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أّول الكالم
وآله  الله على سّيدنا محمد  العالمين وصلى  لله رب  الحمد 

الطاهرين وبعد

شرسة  هجمة  األي��ام   هذه  في  اإلسالمي  العالم  يعيش 

فيريد  المذهبية  الفتنة  الكبير:  عنوانها  والخارج  الداخل  من 

د اإلمام الخامنئي{- أن يؤّجج نار الصراع بين 
ّ
العدّو – كما يؤك

ينخدع  ال  ه 
ّ
أن أظهر  الكبير  الشيعّي  المجتمع  لكن  ة؛ 

ّ
والسن الشيعة 

ة في كثير من األماكن، 
ّ
أّن اإلخوة من أهل السن بهذه األالعيب. كما 

ينبغي  ما  وهذا  وبصيرتهم.  وعيهم  وأظهروا  العمل  هذا  أدانوا  قد 

 
ً
ضجيجا تثير  التي  القضايا  من  ليست  القضية  فهذه  يستمّر.  أن 

دن بأشّد اإلدانة 
ُ
نسى. وإن لم ت

ُ
ليومين أو ثالثة أو أسبوع، ومن ثم ت

والمتنّورين  العلم  أهل  من  األكابر  يقم  لم  وإن  المسلمين،  قبل  من 

لن تنحصر  الفتنة  بوظائفهم في مقابل هؤالء، فهذه  والسياسّيين 

ولذلك  اإلسالمّي،  المجتمع  روح  على  البالء  ستجّر  بل  األمكنة،  بهذه 

عليهم أن يقفوا بوجه هذه الفتن؛ سواًء بالوسائل السياسّية، أو عن 

طريق إصدار الفتاوى الدينية، أو عن المقاالت التنويرية للمتنّورين 

والنخب الفكرّية والسياسّية في العالم.

وما أحوجنا في هذا العصر إلى االلتزام بكالم أمير المؤمنين

َب 
َ
ُيْرك

َ
ف ٌر 

ْ
ه

َ
ظ  

َ
ال ُبوِن 

َّ
الل اْبِن 

َ
ك ِة 

َ
ن

ْ
ِفت

ْ
ال ِفي  ْن 

ُ
»ك  :Qقال  ،Q

سنتين،  ذو  جمل  عن  عبارة  اللبون  واب��ن  َب«. 
َ
ُيْحل

َ
ف  

ٌ
��ْرع

َ
ض  

َ
َوال

له  وليس  فيركب،  ظهر  )ال  لصاحبه  خدمة  بأيِّ  يقوم  ال  الذي 

الساحة  اإلنسان  يعتزل  أن  ذلك  معنى  فيحلب(، وليس  ضرع 

الساحة  عن  باالنسحاب  الفتنة  من  السالمة  وليس  الفتنة،  في 

 
ً
ما معنى ذلك أن ال يعطي اإلنسان من نفسه شيئا

ّ
والعمل، وإن

للفتنة .والعمل على مكافحة الفتنة ومقارعتها، والوقوف إلى 

جنب أولئك الذين يقفون في وجه الفتنة، ومن ال يكافح الفتنة 

يؤّيدها ويسندها ال محالة.

مركز نون للتأليف والترجمة
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واألخ��وات  اإلخ��وة  أّيها  بكم  أرّح��ب 

على  العاملة  المكّرمة  الطاقات  اء، 
ّ
األع��ز

أنتم شخصّيات  البالد وتقّدمها.  ازدهار 

على  أخذتم  وملتزمة،  ونجيبة  كريمة 

مهّمات  أصعب  م��ن   
ً
واح���دة عاتقكم 

إدارة البلد وتقّدمه، وتحّملتم في سبيل 

سعادة هذا الشعب، أعباء العمل الثقيلة. 

ومساعيكم،  يقّدر جهودكم  تعالى  الله 

ونسأله أن يجزل لكم األجر والثواب. 

العامل 
ضمان مسيرة التقّدم

بمناسبة  ع��ل��ي��ه،  ال��م��ت��ع��ارف  م��ن 

األقالم  أصحاب  يثني  أن  العّمال،  يوم 

العّمال  شريحة  على  والخطابة  والبيان 

ومناقبهم، وهذه ممارسة محمودة وفي 

مدى  عن  النظر   
ّ

بغض  ،
ً
طبعا مكانها 

تأثير الكتابات والخطابات في رفع مرتبة 

العامل، فإّن المنقبة األصلّية والمحورّية 

أّن  هي  المجتمع  في  العاملة  للطاقات 

وعقله  وروح��ه  بجسمه  يضمن  العامل 

وتوفير  األم��ام  إلى  البالد  تقّدم  مسيرة 

الراحة والخدمات للشعب. صحيح أّن ثمة 

 - المضمار  هذا  في  رة 
ّ
مؤث أخرى  عوامل 

ر رؤوس األموال 
ّ
وف

ُ
نظير الطاقات التي ت

تثمينها  وينبغي   - اإلداري��ة  والطاقات 

العامل  لكّن  مواطنها،  في  وتقديرها 

يقوم بهذا العمل بجسمه وروحه، ولهذه 

القضّية قيمة وأهمّية مضاعفة. 

البلدان  من  بلد  في  ر 
ّ
تتوف لم  إذا 

كانت  إذا  أو  عاملة،  إنسانّية  طاقات 

ماهرة،  غير  أو  ضعيفة،  الطاقات  هذه 

طرائق  وأفكارها  أذهانها  شابت  إذا  أو 

البلد  ذل��ك  ف���إّن  متنّوعة،  سياسّية 

)المنظومة  أنتم  لل. 
ّ

بالش سيصاب 

الفقرّي  العمود  البلد(  في  العّمالية 

على   
ً
غالبا تعملون  الذين  وأنتم  للبلد، 

هذا  بالشلل.  البلد  إصابة  دون  الحيلولة 

 
ً
واضحا ويكون  يعلم  أن  يجب  ش��يء 

جميع  ويفهمه  يعلمه  أن  ويتوّجب 

الثقافة  صناعة  مستوى  على  الناس. 

العمل  قيمة  الناس  يعرف  أن  يجب 

 
ً
أيضا العملّي  المستوى  وعلى  والعامل، 

أن  نفيذّيين 
ّ
والت للمشّرعين  ينبغي 

فإذا  دائمة؛  أهمّية  األم��ور  هذه  يولوا 

من  بلد  في  العّمال  شريحة  عت 
ّ
تمت

المهنّي،  بالرعاية واألمل واألمن  البلدان 

فستكون مسيرة ذلك البلد نحو التقّدم 

أن  يجب  حقيقة  هذه  يسيرة.  سهلة 

11يعلمها ويدركها الجميع. 
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حركة العّمال، أحد مفاتيح 
النصر:

العّمال  طبقة  أهمّية  أّن  أعتقد  أنا  و 

أمٌر  ذكره  سلف  ما  هذا.  من  ى 
ّ
حت أعلى 

 مكان وبجميع البلدان. ولكّن 
ّ

ق بكل
ّ
يتعل

إي��ران[،  ]ف��ي  هنا  مضاعفة  حالة  ثّمة 

قيامهم  إلى  إضافة   - العمال  أّن  وهي 

قاموا   � والعملّية  المهنّية  بواجباتهم 

الثورّية  بالوظائف  نحو  أحسن  على 

الثورة  انتصار  بداية  في  والوطنّية. 

العظيمة  العّمال  اإلسالمّية كانت حركة 

أحد مفاتيح النصر - عّمال شركة النفط 

فترة  في  وكذلك   - وغيرهم  وغيرهم 

القتال,  جبهات  ففي  المقّدس.  الدفاع 

العّمال  يجد  المرء  ينظر  ك��ان  ما  أي��ن 

الشباب والكهول يملؤون الجبهات. وفي 

لم يرضخ  المختلفة  السياسّية  األحداث 

أرادوا  الذين  ووساوس  إلغراءات  العمال 

أن يكون للعّمال مواقف مناهضة للثورة 

باألمور  ليست  هذه  اإلسالمّي.  والنظام 

الكثيرون ال يعلمون هذه   
ً
القليلة. طبعا

الحقائق، ونحن قد لمسناها عن قرب. 

الثورة  النتصار  األول��ى  األّي���ام  في 

 وسط جماعة 
ً
 شخصّيا

ُ
اإلسالمّية حضرت

 
ُ

وش��اه��دت ط��ه��ران،  غ��رب  ف��ي  عّمالّية 

وال��ث��ورة,  اإلس���الم  أع���داء  يفعل  م���اذا 

هي  وما  ويبرمجون،  طون 
ّ
يخط وكيف 

البداية  منذ   - ليستطيعوا  طاتهم 
ّ
مخط

طبقة  وبوساطة  الثورة  أن��وار  ب��زوغ  ومع 

السياسّي  نفوذهم  تكريس  العّمال- 

ما  ه��ذا  الكبرى.  القوى  لبعض  ابع 
ّ
الت

، في 
ُ

ش��اه��دت��ه ع��ن ك��ث��ب. وش��اه��دت

المؤمنة  العاملة  الشريحة  ذلك،  مقابل 

إيمان  م��ن  لها  م��ا  بفضل  المتدّينة, 
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الجليل  الخمينّي  باإلمام  ثقتها  وبفضل 

بصراحة  تقف  شاهدتها  الدين،  ورجال 

وشجاعة مقابل أولئك، وهذا ما تكّرر على 

مدى سنوات طويلة. وقد مضى على تلك 

وسعوا  الكثيرون  حاول   .
ً
عاما  34 األيام 

العّمال  طبقة  ليضعوا  األم��وال  وأنفقوا 

في مقابل النظام اإلسالمّي. لكّن الطبقة 

العاملة وقفت وقاومت، وهذا على جانب 

األهمّية. هذه حقائق تكشف  كبير من 

إيران،  في  العّمالّية  المنظومة  قيمة  لنا 

والثورّية والحضارّية.  اإلنسانّية  قيمتها 

ثقافة  إلى  تتحّول  أن  يجب  أم��ور  هذه 

ليعلمها ويدركها الجميع. وعليكم أّيها 

العّمال أن تفخروا بذلك. 

في العام الماضي أطلقنا شعار »دعم 

وهذه  ْين«.  اإليرانيَّ المال  ورأس  العمل 

المسألة ال تنتهي في سنة واحدة. يرفع 

اء والمسؤولون تقارير عن إنجاز كذا 
ّ
األعز

وكذا، ال بأس، بارك الله في أّي عمل ينجز 

بنّية صالحة خّيرة، ولكن ينبغي متابعة 

يقع  وهذا  ومحورّية،  جّدّية  بصورة  األمر 

مهّم  جانب  هذا  الناس.   
ّ

كل عاتق  على 

من صناعة الثقافة التي أشرنا إليها. 

المنتجات المحلّية أّواًل
رفعنا شعار: اإلنتاج الداخلّي، العمل 

ال  أن  معناه  هذا  اإليرانّي.  المال  ورأس 

األجنبّية  األسماء  وسحر  بريق  يختطف 

المنتج  هذا  أّن  الجميع  فليعلم  األنظار. 

الذي يشترونه إّما يزيد من رفاهّية عامل 

وفقره  حرمانه  في  يتسّبب  أو  إي��ران��ّي 

 
ً
طبعا األجنبّي.  العامل  رفاه  من  ويزيد 

العامل  لكن  ها، 
ّ
كل البشرّية  نحّب  نحن 

وشموخها,  بالده  لرفعة  يعمل  اإليرانّي 

جسد  من  وعزيز  وثمين  مهّم  جزء  وهو 

هذا الشعب, فينبغي تعضيده وتأييده 

وال  هذا  يفهمون  ال  بعضهم  وتقويته. 

إليهم  بالنسبة  تختلف  ال  أو  يدركونه، 

واألجنبّية،  اإليرانّية  المنتجات  عالمات 

يبحثوا  أن  بدل  العكس،  على  ى 
ّ
حت أو 

عن عالمات اإلنتاج اإليرانّي يبحثون عن 

انحراف  هذا  األجنبّي.  اإلنتاج  عالمات 

 الناس مخاطبون بهذا الكالم. 
ّ

وخطأ. كل

 
ّ

كل من  وأطلب  وأص��ّر  ��د 
ّ
أؤك ني 

ّ
إن

الشعب اإليرانّي أن يتّجه نحو استهالك 

المنتجات الداخلّية. هذه ليست بالقضّية 

األهمّية،  القليلة  بالعملّية  وال  الصغيرة 

 
ً
طبعا كبرى.  وممارسة  قضّية  هي  ما 

ّ
إن

األجهزة والمؤّسسات الحكومّية وأجهزة 

الدولة - الحكومّية بالمعنى العاّم للكلمة 

واجبات  الناحية  ه��ذه  م��ن  تتحّمل   -

والمؤّسسة  الفالنّية  ال��وزارة  مضاعفة. 

تريد  حينما  الفالنّية  والدائرة  الفالنّية 

ولوازم  بضائع  من  إليه  تحتاج  ما  تأمين 

األجنبّية  البضائع  تستخدم  ال  أن  يجب 

، بل تستخدم المنتجات الداخلّية. 
ً
مطلقا

المنِتج  ُب 
َ
يطال اآلخر  الجانب  من   

ً
طبعا

 
ً
عامال أو   

ً
م��دي��را ك��ان  س��واء   - الداخلّي 
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يقّدم  بأن  عليه  د 
ّ
ويؤك  -  

ً
مستثمرا أو 

فكال  ومناسبة.  وكاملة  جّيدة  منتجات 

اإلسالمّي  ديننا  إليه  أشار  مّما  الجانبين 

المقّدس واهتّم به. يطالبنا الله سبحانه 

باحترام   
ً
أيضا ويطالبنا  العمل،  بمتانة 

العامل، وبتأمين أمنه الحياتّي والمهنّي، 

رأس  أمن  بتأمين  كذلك  الله  ويطالبنا 

المال. 

الرأسمالّية، انحدار إلى 
الهاوية

ها 
ُّ
كل األم���ور  ه��ذه  ��الَح��ظ 

ُ
ت حينما 

هذه  تحصل  فلن  بعضها،  جانب  إل��ى 

تحت  والتفريط  اإلف���راط  من  ال��ح��االت 

مسّميات مختلفة، سواء في حّيز نشاط 

الحّر  يسّمونه  الذي  الليبرالّي  االقتصاد 

المال،  رأس  ألصحاب   
ً
حّرا يعني  الحّر   -

الطبقات  على   
ً
وضغوطا  

ً
وحبسا  

ً
وسجنا

اليوم  وتالحظون  والفقيرة،  المظلومة 

أو   - أوروب��ا  في  ذلك  على  األفعال  ردود 

األكبر  الدليل  االش��ت��راك��ّي.  الحّيز  في 

 
ً
على خطأ االقتصاد الذي يسّمى ليبرالّيا

أوروب��ا  في  اليوم  الجارية  األح��داث  هو 

بشكل، وفي أمريكا بشكل آخر. لقد أثبت 

االقتصاد الرأسمالّي خطأه وإخفاقه على 

التجربة،  صعيد  وعلى  العملّي  الصعيد 

َن  وَّ
َ
ك

َ
ت التي  الطبقات  ى 

ّ
حت ينفع  ال  وهو 

َهَر لحمايتها. والطبقة 
َ
هذا االقتصاد وظ

طويلة  سنوات  منذ  سحق 
ُ
ت العّمالّية 

ى ليس في صالح 
ّ
هناك، لكن الوضع حت

والكارتالت  والبنوك  الرساميل  أصحاب 

المطاف،  بداية  هي  وه��ذه  أنفسهم. 

 في المستقبل. 
ً
ا وسوف يزداد األمر سوء

ون عن إطالق الوعود بإصالح 
ّ
وهم ال يكف

إصالحها،  لن يستطيعوا  هم 
ّ
لكن األمور، 

وهم  زل���ق،  منحدر  ط��ري��ق  فطريقهم 

من  ج��زء  وه��ذا  األسفل،  إل��ى  ينحدرون 

المادّية  الغربّية  الحضارة  تضعضع 

مشكالتهم  عن  ناهيك  هذا  الخاطئة. 

األخ��الق��ّي��ة وال��ع��ق��ي��دّي��ة وال��ن��ظ��رّي��ة 

إلينا.  بالنسبة  تجارب  هذه  والفكرّية. 

وإخفاقه  أثبت عجزه  االشتراكّي  والعالم 

منذ سنوات طويلة. 

اإلنسانّية  المتوازنة  نظرته  لإلسالم 

 المجاالت والميادين، بما في 
ّ

العادلة لكل

ذلك هذا المجال، فهو يراعي هذا الطرف 

بينهم  األخّوة  إلى  الطرف؛ ويدعو  وذاك 

وليس إلى التعارض واالختالف، والجميع 

زون على الواجب اإللهّي ويعلمون أّن 
ّ
يرك

الله تعالى حاضٌر ناظٌر يراهم. هذه يجب 

أْن تكون ثقافة حياتنا، وينبغي أْن نعمل 

على هذه الشاكلة.

