توؤدي اإلى اإحداث اإنقالب في مجل�سه؛ بدون اأن يقول ُقتل اأو رمى �سهمًا 

وبدون اأن يقول �سرب �سيفًا اأو طعن خنجراً؛ فلم يكن ياأتي على ذكر 
هذه الأمور. فيمكن من خالل الأ�ساليب الفنية قراءة مجال�س عزاء 

جيدة ومبكية.
واأنا اأقول لكم اأي�سًا اأنه لي�س من الالزم اأن ي�سّر ال�سادة المّداحون 

ـ الذين قلياًل ما نوّفق لروؤيتهم، واإن كنا بع�س الأوقات  وقّراء العزاء ـ
ـ على البكاء ب�سوت مرتفع؛ ح�سناً،  ن�ستفي�س من اإفا�سات المّداحين ـ
فابكوا بهدوء. وعندما يريدون اأن يلطموا يكون الإ�سرار على “اأن هذا 

ال�سوت لي�س لهذا المجل�س” اأو عندما يريد النا�س اأن يرفعوا اأ�سواتهم 
بال�سالة ن�سّر على “اأن ال�سلوات لي�ست من هذا المجل�س”! )وهي جمل 
يكثر القراء قولها عندما يالحظون انخفا�س الأ�سواب بالبكاء(.. فاأنتم 
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تريدون اأن ي�سّلوا على النبي واآله ولو في قلوبهم. فتعبئة المجل�س 
بمثل هذه الأ�ساليب لي�ست اأمرًا اأ�سا�سياً؛ بل قوموا بما ي�سخر قلوب 

الم�ستعمين لكم. فعندما ي�سبح قلب الم�ستمع تحت ت�سرفكم يح�سل 
المق�سود ولو بكى ب�سوت منخف�س، فاإن الهدف يتحقق اأي�ساً؛ واإذا 

التفت اإليكم، فاإن المق�سد يتحقق.
بناًء عليه فاإن نتيجة ما ذكرناه اليوم هو اأن عمل المّداحين عمل 

كبير  ومهم، وهو مهنة عظيمة التاأثير؛ ويمكن اأن تكون م�سداقًا 
بارزًا للجهاد في �سبيل اهلل. عندما تقولون اأننا حا�سرون للتواجد 

في الميادين، هذا يكون بالن�سبة لكل واحد بطريقة: فاأحيانًا يكون 
الميدان ميدان الحرب الظاهرية واأحيانا يكون الميدان في مواجهة 

الأعداء الذين ي�ستخدمون الحروب الثقافية والحروب الناعمة؛ 
فهذا نحٌو اآخر من الجهاد والمبارزة؛ وله مقت�سياته. ففي عملكم اأيها 
المداحون تواجدكم في الميادين والجهاد يعني اإظهار الكالم الموؤّثر 
والبيان الهادي للقلوب؛ بالطبع بالأ�ساليب الفنية. وهنا فاإن الأ�سلوب 

الفني الذي ذكرناه هو ال�سوت الح�سن الذي بحمد اهلل موجوٌد عندكم 
جميعاً؛ والألحان المتعارفة اأي�ساً. ول �سك باأن بع�س الألحان التي 

ي�سمعها الإن�سان هنا وهناك اأو تطرق �سمعه لي�ست األحانًا منا�سبة واإن 
فر�سنا اأنها تجذب اأربعة اأ�سخا�س. كال، يجب اأن يكون اللحن ثقياًل 

متينًا ومنا�سبًا للمحتوى الذي تقّدمونه؛ فال ينبغي اأن نن�ساق ل �سمح 
اهلل اإلى الألحان المحّرمة والتي فيها مع�سية. فهذه نقطٌة اأ�سا�سية 

ومهّمة جداً. فلي�س كل �سعر وكّل ن�ّس وكّل لحٍن ين�سد قاباًل للتقليد. 
فهناك اأ�سياء تكون في نف�سها حراماً. واإن كانت الحرمة تت�ساعف فيما 
لو دخلنا اإلى ميدان المدح وبيان الحقيقة والتعريف باهلل والنبي. بناًء 
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عليه فاإن الألحان الفنية والجيدة والمنا�سبة وال�سعر الجيد وال�سوت 
الح�سن ولعّل الأهم من الجميع هو القلب النقي والمطّهر والمخل�س 

للمّداح المحترم كلها اأمور لزمة ومهمة.
ن�ساأل اهلل تعالى ببركة الزهراء المر�سية O اأن يوفقكم جميعًا 

ويوفقكم ويوؤّيدكم ويتقبل جهودكم.
اللهم! بمحمد واآل محمد اأِدم على بلدنا ومجتمعنا وقلوبنا بركات 

الزهراء المر�سية. اللهم! ل تف�سلنا عن هذه الأ�سرة في الدنيا 
والآخرة. اللهم! اإجعلنا م�سمولين لدعاء ح�سرة بقية اهلل اأرواحنا 
فداه. اللهم! اح�سرنا في الدنيا والآخرة مع هوؤلء العظماء. اللهم! 

اأح�سر �سهداءنا الأعزاء واإمامنا العظيم مع فاطمة الزهراء �سالم اهلل 
.R عليها واأئمة اأهل البيت

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
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وقفة مع الخطاب
تعريف موجز لبعض المصطلحات

الواردة في خطاب القائد:

- الخطبة الفدكية: هي خطبة ال�سديقة الكبرى �سالم اهلل عليها في الم�سجد 
النبوي بعد وفاة ر�سول اهلل P بع�سرة اأيام. 

فعن زيد بن علي، عن اآبائه عليهم ال�سالم، قالوا: لما بلغ فاطمة O اأم القوم قرروا 
منعها فدك، وان�سرف عاملها منها، لثت خمارها، ثم اأقبلت في لّمة من حفدتها ون�ساء 
قومها، تطاأ ذيولها، ما تخرم م�سية ر�سول اهلل P، حتى دخلت على اأبي بكر، وقد حفل 

حوله المهاجرون والأن�سار. فنيطت دونها مالءة، ثم اّنت اأنة اأجه�س لها القوم بالبكاء، ثم 
اأمهلت حتى هداأت فورتهم، و�سكنت روعتهم، وافتتحت الكالم، فقالت:

»اأبتديء بالحمد لمن هو اأولى بالحمد والمجد والطول«.
»الحمد اهلل على ما اأنعم، وله ال�سكر على ما األهم، والثناء على ما قّدم، من عموم 

نعم ابتداأها، و�سبوغ اآلء اأ�سداها، واإح�سان منن ولها، جّم عن الإح�ساء عددها، وناأى عن 
المجازاة اأمُدها، وتفاوت عن الإدراك اأبُدها، ا�ستدعى ال�سكور باإف�سالها، وا�ستحمد اإلى 

الخالئق باإجزالها، واأمر بالندب اإلى اأمثالها. 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل، كلمًة جعل الإخال�س تاأويلها، ومن �سمن القلوب مو�سولها، 

واأبان في الفكر معقولها، الممتنع من الأب�سار روؤيته، ومن الأل�سن �سفته، ومن الأوهام 
الإحاطة به، ابتدع الأ�سياء ل من �سيء كان قبلها، واأن�ساأها بال احتذاء اأمثلة )امتثلها( 

و�سعها لغير فائدة زادته، بل اإظهارًا لقدرته، وتعبدًا لبريته، واإعزازًا لأهل دعوته، ثم جعل 
الثواب على طاعته، وو�سع العقاب على مع�سيته، ذيادًة لعباده عن نقمته، وحيا�سة لهم 

اإلى جنته.«

- دعبل الخزاعي: ولد في بيت اأكثر رجاله �سعراء، �سنة 148 هـ ن�ساأ وترعرع في 
الكوفة، فتنقل بين اأيدي علمائها و�سعرائها حّتى تمّكن من تهذيب قريحته و�سقلها 

وا�ستطاع بعدها اأن يقول ال�سعر ُمجيداً، ولم يكد عمره ي�سل اإلى الع�سرين حّتى انت�سرت 
اأ�سعاره. من ق�سائده الم�سهورة الق�سيدة التائية التي مدح فيها الإمام الر�سا Q، وقد 
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امتاز دعبل الخزاعي عن �سعراء ع�سره ومذهبه باأنه كان جريئًا غاية الجراأة، وكان يتناول 
في �سعره حق اأهل البيت الذين كان يوؤمن بحقهم ال�سريح، ويهجي الحّكام العبا�سيين، 

وكان يرى في المعت�سم خ�سمًا عنيدًا وعدوًا ل يمكن تركه، لذلك لم يمدحه بل اأكثر به 
النتقاد الالذع والهجاء وكان المعت�سم يطلبه دائمًا ليفتك به ويتخل�س من ل�سانه وو�سع 

 عليه العيون والجوا�سي�س.
وعندما بلغ دعبل اأن المعت�سم يريد قتله هرب وقال ق�سيدة يهجوه بها، بعد ق�سيدة 

 الهجاء هذه اأهدر المعت�سم دمه،  فهرب اإلى طو�س وُقتل �سنة 220 هـ 

- ال�سيد الحميري: من اأبرز �سعراء ال�سيعة، كان يعي�س في العراق ويحظى برعاية 
خا�سة من الأئمة وخا�سة الإمام ال�سادق عليه ال�سالم، نّظم اأجود الأ�سعار في مدح اأهل 

البيت ورثاء �سيد ال�سهداء و�سحبه، كان ا�سمه اأبا ها�سم اإ�سماعيل بن محمد الحميري، ولد 
عام 105هـ. قال له الإمام جعفر ال�سادق عليه ال�سالم: "�سّمتك اأمك �سّيدًا وّفقت في ذلك 
واأنت �سيد ال�سعراء"، وقد طبع �سعره في كتاب تحت عنوان »ديوان ال�سيد الحميري، توفي 

عام 173 هـ  في الرميلة ببغداد.

- ُكميت بن زيد الأ�سدي: ُيعتبر الكميت بن زيد الأ�سدي من اأوائل �سعراء الإ�سالم 
الذين جعلوا من ال�سعر اأداة للتعبير عن اآرائهم ومواقفهم، وكان لذلك اأثره البعيد في 

تثقيف جمهور النا�س الذين ا�ستلهموا من هذه الأ�سعار روح الثورة وفكرة الإ�سالح والتغيير. 
 R ُولد في الكوفة �سنة 60 هـ على عهد بني اأمية، كان معروفًا بموالته لأهل البيت

وم�سهورًا بذلك. كانت ثورة زيد بن علي بن الح�سين عليه ال�سالم حافزًا كبيرًا لتدفق 
�ساعرية الكميت فهو قد نّظم لميته الم�سهورة موؤيدًا تلك الثورة هاجيًا حكام ع�سره 

منددًا بم�ساوئهم، كا�سفًا لعيوبهم، وبعد اأن ف�سلت ثورة زيد، وُقتل على يدي يو�سف بن عمر 
الثقفي والي العراق، اإنبرى الُكميت لهجاء يو�سف الثقفي لما فعله بزيد، وم�ست الأيام، واإذ 
بالكميت في مجل�س يو�سف وكان جنود من اليمانية وقوفًا على راأ�س يو�سف، وكان يتحين 

فر�سة للتخل�س من الكميت، فاأ�سار اإليهم اأن ي�سعوا �سيوفهم في بطنه، ففعلوا فمات 
ل�ساعته بعد نزف �سديد.

َرَنا  ْحَيا ِذْك َحدًا اأَ - زرارة بن اأعين/ محمد بن م�سلم: قال الإمام ال�سادق Q: َما اأَِجُد اأَ
ِلٍم َو ُبَرْيُد ْبُن ُمَعاِوَيَة  ُد ْبُن ُم�سْ يٍر َلْيٌث اْلُمَراِديُّ َو ُمَحمَّ َو اأََحاِديَث اأَِبي ع اإِلَّ ُزرَارَُة َو اأَُبو َب�سِ
يِن َو اأَُمَناُء اأَِبي ع َعَلى  اُظ الدِّ َتْنِبُط َهَذا َهوؤَُلِء ُحفَّ اْلِعْجِليُّ َو َلْو َل َهوؤَُلِء َما َكاَن اأََحٌد َي�سْ

ْيَنا ِفي اْلآِخَرِة. اِبُقوَن اإَِل ْنَيا َو ال�سَّ ْيَنا ِفي الدُّ اِبُقوَن اإَِل ِ َو َحَراِمِه َو ُهُم ال�سَّ َحاَلِل اهللَّ

- ال�سحيفة الفاطمية: ي�سف الإمام الخميني } ال�سحيفة الفاطمية فيقول: 
نحن نفخر اأن منا ال�سحيفة الفاطمية ذلك الكتاب الملهم من قبل اهلل تعالى للزهراء 

الما�سية.
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كلمة االمام الخامنئي 
 في الذكرى الواحدة 

}

والعشرين لرحيل االمام 
{

الخميني 

التاريخ: 04/06/2010
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

والحمدهلل رب العالمين، نحمده ون�ستعينه ونتوّكل عليه ون�ستغفره 
ونتوب اإليه، ون�سّلي ون�سلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه 

حافظ �سّره ومبّلغ ر�سالته ب�سير رحمته ونذير نقمته �سيدنا 
ونبينا اأبي القا�سم الم�سطفى محّمد وعلى اآله الأطيبين الأطهرين 

المنتجبين الهداة المهديين المع�سومين ول�سيما بقية اهلل في 
الأر�سين ون�سلي على اأئمة الم�سلمين وحماة الم�ست�سعفين والدعاة 

اإلى اهلل.. 
اأو�سيكم عباد اهلل ونف�سي بتقوى اهلل، 

اأو�سي جميع الإخوة والأخوات الأعزاء الم�سّلين بمراعاة التقوى، 
َ َوُقوُلوا  ُقوا اهللَّ ِذيَن اآَمُنوا اتَّ َها الَّ فاهلل �سبحانه وتعالى يقول {َيا اأَيُّ

 َ ِلْح َلُكْم اأَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيِطْع اهللَّ َقْوًل �َسِديًدا... ُي�سْ
وَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظيًما} اإن تقوى اهلل يجب الإلتزام بها في كل  سُ َورَ�

اأعمالنا وت�سرفاتنا واأقوالنا بل وحتى في اأفكارنا وت�سوراتنا. فنراقب 
ت�سرفاتنا واأقوالنا واأعمالنا حتى ل ننحرف قيد اأنملة عما ير�سي اهلل 
والحق ونعتدي. اأ�ساأل اهلل �سبحانه وتعالى اأن يوفق هذا العبد الحقير  
حتى نتمكن  اليوم بالتم�سك بهذا المبداأ القراآني الأ�سا�سي ـ اأي التكلم 

على اأ�سا�س التقوى ـ من عر�س مطالبنا.
  هذه الأيام هي اأيام عيد ولدة ال�سديقة الكبرى فاطمة الزهراء 

�سيدة الكونين، �سيدة ن�ساء العالمين �سالم اهلل عليها. ن�ستمد من الروح 
الملكوتية لهذه الفانية في العبودية المخل�سة هلل �سبحانه وتعالى. 

وبم�سيئة اهلل نقيم �سالة الجمعة هذه بمنا�سبة الذكرى الواحدة 
والع�سرين لرحيل الإمام الخميني الراحل ر�سوان اهلل تعالى عليه، 
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باإحترام وتكريم مقام هذه الآية العظمى هلل واأن نحفظ ذكرى وا�سم 
اإمامنا العظيم المبارك مثلما قام �سعبنا خالل الواحد والع�سرين �سنة 

الما�سية باأف�سل �سكل، باإحياء ذكراه في القلوب وعلى الأل�سن في  
اأجواء حياته، ونم�سي قدما.

اأتحدث اليوم عن الإمام العظيم في الخطبة الأولى؛ ننظر اإلى 
الإمام من حيث اأنه �ساخ�س ومعلم محدد. وهذه النظرة لها اأهميتها 

لأنها تعّبر عن التحدي الرئي�سي في جميع التحولت الإجتماعية 
الكبرى ومنها الثورات، وهو �سيانة هذه التوجهات ال�سا�سية لهذه الثورة 

اأو هذا التحول. فهذا اأهم تحد لأي تغيير اإجتماعي عظيم يمتلك 
اأهدافًا ي�سعى نحوها ويدعو اإليها. حيث ينبغي الحفاظ على هذا 

التوجه. فاإذا لم ُي�سن هذا التوجه نحو اأهداف الثورة اأو في التغيير 
الإجتماعي ويحفظ، فاإن الثورة �ستتبدل اإلى �سدها، و�سوف تعمل 

على عك�س وجهة اأهدافها.  لهذا تالحظون في القراآن اأن اهلل تعالى 
َما اأُِمْرَت َوَمن  َتِقْم َك في �سورة هود المباركة يخاطب نبيه قائال: {َفا�ْس

يٌر} فياأمر النبي بالإ�ستقامة،  ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َب�سِ َتاَب َمَعَك وََل َتْطَغْوْا اإِنَّ
والإ�ستقامة تعني الثبات والإ�ستمرار على الطريق الم�ستقيم والتحرك 

في الإتجاه ال�سحيح، وفي مقابل هذه الحركة الم�ستقيمة نرى في 
هذه الآية ال�سريفة الطغيان، حيث يقول �سبحانه وتعالى {وََل َتْطَغْواْ} 

واإن الطغيان يعني الإنحراف والع�سيان، يقول اهلل �سبحانه وتعالى 
للنبي باأنه عليك �سخ�سياً، اأي اأنت وكل من معك عليكم اأن ت�سيروا على 

يٌر} ويقول المرحوم  ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َب�سِ هذا النهج، واأن ل تنحرفوا {اإِنَّ
العالمة الطباطبائي المعظم في تف�سير الميزان، باأن لحن هذه الآية 
لحن م�سّدد، والخطاب متوجه اإلى  النبي نف�سه لإفراده النبي بالذكر؛ 
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ففي الدرجة الأولى الخطاب متوجه اإلى النبي: فا�ستقم، لذلك اإن 
هذه الآية كانت بحيث قال الر�سول حول �سورة هود »�سّيبتني �سورة 

هود« وذلك لمكان هذه الآية.  وجاء في الرواية المروية عن النبي باأن 
ما �سّيب الر�سول من هذه ال�سورة بقوله »�سيبتني �سورة هود« هو هذه 
الآية، ب�سبب الت�سديد الموجود فيها. في حين اأنه في مكان اآخر من 

القراآن يقول  تعالى: {فلذلك فادع وا�ستقم كما اأمرت} لكن هذا العنوان 
{فا�ستقم كما اأمرت ومن تاب معك ول تطغوا} اأي ل تنحرفوا ول 

 P تتراجعوا عن الطريق هو خطاب �سديد جداً، خطاب موجه للنبي
ولذلك يرجف قلب الر�سول له.  وهذا لأن تغيير التوجهات والإنحراف 

عن الطريق ال�سا�سي ـ الذي تكون الهوية الأ�سيلة لكل ثورة بح�سب 
تلك التوجهات وفي الواقع تكون م�سيرة الثورات عبارة عن تلك 

التوجهات ـ يعد تخليًا تامًا عن الطريق الذي لن يو�سل هذه الثورات اإلى 
اأهدافها. اأهمية هذه الق�سية تكمن في اأن تغيير هذه التوجهات يكون 

تدريجيًا وغير مح�سو�س؛ فال يكون الأمر من بدايته بحيث يح�سل 
تغيير التوجه 180 درجة؛ ففي البداية يبداأ التغيير بزاوية �سغيرة 

جداً، وكلما ا�ستمر الأمر يزداد البعد عن الطريق ال�سا�سي الذي هو 
ال�سراط الم�ستقيم. هذه جهة. 

