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بعنوان تقديم

 القائد المسدَّد
يقول اهلل تعاىل واعدًا املجاهدين فيه: {والذين جاهدوا 

فينا لنهدينهم �شبلنا}. فهو وعد اهلل الذي ل يخلف امليعاد 
اأن يهدي كل من يجاهد فيه وله، وي�شّدده وياأخذ بيده يف ظلمات 

احلياة والفنت. وكلما ا�شتّد اجلهاد والجتهاد انهالت اأنوار الهداية 
وتعاظمت نفحات العناية.

فكيف اإذا كان الإن�شان قائد املجاهدين ومقدمة طليعتهم 
وقدوة قادتهم؟! هناك �شتفتح اأبواب ال�شماء ويوؤيده اهلل بن�شره 

وباملوؤمنني، وت�شرع اإليه اإلهامات الغيب: وعدًا غري مكذوب.
ها هو قائد الأمة املجاهدة والثوار الأبطال يعطينا كل يوم 

در�شًا وعربة. ويف كل كلمة وموعظة حكمة الإله الذي يوؤتي 
احلكمة من ي�شاء. فرناه قائدًا متاأّلقًا وولّيًا م�شّددًا؛ تتجلى على 

ل�شانه معاين الب�شرية ويف توجيهاته اأنوار الفرا�شة. 
وكم يفرح ذلك قلوبنا لأنه يقدم لنا م�شداق ما نعتقد ومظهر 

ما نظن بربنا الذي اأح�شن وفادتنا عندما فتح علينا باب اجلهاد 
الذي فتحه خلا�شة اأوليائه: ثم جعلنا اأتباع رجل خميني يخرج 

من قم، وخليفته الذي تلوح على يديه رايات الظفر والن�شر.
ل زال هذا الويل يعدنا كل يوم مب�شتقبل م�شرق للم�شت�شعفني 

رغم ما نراه من دياجي الظلم وحلكة ال�شيم؛ يخربنا اأن اأمريكا 
�شتهزم، واأن الأعداء مهما فعلوا لن يقدروا على �شيء، واأننا مع 

ذلك نزداد قوة يوما بعد يوم.
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- 1 -

كلمته في أعضاء التعبئة 
في الهيئة العلمية 

للجامعات

10 رجب 1431
 2010 6 23
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اأنا �شاكر جدًا و�شعيٌد جدًا من اأن اأ�شدقاءنا هّياأوا هذا اللقاء 
اجلّيد. يف الواقع هذا اجلمع هو مظهر جمٍع ُيظهر توليفة العلم 

والإميان؛ فاأ�شاتذة اجلامعات ب�شبغتهم الربانية التعبوية هم 
مظهرتركيبة العلم والإميان. ولقاوؤنا هذا هو لقاء حميٌم وجّيد. 
وقد ا�شتمعت بدقة اإىل كلمات الأ�شدقاء وهم ميّثلون �شلحاءنا، 

اأنتم وهم؛ قد عر�س الإخوة الأ�شدقاء اإقرتاحات جيدة؛ 
وبالطبع فاإن بع�س هذه الإقرتاحات تتعلق باحلكومة ـ الوزراء 

املحرتمون امل�شوؤولون حا�شرون وعلى اأجهزة الدولة اأن تتابع تلك 
الإقرتاحات ـ وبع�س هذه الإقرتاحات لي�شت كذلك، بل هي اأ�شمل 

واأو�شع من حدود الأجهزة التنفيذية ، مما ينبغي اأن نفكر فيه، 
واإن �شاء اهلل ن�شتفيد منه وجنريه.

والإقرتاح الذي يتعّلق بت�شمية يوم �شهادة ال�شهيد �شمران، 
با�شم يوم تعبئة الأ�شاتذة والأ�شاتذة التعبويني، هو بنظري 

اقرتاح ذو معنى ومغزى. فال�شهيد املرحوم �شمران كان حقًا 
منوذجًا ومظهرًا لذلك ال�شيء الذي يوّد الإن�شان اأن تتحرك 

انتربية �شبابنا وجامعيينا باجتاهه، فال باأ�س بذلك. 
مر
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وحق هذا ال�شهيد العزيز اأي�شًا يوجب اأن نتحّدث عنه بب�شع 
كلمات. فهذا ال�شهيد اأوًل كان عاملًا؛ كان �شخ�شًا لمعًا وعظيم 
الإ�شتعداد. وهو نف�شه كان يقول يل اأّنه يف تلك اجلامعة التي 

در�س فيها يف الوليات املتحدة الأمريكية، تلك الدرا�شات العليا 
- وكما اأذكر - فاإنه كان اأحد اأف�شل اإثنني يف تلك اجلامعة وعلى 

�س والفرع العلمي ـ وكان ي�شري اإىل تعامل  �شعيد ذلك التخ�شّ
الأ�شاتذة معه وتطوره يف الأعمال العلمية. فقد كان عاملًا بكل 

املوازين. ويف ذلك الوقت كان م�شتوى الإميان القلبي )الع�شقي( 
لهذا العامل يف درجة اأنه اأعر�س عن الإ�شم واخلبز واملقام 

والعنوان وامل�شتقبل الدنيوي الذي هو بالظاهر عقالئي، وذهب 
ليكون اإىل جانب الإمام مو�شى ال�شدر يف لبنان ويقوم بالأن�شطة 

اجلهادية؛ كل ذلك كان يف تلك الفرتة التي كان لبنان  مير باأ�شعب 
واأخطر مراحل حياته. نحن هنا قبل انت�شار الثورة ب�شنتني كنا 

ن�شمع اأخبار لبنان وكيف اأن �شوارع بريوت اأ�شحت متاري�س ون�شمع 
عن حتّركات ال�شهاينة وكيف اأن جماعة من داخل لبنان باتوا 

يعملون لهم، وكان هناك اأو�شاع عجيبة ومبكية حاكمة على ذلك 
البلد، وكانت ال�شاحة كثرية الفو�شى والت�شابك.

ويف ذلك الزمان و�شلنا ونحن يف مدينة م�شهد �شريٌط م�شّجل 
من املرحوم �شمران، حيث كان ذلك اأول ارتباط ووا�شطة عّرفتنا 
ح فيه  على املرحوم �شمران. ويف ال�شريط �شاعتان من الكالم يو�شّ

ما كان يجري يف ال�شاحة اللبنانية. وكان بالن�شبة لنا ملفتًا جدًا؛ 
فربوؤية وا�شحة ونظرة �شيا�شية يف غاية ال�شفافية والفهم لتلك 

ال�شاحة ـ ما يجري يف تلك ال�شاحة املليئة بالفو�شوية، ومن مع 
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من، ومن �شد من، وما هي نوايا الأطراف يف ا�شتمرار هذا التقاتل 
الداخلي يف بريوت ـ كل ذلك يف 
مدة �شاعتني يف �شريط م�شّجل 

اأر�شله لنا وو�شلنا. ذهب اإىل لبنان 
وحمل �شالحه. وفيما بعد اأ�شحى 

معلومًا اأنه ميتلك روؤية �شيا�شية 
وفهمًا �شيا�شيًا و�شاحب م�شباح 
ك�ّشاف ع�شوات يف تلك الفتنة. 

فالفتنة ت�شبه ال�شباب الكثيف 
الذي يحول دون معرفة حقيقة 
ما يجري؛ ولهذا ل بد من وجود 

م�شباٍح يخرتق ال�شباب؛ وهو تلك 
الب�شرية. فهناك حارب؛ وعندما 
انت�شرت الثورة اأو�شل نف�شه اإىل 
هنا. ومنذ بداية الثورة كان له 
ح�شوٌر يف ال�شاحات احل�شا�شة. 

فذهب اإىل كرد�شتان وكان له 
ح�شوٌر فّعال يف املعارك التي جرت 

هناك؛ ثم بعدها جاء اإىل طهران واأ�شحى وزيرًا للدفاع؛ وعندما 
اندلعت احلرب ترك الوزارة وباقي املنا�شب احلكومية واملقامات 
جانبًا وجاء اإىل الأهواز، حارب و�شمد اإىل حني �شهادته بتاريخ 

31 خرداد لعام 60 هـ. �س. اأي اأنه مل يكن يعتني باملقام ول 
الدنيا، ومل يكن لكل زخارف احلياة قيمًة لديه.
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ومل يكن رجاًل جافًا ل يفهم لّذائذ احلياة، بل على العك�س، 
فقد كان لطيفًا جدًا وذّواقًا وم�شّورًا من الدرجة الأوىل ـ وكان 

يقول يل اأنني التقطت اآلف ال�شور ولكنني ل�شت يف اأية واحدة 
منها، وذلك لأنني دائمًا كنت امل�شّور ـ فقد كان فّنانًا و�شاحب قلب 
مفعم بال�شفاء؛ مل يدر�س العرفان النظري؛ ولعّله مل يدر�س على 

يد اأحٍد يف اي م�شلك توحيدي اأو �شلوك عملي، ولكّن قلبه كان 
قلبًا باحثًا عن اهلل، قلبًا �شافيًا اإلهيًا، من اأهل املناجاة واملعنويات.
كان اإن�شانًا من�شفًا. ول بد اأنكم على علم بق�شية »باوه«، حيث 

اأن مدخلها كان يف املرتفعات، فبعد عدة اأيام من املعارك هناك 
وقع املرحوم �شمران مع عدة من اأ�شحابه يف حما�شرٍة؛ واأحاط 

بهم اأعداء الثورة من جميع اجلهات وكادوا ي�شلون اإليهم، حينها 
اطلع الإمام على الق�شية واأ�شدر بيانًا اإذاعيًا اأوجب على اجلميع 

اأن يتحّركوا باجتاه باوه؛ ولقد اأذيع بيان الإمام يف الثانية بعد 
الظهر؛ ويف ال�شاعة الرابعة �شاهدت يف �شوارع طهران كيف اأن 

ال�شاحنات مبختلف الأحجام كانت مليئًة باملدنيني والع�شكريني 
وغريهم وهي تتحرك من طهران وغريها من املحافظات باجتاه 

باوه. وبعد حادثة باوه، عندما رجع املرحوم ال�شهيد �شمران اإىل 
طهران وكنا يف اإجتماع ، اأراد اأن يقّدم تقريره اإىل رئي�س الوزراء 
يف ذلك الوقت، وكانت تربطه به منذ القدم عالقة حميمة. ويف 

ذلك الإجتماع قال املرحوم �شمران: عندما اأذيع بيان الإمام يف 
ال�شاعة الثانية ومبجرد بّثه وقبل اأن ي�شل اي خرب عن حتّرك 
النا�س �شعرنا وكاأن احل�شار قد ُفّك. كان يقول اأن ح�شور الإمام 

وعزمه وبيانه كان موؤثرًا اإىل درجٍة ت�شبه يف �شرعتها الربق 
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اخلاطف ومبجّرد اأن و�شل البيان كاأن كل ال�شغوط التي كانت 
علينا اإرتفعت وفقد اأعداء الثورة معنوياتهم، ودّب فينا الن�شاط 

وهجمنا عليهم وحّطمنا احل�شار وا�شتطعنا اأن نخرج. هناك 
غ�شب رئي�س الوزراء وعتب على املرحوم �شمران قائاًل باأننا نحن 

قمنا بكل هذه الأمور وامل�شاعي فلماذا تن�شب كل ذلك اإىل الإمام؟! 
اأي اأن املرحوم �شمران مل يجامل اأبدًا، بل كان من�شفًا. مع اأنه كان 

يعلم باأن هذا الكالم �شوف يوجد عتابًا ولكنه قاله.
 كان التواجد وامل�شاركة بالن�شبة له اأمرًا دائميًا. فقد ذهبنا 

معه من هنا اإىل الأهواز؛ فاأول ذهاب لنا اإىل اجلبهة كان معه. ويف 
عتمة الليل دخلنا اإىل الأهواز. كان كل �شيء خامدًا. وكان العدو 

م�شتقرًا على بعد 11 كلم من مدينة الأهواز. وكان معه حوايل 
�شبعني رجاًل اأح�شرهم معه من طهران؛ اأما اأنا فكنت لوحدي؛ وقد 
ذهبنا اإىل هناك جميعًا بطائرة �س130، ومبجرد اأن و�شلنا وُقّدم 

لنا تقرير ع�شكري خمت�شر طلب من اجلميع اأن يتهّياأوا ويلب�شوا 
لبا�س احلرب للذهاب اإىل اجلبهة. كانت ال�شاعة حوايل العا�شرة 
لياًل، وهناك وبدون تاأخرٍي جلب للذين كانوا معه ومل يكن لديهم 
اللبا�س الع�شكري، ثياب املجّندين واألب�شهم اإياها، فلب�س اجلميع. 
وبالطبع قلت له اأميكنني الذهاب اأي�شًا؟ لأنني مل اأكن اأفكر اأنني 

اأ�شتطيع اأن اأ�شارك يف ميدان القتال. ف�شّجعني وقال: اأجل، اأجل، 
ميكنكم اأي�شًا اأن تاأتوا. وهناك مبا�شرًة خلعت ثيابي وارتديت 
اللبا�س الع�شكري وحملت الكال�شنكوف الذي كان معي وذهبت. 
اأي اأنه من ال�شاعة الأوىل؛ بداأ ومل ي�شمح اأبدا بت�شييع الوقت، 
فانظروا اإىل هذا احل�شور. فهذا ميثل اأحد خ�شو�شيات خ�شلة 
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التعبئة وتيار التعبئة. »اأن ل يفتقدك 
حيث ينبغي اأن تكون«. فهذه 

اإحدى اأولويات خ�شو�شيات 
التعبوي. ويف يوم حترير مدينة 

�شو�شنكرد، )فانتم تعلمون اأن 
�شو�شنكرد احُتّلت؛ ثم حّررت، 
ثم احُتلت مرة ثانية، ثم بعد 

ذلك مّت التحّرك وُحّررت(
ـ فقد ُبذل الكثري من امل�شاعي 

من اأجل اإمدادنا بالعديد ـ من 
قوات اجلي�س، التي كانت يف ذلك 

الوقت حتت اإمرة البع�س ـ ومن 
اأجل تنظيم الهجوم والقبول 

به. ويف ليلة يوم الهجوم املقرر 
من الأهواز باجتاه �شو�شنكرد، 

جاء اخلرب يف ال�شاعة الواحدة 
بعد منت�شف الليل باأنهم 

اأخرجوا من امليدان اإحدى 
الفرق التي كان من املقرر اأن ت�شارك يف هذا الهجوم. ما كان 

يعني اأن الهجوم لن يتحقق اأو اأنه �شيف�شل متامًا. وقد كتبت يف 
ذلك الوقت مذكرًة اإىل قيادة الفيلق املتواجد يف الأهواز وعّلق 

املرحوم �شمران عليها ـ وموؤخرًا جاءين ذلك القائد املحرتم وقّدم 
يل نف�س تلك املذكرة مو�شوعة يف اإطار جميل وقّدمها يل كذكرى 
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بعد مرور ثالثني �شنة تقريبًا وهي الآن يف يدنا ـ وكنا معًا اإىل ما 
بعد ال�شاعة الواحدة من منت�شف الليل ن�شعى اأن يتحقق الهجوم 

يف اليوم التايل ب�شكل حتمي. ثّم ذهبت اإىل النوم، وانف�شلنا. 
فا�شتيقظنا يف ال�شباح الباكر، وحتركت القوى النظامية ـ قوة 

اجلي�س ـ ونحن اأي�شًا مع جمموعة من الأ�شخا�س الذين كانوا 
معنا �شرنا خلفهم. عندما و�شلنا اإىل منطقة العمليات، �شاألت اأين 

�شمران؟ قالوا اإن �شمران قد جاء يف ال�شباح الباكر واجته نحو 
الأمام. اأي اأنه قبل اأن تتحرك القوى النظامية املطلوبة ـ والتي 

ُو�شعت لها خطة التحرك وكيفية الإنت�شار ـ وقبل اأن يتقدموا 
كان �شمران قد حتّرك اإىل الأمام مع جمموعته لعدة كيلومرتات.  
فيما بعد وهلل احلمد حتقق ذلك العمل الكبري وقد ُجرح �شمران. 

رحم اهلل هذا ال�شهيد العزيز. لقد كان �شمران هكذا. مل تكن 
الدنيا ول املنا�شب تهّمه؛ مل يهّمه اخلبز والإ�شم ومل يكرتث ملن 

ُين�شب الإجناز. كان من�شفًا ل يجامل، و�شجاعًا �شديدًا. ففي نف�س 
الوقت الذي كان مثاًل للطف والرقة وال�شاعرية والعرفان، كان 

يف مقام احلرب جنديًا �شديدًا.
وكنت بنف�شي اأراه يعّلم قواتنا كيفية رمي الـ اآر بي جي، 
لأن هذا ال�شالح مل يكن �شمن عتادنا ومل نكن منتلكه، كذلك 

مل نكن نعرف كيف ن�شتخدمه. اأما هو فقد تعّلم ذلك يف لبنان 
وكان ُيطلق عليه نف�س الإ�شم باللهجة العربية اآر بي جي؛ فكنا 

نقول R.P.G.، وكان يقول اآر بي جي، وقد تعّلم هذا من هناك؛ 
وق�شٌم من ذلك قد تلّقاه من طرق حمددة؛ كان يدّرب على كيفية 

ا�شتخدام الـ اآر بي جي.
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ففي �شاحة العمليات ويف �شاحة العمل كان ال�شهيد رجاًل عمليًا 
ب�شكل كامل. والآن اأنظروا اإىل عامل فيزياء البالزما هذا مع رفعة 

درجته، وهو يف �شخ�شية م�شوؤول جمموعة يدّرب على العمليات 
الع�شكرية، كل ذلك مع تلك امل�شاعر الرقيقة وذلك الإميان القوي 

وتلك ال�شالبة؛ فماذا تكون الرتكيبة.
وهذا هو العاملمِ التعبوي؛ الأ�شتاذ التعبوي هو هذا النموذج. 

وقد كان �شمران الأمنوذج الكامل الذي قد �شاهدناه عن قرب. 
ففي �شخ�شية مثل هذا الرجل يكون الكالم حول الت�شاد بني 

التقليد واحلداثة كالمًا فارغًا؛ ويكون الت�شاد بني الإميان والعلم 
م�شحكًا، هذا الت�شاد املختلق والت�شاد الكاذب ـ الذي ُيطرح 

كنظريٍة ولأن امتداده العملي بالن�شبة للبع�س يكون مهمًا فاإنهم 
يتبنونه. مثل هذه الأمور كانت فاقدًة للمعنى بالن�شبة ملثل هذا 
الإن�شان. فقد كان العلم موجودًا وكذلك الإميان؛ وكان التقليد 
موجودًا وكذلك التجّدد؛ وكان التنظري موجودًا وكذلك العمل، 

وكان الع�شق موجودًا وكذلك العقل. وما قيل �شعرًا: 
ل ميتزج ماء العقل مع الع�شق

م�شكلتي اأنني �شنعت من املاء والنار   
كال، فال�شهيد كان مزيج املاء والنار. ذلك العقل املعنوي 

الإمياين ل يتنافى مع الع�شق اأبدًا؛ بل هو دعامة ذلك الع�شق 
املقّد�س والطاهر. 

ح�شنًا، اإن ما نتوقعه  لي�س بالأمر الكثري؛ فالأر�شية التي 
نراها، من روحيتكم  املليئة بالن�شاط، وهذه القلوب الطاهرة 

وال�شافية، وهذه الأذهان البّينة، واأفكاركم الناظرة اإىل الأفق 
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البعيد وعلى خمتلف الأ�شعدة هي �شاهٌد قريب ـ هو يبعث 
هذا الأمل وهذا التوقع يف الإن�شان، فهذه هي نتاجات جامعة 

اجلمهورية الإ�شالمية ـ ولي�س اإ�شتثناء بل على نحو القاعدة ـ اأن 
يكونوا اأمثال �شمران؛ فلي�س اأمثال �شمران اإ�شتثناء. فهذا الأمل 

والرجاء لي�س يف غري حمله.
لو قيل لكم اأنتم الذين اجتمعتم قبل 13 �شنة من م�شهد 
وا�شفهان ومن جامعة العلم وال�شناعة حتت عنوان اأ�شاتذة 

التعبئة باأنه بعد 10 �شنوات اأو 12 �شنة �شتكونون عدة اآلف 
من الأ�شاتذة التعبويني بنف�س هذه الدوافع وهذا الع�شق وهذه 

التوجهات على م�شتوى البالد ملا كان اأحٌد لي�شّدق ذلك؛ لكنه 
ح�شل. ل اأريد اأن اأبالغ؛ ول اأريد اأن اأظهر الواقعية باأكرث مما 

هي عليه بالن�شبة يل ولكم من اأجل نر�شي اأنف�شنا بالأوهام؛ 
كال، فمن الوا�شح اأننا ل�شنا جميعًا على م�شتوى واحد، وبع�شنا 
اأف�شل، وبع�شنا اأقل، اإمياننا، ع�شقنا، هممنا، دوافعنا ـ لكن هذا 

التيار قد تبّدل من تيار �شّيق ـ مل يكن البع�س ياأملون ببقائه 
والبع�س الآخر قد عقدوا العزم على اإزالته ـ اإىل تياٍر ل ميكن 

اليوم الوقوف مقابله: التيار العظيم لالأ�شاتذة الثوريني واملوؤمنني 
والتعبويني على م�شتوى اجلامعة ويف خمتلف الفروع العلمية ويف 
الدرجات العلمية العالية. وهذا التوقع اإذًا، لي�س يف غري حمّله: 
فعندما ي�شاهد الإن�شان هذا التحرك وعندما يرى هذا النمو، ل 
يكون توقعنا يف غري حمّله اإذا اأردنا اأن تكون جامعة اجلمهورية 

الإ�شالمية حماًل لرتبية عنا�شر يف امل�شتقبل، اأمثال �شمران. 



22

فهناك �شت�شاهدون ماذا �شيح�شل! نظاٌم مبوازين دولية يف 
الدرجة العالية: يف املجالت الإن�شانية، واحلكومية، واملراأة، 

واملجالت الأخالقية، والعلمية. فاإّن التطّلعات التي نعي�شها اليوم 
هي بامل�شتوى الدويل. 

والآن فاإن البع�س ـ من و�شائل الإعالم وغريهم ـ مبجرد اأن يرد 
ذكر الدويل ي�شحكون �شخريًة؛ هوؤلء ل يفهمون ول يدركون ماذا 

يعني اأفق الروؤية الوا�شع. فما مل تنظروا اإىل القمة ل ميكن اأن 
تتحركوا اإىل ال�شفح؛ فكيف اإذا كان الأمل هو الو�شول اإىل القمة؛ 

ى املوؤمن اأن يكون له هّمة عالية.  الهّمة العالية. يف رواياتنا يو�شّ
وعظماوؤنا يقولون لل�شالك فلتكن هّمتك عاليًة. فهذه اخلطوات 

الأوىل والفتوحات التي تكون يف بداية العمل، ل تر�شي الإن�شان، 
بل ينبغي اأن يكون لديه هّمٌة عالية. وينبغي اأن تكون النظرة 

اإن�شانية، الإن�شان الذي ميتد على كل هذا العامل الوا�شع: اإما اأخ 
لك يف الدين اأو نظري لك يف اخللق، فعلى هذه النظرة اأن تتوجه 

اإىل هذه ال�شمولية وال�شعة. 
اإن الأماين التي نحملها اليوم ب�شاأن هذه البعد الو�شيع هي 

اأماٍن ل يرف�شها اأي �شعب واٍع اأو عامٍل �شالح اأو �شيا�شي من�شف. 
اإننا دعاة اإزالة نظام الت�شّلط والهيمنة؛  الذي يقوم على رابطة 

الهيمنة ووجود املت�شلِّط واملت�شلَّط عليه؛ فحتى من يعي�س يف 
دولة حكومتها مت�شّلطة مئة باملئة ل يرف�س هذا الأمر؛ وعليه 

ففي العالقات الدولية ل ينبغي اأن تكون العالقة مبنية على 
وجود مهيمن ومهيمن عليه. وكذلك العدالة وا�شتخدام العلم 

ينبغي اأن يكونا من اأجل اأمن الب�شرية ل تهديدًا لها. وخا�شة بعد 
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الع�شور احلديثة، من ع�شر النه�شة اإىل يومنا هذا؛ وخ�شو�شًا 
يف القرن الأخري، فاإن الكثري مما 

اأجنز على �شعيد العلم بدل اأن 
يكون لرفاهية واأمن الب�شرية 

كان تهديدًا لها؛ اإما انه كان 
تهديدًا للروح اأو الأخالق اأو 

ال�شرة وت�شجيعًا على الإ�شتهالك 
وتعبئة جيوب الناهبني الدوليني 

واأ�شحاب ال�شركات والكارتالت 
وموؤ�ش�شوها. نحن نقول اأن العلم 

ينبغي اأن يكون بدًل من ذلك 
يف خدمة الإن�شان ويف م�شلحة 
اأمنه ورفاهه ويف خدمة الروح 
والنف�س. فهذا الكالم ل ميكن 

للعامل اأن يرف�شه.
 اأتدرون اإىل اأين ميكن اأن ي�شل 
النظام الذي يحمل هذه الأهداف 

وهذه اخل�شائ�س ـ مع اإعمال 
الهمة الإميانية على طريق التطور يف هذه امليادين وبال�شتفادة 

من الوعود القراآنية يف جمال ن�شرة املوؤمنني وعدم اخلوف من 
املوت وعّد املوت و�شوًل اإىل اهلل و�شهادة هلل ـ وهو يفتخر ويتزين 

ب�شخ�شيات علمية و�شاحلة من قبيل �شمران؟! هذا هو ذاك 
التوّقع الذي نحمله.
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واأما فيما يتعلق بالتعبئة فاأقول: كانت التعبئة حركة 
مده�شة ل نظري لها، حدثت يف الثورة. وهي نه�شة نبعت من منبع 
احلكمة الإلهية التي اأودعها اهلل تعاىل قلب ذلك الرجل الكبري، 

اإمامنا العظيم. كان الإمام حكيمًا، وحكيمًا باملعنى الواقعي. 
نحن اأحيانًا ن�شتعمل لفظ احلكيم لأ�شخا�س �شغار. لكنه كان 
َي  ْكَمَة َفَقْد اأُوتمِ حكيمًا باملعنى الواقعي. {َوَمْن ُيوؤَْت احْلمِ

َخرْيًا َكثريا}. فقد وهبه اهلل تعاىل احلكمة. وكانت احلقائق 
تنهمر من قلبه وتنهال منه. ومنها ق�شية التعبئة؛ فالإمام منذ 

اليوم الأول لالإنت�شار بل حتى قبيل الإنت�شار كان قد و�شع اأ�ش�س 
التعبئة من خالل جّر ال�شعب اإىل امليدان وو�شع حمل النه�شة 

على اأكتاف النا�س واثقًا بهم معتمدًا عليهم. فعندما وثق بالنا�س، 
انبعثت ثقتهم باأنف�شهم. ولو مل يثق الإمام بال�شعب ملا ح�شلت لهم 

هذه الثقة بالنف�س. فهناك ُو�شعت اللبنة الأوىل للتعبئة. ويف 
الواقع ن�شاأت قوات احلر�س من التعبئة؛ وكذلك جهاد البناء؛ واإن 

مل تكن التعبئة منظمًة م�شجلة ومدونة كما ح�شل يف ال�شنوات 
الالحقة، لكن ثقافة التعبئة وحركتها وحقيقتها كانت من�شاأ 

خريات عظيمة للبلد وللمجتمع والنظام الإ�شالمي. التعبئة متثل 
هذه احلقيقة. فالتعبئة يف الواقع عبارة عن جي�س �شامل ل جتد 

فيه �شبغة الإدعاء وعلى �شعيد البلد كله. وهو جي�س م�شتعد 
للجهاد يف جميع امليادين. ولي�س فقط يف امليدان الع�شكري. فاإن 

امليدان الع�شكري هو زاوية حمدودة موؤقتة. فاحلرب ل تكون 
دائمًا.
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اإن ميدان تواجد التعبئة اأو�شع بكثري من ميدان الع�شكر. 
فما قلته مرارًا وتكرارًا باأنه ل ينبغي اإعتبار التعبئة موؤ�ش�شة 

ع�شكرية مل يكن جماملة؛ بل اإن حقيقة الق�شية هي هذه. 
فالتعبئة هي �شاحة اجلهاد. ل القتال. فالقتال ميثل جانبًا 

من اجلهاد. اجلهاد يعني احل�شور يف ميدان املجاهدة مع ال�شعي 
الهادف والإميان. هذا ما ي�شح اأن نقول عنه جهادًا. لهذا فاإنّ 

{جاهدوا باأموالكم واأنف�شكم يف �شبيل اهلل} اأي اجلهاد 
بالنف�س واجلهاد باملال. فاأين يكون اجلهاد بالنف�س؟ هل ينح�شر 

بالذهاب اإىل احلرب وحمل الأنف�س على الأكف لتقدميها؟ ل، 
فاإن اأحد اأنواع اجلهاد بالنف�س هو اأن تق�شوا وقتكم من امل�شاء 

وحتى ال�شباح على م�شروع حتقيقي اأو بحثي دون اأن تلتفتوا اإىل 
مرور الوقت. اجلهاد بالنف�س هو اأن ت�شحوا باأوقات ترفيهكم 

وراحة اأج�شامكم وتعر�شوا عن ذاك العمل الذي يدر الكثري من 
املال واملدخول ـ وبقول الأجانب م�شنع املال ـ وتق�شوا وقتكم يف 

هذا املحيط العلمي والبحثي حتى ت�شتنبطوا حقيقة علمية حية 
وتقدموها كباقة ورد اإىل جمتمعكم؛ هذا هو اجلهاد بالنف�س. 

وق�شم �شغري منه هو اجلهاد باملال.
فميدان التعبئة اإذن هو ميدان عمومي. ل يخت�ّس بفئة 

اأو قطاع اأو منطقة من البالد، ل يخت�ّس بزمان دون اآخر؛ ول 
ينح�شر مبيدان دون غريه. فهو موجود يف كل الأمكنة والأزمنة 

وامليادين وال�شرائح. هذا هو معنى التعبئة.
وها اأنتم تريدون وجود تعبئة داخل اجلامعات.. معلوم ماذا 

ينبغي اأن نفعل. فماذا حتتاج اجلامعة؟ وماذا حتتاج البالد؟ 
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اإننا منذ �شنوات نطرح ق�شية العلم؛ واأنتم 
انظروا اليوم اإىل الكثري من 

ال�شغائن واملناف�شات واحل�شرات 
والإح�شا�س بالتخلف الذي 
ي�شعر به اأعداوؤنا الدوليون 

جتدونها كلها ب�شبب تقدمكم 
العلمي. والذين ميدحون اإيران 

اليوم فاإمنا يفعلون ذلك لهذا 
الأمر اي�شًا. ومن ي�شمر لنا 

العداء فالأجل العلم. فتطوركم 
العلمي له مثل هذا الأثر. 

ومثل هذا الأمر ل زال خطوة 
اأوىل. فنحن مل نفعل �شيئًا حلد 

الآن. اأجل يف تقنية النانو 
والبيوتكنولوجي واأبحاث الذرة 
والأبحاث الف�شائية وغريها من 
الفروع العلمية حتّققت تطورات 

علمية مهمة وكبرية؛ ولكن 
هذه الأمور لي�شت ب�شيء بح�شب معيار احلركة العلمية لدولة. 
ذكر يل اأحد الأ�شدقاء، ما عندي اأي�شًا اإح�شاءاته، اأن �شرعة 
التطور العلمي والإنتاج العلمي يف بلدنا بلغت اأحد ع�شر �شعف 

املعدل العام يف العامل. وقد ذكر هذا الأمر اأحد مراكز الأبحاث 
الغربية يف كندا بتفا�شيله. وبالطبع فاإن هذا الرقم يحكي عن 
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املعدل العام. ففي بع�س القطاعات يتجاوز 35 �شعف ما يف العامل؛ 
ويف بع�س القطاعات هو اأقل؛ اأما معدله العام فيبلغ اأحد ع�شر 

�شعفًا. اأي اأن �شرعة تطورنا العلمي طوال هذه ال�شنوات اخلم�شة 
ع�شر قد و�شلت اإىل ما يعادل اأحد ع�شر �شعف ما هو موجود يف 

العامل. وهو اأمر يف غاية الأهمية. لكنه يف نف�س الوقت خالف ما 
نتوقعه ون�شعى اإليه. فهو اأقل بكثري مما نريده. وينبغي اأن ن�شتمر 
على هذه ال�شرعة حتى ن�شل اإىل ما ن�شبو اإليه؛ وهذا ما حتتاجه 

اجلامعة.
ما هو لزم يف اجلامعة تربية الإن�شان على طراز ال�شهيد 

�شمران. فال�شتاذ التعبوي اإذن يعلم ماذا ينبغي اأن نقوم به يف 
اجلامعة. هذا التواجد الدائم ويف املكان والزمان املنا�شبني، 

هذا التواجد املخل�س اجلهادي بالن�شبة لالأ�شتاذ التعبوي هو 
بهذا املعنى الذي قيل. ولالأ�شتاذ دور كبري هنا. فدور الأ�شتاذ يف 
البيئة التعليمية هو دور بارز جدًا ومهم. لأنه لي�س جمرد ناقل 

للعلم. بل ميكن اأن يحّقق م�شلكًا تربويًا. فيكون بذلك مربيًا. فاإن 
تاأثري الأ�شتاذ يف الطالب بح�شب الظاهر هو اأكرب من تاأثري باقي 

العوامل املوؤثرة يف تطوره العلمي واملعنوي واملادي؛ وهو حتمًا 
اأكرث من البع�س بكثري. فقد يتمكن الأ�شتاذ اأحيانًا من اإيجاد 

تبدل يف �شفه اأو جمموعة طالبه اأو املتعلم بجملة واحدة يقولها 
فيجعلهم متدينني. ولي�س من ال�شروري اأن يكون مدر�شًا لفرع 

العلوم الدينية اأو �شف املعارف الإ�شالمية. فقد يكون الدر�س يف 
الفيزياء اأو الريا�شيات اأو غريها ـ �شواء يف العلوم الإن�شانية اأو 

غريها ـ وجتري كلمة واحدة على ل�شانكم بالإ�شتفادة من اآية 
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قراآنية اأو باإ�شارة اإىل قدرة الرب وال�شنع الإلهي فت�شتقر يف قلب 
هذا ال�شاب وحتّوله اإىل اإن�شان موؤمن. هكذا يكون ال�شتاذ.

ويوجد عك�س هذا اأي�شًا. فلالأ�شف هناك اأ�شاتذة يف جامعاتنا 
اليوم ـ واإن كانوا قلةـ يعملون على العك�س متامًا، ومهما كان 

تدري�شهم. �شواء كان له عالقة اأم لـ فبكلمة واحدة يجعلون هذا 
ال�شاب اآي�شا من م�شتقبله اأو م�شتقبل بلده، ويوؤي�شونه من التواجد 
يف بلده ويجعلونه غري مبال برتاثه ومتلهفا للنهل من تلك املنابع 

امللوثة لالأجانب ومن ثم يرتكونه.  فلدينا من هم هكذا. فلالأ�شتاذ 
مثل هذا الدور. وبناًء على هذا املعنى الذي فهمناه حول التعبئة 

واملعنى الذي ن�شعه لالأ�شتاذ والفهم الذي نحمله عن الأ�شتاذ 
التعبوي، نعلم كم هو ح�شا�س دوركم يف اجلامعة.

اإن وجود هذه املجموعة يعد نعمة للنظام الإ�شالمي. نعمة 
كربى. فكل هوؤلء الأ�شاتذة املوؤمنني املوجودين يف بلدنا ل ميكن 

اأن جند لهم نظريًا يف اأية دولة من الدول الإ�شالمية ـ وبطريق 
�شون،  اأوىل يف غري الإ�شالمي منها. اأ�شاتذة جامعات، علماء، متخ�شّ

حمرتفون يف جمالهم، وموؤمنون باهلل وباجلهاد، وموؤمنون بطريق 
اهلل والأهداف الإلهية. ويف نف�س الوقت بهذا العدد الكبري وهذا 

الكم. فال �شك اأنه ل نظري لهم يف العامل. وكل هذا من بركات 
الإمام العظيم. فاعرفوا قدر هذا واحفظوه بكل وجودكم. �شعوه 

يف مكانه ونّظموه وحّددوا اأهدافه ودّققوا؛ واجعلوا الأن�شطة 
التي ينبغي اأن يقوم بها ال�شتاذ التعبوي �شفافة ووا�شحة؛ باملعنى 

الواقعي للكلمة وكونوا قادة هذا امليدان العظيم للجهاد يف �شبيل 
اهلل. فهو عمل مهم جدًا.
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فالبلد اليوم بحاجة اإىل هذه ال�شياء. وهو لي�س ق�شية 
اليوم، فاحلاجة دائمة. غاية الأمر اأننا اليوم يف مرحلة 

ح�شا�شة. اإذا اردت اأن اأذكر لكم لّب فهمي وفكرتي ـ ولعله ل يت�شع 
هذا املجال املخت�شر لبيان دليله ، غاية الأمر اأنه ل ي�شح اأن 

ي�شتدل عليه بكلمة اأو كلمتني ـ فهو اأن مراكز الإ�شتكبار العاملي يف 
مواجهتها للحركة الإ�شالمية التي متثل اجلمهوريُة الإ�شالميُة 

مظهرها احلقيقي، باتت تبذل اآخر ما لديها. ففي الكثري من 
امليادين و�شلت م�شاعيهم وتدبرياتهم اإىل طرق م�شدودة واأ�شقط 

من يدهم. فاحلزام الذي طوقوا به الق�شايا العاملية وحوطوها 
به بات يف اأكرث املناطق ح�شا�شية يف الأر�س وهو ال�شرق الأو�شط  

ممزقًا اأو واهنا؛ وهذا باحلد الأدنى. ولكن بنظري فاإنه اأ�شبح 
متمزقًا وقد خرج الأمر من اأيديهم.

رحم اهلل املرحوم ال�شيخ ح�شني لنكراين هذا الروحاين 
ال�شيا�شي املعتق. فقد كان ي�شّبه و�شع النظام الطاغوتي فيما قبل 

اإنت�شار الثورة بثالث اأو اأربع �شنوات اأو لعلها قبل ذلك ـ ال�شنوات 
الأخرية من اأربعينات التاريخ الهجري �شم�شي ـ بذلك ال�شخ�س 

الذي �شعد اإىل قبة وبيده من�شفة حريرية مليئة باجلوز؛ وقد 
انخرقت املن�شفة وبداأ اجلوز يت�شاقط منها؛ فهو يريد اأن يلتقطها 

لكنها تت�شاقط من هنا وهناك، وهو جال�س على القبة! فاملرء 
يحتاج اإىل اأر�س م�شتوية حتى يتمكن من جمع اجلوز.

وبراأيي فاإن نظام الهيمنة اليوم يعي�س نف�س هذه احلالة يف 
مواجهة احلركة الإ�شالمية. فمحل قدميه لي�س ثابتًا لأن الكثري 

من خططه الإعالمية املحكمة القدمية قد انك�شفت للنا�س. 
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ففي يومنا هذا تتزايد حالة ال�شخط ال�شديد من نفوذ 
اللوبي ال�شهيوين القوي يف املجتمع الأمريكي. وهذا ال�شخط بني 
�شعب اأمريكا التي متثل مركز حترك ال�شهاينة واأ�شحاب النفوذ 

ال�شهيوين والراأ�شماليني ال�شهاينة يح�شل بالتدريج؛ بالطبع 
فاإن النظام احلاكم يف اأمريكا ميار�س ت�شديدًا كبريًا على النا�س 

ـ وهو ت�شدد من نوع خا�س ـ وي�شغلهم باأمور املعي�شة وم�شقاتها 
بحيث ل يبقى لديهم فر�شة حلك روؤو�شهم؛ ويف نف�س الوقت فاإن 
هذه احلالة جندها حت�شل. فهذه معلوماتنا املوثقة. ويف الدول 
الأوروبية يح�شل الأمر بنحو اآخر. اأما حال الدول الإ�شالمية 

فمعلوم. وكذلك دول ال�شرق الأو�شط. فال�شعوب تتنفر ـ واأحيانًا 
تبغ�س ـ نظام الوليات املتحدة وجماعة الهيمنة يف العامل. فهذا 

اأمور ل ميكنهم اإلتقاطها؛ فهم يف حالة �شعي لكنهم ل يقدرون على 
جمع الأمور.