الملحمة السياسّية 
واالقتصادّية

السياسّية«  »الملحمة  شعار  رفعنا 

والملحمة  االقتصادّية«.  و»الملحمة 

فقط،  الحكومة  بيد  ليست  االقتصادّية 
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فال مراء أّن التخطيط والبرامج الحكومّية 

األه��م��ّي��ة.  م��ن  كبير  ج��ان��ب  على  ه��ي 

ال��ج��ه��ادّي  ال��ح��دث  تعني  الملحمة 

أن  يجب  ش��يء  ه��ذا  الكبير.  الحماسّي 

البالد  ومسؤولو  اإليرانّي  الشعب  يأخذه 

ويملؤوا  الهّوات  ويردموا  االعتبار،  بنظر 

صوها. 
ّ
الفراغات بعد أْن يعِرفوها ويشخ

يجب النظر إلى حياة الطبقات الضعيفة 

في  االعتبار  بعين  وأخذها  والفقيرة، 

هي  ه��ذه  والتخطيطات..  البرامج   
ّ

ك��ل

في  س��واء  ال��ن��اس،   
ّ

ك��ل على  الملحمة. 

إنتاجهم،  أو  باستهالكهم  ق 
ّ
يتعل ما 

والقطاعات اإلنتاجّية بشكل والقطاعات 

المستهلكة بشكل، والقطاعات الخدمّية 

ه ال بّد 
ّ
أن بشكل، على الجميع أْن يعلموا 

من قفزة واسعة لتقّدم البالد، وال بّد من 

البالد  ستتقّدم  عندها  ملحمة.  صناعة 

والملحمة  السياسّية  الملحمة  وتستقّر. 

منهما  واحدة   
ّ

كل توأمان.  االقتصادّية 

ز الثانية وتصونها وتحفظها. 
ّ
تعز

حين قلنا في بداية السنة »الملحمة 

السياسّية والملحمة االقتصادّية« قلنا 

 
ً
ذلك عن وعي وإدراك، وأدرك العدّو أيضا

ماذا نقول؟ حاول العدّو بالحظر والضغوط 

االقتصادّية المختلفة إخراج الشعب من 

أعادي  ال  ني 
ّ
إن مع ذلك:  ويقول  الساحة، 

 سهولة 
ّ

الشعب. هو يكذب.. يكذب بكل

من  هي  الضغوط  معظم  وقاحة!   
ّ

وبكل

والتضييق  وإيذائهم  الناس  إزعاج  أجل 

عسى  للضغوط  وتعريضهم  عليهم 

الشعب  بين  الفصل  يستطيعوا  أن 

الضغط  هو  الهدف  اإلسالمّي،  والنظام 

بهذه  االهتمام  ج��رى  إذا  الناس.  على 

وهذه  العظيمة  االقتصادّية  الحركة 
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البرمجة  وه���ذه  االق��ت��ص��ادّي��ة  القفزة 

التشريع  مستوى  على  سواء  الصحيحة، 

سائر  وعلى  التنفيذ،  مستوى  على  أو 

 
ّ

كل إحباط  يتّم  فسوف  المستويات، 

اإليرانّي  الشعب  على  الضغوط.  هذه 

راسخة  عزيمة  إب��داء  البالد  ومسؤولي 

لفرض اليأس على العدّو. 

عدّو يجهل شعب إيران
الملحمة  إلى  بالنسبة  الحال  كذا  و 

تعني  السياسّية  الملحمة  السياسّية. 

الساحة  في  للشعب  الواعي  الحضور 

البالد.  إدارة  ساحة  وف��ي  السياسّية 

وال��ن��م��وذج ال��ب��ارز ل��ه��ذا ال��ت��واج��د هو 

ستقام  التي  االنتخابات  في  المشاركة 

إن  )ح��زي��ران2013(  وجيزة  فترة  بعد 

وقتها  في  الله  من  وبتوفيق  الله  شاء 

من  واندفاع  وحضور  وبمشاركة  المقّرر، 

أدركوا  هم 
ّ
وألن الشعب.  جماهير  قبل 

السياسّية  الملحمة  ه���دف  ه��و  م��ا 

بالتخريب  بدأوا  االقتصادّية  والملحمة 

عليهم  مليه 
ُ
ت ما  حسب   - والتشويه 

اليوم ثّمة صنوف  - من اآلن.  أوهامهم 

اليأس   
ّ

بث غايتها  والدعاية  اإلعالم  من 

الصعيد  ع��ل��ى  ال��ن��اس  ن��ف��وس  ف��ي 

زات 
ّ
محف من  والتقليل  االق��ت��ص��ادّي، 

الشعب للحضور في الساحة السياسّية 

هم 
ّ
إن االنتخابات.  ساحة  في   

ً
وخصوصا

هذه  بعد.  اإليرانّي  الشعب  يعرفوا  لم 

في  اإليرانّي  للشعب  العظيمة  الحركة 

أن  بعُد  لم تستطع  المختلفة  الميادين 

السياسات  وواضعي  طين 
ّ
المخط تنّبه 
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من  ال��ك��وال��ي��س  خلف  االس��ت��ك��ب��ارّي��ة 

يعلمون  ال  فهم  وجهلهم،  غفلتهم 

الشعب  لقد صبر  اآلخر.  الجانب  هو  من 

ثالثين  من  أكثر  طوال  وقاوم  اإليرانّي 

 هذه المعارضات 
ّ

 على الرغم من كل
ً
عاما

قد  المسؤولون  ك��ان  إذا  وال��ع��داوات. 

من  بدعم   
ّ

إال ذلك  فما  وقاوموا،  صبروا 

للناس  يعود  األّول  الفضل  الشعب. 

جماهير  ه 
ّ
تستحق األك��ب��ر  وال��ث��ن��اء 

قلوب  على  ربطوا  الذين  هم  الشعب. 

من  نوا 
ّ
ليتمك وساندوهم  المسؤولين 

تعّسف  أمام   - قاوموا  أينما   - المقاومة 

وضغوطهم  والمستكبرين  األع���داء 

 ،
ً
أيضا اليوم  الحال  وك��ذا  وجشعهم. 

وسيكون الوضع على نفس الشاكلة في 

المستقبل بتوفيق من الله. 

 االنتخابات ساحة
الظهور والبروز

مهّمة.  قضّية  االنتخابات  قضّية 

االقتدار  االنتخابات ساحة ظهور  ساحة 

الوطنّي في البلد. الشعب الحّي والنشط 

والواثق  اإللهّية  اإلرادة  على  والمعتمد 

بتعضيد الله وعونه، هذا الشعب سوف 

والميادين.  الساحات   
ّ

كل في  ينتصر 

.
ً
وكذا الحال في هذه الساحة أيضا

األذواق   
ّ

كل الساحة  إلى  لتنزل  قلنا: 

يشعر  من   
ّ

وك��ل المختلفة  وال��ت��ّي��ارات 

ال��م��ق��درة، وس���وف تشارك  ل��دي��ه  ب���أّن 

عشرات  البالغة  الهائلة  الشعب  كتل 

الله، ولكن  الماليين في الساحة إن شاء 

أنفسهم  حون 
ّ

يرش ال��ذي��ن  يخطئ  ال 

إدارة  هي  ما  وليعلموا  حساباتهم،  في 

تقييم  في  يخطئوا  ال   .
ً
تنفيذّيا البالد 

وال  تنفيذّية،  وسلطة  لقّوة  البالد  حاجة 

يخطئوا في تقييم قدراتهم على حمل 

إذا كانت لهم تقييماتهم  األعباء.  هذه 

الساحة،  غمار  فليخوضوا  الصحيحة 

والشعب ينظر وينتخب.

حين
ّ

آلية اختيار المرش
آلّية  ب��الدن��ا  ف��ي  االنتخابات  آل��ّي��ة 

وهناك  هنا  البعض  اعتراضات  متينة. 

 .
ً
ا
ّ
حق ها 

ّ
محل غير  وف��ي  منطقّية  غير 

في  ال��دس��ت��ور  صيانة  مجلس  وج���ود 

اإلمام  عليه  والذي شّدد   - البالد  دستور 

وج��وٌد   -  
ً
وت��ك��رارا  

ً
م��رارا  { الخمينّي 

صيانة  مجلس  تشخيص   .
ّ

بحق  
ٌ

مبارك

من  مجموعة  تشخيص  هو  الدستور 

وذوي  والمحايدين  ال��ع��دول  األف���راد 

حين. 
ّ

البصيرة في ما يخّص أهلّية المرش

إلينا  بالنسبة  وممدوح  مبارك  هذا شيء 

الشعب  وأبناء  الشعب.  أبناء   
ّ

كل وإلى 

قون بين الذين تّم تأييد 
ّ
يبحثون ويحق

ويستفسرون  وصالحّيتهم،  أهلّياتهم 

من الذين يثقون بهم، وينظرون لسوابق 

وكالمهم  وش��ع��ارات��ه��م  حين 
ّ

المرش

وأقوالهم، ثّم يتخذون قرارهم. 
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ح لالنتخابات يجب أن 
ّ

المرش
يكون:

وبهذه  بالله   
ً
معتقدا  

ً
مؤمنا  :

ً
أّوال

الثورة وبدستور البالد وبهذا الشعب.

لهذا  مقاومة.  بروحّية   
ً
يا

ِّ
متحل  :

ً
ثانيا

السامية  وطموحاته  أهدافه  الشعب 

غير  شعب  وه��و  الكبرى،  ومشاريعه 

التحّدث  بوسعه  أح��د  وال  مستسلم، 

الذين  ال��ق��ّوة.  بلغة  الشعب  ه��ذا  م��ع 

السلطة  في  العليا  المسؤوليات  ون 
ّ
يتول

التنفيذية يجب أن يكونوا مقاومين أمام 

ضغوط األعداء، فال يسارعوا إلى الخوف 

هذا  الساحة.  لترك  يسارعوا  وال  والفزع، 

زمة.
ّ

من الشروط الال

وذوي  المدّبرين  األف��راد  من   :
ً
ثالثا

الخارجّية  السياسة  في  رفعنا  الحكمة. 

والمصلحة«.  والحكمة  ة 
ّ
»العز شعارات 

وكذا الحال في إدارة البالد، وفي القضايا 

الشؤون  في  وكذلك  الداخلّية،  والشؤون 

إلى األمور  االقتصادّية. يجب أن ينظروا 

والبرمجة  التخطيط  زاوية  من  واألعمال 

األمد  طويلة  وبنظرة  وتدبير،  وبحكمة 

لألعمال  صحيحة  وبهندسة  وشاملة، 

والمهّمات. 

يومّية  بطريقة  االقتصادّي  التفكير 

السياسات  وتغيير  مضّرة،  حالة  تة 
ّ
مؤق

ممارسة  دائ���م  بشكل  االق��ت��ص��ادّي��ة 

القطاعات   
ّ

كل في  مضّرة  ها 
ّ
إن  - مضّرة 

 - االق��ت��ص��ادّي  المجال  في   
ً
وخصوصا

غير  وال��ق��رارات  اآلراء  على  واالع��ت��م��اد 

الخبروّية حالة مضّرة، وانتهاج األساليب 

المفروضة  االقتصاد  في  التعضيدّية 

أمٌر مضّر.   
ً
أيضا والغرب  الشرق  ِقَبل  من 

تكون  أن  يجب  االقتصادّية  السياسات 

واالقتصاد  مقاوم.  اقتصاد  سياسات 

في   
ً
مقاوما يكون  أن  يجب  المقاوم 

الداخلّية، وبمقدوره أن يصمد وال  ُبنيته 

يتالطم بالتغييرات المختلفة في العالم 

والزمة.  ضرورّية  أمور  هذه  وهناك.  هنا 

رئيس الجمهورية الذي يريد إدارة هذا 

البلد الكبير والسير في هذا الدرب الزاخر 

أن  يجب  ال��ن��اس،  بمساعدة  بالمفاخر 

ى بمثل هذه الخصوصّيات. 
ّ
يتحل

األخالقّي  بالتهذيب   
ً
يا

ِّ
متحل  :

ً
رابعا

وعدم الخوض في القضايا الجانبّية. هذه 

أمور ضرورّية. وقد كانت هذه توصيتي 

وتعلمون  ال��ح��ك��وم��ات.   
ّ

ل��ك��ل  
ً
دائ��م��ا

ورؤس��اء  الحكومات   
ً
دوم��ا دعمت  ني 

ّ
أن

وقد  األع���وام.  ه��ذه  ط��وال  الجمهورّية 

، وفي حاالت 
ً
أوصيتهم بتوصياتي أيضا

 
ُ

شّددت ما  بإيضاحات.  طالبتهم  كثيرة 

تكاليف  للناس  يخلقوا  ال  أن  هو  عليه 

، وال يسّببوا لهم 
ً
 وقلقا

ً
ومشاكل وهموما

 يجب أن ال 
ً
التشويش واالضطراب. وطبعا

 اعتباطّية من دون أساس، 
ً
يطلقوا وعودا

غير  حالمة  بأمنيات  الناس  يوهموا  وال 

منطقّية  بطريقة  يتحّركوا  بل  منطقّية. 

ل 
ّ
وبالتوك الواقع  مع  ومتطابقة  ومعقولة 
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على الله تعالى. ويجب أن يكون هذا هو 

 إن شاء الله. 
ً
الحال في المستقبل أيضا

طوال  الثورة  تجربة  من  فهمناه  ما 

سنين، هو أّن الله تعالى سينصر بفضله 

أعدائه.   
ّ

كل على  الشعب  هذا  وهدايته 

وهم   - سيعترفون  أنفسهم  واألع��داء 

يصطدم  من   
ّ

كل أّن   - اليوم  يعترفون 

العظيمة  المسيرة  وبهذه  الشعب  بهذا 

ات اإليمانّية العميقة لدى 
ّ
وبهذه المحفز

ال  ويهزم  يسقط  سوف  الشعب،  هذا 

محالة.

نسأل الله تعالى أْن يجعل مستقبل 

أفضل  البلد  وهذا  العزيز  الشعب  هذا 

يمّن  وأن  ي��وم،  بعد   
ً
يوما ماضيه  من 

عليكم أّيها الشعب العزيز باالنتصارات 

العّمال  طبقة  وستستطيع  المتعاقبة. 

البالد  في  الهائلة  العّمالية  والمنظومة 

المفاخر،   هذه 
ّ

اآلن كل لحّد  التي خلقت 

المستقبل،  في  مفاخرها  ضاعف 
ُ
ت أن 

وتزيد من إشراق الوجه المشرق للطاقات 

العّمالّية بين الناس إن شاء الله. 

ه وبركاته. 
َّ
و الّسالم عليكم ورحمة الل
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والصالة  العالمين،  رّب  لله  والحمد 

المصطفى،  محّمد  دنا  سيِّ على  والسالم 

ومن  المنتجبين،  وصحبه  األطيبين  وآله 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اء، 
ّ
األع��ز الضيوف  أّيها  بكم  أرّح��ب 

وأسأل الله العزيز الرحيم أن يبارك في 

 
ً
هذا الجهد الجماعّي، وأن يجعله شوطا

ضلى للمسلمين، 
ُ
 على طريق حياة ف

ً
فاعال

ه سميٌع مجيب.
ّ
إن

الذي  اإلسالمّية  الصحوة  موضوع 

اليوم  هو  المؤتمر  هذا  في  ستتناولونه 

اإلسالمّي  العالم  قائمة قضايا  رأس  في 

عظيمة  ظاهرة  ��ه 
ّ
إن اإلسالمّية..  واألّم��ة 

الله  ب��إذن  واستمّرت  سليمة  بقيت  لو 

الستطاعت أن تقيم الحضارة اإلسالمّية 

اإلسالمي،  للعالم  ببعيد  ليس  أفق  في 

ّم للبشرّية جمعاء.
َ
ومن ث

ت
َّ
شمُس اإلسالم أطل

وال  ال��ي��وم،  أعيننا  أم��ام  ال��ب��ارز  إّن 

بصيرة  وذي  لع 
ّ
مط إنسان  أّي  يستطيع 

قد خرج  اليوم  اإلسالم  أّن  ينكره هو  أن 

االجتماعّية  ال��م��ع��ادالت  ه��ام��ش  م��ن 

 
ً
موقعا واتخذ  العالم،  في  والسياسّية 

لة 
ّ
المشك العناصر  قلب  في   

ً
وماثال  

ً
بارزا

جديدة  رؤي��ة  ليقّدم  العالم،  لحوادث 

والحكم  والسياسة  الحياة  ساحة  على 

ذلك،  ل 
ّ
ويشك االجتماعّية.  والتطّورات 

بعد  يعاني  الذي  المعاصر  عالمنا  في 

فراغ  من  والليبرالّية  الشيوعّية  هزيمة 

 ذات مغزى 
ً
فكرّي ونظرّي عميق، ظاهرة

وأهمّية بالغة.

