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بعنوان تقديم

القائد المسدَّد

يقول اهلل تعاىل واعد ًا املجاهدين فيه} :والذين جاهدوا
فينا لنهدينهم �سبلنا{ .فهو وعد اهلل الذي ال يخلف امليعاد
�أن يهدي كل من يجاهد فيه وله ،وي�سدّ ده وي�أخذ بيده يف ظلمات
احلياة والفنت .وكلما ا�شتدّ اجلهاد واالجتهاد انهالت �أنوار الهداية
وتعاظمت نفحات العناية.
فكيف �إذا كان الإن�سان قائد املجاهدين ومقدمة طليعتهم
وقدوة قادتهم؟! هناك �ستفتح �أبواب ال�سماء وي�ؤيده اهلل بن�صره
وبامل�ؤمنني ،وت�سرع �إليه �إلهامات الغيب :وعد ًا غري مكذوب.
ها هو قائد الأمة املجاهدة والثوار الأبطال يعطينا كل يوم
در�س ًا وعربة .ويف كل كلمة وموعظة حكمة الإله الذي ي�ؤتي
احلكمة من ي�شاء .فرناه قائد ًا مت�ألّق ًا وول ّي ًا م�سدّ د ًا؛ تتجلى على
ل�سانه معاين الب�صرية ويف توجيهاته �أنوار الفرا�سة.
وكم يفرح ذلك قلوبنا لأنه يقدم لنا م�صداق ما نعتقد ومظهر
ما نظن بربنا الذي �أح�سن وفادتنا عندما فتح علينا باب اجلهاد
6

الذي فتحه خلا�صة �أوليائه :ثم جعلنا �أتباع رجل خميني يخرج
من قم ،وخليفته الذي تلوح على يديه رايات الظفر والن�صر.
ال زال هذا الويل يعدنا كل يوم مب�ستقبل م�شرق للم�ست�ضعفني
رغم ما نراه من دياجي الظلم وحلكة ال�ضيم؛ يخربنا �أن �أمريكا
�ستهزم ،و�أن الأعداء مهما فعلوا لن يقدروا على �شيء ،و�أننا مع
ذلك نزداد قوة يوما بعد يوم.
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-1كلمته في أعضاء التعبئة
في الهيئة العلمية
للجامعات
 10رجب 1431
2010 6 23
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
�أنا �شاكر جد ًا و�سعيدٌ جد ًا من �أن �أ�صدقاءنا ه ّي�أوا هذا اللقاء
جمع ُيظهر توليفة العلم
اجل ّيد .يف الواقع هذا اجلمع هو مظهر ٍ
والإميان؛ ف�أ�ساتذة اجلامعات ب�صبغتهم الربانية التعبوية هم
حميم وج ّيد.
مظهرتركيبة العلم والإميان .ولقا�ؤنا هذا هو لقاء
ٌ
وقد ا�ستمعت بدقة �إىل كلمات الأ�صدقاء وهم مي ّثلون �صلحاءنا،
�أنتم وهم؛ قد عر�ض الإخوة الأ�صدقاء �إقرتاحات جيدة؛
وبالطبع ف�إن بع�ض هذه الإقرتاحات تتعلق باحلكومة ـ الوزراء
املحرتمون امل�س�ؤولون حا�ضرون وعلى �أجهزة الدولة �أن تتابع تلك
الإقرتاحات ـ وبع�ض هذه الإقرتاحات لي�ست كذلك ،بل هي �أ�شمل
و�أو�سع من حدود الأجهزة التنفيذية  ،مما ينبغي �أن نفكر فيه،
و�إن �شاء اهلل ن�ستفيد منه وجنريه.
والإقرتاح الذي يتع ّلق بت�سمية يوم �شهادة ال�شهيد �شمران،

منوذج ًا ومظهر ًا لذلك ال�شيء الذي يو ّد الإن�سان �أن تتحرك
تربية �شبابنا وجامعيينا باجتاهه ،فال ب�أ�س بذلك.

يوم الشهيد شمران

با�سم يوم تعبئة الأ�ساتذة والأ�ساتذة التعبويني ،هو بنظري
اقرتاح ذو معنى ومغزى .فال�شهيد املرحوم �شمران كان حق ًا
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ال جاه وال منصب في
حياة الشهيد شمران

وحق هذا ال�شهيد العزيز �أي�ض ًا يوجب �أن نتحدّ ث عنه بب�ضع
كلمات .فهذا ال�شهيد �أو ًال كان عامل ًا؛ كان �شخ�ص ًا المع ًا وعظيم
الإ�ستعداد .وهو نف�سه كان يقول يل �أنّه يف تلك اجلامعة التي
در�س فيها يف الواليات املتحدة الأمريكية ،تلك الدرا�سات العليا
 وكما �أذكر  -ف�إنه كان �أحد �أف�ضل �إثنني يف تلك اجلامعة وعلىالتخ�ص�ص والفرع العلمي ـ وكان ي�شري �إىل تعامل
�صعيد ذلك
ّ
الأ�ساتذة معه وتطوره يف الأعمال العلمية .فقد كان عامل ًا بكل
املوازين .ويف ذلك الوقت كان م�ستوى الإميان القلبي (الع�شقي)
لهذا العامل يف درجة �أنه �أعر�ض عن الإ�سم واخلبز واملقام
والعنوان وامل�ستقبل الدنيوي الذي هو بالظاهر عقالئي ،وذهب
ليكون �إىل جانب الإمام مو�سى ال�صدر يف لبنان ويقوم بالأن�شطة
اجلهادية؛ كل ذلك كان يف تلك الفرتة التي كان لبنان مير ب�أ�صعب
و�أخطر مراحل حياته .نحن هنا قبل انت�صار الثورة ب�سنتني كنا
ن�سمع �أخبار لبنان وكيف �أن �شوارع بريوت �أ�ضحت متاري�س ون�سمع
حتركات ال�صهاينة وكيف �أن جماعة من داخل لبنان باتوا
عن ّ
يعملون لهم ،وكان هناك �أو�ضاع عجيبة ومبكية حاكمة على ذلك
البلد ،وكانت ال�ساحة كثرية الفو�ضى والت�شابك.
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ٌ
م�سجل
ويف ذلك الزمان و�صلنا ونحن يف مدينة م�شهد
�شريط ّ
عرفتنا
من املرحوم �شمران ،حيث كان ذلك �أول ارتباط ووا�سطة ّ
على املرحوم �شمران .ويف ال�شريط �ساعتان من الكالم ّ
يو�ضح فيه
ما كان يجري يف ال�ساحة اللبنانية .وكان بالن�سبة لنا ملفت ًا جد ًا؛
فرب�ؤية وا�ضحة ونظرة �سيا�سية يف غاية ال�شفافية والفهم لتلك
ال�ساحة ـ ما يجري يف تلك ال�ساحة املليئة بالفو�ضوية ،ومن مع

من ،ومن �ضد من ،وما هي نوايا الأطراف يف ا�ستمرار هذا التقاتل
الداخلي يف بريوت ـ كل ذلك يف
م�سجل
مدة �ساعتني يف �شريط ّ
�أر�سله لنا وو�صلنا .ذهب �إىل لبنان
وحمل �سالحه .وفيما بعد �أ�ضحى
معلوم ًا �أنه ميتلك ر�ؤية �سيا�سية
وفهم ًا �سيا�سي ًا و�صاحب م�صباح
ّ
ك�شاف ع�شوات يف تلك الفتنة.
فالفتنة ت�شبه ال�ضباب الكثيف
الذي يحول دون معرفة حقيقة
ما يجري؛ ولهذا ال بد من وجود
م�صباح يخرتق ال�ضباب؛ وهو تلك
ٍ
الب�صرية .فهناك حارب؛ وعندما
انت�صرت الثورة �أو�صل نف�سه �إىل
هنا .ومنذ بداية الثورة كان له
ح�ضو ٌر يف ال�ساحات احل�سا�سة.
فذهب �إىل كرد�ستان وكان له
ح�ضو ٌر ف ّعال يف املعارك التي جرت
هناك؛ ثم بعدها جاء �إىل طهران و�أ�ضحى وزير ًا للدفاع؛ وعندما
اندلعت احلرب ترك الوزارة وباقي املنا�صب احلكومية واملقامات
جانب ًا وجاء �إىل الأهواز ،حارب و�صمد �إىل حني �شهادته بتاريخ
 31خرداد لعام  60هـ� .ش� .أي �أنه مل يكن يعتني باملقام وال
ً
قيمة لديه.
الدنيا ،ومل يكن لكل زخارف احلياة
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ومل يكن رج ًال جاف ًا ال يفهم ّ
لذائذ احلياة ،بل على العك�س،
فقد كان لطيف ًا جد ًا وذ ّواق ًا وم�ص ّور ًا من الدرجة الأوىل ـ وكان
يقول يل �أنني التقطت �آالف ال�صور ولكنني ل�ست يف �أية واحدة
منها ،وذلك لأنني دائم ًا كنت امل�ص ّور ـ فقد كان فنّان ًا و�صاحب قلب
مفعم بال�صفاء؛ مل يدر�س العرفان النظري؛ ولع ّله مل يدر�س على
ولكن قلبه كان
أحد يف اي م�سلك توحيدي �أو �سلوك عمليّ ،
يد � ٍ
قلب ًا باحث ًا عن اهلل ،قلب ًا �صافي ًا �إلهي ًا ،من �أهل املناجاة واملعنويات.
االنصاف وحب اإلمام في حياة الشهيد شمران

كان �إن�سان ًا من�صف ًا .وال بد �أنكم على علم بق�ضية «باوه» ،حيث
�أن مدخلها كان يف املرتفعات ،فبعد عدة �أيام من املعارك هناك
حما�صرة؛ و�أحاط
وقع املرحوم �شمران مع عدة من �أ�صحابه يف
ٍ
بهم �أعداء الثورة من جميع اجلهات وكادوا ي�صلون �إليهم ،حينها
اطلع الإمام على الق�ضية و�أ�صدر بيان ًا �إذاعي ًا �أوجب على اجلميع
يتحركوا باجتاه باوه؛ ولقد �أذيع بيان الإمام يف الثانية بعد
�أن
ّ
الظهر؛ ويف ال�ساعة الرابعة �شاهدت يف �شوارع طهران كيف �أن
ً
مليئة باملدنيني والع�سكريني
ال�شاحنات مبختلف الأحجام كانت
وغريهم وهي تتحرك من طهران وغريها من املحافظات باجتاه
باوه .وبعد حادثة باوه ،عندما رجع املرحوم ال�شهيد �شمران �إىل
طهران وكنا يف �إجتماع � ،أراد �أن يقدّ م تقريره �إىل رئي�س الوزراء
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يف ذلك الوقت ،وكانت تربطه به منذ القدم عالقة حميمة .ويف
ذلك الإجتماع قال املرحوم �شمران :عندما �أذيع بيان الإمام يف
حترك
ال�ساعة الثانية ومبجرد ب ّثه وقبل �أن ي�صل اي خرب عن ّ
النا�س �شعرنا وك�أن احل�صار قد ُف ّك .كان يقول �أن ح�ضور الإمام
درجة ت�شبه يف �سرعتها الربق
وعزمه وبيانه كان م�ؤثر ًا �إىل
ٍ

ومبجرد �أن و�صل البيان ك�أن كل ال�ضغوط التي كانت
اخلاطف
ّ
ودب فينا الن�شاط
علينا �إرتفعت وفقد �أعداء الثورة معنوياتهمّ ،
وهجمنا عليهم ّ
وحطمنا احل�صار وا�ستطعنا �أن نخرج .هناك
غ�ضب رئي�س الوزراء وعتب على املرحوم �شمران قائ ًال ب�أننا نحن
قمنا بكل هذه الأمور وامل�ساعي فلماذا تن�سب كل ذلك �إىل الإمام؟!
�أي �أن املرحوم �شمران مل يجامل �أبد ًا ،بل كان من�صف ًا .مع �أنه كان
يعلم ب�أن هذا الكالم �سوف يوجد عتاب ًا ولكنه قاله.
معه من هنا �إىل الأهواز؛ ف�أول ذهاب لنا �إىل اجلبهة كان معه .ويف
عتمة الليل دخلنا �إىل الأهواز .كان كل �شيء خامد ًا .وكان العدو
م�ستقر ًا على بعد  11كلم من مدينة الأهواز .وكان معه حوايل
�سبعني رج ًال �أح�ضرهم معه من طهران؛ �أما �أنا فكنت لوحدي؛ وقد

التواجد والمشاركة

كان التواجد وامل�شاركة بالن�سبة له �أمر ًا دائمي ًا .فقد ذهبنا

ذهبنا �إىل هناك جميع ًا بطائرة �س ،130ومبجرد �أن و�صلنا ُ
وقدّ م
لنا تقرير ع�سكري خمت�صر طلب من اجلميع �أن يته ّي�أوا ويلب�سوا
لبا�س احلرب للذهاب �إىل اجلبهة .كانت ال�ساعة حوايل العا�شرة
ري جلب للذين كانوا معه ومل يكن لديهم
لي ًال ،وهناك وبدون ت�أخ ٍ
اللبا�س الع�سكري ،ثياب املجنّدين و�ألب�سهم �إياها ،فلب�س اجلميع.
وبالطبع قلت له �أميكنني الذهاب �أي�ض ًا؟ لأنني مل �أكن �أفكر �أنني
ف�شجعني وقال� :أجل� ،أجل،
�أ�ستطيع �أن �أ�شارك يف ميدان القتالّ .
ميكنكم �أي�ض ًا �أن ت�أتوا .وهناك مبا�شر ًة خلعت ثيابي وارتديت
اللبا�س الع�سكري وحملت الكال�شنكوف الذي كان معي وذهبت.
�أي �أنه من ال�ساعة الأوىل؛ بد�أ ومل ي�سمح �أبدا بت�ضييع الوقت،
فانظروا �إىل هذا احل�ضور .فهذا ميثل �أحد خ�صو�صيات خ�صلة
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التعبئة وتيار التعبئة�« .أن ال يفتقدك
حيث ينبغي �أن تكون» .فهذه
�إحدى �أولويات خ�صو�صيات
التعبوي .ويف يوم حترير مدينة
�سو�سنكرد( ،فانتم تعلمون �أن
حررت،
�سو�سنكرد اح ُت ّلت؛ ثم ّ
ثم اح ُتلت مرة ثانية ،ثم بعد
ذلك ّ
وح ّررت)
مت
التحرك ُ
ّ
ـ فقد ُبذل الكثري من امل�ساعي
من �أجل �إمدادنا بالعديد ـ من
قوات اجلي�ش ،التي كانت يف ذلك
الوقت حتت �إمرة البع�ض ـ ومن
�أجل تنظيم الهجوم والقبول
به .ويف ليلة يوم الهجوم املقرر
من الأهواز باجتاه �سو�سنكرد،
جاء اخلرب يف ال�ساعة الواحدة
بعد منت�صف الليل ب�أنهم
�أخرجوا من امليدان �إحدى
18

الفرق التي كان من املقرر �أن ت�شارك يف هذا الهجوم .ما كان
يعني �أن الهجوم لن يتحقق �أو �أنه �سيف�شل متام ًا .وقد كتبت يف
ذلك الوقت مذكر ًة �إىل قيادة الفيلق املتواجد يف الأهواز وع ّلق
املرحوم �شمران عليها ـ وم�ؤخر ًا جاءين ذلك القائد املحرتم وقدّ م
يل نف�س تلك املذكرة مو�ضوعة يف �إطار جميل وقدّ مها يل كذكرى

بعد مرور ثالثني �سنة تقريب ًا وهي الآن يف يدنا ـ وكنا مع ًا �إىل ما
بعد ال�ساعة الواحدة من منت�صف الليل ن�سعى �أن يتحقق الهجوم
ثم ذهبت �إىل النوم ،وانف�صلنا.
يف اليوم التايل ب�شكل حتميّ .
فا�ستيقظنا يف ال�صباح الباكر ،وحتركت القوى النظامية ـ قوة
اجلي�ش ـ ونحن �أي�ض ًا مع جمموعة من الأ�شخا�ص الذين كانوا
معنا �سرنا خلفهم .عندما و�صلنا �إىل منطقة العمليات� ،س�ألت �أين
�شمران؟ قالوا �إن �شمران قد جاء يف ال�صباح الباكر واجته نحو
الأمام� .أي �أنه قبل �أن تتحرك القوى النظامية املطلوبة ـ والتي
ُو�ضعت لها خطة التحرك وكيفية الإنت�شار ـ وقبل �أن يتقدموا
فيما بعد وهلل احلمد حتقق ذلك العمل الكبري وقد ُجرح �شمران.
رحم اهلل هذا ال�شهيد العزيز .لقد كان �شمران هكذا .مل تكن
الدنيا وال املنا�صب ته ّمه؛ مل يه ّمه اخلبز والإ�سم ومل يكرتث ملن
ُين�سب الإجناز .كان من�صف ًا ال يجامل ،و�شجاع ًا �شديد ًا .ففي نف�س
الوقت الذي كان مثا ًال للطف والرقة وال�شاعرية والعرفان ،كان
يف مقام احلرب جندي ًا �شديد ًا.

الشهيد شمران :مثال
اللطف والعرفان وجنديا في الميدان

حترك �إىل الأمام مع جمموعته لعدة كيلومرتات.
كان �شمران قد ّ

وكنت بنف�سي �أراه يع ّلم قواتنا كيفية رمي الـ �آر بي جي،
لأن هذا ال�سالح مل يكن �ضمن عتادنا ومل نكن منتلكه ،كذلك
مل نكن نعرف كيف ن�ستخدمه� .أما هو فقد تع ّلم ذلك يف لبنان
وكان ُيطلق عليه نف�س الإ�سم باللهجة العربية �آر بي جي؛ فكنا
نقول  ،.R.P.Gوكان يقول �آر بي جي ،وقد تع ّلم هذا من هناك؛
وق�سم من ذلك قد تلقّاه من طرق حمددة؛ كان يد ّرب على كيفية
ٌ
ا�ستخدام الـ �آر بي جي.
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ففي �ساحة العمليات ويف �ساحة العمل كان ال�شهيد رج ًال عملي ًا
ب�شكل كامل .والآن �أنظروا �إىل عامل فيزياء البالزما هذا مع رفعة
درجته ،وهو يف �شخ�صية م�س�ؤول جمموعة يد ّرب على العمليات
الع�سكرية ,كل ذلك مع تلك امل�شاعر الرقيقة وذلك الإميان القوي
وتلك ال�صالبة؛ فماذا تكون الرتكيبة.
العالم واألستاذ التعبوي

العال التعبوي؛ الأ�ستاذ التعبوي هو هذا النموذج.
وهذا هو مِ
وقد كان �شمران الأمنوذج الكامل الذي قد �شاهدناه عن قرب.
ففي �شخ�صية مثل هذا الرجل يكون الكالم حول الت�ضاد بني
التقليد واحلداثة كالم ًا فارغ ًا؛ ويكون الت�ضاد بني الإميان والعلم
م�ضحك ًا ،هذا الت�ضاد املختلق والت�ضاد الكاذب ـ الذي ُيطرح
كنظرية ولأن امتداده العملي بالن�سبة للبع�ض يكون مهم ًا ف�إنهم
ٍ
يتبنونه .مثل هذه الأمور كانت فاقد ًة للمعنى بالن�سبة ملثل هذا
الإن�سان .فقد كان العلم موجود ًا وكذلك الإميان؛ وكان التقليد
موجود ًا وكذلك التجدّ د؛ وكان التنظري موجود ًا وكذلك العمل،
وكان الع�شق موجود ًا وكذلك العقل .وما قيل �شعر ًا:

ال ميتزج ماء العقل مع الع�شق
م�شكلتي �أنني �صنعت من املاء والنار
		
كال ،فال�شهيد كان مزيج املاء والنار .ذلك العقل املعنوي
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الإمياين ال يتنافى مع الع�شق �أبد ًا؛ بل هو دعامة ذلك الع�شق
املقدّ �س والطاهر.
ح�سن ًا� ،إن ما نتوقعه لي�س بالأمر الكثري؛ فالأر�ضية التي
نراها ،من روحيتكم املليئة بالن�شاط ،وهذه القلوب الطاهرة
وال�صافية ،وهذه الأذهان الب ّينة ،و�أفكاركم الناظرة �إىل الأفق

البعيد وعلى خمتلف الأ�صعدة هي �شاهدٌ قريب ـ هو يبعث
هذا الأمل وهذا التوقع يف الإن�سان ،فهذه هي نتاجات جامعة
اجلمهورية الإ�سالمية ـ ولي�س �إ�ستثناء بل على نحو القاعدة ـ �أن
يكونوا �أمثال �شمران؛ فلي�س �أمثال �شمران �إ�ستثناء .فهذا الأمل
والرجاء لي�س يف غري حمله.
لو قيل لكم �أنتم الذين اجتمعتم قبل � 13سنة من م�شهد
وا�صفهان ومن جامعة العلم وال�صناعة حتت عنوان �أ�ساتذة
التعبئة ب�أنه بعد � 10سنوات �أو � 12سنة �ستكونون عدة �آالف
من الأ�ساتذة التعبويني بنف�س هذه الدوافع وهذا الع�شق وهذه
التوجهات على م�ستوى البالد ملا كان �أحدٌ لي�صدّ ق ذلك؛ لكنه
ح�صل .ال �أريد �أن �أبالغ؛ وال �أريد �أن �أظهر الواقعية ب�أكرث مما
هي عليه بالن�سبة يل ولكم من �أجل نر�ضي �أنف�سنا بالأوهام؛
كال ،فمن الوا�ضح �أننا ل�سنا جميع ًا على م�ستوى واحد ،وبع�ضنا
�أف�ضل ،وبع�ضنا �أقل� ،إمياننا ،ع�شقنا ،هممنا ،دوافعنا ـ لكن هذا
التيار قد تبدّ ل من تيار �ض ّيق ـ مل يكن البع�ض ي�أملون ببقائه
والبع�ض الآخر قد عقدوا العزم على �إزالته ـ �إىل تيا ٍر ال ميكن
اليوم الوقوف مقابله :التيار العظيم للأ�ساتذة الثوريني وامل�ؤمنني
والتعبويني على م�ستوى اجلامعة ويف خمتلف الفروع العلمية ويف
الدرجات العلمية العالية .وهذا التوقع �إذ ًا ،لي�س يف غري حم ّله:
فعندما ي�شاهد الإن�سان هذا التحرك وعندما يرى هذا النمو ،ال
يكون توقعنا يف غري حم ّله �إذا �أردنا �أن تكون جامعة اجلمهورية
الإ�سالمية حم ًال لرتبية عنا�صر يف امل�ستقبل� ،أمثال �شمران.
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نظام مبوازين دولية يف
فهناك �ست�شاهدون ماذا �سيح�صل! ٌ
الدرجة العالية :يف املجاالت الإن�سانية ،واحلكومية ،واملر�أة،
واملجاالت الأخالقية ،والعلمية .ف�إنّ التط ّلعات التي نعي�شها اليوم
هي بامل�ستوى الدويل.
همة عالية
المؤمن ذو ّ

والآن ف�إن البع�ض ـ من و�سائل الإعالم وغريهم ـ مبجرد �أن يرد
ً
�سخرية؛ ه�ؤالء ال يفهمون وال يدركون ماذا
ذكر الدويل ي�ضحكون
يعني �أفق الر�ؤية الوا�سع .فما مل تنظروا �إىل القمة ال ميكن �أن
تتحركوا �إىل ال�سفح؛ فكيف �إذا كان الأمل هو الو�صول �إىل القمة؛
يو�صى امل�ؤمن �أن يكون له ه ّمة عالية.
اله ّمة العالية .يف رواياتنا ّ
ً
عالية .فهذه اخلطوات
وعظما�ؤنا يقولون لل�سالك فلتكن ه ّمتك
الأوىل والفتوحات التي تكون يف بداية العمل ،ال تر�ضي الإن�سان،
بل ينبغي �أن يكون لديه ه ّم ٌة عالية .وينبغي �أن تكون النظرة
�إن�سانية ،الإن�سان الذي ميتد على كل هذا العامل الوا�سع� :إما �أخ
لك يف الدين �أو نظري لك يف اخللق ،فعلى هذه النظرة �أن تتوجه
�إىل هذه ال�شمولية وال�سعة.
�إن الأماين التي نحملها اليوم ب�ش�أن هذه البعد الو�سيع هي
مل �صالح �أو �سيا�سي من�صف.
�أمانٍ ال يرف�ضها �أي �شعب وا ٍع �أو عا ٍ
�إننا دعاة �إزالة نظام الت�س ّلط والهيمنة؛ الذي يقوم على رابطة
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الهيمنة ووجود املت�س ِّلط واملت�سلَّط عليه؛ فحتى من يعي�ش يف

العلم ألمن البشر ّية

دولة حكومتها مت�س ّلطة مئة باملئة ال يرف�ض هذا الأمر؛ وعليه
ففي العالقات الدولية ال ينبغي �أن تكون العالقة مبنية على
وجود مهيمن ومهيمن عليه .وكذلك العدالة وا�ستخدام العلم
ينبغي �أن يكونا من �أجل �أمن الب�شرية ال تهديد ًا لها .وخا�صة بعد

الع�صور احلديثة ،من ع�صر النه�ضة �إىل يومنا هذا؛ وخ�صو�ص ًا
يف القرن الأخري ،ف�إن الكثري مما
�أجنز على �صعيد العلم بدل �أن
يكون لرفاهية و�أمن الب�شرية
كان تهديد ًا لها؛ �إما انه كان
تهديد ًا للروح �أو الأخالق �أو
اال�سرة وت�شجيع ًا على الإ�ستهالك
وتعبئة جيوب الناهبني الدوليني
و�أ�صحاب ال�شركات والكارتالت
وم�ؤ�س�سوها .نحن نقول �أن العلم
ينبغي �أن يكون بد ًال من ذلك
يف خدمة الإن�سان ويف م�صلحة
�أمنه ورفاهه ويف خدمة الروح
والنف�س .فهذا الكالم ال ميكن
للعامل �أن يرف�ضه.
�أتدرون �إىل �أين ميكن �أن ي�صل
النظام الذي يحمل هذه الأهداف
وهذه اخل�صائ�ص ـ مع �إعمال
الهمة الإميانية على طريق التطور يف هذه امليادين وباال�ستفادة
من الوعود القر�آنية يف جمال ن�صرة امل�ؤمنني وعدم اخلوف من
املوت وعدّ املوت و�صو ًال �إىل اهلل و�شهادة هلل ـ وهو يفتخر ويتزين
ب�شخ�صيات علمية و�صاحلة من قبيل �شمران؟! هذا هو ذاك
ّ
التوقع الذي نحمله.
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التعبئة وحكمة اإلمام (قده)

و�أما فيما يتعلق بالتعبئة ف�أقول :كانت التعبئة حركة
مده�شة ال نظري لها ،حدثت يف الثورة .وهي نه�ضة نبعت من منبع
احلكمة الإلهية التي �أودعها اهلل تعاىل قلب ذلك الرجل الكبري،
�إمامنا العظيم .كان الإمام حكيم ًا ،وحكيم ًا باملعنى الواقعي.
نحن �أحيان ًا ن�ستعمل لفظ احلكيم لأ�شخا�ص �صغار .لكنه كان
حكيم ًا باملعنى الواقعيَ } .و َم ْن ُي�ؤْ َت الحِْ ْك َم َة َف َق ْد �أُو ِت َي

َخيرْ

ًا َكثريا{ .فقد وهبه اهلل تعاىل احلكمة .وكانت احلقائق

تنهمر من قلبه وتنهال منه .ومنها ق�ضية التعبئة؛ فالإمام منذ
اليوم الأول للإنت�صار بل حتى قبيل الإنت�صار كان قد و�ضع �أ�س�س
جر ال�شعب �إىل امليدان وو�ضع حمل النه�ضة
التعبئة من خالل ّ
على �أكتاف النا�س واثق ًا بهم معتمد ًا عليهم .فعندما وثق بالنا�س،
انبعثت ثقتهم ب�أنف�سهم .ولو مل يثق الإمام بال�شعب ملا ح�صلت لهم
هذه الثقة بالنف�س .فهناك ُو�ضعت اللبنة الأوىل للتعبئة .ويف
الواقع ن�ش�أت قوات احلر�س من التعبئة؛ وكذلك جهاد البناء؛ و�إن
ً
منظمة م�سجلة ومدونة كما ح�صل يف ال�سنوات
مل تكن التعبئة
الالحقة ،لكن ثقافة التعبئة وحركتها وحقيقتها كانت من�ش�أ
خريات عظيمة للبلد وللمجتمع والنظام الإ�سالمي .التعبئة متثل
هذه احلقيقة .فالتعبئة يف الواقع عبارة عن جي�ش �شامل ال جتد
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فيه �صبغة الإدعاء وعلى �صعيد البلد كله .وهو جي�ش م�ستعد
للجهاد يف جميع امليادين .ولي�س فقط يف امليدان الع�سكري .ف�إن
امليدان الع�سكري هو زاوية حمدودة م�ؤقتة .فاحلرب ال تكون
دائم ًا.

فما قلته مرار ًا وتكرار ًا ب�أنه ال ينبغي �إعتبار التعبئة م�ؤ�س�سة
ع�سكرية مل يكن جماملة؛ بل �إن حقيقة الق�ضية هي هذه.
فالتعبئة هي �ساحة اجلهاد .ال القتال .فالقتال ميثل جانب ًا
من اجلهاد .اجلهاد يعني احل�ضور يف ميدان املجاهدة مع ال�سعي

ميدان التعبئة ميدان شامل

�إن ميدان تواجد التعبئة �أو�سع بكثري من ميدان الع�سكر.

الهادف والإميان .هذا ما ي�صح �أن نقول عنه جهاد ًا .لهذا ف�إنّ
}جاهدوا ب�أموالكم و�أنف�سكم يف �سبيل اهلل{ �أي اجلهاد
بالنف�س واجلهاد باملال .ف�أين يكون اجلهاد بالنف�س؟ هل ينح�صر
بالذهاب �إىل احلرب وحمل الأنف�س على الأكف لتقدميها؟ ال،
ف�إن �أحد �أنواع اجلهاد بالنف�س هو �أن تق�ضوا وقتكم من امل�ساء
وحتى ال�صباح على م�شروع حتقيقي �أو بحثي دون �أن تلتفتوا �إىل
مرور الوقت .اجلهاد بالنف�س هو �أن ت�ضحوا ب�أوقات ترفيهكم
وراحة �أج�سامكم وتعر�ضوا عن ذاك العمل الذي يدر الكثري من
املال واملدخول ـ وبقول الأجانب م�صنع املال ـ وتق�ضوا وقتكم يف
هذا املحيط العلمي والبحثي حتى ت�ستنبطوا حقيقة علمية حية
وتقدموها كباقة ورد �إىل جمتمعكم؛ هذا هو اجلهاد بالنف�س.
وق�سم �صغري منه هو اجلهاد باملال.
يخت�ص بفئة
فميدان التعبئة �إذن هو ميدان عمومي .ال
ّ
يخت�ص بزمان دون �آخر؛ وال
�أو قطاع �أو منطقة من البالد ،ال
ّ
وامليادين وال�شرائح .هذا هو معنى التعبئة.
وها �أنتم تريدون وجود تعبئة داخل اجلامعات ..معلوم ماذا
ينبغي �أن نفعل .فماذا حتتاج اجلامعة؟ وماذا حتتاج البالد؟

التطور العلمي المطلوب

ينح�صر مبيدان دون غريه .فهو موجود يف كل الأمكنة والأزمنة
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�إننا منذ �سنوات نطرح ق�ضية العلم؛ و�أنتم
انظروا اليوم �إىل الكثري من
ال�ضغائن واملناف�سات واحل�سرات
والإح�سا�س بالتخلف الذي
ي�شعر به �أعدا�ؤنا الدوليون
جتدونها كلها ب�سبب تقدمكم
العلمي .والذين ميدحون �إيران
اليوم ف�إمنا يفعلون ذلك لهذا
الأمر اي�ض ًا .ومن ي�ضمر لنا
العداء فلأجل العلم .فتطوركم
العلمي له مثل هذا الأثر.
ومثل هذا الأمر ال زال خطوة
�أوىل .فنحن مل نفعل �شيئ ًا حلد
الآن� .أجل يف تقنية النانو
والبيوتكنولوجي و�أبحاث الذرة
والأبحاث الف�ضائية وغريها من
الفروع العلمية حتقّقت تطورات
علمية مهمة وكبرية؛ ولكن
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هذه الأمور لي�ست ب�شيء بح�سب معيار احلركة العلمية لدولة.
ذكر يل �أحد الأ�صدقاء ،ما عندي �أي�ض ًا �إح�صاءاته� ،أن �سرعة
التطور العلمي والإنتاج العلمي يف بلدنا بلغت �أحد ع�شر �ضعف
املعدل العام يف العامل .وقد ذكر هذا الأمر �أحد مراكز الأبحاث
الغربية يف كندا بتفا�صيله .وبالطبع ف�إن هذا الرقم يحكي عن

املعدل العام .ففي بع�ض القطاعات يتجاوز � 35ضعف ما يف العامل؛
ويف بع�ض القطاعات هو �أقل؛ �أما معدله العام فيبلغ �أحد ع�شر
�ضعف ًا� .أي �أن �سرعة تطورنا العلمي طوال هذه ال�سنوات اخلم�سة
ع�شر قد و�صلت �إىل ما يعادل �أحد ع�شر �ضعف ما هو موجود يف
العامل .وهو �أمر يف غاية الأهمية .لكنه يف نف�س الوقت خالف ما
نتوقعه ون�سعى �إليه .فهو �أقل بكثري مما نريده .وينبغي �أن ن�ستمر
على هذه ال�سرعة حتى ن�صل �إىل ما ن�صبو �إليه؛ وهذا ما حتتاجه
اجلامعة.
�شمران .فاال�ستاذ التعبوي �إذن يعلم ماذا ينبغي �أن نقوم به يف
اجلامعة .هذا التواجد الدائم ويف املكان والزمان املنا�سبني،
هذا التواجد املخل�ص اجلهادي بالن�سبة للأ�ستاذ التعبوي هو
بهذا املعنى الذي قيل .وللأ�ستاذ دور كبري هنا .فدور الأ�ستاذ يف
البيئة التعليمية هو دور بارز جد ًا ومهم .لأنه لي�س جمرد ناقل
للعلم .بل ميكن �أن يحقّق م�سلك ًا تربوي ًا .فيكون بذلك مربي ًا .ف�إن

التربية على نمط الشهيد شمران

ما هو الزم يف اجلامعة تربية الإن�سان على طراز ال�شهيد

ت�أثري الأ�ستاذ يف الطالب بح�سب الظاهر هو �أكرب من ت�أثري باقي
العوامل امل�ؤثرة يف تطوره العلمي واملعنوي واملادي؛ وهو حتم ًا
�أكرث من البع�ض بكثري .فقد يتمكن الأ�ستاذ �أحيان ًا من �إيجاد
تبدل يف �صفه �أو جمموعة طالبه �أو املتعلم بجملة واحدة يقولها
فيجعلهم متدينني .ولي�س من ال�ضروري �أن يكون مدر�س ًا لفرع
العلوم الدينية �أو �صف املعارف الإ�سالمية .فقد يكون الدر�س يف
الفيزياء �أو الريا�ضيات �أو غريها ـ �سواء يف العلوم الإن�سانية �أو
غريها ـ وجتري كلمة واحدة على ل�سانكم بالإ�ستفادة من �آية
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قر�آنية �أو ب�إ�شارة �إىل قدرة الرب وال�صنع الإلهي فت�ستقر يف قلب
هذا ال�شاب وحت ّوله �إىل �إن�سان م�ؤمن .هكذا يكون اال�ستاذ.
ويوجد عك�س هذا �أي�ض ًا .فللأ�سف هناك �أ�ساتذة يف جامعاتنا
اليوم ـ و�إن كانوا قلةـ يعملون على العك�س متام ًا ،ومهما كان
تدري�سهم� .سواء كان له عالقة �أم الـ فبكلمة واحدة يجعلون هذا
ال�شاب �آي�سا من م�ستقبله �أو م�ستقبل بلده ،وي�ؤي�سونه من التواجد
يف بلده ويجعلونه غري مبال برتاثه ومتلهفا للنهل من تلك املنابع
امللوثة للأجانب ومن ثم يرتكونه .فلدينا من هم هكذا .فللأ�ستاذ
وبناء على هذا املعنى الذي فهمناه حول التعبئة
مثل هذا الدور.
ً
اإلنسان المؤمن نعمة لبالدنا وهو من بركات اإلمام
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واملعنى الذي ن�ضعه للأ�ستاذ والفهم الذي نحمله عن الأ�ستاذ
التعبوي ،نعلم كم هو ح�سا�س دوركم يف اجلامعة.
�إن وجود هذه املجموعة يعد نعمة للنظام الإ�سالمي .نعمة
كربى .فكل ه�ؤالء الأ�ساتذة امل�ؤمنني املوجودين يف بلدنا ال ميكن
�أن جند لهم نظري ًا يف �أية دولة من الدول الإ�سالمية ـ وبطريق
متخ�ص�صون،
�أوىل يف غري الإ�سالمي منها� .أ�ساتذة جامعات ،علماء،
ّ
حمرتفون يف جمالهم ،وم�ؤمنون باهلل وباجلهاد ،وم�ؤمنون بطريق
اهلل والأهداف الإلهية .ويف نف�س الوقت بهذا العدد الكبري وهذا
الكم .فال �شك �أنه ال نظري لهم يف العامل .وكل هذا من بركات
الإمام العظيم .فاعرفوا قدر هذا واحفظوه بكل وجودكم� .ضعوه
ونظموه وحدّ دوا �أهدافه ّ
يف مكانه ّ
ودققوا؛ واجعلوا الأن�شطة
التي ينبغي �أن يقوم بها اال�ستاذ التعبوي �شفافة ووا�ضحة؛ باملعنى
الواقعي للكلمة وكونوا قادة هذا امليدان العظيم للجهاد يف �سبيل
اهلل .فهو عمل مهم جد ًا.