لو مل يربز نظام اجلمهورية الإ�شالمية يف العامل ومل يظهر، 
ملا برزت لهم هذه امل�شكلة بهذه ال�شرعة ولعل الأمر كان ليطول 

لأكرث من خم�شني �شنة؛ بل حتى ما كان ليربز بهذه ال�شرعة اأي�شًا. 
لكن ح�شور اجلمهورية الإ�شالمية وظهورها �شعب العمل عليهم؛ 
لهذا جند عداءهم ال�شديد. فهم يعادون لكن هذا العداء جزاف 

وتخبط. فالعداوات تكون من هذا القبيل. وها هي اأعمالهم 
وتدابريهم وغوغائيتهم و�شجيجهم ودعاياتهم الالحقة؛ من 

قرار يف الأمم املتحدة وحظر بع�س املنتجات وت�شخيم هذا 
احلظر فيما بعد واإعطائه اأهمية اأكرث من الواقع ثم الإحتفاظ  

باخليار الع�شكري �شمن البند املذكور؛ كل ذلك لأنهم منفعلون 
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يف مواجهة هذه احلركة الإ�شالمية العظيمة والتاأ�شي�شية يف كل 
العامل الإ�شالمي. و�شعب اإيران هو 

يف مقدمة هذه احلركة.
ل �شك باأنهم �شوف يوجدون 

�شعوبات واإزعاجات. ففي كل 
التفاعالت الإجتماعية يوجد 

عوائق، لكن الإن�شان يتحملها من 
اأجل م�شالح اأكرب، ولكي ي�شل 

اإىل حمل اأعلى. واليوم فاإن الأمر 
كذلك. لهذا، فاإن هذه املرحلة تعد 
من هذه الناحية ح�شا�شة وحتتاج 

اإىل العمل وال�شعي.
ففي الدرجة الأوىل فاإن 

العمل العلمي والتحقيقي والبحثي 
والعمل املعنوي والإمياين وحتكيم 

روحية املجاهدة واجلهاد على 
جميع الأن�شطة يف اجلامعات هي 
اأمور اأ�شا�شية ينبغي اأن تتحقق. 

ومن ثم القيام بتوجيه هذه احلركة.ل �شك اأن اإعتقادي باأن 
الأ�شتاذ املتدين املحب للعمل من اأجل بلده ل ينح�شر وجوده على 

م�شتوى البلد بني هذه املجموعة من تعبئة ال�شاتذة؛ فهناك 
الكثري ممن ل يحملون بطاقة التعبئة ولي�شوا �شمن جمموعة 

اأ�شاتذة التعبئة ولكنهم من حيث الواقع تعبويون ومتدينون ويف 
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حالة اجلهوزية ـ وبالطبع فاإن م�شتوى اجلهوزية لي�س على ال�شواء 
عند اجلميع دوما وكذلك م�شتوى الإميان وهو اأمر كان على هذا 

املنوال و�شيبقى فيما بعد ـ لكنهم يف هذه املجموعة. فينبغي 
التوجه اإىل الأهداف، وينبغي امتالك النظرة العقالئية واملدبرة 

وحتديد الربامج وت�شخي�س الهداف؛ فهذا عمل ينبغي القيام 
به. وهو يقع على عاتق جمموعتكم.

وهناك جتب متابعة العمل الفردي املتعلق بالتعليم واحل�شور 
يف البيئة الفكرية للطالب. فاأ�شاتذة التعبئة ميكن اأن يكون لهم 
ح�شور معنوي وهاد ومطمئن لقلوب طالب اجلامعات ولأذهانهم. 

والدور املهم املتعلق باإيجاد الب�شرية، �شواء يف نف�س هذه املجموعة 
اأو يف جمموعة خماطبيكم الذين هم الطالب، هو من الأعمال 

الفائقة الأهمية. وللب�شرية دور م�شريي. والتمرن على التواجد. 
مثلما قلت ب�شاأن ال�شهيد �شمران الذي كان يتابع الأعمال حتى 

ال�شاعة الواحدة بعد منت�شف الليل وعند ال�شباح الباكر املعتم 
اأو امل�شفر كان يتواجد قبل اجلميع يف اجلبهة ويف كل مكان يلزم. 

فعلينا اأن نتمرن على التواجد الدائم ويف الزمان واملكان املطلوبني 
. علينا جميعًا اأن نتدّرب على هذا الأمر.

الإحتاد والتالحم يف الداخل واإ�شراء هذا الإحتاد اإىل 
جمموعة اجلامعة. اإخواين، اأخواتي، اأعزائي! اإن البلد اليوم 

باأم�س احلاجة اإىل وحدة الكلمة. واإنني اأخالف اأي كالم اأو 
حترك اأو كتابة ـ واإن كانت بنية �شليمة ودافع �شادق ـ توؤدي 

اإىل ال�شقاق والت�شدع. فاأنا ل اأوافق على هذا. واإذا اأراد اأحد اأن 
يعرف راأيي فهو ما ذكرته. فعلينا اإيجاد الإن�شجام. وعلينا اأن 
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نحقق التالئم يف جمموعة هذه الإمكانات العظيمة. األ ميكن 
واحلال هذا تق�شيم هذا التجمع املوجود هنا اإىل ع�شر جمموعات 

وحتت ذرائع خمتلفة؟! بكل �شهولة ميكن ذلك. فيمكن تق�شيمه 
على ا�شا�س لون الثياب والفئة العمرية واملنطقة. فيح�شل ذلك 

وترتفع جدران الفرقة. وفن الثورة هو اأنها جاءت وحطمت 
اجلدران الفا�شلة. فقد كنا نعي�س يف بيوت �شغرية �شغرية بجدران 

عالية ل نعرف عن بع�شنا �شيئًا، ثم جاءت الثورة وحطمت 
اجلدران وبدلت هذه البيوت ال�شغرية اإىل ميدان رحب؛ هو 

ميدان ال�شعب الإيراين وال�شعب الثوري. كان اجلامعيون ينفرون 
من طالب احلوزة، وكان احلوزويون كذلك؛ وكان ال�شاتذة على 

خ�شام مع التجار، وكان التجار ينفرون من املزارعني؛ كنا قد بنينا 
جدرانًا عزلتنا عن بع�شنا؛ وجاءت الثورة واأزالتها؛ فهل نعود مرة 

اأخرى ونوجدها؟! وهي جدران باطلة وخاطئة. كال، فاملباين 
وا�شحة والأ�شول مبينة واجلهة معروفة؛ فكل من يتحرك على 

اأ�شا�س هذه املباين هو من هذه املجموعة؛ فالتفتوا اإىل هذا.
لقد قلت مرارًا اأنه ل يجوز اأن نظلم. فهذا الأمر يعد اأكرث 

الأعمال اأ�شا�شًا؛ فالظلم اأمر قبيح وخطر. ولي�س الظلم باأن 
يعتدي الفرد على غريه و�شط ال�شارع فقط. فاأحيانًا كلمة يف غري 

حملها �شد �شخ�س ل ي�شتحقها اأو كتابة غري منا�شبة اأو حترك 
غري �شائب تكون ظلما. فعلينا رعاية طهارة القلب وطهارة العمل 

ب�شكل كبري.
واأظن اأنني قلت هذا يف حمل ما. “باأن الر�شول الأكرم ملا رجم 

الرجل بالزنا، قال رجل ل�شاحبه هذا قع�س كما يقع�س الكلب، 
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فمر النبي معهما بجيفة فقال: اإنه�شا منها! قال: يا ر�شول اهلل 
ننه�س جيفة! قال ر�شول اهلل: ما اأ�شبتما من اأخيكما اأننت من 

ومن كان هذا الأخ؟ هو الذي كان قد زنا مبح�شنة ورجم،  هذا“.. 
وهما يقولن ب�شاأنه ذلك الكالم، والر�شول يلومهما بهذه الطريقة!

ل تزيدوا يف القول على ما ينبغي . فلنكن من�شفني ؛ فلنكن 
عادلني. فهذه م�شوؤولياتنا. ول ينبغي اأن نعترب لأنف�شنا احلق 

يف اأن نقول ما ن�شاء حول من نعتربه اأقل منا  ولو بذرة ـ بزعمنا 
وت�شخي�شنا لأننا جماهدون وثوريون. كال، فالأمرل يكون كذلك. 

اأجل، اإن درجات الإميان ل تت�شاوى. وكذلك احلدود فهناك 
من هو اأف�شل من الآخر. واهلل تعاىل يعلم ذلك ومن املمكن اأن 

يعلمه عباده ال�شاحلون؛ ولكن يف مقام التعامل ويف مقام احلياة 
الإجتماعية، ينبغي حفظ هذا الإحتاد وهذا الإن�شجام والتقليل 

من هذه الإختالفات.
فال نن�شى ما هو مهم؛ اأي الأهداف والعالئم الأ�شا�شية. وقد 

قلت هذا مرارًا واليوم قال اأحد الأ�شاتذة املحرتمني هذا. مواجهة 
الإ�شتكبار والثبات القاطع مقابل حركة الكفر والنفاق لي�س فقط 
على �شعيد البلد بل على م�شتوى العامل، واحلدود الوا�شحة بيننا 

وبني اأعداء الثورة واأعداء الدين، فهذه كلها متثل املعَلم. فلو مل 
يجعل املرء حدًا وا�شحًا و�شفافًا فاإنه يكون قد قلل من قدر نف�شه 

ولو اندفع فاإنه �شيخرج من الدائرة. فهذه متثل املباين واخلطوط 
الأ�شا�شية. فاإن حركة الثورة هي حركة وا�شحة وتقدمية و�شوف 

ت�شتمر هذه احلركة اإن �شاء اهلل.
ح�شنًا، كنت اأريد اأن اأفعل كما فعل ال�شادة على الطريقة 
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التعبوية؛ حيث ذكر كل هذه املطالب يف خم�س دقائق؛ واأن 
اأذكر كل ما عندي يف هذه املدة 

الطويلة؛ لكن وجدنا اأنه لن ي�شح 
لنا ذلك، لكن براأيي فاإن كل ما هو 
�شروري قد ذكرناه. فال اأزعجكم 

اأكرث.
ناأمل من اهلل تعاىل اأن 

يحفظكم جميعًا ويوفقكم ويزيد 
من ب�شريتكم يوما بعد يوم. واإن 

�شاء اهلل توفقون اأكرث ويومًا بعد 
يوم على �شعيد اجلهاد العلمي 
واجلهاد العملي ويف جهاد ن�شر 

الب�شرية يف حمال العلم والبيئة 
اجلامعية واملجتمع اأي�شًا. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته.

ي�شّبه الإمام القائد ال�شتكبار بالرجل الجال�س 
على قّبة وقد اأوقع جوزاته
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وقفة مع الخطاب

- الشهيد شمران:
ولد ال�شهيد م�شطفى �شمران عام 1311هــ.�س )1933م( 

يف مدينة قم، ثم ما لبث اأن انتقلت عائلته اإىل طهران للعي�س 
فيها بعد عام واحد من مولده. ويف عام 1332هــ.�س التحق 

بالكلية الفنية يف جامعة طهران وبداأ درا�شته يف ق�شم الهند�شة 
الكهربائية، وملّا كانت تلك الفرتة متزامنة مع مرحلة النقالب 

فاإنه ا�شطلع بالن�شاط الوا�شع يف الن�شال ال�شيا�شي ال�شعبي 
والتظاهرات اخلطرية املناوئة للنظام امللكي.  كان ميار�س التدري�س منذ ال�شغر 

وي�شّد حاجياته من ذلك الطريق. وبعد ح�شوله على البكالوريو�س عمل مدر�شًا 
يف نف�س الكلية التي تخرج منها، اإىل اأن ح�شل على منحة درا�شية لإكمال درا�شته 

يف اأمريكا حتى درجة الدكتوراة. وبح�شوله على درجة املاج�شتري بتقدير ممتاز 
يف الهند�شة الكهربائية من جامعة تك�شا�س الأمريكية، انتقل اإىل جامعة بركلي 
للح�شول على الدكتوراة، وخالل ثالث �شنوات ح�شل اأي�شًا على درجة الدكتوراة 

يف الإلكرتونيات والفيزياء احليوية )هند�شة الطاقة النووية( بامتياز من جامعة 
بركلي. كان منخرطًا يف نف�س الوقت يف خ�شم الن�شال ال�شيا�شي والعقائدي. 

ومن اأبرز ماآثر حياته ال�شيا�شية والجتماعية تاأثريه ودوره املتفرد يف تاأ�شي�س 
التجمعات الطالبية �شد نظام ال�شاه وخ�شو�شًا الحتاد الإ�شالمي للطلبة يف اأمريكا. 

وتوجه اإىل م�شر مع عدد من اأ�شدقائه املوؤمنني لتعلم فنون القتال وال�شتعداد 
خلو�س احلرب امل�شلحة �شد النظام البهلوي، ثم اأخذ هو على عاتقه م�شوؤولية 

تدريب املقاتلني الإيرانيني على تعلم تلك الفنون. هاجر اإىل لبنان عام 1349 
وان�شم اإىل ال�شيد مو�شى ال�شدر، ا�شتلم اإدارة املدر�شة ال�شناعية يف جبل عامل ـ 

الربج ال�شمايل وكان يدر�س فيها اليتامى من اأبناء ال�شيعة واأ�ش�س لهم ال�شهيد الور�س 
املختلفة يف العلوم والتكنولوجيا وقد ت�شكلت بع�س الكوادر الذين واجهوا الإجتياح 

من طالب هذه املدر�شة. كان اإىل جانب ال�شيد مو�شى ال�شدر يف تاأ�شي�س حركة 
املحرومني ومن ثم حركة اأمل. قاد املواجهات �شد الأحزاب الكردية الي�شارية التي 

قامت مبواجهات م�شلحة للثورة الإ�شالمية اإبان انت�شار الثورة يف كرد�شتان)باوه، 
مريوان، �شرو( كما قاد و�شارك يف املواجهات التي قامت بها القوات البعثية ل  �شيما 
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على احلدود اجلنوبية الغربية لإيران)الأهواز، �شو�شنكرد، الهويزة، مرتفعات 
»اهلل اأكرب«، ب�شتان، دهالوية( و ا�شت�شهد بتاريخ 31 خرداد 1360 هـ �س.املوافق 

19 �شعبان 1401 يف جبهة �شو�شنكرد دهالوية اأثناء ا�شتباكه مع القوات البعثية 
 املعتدية. 

- باوه:
يف الأيام الأخرية من انت�شار الثورة قامت الأحزاب الكردية الي�شارية 

بتحركات م�شادة للحكومة املركزية وذلك باإثارة النعرة القومية لدى  الأكراد 
ورفع �شعار احلكم الذاتي. وقد بداأت الأحزاب الي�شارية الكردية مواجهتها امل�شلحة 

للثورة الإ�شالمية بالهجوم على مقر مهاباد وانتزاع اأ�شلحة القواعد احلدودية 
وال�شتيالء على مدينة �شرو احلدودية وقتل خم�شة وع�شرين من عنا�شر احلر�س 

الثوري يف مدينة مريوان. وكانت فاجعة پاوه هي املوؤامرة الأخرى لالأحزاب 
الي�شارية الكردية فيما بعد؛ ففي تاريخ 24/5/1358هــ.�س بداأ الهجوم على 

مدينة پاوه، وو�شل ذروته يف منت�شف الليل وظل متوا�شاًل بعنف طوال اليوم 
التايل. وكانت املدينة على و�شك ال�شقوط عندما حلقت املروحية التي كانت تقل 

ال�شهيد �شمران هو وال�شهيد �شرافراز واجلرنال فالحي يف اأجواء املدينة. بعث 
الدكتور �شمران بال�شهيد اجلرنال فالحي يف اأول فر�شة اإىل كرمان�شاه لتوفري 

الأمتعة واملعدات وتقدمي تقرير حول الأو�شاع، بينما اأخذ هو على عاتقه قيادة 
العمليات يف اأ�شواأ ظروف ممكنة. وكانت خطوته الأوىل بعث الأمل من جديد يف 

نفو�س رجال املقاومة يف هذه الظروف ال�شتثنائية؛ فمن بني �شتني من مقاتلي 
احلر�س الثوري القادمني من مناطق اأخرى مل يكن قد بقي �شوى �شتة ع�شر �شخ�شًا، 

من بينهم �شتة اأو �شبعة من اجلرحى، بينما كان الع�شرة الباقون ي�شارعون املوت 
وقد تغلب عليهم التعب والتهالك واجلزع واجلوع يف ظروف �شعبة للغاية بعد اأ�شبوع 

كامل من احل�شار.وپاوه: مدينة تقع غرب اإيران على احلدود العراقية الإيرانية 
�شمن مقاطعة كرمن�شاه وتبعد عنها 112كم، وغالبية �شكانها هم من الأكراد.

- األهواز:
هي عا�شمة ومركز حمافظة خوز�شتان تقع جنوب 

غرب اإيران. 

- سوسنَكرد:
اأ�شّر �شدام على احتالل �شو�شنَكرد بعد اأن يئ�س 

من دخول الأهواز، فهاجم �شو�شنَكرد للمرة الثانية 
وحا�شرت دبابات العدو املدينة ملدة ثالثة اأيام، اإىل اأن 

ا�شتطاع عدد من اأفراده دخول املدينة يف اليوم الثالث. ولأن الدكتور �شمران كان 
�شديد القلق ب�شبب حما�شرة عدد من زمالئه ومقاتليه الأبطال يف تلك املدينة، فاإنه 

وبعد مداولت متعددة مع اآية اهلل اخلامنئي، و�شع اجلي�س على اأهبة ال�شتعداد 
ل�شن هجوم غري متكافئ ولأول مرة؛ كما نظم القوات ال�شعبية وقوات احلر�س 

الثوري بجانب قوات اجلي�س وهاجم العدو من طريق اأهواز �شو�شنَكرد..
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- 2 -

كلمته في لقاء أهالي 
بوشهر في يوم ميالد 

اإلمام علي )ع(

26/6/2010
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اأبارك هذا اليوم لكل الإخوة والأخوات الأعزاء البو�شهريني 

العيد ال�شعيد. لقد قطعتم م�شافًة طويلة، وفوحتم ح�شينيتنا 
باأنفا�شكم املعّطرة املنبعثة من القلوب املوالية.

اإن الذكرى املوجودة يف ذهن تاريخنا عن اأهايل بو�شهر هي 
خاطرٌة �شاطعٌة جدًا وباعثٌة على الإفتخار. مثلما اأ�شار اإمام 

اجلمعة املحرتم1 الذي هو بحمد اهلل عامٌل جنيب ـ اأن لبو�شهر 
تاريٌخ لمٌع ويعد مفخرة. فاأهايل تلك املنطقة ال�شجعان واملوؤمنون 

ا�شتطاعوا مّرات ومّرات اأن يفر�شوا على عدو هذا البلد وهذا 
ال�شعب الرتاجع وتغّلبوا عليه. واإن اأ�شماء علماء بو�شهر امل�شهورين 

الذين ذكرهم وهم وجوٌه معروفة يعتربون بحق من الأ�شماء 
ال�شاطعة يف �شلك علماء ال�شيعة.اأما اإ�شم القائد املوؤمن وال�شجاع 

كال�شهيد رئي�شعلي دلواري فهو من الأ�شماء التي ل زالت جتذب 
قلوب املوؤمنني الذين تعّرفوا على اأحواله وجهاده يف خمتلف 

اأرجاء البلد. واإننا �شاكرون هلل اأنه بعد اإنت�شار الثورة فاإن هذا 
الإ�شم الذي كان ُي�شعى لإخفائه واإبقاء وجهه جمهوًل قد ترّدد 

على الأل�شنة، فُعرف وُمدحت �شخ�شّيته وتعّرف اجلميع على 
حجة الإ�شالم وامل�شلمني �شفائي بو�شهري  -1
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مظلوميته و�شهادته املمتزجة بهذه املظلومية، وفهموا ما جرى. 
ول �شك باأن يومنا هذا يختلف كثريًا عن تلك الأيام. ففي ذلك 

اليوم كان هناك عّدٌة معدودة مع �شاب �شجاع اأ�شطروا اأن يقاوموا 
القدرة الإ�شتعمارية والإ�شتكبارية لربيطانيا مبظلومية؛ ولكن 

اليوم مل يعد رئي�شعلي دلواري قلياًل ومل يعد وحيدًا. فها هم 
�شبابنا الأعزاء وامل�شحون، وهوؤلء التعبويون يف ميدان القتال 
الع�شكري واملواجهة الثقافية وال�شيا�شية، اإنهم اليوم يف اأرجاء 
البالد منت�شرون، وباليقني فاإن بو�شهر هي من تلك املناطق التي 

ين�شاأ فيها اأمثال هوؤلء ويزدادون. ل اأن�شى ال�شفر الذي قمت به 
قبل عدة �شنوات اإىل بو�شهر. فاإنني �شاهدت عن قرب وراأيت بروز 

تلك الروحية الإميانية العميقة ظاهرة يف النا�س. واأنتم اليوم 
تظهرون هذه الروحية اأي�شًا. 

وليعلم اجلميع واعلموا اأنتم اأيها ال�شباب الأعزاء اأّن الزمن 
قد تبّدل. فقد انق�شى ذلك اليوم الذي كانت القوى قادرة على 

تهديد �شعوب هذه املنطقة كما يحلو لها وحتقريها؛ وكلما اأرادوا 
ياأتون بقواتهم وميار�شون ال�شغوط. ف�شعب اإيران اليوم قد ُعرف 

يف العامل كله اأنه �شعٌب مقتدر. والق�شية لي�شت ق�شية املال ول 
ال�شالح ول و�شائل الإعالم التي ميتلك اأعداوؤنا منها األف �شعف 

مما منتلكه؛ الق�شية هي ق�شية الإميان والعزم الرا�شخ والب�شرية 
واإدراك ال�شعب ل�شاأنه وموقعيته وحقه. لقد تك�ّشفت اأيادي القوى 

امل�شتكربة. ومع كل الدعاية التي يقومون بها وبكل هذه الو�شائل 
الإعالمية احلديثة املوجودة يف اأيديهم وزعمهم باأّن الراأي العام 
العاملي يف قب�شتهم، فاإّنه يومًا بعد يوم تت�شافل �شمعة هذه القوى 
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ـ وعلى راأ�شهم اأمريكا ـ بني ال�شعوب اأكرث فاأكرث، وُيفت�شحون اأكرث، 
وتتبلور اأكرث قدرة �شمود ال�شعوب 
ونه�شة القوى ال�شعبية. فامل�شتقبل 

لكم وهو متعّلق بكم. والإقتدار 
احلقيقي حق �شعب اإيران ومتعلق 
ب�شعب اإيران؛ ول ميكن لأي اأحد 

اأن ي�شرفه عن هذا الطريق الذي 
انتهجه.

ح�شنًا، اإن اليوم هو يوم عيٍد 
كبري؛ وهو يوم ولدة �شخ�شية ل 

نظري لها يف تاريخ الب�شرية؛ حيث 
اأننا ل نعرف بعد قد�شية وجود 
خامت الأنبياء )�س( اأي اإن�شان 

بلغ عظمة �شخ�شية اأمري املوؤمنني. 
ويجب اليوم اأن ناأخذ عيديتنا؛ 

وعيديتنا هي يف اأن ناأخذ الدر�س 
والعربة.

اإن �شخ�شية اأمري املوؤمنني)ع( 
ومنذ ولدته واإىل حني �شهادته كانت �شخ�شيًة اإ�شتثنائية يف 

جميع هذه املراحل. فولدته كانت يف جوف الكعبة ـ حيث اأنه 
مل حتدث قبله ول بعده ـ و�شهادة هذا الإن�شان العظيم كانت يف 

امل�شجد ويف حمراب العبادة. وبني هاتني النقطتني كانت كل حياة 
اأمري املوؤمنني)ع( جهادًا و�شربًا هلل وعرفانًا وب�شريًة وحركًة 

ص(
ي )

لنب
ى ا

 إل
ص

شخ
ب 

قر
أ



42

على طريق ر�شا اهلل. ويف بداية طفولته اأودعت يد التدبري 
الإلهي علي بن اأبي طالب ح�شن النبي )�س(. فكان اأمري املوؤمنني 

عليه ال�شالة وال�شالم يبلغ �شت �شنوات حينما جاء به النبي 
)�س( من بيت اأبي طالب اإىل بيته. فرتّبى اأمري املوؤمنني يف ح�شن 
النبي )�س( وحتت ظله. واأثناء نزول الوحي على النبي كان هو 
راء ويف تلك اللحظات  ال�شخ�س الوحيد يف جنب النبي يف غار حمِ
احل�شا�شة، »ولقد كنت اأّتبعه اإّتباع الف�شيل اأثر اأمه«.. كان يتبع 
النبي ول ينف�شل عنه دومًا، ويتعّلم منه دائمًا. وهو نف�شه يقول 

يف نهج البالغة يف اخلطبة القا�شعة: »ولقد �شمعت رّنة ال�شيطان 
حني نزل الوحي فقلت يا ر�شول اهلل ما هذه الرّنة، فقال: هذا 
ال�شيطان قد اآي�س من عبادته«، ثم قال له النبي)�س(: »اإنك 

ت�شمع ما ا�شمع وترى ما اأرى«. فهذا القرب الذي كان لأمري املوؤمنني 
من النبي حتقق منذ مرحلة الطفولة. ففي مرحلة الطفولة اآمن 

بالنبي، و�شّلى معه، وجاهد معه، و�شّحى من اأجله. وطوال حياته، 
�شواء يف حياة النبي، اأو بعد رحيله، يف املراحل املختلفة، بذل 

كل جهده من اأجل اإقامة احلق واإقامة دين اهلل وحفظ الإ�شالم. 
وبقول النبي الأكرم )�س(، اإن اأمري املوؤمنني كان ميزان احلق. وقد 

ُنقل بطرق ال�شنة وال�شيعة: »علي مع احلق واحلق مع علي يدور 
حيثما دار«؛ فاإذا كنتم تريدون احلق فانظروا اإىل علي اأين يقف، 

وماذا يفعل، واإىل اأين ي�شري. هكذا كانت حياة اأمري املوؤمنني.
يجب اأن نقراأ نهج البالغة ونتعّلم منه. ويف الع�شر الأخري 

تعّرف الكثري من املفّكرين والعلماء غري امل�شلمني ـ ولي�س امل�شلمني 
فقط ـ  تعّرفوا اإىل نهج البالغة؛ وقراأوا كلمات اأمري املوؤمنني 
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كم املج�ّشمة من هذه الكلمات وتعّلموا منها  و�شاهدوها و�شمعوا احلمِ
وُده�شوا من عظمة هذا الكالم و�شاحبه. وعلينا اأن نتوّجه اإىل 

نهج البالغة اأكرث من هذا. وعلينا اأن نتعّلم منه اأكرث؛ فينبغي اأن 
ن�شتفيد اأكرث من هذا البحر الزّخار حلكمة اأمري املوؤمنني؛ فاإنه 

يبنّي جميع اأبعاد امل�شوؤولية ويعّلمنا جميع الدرو�س. ولعلماء اأهل 
ال�شنة الكبار تعابري ب�شاأن هذه الكلمات جتعل املرء مدهو�شًا. 

فاأمري املوؤمنني لي�س لل�شيعة فقط، فاإن كل اأهل الإ�شالم وكل اأولئك 
الذين يعي�س حب الإ�شالم يف قلوبهم ي�شاهدون علي بن اأبي 

طالب عليه ال�شالة وال�شالم يف قمة العظمة العلمية واملعنوية 
والأخالقية والإن�شانية والإلهية.

فحياة اأمري املوؤمنني كلها در�ٌس. من بني ما ي�شاهده املرء من 
�شلوكيات اأمري املوؤمنني ـ التي ت�شمل جميع اخل�شال احل�شنة 

لالإن�شان وللحاكم ـ فاإن اأ�شمى هذه اخل�شائ�س ليومنا هذا هي 
ق�شية التب�شرة واإعطاء الب�شرية لأولئك الذين يحتاجون اإليها؛ 

اي تبيني الأجواء وتو�شيحها. ففي جميع املراحل كانت هذه 
ال�شجاعة الالمتناهية وهذه الت�شحية العظيمة من اأجل توعية 
النا�س واإ�شفاء العمق على تفكريهم واإميانهم. ففي معركة �شّفني 

عندما كان الطرف املقابل ي�شعر باأنه �شُيهزم، ولأجل اأن يوقف 
احلرب رفع امل�شاحف على الرماح، فجاء عّدة اإىل اأمري املوؤمنني 

و�شغطوا عليه حتى ي�شّلم ويوقف احلرب، وطرحوا ق�شية 
القراآن. وكان عماًل تزويريًا، عجيبًا. فخّطاأهم اأمري املوؤمنني 

وقال لهم اأنكم ل تعلمون. فالذين يعر�شون القراآن اليوم كحكٍم 
ل يعتقدون به. فاإنني اأعرفهم: »اإنني عرفتهم اأطفاًل ورجاًل«، 
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اأي اأن اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم كان قد 
�شاهدهم يف طفولتهم وعندما 

كربوا: »فكانوا �شّر اأطفال و�شّر 
رجال«، فاإنهم مل يوؤمنوا بالقراآن 
فاإذا �شاقت عليهم الأر�س اأبرزوا 

القراآن. لكن هوؤلء مل ي�شتمعوا 
واأ�شّروا حتى حلت تلك اخل�شارة 

بعامل الإ�شالم.
اإن اأمري املوؤمنني هو اأهل 

التب�شرة. ونحن اليوم بحاجٍة 
اإىل هذه الب�شرية. اليوم اإن 

اأعداء العامل الإ�شالمي واأعداء 
الوحدة الإ�شالمية نزلوا اإىل 

امليدان من خالل الو�شائل 
الدينية والو�شائل الأخالقية؛ 
فينبغي احلذر. فعندما يريدون 

اأن يخدعوا الراأي العام غري 
الإ�شالمي ياأتون على اإ�شم حقوق 

الإن�شان والدميقراطية؛ وعندما يريدون خداع الراأي العام 
الإ�شالمي ياأتون باإ�شم القراآن والإ�شالم؛ يف حني اأنهم ما اآمنوا، ل 

بالإ�شالم ول بالقراآن ول بحقوق الإن�شان. فعلى الأمة الإ�شالمية 
اأن تعرف هذا. واإن �شعب اإيران وطوال هذه ال�شنوات الثالثني 

اختربهم، وعلينا جميعًا اأن ندرك هذا.
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فاأمري املوؤمنني يف تلك اللحظة من اخلداع والفتنة اأ�شار اإىل 
اأ�شحابه قائاًل: »اأم�شوا على حقكم و�شدقكم«. فال ترتكوا هذا 

الطريق احلق وهذه احلركة ال�شادقة ول ت�شّيعوها ول ت�شمحوا 
للتزلزل اأن يدخل قلوبكم من خالل كلمات املفتنني، »اأم�شوا على 

حقكم و�شدقكم«، فاإن طريقكم طريق ال�شدق. واإن خا�شية 
مرحلة الفتنة ـ كما ذكرنا مرارًا ـ هي اأنها تثري الغبار وتعمي 

الأب�شار ب�شبابها. حيث اأن النخبة قد ُتبتلى باخلطاأ والإ�شتباه. 
وهنا يلزم وجود املعَلم وال�شاخ�س. وال�شاخ�س هو ذلك احلق 

وال�شدق والبّينة املودعة عند النا�س. واأمري املوؤمنني ُيرجع النا�س 
اإليها. واليوم نحن بحاجة اإىل ذلك ال�شيء. 

يقول لنا الإ�شالم اأنه ينبغي اإدارة وهداية املجتمع الإ�شالمي 
وفق قوانني الإ�شالم وكذلك تكون حياته. الإ�شالم يقول اأنه 

ينبغي التعامل بقوة مع الأعداء املعتدين؛ وينبغي اأن يكون هناك 
حدوٌد وا�شحة و�شّفافة معهم. الإ�شالم يقول ل تنطلي عليكم 
خدع الأعداء. وهذا هو اخلط الوا�شح لأمري املوؤمنني. فنحن 

اليوم بحاجة اإىل هذا اخلط الوا�شح.
وبالطبع فاإن �شعب اإيران بربكة الثورة هو �شعٌب واٍع. والكثري 

من مع�شالت هذا البلد قد ُحّلت بف�شل ب�شرية هذا ال�شعب. وكثريًا 
ما ي�شاهد املرء اأن جماهري ال�شعب ترى وتفهم احلقائق ب�شكل 

اأف�شل من بع�س اخلوا�س والنخب؛ وذلك لأن تعّلقاتهم اأقل. وهذه 
من النعم الكربى. اإخواين واأخواتي الأعزاء! اإعلموا، وعلى �شعب 

اإيران كله اأن يعلم، اأن �شعب اإيران قد اأظهر ثباته على طريق 
التحرك باجتاه الأهداف والقيم الإ�شالمية الرفيعة، و�شوف 
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يحفظ ثباته هذا بتوفيق اهلل وف�شله.
اإن �شعب اإيران يريد اأن يكون �شعبًا �شعيدًا مرفهًا يتحلى 

بالكمال والأخالق والعزة والإقتدار يف ظل الإ�شالم. وقد حتّرك 
هذا ال�شعب على هذا الطريق وتقّدم وحقق اإجنازات كربى. وما 

ت�شاهدونه اليوم يف و�شعنا احلايل ـ هذه التطورات وهذه القدرات 
وهذه الإمكانات العظيمة، مما هو من ثوابت وحتميات ال�شعارات 
الأ�شا�شية للثورة ـ  مل يتحقق بب�شاطة؛ ف�شعب اإيران قد اأجنزها 
بقدراته وب�شريته و�شوف ي�شتمر على هذا الطريق بتوفيق اهلل. 

فامل�شتقبل ل�شعب اإيران. واإن كيد الأعداء ومكر الأ�شرار لن 
يتمكن من ثني هذا ال�شعب عن امل�شي يف طريقه، ولن يتمكن من 
حرفه عنه. اإن ب�شرية �شبابنا اليوم بحمد اهلل ب�شرية ممتازة. 
ففي امليادين املختلفة، اإن �شبابنا ينجزون اأعماًل كربى؛ ويجب 
اأن يزداد هذا الأمر يومًا بعد يوم. ينبغي اأن يزداد ثبات القدم 
هذا وهذا ال�شمود وهذا التاآلف والإن�شجام الوطني. ويجب اأن 

يزداد يومًا بعد يوم هذا التم�شك بال�شعارات الإ�شالمية والتم�شك 
بالقراآن والتم�شك ب�شرية اأهل البيت عليهم ال�شالم وبكلمات اأمري 

املوؤمنني.
ومب�شيئة اهلل �شي�شاهد �شبابنا ذلك اليوم الذي ي�شعر فيه 
الأعداء الغالظ الظاملون على م�شتوى الدول والعامل اأنهم لن 
يتمكنوا من فر�س اإرادتهم على �شعب اإيران. اأعان اهلل �شعبنا 

العزيز وم�شوؤولينا احلري�شني واأهل اخلدمة، حتى يقّربوا ب�شعيهم 
املخل�س هذا الهدف وباأعمالهم اإن �شاء اهلل، ذلك الزمان.

ن�شاأل اهلل تعاىل اأن يحفظكم، واأن يوؤيدكم واأن يوؤجركم 
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على هذا العناء الذي جّت�شمتموه فقطعتم هذه امل�شافة الطويلة 
اإن �شاء اهلل. واأر�شل لكل اأهايل 

بو�شهر الأعزاء اأي�شًا من خاللكم 
�شالمي وحمبتي. واإن �شاء اهلل 

ير�شى اهلل عنكم ويفرح روح 
اإمامنا العظيم املطّهر بكم ون�شاأل 
اهلل اأن يح�شر �شهداءنا الأعزاء 

و�شهداء بو�شهر الأعزاء مع 
اأوليائهم. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته
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وقفة مع الخطاب:

- بوشهر:
اإحدى املقاطعات الثالثني للجمهورية الإ�شالمية الإيرانية، تقع يف جنوب 

البالد، ولها امتداد على �شاحل اخلليج الفار�شي. ت�شم املقاطعة ت�شعة مدن، كما 
وت�شم اإحدى املفاعل النووية الإيرانية. 

- والدة أمير المؤمنين في الكعبة:
نَي )ع( الَّتمِي مَلْ َتُكْن  نمِ ريمِ امْلُوؤْممِ يَلةمِ اأَممِ لَُّة َف�شمِ يَم: عمِ دمِ ْبنمِ َعلمِيِّ ْبنمِ اإمِْبَراهمِ مَّ عن حُمَ

ْلُق َو َع�ُشَر  َمَة  اأَ�َشٍد الطَّ َّا اأََخَذ َفاطمِ أََحٍد َقْبَلُه َوَل َبْعَدُه اأَنَُّه ُولمَِد يفمِ اْلَكْعَبةمِ َو َذلمَِك اأَنَُّه مَل لمِ
نَي  نمِ رَي امْلُوؤْممِ َلَدُة اأَْخَرَجَها اأَُبو َطالمٍِب يفمِ َجْوفمِ اللَّْيلمِ َفاأَْدَخَلَها اْلَكْعَبَة َفَوَلَدْت اأَممِ َعَلْيَها اْلومِ

. ُه يفمِ اْلَكْعَبةمِ َد اأََحٌد َغرْيُ مِ َعَلْيهمِ َو َما ُولمِ َلَواُت اهللَّ �شَ
بحار الأنوار[

- الخطبة القاصعة:
ا�شتكباره،  َعلى  اإبلي�س،  ذم  تت�شمن  وهي  البالغة،  نهج  يف  الثالثة  اخلطبة  هي 
احلمية،  وتبع  الع�شبية  اأظهر  من  اأول  واأنه  ال�شالم(،  لدم)عليه  ال�شجود  وتركه 

وحتذير النا�س من �شلوك طريقته.