ال��ح��وادث  تركته  أث��ر  أّول  وه���ذا 

أفريقيا  شمال  في  والثورّية  السياسّية 

والمنطقة العربّية على الصعيد العالمّي، 

كبرى  حقائق  بظهور  ر 
ّ

يبش بدوره  وهو 

في المستقبل.

ب 
ّ
يتجن التي  اإلسالمّية  الّصحوة  إّن 

االستكبار  جبهة  باسم  المتحّدثون 

يجري  أن  يخافون  بل  ذكرها،  والرجعّية 

 نرى 
ٌ
اسمها على ألسنتهم، هي حقيقة

معالمها اليوم في أرجاء العالم اإلسالمّي 

العاّم،  الرأي  ع 
ّ
تطل معالمها  وأبرز  ة. 

ّ
كاف

مجد  إحياء  إلى  الشباب،  جيل  وخاّصة 

اإلسالم وعظمته، ووعيهم لحقيقة نظام 

الوجه  وانكشاف  العالمّية،  الهيمنة 

لحكومات  والمستكبر  والظالم  الخبيث 

ألكثر  الدامية  أظفارها  أنشبت  ودوائ��ر 

وغير  اإلسالمّي  المشرق  في  قرنين  من 

الشعوب  مقّدرات  وجعلت  21اإلس��الم��ّي، 
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رسة والعدوانّية نحو 
ّ

عرضة لنزعتها الش

الهيمنة، وذلك بقناع المدنّية والثقافة.

بشائر النصر
أبعاد هذه الصحوة المباركة واسعة 

ولكن  رمزّي،  امتداد  وذات  الّسعة  غاية 

بعض  في  ناجزة  نتائج  من  قته 
ّ
حق ما 

بلدان شمال أفريقيا من شأنه أن يجعل 

كبرى  مستقبلّية  بنتائج  واثقة  القلوب 

ق معاجز الوعود اإللهّية 
ّ
وهائلة. إّن تحق

ر 
ّ

يبش أم��ل  دالالت  معه   
ً
دائ��م��ا يحمل 

القرآن  يحكيه  وما  أكبر.  وع��ود  ق 
ّ
بتحق

الكريم عن الوعدين اإللهّيين ألّم موسى 

ة الربانّية.
ّ
هو نموذج من هذه السن

إذ في تلك اللحظات العسيرة، حيث 

صدر األمر بإلقاء الصندوق حامل الرضيع 

بالوعد:  اإللهّي  الخطاب  جاء  اليّم،  في 

ُمْرَسِليَن{ 
ْ
ال ِمَن   

ُ
وه

ُ
وَجاِعل ْيِك 

َ
ِإل  

ُ
وه َرادُّ ا 

َّ
}ِإن

ق الوعد األّول، وهو 
ّ
]القصص: 7[ إّن تحق

الوعد األصغر الذي شّد ]ربط[ على قلب 

ق وعد الرسالة، 
ّ
 لتحق

ً
األّم، أصبح منطلقا

تحّمل   
ً
طبعا ويستلزم  بكثير،  أكبر  وهو 

الطويل:  والصبر  والمجاهدة   
ّ

المشاق

َن 
َ
ْحز

َ
 ت

َ
ا وال

َ
ه

ُ
رَّ َعْين

َ
ق

َ
ْي ت

َ
ِه ك مِّ

ُ
ى أ

َ
 ِإل

ُ
اه

َ
َرَدْدن

َ
}ف

...{ ]القصص: 13[ 
ٌّ

نَّ َوْعَد اللِه َحق
َ
َم أ

َ
ْعل

َ
وِلت

 هو تلك الرسالة الكبرى 
ّ

هذا الوعد الحق

التي تحققت بعد سنين وغّيرت مسيرة 

التاريخ.

التذكير  األخ����رى,  ال��ن��م��اذج  وم��ن 

قمع  ف��ي  الفائقة  اإلل��ه��ّي��ة  ب��ال��ق��درة 

القرآن  ورد في  والذي  الكعبة،  مهاجمي 

بلسان الرسول األعظم }ألم يجعل كيدهم 

لتشجيع  وذلك   ]2 ]الفيل:  تضليل{  في 

اإللهّي:  األمر  امتثال  علی  المخاطبين 

}فليعبدوا رّب هذا البيت{  ]قريش: 3[.

��ر سبحانه 
ّ
ي��ذك آخ��ر  م��وض��ع  وف��ي 

تشبه  نعم  من  عليه  أغدقه  بما  رسوله 

 
َ

آَوى، وَوَجَدك
َ
 َيِتيًما ف

َ
ْم َيِجْدك

َ
ل
َ
المعجزة: }أ

ذلك  ليكون   ،]6 ]الضحى:  َدى{ 
َ

ه
َ
ف  

ًّ
اال

َ
ض

الحبيب  نبّيه  معنويات  لتقوية  وسيلة 

}َما  قوله:  في  اإللهّي  بالوعد  وإيمانه 

ى{،  ]الضحى: 3[، ومثل 
َ
ل
َ
 وَما ق

َ
ك  َربُّ

َ
َعك َودَّ

هذه األمثلة كثيرة في القرآن الكريم.

ي إنَّ معَي ربِّ
إي���ران،  ف��ي  اإلس���الم  انتصر  حين 

أم��ري��ك��ا  ق���الع  ي��ف��ت��ح  أن  واس��ت��ط��اع 

البلدان  أكثر  أح��د  في  والصهيونّية 

المنطقة  ه��ذه  من  بامتياز  حساسية 

هم 
ّ
المهّمة، َعِلم أهل العبرة والحكمة أن

إذا انتهجوا طريق الصبر والبصيرة فإّن 

وقد  عليهم،  ستتوالى  أخرى  فتوحات 

.
ً
توالت فعال

إّن الحقائق الساطعة في الجمهورّية 

اإلسالمّية والتي يعترف بها األعداء قد 

بالوعد  الثقة   
ّ

ظل في  بأجمعها  قت 
ّ
تحق

واالستمداد  والمقاومة  والصبر  اإللهّي 

شعبنا  ك��ان   
ً
دائما العالمين.  رّب  من 
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ي  َربِّ َمِعَي  ِإنَّ   
َّ

ال
َ
}ك بالقول:  صوته  يرفع 

وساوس  أمام   ]62 ]الشعراء:  ِديِن{ 
ْ

َسَيه

في  ي����رّددون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  الضعفاء 

وَن{ ]الشعراء: 
ُ
ُمْدَرك

َ
ا ل

َّ
الفترات الحرجة: }ِإن

.]61

��م��ي��ن��ة هي 
ّ
ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة ال��ث

التي  عوب 
ّ

الش متناول  ف��ي  ال��ي��وم 

واالستبداد،  االستكبار  بوجه  نهضت 

تزلزل  أو  تسقط  أن  واس��ت��ط��اع��ت 

الخاضعة  الفاسدة  الحكومات  عروش 

الثبات  بإمكان  ألمريكا.  والتابعة 

بالوعد  والثقة  والبصيرة  والصبر 

َينُصَرنَّ 
َ
}ول سبحانه:  قوله  في  اإللهّي 

{ ]الحج: 
ٌ
ِويٌّ َعِزيز

َ
ق

َ
 ل

َ
 ِإنَّ الله

ُ
 َمن َينُصُره

ُ
الله

أمام  هذا   
ّ
العز طريق  تمّهد  أن   ]40

قّمة  إلى  اإلسالمّية حتى تصل  األّمة 

الحضارة اإلسالمّية.

  الصحوة:
نقاط ال بّد من ذكرها    

ني في هذا االجتماع المهّم لعلماء 
ّ
إن

األّمة بمختلف أقطارهم ومذاهبهم أرى 

من المناسب أن أبّين بضع نقاط ضرورّية 

حول قضايا الصحوة اإلسالمّية:

1-العلماء راأ�ُس الحربة 

إّن األمواج األولى للصحوة في بلدان 

ببدايات  اقترنت  والتي  المنطقة،  هذه 

انطلقت  قد  االستعمارّي،  الغزو  دخول 

والمصلحين  الدين  علماء  يد  على   
ً
غالبا

التاريخ  صفحات  دت 
ّ
خل لقد  الدينيين. 

ب��ارزة  وشخصيات  ق��ادة  أسماء  ولألبد 

األسد  الدين  جمال  السّيد  أمثال  من 

آبادي )األفغاني(، ومحّمد عبده، والميرزا 

الشيرازّي، واآلخوند الخراسانّي، ومحمود 

الحسن، ومحّمد علي، والشيخ فضل الله 
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النورّي، والحاّج آقا نور الله، وأبي األعلى 

علماء  كبار  من  وع��ش��رات  ال��م��ودودّي، 

وذوي  والمجاهدين  المعروفين  الدين 

النفوذ, من إيران ومصر والهند والعراق. 

اإلم��ام  اس��م  الراهن  عصرنا  في  ويبرز 

ساطع  كوكب  مثل  العظيم  الخمينّي 

إيران.  في  اإلسالمّية  الثورة  جبين  على 

وآالف  المعروفين  العلماء  لمئات  وكان 

الحاضر  في  المعروفين  غير  العلماء 

اإلصالحّية  المشاريع  دوٌر في  والماضي 

الكبيرة والصغيرة في ساحات مختلف 

الدينّيين  المصلحين  وقائمة  البلدان. 

ا وإقبال 
ّ
من غير علماء الدين كحسن البن

ومثيرة   
ً
أيضا طويلة  هي  ه��ورّي 

ّ
ال��ال

لإلعجاب.

وقد كانت المرجعّية الفكرّية لعلماء 

بدرجة  الدينّي  الفكر  ورج���ال  ال��دي��ن 

 
ً
 مكان. لقد كانوا سندا

ّ
وأخرى، وفي كل

قامت  وحيثما  للجماهير،   
ً
قوّيا  

ً
روحّيا

دور  في  الكبرى ظهروا  التحّوالت  قيامة 

لمواجهة  وتقّدموا  والهادي،  المرشد 

ال��ح��راك  ص��ف��وف  مقّدمة  ف��ي  الخطر 

الشعبّي، وازداد االرتباط الفكرّي بينهم 

 في دفع 
ً
وبين الناس، وغدوا أكثر تأثيرا

له  وهذا  الصحيح.  الطريق  نحو  الناس 

الصحوة  لنهضة  والبركة  الفائدة  من 

انزعاج  من  يجّر  ما  بمقدار  اإلسالمّية 

والحاقدين  األمة  أعداء  على  وامتعاض 

على اإلسالم والمعارضين لسيادة القيم 

اإلسالمّية ما يدفعهم إلى محاولة إلغاء 

للمؤّسسات  الفكرية  المرجعية  هذه 

جديدة  أقطاب  واستحداث  الدينّية 

المساومة  باإلمكان  ه 
ّ
أن بالتجربة  عرفوا 

المبادئ  حساب  على  بسهولة  معها 
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يحدث  ال  م��ا  وه��ذا  الدينّية.  والقيم 

 مع العلماء األتقياء ورجال الدين 
ً
إطالقا

الملتزمين.

مسؤولّية  ثقل  يضاعف  م��ا  ه��ذا 

علماء الدين. فعليهم أن يسّدوا الطريق 

متناهية  ��ة 
ّ
ودق بفطنة  االختراق  أم��ام 

وبمعرفة أساليب العدّو الخادعة وحيله، 

على  الجلوس  إّن  مكائده.  يحبطوا  وأن 

الموائد الملّونة بمتاع الدنيا هو من أكبر 

اآلفات, وإّن التلّوث بهبات أصحاب المال 

المادي  واالرتباط  وعطاياهم،  والسلطة 

أخطر  من  وال��ق��ّوة  هوة 
ّ

الش بطواغيت 

والتفريط  الناس  عن  االنفصال  عوامل 

بثقتهم ومحّبتهم. فاألنانّية وحّب الجاه 

القّوة  أقطاب  إلى  الضعفاء  يجّر  الذي 

الن أرضّية خصبة للتلّوث بالفساد 
ّ
يشك

أعيننا  نصب  نضع  أن  بّد  ال  واالنحراف. 

ا 
َ

ه
ُ
ْجَعل

َ
ن  

ُ
اُر الِْخَرة الدَّ  

َ
ك

ْ
قوله سبحانه: }ِتل

َساًدا 
َ
 ف

َ
ْرِض وال

َ ْ
ا ِفي األ ّوً

ُ
 ُيِريُدوَن ُعل

َ
ِذيَن ال

َّ
ِلل

ِقيَن{ ]القصص: 83[.
َّ
ُمت

ْ
 ِلل

ُ
َعاِقَبة

ْ
وال

الصحوة  حراك  في عصر  اليوم،  نا 
ّ
إن

من  النفوس  في  تبعثه  وما  اإلسالمّية 

َدِم أمريكا 
َ
ا مساعَي خ

ً
أمل، نشاهد أحيان

والصهيونّية الصطناع مرجعّيات فكرّية 

الغارقين  ناحية، ومساعي  مشبوهة  من 

في المال ومستنقع الشهوات لجّر أهل 

الدين والتقوى إلى موائدهم المسمومة 

الملّوثة  من ناحية أخرى.

ف��ع��ل��ى ع��ل��م��اء ال���دي���ن وال���رج���ال 

أن  الدين  على  والمحافظين  المتدّينين 

ة.
ّ
يراقبوا هذه األمور بشّدة ودق

الإ�سالمّية  »الح�سارة  2-اإق��ام��ة 

المجيدة«

هدف  رس��م  ض��رورة  على  التأكيد 

في  اإلسالمّية  للصحوة  المدى  بعيد 

الجماهير  أمام  يوضع  المسلمة  البلدان 

للوصول  حركتها  في  البوصلة  ليكون 

الهدف يمكن رسم  إليه. وبمعرفة هذا 

خريطة الطريق وتحديد األهداف القريبة 

ال  النهائّي  الهدف  هذا  والمتوّسطة. 

 من إقامة »الحضارة 
ّ

يمكن أن يكون أقل

اإلسالمّية،  فاألّمة  المجيدة«.  اإلسالمّية 

 أجزائها في إطار الشعوب والبلدان، 
ّ

بكل

يجب أن تعتلي مكانتها الحضارّية التي 

يدعو إليها القرآن الكريم.

والعاّمة  األصلّية  الخصائص  من  إّن 

البشر  أبناء  استثمار  الحضارة  لهذه 

الطبيعة  عالم  في  الله  أودعه  ما  لجميع 

م��واه��ب وطاقات  م��ن  وف��ي وج��وده��م 

سعادتهم  لتحقيق  ومعنوّية  مادّية 

وسمّوهم. ويمكن، بل وينبغي مشاهدة 

إقامة حكومة  الحضارة في  مظاهر هذه 

مستلهمة  ق��وان��ي��ن  وف���ي  ش��ع��ب��ّي��ة، 

وتلبية  االج��ت��ه��اد  وف��ي  ال��ق��رآن،  م��ن 

وفي  للبشر،  المستحدثة  االحتياجات 

رفض الجمود الفكرّي والرجعّية، ناهيك 

الرفاه  إنتاج  وفي  وااللتقاط،   البدعة  عن 

العدل،  استتباب  وفي  العاّمة،  والثروة 
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ص من االقتصاد القائم على 
ّ
وفي التخل

إشاعة  وفي  والتكاثر،  والربا  االستئثار 

عن  ال��دف��اع  وف��ي  اإلنسانّية،  األخ��الق 

السعي  وف��ي  العالم،  في  المظلومين 

والعمل واإلبداع.

ومن مستلزمات هذا البناء الحضارّي 

للساحات  والعلمّية  االجتهادّية  النظرة 

اإلنسانية  العلوم  من   
ً
ا ب��دء المختلفة 

 
ً
ونظام التربية والتعليم الرسمّي، ومرورا

وانتهاء  المصرفّي،  والنظام  باالقتصاد 

ووسائل  والتقنّي  الصناعّي  باإلنتاج 

والسينما،  وال��ف��ّن  الحديثة  اإلع���الم 

وغيرها  الدولّية  العالقات  إلى  باإلضافة 

من الساحات.

ذلك   
ّ

ك��ل أّن  علی  جربة 
ّ
الت  

ّ
وت��دل

ممكن وفي متناول مجتمعاتنا بطاقاتها 

رة. ال يجوز أن ننظر إلى هذا األفق 
ّ
المتوف

التشاؤم  متشائمة.   أو  متسّرعة  بنظرة 

الله،  بنعم  كفران  قدراتنا  تقويم  في 

ودعم سنن  اإللهّي  اإلمداد  والغفلة عن 

ِباللِه  يَن 
ِّ
ان

َّ
}الظ  : ورطة  في  انزالق  الخلق 

ْوِء{ ]الفتح: 6[. نَّ السَّ
َ
ظ

حلقة  نكسر  أن  على  ق��ادرون  نحن 

واالقتصادّية  العلمّية  االح��ت��ك��ارات 

نجعل  وأن  الهيمنة،  لقوى  والسياسّية 

حقوق  إلحقاق  سّباقة  اإلسالمّية  األّمة 

اليوم  هي  التي  العالم  شعوب  أكثرّية 

مقهورة أمام أقلّية مستكبرة.