اليوم ،فاحلاجة دائمة .غاية الأمر �أننا اليوم يف مرحلة
لب فهمي وفكرتي ـ ولعله ال يت�سع
ح�سا�سة� .إذا اردت �أن �أذكر لكم ّ
هذا املجال املخت�صر لبيان دليله  ،غاية الأمر �أنه ال ي�صح �أن
ي�ستدل عليه بكلمة �أو كلمتني ـ فهو �أن مراكز الإ�ستكبار العاملي يف
ُ
ُ
إ�سالمية
اجلمهورية ال
مواجهتها للحركة الإ�سالمية التي متثل

الشرق األوسط خرج من أيديهم

فالبلد اليوم بحاجة �إىل هذه اال�شياء .وهو لي�س ق�ضية

مظهرها احلقيقي ،باتت تبذل �آخر ما لديها .ففي الكثري من
امليادين و�صلت م�ساعيهم وتدبرياتهم �إىل طرق م�سدودة و�أ�سقط
من يدهم .فاحلزام الذي طوقوا به الق�ضايا العاملية وحوطوها
به بات يف �أكرث املناطق ح�سا�سية يف الأر�ض وهو ال�شرق الأو�سط
ممزق ًا �أو واهنا؛ وهذا باحلد الأدنى .ولكن بنظري ف�إنه �أ�صبح
متمزق ًا وقد خرج الأمر من �أيديهم.
رحم اهلل املرحوم ال�شيخ ح�سني لنكراين هذا الروحاين
ال�سيا�سي املعتق .فقد كان ي�ش ّبه و�ضع النظام الطاغوتي فيما قبل
�إنت�صار الثورة بثالث �أو �أربع �سنوات �أو لعلها قبل ذلك ـ ال�سنوات
الأخرية من �أربعينات التاريخ الهجري �شم�سي ـ بذلك ال�شخ�ص
الذي �صعد �إىل قبة وبيده من�شفة حريرية مليئة باجلوز؛ وقد
انخرقت املن�شفة وبد�أ اجلوز يت�ساقط منها؛ فهو يريد �أن يلتقطها
لكنها تت�ساقط من هنا وهناك ،وهو جال�س على القبة! فاملرء
يحتاج �إىل �أر�ض م�ستوية حتى يتمكن من جمع اجلوز.
وبر�أيي ف�إن نظام الهيمنة اليوم يعي�ش نف�س هذه احلالة يف
مواجهة احلركة الإ�سالمية .فمحل قدميه لي�س ثابت ًا لأن الكثري
من خططه الإعالمية املحكمة القدمية قد انك�شفت للنا�س.
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ففي يومنا هذا تتزايد حالة ال�سخط ال�شديد من نفوذ
اللوبي ال�صهيوين القوي يف املجتمع الأمريكي .وهذا ال�سخط بني
�شعب �أمريكا التي متثل مركز حترك ال�صهاينة و�أ�صحاب النفوذ
ال�صهيوين والر�أ�سماليني ال�صهاينة يح�صل بالتدريج؛ بالطبع
ف�إن النظام احلاكم يف �أمريكا ميار�س ت�شديد ًا كبري ًا على النا�س
ـ وهو ت�شدد من نوع خا�ص ـ وي�شغلهم ب�أمور املعي�شة وم�شقاتها
بحيث ال يبقى لديهم فر�صة حلك ر�ؤو�سهم؛ ويف نف�س الوقت ف�إن
هذه احلالة جندها حت�صل .فهذه معلوماتنا املوثقة .ويف الدول
الأوروبية يح�صل الأمر بنحو �آخر� .أما حال الدول الإ�سالمية
فمعلوم .وكذلك دول ال�شرق الأو�سط .فال�شعوب تتنفر ـ و�أحيان ًا
تبغ�ض ـ نظام الواليات املتحدة وجماعة الهيمنة يف العامل .فهذا
�أمور ال ميكنهم �إلتقاطها؛ فهم يف حالة �سعي لكنهم ال يقدرون على
حضور الجمهورية اإلسالمية
قطع الطريق على األعداء
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جمع الأمور.
لو مل يربز نظام اجلمهورية الإ�سالمية يف العامل ومل يظهر،
ملا برزت لهم هذه امل�شكلة بهذه ال�سرعة ولعل الأمر كان ليطول
لأكرث من خم�سني �سنة؛ بل حتى ما كان ليربز بهذه ال�سرعة �أي�ض ًا.
لكن ح�ضور اجلمهورية الإ�سالمية وظهورها �صعب العمل عليهم؛
لهذا جند عداءهم ال�شديد .فهم يعادون لكن هذا العداء جزاف
وتخبط .فالعداوات تكون من هذا القبيل .وها هي �أعمالهم
وتدابريهم وغوغائيتهم و�ضجيجهم ودعاياتهم الالحقة؛ من
قرار يف الأمم املتحدة وحظر بع�ض املنتجات وت�ضخيم هذا
احلظر فيما بعد و�إعطائه �أهمية �أكرث من الواقع ثم الإحتفاظ
باخليار الع�سكري �ضمن البند املذكور؛ كل ذلك لأنهم منفعلون

يف مواجهة هذه احلركة الإ�سالمية العظيمة والت�أ�سي�سية يف كل
العامل الإ�سالمي .و�شعب �إيران هو
يف مقدمة هذه احلركة.
ال �شك ب�أنهم �سوف يوجدون
�صعوبات و�إزعاجات .ففي كل
التفاعالت الإجتماعية يوجد
عوائق ،لكن الإن�سان يتحملها من
�أجل م�صالح �أكرب ،ولكي ي�صل
�إىل حمل �أعلى .واليوم ف�إن الأمر
كذلك .لهذا ،ف�إن هذه املرحلة تعد
من هذه الناحية ح�سا�سة وحتتاج
�إىل العمل وال�سعي.
ففي الدرجة الأوىل ف�إن
العمل العلمي والتحقيقي والبحثي
والعمل املعنوي والإمياين وحتكيم
روحية املجاهدة واجلهاد على
جميع الأن�شطة يف اجلامعات هي
�أمور �أ�سا�سية ينبغي �أن تتحقق.
ومن ثم القيام بتوجيه هذه احلركة.ال �شك �أن �إعتقادي ب�أن
الأ�ستاذ املتدين املحب للعمل من �أجل بلده ال ينح�صر وجوده على
م�ستوى البلد بني هذه املجموعة من تعبئة اال�ساتذة؛ فهناك
الكثري ممن ال يحملون بطاقة التعبئة ولي�سوا �ضمن جمموعة
�أ�ساتذة التعبئة ولكنهم من حيث الواقع تعبويون ومتدينون ويف
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حالة اجلهوزية ـ وبالطبع ف�إن م�ستوى اجلهوزية لي�س على ال�سواء
عند اجلميع دوما وكذلك م�ستوى الإميان وهو �أمر كان على هذا
املنوال و�سيبقى فيما بعد ـ لكنهم يف هذه املجموعة .فينبغي
التوجه �إىل الأهداف ،وينبغي امتالك النظرة العقالئية واملدبرة
وحتديد الربامج وت�شخي�ص االهداف؛ فهذا عمل ينبغي القيام
به .وهو يقع على عاتق جمموعتكم.
إيجاد البصيرة لدى الطالب

وهناك جتب متابعة العمل الفردي املتعلق بالتعليم واحل�ضور
يف البيئة الفكرية للطالب .ف�أ�ساتذة التعبئة ميكن �أن يكون لهم
ح�ضور معنوي وهاد ومطمئن لقلوب طالب اجلامعات ولأذهانهم.
والدور املهم املتعلق ب�إيجاد الب�صرية� ،سواء يف نف�س هذه املجموعة
�أو يف جمموعة خماطبيكم الذين هم الطالب ،هو من الأعمال
الفائقة الأهمية .وللب�صرية دور م�صريي .والتمرن على التواجد.
مثلما قلت ب�ش�أن ال�شهيد �شمران الذي كان يتابع الأعمال حتى
ال�ساعة الواحدة بعد منت�صف الليل وعند ال�صباح الباكر املعتم
�أو امل�سفر كان يتواجد قبل اجلميع يف اجلبهة ويف كل مكان يلزم.
فعلينا �أن نتمرن على التواجد الدائم ويف الزمان واملكان املطلوبني
 .علينا جميع ًا �أن نتد ّرب على هذا الأمر.
الإحتاد والتالحم يف الداخل و�إ�سراء هذا الإحتاد �إىل
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جمموعة اجلامعة� .إخواين� ،أخواتي� ،أعزائي! �إن البلد اليوم

االتحاد واالنسجام
الداخلي

ب�أم�س احلاجة �إىل وحدة الكلمة .و�إنني �أخالف �أي كالم �أو
حترك �أو كتابة ـ و�إن كانت بنية �سليمة ودافع �صادق ـ ت�ؤدي
�إىل ال�شقاق والت�صدع .ف�أنا ال �أوافق على هذا .و�إذا �أراد �أحد �أن
يعرف ر�أيي فهو ما ذكرته .فعلينا �إيجاد الإن�سجام .وعلينا �أن

نحقق التالئم يف جمموعة هذه الإمكانات العظيمة� .أال ميكن
واحلال هذا تق�سيم هذا التجمع املوجود هنا �إىل ع�شر جمموعات
وحتت ذرائع خمتلفة؟! بكل �سهولة ميكن ذلك .فيمكن تق�سيمه
على ا�سا�س لون الثياب والفئة العمرية واملنطقة .فيح�صل ذلك
وترتفع جدران الفرقة .وفن الثورة هو �أنها جاءت وحطمت
اجلدران الفا�صلة .فقد كنا نعي�ش يف بيوت �صغرية �صغرية بجدران
عالية ال نعرف عن بع�ضنا �شيئ ًا ،ثم جاءت الثورة وحطمت
اجلدران وبدلت هذه البيوت ال�صغرية �إىل ميدان رحب؛ هو
ميدان ال�شعب الإيراين وال�شعب الثوري .كان اجلامعيون ينفرون
من طالب احلوزة ،وكان احلوزويون كذلك؛ وكان اال�ساتذة على
خ�صام مع التجار ،وكان التجار ينفرون من املزارعني؛ كنا قد بنينا
جدران ًا عزلتنا عن بع�ضنا؛ وجاءت الثورة و�أزالتها؛ فهل نعود مرة
�أخرى ونوجدها؟! وهي جدران باطلة وخاطئة .كال ،فاملباين
وا�ضحة والأ�صول مبينة واجلهة معروفة؛ فكل من يتحرك على
لقد قلت مرار ًا �أنه ال يجوز �أن نظلم .فهذا الأمر يعد �أكرث
الأعمال �أ�سا�س ًا؛ فالظلم �أمر قبيح وخطر .ولي�س الظلم ب�أن

الظلم قبيح وخطر

�أ�سا�س هذه املباين هو من هذه املجموعة؛ فالتفتوا �إىل هذا.

يعتدي الفرد على غريه و�سط ال�شارع فقط .ف�أحيان ًا كلمة يف غري
حملها �ضد �شخ�ص ال ي�ستحقها �أو كتابة غري منا�سبة �أو حترك
غري �صائب تكون ظلما .فعلينا رعاية طهارة القلب وطهارة العمل
ب�شكل كبري.
و�أظن �أنني قلت هذا يف حمل ما“ .ب�أن الر�سول الأكرم ملا رجم
الرجل بالزنا ،قال رجل ل�صاحبه هذا قع�ص كما يقع�ص الكلب،
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فمر النبي معهما بجيفة فقال� :إنه�شا منها! قاال :يا ر�سول اهلل
ننه�ش جيفة! قال ر�سول اهلل :ما �أ�صبتما من �أخيكما �أننت من
هذا” ..ومن كان هذا الأخ؟ هو الذي كان قد زنا مبح�صنة ورجم،
وهما يقوالن ب�ش�أنه ذلك الكالم ،والر�سول يلومهما بهذه الطريقة!
ال تزيدوا يف القول على ما ينبغي  .فلنكن من�صفني ؛ فلنكن
عادلني .فهذه م�س�ؤولياتنا .وال ينبغي �أن نعترب لأنف�سنا احلق
يف �أن نقول ما ن�شاء حول من نعتربه �أقل منا ولو بذرة ـ بزعمنا
وت�شخي�صنا لأننا جماهدون وثوريون .كال ،فالأمرال يكون كذلك.
�أجل� ،إن درجات الإميان ال تت�ساوى .وكذلك احلدود فهناك
من هو �أف�ضل من الآخر .واهلل تعاىل يعلم ذلك ومن املمكن �أن
يعلمه عباده ال�صاحلون؛ ولكن يف مقام التعامل ويف مقام احلياة
الإجتماعية ،ينبغي حفظ هذا الإحتاد وهذا الإن�سجام والتقليل
الهدف هو مواجهة االستكبار
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من هذه الإختالفات.
فال نن�سى ما هو مهم؛ �أي الأهداف والعالئم الأ�سا�سية .وقد
قلت هذا مرار ًا واليوم قال �أحد الأ�ساتذة املحرتمني هذا .مواجهة
الإ�ستكبار والثبات القاطع مقابل حركة الكفر والنفاق لي�س فقط
على �صعيد البلد بل على م�ستوى العامل ،واحلدود الوا�ضحة بيننا
وبني �أعداء الثورة و�أعداء الدين ،فهذه كلها متثل املع َلم .فلو مل
يجعل املرء حد ًا وا�ضح ًا و�شفاف ًا ف�إنه يكون قد قلل من قدر نف�سه
ولو اندفع ف�إنه �سيخرج من الدائرة .فهذه متثل املباين واخلطوط
الأ�سا�سية .ف�إن حركة الثورة هي حركة وا�ضحة وتقدمية و�سوف
ت�ستمر هذه احلركة �إن �شاء اهلل.
ح�سن ًا ،كنت �أريد �أن �أفعل كما فعل ال�سادة على الطريقة

التعبوية؛ حيث ذكر كل هذه املطالب يف خم�س دقائق؛ و�أن
�أذكر كل ما عندي يف هذه املدة
الطويلة؛ لكن وجدنا �أنه لن ي�صح
لنا ذلك ،لكن بر�أيي ف�إن كل ما هو
�ضروري قد ذكرناه .فال �أزعجكم
�أكرث.
ن�أمل من اهلل تعاىل �أن
يحفظكم جميع ًا ويوفقكم ويزيد
من ب�صريتكم يوما بعد يوم .و�إن
�شاء اهلل توفقون �أكرث ويوم ًا بعد
يوم على �صعيد اجلهاد العلمي
واجلهاد العملي ويف جهاد ن�شر
الب�صرية يف حمال العلم والبيئة
اجلامعية واملجتمع �أي�ض ًا.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته.
ي�ش ّبه الإمام القائد اال�ستكبار بالرجل الجال�س
على ق ّبة وقد �أوقع جوزاته
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وقفة مع الخطاب
 -الشهيد شمران:
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ولد ال�شهيد م�صطفى �شمران عام 1311هــ�.ش (1933م)
يف مدينة قم ،ثم ما لبث �أن انتقلت عائلته �إىل طهران للعي�ش
فيها بعد عام واحد من مولده .ويف عام 1332هــ�.ش التحق
بالكلية الفنية يف جامعة طهران وبد�أ درا�سته يف ق�سم الهند�سة
الكهربائية ،وملّا كانت تلك الفرتة متزامنة مع مرحلة االنقالب
ف�إنه ا�ضطلع بالن�شاط الوا�سع يف الن�ضال ال�سيا�سي ال�شعبي
والتظاهرات اخلطرية املناوئة للنظام امللكي .كان ميار�س التدري�س منذ ال�صغر
وي�سدّ حاجياته من ذلك الطريق .وبعد ح�صوله على البكالوريو�س عمل مدر�س ًا
يف نف�س الكلية التي تخرج منها� ،إىل �أن ح�صل على منحة درا�سية لإكمال درا�سته
يف �أمريكا حتى درجة الدكتوراة .وبح�صوله على درجة املاج�ستري بتقدير ممتاز
يف الهند�سة الكهربائية من جامعة تك�سا�س الأمريكية ،انتقل �إىل جامعة بركلي
للح�صول على الدكتوراة ،وخالل ثالث �سنوات ح�صل �أي�ض ًا على درجة الدكتوراة
يف الإلكرتونيات والفيزياء احليوية (هند�سة الطاقة النووية) بامتياز من جامعة
بركلي .كان منخرط ًا يف نف�س الوقت يف خ�ضم الن�ضال ال�سيا�سي والعقائدي.
ومن �أبرز م�آثر حياته ال�سيا�سية واالجتماعية ت�أثريه ودوره املتفرد يف ت�أ�سي�س
التجمعات الطالبية �ضد نظام ال�شاه وخ�صو�ص ًا االحتاد الإ�سالمي للطلبة يف �أمريكا.
وتوجه �إىل م�صر مع عدد من �أ�صدقائه امل�ؤمنني لتعلم فنون القتال واال�ستعداد
خلو�ض احلرب امل�سلحة �ضد النظام البهلوي ،ثم �أخذ هو على عاتقه م�س�ؤولية
تدريب املقاتلني الإيرانيني على تعلم تلك الفنون .هاجر �إىل لبنان عام 1349
وان�ضم �إىل ال�سيد مو�سى ال�صدر ،ا�ستلم �إدارة املدر�سة ال�صناعية يف جبل عامل ـ
الربج ال�شمايل وكان يدر�س فيها اليتامى من �أبناء ال�شيعة و�أ�س�س لهم ال�شهيد الور�ش
املختلفة يف العلوم والتكنولوجيا وقد ت�شكلت بع�ض الكوادر الذين واجهوا الإجتياح
من طالب هذه املدر�سة .كان �إىل جانب ال�سيد مو�سى ال�صدر يف ت�أ�سي�س حركة
املحرومني ومن ثم حركة �أمل .قاد املواجهات �ضد الأحزاب الكردية الي�سارية التي
قامت مبواجهات م�سلحة للثورة الإ�سالمية �إبان انت�صار الثورة يف كرد�ستان(باوه،
مريوان� ،سرو) كما قاد و�شارك يف املواجهات التي قامت بها القوات البعثية ال �سيما

على احلدود اجلنوبية الغربية لإيران(الأهواز� ،سو�سنكرد ،الهويزة ،مرتفعات
«اهلل �أكرب» ،ب�ستان ،دهالوية) و ا�ست�شهد بتاريخ  31خرداد  1360هـ �ش.املوافق
� 19شعبان  1401يف جبهة �سو�سنكرد دهالوية �أثناء ا�شتباكه مع القوات البعثية
املعتدية.

 -باوه:

يف الأيام الأخرية من انت�صار الثورة قامت الأحزاب الكردية الي�سارية
بتحركات م�ضادة للحكومة املركزية وذلك ب�إثارة النعرة القومية لدى الأكراد
ورفع �شعار احلكم الذاتي .وقد بد�أت الأحزاب الي�سارية الكردية مواجهتها امل�سلحة
للثورة الإ�سالمية بالهجوم على مقر مهاباد وانتزاع �أ�سلحة القواعد احلدودية
واال�ستيالء على مدينة �سرو احلدودية وقتل خم�سة وع�شرين من عنا�صر احلر�س
الثوري يف مدينة مريوان .وكانت فاجعة پاوه هي امل�ؤامرة الأخرى للأحزاب
الي�سارية الكردية فيما بعد؛ ففي تاريخ 24/5/1358هــ�.ش بد�أ الهجوم على
مدينة پاوه ،وو�صل ذروته يف منت�صف الليل وظل متوا�ص ًال بعنف طوال اليوم
التايل .وكانت املدينة على و�شك ال�سقوط عندما حلقت املروحية التي كانت تقل
ال�شهيد �شمران هو وال�شهيد �سرافراز واجلرنال فالحي يف �أجواء املدينة .بعث
الدكتور �شمران بال�شهيد اجلرنال فالحي يف �أول فر�صة �إىل كرمان�شاه لتوفري
الأمتعة واملعدات وتقدمي تقرير حول الأو�ضاع ،بينما �أخذ هو على عاتقه قيادة
العمليات يف �أ�سو�أ ظروف ممكنة .وكانت خطوته الأوىل بعث الأمل من جديد يف
نفو�س رجال املقاومة يف هذه الظروف اال�ستثنائية؛ فمن بني �ستني من مقاتلي
احلر�س الثوري القادمني من مناطق �أخرى مل يكن قد بقي �سوى �ستة ع�شر �شخ�ص ًا،
من بينهم �ستة �أو �سبعة من اجلرحى ،بينما كان الع�شرة الباقون ي�صارعون املوت
وقد تغلب عليهم التعب والتهالك واجلزع واجلوع يف ظروف �صعبة للغاية بعد �أ�سبوع
كامل من احل�صار.وپاوه :مدينة تقع غرب �إيران على احلدود العراقية الإيرانية
�ضمن مقاطعة كرمن�شاه وتبعد عنها 112كم ،وغالبية �سكانها هم من الأكراد.

 -األهواز:

هي عا�صمة ومركز حمافظة خوز�ستان تقع جنوب
غرب �إيران.

َ
سوسنكرد:
-

أ�صر �صدام على احتالل �سو�سن َكرد بعد �أن يئ�س
� ّ
من دخول الأهواز ،فهاجم �سو�سن َكرد للمرة الثانية
وحا�صرت دبابات العدو املدينة ملدة ثالثة �أيام� ،إىل �أن
ا�ستطاع عدد من �أفراده دخول املدينة يف اليوم الثالث .ولأن الدكتور �شمران كان
�شديد القلق ب�سبب حما�صرة عدد من زمالئه ومقاتليه الأبطال يف تلك املدينة ،ف�إنه
وبعد مداوالت متعددة مع �آية اهلل اخلامنئي ،و�ضع اجلي�ش على �أهبة اال�ستعداد
ل�شن هجوم غري متكافئ ولأول مرة؛ كما نظم القوات ال�شعبية وقوات احلر�س
الثوري بجانب قوات اجلي�ش وهاجم العدو من طريق �أهواز �سو�سن َكرد..
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-2كلمته في لقاء أهالي
بوشهر في يوم ميالد
اإلمام علي (ع)
26/6/2010
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
�أبارك هذا اليوم لكل الإخوة والأخوات الأعزاء البو�شهريني
ً
م�سافة طويلة ،وفوحتم ح�سينيتنا
العيد ال�سعيد .لقد قطعتم
ب�أنفا�سكم ّ
املعطرة املنبعثة من القلوب املوالية.
�إن الذكرى املوجودة يف ذهن تاريخنا عن �أهايل بو�شهر هي
ٌ
ٌ
ٌ
وباعثة على الإفتخار .مثلما �أ�شار �إمام
�ساطعة جد ًا
خاطرة
اجلمعة املحرتم 1الذي هو بحمد اهلل ٌ
عامل جنيب ـ �أن لبو�شهر
ٌ
المع ويعد مفخرة .ف�أهايل تلك املنطقة ال�شجعان وامل�ؤمنون
تاريخ ٌ
ومرات �أن يفر�ضوا على عدو هذا البلد وهذا
مرات ّ
ا�ستطاعوا ّ
ال�شعب الرتاجع وتغ ّلبوا عليه .و�إن �أ�سماء علماء بو�شهر امل�شهورين
الذين ذكرهم وهم وجو ٌه معروفة يعتربون بحق من الأ�سماء
ال�ساطعة يف �سلك علماء ال�شيعة�.أما �إ�سم القائد امل�ؤمن وال�شجاع
كال�شهيد رئي�سعلي دلواري فهو من الأ�سماء التي ال زالت جتذب
تعرفوا على �أحواله وجهاده يف خمتلف
قلوب امل�ؤمنني الذين ّ
�أرجاء البلد .و�إننا �شاكرون هلل �أنه بعد �إنت�صار الثورة ف�إن هذا
الإ�سم الذي كان ُي�سعى لإخفائه و�إبقاء وجهه جمهو ًال قد تر ّدد
وتعرف اجلميع على
على الأل�سنة ،ف ُعرف و ُمدحت �شخ�ص ّيته ّ
 -1حجة الإ�سالم وامل�سلمني �صفائي بو�شهري
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مظلوميته و�شهادته املمتزجة بهذه املظلومية ،وفهموا ما جرى.
وال �شك ب�أن يومنا هذا يختلف كثري ًا عن تلك الأيام .ففي ذلك
اليوم كان هناك عدّ ٌة معدودة مع �شاب �شجاع �أ�ضطروا �أن يقاوموا
القدرة الإ�ستعمارية والإ�ستكبارية لربيطانيا مبظلومية؛ ولكن
اليوم مل يعد رئي�سعلي دلواري قلي ًال ومل يعد وحيد ًا .فها هم
�شبابنا الأعزاء وامل�ضحون ،وه�ؤالء التعبويون يف ميدان القتال
الع�سكري واملواجهة الثقافية وال�سيا�سية� ،إنهم اليوم يف �أرجاء
البالد منت�شرون ،وباليقني ف�إن بو�شهر هي من تلك املناطق التي
ين�ش�أ فيها �أمثال ه�ؤالء ويزدادون .ال �أن�سى ال�سفر الذي قمت به
قبل عدة �سنوات �إىل بو�شهر .ف�إنني �شاهدت عن قرب ور�أيت بروز
تلك الروحية الإميانية العميقة ظاهرة يف النا�س .و�أنتم اليوم
تظهرون هذه الروحية �أي�ض ًا.
الزمن تغ ّير والقضية قضية إيمان

40

وليعلم اجلميع واعلموا �أنتم �أيها ال�شباب الأعزاء �أنّ الزمن
قد تبدّ ل .فقد انق�ضى ذلك اليوم الذي كانت القوى قادرة على
تهديد �شعوب هذه املنطقة كما يحلو لها وحتقريها؛ وكلما �أرادوا
ي�أتون بقواتهم وميار�سون ال�ضغوط .ف�شعب �إيران اليوم قد ُعرف
�شعب مقتدر .والق�ضية لي�ست ق�ضية املال وال
يف العامل كله �أنه ٌ
ال�سالح وال و�سائل الإعالم التي ميتلك �أعدا�ؤنا منها �ألف �ضعف
مما منتلكه؛ الق�ضية هي ق�ضية الإميان والعزم الرا�سخ والب�صرية
و�إدراك ال�شعب ل�ش�أنه وموقعيته وحقه .لقد ّ
تك�شفت �أيادي القوى
امل�ستكربة .ومع كل الدعاية التي يقومون بها وبكل هذه الو�سائل
الإعالمية احلديثة املوجودة يف �أيديهم وزعمهم ب�أنّ الر�أي العام
العاملي يف قب�ضتهم ،ف�إنّه يوم ًا بعد يوم تت�سافل �سمعة هذه القوى

ـ وعلى ر�أ�سهم �أمريكا ـ بني ال�شعوب �أكرث ف�أكرث ،و ُيفت�ضحون �أكرث،
وتتبلور �أكرث قدرة �صمود ال�شعوب
ونه�ضة القوى ال�شعبية .فامل�ستقبل
لكم وهو متع ّلق بكم .والإقتدار
احلقيقي حق �شعب �إيران ومتعلق
ب�شعب �إيران؛ وال ميكن لأي �أحد
�أن ي�صرفه عن هذا الطريق الذي
انتهجه.
عيد
ح�سن ًا� ،إن اليوم هو يوم ٍ
كبري؛ وهو يوم والدة �شخ�صية ال
نظري لها يف تاريخ الب�شرية؛ حيث
�أننا ال نعرف بعد قد�سية وجود
خامت الأنبياء (�ص) �أي �إن�سان
بلغ عظمة �شخ�صية �أمري امل�ؤمنني.
ويجب اليوم �أن ن�أخذ عيديتنا؛
وعيديتنا هي يف �أن ن�أخذ الدر�س
والعربة.
�إن �شخ�صية �أمري امل�ؤمنني(ع)
ً
�شخ�صية �إ�ستثنائية يف
ومنذ والدته و�إىل حني �شهادته كانت
مل حتدث قبله وال بعده ـ و�شهادة هذا الإن�سان العظيم كانت يف
امل�سجد ويف حمراب العبادة .وبني هاتني النقطتني كانت كل حياة
ً
وحركة
�أمري امل�ؤمنني(ع) جهاد ًا و�صرب ًا هلل وعرفان ًا وب�صري ًة

أقرب شخص إلى النبي (ص)

جميع هذه املراحل .فوالدته كانت يف جوف الكعبة ـ حيث �أنه
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على طريق ر�ضا اهلل .ويف بداية طفولته �أودعت يد التدبري
الإلهي علي بن �أبي طالب ح�ضن النبي (�ص) .فكان �أمري امل�ؤمنني
عليه ال�صالة وال�سالم يبلغ �ست �سنوات حينما جاء به النبي
(�ص) من بيت �أبي طالب �إىل بيته .فرت ّبى �أمري امل�ؤمنني يف ح�ضن
النبي (�ص) وحتت ظله .و�أثناء نزول الوحي على النبي كان هو
ال�شخ�ص الوحيد يف جنب النبي يف غار ِحراء ويف تلك اللحظات
احل�سا�سة« ،ولقد كنت �أتّبعه �إتّباع الف�صيل �أثر �أمه» ..كان يتبع
النبي وال ينف�صل عنه دوم ًا ،ويتع ّلم منه دائم ًا .وهو نف�سه يقول
يف نهج البالغة يف اخلطبة القا�صعة« :ولقد �سمعت رنّة ال�شيطان
حني نزل الوحي فقلت يا ر�سول اهلل ما هذه الرنّة ،فقال :هذا
ال�شيطان قد �آي�س من عبادته» ،ثم قال له النبي(�ص)�« :إنك
ت�سمع ما ا�سمع وترى ما �أرى» .فهذا القرب الذي كان لأمري امل�ؤمنني
من النبي حتقق منذ مرحلة الطفولة .ففي مرحلة الطفولة �آمن
و�ضحى من �أجله .وطوال حياته،
بالنبي ،و�ص ّلى معه ،وجاهد معهّ ،
�سواء يف حياة النبي� ،أو بعد رحيله ،يف املراحل املختلفة ،بذل
كل جهده من �أجل �إقامة احلق و�إقامة دين اهلل وحفظ الإ�سالم.
وبقول النبي الأكرم (�ص)� ،إن �أمري امل�ؤمنني كان ميزان احلق .وقد
ُنقل بطرق ال�سنة وال�شيعة« :علي مع احلق واحلق مع علي يدور
42

حيثما دار»؛ ف�إذا كنتم تريدون احلق فانظروا �إىل علي �أين يقف،

عظمة نهج البالغة

وماذا يفعل ،و�إىل �أين ي�شري .هكذا كانت حياة �أمري امل�ؤمنني.
يجب �أن نقر�أ نهج البالغة ونتع ّلم منه .ويف الع�صر الأخري
تعرف الكثري من املفكّرين والعلماء غري امل�سلمني ـ ولي�س امل�سلمني
ّ
تعرفوا �إىل نهج البالغة؛ وقر�أوا كلمات �أمري امل�ؤمنني
فقط ـ ّ

املج�سمة من هذه الكلمات وتع ّلموا منها
و�شاهدوها و�سمعوا احلِكم
ّ
نتوجه �إىل
و ُده�شوا من عظمة هذا الكالم و�صاحبه .وعلينا �أن ّ
نهج البالغة �أكرث من هذا .وعلينا �أن نتع ّلم منه �أكرث؛ فينبغي �أن
ن�ستفيد �أكرث من هذا البحر الزخّ ار حلكمة �أمري امل�ؤمنني؛ ف�إنه
يبينّ جميع �أبعاد امل�س�ؤولية ويع ّلمنا جميع الدرو�س .ولعلماء �أهل
ال�سنة الكبار تعابري ب�ش�أن هذه الكلمات جتعل املرء مدهو�ش ًا.
ف�أمري امل�ؤمنني لي�س لل�شيعة فقط ،ف�إن كل �أهل الإ�سالم وكل �أولئك
الذين يعي�ش حب الإ�سالم يف قلوبهم ي�شاهدون علي بن �أبي
طالب عليه ال�صالة وال�سالم يف قمة العظمة العلمية واملعنوية
والأخالقية والإن�سانية والإلهية.
�سلوكيات �أمري امل�ؤمنني ـ التي ت�شمل جميع اخل�صال احل�سنة
للإن�سان وللحاكم ـ ف�إن �أ�سمى هذه اخل�صائ�ص ليومنا هذا هي
ق�ضية التب�صرة و�إعطاء الب�صرية لأولئك الذين يحتاجون �إليها؛
اي تبيني الأجواء وتو�ضيحها .ففي جميع املراحل كانت هذه
ال�شجاعة الالمتناهية وهذه الت�ضحية العظيمة من �أجل توعية
النا�س و�إ�ضفاء العمق على تفكريهم و�إميانهم .ففي معركة �صفّني

التضحية من أجل تعليم الناس وتوعيتهم

در�س .من بني ما ي�شاهده املرء من
فحياة �أمري امل�ؤمنني كلها ٌ

عندما كان الطرف املقابل ي�شعر ب�أنه �س ُيهزم ،ولأجل �أن يوقف
احلرب رفع امل�صاحف على الرماح ،فجاء عدّ ة �إىل �أمري امل�ؤمنني
و�ضغطوا عليه حتى ي�س ّلم ويوقف احلرب ،وطرحوا ق�ضية
القر�آن .وكان عم ًال تزويري ًا ،عجيب ًاّ .
فخط�أهم �أمري امل�ؤمنني
كحكم
وقال لهم �أنكم ال تعلمون .فالذين يعر�ضون القر�آن اليوم
ٍ
ال يعتقدون به .ف�إنني �أعرفهم�« :إنني عرفتهم �أطفا ًال ورجا ًال»،
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�أي �أن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم كان قد
�شاهدهم يف طفولتهم وعندما
و�شر
�شر �أطفال ّ
كربوا« :فكانوا ّ
رجال» ،ف�إنهم مل ي�ؤمنوا بالقر�آن
ف�إذا �ضاقت عليهم الأر�ض �أبرزوا
القر�آن .لكن ه�ؤالء مل ي�ستمعوا
أ�صروا حتى حلت تلك اخل�سارة
و� ّ
بعامل الإ�سالم.
�إن �أمري امل�ؤمنني هو �أهل
بحاجة
التب�صرة .ونحن اليوم
ٍ
�إىل هذه الب�صرية .اليوم �إن
�أعداء العامل الإ�سالمي و�أعداء
الوحدة الإ�سالمية نزلوا �إىل
امليدان من خالل الو�سائل
الدينية والو�سائل الأخالقية؛
فينبغي احلذر .فعندما يريدون
�أن يخدعوا الر�أي العام غري
الإ�سالمي ي�أتون على �إ�سم حقوق
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الإن�سان والدميقراطية؛ وعندما يريدون خداع الر�أي العام
الإ�سالمي ي�أتون ب�إ�سم القر�آن والإ�سالم؛ يف حني �أنهم ما �آمنوا ،ال
بالإ�سالم وال بالقر�آن وال بحقوق الإن�سان .فعلى الأمة الإ�سالمية
�أن تعرف هذا .و�إن �شعب �إيران وطوال هذه ال�سنوات الثالثني
اختربهم ،وعلينا جميع ًا �أن ندرك هذا.

ف�أمري امل�ؤمنني يف تلك اللحظة من اخلداع والفتنة �أ�شار �إىل
�أ�صحابه قائ ًال�« :أم�ضوا على حقكم و�صدقكم» .فال ترتكوا هذا
الطريق احلق وهذه احلركة ال�صادقة وال ت�ض ّيعوها وال ت�سمحوا
للتزلزل �أن يدخل قلوبكم من خالل كلمات املفتنني�« ،أم�ضوا على
حقكم و�صدقكم» ،ف�إن طريقكم طريق ال�صدق .و�إن خا�صية
مرحلة الفتنة ـ كما ذكرنا مرار ًا ـ هي �أنها تثري الغبار وتعمي
الأب�صار ب�ضبابها .حيث �أن النخبة قد ُتبتلى باخلط�أ والإ�شتباه.
وهنا يلزم وجود املع َلم وال�شاخ�ص .وال�شاخ�ص هو ذلك احلق
وال�صدق والب ّينة املودعة عند النا�س .و�أمري امل�ؤمنني ُيرجع النا�س
�إليها .واليوم نحن بحاجة �إىل ذلك ال�شيء.
وفق قوانني الإ�سالم وكذلك تكون حياته .الإ�سالم يقول �أنه
ينبغي التعامل بقوة مع الأعداء املعتدين؛ وينبغي �أن يكون هناك
حدودٌ وا�ضحة و�شفّافة معهم .الإ�سالم يقول ال تنطلي عليكم
خدع الأعداء .وهذا هو اخلط الوا�ضح لأمري امل�ؤمنني .فنحن

التعامل بقوة وحزم مع األعداء

يقول لنا الإ�سالم �أنه ينبغي �إدارة وهداية املجتمع الإ�سالمي

اليوم بحاجة �إىل هذا اخلط الوا�ضح.
�شعب وا ٍع .والكثري
وبالطبع ف�إن �شعب �إيران بربكة الثورة هو ٌ
من مع�ضالت هذا البلد قد ُح ّلت بف�ضل ب�صرية هذا ال�شعب .وكثري ًا
ما ي�شاهد املرء �أن جماهري ال�شعب ترى وتفهم احلقائق ب�شكل
�أف�ضل من بع�ض اخلوا�ص والنخب؛ وذلك لأن تع ّلقاتهم �أقل .وهذه
من النعم الكربى� .إخواين و�أخواتي الأعزاء! �إعلموا ،وعلى �شعب
�إيران كله �أن يعلم� ،أن �شعب �إيران قد �أظهر ثباته على طريق
التحرك باجتاه الأهداف والقيم الإ�سالمية الرفيعة ،و�سوف
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يحفظ ثباته هذا بتوفيق اهلل وف�ضله.
�إن �شعب �إيران يريد �أن يكون �شعب ًا �سعيد ًا مرفه ًا يتحلى
حترك
بالكمال والأخالق والعزة والإقتدار يف ظل الإ�سالم .وقد ّ
هذا ال�شعب على هذا الطريق وتقدّ م وحقق �إجنازات كربى .وما
ت�شاهدونه اليوم يف و�ضعنا احلايل ـ هذه التطورات وهذه القدرات
وهذه الإمكانات العظيمة ،مما هو من ثوابت وحتميات ال�شعارات
اقتدار الشعب وبصيرته

الأ�سا�سية للثورة ـ مل يتحقق بب�ساطة؛ ف�شعب �إيران قد �أجنزها
بقدراته وب�صريته و�سوف ي�ستمر على هذا الطريق بتوفيق اهلل.
فامل�ستقبل ل�شعب �إيران .و�إن كيد الأعداء ومكر الأ�شرار لن
يتمكن من ثني هذا ال�شعب عن امل�ضي يف طريقه ،ولن يتمكن من
حرفه عنه� .إن ب�صرية �شبابنا اليوم بحمد اهلل ب�صرية ممتازة.
ففي امليادين املختلفة� ،إن �شبابنا ينجزون �أعما ًال كربى؛ ويجب
�أن يزداد هذا الأمر يوم ًا بعد يوم .ينبغي �أن يزداد ثبات القدم
هذا وهذا ال�صمود وهذا الت�آلف والإن�سجام الوطني .ويجب �أن
يزداد يوم ًا بعد يوم هذا التم�سك بال�شعارات الإ�سالمية والتم�سك
بالقر�آن والتم�سك ب�سرية �أهل البيت عليهم ال�سالم وبكلمات �أمري
امل�ؤمنني.
ومب�شيئة اهلل �سي�شاهد �شبابنا ذلك اليوم الذي ي�شعر فيه
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الأعداء الغالظ الظاملون على م�ستوى الدول والعامل �أنهم لن
يتمكنوا من فر�ض �إرادتهم على �شعب �إيران� .أعان اهلل �شعبنا
يقربوا ب�سعيهم
العزيز وم�س�ؤولينا احلري�صني و�أهل اخلدمة ،حتى ّ
املخل�ص هذا الهدف وب�أعمالهم �إن �شاء اهلل ،ذلك الزمان.
ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يحفظكم ،و�أن ي�ؤيدكم و�أن ي�ؤجركم

على هذا العناء الذي جتّ �شمتموه فقطعتم هذه امل�سافة الطويلة
�إن �شاء اهلل .و�أر�سل لكل �أهايل
بو�شهر الأعزاء �أي�ض ًا من خاللكم
�سالمي وحمبتي .و�إن �شاء اهلل
ير�ضى اهلل عنكم ويفرح روح
�إمامنا العظيم املط ّهر بكم ون�س�أل
اهلل �أن يح�شر �شهداءنا الأعزاء
و�شهداء بو�شهر الأعزاء مع
�أوليائهم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته
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وقفة مع الخطاب:
 -بوشهر:

�إحدى املقاطعات الثالثني للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،تقع يف جنوب
البالد ،ولها امتداد على �ساحل اخلليج الفار�سي .ت�ضم املقاطعة ت�سعة مدن ،كما
وت�ضم �إحدى املفاعل النووية الإيرانية.

 -والدة أمير المؤمنين في الكعبة:

ري المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني (ع) ا َّلتِي لمَ ْ َتك ُْن
يم :عِ لَّ ُة َف�ضِ ي َلةِ �أَ ِم ِ
عن محُ َ َّمدِ ْب ِن َعل ِِّي ْب ِن �إِ ْب َراهِ َ
ِ أَ
ل َحدٍ َق ْب َلهُ َو اَل َب ْعدَ ُه �أَنَّهُ ُولِدَ فيِ ا ْل َك ْعبَةِ َو َذل َِك �أَنَّهُ لمَ َّا �أَ َخ َذ َفاطِ َم َة �أَ َ�سدٍ َّ
الطلْقُ َو َع ُ�س َر
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اَ
ري المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني
َع َل ْي َها ا ْل ِول َد ُة �أخْ َر َج َها �أ ُبو طال ٍِب فيِ َج ْو ِف اللَّ ْيلِ ف�أ ْد َخ َل َها ا ْل َك ْع َبة ف َو َلدَ تْ �أ ِم َ
َ�ص َل َو ُ
ات اللهَِّ َع َل ْيهِ َو َما ُولِدَ �أَ َحدٌ َغيرْ ُ ُه فيِ ا ْل َك ْعبَةِ .
بحار الأنوار]

 -الخطبة القاصعة:

هي اخلطبة الثالثة يف نهج البالغة ،وهي تت�ضمن ذم �إبلي�سَ ،على ا�ستكباره،
وتركه ال�سجود الدم(عليه ال�سالم) ،و�أنه �أول من �أظهر الع�صبية وتبع احلمية،
وحتذير النا�س من �سلوك طريقته.
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 -الشهيد رئيسعلي دلواري:

كان قائد ًا �شجاع ًا وبط ًال با�سال قاد ثورة اجلماهري يف
منطقة تنك�ستان التابعة ملدينة بو�شهر �ضد االجنليز حتي نال
م�ضرج ًا بدمه ليفتح
ال�شهادة يف يوم � 1شباط قبل  94عاما ّ
الطريق �أمام الثوار واالحرار ملوا�صلة ال�سري لالنعتاق من
العبودية واحل�صول على احلريه واال�ستقالل.