- الشهيد رئيسعلي دلواري:
كان قائدًا �شجاعًا وبطاًل با�شال قاد ثورة اجلماهري يف 

منطقة تنك�شتان التابعة ملدينة بو�شهر �شد الجنليز حتي نال 
ال�شهادة يف يوم 1 �شباط قبل 94 عاما م�شّرجًا بدمه ليفتح 

الطريق اأمام الثوار والحرار ملوا�شلة ال�شري لالنعتاق من 
العبودية واحل�شول على احلريه وال�شتقالل.
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- “أمضوا على حقكم وصدقكم”:
َها  رمِ َظاهمِ نَي َرَجَع اإمِىَل اْلُكوَفةمِ َوُهَو بمِ جمِ حمِ ْلَخَوارمِ نَي )ع( لمِ نمِ ريمِ امْلُوؤْممِ ْن َكاَلممِ اأَممِ مقطع ممِ

اَها: َقْبَل ُدُخولمِهمِ اإمِيَّ
اْلَفْلجمِ  يهمِ َكاَن اأَْوىَل بمِ َناءمِ َعَلْيهمِ اللَُّهمَّ اإمِنَّ َهَذا َمَقاُم َمْن ُفلمَِج فمِ مِ َو الثَّ  َبْعَد َحْمدمِ اهللَّ

ياًل َن�َشْدُتُكْم  لُّ �َشبمِ �شَ َرةمِ اأَْعمى  َواأَ َت َفُهَو يفمِ اْلآخمِ يهمِ اأَْو َعنمِ َف فمِ َياَمةمِ َوَمْن ُنطمِ َيْوَم اْلقمِ
مِ ُقْلُت َلُكْم  َتابمِ اهللَّ يُبُهْم اإمِىَل كمِ َف َفُقْلُتْم جُنمِ احمِ نَي َرَفُعوا امْلَ�شَ مِ اأَ َتْعَلُموَن اأَنَُّهْم حمِ اهللَّ بمِ

ْبُتُهْم َوَعَرْفُتُهْم  حمِ يٍن َوَل ُقْراآٍن اإمِينِّ �شَ َحابمِ دمِ �شْ اأَ ْنُكْم اإمِنَُّهْم َلْي�ُشوا بمِ اْلَقْوممِ ممِ اإمِينِّ اأَْعَلُم بمِ
ا َرَفُعوا  َ ُكْم اإمِمنَّ ْدقمِ ُكْم َو �شمِ وا َعَلى َحقِّ َجاٍل اْم�شُ َجاًل َفَكاُنوا �َشرَّ اأَْطَفاٍل َو�َشرَّ رمِ اأَْطَفاًل َورمِ

ي َوُقْلُتْم َل َبْل َنْقَبُل  يَدًة َفَرَدْدمُتْ َعَليَّ َراأْيمِ يَعًة َوَوْهنًا َوَمكمِ َف َخدمِ احمِ همِ امْلَ�شَ اْلَقْوُم َلُكْم َهذمِ
ْطُت  َتاَب ا�ْشرَتَ ا اأََبْيُتْم اإمِلَّ اْلكمِ اَي َفَلمَّ َيَتُكْم اإمِيَّ ْنُهْم َفُقْلُت َلُكُم اْذُكُروا َقْويلمِ َلُكْم َو َمْع�شمِ ممِ

ُحْكممِ  يَتا َما اأََماَتُه اْلُقْراآُن َفاإمِْن َحَكَما بمِ ْن مُيمِ َيا َما اأَْحَياُه اْلُقْراآُن َواأَ َكَمنْيمِ اأَْن ُيْحيمِ َعَلى احْلَ
َما  همِ ْن ُحْكممِ َبَيا َفَنْحُن ممِ ْن اأَ َتابمِ َواإمِ ا يفمِ اْلكمِ َ اْلُقْراآنمِ َفَلْي�َس َلَنا اأَْن ُنَخالمَِف ُحْكَم َمْن َحَكَم مبمِ
َماء،مِ َفَقاَل )ع(:  َجاُل يفمِ الدِّ ُم الرِّ َنا اأَ َتَراُه َعْدًل ُيَحكَّ ْ جمِ َفَخربِّ َوارمِ َبَراٌء َقاَل َبْع�ُس اخْلَ

ا ُهَو َخطٌّ َم�ْشُطوٌر َبنْيَ  َ ْمَنا اْلُقْراآَن َو َهَذا اْلُقْراآُن اإمِمنَّ ا َحكَّ َ َجاَل اإمِمنَّ ممِ الرِّ اإمِنَّا مَلْ ُنَحكِّ
ي َجَعْلَتُه  َنا َعنمِ اْلأََجلمِ الَّذمِ ْ َجاُل َقاُلوا َلُه:  َفَخربِّ همِ الرِّ ا َيَتَكلَُّم بمِ َ ُق َو اإمِمنَّ َتنْيمِ َل َيْنطمِ َدفَّ

همِ  لمَِح يفمِ َهذمِ َ اأَْن ُي�شْ ُ َو َلَعلَّ اهللَّ َت اْلَعاملمِ ُل َو َيَتَثبَّ اهمِ َيَتَعلََّم اجْلَ يَما َبْيَنَك َو َبْيَنُهْم، َقاَل: لمِ فمِ
ْم. همِ رمِ ْندمِ اآخمِ ْن عمِ ُ َو َرَحُلوا ممِ َمُكُم اهللَّ َرُكْم َرحمِ �شْ ةمِ اْدُخُلوا ممِ مَّ همِ اْلأُ اْلُهْدَنةمِ اأَْمَر َهذمِ
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كلمته عند لقاء رئيس 
السلطة القضائية 

ومسؤوليها
بحضور أهالي شهداء 
السابع من شهر تير

2010 06 28
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نرحب بكم كثريًا اإخواين واأخواتي الأعزاء! �شواء م�شوؤويل 
ال�شلطة الق�شائية املحرتمني او الإخوة والأخوات، بقية ال�شهداء 

الأعزاء والأباة الذين ا�شت�شهدوا يف ال�شابع من �شهر تري. وهنا 
�شاأذكر كلمًة فيما يتعلق بتلك ال�شهادة الكربى والعظيمة الأثر، 

وكذلك جملًة فيما يتعلق بال�شلطة الق�شائية.
اإن اخلا�شية الطبيعية لل�شهادة هي اإيجاد الربكة 

والإ�شتمرارية والمتداد يف احلركة املتجهة نحو ال�شمو 
والتكامل. وال�شبب يف اأن اهلل تعاىل يعّرف عن ال�شهيد يف القراآن 

باأنه حي ويف العرف الإ�شالمي واإ�شطالح املت�شّرعة باملقتول يف 
�شبيل اهلل ـ ال�شهيد يعني ال�شاهد الناظر واحلا�شر ـ  هو اأن دم 

ال�شهيد ل ي�شيع؛ و�شخ�شية ال�شهيد هي تبلور تلك القيم والآمال 
والتطلعات التي كان يعي�شها والتي لن مُتحى من بني النا�س؛ هذه 
هي خا�شية ال�شهادة. واأولئك الذين اأدركوا هذه احلقيقة بعمٍق 

و�شّدقوا بها ل ميكن اأن ُيح�شب القتل يف �شبيل اهلل عندهم �شياعًا 
اأو ت�شييعًا باأي وجٍه؛ بل هو افتخاٌر واإقباٌل كبرٌي فهم يريدونه 

ويطلبونه من اهلل؛ فهو ميّثل حاجة كربى يعر�شونها يف ذكرهم 
ومناجاتهم مع اهلل.
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وبنظري اإن من اأعظم واأ�شمى من �شلك هذا الطريق هم 
�شهداء ال�شابع من تري. فالكثري منهم عرفناهم عن قرب؛ �شواٌء 

يف �شاحات املواجهة اأو يف الأحداث التي جرت بعد انت�شار 
الثورة؛ فقد خربناهم وراأيناهم وعرفناهم؛ ويف احلقيقة كانوا 
قد و�شعوا اأرواحهم على الأكف وباتوا م�شتعدين لل�شهادة. وما 

كانوا ليخافوا اأو يرتعبوا لو و�شلهم خرب يفيد اأنهم �شي�شت�شهدون 
على هذا الطريق،  بل �شيكون ذلك لهم ر�شا وب�شارة. وعلى راأ�س 

هوؤلء �شهيدنا الكبري والعزيز اآية اهلل البه�شتي؛ الذي كان اإن�شانًا 
معتقدًا موؤمنًا خمل�شًا �شادقًا جمدًا يف العمل؛ والذي كان ل يقول 

اإل ما يعتقده، وما كان يعتقد به يلتزم به يف العمل. كان يعرف 
الأخطار وامليدان واأنه مليٌء بالألغام. ففي كل حلظٍة و�شاعٍة كان 

خطر املوت حميقًا، لكنه يف نف�س الوقت وبدون حماباة وبالنظر 
اإىل الهدف كان يتقّدم على هذا الطريق دون خوف اأو وجل. 

لقد كانت هذه من خ�شائ�س هذا ال�شهيد العزيز. كان منطقيًا 
وملت�شقًا بالأ�شول واملباين؛ كان ُيعّد من الأ�شوليني باملعنى 

احلقيقي للكلمة. ومل يكن ليجامل اأحدًا اأو يهادن على ح�شاب 
الأ�شول. كنا ن�شاهد ذلك، وكان البع�س ي�شعون باحليلة واخلداع 

والأ�شاليب املتعارفة والعادية جذبه اأو جعله يتنازل عن مواقفه 
اأو حمله على املما�شاة؛ لكنه كان ثابتًا على مواقفه. وهكذا يكون 

الأ�شخا�س التاريخيون واملوؤثرون؛ هكذا يظهرون يف املجتمع 
وتبقى ذكراهم {اإن الذين قالوا ربنا اهلل ثم ا�شتقاموا}. 
القول �شهٌل والعمل �شعٌب والإ�شتمرار على العمل اأ�شعب بدرجات. 

البع�س فقط يقولون؛ والبع�س يظهرون هذا القول بالعمل 
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ولكنهم ل يقدرون على حتّمل حوادث الدنيا اأو ال�شمود بوجه 
الأعا�شري واإ�شتهزاء امل�شتهزئني 

والطعن والعداوات املجحفة؛ لهذا 
يتوقفون؛ والبع�س ل يكتفون 

بهذا التوقف بل يرتاجعون؛ واأنتم 
ترون. 

هذا الذي اإذا قال فاإمنا يقول 
من اأعماق اإعتقاده اخلال�س 

واجلازم، ويلتزم مبا يقول بقوة 
العزم املوؤمن وال�شجاع وي�شتمر 

بهذه احلركة ب�شرٍب فاإن اهلل 
تعاىل يقول يف كتابه: {واهلل 

يحب ال�شابرين} ـ فهذا اأ�شا�س 
حمبة اهلل تعاىل ـ هناك تكون 
القيمة؛ ومثل هذه ال�شخ�شية 

يبقى اإ�شمها موؤثرًا، وي�شبح 
طريقها لل�شالكني د�شتورًا ويبقى 
وجهها. رحمة اهلل على ال�شهيد 

به�شتي؛ رحمة اهلل على اأولئك الذين ا�شت�شهدوا معه؛ رحمة اهلل 
على �شهداء طريق الإ�شالم. 

والأثر املبا�شر والفوري لهذه ال�شهادة كان اأن تلّب�س النظام 
الإ�شالمي يف اآن واحد باملزيد من اخللو�س واأ�شحت حقانيته 

ثابتًة وا�شتقرت واقعيته يف املجتمع. هذه كانت خا�شية هذه 
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ال�شهادة. فقد �شقطت الأقنعة وا�شتحكمت اجلمهورية الإ�شالمية 
وكذلك منطق اإمامنا الكبري؛ و�شار نظام اجلمهورية الإ�شالمية 

اجلديد يف ذلك اليوم م�شتحكمًا وا�شتطاع اأن يتقدم. يف تلك 
الظروف ال�شعبة ويف الوقت الذي كان العدو الع�شكري املعتدي 

يتغلغل خفية يف اأجزاء مهمة من املناطق احل�شا�شة لرتاب 
اجلمهورية الإ�شالمية ـ فانظروا اأية اأحوال �شعبة كانت تلك 

الأحوال، واأية حادثة مزلزلة بح�شب الظاهر كانت تلك احلادثة 
ـ ولكن اأي اأثر بّناء وعظيم لهذه ال�شهادة كان على الثورة. 

اأعزائي! ما دامت ال�شهادة )بهذا امل�شتوى من الإعتبار( 
موجودًة يف قامو�شنا، يف ثقافتنا، يف منطقنا، فاعلموا اأنه ل ميكن 

لأية قدرة ـ �شواء القوى امل�شتكربة احلالية، اأو ما هو اأقوى منها 
بدرجات ـ التغلب على اجلمهورية الإ�شالمية و�شعب اإيران.

واأما فيما يتعلق بال�شلطة الق�شائية. ففي احلقيقة اإن ال�شلطة 
الق�شائية متّثل قطاعًا اإ�شتثنائيًا بح�شا�شيته يف نظام البلد. وهذا 

الأمر موجوٌد يف كل العامل. فدور جهاز الق�شاء هو دوٌر م�شريٌي 
وحيوي. لكن يف نظام اجلمهورية الإ�شالمية الذي يقوم نظامه 

وم�شروعيته على اأ�شا�س احلق والعدل ـ فهذا هو الأ�شل الأ�شا�شي 
لنظامنا ـ فاإن ح�شا�شية جهاز الق�شاء تت�شاعف. 

ح�شنًا، فيما يتعلق بق�شايا هذا اجلهاز، فاإننا طوال هذه 
اللقاءات ال�شنوية ذكرنا العديد من امل�شائل، وقد قام روؤ�شاء هذه 

ال�شلطة املحرتمون بذلك اي�شًا. ويف الأم�س يف ذلك الإجتماع 
اجليد لل�شلطة الق�شائية ـ فاأنا العبد قد �شاهدت خال�شًة عنه يف 

التلفزيون ـ عر�س الروؤ�شاء املحرتمون لل�شلطات الثالث م�شائل 
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جيدة ومطالب �شحيحة. ول �شك باأن الكالم اجلميل م�شاألٌة، اأما 
اإمكانية حتققه وحتققه فيما بعد وا�شتمراره فهو م�شاألٌة اأخرى 

حتتاج اإىل اجلد والجتهاد.
وبحمد اهلل فاإن ال�شلطة الق�شائية اليوم تتمتع بو�شعية 

جيدة. فرئي�س ال�شلطة املحرتم �شخ�شية عاملة وجمتهد فا�شل واٍع 
يتمتع بطاقة �شبابية واإمكانيات كثرية؛ حيث ي�شاهد املرء خالل 

هذه املدة الق�شرية التي اأنيطت به هذه امل�شوؤولية اأن الكثري من 
املطالب والأعمال التي يتوقعها القانون من ال�شلطة الق�شائية اإما 

اأنها حتققت اأو هي قريبة من التحقق؛ وكل هذه مبعث الأمل.
وكما اأ�شري فاإن املجموعة  التي متثل امل�شوؤولني الأ�شا�شيني 

يف ال�شلطة الق�شائية هي جمموعة نظيفة �شليمة ذات �شوابق 
اًل. وعلى  ح�شنة، خبرية وحري�شة؛ وهو ما يجعل الإن�شان موؤمِّ

م�شتوى هذه ال�شلطة هناك بحمد اهلل عدٌد غري قليل من الق�شاة 
الأفا�شل الواعون ال�شجعان واأ�شحاب ال�شرية احل�شنة؛ فهذه كلها 

وقائع موجودة. ومع مرور الوقت تظهر الزوايا املعتمة وُتعرف 
الأعمال الالزمة وتو�شع اخلطط اجليدة اأو يتم ا�شت�شعارها؛ فهذه 

كلها باعثٌة على الأمل. لكن اأر�شية وجود هذا الأمل والتفاوؤل 
يجب اأن توؤدي اإىل حتّرك وا�شٍع وجاد من اأجل اأن يثمر هذا 

الأمل؛ ومن اأجل اأن تظهر ال�شلطة الق�شائية على حقيقتها. لقد 
قلنا مرارًا اأنه يجب ان ت�شل ال�شلطة الق�شائية اإىل و�شعيٍة بحيث 

اأن كل من ي�شعر باملظلومية يكون لديه الأمل باأن يذهب اإليها 
وياأخذ حقه ويرفع مظلوميته، وكل ذلك على م�شتوى البلد ويف 

مناطقه. فيجب اإيجاد هذا الأمل يف قلوب جميع اأفراد هذا البلد. 
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ول �شك باأن هذا الأمل ل ياأتي بب�شاطة؛ 
فيجب اأن تتالزم املراجعات 

الق�شائية مع النتائج العادلة 
واملن�شفة حتى يتحقق هذا 

الأمل بالتدريج يف قلوب النا�س. 
وبالطبع فاإنني ل اأريد اأن اأقارن 

بني ال�شلطة الق�شائية اليوم 
وال�شلطة الق�شائية ملا قبل 

الثورة ويف ع�شر الطاغوت؛ 
فاأولئك الذين �شاهدوا تلك 

الأيام يعلمون اأن املكان الذي مل 
يكن فيه اأي اأمل عند الإن�شان هو 

ال�شلطة الق�شائية؛ ما كان اأحٌد 
لي�شعر اأنه اإذا دّق هذا الباب 

�شوف يرجع را�شيًا؛ كال، ففي 
عمق ال�شلطة الق�شائية كان 

النهج الظامل النا�شئ من الغفلة 
وعدم التقوى كثريًا اإىل درجة 

اأنه ما كان اأحٌد لياأمل بال�شلطة الق�شائية اأبدًا، اإل بالر�شوة واملال 
والقوة واأمثالها؛ لهذا فاإننا ل نريد اأن نقارن �شلطتنا الق�شائية 
اليوم مع تلك ونر�شي اأنف�شنا قائلني اأنه بحمد اهلل لدينا اليوم 
ق�شاة اأفا�شل من�شفني يوؤدون اأعماًل جيدة؛ اإننا نريد اأن نقارن 

ال�شلطة الق�شائية بذلك الو�شع الذي يليق بنظام اجلمهورية 
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الإ�شالمية. وهذا ما يقت�شي �شعيًا. 
ومن هذه امل�شاعي ا�شتقطاب العنا�شر املوؤمنة والعلمية 
واملن�شفة اإىل ال�شلطة الق�شائية. ول �شك باأن هذه املوارد 

الب�شرية اجليدة حتتاج يف الداخل اإىل الإ�شراف والرقابة من 
�شلطاٍت عليا واإدارٍة لأعمالها. فالإن�شان اجلّيد يكون عر�شة 

الزلل والإنحراف. فلي�س الأمر اأن كل اإن�شان جيد يبقى كذلك؛ 
كال فالإمتحانات للجميع ويجب مراقبة اإحتمال الزلل يف جميع 

الأحوال. وهذا حتّرك يتعلق باملوارد الب�شرية له اأهميته. 
وال�شيء الذي ل يقل اأهمية عن ق�شية املوارد الب�شرية، 
ق�شية هيكلة ديوان ال�شلطة الق�شائية. فيجب ال�شعي دائمًا 

لتجديد الهيكليات وحتديث و�شعية ال�شلطة من حيث جمموع 
هيكليتها. ول يعني ذلك اأن ن�شلب تنظيم ال�شلطة الق�شائية 

ثباتها؛ كال بل ثبات واإ�شتقرار يف الوقت الذي ننظر فيه بنظرة 
نّقادة اإىل الأ�شاليب التنظيمية اخلاطئة التي يعود بع�شها اإىل 

الإرث املا�شي وبع�شها اإىل تقليد الدول الأوروبية والتي عّف 
عليها الزمن عندهم. فهذه نقطة مهمة ويجب الإلتفات اإليها. 

فقد يكون التنظيم بحيث ي�شّعب عمل املرافعة، ويوؤدي اإىل نتائج 
غري مطمئنة ويجعل الأ�شخا�س اجليدين ي�شتغرقون فيه، وهذه 

ق�شية يف طور التحقق ويجب الإلتفات اإليها دائمًا. 
واأحدها ق�شية القوانني. يجب الإلتفات اإىل القوانني 

واملقررات داخل ال�شلطة الق�شائية واإعادة النظر فيها من اأجل 
الإتيان بقوانني لزمة اإىل ال�شاحة. طبعًا، نحن مطلعون على اأن 
القوانني الق�شائية واجلزائية تخ�شع لعجلة الت�شويب بتف�شيٍل 
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د اأحد  كبري؛ وينبغي تعميم هذا على كل القوانني، فقد يوجمِ
القوانني اخلاطئة املوروثة عن ع�شر الطاغوت ـ وهو الع�شر الذي 

كان اأ�شا�س ال�شلطة الق�شائية فيه مبنيًا على اخلطاأ ـ امل�شاكل. 
والتعار�س بني القوانني يوجد م�شكالت عديدة للمحاكم. قلنا يف 

ال�شنة املا�شية اأن عدم اإنطباق اأحكام املحاكم البدوية مع املحاكم 
الالحقة الإ�شتئنافيه اأكرثه نا�شٌئ من هذه امل�شكالت؛ فيجب 

اإ�شالح هذه الأمور. ول �شك باأنه عمٌل ثقيٌل وعظيم.
واأحد الأ�شياء الالزمة يف جمموعة ال�شلطة الق�شائية عبارة 

عن عدم اإدخال احلب والبغ�س والنزاعات والتيارات ال�شيا�شية 
اإليها.. فمن املخاطر الكربى اأن توؤثر النزاعات ال�شيا�شية على 
املجرى ال�شحيح للق�شاء وعلى ذهن القا�شي وعلى ذهن املفّت�س 

واملجموعة التي حترك عجلة متابعة امللفات. ح�شنًا، اإن املجريات 
ال�شيا�شية حتدث واجلرائد تكتب والإذاعات اخلارجية تقول، 

العدو يقول، الأجنحة املختلفة تتحدث فال ينبغي اأن يوؤثر 
اأي منها هنا. ومن اأ�شعب اأعمال ال�شلطة الق�شائية هي اأن تناأى 
ُلوا  بنف�شها عن تاأثري هذه التيارات؛ وهو قوله تعاىل: {اْعدمِ
ْقوى } الذي ُتلي علينا. فالآية تقول: {َول  ُهَو اأَْقَرُب لمِلتَّ

ُلوا} اأي ل تغلبكم  ُكْم �َشَناآُن َقْوٍم َعلى  اأَلَّ َتْعدمِ َمنَّ َيْجرمِ
اأحا�شي�شكم، ول توؤثر يف اأحكامكم وق�شائكم عداواتكم ـ وهنا 

الآية ال�شريفة ذكرت العداوات، ولكن املحبة هي على هذا املنوال 
ُلوا ُهَو اأَْقَرُب  اأي�شًا. ول تخرجكم عن جاّدة العدل. {اْعدمِ

ْقوى } والتقوى هي تلك املراقبة؛ مراقبة النف�س ومراقبة  لمِلتَّ
امل�شري لكي ل ن�شقط وُنبتلى بامل�شاكل، فهي تقول: هكذا تنجون من 
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قب�شة امل�شكالت؛ هكذا ميكنكم اأن ت�شريوا على الطريق و�شط هذه 
الأ�شواك العجيبة والغربية وتتقدموا بدون �شرٍر {اإعدلوا هو 

اأقرب للتقوى}.
واأحد م�شاديق الأمر ومناذجه هو اأن ل يوؤّثر اجلو ال�شيا�شي 

الذي ت�شنعه الأيادي املختلفة على ال�شلطة الق�شائية. وبالطبع 
فاإن العمل لي�س �شهاًل، قوله �شهٌل ولكن القيام به �شعٌب جدًا، 

فينبغي اأن يقتنع املرء باإن�شاف. 
ولو حتقق هذا �شيقتنع النا�س عندها بال�شلطة الق�شائية 

واإجراءاتها وقراراتها و�شي�شعرون بالقناعة على امل�شتوى الفكري 
والذهني؛ واإن مل يكونوا را�شني على امل�شتوى القلبي عن هذا 

احلكم؛ ولكنهم �شيقتنعون. ولو اأردنا اأن نقدم ت�شبيهًا واإن كان 
ناق�شًا، فهذا مثل التحكيم يف امليادين الريا�شية، فعندما يقول 

احَلَكم اأن هذا �شحيٌح وهذا خطاأ فاإن اجلميع ي�شّلمون له. من 
املمكن اأن يت�شّرف بع�شهم ب�شكل �شّيئ، ولكنه ُيعّد جمرد ت�شرف 

�شيئ مع اأن اجلميع يقبلون. ول �شك باأن الفرق بني هذا التحكيم 
وذاك التحكيم كالفرق بني  الأر�س وال�شماء؛ ولكن يجب اأن نوجد 

هذه احلالة وي�شعر النا�س اأن هذا الق�شاء قد اُتخذ وا�شُتنبط 
من منت الواقع ول دخل للعقليات والتيارات ال�شيا�شية وغري 

ال�شيا�شية ول دخل للحب والبغ�س فيه. فلو �شعر النا�س بذلك، من 
املمكن اأن ل يكون احُلكم بالن�شبة لهم مر�شيًا، ولكنهم يف النهاية 

�شيقنعون؛ ويقولون ح�شنًا. فهذه احلالة من الإقتناع وهذا القبول 
على امل�شتوى الذهني يف املجتمع جيد جدًا؛ وهو بالن�شبة لل�شلطة 

الق�شائية فر�شة كبرية.
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ول �شك باأن ما ينبغي على �شعيد البالد هو دعم كافة 
الأجهزة لل�شلطة الق�شائية لكي تتمّكن اأن تعمل يف هذا امليدان 
بدون مالحظة ونظر؛ مثلما ترون يف هذه الت�شاوير املوجودة ـ 

التي جت�شد ال�شلطة الق�شائية ـ حيث عيونها مغلقة. وبالطبع فاإن 
اإغالق هذه العني ل يعني الغ�س عن الواقعية، بل يعني اأنها ل 

تنظر اإىل ال�شديق والعدو واملّدعي واملّدعى عليه، فهي ل تلحظ 
�شخ�شيتهم وخ�شو�شيتهم ال�شخ�شية. فيجب اأن ُيحفظ هذا واإن 

كان بالطبع عماًل �شعبًا. ولو حتقق هذا فاإنه يكون اأعظم الو�شائل 
لتطور املجتمع وهو من اأف�شل الإمكانات لنظام اجلمهورية 
الإ�شالمية و�شوف يتقدم بنا اإىل الأمام وي�شاعد البالد يف 

احلقيقة على م�شريتها نحو الأهداف التي ت�شعى اإليها؛ فهذا عمٌل 
كبري. 

 ول �شك باأن التوجه اإىل اهلل تعاىل، والتو�شل برب العاملني، 
وذكر الثواب الإلهي والأجر الرباين الذي اأُعّد للمخل�شني والثقة 
باهلل تعاىل وعدم اإ�شاءة الظن به �شبحانه �شيعني جميع العاملني 

لكي يتمكنوا اإن �شاء اهلل من القيام بهذا العمل الكبري. 
تتفق هذه الأيام مع حلول �شهر رجب املبارك؛ �شهر الدعاء 

والتو�شل والت�شرع، �شهر تهيئة القلوب اإن �شاء اهلل للوفادة على 
�شاحة رم�شان. ومثل هذه الو�شايا حول الأدعية يف هذا ال�شهر 
وهذه الأعمال وهذا الإ�شتغفار لي�س عبثًا. الدعاء دائمًا جّيد، 

وكل دعاء ميكن القيام به يف اأي وقت؛ ولكن هذا الدعاء قد 
اأُو�شي به لأيام �شهر رجب اأو لبع�س الأيام اخلا�شة يف هذا ال�شهر 
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ومن الوا�شح اأن هناك خ�شو�شية لهذا ال�شهر ولهذه الأيام ويجب 
الإ�شتفادة من هذه اخل�شو�شيات. 

مب�شيئة اهلل نتو�شل باهلل تعاىل 
ونت�شرع اإليه ونطلب العون منه 

ونعتمد عليه ونثق به، و�شوف يعني 
اهلل تعاىل، اإن �شاء اهلل. 
ناأمل اأن تر�شى عنكم 

جميعًا اأرواح ال�شهداء الطيبة 
وروح الإمام املبارك وت�شملكم 

الأدعية الزاكية حل�شرة بقية 
اهلل »اأرواحنا فداه« اإن �شاء 

اهلل، اإخواين واأخواتي الأعزاء 
وامل�شوؤولني املحرتمني.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته.
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وقفة مع الخطاب

- السابع من تير:
ذكرى ا�شت�شهاد 72 من خرية رجالت الثورة الإ�شالمية وعلى راأ�شهم ال�شهيد 

املظلوم اآية اهلل به�شتي رئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء اآنذاك، يف التفجري الذي طال 
املكتب املركزي للحزب اجلمهوري الإ�شالمي عام 1981، وبهذه املنا�شبة �شمي هذا 

الأ�شبوع يف اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية باأ�شبوع ال�شلطة الق�شائية.

- الشهيد بهشتي:
اإ�شمه حمّمد بن ف�شل اهلل احل�شيني البه�شتي .ولد عام 1346 هـ مبدينة 

اإ�شفهان يف اإيران . تعلَّم يف اإحدى الكتاتيب القراءة و الكتابة ب�شرعة فائقة ، و 
باخل�شو�س قراءة القراآن الكرمي، اأنهى مرحلة الدرا�شة البتدائية املتو�شطة يف 

اإ�شفهان، و يف عام 1360 هـ ترك الدرا�شة الأكادميية، وانخرط يف �شلك طاّلب 
العلوم الدينية، و التحق مبدر�شة ال�شدر يف مدينة اإ�شفهان، ب�شبب �شغفه للعلوم 

الإ�شالمية . و يف عام 1364 هـ �شافر اإىل مدينة قم املقّد�شة ملوا�شلة درا�شته 
احلوزوية ، و يف عام 1366 هـ ح�شلت له رغبة بالعودة اإىل موا�شلة الدرا�شة 

الأكادميية ، فتمّكن من احل�شول على �شهادة الإعدادية ، ثّم دخل كّلية الإلهيَّات يف 
العا�شمة طهران ، و حاز على �شهادة البكالوريو�س منها ، و خالل درا�شته يف اجلامعة 

اأتقن التحّدث باللغة الإجنليزية ، التي كان قد تعلَّمها يف مدينة اإ�شفهان . و بعد 
ذلك عاد اإىل مدينة قم املقّد�شة ملوا�شلة درا�شته احلوزوية ، و فيما بني عام  1369 

�س جزًء من وقته لدرا�شة الفل�شفة ، و يف عام 1384 هـ حاز  هـ ـ 1374هـ  اأخذ يكرِّ
على �شهادة الدكتوراه يف الفل�شفة من جامعة العا�شمة طهران. 

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

- رئيس السلطة القضائية:
اآية اهلل �شادق لريجاين، ولد يف مدينة النجف ال�شرف يف العراق وعا�س 

فيها اقل من �شنتني، ويبلغ من العمر 59 عامًا. والده اية اهلل مريزا ها�شم الملي 
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من املراجع الدينيني يف ايران. التحق باحلوزة الدينية عام 1977 يف مدينة قم 
لدرا�شة العلوم الدينية. ا�شتاذ جامعي يف علم الكالم والفل�شفة. كان ع�شوا يف 

جمل�س خرباء القيادة يف دورته الثالثة عن حمافظة مازدران )�شمال ايران( حيث 
ينتمي . قبل ثماين �شنوات عني ع�شوًا يف جمل�س �شيانة الد�شتور بقرار من ال�شيد 

القائد.  وهو واحد من الع�شاء ال�شتة الذين يختارهم ال�شيد القائد لع�شوية 
هذا املجل�س من بني رجال الدين. ويعترب الرئي�س اخلام�س الذي يتوىل ال�شلطة 

الق�شائية منذ انت�شار الثورة بعد ال�شيد حممد ح�شيني به�شتي، واية اهلل اردبيلي 
وال�شيخ حممد يزدي وال�شيد حممود ها�شمي ال�شاهرودي.
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- 4 -

كلمته في لقاء الفنانين 
والعاملين في اإلذاعة 

والتلفزيون

3/7/2010
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ا�شتقبل �شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيد علي اخلامنئي قائد 
الثورة الإ�شالمية �شباح يوم ال�شبت 2010/07/03 م رئي�س 

موؤ�ش�شة الإذاعة والتلفزيون وعددًا من املخرجني والكتاب 
والفنانني والعاملني يف امل�شل�شالت التلفزيونية،

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اأرّحب بكم كثريًا اأ�شدقائي الأعزاء، اإخواين، اأخواتي، 

الفّنانني البارزين الذين هم يف احلقيقة مغنم. يبدو اأنني حلد 
الآن مل األتق مبثل هذا اجلمع مبثل هذه التوليفة اجليدة، لأ�شتمع 
اإىل جمموع الآراء واأنظر يف الوجوه املحببة ممن �شمعت باأ�شمائهم 

اأو �شاهدتهم من خالل التلفزيون فقط.
طيب، ها هي الفر�شة بحمد اهلل تتحقق اليوم؛ الكثري منكم 

اأيها الأ�شدقاء الطيبون، �شاهدتهم عن قرب و�شمعت كلماتهم. 
وقيل » بالعني راأيت ما �شمعت من الأ�شدقاء«. فروؤيتكم اأيها 

الأ�شدقاء اأمٌر حمبوٌب بالن�شبة يل. وثقوا اأنه لو كان هناك وقٌت 
فاإين كنت م�شتعدًا اأن اأجل�س لعدة �شاعات اأخرى و اأ�شتمع لكلمات 

املزيد منكم، ولعله لكل من اأراد اأن يتحدث. فاأنا العبد اأ�شتفيد من 
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الإ�شتماع اإىل هذه الكلمات. فما يحمله املرء من اأ�شياء يف ذهنه 
ومن ت�شورات ميكنه بذلك اأن ي�شححه. اأو يح�شل على بع�س 

النقاط التي يغفل  عنها. 
الوقت قليٌل؛ اأي اأنه ل يوجد جماٌل لذكر كل ما دّونته وهو 

كثري؛ لأن منتهى وقتنا عند حلول اآذان الظهر وحينها ل بد يل اأن 
اأنف�شل عنكم. ويوجد تقريبًا حوايل 25 دقيقة اأو ن�شف �شاعة 

اأذكر فيها بع�س امل�شائل.
و�شبب قويل اأنني م�شتعٌد ولدي رغبة لالإ�شتماع اإليكم هو اأن 
التلفزيون والإذاعة  بنظري وخ�شو�شًا ق�شم الربامج التمثيلية 

ـ امل�شل�شالت والأفالم ـ هو اليوم بالن�شبة لنا اأكرث اأهمية من اأي 
وقت م�شى. اإنني ل اأحمل اأية نظرة ت�شاهل اأو تغا�س بالن�شبة 
للتلفزيون ومن اأية جهة. فالفنون التمثيلية مهمة جدًا؛ ومدى 

التاأثري الذي حتدثه وبناوؤها للثقافة وا�شٌع جدا، ونحن اليوم 
كاأّمة حّية لها كلمتها وت�شعر بهويتها ووجودها لنا اأعداء كبار 

ونواجه عداوات من خمتلف الطرق وباأ�شاليب متعددة، منها ما 
يتعلق باإ�شتخدام الفنون واأكرثها الفنون التمثيلية. وهذا يدّل 

على اأهمية اأن نويل كاأمة حّية وكجماعة لها كلمتها يف العامل 
وهدفها  ق�شية الفنون التمثيلية الإهتمام الكايف ونبذل لها 

الر�شاميل املادية واملعنوية. لهذا فاإنني يف احلقيقة اأويل اأهميًة 
لهذا املو�شوع. 
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اليوم لالإذاعة والتلفزيون دوٌر مهم، وكذلك يقع على عاتقهما 
تكليف كبري. واأنتم اأ�شدقائي 

الأعزاء الذين تتولون اأحد اأكرث 
القطاعات يف الإذاعة والتلفزيون 

ح�شا�شيًة، لديكم دوٌر مهم جدًا 
يف حا�شر وم�شتقبل بلدكم. اإننا 

نعترب التلفزيون والإذاعة اأ�شا�س 
مركز الهداية الفكرية. وما 

قاله الإمام اأنها اجلامعة الكربى 
للبلد مل يكن من موقع املجاملة؛ 

فهذا الأمر هو هكذا يف احلقيقة؛ 
اإنها جامعٌة كربى. نحن نريد اأن 

تغي�س من هذه القّمة وهذا املنبع 
زلل املعارف الإلهية والإن�شانية 

وال�شيا�شية ال�شحيحة ودرو�س 
احلياة املتنوعة على ال�شعب؛ 

هذا ما نتوقعه من الإذاعة 
والتلفزيون. وبعد ذلك فانظروا ما الذي عليكم فعله يف هذا 

امليدان. 
 وبالطبع فاإن هذه الآراء التي عر�شت كنت اأحد�س اأن 

الأ�شدقاء �شيقولونها ـ اأي اأنها مل تكن مفاجئة بالن�شبة يل ـ  فما 
ذكرمتوه كنت اأعلم بع�شه اأو الكثري منه، واإنني اقول معكم حق 
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فيما مل يكن هناك اإ�شتقرار نف�شي اأثناء 
اإنتاج اأي اأثر فّني، اأو اإذا ح�شل 

القلق من عدم الأمن ـ اأو عند 
مواجهة الإنتقادات، اأو بقول 

بع�س الأ�شدقاء عند مواجهة 
العامل الق�شائي وجهاز الق�شاء 
وال�شرطة واأمثالها؛ غاية الأمر 

اأنه يوجد هنا �شيء وهو اأنكم 
فنانون والفنان رقيٌق. اأما من 

هم اأمثايل من اأ�شحاب اجللود 
ال�شميكة، لو كانت هذه الأمور 
الدقيقة التي تقلقكم وتهّزكم 

وحتملكم على ال�شكاية، لو كانت 
لتخرجنا هذه الأمور املقلقة من 
امليدان لكان الو�شع اليوم ب�شكل 

اآخر.
ح�شنًا، يف حني اأنه كان يل 
اأنا العبد الكثري من الأخذ والعطاء وباأ�شكال خمتلفة مع فنانني 

من خمتلف الأ�شناف ـ اأكرثهم فنانون يف ميدان ال�شعر والأدب 
والق�شة واأمثالها ـ من مرحلة ال�شباب واإىل يومنا هذا، وكنت 

اأعرف لطافتهم ورقتهم، فكيف يل اأن اأقول لكم واأطلب منكم اأن 
ل تكرتثوا لهذه الإنتقادات وتن�شرفوا اإىل اأعمالكم!؟ ح�شنًا، 
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اإنهم يقولون، فليقولوا. غاية الأمر اأن باب الإنتقاد مفتوح. ها 
اأنتم هنا اأنظروا اإىل م�شل�شل كم�شل�شل النبي يو�شف. وهو م�شل�شل 

اأُنتج ومتت مراعاة جميع اجلهات ال�شرعية وغريها فيه. فاإنه 
يبني �شرية اأحد الأنبياء واأ�شا�س العمل فيه مبني على العفاف، 

ولي�س على الأ�شا�س الرائج يف الأفالم العاملية؛ من الع�شق وال�شهوة 
واأمثالها. وفيما بعد يتم الإقبال عليه بهذا ال�شكل يف كل عامل 

الإ�شالم ـ ولعله يف بع�س مناطق غري العامل الإ�شالمي. ح�شنًا، 
لقد مت انتقاده يف اجلرائد واأ�شيء القول نحوه واعرت�شوا عليه 

علنًا واختلقوا حوله م�شكالت اأخرى. يف النهاية، مثل هذه الأمور 
حتدث. اإنني اأريد اأن اأقول لكم ان ل حتملوا يف اأنف�شكم كل هذا 

القلق من الإنتقاد والقيل والقال، فلو كان الأمر مبنيًا على اأن 
تعتنوا مبثل هذه الأمور املقلقة؛ ولعل بع�شها  غري واقعي  ومما 

يت�شوره الفنان ب�شبب رقته، وهو وهم، ملا اأمكن لالإن�شان القيام باأي 
عمل؛ هذا ما اأوؤمن به. لهذا ل ينبغي اأن حتزنوا كثريًا من هذه 

الأمور املقلقة. هذا اأحد جوانب الق�شية. 
واجلانب الآخر للق�شية هو اأن هناك بع�س اخلطوط احلمر 

التي ينبغي رعايتها. فاإن جتاوزها يف بع�س الأماكن على امل�شتوى 
الأخالقي ـ ول يهمني كثريًا ما يتعلق باخلطوط احلمراء على 
امل�شتوى ال�شيا�شي؛  ففي الأ�شل ما يقلق هو الأمور الأخالقية 
والدينية واأمثالها ـ ل لزوم له يف بع�س الأفالم وامل�شل�شالت. 