والجهة الأخرى هي اأن اأولئك الذين هم ب�سدد تغيير هوية الثورة 
ل يقومون بذلك في العادة تحت راية ظاهرة ويافطة؛ فهم ل يتحركون 

بحيث يعلم اأنهم بهذا التحرك يخالفون بل اأنهم اأحيانًا يفعلون �سيئًا 
تحت عنوان تاأييد حركة الثورة. وربما يقومون بذلك بادعاء تاأييد 

الثورة، يقومون بمبادرات اأو يطرحون اأقواًل ثم يوجدون اإنحرافًا 
بزاوية معينة حتى تبتعد الثورة عن توّجهها ال�سا�سي كليًا وتنحرف. 
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حتى ل يحدث هذا الإنحراف ول يقع التوجه الخاطئ نحتاج 
اإلى �سواخ�س محددة، فال بد من وجود �سواخ�س على الطريق، هذه 

الموؤ�سرات وال�سواخ�س اإن كانت اأمامنا وكانت وا�سحًة جليًة وعرفها 
النا�س فلن يحدث ذلك الإنحراف، واإذا كان ثمة اأحد يعمل بهذا 

الإنحراف فاإن جماهير ال�سعب �سيعرفونه، ولكن من دون هذه الموؤ�سرات 
فاإن الخطر �سيكون جدياً.

اإذًا ما هو ال�ساخ�س في ثورتنا؟ هذا اأمٌر مهم جداً. فنحن منذ ثالثة 
عقود ن�سير على هذا التوجه لهذه الثورة واإن ال�سعب اأظهر ب�سيرته 
و�سجاعته وبحق واإن�ساف اأظهر كفاءاته. وها اأنتم منذ ثالثين �سنة 
تتقدمون بهذه الثورة، لكن الخطر كامن، وعدو الثورة وعدو الإمام ل 

يقف متفرجا. اإنه ي�سعى لالإطاحة بهذه الثورة، كيف يتم ذلك؟ بحرف 
طريق الثورة، ولذلك يجب اأن نمتلك ال�ساخ�س.

اإنني اأقول اأن اأف�سل الموؤ�سرات والعالئم تكمن في نف�س الإمام وفي 
خط الإمام، الإمام هو اف�سل �ساخ�س لنا. ولو ان  الت�سبيه التالي يوؤخذ 

بعين الإعتبار رغم وجود الفرق ال�سا�سع ولكن ل مانع من اأن ن�سّبه 
بالنبي الأكرم  والذي يقول القراآن عنه {لقد كان لكم في ر�سول اهلل 

اأ�سوة ح�سنة لمن كان يرجو اهلل واليوم الآخر}، فالر�سول نف�سه اأ�سوة، 
بت�سرفاته واأخالقه واأقواله واأعماله و�سيرته. اأو كما يقول في اآية 

ِذيَن َمَعُه}  �ْسَوٌة َح�َسَنٌة ِفي اإِْبَراِهيَم َوالَّ �سريفة اأخرى، {َقْد َكاَنْت َلُكْم اأُ
فاإبراهيم ومن معه ي�سكلون اأ�سوة، واإن اأ�سحاب اإبراهيم النبي ُذكروا هنا 
حتى ل يقول اأحٌد باأن النبي كان مع�سومًا وابراهيم كان مع�سومًا ونحن 
ِذيَن  ْسَوٌة َح�َسَنٌة ِفي اإِْبَراِهيَم َوالَّ ل يمكن اأن نتبعهم، كال {َقْد َكاَنْت َلُكْم اأُ�

ِ َكَفْرَنا  ا َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللَّ ا ُبرَءاآوؤُا ِمنُكْم َوِممَّ َمَعُه اإِْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم اإِنَّ
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ِبُكْم} اإلى اآخر الآية ال�سريفة...
بالن�سبة لالإمام العظيم الذي كان تلميذ هذه المدر�سة وكان تابعًا 

لنهج هوؤلء الأنبياء العظام، فاإن هذا المعنى ينطبق عليه اي�ساً. الإمام  
نف�سه ي�سكل اأبرز ال�سواخ�س؛ اأفعاله واقواله. لح�سن الحظ 

اإن كلمات الإمام متوفرة. وهي 
مدونة. اإن و�سية الإمام موجودٌة 

عندنا وهي تعبر بو�سوح عن 
مكنوناته ب�ساأن م�ستقبل الثورة، 

وعلينا اأن ل ن�سمح باأن ُتطرح 
هذه ال�سواخ�س ب�سكل خاطئ اأو 

اأن تبقى مخفية اأو ُتن�سى. لو 
اأ�ساأنا تبيين هذه ال�سواخ�س، 

واأخطاأنا في عر�سها، يكون 
حالنا كمن اأ�ساع البو�سلة اأو 

خّربها وهو يعبر م�سيرًا بحريًا 
اأو �سحراويًا ل طريق فيه، 

ف�سوف يبقى حائراً. اإذا اأ�سيء 
عر�س اآراء الإمام و�سرحها 

�سيكون الحال كتعطيل البو�سلة واإ�ساعة الطريق؛ وهناك �سيطرح كل 
من اأراد اآراءه بح�سب �سليقته وميوله. و�سي�ستغل المغر�سون حينها هذه 

الفر�سة ليحّددوا معالم الطريق بطريقة يخطئ ال�سعب وينحرف.
علينا اأن نحّدد مواقف الإمام ب�سكل وا�سح ونا�سع ـ كما طرحها هو 

وكما كتبها؛ فهذا هو مالك نهج الإمام وخطه و�سراط الثورة الم�ستقيم. 
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هناك من يقول ب�سراحة اأنه ل يوؤمن بالإمام، وهذا بحث اآخر. ح�سنًا 
اإن اأتباع الإمام واأن�سار الإمام يدركون جيدًا كيف يتعاملون مع من ل 

يوؤمن بالإمام ولكن من يقول باأنني اأ�سير في خط الإمام، اإذا كانت هذه 
الثورة ينبغي اأن ت�سير على نهج الإمام فلذلك علينا اأن نبين 

نهج الإمام، وعلينا اأن نبّين مواقف 
الإمام وعلينا اأن ل نقوم بتغيير 

هذه المواقف الحقيقية لير�سى 
عنا فالن اأو عاّلن اأو نغطي على 
البع�س ول نطرحها، ل ينبغي 

من اأجل اإر�ساء هذا وذاك اإنكار 
بع�س مواقف الإمام الحقيقية اأو 

اإبقائها مخفية. والبع�س هكذا 
ـ  ـ وهو تفكيٌر خاطٌئ ـ يفكرون ـ

اإنه من اأجل اأن يزيد عدد اأتباع 
الإمام، واأولئك المخالفون لالإمام، 

حتى ي�سبحوا محبين لالإمام، 
علينا اأن نخفي بع�س المواقف 

ال�سريحة لالإمام اأو اأن ل نتفّوه بها 
اأو نخفف من �سبغتها؛ كال، اإن هوية 
الإمام و�سخ�سيته هي بهذه المواقف التي اأظهرها بنف�سه باأ�سرح بيان 

واأو�سح األفاظ وكلمات. هي هذه الأمور التي هّزت العالم. نف�س هذه 
المواقف ال�سريحة هي التي جعلت الجماهير الغفيرة تميل اإلى �سعب 
اإيران وجعلت الكثيرين يتبعون هذا ال�سعب. اإن هذه النه�سة العالمية 
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العظيمة التي ت�ساهدون عالئمها اليوم في اأرجاء عالم الإ�سالم اإنما 
تحققت من خالل هذا الطريق.

فيجب اأن نح�سر الإمام ب�سراحة اإلى و�سط الميدان. واأن نعّرف 
ب�سراحة على مواقفه �سد الإ�ستكبار و�سد الرجعية و�سد ليبرالية 

الغرب الديمقراطية، ومواقفه �سد المنافقين واأ�سحاب الوجهين. 
اأولئك الذين تاأثروا بتلك ال�سخ�سية العظيمة اإنما �ساهدوا هذه 

المواقف وخ�سعوا لها. فال ينبغي من اأجل اأن ير�سى زيد وعمرو عن 
الإمام اأن نخفي نحن مواقفه اأو نغطي عليها اأو نخفف من �سبغة تلك 

الأ�سياء التي نجدها متطّرفة بنظرنا. فالبع�س في مرحلة ما وهي 
ـ هي مرحلة �سبابنا، من اأجل اأن يكون لالإ�سالم اأتباع  مرحلة نذكرها ـ

ومحبين كانوا يقللون من وهج بع�س الأحكام الإ�سالمية وينكرون حكم 
الق�سا�س واأحكام الجهاد وحكم الحجاب ويخفونها وكانوا يقولون 

اأنها لي�ست من الإ�سالم والق�سا�س لي�س من الإ�سالم والجهاد لي�س من 
الإ�سالم، ولذلك من اأجل اأن ُيعجب الم�ست�سرق الفالني اأو العدو الفالني 

بمباني الإ�سالم! فهذا خطاأٌ. ويجب اأن نبين الإ�سالم بكله.
الإمام بدون خط الإمام هو لي�س ذلك الإمام الذي �سحى ال�سعب 

الإيراني ب�سبب اأنفا�سه وهدايته وجعل اأرواحه على اأكفه واأر�سل اأبناءه 
اإلى اأتون الموت، ولم يبخل بنف�سه وماله واأوجد اأعظم حركة في القرن 
المعا�سر في هذه المنطقة من العالم. فالإمام بدون خط الإمام هو اإمام 

فاقد للهوية. و�سلب الهوية عن الإمام ل يخدم الإمام. فمباني الإمام 
كانت وا�سحة. هذه المباني ـ اإذا لم يرد الإن�سان اأن يجامل ـ تنعك�س في 
كلمات الإمام وخطبه ور�سائله وخ�سو�سًا في و�سيته ـ التي هي اخت�سار 

لجميع تلك المواقف. 
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فهذه المباني الفكرية هي ذلك ال�سيء الذي اأوجد ذلك التحرك 
العظيم والموؤثر �سد نهب الغرب والإحتكارات الأمريكية في العالم. 

فهل تت�سورون اأن روؤ�ساء اأمريكا المتعاقبين عندما ي�سافرون اإلى اأية 
دولة من دول اآ�سيا وال�سرق الأو�سط اأو حتى بع�س الدول الأوروبية 

ويتظاهر النا�س �سدهم ويطلقون ال�سعارات عليهم اأن هذا الأمر 
كان دائمًا على هذا المنوال؟ كال. اإنها حركة الإمام وما ك�سفه الإمام 

ومواقفه التي اأخزت الإ�ستكبار وف�سحت ال�سهيونية واأحيت روح 
المقاومة في ال�سعوب خ�سو�سًا في المجتمعات الإ�سالمية. 

اإنه لمن الإعوجاج الفكري اأن ننكر مواقف الإمام. وهذا الإعوجاج 
ولالأ�سف يقوم به البع�س ممن كانوا في زمن ما مرّوجين لأفكار الإمام اأو 
كانوا من اأتباع الإمام. واليوم فاإن الطرق اإذا انحرفت لأي �سبب كان فاإن 

الأهداف ت�سيع، والبع�س يتراجعون؛ وبعد اأن كانوا ل�سنوات متمادية 
يتحدثون من اأجل الإمام ومن اأجل هذه الأهداف ويتحركون على 

اأ�سا�سها  اأ�سبحوا �سد هذه الأهداف وهذه المباني ويتحدثون �سدها!
ح�سنًا اإن خط الإمام له اأجزاء. واإن اأهم ما يمكن اأن يقال ب�ساأن خط 

الإمام وطريقه هو عدة نقاط اأعر�سها لكم. وخا�سة اأقول لل�سباب: 
اإذهبوا واقراأوا و�سية الإمام، هذا الإمام الذي زلزل العالم، هذا الإمام 

يتجلى في هذه الو�سية، في هذه الآثار والأقوال.
اأول واأ�سا�س النقاط في مباني الإمام واآرائه هي ق�سية الإ�سالم 

المحمدي الأ�سيل؛ اأي الإ�سالم المخالف للظلم، اإ�سالم العدالة، الإ�سالم 
المجاهد، الإ�سالم المدافع عن المحرومين، الإ�سالم المدافع عن حقوق 

الحفاة والم�ست�سعفين والبائ�سين. وفي مقابل هذا الإ�سالم اأطلق الإمام 
م�سطلح الإ�سالم الأمريكي في ثقافتنا ال�سيا�سية. الإ�سالم الأمريكي 
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هو اإ�سالم المجامالت، الإ�سالم الذي ل يكترث للظلم واأمام تراكم الثروة 
والتكاثر، الإ�سالم الذي ل يبالي اأمام الإعتداء على حقوق المظلومين، 

الإ�سالم الذي ي�ساعد الظالمين، الإ�سالم الذي يعين الأقوياء، الإ�سالم 
الذي ين�سجم مع كل هذه الأمور. هذا الإ�سالم �سماه الإمام 

الإ�سالم الأمريكي. فق�سية 
الإ�سالم الأ�سيل كانت ق�سيًة 

دائمًة عند اإمامنا العظيم؛ 
ولم تكن مخت�سًة بمرحلة 

الجمهورية الإ�سالمية؛ غاية 
الأمر اأن تحقق هذا الإ�سالم 

الأ�سيل ل يمكن اأن يكون اإل 
بحاكمية الإ�سالم وت�سكيل 

النظام الإ�سالمي. فلو لم يبن 
النظام ال�سيا�سي للبلد على 

اأ�س�س ال�سريعة الإ�سالمية 
والفكر الإ�سالمي، فال يمكن اأن 

يواجه الإ�سالم الظالمين في 
العالم وفي المجتمع مواجهة 

حقيقية وواقعية. لهذا عّد الإمام الحفاظ على الجمهورية الإ�سالمية 
والدفاع عنها اأوجب الواجبات. اأوجب الواجبات ل من اأوجب الواجبات. 

فاأوجب الواجبات �سيانة الجمهورية الإ�سالمية والحفاظ عليها؛ لأن 
�سيانة الإ�سالم ـ بالمعنى الحقيقي للكلمة ـ ترتبط ب�سيانة النظام 

ال�سيا�سي الإ�سالمي. وبدون النظام ال�سيا�سي ل يكون ممكناً.
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كان الإمام يعتبر الجمهورية الإ�سالمية مظهر حاكمية الإ�سالم. 
ومن اأجل ذلك م�سى الإمام في الجمهورية الإ�سالمية، وبذل كل ذلك 
ال�سعي على هذا الطريق وقام بتلك ال�سدة والحدة والإقتدار اأ�سا�س 

الجمهورية الإ�سالمية. لم يكن الإمام وراء القدرة الذاتية؛ لم يكن 
الإمام ب�سدد اأن ي�سل اإلى القدرة. فق�سية الإمام كانت ق�سية الإ�سالم؛ 

وبهذا قام اأ�سا�س الجمهورية الإ�سالمية. وهكذا قّدم الإمام هذا النموذج 
الجديد اإلى العالم؛ اأي نمط الجمهورية الإ�سالمية.

واأكثر الق�سايا الرئي�سية في الجمهورية الإ�سالمية هي مواجهة 
ال�سلطة الظالمة وال�ساعية للهيمنة في العالم والتي تظهر نف�سها 

باأ�سكاٍل مختلفة. فالحكومة الدكتاتورية والمهيمنة، ل تنح�سر 
بحكومة الملوك؛ فهذه اأحد اأنواع الحكومات الدكتاتورية. ففي ذلك 

الزمان كان هناك دكتاتوريات ي�سارية، وهي دكتاتورية الحزب الواحد 
في الدول؛ فكل ما كانوا يريدون اأن يفعلوه كانوا يفعلونه مع كل اأفراد 

ال�سعب؛ ولم يكن هناك من ُي�ساَءل اأمام ال�سعب. وكانت ال�سعوب في 
الواقع بقب�سة اأقلية معدودة اأ�سيرة لأقلية معدودة وهذا كان اأحد 

اأنواع الدكتاتوريات. والنوع الآخر من الدكتاتوريات هو دكتاتورية 
الراأ�سماليين التي تتجلى في الأنظمة التي هي في الظاهر �سعبية 

ـ كالأنظمة الليبرالية الديمقراطية. فهذا اأي�سًا ُيعد نوعًا من 
الدكتاتورية، غاية الأمر اأنه دكتاتورية محنكة وغير مبا�سرة؛ فهي في 

الواقع دكتاتورية الراأ�سماليين واأ�سحاب الثروات الكبرى.
وهكذا اأوجد الإمام الجمهورية الإ�سالمية مقابل هوؤلء الطواغيت 

الب�سريين؛ وجعل الإ�سالم ـ حيث يوجد في قلبه هذا الإعتماد على 
ال�سعب واآرائه واإرادته معيارًا اأ�سا�سيًا لهذا النظام. لهذا فاإن الجمهورية 
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الإ�سالمية هي جمهورية اأي تعتمد على اأراء ال�سعب؛ واأي�سًا اإ�سالمية 
اأي تعتمد على ال�سريعة الإلهية. وهو نموذٌج جديد؛ فهذا اأحد 

ال�سواخ�س الأ�سا�سية في خط الإمام. فكل من يفكر بخالف هذا فيما 
يتعلق بحاكمية نظام الجمهورية الإ�سالمية اإنما يخالف فكر الإمام؛ 

ول ينبغي اأن يدعي اأنه يتبع الإمام؛ في حين اأنه يحمل هذا الفكر؛ كال، 
فاإن فكر الإمام هو هذا. وهذا اأبرز خط من الخطوط الفكرية لالإمام.