“ -أمضوا على حقكم وصدقكم”:

ني (ع) ِلل َْخ َوا ِر ِج ِح َ
ري المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني َر َج َع �إِلىَ ا ْلكُو َفةِ َوهُ َو ِب َظاهِ ِرهَ ا
مقطع م ِْن كَلاَ ِم �أَ ِم ِ
َق ْب َل ُد ُخولِهِ �إِ َّياهَ ا:
َ
َب ْعدَ َح ْمدِ اللهَِّ َو ال َّثنَاءِ َع َل ْيهِ اللَّ ُه َّم �إِنَّ هَ َذا َم َقا ُم َم ْن ُفل َِج فِيهِ َكانَ �أ ْولىَ ِبا ْل َفل ِْج
َي ْو َم ا ْل ِق َيامَةِ َو َم ْن ُنطِ َف فِيهِ �أَ ْو َع ِنتَ َف ُه َو فيِ ْالآخِ َر ِة �أَ ْعم ى َو َ�أ َ�ضلُّ َ�س ِبيلاً َن َ�شدْ ُتك ُْم
بِاللهَِّ �أَ َت ْع َل ُمونَ �أَ َّن ُه ْم ِح َ
اب اللهَِّ ُقلْتُ َلك ُْم
ني َر َف ُعوا المْ َ َ�ص ِ
اح َف َف ُق ْلت ُْم نجُِ ي ُب ُه ْم �إِلىَ ِك َت ِ
َ
ُ
اَ
َ
ُ
ُ
ْ
َّ
ِنيِّ
ِين َول ق ْر�آنٍ �إ َ�صحِ ْبت ُه ْم َو َع َرفت ُه ْم
اب د ٍ
�إِنيِّ �أَ ْع َل ُم ِبا ْل َق ْو ِم ِم ْنك ُْم �إِن ُه ْم ل ْي ُ�سوا بِ�أ ْ�ص َح ِ
�أَطْ ف اً
َال َو ِر َج اًال َف َكانُوا َ�ش َّر �أَطْ َفالٍ َو َ�ش َّر ِر َجالٍ ا ْم ُ�ضوا َع َلى َح ِّقك ُْم َو �صِ دْ قِ ك ُْم �إِنمَّ َ ا َر َف ُعوا
اح َف َخدِ ي َع ًة َو َو ْهن ًا َو َمكِيدَ ًة َف َر َد ْدتمُ ْ َع َل َّي َر�أْ ِيي َو ُق ْلت ُْم اَل َبلْ َن ْق َب ُل
ا ْل َق ْو ُم َلك ُْم هَ ذِ ِه المْ َ َ�ص ِ
اب ا�شْ ترَ َطْ تُ
ِم ْن ُه ْم َف ُقلْتُ َلك ُُم اذ ُْك ُروا َقوْليِ َلك ُْم َو َم ْع�صِ َي َتك ُْم �إِ َّيايَ َف َل َّما �أَ َب ْيت ُْم �إ اَِّل ا ْل ِك َت َ
َع َلى الحْ َ َكمَينِْ �أَنْ ُي ْح ِي َيا َما �أَ ْح َيا ُه ا ْلق ُْر�آنُ َو َ�أنْ يمُِ ي َتا َما �أَ َما َتهُ ا ْلق ُْر�آنُ َف�إِنْ َح َك َما ِب ُحك ِْم
اب َو�إِنْ َ�أ َب َيا َفن َْحنُ م ِْن ُح ْك ِم ِه َما
ا ْلق ُْر�آنِ َف َل ْي َ�س َلنَا �أَنْ ن َُخال َِف ُحك َْم َم ْن َح َك َم مِ َ
با فيِ ا ْل ِك َت ِ
ال فيِ الدِّ َماء َِ ،ف َق َ
اء َق َ
الر َج ُ
ال َب ْع ُ
ال (ع):
َب َر ٌ
�ض الخْ َ َوا ِر ِج َف َخبرِّ ْ َنا �أَ َت َرا ُه َعدْ اًل ُي َحك َُّم ِّ
الر َج َ
�إِنَّا لمَ
ْ
ال �إِنمَّ َ ا َح َّك ْمنَا ا ْلق ُْر�آنَ َو هَ َذا ا ْلق ُْر�آنُ �إِنمَّ َ ا هُ َو َخ ٌّط َم ْ�س ُطو ٌر بَينْ َ
ِّم
ك
ُح
ن
َ
ِ ِّ
اَ
َ
الر َج ُ
َ
الَ َجلِ ا َّلذِ ي َج َع ْلتهَُ
َ
َّ
قُ
ال َقا ُلوا َلهُ َ :ف َخبرِّ ْ َنا َع ِن أْ
ِنمَّ
َد َّف َتينِْ ل َينْطِ َو �إ ا َيتكل ُم بِهِ ِّ
َ
للهَّ
َ
فِي َما َب ْين ََك َو َب ْي َن ُه ْمَ ،ق َ
الِ :ل َي َت َعلَّ َم الجْ َ اهِ ُل َو َي َت َث َّبتَ ا ْل َع مِ ُ
ال َو َل َع َّل ا �أنْ ُي ْ�صل َِح فيِ هَ ذِ ِه
ُ
للهَّ
ال َّمةِ ا ْد ُخ ُلوا م ِْ�ص َر ُك ْم َر ِح َمك ُُم ا َو َر َح ُلوا م ِْن عِ نْدِ �آخِ ِرهِ ْم.
ا ْلهُدْ َنةِ �أَ ْم َر هَ ذِ ِه ُْ أ
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-3كلمته عند لقاء رئيس
السلطة القضائية
ومسؤوليها
بحضور أهالي شهداء
السابع من شهر تير
2010 06 28
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نرحب بكم كثري ًا �إخواين و�أخواتي الأعزاء! �سواء م�س�ؤويل
ال�سلطة الق�ضائية املحرتمني او الإخوة والأخوات ،بقية ال�شهداء
الأعزاء والأباة الذين ا�ست�شهدوا يف ال�سابع من �شهر تري .وهنا
�س�أذكر ً
كلمة فيما يتعلق بتلك ال�شهادة الكربى والعظيمة الأثر،
ً
جملة فيما يتعلق بال�سلطة الق�ضائية.
وكذلك
والإ�ستمرارية واالمتداد يف احلركة املتجهة نحو ال�سمو
يعرف عن ال�شهيد يف القر�آن
والتكامل .وال�سبب يف �أن اهلل تعاىل ّ
املت�شرعة باملقتول يف
ب�أنه حي ويف العرف الإ�سالمي و�إ�صطالح
ّ
�سبيل اهلل ـ ال�شهيد يعني ال�شاهد الناظر واحلا�ضر ـ هو �أن دم
ال�شهيد ال ي�ضيع؛ و�شخ�صية ال�شهيد هي تبلور تلك القيم والآمال

الشهيد حاضر وناظر ودمه ال يضيع

�إن اخلا�صية الطبيعية لل�شهادة هي �إيجاد الربكة

والتطلعات التي كان يعي�شها والتي لن تمُ حى من بني النا�س؛ هذه
بعمق
هي خا�صية ال�شهادة .و�أولئك الذين �أدركوا هذه احلقيقة ٍ
و�صدّ قوا بها ال ميكن �أن ُيح�سب القتل يف �سبيل اهلل عندهم �ضياع ًا
وجه؛ بل هو افتخا ٌر و� ٌ
ري فهم يريدونه
�أو ت�ضييع ًا ب�أي ٍ
إقبال كب ٌ
ويطلبونه من اهلل؛ فهو مي ّثل حاجة كربى يعر�ضونها يف ذكرهم
ومناجاتهم مع اهلل.
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ثبات وعزم الشهيد بهشتي ورفاقه الشهداء

وبنظري �إن من �أعظم و�أ�سمى من �سلك هذا الطريق هم
�سواء
�شهداء ال�سابع من تري .فالكثري منهم عرفناهم عن قرب؛ ٌ
يف �ساحات املواجهة �أو يف الأحداث التي جرت بعد انت�صار
الثورة؛ فقد خربناهم ور�أيناهم وعرفناهم؛ ويف احلقيقة كانوا
قد و�ضعوا �أرواحهم على الأكف وباتوا م�ستعدين لل�شهادة .وما
كانوا ليخافوا �أو يرتعبوا لو و�صلهم خرب يفيد �أنهم �سي�ست�شهدون
على هذا الطريق ،بل �سيكون ذلك لهم ر�ضا وب�شارة .وعلى ر�أ�س
ه�ؤالء �شهيدنا الكبري والعزيز �آية اهلل البه�شتي؛ الذي كان �إن�سان ًا
معتقد ًا م�ؤمن ًا خمل�ص ًا �صادق ًا جمد ًا يف العمل؛ والذي كان ال يقول
�إال ما يعتقده ،وما كان يعتقد به يلتزم به يف العمل .كان يعرف
و�ساعة كان
حلظة
مليء بالألغام .ففي كل
ٍ
ٍ
الأخطار وامليدان و�أنه ٌ
خطر املوت حميق ًا ،لكنه يف نف�س الوقت وبدون حماباة وبالنظر
�إىل الهدف كان يتقدّ م على هذا الطريق دون خوف �أو وجل.
لقد كانت هذه من خ�صائ�ص هذا ال�شهيد العزيز .كان منطقي ًا
وملت�صق ًا بالأ�صول واملباين؛ كان يُعدّ من الأ�صوليني باملعنى
احلقيقي للكلمة .ومل يكن ليجامل �أحد ًا �أو يهادن على ح�ساب
الأ�صول .كنا ن�شاهد ذلك ،وكان البع�ض ي�سعون باحليلة واخلداع
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والأ�ساليب املتعارفة والعادية جذبه �أو جعله يتنازل عن مواقفه
�أو حمله على املما�شاة؛ لكنه كان ثابت ًا على مواقفه .وهكذا يكون
الأ�شخا�ص التاريخيون وامل�ؤثرون؛ هكذا يظهرون يف املجتمع
وتبقى ذكراهم }�إن الذين قالوا ربنا اهلل ثم ا�ستقاموا{.
القول ٌ
�صعب والإ�ستمرار على العمل �أ�صعب بدرجات.
�سهل والعمل ٌ
البع�ض فقط يقولون؛ والبع�ض يظهرون هذا القول بالعمل

ولكنهم ال يقدرون على حت ّمل حوادث الدنيا �أو ال�صمود بوجه
الأعا�صري و�إ�ستهزاء امل�ستهزئني
والطعن والعداوات املجحفة؛ لهذا
يتوقفون؛ والبع�ض ال يكتفون
بهذا التوقف بل يرتاجعون؛ و�أنتم
ترون.
هذا الذي �إذا قال ف�إمنا يقول
من �أعماق �إعتقاده اخلال�ص
واجلازم ،ويلتزم مبا يقول بقوة
العزم امل�ؤمن وال�شجاع وي�ستمر
رب ف�إن اهلل
بهذه احلركة ب�ص ٍ

تعاىل يقول يف كتابه} :واهلل
يحب ال�صابرين{ ـ فهذا �أ�سا�س

حمبة اهلل تعاىل ـ هناك تكون
القيمة؛ ومثل هذه ال�شخ�صية
يبقى �إ�سمها م�ؤثر ًا ،وي�صبح
طريقها لل�سالكني د�ستور ًا ويبقى
وجهها .رحمة اهلل على ال�شهيد
به�شتي؛ رحمة اهلل على �أولئك الذين ا�ست�شهدوا معه؛ رحمة اهلل
والأثر املبا�شر والفوري لهذه ال�شهادة كان �أن تل ّب�س النظام
الإ�سالمي يف �آن واحد باملزيد من اخللو�ص و�أ�ضحت حقانيته
ً
ثابتة وا�ستقرت واقعيته يف املجتمع .هذه كانت خا�صية هذه

شهادة الشيخ بهشتي
زاد من استحكام الثورة

على �شهداء طريق الإ�سالم.
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ال�شهادة .فقد �سقطت الأقنعة وا�ستحكمت اجلمهورية الإ�سالمية
وكذلك منطق �إمامنا الكبري؛ و�صار نظام اجلمهورية الإ�سالمية
اجلديد يف ذلك اليوم م�ستحكم ًا وا�ستطاع �أن يتقدم .يف تلك
الظروف ال�صعبة ويف الوقت الذي كان العدو الع�سكري املعتدي
يتغلغل خفية يف �أجزاء مهمة من املناطق احل�سا�سة لرتاب
اجلمهورية الإ�سالمية ـ فانظروا �أية �أحوال �صعبة كانت تلك
الأحوال ،و�أية حادثة مزلزلة بح�سب الظاهر كانت تلك احلادثة
ـ ولكن �أي �أثر بنّاء وعظيم لهذه ال�شهادة كان على الثورة.
�أعزائي! ما دامت ال�شهادة (بهذا امل�ستوى من الإعتبار)
موجود ًة يف قامو�سنا ،يف ثقافتنا ،يف منطقنا ،فاعلموا �أنه ال ميكن
لأية قدرة ـ �سواء القوى امل�ستكربة احلالية� ،أو ما هو �أقوى منها
بدرجات ـ التغلب على اجلمهورية الإ�سالمية و�شعب �إيران.
القضاء جهاز حساس واستثنائي
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و�أما فيما يتعلق بال�سلطة الق�ضائية .ففي احلقيقة �إن ال�سلطة
الق�ضائية مت ّثل قطاع ًا �إ�ستثنائي ًا بح�سا�سيته يف نظام البلد .وهذا
الأمر موجودٌ يف كل العامل .فدور جهاز الق�ضاء هو دو ٌر م�صرييٌ
وحيوي .لكن يف نظام اجلمهورية الإ�سالمية الذي يقوم نظامه
وم�شروعيته على �أ�سا�س احلق والعدل ـ فهذا هو الأ�صل الأ�سا�سي
لنظامنا ـ ف�إن ح�سا�سية جهاز الق�ضاء تت�ضاعف.
ح�سن ًا ،فيما يتعلق بق�ضايا هذا اجلهاز ،ف�إننا طوال هذه
اللقاءات ال�سنوية ذكرنا العديد من امل�سائل ،وقد قام ر�ؤ�ساء هذه
ال�سلطة املحرتمون بذلك اي�ض ًا .ويف الأم�س يف ذلك الإجتماع
ً
خال�صة عنه يف
اجليد لل�سلطة الق�ضائية ـ ف�أنا العبد قد �شاهدت
التلفزيون ـ عر�ض الر�ؤ�ساء املحرتمون لل�سلطات الثالث م�سائل

جيدة ومطالب �صحيحة .وال �شك ب�أن الكالم اجلميل م�س� ٌ
ألة� ،أما
�إمكانية حتققه وحتققه فيما بعد وا�ستمراره فهو م�س� ٌ
ألة �أخرى
حتتاج �إىل اجلد واالجتهاد.
وبحمد اهلل ف�إن ال�سلطة الق�ضائية اليوم تتمتع بو�ضعية
جيدة .فرئي�س ال�سلطة املحرتم �شخ�صية عاملة وجمتهد فا�ضل وا ٍع
يتمتع بطاقة �شبابية و�إمكانيات كثرية؛ حيث ي�شاهد املرء خالل
هذه املدة الق�صرية التي �أنيطت به هذه امل�س�ؤولية �أن الكثري من
املطالب والأعمال التي يتوقعها القانون من ال�سلطة الق�ضائية �إما
�أنها حتققت �أو هي قريبة من التحقق؛ وكل هذه مبعث الأمل.
يف ال�سلطة الق�ضائية هي جمموعة نظيفة �سليمة ذات �سوابق
ح�سنة ،خبرية وحري�صة؛ وهو ما يجعل الإن�سان م�ؤ ِّم ًال .وعلى
م�ستوى هذه ال�سلطة هناك بحمد اهلل عددٌ غري قليل من الق�ضاة
الأفا�ضل الواعون ال�شجعان و�أ�صحاب ال�سرية احل�سنة؛ فهذه كلها
وقائع موجودة .ومع مرور الوقت تظهر الزوايا املعتمة و ُتعرف
الأعمال الالزمة وتو�ضع اخلطط اجليدة �أو يتم ا�ست�شعارها؛ فهذه
ٌ
باعثة على الأمل .لكن �أر�ضية وجود هذا الأمل والتفا�ؤل
كلها
وا�سع وجاد من �أجل �أن يثمر هذا
يجب �أن ت�ؤدي �إىل ّ
حترك ٍ
الأمل؛ ومن �أجل �أن تظهر ال�سلطة الق�ضائية على حقيقتها .لقد
و�ضعية بحيث
قلنا مرار ًا �أنه يجب ان ت�صل ال�سلطة الق�ضائية �إىل
ٍ
�أن كل من ي�شعر باملظلومية يكون لديه الأمل ب�أن يذهب �إليها
وي�أخذ حقه ويرفع مظلوميته ،وكل ذلك على م�ستوى البلد ويف
مناطقه .فيجب �إيجاد هذا الأمل يف قلوب جميع �أفراد هذا البلد.

مجموعة رؤساء القضاء نظيفة وسليمة

وكما �أ�شري ف�إن املجموعة التي متثل امل�س�ؤولني الأ�سا�سيني
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وال �شك ب�أن هذا الأمل ال ي�أتي بب�ساطة؛
فيجب �أن تتالزم املراجعات
الق�ضائية مع النتائج العادلة
واملن�صفة حتى يتحقق هذا
الأمل بالتدريج يف قلوب النا�س.
وبالطبع ف�إنني ال �أريد �أن �أقارن
بني ال�سلطة الق�ضائية اليوم
وال�سلطة الق�ضائية ملا قبل
الثورة ويف ع�صر الطاغوت؛
ف�أولئك الذين �شاهدوا تلك
الأيام يعلمون �أن املكان الذي مل
يكن فيه �أي �أمل عند الإن�سان هو
ال�سلطة الق�ضائية؛ ما كان �أحدٌ
لي�شعر �أنه �إذا دقّ هذا الباب
�سوف يرجع را�ضي ًا؛ كال ،ففي
عمق ال�سلطة الق�ضائية كان
النهج الظامل النا�شئ من الغفلة
وعدم التقوى كثري ًا �إىل درجة
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�أنه ما كان �أحدٌ لي�أمل بال�سلطة الق�ضائية �أبد ًا� ،إال بالر�شوة واملال
والقوة و�أمثالها؛ لهذا ف�إننا ال نريد �أن نقارن �سلطتنا الق�ضائية
اليوم مع تلك ونر�ضي �أنف�سنا قائلني �أنه بحمد اهلل لدينا اليوم
ق�ضاة �أفا�ضل من�صفني ي�ؤدون �أعما ًال جيدة؛ �إننا نريد �أن نقارن
ال�سلطة الق�ضائية بذلك الو�ضع الذي يليق بنظام اجلمهورية

الإ�سالمية .وهذا ما يقت�ضي �سعي ًا.
ومن هذه امل�ساعي ا�ستقطاب العنا�صر امل�ؤمنة والعلمية
واملن�صفة �إىل ال�سلطة الق�ضائية .وال �شك ب�أن هذه املوارد
الب�شرية اجليدة حتتاج يف الداخل �إىل الإ�شراف والرقابة من
إدارة لأعمالها .فالإن�سان اجل ّيد يكون عر�ضة
�سلطات عليا و� ٍ
ٍ
الزلل والإنحراف .فلي�س الأمر �أن كل �إن�سان جيد يبقى كذلك؛
كال فالإمتحانات للجميع ويجب مراقبة �إحتمال الزلل يف جميع
حترك يتعلق باملوارد الب�شرية له �أهميته.
الأحوال .وهذا ّ
ق�ضية هيكلة ديوان ال�سلطة الق�ضائية .فيجب ال�سعي دائم ًا
لتجديد الهيكليات وحتديث و�ضعية ال�سلطة من حيث جمموع
هيكليتها .وال يعني ذلك �أن ن�سلب تنظيم ال�سلطة الق�ضائية
ثباتها؛ كال بل ثبات و�إ�ستقرار يف الوقت الذي ننظر فيه بنظرة

هيكلة السلطة القضائية

وال�شيء الذي ال يقل �أهمية عن ق�ضية املوارد الب�شرية،

نقّادة �إىل الأ�ساليب التنظيمية اخلاطئة التي يعود بع�ضها �إىل
الإرث املا�ضي وبع�ضها �إىل تقليد الدول الأوروبية والتي ّ
عف
عليها الزمن عندهم .فهذه نقطة مهمة ويجب الإلتفات �إليها.
فقد يكون التنظيم بحيث ي�ص ّعب عمل املرافعة ،وي�ؤدي �إىل نتائج
غري مطمئنة ويجعل الأ�شخا�ص اجليدين ي�ستغرقون فيه ،وهذه
ق�ضية يف طور التحقق ويجب الإلتفات �إليها دائم ًا.
و�أحدها ق�ضية القوانني .يجب الإلتفات �إىل القوانني
واملقررات داخل ال�سلطة الق�ضائية و�إعادة النظر فيها من �أجل
الإتيان بقوانني الزمة �إىل ال�ساحة .طبع ًا ،نحن مطلعون على �أن
بتف�صيل
القوانني الق�ضائية واجلزائية تخ�ضع لعجلة الت�صويب
ٍ
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يوجد �أحد
كبري؛ وينبغي تعميم هذا على كل القوانني ،فقد ِ
القوانني اخلاطئة املوروثة عن ع�صر الطاغوت ـ وهو الع�صر الذي
كان �أ�سا�س ال�سلطة الق�ضائية فيه مبني ًا على اخلط�أ ـ امل�شاكل.
والتعار�ض بني القوانني يوجد م�شكالت عديدة للمحاكم .قلنا يف
ال�سنة املا�ضية �أن عدم �إنطباق �أحكام املحاكم البدوية مع املحاكم
الالحقة الإ�ستئنافيه �أكرثه ٌ
نا�شئ من هذه امل�شكالت؛ فيجب
التقوى والعدالة في القضاء

عمل ٌ
�إ�صالح هذه الأمور .وال �شك ب�أنه ٌ
ثقيل وعظيم.
و�أحد الأ�شياء الالزمة يف جمموعة ال�سلطة الق�ضائية عبارة
عن عدم �إدخال احلب والبغ�ض والنزاعات والتيارات ال�سيا�سية
�إليها ..فمن املخاطر الكربى �أن ت�ؤثر النزاعات ال�سيا�سية على
املجرى ال�صحيح للق�ضاء وعلى ذهن القا�ضي وعلى ذهن املفتّ�ش
واملجموعة التي حترك عجلة متابعة امللفات .ح�سن ًا� ،إن املجريات
ال�سيا�سية حتدث واجلرائد تكتب والإذاعات اخلارجية تقول،
العدو يقول ،الأجنحة املختلفة تتحدث فال ينبغي �أن ي�ؤثر
�أي منها هنا .ومن �أ�صعب �أعمال ال�سلطة الق�ضائية هي �أن تن�أى
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}اع ِد ُلوا
بنف�سها عن ت�أثري هذه التيارات؛ وهو قوله تعاىلْ :
هُ َو �أَ ْق َر ُب ِلل َّتقْوى{ الذي ُتلي علينا .فالآية تقولَ } :وال
َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َ�ش َن�آنُ َق ْو ٍم َعلى �أَ َّ
ال َت ْع ِد ُلوا{ �أي ال تغلبكم

�أحا�سي�سكم ،وال ت�ؤثر يف �أحكامكم وق�ضائكم عداواتكم ـ وهنا
الآية ال�شريفة ذكرت العداوات ،ولكن املحبة هي على هذا املنوال
}اع ِد ُلوا هُ َو �أَ ْق َر ُب
�أي�ض ًا .وال تخرجكم عن جا ّدة العدلْ .
ِلل َّتقْوى{ والتقوى هي تلك املراقبة؛ مراقبة النف�س ومراقبة

امل�سري لكي ال ن�سقط و ُنبتلى بامل�شاكل ،فهي تقول :هكذا تنجون من

قب�ضة امل�شكالت؛ هكذا ميكنكم �أن ت�سريوا على الطريق و�سط هذه

الأ�شواك العجيبة والغربية وتتقدموا بدون �ضر ٍر }�إعدلوا هو
�أقرب للتقوى{.
و�أحد م�صاديق الأمر ومناذجه هو �أن ال ي�ؤ ّثر اجلو ال�سيا�سي
الذي ت�صنعه الأيادي املختلفة على ال�سلطة الق�ضائية .وبالطبع
ف�إن العمل لي�س �سه ًال ،قوله ٌ
�صعب جد ًا،
�سهل ولكن القيام به ٌ
فينبغي �أن يقتنع املرء ب�إن�صاف.
ولو حتقق هذا �سيقتنع النا�س عندها بال�سلطة الق�ضائية
و�إجراءاتها وقراراتها و�سي�شعرون بالقناعة على امل�ستوى الفكري
والذهني؛ و�إن مل يكونوا را�ضني على امل�ستوى القلبي عن هذا
احلكم؛ ولكنهم �سيقتنعون .ولو �أردنا �أن نقدم ت�شبيه ًا و�إن كان
ناق�ص ًا ،فهذا مثل التحكيم يف امليادين الريا�ضية ،فعندما يقول
ا َ
�صحيح وهذا خط�أ ف�إن اجلميع ي�س ّلمون له .من
حل َكم �أن هذا
ٌ
يت�صرف بع�ضهم ب�شكل �س ّيئ ،ولكنه يُعدّ جمرد ت�صرف
املمكن �أن
ّ
�سيئ مع �أن اجلميع يقبلون .وال �شك ب�أن الفرق بني هذا التحكيم
وذاك التحكيم كالفرق بني الأر�ض وال�سماء؛ ولكن يجب �أن نوجد
هذه احلالة وي�شعر النا�س �أن هذا الق�ضاء قد ا ُتخذ وا�س ُتنبط
من منت الواقع وال دخل للعقليات والتيارات ال�سيا�سية وغري
ال�سيا�سية وال دخل للحب والبغ�ض فيه .فلو �شعر النا�س بذلك ،من
املمكن �أن ال يكون ُ
احلكم بالن�سبة لهم مر�ضي ًا ،ولكنهم يف النهاية
�سيقنعون؛ ويقولون ح�سن ًا .فهذه احلالة من الإقتناع وهذا القبول
على امل�ستوى الذهني يف املجتمع جيد جد ًا؛ وهو بالن�سبة لل�سلطة
الق�ضائية فر�صة كبرية.
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ضرورة دعم سائر األجهزة للقضاء

وال �شك ب�أن ما ينبغي على �صعيد البالد هو دعم كافة
الأجهزة لل�سلطة الق�ضائية لكي تتمكّن �أن تعمل يف هذا امليدان
بدون مالحظة ونظر؛ مثلما ترون يف هذه الت�صاوير املوجودة ـ
التي جت�سد ال�سلطة الق�ضائية ـ حيث عيونها مغلقة .وبالطبع ف�إن
�إغالق هذه العني ال يعني الغ�ض عن الواقعية ،بل يعني �أنها ال
تنظر �إىل ال�صديق والعدو واملدّ عي واملدّ عى عليه ،فهي ال تلحظ
�شخ�صيتهم وخ�صو�صيتهم ال�شخ�صية .فيجب �أن ُيحفظ هذا و�إن
كان بالطبع عم ًال �صعب ًا .ولو حتقق هذا ف�إنه يكون �أعظم الو�سائل
لتطور املجتمع وهو من �أف�ضل الإمكانات لنظام اجلمهورية
الإ�سالمية و�سوف يتقدم بنا �إىل الأمام وي�ساعد البالد يف
احلقيقة على م�سريتها نحو الأهداف التي ت�سعى �إليها؛ فهذا ٌ
عمل
كبري.
وال �شك ب�أن التوجه �إىل اهلل تعاىل ،والتو�سل برب العاملني،
وذكر الثواب الإلهي والأجر الرباين الذي �أُعدّ للمخل�صني والثقة
باهلل تعاىل وعدم �إ�ساءة الظن به �سبحانه �سيعني جميع العاملني
لكي يتمكنوا �إن �شاء اهلل من القيام بهذا العمل الكبري.
تتفق هذه الأيام مع حلول �شهر رجب املبارك؛ �شهر الدعاء
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والتو�سل والت�ضرع� ،شهر تهيئة القلوب �إن �شاء اهلل للوفادة على
�ساحة رم�ضان .ومثل هذه الو�صايا حول الأدعية يف هذا ال�شهر
وهذه الأعمال وهذا الإ�ستغفار لي�س عبث ًا .الدعاء دائم ًا ج ّيد،
وكل دعاء ميكن القيام به يف �أي وقت؛ ولكن هذا الدعاء قد
�أُو�صي به لأيام �شهر رجب �أو لبع�ض الأيام اخلا�صة يف هذا ال�شهر

ومن الوا�ضح �أن هناك خ�صو�صية لهذا ال�شهر ولهذه الأيام ويجب
الإ�ستفادة من هذه اخل�صو�صيات.
مب�شيئة اهلل نتو�سل باهلل تعاىل
ونت�ضرع �إليه ونطلب العون منه
ونعتمد عليه ونثق به ،و�سوف يعني
اهلل تعاىل� ،إن �شاء اهلل.
ن�أمل �أن تر�ضى عنكم
جميع ًا �أرواح ال�شهداء الطيبة
وروح الإمام املبارك وت�شملكم
الأدعية الزاكية حل�ضرة بقية
اهلل «�أرواحنا فداه» �إن �شاء
اهلل� ،إخواين و�أخواتي الأعزاء
وامل�س�ؤولني املحرتمني.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته.
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وقفة مع الخطاب
 -السابع من تير:

ذكرى ا�ست�شهاد  72من خرية رجاالت الثورة الإ�سالمية وعلى ر�أ�سهم ال�شهيد
املظلوم �آية اهلل به�شتي رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء �آنذاك ،يف التفجري الذي طال
املكتب املركزي للحزب اجلمهوري الإ�سالمي عام  ،1981وبهذه املنا�سبة �سمي هذا
الأ�سبوع يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ب�أ�سبوع ال�سلطة الق�ضائية.

 -الشهيد بهشتي:
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�إ�سمه حم ّمد بن ف�ضل اهلل احل�سيني البه�شتي .ولد عام  1346هـ مبدينة
�إ�صفهان يف �إيران  .تعلَّم يف �إحدى الكتاتيب القراءة و الكتابة ب�سرعة فائقة  ،و
باخل�صو�ص قراءة القر�آن الكرمي� ،أنهى مرحلة الدرا�سة االبتدائية املتو�سطة يف
�إ�صفهان ،و يف عام  1360هـ ترك الدرا�سة الأكادميية ،وانخرط يف �سلك طالّب
العلوم الدينية ،و التحق مبدر�سة ال�صدر يف مدينة �إ�صفهان ،ب�سبب �شغفه للعلوم
الإ�سالمية  .و يف عام  1364هـ �سافر �إىل مدينة قم املقدّ �سة ملوا�صلة درا�سته
احلوزوية  ،و يف عام  1366هـ ح�صلت له رغبة بالعودة �إىل موا�صلة الدرا�سة
ثم دخل كلّية الإله َّيات يف
الأكادميية  ،فتمكّن من احل�صول على �شهادة الإعدادية ّ ،
العا�صمة طهران  ،و حاز على �شهادة البكالوريو�س منها  ،و خالل درا�سته يف اجلامعة
�أتقن التحدّ ث باللغة الإجنليزية  ،التي كان قد تعلَّمها يف مدينة �إ�صفهان  .و بعد
ذلك عاد �إىل مدينة قم املقدّ �سة ملوا�صلة درا�سته احلوزوية  ،و فيما بني عام 1369
جزء من وقته لدرا�سة الفل�سفة  ،و يف عام  1384هـ حاز
يكر�س ً
هـ ـ 1374هـ �أخذ ِّ
على �شهادة الدكتوراه يف الفل�سفة من جامعة العا�صمة طهران.

 -المتشرعة:

هم الذين يعتنون بال�شرع الأنور ويتبعونه يف القول والعمل.

 -رئيس السلطة القضائية:

�آية اهلل �صادق الريجاين ،ولد يف مدينة النجف اال�شرف يف العراق وعا�ش
فيها اقل من �سنتني ،ويبلغ من العمر  59عام ًا .والده اية اهلل مريزا ها�شم االملي

من املراجع الدينيني يف ايران .التحق باحلوزة الدينية عام  1977يف مدينة قم
لدرا�سة العلوم الدينية .ا�ستاذ جامعي يف علم الكالم والفل�سفة .كان ع�ضوا يف
جمل�س خرباء القيادة يف دورته الثالثة عن حمافظة مازدران (�شمال ايران) حيث
ينتمي  .قبل ثماين �سنوات عني ع�ضو ًا يف جمل�س �صيانة الد�ستور بقرار من ال�سيد
القائد .وهو واحد من االع�ضاء ال�ستة الذين يختارهم ال�سيد القائد لع�ضوية
هذا املجل�س من بني رجال الدين .ويعترب الرئي�س اخلام�س الذي يتوىل ال�سلطة
الق�ضائية منذ انت�صار الثورة بعد ال�سيد حممد ح�سيني به�شتي ،واية اهلل اردبيلي
وال�شيخ حممد يزدي وال�سيد حممود ها�شمي ال�شاهرودي.
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-4كلمته في لقاء الفنانين
والعاملين في اإلذاعة
والتلفزيون
3/7/2010
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ا�ستقبل �سماحة �آية اهلل العظمی ال�سيد علي اخلامنئي قائد
الثورة الإ�سالمية �صباح يوم ال�سبت  2010/07/03م رئي�س
م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون وعدد ًا من املخرجني والكتاب
والفنانني والعاملني يف امل�سل�سالت التلفزيونية،
بسم اهلل الرحمن الرحيم
أرحب بكم كثري ًا �أ�صدقائي الأعزاء� ،إخواين� ،أخواتي،
� ّ
الفنّانني البارزين الذين هم يف احلقيقة مغنم .يبدو �أنني حلد
الآن مل �ألتق مبثل هذا اجلمع مبثل هذه التوليفة اجليدة ،لأ�ستمع
�إىل جمموع الآراء و�أنظر يف الوجوه املحببة ممن �سمعت ب�أ�سمائهم
�أو �شاهدتهم من خالل التلفزيون فقط.
طيب ،ها هي الفر�صة بحمد اهلل تتحقق اليوم؛ الكثري منكم
�أيها الأ�صدقاء الطيبون� ،شاهدتهم عن قرب و�سمعت كلماتهم.
وقيل « بالعني ر�أيت ما �سمعت من الأ�صدقاء» .فر�ؤيتكم �أيها
حمبوب بالن�سبة يل .وثقوا �أنه لو كان هناك ٌ
وقت
أمر
ٌ
الأ�صدقاء � ٌ
ف�إين كنت م�ستعد ًا �أن �أجل�س لعدة �ساعات �أخرى و �أ�ستمع لكلمات
املزيد منكم ،ولعله لكل من �أراد �أن يتحدث .ف�أنا العبد �أ�ستفيد من
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الإ�ستماع �إىل هذه الكلمات .فما يحمله املرء من �أ�شياء يف ذهنه
ومن ت�صورات ميكنه بذلك �أن ي�صححه� .أو يح�صل على بع�ض
النقاط التي يغفل عنها.
الوقت ٌ
ٌ
جمال لذكر كل ما د ّونته وهو
قليل؛ �أي �أنه ال يوجد
كثري؛ لأن منتهى وقتنا عند حلول �آذان الظهر وحينها ال بد يل �أن
�أنف�صل عنكم .ويوجد تقريب ًا حوايل  25دقيقة �أو ن�صف �ساعة
�أذكر فيها بع�ض امل�سائل.
التلفزيون والبرامج التمثيلية

و�سبب قويل �أنني م�ستعدٌ ولدي رغبة للإ�ستماع �إليكم هو �أن
التلفزيون والإذاعة بنظري وخ�صو�ص ًا ق�سم الربامج التمثيلية
ـ امل�سل�سالت والأفالم ـ هو اليوم بالن�سبة لنا �أكرث �أهمية من �أي
وقت م�ضى� .إنني ال �أحمل �أية نظرة ت�ساهل �أو تغا�ض بالن�سبة
للتلفزيون ومن �أية جهة .فالفنون التمثيلية مهمة جد ًا؛ ومدى
وا�سع جدا ،ونحن اليوم
الت�أثري الذي حتدثه وبنا�ؤها للثقافة ٌ
ك�أ ّمة ح ّية لها كلمتها وت�شعر بهويتها ووجودها لنا �أعداء كبار
ونواجه عداوات من خمتلف الطرق وب�أ�ساليب متعددة ،منها ما
يتعلق ب�إ�ستخدام الفنون و�أكرثها الفنون التمثيلية .وهذا يدلّ
على �أهمية �أن نويل ك�أمة ح ّية وكجماعة لها كلمتها يف العامل
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وهدفها ق�ضية الفنون التمثيلية الإهتمام الكايف ونبذل لها
الر�ساميل املادية واملعنوية .لهذا ف�إنني يف احلقيقة �أويل � ً
أهمية
لهذا املو�ضوع.

اليوم للإذاعة والتلفزيون دو ٌر مهم ،وكذلك يقع على عاتقهما
تكليف كبري .و�أنتم �أ�صدقائي
الأعزاء الذين تتولون �أحد �أكرث
القطاعات يف الإذاعة والتلفزيون
ً
ح�سا�سية ،لديكم دو ٌر مهم جد ًا
يف حا�ضر وم�ستقبل بلدكم� .إننا
نعترب التلفزيون والإذاعة �أ�سا�س
مركز الهداية الفكرية .وما
قاله الإمام �أنها اجلامعة الكربى
للبلد مل يكن من موقع املجاملة؛
فهذا الأمر هو هكذا يف احلقيقة؛
ٌ
جامعة كربى .نحن نريد �أن
�إنها
تغي�ض من هذه الق ّمة وهذا املنبع
زالل املعارف الإلهية والإن�سانية
وال�سيا�سية ال�صحيحة ودرو�س
احلياة املتنوعة على ال�شعب؛
هذا ما نتوقعه من الإذاعة
والتلفزيون .وبعد ذلك فانظروا ما الذي عليكم فعله يف هذا
وبالطبع ف�إن هذه الآراء التي عر�ضت كنت �أحد�س �أن
الأ�صدقاء �سيقولونها ـ �أي �أنها مل تكن مفاجئة بالن�سبة يل ـ فما
ذكرمتوه كنت �أعلم بع�ضه �أو الكثري منه ،و�إنني اقول معكم حق

دور اإلذاعة والتلفزيون

امليدان.
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فيما مل يكن هناك �إ�ستقرار نف�سي �أثناء
�إنتاج �أي �أثر فنّي� ،أو �إذا ح�صل
القلق من عدم الأمن ـ �أو عند
مواجهة الإنتقادات� ،أو بقول
بع�ض الأ�صدقاء عند مواجهة
العامل الق�ضائي وجهاز الق�ضاء
وال�شرطة و�أمثالها؛ غاية الأمر
�أنه يوجد هنا �شيء وهو �أنكم
فنانون والفنان ٌ
رقيق� .أما من
هم �أمثايل من �أ�صحاب اجللود
ال�سميكة ،لو كانت هذه الأمور
الدقيقة التي تقلقكم وتهزّ كم
وحتملكم على ال�شكاية ،لو كانت
لتخرجنا هذه الأمور املقلقة من
امليدان لكان الو�ضع اليوم ب�شكل
�آخر.
ح�سن ًا ،يف حني �أنه كان يل
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�أنا العبد الكثري من الأخذ والعطاء وب�أ�شكال خمتلفة مع فنانني

مسلسل النبي يوسف (ع)

من خمتلف الأ�صناف ـ �أكرثهم فنانون يف ميدان ال�شعر والأدب
والق�صة و�أمثالها ـ من مرحلة ال�شباب و�إىل يومنا هذا ،وكنت
�أعرف لطافتهم ورقتهم ،فكيف يل �أن �أقول لكم و�أطلب منكم �أن
ال تكرتثوا لهذه الإنتقادات وتن�صرفوا �إىل �أعمالكم!؟ ح�سن ًا،

�إنهم يقولون ،فليقولوا .غاية الأمر �أن باب الإنتقاد مفتوح .ها
�أنتم هنا �أنظروا �إىل م�سل�سل كم�سل�سل النبي يو�سف .وهو م�سل�سل
ُ�أنتج ومتت مراعاة جميع اجلهات ال�شرعية وغريها فيه .ف�إنه
يبني �سرية �أحد الأنبياء و�أ�سا�س العمل فيه مبني على العفاف،
ولي�س على الأ�سا�س الرائج يف الأفالم العاملية؛ من الع�شق وال�شهوة
و�أمثالها .وفيما بعد يتم الإقبال عليه بهذا ال�شكل يف كل عامل
الإ�سالم ـ ولعله يف بع�ض مناطق غري العامل الإ�سالمي .ح�سن ًا،
لقد مت انتقاده يف اجلرائد و�أ�سيء القول نحوه واعرت�ضوا عليه
علن ًا واختلقوا حوله م�شكالت �أخرى .يف النهاية ،مثل هذه الأمور
حتدث� .إنني �أريد �أن �أقول لكم ان ال حتملوا يف �أنف�سكم كل هذا
القلق من الإنتقاد والقيل والقال ،فلو كان الأمر مبني ًا على �أن
تعتنوا مبثل هذه الأمور املقلقة؛ ولعل بع�ضها غري واقعي ومما
يت�صوره الفنان ب�سبب رقته ،وهو وهم ،ملا �أمكن للإن�سان القيام ب�أي
الأمور املقلقة .هذا �أحد جوانب الق�ضية.
واجلانب الآخر للق�ضية هو �أن هناك بع�ض اخلطوط احلمر
التي ينبغي رعايتها .ف�إن جتاوزها يف بع�ض الأماكن على امل�ستوى
الأخالقي ـ وال يهمني كثري ًا ما يتعلق باخلطوط احلمراء على
امل�ستوى ال�سيا�سي؛ ففي الأ�صل ما يقلق هو الأمور الأخالقية
والدينية و�أمثالها ـ ال لزوم له يف بع�ض الأفالم وامل�سل�سالت.
يرى املرء �أن هذا امل�سل�سل الذي ّ
مت �إنتاجه ب�شكل جيد وم�ضمون
تعر�ض له �أحدٌ ؛ فلدينا ما
جيد لو مل تكن فيه هذه الزيادة ملا ّ

الخطوط الحمراء
في األفالم

عمل؛ هذا ما �أ�ؤمن به .لهذا ال ينبغي �أن حتزنوا كثري ًا من هذه
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هو من هذا القبيل .بع�ض الروابط العاطفية بني اجلن�سني جند
�أنها تنعك�س يف الأفالم ب�شكل �سيئ وب�أ�سلوب تعليمي �سيء .وهذا
يختلف مع ذلك ال�شيء الذي هو موجود على �سبيل املثال يف
م�سل�سل الإغماء؛ فالإن�سان يف البداية قد يتوهم �أو يت�صور �شيئ ًا
يف ذهنه ،ثم يف نهاية امل�سل�سل يلتفت �إىل عدم وجود مثل هذا
الإ�شكال� .أجل ،هنا معكم حق� .أما �أن ت�أتوا بنوع من العالقات
بني اجلن�سني ،على �شاكلة الع�شق اخلاطئ ـ ك�أنواع الع�شق الثالثي
م�ضر؛ فال ينبغي القيام بهذا
والرباعي ـ وتدخلوه يف الفيلم فهو ٌّ
العمل .فنلعمل على منع دخول هذه الأموريف الأفالم .فهذا
� ٌ
إ�شكال.
القصة هي األهم في الفيلم
ّ

ت�صوروا فيلم ًا هو بح�سب الظاهر والقالب فيلم �إنتقادي ـ
أمر جيدٌ ـ ثم يكون بح�سب الواقع نق ًا ولي�س
حيث �أن الإنتقاد � ٌ
�إنتقاد ًا .فهناك فارق �أ�سا�سي بني الإنتقاد والنق .الإنتقاد هو �أن
ً
نقطة �إيجابية
نقطة �سلبية بالإ�ستناد �إىل
ت�سلطوا ال�ضوء على
ٍ
ت�ضعونها يف �أثركم الفني التمثيلي ،يف ق�صتكم هذه ،فتربزوا هذه
النقطة ال�سلبية وتتغ ّلبوا عليها .الـنقطة اجلوهرية لأي �إنتاج
متثيلي هو بالطبع الق�صة ،والأحداث .ف�أنتم يف هذه الأحداث
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هدف ويواجه
لديكم بطل لديه هدف .فهذا البطل ي�سعى نحو ٍ
موانع .و�أنتم ت�صورون حتدي ًا جدي ًا وواقعي ًا وعيني ًا .وهدف هذا
البطل هو الو�صول �إىل ذلك الهدف ومواجهة تلك املوانع .هذه
املوانع هي الأمور القبيحة .يف نهاية هذه الق�صة ،هذا الفنان
الذي يكتب هذا الفيلم �أو هذا املخرج الذي يخرجه ماذا يريدان

كناجت ونهاية لهذه املواجهة؟ فهذا هو الأمر املهم جد ًا .ف�إذا كانت
ح�صيلة هذه املواجهة هو ال�صراع
بني اخلري وال�شر وانت�صار اخلري
على ال�شر ،فعليكم �أن تظهروا
وجود حركة اخلري وجمرياته
يف هذه التمثيلية� .أجل �إن �إظهار
حركة ال�شر ال �إ�شكال فيه ،ولكن
فل ُيعلم بوجود حركة خري ،و�أن
�شخ�صية البطل ت�سعى �إليها،
وحتارب من �أجلها ،وت�ضحي يف
�سبيلها؛ حتى �أنه �أحيان ًا ي�ضحي
بنف�سه من �أجلها ومن �أجل
و�صحيح
الو�صول �إىل ذلك الهدف.
ٌ
�أنكم هنا �أظهرمت العيب والقبح،
ولكنكم �أظهرمت �شيئ ًا �أكرب وهو
اجلهاد من �أجل مواجهة هذا
املنكر؛ هذا ما ُي�س ّمى �إنتقاد ًا.
و�إنني كعامل دين ،وكم�س�ؤول يف نظام اجلمهورية الإ�سالمية �أقول
الإنتقاد يتقدّ م باملجتمع على طريق الق�ضاء على النقائ�ص ،وميده
أمر جيد.
باحلركة؛ فهذا � ٌ
ولكن يف بع�ض الأحيان ال يكون الأمر كذلك ،و�إمنا جمرد نق.