يرى املرء اأن هذا امل�شل�شل الذي مّت اإنتاجه ب�شكل جيد وم�شمون 
جيد لو مل تكن فيه هذه الزيادة ملا تعّر�س  له اأحٌد؛ فلدينا ما 
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هو من هذا القبيل. بع�س الروابط العاطفية بني اجلن�شني جند 
اأنها تنعك�س يف الأفالم ب�شكل �شيئ وباأ�شلوب تعليمي �شيء. وهذا 

يختلف مع ذلك ال�شيء الذي هو موجود على �شبيل املثال يف 
م�شل�شل الإغماء؛ فالإن�شان يف البداية قد يتوهم اأو يت�شور �شيئًا 

يف ذهنه، ثم يف نهاية امل�شل�شل يلتفت اإىل عدم وجود مثل هذا 
الإ�شكال. اأجل، هنا معكم حق. اأما اأن تاأتوا بنوع من العالقات 

بني اجلن�شني، على �شاكلة الع�شق اخلاطئ ـ كاأنواع الع�شق الثالثي 
؛ فال ينبغي القيام بهذا  والرباعي ـ وتدخلوه يف الفيلم فهو م�شرٌّ

العمل. فنلعمل على منع دخول هذه الأموريف الأفالم. فهذا 
اإ�شكاٌل.

ت�شوروا فيلمًا هو بح�شب الظاهر والقالب فيلم اإنتقادي ـ 
حيث اأن الإنتقاد اأمٌر جيٌد ـ ثم يكون بح�شب الواقع نقًا ولي�س 

اإنتقادًا. فهناك فارق اأ�شا�شي بني الإنتقاد والنق. الإنتقاد هو اأن 
ت�شلطوا ال�شوء على نقطًة �شلبية بالإ�شتناد اإىل نقطٍة اإيجابية 

ت�شعونها يف اأثركم الفني التمثيلي، يف ق�شتكم هذه، فتربزوا هذه 
النقطة ال�شلبية وتتغّلبوا عليها. الـنقطة اجلوهرية لأي اإنتاج 
متثيلي هو بالطبع الق�شة، والأحداث. فاأنتم يف هذه الأحداث 
لديكم بطل لديه هدف. فهذا البطل ي�شعى نحو هدٍف ويواجه 

موانع. واأنتم ت�شورون حتديًا جديًا وواقعيًا وعينيًا. وهدف هذا 
البطل هو الو�شول اإىل ذلك الهدف ومواجهة تلك املوانع. هذه 

املوانع هي الأمور القبيحة. يف نهاية هذه الق�شة، هذا الفنان 
الذي يكتب هذا الفيلم اأو هذا املخرج الذي يخرجه ماذا يريدان 
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كناجت ونهاية لهذه املواجهة؟ فهذا  هو الأمر املهم جدًا. فاإذا كانت 
ح�شيلة هذه املواجهة هو ال�شراع 

بني اخلري وال�شر وانت�شار اخلري 
على ال�شر، فعليكم اأن تظهروا 

وجود حركة اخلري وجمرياته 
يف هذه التمثيلية. اأجل اإن اإظهار 
حركة ال�شر ل اإ�شكال فيه، ولكن 

فلُيعلم بوجود حركة خري، واأن 
�شخ�شية البطل ت�شعى اإليها، 

وحتارب من اأجلها، وت�شحي يف 
�شبيلها؛ حتى اأنه اأحيانًا ي�شحي 

بنف�شه من اأجلها ومن اأجل 
الو�شول اإىل ذلك الهدف. و�شحيٌح 

اأنكم هنا اأظهرمت العيب والقبح، 
ولكنكم اأظهرمت �شيئًا اأكرب وهو 

اجلهاد من اأجل مواجهة هذا 
املنكر؛ هذا ما ُي�شّمى اإنتقادًا. 

واإنني  كعامل دين، وكم�شوؤول يف نظام اجلمهورية الإ�شالمية اأقول 
لكم اأن مثل هذا الإنتقاد ل اإ�شكال فيه بل هو مطلوب لأن هذا 

الإنتقاد يتقّدم باملجتمع على طريق الق�شاء على النقائ�س، وميده 
باحلركة؛ فهذا اأمٌر جيد.

ولكن يف بع�س الأحيان ل يكون الأمر كذلك، واإمنا جمرد نق. 
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حيث ينتزع املرء نقطة �شلبية وي�شر عليها. 
فهل اأن النقاط ال�شلبية ونقاط 
ال�شعف تزول من املجتمع؟ هل 

ميكن اأن ُتقتلع ب�شكل كامل؟ 
فاأنتم حملتم هذا وهناك �شيء 
اآخر. اأن يكون نقاقًا و�شوداويًا 

وباعثًا على الياأ�س ل يعد 
اجتاها للفنان اأو هدفًا؛ وهو ل 

ُيعد اإمتيازًا اأو فخرًا؛. فبع�س 
الأحيان اأنتم تظهرون منكرًا 

دون اأن تظهروا عامل اخلري 
الذي من املفرت�س اأن يتغلب 
على ذلك املنكر اأو يواجهه؛ 

وبهذا تن�شرون الياأ�س يف املجتمع 
وتغذونه؛ ومن ي�شاهد فيلمكم 

من جانب اآخر يقول: ح�شنًا، ما 
هي الفائدة؟ رغم الأثر الكبري 

الذي يكون للفيلم والتمثيل. 
اأنا اأقول لكم اإنتقدوا ولكن فليكن اإنتقادكم باملعنى الواقعي 

للكلمة؛ اأي اأن تظهروا �شراع اخلري وال�شر لكي ُيعلم اأنه مع وجود 
نقطة قبيحة ومنكرة يف املجتمع، هناك دافٌع لإزالتها، وهناك 
تيار ي�شعى لإقتالعها والق�شاء عليها. فاإذا اأظهرمت الفقر، فال 
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يكون ذلك بطريقة يظهر الفقر يف املجتمع دون اأي حترك 
ملواجهته. لو ح�شل ذلك، فاإن هذا الفيلم �شيكون مثبطًا حتمًا، 

ويعك�س �شوداوية الأجواء وهو خالف الواقع. 
وعلى ال�شعد ال�شيا�شية ـ كما اأ�شار بع�س الأ�شدقاء ـ فنحن يف 
مرحلٍة اإ�شتثنائية يا اإخواين واأخواتي! فاإننا منّر مبرحلٍة ن�شري 
فيها فوق معرب �شعٍب. ول �شك باأن �شعبنا �شوف مير عليه وي�شل 

اإىل نقطة الأمن والأمان. ولكننا الآن يف حالة حراك عظيم؛ 
األ ترون ذلك؟ ها اإن اأكرب قدرٍة اإقت�شادية وع�شكرية و�شيا�شية 

وعلمية يف العامل جتاهر بعدائها لنا؛ فهذا اأمٌر مهم جدًا، وله 
معنًى كبري. فماذا فعل هذا ال�شعب بحيث تقوم كل هذه القوى مع 

كل هذه الإدعاءات ـ وهي دوٌل لي�شت حا�شرة اأ�شاًل لأن حت�شب 
لأية دولة  من الدول الأخرى اأي ح�شاب ـ فتاأتي اإىل امليدان ب�شكل 

�شلف وتواجه هذا ال�شعب؟ ح�شنًا، اإن هوؤلء يت�شدقون بالكالم 
اجلميل ـ حول الدميقراطية وحقوق الإن�شان والتعاون بني 

ال�شعوب ـ ولكن من هو العاقل الذي ل يعلم اأنهم يكذبون، وكذبًا 
فا�شحًا اأي�شًا؟ 

هوؤلء اأنف�شهم الذين حاربوا هذا ال�شعب طيلة ثالثني �شنة 
وخالفوه وعاندوه، والأجهزة واملوؤ�ش�شات التي زّودت �شّدام من 

م�شانعها باملواد الكيميائية والأ�شلحة الكيميائية لكي يقذف بها 
يف اجلبهات والطرقات وحتى داخل املدن، هوؤلء اأنف�شهم يوؤ�ش�شون 

يف املجال الثقايف قناًة ـ واأنتم �شاهدمتوها اأكرث مني وعلى 
اإطالع باأنهم يق�شدون تدمري بنية الأ�شرة وهتك حرمي العفاف 
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واحلجاب الذي هو اإرث ميتد لآلف ال�شنني عند الإيرانيني؛ 
وكان بلدنا و�شعبنا منذ ع�شر ما قبل الإ�شالم، بلحاظ الق�شايا 

ال�شهوانية واجلن�شية، �شعبًا عفيفًا ونزيهًا ـ هوؤلء اأنف�شهم يف 
املجالت ال�شيا�شية اأنتجوا فيلم “لي�س بدون اإبنتي“ وفيلم 

“300“ املهني لكرامة الإيرانيني واملليء بالأكاذيب واخلباثة؛ 

وهم اأنف�شهم يّدعون اأنهم لي�شوا على عداٍء مع اإيران اأو ال�شعب 
الإيراين، ولكنهم يعادونه ليل نهار. هذه ق�شية مهمة جدًا، وهي 

تدل على اأن �شعبنا يف حراك �شمن ميدان عظيم وهو يقف مقابل 
املطالب الإ�شتعمارية والإ�شتكبارية والناهبة والغا�شبة ال�شادرة 

من هذه القوى ـ وهي اأهداف تعّم العامل وي�شعر بها كل اإن�شان. 
اإننا يف حالة من املواجهة العامة. وال�شعب يف حالة من املواجهة 

العامة. فمن اجليد يف مثل هذه الظروف اأن نعرف وظيفتنا 
وتكليفنا على �شعيد العمل ال�شيا�شي والتوجه ال�شيا�شي والبعد 

ال�شيا�شي ل�شناعة الفالم. لو اأنكم كمخرجني وفنانني وكّتاب 
وعاملني موؤثرين يف �شناعة هذا الأثر الفني اأو الدرامي اجلذاب 
وامللفت، كاأ�شخا�س يف هذا امليدان الفعال ـ �شواء يف كتابة الأفالم 

او الإخراج اأو الت�شوير اأو اي �شيء اآخر ـ اأديتم دور ال�شمود ودور 
ف�شح الأعداء تكونون بذلك قد عرفتم دوركم وعملتم به وكنتم 

ابطال ق�شة حقيقة؛ فيمكن اأن تكونوا اأبطاًل؛ مثلما اأنه يف العمل 
الفني التمثيلي يف الق�شة يوجد بطل ويوجد عدو لهذا البطل؛ 
فهذا البطل ي�شعى نحو هدٍف ويجاهد ويعمل؛ واأنتم يف موقعكم 

لو اأديتم دوركم لكنتم مثل هوؤلء الأبطال؛ فاإن الأثر الذي 
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ت�شنعونه عندها والدور الذي توؤدونه �شيكون اأرفع من الناحية 
املعنويًة واجلاذبية والدفء 

والقبول. هذا ما نتوقعه من جتّمع 
الفنانني يف بلدنا ومنكم خ�شو�شًا 
اأنتم الذين تتعاملون مع الإذاعة 

والتلفزيون.
اإنني مدرك لقيمة وقدر 

العمل التمثيلي. واأعلم اأن وراء 
كل دقيقة بل كل ثانية من هذا 

الفيلم اأو ذاك امل�شل�شل الذي 
اأنتجتموه الكثري من الفكر 

والبتكار والإبداع والفن وال�شعي 
والتعب واأحيانًا ال�شهر الطويل. 

وبالطبع فاإن اأغلب من ي�شاهدون 
هذه الأفالم ل يعلمون؛ ي�شاهدون 

هذا الفيلم مدة �شاعة اأو عدة 
�شاعات اأو يعر�س عليهم هذا 

امل�شل�شل، ولكن وراء هذه ال�شاعة اأو ال�شاعات عامل كبري من 
الأعمال املنجزة؛ من اإبتكار ال�شخ�شية اإىل كتابة الفيلم اإىل 

اإيجاد املخرجني والإتفاق معهم واإىل العاملني يف الإنتاج واملاكياج 
واللبا�س والديكور والت�شوير والتدوين ـ وهي تلك املرحلة 

الأخرية ـ والعر�س. فكم من عامٍل فني قد �شارك هنا، وكم من يٍد 
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واأنامل فنان تعمل هناك، وكم من ذهٍن خالق 
يف حال �شغل؛ فهذا ما نعرفه. 
ويف الواقع اإن مقت�شى تكليفنا 
هو التقدير والت�شكر لكم. واإن 
ال�شكوى والعتاب املوجود عند 

بع�س الأ�شدقاء هو بنظري يف 
حمله وحمق؛ ولكن ما ذكرته من 

نقاط ينبغي التوجه اإليه.
بالطبع، لدي مطالب عديدة 

قد دّونتها ـ لعلها متالأ كّرا�شًا ـ 
وكان بودي اأن اأقولها لكم اأيها 
الأ�شدقاء؛ ويف اآخرها هناك 
14 تو�شية مدونة للقطاعات 

املختلفة،  ولكن حان وقت 
الآذان، ولالأ�شف ل اأ�شتطيع 

اأن اأبقى اأكرث من هذا. و�شوف 
اأذكر هذه التو�شيات لل�شيد 
�شرغامي. وينبغي اأن اأ�شكره واأ�شكر باقي املدراء يف الأق�شام 

املختلفة لالإذاعة والتلفزيون وخ�شو�شًا ق�شم الفن التمثيلي. 
فلول دور املدراء ون�شاطهم ل �شك اأن عمل الفنانني �شيكون �شعبًا 
اأو اأ�شد �شعوبة. واإنني اأ�شكركم جميعًا واأقدركم؛ بيد اأنني اأذكر 

اأن هناك جماًل كبريًا للعمل ولدينا اإمكانات هائلة. فـمن بني 33 
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األف �شاعة من البث خالل العام و�شمن ما ُقدم لنا من اإح�شاء فاإن 
اأكرث من %60 من امل�شل�شالت هو من اإنتاج حملي ويف جمال الأفالم 
ما يبلغ حوايل %40 من اإنتاج حملي؛ وهو رقٌم مرتفع جدًا؛ وهذا 

يدل على وجود اإمكانات مده�شة يف البلد. بل كثري من الدول يف 
العامل ل متتلك هذه الإمكانات ما خال عدد حمدود من الدول 

املعروفة يف العامل. 
ويف الواقع فاإن الكثري من مراكز البث يف خمتلف الدول  يدار 

من قبل جمموعة معدودة من الدول، وعمدتها اأمريكا وهوليوود؛ 
ونحن لدينا هذه الإمكانات، وهذه املوارد الب�شرية اجليدة، وهذه 

الإمكانات التجهيزية، واأي�شًا القدرة الربجمية املميزة؛ وهذا 
التاريخ املليء باحلوادث. لهذا فاإن لدينا اإمكانات كبرية للعمل. 
لقد بذلتم جهودًا كبرية، ويف الواقع فاإن نتاج اأتعابكم هو هذه 
الآثار اجليدة؛ ولكن ل زال بني ما اأجُنز وما ميكن اإجنازه بهذه 

الإمكانات العظيمة م�شافٌة بعيدة. واأنا لدّي توّقعات كبرية جدًا. 
واإنني يف مثل هذه املجالت ـ لي�س فقط يف مقام خماطبتكم ـ 

عندما اأقابل الكثري من امل�شوؤولني املختلفني الآخرين،  يكون لدي 
توقعات كبرية، وبنظري اإن هذه التوقعات الكثرية منطقية وهي 

لي�شت بعيدة عن املنطق باأي �شكٍل. ونف�س هذه الأعمال الكثرية 
التي تقومون بها تدّل على اأن ما نتوقعه لي�س تخياًل اأو جمرد 
خيالت بل هو اأمٌر عملي. نحن الذين مل نكن منتلك مثل هذه 

الإمكانات، وكل هذه الأعمال، وهذه الآثار الفنية، وهذه الأعمال 
التمثيلية املميزة واملمتازة، وهذا العدد من الفنانني الذين هم 
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بحق قّيمني. وبع�س اأعمالنا الفنية هي من الدرجة الأوىل بحق 
واإن�شاف؛ وتناف�س وت�شلح لكل مكان. وبع�س الأعمال الإخراجية 

مميزة. واإنني ل�شت �شاحب راأي يف هذا املجال، ول ميكنني اأن 
اأبدي راأيًا كخبري، ولكن كم�شتمع، فاملرء اإذا �شاهد يلتفت اإىل 

الأثر الفني والعمل الفني املمّيز. لهذا ميكن العمل كثريًا واأنتم اإن 
�شاء اهلل عليكم بال�شعي.

ويف جمال الأفالم التاريخية، هناك �شيٌء ي�شغل بايل 
دائمًا وقد ذّكرت به اأحيانًا، وهو اأن جتعلوا لغة هذه الأفالم 
لغة مفهومة؛ اإن ذاك ال�شيء لي�س مطلوبًا جدًا. هذه الأفالم 

التاريخية املتعلقة بالتاريخ املا�شي عندما ي�شاهدها املرء ويطلع 
على لغتها وحواراتها، رغم اأن لغتها املكتوبة هي بح�شب امل�شطلح 
قدمية ولكنها خطاأ، والذي لديه خربة بهذه الأمور عندما ينظر 

يرى مثاًل اأن كاتب الفيلم اراد اأن ي�شتعمل لغًة كلغة �شعدي اأو 
البيهقي اأو اأمثاله ولكنه مل يتمكن من ذلك؛ وما ح�شل هو خطاأٌ، 

حيث مل يكن قاباًل للفهم لدى امل�شتمع ولي�س مر�شيًا عنده؛ مثلما 
اأنه كان �شيئًا بالن�شبة للخبري واملطلع. فاملرء اإذا نظر يرى اأن 

اللغة خطاأ؛ فما هو لزوم هذا الأمر؟ يقولون اأننا نريد اأن نعك�س 
بهذه اللغة اأجواء املا�شي. كال، ل يوجد لزوم لهذا الأمر اأبدًا؛ 

وميكن اأن نعك�س اأجواء املا�شي بطريقة اأخرى. ول يوجد اأي 
اإ�شكاٍل اأن ت�شتعملوا اللغة العادية امل�شتعملة اليوم والتي ُت�شتعمل 

يف جميع الأفالم ـ وهي لغة اليوم ـ كمحادثة بني اخلواجه نظام 
امللك اأو تلك ال�شخ�شيات التاريخية اأو ال�شاه عبا�س؛ فمثل هذا ل 
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ينتق�س من الفيلم اأبدًا، بل عك�شه هو الذي يوؤدي اإىل ذلك.
ها هنا مثيل لهذا التذكري. 

ول �شك باأن اأ�شا�س الكالم يف 
هذه املجالت �شيكون مع ال�شيد 
�شرغامي. فاإذا مل ت�شل اأيدينا 

اإليكم فاإنها �شت�شل اإىل ال�شيد 
�شرغامي! وعليه اأن ي�شعى كثريًا. 

وكما ذكرت يف قرار تعيينه، 
ينبغي اأن ن�شهد ارتقاء العمل 

يف جمال الإذاعة والتلفزيون،  
وخ�شو�شًا يف قطاع الأعمال 

الدرامية والفنون التمثيلية 
حيث ينبغي العمل كثريًا، حتى 

تتمكنوا باإذن اهلل من التفوق على 
مناف�شيكم عدميي الإن�شاف الذين 

يواجهونكم.
بقي هناك كالم وتو�شيات 

�شنوكلها اإن �شاء اهلل اإىل وقت اآخر. واإن �شاء اهلل يوفقكم اهلل 
جميعًا.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
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وقفة مع اخلطاب

- مسلسل »اإلغماء«:
تدور اأحداث امل�شل�شل حول طبيب جّراح يقوم بعملية 

جراحية لزوجته فتتوفى اإثرها، يف هذه الأثناء يظهر 
�شديق قدمي له يدخل حياته من جديد ويغري له نظرته 

وروؤيته للحياة. 
- فيلم »لي�س بدون ابنتي«: فيلم اأنتج عام 1991، 
حول امراأة اأمريكية متزوجة من طبيب اإيراين تذهب 

اإىل اإيران مع زوجها وابنتها يف زيارة ق�شرية ولكنه يرغمها بعد ذلك على البقاء 
ومنعها من الرجوع اإىل الوليات املتحدة، فتحاول الهروب من اإيران مع ابنتها، وقد 

اأثار الفيلم ردود فعل غا�شبة من قبل  الإيرانيني ب�شبب ما اعتربوه و�شفًا منحازًا 
لثقافتهم. 

- فيلم “300”:
فيلم من الإنتاجات ال�شخمة لهوليوود، خمرج الفيلم 

هو الأمريكي زاك �شنايدر وموؤلفه:  فرانك ميلر. ي�شور 
الفيلم معركة وقعت عام 480 قبل امليالد بني جي�س 
الفر�س وفرقة من الغريق، وهو م�شتوحى من ق�شة 
300 من ال�شبارطيني بقيادة امللك ليونيدا�س الذين 

حت�شنوا عند ممر ثريموبيالي ل�شد غزو للفر�س بقيادة 
اأح�شوير�س. ي�شور الفيلم الفر�س بطريقة عنيفة، ما جعل 

اليرانيني ي�شعرون بالهانة من الطريقة التي �شور بها اأ�شالفهم. وكانت اإيران قد 
احتجت ر�شميًا على فيلم »300« ب�شبب عدم تعبريه عن احلقائق التاريخية كما 

�شرح به الرئي�س حممود اأحمدي جناد.
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- هوليوود:
منطقة يف مقاطعة لو�س اأجنل�س يف ولية كاليفورنيا 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، ت�شتهر كونها املركز الأول 

ل�شناعة ال�شينما واإنتاج الأفالم يف العامل.

- سعدي:
هو حممد م�شرف الدين م�شلح بن عبد اهلل  بن �شرف الدين ال�شريازي، ثالث 

ال�شعراء الثالثة الكبار يف اإيران. ُولد يف مدينة �شرياز يف حدود 
العام 606 هـ كان كثري ال�شفر ويحمل من اأ�شفاره الكثري من 

الق�ش�س واحلكايات والتجارب املعنوية،  من اأهم نتاجاته 
املنظومة وهي يف الأخالق والرتبية والوعظ وقد ُنظمت 

يف ع�شرة اأبواب: العدل، الإح�شان، الع�شق، التوا�شع، 
الر�س، الذكر، الرتبية، ال�شكر، التوبة واملناجاة. واأهم 

نتاجاته يف النرث هو كتاب كل�شتان اأي حديقة الورود الذي 
يحوي ثمانية اأبواب:  اأحوال امللوك، اأخالق الدراوي�س، 

الف�شيلة والقناعة، فوائد ال�شمت، الع�شق وال�شباب، ال�شعف وال�شيخوخة، تاأثري 
الرتبية، واآداب الكالم. تويف يف حدود العام 691 هـ.

- البيهقي:
اأبو احل�شن علي بن زيد البيهقّي امل�شهور بفريد خرا�شان، وبابن فندق. عامل، 

حكيم، اأديب، ريا�شّي من اأعالم القرن ال�ّشاد�س. عا�س بني �شنة 499 و�شنة 565هـ.

- نظام الملك:
اأبو احل�شن الطو�شي من مواليد طو�س يف اإيران، ولد يف 
العام 408 هـ ، اأ�ش�س املدار�س النظامية التي تعترب ن اأقدم 

اجلامعات يف العامل، يعزى اإليه تاأ�شي�س نظامية ني�شابور 
ونظامية بغداد، اأ�شبح اأحد اأ�شهر وزراء ال�شالجقة، 

كان كاتبًا ووزيرًا ل�شلطانني من �شالطني ال�شالجقة هما 
ال�شلطان جفري ال�شلجوقي واإبنه األب اإر�شالن، اغتيل على 

رَي امللوك حتدث  يد الإ�شماعليني،  من اأ�شهر موؤلفاته: �شمِ
فيه عن تنظيم احلكم وعن �شرورة قيام العدل. 
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- الشاه عباس:
من ال�شفويني، كان يعرف اأي�شًا با�شم عبا�س الأكرب،  

اأ�شبح �شاه اإيران يف العام 1588 بعدما مترد على والده 
1629م. حممد ال�شفوي و�شجنه. تويف يف العام 

- الدراما:
هو نوع من الن�شو�س الأدبية التي توؤدى متثياًل يف امل�شرح اأو التلفزيون اأو 

ال�شينما اأو الإذاعة. وتهتم غالبًا بالتفاعل الإن�شاين وتنق�شم اإىل ثالثة اأق�شام 
امللهاة: )الكوميديا( وهو الأداء التمثيلي الذي يوؤدي اإىل ال�شحك وُيرمز له بقناع 

اأبي�س، واملاأ�شاة )الرتاجيديا( وهو الأداء الذي يوؤدي اإىل احلزن وُيرمز له بالقناع 
الأ�شود، والرتاجيكوميدي يقع بني الإثنني حيث يعتمد ق�ش�س الأ�شاطري ويتناول 

�شخ�شياتها الأ�شطورية ببع�س ال�شخرية. 

- ضرغامي:
ولد عزت اهلل �شرغامي يف جنوب مدينة طهران العا�شمة عام 1959م، التحق 
بكلية الهند�شة بجامعة اأمري كبري، وتخرج عام 1980م. وكان من الطالب الثوريني، 

حيث كان عن�شًرا بارًزا يف اجلمعية الإ�شالمية لطالب 
جامعة اأمري كبري، ثم اأ�شبح وكيل ال�شوؤون الثقافية لهيئة 

جهاد اجلامعات بجامعة اأمري كبري، واأ�شبح من الطالب 
الإ�شالميني التابعني خلط الإمام، و�شارك معهم يف احتالل 

ال�شفارة الأمريكية يف طهران عام 1358هـ.�س. واأثناء 
ذلك ن�شاأت بينه وبني جمموعة من ال�شباب املتحم�س من 

خط الإمام وحزب اهلل �شداقة قوية، والتحق معهم 
بعد حل اأزمة ال�شفارة الأمريكية بجي�س حرا�س الثورة 

الإ�شالمية، ثم عاد والتحق بقوات ال�شرطة مع �شم هيئاتها لوزارة الداخلية.
انتقل اإىل وزارة الدفاع حيث عمل وكياًل للوزارة ل�شوؤون جمل�س ال�شورى الإ�شالمي 

من عام 1997/2000م، ثم انتقل اإىل هيئة الإذاعة والتلفزيون بعد اأن اأ�شبح 
علي لريجاين رئي�ًشا لها، حيث عمل وكياًل لهذه الهيئة ل�شوؤون جمل�س ال�شورى 

الإ�شالمي واملحافظات، عني يف العام 2005 من قبل �شماحة القائد لإدارة الإذاعة 
والتلفزيون، ومما قاله له �شماحته عند تعيينه: بالنظر لإمكانياتكم وجتاربكم 
ومعرفتكم الوا�شعة ب�شوؤون هذه املجموعة الكبرية واملوؤثرة، اأعينكم رئي�ًشا لهيئة 

الإذاعة والتلفزيون ملدة خم�س �شنوات، واأتوقع خالل هذه املدة بجهودكم اخلبرية 
والوثابة اأن ت�شلوا باإذاعة وتلفزيون جمهورية اإيران الإ�شالمية اإىل الدرجة التي 

تليق باجلمهورية الإ�شالمية م�شتفيدين مبا حتقق حتى اليوم.
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- العشق الثالثي والرباعي:
ذكر �شماحته هذا امل�شطلح يف معر�س احلديث عن بع�س امل�شل�شالت التي تتناول 
ق�شية الع�شق وتتطرق اإىل اأنواع العالقات العاطفية ومنها العالقات التي تن�شاأ بني 

امراأتني ورجل اأو رجلني وامراأة، حيث يع�شق رجالن امراأة واحدة، اأو ما �شاكل،
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- 5 -

بيان اإلمام الخامنئي 
بمناسبة رحيل السيد 

فضل اهلل.

05/07/2010



85

أصدر سماحة آية اهلل العظمى السيد علي الخامنئي 
بيانًا عزی فيه بمناسبة رحيل العالم المجاهد آية اهلل 

السيد محمد حسين فضل اهلل. و فيما يلي ترجمة نص 
البيان:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اأعزي عائلة ف�شل اهلل الكرمية و جميع حمبي اآية اهلل 

احلاج ال�شيد حممد ح�شني ف�شل اهلل )رحمة اهلل عليه( يف لبنان 
واملجتمعات ذات الأ�شول اللبنانية يف اأفريقيا واأمريكا الالتينية، 

وعموم ال�شيعة اللبنانيني مبنا�شبة رحيل هذا العامل املجاهد. 
كان هذا العامل اجلليل الدوؤوب �شخ�شية موؤثرة يف ميادين الدين 

وال�شيا�شة، و�شوف لن ين�شى لبنان خدماته وخرياته اإىل �شنني 
طويلة. املقاومة الإ�شالمية اللبنانية التي لها حق عظيم على 

الأمة الإ�شالمية كانت طوال عمرها املبارك م�شمولة بدعم 
وتعاون هذا العامل الديني املجاهد. كما كان ن�شريًا خمل�شًا 

و�شميميًا للجمهورية الإ�شالمية، وقد اأثبت بل�شانه واأعماله 
دائمًا، خالل الأعوام الثالثني املن�شرمة، وفاءه للثورة الإ�شالمية 

ونظام اجلمهورية الإ�شالمية.
اأ�شاأل اهلل تعاىل اأن ينزل رحمته ومغفرته على روح هذا 

ال�شيد ال�شريف العزيز، واأن يح�شره مع اأجداده الطاهرين.
ال�شيد علي اخلامنئي
14 تري 1389
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كلمته عند لقائه 
مسؤولي النظام يوم عيد 

المبعث
27  رجب 1431

10/7/2010
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تزامنًا مع ذكری المبعث النبوی الشريف استقبل 
سماحة آية اهلل العظمى السيد علي الخامنئي قائد الثورة 

اإلسالمية صباح يوم السبت 10/07/2010 م مسؤولي 
الدولة وسفراء البلدان اإلسالمية في طهران وحشدًا من 

أبناء الشعب اإليراني،

بسم اهلل الرحمن الرحيم
نبارك هذا العيد الكبري لكم جميعًا اأيها الإخوة والأخوات 

الأعزاء، م�شوؤويل الدولة، �شيوفنا الأعزاء ـ �شفراء الدول 

الإ�شالمية ـ احلا�شرين يف الإجتماع، وكذلك ل�شعب اإيران الكبري 

واملوؤمن واملخل�س، وجلميع م�شلمي العامل، وجميع اأحراره.

اإن عيد املبعث ُيعّد اأعظم الذكريات التاريخية الباقية من 

حيث اأنه اأوجد مقطعًا ح�ّشا�شًا اإ�شتثنائيًا يف تاريخ الب�شرية 

وقّدم لها م�شريًا وطريقًا لو �شلكه اأفرادها لتاأّمنت جميع مطالبهم 

الفطرية والطبيعية وكذلك رغباتهم التاريخية الطبيعية. لو 

نظرمت اإىل التاريخ كّله، لراأيتم الب�شرية تئّن من انعدام العدالة. 

لأن العدالة هي املطلب الكبري جلميع اأبناء الب�شر على مر التاريخ. 
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واليوم، لو رفع اأي اأحد راية العدالة، فهو بذلك حقا يطرح مطلبًا 

اإن�شانيًا طبيعيًا فطريًا تاريخيًا ممتدًا. اإن دين الإ�شالم وحركته 

وبعثة النبي املكّرم كانت بالدرجة الأوىل وعلى راأ�س جميع 

اأهدافها ت�شعى نحو العدالة؛ مثل جميع الأنبياء الآخرين.

وهناك مطلٌب مهٌم اآخر وهو مطلٌب اأ�شا�شٌي وكبري للب�شرية هو 

ال�شلح والأمن والهدوء. فالب�شر يحتاجون لعي�شهم ولنمّو فكرهم 

وتطوير اأعمالهم وراحة نفو�شهم اإىل الهدوء، واإىل البيئة واجلو 

الآمن واملاأمون؛ �شواٌء على م�شتوى الباطن والذوات اأو على م�شتوى 

بيئة الأ�شرة اأو املجتمع اأو البيئة الدولية. اإن الهدوء والأمن 

والأمان وال�شلح ُتعّد من املطالب الأ�شا�شية للب�شر. والإ�شالم 

هو داعي الأمن وال�شلح والأمان. وعندما نقول تبعًا للقراآن 

وتعاليمه اأن الإ�شالم دين الفطرة، فهذا ما نعنيه. ذلك ال�شبيل 

الذي يعر�شه الإ�شالم على الب�شرية هو �شبيل الفطرة؛ �شبيل 

تاأمني الإحتياجات الفطرية لالإن�شان. وهكذا حتققت البعثة 

النبوية ال�شريفة من جانب رب العاملني بهذه اجلامعية والدقة 

والإهتمام والنبي يب�ّشر بفالح الب�شرية؛ {ب�شريًا َو َنذيرًا}. 

ففي الدرجة الأوىل هي ب�شرى بهذه احلياة الهادئة املتالزمة 

مع العدالة واملن�شجمة مع خلقة الإن�شان. وبالتاأكيد بتبع هذه 

الب�شرى الب�شارة بالثواب الإلهي الذي يرتبط باحلياة الدائمة 

لالإن�شان. لهذا فاإن بعثة النبي يف الواقع هي بعثة الرحمة. 

فبف�شلها �شملت الرحمة الإلهية عباد اهلل؛ وُفتح هذا الطريق 
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َن  اأمام الب�شر؛ وُطرحت العدالة والأمن والأمان؛ {َقْد جاَءُكْم ممِ

تاٌب ُمبني  َيْهدي  مِ ُنوٌر َوكمِ اهللَّ
واَنُه  �شْ َبَع رمِ ُ َمنمِ اتَّ همِ اهللَّ بمِ

َن  ُجُهْم ممِ الممِ َوُيْخرمِ �ُشُبَل ال�شَّ
ور} املائدة،   ُلماتمِ اإمِىَل النُّ الظُّ

فبف�شل هذه التعاليم بنّي النبي 

الأكرم للب�شرية �شبل ال�شالم 

و�شبل الأمن. و�شبل ال�شالم هذه 

ـ �شبل الأمان والهدوء والأمن 

ـ تتعّلق بجميع البيئات التي 

تهّم الإن�شان؛ بدءًا من البيئة 

الداخلية املعنوية لالإن�شان ومرورًا 

بالبيئة الإجتماعية، الأ�شرية، 

بيئة العمل والتك�ّشب، بيئة 

احلياة اجلمعية، وانتهاًء بالبيئة 

الدولية، فهذا ما كان ي�شعى 

الإ�شالم من اأجله. 

وما يذكره الإ�شالم حتت عنوان اأهداف العدو هو بالدقة 

عبارة عن تلك الأمور التي تتعار�س مع هذه اخلطوط الأ�شا�شية 

للحياة الإن�شانية، فالذين يخالفون العدالة وال�شلح والأمن 

والهدوء، ويخالفون ال�شفاء والروح الإن�شانية النقية واملتكاملة 

لة
عدا

 ال
جل

ن أ
 م

هاد
لج

ا



90

هم يف املقلب الآخر من دعوة الأنبياء. ومن 

اأجل العدالة اأوجب اهلل تعاىل 

اجلهاد على امل�شلمني، ومل يكن 

اجلهاد خمت�شًا بالإ�شالم؛ بل قد 

ُوجد يف جميع الأديان الإلهية. 

فالذين يقفون يف وجه الدعوة 

هم الذين يخالفون ويعار�شون 

حتقق الأمن والهدوء وال�شالم 

والتكامل للب�شر واملجتمع، وهم 

اأعداء م�شلحة الإن�شانية؛ وهي 

تلك الق�شية التي جعلها الإ�شالم 

هدفًا. فمنذ بداية البعثة و�شع 

نبي الإ�شالم املكّرم النقاط على 

احلروف من خالل الآيات التي 

كانت توحى اإليه.

ففي ال�شورة املباركة 

“اإقراأ“، والتي بح�شب الظاهر نزلت اآياتها الأوىل على النبي يف 
اأول الوحي ـ والآيات الالحقة لل�شورة نزلت بعد مّدة واإن كانت 

ْ َينَتهمِ َلَن�ْشَفَعا  يف مرحلة بداية البعثة ـ تقول {كاَلَّ َلئنمِ ملَّ

َيُه، �َشَنْدُع  َئٍة، َفْلَيْدُع َنادمِ َبٍة َخاطمِ َيٍة َكاذمِ َية، َنا�شمِ ا�شمِ النَّ بمِ
َبانمَِية}، فهي تهّدد اأولئك الذين يقفون مقابل دعوة  الزَّ
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الرحمة، دعوة العزة، دعوة الهدوء والأمن.

اأو يف �شورة “املّدثر“ املباركة، التي هي من اأوائل ال�شور التي 

نزلت على النبي حيث ت�شدد على العن�شر املعار�س حلياة النا�س: 

ُدوًدا،  ْ يًدا، َوَجَعْلُت َلُه َماًل ممَّ {َذْرنىمِ َوَمْن َخَلْقُت َوحمِ
يَد، كاَلَّ  َّ َيْطَمُع اأَْن اأَزمِ يًدا، ثمُ  همِ وًدا، َوَمهَّدتُّ َلُه مَتْ نَي �شُهُ َوَبنمِ

ُعوًدا}، ففي مقابل من  ُقُه �شَ يًدا، �َشاأُْرهمِ َنا َعنمِ َيتمِ اإمِنَُّه كَاَن َلمِ
يعار�س النبي ويعار�س م�شلحة املجتمع الإن�شاين ويعرت�س طريق 

احلق ي�شار اإىل �شمود هذه احلركة العظيمة واإىل املعار�شة. 

لهذا كان اجلهاد والقتال يف الإ�شالم. بيد اأن هذا اجلهاد هو حرٌب 

�شد املعار�شني لهدوء احلياة الإن�شانية واملعار�شني للعدل و�شعادة 

الب�شر. لهذا اإذا نظرمت اإىل القراآن الكرمي و�شرية النبي �شرتون 

اأنه منذ ذلك اليوم الذي اأقيمت فيه احلكومة الإ�شالمية كان 

هناك من غري امل�شلمني يعي�شون حتت ظل النبي يف اأمن واأمان. 

فكان اليهود يف املدينة وقد عاهدوا النبي على اأ�شا�س اأن يعي�شوا 

اإىل جواره حياة هادئة؛ لكنهم تاآمروا وخالفوا وخانوا وطعنوا 

يف الظهر؛ لهذا وقف النبي مقابلهم. فلو مل يخالف يهود املدينة 

ويعادوا ويخونوا، لعّل النبي مل يكن ليتعّر�س لهم اأبدًا. لهذا 

فاإن الدعوة الإ�شالمية هي دعوٌة معنوية؛ دعوة قائمة على 

الإ�شتدلل؛ دعوة مبعنى تقدمي حياة بّينة ممتزجة بال�شعادة 

للب�شر. 
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يف املقابل يظهر املعار�شون؛ والإ�شالم يزيل هوؤلء من على 

الطريق. فالإ�شالم لي�س �شعيفًا. ولو ُوجد هذا املعار�س الذي 

يعرت�س �شعادة الإن�شان ودعوة احلق، فاإن الإ�شالم يرفع قب�شته 

بوجهه ويقف اأمامه. فقارنوا هذا مع �شرية القوى العاملية املعتدية 

على مّر التاريخ، واليوم هم موجودون وي�شعلون احلروب من اأجل 

زيادة قدراتهم ون�شر الظلم.

فانظروا اليوم اإىل العامل؛ القوى املهيمنة وامل�شتكربة فيه 

ت�شنع الأ�شلحة مهّددًة الب�شرية ل من اأجل ب�شط العدل؛ اإمنا 

تفعل ذلك للمزيد من الظلم ل لأجل تقدمي الأمن للب�شرية؛ بل 

لت�شلب الأمن من اأولئك الذين ل يخ�شعون لها. فالق�شية اليوم يف 

عاملنا هي هذه.

واليوم عندما نطلق على جاهلية الع�شر يف العامل اإ�شم 

اجلاهلية احلديثة فاإمنا نفعل ذلك من اأجل ما ذكرناه. فع�شر 

. اجلاهلية هي الوقوف مقابل احلق و�شد  اجلاهلية مل ينتهمِ

التوحيد و�شد حقوق الإن�شان ويف مقابل ال�شبيل الذي فتحه اهلل 

للب�شرية من اأجل ال�شعادة. فهذه اجلاهلية موجودٌة اليوم ب�شكلها 

املعا�شر، م�شتفيدًة من العلم والتكنولوجيا املتطورة والأ�شلحة 

النووية وغريها من الأ�شلحة املختلفة لكي متالأ جيوب اأ�شحاب 

ال�شناعات املخربة واملدّمرة للحياة الب�شرية.