وال�ساخ�س الآخر في برنامج الإمام وخطه وطريقه الم�ستقيم هو 
ما يتعلق بق�سية جاذبية الإمام ودافعيته. فللعظماء ميدان و�سيٌع 

من الجاذبية والدافعية. الكل لهم جاذبة ودافعة. فاأنتم بت�سرفكم 
تجذبون �سخ�سًا اإليكم وتوؤلمون �سخ�سًا اآخر؛ هذه هي الجاذبة 

والدافعة. اأما العظماء فاإن جاذبيتهم توؤدي اإلى اإيجاد �سريحة وا�سعة. 
وكذلك دافعيتهم توجد �سريحة وا�سعة. وجاذبة الإمام ودافعيته اأمٌر 

م�سهوٌد ملفت. اإن ما �سكل المبنى والمعيار لجاذبية الإمام ودافعيته 
هو الإ�سالم؛ تمامًا كما يدعو الإمام  ال�سجاد �سالم اهلل عليه ربه في 

ال�سحيفة ال�سجادية ـ حين الدعاء لدخول �سهر رم�سان. وتكرارًا ذكرنا 
اأن اأدعية الإمام ال�سجاد هي في الواقع من اأعظم نفائ�س المعارف 

الإ�سالمية. ففي هذه الأدعية يوجد معارٌف ل يمكن لالإن�سان اأن يجدها 
في الروايات والآثار الروائية؛ وقد ُذكرت في الأدعية بال�سراحة. ففي 
الدعاء الرابع والأربعون من ال�سحيفة ال�سجادية ـ وهو دعاء الدخول 

في �سهر رم�سان وكان الإمام ال�سجاد يقراأه ـ فاإن الإمام عليه ال�سالم 
يطلب من اهلل اأ�سياء في �سهر رم�سان ومن هذه الأ�سياء التي يطلبها: 
»واأن ن�سالم من عادانا«، ثم بعد ذلك مبا�سرًة يقول: »حا�سا من ُعوِدَي 

فيك ولك فاإنه العدو الذي ل نواليه والحزب الذي ل ن�سافيه.«
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وهكذا كان الإمام؛ فاإنه لم يكن يعادي اأحدًا معاداًة �سخ�سية. 
ولو ُوجدت بع�س المكدرات ال�سخ�سية فاإن الإمام كان ي�سعها تحت 

قدميه؛ لكن العداء من اأجل الإ�سالم كان اأمرًا جديًا جدًا عند الإمام. 
نف�س هذا الإمام الذي فتح ذراعيه في بداية النه�سة قبل 48 

�سنة لجماهير ال�سعب باأنواعهم 
و�سرائحهم الفكرية المختلفة 
وح�سن الجميع من اأية قوميٍة 

كانوا اأو جماعة اأو مذهب، هو نف�س 
الإمام الذي في بداية الثورة قد 

طرد جماعات من حوله. فقد طرد 
ال�سيوعيين علناً، فذلك اليوم 

بالن�سبة للكثيرين منا الذين 
كانوا فاعلين في بداية الثورة 
كان عمل الإمام عجيباً. ففي 

بدايات الثورة اتخذ الإمام مواقف 
�سد ال�سيوعيين ب�سراحة 

وعزلهم عن نف�سه. وقد كان 
الإمام حازمًا وقاطعًا مقابل اأتباع 
المنهج الليبرالي وع�ساق الأنظمة 

الغربية والثقافة الغربية؛ وقد اأبعدهم الإمام وف�سلهم عن نف�سه؛ فلم 
يجاملهم اأبداً. وقد طرد من حوله الرجعيين ـ اأولئك الذين لم يكونوا 

م�ستعدين لقبول الحقائق الإلهية والروح القراآنية لالأحكام الإ�سالمية 
وتقبل ذلك التغيير العظيم. وقد اأدان الإمام هوؤلء الرجعيين وبعبارات 
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�سديدة وقا�سية مرات عديدة، واأبعدهم عن نف�سه. فلم يترّو الإمام 
في التبري من اأولئك الذين لم يكونوا �سمن دائرته الفكرية ومبانيه 

الإ�سالمية؛ في حين اأنه لم يكن يعاديهم معاداًة �سخ�سية.
فانظروا اإلى و�سية الإمام؛ فهو في نف�س هذه الو�سية يخاطب 
اأولئك ال�سيوعيين الذين ارتكبوا الجرائم في الداخل وهربوا اإلى 
الخارج. فتاأملوا في لهجة الإمام، اإنه يقول لهم تعالوا اإلى بلدكم 

وتقّبلوا الجزاء الذي �سيفر�سه القانون والعدالة عليكم، وتقبلوا 
العقاب. اأي تعالوا تحّملوا الإعدام اأو ال�سجن اأو غيرها من العقوبات 

من اأجل اأن تنجوا اأنف�سكم من العذاب والنقمة الإلهية. وهو يخاطبهم 
باإ�سفاق. فيقول: اإذا لم يكن لكم هذه ال�سهامة للمجيء وقبول 

المجازاة، فعلى الأقل واأنتم هناك غّيروا طريقكم وتوبوا ول تعادوا 
�سعب اإيران والنظام الإ�سالمي والحركة الإ�سالمية؛ فال تكونوا عمالء  

للظالمين والمقتدرين.
لم يكن لالإمام اأي �سجار �سخ�سي؛ ولكنه �سمن حدود الدين كان 
يعمل جاذبيته ودافعيته بقاطعيٍة تامة. ومثل هذا الأمر كان اأحد 

ال�سواخ�س الأ�سا�سية في حياته ومدر�سته. التولي والتبري في 
الميدان ال�سيا�سي ينبغي اأن يكون تابعًا للفكر والمباني الإ�سالمية 

والدينية؛ وهنا يجب على الإن�سان اأن يجعل هذا الأمر مالكًا ومعياراً، 
وينظر ماذا يريد اهلل �سبحانه وتعالى منه.

وبهذا النهج الذي اتبعه الإمام وتجلى في كلماته واأفعاله، فال 
ي�سح اأن يعد الإن�سان نف�سه في خط الإمام وتابعًا لالإمام ولكنه في 
نف�س الوقت يجعل نف�سه في نف�س الجبهة مع اأولئك الذين رفعوا 

راية المعار�سة ال�سريحة لالإمام والإ�سالم. ل ي�سح اأن نقبل اأن اأمريكا 
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واإنكلترا وال�سي اآي اإي والمو�ساد وطالب ال�سلطة والمنافقين يتفقون 
وياأتلفون حول محور واحد ويجتمعون حوله ثم يدعي ذلك المحور اأنه 

من خط الإمام! فهذا ل ي�سح ول يمكن قبوله.
ل ي�سح الإئتالف مع اأيٍّ كان. فعلينا اأن ننظر اإلى اأعداء الإمام 

بالأم�س ما هي مواقفهم تجاهنا. فاإذا راأينا اأن مواقفنا هي بحيث تجعل 
اأمريكا الم�ستكبرة وال�سهيونية الغا�سبة وعمالء القوى المختلفة 

المخالفين والمعادين لالإمام والإ�سالم والثورة يعّظموننا ويحترموننا 
فعلينا اأن ن�سك في موقفنا؛ وعلينا اأن نعلم اأننا ل ن�سير على الطريق 
ال�سحيح والم�ستقيم. فهذا معياٌر، وهو مالك. وقد اعتمد الإمام على 
هذا الأمر مراراً. كان الإمام يقول ـ ويوجد هذا الأمر في كتاباته وفي 

الوثائق القطعية لكلماته ـ اأنهم لو مدحونا فعلينا اأن نعلم اأننا خَونة. 
فهذا اأمٌر مهم جداً.

ياأتي ا�سخا�س ويتحركون في الخط المقابل لالإمام، ويتخذون 
مثل تلك المواقف حول ق�سية القد�س ويوم القد�س ويرتكبون تلك 

الف�سيحة في يوم عا�سوراء، ثم بعدها نظهر التاأييد لأولئك الذين 
يخالفون ب�سراحة اأ�سا�س مبنى الإمام وحركة الإمام ونجعل اأنف�سنا 

اإلى جانبهم ونمدحهم اأو ن�سكت مقابلهم؛ في حين اأننا نقول اأننا اأتباع 
الإمام! هذا غير ممكٍن، ول يمكن قبوله. وال�سعب فهم هذا الأمر جيداً. 

فال�سعب يرى ذلك ويعلمه ويعرفه ويفهمه.
و�ساخ�ٌس اآخر في �سيرة الإمام وخطه والذي ُيعد مهمًا جدًا هو 

ق�سية الح�سابات المعنوية والإلهية. فالإمام كان ي�سع الح�سابات 
المعنوية في المقام الأول عند اتخاذه للقرارات وفي تدابيره. فماذا 

يعني هذا؟ اإن هذا يعني اأن على الإن�سان عندما يريد اأن يقوم باأي 
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عمل اأن يجعل هدفه بالدرجة الأولى ك�سب ر�سا اهلل؛ ل الح�سول على 
الن�سر اأو الو�سول اإلى القدرة اأو تح�سيل الوجاهة عند زيد وعمرو. 
فالهدف الأول هو ر�سا اهلل. هذا واحٌد. ثم بعدها الإطمئنان والثقة 

بالوعد الإلهي. فعندما يكون هدف الإن�سان ر�سا اهلل فاإنه يثق ويطمئن 
لوعد اهلل، وهناك لن يكون للياأ�س من معنى ول للخوف اأو الغفلة اأو 

الغرور كذلك. 
لم ُيبتَل الإمام حينما كان وحيدًا بالخوف اأو الياأ�س؛ وكذلك عندما 

كان كل �سعب اإيران يهتف بنداء واحد باإ�سمه، بل ال�سعوب الأخرى 
التي كانت تع�سقه وتظهر ذلك، فاإنه لم يغتر. عندما وقعت خرم�سهر 

اأ�سيرة بيد المعتدين العراقيين لم يياأ�س الإمام وكذلك عندما تحررت 
خرم�سهر على يد المجاهدين ال�سجعان والم�سحين لم يغتر الإمام؛ 

بل قال اإن اهلل هو الذي حرر خرم�سهر؛ اأي نحن لي�س لنا من الأمر 
�سيء. ففي جميع الحوادث المختلفة في فترة زعامته كان الإمام على 
هذا المنوال. فعندما كان وحيدًا لم ي�ستوح�س؛ وعندما �سارت القدرة 
والغلبة بيده لم يغتر؛ ولم يغفل. فهذا هو الإعتماد على اهلل. فعندما 

يكون ر�سا اهلل فاإن الق�سية تكون كذلك.
فيجب الثقة بوعد اهلل. فاهلل تعالى في �سورة »اإنا فتحنا« يقول: {

 ِ يَن ِباهللَّ انِّ ِرَكاِت الظَّ ِرِكيَن َواْلُم�سْ ُمَناِفَقاِت َواْلُم�سْ ُمَناِفِقيَن َواْل َب اْل َوُيَعذِّ
ْوِء} فمن خ�سائ�س المنافقين والم�سركين هي �سوء ظنهم باهلل  َظنَّ ال�سَّ

وعدم قبولهم وت�سديقهم لوعد اهلل. فعندما يقول اهلل {ولين�سرن 
اهلل من ين�سره} فاإن الموؤمن يتقبل هذا بكل وجوده؛ اأما المنافق فاإنه 

ْيِهْم  ُ َعَل َب اهللَّ ْوِء َوَغ�سِ ْيِهْم َداِئَرُة ال�سَّ ل يقبل. يقول اهلل تعالى: {َعَل
يًرا}. فهذا هو حال من ي�سيء الظن  َم َو�َساءْت َم�سِ َعَنُهْم َواأََعدَّ َلُهْم َجَهنَّ َوَل
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باهلل.
كان الإمام واثقًا بوعد اهلل. فنحن نجاهد في �سبيل اهلل ونم�سي هلل 

ونبذل كل جهدنا في الميدان؛ والنتيجة تتحقق واهلل يعطي النتيجة 
التي وعد بها. فنحن نعمل من اأجل التكليف؛ ولكن اهلل تعالى �سيعطي 
اأف�سل نتيجٍة على هذا العمل بالتكليف. فهذه اإحدى خ�سائ�س �سيرة 

الإمام وخطه. اإن طريق الثورة و�سراطها الم�ستقيم هو هذا.
واإحدى الأمور الموجودة في هذا المجال هو رعاية الإمام للتقوى 

ب�سكل مده�س وفي جميع الأمور. فالتقوى في الم�سائل ال�سخ�سية اأمٌر، 
وفي الق�سايا الإجتماعية وال�سيا�سية والعامة اأمر �سعٌب جداً، ومهمٌة 

للغاية، وموؤثرة ب�سكل فائق. فماذا نقول لأ�سدقائنا ولأعدائنا؟ هنا 
تكون التقوى موؤثرة. فمن الممكن اأن نكون معار�سين لأحٍد اأو معادين له 

فكيف نحكم ب�ساأنه؟ فلو حكمتم ب�ساأن ذلك الذي تخالفونه وتعادونه 
بغير ما هو الواقع فاإن هذا ُيعد تعديًا عن جادة التقوى. وها هنا اأكرر 

الآية ال�سريفة التي ذكرتها في البداية: {يا اأيها الذين اآمنوا اتقوا اهلل 
وقولوا قوًل �سديدا} القول ال�سديد هو الثابت وال�سحيح؛ فهكذا ينبغي 

اأن نتكّلم. اأريد اأن اأقول ل�سبابنا الأعزاء، �سبابنا الموؤمنين والثوريين 
وع�ساق الإمام الذين يتحدثون ويكتبون ويعملون اأن يلتفتوا ب�سكل 

كامل. فال ينبغي اأن تجرنا مخالفتنا لأحد اأن نتعدى ونتجاوز عن جادة 
الحق فيما يتعلق به فنظلمه؛ كال، ل ينبغي اأن نظلم اي اأحد.

واأنقل لكم ذكرى عن الإمام: ذهبنا ذات يوم اإلى الإمام. واأنا �ساألته 
عن راأيه ب�ساأن اأحد الأ�سخا�س الذي ل اريد اأن اأذكره الآن؛ فقد كان من 

الوجوه المعروفة على م�ستوى العالم الإ�سالمي في ع�سٍر قريٍب منا 
حيث �سمع الجميع عنه وكانوا يعرفونه ـ تاأمل الإمام قلياًل ثم قال »ل 
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اأعرف«. ثم بعد ذلك ذكر جملًة فيها �سيء من الذم ب�ساأنه. ثم انتهى 
الأمر. في اليوم التالي اأو الذي يليه ـ ل اأذكر بال�سبط ـ ذهبنا اإلى 

الإمام �سباحًا حيث كان لدينا عمل معه. فبمجرد اأن دخلت اإلى الغرفة 
وجل�ست وقبل اأن اأذكر ما جئت من اأجله على �سعيد العمل 

قال لي الإمام: »فيما يتعلق بذلك 
ال�سخ�س الذي �ساألت عنه اأم�س 

اأو قبلها فقط ل اأعلم«. اأي اأنه 
قام بمحو تلك الجملة التي 

فيها �سيٌء من الذم والتي ذكرها 
بعد قوله ل اأعلم. اأنظروا هذا 

اأمٌر مهٌم جداً، فتلك الجملة لم 
تكن �سبابًا اأو اإ�ساءة اأو تهمة؛ 

ولح�سن الحظ فاإنها كانت 
قد ُمحيت تمامًا من ذاكرتي؛ 

فاإما اأن ذلك ب�سبب ت�سرفه 
المعنوي اأو ب�سبب قلة 

حفظي؛ ل اأعلم ماذا كان، ولكن 
ما اأذكره تمامًا اأنها كانت جملة 

فيها �سيء من الذم. فما ذكره في تلك الليلة قام بمحوه بعد يومين اأو 
في اليوم التالي، فقال كال، فقط ل اأعلم. اأنظروا هذه اأ�سوٌة: {لقد كان 

لكم في ر�سول اهلل اأ�سوة ح�سنة}.
وب�ساأن زيٍد الذي ل تقبلونه يمكن الكالم بطريقتين: اإما اأن 

يكون كالمنا مطابقًا للحق تماماً، واإما اأن يكون فيه �سيٌء من الظلم. 
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والثاني هو ال�سّيء، ويجب اجتنابه. فال تقولوا اإل الحق وال�سدق 
والذي يمكنكم اأن تظهروه في محكمة العدل الإلهي ل اأكثر. فهذه من 

الخطوط الأ�سا�سية لحركة الإمام وخطه والتي ينبغي اأن نحفظها في 
ذاكرتنا.

ومن الخطوط الأ�سا�سية لخط الإمام: دور ال�سعب؛ �سواء في 
الإنتخابات التي قام الإمام في الواقع بحركة عظيمة في هذا المجال 

اأو في غير الإنتخابات في الق�سايا الإجتماعية المختلفة. فال 
يوجد في اأي ثورٍة في ع�سر الثورات ـ حيث اأن الن�سف الأول من القرن 

الع�سرين كان ع�سر الثورات المختلفة؛ وقد اندلعت في ال�سرق والغرب 
ثورات متعددة وباأ�سكال مختلفة ـ اأية �سابقة يجري فيها بعد �سهرين 

من انت�سار الثورة ا�ستفتاٌء عام من اأجل اختيار ا�سلوب الحكومة 
والنظام؛ ولكن هذا ما حدث في اإيران بهمة الإمام. ولم يكن قد مّر على 

ّوب. ففي الأ�سهر  الثورة اأكثر من �سنة حتى كان الد�ستور قد ُدّون و�سُ
الأولى التي لم يكن قد ُدّون الد�ستور واأُنجز بل ح�سل فيه تاأخيٌر 

اتذكر اأن الإمام قد ا�ستدعانا فذهبنا اإلى قم ـ كان في ذلك الوقت ل 
يزال في قم ـ وفي ظروٍف �سعبة، قال لنا اأن عليكم اأن تدّونوا الد�ستور 

في وقت اأ�سرع. وحينها جرت اإنتخابات مجل�س الخبراء وانتخب ال�سعب 
مجل�س الخبراء من اأجل تدوين الد�ستور؛ وبعد اأن ُدّون الد�ستور وُجعل 

في معر�س الراأي العام، جرى الإ�ستفتاء واختار ال�سعب الد�ستور. ومن 
بعدها جرت اإنتخابات رئا�سة الجمهورية ومجل�س ال�سورى. ولم تتعطل 

الإنتخابات في اأحلك مراحل الحرب واأ�سدها حينما كانت طهران 
تتعر�س للق�سف؛ واإلى يومنا هذا لم توؤّخر الإنتخابات في اإيران يومًا 
وحداً. فاأية ديمقراطية تجدونها في العالم؟ لي�س في الثورات ولي�س 
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في اأية ديمقراطية يجري مثل هذا الأمر بهذه الدقة وفي الوقت 
المحدد حيث ُيقبل النا�س على �سناديق الإقتراع. هذا هو خط الإمام.

وفي غير ق�سية الإنتخابات كان ال�سعب مورد اإهتمام الإمام كثيرا 
وقد ا�سار الإمام اإلى دوره ب�سكل وا�سح، واأحيانا م�سرحا، فذات مرة قال: 

لو اأن الم�سوؤولين الذين يجب اأن ينجزوا هذا الأمر لم ينجزوه، فاإن 
ال�سعب بنف�سه �سوف ياأتي وينجزه.

ونقطة اأخرى من النقاط الوا�سحة لخط الإمام هي عالمية 
النه�سة. فالإمام كان يعتبر النه�سة عالمية ويعد الثورة لجميع 
ال�سعوب الإ�سالمية، بل وغير الإ�سالمية. ولم يكن الإمام ياأنف من 
ذكر هذا الأمر. وهو غير التدخل في �سوؤون الدول الذي ل نفعله. 

وهو غير ت�سدير الثورة على الطريقة الإ�ستعمارية الما�سية، التي 
ل نقوم بها، ول�سنا من اأهلها؛ بل اإن معناه اأن تنت�سر الرائحة الطيبة 

لهذه الظاهرة الرحمانية في كل العالم، فتعرف ال�سعوب ما هو دورها، 
وتكت�سف ال�سعوب الإ�سالمية هويتها وموقعيتها. وكنموذج لهذه الروؤية 
العالمية موقف الإمام في الق�سية الفل�سطينية. فالإمام قال ب�سراحة 

اأن اإ�سرائيل غدة �سرطانية. ح�سناً، ماذا نفعل مع الغدة ال�سرطانية؟ 
اأيوجد عالج لها غير القطع؟ لم يجامل الإمام هنا اأحدا.

كان هذا منطق الإمام. ولم يكن كالمه لل�سعار. بل هو اأمر منطقي. 
ففل�سطين دولة تاريخية. وعلى امتداد التاريخ كان هناك دولة ا�سمها 

فل�سطين. ثم جاءت جماعة مدعومة من القوى الظالمة في العالم 
واأخرجت �سعبها با�ستخدام اأعنف واأق�سى الطرق منها؛ فقتلوا وهجروا 
وعذبوا واأهانوا وطردوا هذا ال�سعب ـ الذي يوجد منه اليوم عدة ماليين 

من النازحين في الدول المجاورة لفل�سطين وغيرها، واأغلبهم يعي�سون 
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في المخيمات ـ وفي الواقع حذفوا دولة من �ساحة الجغرافية، واأزالوا 
�سعبا باأ�سره وفر�سوا كيانا جغرافيا مختلقا وجديدا بدل منه وا�سموه 

ا�سرائيل. فانظروا ما هو مقت�سى المنطق؟ اإن كالمنا ب�ساأن ق�سية 
فل�سطين لي�س كالما لل�سعارات بل هو منطقي مئة بالمئة. 