بمقّوماتها  اإلس��الم��ّي��ة  ال��ح��ض��ارة 

ومن  واألخالقّية،  والعلمّية  اإليمانّية 

خالل الجهاد الدائم، قادرة علی أن تقّدم 

المشاريع  وللبشرّية  اإلسالمّية  لألّمة 

الفكرّية المتطّورة واألخالق السامية، وأن 

تكون منطلق الخالص من مظالم الرؤية 

الغارقة في  للكون ومن األخالق  المادّية 

أرك��ان  ل 
ّ
تشك التي  الّرذيلة  مستنقع 

الحضارة الغربّية القائمة.

3-التبعّية للغرب: تجارب مّرة 

الصحوة  حركات  إط��ار  في  ينبغي 

التجربة  إلى   
ً
دائما االلتفات  اإلسالمّية 

التبعّية  تركتها  التي  والفظيعة  المّرة 

للغرب على السياسة واألخالق والسلوك 

ونمط الحياة.

خالل  اإلسالمّية,  البلدان  ُمنيت  لقد 

أكثر من قرن من التبعّية لثقافة الدول 

مهلكة  بآفات  وسياستها,  المستكبرة 

لة السياسّية 
ّ
يلية]التبعّية[ والذ

ّ
مثل: الذ

األخ��الق  وتهاوي  االقتصادّي  والفقر 

الُمخِجل،  العلمّي  ف 
ّ
والتخل والفضيلة، 

 
ً
تاريخا تمتلك  اإلسالمية  األّم��ة  بينما 

هذه  جميع  ف��ي  ال��ت��ق��ّدم  م��ن   
ً
مشرقا

المجاالت.

ال ينبغي اعتبار هذا الكالم مناصبة 

ألّية  العداء  نكّن  ال  نحن  للغرب،  العداء 

تمايزها  بسبب  إن��س��ان��ّي��ة  مجموعة 

علّي  اإلمام  من  منا 
ّ
تعل نحن  الجغرافّي. 

ه: 
ّ
أن اإلنسان  عن  قاله  ما  السالم(  )عليه 

لك  نظيٌر  أو  ال��دي��ن  ف��ي  ل��ك   
ٌ
أخ »إّم���ا 
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على  هو  ما 
ّ
إن اعتراضنا  الخلق«)1(.  في 

والعدوان  م 
ّ
والتحك واالستكبار  الظلم 

والعملّي  األخالقّي  واالنحطاط  والفساد 

االستعمارّية  ال��ق��وى  تمارسه  ال��ذي 

اآلن  ونحن  شعوبنا.  ضّد  واالستكبارّية 

ت 
ّ
وتعن ل 

ّ
وتدخ م 

ّ
تحك نشاهد   

ً
أيضا

المنطقة  في  ذيولها  وبعض  أمريكا 

نسيم  فيها   
َ

حّول
َ
ت التي  البلدان  داخل 

هوض عاصف وإلى ثورة. 
ُ
الصحوة إلى ن

ينبغي  وتهديداتهم  هؤالء  وعود  وإّن 

خب السياسّية 
ّ
ر في قرارات الن

ّ
أن ال تؤث

الجماهيرّية  الحركة  وفي  ومبادراتها 

العظيمة.

ى الدروس 
ّ
 يجب أن نتلق

ً
وهنا أيضا

قت 
ّ
ال��ذي��ن تعل أول��ئ��ك  ال��ت��ج��ارب.  م��ن 

أمريكا  بوعود  طويلة  لسنوات  قلوبهم 

 
ً
أساسا الظالم  إل��ى  ال��رك��ون  وجعلوا 

يستطيعوا  لم  وسياستهم  لنهجهم 

وا مشكلة من مشاكل شعوبهم، 
ّ
أن يحل

 عنهم أو عن غيرهم، 
ً
أو أن يبعدوا ظلما

لم  ألمريكا  باستسالمهم  هؤالء  إّن   بل 

بيت  هدم  دون  يحولوا  أن  يستطيعوا 

 في أرٍض هي 
ّ

فلسطينّي واحد على األقل

ملك للفلسطّينيين.

المخدوعة  والنخب  الّساسة  على 

جبهة  بتهديد  المرعوبة  أو  بالتطميع 

فرصة  يخسرون  وال��ذي��ن  االستكبار 

وّجهه  ما  أن يخشوا  اإلسالمّية  الصحوة 

قال:  إذ  من تهديد  إليهم  الله سبحانه 

ًرا 
ْ
ف

ُ
ك اللِه   

َ
ِنْعَمة  

ْ
وا

ُ
ل َبدَّ ِذيَن 

َّ
ال ى 

َ
ِإل َر 

َ
ت ْم 

َ
ل
َ
}أ

ا 
َ

ه
َ
ْون

َ
َم َيْصل

َّ
ن

َ
َبَواِر  َجه

ْ
ْم َداَر ال

ُ
ْوَمه

َ
 ق

ْ
وا

ُّ
َحل

َ
وأ

َراُر{ ]إبراهيم: 29-28[.
َ
ق

ْ
َس ال

ْ
وِبئ

)1(   نهج البالغة، الکتاب رقم 53.
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 فتنة
ّ

العدّو وعمالؤه وراء كل
الصحوة  حركة  يواجه  ما  أخطر  إّن 

اإلسالمّية اليوم هو إثارة الخالفات ودفع 

هذا الحراك نحو صدامات دموّية طائفّية 

تنفيذ  تتابع  ومحلّية.  وقومّية  ومذهبّية 

الجاسوسّية  أجهزة  اليوم  المؤامرة  هذه 

في  واهتمام  بجدٍّ  والصهيونّية  الغربّية 

ى شمال 
ّ
منطقة تمتّد من شرق آسيا حت

العربّية،  المنطقة  في  وخاّصة  أفريقيا، 

وال��ّس��اس��ة  النفط  دوالرات  م��ن  ب��دع��م 

يمکن  األم���وال  التي  وإّن  المأجورين. 

الله،  خلق  رفاه  تحقيق  في  استخدامها 

واالغتيال  والتكفير  التهديد  في  نفق 
ُ
ت

وإضرام  المسلمين  دماء  وإراقة  والتفجير 

أولئك  طويلة.  لفترات  األح��ق��اد  نيران 

المسلمين  حاد 
ّ
ات ق��ّوة  في  ي��رون  الذين 

رأوا  الخبيثة  أهدافهم  لتطبيق   
ً
مانعا

في إثارة الخالفات داخل األّمة اإلسالمّية 

يطانّية، 
ّ

أيسر طريق لتنفيذ أهدافهم الش

في  النظر  وجهات  اختالف  من  وجعلوا 

وهو  والحديث،  والتاريخ  والكالم  الفقه 

منه،  ذريعة  مفّر  ال  طبيعّي  اخ��ت��الف 

للتكفير وسفك الدماء والفتنة والفساد.

إّن نظرة فاحصة إلى ساحة النزاعات 

الداخلّية تكشف بوضوح يد العدّو وراء 

هذه المآسي. هذه اليد الغادرة تستثمر 

دون شك الجهل والعصبّية والسطحّية 

على  الزيت  وتصّب  مجتمعاتنا،  في 

والنخب  المصلحين  مسؤولّية  إّن  النار. 

الخضّم  هذا  في  والسياسّية  الدينّية 

ومصر  بشكل،  اليوم  فليبيا   .
ً
جّدا ثقيلة 

بشكل،  وس��وري��ا  آخ��ر،  بشكل  وتونس 

ولبنان  والعراق  آخر،  بشكل  وباكستان 
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لهذه  عرضة  ها 
ّ
أن أو  تعاني  بشكل، 

المراقبة  م��ن  ب��ّد  ال  ال��خ��ط��رة.  ال��ن��ي��ران 

الشديدة والبحث عن العالج.

 ذلك 
ّ

ن��ع��زو ك��ل أن  ال��س��ذاج��ة  م��ن 

قومّية.  أو  عقائدّية  ودواف��ع  عوامل  إلى 

اإلقليمّي  واإلع���الم  الغربّية  فالدعاية 

المدّمرة  الحرب  والمأجور يصّوران  التابع 

شيعّي،   �� ّي 
ّ
سن نزاع  ها 

ّ
بأن سورية  في 

للصهاينة  آمنة  مساحة  بذلك  ران 
ّ
ويوف

وأعداء المقاومة في سوريا ولبنان.  بينما 

طرفين  بين  ليس  س��وري��ا  ف��ي  ال��ن��زاع 

المقاومة  أنصار  بين  بل  وشيعّي،  سنّي 

هذه  معارضي  وبين  الصهيونية  ضد 

حكومة  سوريا  حكومة  ليست  المقاومة. 

العلمانية  ال��م��ع��ارض��ة  وال  شيعّية، 

ما 
ّ
إن سنّية،   مجموعة  لإلسالم  المعادية 

المأساوّي  السيناريو  لهذا  ذون 
ّ
المنف

كانوا بارعين في قدرتهم على استغالل 

ج في هذا الحريق 
ّ
المشاعر الدينّية للسذ

المهلك.  وإن نظرة إلى الساحة والفاعلين 

ح 
ّ

فيها على المستويات المختلفة توض

 إنسان منصف.
ّ

هذه المسألة لكل

دورها  تؤّدي  اإلعالمّية  الموجة  هذه 

اختالق  في  البحرين،  في  آخ��ر،  بشكل 

البحرين  في  توجد  وال��خ��داع.  الكذب 

أكثرية مظلومة محرومة لسنوات طويلة 

الحقوق  وس��ائ��ر  التصويت   
ّ

ح��ق م��ن 

نهضت  وق���د  ل��ل��ش��ع��ب،  األس��اس��ّي��ة 

ها. ترى هل يصّح أن نعتبر 
ّ
للمطالبة بحق

 ألّن هذه األكثرّية 
ً
 سنّيا

ً
الصراع شيعّيا

والحكومة  الشيعة،  من  هي  المظلومة 

ن؟!
ّ
المتجّبرة العلمانّية تتظاهر بالتسن

المستعمرون األوربّيون واألمريكّيون 

يريدون  المنطقة  في  لفهم   
ّ

لف ومن 

الشكل،  بهذا  األم��ر  يصّوروا  أن   
ً
طبعا

ولكن أهذه هي الحقيقة؟!

الدين  علماء  جميع  يدعو  م��ا  ه��ذا 

الوقوف  إل��ى  والمنصفين  المصلحين 

بالمسؤولّية،  وشعور  ة 
ّ
ودق بتأّمل  أمامه 

العدّو  أهداف  يعرفوا  أن  عليهم  م 
ّ
ويحت

والقومّية  الطائفّية  الخالفات  إثارة  في 

والحزبّية.

ال تنسوا فلسطين 
المسألة الخامسة: إّن سالمة مسيرة 

أن  يجب  اإلسالمّية  الصحوة  حركات 

موقفها  في  نبحث،  فيما  عنها،  نبحث 

ستين  فمنذ  فلسطين.  قضّية  تجاه 

األّمة  لم تنزل على قلب  ى اآلن 
ّ
 حت

ً
عاما

اغتصاب  م��ن  أكبر   
ٌ
ك��ارث��ة اإلس��الم��ّي��ة 

فلسطين.

كانت مأساة فلسطين منذ اليوم األّول 

واإلره��اب  القتل  من   
ً
مزيجا اآلن  ى 

ّ
وحت

للمقّدسات  واإلس��اءة  والغصب  والهدم 

ضال 
ّ
والن الصمود  ُوجوب  وإّن  اإلسالمّية. 

أمام هذا العدّو المحارب هو موضع اتفاق 

إجماع   
ّ

ومحل اإلسالمّية  المذاهب  جميع 

 التّيارات الوطنّية الّصادقة والسليمة.
ّ

كل
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اإلسالمّية  البلدان  في  تيار  أّي  إّن 

ي��ت��ن��اس��ى ه���ذا ال���واج���ب ال��دي��ن��ّي 

األمريكّية  لإلرادة   
ً
انصياعا والوطنّي 

منطقّية  غير  غات  بمسوِّ أو  تة 
ّ
المتعن

في  التشكيك  غير  ع 
ّ
يتوق ال  أن  يجب 

اته  ادعاء صدق  وفي  لإلسالم  وفائه 

لوطنّية. ا

يرفض  من   
ّ

كل  .
ّ

المحك هو  هذا  إّن 

وإنقاذ  الشريف  القدس  تحرير  شعار 

فلسطين،  وأرض  الفلسطينّي  الشعب 

ظهره  ويدير  ثانوّية،  مسألة  يجعلها  أو 

هم.
ّ
لجبهة المقاومة، فهو مت

يجب أن تضع األّمة اإلسالمّية نصب 

الواضح  والمعيار  ر 
ّ

المؤش هذا  عينيها 

 مكان وزمان.
ّ

األساسّي في كل

اإلخوة  أّيها  اء.. 
ّ
األع��ز الضيوف  أّيها 

واألخوات..

العدّو،  كيد  أنظاركم  عن  تبعدوا  ال 

ر الفرصة للعدّو.
ّ
فإّن غفلتنا توف

م عنه
َ
من ناَم لم ُين

هو  لنا   Qعلّي اإلم���ام  درس  إّن 

��م ع��ن��ه«)2(. وإن 
َ
���ه: »م��ن ن��ام ل��م ُي��ن

ّ
أن

تجربتنا في الجمهورّية اإلسالمّية مليئة 

بعد  إذ  المجال.  هذا  في  العبرة  بدروس 

إي��ران،   ف��ي  اإلس��الم��ّي��ة  ال��ث��ورة  انتصار 

واألمريكّية  الغربّية  الحكومات  ب��دأت 

بعيد  أمد  منذ  كانت  التي  المستكبرة 

م في 
ّ
تسيطر على طواغيت إيران وتتحك

المصير السياسّي واالقتصادّي والثقافّي 

)1( نهج البالغة، الکتاب رقم 62.
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خمة 
ّ

الض ب��ال��ق��ّوة  وتستهين  لبلدنا، 

المجتمع،  داخل  في  اإلسالمّي  لإليمان 

وكانت غافلة عن قّوة اإلسالم والقرآن في 

ما  فجأة  تفهم  بدأت  والتوجيه،  التعبئة 

دوائرها  فتحّركت  غفلة،   من  فيه  وقعت 

الحكومّية وأجهزتها االستخبارّية ومراكز 

من  به  ُمنيت  ما  جُبَر 
َ
ِلت فيها  القرار  صنع 

هزيمة فاقت الحدود.

الثبات والحضور
الثالثين  األع��وام  ه��ذه  خ��الل  رأينا 

طات، 
ّ
والمخط المؤامرات  أن��واع  ونّيف 

 عامالن: الثبات 
ً
والذي بّدد مكرهم أساسا

والحضور  اإلس��الم��ّي��ة،  ال��م��ب��ادئ  على 

الجماهيرّي في الساحة.

الفتح  مفتاح  هما  العامالن  هذان 

األّول  مكان.  العامل   
ّ

كل في  ��َرج 
َ
وال��ف

يضمنه اإليمان الصادق بالوعد اإللهّي، 

الجهود  ببركة  سيبقى  الثاني  والعامل 

الشعب  ال��ص��ادق.  والبيان  المخلصة 

وإخالصهم  قادته  بصدِق  يؤمن  الذي 

المبارك.  يجعل الساحة فاعلة بحضوره 

راس��خ,  ب��ع��زم  الشعب  حضر  وأينما 

عن  قدرة  أّي  فستعجز  ساحة,  أّي  في 

ناجحة  تجربة  هذه  به.  الهزيمة  إنزال 

بحضورها  صنعت  التي  الشعوب   
ّ

لكل

اإلسالمّية. الصحوة 

 الشعوب 
ّ

أسأل الله تعالى لكم ولكل

بأيديکم ويعينكم  ويأخذ  أن يسّددكم 

��ه 
ّ
إن رحمته،  شآبيب  عليكم  وي��غ��دق 

تعالى سميع مجيب.  

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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خطاب اإلمام الخامنئي {
في مؤتمر علماء األمة والصحوة اإلسالمية 

2013-4-29

خالصة الكالمالمواضيع الرئيسة

م�������وق�������ع الإ���������س��������ام 

المعادلت  ف��ي  ال��ب��ارز 

العالمّية

وال�سيا�سّية  الجتماعّية  المعادلت  هام�ش  من  اليوم  الإ���س��ام  خ��رج  لقد 

ف��ي ال��ع��ال��م، وات��خ��ذ م��وق��ع��اً ب�����ارزاً وم���اث���ًا ف��ي ق��ل��ب ال��ع��ن��ا���س��ر الم�سّكلة 

لحوادث العالم، ليقّدم روؤية جديدة على �ساحة الحياة وال�سيا�سة والحكم 

والتطّورات الجتماعّية. 