اإن ق�شة الأ�شلحة وامليزانيات الع�شكرية اليوم  ُتعّد من ق�ش�س 

الب�شرية املحزنة. ففي يومنا هذا تنتج م�شانع الأ�شلحة الكثري 
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منها من اأجل بيعها. فتوجد لأجل ذلك احلروب يف العامل، وتقّلب 

النا�س �شّد بع�شهم وحتّر�س 

الدول على بع�شها، لت�شيع بذلك 

التهديد كي تتمّكن من تاأمني 

واإ�شباع واإر�شاء اأفكارها اخلائنة 

واأطماعها اخلبيثة.

لهذا ما دامت هذه القوى 

العظمى هي املحّرك للق�شايا 

العاملية، فلن تنتهي احلروب. 

فاحلرب بالن�شبة لهم متّثل 

املنافع املاّدية وهي لي�شت من 

اأجل تطبيق العدالة؛ يكذب 

الأمريكيون وغريهم عندما 

يقولون اأننا نحارب من اأجل الأمن؛ 

كال، العك�س هو ال�شحيح. فاأينما 

تواجدوا وحتّركوا ع�شكريًا فاإن 

ذلك يوؤدي اإىل عدم الإ�شتقرار واإىل الظلم، و�شقاء النا�س. منذ 

اأن ُوجدت هذه الآلت احلديثة يف العامل والب�شرية تعاين. 

طوال 45 �شنة ـ اأي منذ نهاية احلرب العاملية الثانية واإىل عام 

1990م. ـ والتي اأُطلق عليها مرحلة احلرب الباردة، �شّجلت 

التقارير الدولية الر�شمية اأن العامل مل يع�س اأكرث من ثالثة 
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اأ�شابيع بدون حرب! فطوال هذه الـ 45 

�شنة كانت احلروب تندلع يف كل 

اأرجاء العامل. فمن الذي كان 

ي�شعلها؟ اإنهم اأولئك الذين كانوا 

ينتجون الأ�شلحة. اإن امليزانيات 

الع�شكرية للقوى العظمى اليوم 

هي من اأ�شخم امليزانيات. 

فطبق اإح�شاءاتهم ويف ال�شنة 

امليالدية الفائتة اأنفقت اأمريكا 

اأكرث من 600 مليار دولر على 

ميزانيتها الع�شكرية. وها نحن 

ن�شاهد اليوم هذه امليزانيات 

الع�شكرية يف جوارنا. فهي 

ُتنفق يف اأفغان�شتان من اأجل 

قمع ال�شعب الأفغاين امل�شلم؛ 

وُتنفق يف العراق من اأجل اإحكام 

ال�شيطرة على ال�شعب العراقي؛ وُتنفق لدعم الكيان ال�شهيوين 

اخلبيث من اأجل اإ�شعال ال�شرق الأو�شط. فهذه هي توجهات القوى 

الفا�شدة. والإ�شالم يواجههم ويخالفهم. اأولئك الذين تكون 

م�شلحتهم ومنافعهم يف اأن تتقاتل ال�شعوب والدول الإ�شالمية فيما 

بينها وتتعادى وتخاف من بع�شها البع�س، ويف اأن يعترب كلٌّ منها 
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الآخر تهديدًا له، هم اأنف�شهم الذين يرتبط اإ�شتمرار قدرتهم 

الإ�شتكبارية والإ�شتعمارية بوجود احلروب يف العامل؛  فاحلرب 

بالن�شبة لهم هي و�شيلٌة للنهب؛ فمن اأجل ماذا ُيقتل كل هوؤلء 

الب�شر وُتنفق اأموال ال�شعوب يف �شراء الأ�شلحة، واإنتاج املكلف 

الباهظ منها؟ كل ذلك حتى يراكم اأ�شحاب ال�شركات الكربى 

ثرواتهم ويزداد متتعهم من حياتهم. هذا هو النظام الطاغوتي 

اجلاهلي الذي ميّثل خطرًا على الب�شرية، والذي يحكم ولالأ�شف 

حياة اأولئك الناكبني عن �شراط التوحيد.

وبالتاأكيد فاإن هذا النهج لن يبقى؛ لأنه خالف احلق؛ ولأنه 

ُل اإمِنَّ  قُّ َوَزَهَق اْلباطمِ باطٌل فاإنه زائل:{َوُقْل جاَء احْلَ

َل كاَن َزُهوقًا})الإ�شراء(؛ فالباطل هو ذلك ال�شيء  اْلباطمِ
الذي يخالف ال�شنة الإلهية يف اخللق؛ فهو زائٌل وزهوق ول يبقى. 

واملرء ي�شاهد عالئم هذا الزوال يف يومنا هذا. فعندما ينظر 

الإن�شان اإىل الأو�شاع الدولية ي�شاهد عالئم هذا الزوال.

لقد تبّدلت اأو�شاع العامل؛ وا�شتيقظت ال�شعوب؛ وحل�شن احلظ  

فاإن هذه اليقظة بني ال�شعوب الإ�شالمية اأكرب. فها هي ال�شعوب 

الإ�شالمية، واحلكومات الإ�شالمية تدرك اأهمية الإ�شالم وعظمته 

وعظمة هذه الدعامة املوثوقة واملعتمدة. فاليوم، اأّدت ال�شحوة 

الإ�شالمية يف العامل الإ�شالمي اإىل اإ�شعاف القوى الأخرى عما 

كانت عليه يف ال�شابق. فحال اأمريكا اليوم يختلف عن املا�شي، 

والقوى الأخرى اأي�شًا هي على نف�س هذا املنوال، فهذا معلوٌم. 
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وعلى ال�شعوب الإ�شالمية اأن تغتنم �شبيل التوحيد وتوؤمن ب�شدق 

الوعد الإلهي. فاليوم تكمن �شعادة امل�شلمني يف اإحتادهم جميعًا 

حول حمور الإ�شالم.

ل �شك اأن العدو موجود اليوم وغدًا. فاأينما ازدادت ال�شحوة، 

ي�شعر اأعداء الب�شرية باملزيد من اخلطر؛ ولهذا ت�شتد عداوتهم. 

ونحن نعرف جيدًا ماهية العداوات �شد اجلمهورية الإ�شالمية 

ونعرف اأ�شبابها: لأن اجلمهورية الإ�شالمية رفعت راية �شحوة 

ال�شعوب الإ�شالمية. لأن اجلمهورية الإ�شالمية تدعو ال�شعوب 

والدول اإىل الإحتاد والعّزة وتقول لهم اأن يثمنوا عّزتهم يف ظل 

الإ�شالم. فالعداء ب�شبب هذا؛ نحن ندرك هذا. ونعلم اأن هذه 

العداوات �شتبوء بالف�شل؛ مثلما كانت اإىل يومنا هذا خائبة. 

فالأكرث من 31 �شنة، وهم يبذلون امل�شاعي �شد اجلمهورية 

الإ�شالمية، وطوال هذه ال�شنوات كانت اجلهورية الإ�شالمية تقوى 

وتتجّذر بف�شل اهلل. و�شوف ت�شتمر هذه امل�شاعي. وكلما ا�شتمرت 

هذه العداوة، فاإن �شعبنا، ال�شعب امل�شلم، التجمعات ال�شعبية يف 

العامل الإ�شالمي �شوف تكت�شف هوّيتها اأكرث، وتتعّرف على قيمتها 

اأكرث. 

ناأمل من اهلل تعاىل اأن يعني جميع الدول وال�شعوب الإ�شالمية،  

لكي يثقوا باأنف�شهم ويعتمدوا على ذواتهم ول يهابوا القوى 

امل�شتكربة؛ ليعلموا اأن هذه القوى اإىل زوال؛ واأنها قوة مزّيفة 

وباطلة. واأن هذا الباطل ل ميكن اأن يبقى،
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ا�َس َفَيْمُكُث يفمِ اْلأَْر�س } الرعد 17.  ا ما َيْنَفُع النَّ {َواأَمَّ
ن�شاأل اهلل تعاىل اأن يقّربنا 

اأكرث اإىل طريق الإ�شالم و�شبله 

بربكة البعثة النبوية؛ ويزيد 

قلوبنا معرفًة بالأحكام واملعارف 

الإلهية؛ واأن يقّرب قلوب ال�شعوب 

الإ�شالمية اإىل بع�شها البع�س؛ 

فتتكاتف الدول الإ�شالمية 

لتتمّكن اإن �شاء اهلل من ا�شرتجاع 

قدرتها وعّزتها وكرامتها 

املهدورة...

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته. 
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وقفة مع اخلطاب:

- عيد المبعث:
عيد من الأعياد العظيمة وفيه كانت بعثة النبي)�س( وهبوط جربائيل عليه 

بالر�شالة. وي�شادف يف ال�شابع والع�شرين من �شهر رجب. 
الفطرة: يقول الإمام اخلميني)قده(: نور الفطرة هذا قد هدانا اإىل اأن نعرف 
والغابات  البوادي  و�شكان  املعمورة  اأق�شى  اأهايل  من  ـــ  الب�شر  اأبناء  جميع  قلوب  اأن 
باأهل  وانتهاًء  واملاديني  بالطبيعيني  وابتداًء  العامل،  املتح�شرة يف  الدول  �شعوب  اإىل 
امللل والنحل ـــ تتجه بالفطرة نحو الكمال الذي ل نق�س فيه، فهم عا�شقون للكمال 
عن  تعجز  ل  التي  والقدرة  فيه،  جهل  ل  الذي  والعلم  فيه،  عيب  ل  الذي  واجلمال 

�شيء، واحلياة التي ل موت فيها. اأي اأن الكمال املطلق هو مع�شوق اجلميع.
بل�شان ف�شيح، وبقلب واحد وتوّجه  الب�شرية يقولون  والعائلة  الكائنات  جميع 
نطلب  اإننا  املطلق،  واجلالل  اجلمال  نحب  اإننا  املطلق،  للكمال  عا�شقون  اإننا  واحد: 
القدرة املطلقة، والعلم املطلق فهل هناك يف جميع �شل�شلة الكائنات، يف عامل الت�شور 
واخليال، ويف كل التجويزات العقلية والعتبارية موجود له الكمال املطلق واجلمال 
املطلق �شوى اهلل، مبداأ العلم جّلت عظمته؟ وهل اجلميل على الإطالق الذي ل نق�س 

فيه اإّل ذلك املحبوب املطلق؟ ]الروؤية الكونية[

- لنسفعًا:
من �شفع اأي قب�س قب�شًا �شديدًا.

- الناصية:
مقدم الراأ�س فوق اجلبهة الذي فيه ال�شعر.

- فليدعُ ناديه
 جل�شاءه واأ�شحابه ليعينوه.

- الزبانية:
من زبن، اأي الدفع، وهم املالئكة الذين يدفعون النا�س اإىل النار.
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- الحرب الباردة:
م�شطلح ي�شتخدم لو�شف حالة ال�شراع والتوتر والتناف�س التي كانت توجد 

بني الوليات املتحدة والإحتاد ال�شوفياتي )يو ا�س ا�س ار( وحلفائهم من الفرتة يف 
منت�شف الأربيعينيات حتى اأوائل الت�شعينيات. خالل هذه الفرتة، ظهرت الندية 
بني القوتني العظيمتني خالل التحالفات الع�شكرية والدعاية وتطوير الأ�شلحة 

والتقدم ال�شناعي وتطوير التكنولوجيا والت�شابق الف�شائي. لقدا�شرتكت القوتني 
يف انفاق كبري على الدفاع الع�شكري والرت�شانات النووية وحروب غري مبا�شرة ويف 

ظل غياب حرب معلنة بني الوليات املتحدة والحتاد ال�شوفيتي قامت القوتان 
بال�شرتاك يف عمليات بناء ع�شكرية و�شراعات �شيا�شية من اأجل امل�شاندة. على 
الرغم من اأن الوليات املتحدة والحتاد ال�شوفيتى كانا حلفاء �شد قوات املحور 

اإل اأن القوتني اختلفتا يف كيفية اإدارة ما بعد احلرب واإعادة بناء العامل. خالل 
ال�شنوات التالية للحرب، انت�شرت احلرب الباردة خارج اأوروبا اإىل كل مكان يف 

العامل. حيث �شعت الوليات املتحدة اإىل �شيا�شات املحا�شرة وال�شتئ�شال لل�شيوعية 
وح�شد احللفاء خا�شة يف اأوروبا الغربية وال�شرق الأو�شط. يف هذه الأثناء، دعم 

الإحتاد ال�شوفياتي احلركات ال�شيوعية حول العامل خا�شة يف اأوروبا ال�شرقية 
واأمريكا الالتينية ودول جنوب �شرق اآ�شيا. 

- حرب أفغانستان:
بداأت يف 7 اأكتوبر 2001 من اجلي�س الأمريكي)عملية احلرية امل�شتدمية( 

واجلي�س الربيطاين)عملية هرك( �ُشّنت كرد فعل على هجمات 11 اأيلول. الهدف 
املعلن للغزو كان اإيجاد اأ�شامة بن لدن واآخرون من منا�شب رفيعة يف القاعدة 

وو�شعهم يف حماكمة لتنظيم تدمري القاعدة واإق�شاء نظام طالبان الذي يدعم 
ويعطي املالذ الآمن لها. 

- حرب العراق:
املعروفة بحرب اخلليج واحتالل العراق، بداأت يف 20 اآذار من عام 2003، بداأ 
الغزو من قبل القوات املتعددة اجلن�شيات التي تقودها الوليات املتحدة الأمريكية 
واململكة املتحدة. كانت ذريعة اأمريكا لحتالل العراق هو وجود اأ�شلحة دمار �شامل 

فيها يهدد اأمنها واأمن حلفائها، مع اأن املفت�شني الدوليني مل يجدوا اأي دليل على 
وجود اأ�شلحة دمار �شامل.
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كلمته عند لقاء مسؤولي 
مكاتب ممثلية القيادة 

في الجامعات
28 رجب 1431
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
نرحب بكم كثريًا اإخواين واأخواتي الأعزاء! وكما ُذكر فاإن 
زيارتكم اأ�شدقائي قد تاأخرت ملدة. ونحن �شاكرون هلل ون�شكر 

ال�شيد حممديان اأي�شًا كثريًا الذي قام برتتيب هذا اللقاء حتى 
حتقق بحمد اهلل. 

اإن وجود جمموعة من امل�شايخ يف اجلامعات م�شاألٌة مهمة جدًا. 
وكغريها من الق�شايا املهمة فقد اعتدنا على هذه الظاهرة بحيث 

مل نعد ندرك اأهميتها وقيمتها جيدًا. فانظروا كيف كان و�شع 
اجلامعة يف البلد؛ اأية جهٍة قد ُر�شمت للجامعة منذ البداية، 

وكيف كانت؛ وكيف كانت ُتعّد الدرو�س من الناحية القيمية 
والتوجهات الفكرية ذات املعنى اخلا�س؛ ثم قارنوا مرحلة ما 

قبل الثورة بالو�شع الذي حتقق اليوم بربكة الثورة الإ�شالمية 
وبربكة الإ�شالم يف جامعاتنا بلحاظ ح�شور امل�شايخ والف�شالء 
واأهل املعرفة واملعنى والإ�شتينا�س املوجود بينهم وبني اأ�شاتذة 
اجلامعات وطالبها؛ عندها �شرتون مدى اأهمية تواجد امل�شايخ 

املعظمني والف�شالء املحرتمني بني اجلامعيني ويف حرم اجلامعة.
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اإذا التفتنا اإىل هذه الأهمية، فاإن اأول اأثٍر ينبغي اإيجاده 
هو اأن نغتنم هذا الو�شع باأنف�شنا ـ اأي اأنا واأنتم ـ ممن له ارتباط 

باجلامعة واأن نعرف قدر هذا الو�شع ون�شكر هذه النعمة الكربى 
باملعنى احلقيقي للكلمة. ال�شكر، هو معرفة النعمة وعّدها من 

اهلل وا�شتعمالها يف املكان الذي يريده اهلل؛ هذا هو املعنى العملي 
والكامل لل�شكر. اأ�شكروا هذه النعمة؛ ففي هذه احلالة، تلوح 

اأمامنا لئحٌة من الوظائف وامل�شوؤوليات والتذكريات.
اأذكر ما يتعلق بهذه املقارنة: قبل الثورة كان لبع�س امل�شايخ 

ومنهم هذا العبد احلقري اإرتباطات مع طالب اجلامعات. ومل تكن 
هذه الروابط ذات طابع تنظيمي اأو �شمن ت�شكيالت، كذلك مل 
تكن �شمن ق�شايا املواجهات ال�شديدة �شد النظام الطاغوتي؛ 

كانت عبارة عن روابط فكرية وتبيينية؛ فكان لنا جل�شات 
ي�شارك فيها اجلامعيون اأو اأننا كنا ن�شارك اأحيانًا باللقاءات التي 
يعقدها اجلامعيون يف اجلامعات. ويف تلك الأوقات، كان يل لقاٌء 

يف م�شهد ُيعقد بني �شالتي املغرب والع�شاء. كنت اأقف قرب املنرب 
واأحتدث حوايل ع�شرين اإىل ثالثني دقيقة. وكانت ن�شبة ال�شباب 

من امل�شتمعني حوايل الت�شعني باملئة؛ واأغلب هوؤلء كانوا من 
اجلامعيني والبع�س من الثانويني. ويف اإحدى الليايل كان املرحوم 

ال�شهيد باهرن رحمة اهلل عليه يف م�شهد. فجاء معي اإىل م�شجدنا. 
وعندما �شاهد الو�شع علته الده�شة. واأنتم تعلمون اأّن باهرن 

كان ممن له اإرتباط يف طهران مع جتمعات ال�شباب واجلامعيني. 
فقال اأنني طوال عمري مل اأ�شاهد هذا العدد من اجلامعيني 

وال�شباب يف م�شجٍد واحد. وكم كان عدد هوؤلء يف م�شجدنا؟ 
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باحلد الأق�شى مثاًل 345 نفر. يف حني اأن اإجتماع حوايل 350 
�شابًا ـ ولعّله كان عدد اجلامعيني 

منهم مثاًل يبلغ 200 ـ بالن�شبة 
لعامٍل متنّور مرتبط بال�شباب 

كال�شيخ باهرن الذي كان يف نف�س 
الوقت جامعيًا ودر�س يف اجلامعة 
وكان يعرف البيئة اجلامعية وله 

اإطالع على الأن�شطة الدينية 
املعا�شرة والتجديدية ـ �شيئًا 

عجيبًا ـ اأثار ده�شته وتعّجبه: اأن 
يجتمع حوايل مئتي جامعي يف 

مكان واحد ويتحدث معهم اأحد 
امل�شايخ؟! 

والآن قارنوا هذا بالو�شع 
الذي لديكم اليوم يف اجلامعة. 
و�شول �شيٍخ فا�شٍل �شاب ـ مثلكم 

ـ اإىل البيئة اجلامعية والطالب 
اجلامعي والأ�شتاذ؛ قارنوا 

وانظروا اأية فر�شٍة عظيمٍة ونفي�شة. فاحفظوا هذه الفر�شة 
واغتنموها كثريًا؛ هذه هي النقطة الأ�شا�شية.

وميكن الإلتفات اإىل اأهمية هذه احلادثة والظاهرة عندما 
نرى توجه الكثري من التحركات املغر�شة ودعايات ال�شوء نحو 

هذا املحيط اجلامعي. ترون يف هذه الدعايات التي ت�شاع اأن من 
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الأ�شياء التي ميار�شون ال�شغوط عليها ق�شية اأ�شلمة اجلامعات، 
وملاذا تريد اجلمهورية الإ�شالمية هذا الأمر؟ حيث اأن من مظاهر 

اأ�شلمتها هو هذا ال�شيء.
والنقطة الثانية فيما يتعلق بو�شع جامعاتنا وطالبنا 

واأ�شاتذتنا: فاإنني اأتفق ب�شكل كامل مع ما ذكره جناب ال�شيد 
حممديان فيما يتعلق بتفكري اجلامعيني اليوم وتوجهاتهم 

الفكرية والعقالنية. البع�س ينظرون اإىل النقاط ال�شلبية فقط؛ 
واأحيانًا عندما نقوم بالثناء على اجلامعة واجلامعي وال�شباب، 

يقولون يف اأنف�شهم ل بد اأننا ل نعلم �شيئًا عن تلك املف�شدة وذاك 
الإ�شكال املوجود؛ كال، اإنها لي�شت ق�شية عدم الإطالع؛ فنحن ل�شنا 

بعيدين كثريًا عن اجلوانب ال�شلبية والنقاط املظلمة؛ لكن ينبغي 
النظر اإىل طبيعة العمل؛ وطبيعة ال�شباب ومنهم اجلامعيون 

وذلك يف هذا املحيط اجلمعي واأي�شًا يف معر�س الدعايات العجيبة 
املوجودة اليوم؛ وتلك الأ�شاليل احلا�شلة، وتلك العوامل املوؤثرة 

على تفكري ال�شباب اجلامعي الواعني. فبالإلتفات اإىل هذه 
الأمور، عليكم اأن تنظروا اإىل الوقائع ال�شاطعة املوجودة يف بيئة 

اجلامعي من الناحية الدينية؛ عندها يفهم الإن�شان مدى اأهمية 
الأمر. فما ُذكر ـ من الإعتكافات و�شلوات اجلماعات، والتواجد 

الفّعال يف املواقع احل�شا�شة واملراكز احليوية، وهذه املخيمات 
اجلهادية والأن�شطة البنائية ـ فهي كلها مهمة جدًا.

اإن �شبابنا اجلامعيني اليوم ولالإن�شاف ل نظري لهم؛ والأمر 
ينطبق على اأ�شاتذتنا اأي�شًا. فكل هوؤلء الأ�شاتذة املوؤمنني 

املتدينني الن�شيطني التّواقني مل�شري بلدهم و�شعبهم دينيًا 
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واإ�شالميًا، ل اأنهم مل يكونوا موجودين يف بلدنا يف الواقع العيني، 
بل ما كانوا ليخطروا على بال اأحد. مثلما اأنه اليوم ل وجود 

لأمثالهم يف العامل. فبيئة جامعاتنا هي هذه البيئة: بيئة الدين 
والإ�شالم. ول �شك باأن هذا ل يعني اأننا نقنع بهذه الدرجة؛ 

كال، فالبحث هنا ل يرتبط بالقناعة؛ ولكن املرء ل ميكن اأن ل 
يكون من اأعماقه را�شيًا وم�شرورًا. هذه هي نعمة اهلل الكربى. 
فهذه وقائع. فاإن بيئة اجلامعة هي بيئة م�شاعدًة ومنا�شبٌة يف 

احلقيقة. وبالن�شبة ملا نتوقعه منها فاإنها اأموٌر بارزة من الناحية 
الدينية.

علينا اأن ناأخذ التوقعات بعني الإعتبار. فالتوقع من اأي 
حميط يرتبط بكيفية خا�شة. فما يتوقعه الإن�شان من البيئة 

اجلامعية يختلف عما يتوقعه من البيئة احلوزوية. فاملقت�شيات 
املوجودة هنا، والعوامل التي توؤثر هنا، من العوامل التاريخية 

وغريها ينبغي اأن نلتفت اإليها جميعًا لكي نتمكن من التقييم 
ب�شكل �شحيح. فالبيئة اجلامعية هي بيئٌة جيدة جدًا؛ لهذا يجب 

الإ�شتفادة من هذا الأمر. 
وما يتمتع بالدرجة الأوىل من الأهمية بنظري هو فكر من 
تخاطبون وقلوبهم؛ فالفكر اأوًل ثم القلب. الفكر يعني وجوب 

تقوية البنية الإعتقادية لهذا ال�شاب. فال�شاب يكون عر�شًة 
للتبدلت والتحولت والتغريات. واملوؤثرات املوجودة اليوم 

اأ�شحت يف عاملنا كبريًة جدًا. ويجب تقوية البنية الفكرية لل�شاب 
بحيث ل اأنه ل يتاأثر من العوامل ال�شلبية واملعار�شة واملعاندة، 
بل يتمكن من التاأثري على حميطه؛ يجب اأن يتمكن من الإ�شعاع، 
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ويعّرف حميطه على املباين واملعارف الإ�شالمية، واأن يكون رائدًا 
يف هذا الطريق، ويف طليعة القوى. فمن الناحية الفكرية يجب 

اأن يحقق هذه احلالة.
واإمنا نذكر الناحية القلبية لأن لعروج الإن�شان ل بل لثباته 

على ال�شراط امل�شتقيم، ل يكون الفكر لوحده كافيًا يف احلقيقة. 
فبالإ�شافة اإىل البعد الإعتقادي، فاإن البعد القلبي والروحي اأمٌر 

لزم. فحالة اخل�شوع لزمًة، وكذلك اخل�شوع، والذكر والتوجه 
اإىل اهلل، كلها اأموٌر �شرورية لالإن�شان. ولو كان هذا الأمر موجودًا 

لرتفع الكثري من النق�س. ولو مل تكن هذه الأمور فاإن القدرة 
الفكرية وقوة الإ�شتدلل والإحتجاج لن ت�شعف الإن�شان يف 

الكثري من احلالت ولن تعينه. فاإعداد قلب ال�شاب ينبغي اأن يكون 
بالن�شيحة واملوعظة احل�شنة وال�شلوك احل�شن؛ وينبغي تعريفه 

على اخل�شوع والتو�شل والتوجه والتذكر. ينبغي تعريفه على 
ال�شالة ب�شكٍل �شحيح وكذلك معنى ذكر اهلل. فهذا ما ميكن اأن 

ي�شّكل دعامًة لذلك الفكر. ولو ح�شل هذا، فاإن تلك الإ�شتقامة 
الفكرية عندئٍذ لن تزول. ففي ميدان العمل ما ينفع هو القلب 

الرقيق وهذا التوجه والتذكر؛ هذه الأمور التي تثبت الإن�شان؛ 
وهي اأموٌر �شرورية. فيجب تقوية هذين ال�شيئني يف ال�شاب. 

عليكم اأن تقيموا �شفوف املعارف الإ�شالمية؛ املعارف املتقنة 
بلغة الع�شر واملتنا�شبة مع فكر اجلامعي واأدبياته؛ فهذه اأعماٌل 
�شروريٌة ول بد منها. اخلطاب بل�شان القوم اأحد م�شاديقه هنا، 

فيجب خماطبة اجلامعي بلغته، وبالأدبيات املفهومة عنده. 
فرمبا جند بع�س الأدبيات الفّعالة واملوؤثرة يف بيئٍة ل تكون 
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فّعالة يف بيئة اأخرى. وهو كاختالف اللغة متامًا. فالإختالف بني 
الأدبيات هو يف الواقع كالإختالف 

املوجود بني اللغات؛ مثل اأن ياأتي 
اإن�شاٌن اإىل بيئٍة ناطقٍة باللغة 

الفار�شية فيحادثها بالغجراتية 
فلن يفهم عليه اأحد. وكذلك 

اإذا مل يكن املرء عارفًا باأدبيات 
البيئة اجلامعية وبيئة ال�شباب 

ومل ي�شتعملها، ف�شوف ين�شد عليه 
طريق التوا�شل الفكري ويكون 

تاأثريه قلياًل. فالنطق بل�شان القوم 
�شروري جدًا.

براأيي، فيما يتعلق باملوعظة 
احل�شنة ـ حيث اأنني ل اأ�شتعمل 

عبارة “الرتبية“ لأن لها 
معنًى اأعم ـ اإن ق�شية امل�شلك 

�شروريٌة بالإ�شافة اإىل ق�شية 
الل�شان. وما قيل “كونوا دعاة 

النا�س بغري األ�شنتكم“ ينطبق هنا، فما يلنّي القلوب ويخ�شع 
املعاندين هو ال�شلوك ال�شحيح واجليد. ول �شك باأن ال�شلوك 
احل�شن ي�شمل الأخالق احل�شنة والتوا�شع وال�شدق يف القول 

واملوقف وال�شراحة يف بيان احلقيقة، والرتفع عن الأمور املادية 
والدنيوية؛ فهذه الأ�شياء هي التي تدّل على اخللو�س يف العمل؛ 
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ولو اأننا ح�شلنا على هذا الإخال�س العملي 
بتوفيق الرب فاإنه بالطبع 

�شيظهر يف اأفعالنا واأقوالنا. 
لهذا فاإن النقطة الأ�شا�شية 

املهمة الثانية اأف�شل طريق لها: 
اأوًل: ل�شان املوعظة والن�شيحة 

الأخوية، ويف بع�س املوارد 
الأبوية ال�شفيقة وثانيًا: 

ال�شلوك والعمل. 
براأيي، من الأ�شياء التي 

تعينكم هو ما ذكره اأمري املوؤمنني 
ب�شاأن النبي املكّرم: “طبيب دّوار 
بطّبه قد اأحكم مراهمه واأحمى 
فال ينبغي اأن نحب�س  موا�شمه“. 

اأنف�شنا وراء الطاولة وداخل 
الغرفة، فظهورنا ب�شكل اإداري 
نحن جماعة امل�شايخ والعلماء 

لي�س ل�شاحلنا. ومهما كانت 
م�شوؤوليتنا فال ينبغي اأن نفقد هذه احلالة الطالبية احلوزوية 
والآخوندية وامل�شيخية ـ حيث الأن�س بالنا�س والتحرك بينهم 

واحلديث بلغتهم والإ�شتماع اإىل همومهم. 
فنحن قد �شاهدنا هذين الو�شعني بني امل�شايخ. فمنهم من مل 
يكن له اأي �شمة ر�شمية واإدارية واأمثالها، لكنه كان يت�شرف مع 
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النا�س عند لقائهم ك�شخ�س اإداري جامد ل يتمتع باأية مرونة اأو 
اإهتمام اأو حمبة اأو ب�شا�شة. وقد �شاهدنا عك�س هوؤلء. اأ�شخا�ٌس 
كانوا يتولون م�شوؤوليات اإدارية، ولكنهم يف اي مكان توا�شلوا مع 

النا�س ت�شّرفوا مبحبٍة واأبوية واإ�شفاق واهتمام؛ فهذا هو ال�شحيح 
واحل�شن. فهذه اأي�شًا ق�شية، اأي عدم اإنزواء هذه املجموعة يف 

القوالب التنظيمية. وهذا ل يعني اأنني اأخالف التنظيم، فبدون 
التنظيم والت�شكيالت ل ميكن اأن يكون هناك اإدارة وعمل. كال فاأنا 

العبد اأعتقد بالتنظيم؛ ولكنني اأعتقد اأن هذا التنظيم ل ينبغي 
اأن يخرجنا من هويتنا. فنحن يف كل الأحوال م�شايخ. وعلينا 

اأن نتبع هذا امل�شلك امل�شيخي ب�شورته املوجودة يف عامل ال�شيعة، 
وبالطبع اأن هذه احلالة مل تنعدم متامًا يف املذاهب والأديان 

الأخرى؛ فهي موجودٌة يف بع�س الأماكن وُتعّد بالن�شبة لهم 
ح�شنة جدًا؛ ولكنها بني ال�شيعة هي �شّنة. فهذه احلالة التي كانت 

موجودة يف امل�شيخة ال�شيعية ـ اأن�شهم بالنا�س وارتزاقهم منهم 
واإ�شفاقهم عليهم ويوؤملهم ما يوؤملهم ـ عليكم اأن حتافظوا عليها؛ 
فهذا الأمر مهٌم جدًا. وها قد اأ�شري اإىل الأعمال التي اأُجنزت. 
وهي اأعماٌل ح�شنٌة جدًا. فو�شيتي الأخرى ـ وهي متوجهة اإىل 

املجموعة الإدارية منكم ـ اأنه مهما اأمكن تعديل وتنظيم الأن�شطة 
ل�شالح القاعدة مقابل املركز؛ اأي العمل اأكرث للقاعدة من املركز؛ 

اأي التوجه اإىل الأر�س. فعديد املركز اإمنا هو للتخطيط وتنظيم 
الأفكار ور�شم امل�شارات املتو�شطة وال�شرتاتيجية واأمثالها. فيجب 
احلفاظ على املركز بهذا احلجم. ولو تو�ّشع حجمه ف�شوف يوجد 

م�شكالت؛ ويوؤدي اإىل اإثقال اجل�شم. 
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على كل حال فالعمل مهم جدًا، وقد قامت جمموعتكم بحمد 
اهلل وطوال هذه ال�شنوات املديدة باأعماٍل جيدة. ن�شاأل اهلل 

تعاىل اأن يعينكم لكي تتمكنوا من الإ�شتمرار على هذا ال�شعي 
املقّد�س وهذا اجلهاد اإن �شاء اهلل.

ول �شك اأن احلوزات العلمية يف احلقيقة تتحّمل م�شوؤولية 
ثقيلة يف الدعم الب�شري والعلمي لهذه املجموعة. فاحلوزات 

العلمية تتحمل م�شوؤولية مثلما تتحمل اأجهزة الدولة م�شوؤوليات 
ثقيلة. وحل�شن احلظ فاإن يف هذه احلكومة اأر�شية متوفرة لكم. 

هذا ما اأعر�شه بحكم معرفتي واطالعي على جمموعات اتخاذ 
القرار. ففي هذه الدورة ويف هذه املجموعة احلكومية يكون 

العمل بالن�شبة لكم �شهاًل. ويف بع�س احلكومات مل يكن كذلك؛ 
فبع�شها مل يكن موافقًا على اأ�شل الق�شية وبع�شها كان يقّدم 

م�شاعدات قليلة. وهذا الأمر )الذي ن�شاهده اليوم( مما ينبغي 
ال�شكر عليه ول بد من الإ�شتفادة من هذه النعمة. 

اأملنا اإن �شاء اهلل تعاىل اأن يوفقكم جميعًا ويوؤيدكم واأن يقبل 
عملكم اإن �شاء اهلل ويكون مورد ر�شا بقية اهلل اأرواحنا فداه 

وتقّدم يومًا بعد يوم العمل بكيفية اأف�شل وم�شتوى اأعلى اإن �شاء 
اهلل. 

وال�شالم عليك ورحمة اهلل وبركاته. 
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وقفة مع اخلطاب

- السيد محمديان:
رئي�س ممثلية الويل الفقية يف اجلامعات.

باهرن: ولد ال�شهيد حجة الإ�شالم وامل�شلمني حممد جواد باهرن عام 1312هـ 
�س يف عائلة فقرية كانت ت�شكن اأحد اأحياء كرمان القدمية، دخل الكتاب يف �شن 

اخلام�شة وتعلم فيه قراءة القراآن والكتابة والقراءة. قام بالدرا�شة الأكادميية 
اإىل جانب الدرا�شة احلوزوية حيث و�شل اإىل مرحلة ال�شطوح ومل يكن قد جتاوز 

الع�شرين من عمره، وقد نال �شهادة الدكتوراه يف الإلهيات وح�شل بعدها على �شهادة 
املاج�شتري يف ال�شوؤون الرتبوية. ومع انطالقة املطبوعات تاآزر مع عدد من رفاقه 

على اإ�شدار جملة “مكتب ت�شّيع“ اأي “املذهب ال�شيعي“. 
عّينه الإمام بعد انت�شار الثورة ع�شوًا يف جمل�س قيادة الثورة. كّلفه الإمام 

اخلميني )ره( بعد انت�شار الثورة مبا�شرة اأن يبا�شر يف اإعداد جمموعة من الأ�شاتذة 
واملعلمني ا�شتعدادًا لفتح املدار�س يف ع�شر الثورة. عّينه جمل�س قيادة الثورة مندوبًا 
عنه يف وزارة الرتبية والتعليم، ويف وزارة ال�شهيد رجائي احتل موقع وزير الرتبية، 

قبل اأن يتحول اإىل رئا�شة الوزارة يف عهد ال�شهيد رجائي. ا�شت�شهد على يد عمالء 
ال�شتكبار العاملي مع رفيق دربه ال�شهيد رجائي يف 8/6/1360هـ �س يف انفجار 

مكتب رئا�شة اجلمهورية.

- الغجراتية:
من اللغات املحلية امل�شتخدمة يف الهند يف ولية غجرات حتديدًا.

- اآلخوندية:
م�شطلح فار�شي ي�شتخدمه العرب يف الو�شط احلوزوي لالإ�شارة اإىل امل�شيخة. 

فالآخوند هو ال�شيخ املعمم حتديدا. وللم�شيخة طريقتها اخلا�شة يف احلياة 
والتعامل التي يركز القائد فيها على اأ�شلوب العي�س الب�شيط والتعامل املبا�شر مع 

النا�س.



112

- 8 -

"استقرار الثورة حقيقة ال 
يمكن إنكارها" 

مقتطفات من كلمة 
القائد في لقائه مع 

مسؤولي حرس الثورة 
اإلسالمية2 

14/07/2010

2- حيث مل نح�ضل على الن�س الكامل كما 
جرت العادة ورمبا لأ�ضباب تتعلق ببع�س 

خ�ضو�ضيات املوقف.
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و�شف قائد الثورة الإ�شالمية اآية اهلل اخلامنئي الطبيعة 
املعنوية للحر�س باأنها العن�شر الأ�شا�شي ملرونة هذه املوؤ�ش�شة 

ال�شعبية والثورية واأدائها املتميز خالل العقود الثالثة املا�شية 
يف خمتلف املجالت والظروف، م�شتعر�شًا اأهم التطورات على 

ال�شعيدين الداخلي واخلارجي موؤكدًا �شرورة ا�شطالع م�شوؤويل 
البالد بواجباتهم اجل�شيمة على خمتلف ال�شعد كالأعوام 

ال�شابقة بغية مواجهة الظروف املتنوعة وقال: ل ريب اأن ال�شعب 
الإيراين العظيم واجلمهورية الإ�شالمية هما املنت�شران يف �شاحة 

املواجهة هذه كما يف ال�شابق .
وو�شف القائد ع�شية امليالد ال�شعيد ل�شيد ال�شهداء ويوم 

احلر�س ولدى ا�شتقباله الآلف من قادة ومنت�شبي حر�س الثورة 
�شهر �شعبان باأنه �شهر الدعاء والتو�شل وبناء الذات، مقدمًا 

التهاين مبنا�شبة حلول هذا ال�شهر العظيم وميالد اأبي عبد اهلل 
احل�شني واأبي الف�شل العبا�س عليهما ال�شالم، وقال: اإن كوادر 

حر�س الثورة هم الأتباع املخل�شون والع�شاق ل�شبيل اهلل واأئمة 
الهدى .

واعترب �شماحته قادة احلر�س واملنت�شبني لهذه املوؤ�ش�شة باأنهم 
من ال�شائرين على خطى ال�شهداء الأبرار مثل باكري وهمت 
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وبروجردي و�شائر �شهداء احلر�س   واأ�شاف   يف معر�س تبيينه 
للطبيعة املعنوية والباطنية للحر�س قائال : اإن القلوب الوالهة 

للجهاد يف �شبيل اهلل يف خمتلف املجالت وامليادين، والأل�شنة 
ال�شادقة، والنظرات الثاقبة التي متيز احلق هي العنا�شر 

الرئي�شية الثالثة التي ت�شكل الطبيعة والهوية احلقيقية حلر�س 
الثورة الإ�شالمية.

وا�شتند القائد العام للقوات امل�شلحة اإىل املناجاة ال�شعبانية 
واأ�شاف: اإن نريان ال�شوق امل�شتعرة يف قلوب كوادر احلر�س بغية 

التقرب اإىل اهلل والإخال�س يف النوايا والأقوال والأفعال 
وولءهم هو مبثابة كلمة طيبة ترقى اإىل الأعلى و�شوًل اإىل 

الباري تعاىل.
واعترب قائد الثورة الإ�شالمية النظرة الثاقبة التي متيز 

احلق باأنها العن�شر الثالث للطبيعة املعنوية والهوية احلقيقية 
للحر�س  واأ�شاف: اإن هذه النظرة الثاقبة متيز احلقائق يف 

خمتلف الظروف، حتى يف الظروف املغربة والغام�شة هي قادرة 
على متييز واجبها والعمل به.