وتاأتي مجموعة من المقتدرين 
على راأ�سهم في البداية بريطانيا 

ثم تلتحق اأمريكا بهم ثم تلحقهم 
الدول الغربية، جاوؤوا ويقولون اأن 

دولة فل�سطين و�سعب فل�سطين 
يجب اأن ُيحذفوا حتى نوجد بدًل 
منهم دولًة باإ�سم اإ�سرائيل و�سعبًا 

مختلقًا باإ�سم �سعب اإ�سرائيل. 
هذا كالٌم؛ وفي مقابله كالم 

الإمام؛ يقول: كال، اإن هذا الكيان 
المختلق والمفرو�س يجب اأن 

ُيحذف؛ وبدًل منه ينبغي اأن 
يكون ال�سعب الأ�سلي والدولة 

الأ�سلية والكيان الجغرافي 
الأ�سلي. فاأي كالم من هذين هو 

المنطقي؟ هل هو الكالم الذي يعتمد على الحراب والقمع ويريد اأن 
يحذف نظامًا �سيا�سيًا وكيانًا جغرافيًا تاريخيًا يمتد عمره لآلف 

ال�سنين من ال�ساحة الجغرافية ب�سكل تام؟ اأهو منطقٌي؟ اأم ذلك الذي 
يقول كال، اإن هذا الكيان الجغرافي الأ�سلي يجب اأن يبقى ويجب اأن 
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يزول الكيان المختلق والمفرو�س بالقوة من الوجود؟ هذا ما كان يقوله 
الإمام. فهو اأكثر كالٍم منطقي يمكن اأن ُيقال ب�ساأن اإ�سرائيل الغا�سبة 

وفيما بتعلق بالق�سية الفل�سطينية. هذا ما قاله الإمام؛ وقد �سرّح به. 
والآن اإذا قال اأحٌد هذا الكالم اإ�سارًة وجاء جماعة يدعون خط الإمام 

وقالوا: اأيها ال�سيد لماذا ُيقال هذا الكالم؟! ح�سناً، اإن هذا هو كالم 
الإمام، وهذا هو منطق الإمام، وهو المنطق ال�سحيح، فجميع م�سلمي 

العالم وكل الأحرار فيه وال�سعوب المحايدة يجب اأن تقبل هذا الكالم. 
هذا هو ال�سحيح وهذا هو موقف الإمام. 

ونقطة اأخرى اأذكرها اأمامكم. فاأنتم اإخواني واأخواتي الأعزاء 
تتحملون الجو الحار؛ واإن �ساء اهلل �ستوؤجرون. فنقطٌة اأ�سا�سية اأخرى 

في مورد خط الإمام ونهجه هي اأن الإمام قال مرارًا اأن حكمنا فيما 
يتعلق بالأ�سخا�س ينبغي اأن يكون بمعيار حالهم في الزمن الحا�سر، 

فما�سي الأ�سخا�س ل ُيلتفت اإليه. فالما�سي يكون عندما ل ُيعلم 
الو�سع الحا�سر. عندها يتم�سك اأحدنا بالما�سي ويقول: ح�سناً، 

هكذا كان في ال�سابق، ول بد اأن يكون الآن كذلك. اأما اإذا كان الو�سع 
الحالي لالأ�سخا�س مخالفًا لذلك الما�سي، فعندها لن يكون للما�سي اأي 
فاعلية. وهذا هو الحكم الذي اأجراه الإمام اأمير الموؤمنين عليه ال�سالة 

وال�سالم مع جناب طلحة ومع جناب الزبير، فاأنتم يجب اأن تعلموا اأن 
طلحة والزبير لم يكونا رجلين قليلين. فجناب الزبير كان له �سوابق 

�ساطعة قّلما نجد لها مثياًل بين اأ�سحاب اأمير الموؤمنين Q. وبعد 
و�سول جناب اأبي بكر اإلى الخالفة، وفي تلك الأيام الأولى وقف اأمام 

منبر اأبي بكر عدة اأ�سخا�س من ال�سحابة واعتر�سوا عليه، وقالوا 
لي�س الحق معك بل الحق مع علي بن اأبي طالب. وقد ذكر التاريخ 
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اأ�سماء هوؤلء. هي لي�ست بالأ�سياء التي نقلها ال�سيعة؛ كال، بل ُذكرت 
في جميع كتب التواريخ. واأحد اأولئك الذين وقفوا اأمام منبر اأبي بكر 

ودافعوا عن حق اأمير الموؤمنين هو الزبير. فهذه �سابقًة للزبير. وما 
بين ذلك اليوم واليوم الذي ا�ستّل الزبير �سيفه بوجه اأمير الموؤمنين 

م�سافة 25 �سنة. واإذا اأعذر اإخواننا اأهل ال�سنة طلحة والزبير وقالوا 
اأنهما اجتهدا وقالوا باأن اجتهادهما اأو�سلهما اإلى ما و�سال اإليه، ح�سنًا 
جدًا فليكن ما يكون، فنحن ل�سنا في مقام تحديد و�سعهم مقابل الرب 
المتعال؛ ولكن ماذا فعل اأمير الموؤمنين معهم؟ لقد حاربهم، وجر اأمير 

الموؤمنين الجي�س تجاه الكوفة والب�سرة من اأجل محاربة طلحة 
والزبير. اأي اأن تلك ال�سوابق قد ُمحيت وانتهت. كان مالك الإمام هو 

هذا. وكذلك معياره. 
البع�س كانوا مع الإمام عندما جاء في الطائرة من باري�س اإلى 

اإيران؛ ولكنهم اأُعدموا في زمن الإمام ب�سبب خيانتهم! والبع�س كان لهم 
روابط مع الإمام في الزمن الذي كان الإمام في النجف وفيما بعد عندما 
كان في باري�س وكانوا مورد عناية الإمام في بداية الثورة؛ ولكنهم فيما 
بعد وب�سبب �سلوكهم ومواقفهم ا�ستوجبوا الطرد من الإمام، فاأبعدهم. 

فالميزان هو الو�سع الذي اأكون عليه اليوم. فلو ل �سمح اهلل اأّدت 
النف�س الأمارة وال�سيطان اإلى حرفي عن ال�سراط ف�سوف يكون حكمي 

�سيئًا اآخر. وهذا هو مبنى النظام الإ�سالمي، وهكذا كان الإمام يعمل. 
ويوجد خطوٌط اأخرى فيما يتعلق بنهج الإمام وخطه يمكن بيانها. 

وما قّدمته يمّثل الأهم والأكثر تاأثيراً. ومن الم�ستح�سن اأن يفكر 
الإخوة ال�سباب اأهل الفكر والتحقيق والطالب والجامعيون حول هذه 

المباني ويعملوا عليها، فال تبقى مجرد متن؛ بل يتم تو�سيحها ب�سكل 
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�سحيح و�سرحها.
 فليعلم الجميع وخ�سو�سًا �سبابنا الأعزاء اأن ما جرى من بعد 

رحيل الإمام واإلى يومنا هذا من العداوات والمخالفات وكل ما فعلوه من 
اأي نوع كان لم يقدر اأن يحدث اأي تزلزل واهتزاز في اأ�سول واأركان هذا 

النظام؛ بل على العك�س فكل �سربة وجهها الأعداء اإلى الجمهورية 
الإ�سالمية اأّدت اإلى تزايد ا�ستحكام الجمهورية الإ�سالمية. تمامًا مثل 

ال�سنوات الثماني للحرب المفرو�سة. فطوال ثماني �سنوات وقفت 
جميع القوى ال�سيا�سية والع�سكرية والمالية الكبرى في العالم داعمة 

النظام البعثي في العراق وحاربت اإيران الإ�سالمية وبذلوا كل ما 
اأمكنهم وو�سعوه في الميدان من اأجل هزيمة الجمهورية الإ�سالمية اأو 

اإ�سعافها. وماذا كانت النتيجة؟ فعندما انتهت هذه ال�سنوات الثمان، 
اإذ بهذا العالم ينظر بمنتهى الحيرة اإلى نهو�س الجمهورية الإ�سالمية 
مع قوة دفاعية وع�سكرية اأعلى واأقوى واأعظم بمراتب مما كانت عليه 

في الحرب. لقد �سطعت قدرة الجمهورية الإ�سالمية بعد الحرب على 
�سعيد العالم بحيث خلبت الأنظار. وهكذا هي اليوم اأي�ساً. فكل حادثة 

يخطط لها الأعداء، ويقوم الب�سطاء والغافلون بم�ساعدتهم باأي �سكٍل 
كان، فاإن النتيجة �ستكون، في ظل ثبات �سعب اإيران، المزيد من القوة 

للجمهورية الإ�سالمية.
وقد �ساهدتم وقوع الفتنة وتلك الأعمال والم�ساعي، وكيف دافعت 

اأمريكا عن اأهل الفتنة وكذلك بريطانيا والقوى الغربية والمنافقون 
وطالب ال�سلطة؛ وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة اأن �سعبنا العزيز 

واأمتنا العظمى في مقابل كل هذا الإتحاد والإتفاق الم�سوؤوم اأظهر من 
العظمة في يوم التا�سع من �سهر دي والثاني والع�سرين من �سهر بهمن ما 
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حّير العالم. فاإيران اليوم، و�سباب اليوم والمتعلمون اليوم والإيرانيون 
اليوم هم في و�سع يحبطون معه بتوفيق اهلل كل موؤامرة يعدها الأعداء 

�سد نظام الجمهورية الإ�سالمية. غاية الأمر اأن علينا الإلتفات ويجب 
اأن نتحرك بالتقوى. فما يجعلنا اأقوياء هو التقوى؛ وما يجعلنا 

بماأمن من ال�سرر هو التقوى؛ وما 
يمكننا من الإ�ستمرار على هذا 

الطريق حتى الو�سول اإلى الأهداف 
العليا الموؤملة هو التقوى.

اللهم! بمحمد واآل محمد وفقنا 
جميعًا للتقوى ووفق كل �سعبنا. 
اللهم! قّرب القلوب اإلى بع�سها. 
اللهم! اأبرز يومًا بعد يوم الإمام 
و�سخ�سيته والهوية الواقعية 
لهذه الثورة بين اأفراد �سعبنا. 

اللهم! اإر�س عنا القلب المقد�س 
لولي الع�سر؛ وار�س عنا الأرواح 

الطيبة ل�سهدائنا، وار�س عنا روح 
اإمامنا العظيم المطهر.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، 
اِلَحاِت  ِذيَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا ال�سَّ ٍر، اإِلَّ الَّ ِر، اإِنَّ اْلن�َساَن َلِفى ُخ�سْ {َواْلَع�سْ

برِْ}. ْوْا ِبال�سَّ ْوْا ِباْلَحقّ ِ َوَتَوا�سَ َوَتَوا�سَ
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الخطبة الثانية:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

والحمد هلل رب العالمين وال�سالة وال�سالم على �سيدنا محمد واآله 
الطاهرين �سيما عليًا اأمير الموؤمنين وال�سديقة الطاهرة والح�سن 

والح�سين �سيدي �سباب اأهل الجنة وعلي بن الح�سين زين العابدين 
ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد ال�سادق 

ومو�سى بن جعفر الكاظم وعلي بن مو�سى الر�سا ومحمد بن علي 
الجواد وعلي بن محمد الهادي والح�سن بن علي الزكي الع�سكري 

والحجة القائم المهدي، �سلوات اهلل عليهم اأجمعين و�سّل على اأئمة 
الم�سلمين وحماة الم�ست�سعفين وهداة الموؤمنين،

اأو�سيكم عباد اهلل بتقوى اهلل
اأو�سي جميع الإخوة والأخوات مرة اأخرى بالإلتزام بتقوى اهلل 
�سبحانه وتعالى، الخطبة الأولى كانت مطولة �سيئًا ما وفي اآخر 

الخطبة الأولى يبدو اأنني قلت الثاني والع�سرين من خرداد بدل من 
بهمن..

اإن العالم الإ�سالمي اليوم بل كل العالم ي�سهد تحولت كبيرة تنبئ 
بتغيير المعادلت العالمية، اإن اهتمام ال�سعب الإيراني بهذه التحولت 

مهم لهذا ال�سبب، 
اأولً: فيما يتعلق بق�سية فل�سطين وغزة وخا�سة في هذه الأيام 

الأخيرة ق�سية الهجوم على اأ�سطول الحرية الذي تقّدم لإغاثة 
ال�سعب في غزة وك�سر الح�سار عنها، من قبل ال�سهاينة الغدارين 

ق�ساة القلوب. اإن ما جرى بالن�سبة للق�سية الفل�سطينية في ال�سنة 
الأخيرة اأو خا�سة في الأ�سهر الأخيرة ويجب الإهتمام به اأكثر هو 
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ق�سية تهويد فل�سطين، وال�سيا�سة التي ينتهجها الكيان ال�سهيوني 
هي اإزالة الآثار الإ�سالمية ومحوها تدريجيًا من مناطق فل�سطين 

وال�سفة الغربية لنهر الأردن، رغم اأنهم ي�سرحون والعالم يقّر باأن هذه 
المنطقة منطقة محتلة والكثير من القرارات الدولية توؤيد ذلك لكنهم 
يريدون تهويد هذه المناطق؛ اإن�ساء الم�ستوطنات ال�سهيونية الظالمة 

وغير القانونية وهدم منازل الفل�سطينيين وتغيير معالم الخليل في 
مدينة القد�س بهدف التهويد لإقتالع جذور الإ�سالم من فل�سطين، كما 

يت�سورون وكما يتخيلون. هذه من النقاط المهمة ويجب على العالم 
الإ�سالمي اأن يقف �سد هذه المخططات بكل قواه ويمنع ال�سهاينة من 

ارتكاب هذه الجريمة الكبرى.
النقطة الأخرى الح�سار الظالم لقطاع غزة الذي ناهز مدة ثالث 

�سنوات، وهي حركة �سديدة الوح�سية والق�سوة يقوم بها الكيان 
ال�سهيوني ويدعمها بكل ا�ستغراب كل من اأمريكا وبريطانيا والقوى 

الغربية؛ هذه القوى التي تدعي الدفاع عن حقوق الإن�سان با�ستمرار. 
لثالث �سنوات يتم ح�سار مليون ون�سف مليون من النا�س في هذا 

القطاع ل ُي�سمح لهم باأن يح�سلوا على المواد الغذائية وعلى الماء 
وعلى الكهرباء وعلى الأدوية والم�ستلزمات الطبية واأي�سًا على مواد 
الإن�ساء والبناء من اأجل اإعادة بناء ما تم تدميره خالل الحرب �سد 

هذا القطاع. هذا الأ�سطول الذي تحرك كان جزءًا اأ�سا�سيًا من حمولته 
هو الإ�سمنت لأجل تمكين النا�س من اإعادة بناء بيوتهم. وبالإ�سافة 

اإلى الح�سار يقومون كل مدة بحمالت ق�سف جوية وح�سية ويرتكبون 
المجازر ويقتلون الن�ساء والرجال والأطفال الأبرياء، هذا ما يقوم به 

النظام ال�سهيوني.
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 والمنظمات التي تدعي دعم حقوق الإن�سان تقف متفرجة 
والحكومات الغربية ل تتفرج وح�سب واإنما تدعم؛ ولالأ�سف الكثير 

من الدول التي يجب اأن تدافع عن فل�سطين، اأي بع�س الدول العربية 
والدول الإ�سالمية نراها ت�سمت �سمتًا كاماًل اإن لم نقل باأن هناك 

ت�سرفات خيانية وراء الكوالي�س، هذا اأمر مثير لالإ�ستغراب.
التحرك الأخير الذي قام به ال�سهاينة اأي �سرب هذه ال�سفن التي 

كانت تاأتي ببع�س المواد الالزمة اإلى غزة لك�سر هذا الح�سار، �سرب 
هذه ال�سفن في المياه الحرة ولي�س في المياه الإقليمية لهذا الكيان، 

يمكن النظر اإليه من بعدين:
اأوًل الطبيعة الهمجية والوح�سية لل�سهاينة التي فهمها العالم. 

العالم يجب اأن يدرك، ال�سهاينة يدعون باأننا قمنا بهذا الهجوم لأجل 
تفتي�س هذه ال�سفن اأو لنمنعها من الدخول اإلى المياه لكنهم يكذبون 

بال ريب، لقد خططوا للهجوم وانطلقوا للهجوم والأهداف وا�سحة، 
ولو اأنهم ذهبوا حتى للن�سيحة فاإنهم ت�سرفوا خالفًا لكل القوانين 

الدولية. كانت ال�سفن تجري في المياه الحرة، اأق�سى ما كان يمكن اأن 
يقوموا به هو منع هذه ال�سفن من الدخول اإلى موانئهم، لماذا ُت�سرب 

هذه ال�سفن في عر�س البحر ويتم قتل العديد وجرح العدد الأكبر 
واأ�سر الآخرين واعتقالهم، لماذا؟ هذه الطبيعة الهمجية، هذه هي 

النقطة التي طرحتها الجمهورية الإ�سالمية ونادت بها لمدة ثالثين 
�سنة ولكن القوى الغربية الكذابة الخادعة والمرائية ل تهتم ول 

تبالي بكل ذلك. والعالم اليوم راأى باأم الأعين ماذا ح�سل من جريمة 
هناك.

النقطة الثانية: هي اأن ال�سهاينة اأخطاأوا في ح�ساباتهم خطاأً 
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فادحاً، هذه الأخطاء اأخذت تتكرر في ال�سنين الأخيرة، الهجوم �سد 
لبنان كان خاطئاً، الهجوم �سد غزة، الهجوم �سد هذا الأ�سطول كان 

خاطئًا اأي�ساً، هذه الأخطاء تتكرر واحدًا تلو الآخر وهذا يدل على اأن 
الكيان ال�سهيوني الغا�سب، اأخذ يقترب من نهايته المحتومة اأي 

ال�سقوط والزوال. 
الحادث المهم الآخر والذي 

يح�سن من �سعبنا اأن يهتم به 
لأهميته ولمغزاه هو ما ح�سل 

في الإجتماع المطول الذي جرى 
لإعادة النظر في اإتفاقية الحد 

من اإنت�سار الأ�سلحة النووية 
في نيويورك، هذا الإجتماع تم 

عقده اأ�سا�سا لتتمكن القوى 
الظالمة من منع الدول وال�سعوب 

التي لم تح�سل على التقنية 
النووية وللحد اأكثر من تو�سل 

هذه ال�سعوب اإلى التقنية. 
كانوا يريدون ذلك وكانوا قد 

خططوا لذلك خا�سة بالن�سبة 
للجمهورية الإ�سالمية ليبرزوا اأحقادهم الدفينة، ولكن ما ح�سل 

كان عك�س ما خططوا له. ا�ستمر هذه الإجتماع �سهرًا تقريبًا وبدل 
من اأن ي�ستطيع اأولئك اأن يحققوا مقا�سدهم ويحدوا من اإمكانيات 

دول كالجمهورية الإ�سالمية تمخ�ست نتيجة هذا الإجتماع المطول 
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بتكليف القوى )النووية( من قبل 189 دولة بالتخل�س من الأ�سلحة 
النووية، بمنع اإنتاج ا�سلحة جديدة واأقرت هذه الدول حق التو�سل اإلى 

التقنية النووية ال�سلمية لكل الدول الأخرى واأي�سًا تمت اإدانة الكيان 
ال�سهيوني وفر�س عليه اللتزام بقرارات المعاهدة بالرغم من �سعي 

القوى الحا�سنة لهذا الكيان لكي ل ُيدان هذا الكيان. في هذا الإجتماع 
كان الأمر بالعك�س. هذا لم يكن اأمرًا هينًا وهذا يدل على اأن الهيمنة 
الأمريكية المتغطر�سة و�سائر القوى المت�سلطة والمهيمنة لم تعد 

ذات مكانة بحيث توؤثر على الراأي العام العالمي ول ت�ستطيع اأن توؤثر 
على مجرى الأحداث في العالم. واإن الجمهورية الإ�سالمية ا�ستطاعت 

عبر �سمودها لمدة ثالثة عقود اأن تترك اأثرها على الراأي العام 
العالمي لي�س على م�ستوى ال�سعوب بل على م�ستوى الحكومات اأي�سًا 
حيث لحظنا اأن 189 دولة في العالم وقفت بوجه الإرادة الأمريكية 

و�سوتت �سد ما كانت تريده الوليات المتحدة الأمريكية. هذه ب�سائر 
اإلهية اإلى ال�سعب الإيراني العظيم.

 هناك نقاط اأخرى ل اأطرحها رغم اأنني �سجلتها؛ ب�سبب �سيق 
الوقت. ن�ساأل رب العالمين اأن يوفق جميع الإخوة والأخوات الموؤمنين 

واأن ي�سملهم بعنايته وجميع اأفراد ال�سعب الإيراني العزيز ويمن عليهم 
بالنت�سارات المتتالية.