العالم  اأرج��اء  اليوم في  .. هي حقيقٌة نرى معالمها  الإ�سامية  حوة  ال�سّ

الإ�سامّي كاّفة.

ف���ي  ال�����ع�����ل�����م�����اء  دور 

ال�سحوة الإ�سامّية

ودّقة  بفطنة  الختراق  اأم��ام  الطريق  ي�سّدوا  اأن  الدين،  علماء  م�سوؤولّية 

متناهية وبمعرفة اأ�ساليب العدّو الخادعة وحيله، واأن يحبطوا مكائده.

ل�سطناع  وال�سهيونّية  اأم��ري��ك��ا  َخ����َدِم  م�ساعي  اأح��ي��اًن��ا  ن�ساهد  ال���ي���وم.. 

مرجعّيات فكرّية م�سبوهة.

ال������ه������دف ال����ن����ه����ائ����ّي 

ل���ل�������س���ح���وات اإق����ام����ة 

الح�سارة الإ�سامّية

الهدف النهائّي لي�ش اأقّل من اإقامة »الح�سارة الإ�سامّية المجيدة«.

الأّمة الإ�سامّية، بكّل اأجزائها في اإطار ال�سعوب والبلدان، يجب اأن تعتلي 

مكانتها الح�سارّية التي يدعو اإليها القراآن الكريم.

والق��ت�����س��ادّي��ة  العلمّية  الح��ت��ك��ارات  حلقة  نك�سر  اأن  ع��ل��ى  ق����ادرون  ن��ح��ن 

وال�سيا�سّية لقوى الهيمنة.

مظالم  م��ن  الخا�ش  منطلق  تكون  اأن  يمكن  الإ���س��ام��ّي��ة  الح�سارة 

الروؤية المادّية للكون ومن الأخاق الغارقة في م�ستنقع الرذيلة التي 

ت�سّكل اأركان المدنّية الغربّية.

اإلى  الإلتفات  �سرورة 

ال��ت��ج��رب��ة  ال���م���ّرة في 

التبعّية للغرب

اأولئك الذين تعّلقت قلوبهم ل�سنوات طويلة بوعود اأمريكا وجعلوا الّركون 

اإلى الظالم اأ�سا�ساً لنهجهم و�سيا�ستهم لم ي�ستطيعوا اأن يحّلوا م�سكلًة من 

م�ساكل �سعوبهم اأو اأن يبعدوا ظلماً عنهم اأو عن غيرهم.

اإثارة النعرات، تهديد 

خطر لل�سحوة

اإثارة الخافات  اأخطر ما يواجه حركة ال�سحوة الإ�سامّية اليوم هو  اإّن 

ودف���ع ه���ذا ال��ح��راك ن��ح��و ���س��دام��ات دم��وّي��ة ط��ائ��ف��ّي��ة وم��ذه��ب��ّي��ة وق��وم��ّي��ة 

ومحلّية.

النزاع في �سوريا لي�ش بين طرفين �سنّي و�سيعّي، بل بين اأن�سار المقاومة 

�سّد ال�سهيونّية وبين معار�سي هذه المقاومة.

حّق  من  طويلة  ل�سنوات  محرومة  مظلومة  اأكثرية  البحرين  في  توجد 

الت�سويت و�سائر الحقوق الأ�سا�سّية لل�سعب، وقد نه�ست للمطالبة بحّقها.
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الق�سّية الفل�سطينّية، 

ل�سّحة  رئي�سّي  معيار 

م�سار ال�سحوات

اإّن �سامة م�سيرة حركات ال�سحوة الإ�سامية يجب اأن نبحث عنها، فيما 

نبحث، في موقفها تجاه ق�سّية فل�سطين. 

كّل من يرف�ش �سعار تحرير القد�ش ال�سريف واإنقاذ ال�سعب الفل�سطينّي 

واأر�ش فل�سطين، اأو يجعلها م�ساألة ثانوّية ويدير ظهره لجبهة المقاومة، 

فهو مّتَهم.
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هذا كالم القرآن

ِعيِه  َفاإَِذا ِخْفِت َعلَْيِه  مّ ِ ُمو�سَى اأَْن اأَْر�سِ »َواأَْوَحْيَنا اإِلَى اأُ

وُه  َرادُّ ��ا  اإِنَّ تَحَزنِى  َوَل  تَخافِى  َوَل  اْلَيمّ ِ  فِى  َفاأَْلِقيِه 

اإَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْر�َسِليَن« الق�س�ش - 7

 َت��َق��رَّ َع��ْي��ُن��َه��ا َوَل َت��ْح��َزَن 
ْ
�����ِه ك���ىَ  مِّ

 »َف����َرَدْدَن����اُه اإِل����َى اأُ

َيْعلَُموَن«  َل  اأَْكثَرُهْم  َولِكنَّ  َحقٌّ   ِ َوْعَد اللَّ اأَنَّ  َوِلَتْعلََم 

الق�س�ش- 13

الأم��ل  الإل��ه��ّي��ة، يعطي  ال��وع��ود  اإّن تحّقق 

ال��ق��راآن عن  ك��ب��رى. يحكي  بتحّقق وع��ود 

وهما  مو�سى،  لأّم  الل  اأعطاهما  وع��دي��ن 

نموذجان عن التدبير الإلهّي.

ليٍل«  الفيل- 2 ال��ق�����س��اء على »اأََلْم َيْجَعْل َكْيَدُهْم في  َت�سْ ب���ق���درة الل ف���ي  ال��ت��ذك��ي��ر 

مهاجمي البيت العتيق. والل تعالى يدعو 

لامتثال  الأعظم،  النبّي  بو�ساطة  عباده 

اإلى اأوامره: َفْلَيْعُبُدوا َربَّ هَذا اْلَبْيِت.

َك َوَما َقلَى« ال�سحى -3 َعَك َربُّ »َما َودَّ

»اأَلْم يَجْدَك َيِتيًما َفاآَوى« ال�سحى-6

»َوَوَجَدَك �َسالًّ َفَهَدى« ال�سحى-7

معنويات  رف��ع  اأج��ل  وم��ن  المتعال[  ]الل 
له:«ما  على وعده  وتاأكيداً  النبّي   حبيبه 

َقلى: وتذكيرا بالمعجز  َوما  ��َك  َربُّ َع��َك  َودَّ

َفاآوى   َيتيماً  َي��ِج��ْدَك  »اأََل���ْم  يقول:  الإل��ه��ّي 

َوَوَجَدَك �َسالًّ«.

���ا  ���َح���اُب ُم��و���س��َى اإِنَّ ��ا َت�����َرَءا اْل��َج��ْم��َع��اِن َق����اَل اأَ����سْ »َف��لَ��مَّ

َلُمْدَرُكوَن« ال�سعراء-61

»َقاَل كَاّ اإِنَّ َمِعَى َربىّ ِ �َسيَهِديِن« ال�سعراء -62

ال��ح��ق��ي��ق��ة ال�����س��اط��ع��ة ف����ي ال��ج��م��ه��ورّي��ة 

اأّن  الإ�سامّية، والتي يعترف بها الأعداء 

الإيمان  في ظّل  كان  اإليه  لنا  تو�سّ ما  كّل 

بالوعد الإلهي وال�سير والمقاومة، وعون 

و���س��او���ش  م��واج��ه��ة  وف���ي  �سعبنا  اإن  الل. 

ال�سعف الذي رافق مرحلة الإ�سطرابات، 

َل��ُم��َدرك��ون«. وتحذيراته:  ن���داوؤه«اأن���ا  ك��ان 

»َكاَّ اإِنَّ َمعي  َربِّي �َسَيْهديِن«.

»الَِّذيَن اأُْخِرُجواْ ِمن ِدَيِرِهم ِبَغيْرِ َحقّ ٍ اإِلَّ اأَن َيُقوُلواْ 

ِبَبْع�ٍش  ُهم  َبْع�سَ النَّا�َش   ِ اللَّ َدْف���ُع  َوَل���ْوَل    ُ اللَّ ��َن��ا  َربُّ

لََواٌت َوَم�َساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها  َواِمُع َو ِبَيٌع َو�سَ َمْت �سَ دِّ لهَُّ

 َ ُرُه  اإِنَّ اللَّ  َمن َين�سُ
ُ َرنَّ اللَّ ِ َكِثيًرا  َو َلَين�سُ ا�ْسُم اللَّ

َلَقِوىٌّ َعِزيٌز« الحج -40

ب��ال�����س��م��ود وال�����س��ب��ر وال��ب�����س��ي��رة وال��ث��ق��ة 

َم��ْن   ُ ���َرنَّ اللَّ ب��ال��وع��د الإل���ه���ّي: »َوَل���َي���ْن�������سُ

َعزيٌز«،�سيتمّكنون  َل��َق��ِويٌّ   َ اللَّ اإِنَّ  ُرُه  َيْن�سُ

واإل���ى جانب الأّم���ة الإ���س��ام��ّي��ة، م��ن طّي 

قّمة  اإل��ى  للو�سول  المفتخر  ال��درب  ه��ذا 

الح�سارة الإ�سامّية.
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اء، اإلخوة واألخوات؛ 
ّ
بارك لكم أّيها األعز

ُ
أ

بالبل حديقة َمدائح آل النبّي P، ومّداحي 

هذا  والبشر،  العالم  خالئق  وأفضل  أسمى 

الذي  السعيد،  والمولد  الشريف،  العيد 

المسلمين  لقلوب  ومسّرٍة  ف��رٍح  ي��وُم  هو 

المتعال،  الله  وأس��أل  التاريخ،  طول  على 

اء القّيمون على 
ّ
 منكم أّيها األعز

َ
ل قبَّ

َ
أن َيت

ُملّحنين،  شعراء،  ُمنشدين،  من  المراسم، 

التوّسل  ه��ذا  مجموعتكم،  أف���راد   
ّ

وك��ل

ر الله، أنا العبد الحقير، 
ُ
بقبوٍل َحَسٍن. وأشك

قيُم 
ُ
ن فنحن  قني، 

ّ
ووف بلطفه  شملني  أن 

أكثر  منذ  اليوم،  هذا  في  ل  التوسُّ مراسم 

اإلنسان  هُد 
ْ

َيش الله  وبحمد   .
ً
عاما  30 من 

ومعنوّية  وعظمة  ق 
ُّ
تأل السنين،  م  تقدُّ مع 

المراسم.  هذه  ومعاني  مفاهيم  ونضوج 

هذا  قّدمتموها  التي  البرامج  كانت  لقد 

، سواء من حيث المضمون 
ً
العام جّيدة جّدا

أم من حيث القالب ]األسلوب[؛ كان الشعر 

 .
ً
ج��ّدا جّيدين  واإلنشاد  واأللحان   ،

ً
جّيدا

 بعد 
ً
اء، يوما

ّ
قكم الله أّيها األحّبة واألعز

ّ
وف

شر الضياء 
َ
يوٍم، في سبيل نشر المعرفة، ون

في أذهان المجتمع.

تناغم العقل والعاطفة
هذا  في  للحديث  موضوعان  هناك 

أكثر  ك��الم  هناك  ك��ان  وإن  المجلس- 

يدوُر  األّول،  الموضوع  بكثير-  هذا  من 

التي  الَمهّمة   .Pالنبّي آل  َم��دِح  حول 

وبحمد  اليوم،  على عواتقكم.  َحملتموها 

البالد شبكة  أنحاء  انتشرت في  الله، قد 

ثّمة   .Rالنبّي آل  مّداحي  من  واسعة 

وقلوب  كثيرة،  مواهب  كبيرة،  أع��داد 

من   � أنفسهم  المّداحين  بين  ُمشتاقة 

هؤالء الّسباقين، ومن شبابنا وأساتذتنا � 

الذين وبحمد الله، ينتشرون بين الناس، 

فيهّيئون لهم وسائل التوّسل، ويمّدون 

رصة 
ُ
مائدة بركات آل البيت R. هذه ف

لبالدنا، كغيرها من الفرص األخرى التي 

نملكها. بينما ال يملك إخواننا المسلمون 

الفرص  من  الكثير  األخ��رى،  البلدان  في 

التي نملكها نحن، وهذه إحداها. إّن هذه 

التوّسل  وشبكة  يار 
ّ
الت وهذا  السلسلة 

بأهل البيتR، ومحّبتهم R وإثارة 

. ولسبٍب 
ً
 جّدا

ٌ
 مهّمة

ٌ
العواطف، لهي فرصة

ع اآلخرون في البلدان األخرى؛ 
ّ
ما، ال يتمت

الكبرى،  النعمة  بهذه  الشكل؛  وبهذا 

 إّن
ً
والبركِة العاّمة، ونحن نملكها. يقينا

 

 العواطف هي أحد عوامل حفظ الدين، 

في  واألخ���الق  العقيدة،  المعنوّيات، 

إلى  ال��ت��اري��خ،  ط��ول  وعلى  م��ا،  37مجتمع 
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لم  واالستدالل.  ل 
ّ
والتعق العقل  جانب 

الناس  إلى  ورسله  الله  أنبياء  يتحّدث 

كالمهم،  فهم  أّن  مع  فلسفّية،  بلغٍة 

زال  وم��ا  ك��ان  بيانهم،  ف��ي  والتعّمق 

أّن  بمعنى   .
ً
فلسفّيا  

ً
ع��ق��ال يستلزم 

الفالسفة الكبار، هم أكثر الُمستفيدين 

من مائدة عموم أنبياء الله الممدودة. بيد 

 ،
ً
خاّصة  

ً
مائدة ليست  المائدة،  هذه  أّن 

البراهين  لغة  ليست  لغتها  ف��إّن  ل��ذا 

إلى  وما   
ُ

قلت  
َ

قلت وإن  والجدل  العقلّية 

الفكر  من  مركّبة   
ٌ
لغة اللغة،  هذه  ذلك. 

التي  هي  العاطفة  والعواطف.  والعقل 

تستطيع مجاراة الفهم العقلّي، والحركة 

نملك  ونحن  العقلّي.  والتّيار  العقلّية 

جلسات  في  طبيعّي،  بشكل  التّيار  هذا 

المدح والعزاء والفرح والموالد والتعزية، 

 في جلسات الدعاء، كدعاء كميل، 
ً
وأيضا

 Qودعاء الندبة، ودعاء اإلمام الحسين

خاّصة  هي  التي  واألدعية  عرفة،  يوم 

الكّم من  اآلخرين، هذا  بنا. فال نجد عند 

األدعية الجميلة اللفظ، الجميلة المعنى، 

والجميلة المضمون. هذا أمر وبحمد الله 

 .Rبه أتباع أهل البيت 
ُ
يختصُّ ويمتاز

 على 
ً
ه عقل وعاطفة امتزجا معا

ّ
وهذا كل

أذهان  عمق  في  ويجريان  التاريخ،  طول 

البشر والعواطف اإلنسانّية.

مهّمتكم إثارة العواطف
إث��ارة  أي  ال��م��ّداح،  مهّمة  ه��ذه   ،

ً
إذا

الفكر  خدمة  في  وجعلها  العواطف، 

الحرفة  هذه   � المّداح   
ُ
مهّمة والعقل. 

بالدنا  في  بكثرة  الله؛  وبحمد  المنتشرة؛ 

ّي، األسلوب 
ّ
ن وعبر البيان الفن

ّ
� أن تتمك

المعرفة  نشر  من  ّي، 
ّ
الفن واألداء  ّي، 

ّ
الفن

الرئيسّي  المحور  هو  هذا  الناس.  بين 

حن، 
ّ
الل واختيار  الشعر،  اختيار  فيصبح 

في  ال��ن��اس،  م��ع  التخاطب  وأس��ل��وب 

خدمة هذا الهدف، وهو زيادة المعرفة، 

والتعّمق في هداية الناس، ومعرفتهم 

يستطيع  ما  وهذا  الحياة.  وطرق  بالدين 

المّداحون فعله على أحسن وجه.

ال تضّيعوا الفرص
حقيقة  وهذه  م��ّرة،  غير   

ُ
ذك��رت لقد 

شعر   أو  لقصيدة  إلقاءكم  أّن  واقعة، 

ما  مجلٍس  في  ]دينّية[  معارف  يحتوي 

 
ُ
أبلغ أثٌر  له, في بعض األحيان,  سيكون 

وأعمق من خطاب فصيٍح وبليٍغ لساعات 

استغاللها  يجب  فرصة،  ه��ذه  ط��وال. 