واأ�شار القائد العام للقوات امل�شلحة اإىل كيفية ت�شكيل حر�س 
الثورة الإ�شالمية معتربا احلر�س باأنه موؤ�ش�شة منبثقة من �شلب 

امل�شاجد واملدار�س واجلامعات والبيوت والقلوب املوؤمنة للجماهري  
واأ�شاف: اإن احلر�س مل يوؤ�ش�س من قبل اأي احد بل هو موؤ�ش�شة 

تبلورت ب�شبب مقت�شيات الزمان ومتكنت من تلبية حاجة الثورة 
والبالد متى ما كان وجودها �شروريًا.

واعترب قائد الثورة الإ�شالمية �شيانة الهوية والطبيعة 
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والعمل وفقا ملقت�شيات الزمان باأنهما من اخل�شائ�س البارزة 
للحر�س منوها بالقول: اإن 

احلر�س وخالل ال�شنوات الأوىل 
من الثورة ، متكن من �شيانة 

هويته يف مواجهة املنافقني يف 
�شوارع طهران وق�شايا املحافظات 

احلدودية ومرحلة الدفاع 
املقد�س و�شائر املجالت املتنوعة 

واملختلفة الأخرى ولكنه يف نف�س 
الوقت متكن من تطبيع نف�شه مع 
مقت�شيات الزمان بف�شل مرونته 
لكي ينوء بواجباته على اأف�شل 

وجه.
واأ�شار �شماحته اإىل دعوة 
م�شوؤويل احلكومة من احلر�س 

للم�شاركة يف املجالت الإعمارية 
عقب احلرب املفرو�شة واأ�شاف: 
لقد متكن احلر�س يف هذا املجال 

اأي�شًا من القيام باأف�شل ما ميكن على ال�شعيد الإعماري وهذه 
احلقائق ت�شري اإىل اأن هذه املوؤ�ش�شة ال�شعبية ويف �شوء التزامها 
بطبيعتها املعنوية حتظى بكيان ونظام مرن ي�شمح لها بالتحول 

والتكامل وفقا ملقت�شيات الزمان واملكان.
وراأى قائد الثورة الإ�شالمية اأن ت�شكيل املوؤ�ش�شات املختلفة 



116

مثل احلر�س وجهاد البناء باأنه من الأعمال 
العظيمة التي قامت بها الثورة 

واأ�شاف : اإن هذه املوؤ�ش�شة تتمتع 
بكيان مرن م�شفوع بقيم متينة 

، و�شمن املحافظة على نظمها 
والتزامها بالقانون فهي بعيدة 

عن امل�شاكل املتعارفة التي تعاين 
منها املوؤ�ش�شات الأخرى.

واأكد القائد العام للقوات 
امل�شلحة �شرورة �شيانة الهوية 

التنظيمية ملوؤ�ش�شة احلر�س 
وو�شفها باأنها {�شجرة طيبة 

تاأتي اأكلها كل حني باإذن 
ربها} كما و�شفها القراآن 

الكرمي وقال : ينبغي اأن ي�شتمر 
هذا الأداء والعن�شر املمتاز.

اعترب قائد الثورة 
الإ�شالمية الإ�شراف على اأحداث 

وتطورات ال�شاعة ودرا�شتها والتكهن مب�شتجدات الغد باأنها من 
�شرورات التخطيط ال�شحيح للتحرك نحو حتقيق التطلعات 

والأهداف  واأ�شار  اإىل م�شوؤولية القادة والكوادر املختلفة وجميع 
املنت�شبني للحر�س يف هذا املجال  واأ�شاف: اإن �شيانة الطبيعة 
املعنوية للحر�س من �شاأنها ت�شهيل عملية ت�شخي�س م�شتجدات 
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ال�شاعة والتكهن بتطورات امل�شتقبل وهذه املعرفة متهد الأر�شية 
للتخطيط ال�شحيح واتخاذ اخلطوات ال�شحيحة.

وا�شتمرارًا لهذا املو�شوع بداأ �شماحته بتبيني حقائق الأو�شاع 
على ال�شعيدين الداخلي واخلارجي.

احلقيقة الأوىل التي ل ميكن اإنكارها والتي اأ�شار اإليها قائد 
الثورة الإ�شالمية �شمن تر�شيمه للظروف الراهنة هي ا�شتقرار 

الثورة.
ومن اأجل تقريب هذه احلقيقة اإىل الأذهان قارن اآية اهلل 

اخلامنئي بني الثورة الإ�شالمية والثورة الفرن�شية م�شتعر�شًا 
املراحل املتعددة واملختلفة واملتباينة للثورة الفرن�شية خالل 

العقود الأوىل من بلورتها وانت�شارها واأ�شاف: اإن الثورة 
الإ�شالمية وخالفًا للحركات ال�شيا�شية والجتماعية يف القرون 
املعا�شرة، ورغم م�شي واحد وثالثني عامًا عليها، ما زالت مت�شي 
قدمًا يف الطريق الذي ر�شمه لها الإ�شالم ومهده الإمام الراحل 

} وهذه احلقيقة املهمة جدًا هي موؤ�شر على اأن يد اهلل تدعم 
هذه الثورة.

واأ�شار اآية اهلل اخلامنئي اإىل ت�شريحات امل�شوؤولني الأمريكيني 
حول اجلهود التي تبذل لتغيري موقف اإيران  منوها بالقول: اإن 

املفهوم احلقيقي لهذه الت�شريحات هو العمل من اجل تغيري م�شار 
الثورة الإ�شالمية.

وو�شف قائد الثورة الإ�شالمية القلوب املوؤمنة لل�شعب 
الإيراين باأنها مظهر القوة الإلهية واأكد قائال: اإن ما �شاعد 

الثورة على �شلوك طريقها ال�شحيح هو �شغف ال�شعب الإيراين 
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بالإ�شالم وهذا الأمر ي�شكل �شاترًا عظيمًا ومنيعًا للثورة 
الإ�شالمية والبالد ولو تغري هذا النهج وفقدنا الإ�شالم فاإننا 

�شنفتح املجال اأمام توغل اجلائرين واملعتدين بفقدنا لهذا 
ال�شاتر.

وراأى قائد الثورة الإ�شالمية اأن احلقيقة الثانية على ال�شعيد 
الداخلي هي التطورات التي حققتها البالد واأ�شاف : وفقًا 

لالإح�شاءات العاملية فان �شرعة التطور والنمو العلمي يف البالد 
هي عدة اأ�شعاف املتو�شط العاملي ، طبعًا مازال هناك بون �شا�شع 

بيننا وبني ركب العلم ولكن ل ينبغي ن�شيان هذه الوترية العلمية 
املت�شارعة واملباركة.

واعترب قائد الثورة الإ�شالمية الن�شج ال�شيا�شي واخلربات 
التي يتحلى بها ال�شعب باأنهما من احلقائق الأخرى لل�شارع 

الإيراين قائاًل اإن اأبناء ال�شعب ول �شيما ال�شباب منهم وحتى 
النا�شئني وعلى اأثر الأحداث املتتالية ك�شبوا جتارب �شيا�شية 

جيدة واإنهم حل�شن احلظ واىل حد كبري يتفهمون جيدًا ق�شايا 
املجتمع اإىل درجة حينما تلفت �شبهة اأنظارهم لفرتة من الزمن 

فاإنهم يقومون بتغيري اجتاههم ب�شرعة بعد التو�شل للحقيقة 
وهذا ما مل�شناه بالكامل يف الفتنة التي اأعقبت النتخابات 

الرئا�شية العام املا�شي.
واأ�شار �شماحته اإىل احل�شور املوؤّثر والوا�شح للدين يف حياة 

ال�شباب باأنه حقيقة اأخرى مهمة للغاية وم�شهودة على اأر�س 
الواقع يف البالد حيث ذكر مناذج بهذا ال�شاأن ، منها احل�شور 

الرائع لل�شباب يف مرا�شم العتكاف و�شلوات اجلماعة يف 
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اجلامعات وباقي الأماكن وكذلك م�شاركتهم الفاعلة يف الأو�شاط 
الدينية.

ولفت اآية اهلل اخلامنئي 
اإىل ات�شاع املد الفكري للثورة 
الإ�شالمية يف العامل كحقيقة 

اأخرى.
واعترب �شماحة القائد ت�شدير 

اأفكار واأهداف الثورة باأنه املعنى 
احلقيقي لت�شدير الثورة  واأ�شار  

اإىل الرتحيب ال�شعبي الذي يلقاه 
م�شوؤولو اجلمهورية الإ�شالمية 

يف خمتلف البلدان قائاًل اإن عطر 
الإ�شالم والثورة الإ�شالمية ورغم 

كل م�شاعي الأعداء، األهب قلوب 
ال�شعوب وهذه حقيقة ل تنكر.

ولفت قائد الثورة الإ�شالمية 
اإىل ا�شتمرار ن�شاط اجلبهة 

املعادية كاإحدى احلقائق الأخرى 
التي حتيط بالثورة الإ�شالمية  واأ�شار  اإىل املحاولت ال�شهيوـ 

اأمريكية الفا�شلة ملواجهة احلركة الهادرة ل�شعب اإيران  امل�شلم 
م�شيفًا اأن الثورة الإ�شالمية حررت اإيران  العظيمة ذات املوقع 

ال�شرتاتيجي واملنافع الوفرية من قب�شة الأمريكيني ون�شفت 
قواعد الذل واملهانة اأمام املتغطر�شني يف هذا البلد ولهذا فاإنهم 
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نا�شبوا العداء لل�شعب الإيراين وحاكوا 
اأنواع املوؤامرات على مر ال�شنني 

املا�شية.
و�شبه اآية اهلل اخلامنئي 
اأمريكا ببلطجي عاملي يريد 

ابتزاز اجلميع لكنه ي�شهد 
اأو�شاعًا م�شطربة يوما بعد 

اآخر.
واأو�شح �شماحته اأن البع�س 

ومن اأجل احلفاظ على جتارتهم 
مينحون امتيازات لهذا البلطجي 

والبع�س الآخر الذي ميلك 
قدرة ن�شبية لكنه ل يرغب 

باملواجهة مع اأمريكا يتحول 
اإىل عميل �شيا�شي وع�شكري 

لها اإل اأن هناك من يقف اأمام 
هذه الغطر�شة مثل اجلمهورية 

الإ�شالمية التي تقف يف مقدمة 
هذه الدول وذلك بربكة �شمود �شعبها وم�شوؤوليها.

وا�شتعر�س الوترية املتنامية لكراهية ال�شعوب لأمريكا  واأ�شار  
اإىل ادعاءات هذا البلد بعد انهيار الحتاد ال�شوفياتي ومع�شكر 

ال�شرق قائاًل: اإن الإدارة الأمريكية كانت تدعي اآنذاك تزعمها 
للنظام العاملي اجلديد لكن امل�شوؤولني الأمريكيني يقابلون اليوم 
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باحتجاجات وتظاهرات �شعبية متزايدة �شدهم يف اأنحاء العامل 
ول ميكنهم التقليل من حدة هذه الكراهية رغم امل�شاعي التي 

يبذلونها.
وذكر قائد الثورة الإ�شالمية باإخفاقات اأمريكا يف العراق 

واأفغان�شتان ولبنان وفل�شطني واأ�شاف: اإن اأمريكا والكيان 
ال�شهيوين عجزا عن الإطاحة بحكومة حما�س يف قطاع غزة 

وهذا اأدّل دليل على حقيقة ل تقبل الإنكار وهي ال�شعف والهوان 
لوا�شنطن يوما بعد اآخر.

واأ�شار ال�شيد اخلامنئي اإىل �شدور قرار احلظر على اإيران  
ومبوازاة ذلك اإطالق ت�شريحات منمقة بح�شب الظاهر وتوجيه 
التهديدات الع�شكرية من حني لآخر واأكد اأنهم يتحدثون ب�شكل 
نت�شور اأن هناك �شيئًا خطرًا للغاية يكمن خلف هذه التهديدات 

معتربا اأن هذه التهديدات �شواء كانت خاوية اأو حقيقية فاإنه 
علينا اإعداد اأنف�شنا لكل الحتمالت بهدف احلفاظ على الثورة 

الإ�شالمية وال�شعب الإيراين العزيز وحيا�س الوطن.
واأ�شار اآية اهلل اخلامنئي اإىل اأن اغلب م�شاريع اأمريكا يف هذا 

املجال هي �شيا�شية مو�شحًا اأن الأمريكان وخالل فتنة العام 
املا�شي تدخلوا ب�شرعة واأعلنوا ب�شراحة و�شغف عن دعمهم 

ملثريي الفتنة وال�شالعني فيها ب�شكل مبا�شر، لكن الباري تعاىل 
ويقظة ومقاومة ال�شعب اف�شال موؤامراتهم.

واعترب �شماحته الهتمام املتوا�شل باحلقائق الداخلية 
واخلارجية للبالد والتاأمل يف نتائج اأداء الأعداء يف الداخل 

باأنهما من واجب جميع م�شوؤويل الثقافة وال�شيا�شة والقت�شاد 

هة
اج

مو
 لل

اد
عد

ست
اال

ت و
يدا

هد
لت

ا



122

والجتماع موؤكدا اأن ال�شعب الإيراين والثورة والنظام الإ�شالمي 
ول ريب هم املنت�شرون يف �شاحة املواجهة كال�شابق لأن اهلل 

تعاىل وعد املتقني بالن�شر النهائي وان الوعد الإلهي �شيتحقق 
دون اأدنى �شك.

واعترب قائد الثورة الإ�شالمية الإميان والتقوى والعمل 
ال�شالح باأنها متهد للن�شر احلتمي يف املواجهة مع اأعداء الإ�شالم 

والثورة الإ�شالمية واأو�شح اأن هذه العنا�شر هي التي اأبقت الثورة 
را�شخة و�شامدة اأمام كل موؤامرة ود�شي�شة و�شيكون كذلك يف 

امل�شتقبل اأي�شًا.
ويف اخلتام اعترب القائد العام للقوات امل�شلحة الدعايات 

املت�شاعدة لالأعداء واإذنابهم يف الداخل �شد حر�س الثورة 
الإ�شالمية باأنها موؤ�شر على مدى قوة تاأثري احلر�س يف بقاء 

ال�شعب الإيراين عزيزًا ومقتدرًا داعيًا العنا�شر الفخورة يف 
احلر�س اإىل الإبقاء على املراقبة الباطنية وال�شعور بامل�شوؤولية 
 با�شتمرار جتاه املهام اجل�شيمة امللقاة على عاتق هذه املجموعة .
وو�شف ال�شيد اخلامنئي احلر�س باأنه اأ�شرة كبرية وحية ودءوبة 

موؤكدًا �شرورة وجود نوع من التفاعل بني خمتلف اأق�شام هذه 
املوؤ�ش�شة العظيمة  واأ�شاف   انه حتى املتقاعدين يف هذه املوؤ�ش�شة 

هم منت�شبون للحر�س وعليهم اأن يعتربوا احلر�س وكباقي الأق�شام 
باأنه جزء منهم وبالعك�س اأي�شًا.
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وقفة مع اخلطاب: 

- حرس الثورة:
اأحد اأركان القوة الع�شكرية للجمهورية الإ�شالمية الإيرانية. قائدها الأعلى 

هو قائد الثورة الإ�شالمية ال�شيد علي خامنئي)حفظه اهلل(، اأ�ش�شه الإمام 
اخلميني)قده( يف بداية الثورة، ين�شوي حتت هذا احلر�س قوات التعبئة العامة 

املعروفة بالب�شيج، وهو جمهز بقوات برية وبحرية و�شالح جو وا�شتخبارات خا�شة 
به، عالوة على القوات اخلا�شة.

- الشهيد باكري:
ولد ال�شهيد مهدي باكري عام 1933م.  يف بلدة »مياندواآب« يف اأ�شرة موؤمنة، 

فقد اأمه يف طفولته، اأكمل درا�شته البتدائية واملتو�شطة يف اأرومية. 
كان يف ال�شنة الأخرية من الإعدادية عندما ا�شت�شهد اأخوه “علي“ على 

يد ال�شافاك ليدخل هو على اأثر ذلك ميدان ال�شيا�شة. وعلى الرغم من اآلمه 
لفقد اأخيه وا�شل درا�شته اجلامعية يف فرع الهند�شة 

امليكانيكية. ترك مهدي اجلي�س ا�شتجابة لأمر الأمام 
اخلميني. وبعد انت�شار الثورة وت�شكيل حر�س الثورة 

دخل احلر�س يف مدينة اأرومية. وكان له دور فاعل يف 
بناء الت�شكيالت الأوىل للحر�س. وقد عمل فرتة نائبًا 

عامًا ملحكمة الثورة، كما كان اإىل جانب عمله يف احلر�س 
يتحمل م�شوؤولية بلدية اأرومية. قاتل برتبة معاون 
اآمر لواء النجف الأ�شرف يف عمليات الفتح املبني يف 

منطقة الرقابية وجرح يف عينه. وبعد اأقل من �شهر �شارك 
يف عمليات بيت املقد�س. ويف املرحة الثانية من عمليات بيت املقد�س اأ�شيب بجرح 
يف ظهره، ويف املرحلة الثالثة كان يقود قوات التعبئة على الرغم من جرحه. يف 

عمليات رم�شان كان اآمر لواء عا�شوراء، واأ�شيب يف هذه العمليات مرة اأخرى، ولكنه 
كان يف كل مرة يعود اإىل اجلبهة بعزمية اأكرب. �شارك ال�شهيد باكري يف عمليات 

م�شلم بن عقيل اآمرًا لفرقة عا�شوراء حيث حتررت يف هذه العمليات منطقة كبرية 
من اأر�س اإيران  الإ�شالمية وا�شرتدت بع�س املناطق الإ�شرتاتيجية املهمة. كما وا�شل 

طريق احل�شني )ع( يف عمليات والفجر التمهيدية والفجر واحد اإىل اأربعة اآمرًا 
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لفرقة عا�شوراء اإىل جانب اإخوانه من قوات التعبئة. ويف عمليات خيرب ــ التي كان 
يقود فيها قوات الإ�شالم املظفرة اأي�شًا ــ ا�شت�شهد اأخوه حميد. فكان مهدي يرى اأن 

�شهادة حميد نتيجة لطف وعناية من اهلل به. وقبل خم�شة ع�شر يومًا من عمليات 
بدر، ذهب للقاء ال�شيد الإمام )ره( و�شماحة اآية اهلل اخلامنئي )دام ظله( حيث 
طلب باكيًا من ال�شيد الإمام واآية هلل اخلامنئي اأن يدعوا له بال�شهادة. واأخريًا يف 

عمليات بدر عام 1985م. ، عندما كان يقود فرقة عا�شوراء، ذاق �شهد ال�شهادة 
وحّلقت روحه الطاهرة اإىل امللكوت الأعلى. 

- الشهيد همّت:
ولد ال�شهيد حممد اإبراهيم هّمت عام 1955م يف 
مدينة »�شهرر�شا«. ولولدته ق�شة عجيبة بعد اإفادة 
الأطباء بان اجلنني قد تويف على اثر الإجهاد الكبري 

التي تعر�شت له والدته حني زيارتها لكربالء، فقد 
التجاأت اإىل احلرم املطهر ودعت واأغمي عليها، وب�شرتها 
ال�شيدة الزهراء بان جنينها حي.. انهي درا�شته يف عام 

للمراحل  مدر�شًا  وكان  املعلمني،  دار  اإىل  انت�شب   1975م. 
املتو�شطة. �شارك يف الن�شاطات املناه�شة لنظام ال�شاه قبل انت�شار الثورة عرب 

املن�شورات والتظاهرات وفعاليات املدار�س. بعد انت�شار الثورة اأ�شبح من الكوادر 
الأ�شا�شية يف احلر�س الثوري، انتقل اإىل مدينة باوه ومنطقة كرد�شتان يف جبهة 

ال�شمال وعمل على جمع الع�شائر والقوميات املختلفة وت�شدى للفنت واملوؤامرات 
هناك . ويف جبهة اجلنوب، �شارك يف عمليات وا�شعة )بيت املقد�س وحترير خرم 
�شهر( ، واأ�شبح قائدًا كبريًا وجمهول فيها ، يف عام 1981م  قاد 3عمليات كبرية) 
رم�شان- م�شلم بن عقيل- خيرب(. كان ملهمًا ومعلمًا للتعبويني يف اجلبهة، ول�شدة 

توا�شعه وتاأثرهم ب�شريته وكالمه، كانوا ينتظرونه لي�شمعوا منه كلمة اأو لياأخذوا 
قبلة، ويف بع�س الأحيان بلغ بهم احلد اأن مزقوا ثيابه عند التدافع لل�شالم عليه. 

ا�شت�شهد اأثناء قيادته لعمليات خيرب الوا�شعة عام 1983م.

- الشهيد البروجردي:
ال�شهيد مريزا حممد الربوجردي ولد يف عام 1954م. يف قرية دره كرك 

التابعة لبلدة بروجرد، فقد والده يف �شن ال�شاد�شة، دخل املدر�شة يف �شن ال�شابعة، 
ولكن ب�شبب الظروف املادية ال�شعبة لأ�شرته، قرر موا�شلة 

الدرا�شة يف مدر�شة م�شائية اإىل جانب العمل يف النهار 
من اأجل اإعانة اأ�شرته على عي�س كرمي. كان ال�شهيد 

الربوجردي اإىل جانب ات�شاله بال�شخ�شيات الإ�شالمية 
والثورية ميار�س ن�شاطات اأخرى كا�شتن�شاخ وتوزيع بيانات 

الإمام)ره( وخطبه، اإل اأنه مل يقتنع بذلك، توجه مع 
جمموعة اإىل �شوريا ليت�شل بالإمام مو�شى ال�شدر وال�شهيد 

حممد املنتظري ويتلقى التدريبات الع�شكرية. وبذلك اأ�ش�س 
»جماعة توحيد ال�شف« من اأجل الكفاح امل�شلح �شد النظام البهلوي وا�شتطاع 
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القيام بعمليات مهمة، وكان له دور فاعل يف انت�شار الثورة الإ�شالمية. قام يف اأوائل 
الثورة ــ عندما اأخذ العمالء يف الداخل باإثارة الفنت وال�شطرابات يف املناطق 

الكردية ــ بالتوجه اإىل باوه اإثر الأمر التاريخي الذي اأ�شدره الإمام اخلميني)ره( 
مبواجهة و�شرب مناوئي الثورة. كان هو اأحد اثني ع�شر فردًا اأ�ش�شوا حر�س الثورة 

الإ�شالمية. واجه  مناوئي الثورة يف اأحداث باوه ومعارك �شنندج واأحداث مدن 
كرد�شتان الأليمة، فكانت هذه البلدات تتحرر الواحدة تلو الأخرى على يديه 

واأيدي الثوار من اأ�شحابه. وقد بداأ ال�شهيد عمله يف كرد�شتان باأفراد معدودين، 
وكان ذهابه اإىل كرد�شتان يف وقت كان فيه �شباب حزب اهلل ي�شت�شهدون ظلمًا 

باأيدي امللحدين من اأعداء الثورة على اأثر �شيا�شة امل�شاومة التي اتخذتها احلكومة 
املوؤقتة اآنذاك وخيانة هيئة ح�شن النوايا! ومن بعد ا�شت�شهاد ال�شهيدين الكاظمي 

وكنجي زاده، اأخذ ال�شهيد الربوجردي على عاتقه قيادة العمليات الع�شرية 
وال�شعبة الخرتاق على م�شري بريان�شهر و�شرد�شت لُيدخل ب�شجاعته و�شجاعة 

مقاتلي الإ�شالم الرعَب يف قلوب اأعداء الثورة. واأخريًا يف الأول من خرداد )ال�شهر 
الفار�شي الثالث( عام 1983م. عندما كان ي�شري مع عدة من اأ�شحابه على طريق 

مهاباد ، اأنفجر به لغم عند تقاطع »دارلك« ليفوز بال�شهادة. يقول اأحد احلا�شرين 
عند �شهادته: »من بعد انفجار اللغم عندما وقفت على راأ�شه راأيت البت�شامة 

ترت�شم على وجهة كالعادة، واأح�ش�شت اأنه كان يردد كالم موله: فزت ورب الكعبة«!

- المناجاة الشعبانية:
– والتي قد روي اأن اأهل  يقول �شماحة القائد: اإن املناجاة ال�شعبانية املاأثورة 
اإيجاد  – هي اأحد الأدعية التي ل ميكن  البيت عليهم ال�شالم كانوا يداومون عليها 
باملعارف  املليئة  جدًا،  العالية  ومل�شامينها  البليغ،  ول�شانها  العرفانية  ملعانيها  نظري 
الرفيعة، على الأل�شنة اجلارية ويف املحاورات العادية، بل لي�س ممكنًا اأ�شاًل اأن تن�شاأ 
مبثل تلك الأل�شنة. اإن هذه املناجاة هي النموذج الكامل من ت�شّرع وو�شف حال اأكرث 
عباد اهلل ال�شاحلني قربًا وا�شطفاء، مع معبوده وحمبوبه والذات الربوبية املقد�شة، 
وطلب  احلاجة  اإظهار  كيفية  يف  اأ�شوة  اأي�شًا  وهي  املعارف،  من  در�س  جهة  من  اإنها 

الإن�شان املوؤمن من اهلل.
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على عتبة والدة اإلمام 
الحسين عليه السالم 
ويوم الحرس التقى 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اأوًل اأرّحب بكم جميعًا اإخواين اأخواتي العوائل املحرتمني 

واأبارك هذا العيد ال�شعيد وال�شريف بل هذه الأعياد ال�شريفة 
التي قّدر اهلل اأن تكون يف �شهر �شعبان املبارك. فاإن نف�س �شهر 

�شعبان اأعّزائي وبغ�س النظر عن هذه الولدات املباركة هو عيٌد؛ 
هو عيد التقّرب والتوجه اإىل اهلل والتو�ّشل القلبي اإىل ال�شاحة 

الربوبية؛ فر�شٌة عظيمٌة من اأجل تنوير القلب والروح والتجّهز 
من اأجل الدخول يف �شيافة �شهر رم�شان املبارك. بهذه العني ننظر 

اإىل �شهر �شعبان؛ �شهر فر�شة العبودية هلل وفر�شة بناء الذات.
ما اأردت اأن اأ�شتعر�شه يف هذا اجلمع هو ق�شية الدوافع. 

فالأعمال احل�شنة والكربى ل ميكن اأن ُتنجز اإل بالدوافع املميزة 
والنابعة من اأعماق القلب. فال ميكن القيام بالأعمال الكبرية 
ب�شورٍة ت�شريفية واإدارية ود�شتورية. فالعمل الذي ينبع من 
القرارات يوؤدى بنف�س حّد العمل املتعارف، بينما يكون العمل 

املميز تابعًا للدافع. ذاك الذي يق�شي وقتًا طوياًل بلحاظ كمية 
العمل وي�شحي بوقت راحته لديه دافٌع �شاٍم، فهذا �شيء ممّيز. 

وقد �شاهدنا مثل هذه الروحية؛ وهي موجودة اأي�شًا هنا. فطوال 
هذه ال�شنوات الـ 31 فاإنني العبد حيثما كنت يف الأماكن املختلفة 

ـ �شواٌء يف زمن رئا�شة اجلمهورية، اأو قبلها يف القوات امل�شّلحة 
والأماكن الأخرى ـ �شاهدت عن قرب اأ�شخا�شًا ل يعرفون �شيئًا 
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اإ�شمه العطلة اأو الإ�شرتاحة فهم يرغبون باأن يق�شوا كل حلظاتهم 
يف العمل الذي كّلفوا به. وما اأريد اأن اأقوله لكم هنا ل�شت موافقًا 

على طريقة العمل، فاأنا العبد اأعتقد اأنه يجب تنظيم العمل 
وتخطيطه بطريقٍة يتمكن الإن�شان من القيام مب�شوؤولياته 

العائلية، لأبنائه، ولعالقاته العاطفية. فال ي�شحق نف�شه. ولكن 
ح�شنًا، هناك البع�س هكذا اإما اأنهم يف الواقع اأ�شحاب اإمكانات 

كبرية فيقومون بكل �شيٍء يف حمّله ويدهقون وعاء العمل، اأو 
اأنهم ياأخذون من اأماكن اأخرى لي�شيفوا اإىل العمل. اإن هذا العمل 

بحجمه وكمّيته الثقيلة الكربى وال�شاملة ُيعّد من الأعمال املميزة 
وهو يحتاج اإىل الدافع. فما مل يكن هناك دافٌع قلبي ل ميكن لأي 

اأحد اأن يعمل هكذا من اأجل القرار وبخاطر الأمر اأو املقررات. 
واأحيانًا، ل ميكن لأحد اأن يفهم حجم العمل هذا. وقد ذكرت 

مرارًا يف املجموعات الإدارية التي تاأتينا: يكون يف يد اأحدكم 
ملٌف، اأو م�شروٌع اأو عمٌل فيقول يف نف�شه فالأنهه. فينتهي الوقت 
الإداري وتكونون متعبني ولكن تقولون يف اأنف�شكم علّي اأن اأنهي 

هذا العمل واأذهب. فتبقون بعد نهاية الدوام ب�شاعة اأو �شاعتني 
ول تطلعون رئي�شكم ول ت�شجلون وقتًا اإ�شافيًا ول يطلع اأحٌد 

على ذلك، ولكنكم تكونون قد اأديتم العمل واأجنزمتوه؛ فمثل هذا 
الأمر له قيمة عظيمة. فهذا يحفظ يف دفرت الكرام الكاتبني. 
فكّتاب اأعمالنا املاأمورون من جانب الرب)تعاىل( يعّظمون مثل 

هذه الأعمال خ�شو�شًا. ح�شنًا، فاإن هذا ميثل عماًل عظيمًا.
ونوٌع اآخر من الأعمال املميزة هو الذي يتعلق بالكيفية، اأداء 

العمل بكيفية جيدة وب�شكل اأعلى. فالإن�شان ميكنه اأن ينجز عماًل 
على �شاكلتني: هناك طريقٌة اأ�شهل لكنه يختار الطريقة الأ�شعب 

من اأجل اأن يرفع من كيفية العمل. ومثل هذا يتطلب دافعًا باأن 
هذا العمل مميز.

وهناك نوع من الأعمال يرتبط بالإبتكار واخلالقية؛ اإيجاد 
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الطرق والأ�شاليب اجلديدة، والأكرث فاعلية؛ �شواء يف الأعمال 
املحدودة اأو ال�شاملة. حيث يلزم الفكر وال�شعي. فيقول البع�س 
هنا، دعه ولننجز العمل كما يقوم به الآخرون. والبع�س يقول 

كال، فهم يريدون اأن يقدموا عماًل اإبداعيًا وخاّلقًا. وهذا ما 
يتطلب دافعًا. فبدون الدافع وبدون العامل الباطني ل ميكن اأن 
تتحقق مثل هذه الأعمال �شواء من الناحية الكمية اأو الكيفية.

فما هو هذا الدافع؟ اإن هذا الدافع هو مرّكٌب من الإميان 
والوعي فهذان الأمران يعطيان الإن�شان الدافع: اأن يكون موؤمنًا 

واأن يكون واعيًا.
لو اأ�شبتم مبر�س ل �شمح اهلل؛ عندما ل تعرفون بوجوده 

اأو ل تعرفون طبيبًا يداويه فاإنكم تت�شرفون بطريقة تختلف 
عما اإذا كنتم مطلعني على هذا املر�س اأو وجود الطبيب. لو كنتم 

تعتقدون باأن هذا الطبيب ميكنه اأن يعالج املر�س فماذا تفعلون 
عندها حتمًا لن تتاأخروا، �شواء كان بعيدًا اأو قريبًا �شهاًل اأو �شعبًا، 

فاإنكم تاأخذون مري�شكم اإليه، هذا هو الدافع. فلالإن�شان دافٌع 
للعمل. والعامل الباطني يحمل الإن�شان على القيام به. فاإذا علم 

الإن�شان باحلاجة واآمن بالنتيجة وكان ذلك من اأجل �شعبه املوؤمن 
وحتت نظر اهلل تعاىل، فاإن هذا ما ي�شح اأن يقال عنه دافعًا كاماًل. 

والبع�س لديهم مثل هذا الإعتقاد والوعي والإميان بالنتيجة 
ولكن لي�س لديهم اهلل. فهوؤلء يكون دافعهم اأقل، اأما عندما اأعلم 

اأنا واأنتم اأن العمل الذي نريد اأن نقوم به ومنار�شه هو عمٌل هلل 
ولأجل النظام الإ�شالمي ومن اأجل النا�س ونفعهم واهلل يراه حتى 

لو مل يطلع عليه الآخرون اأو يقّدروه ومل ي�شّفقوا لنا، لكن اهلل 
تعاىل يراه ويقّدره ويوؤجر عليه، قال الإمام احل�شني)ع( يف يوم 

عا�شوراء: اإن ذلك بعني اهلل. بهذه الروؤية ميكن لذلك الدافع 
اإذا ُوجد اأن ل يبقي الإن�شان عاطاًل اأبدًا. وقد ا�شتغرق الإ�شالم 

بتاريخه ونبيه خامت الأنبياء)�س( وانهمكوا يف تقوية هذا 
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الدافع وحتديد مواطن وجوده والإ�شتفادة منه مل�شلحة الأهداف 
واملبادئ. فعندما يّطلع املرء على تاريخ الإ�شالم يرى اإنهماكًا يف 

هذا اخل�شو�س. 
واأذكر هنا منوذجًا منه. ففي معركة اأُحد ـ مثلما لديكم علم، 
قد �شمعتم اأو قراأمت ـ كان امل�شلمون يف البداية منت�شرين وبعدها 

وب�شبب طلب الدنيا انهزم البع�س. البع�س منهم ا�شت�شهدوا 
كحمزة �شيد ال�شهداء وغريه والبقية فّروا وذهبوا اإىل ذلك اجلبل 

والأعداء يف نهاية ذلك اليوم الذي جرت فيه املعركة تركوا 
املكان باأيد مليئة و�شرور. وبقيت هذه الق�شة والعقدة يف قلوب 

امل�شلمني. فاأمر النبي بحمل ال�شهداء واإح�شارهم اإىل املدينة ـ 
وجبل اأحد قريب من املدينة ـ فتحركوا ودخلوا املدينة. ومن بني 
القافلني رجوعًا اإىل املدينة كان هناك جرحة ومعّوقني واأج�شاد 

ال�شهداء املطهرة والعوائل املثكولة. فعّجت املدينة و�شّجت 
بالبكاء والنحيب على املقتولني وب�شبب الف�شل باحلرب؛ فكل هذه 

الأمور �شكلت مرارة. 
يف م�شاء ذلك اليوم الذي جرت فيه تلك الواقعة املّرة اأخربوا 

النبي اأن عّدة من امل�شركني بعد اأن ابتعدوا عن املدينة يفكرون 
بالهجوم والق�شاء على امل�شلمني طاملا اأنهم هزموا. فبمجرد اأن 

و�شل اخلرب اإىل املدينة بداأ بع�س الأ�شخا�س الرثثارين ـ اإما 
اأنهم مغر�شون اأو جهلة ين�شرون ال�شائعات مبا�شرة ب�شرعة 

الربق والريح ـ بن�شر هذا اخلرب. مثل هوؤلء الأ�شخا�س مبجرد 
اأن ي�شلهم اأي خربـ دون اأن يتاأكدوا من �شقمه ـ يبداأون مبا�شرًة 

باإذاعته. ففي ذلك الزمان كان هناك اأفراد مثل هوؤلء كزماننا. 
وبداأوا باإ�شاعة اخلرب داخل املدينة. وقالوا لقد ُق�شي علينا، 

وها هم �شيهجمون، وعلينا اأن نخافهم، ووو... وبداأوا باإلقاء هذه 
الأمور يف قلوب النا�س. هنا جاء النبي الأكرم اإىل امليدان، ففي 

مثل هذه املوا�شع ل بد من اإعمال روح النبوة. فجمع النبي النا�س 
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واأمرهم احل�شور يف امل�شجد ثم قال: �شمعت اأن العدو قد اجتمع 
يف املكان الفالين وهو ينتظر اأن تغفلوا حتى يحمل عليكم حملة 

واحدة. وعليكم اأن تذهبوا اإليهم لتبددوهم. قالوا: �شمعًا وطاعة 
يا ر�شول اهلل. قال: كال، اأريد فقط من كان معنا يف اأُحد. اأي اأنه 

كان يطلب اأولئك الذين كانوا يحاربون من ال�شباح حتى امل�شاء 
واأولئك الذين اأ�شيبوا باجلراحات ول يريد غريهم. لعل البع�س 
يف البداية تعّجبوا، ثم بعد ذلك انده�شوا من هذا احلكم. فُجمع 

اأولئك الذين كانوا يف ُاحد ممن اأ�شيب واأُنهك واأمرهم النبي اأن 
يذهبوا وينهوا الق�شية ثم يرجعوا. فاأولئك الذين اأ�شيبوا يف 
ذلك اليوم واأرادوا اأن يرّدوا ال�شربة بال�شربة كانوا يخربون 

الأمر جيدًا ل اأنهم �شمعوه من هنا وهناك، هوؤلء هم الذين 
عّباأهم النبي واأمرهم بالذهاب. وكانوا عّدًة غري كثرية، فركبوا 

واجّتهوا اإىل تلك املنطقة وغافلوا العدو ووّجهوا اإليه �شربًة 
�شّتتته وبّددته ثم رجعوا. فنزلت حينها هذه الآية ال�شريفة: 
ا�َس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخ�َشْوُهم {.  ا�ُس اإمِنَّ النَّ }الَّذيَن قاَل َلُهُم النَّ
فاملوؤمنون هم اأولئك الذين ياأتيهم اأ�شحاب ال�شائعات ليخوفهم 

بالأعداء {َفزاَدُهْم اإميانًا} لكن هذا التخويف مل يتحقق بل 
 ُ ازداد الدافع والإميان واأ�شبح اأقوى. {وقاُلوا َح�ْشُبَنا اهللَّ

َونمِْعَم اْلَوكيُل} اآل عمران: 173 فقد قالوا اأن اهلل يكفينا 
ونحن نكل الأمر اإليه. فهل ترون مثل هذه املعرفة العظيمة. فها 

اأنتم تقومون بالعمل واأيديكم تعمل وكذلك فكركم وقلمكم ولكن 
العمل هو عمل اهلل وموكوٌل اإليه. فاإيكال الأمر اإىل اهلل ل يعني 

اأن جنل�س جانبًا ونقول اأن اهلل ينجزه. كال، فاإن اهلل ل يفعل مثل 
هذا. اأن اأقوم اأنا واأنتم بعمٍل وننجزه ونغرّت به ونت�شور اأننا نحن 
الذين فعلنا اأو قمنا به واأننا قمنا بعمٍل مميز هو خطاأٌ وهذا غري 

�شحيح. فلو مل يعن اهلل ولو مل يهدمِ ولو مل يوفق فال ميكنكم اأن 
لوا اأية نتيجة. تقوموا باأي عمل؛ ولن حت�شّ
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عندما يتالزم العن�شران اأي اأنكم من جهة تتوكلون على اهلل 
وت�شتمدون منه وترونه حا�شرًا وناظرًا وتعلمون اأنه تعاىل 
�شاحب العمل ومن جهة اأخرى تبذلون كل قواكم يف العمل 

 ُ فهذا ما ميكن اأن ن�شميه �شكاًل �شحيحًا. {وقاُلوا َح�ْشُبَنا اهللَّ
َونمِْعَم اْلَوكيُل} فهذا و�شف لهم وُتذكر نتيجة عملهم يف الآية 

�َش�ْشُهْم  ٍل مَلْ مَيْ مِ َو َف�شْ َن اهللَّ ْعَمٍة ممِ نمِ الالحقة: {َفاْنَقَلُبوا بمِ
} اآل عمران:174 فذهبوا  مِ واَن اهللَّ �شْ َبُعوا رمِ �ُشوٌء َو اتَّ

ورجعوا بدون اأن ي�شيبهم جرٌح اأو اأذى. فقد ا�شتطاعوا اأن يبددوا 
العدو ويغنموا كل ما كان بحوزته ويرجعوا. مل يكن عملهم جمّرد 

اإحباط للموؤامرة بل اأّمنوا مدخوًل للمدينة وحكومة النبي يف 
ال�شنة الثالثة التي كانت عام معركة اأُحد.