معيار االنتقاد:
إظهار صراع الخير والشر

لكم �أن مثل هذا الإنتقاد ال �إ�شكال فيه بل هو مطلوب لأن هذا
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حيث ينتزع املرء نقطة �سلبية وي�صر عليها.
فهل �أن النقاط ال�سلبية ونقاط
ال�ضعف تزول من املجتمع؟ هل
ميكن �أن ُتقتلع ب�شكل كامل؟
ف�أنتم حملتم هذا وهناك �شيء
�آخر� .أن يكون نقاق ًا و�سوداوي ًا
وباعث ًا على الي�أ�س ال يعد
اجتاها للفنان �أو هدف ًا؛ وهو ال
ُيعد �إمتياز ًا �أو فخر ًا؛ .فبع�ض
الأحيان �أنتم تظهرون منكر ًا
دون �أن تظهروا عامل اخلري
الذي من املفرت�ض �أن يتغلب
على ذلك املنكر �أو يواجهه؛
وبهذا تن�شرون الي�أ�س يف املجتمع
وتغذونه؛ ومن ي�شاهد فيلمكم
من جانب �آخر يقول :ح�سن ًا ،ما
هي الفائدة؟ رغم الأثر الكبري
72

الذي يكون للفيلم والتمثيل.
�أنا �أقول لكم �إنتقدوا ولكن فليكن �إنتقادكم باملعنى الواقعي
للكلمة؛ �أي �أن تظهروا �صراع اخلري وال�شر لكي ُيعلم �أنه مع وجود
دافع لإزالتها ،وهناك
نقطة قبيحة ومنكرة يف املجتمع ،هناك ٌ
تيار ي�سعى لإقتالعها والق�ضاء عليها .ف�إذا �أظهرمت الفقر ،فال

يكون ذلك بطريقة يظهر الفقر يف املجتمع دون �أي حترك
ويعك�س �سوداوية الأجواء وهو خالف الواقع.
وعلى ال�صعد ال�سيا�سية ـ كما �أ�شار بع�ض الأ�صدقاء ـ فنحن يف
مبرحلة ن�سري
منر
ٍ
ٍ
مرحلة �إ�ستثنائية يا �إخواين و�أخواتي! ف�إننا ّ

المرحلة الحالية استثنائية

ملواجهته .لو ح�صل ذلك ،ف�إن هذا الفيلم �سيكون مثبط ًا حتم ًا،

�صعب .وال �شك ب�أن �شعبنا �سوف مير عليه وي�صل
فيها فوق معرب ٍ
�إىل نقطة الأمن والأمان .ولكننا الآن يف حالة حراك عظيم؛
قدرة �إقت�صادية وع�سكرية و�سيا�سية
�أال ترون ذلك؟ ها �إن �أكرب
ٍ
أمر مهم جد ًا ،وله
وعلمية يف العامل جتاهر بعدائها لنا؛ فهذا � ٌ
معنى كبري .فماذا فعل هذا ال�شعب بحيث تقوم كل هذه القوى مع
ً
كل هذه الإدعاءات ـ وهي ٌ
دول لي�ست حا�ضرة �أ�ص ًال لأن حت�سب
لأية دولة من الدول الأخرى �أي ح�ساب ـ فت�أتي �إىل امليدان ب�شكل
�صلف وتواجه هذا ال�شعب؟ ح�سن ًا� ،إن ه�ؤالء يت�شدقون بالكالم
اجلميل ـ حول الدميقراطية وحقوق الإن�سان والتعاون بني
ال�شعوب ـ ولكن من هو العاقل الذي ال يعلم �أنهم يكذبون ،وكذب ًا
فا�ضح ًا �أي�ض ًا؟
ه�ؤالء �أنف�سهم الذين حاربوا هذا ال�شعب طيلة ثالثني �سنة
وخالفوه وعاندوه ،والأجهزة وامل�ؤ�س�سات التي ز ّودت �صدّ ام من
م�صانعها باملواد الكيميائية والأ�سلحة الكيميائية لكي يقذف بها
يف اجلبهات والطرقات وحتى داخل املدن ،ه�ؤالء �أنف�سهم ي�ؤ�س�سون
يف املجال الثقايف قنا ًة ـ و�أنتم �شاهدمتوها �أكرث مني وعلى
�إطالع ب�أنهم يق�صدون تدمري بنية الأ�سرة وهتك حرمي العفاف
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واحلجاب الذي هو �إرث ميتد لآالف ال�سنني عند الإيرانيني؛
وكان بلدنا و�شعبنا منذ ع�صر ما قبل الإ�سالم ،بلحاظ الق�ضايا
ال�شهوانية واجلن�سية� ،شعب ًا عفيف ًا ونزيه ًا ـ ه�ؤالء �أنف�سهم يف
املجاالت ال�سيا�سية �أنتجوا فيلم “لي�س بدون �إبنتي” وفيلم
“ ”300املهني لكرامة الإيرانيني واملليء بالأكاذيب واخلباثة؛
وهم �أنف�سهم يدّ عون �أنهم لي�سوا على عداءٍ مع �إيران �أو ال�شعب
الإيراين ،ولكنهم يعادونه ليل نهار .هذه ق�ضية مهمة جد ًا ،وهي
تدل على �أن �شعبنا يف حراك �ضمن ميدان عظيم وهو يقف مقابل
املطالب الإ�ستعمارية والإ�ستكبارية والناهبة والغا�صبة ال�صادرة
تعم العامل وي�شعر بها كل �إن�سان.
من هذه القوى ـ وهي �أهداف ّ
البعد السياسي في صناعة األفالم

�إننا يف حالة من املواجهة العامة .وال�شعب يف حالة من املواجهة
العامة .فمن اجليد يف مثل هذه الظروف �أن نعرف وظيفتنا
وتكليفنا على �صعيد العمل ال�سيا�سي والتوجه ال�سيا�سي والبعد
ال�سيا�سي ل�صناعة االفالم .لو �أنكم كمخرجني وفنانني وكتّاب
وعاملني م�ؤثرين يف �صناعة هذا الأثر الفني �أو الدرامي اجلذاب
وامللفت ،ك�أ�شخا�ص يف هذا امليدان الفعال ـ �سواء يف كتابة الأفالم
او الإخراج �أو الت�صوير �أو اي �شيء �آخر ـ �أديتم دور ال�صمود ودور
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ف�ضح الأعداء تكونون بذلك قد عرفتم دوركم وعملتم به وكنتم
ابطال ق�صة حقيقة؛ فيمكن �أن تكونوا �أبطا ًال؛ مثلما �أنه يف العمل
الفني التمثيلي يف الق�صة يوجد بطل ويوجد عدو لهذا البطل؛
هدف ويجاهد ويعمل؛ و�أنتم يف موقعكم
فهذا البطل ي�سعى نحو ٍ
لو �أديتم دوركم لكنتم مثل ه�ؤالء الأبطال؛ ف�إن الأثر الذي

ت�صنعونه عندها والدور الذي ت�ؤدونه �سيكون �أرفع من الناحية
ً
املعنوية واجلاذبية والدفء
والقبول .هذا ما نتوقعه من جت ّمع
الفنانني يف بلدنا ومنكم خ�صو�ص ًا
�أنتم الذين تتعاملون مع الإذاعة
والتلفزيون.
�إنني مدرك لقيمة وقدر
العمل التمثيلي .و�أعلم �أن وراء
كل دقيقة بل كل ثانية من هذا
الفيلم �أو ذاك امل�سل�سل الذي
�أنتجتموه الكثري من الفكر
واالبتكار والإبداع والفن وال�سعي
والتعب و�أحيان ًا ال�سهر الطويل.
وبالطبع ف�إن �أغلب من ي�شاهدون
هذه الأفالم ال يعلمون؛ ي�شاهدون
هذا الفيلم مدة �ساعة �أو عدة
�ساعات �أو يعر�ض عليهم هذا
امل�سل�سل ،ولكن وراء هذه ال�ساعة �أو ال�ساعات عامل كبري من
الأعمال املنجزة؛ من �إبتكار ال�شخ�صية �إىل كتابة الفيلم �إىل
�إيجاد املخرجني والإتفاق معهم و�إىل العاملني يف الإنتاج واملاكياج
واللبا�س والديكور والت�صوير والتدوين ـ وهي تلك املرحلة
يد
الأخرية ـ والعر�ض .فكم من ٍ
عامل فني قد �شارك هنا ،وكم من ٍ
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ذهن خالق
و�أنامل فنان تعمل هناك ،وكم من ٍ
يف حال �شغل؛ فهذا ما نعرفه.
ويف الواقع �إن مقت�ضى تكليفنا
هو التقدير والت�شكر لكم .و�إن
ال�شكوى والعتاب املوجود عند
بع�ض الأ�صدقاء هو بنظري يف
حمله وحمق؛ ولكن ما ذكرته من
نقاط ينبغي التوجه �إليه.
بالطبع ،لدي مطالب عديدة
كرا�س ًا ـ
قد د ّونتها ـ لعلها متلأ ّ
وكان بودي �أن �أقولها لكم �أيها
الأ�صدقاء؛ ويف �آخرها هناك
 14تو�صية مدونة للقطاعات
املختلفة ،ولكن حان وقت
الآذان ،وللأ�سف ال �أ�ستطيع
�أن �أبقى �أكرث من هذا .و�سوف
�أذكر هذه التو�صيات لل�سيد
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�ضرغامي .وينبغي �أن �أ�شكره و�أ�شكر باقي املدراء يف الأق�سام
املختلفة للإذاعة والتلفزيون وخ�صو�ص ًا ق�سم الفن التمثيلي.
فلوال دور املدراء ون�شاطهم ال �شك �أن عمل الفنانني �سيكون �صعب ًا
�أو �أ�شد �صعوبة .و�إنني �أ�شكركم جميع ًا و�أقدركم؛ بيد �أنني �أذكر
�أن هناك جما ًال كبري ًا للعمل ولدينا �إمكانات هائلة .فـمن بني 33

�ألف �ساعة من البث خالل العام و�ضمن ما ُقدم لنا من �إح�صاء ف�إن
�أكرث من  60%من امل�سل�سالت هو من �إنتاج حملي ويف جمال الأفالم
رقم مرتفع جد ًا؛ وهذا
ما يبلغ حوايل  40%من �إنتاج حملي؛ وهو ٌ
يدل على وجود �إمكانات مده�شة يف البلد .بل كثري من الدول يف
العامل ال متتلك هذه الإمكانات ما خال عدد حمدود من الدول
املعروفة يف العامل.
ويف الواقع ف�إن الكثري من مراكز البث يف خمتلف الدول يدار
من قبل جمموعة معدودة من الدول ،وعمدتها �أمريكا وهوليوود؛
ونحن لدينا هذه الإمكانات ،وهذه املوارد الب�شرية اجليدة ،وهذه
الإمكانات التجهيزية ،و�أي�ض ًا القدرة الربجمية املميزة؛ وهذا
التاريخ املليء باحلوادث .لهذا ف�إن لدينا �إمكانات كبرية للعمل.
لقد بذلتم جهود ًا كبرية ،ويف الواقع ف�إن نتاج �أتعابكم هو هذه
الآثار اجليدة؛ ولكن ال زال بني ما �أُجنز وما ميكن �إجنازه بهذه
ٌ
لدي ّ
توقعات كبرية جد ًا.
الإمكانات العظيمة
م�سافة بعيدة .و�أنا ّ
و�إنني يف مثل هذه املجاالت ـ لي�س فقط يف مقام خماطبتكم ـ
عندما �أقابل الكثري من امل�س�ؤولني املختلفني الآخرين ،يكون لدي
توقعات كبرية ،وبنظري �إن هذه التوقعات الكثرية منطقية وهي
�شكل .ونف�س هذه الأعمال الكثرية
لي�ست بعيدة عن املنطق ب�أي ٍ
التي تقومون بها تدلّ على �أن ما نتوقعه لي�س تخي ًال �أو جمرد
أمر عملي .نحن الذين مل نكن منتلك مثل هذه
خياالت بل هو � ٌ
الإمكانات ،وكل هذه الأعمال ،وهذه الآثار الفنية ،وهذه الأعمال
التمثيلية املميزة واملمتازة ،وهذا العدد من الفنانني الذين هم
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بحق ق ّيمني .وبع�ض �أعمالنا الفنية هي من الدرجة الأوىل بحق
و�إن�صاف؛ وتناف�س وت�صلح لكل مكان .وبع�ض الأعمال الإخراجية
مميزة .و�إنني ل�ست �صاحب ر�أي يف هذا املجال ،وال ميكنني �أن
�أبدي ر�أي ًا كخبري ،ولكن كم�ستمع ،فاملرء �إذا �شاهد يلتفت �إىل
الأثر الفني والعمل الفني املم ّيز .لهذا ميكن العمل كثري ًا و�أنتم �إن
�شاء اهلل عليكم بال�سعي.
اللغة المفهومة في األفالم

�شيء ي�شغل بايل
ويف جمال الأفالم التاريخية ،هناك ٌ
دائم ًا وقد ذ ّكرت به �أحيان ًا ،وهو �أن جتعلوا لغة هذه الأفالم
لغة مفهومة؛ �إن ذاك ال�شيء لي�س مطلوب ًا جد ًا .هذه الأفالم
التاريخية املتعلقة بالتاريخ املا�ضي عندما ي�شاهدها املرء ويطلع
على لغتها وحواراتها ،رغم �أن لغتها املكتوبة هي بح�سب امل�صطلح
قدمية ولكنها خط�أ ،والذي لديه خربة بهذه الأمور عندما ينظر
يرى مث ًال �أن كاتب الفيلم اراد �أن ي�ستعمل ً
لغة كلغة �سعدي �أو
البيهقي �أو �أمثاله ولكنه مل يتمكن من ذلك؛ وما ح�صل هو خط�أٌ،
حيث مل يكن قاب ًال للفهم لدى امل�ستمع ولي�س مر�ضي ًا عنده؛ مثلما
�أنه كان �سيئ ًا بالن�سبة للخبري واملطلع .فاملرء �إذا نظر يرى �أن
اللغة خط�أ؛ فما هو لزوم هذا الأمر؟ يقولون �أننا نريد �أن نعك�س
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بهذه اللغة �أجواء املا�ضي .كال ،ال يوجد لزوم لهذا الأمر �أبد ًا؛
وميكن �أن نعك�س �أجواء املا�ضي بطريقة �أخرى .وال يوجد �أي
إ�شكال �أن ت�ستعملوا اللغة العادية امل�ستعملة اليوم والتي ُت�ستعمل
� ٍ
يف جميع الأفالم ـ وهي لغة اليوم ـ كمحادثة بني اخلواجه نظام
امللك �أو تلك ال�شخ�صيات التاريخية �أو ال�شاه عبا�س؛ فمثل هذا ال

ينتق�ص من الفيلم �أبد ًا ،بل عك�سه هو الذي ي�ؤدي �إىل ذلك.
ها هنا مثيل لهذا التذكري.
وال �شك ب�أن �أ�سا�س الكالم يف
هذه املجاالت �سيكون مع ال�سيد
�ضرغامي .ف�إذا مل ت�صل �أيدينا
�إليكم ف�إنها �ست�صل �إىل ال�سيد
�ضرغامي! وعليه �أن ي�سعى كثري ًا.
وكما ذكرت يف قرار تعيينه،
ينبغي �أن ن�شهد ارتقاء العمل
يف جمال الإذاعة والتلفزيون،
وخ�صو�ص ًا يف قطاع الأعمال
الدرامية والفنون التمثيلية
حيث ينبغي العمل كثري ًا ،حتى
تتمكنوا ب�إذن اهلل من التفوق على
مناف�سيكم عدميي الإن�صاف الذين
يواجهونكم.
بقي هناك كالم وتو�صيات
�سنوكلها �إن �شاء اهلل �إىل وقت �آخر .و�إن �شاء اهلل يوفقكم اهلل
جميع ًا.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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وقفة مع اخلطاب
 -مسلسل «اإلغماء»:

جراح يقوم بعملية
تدور �أحداث امل�سل�سل حول طبيب ّ
جراحية لزوجته فتتوفى �إثرها ،يف هذه الأثناء يظهر
�صديق قدمي له يدخل حياته من جديد ويغري له نظرته
ور�ؤيته للحياة.
 فيلم «لي�س بدون ابنتي» :فيلم �أنتج عام ،1991حول امر�أة �أمريكية متزوجة من طبيب �إيراين تذهب
�إىل �إيران مع زوجها وابنتها يف زيارة ق�صرية ولكنه يرغمها بعد ذلك على البقاء
ومنعها من الرجوع �إىل الواليات املتحدة ،فتحاول الهروب من �إيران مع ابنتها ،وقد
�أثار الفيلم ردود فعل غا�ضبة من قبل الإيرانيني ب�سبب ما اعتربوه و�صف ًا منحاز ًا
لثقافتهم.

 -فيلم “:”300
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فيلم من الإنتاجات ال�ضخمة لهوليوود ،خمرج الفيلم
هو الأمريكي زاك �شنايدر وم�ؤلفه :فرانك ميلر .ي�صور
الفيلم معركة وقعت عام  480قبل امليالد بني جي�ش
الفر�س وفرقة من االغريق ،وهو م�ستوحى من ق�صة
 300من اال�سبارطيني بقيادة امللك ليونيدا�س الذين
حت�صنوا عند ممر ثريموبيالي ل�صد غزو للفر�س بقيادة
�أح�شوير�ش .ي�صور الفيلم الفر�س بطريقة عنيفة ،ما جعل
االيرانيني ي�شعرون باالهانة من الطريقة التي �صور بها �أ�سالفهم .وكانت �إيران قد
احتجت ر�سمي ًا على فيلم « »300ب�سبب عدم تعبريه عن احلقائق التاريخية كما
�صرح به الرئي�س حممود �أحمدي جناد.

 -هوليوود:

منطقة يف مقاطعة لو�س �أجنل�س يف والية كاليفورنيا
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ت�شتهر كونها املركز الأول
ل�صناعة ال�سينما و�إنتاج الأفالم يف العامل.

 -سعدي:

هو حممد م�شرف الدين م�صلح بن عبد اهلل بن �شرف الدين ال�شريازي ،ثالث
ال�شعراء الثالثة الكبار يف �إيرانُ .ولد يف مدينة �شرياز يف حدود
العام  606هـ كان كثري ال�سفر ويحمل من �أ�سفاره الكثري من
الق�ص�ص واحلكايات والتجارب املعنوية ،من �أهم نتاجاته
املنظومة وهي يف الأخالق والرتبية والوعظ وقد نُظمت
يف ع�شرة �أبواب :العدل ،الإح�سان ،الع�شق ،التوا�ضع،
الر�ض ،الذكر ،الرتبية ،ال�شكر ،التوبة واملناجاة .و�أهم
نتاجاته يف النرث هو كتاب كل�ستان �أي حديقة الورود الذي
يحوي ثمانية �أبواب� :أحوال امللوك� ،أخالق الدراوي�ش،
الف�ضيلة والقناعة ،فوائد ال�صمت ،الع�شق وال�شباب ،ال�ضعف وال�شيخوخة ،ت�أثري
الرتبية ،و�آداب الكالم .تويف يف حدود العام  691هـ.

 -البيهقي:

البيهقي امل�شهور بفريد خرا�سان ،وبابن فندق .عامل،
�أبو احل�سن علي بن زيد
ّ
ال�ساد�س .عا�ش بني �سنة  499و�سنة 565هـ.
حكيم� ،أديب،
ريا�ضي من �أعالم القرن ّ
ّ

 -نظام الملك:

�أبو احل�سن الطو�سي من مواليد طو�س يف �إيران ،ولد يف
العام  408هـ � ،أ�س�س املدار�س النظامية التي تعترب ن �أقدم
اجلامعات يف العامل ،يعزى �إليه ت�أ�سي�س نظامية ني�سابور
ونظامية بغداد� ،أ�صبح �أحد �أ�شهر وزراء ال�سالجقة،
كان كاتب ًا ووزير ًا ل�سلطانني من �سالطني ال�سالجقة هما
ال�سلطان جفري ال�سلجوقي و�إبنه �ألب �إر�سالن ،اغتيل على
يد الإ�سماعليني ،من �أ�شهر م�ؤلفاته� :سِيرَ امللوك حتدث
فيه عن تنظيم احلكم وعن �ضرورة قيام العدل.
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 -الشاه عباس:

من ال�صفويني ،كان يعرف �أي�ض ًا با�سم عبا�س الأكرب،
�أ�صبح �شاه �إيران يف العام  1588بعدما مترد على والده
1629م.
حممد ال�صفوي و�سجنه .تويف يف العام

 -الدراما:

هو نوع من الن�صو�ص الأدبية التي ت�ؤدى متثي ًال يف امل�سرح �أو التلفزيون �أو
ال�سينما �أو الإذاعة .وتهتم غالب ًا بالتفاعل الإن�ساين وتنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام
امللهاة( :الكوميديا) وهو الأداء التمثيلي الذي ي�ؤدي �إىل ال�ضحك و ُيرمز له بقناع
�أبي�ض ،وامل�أ�ساة (الرتاجيديا) وهو الأداء الذي ي�ؤدي �إىل احلزن و ُيرمز له بالقناع
الأ�سود ،والرتاجيكوميدي يقع بني الإثنني حيث يعتمد ق�ص�ص الأ�ساطري ويتناول
�شخ�صياتها الأ�سطورية ببع�ض ال�سخرية.

 -ضرغامي:
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ولد عزت اهلل �ضرغامي يف جنوب مدينة طهران العا�صمة عام 1959م ،التحق
بكلية الهند�سة بجامعة �أمري كبري ،وتخرج عام 1980م .وكان من الطالب الثوريني،
عن�صرا بار ًزا يف اجلمعية الإ�سالمية لطالب
حيث كان
ً
جامعة �أمري كبري ،ثم �أ�صبح وكيل ال�ش�ؤون الثقافية لهيئة
جهاد اجلامعات بجامعة �أمري كبري ،و�أ�صبح من الطالب
الإ�سالميني التابعني خلط الإمام ،و�شارك معهم يف احتالل
ال�سفارة الأمريكية يف طهران عام 1358هـ�.ش .و�أثناء
ذلك ن�ش�أت بينه وبني جمموعة من ال�شباب املتحم�س من
خط الإمام وحزب اهلل �صداقة قوية ،والتحق معهم
بعد حل �أزمة ال�سفارة الأمريكية بجي�ش حرا�س الثورة
الإ�سالمية ،ثم عاد والتحق بقوات ال�شرطة مع �ضم هيئاتها لوزارة الداخلية.
انتقل �إىل وزارة الدفاع حيث عمل وكي ًال للوزارة ل�ش�ؤون جمل�س ال�شورى الإ�سالمي
من عام 1997/2000م ،ثم انتقل �إىل هيئة الإذاعة والتلفزيون بعد �أن �أ�صبح
رئي�سا لها ،حيث عمل وكي ًال لهذه الهيئة ل�ش�ؤون جمل�س ال�شورى
علي الريجاين ً
الإ�سالمي واملحافظات ،عني يف العام  2005من قبل �سماحة القائد لإدارة الإذاعة
والتلفزيون ،ومما قاله له �سماحته عند تعيينه :بالنظر لإمكانياتكم وجتاربكم
رئي�سا لهيئة
ومعرفتكم الوا�سعة ب�ش�ؤون هذه املجموعة الكبرية وامل�ؤثرة� ،أعينكم ً
الإذاعة والتلفزيون ملدة خم�س �سنوات ،و�أتوقع خالل هذه املدة بجهودكم اخلبرية
والوثابة �أن ت�صلوا ب�إذاعة وتلفزيون جمهورية �إيران الإ�سالمية �إىل الدرجة التي
تليق باجلمهورية الإ�سالمية م�ستفيدين مبا حتقق حتى اليوم.

 -العشق الثالثي والرباعي:

ذكر �سماحته هذا امل�صطلح يف معر�ض احلديث عن بع�ض امل�سل�سالت التي تتناول
ق�ضية الع�شق وتتطرق �إىل �أنواع العالقات العاطفية ومنها العالقات التي تن�ش�أ بني
امر�أتني ورجل �أو رجلني وامر�أة ،حيث يع�شق رجالن امر�أة واحدة� ،أو ما �شاكل،
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-5بيان اإلمام الخامنئي
بمناسبة رحيل السيد
فضل اهلل.
05/07/2010
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أصدر سماحة آية اهلل العظمی السيد علي الخامنئي
بياناً عزی فيه بمناسبة رحيل العالم المجاهد آية اهلل
السيد محمد حسين فضل اهلل .و فيما يلي ترجمة نص
البيان:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
�أعزي عائلة ف�ضل اهلل الكرمية و جميع حمبي �آية اهلل
احلاج ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل (رحمةاهلل عليه) يف لبنان
واملجتمعات ذات الأ�صول اللبنانية يف �أفريقيا و�أمريكا الالتينية،
وعموم ال�شيعة اللبنانيني مبنا�سبة رحيل هذا العامل املجاهد.
كان هذا العامل اجلليل الد�ؤوب �شخ�صية م�ؤثرة يف ميادين الدين
وال�سيا�سة ،و�سوف لن ين�سی لبنان خدماته وخرياته �إیل �سنني
طويلة .املقاومة الإ�سالمية اللبنانية التي لها حق عظيم علی
الأمة الإ�سالمية كانت طوال عمرها املبارك م�شمولة بدعم
وتعاون هذا العامل الديني املجاهد .كما كان ن�صري ًا خمل�ص ًا
و�صميمي ًا للجمهورية الإ�سالمية ،وقد �أثبت بل�سانه و�أعماله
دائم ًا ،خالل الأعوام الثالثني املن�صرمة ،وفاءه للثورة الإ�سالمية
ونظام اجلمهورية الإ�سالمية.
�أ�س�أل اهلل تعایل �أن ينزل رحمته ومغفرته علی روح هذا
ال�سيد ال�شريف العزيز ،و�أن يح�شره مع �أجداده الطاهرين.
ال�سيد علي اخلامنئي
 14تري 1389
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-6كلمته عند لقائه
مسؤولي النظام يوم عيد
المبعث
 27رجب 1431
10/7/2010
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تزامناً مع ذكری المبعث النبوی الشریف استقبل
سماحة آیة اهلل العظمی السید علي الخامنئي قائد الثورة
اإلسالمیة صباح یوم السبت  10/07/2010م مسؤولي
الدولة وسفراء البلدان اإلسالمیة في طهران وحشداً من
أبناء الشعب اإلیراني،
بسم اهلل الرحمن الرحيم
نبارك هذا العيد الكبري لكم جميع ًا �أيها الإخوة والأخوات
الأعزاء ،م�س�ؤويل الدولة� ،ضيوفنا الأعزاء ـ �سفراء الدول
الإ�سالمية ـ احلا�ضرين يف الإجتماع ،وكذلك ل�شعب �إيران الكبري
وامل�ؤمن واملخل�ص ،وجلميع م�سلمي العامل ،وجميع �أحراره.
�إن عيد املبعث يُعدّ �أعظم الذكريات التاريخية الباقية من
ح�سا�س ًا �إ�ستثنائي ًا يف تاريخ الب�شرية
حيث �أنه �أوجد مقطع ًا ّ
الفطرية والطبيعية وكذلك رغباتهم التاريخية الطبيعية .لو
تئن من انعدام العدالة.
نظرمت �إىل التاريخ ك ّله ،لر�أيتم الب�شرية ّ
لأن العدالة هي املطلب الكبري جلميع �أبناء الب�شر على مر التاريخ.

عيد المبعث أعظم
المناسبات التاريخية

وقدّ م لها م�سري ًا وطريق ًا لو �سلكه �أفرادها لت�أ ّمنت جميع مطالبهم
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واليوم ،لو رفع �أي �أحد راية العدالة ،فهو بذلك حقا يطرح مطلب ًا
�إن�ساني ًا طبيعي ًا فطري ًا تاريخي ًا ممتد ًا� .إن دين الإ�سالم وحركته
املكرم كانت بالدرجة الأوىل وعلى ر�أ�س جميع
وبعثة النبي ّ
�أهدافها ت�سعى نحو العدالة؛ مثل جميع الأنبياء الآخرين.
اإلسالم داعي األمن واألمان

أ�سا�سي وكبري للب�شرية هو
مطلب �
مهم �آخر وهو
وهناك
مطلب ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ال�صلح والأمن والهدوء .فالب�شر يحتاجون لعي�شهم ولنم ّو فكرهم
وتطوير �أعمالهم وراحة نفو�سهم �إىل الهدوء ،و�إىل البيئة واجلو
�سواء على م�ستوى الباطن والذوات �أو على م�ستوى
الآمن وامل�أمون؛ ٌ
بيئة الأ�سرة �أو املجتمع �أو البيئة الدولية� .إن الهدوء والأمن
والأمان وال�صلح ُتعدّ من املطالب الأ�سا�سية للب�شر .والإ�سالم
هو داعي الأمن وال�صلح والأمان .وعندما نقول تبع ًا للقر�آن
وتعاليمه �أن الإ�سالم دين الفطرة ،فهذا ما نعنيه .ذلك ال�سبيل
الذي يعر�ضه الإ�سالم على الب�شرية هو �سبيل الفطرة؛ �سبيل
ت�أمني الإحتياجات الفطرية للإن�سان .وهكذا حتققت البعثة
النبوية ال�شريفة من جانب رب العاملني بهذه اجلامعية والدقة
والإهتمام والنبي ّ
يب�شر بفالح الب�شرية؛ }ب�شري ًا َو َنذير ًا{.
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ففي الدرجة الأوىل هي ب�شرى بهذه احلياة الهادئة املتالزمة
مع العدالة واملن�سجمة مع خلقة الإن�سان .وبالت�أكيد بتبع هذه
الب�شرى الب�شارة بالثواب الإلهي الذي يرتبط باحلياة الدائمة
للإن�سان .لهذا ف�إن بعثة النبي يف الواقع هي بعثة الرحمة.
فبف�ضلها �شملت الرحمة الإلهية عباد اهلل؛ و ُفتح هذا الطريق

وطرحت العدالة والأمن والأمان؛ َ
�أمام الب�شر؛ ُ
جاء ُك ْم مِنَ
}ق ْد َ
ني َي ْهدي
تاب ُمب 
اللهَِّ ُنو ٌر َو ِك ٌ
ِب ِه اللهَّ ُ َم ِن ا َّت َب َع ِر ْ�ضوا َنهُ
ال�سال ِم َو ُيخْ ِر ُج ُه ْم مِنَ
ُ�س ُب َل َّ
ُّ
مات �إِلىَ النُّور{ املائدة،
الظ ُل ِ
فبف�ضل هذه التعاليم بينّ النبي
الأكرم للب�شرية �سبل ال�سالم
و�سبل الأمن .و�سبل ال�سالم هذه
ـ �سبل الأمان والهدوء والأمن
ـ تتع ّلق بجميع البيئات التي
تهم الإن�سان؛ بدء ًا من البيئة
ّ
الداخلية املعنوية للإن�سان ومرور ًا
بالبيئة الإجتماعية ،الأ�سرية،
والتك�سب ،بيئة
بيئة العمل
ّ
وانتهاء بالبيئة
احلياة اجلمعية،
ً
الدولية ،فهذا ما كان ي�سعى
الإ�سالم من �أجله.
عبارة عن تلك الأمور التي تتعار�ض مع هذه اخلطوط الأ�سا�سية
للحياة الإن�سانية ،فالذين يخالفون العدالة وال�صلح والأمن
والهدوء ،ويخالفون ال�صفاء والروح الإن�سانية النقية واملتكاملة

الجهاد من أجل العدالة

وما يذكره الإ�سالم حتت عنوان �أهداف العدو هو بالدقة
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هم يف املقلب الآخر من دعوة الأنبياء .ومن
�أجل العدالة �أوجب اهلل تعاىل
اجلهاد على امل�سلمني ،ومل يكن
اجلهاد خمت�ص ًا بالإ�سالم؛ بل قد
ُوجد يف جميع الأديان الإلهية.
فالذين يقفون يف وجه الدعوة
هم الذين يخالفون ويعار�ضون
حتقق الأمن والهدوء وال�سالم
والتكامل للب�شر واملجتمع ،وهم
�أعداء م�صلحة الإن�سانية؛ وهي
تلك الق�ضية التي جعلها الإ�سالم
هدف ًا .فمنذ بداية البعثة و�ضع
املكرم النقاط على
نبي الإ�سالم ّ
احلروف من خالل الآيات التي
كانت توحى �إليه.
ففي ال�سورة املباركة
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“�إقر�أ” ،والتي بح�سب الظاهر نزلت �آياتها الأوىل على النبي يف
�أول الوحي ـ والآيات الالحقة لل�سورة نزلت بعد مدّ ة و�إن كانت

يف مرحلة بداية البعثة ـ تقول }ك ََّ
ئن لمَّ ْ َين َت ِه َل َن ْ�س َف َعا
ال َل ِ
اط َئ ٍةَ ،ف ْل َي ْد ُع َنا ِد َيهُ �َ ،س َن ْد ُع
ِبالنَّا�صِ َيةَ ،نا�صِ َي ٍة َكا ِذ َب ٍة َخ ِ
ال َّز َبا ِن َية{ ،فهي تهدّ د �أولئك الذين يقفون مقابل دعوة

الرحمة ،دعوة العزة ،دعوة الهدوء والأمن.
�أو يف �سورة “املدّ ثر” املباركة ،التي هي من �أوائل ال�سور التي
نزلت على النبي حيث ت�شدد على العن�صر املعار�ض حلياة النا�س:

نى َو َم ْن َخ َلقْتُ َو ِحيدً اَ ،و َج َعلْتُ َلهُ َم اًال ممَّ ْ دُ و ًدا،
} َذ ْر ِ
ثم َّ َي ْط َم ُع �أَ ْن �أَ ِزيدَ  ،ك ََّ
ني �ش ُهو ًداَ ،و َم َّه ُّ
َو َب ِن َ
ال
دت َلهُ تمَ ْ هِيدً اُ ،
ال َي ِت َنا َع ِنيدً ا�َ ،س�أُ ْر ِه ُقهُ َ�ص ُعو ًدا{ ،ففي مقابل من
�إِنَّهُ ك َانَ َِ
احلق ي�شار �إىل �صمود هذه احلركة العظيمة و�إىل املعار�ضة.
حرب
لهذا كان اجلهاد والقتال يف الإ�سالم .بيد �أن هذا اجلهاد هو ٌ
�ضد املعار�ضني لهدوء احلياة الإن�سانية واملعار�ضني للعدل و�سعادة
الب�شر .لهذا �إذا نظرمت �إىل القر�آن الكرمي و�سرية النبي �سرتون

الجهاد لمواجهة
المعارضين للحياة اإلنسانية

يعار�ض النبي ويعار�ض م�صلحة املجتمع الإن�ساين ويعرت�ض طريق

�أنه منذ ذلك اليوم الذي �أقيمت فيه احلكومة الإ�سالمية كان
هناك من غري امل�سلمني يعي�شون حتت ظل النبي يف �أمن و�أمان.
فكان اليهود يف املدينة وقد عاهدوا النبي على �أ�سا�س �أن يعي�شوا
�إىل جواره حياة هادئة؛ لكنهم ت�آمروا وخالفوا وخانوا وطعنوا
يف الظهر؛ لهذا وقف النبي مقابلهم .فلو مل يخالف يهود املدينة
ويعادوا ويخونواّ ،
ليتعر�ض لهم �أبد ًا .لهذا
لعل النبي مل يكن
ّ
ٌ
دعوة معنوية؛ دعوة قائمة على
ف�إن الدعوة الإ�سالمية هي
الإ�ستدالل؛ دعوة مبعنى تقدمي حياة ب ّينة ممتزجة بال�سعادة
للب�شر.
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يف املقابل يظهر املعار�ضون؛ والإ�سالم يزيل ه�ؤالء من على
الطريق .فالإ�سالم لي�س �ضعيف ًا .ولو ُوجد هذا املعار�ض الذي
يعرت�ض �سعادة الإن�سان ودعوة احلق ،ف�إن الإ�سالم يرفع قب�ضته
بوجهه ويقف �أمامه .فقارنوا هذا مع �سرية القوى العاملية املعتدية
مر التاريخ ،واليوم هم موجودون وي�شعلون احلروب من �أجل
على ّ
زيادة قدراتهم ون�شر الظلم.
فانظروا اليوم �إىل العامل؛ القوى املهيمنة وامل�ستكربة فيه
ت�صنع الأ�سلحة مهدّ د ًة الب�شرية ال من �أجل ب�سط العدل؛ �إمنا
تفعل ذلك للمزيد من الظلم ال لأجل تقدمي الأمن للب�شرية؛ بل
لت�سلب الأمن من �أولئك الذين ال يخ�ضعون لها .فالق�ضية اليوم يف
عاملنا هي هذه.
جاهلية العصر الحديث

واليوم عندما نطلق على جاهلية الع�صر يف العامل �إ�سم
اجلاهلية احلديثة ف�إمنا نفعل ذلك من �أجل ما ذكرناه .فع�صر
ينته .اجلاهلية هي الوقوف مقابل احلق و�ضد
اجلاهلية مل ِ
التوحيد و�ضد حقوق الإن�سان ويف مقابل ال�سبيل الذي فتحه اهلل
ٌ
موجودة اليوم ب�شكلها
للب�شرية من �أجل ال�سعادة .فهذه اجلاهلية
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املعا�صر ،م�ستفيد ًة من العلم والتكنولوجيا املتطورة والأ�سلحة
النووية وغريها من الأ�سلحة املختلفة لكي متلأ جيوب �أ�صحاب
ال�صناعات املخربة واملد ّمرة للحياة الب�شرية.
�إن ق�صة الأ�سلحة وامليزانيات الع�سكرية اليوم ُتعدّ من ق�ص�ص
الب�شرية املحزنة .ففي يومنا هذا تنتج م�صانع الأ�سلحة الكثري

منها من �أجل بيعها .فتوجد لأجل ذلك احلروب يف العامل ،وتق ّلب
وحتر�ض
النا�س �ضدّ بع�ضهم
ّ
الدول على بع�ضها ،لت�شيع بذلك
التهديد كي تتمكّن من ت�أمني
و�إ�شباع و�إر�ضاء �أفكارها اخلائنة
و�أطماعها اخلبيثة.
لهذا ما دامت هذه القوى
املحرك للق�ضايا
العظمى هي ّ
العاملية ،فلن تنتهي احلروب.
فاحلرب بالن�سبة لهم مت ّثل
املنافع املا ّدية وهي لي�ست من
�أجل تطبيق العدالة؛ يكذب
الأمريكيون وغريهم عندما
يقولون �أننا نحارب من �أجل الأمن؛
كال ،العك�س هو ال�صحيح .ف�أينما
وحتركوا ع�سكري ًا ف�إن
تواجدوا
ّ
ذلك ي�ؤدي �إىل عدم الإ�ستقرار و�إىل الظلم ،و�شقاء النا�س .منذ
�أن ُوجدت هذه الآالت احلديثة يف العامل والب�شرية تعاين.
�سجلت
1990م .ـ والتي �أُطلق عليها مرحلة احلرب الباردةّ ،
التقارير الدولية الر�سمية �أن العامل مل يع�ش �أكرث من ثالثة

أهداف القوى
العظمى من الحروب

طوال � 45سنة ـ �أي منذ نهاية احلرب العاملية الثانية و�إىل عام
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�أ�سابيع بدون حرب! فطوال هذه الـ 45
�سنة كانت احلروب تندلع يف كل
�أرجاء العامل .فمن الذي كان
ي�شعلها؟ �إنهم �أولئك الذين كانوا
ينتجون الأ�سلحة� .إن امليزانيات
الع�سكرية للقوى العظمى اليوم
هي من �أ�ضخم امليزانيات.
فطبق �إح�صاءاتهم ويف ال�سنة
امليالدية الفائتة �أنفقت �أمريكا
�أكرث من  600مليار دوالر على
ميزانيتها الع�سكرية .وها نحن
ن�شاهد اليوم هذه امليزانيات
الع�سكرية يف جوارنا .فهي
ُتنفق يف �أفغان�ستان من �أجل
قمع ال�شعب الأفغاين امل�سلم؛
و ُتنفق يف العراق من �أجل �إحكام
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ال�سيطرة على ال�شعب العراقي؛ و ُتنفق لدعم الكيان ال�صهيوين
اخلبيث من �أجل �إ�شعال ال�شرق الأو�سط .فهذه هي توجهات القوى
الفا�سدة .والإ�سالم يواجههم ويخالفهم� .أولئك الذين تكون
م�صلحتهم ومنافعهم يف �أن تتقاتل ال�شعوب والدول الإ�سالمية فيما
بينها وتتعادى وتخاف من بع�ضها البع�ض ،ويف �أن يعترب ٌّ
كل منها

الآخر تهديد ًا له ،هم �أنف�سهم الذين يرتبط �إ�ستمرار قدرتهم
الإ�ستكبارية والإ�ستعمارية بوجود احلروب يف العامل؛ فاحلرب
ٌ
و�سيلة للنهب؛ فمن �أجل ماذا ُيقتل كل ه�ؤالء
بالن�سبة لهم هي
الب�شر و ُتنفق �أموال ال�شعوب يف �شراء الأ�سلحة ،و�إنتاج املكلف
الباهظ منها؟ كل ذلك حتى يراكم �أ�صحاب ال�شركات الكربى
ثرواتهم ويزداد متتعهم من حياتهم .هذا هو النظام الطاغوتي
اجلاهلي الذي مي ّثل خطر ًا على الب�شرية ،والذي يحكم وللأ�سف
وبالت�أكيد ف�إن هذا النهج لن يبقى؛ لأنه خالف احلق؛ ولأنه
ٌ
ْباط ُل �إِنَّ
جاء الحْ َ قُّ َو َزهَ َق ال ِ
باطل ف�إنه زائلَ }:و ُق ْل َ
ْباط َل كانَ َزهُ وق ًا{(الإ�سراء)؛ فالباطل هو ذلك ال�شيء
ال ِ

العالم في مرحلة تغ ّير

حياة �أولئك الناكبني عن �صراط التوحيد.