وعدم تضّيعها. فالشعر األجوف، ُيضّيع 

 
ً
هذه الفرصة. أو فيما لو كان فيه أحيانا

نقطة ضعيفة أو خاطئة، فسوف يضّيع 

اإلجراء  ى 
ّ
تخط لو  وكذلك  الفرصة.  هذه 

الشرعّية،  الضوابط  واألداء[  ]اإلن��ش��اد 

لو  فيما  وكذلك  للفرصة،  ضياع  فهذا 

غفل عن ذكر ما تحتاج الناس لمعرفته، 

ه في 
ّ
فهذا ضياع للفرصة. فلو افترضنا أن

البالد  احتاجت  المفروضة،  الحرب  زمن 
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فكان  وجهادّي،  عملّي  ثورّي«،  »لحماس 

الشباب على أهبة االستعداد، وكذا اآلباء 

مجالسه  في  أحدهم  فأنشد  واألّمهات، 

لم  ه 
ّ
لكن جّيدة،  بطريقة   

ً
ومحافله، شعرا

فهذا  آنذاك،  القائمة  الحاجة  إلى  ُيشر 

المّداحون في  قام  لقد  للفرصة.  تضّييع 

األعمال  وكانت  ب��ارٍز.  ب��دوٍر  اليوم  ذلك 

التي قام بها مّداحونا في الجبهة، واألثر 

جنودنا،  أعماق  في  تركوه  الذي  العميق 

ببعضها  علٍم  على  وأنا  النظير.  منقطع 

فللمّداحين باللغة التركية دورهم، وكذا 

للمّداحين باللغة الفارسية. وعلى سبيل 

المثال المّداحون الزنجانّيون، الذين أنشد 

أحدهم اليوم هنا، ومن أماكن أخرى، ومن 

 مكان، وكذا الشعراء الذين يواكبون 
ّ

كل

بواجبهم  الجميع  قام  لقد  المّداحين، 

أرى  اليوم. واليوم، عندما أنظر،  في ذلك 

قد  نشدت، 
ُ
أ التي  األشعار  من   

ً
عددا أّن 

اهتّمت بالحاجة والمناسبة. وُيعتبر شعر 

لها   
ً
متكامال  

ً
نموذجا سازكار«  »السيد 

 عام. 
ّ

والذي هو على هذا الشكل في كل

فهو من خالل األشعار واألناشيد، يبني 

السماء  بين   
ً
لطيفا  

ً
فنّيا  

ً
ورابطا  

ً
جسرا

األعلى،  الملكوت  من  ينساب  واألرض، 

حاجة  نحو  فنّي،  وبأسلوٍب  ه��دوء   
ّ

بكل

عنها.  فيعّبر  اليوم،  اهتمام  موضع  هي 

وكان   .
ً
ّيا

ِّ
فن  

ً
تركيبا يسمى  هذا  أرأيتم! 

.
ً
الشعر جيدا

الشعر الجامع
أنت���م تس���تخدمون حناجركم وهي 

نعم���ة إلهي���ة، واللح���ن والنغ���م، وهما 

 نعمتان إلهّيتان. وتس���تخدمون 
ً
أيض���ا

الش���عر وقريحت���ه وهي نعم���ة إلهّية. 
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هذه النعم تحت تصّرفكم، فألّي ش���يء 

تستخدمونها؟ في خدمة نشر المعرفة. 

فإذا ما اس���تخدمت لنش���ر الفرقة، أو في 

خدم���ة إثارة العصبّي���ات؛ واليوم وبدافع 

ه���ذه العصبي���ات، يق���وم المتعّصبون 

المعان���دون في أنحاٍء م���ن العالم، بقطع 

عش���رات الرؤوس؛ فهذا استخدام سّيئ، 

لقون 
ُ
خ���ذوا ِحذركم من هذا األمر عندما ت

 هنا، ومع وجود األفالم واإلنترنت 
ً
ش���عرا

نقل 
ُ
ووسائل نقِل الرسائل المتنّوعة، ست

الصورة وجزئّيات هذا الش���عر، إلى نقطة 

ما فتثي���ر عصبية عدٍد من األش���خاص 

���ون على مجموعة من 
ّ

الجاهلين، فينقض

النساء واألوالد األبرياء، وُيريقون دماءهم. 

د على هذا، 
ّ
احذروا هذا األمر. أنا أصرُّ وأؤك

به���دف التخفي���ف من ح���ّدة الخالفات 

المذهبّي���ة والدينّية. هو من أجل هذا. ال 

رنَّ أحد، أّن هذا هو الس���بيل لشكر  يتصوَّ

الله على نعمه. هذا العشق؛ الذي وبحمد 

الله قد غمر قلوب ش���عبنا، المفعم بحّب 

أهل البيتR؛ أو إلثارة هذه العواطف! 

ال، فه���ذا خط���أ. ف���ال مصلحة م���ن إثارة 

الخالف���ات، ال الي���وم وال في زم���ن اإلمام 

 R وق���د تصّدى األئّمة .Qالصادق

لها، لكّن بعض األشخاص السطحّيين ال 

يلتفتون إلى ذلك. وكذلك األمر بالنسبة 

إلى الخالفات الدينّية والمحلّية. 

قلٌب ينبض بالحماس
فإن  األم��ل،  شعبنا  يمتلك  أن  يجب 

 
ُ

عنيت لقد  الحماس)1(،  ُوِجَد  األمل  ُوِجد 

 ،)2(
ً
»الملحمّية« والملحمة ليست دستورا

ويقوم  القانون،  صدُر 
ُ
فن ما،   

ً
قانونا أو 

يمكن  فهل  »الملحمة«!  بصنع  شعبنا 

هذا؟ وهل ُيعقل هذا؟ الحماس ينبع من 

القلب، وُيهدى بالعقل، وُيدّعم باإليمان. 

. فإذا فرغ القلب من 
ً
وهذا ليس دستورا

فلن  السوّي،  المنطق  من  والفكر  األمل، 

ينوجد »الحماس والملحمة«. وهل ينوجد 

األذهان،  في  الترّدد  زرعنا  إذا  الحماس، 

 
ُ

فخلق ال،  بالطبع  باليأس؟  القلوب  ا 
ّ
وحقن

أجواء  وجود  عدم  يستوجب  »الملحمة«، 

إيجاد  ويستوجب  الظّن.  وسوء  التشاؤم 

اآلف��اق.  وتوسيع  التفاؤل  األم��ل،  أج��واء 

الحقيقّية  اليقينّية،  دة، 
ّ
المؤك اآلف��اق 

وليس التلقينّية.

في  المثال  سبيل  على  قلنا  فلو 

منذ  أي  الماضي،  القرن  ثمانينّيات   �

كيت  سيكون  المستقبل  إّن   ،
ً
عاما  30

يقومون  هم 
ّ
»إن بعضهم:  لقال  وكيت، 

الكالم  لهذا  مجال  ال  لكن  بتلقيننا«. 

 ،
ً
 عميقة

ً
اليوم فنحن نشاهد اليوم، حركة

نحو  وال��ب��الد  للثورة   
ً
ومتوثبة  

ً
واس��ع��ة

تحقيق األهداف. سواء األهداف المادّية 

 األهداف السياسّية 
ً
أو المعنوّية، وأيضا

)1( قد يقصد من الحماس الملحمة.
)2( المقصود:  ال يأتي من خالل اشتراع القوانين.
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الداخلّية  األه��داف  كما  واالجتماعّية، 

فهل  أعيننا،  أمام  ماثلة  ها 
ّ
إن والدولّية. 

هذه  في  ُينكرها؟  أن  ما  أحد  يستطيع 

من  يأتي  ألنفسنا  نرسمها  التي  اآلفاق 

 فيها، 
ّ

يحاول زرع الترّدد، واليأس، والشك

 في الحركة والجهاد الدؤوب الذي 
ً
وأيضا

يحتاج إليه البلد واألّمة والتاريخ.

ببركة الجهاد...
 

ّ
الجهاد الدؤوب، حاجة للجميع، فكل

الجهاد  ببركة  هو  والحضارة  التقّدم 

ال��دؤوب،  الجهاد  يعني  وال  المستمّر، 

ما هو عملّية شّيقة، 
ّ
التعب والمعاناة، إن

على  ويبعث  والحيوّية  النشاط   
ُ

يخلق

الجهاد,  إلى  نحتاج  إذ  واليوم  البهجة. 

التراخي  إل��ى  ويدعو  أح��ده��م،  فيأتي 

والكسل واالنزواء والبطالة، بالطبع ُيعتبر 

ْم 
َ
ل
َ
 من كفران النعم اإللهّية: »أ

ً
هذا ضربا

 
ْ
وا

ُّ
َحل

َ
َوأ ًرا 

ْ
ف

ُ
ك ِه 

ّ
الل  

َ
ِنْعَمة  

ْ
وا

ُ
ل َبدَّ ِذيَن 

َّ
ال ى 

َ
ِإل َر 

َ
ت

َبَواِر« ]إبراهيم: 28[  يجب أن 
ْ
ْم َداَر ال

ُ
ْوَمه

َ
ق

ال يحدث هذا.

اء، وبحمد الله، 
ّ
يوجد بينكم أّيها األعز

وكذلك  المجال,  هذا  في  وسّباقون  رّواد 

وأشاهد  كما  ج��ّي��دة.  وم��واه��ب  شباب 

وقد  يافعة،  طرّية   
ً
وزه��ورا براعم  بينكم 

وسط  إل��ى   
ً
ج��ّي��دا التقّدم  استطعتم 

فراغ  مأل  فقط  ليس  واستطعتم  الّساح. 

األج��در  كنتم  ب��ل  وح��س��ب،  السابقين 

واألفضل, فاستمّروا. 

ما أريد قوله لكم: إّن المدح، هو نشر 

واألم��ل،  الحكمة،  هو  المدح  المعرفة، 

تفجير  هو  المدح  الراسخة.  والعقيدة 

العواطف الجّياشة في القلوب، وباإلفادة 

عر واألداء.
ّ

من فنون الش
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أفعالكم تحت المجهر 
يا  به،  م 

َّ
ُمسل أساس  هناك  بالطبع 

أصواتكم،  عجبهم 
ُ
ت الناس،  ائ��ي! 

ّ
أع��ز

وبإنشادكم؛  بأشعاركم  ويستمتعون 

ر 
ّ
تتأث التعزية  في  أو  المدح  في  سواء 

هم 
ّ
لكن ال��دم��وع.  ويسكبون  قلوبهم، 

 
ً
نموذجا كنتم  فإذا   .

ً
أيضا يراقبونكم 

التدّين  األخالق،  ناحية  من  به  ُيحتذى 

أثٌر  ذكرناه،  ما   
ّ

لكل فسيكون  والعفة، 

ل��و كان  ��ه 
ّ
أن ال��ن��اس؛ بيد   ف��ي 

ٌ
ُم��ض��اف

وشاهد  الله،  ال سمح  ذلك،  من  العكس 

األخالق،  هشاشة  عالئم  فيكم  الناس 

 
ً
وأيضا واألخالق،  السلوك  في  والتراجع 

فإّن  شابه,  وما  العفة  في  الله،  سمح  ال 

في  والجمالّيات  الفنون  هذه  تأثيرات 

لذا  وت���زول.  تنمحي  س��وف  أعمالكم 

نكون  أن   
ً
جميعا علينا  حذرين،  كونوا 

مين أكثر من غيرنا,  حذرين، نحن المعمَّ

والخطباء ودعاة الدين، والمعروفين في 

مجال الدين والتقوى أكثر من اآلخرين، 

وأنتم  حذرين  نكون  أن   
ً
جميعا علينا 

.
ً
أيضا

الدين  مجال  ف��ي  العاملين  أنتم 

أن  عليكم  اإللهّية  واألم��ور  والمعرفة 

األخالق،  فتراعوا   ،
ً
ج��ّدا حذرين  تكونوا 

ة، الطهارة والنزاهة. 
ّ
وصون اللسان، العف

يتبّوأ  حين  المتعال.  الله  وسيساعدكم 

هذا   O الفاطمية  الحضرة  م���ّداح 

وكما  مرموقة.  شخصّية  فهو  الموقع، 

فإّن  ب��ه،  ��ا 
ّ
وآم��ن ب��ه،  وعلمنا  بيننا  ش��اع 

 Rاألئّمة يمدحون  الذين  األشخاص 

ويهدون  العظماء  لهؤالء  ويخلصون 

الله  عند  محبوبون  هم  نحوهم،  القلوب 

المتعال. العزيز 
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 مقاٍم مقال
ّ

لكل
أن  المستحسن  م��ن  نقطة  هناك 

كنت  فقد  ه��ذا،  مجلسنا  ف��ي  أذك��ره��ا 

وفي  الماضية،  السنوات  طوال  أعترض 

المّداحين  اإلخ��وة  على  األوق��ات  أغلب 

كان  واعتراضي  هنا  ُينشدون  الذين 

إلى  المولد  مجلس  تحويلهم  بسبب 

لكل  الدمع،  واس��ت��درار  التعزية  ق��راءة 

فماذا  »مّداحون«  لكم  ُيقال  مقال,  مقام 

يعني المّداح؟ الشاخص األساس فيكم 

هو المدح، وليست قراءة التعزية. اقرأوا 

لقراءتها،  المؤّيدين  من  فأنا  التعزية، 

من  ليس  لكن  تعزية.  قارئ  نفسي  وأنا 

المفترض أن ُيقرأ العزاء في مجلس مولد 

زفَر آه وُيستدرَّ دمع، ال 
ُ
األئّمة R، وأن ت

.
ً
حاجة لذلك أبدا

الناس  التي تحملها  العواطف  َدُعوا 

للخارج  تظهر  ال   R األئ��ّم��ة  ��ج��اه 
ُ
ت

محصورة  وكأنها  اآلخرون  منها  فيفهم 

والتعزية فحسب.  الصدور  ولطم  بالبكاء 

ال! فللعزاء مكانه وللمدح والموالد والفرح 

بين  المزج  ع��دم  يجب   .
ً
أي��ض��ا مكانها 

االثنين.

 المدنية الغربّية:

خداٌع وتزوير
 

ّ
يستحق وال���ذي  اآلخ���ر  ال��م��وض��وع 

من  ال��م��رأة.  مسألة  ه��و  عنه،  الحديث 

الحركة  تلك  المادّية،  الحضارة  مساوئ 

أكثر  وما  المرأة.  تجاه  بها  قاموا  التي 

الحديث في هذا المجال. فالجرم الكبير 

 
ّ

بحق الغربّية،  الحضارة  ارتكبته  ال��ذي 

وال  السرعة  بهذه  محوه  يمكن  ال  المرأة، 

يمكن التعويض منه بهذه السرعة، كما 

وهؤالء  السهولة،  بهذه  تبيانه  يمكن  ال 

يطلقون على ذلك مسّميات عّدة كبقّية 

وُيطلقون  الجرائم،  يرتكبون  أعمالهم، 

يظلمون،  اإلن���س���ان.  ح��ق��وق  عليها 

الشعوب.  مناصرة  اسم  عليه  ويطلقون 

ويسّمون  العسكرّي،  الهجوم  ون 
ّ
يشن

. فمن طبائع المدنّية الغربّية 
ً
ذلك دفاعا

الخداع، التزوير، النفاق، الكذب، التناقض 

فعلوه  ما  وهذا  واألقوال.  التصّرفات  في 

رّوجوا  فقد  ولألسف  المرأة.  مسألة  في 

لثقافتهم في أنحاء العالم.

اأ ـ نزع حياء المراأة

إحدى  فيه  جعلوا  بأمٍر،  قاموا  لقد 

األهّم  نقل  لم  إن  المرأة،  وظائف  أهم 

جمالها  وإب���راز  ال��ت��ب��ّرج  اإلط���الق،  على 

أصبحت  حتى  ال��رج��ال،  ذ 
ّ
ت��ل��ذ بهدف 

زمة 
ّ

والال الحتمّية  الخصائص  من  هذه 

عالمنا  ح��ال  ه��و  ه��ذا  لألسف  للمرأة. 

الرجال  يحضر  الذي  الوقت  ففي  اليوم. 

االجتماعات   -
ً
المجالس رسمية أكثر  في 

الطويل  بالبنطال  وغيرها-   السياسية 

إشكال  ال  أن  نجد  المحتشمة،  والثياب 

التعري  بمزيد من  النساء  أن تحضر  في 

عادّي  أم��ٌر  هذا  فهل  االحتشام.  وع��دم 
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وطبيعّي؟ هل يتوافق ذلك مع الطبيعة 

البشرّية؟ أجل لقد فعلوا ذلك. على المرأة 

لتكون  الرجال،  أمام  نفسها  تعرض  أن 

من  أكبر  ظلم  من  فهل  ذه. 
ُّ
لتلذ وسيلة 

»الحرّية«،  اسم  عليه  ويطلقون  ه��ذا؟ 

التوّجه  نقيض هذا  على  ُيطلقون  بينما 

أّن  حين،  في  ]القيد[!  أو  »األس��ر«  اسم 

احتجاب المرأة وحجابها، هو تكريم لها، 

موا هذه 
ّ
لقد حط لها.  ُحرمة  لها،  احترام 

 
ً
يوما تحطيمها  في  ويمعنون  الحرمة، 

ُمسّميات  ذلك  على  ُمطلقين  يوم،  بعد 

ولى أو رّبما إحدى أوائل النتائج 
ُ
عّدة. إّن أ

العائلة،  تالشي  هو  األمر،  لهذا  السلبّية 

يتزلزل  وعندما  ُبنيانها،  تهاوى  فقد 

ويتهاوى،  ما  مجتمٍع  في  العائلة  ُبنيان 

تتأّصل المفاسد.