يراد لنا اأن نذكر هذه الأمور فهي لي�شت جمّرد تاريخ اأو ذكرى، 
بل هي در�ٌس وعربة. ُيراد لنا اأن نذكر هذه احلقائق وُنعملها يف 

حياتنا. هناك اأربع اآيات ُذكرت يف تعقيب �شالة ال�شبح ـ وهي 
موجودة يف كتاب مفاتيح اجلنان ـ ميكنكم مراجعتها وقراءتها. 

ولكل اآية من هذه الآيات املذكورة نتيجة تتبعها: 
باد،  اْلعمِ َ َب�شرٌي بمِ مِ اإمِنَّ اهللَّ �ُس اأَْمري اإمِىَل اهللَّ {َواأَُفوِّ

ئاتمِ ما َمَكُروا} غافر:44 {ل اإمِلَه اإمِلَّ اأَْنَت  ُ �َشيِّ َفَوقاُه اهللَّ
ْيناُه  ني،  َفا�ْشَتَجْبنا َلُه َوجَنَّ املمِ َن الظَّ �ُشْبحاَنَك اإمِينِّ ُكْنُت ممِ
نني } الأنبياء:88 وهي الآية  ي امْلُوؤْممِ َن اْلَغمِّ َوَكذلمَِك ُنْنجمِ ممِ

املتعلقة بالنبي يون�س.
والآية الأخرى هي الآية التي تلوناها منذ قليل: {وقاُلوا 
مِ َو  َن اهللَّ ْعَمٍة ممِ نمِ ُ َو نمِْعَم اْلَوكيُل، َفاْنَقَلُبوا بمِ َح�ْشُبَنا اهللَّ

�َش�ْشُهْم �ُشوٌء} اآل عمران:174[ ٍل مَلْ مَيْ َف�شْ
اهللَّ }  َة اإمِلَّ بمِ ُ ل ُقوَّ والآية الرابعة: {ما �شاَء اهللَّ

الكهف: 39 التي ترتبط بق�شية الأخوين. فكلها درو�س لنا. 
عندما ي�شعر املرء باأن العمل كبري وله اأهمية وتاأثري اإجتماعي 
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�شامل يكرب دافعه.
وعلى كل حال فاإن الذي يزول هو اأيامنا املت�شّرمة بح�شنها 

و�شوئها، �شواء عملنا بتكليفنا اأم مل نعمل. كل هذه تزول. 
فطبيعة العامل هي طبيعة الزوال "العامل متغري" وما يبقى هو 
اأثر هذا العمل يف الديوان الإلهي فهذا ما ل يزول، {ل َيْعُزُب 

ْثقاُل َذرَّة} �شباأ:3 ل يخفى على احل�شاب الإلهي مثقال  َعْنُه ممِ
ذّرة �شواء كان معنى الذّرة ذرات الغبار املنت�شر يف الهواء اأو 

مبعنى النملة. فاآلت الت�شوير الإلهية املخفّية تراقب اأعمالنا 
ذّرًة ذّرة وتقي�شها والأ�شد من ذلك هو اأنها م�شّلطة على قلوبنا، 

فلي�شت هذه الكامريات اخلفّية يف املبنى ويف حمل العمل وداخل 
البيت واأمثالها. بل اإنها اأي�شًا داخل قلوبنا. فما يجري يف قلوبنا 
واأذهاننا وما نقوم به يف خلواتنا كل ذلك بدون زيادة اأو نقي�شة 
ٍة َخرْيًا  ْثقاَل َذرَّ ينعك�س ويظهر يوم القيامة. {َفَمْن َيْعَمْل ممِ

ا َيَره } الزلزال وظاهر  ٍة �َشرًّ ْثقاَل َذرَّ َيَره ، َو َمْن َيْعَمْل ممِ
الآية اأن هذا العمل يتج�ّشم فرياه الإن�شان عندئٍذ. والأ�شل هو اأن 
العمل يبقى، فلنكن دومًا ملتفتني اإىل هذا البقاء. فحوادث الدهر 

وت�شّرم وانق�شاء عمرنا بح�شنه و�شوئه، يف قمة الإحرتام اأو 
ح�شي�شه، بجيوب مليئة اأم خالية كل ذلك ميّر ول يبقى، فح�شنه 
ل ي�شتحق الإعجاب لأنه غري باٍق و�شوءه ل ي�شتحق اأن ن�شكو لأنه 
غري باٍق، لأنه عابر. ما يبقى هو اأثر هذا العمل ونتيجته، الثواب 

الإلهي، العقاب الإلهي، وعلينا اأن نفكر بهذا الأمر. 
ح�شنًا، لقد �شررنا كثريًا اأيها الإخوة والأخوات وخ�شو�شًا 
�شبابكم الذين بحمد اهلل قد تواجدوا يف هذا اللقاء العائلي 

وناأمل اإن �شاء اهلل اأن توفقوا جميعًا وتنجحوا وتتقّدموا يف اخلط 
امل�شتقيم وال�شحيح وال�شراط الإلهي امل�شتقيم. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته



134

- 10 -

كلمته 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 ممتازًا، وحقًا �ُشعدنا وابتهجنا من 
الإ�شتماع اإىل اآيات القراآن الكرمية ال�شادحة من حناجر بالبل 
ب�شتان القراآن. ن�شكر كثريًا الذين عملوا على اإقامة هذه املرا�شم 
املهيبة واملهمة اآملني اإن �شاء اهلل نيل املزيد من توفيق القرب من 

القراآن يومًا بعد يوم. 
احلقيقة هي اأننا وحلد الآن ل زلنا بعيدين جدًا وتف�شلنا 

م�شافٌة طويلة عن القراآن. فينبغي اأن تكون قلوبنا قراآنيًة. 
وينبغي اأن تاأن�س اأرواحنا بالقراآن. ولو ا�شتطعنا اأن ناأن�س 

بالقراآن، واأن جنعل ملعارف القراآن نفوذًا يف قلوبنا واأرواحنا، فاإن 
حياتنا وجمتمعنا �شي�شبحان قراآنيان؛ وعندها لن نحتاج اإىل بذل 

اجلهد وال�شغط وو�شع ال�شيا�شات. فالأ�شا�س هو اأن تكون قلوبنا 
واأرواحنا ومعرفتنا قراآنيًة حقًا. 

اأذكر لكم اأنه ل�شنوات طويلة كان ال�شعي لأجل اإيجاد م�شافة 
وفا�شلة بني املعارف القراآنية وقلوب جمتمع امل�شلمني والأمة 

الإ�شالمية؛ ول زال هذا ال�شعي م�شتمرًا اإىل الآن. ففي يومنا هذا 
ويف بع�س الدول الإ�شالمية فاإن روؤ�شاء امل�شلمني يف هذه الدول 
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ولأجل مراعاة اأعداء الإ�شالم م�شتعدون لإخراج ف�شل اجلهاد من 
تعاليمهم الإ�شالمية. م�شتعدون لإخراج واإبعاد املعارف القراآنية 

من تعاليمهم العامة يف مدرا�شهم وبني �شبابهم اإذا كانت تخد�س يف 
م�شالح الأعداء. واليوم يجري الأمر على هذا املنوال.

ُه َحياًة  َينَّ لقد وعدنا القراآن باحلياة الطيبة: {َفَلُنْحيمِ
َبًة} النحل 16، فماذا تعني احلياة الطيبة؟ وما هي احلياة  َطيِّ

الطاهرة؟ هي تلك احلياة التي توؤّمن فيها ورح الإن�شان وج�شمه 
ودنياه واآخرته؛ ففيها يتم تاأمني احلياة الفردية، والطماأنينة 
الروحية، وال�شكينة والإطمينان، والراحة اجل�شدية؛ واأي�شًا 

الفوائد الإجتماعية وال�شعادة والعّزة الإجتماعية، والإ�شتقالل 
واحلرية العامة. هذا ما وعدنا به القراآن. فعندما يقول القراآن: 

َبًة} فهذا يعني جميع هذه الأمور، اأي  ُه َحياًة َطيِّ َينَّ {َفَلُنْحيمِ
تلك احلياة التي يكون فيها العزة والأمن والرفاه والإ�شتقالل 

والعلم والتطور والأخالق واحللم وال�شفح. نحن بعيدون عن هذه 
الأمور وينبغي اأن ن�شل اإليها.

اإن الأن�س بالقراآن ومعرفته تقّربنا. هذه اللقاءات القراآنية، 
وهذه الدورات القراآنية، وامل�شابقات القراآنية، وما عزمنا عليه 

من تربية القراء واحلّفاظ فالأجل ذلك؛ فهذه كلها مقدمات لكنها 
مقّدمات �شرورية. 

مّرة اأخرى اأو�شي �شبابنا العزاء اأن ياأن�شوا بالقراآن 
ويجال�شوه: “وما جال�س هذا القراآن اأحٌد اإل قام عنه بزيادٍة اأو 
نهج البالغة. فكلما  نق�شان، زيادًة يف هدى اأن نق�شان من عمى“. 

جال�شتم القراآن ونه�شتم فاإن حجابًا من حجب اجلهالة يرتفع 
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عنكم وينفتح يف قلوبكم منبع من منابع النورانية ثم يجري. 
فالأن�س بالقراآن وجمال�شته وفهمه 

والتدبر فيه كلها اأموٌر �شرورية.
ومقدمة هذا العمل هو اأن 
نتمكن من قراءة القراآن. واأن 

نتمّكن من حفظه؛ فحفظ القراآن 
موؤثٌر جدًا. فليقّدر ال�شباب 

مرحلة ال�شباب وقدرة احلفظ. 
ولت�شّجع الأُ�شر اأبناءها على 

حفظ القراآن، وليحملوهم على 
ذلك. فحفظ القراآن له قيمٌة 

كبرية. وهو مينح حافظه فر�شة 
التدبر فيه من خالل تكرار 

الآيات. فهذه فر�شٌة وتوفيق؛ 
فال ت�شّيعوا هذا الأمر. هوؤلء 

احلفظة عليهم اأن يقّدروا هذه 
النعمة الإلهية العظيمة جدًا؛ فال 

ي�شمحوا باإ�شعاف حفظهم اأو ل 
�شمح اهلل ت�شييعه.

وقراءة القراآن من البداية حتى النهاية اأمٌر لزٌم. فينبغي 
قراءته من البداية وحتى  النهاية، ثم تكرار الأمر حتى يتعّرف 
ذهن الإن�شان على جميع املعارف القراآنية. ول �شك باأهمية وجود 
املعّلمني لكي يف�ّشروا لنا ويحّلوا ما ي�شك علينا من الآيات ويبّينوا 
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معارف الآيات الإلهية وبطونها؛ فهي من 
الأمور ال�شرورية. فلو ح�شلت 

هذه الأمور، فاإننا �شن�شتمر 
بالتقدم مع مرور الزمان ولن 

يكون للتوقف معنى.
واإنني اأقول لكم، اأنه طوال 
هذه ال�شنوات الـ 31 كانت هذه 

احلركة اإىل الأمام. وقبل 
الثورة ما كان من خرٍب يف بلدنا 

عن القراآن. فقد جند يف زاوية 
اأو زقاق عا�شقًا يقيم جل�شًة 

قراآنية يح�شرها ع�شرٌة اإىل 
ع�شرون طالبًا للقراآن. فقد 

�شاهدنا يف جميع املدن وكان 
هناك يف طهران ويف م�شهد مثل 

هذا الأمر. اأما هذه احلركة 
ال�شبابية العظيمة نحو القراآن 

فما كان لها من اأثر؛ فمثل هذا 
ال�شوق لقراءة القراآن وتالوته وهذا الإعداد الهائل للقراء 

املتبحرين يف تالوة القراآن، ومثل هذه الأمور ما كان لها وجود 
وما كان للحفظ وجود. فعندما ياأتي هوؤلء ال�شباب احلفظة 

ويقراأون القراآن عن حفظ، فاإن هذا العبد ي�شكر اهلل من اأعماق 
القلب. فمثل هذه الأمور كانت بربكة الثورة والإ�شالم؛ فعليكم اأن 



139

تقّدروها.
كلما اقرتبنا من القراآن فاإن اأمرين يتحققان: الأول هو اأننا 
ن�شبح اأقوى، والثاين اأن اأعداءنا الدوليني يتعّبوؤون �شدنا اأكرث. 

ح�شنًا، فليكن. فكلما اجتهنا نحو القراآن واقرتبنا منه فاإن اأعداء 
الب�شرية يزدادون حنقًا ويبداأون بتوجيه الإتهامات والأكاذيب 

والإ�شاعات واحل�شار الإقت�شادي وال�شغوط ال�شيا�شية وميار�شون 
�شد �شعبنا اأنواع اخلبث وامللعنة ـ مثلما اأنكم ت�شاهدون ما يفعلون ـ 
ولكن يف املقابل فاإن قدرتنا وقوة حتّملنا وتاأثرينا تزداد يومًا بعد 

يوم، و�شوف تت�شاعف؛ مثلما اأنكم ت�شاهدونها قد ح�شلت.
فاإذا نظرمت اليوم اإىل اجلبهة املعادية جلمهورية اإيران 

الإ�شالمية ترونها جبهًة عري�شًة وطويلة، فقد اجتمع جميع 
�شياطني العامل وا�شراره فيها. من ال�شهاينة اإىل الأمريكيني، اإىل 

اأخبث الدول الغربية اإىل اأحقر الدول غري الغربية واأكرثها 
تبعيًة ـ وهنا ل نحدد الدائرة اأكرث ـ كلهم اجتمعوا يف هذه 

اجلبهة؛ وكل ما ميكنهم اأن يفعلوه يفعلونه. ول تت�شوروا اأن 
اأعداءنا ميكنهم اأن يفعلوا اأي �شيء �شد اجلمهورية الإ�شالمية ول 

يفعلونه؛ كال، فكل ما قدروا عليه اإىل الآن فعلوه؛ وكل ما ميكنهم 
اأن يفعلوه يفعلونه. وما ل يفعلونه فذلك لأنهم ل يقدرون عليه. 

اأما �شعب اإيران فاإنه واقٌف بوجههم جميعًا باقتدار وعزة و�شموخ. 
قال: "حبٌل ممدود من ال�شماء" اإر�شاد القلوب ج2، فهذا 

القراآن حبٌل اإلهي وحبٌل اإلهي وثيق لو مت�شكنا به فال نزل اأو ن�شل 
اأو ن�شقط اأو وغريها من اأمثالها. 

ضة
عري

ة و
يل

طو
اء 

عد
األ

هة 
جب



140

اللهم! اأحينا بالقراآن، واأمتنا على القراآن، واح�شرنا معه. 
اللهم! اإر�س القراآن عنا.

اللهم! ل تف�شلنا طرفة عني عن القراآن واأهل البيت.
اللهم! اأح�شر �شهداءنا الأعزاء وروح اإمامنا العظيم الطاهرمع 

اأوليائك.
واأوجه ال�شكر اإىل جميع �شيوفنا الأعزاء؛ خ�شو�شًا القارئني 

املحرتمني الذين تليا علينا ال�شيد النعينع وال�شاذيل. وقد كانت 
تالوتهما جيدة. ومب�شيئة اهلل يح�شالن على توفيق وتاأييد 

الرب. 
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل
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وقفة مع اخلطاب

- الدورة الـ 27 للمسابقات القرآنية الدولية:
اأقيمت يف العا�شمة طهران ملدة خم�شة اأيام، يف فرعني: القراءة واحلفظ، 

خا�شها مت�شابقون من 16 دولة.

- النعينع:
هو ال�شيخ اأحمد النعينع، مقرئ قراآن م�شري اجلن�شية.

- الشاذلي:
ال�شيخ فرج اهلل ال�شاذيل، مقرئ قراآن م�شري اجلن�شية، ح�شر الدورة الـ27 

للم�شابقات القراآنية ب�شفته حكمًا للم�شابقات.

- إرشاد القلوب:
للكاتب احل�شن بن اأبي احل�شن حممد الّديلمي، من اأعالم القرن الّثامن، وهذا 

الكتاب هو من اأهم موؤلفاته، ياأتي يف جزئني، اجلزء الأول يف املواعظ و احلكم 
من القراآن وال�شنة واجلزء الثاين يف مناقب اأمري املوؤمنني و الأئمة الطاهرين 

عليهم ال�شالم.
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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 
المفدی ووصاياه، نقتبسها 

كل شهر من كلماته.. ويبقى 
الكثير من ذلك في أفعاله 

وتحركاته.
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وقد ُنقل بطرق ال�شنة وال�شيعة: »علي مع احلق واحلق مع علي 
يدور حيثما دار«؛ فاإذا كنتم تريدون احلق فانظروا اإىل علي اأين يقف، 

وماذا يفعل، واإىل اأين ي�شري... يجب اأن نقراأ نهج البالغة ونتعّلم منه
26/06/2010

فحياة اأمري املوؤمنني كلها در�ٌس. من بني ما ي�شاهده املرء من 
�شلوكيات اأمري املوؤمنني ـ التي ت�شمل جميع اخل�شال احل�شنة لالإن�شان 

وللحاكم ـ فاإن اأ�شمى هذه اخل�شائ�س ليومنا هذا هي ق�شية التب�شرة 
واإعطاء الب�شرية لأولئك الذين يحتاجون اإليها؛ اي تبيني الأجواء 

وتو�شيحها. ففي جميع املراحل كانت هذه ال�شجاعة الالمتناهية 
وهذه الت�شحية العظيمة من اأجل توعية النا�س واإ�شفاء العمق على 

تفكريهم واإميانهم.
26/06/2010

واإن خا�شية مرحلة الفتنة هي اأنها تثري الغبار وتعمي الأب�شار 
ب�شبابها. حيث اأن النخبة قد ُتبتلى باخلطاأ والإ�شتباه. وهنا يلزم 

وجود املعَلم وال�شاخ�س. وال�شاخ�س هو ذلك احلق وال�شدق والبّينة 
املودعة عند النا�س. واأمري املوؤمنني ُيرجع النا�س اإليها... الإ�شالم يقول 
ل تنطلي عليكم خدع الأعداء. وهذا هو اخلط الوا�شح لأمري املوؤمنني.
26/06/2010

اإن دين الإ�شالم وحركته وبعثة النبي املكّرم كانت بالدرجة الأوىل 
وعلى راأ�س جميع اأهدافها ت�شعى نحو العدالة؛ مثل جميع الأنبياء 

الآخرين.
10/07/2010

ذلك ال�شبيل الذي يعر�شه الإ�شالم على الب�شرية هو �شبيل 
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الفطرة؛ �شبيل تاأمني الإحتياجات الفطرية لالإن�شان. وهكذا حتققت 
البعثة النبوية ال�شريفة من جانب رب العاملني بهذه اجلامعية والدقة 
والإهتمام والنبي يب�ّشر بفالح الب�شرية؛ ب�شريًا ونذيرًا. ففي الدرجة 

الأوىل هي ب�شرى بهذه احلياة الهادئة املتالزمة مع العدالة واملن�شجمة 
مع خلقة الإن�شان. وبالتاأكيد بتبع هذه الب�شرى الب�شارة بالثواب 

الإلهي الذي يرتبط باحلياة الدائمة لالإن�شان. لهذا فاإن بعثة النبي يف 
الواقع هي بعثة الرحمة. فبف�شلها �شملت الرحمة الإلهية عباد اهلل؛ 

وُفتح هذا الطريق اأمام الب�شر.
10/07/2010

احلقيقة هي اأننا وحلد الآن ل زلنا بعيدين جدًا وتف�شلنا م�شافٌة 
طويلة عن القراآن. فينبغي اأن تكون قلوبنا قراآنيًة. وينبغي اأن تاأن�س 

اأرواحنا بالقراآن. ولو ا�شتطعنا اأن ناأن�س بالقراآن، واأن جنعل ملعارف 
القراآن نفوذًا يف قلوبنا واأرواحنا، فاإن حياتنا وجمتمعنا �شي�شبحان 

قراآنيان؛ وعندها لن نحتاج اإىل بذل اجلهد وال�شغط وو�شع ال�شيا�شات.
15/07/2010

َبًة}  ُه َحياًة َطيِّ َينَّ لقد وعدنا القراآن باحلياة الطيبة: {َفَلُنْحيمِ
النحل 16، فماذا تعني احلياة الطيبة؟ وما هي احلياة الطاهرة؟ هي 

تلك احلياة التي توؤّمن فيها ورح الإن�شان وج�شمه ودنياه واآخرته؛ 
ففيها يتم تاأمني احلياة الفردية، والطماأنينة الروحية، وال�شكينة 

والإطمينان، والراحة اجل�شدية؛ واأي�شًا الفوائد الإجتماعية 
وال�شعادة والعّزة الإجتماعية، والإ�شتقالل واحلرية العامة... اأي 

تلك احلياة التي يكون فيها العزة والأمن والرفاه والإ�شتقالل والعلم 
والتطور والأخالق واحللم وال�شفح. نحن بعيدون عن هذه الأمور 

وينبغي اأن ن�شل اإليها... اإن الأن�س بالقراآن ومعرفته تقّربنا.
15/07/2010

مّرة اأخرى اأو�شي �شبابنا العزاء اأن ياأن�شوا بالقراآن ويجال�شوه: 
»وما جال�س هذا القراآن اأحٌد اإل قام عنه بزيادٍة اأو نق�شان، زيادًة يف 

هدى اأن نق�شان من عمى«. ]نهج البالغة[. فكلما جال�شتم القراآن 
ونه�شتم فاإن حجابًا من حجب اجلهالة يرتفع عنكم وينفتح يف قلوبكم 

منبع من منابع النورانية ثم يجري... ومقدمة هذا العمل هو اأن نتمكن 
من قراءة القراآن. واأن نتمّكن من حفظه؛ فحفظ القراآن موؤثٌر جدًا. 

فليقّدر ال�شباب مرحلة ال�شباب وقدرة احلفظ. ولت�شّجع الأُ�شر اأبناءها 
على حفظ القراآن، وليحملوهم على ذلك. فحفظ القراآن له قيمٌة 

كبرية. وهو مينح حافظه فر�شة التدبر فيه من خالل تكرار الآيات. 
فهذه فر�شٌة وتوفيق؛ فال ت�شّيعوا هذا الأمر.

15/07/2010
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قراءة القراآن من البداية حتى النهاية اأمٌر لزٌم. فينبغي قراءته 
من البداية وحتى  النهاية، ثم تكرار الأمر حتى يتعّرف ذهن الإن�شان 

على جميع املعارف القراآنية.
15/07/2010

كلما اقرتبنا من القراآن فاإن اأمرين يتحققان: الأول هو اأننا ن�شبح 
اأقوى، والثاين اأن اأعداءنا الدوليني يتعّبوؤون �شدنا اأكرث.

15/07/2010

هذا القراآن حبٌل اإلهي وحبٌل اإلهي وثيق لو مت�شكنا به فال نزل اأو 
ن�شل اأو ن�شقط اأو وغريها من اأمثالها. 

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 قائدًا يقف على 
الثغر األول الذي يلي الشيطان األكبر 

وأعوانه يفضح بكلماته الصادحة خبث 
سرائرهم.
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من ع�شر النه�شة اإىل يومنا هذا؛ وخ�شو�شا يف القرن الأخري، فاإن 
الكثري مما اأجنز على �شعيد العلم بدل اأن يكون لرفاهية واأمن الب�شرية 

كان تهديدا لها؛ اإما انه كان تهديدا للروح اأو الأخالق اأو ال�شرة 
وت�شجيعا على الإ�شتهالك وتعبئة جيوب الناهبني الدوليني واأ�شحاب 

ال�شركات والكارتالت وموؤ�ش�شوها.
2010  06  23

انظروا اليوم اإىل الكثري من ال�شغائن واملناف�شات واحل�شرات 
والإح�شا�س بالتخلف الذي ي�شعر به اأعداوؤنا الدوليون جتدونها كلها 

ب�شبب تقدمكم العلمي... ومن ي�شمر لنا العداء فالأجل العلم.
2010  06  23

اإن مراكز الإ�شتكبار العاملي يف مواجهتها للحركة الإ�شالمية التي 
متثل اجلمهوريُة الإ�شالميُة مظهرها احلقيقي، باتت تبذل اآخر ما 

لديها. ففي الكثري من امليادين و�شلت م�شاعيهم وتدبرياتهم اإىل طرق 
م�شدودة واأ�شقط من يدهم. فاحلزام الذي طوقوا به الق�شايا العاملية 

وحوطوها به بات يف اأكرث املناطق ح�شا�شية يف الأر�س وهو ال�شرق 
الأو�شط  ممزقًا اأو واهنا؛ وهذا باحلد الأدنى. ولكن بنظري فاإنه اأ�شبح 

متمزقًا وقد خرج الأمر من اأيديهم.
2010  06  23

اإن نظام الهيمنة اليوم ... يف مواجهة احلركة الإ�شالمية، حمل 
قدميه لي�س ثابتًا 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�شخط ال�شديد من نفوذ اللوبي 
ال�شهيوين القوي يف املجتمع الأمريكي. وهذا ال�شخط بني �شعب 

اأمريكا التي متثل مركز حترك ال�شهاينة واأ�شحاب النفوذ ال�شهيوين 
والراأ�شماليني ال�شهاينة يح�شل بالتدريج؛ بالطبع فاإن النظام احلاكم 
يف اأمريكا ميار�س ت�شديدا كبريا على النا�س ـ وهو ت�شدد من نوع خا�س 

ـ وي�شغلهم باأموراملعي�شة وم�شقاتها بحيث ل يبقى لديهم فر�شة حلك 
روؤو�شهم؛ ويف نف�س الوقت فاإن هذه احلالة جندها حت�شل. فهذه 

معلوماتنا املوثقة. ويف الدول الأوروبية يح�شل الأمر بنحو اآخر. اأما 
حال الدول الإ�شالمية فمعلوم. وكذلك دول ال�شرق الأو�شط. فال�شعوب 

تتنفر ـ واأحيانا تبغ�س ـ نظام الوليات املتحدة وجماعة الهيمنة يف 
العامل. فهذا اأمور ل ميكنهم اإلتقاطها؛ فهم يف حالة �شعي لكنهم ل 

يقدرون على جمع الأمور.
2010  06  23

وها هي اأعمالهم وتدابريهم وغوغائيتهم و�شجيجهم ودعاياتهم 
الالحقة؛ من قرار يف الأمم املتحدة وحظر بع�س املنتجات وت�شخيم 

هذا احلظر فيما بعد واإعطائه اأهمية اأكرث من الواقع ثم الإحتفاظ  
باخليار الع�شكري �شمن البند املذكور؛ كل ذلك لأنهم منفعلون يف 

مواجهة هذه احلركة الإ�شالمية العظيمة والتاأ�شي�شية يف كل العامل 
الإ�شالمي... ل �شك باأنهم �شوف يوجدون �شعوبات واإزعاجات.

2010  06  26

وليعلم اجلميع واعلموا اأنتم اأيها ال�شباب الأعزاء اأّن الزمن قد 
تبّدل. فقد انق�شى ذلك اليوم الذي كانت القوى قادرة على تهديد 

�شعوب هذه املنطقة كما يحلو لها وحتقريها.
2010  06  26

لقد تك�ّشفت اأيادي القوى امل�شتكربة. ومع كل الدعاية التي يقومون 
بها وبكل هذه الو�شائل الإعالمية احلديثة املوجودة يف اأيديهم 

وزعمهم باأّن الراأي العام العاملي يف قب�شتهم، فاإّنه يومًا بعد يوم تت�شافل 
�شمعة هذه القوى ـ وعلى راأ�شهم اأمريكا ـ بني ال�شعوب اأكرث فاأكرث، 

وُيفت�شحون اأكرث، وتتبلور اأكرث قدرة �شمود ال�شعوب ونه�شة القوى 
ال�شعبية.

2010  06  26
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اليوم اإن اأعداء العامل الإ�شالمي واأعداء الوحدة الإ�شالمية نزلوا 
اإىل امليدان من خالل الو�شائل الدينية والو�شائل الأخالقية؛ فينبغي 
احلذر. فعندما يريدون اأن يخدعوا الراأي العام غري الإ�شالمي ياأتون 

على اإ�شم حقوق الإن�شان والدميقراطية؛ وعندما يريدون خداع الراأي 
العام الإ�شالمي ياأتون باإ�شم القراآن والإ�شالم؛ يف حني اأنهم ما اآمنوا، ل 

بالإ�شالم ول بالقراآن ول بحقوق الإن�شان.
2010  06  26

نحن اليوم كاأّمة حّية لها كلمتها وت�شعر بهويتها ووجودها لنا 
اأعداء كبار ونواجه عداوات من خمتلف الطرق وباأ�شاليب متعددة، 

منها ما يتعلق باإ�شتخدام الفنون واأكرثها الفنون التمثيلية.
03/07/2010

ها اإن اأكرب قدرٍة اإقت�شادية وع�شكرية و�شيا�شية وعلمية يف العامل 
جتاهر بعدائها لنا؛ فهذا اأمٌر مهم جدًا، وله معنًى كبري... اإن هوؤلء 

يت�شدقون بالكالم اجلميل ـ حول الدميقراطية وحقوق الإن�شان 
والتعاون بني ال�شعوب ـ ولكن من هو العاقل الذي ل يعلم اأنهم يكذبون، 

وكذبا فا�شحًا اأي�شًا؟ هوؤلء اأنف�شهم الذين حاربوا هذا ال�شعب طيلة 
ثالثني �شنة وخالفوه وعاندوه، والأجهزة واملوؤ�ش�شات التي زّودت �شّدام 

من م�شانعها باملواد الكيميائية والأ�شلحة الكيميائية لكي يقذف بها 
يف اجلبهات والطرقات وحتى داخل املدن، هوؤلء اأنف�شهم يوؤ�ش�شون يف 

املجال الثقايف قناًة ـ واأنتم �شاهدمتوها اأكرث مني وعلى اإطالع باأنهم 
يق�شدون تدمري بنية الأ�شرة وهتك حرمي العفاف واحلجاب الذي 
هو اإرث ميتد لآلف ال�شنني عند الإيرانيني؛ ....هوؤلء اأنف�شهم يف 

املجالت ال�شيا�شية اأنتجوا فيلم “لي�س بدون اإبنتي“ وفيلم “300“ 
املهني لكرامة الإيرانيني واملليء بالأكاذيب واخلباثة؛ وهم اأنف�شهم 
يّدعون اأنهم لي�شوا على عداٍء مع اإيران اأو ال�شعب الإيراين، ولكنهم 

يعادونه ليل نهار.
03/07/2010

اأنظروا اليوم اإىل العامل؛ القوى املهيمنة وامل�شتكربة فيه ت�شنع 
الأ�شلحة مهّددًة الب�شرية ل من اأجل ب�شط العدل؛ اإمنا تفعل ذلك 

للمزيد من الظلم ل لأجل تقدمي الأمن للب�شرية؛ بل لت�شلب الأمن من 
اأولئك الذين ل يخ�شعون لها.

10/07/2010
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يف يومنا هذا تنتج م�شانع الأ�شلحة الكثري منها من اأجل بيعها. 
فتوجد لأجل ذلك احلروب يف العامل، وتقّلب النا�س �شّد بع�شهم 

وحتّر�س الدول على بع�شها، لت�شيع بذلك التهديد كي تتمّكن من تاأمني 
واإ�شباع واإر�شاء اأفكارها اخلائنة واأطماعها اخلبيثة.

10/07/2010

لهذا ما دامت هذه القوى العظمى هي املحّرك للق�شايا العاملية، فلن 
تنتهي احلروب. فاحلرب بالن�شبة لهم متّثل املنافع املاّدية وهي لي�شت 

من اأجل تطبيق العدالة؛ يكذب الأمريكيون وغريهم عندما يقولون 
اأننا نحارب من اأجل الأمن؛ كال، العك�س هو ال�شحيح. فاأينما تواجدوا 

وحتّركوا ع�شكريًا فاإن ذلك يوؤدي اإىل عدم الإ�شتقرار واإىل الظلم، 
و�شقاء النا�س.

10/07/2010

وها نحن ن�شاهد اليوم هذه امليزانيات الع�شكرية يف جوارنا. فهي 
ُتنفق يف اأفغان�شتان من اأجل قمع ال�شعب الأفغاين امل�شلم؛ وُتنفق يف 

العراق من اأجل اإحكام ال�شيطرة على ال�شعب العراقي؛ وُتنفق لدعم 
الكيان ال�شهيوين اخلبيث من اأجل اإ�شعال ال�شرق الأو�شط. فهذه هي 

توجهات القوى الفا�شدة.
10/07/2010

اأولئك الذين تكون م�شلحتهم ومنافعهم يف اأن تتقاتل ال�شعوب 
والدول الإ�شالمية فيما بينها وتتعادى وتخاف من بع�شها البع�س، ويف 

اأن يعترب كلٌّ منها الآخر تهديدًا له، هم اأنف�شهم الذين يرتبط اإ�شتمرار 
قدرتهم الإ�شتكبارية والإ�شتعمارية بوجود احلروب يف العامل؛  

فاحلرب بالن�شبة لهم هي و�شيلٌة للنهب.
فمن اأجل ماذا ُيقتل كل هوؤلء الب�شر وُتنفق اأموال ال�شعوب يف 
�شراء الأ�شلحة، واإنتاج املكلف الباهظ منها؟ كل ذلك حتى يراكم 

اأ�شحاب ال�شركات الكربى ثرواتهم ويزداد متتعهم من حياتهم. هذا 
هو النظام الطاغوتي اجلاهلي الذي ميّثل خطرًا على الب�شرية، والذي 

يحكم ولالأ�شف حياة اأولئك الناكبني عن �شراط التوحيد.
10/07/2010

اليوم، اأّدت ال�شحوة الإ�شالمية يف العامل الإ�شالمي اإىل اإ�شعاف 
القوى الأخرى عما كانت عليه يف ال�شابق. فحال اأمريكا اليوم يختلف 

عن املا�شي، والقوى الأخرى اأي�شًا هي على نف�س هذا املنوال، فهذا 
معلوٌم... . فاأينما ازدادت ال�شحوة، ي�شعر اأعداء الب�شرية باملزيد من 

اخلطر؛ ولهذا ت�شتد عداوتهم.
10/07/2010
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نرى توجه الكثري من التحركات املغر�شة ودعايات ال�شوء نحو هذا 
املحيط اجلامعي. ترون يف هذه الدعايات التي ت�شاع اأن من الأ�شياء 

التي ميار�شون ال�شغوط عليها ق�شية اأ�شلمة اجلامعات.
11/07/2010

يف يومنا هذا ويف بع�س الدول الإ�شالمية فاإن روؤ�شاء امل�شلمني يف 
هذه الدول ولأجل مراعاة اأعداء الإ�شالم م�شتعدون لإخراج ف�شل 
اجلهاد من تعاليمهم الإ�شالمية. م�شتعدون لإخراج واإبعاد املعارف 

القراآنية من تعاليمهم العامة يف مدرا�شهم وبني �شبابهم اإذا كانت 
تخد�س يف م�شالح الأعداء.

15/07/2010

كلما اجتهنا نحو القراآن واقرتبنا منه فاإن اأعداء الب�شرية 
يزدادون حنقا ويبداأون بتوجيه الإتهامات والأكاذيب والإ�شاعات 

واحل�شار الإقت�شادي وال�شغوط ال�شيا�شية وميار�شون �شد �شعبنا اأنواع 
اخلبث وامللعنة ـ مثلما اأنكم ت�شاهدون ما يفعلون ـ ولكن يف املقابل فاإن 

قدرتنا وقوة حتّملنا وتاأثرينا تزداد يومًا بعد يوم. 
15/07/2010

فاإذا نظرمت اليوم اإىل اجلبهة املعادية جلمهورية اإيران الإ�شالمية 
ترونها جبهًة عري�شًة وطويلة، فقد اجتمع جميع �شياطني العامل 

وا�شراره فيها. من ال�شهاينة اإىل الأمريكيني، اإىل اأخبث الدول 
الغربية اإىل اأحقر الدول غري الغربية واأكرثها تبعيًة ـ وهنا ل نحدد 

الدائرة اأكرث ـ كلهم اجتمعوا يف هذه اجلبهة؛ وكل ما ميكنهم اأن يفعلوه 
يفعلونه.

15/07/2010

ول تت�شوروا اأن اأعداءنا ميكنهم اأن يفعلوا اأي �شيء �شد اجلمهورية 
الإ�شالمية ول يفعلونه؛ كال، فكل ما قدروا عليه اإىل الآن فعلوه؛ وكل 
ما ميكنهم اأن يفعلوه يفعلونه. وما ل يفعلونه فذلك لأنهم ل يقدرون 

عليه.
15/07/2010
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في كل شهر نرصد كلماته وتوجيهاته 
فنجده )دام ظله( مرشدًا حيث عزّ 

المرشد ودلياًل في مدلهمات الفتن 
يتقدمنا في عمله وسلوكه، ويدعونا 
لنقتفي أثره الذي هو إثر الصديقين 
واألولياء؛ ال يترك مجااًل أو فئة إال وله 
معها كلمة وموعظة ووصية ونصيحة 
وحكم وأمر. يشملنا جميعًا، مسؤولين 
وشباب رجااًل ونساء. فلكل واحد منا 

نصيبه من قيادته العظيمة.
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يف العالقات الدولية ل ينبغي اأن تكون العالقة مبنية على وجود 
مهيمن ومهيَمن عليه. وكذلك العدالة وا�شتخدام العلم ينبغي اأن يكونا 
من اأجل اأمن الب�شرية ل تهديدًا لها.... اإننا دعاة اإزالة نظام الت�شّلط 

والهيمنة؛  الذي يقوم على رابطة الهيمنة ووجود املت�شلِّط واملت�شلَّط 
عليه.

2010  06  23

ما هو لزم يف اجلامعة تربية الإن�شان على طراز ال�شهيد �شمران.
2010  06  23

هذه اخلطوات الأوىل والفتوحات التي تكون يف بداية العمل، ل 
تر�شي الإن�شان، بل ينبغي اأن يكون لديه هّمٌة عالية. وينبغي اأن تكون 

النظرة اإن�شانية، الإن�شان الذي ميتد على كل هذا العامل الوا�شع. 
23 06 2010

ل ينبغي اإعتبار التعبئة موؤ�ش�شة ع�شكرية ...فالتعبئة هي �شاحة 
اجلهاد. ل القتال. فالقتال ميثل جانبًا من اجلهاد. اجلهاد يعني 

احل�شور يف ميدان املجاهدة مع ال�شعي الهادف والإميان... فاإن اأحد 
اأنواع اجلهاد بالنف�س هو اأن تق�شوا وقتكم من امل�شاء وحتى ال�شباح 

على م�شروع حتقيقي اأو بحثي دون اأن تلتفتوا اإىل مرور الوقت. اجلهاد 
بالنف�س هو اأن ت�شحوا باأوقات ترفيهكم وراحة اأج�شامكم وتعر�شوا 

عن ذاك العمل الذي يدر الكثري من املال واملدخول وتق�شوا وقتكم يف 
هذا املحيط العلمي والبحثي.