الذي يخالف ال�سنة الإلهية يف اخللق؛ فهو ٌ
زائل وزهوق وال يبقى.
واملرء ي�شاهد عالئم هذا الزوال يف يومنا هذا .فعندما ينظر
الإن�سان �إىل الأو�ضاع الدولية ي�شاهد عالئم هذا الزوال.
لقد تبدّ لت �أو�ضاع العامل؛ وا�ستيقظت ال�شعوب؛ وحل�سن احلظ
ف�إن هذه اليقظة بني ال�شعوب الإ�سالمية �أكرب .فها هي ال�شعوب
الإ�سالمية ،واحلكومات الإ�سالمية تدرك �أهمية الإ�سالم وعظمته
وعظمة هذه الدعامة املوثوقة واملعتمدة .فاليوم� ،أ ّدت ال�صحوة
الإ�سالمية يف العامل الإ�سالمي �إىل �إ�ضعاف القوى الأخرى عما
كانت عليه يف ال�سابق .فحال �أمريكا اليوم يختلف عن املا�ضي،
معلوم.
والقوى الأخرى �أي�ض ًا هي على نف�س هذا املنوال ،فهذا
ٌ
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وعلى ال�شعوب الإ�سالمية �أن تغتنم �سبيل التوحيد وت�ؤمن ب�صدق
الوعد الإلهي .فاليوم تكمن �سعادة امل�سلمني يف �إحتادهم جميع ًا
حول حمور الإ�سالم.
ال �شك �أن العدو موجود اليوم وغد ًا .ف�أينما ازدادت ال�صحوة،
ي�شعر �أعداء الب�شرية باملزيد من اخلطر؛ ولهذا ت�شتد عداوتهم.
ونحن نعرف جيد ًا ماهية العداوات �ضد اجلمهورية الإ�سالمية
ونعرف �أ�سبابها :لأن اجلمهورية الإ�سالمية رفعت راية �صحوة
ال�شعوب الإ�سالمية .لأن اجلمهورية الإ�سالمية تدعو ال�شعوب
والدول �إىل الإحتاد والعزّ ة وتقول لهم �أن يثمنوا عزّ تهم يف ظل
الإ�سالم .فالعداء ب�سبب هذا؛ نحن ندرك هذا .ونعلم �أن هذه
العداوات �ستبوء بالف�شل؛ مثلما كانت �إىل يومنا هذا خائبة.
فلأكرث من � 31سنة ،وهم يبذلون امل�ساعي �ضد اجلمهورية
الإ�سالمية ،وطوال هذه ال�سنوات كانت اجلهورية الإ�سالمية تقوى
ّ
وتتجذر بف�ضل اهلل .و�سوف ت�ستمر هذه امل�ساعي .وكلما ا�ستمرت
هذه العداوة ،ف�إن �شعبنا ،ال�شعب امل�سلم ،التجمعات ال�شعبية يف
وتتعرف على قيمتها
العامل الإ�سالمي �سوف تكت�شف هو ّيتها �أكرث،
ّ
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�أكرث.
ن�أمل من اهلل تعاىل �أن يعني جميع الدول وال�شعوب الإ�سالمية،
لكي يثقوا ب�أنف�سهم ويعتمدوا على ذواتهم وال يهابوا القوى
امل�ستكربة؛ ليعلموا �أن هذه القوى �إىل زوال؛ و�أنها قوة مز ّيفة
وباطلة .و�أن هذا الباطل ال ميكن �أن يبقى،

َّا�س َف َي ْم ُك ُث فيِ
} َو�أَ َّما ما َي ْن َف ُع الن َ

الَ ْر�ض{ الرعد .17
ْأ

يقربنا
ن�س�أل اهلل تعاىل �أن ّ
�أكرث �إىل طريق الإ�سالم و�سبله
بربكة البعثة النبوية؛ ويزيد
ً
معرفة بالأحكام واملعارف
قلوبنا
يقرب قلوب ال�شعوب
الإلهية؛ و�أن ّ
الإ�سالمية �إىل بع�ضها البع�ض؛
فتتكاتف الدول الإ�سالمية
لتتمكّن �إن �شاء اهلل من ا�سرتجاع
قدرتها وعزّ تها وكرامتها
املهدورة...
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته.
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وقفة مع اخلطاب:
 -عيد المبعث:

عيد من الأعياد العظيمة وفيه كانت بعثة النبي(�ص) وهبوط جربائيل عليه
بالر�سالة .وي�صادف يف ال�سابع والع�شرين من �شهر رجب.
الفطرة :يقول الإمام اخلميني(قده) :نور الفطرة هذا قد هدانا �إىل �أن نعرف
�أن قلوب جميع �أبناء الب�شر ـــ من �أهايل �أق�صى املعمورة و�سكان البوادي والغابات
وانتهاء ب�أهل
وابتداء بالطبيعيني واملاديني
�إىل �شعوب الدول املتح�ضرة يف العامل،
ً
ً
امللل والنحل ـــ تتجه بالفطرة نحو الكمال الذي ال نق�ص فيه ،فهم عا�شقون للكمال
واجلمال الذي ال عيب فيه ،والعلم الذي ال جهل فيه ،والقدرة التي ال تعجز عن
�شيء ،واحلياة التي ال موت فيها� .أي �أن الكمال املطلق هو مع�شوق اجلميع.
وتوجه
جميع الكائنات والعائلة الب�شرية يقولون بل�سان ف�صيح ،وبقلب واحد
ّ
واحد� :إننا عا�شقون للكمال املطلق� ،إننا نحب اجلمال واجلالل املطلق� ،إننا نطلب
القدرة املطلقة ،والعلم املطلق فهل هناك يف جميع �سل�سلة الكائنات ،يف عامل الت�صور
واخليال ،ويف كل التجويزات العقلية واالعتبارية موجود له الكمال املطلق واجلمال
املطلق �سوى اهلل ،مبد�أ العلم جلّت عظمته؟ وهل اجلميل على الإطالق الذي ال نق�ص
فيه �إ ّال ذلك املحبوب املطلق؟ [الر�ؤية الكونية]

 -لنسفعاً:

من �سفع �أي قب�ض قب�ض ًا �شديداً.
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 -الناصية:

مقدم الر�أ�س فوق اجلبهة الذي فيه ال�شعر.

 -فليدعُ ناديه

جل�ساءه و�أ�صحابه ليعينوه.

 -الزبانية:

من زبن� ،أي الدفع ،وهم املالئكة الذين يدفعون النا�س �إىل النار.

 -الحرب الباردة:

م�صطلح ي�ستخدم لو�صف حالة ال�صراع والتوتر والتناف�س التي كانت توجد
بني الواليات املتحدة والإحتاد ال�سوفياتي (يو ا�س ا�س ار) وحلفائهم من الفرتة يف
منت�صف الأربيعينيات حتى �أوائل الت�سعينيات .خالل هذه الفرتة ،ظهرت الندية
بني القوتني العظيمتني خالل التحالفات الع�سكرية والدعاية وتطوير الأ�سلحة
والتقدم ال�صناعي وتطوير التكنولوجيا والت�سابق الف�ضائي .لقدا�شرتكت القوتني
يف انفاق كبري على الدفاع الع�سكري والرت�سانات النووية وحروب غري مبا�شرة ويف
ظل غياب حرب معلنة بني الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفيتي قامت القوتان
باال�شرتاك يف عمليات بناء ع�سكرية و�صراعات �سيا�سية من �أجل امل�ساندة .على
الرغم من �أن الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفيتى كانا حلفاء �ضد قوات املحور
�إال �أن القوتني اختلفتا يف كيفية �إدارة ما بعد احلرب و�إعادة بناء العامل .خالل
ال�سنوات التالية للحرب ،انت�شرت احلرب الباردة خارج �أوروبا �إىل كل مكان يف
العامل .حيث �سعت الواليات املتحدة �إىل �سيا�سات املحا�صرة واال�ستئ�صال لل�شيوعية
وح�شد احللفاء خا�صة يف �أوروبا الغربية وال�شرق الأو�سط .يف هذه الأثناء ،دعم
الإحتاد ال�سوفياتي احلركات ال�شيوعية حول العامل خا�صة يف �أوروبا ال�شرقية
و�أمريكا الالتينية ودول جنوب �شرق �آ�سيا.

 -حرب أفغانستان:

بد�أت يف � 7أكتوبر  2001من اجلي�ش الأمريكي(عملية احلرية امل�ستدمية)
واجلي�ش الربيطاين(عملية هرك) ُ�شنّت كرد فعل على هجمات � 11أيلول .الهدف
املعلن للغزو كان �إيجاد �أ�سامة بن الدن و�آخرون من منا�صب رفيعة يف القاعدة
وو�ضعهم يف حماكمة لتنظيم تدمري القاعدة و�إق�صاء نظام طالبان الذي يدعم
ويعطي املالذ الآمن لها.

 -حرب العراق:

املعروفة بحرب اخلليج واحتالل العراق ،بد�أت يف � 20آذار من عام  ،2003بد�أ
الغزو من قبل القوات املتعددة اجلن�سيات التي تقودها الواليات املتحدة الأمريكية
واململكة املتحدة .كانت ذريعة �أمريكا الحتالل العراق هو وجود �أ�سلحة دمار �شامل
فيها يهدد �أمنها و�أمن حلفائها ،مع �أن املفت�شني الدوليني مل يجدوا �أي دليل على
وجود �أ�سلحة دمار �شامل.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
نرحب بكم كثري ًا �إخواين و�أخواتي الأعزاء! وكما ُذكر ف�إن
زيارتكم �أ�صدقائي قد ت�أخرت ملدة .ونحن �شاكرون هلل ون�شكر
ال�سيد حممديان �أي�ض ًا كثري ًا الذي قام برتتيب هذا اللقاء حتى
�إن وجود جمموعة من امل�شايخ يف اجلامعات م�س� ٌ
ألة مهمة جد ًا.
وكغريها من الق�ضايا املهمة فقد اعتدنا على هذه الظاهرة بحيث
مل نعد ندرك �أهميتها وقيمتها جيد ًا .فانظروا كيف كان و�ضع
جهة قد ُر�سمت للجامعة منذ البداية،
اجلامعة يف البلد؛ �أية ٍ
وكيف كانت؛ وكيف كانت ُتعدّ الدرو�س من الناحية القيمية

أهمية وجود المشايخ في الجامعات

حتقق بحمد اهلل.

والتوجهات الفكرية ذات املعنى اخلا�ص؛ ثم قارنوا مرحلة ما
قبل الثورة بالو�ضع الذي حتقق اليوم بربكة الثورة الإ�سالمية
وبربكة الإ�سالم يف جامعاتنا بلحاظ ح�ضور امل�شايخ والف�ضالء
و�أهل املعرفة واملعنى والإ�ستينا�س املوجود بينهم وبني �أ�ساتذة
اجلامعات وطالبها؛ عندها �سرتون مدى �أهمية تواجد امل�شايخ
املعظمني والف�ضالء املحرتمني بني اجلامعيني ويف حرم اجلامعة.
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الشكر معرفة النعمة

أثر ينبغي �إيجاده
�إذا التفتنا �إىل هذه الأهمية ،ف�إن �أول � ٍ
هو �أن نغتنم هذا الو�ضع ب�أنف�سنا ـ �أي �أنا و�أنتم ـ ممن له ارتباط
باجلامعة و�أن نعرف قدر هذا الو�ضع ون�شكر هذه النعمة الكربى
باملعنى احلقيقي للكلمة .ال�شكر ،هو معرفة النعمة وعدّ ها من
اهلل وا�ستعمالها يف املكان الذي يريده اهلل؛ هذا هو املعنى العملي
والكامل لل�شكر� .أ�شكروا هذه النعمة؛ ففي هذه احلالة ،تلوح
ٌ
الئحة من الوظائف وامل�س�ؤوليات والتذكريات.
�أمامنا
�أذكر ما يتعلق بهذه املقارنة :قبل الثورة كان لبع�ض امل�شايخ
ومنهم هذا العبد احلقري �إرتباطات مع طالب اجلامعات .ومل تكن
هذه الروابط ذات طابع تنظيمي �أو �ضمن ت�شكيالت ،كذلك مل
تكن �ضمن ق�ضايا املواجهات ال�شديدة �ضد النظام الطاغوتي؛
كانت عبارة عن روابط فكرية وتبيينية؛ فكان لنا جل�سات
ي�شارك فيها اجلامعيون �أو �أننا كنا ن�شارك �أحيان ًا باللقاءات التي
لقاء
يعقدها اجلامعيون يف اجلامعات .ويف تلك الأوقات ،كان يل ٌ
يف م�شهد ُيعقد بني �صالتي املغرب والع�شاء .كنت �أقف قرب املنرب
و�أحتدث حوايل ع�شرين �إىل ثالثني دقيقة .وكانت ن�سبة ال�شباب
من امل�ستمعني حوايل الت�سعني باملئة؛ و�أغلب ه�ؤالء كانوا من
اجلامعيني والبع�ض من الثانويني .ويف �إحدى الليايل كان املرحوم
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ال�شهيد باهرن رحمة اهلل عليه يف م�شهد .فجاء معي �إىل م�سجدنا.
وعندما �شاهد الو�ضع علته الده�شة .و�أنتم تعلمون �أنّ باهرن
كان ممن له �إرتباط يف طهران مع جتمعات ال�شباب واجلامعيني.
فقال �أنني طوال عمري مل �أ�شاهد هذا العدد من اجلامعيني
م�سجد واحد .وكم كان عدد ه�ؤالء يف م�سجدنا؟
وال�شباب يف
ٍ

باحلد الأق�صى مث ًال  345نفر .يف حني �أن �إجتماع حوايل 350
�شاب ًا ـ ولع ّله كان عدد اجلامعيني
منهم مث ًال يبلغ  200ـ بالن�سبة
مل متن ّور مرتبط بال�شباب
لعا ٍ
كال�شيخ باهرن الذي كان يف نف�س
الوقت جامعي ًا ودر�س يف اجلامعة
وكان يعرف البيئة اجلامعية وله
�إطالع على الأن�شطة الدينية
املعا�صرة والتجديدية ـ �شيئ ًا
وتعجبه� :أن
عجيب ًا ـ �أثار ده�شته
ّ
يجتمع حوايل مئتي جامعي يف
مكان واحد ويتحدث معهم �أحد
امل�شايخ؟!
والآن قارنوا هذا بالو�ضع
الذي لديكم اليوم يف اجلامعة.
فا�ضل �شاب ـ مثلكم
�شيخ
ٍ
و�صول ٍ
ـ �إىل البيئة اجلامعية والطالب
اجلامعي والأ�ستاذ؛ قارنوا
عظيمة ونفي�سة .فاحفظوا هذه الفر�صة
فر�صة
وانظروا �أية
ٍ
ٍ
وميكن الإلتفات �إىل �أهمية هذه احلادثة والظاهرة عندما
نرى توجه الكثري من التحركات املغر�ضة ودعايات ال�سوء نحو
هذا املحيط اجلامعي .ترون يف هذه الدعايات التي ت�شاع �أن من

ال ّتن ّبه لل ّتح ّركات المغرضة

واغتنموها كثري ًا؛ هذه هي النقطة الأ�سا�سية.
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الأ�شياء التي ميار�سون ال�ضغوط عليها ق�ضية �أ�سلمة اجلامعات،
وملاذا تريد اجلمهورية الإ�سالمية هذا الأمر؟ حيث �أن من مظاهر
�أ�سلمتها هو هذا ال�شيء.
والنقطة الثانية فيما يتعلق بو�ضع جامعاتنا وطالبنا
و�أ�ساتذتنا :ف�إنني �أتفق ب�شكل كامل مع ما ذكره جناب ال�سيد
حممديان فيما يتعلق بتفكري اجلامعيني اليوم وتوجهاتهم
الفكرية والعقالنية .البع�ض ينظرون �إىل النقاط ال�سلبية فقط؛
و�أحيان ًا عندما نقوم بالثناء على اجلامعة واجلامعي وال�شباب،
يقولون يف �أنف�سهم ال بد �أننا ال نعلم �شيئ ًا عن تلك املف�سدة وذاك
الإ�شكال املوجود؛ كال� ،إنها لي�ست ق�ضية عدم الإطالع؛ فنحن ل�سنا
بعيدين كثري ًا عن اجلوانب ال�سلبية والنقاط املظلمة؛ لكن ينبغي
النظر �إىل طبيعة العمل؛ وطبيعة ال�شباب ومنهم اجلامعيون
وذلك يف هذا املحيط اجلمعي و�أي�ض ًا يف معر�ض الدعايات العجيبة
املوجودة اليوم؛ وتلك الأ�ضاليل احلا�صلة ،وتلك العوامل امل�ؤثرة
على تفكري ال�شباب اجلامعي الواعني .فبالإلتفات �إىل هذه
الأمور ،عليكم �أن تنظروا �إىل الوقائع ال�ساطعة املوجودة يف بيئة
اجلامعي من الناحية الدينية؛ عندها يفهم الإن�سان مدى �أهمية
الأمر .فما ُذكر ـ من الإعتكافات و�صلوات اجلماعات ،والتواجد
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الف ّعال يف املواقع احل�سا�سة واملراكز احليوية ،وهذه املخيمات

الجامعيون اليوم ال نظير لهم

اجلهادية والأن�شطة البنائية ـ فهي كلها مهمة جد ًا.
�إن �شبابنا اجلامعيني اليوم وللإن�صاف ال نظري لهم؛ والأمر
ينطبق على �أ�ساتذتنا �أي�ض ًا .فكل ه�ؤالء الأ�ساتذة امل�ؤمنني
املتدينني الن�شيطني الت ّواقني مل�صري بلدهم و�شعبهم ديني ًا

و�إ�سالمي ًا ،ال �أنهم مل يكونوا موجودين يف بلدنا يف الواقع العيني،
بل ما كانوا ليخطروا على بال �أحد .مثلما �أنه اليوم ال وجود
لأمثالهم يف العامل .فبيئة جامعاتنا هي هذه البيئة :بيئة الدين
والإ�سالم .وال �شك ب�أن هذا ال يعني �أننا نقنع بهذه الدرجة؛
كال ،فالبحث هنا ال يرتبط بالقناعة؛ ولكن املرء ال ميكن �أن ال
يكون من �أعماقه را�ضي ًا وم�سرور ًا .هذه هي نعمة اهلل الكربى.
ٌ
ومنا�سبة يف
فهذه وقائع .ف�إن بيئة اجلامعة هي بيئة م�ساعد ًة
احلقيقة .وبالن�سبة ملا نتوقعه منها ف�إنها �أمو ٌر بارزة من الناحية
الدينية.
حميط يرتبط بكيفية خا�صة .فما يتوقعه الإن�سان من البيئة
اجلامعية يختلف عما يتوقعه من البيئة احلوزوية .فاملقت�ضيات
املوجودة هنا ،والعوامل التي ت�ؤثر هنا ،من العوامل التاريخية
وغريها ينبغي �أن نلتفت �إليها جميع ًا لكي نتمكن من التقييم
ب�شكل �صحيح .فالبيئة اجلامعية هي ٌ
بيئة جيدة جد ًا؛ لهذا يجب

بيئة الجامعة في التقييم مهمة جدًا

علينا �أن ن�أخذ التوقعات بعني الإعتبار .فالتوقع من �أي

الإ�ستفادة من هذا الأمر.
وما يتمتع بالدرجة الأوىل من الأهمية بنظري هو فكر من
تخاطبون وقلوبهم؛ فالفكر �أو ًال ثم القلب .الفكر يعني وجوب
ً
عر�ضة
تقوية البنية الإعتقادية لهذا ال�شاب .فال�شاب يكون
�أ�ضحت يف عاملنا كبري ًة جد ًا .ويجب تقوية البنية الفكرية لل�شاب
بحيث ال �أنه ال يت�أثر من العوامل ال�سلبية واملعار�ضة واملعاندة،
بل يتمكن من الت�أثري على حميطه؛ يجب �أن يتمكن من الإ�شعاع،

خطاب الفكر ثم القلب

للتبدالت والتحوالت والتغريات .وامل�ؤثرات املوجودة اليوم
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ويعرف حميطه على املباين واملعارف الإ�سالمية ،و�أن يكون رائد ًا
ّ
يف هذا الطريق ،ويف طليعة القوى .فمن الناحية الفكرية يجب
�أن يحقق هذه احلالة.
البعد القلبي والروحي أمر الزم

و�إمنا نذكر الناحية القلبية لأن لعروج الإن�سان ال بل لثباته
على ال�صراط امل�ستقيم ،ال يكون الفكر لوحده كافي ًا يف احلقيقة.
أمر
فبالإ�ضافة �إىل البعد الإعتقادي ،ف�إن البعد القلبي والروحي � ٌ
ً
الزمة ،وكذلك اخل�شوع ،والذكر والتوجه
الزم .فحالة اخل�ضوع
�إىل اهلل ،كلها �أمو ٌر �ضرورية للإن�سان .ولو كان هذا الأمر موجود ًا
الرتفع الكثري من النق�ص .ولو مل تكن هذه الأمور ف�إن القدرة
الفكرية وقوة الإ�ستدالل والإحتجاج لن ت�سعف الإن�سان يف
الكثري من احلاالت ولن تعينه .ف�إعداد قلب ال�شاب ينبغي �أن يكون
بالن�صيحة واملوعظة احل�سنة وال�سلوك احل�سن؛ وينبغي تعريفه
على اخل�شوع والتو�سل والتوجه والتذكر .ينبغي تعريفه على
ب�شكل �صحيح وكذلك معنى ذكر اهلل .فهذا ما ميكن �أن
ال�صالة
ٍ
ً
دعامة لذلك الفكر .ولو ح�صل هذا ،ف�إن تلك الإ�ستقامة
ي�شكّل
عندئذ لن تزول .ففي ميدان العمل ما ينفع هو القلب
الفكرية
ٍ
الرقيق وهذا التوجه والتذكر؛ هذه الأمور التي تثبت الإن�سان؛
وهي �أمو ٌر �ضرورية .فيجب تقوية هذين ال�شيئني يف ال�شاب.
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المعارف المتقنة بلغة العصر

عليكم �أن تقيموا �صفوف املعارف الإ�سالمية؛ املعارف املتقنة
بلغة الع�صر واملتنا�سبة مع فكر اجلامعي و�أدبياته؛ فهذه � ٌ
أعمال
ٌ
�ضرورية وال بد منها .اخلطاب بل�سان القوم �أحد م�صاديقه هنا،
فيجب خماطبة اجلامعي بلغته ،وبالأدبيات املفهومة عنده.
بيئة ال تكون
فرمبا جند بع�ض الأدبيات الف ّعالة وامل�ؤثرة يف ٍ

ف ّعالة يف بيئة �أخرى .وهو كاختالف اللغة متام ًا .فالإختالف بني
الأدبيات هو يف الواقع كالإختالف
املوجود بني اللغات؛ مثل �أن ي�أتي
ناطقة باللغة
بيئة
ٍ
�إن�سانٌ �إىل ٍ
الفار�سية فيحادثها بالغجراتية
فلن يفهم عليه �أحد .وكذلك
�إذا مل يكن املرء عارف ًا ب�أدبيات
البيئة اجلامعية وبيئة ال�شباب
ومل ي�ستعملها ،ف�سوف ين�سد عليه
طريق التوا�صل الفكري ويكون
ت�أثريه قلي ًال .فالنطق بل�سان القوم
�ضروري جد ًا.
بر�أيي ،فيما يتعلق باملوعظة
احل�سنة ـ حيث �أنني ال �أ�ستعمل
عبارة “الرتبية” لأن لها
معنى �أعم ـ �إن ق�ضية امل�سلك
ً
ٌ
�ضرورية بالإ�ضافة �إىل ق�ضية
الل�سان .وما قيل “كونوا دعاة
النا�س بغري �أل�سنتكم” ينطبق هنا ،فما يلينّ القلوب ويخ�ضع
احل�سن ي�شمل الأخالق احل�سنة والتوا�ضع وال�صدق يف القول
واملوقف وال�صراحة يف بيان احلقيقة ،والرتفع عن الأمور املادية
والدنيوية؛ فهذه الأ�شياء هي التي تدلّ على اخللو�ص يف العمل؛

لسان الموعظة
والنصيحة األخوية

املعاندين هو ال�سلوك ال�صحيح واجليد .وال �شك ب�أن ال�سلوك
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ولو �أننا ح�صلنا على هذا الإخال�ص العملي
بتوفيق الرب ف�إنه بالطبع
�سيظهر يف �أفعالنا و�أقوالنا.
لهذا ف�إن النقطة الأ�سا�سية
املهمة الثانية �أف�ضل طريق لها:
�أو ًال :ل�سان املوعظة والن�صيحة
الأخوية ،ويف بع�ض املوارد
الأبوية ال�شفيقة وثاني ًا:
ال�سلوك والعمل.
بر�أيي ،من الأ�شياء التي
تعينكم هو ما ذكره �أمري امل�ؤمنني
املكرم“ :طبيب د ّوار
ب�ش�أن النبي ّ
بط ّبه قد �أحكم مراهمه و�أحمى
موا�سمه” .فال ينبغي �أن نحب�س
�أنف�سنا وراء الطاولة وداخل
الغرفة ،فظهورنا ب�شكل �إداري
نحن جماعة امل�شايخ والعلماء
لي�س ل�صاحلنا .ومهما كانت
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م�س�ؤوليتنا فال ينبغي �أن نفقد هذه احلالة الطالبية احلوزوية
والآخوندية وامل�شيخية ـ حيث الأن�س بالنا�س والتحرك بينهم
واحلديث بلغتهم والإ�ستماع �إىل همومهم.
فنحن قد �شاهدنا هذين الو�ضعني بني امل�شايخ .فمنهم من مل
يكن له �أي �سمة ر�سمية و�إدارية و�أمثالها ،لكنه كان يت�صرف مع

النا�س عند لقائهم ك�شخ�ص �إداري جامد ال يتمتع ب�أية مرونة �أو
أ�شخا�ص
�إهتمام �أو حمبة �أو ب�شا�شة .وقد �شاهدنا عك�س ه�ؤالء� .
ٌ
كانوا يتولون م�س�ؤوليات �إدارية ،ولكنهم يف اي مكان توا�صلوا مع

القوالب التنظيمية .وهذا ال يعني �أنني �أخالف التنظيم ،فبدون
التنظيم والت�شكيالت ال ميكن �أن يكون هناك �إدارة وعمل .كال ف�أنا
العبد �أعتقد بالتنظيم؛ ولكنني �أعتقد �أن هذا التنظيم ال ينبغي
�أن يخرجنا من هويتنا .فنحن يف كل الأحوال م�شايخ .وعلينا
�أن نتبع هذا امل�سلك امل�شيخي ب�صورته املوجودة يف عامل ال�شيعة،
وبالطبع �أن هذه احلالة مل تنعدم متام ًا يف املذاهب والأديان

هوية المشيخة والتنظيم والتشكيالت

مبحبة و�أبوية و�إ�شفاق واهتمام؛ فهذا هو ال�صحيح
ت�صرفوا
ٍ
النا�س ّ
واحل�سن .فهذه �أي�ض ًا ق�ضية� ،أي عدم �إنزواء هذه املجموعة يف

ٌ
موجودة يف بع�ض الأماكن و ُتعدّ بالن�سبة لهم
الأخرى؛ فهي
ح�سنة جد ًا؛ ولكنها بني ال�شيعة هي �سنّة .فهذه احلالة التي كانت
موجودة يف امل�شيخة ال�شيعية ـ �أن�سهم بالنا�س وارتزاقهم منهم
و�إ�شفاقهم عليهم وي�ؤملهم ما ي�ؤملهم ـ عليكم �أن حتافظوا عليها؛
مهم جد ًا .وها قد �أ�شري �إىل الأعمال التي ُ�أجنزت.
فهذا الأمر ٌ
ٌ
وهي � ٌ
ح�سنة جد ًا .فو�صيتي الأخرى ـ وهي متوجهة �إىل
أعمال
املجموعة الإدارية منكم ـ �أنه مهما �أمكن تعديل وتنظيم الأن�شطة
ل�صالح القاعدة مقابل املركز؛ �أي العمل �أكرث للقاعدة من املركز؛
�أي التوجه �إىل الأر�ض .فعديد املركز �إمنا هو للتخطيط وتنظيم
الأفكار ور�سم امل�سارات املتو�سطة واال�سرتاتيجية و�أمثالها .فيجب
تو�سع حجمه ف�سوف يوجد
احلفاظ على املركز بهذا احلجم .ولو ّ
م�شكالت؛ وي�ؤدي �إىل �إثقال اجل�سم.
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على كل حال فالعمل مهم جد ًا ،وقد قامت جمموعتكم بحمد
أعمال جيدة .ن�س�أل اهلل
اهلل وطوال هذه ال�سنوات املديدة ب� ٍ
تعاىل �أن يعينكم لكي تتمكنوا من الإ�ستمرار على هذا ال�سعي
املقدّ �س وهذا اجلهاد �إن �شاء اهلل.
وال �شك �أن احلوزات العلمية يف احلقيقة تتح ّمل م�س�ؤولية
ثقيلة يف الدعم الب�شري والعلمي لهذه املجموعة .فاحلوزات
العلمية تتحمل م�س�ؤولية مثلما تتحمل �أجهزة الدولة م�س�ؤوليات
ثقيلة .وحل�سن احلظ ف�إن يف هذه احلكومة �أر�ضية متوفرة لكم.
هذا ما �أعر�ضه بحكم معرفتي واطالعي على جمموعات اتخاذ
القرار .ففي هذه الدورة ويف هذه املجموعة احلكومية يكون
العمل بالن�سبة لكم �سه ًال .ويف بع�ض احلكومات مل يكن كذلك؛
فبع�ضها مل يكن موافق ًا على �أ�صل الق�ضية وبع�ضها كان يقدّ م
م�ساعدات قليلة .وهذا الأمر (الذي ن�شاهده اليوم) مما ينبغي
ال�شكر عليه وال بد من الإ�ستفادة من هذه النعمة.
�أملنا �إن �شاء اهلل تعاىل �أن يوفقكم جميع ًا وي�ؤيدكم و�أن يقبل
عملكم �إن �شاء اهلل ويكون مورد ر�ضا بقية اهلل �أرواحنا فداه
وتقدّ م يوم ًا بعد يوم العمل بكيفية �أف�ضل وم�ستوى �أعلى �إن �شاء
اهلل.
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وال�سالم عليك ورحمة اهلل وبركاته.

وقفة مع اخلطاب
 -السيد محمديان:

رئي�س ممثلية الويل الفقية يف اجلامعات.
باهرن :ولد ال�شهيد حجة الإ�سالم وامل�سلمني حممد جواد باهرن عام 1312هـ
�ش يف عائلة فقرية كانت ت�سكن �أحد �أحياء كرمان القدمية ،دخل الكتاب يف �سن
اخلام�سة وتعلم فيه قراءة القر�آن والكتابة والقراءة .قام بالدرا�سة الأكادميية
�إىل جانب الدرا�سة احلوزوية حيث و�صل �إىل مرحلة ال�سطوح ومل يكن قد جتاوز
الع�شرين من عمره ،وقد نال �شهادة الدكتوراه يف الإلهيات وح�صل بعدها على �شهادة
املاج�ستري يف ال�ش�ؤون الرتبوية .ومع انطالقة املطبوعات ت�آزر مع عدد من رفاقه
على �إ�صدار جملة “مكتب ت�ش ّيع” �أي “املذهب ال�شيعي”.
ع ّينه الإمام بعد انت�صار الثورة ع�ضو ًا يف جمل�س قيادة الثورة .كلّفه الإمام
اخلميني (ره) بعد انت�صار الثورة مبا�شرة �أن يبا�شر يف �إعداد جمموعة من الأ�ساتذة
واملعلمني ا�ستعداد ًا لفتح املدار�س يف ع�صر الثورة .ع ّينه جمل�س قيادة الثورة مندوب ًا
عنه يف وزارة الرتبية والتعليم ،ويف وزارة ال�شهيد رجائي احتل موقع وزير الرتبية،
قبل �أن يتحول �إىل رئا�سة الوزارة يف عهد ال�شهيد رجائي .ا�ست�شهد على يد عمالء
اال�ستكبار العاملي مع رفيق دربه ال�شهيد رجائي يف 8/6/1360هـ �ش يف انفجار
مكتب رئا�سة اجلمهورية.

 -الغجراتية:

من اللغات املحلية امل�ستخدمة يف الهند يف والية غجرات حتديداً.

 -اآلخوندية:

م�صطلح فار�سي ي�ستخدمه العرب يف الو�سط احلوزوي للإ�شارة �إىل امل�شيخة.
فالآخوند هو ال�شيخ املعمم حتديدا .وللم�شيخة طريقتها اخلا�صة يف احلياة
والتعامل التي يركز القائد فيها على �أ�سلوب العي�ش الب�سيط والتعامل املبا�شر مع
النا�س.
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-8"استقرار الثورة حقيقة ال
يمكن إنكارها"
مقتطفات من كلمة
القائد في لقائه مع
مسؤولي حرس الثورة
2
اإلسالمية
14/07/2010

112

 -2حيث مل نح�صل على الن�ص الكامل كما
جرت العادة ورمبا لأ�سباب تتعلق ببع�ض
خ�صو�صيات املوقف.

و�صف قائد الثورة الإ�سالمية �آية اهلل اخلامنئي الطبيعة
املعنوية للحر�س ب�أنها العن�صر الأ�سا�سي ملرونة هذه امل�ؤ�س�سة

ال�صعيدين الداخلي واخلارجي م�ؤكد ًا �ضرورة ا�ضطالع م�س�ؤويل
البالد بواجباتهم اجل�سيمة على خمتلف ال�صعد كالأعوام

هوية الحرس الثوري

ال�شعبية والثورية و�أدائها املتميز خالل العقود الثالثة املا�ضية
يف خمتلف املجاالت والظروف ،م�ستعر�ض ًا �أهم التطورات على

ال�سابقة بغية مواجهة الظروف املتنوعة وقال :ال ريب �أن ال�شعب
الإيراين العظيم واجلمهورية الإ�سالمية هما املنت�صران يف �ساحة
املواجهة هذه كما يف ال�سابق .
وو�صف القائد ع�شية امليالد ال�سعيد ل�سيد ال�شهداء ويوم
احلر�س ولدى ا�ستقباله الآالف من قادة ومنت�سبي حر�س الثورة
�شهر �شعبان ب�أنه �شهر الدعاء والتو�سل وبناء الذات ,مقدم ًا
التهاين مبنا�سبة حلول هذا ال�شهر العظيم وميالد �أبي عبد اهلل
احل�سني و�أبي الف�ضل العبا�س عليهما ال�سالم ,وقال� :إن كوادر
حر�س الثورة هم الأتباع املخل�صون والع�شاق ل�سبيل اهلل و�أئمة
الهدى .
واعترب �سماحته قادة احلر�س واملنت�سبني لهذه امل�ؤ�س�سة ب�أنهم
من ال�سائرين على خطى ال�شهداء الأبرار مثل باكري وهمت
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وبروجردي و�سائر �شهداء احلر�س و�أ�ضاف يف معر�ض تبيينه
للطبيعة املعنوية والباطنية للحر�س قائال � :إن القلوب الوالهة
للجهاد يف �سبيل اهلل يف خمتلف املجاالت وامليادين ،والأل�سنة
النظرة الثاقبة من عناصر طبيعة الحرية المعنوية

ال�صادقة ،والنظرات الثاقبة التي متيز احلق هي العنا�صر
الرئي�سية الثالثة التي ت�شكل الطبيعة والهوية احلقيقية حلر�س
الثورة الإ�سالمية.
وا�ستند القائد العام للقوات امل�سلحة �إىل املناجاة ال�شعبانية
و�أ�ضاف� :إن نريان ال�شوق امل�ستعرة يف قلوب كوادر احلر�س بغية
التقرب �إىل اهلل والإخال�ص يف النوايا والأقوال والأفعال
ووالءهم هو مبثابة كلمة طيبة ترقى �إىل الأعلى و�صو ًال �إىل
الباري تعاىل.
واعترب قائد الثورة الإ�سالمية النظرة الثاقبة التي متيز
احلق ب�أنها العن�صر الثالث للطبيعة املعنوية والهوية احلقيقية
للحر�س و�أ�ضاف� :إن هذه النظرة الثاقبة متيز احلقائق يف
خمتلف الظروف ،حتى يف الظروف املغربة والغام�ضة هي قادرة
على متييز واجبها والعمل به.
و�أ�شار القائد العام للقوات امل�سلحة �إىل كيفية ت�شكيل حر�س
الثورة الإ�سالمية معتربا احلر�س ب�أنه م�ؤ�س�سة منبثقة من �صلب
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امل�ساجد واملدار�س واجلامعات والبيوت والقلوب امل�ؤمنة للجماهري

انبثق الحرس من المساجد

و�أ�ضاف� :إن احلر�س مل ي�ؤ�س�س من قبل �أي احد بل هو م�ؤ�س�سة
تبلورت ب�سبب مقت�ضيات الزمان ومتكنت من تلبية حاجة الثورة
والبالد متى ما كان وجودها �ضروري ًا.
واعترب قائد الثورة الإ�سالمية �صيانة الهوية والطبيعة

والعمل وفقا ملقت�ضيات الزمان ب�أنهما من اخل�صائ�ص البارزة
للحر�س منوها بالقول� :إن
احلر�س وخالل ال�سنوات الأوىل
من الثورة  ،متكن من �صيانة
هويته يف مواجهة املنافقني يف
�شوارع طهران وق�ضايا املحافظات
احلدودية ومرحلة الدفاع
املقد�س و�سائر املجاالت املتنوعة
واملختلفة الأخرى ولكنه يف نف�س
الوقت متكن من تطبيع نف�سه مع
مقت�ضيات الزمان بف�ضل مرونته
لكي ينوء بواجباته على �أف�ضل
وجه.
و�أ�شار �سماحته �إىل دعوة
م�س�ؤويل احلكومة من احلر�س
للم�شاركة يف املجاالت الإعمارية
عقب احلرب املفرو�ضة و�أ�ضاف:
لقد متكن احلر�س يف هذا املجال
�أي�ض ًا من القيام ب�أف�ضل ما ميكن على ال�صعيد الإعماري وهذه
احلقائق ت�شري �إىل �أن هذه امل�ؤ�س�سة ال�شعبية ويف �ضوء التزامها
بطبيعتها املعنوية حتظى بكيان ونظام مرن ي�سمح لها بالتحول
والتكامل وفقا ملقت�ضيات الزمان واملكان.
ور�أى قائد الثورة الإ�سالمية �أن ت�شكيل امل�ؤ�س�سات املختلفة
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مثل احلر�س وجهاد البناء ب�أنه من الأعمال
العظيمة التي قامت بها الثورة
و�أ�ضاف � :إن هذه امل�ؤ�س�سة تتمتع
بكيان مرن م�شفوع بقيم متينة
 ،و�ضمن املحافظة على نظمها
والتزامها بالقانون فهي بعيدة
عن امل�شاكل املتعارفة التي تعاين
منها امل�ؤ�س�سات الأخرى.
و�أكد القائد العام للقوات
امل�سلحة �ضرورة �صيانة الهوية
التنظيمية مل�ؤ�س�سة احلر�س

وو�صفها ب�أنها }�شجرة طيبة
ت�أتي �أكلها كل حني ب�إذن
ربها{ كما و�صفها القر�آن
الكرمي وقال  :ينبغي �أن ي�ستمر
هذا الأداء والعن�صر املمتاز.
اعترب قائد الثورة
الإ�سالمية الإ�شراف على �أحداث
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وتطورات ال�ساعة ودرا�ستها والتكهن مب�ستجدات الغد ب�أنها من

صيانة معنويات الحرس

�ضرورات التخطيط ال�صحيح للتحرك نحو حتقيق التطلعات
والأهداف و�أ�شار �إىل م�س�ؤولية القادة والكوادر املختلفة وجميع
املنت�سبني للحر�س يف هذا املجال و�أ�ضاف� :إن �صيانة الطبيعة
املعنوية للحر�س من �ش�أنها ت�سهيل عملية ت�شخي�ص م�ستجدات

ال�ساعة والتكهن بتطورات امل�ستقبل وهذه املعرفة متهد الأر�ضية
للتخطيط ال�صحيح واتخاذ اخلطوات ال�صحيحة.
وا�ستمرار ًا لهذا املو�ضوع بد�أ �سماحته بتبيني حقائق الأو�ضاع
على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.
احلقيقة الأوىل التي ال ميكن �إنكارها والتي �أ�شار �إليها قائد
الثورة الإ�سالمية �ضمن تر�سيمه للظروف الراهنة هي ا�ستقرار
الثورة.