ون�ساألك اللهم بعنايتك ولطفك اأن توحد قلوب و�سفوف ال�سعوب 
الم�سلمة واأن تزيد من قوة الأمة الإ�سالمية وقدرتها واأن تعّز �سعب 

اإيران وترفع عنه المظالم والم�سائب.
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم {اإنا اإعطيناك الكوثر ف�سل لربك وانحر 

اإن �سانئك هو الأبتر}.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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وقفة مع الخطاب
تعريف موجز لبعض المصطلحات الواردة في خطاب القائد:

- �سي اآي اإي: وكالة المخابرات المركزية اأو �سي اآي اآيه
اأحد اأهم الأجهزة الرئي�سية للتج�س�س   ،Central Intelligence Agency CIA

ومقاومة التج�س�س في الوليات المتحدة. فقد اأن�سئت اإبان الحرب العالمية الثانية باأمر 
من الرئي�س الأمريكي ”هاري ترومان” لتحل محل “مكتب الخدمات ال�ستراتيجية” الذي 

كان اأ�س�سه الرئي�س “فرانكلين روزفلت” وذلك تحت �سغط ال�ستخبارات الع�سكرية ومكتب 
المباحث الفدرالي. 

- في 29 �سبتمبر 2007 وافق البرلمان اليراني على قرار يدرج وكالة المخابرات 
المركزية والجي�س الميركي على قائمة المنظمات الرهابية.

- توازي ميزانية المخابرات المركزية ال�سنوية ميزانية عدة دول نامية. كما يقدر 
عدد العاملين فيها بحوالي 250 األف موظف وجا�سو�س يقدمون خال�سة اأعمالهم بتقرير 

�سباح كل يوم، يطلع عليه الرئي�س الأمريكي.

- المو�ساد: “معهد ال�ستخبارات والمهمات الخا�سة”وكالة ا�ستخبارات اإ�سرائيلية، 
تاأ�س�س في 13 دي�سمبر من عام 1949. يكلف جهاز المو�ساد لال�ستخبارات والمهام 

الخا�سة من قبل الكيان الإ�سرائيلي بجمع المعلومات، بالدرا�سة ال�ستخباراتية، وبتنفيذ 
العمليات ال�سرية خارج حدود الكيان الغا�سب. 

- اإتفاقية الحد من اإنت�سار الأ�سلحة: من اأجل الحد من انت�سار الأ�سلحة النووية. 
اأ�سبحت هذه المعاهدة فاعلة في 5 اآذار من العام 1970، وحاليًا يوجد 189 دولة 

م�ستركة في هذه المعاهدة. 5 منها ُتعد من الدول المالكة لالأ�سلحة النووية وهي: 
الوليات المتحدة، رو�سيا، المملكة المتحدة، فرن�سا وال�سين.

- اأ�سطول الحرية: هو تجّمع من ثماني �سفن يقوده ائتالف مكون من الحملة الأوروبية 
وحركة غزة الحرة والإغاثة الإن�سانية في تركيا، اإ�سافة اإلى حملتين يونانية و�سويدية. 

مثل الأ�سطول اأماًل لختراق الح�سار الجائر المفرو�س من قبل اإ�سرائيل على قطاع غزة 
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ـ يخ�سع القطاع لح�سار خانق من طرف اإ�سرائيل منذ اأربع �سنوات فاقم من �سدته اإغالق 
م�سر لمعبر رفح المنفذ البري الوحيد للقطاع على العالم الخارجي.

- و�سية الإمام: ال�سيا�سية الإلهية الموؤلفة من حوالي 50 �سفحة، عر�س فيها الإمام 
جميع الو�سايا الإ�سا�سية مع مقدمة تت�سمن الأ�سول والمبادئ الفكرية للثورة.

- ال�سحيفة ال�سجادية: مجموعة من الأدعية المروية عن الإمام علي بن الح�سين 
زين العابدين الملقب بال�سجاد Q وت�سّم �ستين دعاء وخم�سة ع�سر مناجاة وو�سفها 

الإمام الخميني باأنها القراآن ال�ساعد. 

- الديكتاتورية: الحكومة الإ�ستبدادية التي ل تلجاأ اإلى معايير دينية اإلهية ول 
تعتني براأي ال�سعب وقد تظهر ب�سورة حكم رجٍل واحد اأو حزٍب واحد يلغي الأحزاب 
الأخرى ودورها وقد تكون دكتاتورية مقنعة كالدكتاتورية الراأ�سمالية التي تتظاهر 

برعاية اأكثرية ال�سعب ولكنها في الواقع حكومة مجموعة من الأثرياء الراأ�سماليين اأو 
ال�سركات الكبرى. 

- الليبرالية: وهي مرتبطة بحرية الفرد وتعني في الم�سطلح اإطالق العنان لحرية 
الفرد دون �سوابط اأو قوانين اإل ما ي�سعه هذا الفرد. وترجع الليبرالية اإلى اأ�سل الأكثرية 

في الحكومات الحالية المعّبر عنها بالديمقراطية.

- ف�سيحة يوم عا�سوراء: في يوم عا�سوراء من العام الحالي خرجت بع�س المظاهرات 
في �سوارع طهران دون رعايٍة لطبيعة الذكرى لت�سدح بال�سعارات والت�سفيق والأبواق مهينًة 

بذلك اأحا�سي�س عامة ال�سعب الإيراني الغارق في حزن عميق في هذه المنا�سبة.

- مجل�س الخبراء: ي�سّم حوالي ثمانين خبيرًا مجتهدًا في الفقه الإ�سالمي يتم 
انتخابهم من قبل ال�سعب على ح�سب توزيع ال�سكان، ومهمة هذا المجل�س النظر في 

�سالحية القائد من حيث القدرة على القيادة ويجتمع كل �ستة اأ�سهر مرة واحدة.

- الحرب المفرو�سة: ُيق�سد بها حرب ال�سنوات الثماني التي �سنها �سدام على اإيران 
بدعم وت�سجيع من دول العالم الم�ستكبر وُقتل فيها مئات الآلف. 

- التولي والتبري: من الأركان الأ�سا�سية للدين حيث ُيفر�س على الم�سلم اأن يتوّلى 
اأولياء اهلل وهم القادة الإلهيون ال�سرعيون في زمانه، ويبتّراأ من اأعداء اهلل. والم�سداق 

الحالي للولية هو الولي الفقيه والعدو الأبرز هو اأمريكا ومن معها.
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كلمته عند لقاء نواب 
مجلس الشورى اإلسالمي

التاريخ 8/ 6/ 2010
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

يجب اأن ن�سكر اهلل تعالى على اأن اأعطانا فر�سًة واأمهلنا �سنًة اأخرى 
في �ساحة الإمتحان ال�سعب ـ اإمتحان الحياة والعي�س ـ ونلتقي بف�سل 

اهلل وقبوله وتوفيقه في نهاية هذه ال�سنة اإخواننا واأخوتنا الأعزاء في 
المجل�س بمنا�سبة �سنوية ت�سّكل المجل�س والإنتخابات.

 بدايًة ن�سكر جهودكم اأيها النواب المحترمون ورئي�س المجل�س 
المحترم حيث بيّنتم اليوم بكلماتكم ال�سافية والكافية  مطالب 

مفيدة. فاأنتم اأيها النواب المحترمون بالإ�سافة اإلى جهودكم 
وم�ساعيكم في مجال الت�سريع والإ�سراف وغيرها من الوظائف 

القانونية التي تقومون بها ـ حيث قّدم اليوم الرئي�س المحترم 
للمجل�س تقريرًا بهذا ال�سدد، وبالأم�س في لقائنا كان قد بّين 

بالتف�سيل جزئيات اإ�سافية ـ لكم دوٌر مهم في الميادين ال�سيا�سية 
وعلى الم�ستوى الداخلي والخارجي حيث ينبغي اأن اأ�سكركم من اأعماق 

قلبي. هناك حيث يواجه النظام جبهًة عري�سة من العداوات والأحقاد 
على م�ستوى العالم، وُتظهر هذه الجبهة نف�سها في المنا�سبات 
المختلفة، كما ُتظهر اأذاها، يرى الإن�سان هذا المجل�س �سادحًا 

بمواقفه كج�سٍم واحٍد حيٍّ وفّعال ـ في ق�سية فل�سطين والملف النووي 
وغيرها ـ وكذلك في الق�سايا الداخلية كما ُذكر؛ حيث بع�س المفتنين 

والمنحطين اأخالقياً؛ فقد كان للمجل�س دوٌر بارز اأي�ساً؛ فمثل هذا الأمر 
ي�ستحق ال�سكر والتقدير.

عندما ينظر المرء اإلى ت�سكيلة المجل�س ون�سيجه، وبالإلتفات اإلى 
اختالف الأجنحة والتوجهات وال�سالئق ال�سيا�سية ـ وهي اأموٌر طبيعية 
ـ يرى المجل�س كمجموعٍة ن�سيطٍة موؤمنٍة تحمل ال�سعور بالم�سوؤولية. 
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وهو اأمٌر �سحيٌح اأي�ساً. فاليوم فاإن بلدكم ـ لعله من ال�سحيح اأن نقول 
تاريخكم ـ يتطلع بقلق اإلى �سلوكي و�سلوككم. فاإننا اليوم نعي�س في 
و�سٍع ح�سا�س من الناحية التاريخية. فدورنا وقرارنا وفعلنا وتركنا 
�سيوؤثر على الأجيال القادمة وعلى م�سير البلد؛ هذا واإن كانت 
كل مراحل الثورة من هذا القبيل. 

ال�سنوات الثالثون التي مّرت �سيكون 
لها اأثٌر على م�سيرنا التاريخي 
المقبل؛ ولكن يبدو لي اأن هذه 

المرحلة وهذه الظروف المتعلقة 
بال�سنوات الحالية المحددة لها 

خ�سو�سيات خا�سة ل تتجاوزها.
اإن و�سع العالم في حال 

التغّير. والظروف ال�سيا�سية 
للعالم والموازين ال�سيا�سية 
وموازين القوى على م�ستوى 
العالم هي في حالة تحّول؛ 

في�ساهد المرء ت�سكالت جديدة. 
واأنتم الذين لكم دوٌر �سيا�سي 

تعلمون جيدًا في هذه الظروف 
فاإن جميع العنا�سر المتواجدة في ال�ساحة يمكنها اأن تقوم بدوٍر مهم 

لم�سلحة اأهدافها وتطلعاتها، اأو اأنها يمكن اأن تبقى عاطلًة وبّطالة. 
فعندما تحدث التحّولت والتبّدلت العالمية، فاإّن العن�سر الخامل 

والعطول والغافل �سيكون له دوٌر اأ�سعف في التحّول المقبل وفي 
الت�سكل الجديد الذي �سيكون حاكمًا على الأو�ساع ال�سيا�سية للعالم. 
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اأما العن�سر الفّعال واليقظ والذي ير�سد ال�ساحة وي�ساهد الأفعال 
والإنفعالت وي�ست�سرف الم�ستقبل، فاإنه قادر على اأن يحوز لنف�سه على 

موقٍع اأكثر اإحكامًا واإثمارًا واأقرب اإلى تطلعاته واأهدافه في الت�سكالت 
الجديدة التي من المفتر�س اأن تتحقق. هذه هي ظروف الحا�سر. 

اأنظروا اإلى منطقتنا، اإلى ال�سرق الأو�سط؛ فاإن الأحداث التي تجري 
في ال�سرق الأو�سط وفيما يتعلق بق�سية فل�سطين لي�س لها �سابقة؛ 
فلم يحدث من قبل ما ي�سبه هذه الأحداث اأبداً. فهذه دللة على اأّن 

حدوث تبدلت وتحولت. وانظروا على م�ستوى العالم ـ موقع اأمريكا 
وموقع بع�س الدول الأوروبية وتاأثيرها في العالم ودورها ـ �ست�ساهدون 

تغييرات كبرى في حال التحقق. ففي مرحلة العقود الثالثة الما�سية 
�ساهدنا في بع�س الأزمنة مثل هذه الأمور، وفي ذهني اأمثلٌة منها؛ ولكننا 

اليوم ن�سعر بهذه الأمور ب�سكل اأو�سح. 
فلو قمنا بدوٍر فّعال في مثل هذه الظروف، فباليقين �سيكون ذلك 

لم�سلحة بلدنا ولم�ستقبل النظام وم�ستقبل م�سيرنا التاريخي. ومثل 
هذا الدور الفّعال متوقف على وجود الإن�سجام الالزم والقدرة المطلوبة 

والدوافع الكافية والتعاون والتن�سيق الحميم والمحكم في الداخل. 
فيجب النظر من هذه الزاوية اإلى ق�سايا البالد والق�سايا الت�سريعية 
واإلى الرابطة بين الحكومة والمجل�س واإلى المواقف المختلفة فيما 

يتعلق بالق�سايا الداخلية والخارجية؛ فعلينا اأن ننظر اإلى كل هذه 
الق�سايا من هذا المنظور. وعندها، ت�سبح الكثير من الأمور التي قد 

تكون بنظرنا للوهلة الأولى مهمة قليلة الأهمية. لهذا، فباعتقادي اأن 
هذا المجل�س الحالي ـ حيث اأنه بحمد اهلل لديكم ت�سكيلٍة جيدة واأنتم 
موؤمنون وثوريون ومّطلعون على الق�سايا، فيوجد الكثير من المتعلمين 

من بينكم؛ وق�سايا البالد هي ق�سايا ح�سا�سة ـ الذي بقي من عمره 

ية
س

سيا
 ال

ف
رو

لظ
 وا

ين
واز

لم
ّير ا

تغ

7777



�سنتان، عليه اأن ي�ستفيد من جميع الفر�س من اأجل اأن يتحقق 
بوا�سطته كل ما ينبغي  وما هو حقيق ولزم.

ولح�سن الحظ فاإن �سعب هذا البلد، وخالفًا لتوقعات المخالفين 
للنظام واأعدائه، بحق واإن�ساف قد كان له موقفه. فال�سعب اأظهر مدى 

تعّلقه بالإمام. وطبقًا لالإح�ساءات التي تقّدم اإلينا دائمًا وعلى مّر 
ال�سنوات، فاإن ح�سور النا�س هذه ال�سنة، كان اأكثر من ال�سنة الما�سية 

والتي �سبقتها. ح�سناً، فماذا يعني هذا؟ حيث يجتمع كل هذا الجمع 
من طهران والمحافظات وياأتون في هذا الجو الحار من ذلك اليوم 

ليبقوا عّدة �ساعات تحت ال�سم�س ـ ونحن حيث كنا مظللين اأو ن�سف 
مظللين ـ في هذه الميادين الوا�سعة و�سمن هذا الم�سير وفي ال�سوارع، 

هذا الجمع الغفير في رو�سة الزهراء ن�ساًء ورجاًل واأطفالً؛ و�سمعت 
اأن البع�س قد تحّملوا حرارة ال�سم�س لحوالي ثماني �ساعات، وهو في 
الواقع محّل تقديٍر و�سكٍر. واإنني هنا اأرى من الالزم اأن اأ�سكر من اأعماق 

قلبي �سعبنا العزيز والحا�سرين في هذا الإجتماع العظيم لأجل كل 
هذا الوفاء.

وهذه الأمور في غاية الأهمية. فمع مرور 21 �سنة على رحيل الإمام 
اأن يكون النا�س بهذا الم�ستوى من المحبة لالإمام. ح�سناً، الإمام مظهر 

الثورة، مظهر الدين، مظهر تلك التطلعات التي كان يدعو اإليها وهو اأول 
من فّتح اأعيننا على هذه الأهداف وهدانا باتجاهها؛ هو الذي دعا اإلى 
اقتدار هذا ال�سعب من اأجل طي مدارج ال�سمو والكمال. فعندما يقّدر 

النا�س اإن�سانًا بهذه الخ�سائ�س، فهذا يعني اأنهم يحترمون هذه الأهداف 
والمبادئ. هذه التطلعات والأهداف هي تلك الأمور التي توؤّمن �سعادة اأي 

�سعب. فال�سعب الذي يكون ن�سيطًا وموؤمنًا ويت�سّبث بالإ�سالم، ال�سعب 
الذي يوؤمن بنف�سه ويتوّكل على رّبه، ل يمكن لأي مانٍع اأن يحول بينه 
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وبين طي طريق الكمال. ح�سناً، هذه الأمور لها اأهمية فائقة واأنتم 
ممثلو مثل هذا ال�سعب. هذا في ميدان التواجد العاطفي والعقالني 

وال�سعوري والإرتباط المعنوي بالإمام، وذاك اأي�سًا على ميدان التواجد 
في اإنتخابات الأربعين مليون ال�سنة الما�سية؛ فهذه الأمور لها قيمة 

فائقة ومعاٍن عظيمة. فاأنا واأنتم في الواقع خدام مثل هذا ال�سعب. 
اأحيانًا يكون هناك �سعٌب غير مباٍل، �سعٌب ل يكترث ول يقوم بواجبه؛ 

وهنا يكون لنا كالم؛ وتارًة يكون هناك �سعب بمثل هذا التحّرك والع�سق 
والحما�س والإندفاع والعاطفة والوعي؛ فالكالم يختلف تماماً.

نحن نتحّمل م�سوؤوليات كبيرة؛ اأنا واأنتم والحكومة والم�سوؤولون 
الآخرون؛ جميعنا. ومثلما ذكرت في ذلك اليوم عند مرقد الإمام 

ب�سرورة اإدخال الح�سابات المعنوية. ول نكتفي بالقول “اأن على 
الإن�سان اأن يعمل” باللحاظ العقالني؛ كال فاإن اهلل تعالى اأي�سًا 

�سي�ساألنا بمقدار مع اأعطانا من الإمكانات، بمقدار النعمة التي حبانا 
بها، هناك م�ساءلة وموؤاخذة.