ب ـ اإ�شاعة الفاح�شة

هذا  في  اليوم،  الغرب  مشاكل  من 

والخبيثة  البلهاء  القوانين  تلك  العصر، 

التي ُيقّرونها في األمور الجنسّية. فهي 

سيُر بهم نحو الهاوية، وال يمكن وقف 
َ
ت

هم في معرض السقوط، 
ّ
هذا االنحطاط. إن

وسواء شاءت المدنّية الغربّية أم لم تشأ، 

لم تعد قادرة على منع هذا السقوط، فقد 

ومنحدر  زلق  والطريق  المكابح،  لت 
ّ
تعط

بتعطيلهم  معصية  ارتكبوا  لقد  بشّدة. 

ة 
ّ
حاف على  أنفسهم  ووضعوا  المكابح، 

الهاوية، لذا فقد ُحكم عليهم بالهزيمة.

أمر  كظهورها  ال��ح��ض��ارات  زوال 

تدريجّي, وليس باألمر الدفعّي والفورّي. 

وهذا الزوال التدريجّي آخذ بالحدوث. وال 

 عن 
ً
الحدث سيكون بعيدا أّن هذا  أخال 

أنظار هذا الجيل أو الجيل الذي سيليه، 

بل سيرون ما يحصل.

:Oالزهراء 
R حّجة الله على األئّمة

 لتكريم 
ً
لقد وضع الله المتعال حدودا

المرأة في القرآن الكريم. فالمرأة كالرجل 

االثنين  بين  فرق  وال  المتعال.  الله  عند 

في طّي المراتب المعنوّية واإللهّية. فقد 

وليس  لإلنسان،  الطريق  هذه  ُوضعت 

المتعال  الله  للمرأة. ولقد خلق  أو  للرجل 

امرأة كالسّيدة فاطمة الزهراء O حيث 

 
ً
وطبقا  Q العسكرّي  اإلمام  عنها  قال 

قل عنه: »نحن ُحجج الله 
ُ
للحديث الذي ن

على خلقه، وفاطمة ُحّجة الله علينا«)1(.

الله،  ُحّجِة  حّجة   Oالزهراء فاطمة 

شخصّية  من  فهل   .R األئّمة  إم��ام 

معصومة   Oوهي م��ن��ه��ا؟!  أس��م��ى 

هّن:  العالم  نساء  وأعظم  ام��رأة.  وه��ي 

 ، وغيرُهنَّ آسيا  س��ارة،  مريم،  السّيدة 

الله؛  خلق  أفضل  وم��ن  عظيمات،  ��ّن 
ُ
ك

فاإلنسان هو من الذي يسير على طريق 

الرجل  بين  فرق  وال  والتعالي،  التكامل 

كما  االجتماعّية،  الحقوق  في  وال��م��رأة 

)1( العاملي، االنتصار، ج7، ص237.
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الحقوق  في  والمرأة  الرجل  بين  فرق  ال 

للمرأة  أعطي  ولقد  والفردّية.  الشخصية 

المسائل  بعض  في  االمتيازات  بعض 

الشخصية والخاصة. وكذا األمر بالنسبة 

تقتضيه  ِلما   
ً
طبقا وذل��ك  الرجل.  إل��ى 

 منهما. هذا هو اإلسالم.. إنه 
ّ

طبيعة كل

قوانيَن  واألكثر  منطقّية  واألكثر  األْمتن 

لإلنسان  يمكن  التي   ،
َ
وضوابط عمالنّية 

بين  ]من  الجنسين  لكال  يفترضها  أن 

القوانين والحدود الموجودة[.

العائلة: األساس األهّم 
إلى  الطريق  ه��ذا  في  الّسير  يجب 

تشكيل  س��س��ه، 
ُ
أ أه��م  وم��ن  نهايته، 

حريم  حفظ  سسه 
ُ
أ أهم  ومن  العائلة، 

العائلة واألنس بالعائلة وإفشاء الموّدة. 

ه رّبة البيت. تستطيع األّم 
ّ

وهذا ما تتوال

أوالدها على أفضل نحو، تربية  رّبي 
ُ
ت أن 

ليس كالتربية على مقاعد  األم ألوالدها 

بالكالم،  بالتصّرف،  هو  بل  ال��دراس��ة، 

ما  هدهدة  بغناء  بالمالطفة،  بالعاطفة، 

أوالدها  تربي  األّم  بالعيش.  النوم،  قبل 

المرأة  كانت  ما 
ّ
فكل والعيش،  بالحياة 

التربية  كانت  ما 
ّ
كل أذكى،  أعقل،  أصلح، 

ووضع  البرمجة  ينبغي  لذلك  أفضل. 

البالد، من أجل رفع مستوى  الخطط في 

اإليمان، العلم والذكاء لدى السّيدات.

 عظيم
ٌ

التدبير المنزلّي: عمل
التدبير  المرأة،  وظائف  أه��ّم  ومن   

أؤمن  ال  ني 
ّ
أن يعلم  الجميع  المنزلّي، 

المجاالت  في  المرأة  تعمل  ال  أن  بفكرة 

مشكلة  ال  ال،  والسياسّية،  االجتماعّية 

تحقير  بذلك  قصدنا  إن  لكن  ذلك،  في 
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فالتدبير  ذنب.  فهذا  المنزلّي،  التدبير 

عمل  مهّم،  عمل  عظيم،  عمل  المنزلّي 

فإنجاب  المستقبل؛  لبناء  عمل  حّساس، 

لألسف  ونحن  عظيم،  جهاد  األط��ف��ال 

تنا، غفلنا عنه 
ّ
بسبب أخطائنا، أو عدم دق

هذه  مخاطر  ونشهد  الزمن،  من  لمّدٍة 

هذا  ذكرت  لقد  هذه،  أّيامنا  في  الغفلة 

؛ إّن هرم البالد، وانخفاض جيل 
ً
األمر مرارا

سيترك  القادمة،  األع��وام  في  الشباب 

لن  حينها  السّيئة،  المستقبلّية  آث��اره 

يمكننا  لكن  األم��ر.  معالجة  من  ن 
ّ
نتمك

تدارك األمر.

أهّم أشكال جهاد المرأة 
أشكال  أه���ّم  م��ن  األب��ن��اء  إن��ج��اب 

ووظائف  النساء  إلى  بالنسبة  الجهاد 

الحقيقة  في  هو  اإلنجاب  ألّن  النساء؛ 

تتحّمل  التي  فهي  المرأة،  ]صنعة[  فّن 

التي  وه��ي  وآالم��ه،  ومصاعبه  ه 
ّ
مشاق

تربية  ولوازم  أدوات  تعالى  الله  منحها 

أداة  يعط  لم  تعالى  والله  األط��ف��ال. 

ما جعلها لدى 
ّ
التربية هذه إلى الرجل، إن

والتحّمل،  الصبر  فأعطاها  السّيدات؛ 

ومنحها العاطفة واألحاسيس، وأعطاها 

في  لذلك؛  الجسمّي  والتركيب  القامة 

الواقع هذا فّن المرأة. فإذا لم نغفل عن 

هذا األمر في مجتمعنا، عندها سنتقّدم 

إلى االمام.

احترام المرأة من أولوّياتنا
وتكريمها  ال��م��رأة  اح��ت��رام  ال��ي��وم 

 وعناية 
ً
مسألة ينبغي إعطاؤها اهتماما
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في  المرأة  تصّرفات  ومسألة  ْين،  خاصَّ

في  العمل،  محيط  في  العائلة،  محيط 

االجتماع  محيط  في  السياسة،  محيط 

شيء، وكيفّية التصّرف مع النساء شيء 

العائلة  رجال  سواء   � الرجال  على  آخر. 

في  الرجال  أو  واألزواج،  واإلخوة  كاآلباء 

معها  يتصّرفوا  أن   � عملها  محيط 

النجابة  جانب  إلى  ومحّبة،  احترام   
ّ

بكل

ة، لذا يجب وضع الِخطط والبرامج 
ّ
والعف

المرأة،  وواجبات  المرأة،  تكريم  أجل  من 

بشكل  ال��م��رأة،  تجاه  واجباتنا   
ً
وأيضا

منفصل.

 فإّن يوم المرأة، متزامن 
ّ
لحسن الحظ

ويوم  اإلسالمية  الجمهورية  نظام  في 

السّيدة  العالمين  نساء  سّيدة  مولود 

الجميع  على   .O ال��زه��راء  فاطمة 

استطعنا  إذا  النقاط.  لهذه  االنتباه 

بشكل  ونقّرر  صحيح،  بشكل  ر 
ّ
نفك أن 

في  صحيح،  بشكل  ونعمل  صحيح، 

والزوجة،  واألّم  والعائلة  المرأة  قضّية 

فيمكننا حينها أن نطمئّن إلى مستقبل 

البالد.

. ومنحكم 
ً
جزاكم الله جميعكم خيرا

البركة. وبارك في حناجركم وصدوركم.
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خالصة الكالمالمواضيع الرئيسة

مهمة المداحين: 

ن�سر المعرفة في 

المجتمع

العواطف هي اأحد عوامل حفظ الدين، المعنوّيات، العقيدة، والأخاق في مجتمع ما، 

وعلى طول التاريخ. 

ن�سر  الفّني، من  والأداء  الفّني،  الأ�سلوب  الفّني،  البيان  وعبر  يتمّكن  اأن  المّداح  مهّمة 

المعرفة بين النا�ش. 

لو تخّطى الإن�ساد والأداء ال�سوابط ال�سرعّية، فهذا �سياع للفر�سة، 

ل م�سلحة من اإثارة الخافات والع�سبّيات )في المدائح( ل اليوم ول في زمن الإمام 

 .Qال�سادق

الجهاد الدوؤوب، حاجة للجميع، فكّل التقّدم، والح�سارة هما ببركة الجهاد الم�ستمّر،

لذلك  ..ل حاجة   R الأئّمة  العزاء في مجل�ش مولد  ُيقراأ  اأن  المفتر�ش  لي�ش من 

اأبداً.

خطيئة الغرب 

الكبرى في مو�سوع

المراأة

بهذه  محوه  يمكن  ل  ال��م��راأة،  بحّق  الغربّية،  الح�سارة  ارتكبته  ال��ذي  الكبير  ال��ج��رم 

ال�سرعة ول يمكن التعوي�ش منه بهذه ال�سرعة، كما ل يمكن تبيانه بهذه ال�سهولة،

المراأة كالرجل عند الل. ول فرق بين الثنين في طّي المراتب المعنوّية والإلهّية.

 التدبير المنزلّي عمل عظيم، عمل مهّم، عمل ح�ّسا�ش، عمل لبناء الم�ستقبل؛ واإنجاب 

الأطفال جهاد عظيم. 

في  �سحيح،  ب�سكل  ونعمل  �سحيح،  ب�سكل  ونقّرر  �سحيح،  ب�سكل  نفكر  اأن  ا�ستطعنا  اإذا 

ق�سّية المراأة والعائلة والأّم والزوجة، فيمكننا حينها الإطمئنان اإلى م�ستقبل الباد.

خطاب اإلمام الخامنئي { 
2013-05-01 R في لقاء جمٍع من مّداحي أهل البيت
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توصيات للمّداحين

ة. � 1
ّ
ع بمزايا حسنة من ناحية األخالق والتدّين والعف

ّ
التمت

ة.  � 2
ّ
البعد عن إيجاد تزلزل في مجال األخالق، التصّرفات والعف

االنتباة إلى طهارة اللسان، الباطن، القلب واليد  � 3

مستلزمات خلق المالحم

االبتعاد عن الخالفات الداخلّية والمحلّية. � 1

االبتعاد عن إيجاد أجواء التشاؤم وسوء الظّن. � 2

ع إلى الفاق الحقيقّية واليقينّية. � 3
ّ
الترويج لألمل، التفاؤل والتطل

مكانة المرأة ودورها

ال فرق بينها وبين الرجل في مسيرة التكامل والتعالي � 1

ال فرق بينها وبين الرجل في الحقوق االجتماعّية � 2

للمرأة امتيازات في بعض المسائل الشخصية والخاّصة، وبما تقتضيه  � 3

الطبيعة

ضرورت اهتمام المرأة بالعائلة وبحفظ األنس بالعائلة � 4

االهتمام بتربية األطفال.  � 5

ضرورت وضع البرامج من أجل رفع مستوى السّيدات وعلمهنَّ وذكائهّن. � 6

اء للمستقبل. � 7
ّ
ه عمل مهّم وبن

ّ
النظر إلى التدبير المنزلّي على  أن

ها. � 8
ّ
النظر إلى إنجاب األطفال على أنه جهاد المرأة وفن

يجب وضع الِخطط والبرامج من أجل تكريم المرأة، ومسؤوليات المرأة،  � 9

 واجباتنا تجاه المرأة.
ً
وأيضا

رنا بشكل صحيح، وقّررنا بشكل  � 10
ّ
نستطيع أن نضمن مستقبل بلدنا، إن فك

صحيح، وعملنا بشكل صحيح، في قضّية المرأة والعائلة واألّم والزوجة.



06-05-2013 م

كلمة اإلمام الخامنئي في لقاء الجهات 
المشرفة على إقامة االنتخابات
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اء؛ 
ّ
أرّحب بجميع اإلخوة واألخوات األعز

واإلسالمّية  الوطنّية  األم��ان��ة  حاملي 

في  منكم  واحد   
ّ

فكل والمهّمة.  الكبرى 

هذه  من  قسٍم  أّي  وفي  كان،  موقع  أّي 

يحمل  س��وف  ك��ان،  الكبرى  المجاميع 

 ،
ً
را

ّ
مؤث  ،

ً
أساسّيا  ،

ً
 مهّما

ً
على عاتقه عمال

 � إن شاء الله تعالى � وسوف 
ً
 وباقيا

ً
قّيما

الدستور  صيانة  مجلس  سواٌء  يؤّديه؛ 

لهذا  التابعة  المشرفة  والهيئات 

المحترمة  الداخلّية  وزارة  أم  المجلس، 

العظيمة  الشعبّية والرسمّية  والهيئات 

المرتبطة بهذا النظام، أم المسؤولون عن 

االنتخابّية  األجواء  وتوفير  األمن  حفظ 

السليمة، كالشرطة واآلخرين. 

نبش قبر حجر بن عدّي
قبل البدء بالمالحظات القصيرة التي 

سأعرضها عليكم، يجدر بي اإلشارة إلى 

األّي��ام؛  هذه  في  حدثت  أليمة  حادثة 

والتي هي بنفسها حادثة مّرة، وتحكي 

 عن أياٍد خفّية كثيرة؛ حادثة نبش 
ً
أيضا

بن  حجر  القدر،  الجليل  الّصحابي  قبر 

الله تعالى وسالمه عليه(  عدّي )رضوان 

ة هذا العظيم. هذه القضّية 
ّ
وهتك جث

مؤلمة من عّدة جهات: 

1-حادثٌة م�ؤلمة ومفجعة

فهي نفسها إهانة لصحابّي هو من 

حوارّيي  ومن   ,Pالنبّي صحابة  أكابر 

سبيل  في  وشهيد   Qالمؤمنين أمير 

وأربعمائة  ألف  بعد  قبره  فُيفتتح  الله، 

ها لحادثة 
ّ
عام، وُيخرج جسده، وُيهان، إن

 ومحزنة.
ً
مؤلمة جّدا

2-اأفكار فا�سدة ومتحّجرة

أخرى،  مرارة  هناك  هذا،  إلى   
ً
مضافا

المسلمين  جماعة  في  هناك  أّن  وهي 

يعتبرون   
ً
أشخاصا اإلسالمّية،  واألّم��ة 

فة 
ّ
بأفكارهم الفاسدة والمتحّجرة والمتخل

والمبّرزين  األكابر  تعظيم  والخرافّية، 

والشخصّيات النورانّية في صدر اإلسالم، 

 لمصيبة. هؤالء 
ً
ها واقعا

ّ
؛ إن

ً
 وكفرا

ً
شركا

ه��َدَم  الذين  أنفسهم  األشخاص  هم 

البقيع.  األئّمةRفي  قبور  أسالفهم 

اإلسالمّي  العالم  اليوم، نهض  ذلك  في 

إلى  الهندّية  القاّرة  شبه  من  ضّدهم، 

 
ً
أيضا لقاموا  يجرؤون  كانوا  ولو  أفريقيا. 