املراحل املتعددة واملختلفة واملتباينة للثورة الفرن�سية خالل
العقود الأوىل من بلورتها وانت�صارها و�أ�ضاف� :إن الثورة
الإ�سالمية وخالف ًا للحركات ال�سيا�سية واالجتماعية يف القرون
املعا�صرة ،ورغم م�ضي واحد وثالثني عام ًا عليها ،ما زالت مت�ضي
قدم ًا يف الطريق الذي ر�سمه لها الإ�سالم ومهده الإمام الراحل

الثورة الفرنسية والثورة اإلسالمية

ومن �أجل تقريب هذه احلقيقة �إىل الأذهان قارن �آية اهلل
اخلامنئي بني الثورة الإ�سالمية والثورة الفرن�سية م�ستعر�ض ًا

{ وهذه احلقيقة املهمة جد ًا هي م�ؤ�شر على �أن يد اهلل تدعم
هذه الثورة.
و�أ�شار �آية اهلل اخلامنئي �إىل ت�صريحات امل�س�ؤولني الأمريكيني
حول اجلهود التي تبذل لتغيري موقف �إيران منوها بالقول� :إن
املفهوم احلقيقي لهذه الت�صريحات هو العمل من اجل تغيري م�سار
الثورة الإ�سالمية.
وو�صف قائد الثورة الإ�سالمية القلوب امل�ؤمنة لل�شعب
الإيراين ب�أنها مظهر القوة الإلهية و�أكد قائال� :إن ما �ساعد
الثورة على �سلوك طريقها ال�صحيح هو �شغف ال�شعب الإيراين
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بالإ�سالم وهذا الأمر ي�شكل �ساتر ًا عظيم ًا ومنيع ًا للثورة
الإ�سالمية والبالد ولو تغري هذا النهج وفقدنا الإ�سالم ف�إننا
�سنفتح املجال �أمام توغل اجلائرين واملعتدين بفقدنا لهذا
ال�ساتر.
ور�أى قائد الثورة الإ�سالمية �أن احلقيقة الثانية على ال�صعيد
الداخلي هي التطورات التي حققتها البالد و�أ�ضاف  :وفق ًا
للإح�صاءات العاملية فان �سرعة التطور والنمو العلمي يف البالد
هي عدة �أ�ضعاف املتو�سط العاملي  ،طبع ًا مازال هناك بون �شا�سع
بيننا وبني ركب العلم ولكن ال ينبغي ن�سيان هذه الوترية العلمية
املت�سارعة واملباركة.
النضج السياسي والخبرات

واعترب قائد الثورة الإ�سالمية الن�ضج ال�سيا�سي واخلربات
التي يتحلى بها ال�شعب ب�أنهما من احلقائق الأخرى لل�شارع
الإيراين قائ ًال �إن �أبناء ال�شعب وال �سيما ال�شباب منهم وحتى
النا�شئني وعلى �أثر الأحداث املتتالية ك�سبوا جتارب �سيا�سية
جيدة و�إنهم حل�سن احلظ واىل حد كبري يتفهمون جيد ًا ق�ضايا
املجتمع �إىل درجة حينما تلفت �شبهة �أنظارهم لفرتة من الزمن
ف�إنهم يقومون بتغيري اجتاههم ب�سرعة بعد التو�صل للحقيقة
وهذا ما مل�سناه بالكامل يف الفتنة التي �أعقبت االنتخابات
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الرئا�سية العام املا�ضي.
و�أ�شار �سماحته �إىل احل�ضور امل�ؤ ّثر والوا�ضح للدين يف حياة
ال�شباب ب�أنه حقيقة �أخرى مهمة للغاية وم�شهودة على �أر�ض
الواقع يف البالد حيث ذكر مناذج بهذا ال�ش�أن  ،منها احل�ضور
الرائع لل�شباب يف مرا�سم االعتكاف و�صلوات اجلماعة يف

اجلامعات وباقي الأماكن وكذلك م�شاركتهم الفاعلة يف الأو�ساط
الدينية.
ولفت �آية اهلل اخلامنئي
�إىل ات�ساع املد الفكري للثورة
الإ�سالمية يف العامل كحقيقة
�أخرى.
واعترب �سماحة القائد ت�صدير
�أفكار و�أهداف الثورة ب�أنه املعنى
احلقيقي لت�صدير الثورة و�أ�شار
�إىل الرتحيب ال�شعبي الذي يلقاه
م�س�ؤولو اجلمهورية الإ�سالمية
يف خمتلف البلدان قائ ًال �إن عطر
الإ�سالم والثورة الإ�سالمية ورغم
كل م�ساعي الأعداء� ،ألهب قلوب
ال�شعوب وهذه حقيقة ال تنكر.
ولفت قائد الثورة الإ�سالمية
�إىل ا�ستمرار ن�شاط اجلبهة
املعادية ك�إحدى احلقائق الأخرى
التي حتيط بالثورة الإ�سالمية و�أ�شار �إىل املحاوالت ال�صهيوـ
�أمريكية الفا�شلة ملواجهة احلركة الهادرة ل�شعب �إيران امل�سلم
م�ضيف ًا �أن الثورة الإ�سالمية حررت �إيران العظيمة ذات املوقع
اال�سرتاتيجي واملنافع الوفرية من قب�ضة الأمريكيني ون�سفت
قواعد الذل واملهانة �أمام املتغطر�سني يف هذا البلد ولهذا ف�إنهم
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نا�صبوا العداء لل�شعب الإيراين وحاكوا
�أنواع امل�ؤامرات على مر ال�سنني
املا�ضية.
و�شبه �آية اهلل اخلامنئي
�أمريكا ببلطجي عاملي يريد
ابتزاز اجلميع لكنه ي�شهد
�أو�ضاع ًا م�ضطربة يوما بعد
�آخر.
و�أو�ضح �سماحته �أن البع�ض
ومن �أجل احلفاظ على جتارتهم
مينحون امتيازات لهذا البلطجي
والبع�ض الآخر الذي ميلك
قدرة ن�سبية لكنه ال يرغب
باملواجهة مع �أمريكا يتحول
�إىل عميل �سيا�سي وع�سكري
لها �إال �أن هناك من يقف �أمام
هذه الغطر�سة مثل اجلمهورية
الإ�سالمية التي تقف يف مقدمة
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هذه الدول وذلك بربكة �صمود �شعبها وم�س�ؤوليها.
وا�ستعر�ض الوترية املتنامية لكراهية ال�شعوب لأمريكا و�أ�شار
�إىل ادعاءات هذا البلد بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي ومع�سكر
ال�شرق قائ ًال� :إن الإدارة الأمريكية كانت تدعي �آنذاك تزعمها
للنظام العاملي اجلديد لكن امل�س�ؤولني الأمريكيني يقابلون اليوم

باحتجاجات وتظاهرات �شعبية متزايدة �ضدهم يف �أنحاء العامل
وال ميكنهم التقليل من حدة هذه الكراهية رغم امل�ساعي التي
يبذلونها.
وذكر قائد الثورة الإ�سالمية ب�إخفاقات �أمريكا يف العراق
و�أفغان�ستان ولبنان وفل�سطني و�أ�ضاف� :إن �أمريكا والكيان
ال�صهيوين عجزا عن الإطاحة بحكومة حما�س يف قطاع غزة
وهذا �أدلّ دليل على حقيقة ال تقبل الإنكار وهي ال�ضعف والهوان
لوا�شنطن يوما بعد �آخر.
ومبوازاة ذلك �إطالق ت�صريحات منمقة بح�سب الظاهر وتوجيه
التهديدات الع�سكرية من حني لآخر و�أكد �أنهم يتحدثون ب�شكل
نت�صور �أن هناك �شيئ ًا خطر ًا للغاية يكمن خلف هذه التهديدات
معتربا �أن هذه التهديدات �سواء كانت خاوية �أو حقيقية ف�إنه
علينا �إعداد �أنف�سنا لكل االحتماالت بهدف احلفاظ على الثورة

التهديدات واالستعداد للمواجهة

و�أ�شار ال�سيد اخلامنئي �إىل �صدور قرار احلظر على �إيران

الإ�سالمية وال�شعب الإيراين العزيز وحيا�ض الوطن.
و�أ�شار �آية اهلل اخلامنئي �إىل �أن اغلب م�شاريع �أمريكا يف هذا
املجال هي �سيا�سية مو�ضح ًا �أن الأمريكان وخالل فتنة العام
املا�ضي تدخلوا ب�سرعة و�أعلنوا ب�صراحة و�شغف عن دعمهم
ملثريي الفتنة وال�ضالعني فيها ب�شكل مبا�شر ،لكن الباري تعاىل
ويقظة ومقاومة ال�شعب اف�شال م�ؤامراتهم.
واعترب �سماحته االهتمام املتوا�صل باحلقائق الداخلية
واخلارجية للبالد والت�أمل يف نتائج �أداء الأعداء يف الداخل
ب�أنهما من واجب جميع م�س�ؤويل الثقافة وال�سيا�سة واالقت�صاد
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واالجتماع م�ؤكدا �أن ال�شعب الإيراين والثورة والنظام الإ�سالمي
وال ريب هم املنت�صرون يف �ساحة املواجهة كال�سابق لأن اهلل
تعاىل وعد املتقني بالن�صر النهائي وان الوعد الإلهي �سيتحقق
دون �أدنى �شك.
اإليمان والعمل الصالح يمهدان للنصر الحتمي

واعترب قائد الثورة الإ�سالمية الإميان والتقوى والعمل
ال�صالح ب�أنها متهد للن�صر احلتمي يف املواجهة مع �أعداء الإ�سالم
والثورة الإ�سالمية و�أو�ضح �أن هذه العنا�صر هي التي �أبقت الثورة
را�سخة و�صامدة �أمام كل م�ؤامرة ود�سي�سة و�سيكون كذلك يف
امل�ستقبل �أي�ض ًا.
ويف اخلتام اعترب القائد العام للقوات امل�سلحة الدعايات
املت�صاعدة للأعداء و�إذنابهم يف الداخل �ضد حر�س الثورة
الإ�سالمية ب�أنها م�ؤ�شر على مدى قوة ت�أثري احلر�س يف بقاء
ال�شعب الإيراين عزيز ًا ومقتدر ًا داعي ًا العنا�صر الفخورة يف
احلر�س �إىل الإبقاء على املراقبة الباطنية وال�شعور بامل�س�ؤولية
با�ستمرار جتاه املهام اجل�سيمة امللقاة على عاتق هذه املجموعة .
وو�صف ال�سيد اخلامنئي احلر�س ب�أنه �أ�سرة كبرية وحية ودءوبة
م�ؤكد ًا �ضرورة وجود نوع من التفاعل بني خمتلف �أق�سام هذه
امل�ؤ�س�سة العظيمة و�أ�ضاف انه حتى املتقاعدين يف هذه امل�ؤ�س�سة
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هم منت�سبون للحر�س وعليهم �أن يعتربوا احلر�س وكباقي الأق�سام
ب�أنه جزء منهم وبالعك�س �أي�ض ًا.

وقفة مع اخلطاب:
 -حرس الثورة:

�أحد �أركان القوة الع�سكرية للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية .قائدها الأعلى
هو قائد الثورة الإ�سالمية ال�سيد علي خامنئي(حفظه اهلل)� ،أ�س�سه الإمام
اخلميني(قده) يف بداية الثورة ،ين�ضوي حتت هذا احلر�س قوات التعبئة العامة
املعروفة بالب�سيج ،وهو جمهز بقوات برية وبحرية و�سالح جو وا�ستخبارات خا�صة
به ،عالوة على القوات اخلا�صة.

 -الشهيد باكري:

ولد ال�شهيد مهدي باكري عام 1933م .يف بلدة «مياندو�آب» يف �أ�سرة م�ؤمنة،
فقد �أمه يف طفولته� ،أكمل درا�سته االبتدائية واملتو�سطة يف �أرومية.
كان يف ال�سنة الأخرية من الإعدادية عندما ا�ست�شهد �أخوه “علي” على
يد ال�سافاك ليدخل هو على �أثر ذلك ميدان ال�سيا�سة .وعلى الرغم من �آالمه
لفقد �أخيه وا�صل درا�سته اجلامعية يف فرع الهند�سة
امليكانيكية .ترك مهدي اجلي�ش ا�ستجابة لأمر الأمام
اخلميني .وبعد انت�صار الثورة وت�شكيل حر�س الثورة
دخل احلر�س يف مدينة �أرومية .وكان له دور فاعل يف
بناء الت�شكيالت الأوىل للحر�س .وقد عمل فرتة نائب ًا
عام ًا ملحكمة الثورة ،كما كان �إىل جانب عمله يف احلر�س
يتحمل م�س�ؤولية بلدية �أرومية .قاتل برتبة معاون
�آمر لواء النجف الأ�شرف يف عمليات الفتح املبني يف
منطقة الرقابية وجرح يف عينه .وبعد �أقل من �شهر �شارك
يف عمليات بيت املقد�س .ويف املرحة الثانية من عمليات بيت املقد�س �أ�صيب بجرح
يف ظهره ،ويف املرحلة الثالثة كان يقود قوات التعبئة على الرغم من جرحه .يف
عمليات رم�ضان كان �آمر لواء عا�شوراء ،و�أ�صيب يف هذه العمليات مرة �أخرى ،ولكنه
كان يف كل مرة يعود �إىل اجلبهة بعزمية �أكرب� .شارك ال�شهيد باكري يف عمليات
م�سلم بن عقيل �آمر ًا لفرقة عا�شوراء حيث حتررت يف هذه العمليات منطقة كبرية
من �أر�ض �إيران الإ�سالمية وا�سرتدت بع�ض املناطق الإ�سرتاتيجية املهمة .كما وا�صل
طريق احل�سني (ع) يف عمليات والفجر التمهيدية والفجر واحد �إىل �أربعة �آمر ًا
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لفرقة عا�شوراء �إىل جانب �إخوانه من قوات التعبئة .ويف عمليات خيرب ــ التي كان
يقود فيها قوات الإ�سالم املظفرة �أي�ض ًا ــ ا�ست�شهد �أخوه حميد .فكان مهدي يرى �أن
�شهادة حميد نتيجة لطف وعناية من اهلل به .وقبل خم�سة ع�شر يوم ًا من عمليات
بدر ،ذهب للقاء ال�سيد الإمام (ره) و�سماحة �آية اهلل اخلامنئي (دام ظله) حيث
طلب باكي ًا من ال�سيد الإمام و�آية هلل اخلامنئي �أن يدعوا له بال�شهادة .و�أخري ًا يف
عمليات بدر عام 1985م ، .عندما كان يقود فرقة عا�شوراء ،ذاق �شهد ال�شهادة
وحلّقت روحه الطاهرة �إىل امللكوت الأعلى.

 -الشهيد همّت:

ولد ال�شهيد حممد �إبراهيم ه ّمت عام 1955م يف
مدينة «�شهرر�ضا» .ولوالدته ق�صة عجيبة بعد �إفادة
الأطباء بان اجلنني قد تويف على اثر الإجهاد الكبري
التي تعر�ضت له والدته حني زيارتها لكربالء ,فقد
التج�أت �إىل احلرم املطهر ودعت و�أغمي عليها ,وب�شرتها
ال�سيدة الزهراء بان جنينها حي ..انهي درا�سته يف عام
1975م .انت�سب �إىل دار املعلمني ,وكان مدر�س ًا للمراحل
املتو�سطة� .شارك يف الن�شاطات املناه�ضة لنظام ال�شاه قبل انت�صار الثورة عرب
املن�شورات والتظاهرات وفعاليات املدار�س .بعد انت�صار الثورة �أ�صبح من الكوادر
الأ�سا�سية يف احلر�س الثوري ,انتقل �إىل مدينة باوه ومنطقة كرد�ستان يف جبهة
ال�شمال وعمل على جمع الع�شائر والقوميات املختلفة وت�صدى للفنت وامل�ؤامرات
هناك  .ويف جبهة اجلنوب� ,شارك يف عمليات وا�سعة (بيت املقد�س وحترير خرم
�شهر)  ,و�أ�صبح قائد ًا كبري ًا وجمهوال فيها  ,يف عام 1981م قاد 3عمليات كبرية(
رم�ضان -م�سلم بن عقيل -خيرب) .كان ملهم ًا ومعلم ًا للتعبويني يف اجلبهة ,ول�شدة
توا�ضعه وت�أثرهم ب�سريته وكالمه ,كانوا ينتظرونه لي�سمعوا منه كلمة �أو لي�أخذوا
قبلة ,ويف بع�ض الأحيان بلغ بهم احلد �أن مزقوا ثيابه عند التدافع لل�سالم عليه.
ا�ست�شهد �أثناء قيادته لعمليات خيرب الوا�سعة عام 1983م.

 -الشهيد البروجردي:
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ال�شهيد مريزا حممد الربوجردي ولد يف عام 1954م .يف قرية دره كرك
التابعة لبلدة بروجرد ،فقد والده يف �سن ال�ساد�سة ،دخل املدر�سة يف �سن ال�سابعة،
ولكن ب�سبب الظروف املادية ال�صعبة لأ�سرته ،قرر موا�صلة
الدرا�سة يف مدر�سة م�سائية �إىل جانب العمل يف النهار
من �أجل �إعانة �أ�سرته على عي�ش كرمي .كان ال�شهيد
الربوجردي �إىل جانب ات�صاله بال�شخ�صيات الإ�سالمية
والثورية ميار�س ن�شاطات �أخرى كا�ستن�ساخ وتوزيع بيانات
الإمام(ره) وخطبه� ،إال �أنه مل يقتنع بذلك ،توجه مع
جمموعة �إىل �سوريا ليت�صل بالإمام مو�سى ال�صدر وال�شهيد
حممد املنتظري ويتلقى التدريبات الع�سكرية .وبذلك �أ�س�س
«جماعة توحيد ال�صف» من �أجل الكفاح امل�سلح �ضد النظام البهلوي وا�ستطاع

القيام بعمليات مهمة ،وكان له دور فاعل يف انت�صار الثورة الإ�سالمية .قام يف �أوائل
الثورة ــ عندما �أخذ العمالء يف الداخل ب�إثارة الفنت واال�ضطرابات يف املناطق
الكردية ــ بالتوجه �إىل باوه �إثر الأمر التاريخي الذي �أ�صدره الإمام اخلميني(ره)
مبواجهة و�ضرب مناوئي الثورة .كان هو �أحد اثني ع�شر فرد ًا �أ�س�سوا حر�س الثورة
الإ�سالمية .واجه مناوئي الثورة يف �أحداث باوه ومعارك �سنندج و�أحداث مدن
كرد�ستان الأليمة ،فكانت هذه البلدات تتحرر الواحدة تلو الأخرى على يديه
و�أيدي الثوار من �أ�صحابه .وقد بد�أ ال�شهيد عمله يف كرد�ستان ب�أفراد معدودين،
وكان ذهابه �إىل كرد�ستان يف وقت كان فيه �شباب حزب اهلل ي�ست�شهدون ظلم ًا
ب�أيدي امللحدين من �أعداء الثورة على �أثر �سيا�سة امل�ساومة التي اتخذتها احلكومة
امل�ؤقتة �آنذاك وخيانة هيئة ح�سن النوايا! ومن بعد ا�ست�شهاد ال�شهيدين الكاظمي
وكنجي زاده� ،أخذ ال�شهيد الربوجردي على عاتقه قيادة العمليات الع�سرية
وال�صعبة االخرتاق على م�سري بريان�شهر و�سرد�شت ل ُيدخل ب�شجاعته و�شجاعة
الرعب يف قلوب �أعداء الثورة .و�أخري ًا يف الأول من خرداد (ال�شهر
مقاتلي الإ�سالم
َ
الفار�سي الثالث) عام 1983م .عندما كان ي�سري مع عدة من �أ�صحابه على طريق
مهاباد � ،أنفجر به لغم عند تقاطع «دارلك» ليفوز بال�شهادة .يقول �أحد احلا�ضرين
عند �شهادته« :من بعد انفجار اللغم عندما وقفت على ر�أ�سه ر�أيت االبت�سامة
ترت�سم على وجهة كالعادة ،و�أح�س�ست �أنه كان يردد كالم مواله :فزت ورب الكعبة»!

 -المناجاة الشعبانية:

يقول �سماحة القائد� :إن املناجاة ال�شعبانية امل�أثورة – والتي قد روي �أن �أهل
البيت عليهم ال�سالم كانوا يداومون عليها – هي �أحد الأدعية التي ال ميكن �إيجاد
نظري ملعانيها العرفانية ول�سانها البليغ ،ومل�ضامينها العالية جداً ،املليئة باملعارف
الرفيعة ،على الأل�سنة اجلارية ويف املحاورات العادية ،بل لي�س ممكن ًا �أ�ص ًال �أن تن�ش�أ
ت�ضرع وو�صف حال �أكرث
مبثل تلك الأل�سنة� .إن هذه املناجاة هي النموذج الكامل من ّ
عباد اهلل ال�صاحلني قرب ًا وا�صطفاء ،مع معبوده وحمبوبه والذات الربوبية املقد�سة،
�إنها من جهة در�س من املعارف ،وهي �أي�ض ًا �أ�سوة يف كيفية �إظهار احلاجة وطلب
الإن�سان امل�ؤمن من اهلل.
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-9على عتبة والدة اإلمام
الحسين عليه السالم
ويوم الحرس التقى
العاملون في مكتب
القيادة وأعضاء قوة
الحراسة مع عوائلهم
بآية اهلل الخامنئي .وفي
هذا اللقاء تحدّث قائد
ّ
المعظم وفيما يلي
الثورة
تفصيل كلمته بحسب ما
نشره مكتب حفظ ونشر
آثار آية اهلل الخامنئي.
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الثاني من شعبان 1431
14/7/2010

بسم اهلل الرحمن الرحيم
أرحب بكم جميع ًا �إخواين �أخواتي العوائل املحرتمني
�أو ًال � ّ
و�أبارك هذا العيد ال�سعيد وال�شريف بل هذه الأعياد ال�شريفة
التي قدّ ر اهلل �أن تكون يف �شهر �شعبان املبارك .ف�إن نف�س �شهر
�شعبان �أعزّ ائي وبغ�ض النظر عن هذه الوالدات املباركة هو عيدٌ ؛
والتو�سل القلبي �إىل ال�ساحة
التقرب والتوجه �إىل اهلل
هو عيد
ّ
ّ
ٌ
ٌ
عظيمة من �أجل تنوير القلب والروح والتج ّهز
فر�صة
الربوبية؛
من �أجل الدخول يف �ضيافة �شهر رم�ضان املبارك .بهذه العني ننظر
�إىل �شهر �شعبان؛ �شهر فر�صة العبودية هلل وفر�صة بناء الذات.
ما �أردت �أن �أ�ستعر�ضه يف هذا اجلمع هو ق�ضية الدوافع.
فالأعمال احل�سنة والكربى ال ميكن �أن ُتنجز �إال بالدوافع املميزة
والنابعة من �أعماق القلب .فال ميكن القيام بالأعمال الكبرية
ب�صورة ت�شريفية و�إدارية ود�ستورية .فالعمل الذي ينبع من
ٍ
القرارات ي�ؤدى بنف�س حدّ العمل املتعارف ،بينما يكون العمل
املميز تابع ًا للدافع .ذاك الذي يق�ضي وقت ًا طوي ًال بلحاظ كمية
�سام ،فهذا �شيء مم ّيز.
العمل وي�ضحي بوقت راحته لديه ٌ
دافع ٍ
وقد �شاهدنا مثل هذه الروحية؛ وهي موجودة �أي�ض ًا هنا .فطوال
هذه ال�سنوات الـ  31ف�إنني العبد حيثما كنت يف الأماكن املختلفة
�سواء يف زمن رئا�سة اجلمهورية� ،أو قبلها يف القوات امل�س ّلحة
ـ ٌ
والأماكن الأخرى ـ �شاهدت عن قرب �أ�شخا�ص ًا ال يعرفون �شيئ ًا
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�إ�سمه العطلة �أو الإ�سرتاحة فهم يرغبون ب�أن يق�ضوا كل حلظاتهم
يف العمل الذي ك ّلفوا به .وما �أريد �أن �أقوله لكم هنا ل�ست موافق ًا
على طريقة العمل ،ف�أنا العبد �أعتقد �أنه يجب تنظيم العمل
بطريقة يتمكن الإن�سان من القيام مب�س�ؤولياته
وتخطيطه
ٍ
العائلية ،لأبنائه ،ولعالقاته العاطفية .فال ي�سحق نف�سه .ولكن
ح�سن ًا ،هناك البع�ض هكذا �إما �أنهم يف الواقع �أ�صحاب �إمكانات
كبرية فيقومون بكل �شيءٍ يف حم ّله ويدهقون وعاء العمل� ،أو
�أنهم ي�أخذون من �أماكن �أخرى لي�ضيفوا �إىل العمل� .إن هذا العمل
بحجمه وكم ّيته الثقيلة الكربى وال�شاملة يُعدّ من الأعمال املميزة
دافع قلبي ال ميكن لأي
وهو يحتاج �إىل الدافع .فما مل يكن هناك ٌ
�أحد �أن يعمل هكذا من �أجل القرار وبخاطر الأمر �أو املقررات.
و�أحيان ًا ،ال ميكن لأحد �أن يفهم حجم العمل هذا .وقد ذكرت
مرار ًا يف املجموعات الإدارية التي ت�أتينا :يكون يف يد �أحدكم
ملف� ،أو م�شرو ٌع �أو ٌ
ٌ
عمل فيقول يف نف�سه فلأنهه .فينتهي الوقت
علي �أن �أنهي
الإداري وتكونون متعبني ولكن تقولون يف �أنف�سكم ّ
هذا العمل و�أذهب .فتبقون بعد نهاية الدوام ب�ساعة �أو �ساعتني
وال تطلعون رئي�سكم وال ت�سجلون وقت ًا �إ�ضافي ًا وال يطلع �أحدٌ
على ذلك ،ولكنكم تكونون قد �أديتم العمل و�أجنزمتوه؛ فمثل هذا
الأمر له قيمة عظيمة .فهذا يحفظ يف دفرت الكرام الكاتبني.
فكتّاب �أعمالنا امل�أمورون من جانب الرب(تعاىل) ّ
يعظمون مثل
هذه الأعمال خ�صو�ص ًا .ح�سن ًا ،ف�إن هذا ميثل عم ًال عظيم ًا.
ونو ٌع �آخر من الأعمال املميزة هو الذي يتعلق بالكيفية� ،أداء
العمل بكيفية جيدة وب�شكل �أعلى .فالإن�سان ميكنه �أن ينجز عم ًال
ٌ
طريقة �أ�سهل لكنه يختار الطريقة الأ�صعب
على �شاكلتني :هناك
من �أجل �أن يرفع من كيفية العمل .ومثل هذا يتطلب دافع ًا ب�أن
هذا العمل مميز.
وهناك نوع من الأعمال يرتبط بالإبتكار واخلالقية؛ �إيجاد

الطرق والأ�ساليب اجلديدة ،والأكرث فاعلية؛ �سواء يف الأعمال
املحدودة �أو ال�شاملة .حيث يلزم الفكر وال�سعي .فيقول البع�ض
هنا ،دعه ولننجز العمل كما يقوم به الآخرون .والبع�ض يقول
كال ،فهم يريدون �أن يقدموا عم ًال �إبداعي ًا وخلاّ ق ًا .وهذا ما
يتطلب دافع ًا .فبدون الدافع وبدون العامل الباطني ال ميكن �أن
تتحقق مثل هذه الأعمال �سواء من الناحية الكمية �أو الكيفية.
فما هو هذا الدافع؟ �إن هذا الدافع هو مر ّك ٌب من الإميان
والوعي فهذان الأمران يعطيان الإن�سان الدافع� :أن يكون م�ؤمن ًا
و�أن يكون واعي ًا.
لو �أ�صبتم مبر�ض ال �سمح اهلل؛ عندما ال تعرفون بوجوده
�أو ال تعرفون طبيب ًا يداويه ف�إنكم تت�صرفون بطريقة تختلف
عما �إذا كنتم مطلعني على هذا املر�ض �أو وجود الطبيب .لو كنتم
تعتقدون ب�أن هذا الطبيب ميكنه �أن يعالج املر�ض فماذا تفعلون
عندها حتم ًا لن تت�أخروا� ،سواء كان بعيد ًا �أو قريب ًا �سه ًال �أو �صعب ًا،
دافع
ف�إنكم ت�أخذون مري�ضكم �إليه ،هذا هو الدافع .فللإن�سان ٌ
للعمل .والعامل الباطني يحمل الإن�سان على القيام به .ف�إذا علم
الإن�سان باحلاجة و�آمن بالنتيجة وكان ذلك من �أجل �شعبه امل�ؤمن
وحتت نظر اهلل تعاىل ،ف�إن هذا ما ي�صح �أن يقال عنه دافع ًا كام ًال.
والبع�ض لديهم مثل هذا الإعتقاد والوعي والإميان بالنتيجة
ولكن لي�س لديهم اهلل .فه�ؤالء يكون دافعهم �أقل� ،أما عندما �أعلم
�أنا و�أنتم �أن العمل الذي نريد �أن نقوم به ومنار�سه هو ٌ
عمل هلل
ولأجل النظام الإ�سالمي ومن �أجل النا�س ونفعهم واهلل يراه حتى
لو مل يطلع عليه الآخرون �أو يقدّ روه ومل ي�صفّقوا لنا ،لكن اهلل
تعاىل يراه ويقدّ ره وي�ؤجر عليه ،قال الإمام احل�سني(ع) يف يوم
عا�شوراء� :إن ذلك بعني اهلل .بهذه الر�ؤية ميكن لذلك الدافع
�إذا ُوجد �أن ال يبقي الإن�سان عاط ًال �أبد ًا .وقد ا�ستغرق الإ�سالم
بتاريخه ونبيه خامت الأنبياء(�ص) وانهمكوا يف تقوية هذا
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الدافع وحتديد مواطن وجوده والإ�ستفادة منه مل�صلحة الأهداف
واملبادئ .فعندما ّ
يطلع املرء على تاريخ الإ�سالم يرى �إنهماك ًا يف
هذا اخل�صو�ص.
و�أذكر هنا منوذج ًا منه .ففي معركة �أُحد ـ مثلما لديكم علم،
قد �سمعتم �أو قر�أمت ـ كان امل�سلمون يف البداية منت�صرين وبعدها
وب�سبب طلب الدنيا انهزم البع�ض .البع�ض منهم ا�ست�شهدوا
فروا وذهبوا �إىل ذلك اجلبل
كحمزة �سيد ال�شهداء وغريه والبقية ّ
والأعداء يف نهاية ذلك اليوم الذي جرت فيه املعركة تركوا
املكان ب�أيد مليئة و�سرور .وبقيت هذه الق�صة والعقدة يف قلوب
امل�سلمني .ف�أمر النبي بحمل ال�شهداء و�إح�ضارهم �إىل املدينة ـ
وجبل �أحد قريب من املدينة ـ فتحركوا ودخلوا املدينة .ومن بني
القافلني رجوع ًا �إىل املدينة كان هناك جرحة ومع ّوقني و�أج�ساد
و�ضجت
فعجت املدينة
ّ
ال�شهداء املطهرة والعوائل املثكولةّ .
بالبكاء والنحيب على املقتولني وب�سبب الف�شل باحلرب؛ فكل هذه
الأمور �شكلت مرارة.
املرة �أخربوا
يف م�ساء ذلك اليوم الذي جرت فيه تلك الواقعة ّ
النبي �أن عدّ ة من امل�شركني بعد �أن ابتعدوا عن املدينة يفكرون
بالهجوم والق�ضاء على امل�سلمني طاملا �أنهم هزموا .فبمجرد �أن
و�صل اخلرب �إىل املدينة بد�أ بع�ض الأ�شخا�ص الرثثارين ـ �إما
�أنهم مغر�ضون �أو جهلة ين�شرون ال�شائعات مبا�شرة ب�سرعة
الربق والريح ـ بن�شر هذا اخلرب .مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص مبجرد
�أن ي�صلهم �أي خربـ دون �أن يت�أكدوا من �سقمه ـ يبد�أون مبا�شر ًة
ب�إذاعته .ففي ذلك الزمان كان هناك �أفراد مثل ه�ؤالء كزماننا.
وبد�أوا ب�إ�شاعة اخلرب داخل املدينة .وقالوا لقد ُق�ضي علينا،
وها هم �سيهجمون ،وعلينا �أن نخافهم ،ووو ...وبد�أوا ب�إلقاء هذه
الأمور يف قلوب النا�س .هنا جاء النبي الأكرم �إىل امليدان ،ففي
مثل هذه املوا�ضع ال بد من �إعمال روح النبوة .فجمع النبي النا�س

و�أمرهم احل�ضور يف امل�سجد ثم قال� :سمعت �أن العدو قد اجتمع
يف املكان الفالين وهو ينتظر �أن تغفلوا حتى يحمل عليكم حملة
واحدة .وعليكم �أن تذهبوا �إليهم لتبددوهم .قالوا� :سمع ًا وطاعة
يا ر�سول اهلل .قال :كال� ،أريد فقط من كان معنا يف �أُحد� .أي �أنه
كان يطلب �أولئك الذين كانوا يحاربون من ال�صباح حتى امل�ساء
و�أولئك الذين �أ�صيبوا باجلراحات وال يريد غريهم .لعل البع�ض
فجمع
تعجبوا ،ثم بعد ذلك انده�شوا من هذا احلكمُ .
يف البداية ّ
�أولئك الذين كانوا يف اُحد ممن �أ�صيب و�أُنهك و�أمرهم النبي �أن
يذهبوا وينهوا الق�ضية ثم يرجعوا .ف�أولئك الذين �أ�صيبوا يف
ذلك اليوم و�أرادوا �أن ير ّدوا ال�ضربة بال�ضربة كانوا يخربون
الأمر جيد ًا ال �أنهم �سمعوه من هنا وهناك ،ه�ؤالء هم الذين
ع ّب�أهم النبي و�أمرهم بالذهاب .وكانوا عدّ ًة غري كثرية ،فركبوا
ً
�ضربة
ووجهوا �إليه
واتجّ هوا �إىل تلك املنطقة وغافلوا العدو ّ
�شتّتته وبدّ دته ثم رجعوا .فنزلت حينها هذه الآية ال�شريفة:
{ا َّلذينَ َ
َّا�س َق ْد َج َم ُعوا َل ُك ْم َفاخْ َ�ش ْوهُ م}.
َّا�س �إِنَّ الن َ
قال َل ُه ُم الن ُ
فامل�ؤمنون هم �أولئك الذين ي�أتيهم �أ�صحاب ال�شائعات ليخوفهم
بالأعداء } َفزادَهُ ْم �إميان ًا{ لكن هذا التخويف مل يتحقق بل
ازداد الدافع والإميان و�أ�صبح �أقوى} .وقا ُلوا َح�س ُب َنا اللهَّ ُ
ْ
َو ِن ْع َم ا ْل َو ُ
كيل{ �آل عمران 173 :فقد قالوا �أن اهلل يكفينا
ونحن نكل الأمر �إليه .فهل ترون مثل هذه املعرفة العظيمة .فها
�أنتم تقومون بالعمل و�أيديكم تعمل وكذلك فكركم وقلمكم ولكن
ٌ
وموكول �إليه .ف�إيكال الأمر �إىل اهلل ال يعني
العمل هو عمل اهلل
�أن جنل�س جانب ًا ونقول �أن اهلل ينجزه .كال ،ف�إن اهلل ال يفعل مثل
بعمل وننجزه ونغ ّ
رت به ونت�صور �أننا نحن
هذا� .أن �أقوم �أنا و�أنتم ٍ
بعمل مميز هو خط�أٌ وهذا غري
الذين فعلنا �أو قمنا به و�أننا قمنا ٍ
يهد ولو مل يوفق فال ميكنكم �أن
�صحيح .فلو مل يعن اهلل ولو مل ِ
حت�صلوا �أية نتيجة.
تقوموا ب�أي عمل؛ ولن ّ
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عندما يتالزم العن�صران �أي �أنكم من جهة تتوكلون على اهلل
وت�ستمدون منه وترونه حا�ضر ًا وناظر ًا وتعلمون �أنه تعاىل
�صاحب العمل ومن جهة �أخرى تبذلون كل قواكم يف العمل
فهذا ما ميكن �أن ن�سميه �شك ًال �صحيح ًا} .وقا ُلوا َح�س ُب َنا اللهَّ ُ
ْ
َو ِن ْع َم ا ْل َو ُ
كيل{ فهذا و�صف لهم و ُتذكر نتيجة عملهم يف الآية
الالحقةَ } :فا ْن َق َل ُبوا ِب ِن ْع َم ٍة مِنَ اللهَِّ َو َف ْ�ض ٍل لمَ ْ يمَ ْ َ�س ْ�س ُه ْم
�ضوانَ اللهَِّ { �آل عمران 174:فذهبوا
وء َو ا َّت َب ُعوا ِر ْ
ُ�س ٌ
جرح �أو �أذى .فقد ا�ستطاعوا �أن يبددوا
ورجعوا بدون �أن ي�صيبهم ٌ
جمرد
العدو ويغنموا كل ما كان بحوزته ويرجعوا .مل يكن عملهم ّ
�إحباط للم�ؤامرة بل �أ ّمنوا مدخو ًال للمدينة وحكومة النبي يف
ال�سنة الثالثة التي كانت عام معركة �أُحد.
جمرد تاريخ �أو ذكرى،
يراد لنا �أن نذكر هذه الأمور فهي لي�ست ّ
در�س وعربةُ .يراد لنا �أن نذكر هذه احلقائق و ُنعملها يف
بل هي ٌ
حياتنا .هناك �أربع �آيات ُذكرت يف تعقيب �صالة ال�صبح ـ وهي
موجودة يف كتاب مفاتيح اجلنان ـ ميكنكم مراجعتها وقراءتها.
ولكل �آية من هذه الآيات املذكورة نتيجة تتبعها:

} َو�أُ َف ِّو ُ
ري ِبا ْل ِعباد،
�ض �أَ ْمري �إِلىَ اللهَِّ �إِنَّ اللهَّ َ َب�ص ٌ
ئات ما َم َك ُروا{ غافر} 44:ال �إِلهَ �إ َّ
ِال �أَنْتَ
َف َوقا ُه اللهَّ ُ َ�س ِّي ِ
ُ�س ْبحا َن َك �إِنيِّ ُكنْتُ مِنَ َّ
ا�س َت َج ْبنا َلهُ َونجَ َّ ْينا ُه
الظالمِ ني َ ،ف ْ
ْجي المْ ُ�ؤْ ِمنني{ الأنبياء 88:وهي الآية
مِنَ ا ْل َغ ِّم َو َكذ ِل َك ُنن ِ
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املتعلقة بالنبي يون�س.
والآية الأخرى هي الآية التي تلوناها منذ قليل} :وقا ُلوا

َح ْ�س ُب َنا اللهَّ ُ َو ِن ْع َم ا ْل َو ُ
كيلَ ،فا ْن َق َل ُبوا ِب ِن ْع َم ٍة مِنَ اللهَِّ َو
وء{ �آل عمران]174:
َف ْ�ض ٍل لمَ ْ يمَ ْ َ�س ْ�س ُه ْم ُ�س ٌ
ُ
للهَّ
�شاء ا ال ُق َّو َة �إ َّ
ِال ِباللهَّ{
والآية الرابعة} :ما َ

الكهف 39 :التي ترتبط بق�ضية الأخوين .فكلها درو�س لنا.
عندما ي�شعر املرء ب�أن العمل كبري وله �أهمية وت�أثري �إجتماعي

�شامل يكرب دافعه.
املت�صرمة بح�سنها
وعلى كل حال ف�إن الذي يزول هو �أيامنا
ّ
و�سوئها� ،سواء عملنا بتكليفنا �أم مل نعمل .كل هذه تزول.
فطبيعة العامل هي طبيعة الزوال "العامل متغي" وما يبقى هو
�أثر هذا العمل يف الديوان الإلهي فهذا ما ال يزول} ،ال َي ْع ُز ُب
َعنْهُ ِم ْث ُ
قال َذ َّرة{ �سب�أ 3:ال يخفى على احل�ساب الإلهي مثقال
ذ ّرة �سواء كان معنى الذ ّرة ذرات الغبار املنت�شر يف الهواء �أو
مبعنى النملة .ف�آالت الت�صوير الإلهية املخف ّية تراقب �أعمالنا
ذ ّر ًة ذ ّرة وتقي�سها والأ�شد من ذلك هو �أنها م�س ّلطة على قلوبنا،
فلي�ست هذه الكامريات اخلف ّية يف املبنى ويف حمل العمل وداخل
البيت و�أمثالها .بل �إنها �أي�ض ًا داخل قلوبنا .فما يجري يف قلوبنا
و�أذهاننا وما نقوم به يف خلواتنا كل ذلك بدون زيادة �أو نقي�صة
ينعك�س ويظهر يوم القيامةَ } .ف َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َ
قال َذ َّر ٍة َخيرْ ًا
َي َرهَ ،و َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َ
قال َذ َّر ٍة َ�ش ًّرا َي َره{ الزلزال وظاهر
عندئذ .والأ�صل هو �أن
يتج�سم فرياه الإن�سان
الآية �أن هذا العمل
ٍ
ّ
العمل يبقى ،فلنكن دوم ًا ملتفتني �إىل هذا البقاء .فحوادث الدهر
وت�صرم وانق�ضاء عمرنا بح�سنه و�سوئه ،يف قمة الإحرتام �أو
ّ
مير وال يبقى ،فح�سنه
ح�ضي�ضه ،بجيوب مليئة �أم خالية كل ذلك ّ
باق و�سوءه ال ي�ستحق �أن ن�شكو لأنه
ال ي�ستحق الإعجاب لأنه غري ٍ
باق ،لأنه عابر .ما يبقى هو �أثر هذا العمل ونتيجته ،الثواب
غري ٍ
الإلهي ،العقاب الإلهي ،وعلينا �أن نفكر بهذا الأمر.
ح�سن ًا ،لقد �سررنا كثري ًا �أيها الإخوة والأخوات وخ�صو�ص ًا
�شبابكم الذين بحمد اهلل قد تواجدوا يف هذا اللقاء العائلي
ون�أمل �إن �شاء اهلل �أن توفقوا جميع ًا وتنجحوا وتتقدّ موا يف اخلط
امل�ستقيم وال�صحيح وال�صراط الإلهي امل�ستقيم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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 - 10كلمته في لقاء قرّاء
القرآن
لقاء المشاركين
في الدورة السابعة
والعشرين للمسابقات
الدولية للقرآن الكريم
الثالث من شعبان 1431
15/07/2010
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
لقد كان اجتماعنا اليوم ممتاز ًا ،وحق ًا ُ�سعدنا وابتهجنا من
الإ�ستماع �إىل �آيات القر�آن الكرمية ال�صادحة من حناجر بالبل
ب�ستان القر�آن .ن�شكر كثري ًا الذين عملوا على �إقامة هذه املرا�سم
املهيبة واملهمة �آملني �إن �شاء اهلل نيل املزيد من توفيق القرب من
القر�آن يوم ًا بعد يوم.