ة،  لو تمّكّنا بم�سيئة اهلل اأن نعمل لنلقى اهلل تعالى بوجوه مبي�سّ
فعندها �ست�سملنا تلك الآيات التي تالها علينا القارئ المحترم ب�سوته 

الح�سن، {ل يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم المالئكة}. الفزع الأكبر؛ 
فاهلل بعظمته يقول اأن هناك �سيئ كبير بل اأكبر؛ نواجه فيه �سورٌة 

مهيبٌة جدا جداً. ولكن ح�سناً، اأولئك الذين يعملون وي�سعون في 
تكليفهم، فاإنهم هناك �سيكونون مطمئني البال، علينا اأن ن�سدق هذه 

الأمور.
وفيما يتعلق بالمجل�س فقد قيل الكثير، داخل المجل�س وخارجه ـ 

وُقّدمت تذكيرات، ونحن قلنا اأ�سياء. وهنا �ساأذكر عّدة اأموٍر من الأ�سياء 
التي لعل بع�سها تكراري.
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بالنظر اإلى ق�سايا البلد ـ حيث تتجّلى م�سوؤوليتكم ب�سكل القانون 
والت�سريع ـ علينا اأن ناأخذ بعين الإعتبار خا�سيتين: “التوجه نحو 

الأهداف” و“الواقعية”. فلتكن نظرتكم نظرة توجه نحو الأهداف. فال 
تتخلو عن الأهداف ول تق�سروا عندها. ينبغي اأن تكون النظرة هادفًة؛ 
غاية الأمر مع التوجه والإلتفات اإلى الواقعية. ن�سع �سقفاً؛ غاية الأمر 

اأن التكليف الذي نحدده لأنف�سنا اأو للحكومة اأو للم�سوؤولين، ينبغي 
اأن يكون بالإلتفات اإلى الوقائع الموجودة مع الأخذ بعين الإعتبار 

تلك الأهداف والتوجه اإليها حتى تتعاظم يومًا بعد يوم هذه القدرات. 
ولي�س المطلوب اأن تكون الواقعية بالمعنى المقابل للهدفية. ِمالك 

هذا هو اأننا نريد الو�سول اإلى تلك الأهداف وفي نف�س الوقت ناأخذ 
بعين الإعتبار النظرة الواقعية المطلوبة؛ فال ينبغي اأن نعي�س 

الأوهام. فاأحيانًا من الممكن اأن ُيبتلى الإن�سان بالتوهم عندما يريد 
اتخاذ القرار فيما ينبغي اأن يقوم به؛ وهذا كما تعلمون خطاأٌ. فعلينا 

اأن ننظر اإلى الأهداف. فتكون درجات �سّلم الإرتقاء مطابقًة للوقائع 
الموجودة وتكون كل واحدٍة منها على طريق الو�سول اإلى الأهداف. هذه 

نقطة.
النقطة الأخرى التي كانت دومًا مورد الحديث، وقد ذكرناها 

واأنتم تقولونها وكذلك الحكومة هي ق�سية التن�سيق بين المجل�س 
والحكومة؛ حيث ينبغي اأن يتحقق هذا الأمر. اأن يقول المجل�س اأننا 

من جانبنا قد قمنا بكل ما ينبغي وعلى الحكومة اأن تقترب؛ واأن تقول 
الحكومة اأننا قمنا بكل ما ينبغي وعلى المجل�س اأن يقترب؛ هذا ل 

ي�سح. فلكل من الحكومة والمجل�س حدوٌد معينة في القانون. ول �سك 
اأن بع�س هذه الحدود لي�ست م�سّخ�سة في الواقع. ففي الحقيقة اأن 

بع�س هذه الخطوط لي�ست خطوطًا بارزًة ووا�سحة وهذا من عيوب 
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قوانيننا، فعلينا اأن نعين هذه الخطوط ونو�سحها. فاليوم تحتاج 
البالد اإلى تعاون؛ اأي اأنه ل ينبغي للحكومة اأن تعي�س حالة الع�سيان 
تجاه المجل�س ول ينبغي اأن يكون في المجل�س اأي نية لتوجيه الأذى 

للحكومة وتعطيل عملها. ولهذا على الموؤ�س�ستين العمل بموّدة 
وواقعية ومالحظة موقع الآخر 

وبتعاون تام؛ فهذه وظيفة مهمة 
جداً. فعلى �سبيل المثال، يقوم 

كلٌّ منهما بالتحاور في ق�سية 
القانون الذي هو محل كالمنا. 
فمن جانب، اإن القول باأن على 

الحكومة اأن تلتزم بالقانون ـ 
اأي كل ما اتخذ �سكاًل قانونيًا 

فاإن على الحكومة اأن تعمل 
به ـ هو اأمٌر �سحيٌح؛ ومن 

جانب اآخر على المقّنن اأن 
ياأخذ بعين الإعتبار دور 

المدير التنفيذي. فالتنفيذ 
عمٌل �سعٌب. هناك منكم 

من كان في العمل التنفيذي، 
وزيراً، اأو تنفيذيًا في القطاعات المختلفة؛ فبين التنفيذ والتخطيط 

م�سافًة كبيرة. لهذا ينبغي الإلتفات اإلى الواقعيات. فالحكومة 
هي ذلك العن�سر الذي يقف في الوحول ويريد اأن يقوم بالأعمال. 
فعلينا اأن ن�سّهل عمل الحكومة. وعلينا اأن نراعي عملها. ال�سحيٌح 

اأن على الحكومة اأن تلتزم بالقانون، وال�سحيح اأن على المجل�س اأن 
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يعمل حتى تلتزم الحكومة بالقانون؛ واإل لو فر�سنا اأننا األقينا على 
الحكومة م�سوؤوليًة ولم نقّرها في المجل�س، فهذا ل ي�سح لأنه يوجد 

الم�ساكل. اأو افر�سوا اأن الحكومة قّدمت اإلى المجل�س م�سروعًا ـ حيث 
اأن الحكومة بالإلتفات اإلى اإمكاناتها وقدرتها وبالإلتفات اإلى و�سع 
الدولة والظروف الم�ساعدة قد اأعّدت هذا الم�سروع ـ ثم بعد ذلك 

تجري الأمور في المجل�س بحيث يخرج �سيٌء اآخر. وغالبًا ما ن�سمع 
مثل هذه ال�سكاية من اأع�ساء الحكومات. واأنا كنت في مثل هذا العمل. 
كنت في الحكومة، وكنت في المجل�س؛ واأعلم كيف تجري الأمور وكيف 

يمكن ت�سحيحها وكيف يمكن اأن تجري الأمور بطريقة اأخرى. علينا 
الإلتفات اإلى هذه النقاط. 

من الالزم العمل في اأجواء حميمة، ول عالقة لهذا بالخطوط 
ال�سيا�سية. فما نقوله لي�س موجهًا لذين ين�سجمون مع الحكومة 

بلحاظ الفكر ال�سيا�سي؛ كال، فحتى الذين يعار�سون الحكومة من هذه 
الناحية؛ فهم اإخوة موؤمنون م�سلمون واأبناء الثورة. اإن الق�سية هي 

ق�سية الثورة وق�سية م�سالح البلد. وعلى الجميع اأن يتقيدوا بمثل 
هذا الأمر. فمن جهتكم ينبغّي اإعداد القانون بهذا ال�سكل، ومن جهتها 

ينبغي اأن تلتزم الحكومة بالقانون. وبهذه الطريقة يمكن من الناحية 
العملية اإلزام الحكومة بالقانون. فيجب اإيجاد حالة التن�سيق بين 

الطرفين.
النقطة الأخرى التي اأود ذكرها، ويوؤيدها الإخوة الذين هم من 

اأ�سحاب الراأي وال�سابقة في المجل�س، فاللجان في المجل�س تعلب 
دورَا كبيرًا وعليها م�سوؤولية ثقيلة. وعلى اللجان اأن تعمل كثيراً. 

اإن الإجتماع العلني للمجل�س هو ل �سك محل اتخاذ القرارات، ولكن 
العمل الأ�سا�سي يتم في اللجان؛ بل حتى طوال �سنوات المجل�س وجد 
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اأ�سخا�س كانوا، قبل اأن ياأتوا اإلى اللجان ويبدو وجهة نظرهم، يقومون 
بالدرا�سات الم�سبقة ويّطلعون عن كثب ويطالعون ويدر�سون جوانب 

الق�سية. فبهذه الطريقة يكون العمل مهما جداً. وعندما تدخلون اإلى 
المجل�س واإلى الجل�سة العامة ويتم طرح قانون ويجري الحديث عن 
الموافقة والمخالفة �ستكون كل نقطٍة ُتذكر معروفة. فال ينبغي اأن 

يكون الإن�سان خالي الذهن ي�ستمع اإلى الكالم الموافق والمخالف وكاأنه 
�سيٌء في الهواء؛ فيكون قراره غير م�ستنٍد اإلى حجٍة ودليل؛ �سواء 

ب�ساأن القانون اأو ب�ساأن بع�س القرارات الأخرى؛ كتعيين الأ�سخا�س من 
الوزراء وغيرهم. فما يتم درا�سته م�سبقًا يجعل الإن�سان �ساحب حجة. 

اأحياناً، قد يخالف ع�سرة اأ�سخا�س وتطغى المخالفة على الأجواء. 
ولكن اأنتم الموافقون ت�ستدلون تفكرون وطبق ذلك الإجتهاد والفهم 

الذي ح�سلتم عليه تعملون؛ فهذا هو ال�سحيح، اأي اأنني اأريد اأن اأقول 
لل�سادة وال�سيدات اأن عليهم اأن ياأخذوا ق�سية الدرا�سة في اللجان، بل 

قبل اللجان، على محمل الجد. لهذا فاإن الم�ساركة في اللجان مهمة 
جداً، وكذلك الح�سور على الوقت والتواجد الم�ستمر.

والنقطة الأخرى فيما يتعلق بال�ساأن الإ�سرافي في المجل�س. 
اأنظروا، اإن مجل�س ال�سورى الذي له �ساأن الإ�سراف على باقي الأجهزة 

الإجرائية في البلد ـ وهو اأمٌر كما تعلمون فائق الأهمية ـ عليكم 
اأن تبلوروا هذا ال�ساأن اأي�سا فيما يتعلق به وبالنواب. فاإنني اأعتقد 

اأنكم لل�سنتين القادمتين في المجل�س ـ حيث اأنه لي�س معلومًا انكم 
بعده �ستبقون فيه اأم ل ومن الممكن اأن ل تاأتوا اإليه مرة اأخرى، ولكن 

�سيمر عليه مئات ومئات من الأ�سخا�س عبر الزمان؛ �سياأتي اآخرون 
ويجل�سون على هذه الكرا�سي ـ اإذا تمكنتم من تثبيت اآلية مراقبة 

متقنٍة ومحكمٍة لالإ�سراف على عمل النائب، وقام هذا الجهاز بعمله 
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على اأح�سن وجه، �سيعود عليكم بالأجر؛ و�ستنالون الثواب الإلهي. 
فهذا الجانب من الق�سية ولالأ�سف هو على هذا المنوال. فلو ا�ستطعتم 

اليوم بما اأعطيتم من قدرة من جانب اهلل ـ وهي قدرة التمثيل ـ اأن 
تعِملوا هذه الأداة الإ�سرافية، ولكنكم لم تفعلوا ف�سوف ُت�ساألون. 

و�سوف ي�ساألكم اهلل يوم القيامة. 
فلي�س الأمر كما نظن اأنه قبول 

بكالم المحكمة اأم ل. فمثل هذه 
المحاكم هنا لي�ست ب�سيء، هذه 

المحاكم الب�سرية ل اأهمية لها؛ 
بل المحكمة الإلهية:{يعلم خائنة 

الأعين وما تخفي ال�سدور}، 
فاأعماق قلوبنا بّينة عند اهلل. 

فاإذا قمنا بعمٍل اأكثر من م�ستوى 
تكليفنا ولم يطلع عليه اأحد ولم 

ي�سكره اأحد، ولكن اهلل عرفه، 
والكرام الكاتبون كتبوه، �سي�سكره 

رنا ولم يّطلع اأحد  اهلل. ولو ق�سّ
علينا، وتظاهرنا وظن الجميع 

عك�س ذلك، اأننا قمنا بالعمل 
ب�سكل �سحيح في حين اأننا في الخفاء مق�سرون، فما عرف اأحد ولم 

يلمنا واحد، لكن الكرام الكاتبين يرون، وي�سجلون و�سوف يحا�سبنا 
اهلل. هذا بنظري هو الأمر المهم.

ح�سناً، اإن النائب ـ مثلنا جميعًا ـ عر�سٌة لمثل هذه الزلت 
والنقائ�س. فـ “المال فتوٌن” وهو لي�س كالمي بل كالم الإمام ال�سجاد 
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Q، فهذا المال الفتون يحرف القلوب عن ال�سراط ويزلزل الكثيرين؛ 
هناك اأ�سخا�س ل يت�سور الإن�سان اأنهم يزّلون ولكنه يرى اأحيانًا اأنهم 

زّلوا؛ وال�سلطة على هذا المنوال، والمجاملة والعواطف والعداوات؛ 
هذه كلها اأموٌر يمكن اأن تزّلنا، فيجب اأن يكون هناك محّل لالإ�سراف 

والمراقبة. ن�سكر اهلل اأنكم اأيها الإخوة والأخوات تتقبلون مثل هذا 
الأمر بقلب واٍع.

والنقطة الأخرى، في ق�سية الخطة الخم�سية. فهي مهمة جداً. 
نعم قد ُطرحت هذه الخطة في المجل�س، واأنتم الآن م�سغولون بها. 

وبراأيي، ينبغي اأن نعمل عند درا�سة هذه الخطة بطريقة لكي ل 
يحدث ذلك الإ�سكال الذي ذكرته �سابقاً؛ اأي اأن ل نخرِج خطًة تختلف 
في ماهيتها مع ما ُقّدم اإلى المجل�س؛  بل نقوم باإ�سالحها وتكميلها ل 

تبديلها. فمثل هذا التعاون بين الحكومة و المجل�س اأمٌر لزٌم. وبراأينا 
فاإن للحكومة في هذا المجال دوراً، وللمجل�س دورا.

ففي الختام، اإخواني الأعزاء واأخواتي العزيزات، اإعرفوا قدر هذه 
النعمة. حيث اأ�سبحتم بانتخاب ال�سعب في موقع التمثيل، ويمكنكم 

اأن توؤّدوا دورًا موؤثرًا في الأمر والنهي على �سعيد البالد، وفيما ينبغي 
وما ل ينبغي على �سعيد ال�سعب، فهي فر�سة عظيمة ونعمة كبرى. 

يجب اأن ت�سكروا اهلل عليها ليل نهار.
لم تكن هذه الدولة بيد ال�سعب، ولم تكن بيد ممثليه، لم يكن 

لل�سعب اأي دور؛ فمنذ البداية حينما تحققت ق�سية الم�سروطية 
)الحركة الد�ستورية( والإنتخاب والقانون والمجل�س في هذا البلد ـ 

وبغير حالٍة اأو حالتين في البدايات ـ لم يكن للمجال�س في هذا البلد 
اأي معنًى بالأ�سل. فما لم يكن المجل�س، لم يكن لل�سعب اأي معنًى. فلم 

يكن مدراء البالد منتخبين من قبل ال�سعب، ول الم�سرعين، لم يكن 
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لل�سعب في الأ�سل اأي دور؛ كان هذا البلد �سيئًا اآخر، وكان هناك حركة 
مختلفة. وببركة هذه الثورة ظهرت هذه الحالة؛ فيجب اأن نقّدرها 

كثيراً، ونغتنم هذه الفر�سة بقوة؛ وعلى المرء اأن ي�سكر ربه على هذه 
النعمة الكبرى ليل نهار.

ن�ساأل اهلل بم�سيئته تعالى 
توفيق ال�سكر والقيام بهذه الخدمة 

لنا جميعاً. 
ن�ساأل اهلل تعالى اأن يفرِح روح 

اإمامنا العظيم المطهر ـ الذي هو 
فاتح هذا الفتح الكبير وفاتح هذا 

الطريق ـ ويرفع من درجاته. ن�ساأل 
اهلل تعالى اأن يرفع من درجات 
�سهدائنا الأعزاء ومجاهدينا 
الأعزاء الذين بذلوا الجهود 

ـ 31 حتى  طوال هذه ال�سنوات ال
يكون هذا البناء يومًا بعد يوم 

اأكثر اإحكامًا وهذه ال�سجرة اأكثر 
تجذراً، واأن يوؤجر كل العاملين 

في الخدمة؛ واإن �ساء اهلل توؤجرون 
جميعًا اأيها الإخوة والأخوات الأعزاء.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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وقفة مع الخطاب
تعريف موجز لبعض المصطلحات

الواردة في خطاب القائد:

اإيران  تعر�ست   1906 اآب   7 وبتاريخ  الد�ستور  اإقرار  من  يومين  بعد  الم�سروطية:   -
ثالث  اإلى  اإيران  تق�سم  معاهدة  توقيع  وبريطانيا  رو�سيا  اأعلنت  قاهرة:  �سيا�سية  لظروف 
مناطق، وقد ا�ستغل ال�ساه تزايد نفوذ حلفائه الرو�س ليهدم اإنجازات النه�سة، فق�سف مبنى 
المقاومة  قوة  واأباد  اأغلبهم  فا�ست�سهد  بداخله  النواب  تواجد  خالل  بالمدفعية  البرلمان 
ال�سعبية التي حاولت حمايتهم، واأهم من قراأ هذه التجربة هو الإمام الخميني الذي قال 
وح�سلوا  الد�ستور،  انتفا�سة  طليعة  كانوا  الذين  العلماء  »اإن  الف�سل:  اأ�سباب  تحليل  في 
عليه، عندما و�سلوا اإلى الحكم واإلى وقت العمل الجاد تركوا كل �سيء ل�سالح اأعدائه، كان 
وكان  الخا�سة،  اأموره  اإلى  منهم  كل  وان�سرف  ال�ساحة  الدين  علماء  وترك  محايداً،  ال�سعب 
والإجتماعية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  عن  العلماء  لإبعاد  الخطط  ير�سمون  بريطانيا  عمالء 
ب�ستى الطرق وبجميع الو�سائل، بما فيها القتل والإغتيال واأ�ساعوا الكذب واأل�سقوا التهم 
بالعلماء، وادعوا اأنهم اأنا�س غير لئقين بال�سيا�سة واإن كل ما حدث هو اإ�سم للد�ستور فقط«.

- رو�سة الزهراء: اأو جنة الزهراء، المقبرة الكبيرة الواقعة جنوب طهران واإلى غربها 
ال�سهيد به�ستي  الثورة و�سهداء الحرب واأ�سهرهم:  ُدفن فيها �سهداء  مرقد الإمام الخميني، 

وال�سهيد �سمران.
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بهما.  بتمسكهم  إستقامة نهجهم  وتُعرف  الثقلين،  بمسيرة  األطهار  يُعرف خط 
الميامين عليهم  الخاتم صلی اهلل عليه وآله، ووصية االئمة  الرسول  فهما وصية 
السالك نهجهم؛ وها هما  الخميني قدس سره   إمامنا  بعده، ووصية  السالم من 
كلماته..  من  شهر  كل  نقتبسها  ووصاياه،  المفدى  قائدنا  وجدان  في  حاضرين 

ويبقی الكثير من ذلك في أفعاله وتحركاته.

الثقالن
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لو لم تكن محبة اأهل البيت R والع�سق الجّيا�س لمثل هوؤلء 
العنا�سر الإلهيين والربانيين، لكان من الم�سّلم عدم بقاء تّيار الت�سّيع بهذه 

المعارف الم�ستحكمة وعبر الزمان والتاريخ مع وجود كل هذه العداوات. 
ولهذا ل ينبغي التقليل من �ساأن هذه العواطف وهذا الع�سق الجيا�س.

2010  06  03

ْيِه اأَْجرًا  َئُلُكْم َعَل ْس  اأجر الر�سالة هو المحبة والموّدة في القربة، ُ{قْل ل اأَ�
َة ِفي اْلُقْربى} وهذه نقطة فائقة الأهمية يجب الإلتفات اإليها.  َمَودَّ اإِلَّ اْل

فالخد�س في هذه المحبة باأي �سكٍل وباأية �سورة ُيعّد خيانًة لهذه الم�سيرة 
العظيمة لمحبة اأهل البيت واّتباعهم. يجب الحفاظ على هذه المحبة.

2010  06  03

اأحيانًا اإن بيتًا �سعريًا تتلونه له تاأثيٌر اأكبر من �ساعٍة واحدة من البحث 
الإ�ستدللي لمتفّوه ماهر... ومن الممكن مع هذه الإمكانية العظيمة، نقل 

معارف اأهل البيت بالإ�ستمداد من الأبعاد العاطفية اإلى اأعماق قلوب النا�س 
في اأرجاء هذا البلد وتعميقه.

ن�سر المعارف الإ�سالمية والمعنوية والثورية ب�سورة وا�سحة ون�سر 
محبة اأهل البيت R مهما اأمكن في القلوب وفي اأرواح النا�س؛ هذه 

م�سوؤولية ملقاة اليوم على عاتقنا جميعاً.
2010  06  03

افر�سوا اأنكم تريدون اأن تعّرفوا بفاطمة الزهراء �سالم اهلل عليها، 
فقوموا بذلك بحيث ي�ستلهم الم�سلم اأو المراأة اأو ال�ساب منها درو�س الحياة؛ 
د  في�سعر في قلبه بالخ�سوع والخ�سوع والتعّلق تجاه هذه المراأة التي تج�سّ

القدا�سة والطهارة والحكمة والمعنويات والجهاد... 
2010  06  03

نحن تابعون للكمال ون�سبو اإليه. فلو تمكّنا من اإيجاد الكمال في اأنف�سنا 
�سنفعل؛ ولو لم نتمّكن، فاإننا �سننجذب اإلى من هو �ساحب هذا الكمال 

وب�سكٍل طبيعي. فنقوم ببيان هذا الكمال في فاطمة الزهراء �سالم اهلل عليها 
وفي اأمير الموؤمنين عليه ال�سالة وال�سالم وفي الأئمة الأطهار عليهم اأف�سل 

ال�سلوات وال�سالم للم�ستمعين. حتى يرتوي م�ستمعنا من هذه المعرفة
2010  06  03

قوموا بترويج معارف اأهل البيت من خالل قوالب ال�سعر الجّيد
2010  06  03

نحن بحاجة اأن يقبل �سبابنا واأجيالنا بحيوية واأمل ورغبة وتفاوؤل 
بالم�ستقبل نحو الإيمان باهلل والإرتباط القلبي باأهل البيت.