23 06 2010
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ميدان التعبئة هو ميدان عمومي. ل يخت�س بفئة اأو قطاع اأو 
منطقة من البالد، ل يخت�س بزمان دون اآخر؛ ول ينح�شر مبيدان دون 

غريه. فهو موجود يف كل الأمكنة والأزمنة وامليادين وال�شرائح. هذا 
هو معنى التعبئة.

23 06 2010

اإن �شرعة تطورنا العلمي طوال هذه ال�شنوات اخلم�شة ع�شر قد 
و�شلت اإىل ما يعادل اأحد ع�شر �شعف ما هو موجود يف العامل. وهو اأمر 
يف غاية الأهمية. لكنه يف نف�س الوقت خالف ما نتوقعه ون�شعى اإليه. 

فهو اأقل بكثري مما نريده. وينبغي اأن ن�شتمر على هذه ال�شرعة حتى 
ن�شل اإىل ما ن�شبو اإليه؛ وهذا ما حتتاجه اجلامعة.

23 06 2010

اأ�شاتذة التعبئة ميكن اأن يكون لهم ح�شور معنوي وهاد ومطمئن 
لقلوب طالب اجلامعات ولأذهانهم. والدور املهم املتعلق باإيجاد 

الب�شرية، �شواء يف نف�س هذه املجموعة اأو يف جمموعة خماطبيكم 
الذين هم الطالب، هو من الأعمال الفائقة الأهمية.

2010  06  23

اجعلوا الأن�شطة التي ينبغي اأن يقوم بها ال�شتاذ التعبوي �شفافة 
ووا�شحة؛ باملعنى الواقعي للكلمة وكونوا قادة هذا امليدان العظيم 

للجهاد يف �شبيل اهلل. فهو عمل مهم جدا.
2010  06  23

هذه املرحلة تعد ح�شا�شة وحتتاج اإىل العمل وال�شعي...ففي 
الدرجة الأوىل فاإن العمل العلمي والتحقيقي والبحثي والعمل املعنوي 

والإمياين وحتكيم روحية املجاهدة واجلهاد على جميع الأن�شطة يف 
اجلامعات هي اأمور ا�شا�شية ينبغي اأن تتحقق. ومن ثم القيام بتوجيه 

هذه احلركة... فينبغي التوجه اإىل الأهداف، وينبغي امتالك النظرة 
العقالئية واملدبرة وحتديد الربامج وت�شخي�س الهداف؛ فهذا عمل 

ينبغي القيام به. وهو يقع على عاتق جمموعتكم.
2010  06  23
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مثلما قلت ب�شاأن ال�شهيد �شمران الذي كان يتابع الأعمال حتى 
ال�شاعة الواحدة بعد منت�شف الليل وعند ال�شباح الباكر املعتم اأو 

امل�شفر كان يتواجد قبل اجلميع يف اجلبهة ويف كل مكان يلزم. فعلينا 
اأن نتمرن على التواجد الدائم ويف الزمان واملكان املطلوبني . علينا 

جميعا اأن نتدرب على هذا الأمر.
2010  06  23

اإن البلد اليوم باأم�س احلاجة اإىل وحدة الكلمة. واإنني اأخالف اأي 
كالم اأو حترك اأو كتابة ـ واإن كانت بنية �شليمة ودافع �شادق ـ توؤدي 

اإىل ال�شقاق والت�شدع.
2010  06  23

ل يجوز اأن نظلم. فهذا الأمر يعد اأكرث عمل اأ�شا�شي؛ فالظلم اأمر 
قبيح وخطر. ولي�س الظلم باأن يعتدي الفرد على غريه و�شط ال�شارع 
فقط. فاأحيانا كلمة يف غري حملها �شد �شخ�س ل ي�شتحقها اأو كتابة 
غري منا�شبة اأو حترك غري �شائب تكون ظلما. فعلينا رعاية طهارة 

القلب وطهارة العمل ب�شكل كبري.
2010  06  23

ل تزيدوا يف القول على ما ينبغي . فلنكن من�شفني ؛ فلنكن عادلني. 
فهذه م�شوؤولياتنا. ول ينبغي اأن نعترب لأنف�شنا احلق يف اأن نقول ما 
ن�شاء حول من نعتربه اأقل منا  ولو بذرة ـ بزعمنا وت�شخي�شنا لأننا 

جماهدون وثوريون.
2010  06  23

اإن درجات الإميان ل تت�شاوى. وكذلك احلدود فهناك من هو 
اأف�شل من الآخر. واهلل تعاىل يعلم ذلك ومن املمكن اأن يعلمه عباده 

ال�شاحلون؛ ولكن يف مقام التعامل ويف مقام احلياة الإجتماعية، ينبغي 
حفظ هذا الإحتاد وهذا الإن�شجام والتقليل من هذه الإختالفات.

2010  06  23

الق�شية لي�شت ق�شية املال ول ال�شالح ول و�شائل الإعالم التي 
ميتلك اأعداوؤنا منها األف �شعف مما منتلكه؛ الق�شية هي ق�شية الإميان 

والعزم الرا�شخ والب�شرية واإدراك ال�شعب ل�شاأنه وموقعيته وحقه.
2010  06  26

يجب اأن نقراأ نهج البالغة ونتعّلم منه.
2010  06  26
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ففي امليادين املختلفة، اإن �شبابنا ينجزون اأعماًل كربى؛ ويجب اأن 
يزداد هذا الأمر يومًا بعد يوم. ينبغي اأن يزداد ثبات القدم هذا وهذا 

ال�شمود وهذا التاآلف والإن�شجام الوطني. ويجب اأن يزداد يومًا بعد 
يوم هذا التم�شك بال�شعارات الإ�شالمية والتم�شك بالقراآن والتم�شك 

ب�شرية اأهل البيت عليهم ال�شالم وبكلمات اأمري املوؤمنني.
2010  06  26

 الأمر لي�س اأن كل اإن�شان جيد يبقى كذلك؛ كال، فالإمتحانات 
للجميع. ويجب مراقبة اإحتمال الزلل يف جميع الأحوال.

2010  06  28

الفنون التمثيلية مهمة جدًا؛ ومدى التاأثري الذي حتدثه وبناوؤها 
للثقافة وا�شٌع جدا، ونحن اليوم كاأّمة حّية لها كلمتها وت�شعر بهويتها 

ووجودها لنا اأعداء كبار ونواجه عداوات من خمتلف الطرق وباأ�شاليب 
متعددة، منها ما يتعلق باإ�شتخدام الفنون واأكرثها الفنون التمثيلية. 

وهذا يدّل على اأهمية اأن نويل كاأمة حّية وكجماعة لها كلمتها يف 
العامل وهدفها  ق�شية الفنون التمثيلية الإهتمام الكايف ونبذل لها 

الر�شاميل املادية واملعنوية.
03/07/2010
اإننا نعترب التلفزيون والإذاعة اأ�شا�س مركز الهداية الفكرية. وما 
قاله الإمام اأنها اجلامعة الكربى للبلد مل يكن من موقع املجاملة؛ فهذا 

الأمر هو هكذا يف احلقيقة؛ اإنها جامعٌة كربى. نحن نريد اأن تغي�س 
من هذه القّمة وهذا املنبع زلل املعارف الإلهية والإن�شانية وال�شيا�شية 

ال�شحيحة ودرو�س احلياة املتنوعة على ال�شعب؛ هذا ما نتوقعه من 
الإذاعة والتلفزيون.

03/07/2010

اأن تاأتوا بنوع من العالقات بني اجلن�شني، على �شاكلة الع�شق 
اخلاطئ ـ كاأنواع الع�شق الثالثي والرباعي ـ وتدخلوه يف الفيلم فهو 

؛ فال ينبغي القيام بهذا العمل. فلنعمل على منع دخول هذه  م�شرٌّ
الأموريف الأفالم. فهذا اإ�شكاٌل.

03/07/2010

هذا الفنان الذي يكتب هذا الفيلم اأو هذا املخرج الذي يخرجه 
ماذا يريدان كناجت ونهاية لهذه املواجهة؟ فهذا هوالأمر املهم جدًا. 

فاإذا كانت ح�شيلة هذه املواجهة هو ال�شراع بني اخلري وال�شر وانت�شار 
اخلري على ال�شر، فعليكم اأن تظهروا وجود حركة اخلري وجمرياته يف 

هذه التمثيلية... و�شحيٌح اأنكم هنا اأظهرمت العيب والقبح، ولكنكم 
اأظهرمت �شيئًا اأكرب وهو اجلهاد من اأجل مواجهة هذا املنكر؛ هذا ما 
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ُي�شّمى اإنتقادًا. واإنني  كعامل دين، وكم�شوؤول يف نظام اجلمهورية 
الإ�شالمية اأقول لكم اأن مثل هذا الإنتقاد ل اإ�شكال فيه بل هو مطلوب 

لأن هذا الإنتقاد يتقّدم باملجتمع على طريق الق�شاء على النقائ�س... 
بع�س الأحيان اأنتم تظهرون منكرًا دون اأن تظهروا عامل اخلري الذي 

من املفرت�س اأن يتغلب على ذلك املنكر اأو يواجهه؛ وبهذا تن�شرون 
الياأ�س يف املجتمع وتغذونه.

03/07/2010

من اجليد يف مثل هذه الظروف اأن نعرف وظيفتنا وتكليفنا على 
�شعيد العمل ال�شيا�شي والتوجه ال�شيا�شي والبعد ال�شيا�شي ل�شناعة 

الأفالم. لو اأنكم كمخرجني وفّنانني وكّتاب وعاملني موؤّثرين يف �شناعة 
هذا الأثر الفني اأو الدرامي اجلّذاب وامللفت ... اأديتم دور ال�شمود 

ودور ف�شح الأعداء تكونون بذلك قد عرفتم دوركم وعملتم به. 
03/07/2010

يف جمال الأفالم التاريخية، هناك �شيٌء ي�شغل بايل دائمًا وقد 
ذّكرت به اأحيانًا، وهو اأن جتعلوا لغة هذه الأفالم لغة مفهومة.

03/07/2010

ينبغي اأن ن�شهد ارتقاء العمل يف جمال الإذاعة والتلفزيون،  
وخ�شو�شًا يف قطاع الأعمال الدرامية والفنون التمثيلية حيث ينبغي 

العمل كثريًا، حتى تتمكنوا باإذن اهلل من التفوق على مناف�شيكم عدميي 
الإن�شاف الذين يواجهونكم.

03/07/2010

على ال�شعوب الإ�شالمية اأن تغتنم �شبيل التوحيد وتوؤمن ب�شدق 
الوعد الإلهي. فاليوم تكمن �شعادة امل�شلمني يف اإحتادهم جميعًا حول 

حمور الإ�شالم... 
10/07/2010

وما يتمتع بالدرجة الأوىل من الأهمية بنظري هو فكر من 
تخاطبون وقلوبهم؛ فالفكر اأوًل ثم القلب...يجب تقوية البنية 

الفكرية لل�شاب بحيث ل اأنه ل يتاأثر من العوامل ال�شلبية واملعار�شة 
واملعاندة، بل يتمكن من التاأثري على حميطه؛ يجب اأن يتمكن من 

الإ�شعاع، ويعّرف حميطه على املباين واملعارف الإ�شالمية، واأن يكون 
رائدًا يف هذا الطريق، ويف طليعة القوى... بالإ�شافة اإىل البعد 

الإعتقادي، فاإن البعد القلبي والروحي اأمٌر لزم. فحالة اخل�شوع 
لزمًة، وكذلك اخل�شوع، والذكر والتوجه اإىل اهلل، كلها اأموٌر �شرورية 

لالإن�شان. ولو كان هذا الأمر موجودًا لرتفع الكثري من النق�س. ولو مل 
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تكن هذه الأمور فاإن القدرة الفكرية وقوة الإ�شتدلل والإحتجاج لن 
ت�شعف الإن�شان يف الكثري من احلالت ولن تعينه... ففي ميدان العمل 

ما ينفع هو القلب الرقيق وهذا التوجه والتذكر؛ هذه الأمور التي 
تثبت الإن�شان؛ وهي اأموٌر �شرورية.

11/07/2010

عليكم اأن تقيموا �شفوف املعارف الإ�شالمية؛ املعارف املتقنة بلغة 
الع�شر واملتنا�شبة مع فكر اجلامعي واأدبياته.

11/07/2010

فيما يتعلق باملوعظة احل�شنة ... اإن ق�شية امل�شلك �شروريٌة 
بالإ�شافة اإىل ق�شية الل�شان.. فال ينبغي اأن نحب�س اأنف�شنا وراء 

الطاولة وداخل الغرفة، فظهورنا ب�شكل اإداري نحن جماعة امل�شايخ 
والعلماء لي�س ل�شاحلنا. ومهما كانت م�شوؤوليتنا فال ينبغي اأن نفقد 

هذه احلالة الطالبية احلوزوية والآخوندية وامل�شيخية ـ حيث الأن�س 
بالنا�س والتحرك بينهم واحلديث بلغتهم والإ�شتماع اإىل همومهم. 

11/07/2010

فو�شيتي الأخرى ـ وهي متوجهة اإىل املجموعة الإدارية منكم ـ 
اأنه مهما اأمكن تعديل وتنظيم الأن�شطة ل�شالح القاعدة مقابل املركز؛ 

اأي العمل اأكرث للقاعدة من املركز؛ اأي التوجه اإىل الأر�س. فعديد 
املركز اإمنا هو للتخطيط وتنظيم الأفكار ور�شم امل�شارات املتو�شطة 

وال�شرتاتيجية واأمثالها. فيجب احلفاظ على املركز بهذا احلجم. ولو 
تو�ّشع حجمه ف�شوف يوجد م�شكالت؛ ويوؤدي اإىل اإثقال اجل�شم. 

11/07/2010

احلقيقة هي اأننا وحلد الآن ل زلنا بعيدين جدًا وتف�شلنا م�شافٌة 
طويلة عن القراآن. فينبغي اأن تكون قلوبنا قراآنيًة. وينبغي اأن تاأن�س 

اأرواحنا بالقراآن. ولو ا�شتطعنا اأن ناأن�س بالقراآن، واأن جنعل ملعارف 
القراآن نفوذًا يف قلوبنا واأرواحنا، فاإن حياتنا وجمتمعنا �شي�شبحان 

قراآنيان؛ وعندها لن نحتاج اإىل بذل اجلهد وال�شغط وو�شع ال�شيا�شات.
15/07/2010
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َبًة}  ُه َحياًة َطيِّ َينَّ لقد وعدنا القراآن باحلياة الطيبة: {َفَلُنْحيمِ
النحل 16، فماذا تعني احلياة الطيبة؟ وما هي احلياة الطاهرة؟ هي 

تلك احلياة التي توؤّمن فيها ورح الإن�شان وج�شمه ودنياه واآخرته؛ 
ففيها يتم تاأمني احلياة الفردية، والطماأنينة الروحية، وال�شكينة 

والإطمينان، والراحة اجل�شدية؛ واأي�شًا الفوائد الإجتماعية 
وال�شعادة والعّزة الإجتماعية، والإ�شتقالل واحلرية العامة... اأي 

تلك احلياة التي يكون فيها العزة والأمن والرفاه والإ�شتقالل والعلم 
والتطور والأخالق واحللم وال�شفح. نحن بعيدون عن هذه الأمور 

وينبغي اأن ن�شل اإليها... اإن الأن�س بالقراآن ومعرفته تقّربنا.
15/07/2010

مّرة اأخرى اأو�شي �شبابنا العزاء اأن ياأن�شوا بالقراآن ويجال�شوه: 
»وما جال�س هذا القراآن اأحٌد اإل قام عنه بزيادٍة اأو نق�شان، زيادًة يف 

هدى اأن نق�شان من عمى«. نهج البالغة. فكلما جال�شتم القراآن ونه�شتم 
فاإن حجابًا من حجب اجلهالة يرتفع عنكم وينفتح يف قلوبكم منبع من 
منابع النورانية ثم يجري. فالأن�س بالقراآن وجمال�شته وفهمه والتدبر 

فيه كلها اأموٌر �شرورية... ومقدمة هذا العمل هو اأن نتمكن من قراءة 
القراآن. واأن نتمّكن من حفظه؛ فحفظ القراآن موؤثٌر جدًا. فليقّدر 

ال�شباب مرحلة ال�شباب وقدرة احلفظ. ولت�شّجع الأُ�شر اأبناءها على 
حفظ القراآن، وليحملوهم على ذلك. فحفظ القراآن له قيمٌة كبرية. 

وهو مينح حافظه فر�شة التدبر فيه من خالل تكرار الآيات. فهذه 
فر�شٌة وتوفيق؛ فال ت�شّيعوا هذا الأمر.

15/07/2010

وقراءة القراآن من البداية حتى النهاية اأمٌر لزٌم. فينبغي قراءته 
من البداية وحتى  النهاية، ثم تكرار الأمر حتى يتعّرف ذهن الإن�شان 

على جميع املعارف القراآنية. ول �شك باأهمية وجود املعّلمني لكي 
يف�ّشروا لنا ويحّلوا ما ي�شك علينا من الآيات ويبّينوا معارف الآيات 

الإلهية وبطونها؛ فهي من الأمور ال�شرورية. فلو ح�شلت هذه الأمور، 
فاإننا �شن�شتمر بالتقدم مع مرور الزمان ولن يكون للتوقف معنى.

15/07/2010
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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 

وذكری وكأنك بحر ال تنفد.
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كانت التعبئة حركة مده�شة ل نظري لها، حدثت يف الثورة. وهي 
نه�شة نبعت من منبع احلكمة الإلهية التي اأودعها اهلل تعاىل قلب 

ذلك الرجل الكبري، اإمامنا العظيم. كان الإمام حكيما ،وحكيما باملعنى 
الواقعي. نحن اأحيانا ن�شتعمل لفظ احلكيم لأ�شخا�س �شغار. لكنه كان 

َي َخرْيًا َكثريا}.  ْكَمَة َفَقْد اأُوتمِ حكيما باملعنى الواقعي. {َوَمْن ُيوؤَْت احْلمِ
فقد وهبه اهلل تعاىل احلكمة. وكانت احلقائق تنهمر من قلبه وتنهال 
منه. ومنها ق�شية التعبئة؛فالإمام منذ اليوم الأول لالإنت�شار بل حتى 

قبيل الإنت�شار كان قد و�شع اأ�ش�س التعبئة من خالل جر ال�شعب اإىل 
امليدان وو�شع حمل النه�شة على اأكتاف النا�س واثقا بهم معتمدا 

عليهم. فعندما وثق بالنا�س، انبعثت ثقتهم باأنف�شهم.

2010  06  23

اإن وجود هذه املجموعة يعد نعمة للنظام الإ�شالمي. نعمة كربى. 
فكل هوؤلء الأ�شاتذة املوؤمنني املوجودين يف بلدنا ل ميكن اأن جند 

لهم نظريا يف اأية دولة من الدول الإ�شالمية ـ وبطريق اأوىل يف غري 
الإ�شالمي منها... وكل هذا من بركات الإمام العظيم.

2010  06  23
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ويف ذلك الزمان و�شلنا ونحن يف مدينة م�شهد �شريٌط م�شّجل من 
املرحوم �شمران، حيث كان ذلك اأول ارتباط ووا�شطة عّرفتنا على 

ح فيه ما كان  املرحوم �شمران. ويف ال�شريط �شاعتان من الكالم يو�شّ
يجري يف ال�شاحة اللبنانية. وكان بالن�شبة لنا ملفتًا جدًا؛ فربوؤية 

وا�شحة ونظرة �شيا�شية يف غاية ال�شفافية والفهم لتلك ال�شاحة ـ ما 
يجري يف تلك ال�شاحة املليئة بالفو�شوية، ومن مع من ومن �شد من، 

وما هي نوايا الأطراف يف ا�شتمرار هذا التقاتل الداخلي يف بريوت ـ كل 
ذلك يف مدة �شاعتني يف �شريط م�شّجل اأر�شله لنا وو�شلنا.

2010  06  23

ذهبنا مع ال�شهيد �شمران من هنا اإىل الأهواز؛ فاأول ذهاب لنا اإىل 
اجلبهة كان معه. ويف عتمة الليل دخلنا اإىل الأهواز. كان كل �شيء 

خامدًا. وكان العدو م�شتقرًا على بعد 11 كلم من مدينة الأهواز. 
وكان معه حوايل �شبعني رجاًل اأح�شرهم معه من طهران؛ اأما اأنا فكنت 

لوحدي؛ وقد ذهبنا اإىل هناك جميعًا بطائرة �س130، ومبجرد اأن 
و�شلنا وُقّدم لنا تقرير ع�شكري خمت�شر طلب من اجلميع اأن يتهّياأوا 

ويلب�شوا لبا�س احلرب للذهاب اإىل اجلبهة. كانت ال�شاعة حوايل 
العا�شرة لياًل، وهناك وبدون تاأخرٍي جلب للذين كانوا معه ومل يكن 

لديهم اللبا�س الع�شكري، ثياب املجندين واألب�شهم اإياها، فلب�س 
اجلميع. وبالطبع قلت له اأميكنني الذهاب اأي�شًا؟ لأنني مل اأكن اأفكر 

اأنني اأ�شتطيع اأن اأ�شارك يف ميدان القتال. ف�شّجعني وقال: اأجل، 
اأجل، ميكنكم اأي�شًا اأن تاأتوا. وهناك مبا�شرًة خلعت ثيابي وارتديت 

اللبا�س الع�شكري وحملت الكال�شنكوف الذي كان معي وذهبت. اأي اأنه 
من ال�شاعة الأوىل؛ بداأ ومل ي�شمح اأبدا بت�شييع الوقت، فانظروا اإىل 

هذا هو احل�شور. فهذا ميثل اأحد خ�شو�شيات خ�شلة التعبئة وتيار 
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التعبئة. »اأن ل يفتقدك حيث ينبغي اأن تكون«. فهذه اإحدى اأولويات 
خ�شو�شيات التعبوي. ويف يوم حترير مدينة �شو�شنكرد، )فانتم 

تعلمون اأن �شو�شنكرد احُتّلت؛ ثم حّررت، ثم احُتلت مرة ثانية، ثم 
بعد ذلك مّت التحّرك وُحّررت(ـ فقد ُبذل الكثري من امل�شاعي من اأجل 

اإمدادنا بالعديد ـ من قوات اجلي�س، التي كانت يف ذلك الوقت حتت 
اإمرة البع�س ـ ومن اأجل تنظيم الهجوم والقبول به. ويف ليلة يوم 

الهجوم املقرر من الأهواز باجتاه �شو�شنكرد، جاء اخلرب يف ال�شاعة 
الواحدة بعد منت�شف الليل باأنهم اأخرجوا من امليدان اإحدى الفرق 

التي كان من املقرر اأن ت�شارك يف هذا الهجوم. مما كان يعني اأن الهجوم 
لن يتحقق اأو اأنه �شيف�شل متامًا. وقد كتبت يف ذلك الوقت مذكرًة اإىل 

قيادة الفيلق املتواجد يف الأهواز وعّلق املرحوم �شمران عليها ـ وموؤخرًا 
جاءين ذلك القائد املحرتم وقّدم يل نف�س تلك املذكرة مو�شوعة يف 

اإطار جميل وقّدمها يل كذكرى بعد مرور ثالثني �شنة تقريبًا وهي الآن 
يف يدنا ـ وكنا معًا اإىل ما بعد ال�شاعة الواحدة من منت�شف الليل ن�شعى 

اأن يتحقق الهجوم يف اليوم التايل ب�شكل حتمي. ثّم ذهبت اإىل النوم، 
وانف�شلنا. فا�شتيقظنا يف ال�شباح الباكر، وحتركت القوى النظامية ـ 

قوة اجلي�س ـ ونحن اأي�شًا مع جمموعة من الأ�شخا�س الذين كانوا معنا 
�شرنا خلفهم. عندما و�شلنا اإىل منطقة العمليات، �شاألت اأين �شمران؟ 

قالوا اأن �شمران قد جاء يف ال�شباح الباكر واجته نحو الأمام. اأي اأنه 
قبل اأن تتحرك القوى النظامية املطلوبة ـ والتي ُو�شعت لها خطة 

التحرك وكيفية الإنت�شار ـ وقبل اأن يتقدموا كان �شمران قد حتّرك 
اإىل 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

قبل الثورة كان لبع�س امل�شايخ ومنهم هذا العبد احلقري اإرتباطات 
مع طالب اجلامعات. ومل تكن هذه الروابط ذات طابع تنظيمي اأو 

�شمن ت�شكيالت، كذلك مل تكن �شمن ق�شايا املواجهات ال�شديدة �شد 
النظام الطاغوتي؛ كانت عبارة عن روابط فكرية وتبيينية؛ فكان لنا 

جل�شات ي�شارك فيها اجلامعيون اأو اأننا كنا ن�شارك اأحيانًا باللقاءات 
التي يعقدها اجلامعيون يف اجلامعات. ويف تلك الأوقات، كان يل لقاٌء 

يف م�شهد ُيعقد بني �شالتي املغرب والع�شاء. كنت اأقف قرب املنرب 
واأحتدث حوايل ع�شرين اإىل ثالثني دقيقة. وكانت ن�شبة ال�شباب من 

امل�شتمعني حوايل الت�شعني باملئة؛ واأغلب هوؤلء كانوا من اجلامعيني 
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والبع�س من الثانويني. ويف اإحدى الليايل كان املرحوم ال�شهيد باهرن 
رحمة اهلل عليه يف م�شهد. فجاء معي اإىل م�شجدنا. وعندما �شاهد 

الو�شع علته الده�شة. واأنتم تعلمون اأّن باهرن كان ممن له اإرتباط يف 
طهران مع جتمعات ال�شباب واجلامعيني. فقال اأنني طوال عمري مل 
اأ�شاهد هذا العدد من اجلامعيني وال�شباب يف م�شجٍد واحد. وكم كان 
عدد هوؤلء يف م�شجدنا؟ باحلد الأق�شى مثاًل 345 نفر. يف حني اأن 

اإجتماع حوايل 350 �شابًا ـ ولعّله كان عدد اجلامعيني منهم مثاًل يبلغ 
200 ـ بالن�شبة لعامٍل متنّور مرتبط بال�شباب كال�شيخ باهرن الذي كان 

يف نف�س الوقت جامعيًا ودر�س يف اجلامعة وكان يعرف البيئة اجلامعية 
وله اإطالع على الأن�شطة الدينية املعا�شرة والتجديدية ـ �شيئًا عجيبًا 
ـ اأثار ده�شته وتعّجبه: اأن يجتمع حوايل مئتي جامعي يف مكان واحد 

ويتحدث معهم اأحد 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 اأ�شاًل.
ولو �شعرنا بتكليف �شرعي ولكننا راأينا اأن العمل بهذا التكليف من 

املمكن اأن يوؤدي اإىل �شيء من الت�شنج ويزيل الوحدة فمن املقطوع به اأن 
ما ت�شورناه تكليفًا �شرعيًا هو حمّرم، ويكون حفظ الوحدة واجبًا.«

ي�شعنا هذا الكتاب الذي اأ�شدره مركز باء للدرا�شات يف بريوت هذه 
ال�شنة اأمام ق�شية الوحدة الإ�شالمية يف خمتلف جوانبها، يف تعريفها 

الدقيق ومتييزها عن الت�شورات املوهومة، ويف اأهميتها واأهدافها 
وطرقها وموانعها وو�شعها احلايل ومتطلباتها وغريها من الأمور التي 

جتعلنا اأمام نظرية �شاملة لهذه الق�شية التي تقف اليوم على راأ�س 
جميع الق�شايا والإهتمامات.

كلمات يديل  بها من ُيعد اليوم من اأكرب دعاة الوحدة بني امل�شلمني، 
بل ل جند له نظريًا يف كل �شاحات الوحدة. لي�س لأنه قد جمع 

الرئا�شتني زعامة الدين والدنيا، بل لأنه اأف�شل من ينّظر لها على 
م�شتوى الوعي العام والأطروحة الإجتماعية. 

و�شحيح اأن الكتاب عبارة عن مقتطفات من كلمات وخطب قائدنا 
العظيم، اإل اأنه قد ُبذل اجلهد الكبري لتقدميها ب�شورة ممنهجة دقيقة 

وم�شتوعبة للق�شية املطروحة. ولذلك فهو ُيعد اإجناز عظيم جمع 
بني املعنى والأ�شلوب ف�شار مرجعًا اأ�شا�شيًا لكل من يريد التعرف على 

املو�شوع اأوًل، وعلى فكر هذه ال�شخ�شية العظيمة ثانيًا. 
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�س:�شخ�س ما مطلوب ق�شاء �شهر رم�شان اأيام �شبابه متعمد وهذا 
ب�شبب جهله وعدم املبالة وقلة املر�شدين ووو... والآن هو يق�شي هل 

ي�شم الكفارة اىل الق�شاء مع العلم كفارة �شنني عديدة توقع املكلف 
بحرج و�شدة ؟

ج: اإذا كان قد ترك ال�شوم ل لعذر �شرعي فيجب عليه الكفارة وهي 
اطعام �شتني م�شكينًا اأو �شيام �شهرين متتابعني عن كل يوم، اأما اإذا كان 

جاهاًل قا�شرًا فال جتب الكفارة حينئذ.

�س:والدتي كبرية بال�شن ومري�شة بالروماتزيوم ودئمًا 
اأدلكها)مبرهم( وهو دهان يخنق قلياًل قوي  الرائحةجدًافهل يجرح 

هذا �شيامي؟
ج: ل ي�شر ما ذكر بال�شوم ولكنه مكروه لل�شائم. 

�س :انا اأم وزوجه.. خالل �شهر رم�شان املبارك كنت ع�شبية و�شيئة 
الأخالق مع ا�شرتي ب�شبب  بع�س ال�شغوطات فهل يجب علي ان اق�شي 

�شيام �شهر رم�شان الكرمي؟
ج: ل يجب ق�شاء ال�شوم لن �شوم البطن قد حتقق ولكن �شوم اجلوارح 

مل يح�شل.  

�س:ماحكم تاأخري كفارة اجلماع يف نهار رم�شان مع العلم انه مت ق�شاء 
ال�شوم واملده هي اأكرث  من ع�شرين �شنه ؟

ج :   يجوز تاأخري الكفارة ما مل يكن فيه ت�شاهل اأو تهاون. 

�س:ماحكم من ي�شوم ول ي�شلي؟هل يقبل �شومه؟ وما حكم من لي�شلي 
هل يعترب كافر؟

ج: �شومه �شحيح، واأّما قبوله فهو عند اهلل تعاىل وهو عّز وجّل يقول: 
) امنا يتقبل اهلل من املتقني( (  واما تارك ال�شالة فلي�س بكافر اإل اإذا 

كان منكرًا لأ�شل وجوبها. 
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 �س:اإذا ال�شخ�س لديه حمل عمل ووظيفه هل يحق له الأفطار بينهما 
) يف الطريق( مع وجود امل�شافة ال�شرعية املوجبة للق�شر والفطار؟ . 
ج: اإذا كان يتكرر منه ال�شفر عرفًا لأجل العمل ول يف�شل بني �شفرات 

العمل باإقامة ع�شرة اأيام يف مكان واحد، وجب عليه ال�شوم يف  الطريق 
اأي�شًا. 

 �س:هل يجوز بلع الريق الذي تغرّي لونه لالأ�شفر نتيجة خلروج الدم ؟
ج : اإذا كان الدم م�شتهلكًا يف الريق جاز ابتالعه.

�س :ماحكم تنظيف ال�شنان يف نهار رم�شان باملعجون ؟
ج: ل ي�شر ب�شحة ال�شوم ما مل تتعمد ادخال ماء اأو معجون اإىل 

اجلوف.

�س: ما حكم اأخذ الإبر حتت اجللد على ال�شيام ، كاإبر الإن�شولني 
حمانا اهلل و اأبر الوريد و الع�شل .... كل نواع البر ما تاأثريها على 

ال�شيام ؟ و �شكرا
ج:ب�شكل عام اأبر الن�شولني ل ت�شر بال�شوم وكذا الإبر يف الف�شل ما مل 
تكن مغذية اأو مقوية على الأحوط وجوبًا،  واأما الإبر يف الوريد فت�شر 

بال�شوم مطلقًا على الأحوط وجوبًا.

�س: لو �شمحتم هل تقبيل او �شم الزوج لزوجته والعك�س يبطل ال�شيام 
وماحكم نزول املادة ال�شائلة اثناءه و اثناء املداعبة )طبعا من دون 
ال�شعور بالفتور ومن دون الو�شول لذروة ال�شهوة( هل يبطل ال�شيام ؟
ج: ما ذكر ل ي�شر بال�شوم واملادة املذكورة ت�شمى املذي وهي طاهرة، 

نعم يكره مداعبة الزوجة حال ال�شوم.
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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:

1- مأسسة )وتقنين( الثقافة التنظيمية املبنية على 
القيم الإ�شالمية والكرامة الإن�شانية وتقدير املوارد الب�شرية 

والإجتماعية.
2- محورية العدالة يف ا�شتقطاب املوارد الب�شرية وت�شغيلها 

وتطويرها. )وترقيتها (
3- تحسين المعايير وحتديث طرق اختيار املوارد الب�شرية 

من اأجل ا�شتقطاب الإمكانات الب�شرية الفعالة  وامللتزمة 
واجتناب �شيق النظر والنظرات ال�شتن�شابية)املزاجيه( 

والالمهنية)غري املتخ�ش�شه ( .
4- محورية العلم  )التوجهات العلميه( و)حاكميه( 

الكفاءة املبنية على الأخالق الإ�شالمية يف تعيني املدراء 
و)ترقيتهم – ترفيعهم( تطويرهم.
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5- إيجاد أرضية التكامل المعنوي للموارد الب�شرية 
وحت�شني وتطوير م�شتوياتها العلمية والتخ�ش�شية  وتنمية 

مهاراتها. 
6- رعاية العدالة يف نظام تقدمي وتعوي�س اخلدمات 

بالتاأكيد على م�شتوى ونوعية الأداء وقدرة وموقعية العمل 
والعامل وخ�شائ�شهما، وتاأمني احلد الأدنى للمعي�شة بالإلتفات 

اإىل الأو�شاع الإقت�شادية والإجتماعية.
7- تأمين أرضية استقطاب القوی المتخصصة يف 

املحافظات الأقل اإمناء واملناطق املحرومة واملحافظة على هذه 
القوى.

8- الحفاظ على كرامة وعزة المتقاعدين واملحالني 
على املعا�س وتاأمني معي�شتهم، والإ�شتفادة من اآرائهم وخرباتهم 

املفيدة.
9- اإلهتمام باستقرار األسرة واإيجاد التوازن بني عمل 

الفراد وحياتهم يف النظام الإداري.
10- تنشيط وتقوية تشكيالت النظام اإلداري وجعلها 

اكرث تنا�شبا ومنطقية  من اأجل حتقق اأهداف الربنامج امل�شتقبلي 
)اآفاق )20 �شنه القادمه ((.

11- المرونة والالمركزية اإلدارية والتنظيمية وفق روؤية 
رفع م�شتوى اإنتاجية اخلدمات احلكومية و�شرعتها وكيفيتها.

12- اإلهتمام باإلنتاجية والفعالية )الكفاءة( يف العمليات 
والأ�شاليب الإدارية من اأجل ت�شريع وت�شهيل تقدمي اخلدمات 

احلكومية.
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13- محورية العدالة والشفافية والتحديث يف تنظيم 
وتنقيح القوانني واملقررات الإدارية.

14- الرؤية الشمولية والإن�شجامية والتن�شيق والتعاون 
املثمر واملنتج لالأجهزة الإدارية من اأجل حتقق الأهداف العامة 

والربامج امل�شتقبلية.
15- تنمية النظام اإلداري اإللكتروني وتاأمني م�شتلزماته 

من اأجل تقدمي اخلدمات العامة املن�شودة.
16- بناء النظام اإلداري العلمي ) علم بناء النظام 

الدارى ( من خالل اإعمال اأ�شول اإدارة العلم وتوحيد منظومة 
املعلومات بالإعتماد على القيم الإ�شالمية.

17- تقديم الخدمات األفضل جودة وجدة من اأجل رفع 
م�شتوى ر�شا النا�س وثقتهم

18- الشفافية والتوعية فيما يتعلق باحلقوق والواجبات 
املتبادلة بني النا�س والنظام الإداري  مع التاأكيد  على �شهولة 

و�شول النا�س اإىل املعلومات ال�شحيحة وفق ال�شوابط.
19- تأمين أرضية الستقطاب اإلمكانات الشعبية 

والإ�شتفادة منها يف النظام الإداري.

20- محورية القانون، اإ�شاعة ثقافة حتّمل امل�شوؤولية 
الإدارية والإجتماعية، متابعة طلبات املراجعني واملواطنني 

وتكرميهم، واجتناب التعامل الإ�شتن�شابي وال�شخ�شاين يف جميع 
الأن�شطة.
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21- مأسسة الضمير المهني، والإن�شباط الإجتماعي، 
وثقافة �شبط النف�س، والأمانة والإقت�شاد وب�شاطة العي�س 

وحفظ بيت املال.
22- تنظيم العالقات اإلدارية على اأ�شا�س الأمان النف�شي 
والإجتماعي والإقت�شادي وال�شحي والثقايف، وكذلك الرفاهية 

الن�شبية لفراد املجتمع.
23- حفظ حقوق الناس والتعوي�س عن اخل�شائر التي 

يتعر�س لها الأ�شخا�س احلقيقيون واحلقوقيون ب�شبب الق�شور اأو 
التق�شري يف القرارات اأو الأ�شغال املخالفة للقانون واملقررات يف 

النظام الإداري.
24- رفع مستوی األمان والسالمة يف النظام الإداري 

وتكامل  القيم الأخالقية فيه من خالل اإ�شالح الإجراءات 
القانونية والإدارية، وال�شتفادة من الإمكانات الثقافية 

وا�شتخدام النظام املوؤثر للوقاية ومواجهة املخالفات.
25- بناء وتنسيق الهيكليات المنتجة )تقويه الكفاءة 
وجعل البنى من�شجمه (واأ�شاليب الرقابة والإ�شراف يف النظام 

الإداري وتوحيد منظومة املعلوماتية.
26- دعم وحماية روحية اإلبداع واإلبتكار واإ�شاعة 
الثقافة والتح�شني امل�شتمر من اأجل حيوية النظام الإداري.
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.. لقد كان ذكاء وفرا�شة القائد املعّظم اخلارقني منذ اأيام 
طفولته حديث اخلا�س والعام. فقد امتاز منذ الأيام الأوىل من 

عمره يف املجالت املختلفة حيث نرى اآثارها اليوم يف قراراته 
وتدابريه. 

فمنذ تلك الأيام كان له ع�شق كبري للدرا�شة بحيث اأنه مع 
مرور وقت ق�شري، اّتخذ بني ا�شتاذته موقعيًة خا�شة وتوجهت 

اإليه اأنظارهم ودعمهم.
فاأحد اأ�شاتذته يف حوزة قم وهو اآية اهلل احلائري اليزدي 

ر�شوان اهلل عليه الذي ُعرف للجميع مدى اهتمامع وعطفه على 
القائد املعّظم يف تلك الأيام.

ويف بع�س الأوقات كان اآية اهلل احلائري يق�شي �شاعات من 
وقته لالإجابة على اأ�شئلة القائد املعّظم ومباحثته معه. ويف 

بع�س الأحيان كانت مباحثته يف جل�شٍة خا�شة متتد لتاأخذ وقت 
الدر�س العام فتوؤخره عدة �شاعات وكان اآية اهلل احلائري يعّلل 

ذلك بحجة الذكاء والإ�شتعداد اخلارق املوجود عند ال�شيد 
القائد. 

كانت هذه كلها عوامل النبوغ الفكري والعلمي للقائد املعّظم 
حيث و�شل قبل اأن يبلغ الع�شرين اإىل مقام �شامخ من العلم 

والفقاهة لينال يف بداية �شبابه درجة الإجتهاد. 

بلسان الشيخ مصباح اليزدي

ذكاء وفراسة السيد القائد