وينبغي �أن ت�أن�س �أرواحنا بالقر�آن .ولو ا�ستطعنا �أن ن�أن�س

القلوب القرآنية

احلقيقة هي �أننا وحلد الآن ال زلنا بعيدين جد ًا وتف�صلنا
ٌ
م�سافة طويلة عن القر�آن .فينبغي �أن تكون قلوبنا قر� ً
آنية.
بالقر�آن ،و�أن جنعل ملعارف القر�آن نفوذ ًا يف قلوبنا و�أرواحنا ،ف�إن
حياتنا وجمتمعنا �سي�صبحان قر�آنيان؛ وعندها لن نحتاج �إىل بذل
اجلهد وال�ضغط وو�ضع ال�سيا�سات .فالأ�سا�س هو �أن تكون قلوبنا
و�أرواحنا ومعرفتنا قر� ً
آنية حق ًا.
�أذكر لكم �أنه ل�سنوات طويلة كان ال�سعي لأجل �إيجاد م�سافة
وفا�صلة بني املعارف القر�آنية وقلوب جمتمع امل�سلمني والأمة
الإ�سالمية؛ وال زال هذا ال�سعي م�ستمر ًا �إىل الآن .ففي يومنا هذا
ويف بع�ض الدول الإ�سالمية ف�إن ر�ؤ�ساء امل�سلمني يف هذه الدول
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ولأجل مراعاة �أعداء الإ�سالم م�ستعدون لإخراج ف�صل اجلهاد من
تعاليمهم الإ�سالمية .م�ستعدون لإخراج و�إبعاد املعارف القر�آنية
من تعاليمهم العامة يف مدرا�سهم وبني �شبابهم �إذا كانت تخد�ش يف
م�صالح الأعداء .واليوم يجري الأمر على هذا املنوال.
الحياة الطيبة واألنس بالقرآن

لقد وعدنا القر�آن باحلياة الطيبةَ } :ف َلن ُْح ِي َينَّهُ َحيا ًة
َط ِّي َب ًة{ النحل  ،16فماذا تعني احلياة الطيبة؟ وما هي احلياة

الطاهرة؟ هي تلك احلياة التي ت�ؤ ّمن فيها ورح الإن�سان وج�سمه
ودنياه و�آخرته؛ ففيها يتم ت�أمني احلياة الفردية ،والطم�أنينة
الروحية ،وال�سكينة والإطمينان ،والراحة اجل�سدية؛ و�أي�ض ًا
الفوائد الإجتماعية وال�سعادة والعزّ ة الإجتماعية ،والإ�ستقالل
واحلرية العامة .هذا ما وعدنا به القر�آن .فعندما يقول القر�آن:

} َف َلن ُْح ِي َينَّهُ

َحيا ًة َط ِّي َب ًة{ فهذا يعني جميع هذه الأمور� ،أي

تلك احلياة التي يكون فيها العزة والأمن والرفاه والإ�ستقالل
والعلم والتطور والأخالق واحللم وال�صفح .نحن بعيدون عن هذه
الأمور وينبغي �أن ن�صل �إليها.
تقربنا .هذه اللقاءات القر�آنية،
�إن الأن�س بالقر�آن ومعرفته ّ
وهذه الدورات القر�آنية ،وامل�سابقات القر�آنية ،وما عزمنا عليه
من تربية القراء واحلفّاظ فلأجل ذلك؛ فهذه كلها مقدمات لكنها
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مقدّ مات �ضرورية.
مرة �أخرى �أو�صي �شبابنا االعزاء �أن ي�أن�سوا بالقر�آن
ّ
بزيادة �أو
ويجال�سوه“ :وما جال�س هذا القر�آن �أحدٌ �إال قام عنه
ٍ
نق�صان ،زياد ًة يف هدى �أن نق�صان من عمى” .نهج البالغة .فكلما
جال�ستم القر�آن ونه�ضتم ف�إن حجاب ًا من حجب اجلهالة يرتفع

عنكم وينفتح يف قلوبكم منبع من منابع النورانية ثم يجري.
فالأن�س بالقر�آن وجمال�سته وفهمه
والتدبر فيه كلها �أمو ٌر �ضرورية.
ومقدمة هذا العمل هو �أن
نتمكن من قراءة القر�آن .و�أن
نتمكّن من حفظه؛ فحفظ القر�آن
ؤثر جد ًا .فليقدّ ر ال�شباب
م� ٌ
مرحلة ال�شباب وقدرة احلفظ.
ولت�شجع الأُ�سر �أبناءها على
ّ
حفظ القر�آن ،وليحملوهم على
ٌ
قيمة
ذلك .فحفظ القر�آن له
كبرية .وهو مينح حافظه فر�صة
التدبر فيه من خالل تكرار
ٌ
فر�صة وتوفيق؛
الآيات .فهذه
فال ت�ض ّيعوا هذا الأمر .ه�ؤالء
احلفظة عليهم �أن يقدّ روا هذه
النعمة الإلهية العظيمة جد ًا؛ فال
ي�سمحوا ب�إ�ضعاف حفظهم �أو ال
�سمح اهلل ت�ضييعه.
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الزم .فينبغي
أمر ٌ
وقراءة القر�آن من البداية حتى النهاية � ٌ
ذهن الإن�سان على جميع املعارف القر�آنية .وال �شك ب�أهمية وجود
يف�سروا لنا ويح ّلوا ما ي�شك علينا من الآيات ويب ّينوا
املع ّلمني لكي ّ

أهمية قراءة
القرآن بتمامه

يتعرف
قراءته من البداية وحتى النهاية ،ثم تكرار الأمر حتى ّ

معارف الآيات الإلهية وبطونها؛ فهي من
الأمور ال�ضرورية .فلو ح�صلت
هذه الأمور ،ف�إننا �سن�ستمر
بالتقدم مع مرور الزمان ولن
يكون للتوقف معنى.
و�إنني �أقول لكم� ،أنه طوال
هذه ال�سنوات الـ  31كانت هذه
احلركة �إىل الأمام .وقبل
رب يف بلدنا
الثورة ما كان من خ ٍ
عن القر�آن .فقد جند يف زاوية
ً
جل�سة
�أو زقاق عا�شق ًا يقيم
ٌ
ع�شرة �إىل
قر�آنية يح�ضرها
ع�شرون طالب ًا للقر�آن .فقد
�شاهدنا يف جميع املدن وكان
هناك يف طهران ويف م�شهد مثل
هذا الأمر� .أما هذه احلركة
ال�شبابية العظيمة نحو القر�آن
فما كان لها من �أثر؛ فمثل هذا
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ال�شوق لقراءة القر�آن وتالوته وهذا الإعداد الهائل للقراء
املتبحرين يف تالوة القر�آن ،ومثل هذه الأمور ما كان لها وجود
وما كان للحفظ وجود .فعندما ي�أتي ه�ؤالء ال�شباب احلفظة
ويقر�أون القر�آن عن حفظ ،ف�إن هذا العبد ي�شكر اهلل من �أعماق
القلب .فمثل هذه الأمور كانت بربكة الثورة والإ�سالم؛ فعليكم �أن

تقدّ روها.
كلما اقرتبنا من القر�آن ف�إن �أمرين يتحققان :الأول هو �أننا
ن�صبح �أقوى ،والثاين �أن �أعداءنا الدوليني يتع ّب�ؤون �ضدنا �أكرث.
ح�سن ًا ،فليكن .فكلما اجتهنا نحو القر�آن واقرتبنا منه ف�إن �أعداء
الب�شرية يزدادون حنق ًا ويبد�أون بتوجيه الإتهامات والأكاذيب
والإ�شاعات واحل�صار الإقت�صادي وال�ضغوط ال�سيا�سية وميار�سون
�ضد �شعبنا �أنواع اخلبث وامللعنة ـ مثلما �أنكم ت�شاهدون ما يفعلون ـ
ولكن يف املقابل ف�إن قدرتنا وقوة حت ّملنا وت�أثرينا تزداد يوم ًا بعد
ف�إذا نظرمت اليوم �إىل اجلبهة املعادية جلمهورية �إيران
ً
ً
عري�ضة وطويلة ،فقد اجتمع جميع
جبهة
الإ�سالمية ترونها
�شياطني العامل وا�شراره فيها .من ال�صهاينة �إىل الأمريكيني� ،إىل
�أخبث الدول الغربية �إىل �أحقر الدول غري الغربية و�أكرثها
ً
تبعية ـ وهنا ال نحدد الدائرة �أكرث ـ كلهم اجتمعوا يف هذه

جبهة األعداء طويلة وعريضة

يوم ،و�سوف تت�ضاعف؛ مثلما �أنكم ت�شاهدونها قد ح�صلت.

اجلبهة؛ وكل ما ميكنهم �أن يفعلوه يفعلونه .وال تت�صوروا �أن
�أعداءنا ميكنهم �أن يفعلوا �أي �شيء �ضد اجلمهورية الإ�سالمية وال
يفعلونه؛ كال ،فكل ما قدروا عليه �إىل الآن فعلوه؛ وكل ما ميكنهم
�أن يفعلوه يفعلونه .وما ال يفعلونه فذلك لأنهم ال يقدرون عليه.
ٌ
واقف بوجههم جميع ًا باقتدار وعزة و�شموخ.
�أما �شعب �إيران ف�إنه
ٌ
"حبل ممدود من ال�سماء" �إر�شاد القلوب ج ،2فهذا
قال:
ٌ
القر�آن ٌ
وحبل �إلهي وثيق لو مت�سكنا به فال نزل �أو ن�ضل
حبل �إلهي
�أو ن�سقط �أو وغريها من �أمثالها.
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اللهم! �أحينا بالقر�آن ،و�أمتنا على القر�آن ،واح�شرنا معه.
اللهم! �إر�ض القر�آن عنا.
اللهم! ال تف�صلنا طرفة عني عن القر�آن و�أهل البيت.
اللهم! �أح�شر �شهداءنا الأعزاء وروح �إمامنا العظيم الطاهرمع
�أوليائك.
و�أوجه ال�شكر �إىل جميع �ضيوفنا الأعزاء؛ خ�صو�ص ًا القارئني
املحرتمني الذين تليا علينا ال�سيد النعينع وال�شاذيل .وقد كانت
تالوتهما جيدة .ومب�شيئة اهلل يح�صالن على توفيق وت�أييد
الرب.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
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وقفة مع اخلطاب
 -الدورة الـ  27للمسابقات القرآنية الدولية:

�أقيمت يف العا�صمة طهران ملدة خم�سة �أيام ،يف فرعني :القراءة واحلفظ،
خا�ضها مت�سابقون من  16دولة.

 -النعينع:

هو ال�شيخ �أحمد النعينع ،مقرئ قر�آن م�صري اجلن�سية.

 -الشاذلي:

ال�شيخ فرج اهلل ال�شاذيل ،مقرئ قر�آن م�صري اجلن�سية ،ح�ضر الدورة الـ27
للم�سابقات القر�آنية ب�صفته حكم ًا للم�سابقات.

 -إرشاد القلوب:

للكاتب احل�سن بن �أبي احل�سن حممد الدّ يلمي ،من �أعالم القرن الثّامن ،وهذا
الكتاب هو من �أهم م�ؤلفاته ،ي�أتي يف جزئني ،اجلزء الأول يف املواعظ و احلكم
من القر�آن وال�سنة واجلزء الثاين يف مناقب �أمري امل�ؤمنني و الأئمة الطاهرين
عليهمال�سالم.
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يُعرف خط األطهار بمسيرة
الثقلين ،وتُعرف إستقامة
نهجهم بتمسكهم بهما.
فهما وصية الرسول الخاتم
صلى اهلل عليه وآله ،ووصية
االئمة الميامين عليهم
السالم من بعده ،ووصية
إمامنا الخميني قدس سره
السالك نهجهم؛ وها هما
حاضرين في وجدان قائدنا
المفدى ووصاياه ،نقتبسها
كل شهر من كلماته ..ويبقى
الكثير من ذلك في أفعاله
وتحركاته.
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وقد ُنقل بطرق ال�سنة وال�شيعة« :علي مع احلق واحلق مع علي
يدور حيثما دار»؛ ف�إذا كنتم تريدون احلق فانظروا �إىل علي �أين يقف،
وماذا يفعل ،و�إىل �أين ي�شري ...يجب �أن نقر�أ نهج البالغة ونتعلّم منه

26/06/2010

در�س .من بني ما ي�شاهده املرء من
فحياة �أمري امل�ؤمنني كلها ٌ
�سلوكيات �أمري امل�ؤمنني ـ التي ت�شمل جميع اخل�صال احل�سنة للإن�سان
وللحاكم ـ ف�إن �أ�سمى هذه اخل�صائ�ص ليومنا هذا هي ق�ضية التب�صرة
و�إعطاء الب�صرية لأولئك الذين يحتاجون �إليها؛ اي تبيني الأجواء
وتو�ضيحها .ففي جميع املراحل كانت هذه ال�شجاعة الالمتناهية
وهذه الت�ضحية العظيمة من �أجل توعية النا�س و�إ�ضفاء العمق على
تفكريهم و�إميانهم.

26/06/2010

و�إن خا�صية مرحلة الفتنة هي �أنها تثري الغبار وتعمي الأب�صار
ب�ضبابها .حيث �أن النخبة قد ُتبتلى باخلط�أ والإ�شتباه .وهنا يلزم
وجود املع َلم وال�شاخ�ص .وال�شاخ�ص هو ذلك احلق وال�صدق والب ّينة
املودعة عند النا�س .و�أمري امل�ؤمنني ُيرجع النا�س �إليها ...الإ�سالم يقول
ال تنطلي عليكم خدع الأعداء .وهذا هو اخلط الوا�ضح لأمري امل�ؤمنني.
26/06/2010
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املكرم كانت بالدرجة الأوىل
�إن دين الإ�سالم وحركته وبعثة النبي ّ
وعلى ر�أ�س جميع �أهدافها ت�سعى نحو العدالة؛ مثل جميع الأنبياء
الآخرين.

10/07/2010

ذلك ال�سبيل الذي يعر�ضه الإ�سالم على الب�شرية هو �سبيل

الفطرة؛ �سبيل ت�أمني الإحتياجات الفطرية للإن�سان .وهكذا حتققت
البعثة النبوية ال�شريفة من جانب رب العاملني بهذه اجلامعية والدقة
والإهتمام والنبي ّ
يب�شر بفالح الب�شرية؛ ب�شري ًا ونذيراً .ففي الدرجة
الأوىل هي ب�شرى بهذه احلياة الهادئة املتالزمة مع العدالة واملن�سجمة
مع خلقة الإن�سان .وبالت�أكيد بتبع هذه الب�شرى الب�شارة بالثواب
الإلهي الذي يرتبط باحلياة الدائمة للإن�سان .لهذا ف�إن بعثة النبي يف
الواقع هي بعثة الرحمة .فبف�ضلها �شملت الرحمة الإلهية عباد اهلل؛
و ُفتح هذا الطريق �أمام الب�شر.

10/07/2010

ٌ
م�سافة
احلقيقة هي �أننا وحلد الآن ال زلنا بعيدين جد ًا وتف�صلنا
طويلة عن القر�آن .فينبغي �أن تكون قلوبنا قر� ً
آنية .وينبغي �أن ت�أن�س
�أرواحنا بالقر�آن .ولو ا�ستطعنا �أن ن�أن�س بالقر�آن ،و�أن جنعل ملعارف
القر�آن نفوذ ًا يف قلوبنا و�أرواحنا ،ف�إن حياتنا وجمتمعنا �سي�صبحان
قر�آنيان؛ وعندها لن نحتاج �إىل بذل اجلهد وال�ضغط وو�ضع ال�سيا�سات.

15/07/2010

لقد وعدنا القر�آن باحلياة الطيبةَ } :ف َلن ُْح ِي َينَّهُ َحيا ًة َط ِّي َب ًة{
النحل  ،16فماذا تعني احلياة الطيبة؟ وما هي احلياة الطاهرة؟ هي
تلك احلياة التي ت�ؤ ّمن فيها ورح الإن�سان وج�سمه ودنياه و�آخرته؛
ففيها يتم ت�أمني احلياة الفردية ،والطم�أنينة الروحية ،وال�سكينة
والإطمينان ،والراحة اجل�سدية؛ و�أي�ض ًا الفوائد الإجتماعية
وال�سعادة والعزّ ة الإجتماعية ،والإ�ستقالل واحلرية العامة� ...أي
تلك احلياة التي يكون فيها العزة والأمن والرفاه والإ�ستقالل والعلم
والتطور والأخالق واحللم وال�صفح .نحن بعيدون عن هذه الأمور
تقربنا.
وينبغي �أن ن�صل �إليها� ...إن الأن�س بالقر�آن ومعرفته ّ

15/07/2010
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مرة �أخرى �أو�صي �شبابنا االعزاء �أن ي�أن�سوا بالقر�آن ويجال�سوه:
ّ
بزيادة �أو نق�صان ،زياد ًة يف
«وما جال�س هذا القر�آن �أحدٌ �إال قام عنه
ٍ
هدى �أن نق�صان من عمى»[ .نهج البالغة] .فكلما جال�ستم القر�آن
ونه�ضتم ف�إن حجاب ًا من حجب اجلهالة يرتفع عنكم وينفتح يف قلوبكم
منبع من منابع النورانية ثم يجري ...ومقدمة هذا العمل هو �أن نتمكن
ؤثر جداً.
من قراءة القر�آن .و�أن نتمكّن من حفظه؛ فحفظ القر�آن م� ٌ
ولت�شجع الأُ�سر �أبناءها
فليقدّ ر ال�شباب مرحلة ال�شباب وقدرة احلفظ.
ّ
ٌ
قيمة
على حفظ القر�آن ،وليحملوهم على ذلك .فحفظ القر�آن له
كبرية .وهو مينح حافظه فر�صة التدبر فيه من خالل تكرار الآيات.
ٌ
فر�صة وتوفيق؛ فال ت�ض ّيعوا هذا الأمر.
فهذه

15/07/2010

الزم .فينبغي قراءته
أمر ٌ
قراءة القر�آن من البداية حتى النهاية � ٌ
يتعرف ذهن الإن�سان
حتى
من البداية وحتى النهاية ،ثم تكرار الأمر
ّ
على جميع املعارف القر�آنية.

15/07/2010

كلما اقرتبنا من القر�آن ف�إن �أمرين يتحققان :الأول هو �أننا ن�صبح
�أقوى ،والثاين �أن �أعداءنا الدوليني يتع ّب�ؤون �ضدنا �أكرث.

15/07/2010

ٌ
هذا القر�آن ٌ
وحبل �إلهي وثيق لو مت�سكنا به فال نزل �أو
حبل �إلهي
ن�ضل �أو ن�سقط �أو وغريها من �أمثالها.

15/07/2010
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من سواه أكثر معرفة وإحاطة بشرور
األعداء ومؤامراتهم؟ من سواه أكثر
دراية بخططتهم وتحركاتهم؟ كيف ال،
وهو الذي خبر عداواتهم بجسده وروحه
وعقله على مر السنين وكرور األعوام،
ومنذ أن امتزج جهاده بعبادته ووعيه
ببصيرته .وها هو اليوم قائداً يقف على
الثغر األول الذي يلي الشيطان األكبر
وأعوانه يفضح بكلماته الصادحة خبث
سرائرهم.

من ع�صر النه�ضة �إىل يومنا هذا؛ وخ�صو�صا يف القرن الأخري ،ف�إن
الكثري مما �أجنز على �صعيد العلم بدل �أن يكون لرفاهية و�أمن الب�شرية
كان تهديدا لها؛ �إما انه كان تهديدا للروح �أو الأخالق �أو اال�سرة
وت�شجيعا على الإ�ستهالك وتعبئة جيوب الناهبني الدوليني و�أ�صحاب
ال�شركات والكارتالت وم�ؤ�س�سوها.

2010 06 23

انظروا اليوم �إىل الكثري من ال�ضغائن واملناف�سات واحل�سرات
والإح�سا�س بالتخلف الذي ي�شعر به �أعدا�ؤنا الدوليون جتدونها كلها
ب�سبب تقدمكم العلمي ...ومن ي�ضمر لنا العداء فلأجل العلم.

2010 06 23

�إن مراكز الإ�ستكبار العاملي يف مواجهتها للحركة الإ�سالمية التي
ُ
ُ
إ�سالمية مظهرها احلقيقي ،باتت تبذل �آخر ما
اجلمهورية ال
متثل
لديها .ففي الكثري من امليادين و�صلت م�ساعيهم وتدبرياتهم �إىل طرق
م�سدودة و�أ�سقط من يدهم .فاحلزام الذي طوقوا به الق�ضايا العاملية
وحوطوها به بات يف �أكرث املناطق ح�سا�سية يف الأر�ض وهو ال�شرق
الأو�سط ممزق ًا �أو واهنا؛ وهذا باحلد الأدنى .ولكن بنظري ف�إنه �أ�صبح
متمزق ًا وقد خرج الأمر من �أيديهم.
2010 06 23

�إن نظام الهيمنة اليوم  ...يف مواجهة احلركة الإ�سالمية ،حمل
قدميه لي�س ثابت ًا لأن الكثري من خططه الإعالمية املحكمة القدمية
قد انك�شفت للنا�س.

2010 06 23
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يف يومنا هذا تتزايد حالة ال�سخط ال�شديد من نفوذ اللوبي
ال�صهيوين القوي يف املجتمع الأمريكي .وهذا ال�سخط بني �شعب
�أمريكا التي متثل مركز حترك ال�صهاينة و�أ�صحاب النفوذ ال�صهيوين
والر�أ�سماليني ال�صهاينة يح�صل بالتدريج؛ بالطبع ف�إن النظام احلاكم
يف �أمريكا ميار�س ت�شديدا كبريا على النا�س ـ وهو ت�شدد من نوع خا�ص
ـ وي�شغلهم ب�أموراملعي�شة وم�شقاتها بحيث ال يبقى لديهم فر�صة حلك
ر�ؤو�سهم؛ ويف نف�س الوقت ف�إن هذه احلالة جندها حت�صل .فهذه
معلوماتنا املوثقة .ويف الدول الأوروبية يح�صل الأمر بنحو �آخر� .أما
حال الدول الإ�سالمية فمعلوم .وكذلك دول ال�شرق الأو�سط .فال�شعوب
تتنفر ـ و�أحيانا تبغ�ض ـ نظام الواليات املتحدة وجماعة الهيمنة يف
العامل .فهذا �أمور ال ميكنهم �إلتقاطها؛ فهم يف حالة �سعي لكنهم ال
يقدرون على جمع الأمور.

2010 06 23

وها هي �أعمالهم وتدابريهم وغوغائيتهم و�ضجيجهم ودعاياتهم
الالحقة؛ من قرار يف الأمم املتحدة وحظر بع�ض املنتجات وت�ضخيم
هذا احلظر فيما بعد و�إعطائه �أهمية �أكرث من الواقع ثم الإحتفاظ
باخليار الع�سكري �ضمن البند املذكور؛ كل ذلك لأنهم منفعلون يف
مواجهة هذه احلركة الإ�سالمية العظيمة والت�أ�سي�سية يف كل العامل
الإ�سالمي ...ال �شك ب�أنهم �سوف يوجدون �صعوبات و�إزعاجات.

2010 06 26

وليعلم اجلميع واعلموا �أنتم �أيها ال�شباب الأعزاء �أنّ الزمن قد
تبدّ ل .فقد انق�ضى ذلك اليوم الذي كانت القوى قادرة على تهديد
�شعوب هذه املنطقة كما يحلو لها وحتقريها.

2010 06 26
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لقد ّ
تك�شفت �أيادي القوى امل�ستكربة .ومع كل الدعاية التي يقومون
بها وبكل هذه الو�سائل الإعالمية احلديثة املوجودة يف �أيديهم
وزعمهم ب�أنّ الر�أي العام العاملي يف قب�ضتهم ،ف�إنّه يوم ًا بعد يوم تت�سافل
�سمعة هذه القوى ـ وعلى ر�أ�سهم �أمريكا ـ بني ال�شعوب �أكرث ف�أكرث،
و ُيفت�ضحون �أكرث ،وتتبلور �أكرث قدرة �صمود ال�شعوب ونه�ضة القوى
ال�شعبية.

2010 06 26

اليوم �إن �أعداء العامل الإ�سالمي و�أعداء الوحدة الإ�سالمية نزلوا
�إىل امليدان من خالل الو�سائل الدينية والو�سائل الأخالقية؛ فينبغي
احلذر .فعندما يريدون �أن يخدعوا الر�أي العام غري الإ�سالمي ي�أتون
على �إ�سم حقوق الإن�سان والدميقراطية؛ وعندما يريدون خداع الر�أي
العام الإ�سالمي ي�أتون ب�إ�سم القر�آن والإ�سالم؛ يف حني �أنهم ما �آمنوا ،ال
بالإ�سالم وال بالقر�آن وال بحقوق الإن�سان.

2010 06 26

نحن اليوم ك�أ ّمة ح ّية لها كلمتها وت�شعر بهويتها ووجودها لنا
�أعداء كبار ونواجه عداوات من خمتلف الطرق وب�أ�ساليب متعددة،
منها ما يتعلق ب�إ�ستخدام الفنون و�أكرثها الفنون التمثيلية.

03/07/2010

قدرة �إقت�صادية وع�سكرية و�سيا�سية وعلمية يف العامل
ها �إن �أكرب
ٍ
معنى كبري� ...إن ه�ؤالء
وله
ً،
ا
جد
مهم
أمر
�
فهذا
لنا؛
بعدائها
جتاهر
ٌ
ً
يت�شدقون بالكالم اجلميل ـ حول الدميقراطية وحقوق الإن�سان
والتعاون بني ال�شعوب ـ ولكن من هو العاقل الذي ال يعلم �أنهم يكذبون،
وكذبا فا�ضح ًا �أي�ض ًا؟ ه�ؤالء �أنف�سهم الذين حاربوا هذا ال�شعب طيلة
ثالثني �سنة وخالفوه وعاندوه ،والأجهزة وامل�ؤ�س�سات التي ز ّودت �صدّ ام
من م�صانعها باملواد الكيميائية والأ�سلحة الكيميائية لكي يقذف بها
يف اجلبهات والطرقات وحتى داخل املدن ،ه�ؤالء �أنف�سهم ي�ؤ�س�سون يف
املجال الثقايف قنا ًة ـ و�أنتم �شاهدمتوها �أكرث مني وعلى �إطالع ب�أنهم
يق�صدون تدمري بنية الأ�سرة وهتك حرمي العفاف واحلجاب الذي
هو �إرث ميتد لآالف ال�سنني عند الإيرانيني؛ ....ه�ؤالء �أنف�سهم يف
املجاالت ال�سيا�سية �أنتجوا فيلم “لي�س بدون �إبنتي” وفيلم “”300
املهني لكرامة الإيرانيني واملليء بالأكاذيب واخلباثة؛ وهم �أنف�سهم
يدّ عون �أنهم لي�سوا على عداءٍ مع �إيران �أو ال�شعب الإيراين ،ولكنهم
يعادونه ليل نهار.

03/07/2010

�أنظروا اليوم �إىل العامل؛ القوى املهيمنة وامل�ستكربة فيه ت�صنع
الأ�سلحة مهدّ د ًة الب�شرية ال من �أجل ب�سط العدل؛ �إمنا تفعل ذلك
للمزيد من الظلم ال لأجل تقدمي الأمن للب�شرية؛ بل لت�سلب الأمن من
�أولئك الذين ال يخ�ضعون لها.

10/07/2010
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يف يومنا هذا تنتج م�صانع الأ�سلحة الكثري منها من �أجل بيعها.
فتوجد لأجل ذلك احلروب يف العامل ،وتقلّب النا�س �ضدّ بع�ضهم
وحتر�ض الدول على بع�ضها ،لت�شيع بذلك التهديد كي تتمكّن من ت�أمني
ّ
و�إ�شباع و�إر�ضاء �أفكارها اخلائنة و�أطماعها اخلبيثة.

10/07/2010

املحرك للق�ضايا العاملية ،فلن
لهذا ما دامت هذه القوى العظمى هي ّ
تنتهي احلروب .فاحلرب بالن�سبة لهم مت ّثل املنافع املا ّدية وهي لي�ست
من �أجل تطبيق العدالة؛ يكذب الأمريكيون وغريهم عندما يقولون
�أننا نحارب من �أجل الأمن؛ كال ،العك�س هو ال�صحيح .ف�أينما تواجدوا
وحتركوا ع�سكري ًا ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل عدم الإ�ستقرار و�إىل الظلم،
ّ
و�شقاء النا�س.

10/07/2010

وها نحن ن�شاهد اليوم هذه امليزانيات الع�سكرية يف جوارنا .فهي
ُتنفق يف �أفغان�ستان من �أجل قمع ال�شعب الأفغاين امل�سلم؛ و ُتنفق يف
العراق من �أجل �إحكام ال�سيطرة على ال�شعب العراقي؛ و ُتنفق لدعم
الكيان ال�صهيوين اخلبيث من �أجل �إ�شعال ال�شرق الأو�سط .فهذه هي
توجهات القوى الفا�سدة.

10/07/2010
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�أولئك الذين تكون م�صلحتهم ومنافعهم يف �أن تتقاتل ال�شعوب
والدول الإ�سالمية فيما بينها وتتعادى وتخاف من بع�ضها البع�ض ،ويف
�أن يعترب ٌّ
كل منها الآخر تهديد ًا له ،هم �أنف�سهم الذين يرتبط �إ�ستمرار
قدرتهم الإ�ستكبارية والإ�ستعمارية بوجود احلروب يف العامل؛
ٌ
و�سيلة للنهب.
فاحلرب بالن�سبة لهم هي
فمن �أجل ماذا ُيقتل كل ه�ؤالء الب�شر و ُتنفق �أموال ال�شعوب يف
�شراء الأ�سلحة ،و�إنتاج املكلف الباهظ منها؟ كل ذلك حتى يراكم
�أ�صحاب ال�شركات الكربى ثرواتهم ويزداد متتعهم من حياتهم .هذا
هو النظام الطاغوتي اجلاهلي الذي مي ّثل خطر ًا على الب�شرية ،والذي
يحكم وللأ�سف حياة �أولئك الناكبني عن �صراط التوحيد.

10/07/2010

اليوم� ،أ ّدت ال�صحوة الإ�سالمية يف العامل الإ�سالمي �إىل �إ�ضعاف
القوى الأخرى عما كانت عليه يف ال�سابق .فحال �أمريكا اليوم يختلف
عن املا�ضي ،والقوى الأخرى �أي�ض ًا هي على نف�س هذا املنوال ،فهذا
معلوم . ...ف�أينما ازدادت ال�صحوة ،ي�شعر �أعداء الب�شرية باملزيد من
ٌ
اخلطر؛ ولهذا ت�شتد عداوتهم.

10/07/2010

نرى توجه الكثري من التحركات املغر�ضة ودعايات ال�سوء نحو هذا
املحيط اجلامعي .ترون يف هذه الدعايات التي ت�شاع �أن من الأ�شياء
التي ميار�سون ال�ضغوط عليها ق�ضية �أ�سلمة اجلامعات.

11/07/2010

يف يومنا هذا ويف بع�ض الدول الإ�سالمية ف�إن ر�ؤ�ساء امل�سلمني يف
هذه الدول ولأجل مراعاة �أعداء الإ�سالم م�ستعدون لإخراج ف�صل
اجلهاد من تعاليمهم الإ�سالمية .م�ستعدون لإخراج و�إبعاد املعارف
القر�آنية من تعاليمهم العامة يف مدرا�سهم وبني �شبابهم �إذا كانت
تخد�ش يف م�صالح الأعداء.

15/07/2010

كلما اجتهنا نحو القر�آن واقرتبنا منه ف�إن �أعداء الب�شرية
يزدادون حنقا ويبد�أون بتوجيه الإتهامات والأكاذيب والإ�شاعات
واحل�صار الإقت�صادي وال�ضغوط ال�سيا�سية وميار�سون �ضد �شعبنا �أنواع
اخلبث وامللعنة ـ مثلما �أنكم ت�شاهدون ما يفعلون ـ ولكن يف املقابل ف�إن
قدرتنا وقوة حت ّملنا وت�أثرينا تزداد يوم ًا بعد يوم.

15/07/2010

ف�إذا نظرمت اليوم �إىل اجلبهة املعادية جلمهورية �إيران الإ�سالمية
ً
ً
عري�ضة وطويلة ،فقد اجتمع جميع �شياطني العامل
جبهة
ترونها
وا�شراره فيها .من ال�صهاينة �إىل الأمريكيني� ،إىل �أخبث الدول
ً
تبعية ـ وهنا ال نحدد
الغربية �إىل �أحقر الدول غري الغربية و�أكرثها
الدائرة �أكرث ـ كلهم اجتمعوا يف هذه اجلبهة؛ وكل ما ميكنهم �أن يفعلوه
يفعلونه.

15/07/2010

وال تت�صوروا �أن �أعداءنا ميكنهم �أن يفعلوا �أي �شيء �ضد اجلمهورية
الإ�سالمية وال يفعلونه؛ كال ،فكل ما قدروا عليه �إىل الآن فعلوه؛ وكل
ما ميكنهم �أن يفعلوه يفعلونه .وما ال يفعلونه فذلك لأنهم ال يقدرون
عليه.

15/07/2010
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في كل شهر نرصد كلماته وتوجيهاته
فنجده (دام ظله) مرشداً حيث عزّ
المرشد ودلي ً
ال في مدلهمات الفتن
يتقدمنا في عمله وسلوكه ،ويدعونا
لنقتفي أثره الذي هو إثر الصديقين
واألولياء؛ ال يترك مجا ًال أو فئة إال وله
معها كلمة وموعظة ووصية ونصيحة
وحكم وأمر .يشملنا جميعاً ،مسؤولين
وشباب رجا ًال ونساء .فلكل واحد منا
نصيبه من قيادته العظيمة.

152

يف العالقات الدولية ال ينبغي �أن تكون العالقة مبنية على وجود
مهيمن ومهي َمن عليه .وكذلك العدالة وا�ستخدام العلم ينبغي �أن يكونا
من �أجل �أمن الب�شرية ال تهديد ًا لها� ....إننا دعاة �إزالة نظام الت�سلّط
والهيمنة؛ الذي يقوم على رابطة الهيمنة ووجود املت�س ِّلط واملت�سلَّط
عليه.

2010 06 23

ما هو الزم يف اجلامعة تربية الإن�سان على طراز ال�شهيد �شمران.

2010 06 23

هذه اخلطوات الأوىل والفتوحات التي تكون يف بداية العمل ،ال
تر�ضي الإن�سان ،بل ينبغي �أن يكون لديه ه ّم ٌة عالية .وينبغي �أن تكون
النظرة �إن�سانية ،الإن�سان الذي ميتد على كل هذا العامل الوا�سع.

23 06 2010

ال ينبغي �إعتبار التعبئة م�ؤ�س�سة ع�سكرية ...فالتعبئة هي �ساحة
اجلهاد .ال القتال .فالقتال ميثل جانب ًا من اجلهاد .اجلهاد يعني
احل�ضور يف ميدان املجاهدة مع ال�سعي الهادف والإميان ...ف�إن �أحد
�أنواع اجلهاد بالنف�س هو �أن تق�ضوا وقتكم من امل�ساء وحتى ال�صباح
على م�شروع حتقيقي �أو بحثي دون �أن تلتفتوا �إىل مرور الوقت .اجلهاد
بالنف�س هو �أن ت�ضحوا ب�أوقات ترفيهكم وراحة �أج�سامكم وتعر�ضوا
عن ذاك العمل الذي يدر الكثري من املال واملدخول وتق�ضوا وقتكم يف
هذا املحيط العلمي والبحثي.

23 06 2010
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ميدان التعبئة هو ميدان عمومي .ال يخت�ص بفئة �أو قطاع �أو
منطقة من البالد ،ال يخت�ص بزمان دون �آخر؛ وال ينح�صر مبيدان دون
غريه .فهو موجود يف كل الأمكنة والأزمنة وامليادين وال�شرائح .هذا
هو معنى التعبئة.

23 06 2010

�إن �سرعة تطورنا العلمي طوال هذه ال�سنوات اخلم�سة ع�شر قد
و�صلت �إىل ما يعادل �أحد ع�شر �ضعف ما هو موجود يف العامل .وهو �أمر
يف غاية الأهمية .لكنه يف نف�س الوقت خالف ما نتوقعه ون�سعى �إليه.
فهو �أقل بكثري مما نريده .وينبغي �أن ن�ستمر على هذه ال�سرعة حتى
ن�صل �إىل ما ن�صبو �إليه؛ وهذا ما حتتاجه اجلامعة.