2010  06  03
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دراية  أكثر  سواه  من  ومؤامراتهم؟  األعداء  بشرور  وإحاطة  معرفة  أكثر  سواه  من 
وعقله  وروحه  عداواتهم بجسده  الذي خبر  ال، وهو  وتحركاتهم؟ كيف  بخططتهم 
ببصيرته.  ووعيه  بعبادته  جهاده  امتزج  أن  ومنذ  األعوام،  وكرور  السنين  مر  علی 
وها هو اليوم قائدا يقف علی الثغر األول الذي يلي الشيطان األكبر وأعوانه يفضح 

بكلماته الصادحة خبث سرائرهم.

القائد يكشف األعداء
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اإن يوم فتح خرم�سهر  هو اليوم الذي تمّكنت فيه قواتنا الم�سحية 
من توجيه �سربٍة عظيمٍة؛ لي�س لبنية الجي�س العراقي فح�سب بل 
لهيكل نظام الإ�ستكبار العالمي الذي كان يدعم بعّدته وعدده الآلة 

الحربية للنظام البعثي. وما كان اأحٌد يت�سور اأن يحدث هذا الأمر، 
ولكنه تحقق.. 

2010  05  24

كان العدو يعتمد على المادة. ومن المعلوم اأن القدرة المادية 
ل تقوى على مواجهة هذه المعنويات الفوارة و)القيم( الإن�سانية 

والوقوف مقابلها. واليوم فاإن الأمر كذلك. 
2010  05  24

اليوم اإن القوى المادية مع كل ما تمتلكه من قدرة ـ باأموالها 
و�سناعتها وتكنولوجيتها المتطورة وتطوراتها العلمية ـ ل تملك 

القدرة على مواجهة هذه المجموعة الإن�سانية التي جعلت الإيمان 
والعزم والهمة والت�سحية معايير عملها وتحركاتها.

2010  05  24

اأولئك الذين وقفوا بوجه �سعب اإيران ومجاهديه في ذلك الزمان هم 
عين هوؤلء الذين يقفون اليوم مقابل �سعب اإيران؛ فعلينا اأن نعرفهم. 
ففي ذلك الوقت كانت اأمريكا والناتو وبريطانيا وفرن�سا واألمانيا تمد 

�سّدام بال�سالح الكيميائي والأ�سلحة الحربية والطائرات والخطط 
الع�سكرية والمعلومات اليومية لميادين القتال... هوؤلء هم الذين 

وقفوا خلف �سّدام وها هم اليوم اأنف�سهم .....اإن الذين يرتكبون 
الجرائم اليومية في باك�ستان، وفي اأفغان�ستان تلك المجازر منذ 

�سنوات، وياأ�سرون المدنيين؛ في العراق بطريقة وفي فل�سطين ب�سكل 
اآخر، اأولئك الذين يدعمون القوة ال�سيطانية للكيان المحتل للقد�س 

هم نف�س اأولئك.. وهم اليوم في مواجهة �سعب اإيران، هوؤلء هم اأنف�سهم 
الذين دعموا �سّدام قبل 28 �سنة. لقد ُهزموا في ذلك الوقت وِثقوا 

باأنهم �سُيهزمون اليوم.
2010  05  24



لو كان اليوم هو اليوم الأول في هذه المواجهة لكان من الممكن اأن 
تتزلزل بع�س القلوب؛ لكن اليوم لي�س هو اليوم الأول. واحد وثالثون 

�سنة وهذه المواجهة تحدث باأ�سكاٍل مختلفة: بالهجوم الع�سكري 
وال�سيا�سي والح�سار الإقت�سادي والتهديدات المختلفة. جاء روؤ�ساء 
عديدون في الدول المت�سلطة وذهبوا، لكن �سعب اإيران �سمد... . لو 

كان لدى اأعداء المعنويات والقيم الإ�سالمية واأعداء اإيران الإ�سالمية 
العزيزة اأمل في ذلك الوقت فهم اليوم يائ�سون. وهم ي�سعون دون اأمل... 

. هم ل يعرفون الطريق ول يعرفون �سعب اإيران، ويعملون ح�ساباتهم 
اليوم على اأ�سا�س ح�سابات مّر عليها ثالثون �سنة اأو اأربعون وخم�سون 
�سنة، مع زمن القدرة التي ل ُتقهر للقوى العظمى؛ ومثل هذه المقارنة 

خطاأٌ. فالعالم تغّير، وال�سعوب ا�ستيقظت.
2010  05  24

واليوم فاإن اأعداء الحقيقة واأعداء الإ�سالم واأعداء معرفة اأهل 
البيت R قد نزلوا اإلى الميدان باأدوات فّعالة؛ وهم اليوم اأكثر 

ت�سلحًا من اأي وقٍت م�سى، وي�ستخدمون الكثير من اأنواع واأ�سكال 
الو�سائل من اأجل اإ�سعاف هذا المجتمع الذي قد قام بحق ولفت 

عالم الإ�سالم اإليه واأ�سعف مخالب الإ�ستكبار المنحط ـ اأي مجتمع 
الجمهورية الإ�سالمية ومجتمع اإيران الإ�سالمية ـ

واأي�سًا من اأجل التقليل من قدراته واإزالة عّزته عند ال�سعوب 
الإ�سالمية والأمة الإ�سالمية؛ فهم ي�سعون لأجل هذه الأمور.

2010  06  03

اأعداء �سعب اإيران هم اأعداًء غالظ. فجميع الظالمين والناهبين 
والراأ�سماليين الكبار وع�سابات الهيمنة ومافيات الثروة يقفون 

بوجهكم. واأنتم قد قطعتم عليهم الطريق واأوجدتم لهم الم�ساكل. 
�سعب اإيران قد كان له طوال هذه ال�سنوات حركٌة موؤثرٌة جداً. فهذه 

العداوات التي يظهرونها، وهذه الكراهية التي ي�سعرون بها تجاه �سعب 
اإيران لي�ست اإعتباطية.

فلو لم تجعلوا طريق هذه ال�سرقات �سعبًا و�ساقاً، ولو لم توجدوا 
اأمام ت�سلط الإ�ستكبار و�سيطرته عائقاً، لما كانوا يعادونكم بهذا 
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الم�ستوى. فهوؤلء الأعداء اليوم هم ب�سدد اإفراغ �سعب اإيران من محتواه 
النه�سوي ـ الذي هو الإيمان الوا�سح الم�ستدل. وي�ستعملون لأجل ذلك 

اأنواع الأ�ساليب ويرّوجون بالباطل ويخلقون المالهي؛ �سواء المالهي 
الفكرية اأو ال�سهوانية اأو ال�سيا�سية وي�سعلون الفتن؛ فكل هذه نابعٌة 

من �سيا�سٍة. 
2010  06  03

اأولئك الذين هم ب�سدد تغيير هوية الثورة ل يقومون بذلك في 
العادة تحت راية ظاهرة ويافطة ر�سمية؛ فهم ل يتحركون بحيث يعلم 
اأنهم بهذا التحرك يخالفون بل اأنهم اأحيانا يفعلون �سيئا تحت عنوان 
تاأييد حركة الثورة. وربما يقومون بذلك بادعاء تاأييد الثورة، يقومون 

بمبادرات اأو يطرحون اأقواًل ثم يوجدون اإنحرافا بزاوية معينة حتى 
تبتعد الثورة عن توجهها ال�سا�سي كليًا وتنحرف. 

2010  06  04

ل ي�سح اأن نقبل اأن اأمريكا واإنكلترا وال�سي اآي اإي والمو�ساد وطالب 
ال�سلطة والمنافقين يتفقون وياأتلفون حول محور واحد ويجتمعون 

حوله ثم يدعي ذلك المحور اأنه من خط الإمام! فهذا ل ي�سح ول يمكن 
قبوله.

ل ي�سح الإئتالف مع اأيٍّ كان. فعلينا اأن ننظر اإلى اأعداء الإمام 
بالأم�س ما هي مواقفهم تجاهنا. فاإذا راأينا اأن مواقفنا هي بحيث تجعل 

اأمريكا الم�ستكبرة وال�سهيونية الغا�سبة وعمالء القوى المختلفة 
المخالفين والمعادين لالإمام والإ�سالم والثورة يعّظموننا ويحترموننا 
فعلينا اأن ن�سك في موقفنا؛ وعلينا اأن نعلم اأننا ل ن�سير على الطريق 

ال�سحيح والم�ستقيم. فهذا معياٌر، وهو مالك.
2010  06  04
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اإن ما جرى بالن�سبة للق�سية الفل�سطينية في ال�سنة الأخيرة اأو 
خا�سة في الأ�سهر الأخيرة ويجب الإهتمام به اأكثر هو ق�سية تهويد 
فل�سطين، وال�سيا�سة التي ينتهجها الكيان ال�سهيوني هي اإزالة الآثار 

الإ�سالمية ومحوها تدريجيًا من مناطق فل�سطين وال�سفة الغربية 
لنهر الأردن، رغم اأنهم ي�سرحون والعالم يقّر باأن هذه المنطقة 

منطقة محتلة والكثير من القرارات الدولية توؤيد ذلك لكنهم يريدون 
تهويد هذه المناطق؛ اإن�ساء الم�ستوطنات ال�سهيونية الظالمة 

وغير القانونية وهدم منازل الفل�سطينيين وتغيير معالم الخليل في 
مدينة القد�س بهدف التهويد لإقتالع جذور الإ�سالم من فل�سطين، كما 

يت�سورون وكما يتخيلون.
2010  06  04

التحرك الأخير الذي قام به ال�سهاينة اأي �سرب هذه ال�سفن التي 
كانت تاأتي ببع�س المواد الالزمة اإلى غزة لك�سر هذا الح�سار، �سرب 

هذه ال�سفن في المياه الحرة ولي�س في المياه الإقليمية لهذا الكيان، 
يمكن النظر اإليه من بعدين:

اأوًل الطبيعة الهمجية والوح�سية لل�سهاينة التي فهمها العالم. 
العالم يجب اأن يدرك، ال�سهاينة يدعون باأننا قمنا بهذا الهجوم لأجل 

تفتي�س هذه ال�سفن اأو لنمنعها من الدخول اإلى المياه لكنهم يكذبون 
بال ريب، لقد خططوا للهجوم وانطلقوا للهجوم والأهداف وا�سحة، 

ولو اأنهم ذهبوا حتى للن�سيحة فاإنهم ت�سرفوا خالفًا لكل القوانين 
الدولية... والنقطة الثانية، ال�سهاينة اأخطاأوا في ح�ساباتهم خطاأً 
فادحاً، هذه الأخطاء اأخذت تتكرر في ال�سنين الأخيرة، الهجوم �سد 
لبنان كان خاطئاً، الهجوم �سد غزة، الهجوم �سد هذا الأ�سطول كان 
خاطئًا اأي�ساً، هذه الأخطاء تتكرر واحدًا تلو الآخر وهذا يدل على 

اأن الكيان ال�سهيوني الغا�سب، اأخذ يقترب من نهايته المحتومة اأي 
ال�سقوط والزوال. 

2010  06  04
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الحادث المهم الآخر والذي يح�سن من �سعبنا اأن يهتم به لأهميته 
ولمغزاه هو ما ح�سل في الإجتماع المطول الذي جرى لإعادة النظر 

في اإتفاقية الحد من اإنت�سار الأ�سلحة النووية في نيويورك...هذا 
الإجتماع تم عقده اأ�سا�سا لتتمكن القوى الظالمة من منع الدول 

وال�سعوب التي لم تح�سل على التقنية النووية وللحد اأكثر من تو�سل 
هذه ال�سعوب اإلى التقنية. كانوا يريدون ذلك وكانوا قد خططوا لذلك 

خا�سة بالن�سبة للجمهورية الإ�سالمية ليبرزوا اأحقادهم الدفينة، 
ولكن ما ح�سل كان عك�س ما خططوا له.... تمخ�ست نتيجة هذا 

الإجتماع المطول بتكليف القوى )النووية( من قبل 189 دولة 
بالتخل�س من الأ�سلحة النووية، بمنع اإنتاج ا�سلحة جديدة واأقرت هذه 

الدول حق التو�سل اإلى التقنية النووية ال�سلمية لكل الدول الأخرى 
واأي�سًا تمت اإدانة الكيان ال�سهيوني وفر�س عليه اللتزام بقرارات 

المعاهدة بالرغم من �سعي القوى الحا�سنة لهذا الكيان لكي ل ُيدان 
هذا الكيان... وهذا يدل على اأن الهيمنة الأمريكية المتغطر�سة و�سائر 
القوى المت�سلطة والمهيمنة لم تعد ذات مكانة بحيث توؤثر على الراأي 

العام العالمي ول ت�ستطيع اأن توؤثر على مجرى الأحداث في العالم.
2010  06  04
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وتوجيهاته  كلماته  نر�سد  �سهر  كل  في 
فنجده )دام ظله( مر�سدا حيث عّز المر�سد 
في  يتقدمنا  الفتن  مدلهمات  في  ودليال 
الذي  اأثره  لنقتفي  ويدعونا  و�سلوكه  عمله 
هو اإثر ال�سديقين والأولياء ل يترك مجال 
وو�سية  وموعظة  كلمة  معها  وله  اإل  فئة  اأو 
جميعا  ي�سملنا  واأمر.  وحكم  ون�سيحة 
واحد  فلكل  ون�ساء.  رجال  و�سباب  م�سوؤولين 
العظيمة.الإمام  قيادته  من  ن�سيبه  منا 

الخميني في كلمات القائد

مسؤولياتنا يحددها القائد
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اأنتم اأيها ال�سباب الأعزاء يا ابنائي الأعزاء اأرجو منكم اأن تعملوا على 
مطالعة تفا�سيل هذه العمليات )عمليات بيت المقد�س(

2010  05  4

يا اأيها ال�سباب اإعرفوا قدر هذه الفر�سة ال�سبابية وهذه الطاقة 
والإ�ستعداد. فبيدكم هذه الفر�سة للتكامل والرفعة، قّدروها. 

2010  05  24

لو لم تكن محبة اأهل البيت R والع�سق الجّيا�س لمثل هوؤلء العنا�سر 
الإلهيين والربانيين، لكان من الم�سّلم عدم بقاء تّيار الت�سّيع بهذه المعارف 

الم�ستحكمة وعبر الزمان والتاريخ مع وجود كل هذه العداوات. ولهذا ل 
ينبغي التقليل من �ساأن هذه العواطف وهذا الع�سق الجيا�س.

2010  06  03

اأنتم ترون في القراآن اأن اأجر الر�سالة هو المحبة والموّدة في القربة، 
َة ِفي اْلُقْربى } وهذه نقطة فائقة  َمَودَّ ْيِه اأَْجرًا اإِلَّ اْل َئُلُكْم َعَل ْس ُ{قْل ل اأَ�

الأهمية يجب الإلتفات اإليها. فالخد�س في هذه المحبة باأي �سكٍل وباأية 
�سورة ُيعّد خيانًة لهذه الم�سيرة العظيمة لمحبة اأهل البيت واّتباعهم. 

يجب الحفاظ على هذه المحبة.
2010  06  03

اأحيانًا اإن بيتًا �سعريًا تتلونه له تاأثيٌر اأكبر من �ساعٍة واحدة من 
البحث الإ�ستدللي لمتفّوه ماهر. ح�سناً، اإن هذا يمّثل اإمكانيًة كبيرًة؛ 

ويجب الإ�ستفادة الجيدة من هذه الإمكانية. ومن الممكن مع هذه الإمكانية 
العظيمة، نقل معارف اأهل البيت بالإ�ستمداد من الأبعاد العاطفية اإلى 

اأعماق قلوب النا�س في اأرجاء هذا البلد وتعميقها؛ ولي�س هذا بالأمر القليل. 
2010  06  03

نحن بحاجة اإلى اأن نثّبت اإيماننا ويبقى مع الأيام ول تزلزله الأمواج 
المختلفة لتبليغات اأعدائنا؛ فنحن دومًا بحاجة اإلى هذا.

2010  06  03



ينبغي تقوية هذا الإيمان الذي هو منطلق القيام والثبات وال�سمود.. 
واأحد العوامل التي يمكن اأن توؤدي هذا العمل الكبير هو ن�سر المعارف 

الإ�سالمية والمعنوية والثورية ب�سورة وا�سحة ون�سر محبة اأهل البيت 
R مهما اأمكن في القلوب وفي اأرواح النا�س؛ فهذه م�سوؤولية ملقاة اليوم 

على عاتقنا جميعاً.
2010  06  03

اإذا كنتم تريدون اأن تعّرفوا بفاطمة الزهراء �سالم اهلل عليها، فقوموا 
بذلك بحيث ي�ستلهم الم�سلم اأو المراأة اأو ال�ساب منها درو�س الحياة؛ في�سعر 
د القدا�سة  في قلبه بالخ�سوع والخ�سوع والتعّلق تجاه هذه المراأة التي تج�سّ

والطهارة والحكمة والمعنويات والجهاد... 
2010  06  03

قوموا بترويج معارف اأهل البيت من خالل قوالب ال�سعر الجّيد.
2010  06  03

اأّن قراءة المراثي يجب اأن تكون ملت�سقة ب�سدق الواقعة. �سحيٌح اأنكم 
تريدون اأن تبكوا م�ستمعيكم، ولكن هذا البكاء يمكن اأن يتحقق من خالل 

اإظهار الجانب الفني في بيان الواقعة، ل بذكر وقائع ل اأ�سل لها...
2010  06  03

نحن نتحّمل م�سوؤوليات كبيرة؛ اأنا واأنتم والحكومة والم�سوؤولون الآخرون؛ 
جميعنا. ومثلما ذكرت في ذلك اليوم عند مرقد الإمام ب�سرورة اإدخال 

الح�سابات المعنوية. ول نكتفي بالقول »اأن على الإن�سان اأن يعمل« باللحاظ 
العقالني؛ كال فاإن اهلل تعالى اأي�سًا �سي�ساألنا بمقدار ما اأعطانا من الإمكانات، 

بمقدار النعمة التي حبانا بها، هناك م�ساءلة وموؤاخذة.
2010  06  03

علينا اأن ناأخذ بعين الإعتبار خا�سيتين: »التوجه نحو الأهداف« 
و«الواقعية«.. فعلينا اأن ننظر اإلى الأهداف. فتكون درجات �سّلم الإرتقاء 

مطابقًة للوقائع الموجودة وتكون كل واحدٍة منها على طريق الو�سول اإلى 
الأهداف.

2010  06  03
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عندما تدخلون اإلى المجل�س واإلى الجل�سة العامة ويتم طرح قانون 
ويجري الحديث عن الموافقة والمخالفة �ستكون كل نقطٍة ُتذكر معروفة. 

فال ينبغي اأن يكون الإن�سان خالي الذهن ي�ستمع اإلى الكالم الموافق 
والمخالف وكاأنه �سيٌء في الهواء؛ فيكون قراره غير م�ستنٍد اإلى حجٍة ودليل؛ 

�سواء ب�ساأن القانون اأو ب�ساأن بع�س القرارات الأخرى... فما يتم درا�سته 
م�سبقًا يجعل الإن�سان �ساحب حجة.