23 06 2010

�أ�ساتذة التعبئة ميكن �أن يكون لهم ح�ضور معنوي وهاد ومطمئن
لقلوب طالب اجلامعات ولأذهانهم .والدور املهم املتعلق ب�إيجاد
الب�صرية� ،سواء يف نف�س هذه املجموعة �أو يف جمموعة خماطبيكم
الذين هم الطالب ،هو من الأعمال الفائقة الأهمية.

2010 06 23

اجعلوا الأن�شطة التي ينبغي �أن يقوم بها اال�ستاذ التعبوي �شفافة
ووا�ضحة؛ باملعنى الواقعي للكلمة وكونوا قادة هذا امليدان العظيم
للجهاد يف �سبيل اهلل .فهو عمل مهم جدا.

2010 06 23
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هذه املرحلة تعد ح�سا�سة وحتتاج �إىل العمل وال�سعي...ففي
الدرجة الأوىل ف�إن العمل العلمي والتحقيقي والبحثي والعمل املعنوي
والإمياين وحتكيم روحية املجاهدة واجلهاد على جميع الأن�شطة يف
اجلامعات هي �أمور ا�سا�سية ينبغي �أن تتحقق .ومن ثم القيام بتوجيه
هذه احلركة ...فينبغي التوجه �إىل الأهداف ،وينبغي امتالك النظرة
العقالئية واملدبرة وحتديد الربامج وت�شخي�ص االهداف؛ فهذا عمل
ينبغي القيام به .وهو يقع على عاتق جمموعتكم.

2010 06 23

مثلما قلت ب�ش�أن ال�شهيد �شمران الذي كان يتابع الأعمال حتى
ال�ساعة الواحدة بعد منت�صف الليل وعند ال�صباح الباكر املعتم �أو
امل�سفر كان يتواجد قبل اجلميع يف اجلبهة ويف كل مكان يلزم .فعلينا
�أن نتمرن على التواجد الدائم ويف الزمان واملكان املطلوبني  .علينا
جميعا �أن نتدرب على هذا الأمر.

2010 06 23

�إن البلد اليوم ب�أم�س احلاجة �إىل وحدة الكلمة .و�إنني �أخالف �أي
كالم �أو حترك �أو كتابة ـ و�إن كانت بنية �سليمة ودافع �صادق ـ ت�ؤدي
�إىل ال�شقاق والت�صدع.

2010 06 23

ال يجوز �أن نظلم .فهذا الأمر يعد �أكرث عمل �أ�سا�سي؛ فالظلم �أمر
قبيح وخطر .ولي�س الظلم ب�أن يعتدي الفرد على غريه و�سط ال�شارع
فقط .ف�أحيانا كلمة يف غري حملها �ضد �شخ�ص ال ي�ستحقها �أو كتابة
غري منا�سبة �أو حترك غري �صائب تكون ظلما .فعلينا رعاية طهارة
القلب وطهارة العمل ب�شكل كبري.

2010 06 23

ال تزيدوا يف القول على ما ينبغي  .فلنكن من�صفني ؛ فلنكن عادلني.
فهذه م�س�ؤولياتنا .وال ينبغي �أن نعترب لأنف�سنا احلق يف �أن نقول ما
ن�شاء حول من نعتربه �أقل منا ولو بذرة ـ بزعمنا وت�شخي�صنا لأننا
جماهدون وثوريون.

2010 06 23

�إن درجات الإميان ال تت�ساوى .وكذلك احلدود فهناك من هو
�أف�ضل من الآخر .واهلل تعاىل يعلم ذلك ومن املمكن �أن يعلمه عباده
ال�صاحلون؛ ولكن يف مقام التعامل ويف مقام احلياة الإجتماعية ،ينبغي
حفظ هذا الإحتاد وهذا الإن�سجام والتقليل من هذه الإختالفات.

2010 06 23

الق�ضية لي�ست ق�ضية املال وال ال�سالح وال و�سائل الإعالم التي
ميتلك �أعدا�ؤنا منها �ألف �ضعف مما منتلكه؛ الق�ضية هي ق�ضية الإميان
والعزم الرا�سخ والب�صرية و�إدراك ال�شعب ل�ش�أنه وموقعيته وحقه.
2010 06 26
يجب �أن نقر�أ نهج البالغة ونتعلّم منه.

2010 06 26
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ففي امليادين املختلفة� ،إن �شبابنا ينجزون �أعما ًال كربى؛ ويجب �أن
يزداد هذا الأمر يوم ًا بعد يوم .ينبغي �أن يزداد ثبات القدم هذا وهذا
ال�صمود وهذا الت�آلف والإن�سجام الوطني .ويجب �أن يزداد يوم ًا بعد
يوم هذا التم�سك بال�شعارات الإ�سالمية والتم�سك بالقر�آن والتم�سك
ب�سرية �أهل البيت عليهم ال�سالم وبكلمات �أمري امل�ؤمنني.

2010 06 26

الأمر لي�س �أن كل �إن�سان جيد يبقى كذلك؛ كال ،فالإمتحانات
للجميع .ويجب مراقبة �إحتمال الزلل يف جميع الأحوال.

2010 06 28

الفنون التمثيلية مهمة جداً؛ ومدى الت�أثري الذي حتدثه وبنا�ؤها
وا�سع جدا ،ونحن اليوم ك�أ ّمة ح ّية لها كلمتها وت�شعر بهويتها
للثقافة ٌ
ووجودها لنا �أعداء كبار ونواجه عداوات من خمتلف الطرق وب�أ�ساليب
متعددة ،منها ما يتعلق ب�إ�ستخدام الفنون و�أكرثها الفنون التمثيلية.
وهذا يدلّ على �أهمية �أن نويل ك�أمة ح ّية وكجماعة لها كلمتها يف
العامل وهدفها ق�ضية الفنون التمثيلية الإهتمام الكايف ونبذل لها
الر�ساميل املادية واملعنوية.
03/07/2010

�إننا نعترب التلفزيون والإذاعة �أ�سا�س مركز الهداية الفكرية .وما
قاله الإمام �أنها اجلامعة الكربى للبلد مل يكن من موقع املجاملة؛ فهذا
ٌ
جامعة كربى .نحن نريد �أن تغي�ض
الأمر هو هكذا يف احلقيقة؛ �إنها
من هذه الق ّمة وهذا املنبع زالل املعارف الإلهية والإن�سانية وال�سيا�سية
ال�صحيحة ودرو�س احلياة املتنوعة على ال�شعب؛ هذا ما نتوقعه من
الإذاعة والتلفزيون.

03/07/2010
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�أن ت�أتوا بنوع من العالقات بني اجلن�سني ،على �شاكلة الع�شق
اخلاطئ ـ ك�أنواع الع�شق الثالثي والرباعي ـ وتدخلوه يف الفيلم فهو
م�ضر؛ فال ينبغي القيام بهذا العمل .فلنعمل على منع دخول هذه
ٌّ
الأموريف الأفالم .فهذا � ٌ
إ�شكال.

03/07/2010

هذا الفنان الذي يكتب هذا الفيلم �أو هذا املخرج الذي يخرجه
ماذا يريدان كناجت ونهاية لهذه املواجهة؟ فهذا هوالأمر املهم جداً.
ف�إذا كانت ح�صيلة هذه املواجهة هو ال�صراع بني اخلري وال�شر وانت�صار
اخلري على ال�شر ،فعليكم �أن تظهروا وجود حركة اخلري وجمرياته يف
و�صحيح �أنكم هنا �أظهرمت العيب والقبح ،ولكنكم
هذه التمثيلية...
ٌ
�أظهرمت �شيئ ًا �أكرب وهو اجلهاد من �أجل مواجهة هذا املنكر؛ هذا ما

ُي�س ّمى �إنتقاداً .و�إنني كعامل دين ،وكم�س�ؤول يف نظام اجلمهورية
الإ�سالمية �أقول لكم �أن مثل هذا الإنتقاد ال �إ�شكال فيه بل هو مطلوب
لأن هذا الإنتقاد يتقدّ م باملجتمع على طريق الق�ضاء على النقائ�ص...
بع�ض الأحيان �أنتم تظهرون منكر ًا دون �أن تظهروا عامل اخلري الذي
من املفرت�ض �أن يتغلب على ذلك املنكر �أو يواجهه؛ وبهذا تن�شرون
الي�أ�س يف املجتمع وتغذونه.

03/07/2010

من اجليد يف مثل هذه الظروف �أن نعرف وظيفتنا وتكليفنا على
�صعيد العمل ال�سيا�سي والتوجه ال�سيا�سي والبعد ال�سيا�سي ل�صناعة
الأفالم .لو �أنكم كمخرجني وفنّانني وكتّاب وعاملني م�ؤ ّثرين يف �صناعة
هذا الأثر الفني �أو الدرامي اجلذّ اب وامللفت � ...أديتم دور ال�صمود
ودور ف�ضح الأعداء تكونون بذلك قد عرفتم دوركم وعملتم به.

03/07/2010

�شيء ي�شغل بايل دائم ًا وقد
يف جمال الأفالم التاريخية ،هناك ٌ
ذ ّكرت به �أحيان ًا ،وهو �أن جتعلوا لغة هذه الأفالم لغة مفهومة.

03/07/2010

ينبغي �أن ن�شهد ارتقاء العمل يف جمال الإذاعة والتلفزيون،
وخ�صو�ص ًا يف قطاع الأعمال الدرامية والفنون التمثيلية حيث ينبغي
العمل كثرياً ،حتى تتمكنوا ب�إذن اهلل من التفوق على مناف�سيكم عدميي
الإن�صاف الذين يواجهونكم.

03/07/2010

على ال�شعوب الإ�سالمية �أن تغتنم �سبيل التوحيد وت�ؤمن ب�صدق
الوعد الإلهي .فاليوم تكمن �سعادة امل�سلمني يف �إحتادهم جميع ًا حول
حمور الإ�سالم...

10/07/2010

وما يتمتع بالدرجة الأوىل من الأهمية بنظري هو فكر من
تخاطبون وقلوبهم؛ فالفكر �أو ًال ثم القلب...يجب تقوية البنية
الفكرية لل�شاب بحيث ال �أنه ال يت�أثر من العوامل ال�سلبية واملعار�ضة
واملعاندة ،بل يتمكن من الت�أثري على حميطه؛ يجب �أن يتمكن من
ويعرف حميطه على املباين واملعارف الإ�سالمية ،و�أن يكون
الإ�شعاعّ ،
رائد ًا يف هذا الطريق ،ويف طليعة القوى ...بالإ�ضافة �إىل البعد
أمر الزم .فحالة اخل�ضوع
الإعتقادي ،ف�إن البعد القلبي والروحي � ٌ
ً
الزمة ،وكذلك اخل�شوع ،والذكر والتوجه �إىل اهلل ،كلها �أمو ٌر �ضرورية
للإن�سان .ولو كان هذا الأمر موجود ًا الرتفع الكثري من النق�ص .ولو مل
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تكن هذه الأمور ف�إن القدرة الفكرية وقوة الإ�ستدالل والإحتجاج لن
ت�سعف الإن�سان يف الكثري من احلاالت ولن تعينه ...ففي ميدان العمل
ما ينفع هو القلب الرقيق وهذا التوجه والتذكر؛ هذه الأمور التي
تثبت الإن�سان؛ وهي �أمو ٌر �ضرورية.

11/07/2010

عليكم �أن تقيموا �صفوف املعارف الإ�سالمية؛ املعارف املتقنة بلغة
الع�صر واملتنا�سبة مع فكر اجلامعي و�أدبياته.

11/07/2010

ٌ
�ضرورية
فيما يتعلق باملوعظة احل�سنة � ...إن ق�ضية امل�سلك
بالإ�ضافة �إىل ق�ضية الل�سان ..فال ينبغي �أن نحب�س �أنف�سنا وراء
الطاولة وداخل الغرفة ،فظهورنا ب�شكل �إداري نحن جماعة امل�شايخ
والعلماء لي�س ل�صاحلنا .ومهما كانت م�س�ؤوليتنا فال ينبغي �أن نفقد
هذه احلالة الطالبية احلوزوية والآخوندية وامل�شيخية ـ حيث الأن�س
بالنا�س والتحرك بينهم واحلديث بلغتهم والإ�ستماع �إىل همومهم.

11/07/2010

فو�صيتي الأخرى ـ وهي متوجهة �إىل املجموعة الإدارية منكم ـ
�أنه مهما �أمكن تعديل وتنظيم الأن�شطة ل�صالح القاعدة مقابل املركز؛
�أي العمل �أكرث للقاعدة من املركز؛ �أي التوجه �إىل الأر�ض .فعديد
املركز �إمنا هو للتخطيط وتنظيم الأفكار ور�سم امل�سارات املتو�سطة
واال�سرتاتيجية و�أمثالها .فيجب احلفاظ على املركز بهذا احلجم .ولو
تو�سع حجمه ف�سوف يوجد م�شكالت؛ وي�ؤدي �إىل �إثقال اجل�سم.
ّ
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ٌ
م�سافة
احلقيقة هي �أننا وحلد الآن ال زلنا بعيدين جد ًا وتف�صلنا
طويلة عن القر�آن .فينبغي �أن تكون قلوبنا قر� ً
آنية .وينبغي �أن ت�أن�س
�أرواحنا بالقر�آن .ولو ا�ستطعنا �أن ن�أن�س بالقر�آن ،و�أن جنعل ملعارف
القر�آن نفوذ ًا يف قلوبنا و�أرواحنا ،ف�إن حياتنا وجمتمعنا �سي�صبحان
قر�آنيان؛ وعندها لن نحتاج �إىل بذل اجلهد وال�ضغط وو�ضع ال�سيا�سات.
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لقد وعدنا القر�آن باحلياة الطيبةَ } :ف َلن ُْح ِي َينَّهُ َحيا ًة َط ِّي َب ًة{

النحل  ،16فماذا تعني احلياة الطيبة؟ وما هي احلياة الطاهرة؟ هي
تلك احلياة التي ت�ؤ ّمن فيها ورح الإن�سان وج�سمه ودنياه و�آخرته؛
ففيها يتم ت�أمني احلياة الفردية ،والطم�أنينة الروحية ،وال�سكينة
والإطمينان ،والراحة اجل�سدية؛ و�أي�ض ًا الفوائد الإجتماعية
وال�سعادة والعزّ ة الإجتماعية ،والإ�ستقالل واحلرية العامة� ...أي
تلك احلياة التي يكون فيها العزة والأمن والرفاه والإ�ستقالل والعلم
والتطور والأخالق واحللم وال�صفح .نحن بعيدون عن هذه الأمور
تقربنا.
وينبغي �أن ن�صل �إليها� ...إن الأن�س بالقر�آن ومعرفته ّ
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مرة �أخرى �أو�صي �شبابنا االعزاء �أن ي�أن�سوا بالقر�آن ويجال�سوه:
ّ
بزيادة �أو نق�صان ،زياد ًة يف
«وما جال�س هذا القر�آن �أحدٌ �إال قام عنه
ٍ
هدى �أن نق�صان من عمى» .نهج البالغة .فكلما جال�ستم القر�آن ونه�ضتم
ف�إن حجاب ًا من حجب اجلهالة يرتفع عنكم وينفتح يف قلوبكم منبع من
منابع النورانية ثم يجري .فالأن�س بالقر�آن وجمال�سته وفهمه والتدبر
فيه كلها �أمو ٌر �ضرورية ...ومقدمة هذا العمل هو �أن نتمكن من قراءة
ؤثر جداً .فليقدّ ر
القر�آن .و�أن نتمكّن من حفظه؛ فحفظ القر�آن م� ٌ
ولت�شجع الأُ�سر �أبناءها على
ال�شباب مرحلة ال�شباب وقدرة احلفظ.
ّ
ٌ
حفظ القر�آن ،وليحملوهم على ذلك .فحفظ القر�آن له قيمة كبرية.
وهو مينح حافظه فر�صة التدبر فيه من خالل تكرار الآيات .فهذه
ٌ
فر�صة وتوفيق؛ فال ت�ض ّيعوا هذا الأمر.
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الزم .فينبغي قراءته
أمر ٌ
وقراءة القر�آن من البداية حتى النهاية � ٌ
يتعرف ذهن الإن�سان
حتى
من البداية وحتى النهاية ،ثم تكرار الأمر
ّ
على جميع املعارف القر�آنية .وال �شك ب�أهمية وجود املعلّمني لكي
يف�سروا لنا ويحلّوا ما ي�شك علينا من الآيات ويب ّينوا معارف الآيات
ّ
الإلهية وبطونها؛ فهي من الأمور ال�ضرورية .فلو ح�صلت هذه الأمور،
ف�إننا �سن�ستمر بالتقدم مع مرور الزمان ولن يكون للتوقف معنى.
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تتفجر األحزان بفقدك أيها
اإلمام كلما سمعنا قائدنا يذكرك
وكأنك رحلت عما قريب؛ وتبتهج
القلوب بذكرك كلما سمعنا قائدنا
يستحضرك وكأنك أنت هو وهو
أنت .ما رأينا وال سمعنا من هو
أشد فقدا لك وإعتزازا بك وتمسكا
بنهجك من قائدنا العظيم .تعيش
دوما بيننا طالما أن وديعتك حي
يرزق يحمل على األعداء ويجاهد
بنهجك الحسيني الرائد .ففي كل
شهر لك في كلمات القائد عبرة
وذكرى وكأنك بحر ال تنفد.
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كانت التعبئة حركة مده�شة ال نظري لها ،حدثت يف الثورة .وهي
نه�ضة نبعت من منبع احلكمة الإلهية التي �أودعها اهلل تعاىل قلب
ذلك الرجل الكبري� ،إمامنا العظيم .كان الإمام حكيما ،وحكيما باملعنى
الواقعي .نحن �أحيانا ن�ستعمل لفظ احلكيم لأ�شخا�ص �صغار .لكنه كان
حكيما باملعنى الواقعيَ } .و َم ْن ُي�ؤْ َت الحِْ ْك َم َة َف َق ْد �أُو ِت َي َخيرْ ًا َكثريا{.
فقد وهبه اهلل تعاىل احلكمة .وكانت احلقائق تنهمر من قلبه وتنهال
منه .ومنها ق�ضية التعبئة؛فالإمام منذ اليوم الأول للإنت�صار بل حتى
قبيل الإنت�صار كان قد و�ضع �أ�س�س التعبئة من خالل جر ال�شعب �إىل
امليدان وو�ضع حمل النه�ضة على �أكتاف النا�س واثقا بهم معتمدا
عليهم .فعندما وثق بالنا�س ،انبعثت ثقتهم ب�أنف�سهم.
2010 06 23

�إن وجود هذه املجموعة يعد نعمة للنظام الإ�سالمي .نعمة كربى.
فكل ه�ؤالء الأ�ساتذة امل�ؤمنني املوجودين يف بلدنا ال ميكن �أن جند
لهم نظريا يف �أية دولة من الدول الإ�سالمية ـ وبطريق �أوىل يف غري
الإ�سالمي منها ...وكل هذا من بركات الإمام العظيم.
2010 06 23
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ٌ
م�سجل من
ويف ذلك الزمان و�صلنا ونحن يف مدينة م�شهد
�شريط ّ
عرفتنا على
ووا�سطة
املرحوم �شمران ،حيث كان ذلك �أول ارتباط
ّ
املرحوم �شمران .ويف ال�شريط �ساعتان من الكالم ّ
يو�ضح فيه ما كان
يجري يف ال�ساحة اللبنانية .وكان بالن�سبة لنا ملفت ًا جداً؛ فرب�ؤية
وا�ضحة ونظرة �سيا�سية يف غاية ال�شفافية والفهم لتلك ال�ساحة ـ ما
يجري يف تلك ال�ساحة املليئة بالفو�ضوية ،ومن مع من ومن �ضد من،
وما هي نوايا الأطراف يف ا�ستمرار هذا التقاتل الداخلي يف بريوت ـ كل
م�سجل �أر�سله لنا وو�صلنا.
ذلك يف مدة �ساعتني يف �شريط ّ

2010 06 23

ذهبنا مع ال�شهيد �شمران من هنا �إىل الأهواز؛ ف�أول ذهاب لنا �إىل
اجلبهة كان معه .ويف عتمة الليل دخلنا �إىل الأهواز .كان كل �شيء
خامداً .وكان العدو م�ستقر ًا على بعد  11كلم من مدينة الأهواز.
وكان معه حوايل �سبعني رج ًال �أح�ضرهم معه من طهران؛ �أما �أنا فكنت
لوحدي؛ وقد ذهبنا �إىل هناك جميع ًا بطائرة �س ،130ومبجرد �أن
و�صلنا ُ
وقدّ م لنا تقرير ع�سكري خمت�صر طلب من اجلميع �أن يته ّي�أوا
ويلب�سوا لبا�س احلرب للذهاب �إىل اجلبهة .كانت ال�ساعة حوايل
ري جلب للذين كانوا معه ومل يكن
العا�شرة لي ًال ،وهناك وبدون ت�أخ ٍ
لديهم اللبا�س الع�سكري ،ثياب املجندين و�ألب�سهم �إياها ،فلب�س
اجلميع .وبالطبع قلت له �أميكنني الذهاب �أي�ض ًا؟ لأنني مل �أكن �أفكر
ف�شجعني وقال� :أجل،
�أنني �أ�ستطيع �أن �أ�شارك يف ميدان القتالّ .
�أجل ،ميكنكم �أي�ض ًا �أن ت�أتوا .وهناك مبا�شر ًة خلعت ثيابي وارتديت
اللبا�س الع�سكري وحملت الكال�شنكوف الذي كان معي وذهبت� .أي �أنه
من ال�ساعة الأوىل؛ بد�أ ومل ي�سمح �أبدا بت�ضييع الوقت ،فانظروا �إىل
هذا هو احل�ضور .فهذا ميثل �أحد خ�صو�صيات خ�صلة التعبئة وتيار
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التعبئة�« .أن ال يفتقدك حيث ينبغي �أن تكون» .فهذه �إحدى �أولويات
خ�صو�صيات التعبوي .ويف يوم حترير مدينة �سو�سنكرد( ،فانتم
حررت ،ثم اح ُتلت مرة ثانية ،ثم
تعلمون �أن �سو�سنكرد اح ُتلّت؛ ثم ّ
بعد ذلك ّ
وح ّررت)ـ فقد ُبذل الكثري من امل�ساعي من �أجل
مت
التحرك ُ
ّ
�إمدادنا بالعديد ـ من قوات اجلي�ش ،التي كانت يف ذلك الوقت حتت
�إمرة البع�ض ـ ومن �أجل تنظيم الهجوم والقبول به .ويف ليلة يوم
الهجوم املقرر من الأهواز باجتاه �سو�سنكرد ،جاء اخلرب يف ال�ساعة
الواحدة بعد منت�صف الليل ب�أنهم �أخرجوا من امليدان �إحدى الفرق
التي كان من املقرر �أن ت�شارك يف هذا الهجوم .مما كان يعني �أن الهجوم
لن يتحقق �أو �أنه �سيف�شل متام ًا .وقد كتبت يف ذلك الوقت مذكر ًة �إىل
قيادة الفيلق املتواجد يف الأهواز وعلّق املرحوم �شمران عليها ـ وم�ؤخر ًا
جاءين ذلك القائد املحرتم وقدّ م يل نف�س تلك املذكرة مو�ضوعة يف
�إطار جميل وقدّ مها يل كذكرى بعد مرور ثالثني �سنة تقريب ًا وهي الآن
يف يدنا ـ وكنا مع ًا �إىل ما بعد ال�ساعة الواحدة من منت�صف الليل ن�سعى
ثم ذهبت �إىل النوم،
�أن يتحقق الهجوم يف اليوم التايل ب�شكل حتميّ .
وانف�صلنا .فا�ستيقظنا يف ال�صباح الباكر ،وحتركت القوى النظامية ـ
قوة اجلي�ش ـ ونحن �أي�ض ًا مع جمموعة من الأ�شخا�ص الذين كانوا معنا
�سرنا خلفهم .عندما و�صلنا �إىل منطقة العمليات� ،س�ألت �أين �شمران؟
قالوا �أن �شمران قد جاء يف ال�صباح الباكر واجته نحو الأمام� .أي �أنه
قبل �أن تتحرك القوى النظامية املطلوبة ـ والتي ُو�ضعت لها خطة
حترك
التحرك وكيفية الإنت�شار ـ وقبل �أن يتقدموا كان �شمران قد ّ
�إىل الأمام مع جمموعته لعدة كيلومرتات .فيما بعد وهلل احلمد حتقق
ذلك العمل الكبري وقد ُجرح �شمران .رحم اهلل هذا ال�شهيد العزيز.

2010 06 23
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قبل الثورة كان لبع�ض امل�شايخ ومنهم هذا العبد احلقري �إرتباطات
مع طالب اجلامعات .ومل تكن هذه الروابط ذات طابع تنظيمي �أو
�ضمن ت�شكيالت ،كذلك مل تكن �ضمن ق�ضايا املواجهات ال�شديدة �ضد
النظام الطاغوتي؛ كانت عبارة عن روابط فكرية وتبيينية؛ فكان لنا
جل�سات ي�شارك فيها اجلامعيون �أو �أننا كنا ن�شارك �أحيان ًا باللقاءات
لقاء
التي يعقدها اجلامعيون يف اجلامعات .ويف تلك الأوقات ،كان يل ٌ
يف م�شهد ُيعقد بني �صالتي املغرب والع�شاء .كنت �أقف قرب املنرب
و�أحتدث حوايل ع�شرين �إىل ثالثني دقيقة .وكانت ن�سبة ال�شباب من
امل�ستمعني حوايل الت�سعني باملئة؛ و�أغلب ه�ؤالء كانوا من اجلامعيني

والبع�ض من الثانويني .ويف �إحدى الليايل كان املرحوم ال�شهيد باهرن
رحمة اهلل عليه يف م�شهد .فجاء معي �إىل م�سجدنا .وعندما �شاهد
الو�ضع علته الده�شة .و�أنتم تعلمون �أنّ باهرن كان ممن له �إرتباط يف
طهران مع جتمعات ال�شباب واجلامعيني .فقال �أنني طوال عمري مل
م�سجد واحد .وكم كان
�أ�شاهد هذا العدد من اجلامعيني وال�شباب يف
ٍ
عدد ه�ؤالء يف م�سجدنا؟ باحلد الأق�صى مث ًال  345نفر .يف حني �أن
�إجتماع حوايل � 350شاب ًا ـ ولعلّه كان عدد اجلامعيني منهم مث ًال يبلغ
مل متن ّور مرتبط بال�شباب كال�شيخ باهرن الذي كان
 200ـ بالن�سبة لعا ٍ
ً
يف نف�س الوقت جامعيا ودر�س يف اجلامعة وكان يعرف البيئة اجلامعية
وله �إطالع على الأن�شطة الدينية املعا�صرة والتجديدية ـ �شيئ ًا عجيب ًا
وتعجبه� :أن يجتمع حوايل مئتي جامعي يف مكان واحد
ـ �أثار ده�شته
ّ
ويتحدث معهم �أحد امل�شايخ؟!
11/07/2010
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في بستان اآلثار العلمية
الكتاب :الوحدة اإلسالمية في فكر اإلمام السيد علي الخامنئي

«فلنجعل حفظ الوحدة �أ�ص ًال.
ولو �شعرنا بتكليف �شرعي ولكننا ر�أينا �أن العمل بهذا التكليف من
املمكن �أن ي�ؤدي �إىل �شيء من الت�شنج ويزيل الوحدة فمن املقطوع به �أن
حمرم ،ويكون حفظ الوحدة واجب ًا».
ما ت�صورناه تكليف ًا �شرعي ًا هو ّ
ي�ضعنا هذا الكتاب الذي �أ�صدره مركز باء للدرا�سات يف بريوت هذه
ال�سنة �أمام ق�ضية الوحدة الإ�سالمية يف خمتلف جوانبها ،يف تعريفها
الدقيق ومتييزها عن الت�صورات املوهومة ،ويف �أهميتها و�أهدافها
وطرقها وموانعها وو�ضعها احلايل ومتطلباتها وغريها من الأمور التي
جتعلنا �أمام نظرية �شاملة لهذه الق�ضية التي تقف اليوم على ر�أ�س
جميع الق�ضايا والإهتمامات.
كلمات يديل بها من ُيعد اليوم من �أكرب دعاة الوحدة بني امل�سلمني،
بل ال جند له نظري ًا يف كل �ساحات الوحدة .لي�س لأنه قد جمع
الرئا�ستني زعامة الدين والدنيا ،بل لأنه �أف�ضل من ينظّ ر لها على
م�ستوى الوعي العام والأطروحة الإجتماعية.
و�صحيح �أن الكتاب عبارة عن مقتطفات من كلمات وخطب قائدنا
العظيم� ،إال �أنه قد ُبذل اجلهد الكبري لتقدميها ب�صورة ممنهجة دقيقة
وم�ستوعبة للق�ضية املطروحة .ولذلك فهو ُيعد �إجناز عظيم جمع
بني املعنى والأ�سلوب ف�صار مرجع ًا �أ�سا�سي ًا لكل من يريد التعرف على
املو�ضوع �أو ًال ،وعلى فكر هذه ال�شخ�صية العظيمة ثاني ًا.
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�س�:شخ�ص ما مطلوب ق�ضاء �شهر رم�ضان �أيام �شبابه متعمد وهذا
ب�سبب جهله وعدم املباالة وقلة املر�شدين ووو ...والآن هو يق�ضي هل
ي�ضم الكفارة اىل الق�ضاء مع العلم كفارة �سنني عديدة توقع املكلف
بحرج و�شدة ؟
ج� :إذا كان قد ترك ال�صوم ال لعذر �شرعي فيجب عليه الكفارة وهي
اطعام �ستني م�سكين ًا �أو �صيام �شهرين متتابعني عن كل يوم� ،أما �إذا كان
جاه ًال قا�صر ًا فال جتب الكفارة حينئذ.
�س:والدتي كبرية بال�سن ومري�ضة بالروماتزيوم ودئم ًا
�أدلكها(مبرهم) وهو دهان يخنق قلي ًال قويالرائحةجداًفهل يجرح
هذا �صيامي؟
ج :ال ي�ضر ما ذكر بال�صوم ولكنه مكروه لل�صائم.
�س :انا �أم وزوجه ..خالل �شهر رم�ضان املبارك كنت ع�صبية و�سيئة
الأخالق مع ا�سرتي ب�سبببع�ض ال�ضغوطات فهل يجب علي ان اق�ضي
�صيام �شهر رم�ضان الكرمي؟
ج :ال يجب ق�ضاء ال�صوم الن �صوم البطن قد حتقق ولكن �صوم اجلوارح
مل يح�صل.
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�س:ماحكم ت�أخري كفارة اجلماع يف نهار رم�ضان مع العلم انه مت ق�ضاء
ال�صوم واملده هي �أكرثمن ع�شرين �سنه ؟
ج: يجوز ت�أخري الكفارة ما مل يكن فيه ت�ساهل �أو تهاون.
�س:ماحكم من ي�صوم وال ي�صلي؟هل يقبل �صومه؟ وما حكم من الي�صلي
هل يعترب كافر؟
ج� :صومه �صحيح ،و�أ ّما قبوله فهو عند اهلل تعاىل وهو عزّ وجلّ يقول:
( امنا يتقبل اهلل من املتقني) )واما تارك ال�صالة فلي�س بكافر �إال �إذا
كان منكر ًا لأ�صل وجوبها.

�س�:إذا ال�شخ�ص لديه حمل عمل ووظيفه هل يحق له الأفطار بينهما
( يف الطريق) مع وجود امل�سافة ال�شرعية املوجبة للق�صر واالفطار؟ .
ج� :إذا كان يتكرر منه ال�سفر عرف ًا لأجل العمل وال يف�صل بني �سفرات
العمل ب�إقامة ع�شرة �أيام يف مكان واحد ،وجب عليه ال�صوم يفالطريق
�أي�ض ًا.
�س:هل يجوز بلع الريق الذي تغيرّ لونه للأ�صفر نتيجة خلروج الدم ؟
ج � :إذا كان الدم م�ستهلك ًا يف الريق جاز ابتالعه.
�س :ماحكم تنظيف اال�سنان يف نهار رم�ضان باملعجون ؟
ج :ال ي�ضر ب�صحة ال�صوم ما مل تتعمد ادخال ماء �أو معجون �إىل
اجلوف.
�س :ما حكم �أخذ الإبر حتت اجللد على ال�صيام  ,ك�إبر الإن�سولني
حمانا اهلل و �أبر الوريد و الع�ضل  ....كل نواع االبر ما ت�أثريها على
ال�صيام ؟ و �شكرا
ج:ب�شكل عام �أبر االن�سولني ال ت�ضر بال�صوم وكذا الإبر يف الف�صل ما مل
تكن مغذية �أو مقوية على الأحوط وجوب ًا ،و�أما الإبر يف الوريد فت�ضر
بال�صوم مطلق ًا على الأحوط وجوب ًا.
�س :لو �سمحتم هل تقبيل او �ضم الزوج لزوجته والعك�س يبطل ال�صيام
وماحكم نزول املادة ال�سائلة اثناءه و اثناء املداعبة (طبعا من دون
ال�شعور بالفتور ومن دون الو�صول لذروة ال�شهوة) هل يبطل ال�صيام ؟
ج :ما ذكر ال ي�ضر بال�صوم واملادة املذكورة ت�سمى املذي وهي طاهرة،
نعم يكره مداعبة الزوجة حال ال�صوم.
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للنظام
اإلداري
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قام اإلمام القائد الخامنئي بإبالغ رؤساء السلطات
الثالث بالسياسات العامة للنظام اإلداري بعد التشاور مع
مجمع تشخيص مصلحة النظام .وكلفهم بتعيين جدول
زمني لتطبيقها وتحديثها..
وهي على الشكل التالي:
 -1مأسسة )وتقنين) الثقافة التنظيمية املبنية على
القيم الإ�سالمية والكرامة الإن�سانية وتقدير املوارد الب�شرية
والإجتماعية.
 -2محورية العدالة يف ا�ستقطاب املوارد الب�شرية وت�شغيلها
وتطويرها( .وترقيتها )
 -3تحسين المعايير وحتديث طرق اختيار املوارد الب�شرية
من �أجل ا�ستقطاب الإمكانات الب�شرية الفعالة وامللتزمة
واجتناب �ضيق النظر والنظرات اال�ستن�سابية(املزاجیه)
والالمهنية(غری املتخ�ص�صه ) .
 -4محورية العلم (التوجهات العلمیه) و(حاكمیه)
الكفاءة املبنية على الأخالق الإ�سالمية يف تعيني املدراء
و(ترقیتهم – ترفیعهم) تطويرهم.
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 -5إيجاد أرضية التكامل المعنوي للموارد الب�شرية
وحت�سني وتطوير م�ستوياتها العلمية والتخ�ص�صية وتنمية
مهاراتها.
 -6رعاية العدالة يف نظام تقدمي وتعوي�ض اخلدمات
بالت�أكيد على م�ستوى ونوعية الأداء وقدرة وموقعية العمل
والعامل وخ�صائ�صهما ،وت�أمني احلد الأدنى للمعي�شة بالإلتفات
�إىل الأو�ضاع الإقت�صادية والإجتماعية.
 -7تأمين أرضية استقطاب القوى المتخصصة يف
املحافظات الأقل �إمناء واملناطق املحرومة واملحافظة على هذه
القوى.
 -8الحفاظ على كرامة وعزة المتقاعدين واملحالني
على املعا�ش وت�أمني معي�شتهم ،والإ�ستفادة من �آرائهم وخرباتهم
املفيدة.
 -9اإلهتمام باستقرار األسرة و�إيجاد التوازن بني عمل
االفراد وحياتهم يف النظام الإداري.
 -10تنشيط وتقوية تشكيالت النظام اإلداري وجعلها
اكرث تنا�سبا ومنطقیة من �أجل حتقق �أهداف الربنامج امل�ستقبلي
(�آفاق (� 20سنه القادمه )).
 -11المرونة والالمركزية اإلدارية والتنظيمية وفق ر�ؤية
رفع م�ستوى �إنتاجية اخلدمات احلكومية و�سرعتها وكيفيتها.
 -12اإلهتمام باإلنتاجية والفعالية (الكفاءة) يف العمليات
والأ�ساليب الإدارية من �أجل ت�سريع وت�سهيل تقدمي اخلدمات
احلكومية.

 -13محورية العدالة والشفافية والتحديث يف تنظيم
وتنقيح القوانني واملقررات الإدارية.
 -14الرؤية الشمولية والإن�سجامية والتن�سيق والتعاون
املثمر واملنتج للأجهزة الإدارية من �أجل حتقق الأهداف العامة
والربامج امل�ستقبلية.
 -15تنمية النظام اإلداري اإللكتروني وت�أمني م�ستلزماته
من �أجل تقدمي اخلدمات العامة املن�شودة.
 -16بناء النظام اإلداري العلمي ( علم بناء النظام
االداری ) من خالل �إعمال �أ�صول �إدارة العلم وتوحيد منظومة
املعلومات بالإعتماد على القيم الإ�سالمية.
 -17تقديم الخدمات األفضل جودة وجدة من �أجل رفع
م�ستوى ر�ضا النا�س وثقتهم
 -18الشفافية والتوعية فيما يتعلق باحلقوق والواجبات
املتبادلة بني النا�س والنظام الإداري مع الت�أكيد على �سهولة
و�صول النا�س �إىل املعلومات ال�صحيحة وفق ال�ضوابط.
 -19تأمين أرضية الستقطاب اإلمكانات الشعبية
والإ�ستفادة منها يف النظام الإداري.
 -20محورية القانون� ،إ�شاعة ثقافة حت ّمل امل�س�ؤولية
الإدارية والإجتماعية ،متابعة طلبات املراجعني واملواطنني
وتكرميهم ،واجتناب التعامل الإ�ستن�سابي وال�شخ�صاين يف جميع
الأن�شطة.
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 -21مأسسة الضمير المهني ،والإن�ضباط الإجتماعي،
وثقافة �ضبط النف�س ،والأمانة والإقت�صاد وب�ساطة العي�ش
وحفظ بيت املال.
 -22تنظيم العالقات اإلدارية على �أ�سا�س الأمان النف�سي
والإجتماعي والإقت�صادي وال�صحي والثقايف ،وكذلك الرفاهية
الن�سبية الفراد املجتمع.
 -23حفظ حقوق الناس والتعوي�ض عن اخل�سائر التي
يتعر�ض لها الأ�شخا�ص احلقيقيون واحلقوقيون ب�سبب الق�صور �أو
التق�صري يف القرارات �أو الأ�شغال املخالفة للقانون واملقررات يف
النظام الإداري.
 -24رفع مستوى األمان والسالمة يف النظام الإداري
وتكامل القيم الأخالقية فيه من خالل �إ�صالح الإجراءات
القانونية والإدارية ،واال�ستفادة من الإمكانات الثقافية
وا�ستخدام النظام امل�ؤثر للوقاية ومواجهة املخالفات.
 -25بناء وتنسيق الهيكليات المنتجة (تقویه الكفاءة
وجعل البنی من�سجمه )و�أ�ساليب الرقابة والإ�شراف يف النظام
الإداري وتوحيد منظومة املعلوماتية.
 -26دعم وحماية روحية اإلبداع واإلبتكار و�إ�شاعة
الثقافة والتح�سني امل�ستمر من �أجل حیویة النظام الإداري.

بلسان الشيخ مصباح اليزدي
ذكاء وفراسة السيد القائد

 ..لقد كان ذكاء وفرا�سة القائد ّ
املعظم اخلارقني منذ �أيام
طفولته حديث اخلا�ص والعام .فقد امتاز منذ الأيام الأوىل من
عمره يف املجاالت املختلفة حيث نرى �آثارها اليوم يف قراراته
وتدابريه.
فمنذ تلك الأيام كان له ع�شق كبري للدرا�سة بحيث �أنه مع
ً
موقعية خا�صة وتوجهت
مرور وقت ق�صري ،اتّخذ بني ا�ستاذته
�إليه �أنظارهم ودعمهم.
ف�أحد �أ�ساتذته يف حوزة قم وهو �آية اهلل احلائري اليزدي
ر�ضوان اهلل عليه الذي ُعرف للجميع مدى اهتمامع وعطفه على
القائد ّ
املعظم يف تلك الأيام.
ويف بع�ض الأوقات كان �آية اهلل احلائري يق�ضي �ساعات من
وقته للإجابة على �أ�سئلة القائد ّ
املعظم ومباحثته معه .ويف
جل�سة خا�صة متتد لت�أخذ وقت
بع�ض الأحيان كانت مباحثته يف
ٍ
الدر�س العام فت�ؤخره عدة �ساعات وكان �آية اهلل احلائري يع ّلل
ذلك بحجة الذكاء والإ�ستعداد اخلارق املوجود عند ال�سيد
القائد.
كانت هذه كلها عوامل النبوغ الفكري والعلمي للقائد ّ
املعظم
حيث و�صل قبل �أن يبلغ الع�شرين �إىل مقام �شامخ من العلم
والفقاهة لينال يف بداية �شبابه درجة الإجتهاد.
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