2010  06  03

اأعماق قلوبنا بّينة عند اهلل. فاإذا قمنا بعمٍل اأكثر من م�ستوى تكليفنا 
ولم يطلع عليه اأحد ولم ي�سكره اأحد، ولكن اهلل عرفه، والكرام الكاتبون 

رنا ولم يّطلع اأحد علينا، وتظاهرنا وظن  كتبوه، �سي�سكره اهلل. ولو ق�سّ
الجميع عك�س ذلك، اأننا قمنا بالعمل ب�سكل �سحيح في حين اأننا في 

الخفاء مق�سرون، فما عرف اأحد ولم يلمنا واحد، لكن الكرام الكاتبين يرون، 
وي�سجلون و�سوف يحا�سبنا اهلل. 

2010  06  03

اأو�سي جميع الإخوة والأخوات الأعزاء الم�سّلين بمراعاة التقوى، فاهلل 
َ َوُقوُلوا َقْوًل �َسِديًدا...  ُقوا اهللَّ ِذيَن اآَمُنوا اتَّ َها الَّ �سبحانه وتعالى يقول {َيا اأَيُّ

وَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا  سُ َ َورَ� ِلْح َلُكْم اأَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيِطْع اهللَّ ُي�سْ
َعِظيًما} اإن تقوى اهلل يجب الإلتزام بها في كل اأعمالنا وت�سرفاتنا واأقوالنا 

بل وحتى في اأفكارنا وت�سوراتنا.
2010  06  04

اإن و�سية الإمام موجودٌة عندنا وهي تعبر بو�سوح عن مكنوناته ب�ساأن 
م�ستقبل الثورة، وعلينا اأن ل ن�سمح باأن ُتطرح هذه ال�سواخ�س ب�سكل خاطئ 

اأو اأن تبقى مخفية اأو ُتن�سى. لو اأ�ساأنا تبيين هذه ال�سواخ�س، واأخطاأنا في 
عر�سها، يكون حالنا كمن اأ�ساع البو�سلة اأو خربها وهو يعبر م�سيرًا بحريًا اأو 

�سحراويًا ل طريق فيه، ف�سوف يبقى حائراً. 
علينا اأن نحدد مواقف الإمام ب�سكل وا�سح ونا�سع ـ كما طرحها هو وكما 

كتبها؛ فهذا هو مالك نهج الإمام وخطه و�سراط الثورة الم�ستقيم.
2010  06  04
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اإذا كانت هذه الثورة ينبغي اأن ت�سير على نهج الإمام فلذلك علينا اأن 
نبين نهج الإمام، علينا اأن نبين مواقف الإمام وعلينا اأن ل نقوم بتغيير 

هذه المواقف الحقيقية لير�سى عنا فالن اأو عاّلن اأو نغطي على البع�س 
ول نطرحها، ل ينبغي من اأجل اإر�ساء هذا وذاك اإنكار بع�س مواقف الإمام 

الحقيقية اأو اإبقائها مخفية.
2010  06  04

يجب اأن نح�سر الإمام ب�سراحة اإلى و�سط الميدان. واأن نعّرف 
ب�سراحة على مواقفه �سد الإ�ستكبار و�سد الرجعية و�سد ليبرالية الغرب 

الديمقراطية، ومواقفه �سد المنافقين واأ�سحاب الوجهين.
2010  06  04

خا�سة اأقول لل�سباب: اإذهبوا واقراأوا و�سية الإمام، هذا الإمام الذي زلزل 
العالم، هذا الإمام يتجلى في هذه الو�سية، في هذه الآثار والأقوال.

2010  06  04

اإن الجمهورية الإ�سالمية هي جمهورية اأي تعتمد على اأراء ال�سعب؛ 
واأي�سًا اإ�سالمية اأي تعتمد على ال�سريعة الإلهية.. فكل من يفكر بخالف هذا 

فيما يتعلق بحاكمية نظام الجمهورية الإ�سالمية اإنما يخالف فكر الإمام؛ 
2010  06  04

التولي والتبري في الميدان ال�سيا�سي ينبغي اأن يكون تابعًا للفكر 
والمباني الإ�سالمية والدينية؛ وهنا يجب على الإن�سان اأن يجعل هذا الأمر 

مالكًا ومعياراً، وينظر ماذا يريد اهلل �سبحانه وتعالى منه.
2010  06  04

على الإن�سان عندما يريد اأن يقوم باأي عمل اأن يجعل هدفه بالدرجة 
الأولى ك�سب ر�سا اهلل؛ ل الح�سول على الن�سر اأو الو�سول اإلى القدرة اأو 

تح�سيل الوجاهة عند زيد وعمرو. فالهدف الأول هو ر�سا اهلل. هذا واحٌد. 
ثم بعدها الإطمئنان والثقة بالوعد الإلهي. فعندما يكون هدف الإن�سان 

ر�سا اهلل فاإنه يثق ويطمئن لوعد اهلل، وهناك لن يكون للياأ�س من معنى ول 
للخوف اأو الغفلة اأو الغرور كذلك.

2010  06  04
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لو حكمتم ب�ساأن ذلك الذي تخالفونه وتعادونه بغير ما هو الواقع فاإن 
هذا ُيعد تعديًا عن جادة التقوى. وها هنا اأكرر الآية ال�سريفة التي ذكرتها 

في البداية: {يا اأيها الذين اآمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوًل �سديدا} القول 
ال�سديد هو الثابت وال�سحيح؛ فهكذا ينبغي اأن نتكّلم. 

اأريد اأن اأقول ل�سبابنا الأعزاء، �سبابنا الموؤمنين والثوريين وع�ساق الإمام 
الذين يتحدثون ويكتبون ويعملون اأن يلتفتوا ب�سكل كامل. فال ينبغي اأن 
تجرنا مخالفتنا لأحد اأن نتعدى ونتجاوز عن جادة الحق فيما يتعلق به 

فنظلمه؛ كال، ل ينبغي اأن نظلم اي اأحد... . فال تقولوا اإل الحق وال�سدق 
والذي يمكنكم اأن تظهروه في محكمة العدل الإلهي ل اأكثر. 

2010  06  04

يوجد خطوٌط اأخرى فيما يتعلق بنهج الإمام وخطه يمكن بيانها.... 
ومن الم�ستح�سن اأن يفكر الإخوة ال�سباب اأهل الفكر والتحقيق والطالب 

والجامعيون حول هذه المباني ويعملوا عليها، فال تبقى مجرد متن؛ بل يتم 
تو�سيحها ب�سكل �سحيح و�سرحها.

2010  06  04

علينا الإلتفات ويجب اأن نتحرك بالتقوى. فما يجعلنا اأقوياء هو 
التقوى؛ وما يجعلنا بماأمن من ال�سرر هو التقوى؛ وما يمكننا من الإ�ستمرار 

على هذا الطريق حتى الو�سول اإلى الأهداف العليا الموؤملة هو التقوى.
2010  06  04
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يذكرك  قائدنا  �سمعنا  كلما  الإمام  اأيها  بفقدك  الأحزان  تتفجر 
وكاأنك رحلت عما قريب؛ وتبتهج القلوب بذكرك كلما �سمعنا قائدنا 
ي�ستح�سرك وكاأنك اأنت هو وهو اأنت. ما راأينا ول �سمعنا من هو اأ�سد 
تعي�س  العظيم.  قائدنا  من  بنهجك  وتم�سكا  بك  واإعتزازا  لك  فقدا 
دوما بيننا طالما اأن وديعتك حي يرزق يحمل على الأعداء ويجاهد 
بنهجك الح�سيني الرائد.ففي كل �سهر لك في كلمات القائد عبرة 

وذكرى وكاأنك بحر ل تنفد.

كلمات القائد
في  اإلمام الخميني
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نحن بحاجة لأن يفتخر �سبابنا اليوم باأنهم اأبناء اإيران الإ�سالمية؛ اأن 
يفتخروا بوجود الإمام والجمهورية الإ�سالمية؛ 

2010  06  03

وخا�سة اأقول لل�سباب: اإذهبوا واقراأوا و�سية الإمام، هذا الإمام الذي زلزل 
العالم، هذا الإمام يتجلى في هذه الو�سية، في هذه الآثار والأقوال.

2010  06  04

بم�سيئة اهلل نقيم �سالة الجمعة هذه بمنا�سبة الذكرى الواحدة 
والع�سرين لرحيل الإمام الخميني الراحل ر�سوان اهلل تعالى عليه، باإحترام 

وتكريم مقام هذه الآية العظمى هلل واأن نحفظ ذكرى وا�سم اإمامنا العظيم 
المبارك باإحياء ذكراه في القلوب وعلى الأل�سن في  اأجواء حياتنا، ونم�سي 

قدما.
2010  06  04

ننظر اإلى الإمام من حيث اأنه �ساخ�س ومعلم محدد. وهذه النظرة لها 
اأهميتها لأنها تعبر عن التحدي الرئي�سي في جميع التحولت الإجتماعية 
الكبرى ومنها الثورات، وهو �سيانة هذه التوجهات ال�سا�سية لهذه الثورة اأو 

هذا التحول. 
2010  06  04

اإنني اأقول اأن اأف�سل الموؤ�سرات والعالئم تكمن في نف�س الإمام وفي خط 
الإمام، الإمام هو اف�سل �ساخ�س لنا.

2010  06  04

بالن�سبة لالإمام العظيم الذي كان تلميذ هذه المدر�سة وكان تابعًا لنهج 
هوؤلء الأنبياء العظام، فاإن هذا المعنى ينطبق عليه اي�سا. الإمام  نف�سه 

ي�سكل ابرز ال�سواخ�س؛ اأفعاله واقواله. 
2010  06  04



اإن هوية الإمام و�سخ�سيته هي بهذه المواقف التي اأظهرها بنف�سه 
باأ�سرح بيان واأو�سح األفاظ وكلمات. هي هذه الأمور التي هّزت العالم. نف�س 

هذه المواقف ال�سريحة هي التي جعلت الجماهير الغفيرة تميل اإلى �سعب 
اإيران وجعلت الكثيرين يتبعون هذا ال�سعب. اإن هذه النه�سة العالمية 

العظيمة التي ت�ساهدون عالئمها اليوم في اأرجاء عالم الإ�سالم اإنما تحققت 
من خالل هذا الطريق. فيجب اأن نح�سر الإمام ب�سراحة اإلى و�سط الميدان. 

واأن نعّرف ب�سراحة على مواقفه �سد الإ�ستكبار و�سد الرجعية و�سد 
ليبرالية الغرب الديمقراطية، ومواقفه �سد المنافقين واأ�سحاب الوجهين. 

اأولئك الذين تاأثروا بتلك ال�سخ�سية العظيمة اإنما �ساهدوا هذه المواقف 
وخ�سعوا لها.

2010  06  04

الإمام بدون خط الإمام هو لي�س ذلك الإمام الذي �سحى ال�سعب الإيراني 
ب�سبب اأنفا�سه وهدايته وجعل اأرواحه على اأكفه واأر�سل اأبناءه اإلى اأتون 

الموت، ولم يبخل بنف�سه وماله واأوجد اأعظم حركة في القرن المعا�سر في 
هذه المنطقة من العالم. فالإمام بدون خط الإمام هو اإمام فاقد للهوية. 

و�سلب الهوية عن الإمام ل يخدم الإمام. فمباني الإمام كانت وا�سحة. هذه 
المباني ـ اإذا لم يرد الإن�سان اأن يجامل ـ تنعك�س في كلمات الإمام وخطبه 
ور�سائله وخ�سو�سًا في و�سيته ـ التي هي اخت�سار لجميع تلك المواقف. 

2010  06  04

اإنه لمن الإعوجاج الفكري اأن ننكر مواقف الإمام. 
2010  06  04

اإن جاذبة الإمام ودافعيته اأمٌر م�سهوٌد ملفت. اإن ما �سكل المبنى والمعيار 
لجاذبية الإمام ودافعيته هو الإ�سالم... الإمام لم يكن يعادي اأحدًا معاداًة 

�سخ�سية. ولو ُوجدت بع�س المكدرات ال�سخ�سية فاإن الإمام كان ي�سعها 
تحت قدميه؛ لكن العداء من اأجل الإ�سالم كان اأمرًا جديًا جدًا عند الإمام.... 

ومثل هذا الأمر كان اأحد ال�سواخ�س الأ�سا�سية في حياته ومدر�سته.
2010  06  04

الإمام كان ي�سع الح�سابات المعنوية في المقام الأول عند اتخاذه 
للقرارات وفي تدابيره.

2010  06  04
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لم ُيبتَل الإمام حينما كان وحيدًا بالخوف اأو الياأ�س؛ وكذلك عندما كان 
كل �سعب اإيران يهتف بنداء واحد باإ�سمه، بل ال�سعوب الأخرى التي كانت 
تع�سقه وتظهر ذلك، فاإنه لم يغتر. . عندما وقعت خرم�سهر اأ�سيرة بيد 

المعتدين العراقيين لم يياأ�س الإمام وكذلك عندما تحررت خرم�سهر على يد 
المجاهدين ال�سجعان والم�سحين لم يغتر الإمام؛ بل قال اإن اهلل هو الذي 

حرر خرم�سهر... كان الإمام واثقًا بوعد اهلل. 
2010  06  04

واإحدى الأمور الموجودة في هذا المجال هو رعاية الإمام للتقوى ب�سكل 
مده�س وفي جميع الأمور.

2010  06  04

الإمام مظهر الثورة، مظهر الدين، مظهر تلك التطلعات التي كان يدعو 
اإليها وهو اأول من فّتح اأعيننا على هذه الأهداف وهدانا باتجاهها؛ هو الذي 

دعا اإلى اقتدار هذا ال�سعب من اأجل طي مدارج ال�سمو والكمال. فعندما يقّدر 
النا�س اإن�سانًا بهذه الخ�سائ�س، فهذا يعني اأنهم يحترمون هذه الأهداف 

والمبادئ.
2010  06  8

ن�ساأل اهلل تعالى اأن يفرِح روح اإمامنا العظيم المطهر ـ الذي هو فاتح هذا 
الفتح الكبير وفاتح هذا الطريق ـ ويرفع من درجاته.

2010  06  08

اللهم! اأبرز يومًا بعد يوم الإمام و�سخ�سيته والهوية الواقعية لهذه الثورة 
بين اأفراد �سعبنا. اللهم! اإر�س عنا القلب المقد�س لولي الع�سر؛ وار�س عنا 

الأرواح الطيبة ل�سهدائنا، وار�س عنا روح اإمامنا العظيم المطهر.
2010  06  04
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الإمام.  اإلى  يوم  ذات  ذهبنا  الإمام:  عن  ذكرى  لكم  واأنقل 
اأن  اريد  ل  الذي  الأ�سخا�س  اأحد  ب�ساأن  راأيه  عن  �ساألته  واأنا 
اأذكره الآن؛ فقد كان من الوجوه المعروفة على م�ستوى العالم 
الإ�سالمي في ع�سٍر قريٍب منا حيث �سمع الجميع عنه وكانوا 
ـ تاأمل الإمام قلياًل ثم قال: »ل اأعرف«. ثم بعد ذلك  يعرفونه 
ذكر جملًة فيها �سيء من الذم ب�ساأنه. ثم انتهى الأمر. في اليوم 
التالي اأو الذي يليه ـ ل اأذكر بال�سبط ـ ذهبنا اإلى الإمام �سباحًا 
الغرفة  اإلى  دخلت  اأن  فبمجرد  معه.  عمل  لدينا  كان  حيث 
وجل�ست وقبل اأن اأذكر ما جئت من اأجله على �سعيد العمل قال 
لي الإمام: »فيما يتعلق بذلك ال�سخ�س الذي �ساألت عنه اأم�س 
التي  الجملة  تلك  بمحو  قام  اأنه  اأي  اأعلم«.  ل  فقط  قبلها  اأو 
فيها �سيٌء من الذم والتي ذكرها بعد قوله ل اأعلم. اأنظروا هذا 
اأمٌر مهٌم جداً، فتلك الجملة لم تكن �سبابًا اأو اإ�ساءة اأو تهمة؛ 
ولح�سن الحظ فاإنها كانت قد ُمحيت تمامًا من ذاكرتي؛ فاإما اأن 
اأعلم  ل  حفظي؛  قلة  ب�سبب  اأو  المعنوي  ت�سرفه  ب�سبب  ذلك 
اأنها كانت جملة فيها �سيء من  اأذكره تمامًا  ما  ماذا كان، ولكن 
في  اأو  يومين  بعد  بمحوه  قام  الليلة  تلك  في  ذكره  فما  الذم. 
اليوم التالي، فقال كال، فقط ل اأعلم. اأنظروا هذه اأ�سوٌة: {لقد 

كان لكم في ر�سول اهلل اأ�سوة ح�سنة}.
2010  06  04
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الكتاب: العودة إلی نهج البالغة

 ،Q في يومنا هذا تتشابه الظروف مع ظروف حكومة أمير المؤمنين«
فالعصر إذًا هو عصر نهج البالغة. ولهذا ينبغي أن ننظر إلی وقائع  العالم 
والمجتمع من المنظار الدقيق والناقد ألمير المؤمنين Q لإلطالع علی 
الكثير من الحقائق، ومعرفة طرق حل المشاكل والمعضالت. فنحن هنا نرى 

أن حاجتنا اليوم إلی نهج البالغة أكثر من أي وقت آخر.«
اإلمام الخامنئي



 »العودة الى نهج البالغة« عنوان يلخ�س هدف الكتاب الذي 
يحمل بين دفتيه  ثالث محا�سرات ل�سماحة الإمام القائد كان 

قد األقاها في موؤتمرات خا�سة باإحياء ذكر ودور كتاب »نهج 
البالغة«.

وقد تناولت هذه المحا�سرات ب�سكل اأ�سا�سي مو�سوع 
الحكومة في نهج البالغة، معناها، �سرورتها، من�ساأها، هدفها، 

مكانة ال�سعب في الحكومة وكذلك دور الحاكم وواجباته تجاه 
الحكومة وال�سعب، لتعود وتبّين من خالل ذلك حاجتنا للعودة 

اإلى نهج البالغة في ع�سرنا الحالي نظرًا لت�سابه ظروفنا 
اليوم بالظروف التي كانت �سائدة اأثناء حكم اأمير الموؤمنين 

Q ما يجعل الرجوع اإليه والإ�ستلهام من معينه حاجة 
ما�سة و�سرورة؛  وتنتهي هذه المحا�سرات بتقديم مجموعة 

من التو�سيات والإقتراحات حول كيفية الإ�ستفادة واإحياء 
ون�سر تعاليم هذا الكتاب المبارك الذي ي�سفه �سماحته بـ 

»تالي القراآن«.
وكما عّودنا �سماحته اأن يغو�س في م�ساألة المجتمع 
وق�ساياه الم�سيرية التي كانت �سبه غائبة عن م�سرح 

الأبحاث العلمية، واإذا ُوجدت ففي اأغلب الأحيان كانت عبارة 
عن عر�س كلي، فاإننا نجد اأنف�سنا هنا اأمام فكر جديد يترترع 

في رحاب روح جيا�سة ثابتة في اأر�س الأ�سالة متفرعة اإلى 
�سماء �سوؤون الحياة  باأبعادها الم�سيرية، ليبث في اأجواء 
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العالم الإ�سالمي الغارق في وحول القرون الما�سية للغربة 
التامة عن التعاليم الإجتماعية لالإ�سالم روحًا جديدة  من 

�ساأنها اأن تثمر نه�سة كبرى في اأرجاء العالم الإ�سالمي.
فمن كان يتطلع لأن ُتفتح له اآفاق الإ�ستفادة من المعين 

الالمتناهي لنهج البالغة، ل �سيما اإذا كان ممن يحمل هم 
ن�سر المعارف الإ�سالمية الأ�سيلة وجعلها في متناول الأجيال 

وال�سعب الم�سلم في كافة  اأرجاء العالم، فاإن هذا الكتاب 
�سي�سكل له بداية رائعة وغنية. 
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