وّسووه   ،P المطّهر  النبّي  قبر  بهدم 

باألرض. أنظروا أّي فكر فاسد، وأّي روحّية 

قذرة، وأّي أناس سّيئي التفكير، يريدون 

وا احترام العظماء ويهتكوهم 
ُ

أن ينقض

من   
ً
ا جزء هذا  ويعّدون  الطريقة،  51بهذه 
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ه في ذلك 
ّ
تكاليفهم الدينّية! اعلموا، أن

الوقت، حين هدموا قبور البقيع، اعترض 

إلى  أقصاه  من  اإلسالمّي  العالم  عليهم 

اإلسالمّي  العالم  هّب   
ُ

قلت وكما  أقصاه. 

إلى   � الهند  من   � شرقه  من  بوجههم؛ 

غربه.

3-اأنتم الم�سرك�ن

ه���ؤالء ي��ق��وم��ون ب��ه��ذه األع��م��ال 

هي  األعمال  هذه  أّن  بحّجة  الخبيثة، 

أحدهم  قبر  إلى  الذهاب  وهل  عبادة! 

تعالى،  الله  م��ن  ل��ه  المغفرة  وطلب 

الجّو  ذلك  في  للنفس  المغفرة  وطلب 

المعنوّي والروحّي شرك؟ الشرك هو أن 

 في أيدي سياسات 
ً
يصبح اإلنسان أداة

إي  آي  والسي  البريطانّية  التجّسس 

قلوب  األعمال  بهذه  وُيحِزن  األميركّية، 

ويؤذيها.  المسلمين 

والعبودّية  الطاعة  يعّدون  ال  هؤالء 

 ،
ً
ش��رك��ا األح��ي��اء  للطواغيت  وال��خ��ن��وع 

هذه   !
ً
شركا العظماء  احترام  ويعتبرون 

التكفيرّية  الحركة  ذاتها.  بحّد  مصيبة 

العالم  في  اليوم  المنتشرة  الخبيثة 

التمويالت-  بعض  بفضل  اإلس��الم��ّي 

ول���ألس���ف ه�����ؤالء ي��م��ل��ك��ون ال��م��ال 

مصائب  من  واح��دة  هي  واإلمكانّيات- 

اإلسالم.

4-لن تخدعنا م�ؤامراُتكم

في  الشيعة  أظهر  لقد  الله،  بحمد 

أّي مكان كانوا � سواًء هنا أو في العراق 

يواجه  مكان  أّي  في  أو  باكستان،  في  أو 

المستجّدة  القضّية  هذه  الشيعة  فيه 

الفكرّي.  بالنضوج  عون 
ّ
يتمت هم 

ّ
أن  �

أن  األعمال  هذه  خالل  من  العدّو  يريد 

ة؛ 
ّ
والسن الشيعة  بين  الصراع  نار  يؤّجج 

العائلة  الكبير،  الشيعّي  المجتمع  لكّن 

ها 
ّ
أن أظهرت  البيت،  أهل  ألتباع  الكبيرة 

اإلخوة  أّن  كما  األالعيب.  بهذه  تنخدع  ال 

األماكن،  من  كثير  في  ة 
ّ
السن أهل  من 

 
ً
أيضا أظهروا  لقد  العمل؛  هذا  أدانوا  قد 

أن  ينبغي  ما  وهذا  وبصيرتهم.  وعيهم 

التي  القضايا،  من  ليست  هذه  يستمّر. 

 ليومين أو ثالثة أو خمسة 
ً
تثير ضجيجا

لم  وإن  نسى. 
ُ
ت ثّم  ومن  أسبوع،  أو  أّيام 

المسلمين،  قبل  من  اإلدان��ة  بأشّد  ��َدْن 
ُ
ت

العلم  أه��ل  م��ن  األك��اب��ر  يقم  ل��م  وإن 

بوظائفهم  والسياسّيين  والمتنّورين 

لن  الفتنة  ف��ه��ذه  ه���ؤالء،  مقابل  ف��ي 

البالء  ستجّر  بل  األمكنة،  بهذه  تنحصر 

وسوف  اإلس��الم��ّي،  المجتمع  روح  على 

. عليهم أن 
ً
 فيوما

ً
تمتّد هذه النيران يوما

يقفوا بوجه هذه الفتن؛ سواًء بالوسائل 

الفتاوى  إصدار  طريق  عن  أو  السياسّية، 

الدينّية، أو عن طريق المقاالت التنويرّية 

والسياسّية  الفكرّية  والنخب  للمتنّورين 

في العالم. 

األي��ادي  أّن  إلى  االلتفات  ينبغي 

نفسها  عن  تفصح  ل��ألع��داء  الخفّية 

يمكن  ال  أمر  وهذا  األعمال؛  هذه  في 
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الذين  أولئك  عنه.  التغاضي  لإلنسان 

جيج 
ّ

الض ويثيرون  المآتم  يقيمون 

اآلثار  أحد  هدم  أجل  من  العالم  في 

ال��ق��دي��م��ة، ي��س��ك��ت��ون م��ق��اب��ل ه��ذه 

الظاهرة؛ سواٌء المؤّسسات الدولّية، أم 

السياسّيون  أم  العالمّية،  الشخصّيات 

هؤالء؛  القلوب  عمي  يدعمون  الذين 

هذه  في   
ً
يدا لهم  أّن  إلى  يشير  هذا 

األيادي  ظهر 
ُ
ت القضّية  هذه  المسألة؛ 

لهؤالء. الخفّية 

]الفجر:  بالمرصاد{  رّب��ك  }إّن  اعلموا 

يكيدون  هم 
ّ
}إن تعالى:  الله  يقول   ]14

هم 
ّ
{ ]الطارق:15-16[، إن

ً
 وأكيد كيدا

ً
كيدا

مكرهم  الله سيغلب  مكر  لكّن  يمكرون، 

، وهذه الحركة التي تريد أن تقف 
ً
حتما

اإلسالمّية  األّم��ة  حاد 
ّ
ات أمام  عثرة  حجر 

ف.
ّ
وتقّدمها، سوف تتوق

الحدث المهّم
األربع  امتداد  على  االنتخابات  مسألة 

مسألة  ك��ان��ت  ه���ذه،   
ً
س��ن��ة والثالثين 

العاّمة  الحركة  لحياة  ومجّددة  مصيرّية 

السنوات،  هذه  امتداد  على  بلدنا.  في 

في  المقامة  االنتخابات  هذه  استطاعت 

الثالثين،  عددها  تجاوز  والتي  مّرة،   
ّ

كل

صناديق  أم��ام  الشعب  فيها  وحضر 

المصائب  من  جملة  تدفع  أن  االقتراع، 

 
ً
وروحا جديدة،  قّوة  تنفخ  وأن  البالد،  عن 

جديدة، في جسد البلد والشعب والثورة؛ 

هي  ع��ّدة،  وألسباب   ،
ً
أيضا المّرة  وه��ذه 

أهّم من بعض االنتخابات الماضية؛ إذ إّن 

 � اإلشارة  تّمت  وكما   � اآلن  األسباب  أحد 

هو اجتماع انتخابات رئاسة الجمهورّية، 

وانتخابات المجالس البلدّية، وفي بعض 

لبعض  الفرعّية  االنتخابات  المناطق، 
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.
ً
االنتخابات األخرى معا

الجمهورّية  رئاسة  انتخابات  إّن 

، وانتخابات المجالس البلدّية 
ً
مهّمة جّدا

 .
ً
مهّمة جّدا

ولنلتفت إلى أّن االهتمام بانتخابات 

رئاسة الجمهورّية ال يمكنه التقليل من 

في  البلدّية  المجالس  انتخابات  أهّمّية 

نا 
ّ
إن والنخبة.  والناس  المسؤولين،  أعين 

إذ نوكل األعمال والقرارات إلى الشعب، 

ومن  بالمدينة   
ً
مرورا القرية  على صعيد 

أمر  لهو   ،
ّ

ككل الوطن  صعيد  على  ثّم 

. المجالس البلدّية مظهر لمثل 
ً
مهّم جّدا

هذا األمر. كما أّن أهمّية مؤّسسة رئاسة 

الجمهورّية واضحة. فالقانون األساسّي 

هذه   
ّ

ك��ل للبلد،  المرعّية  واألن��ظ��م��ة 

الفّعالّية والجهد واإلمكانّيات والميزانّية 

أمام  تقع  األه��داف  تحقيق  ومسارات 

الجهاز الرسمّي ورئيس الجمهورّية؛ لذا 

هي فائقة األهمّية.

 من مفاخر
الجمهورّية اإلسالمّية

من  البلد،  في  االنتخابات  إج��راء  إّن 

ذلك  في  اإلسالمّية.  الجمهورّية  مفاخر 

عن  الحديث  فيه  ج��رى  ال��ذي  ال��ي��وم، 

من  اب��ت��داًء  البلد،  ه��ذا  في  االنتخابات 

الجمهورّية  المشروطة وإلى عهد  حركة 

من  يكن  ل��م  ذل��ك  قبل   � اإلس��الم��ّي��ة 

الحقيقة،  ففي   � الكالم  لهذا  معنى 

حماسّية  واقعّية  انتخابات  تحدث  لم 

شاملة وعاّمة بالمعنى الواقعّي للكلمة،. 

في  واقعّية  انتخابات  حدثت  لو  ى 
ّ
وحت

ها لم تكن 
ّ
 أن

ّ
زمن النهضة الشعبّية، إال

اإليرانّي،  الشعب  طموحات  بمستوى 
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القرى  أقاصي  من  الناس  يأتي  حيث 

يعرفون،  هم  االق��ت��راع،  صناديق  إل��ى 

ه��م ي��ع��ل��م��ون، ه��م ي��ق��ت��رع��ون؛ ه��ذا 

الجمهورّية  في  سوى  يحدث  لم  األمر 

هو  العظيم  إمامنا  وك��ان  اإلس��الم��ّي��ة، 

لهذا  والمهندس  والمصّمم  المبتكر 

البداية على وجوب  البناء. لقد أصّر منذ 

السرعة  وجه  على  ع��اّم  استفتاء  إج��راء 

لتعيين النظام الرسمّي في الجمهورّية 

اإلسالمّية.

ً
 من 50 يوما

ّ
بعد أقل

بعد  هذا  يحدث  العالم,  ثورات  في 

 
ً
وأحيانا سنوات،  خمس  أو  أربع  أو  ثالث 

الجمهورّية  ف��ي  لكن  ذل��ك؛  م��ن  أكثر 

وشامل  عاّم  استفتاء  جرى  اإلسالمّية، 

انتصار  على   
ً
ي��وم��ا  50 م��ن   

ّ
أق��ل بعد 

الغفيرة  الجموع  تلك  وج��اءت  ال��ث��ورة، 

االقتراع،  صناديق  إلى  العالية  والنسب 

فهي  ص��ّوت��وا،  لمن  هم  أّم��ا  واقترعت. 

هي  األساسّية  المسألة  أخ��رى؛  مسألة 

هم 
ّ
أن وجودهم   

ّ
بكل برهنوا  الناس  أّن 

هم مستعّدون 
ّ
حاضرون في الميدان، وأن

الخطط  ورسم  القرارات  واتخاذ  للعمل 

بنة 
ِّ
الل ُوض��ع��ت  حينذاك  للمستقبل. 

واستمّر  له،  ّس��س 
ُ
أ األم��ر،  لهذا  األول��ى 

بعدها. 

بحضوركم نبقى
ف���ي بداية الث���ورة، حي���ث لم يكن 

زم 
ّ

عّد بع���د، وكان من الال
ُ
الدس���تور قد أ

تشكيل مجلس الخبراء، لم تمِض بضعة 

ى اس���تدعى اإلم���ام مجلس 
ّ
أش���هر حت

قي���ادة الثورة إلى قّم. كن���ت أنا من بين 

المدعّوين. تعاطى اإلمام معنا بحّدة: ِلَم 

قدمون على تش���كيل مجلس يمكنه 
ُ
ال ت

أن يعّد الدستور؟ كان اإلمام يرى أّن األمر 

ر. هذه هي طبيع���ة الجمهورّية 
ّ
ق���د تأخ

اإلس���المّية؛ وهذه الطبيعة باقية بحمد 

الله ف���ي الجمهورّي���ة اإلس���المّية. أراد 

الكثيرون أن يجعل���وا االنتخابات باهتة، 

أن يؤّجلوه���ا ع���ن موعدها المق���ّرر، أن 

يفقدوا حضور الش���عب فيه���ا أهّمّيته 

ورونق���ه � لديهم دوافعهم للقيام بهذا 

قوا 
ّ
ه���م أخفقوا؛ ول���م يوف

ّ
العم���ل � لكن

قوا بعد ه���ذا بعون 
ّ
إل���ى اآلن، ول���ن ُيوف

الله تعال���ى. لماذا يطمحون إلى التقليل 

من أهمّي���ة االنتخابات؟ ألّن العدّو يعلم 

أّن قوام الجمهورّية اإلس���المّية يستند 

إلى مش���اركة الش���عب. في الجمهورّية 

الش���عب  يحض���ر  ل���م  إن  اإلس���المّية، 

ف���ي الميادين، ف���ال قيم���ة للجمهورّية 

اإلس���المّية. الجمهورّي���ة اإلس���المّية ال 

���ص بوجود أربعة مس���ؤولين على 
ّ
تتلخ

ش���اكلتي؛ الجمهورّية اإلسالمّية  تعني 

، والحركة 
ً
مشاركة الشعب اإليرانّي عاّمة

العاّمة نحو تحقيق األه���داف واألمانّي 

الكب���رى والعملّي���ة؛ ه���ذا ه���و معن���ى 

الجمهورّية اإلسالمّية.
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اإلسالمّية  الجمهورّية  اعتماد  إّن 

مشاعر  على  الشعب،  قلب  على  وقّوتها 

الشعب  عقل  على  وأحاسيسه،  الشعب 

وفكره وبصيرته.

هم]األعداء[ إذ لم يس���تطيعوا، مع 
ّ
إن

 هذه الجهود على امتداد الس���نوات 
ّ

كل

األرب���ع والثالثي���ن، زعزع���ة الجمهورّية 

 أيمكن لهذا 
ّ

اإلسالمّية، فبفضل هذا؛ وإال

العالم الماّدي، وهذا العالم المس���تكبر، 

وهذه القوى الظالمة والقاسية والخبيثة، 

 مع هذه 
ً
أن تس���مح ببق���اء نظ���اٍم حّي���ا

المس���ّوغات التي تملكه���ا الجمهورّية 

اإلس���المّية؟ انظ���روا م���اذا يفعلون مع 

البل���دان الت���ي انطلقت فيه���ا الثورات 

باس���م اإلس���الم؛ يمارس���ون الضغ���وط 

بالقّوة،  رغباتهم  عليها. يفرضون عليها 

يجبرونهم.

الفضل لكم
ل���م ت��ح��ص��ل ه����ذه األم������ور في 

على  يقدروا  لم  اإلسالمّية؛  الجمهورّية 

ذلك. يريد العدّو أن يفرض رغباته على 

تستسلم  وأن  اإلسالمّية،  الجمهورّية 

وهذا  ألوامرهم؛  اإلسالمّية  الجمهورية 

يمكن أن يحصل حين تكون الجمهورّية 

اإلس��الم��ّي��ة ض��ع��ي��ف��ة. ال��ج��م��ه��ورّي��ة 

اإلسالمّية تستمّد قّوتها من الشعب؛ ال 

موجودة؛  تكون  أن  القّوة  لهذه  يريدون 

امتداد  على  انتخاباتنا،  جميع  ففي  لذا، 

هذه السنوات، بدأت الدعايات اإلعالمّية 

أي  االنتخابات؛  موعد  قبل  دنا 
ّ

ض للعدّو 

ووسائلنا  مسؤولونا  يبدأ  أن  قبل  ��ه  
ّ
إن

أجل  م��ن  بالعمل  وصحفنا  اإلعالمية 

ة ويبدأ 
ّ
االنتخابات، كان العدّو يضع خط

.
ً
بتنفيذها؛ واألمر كذلك هذه المّرة أيضا

ال��م��ّرة  ه��ذه  ���ه 
ّ
أن معلومات  لدينا 

الرسمّية  العدّو  إعالم  وسائل  أّن   ،
ً
أيضا

حيثما  ع��م��ل��ت  وه���ي   � وال��م��ع��روف��ة 

استطاعت ضّد الجمهورّية اإلسالمّية  � 

ط منذ فترة، تضع الخطط، والبرامج، 
ّ
تخط

مسألة  م��ع  يتعاملون  ال��ن��اس  لجعل 

بذلك  باشروا  وقد  ببرودة؛  االنتخابات 

أوسع  طاتهم 
ّ
مخط إّن  بالنتيجة،   ،

ً
أيضا

بكثير من هذا؛ يريدون ثني الناس عن 

الحضور أمام صناديق االقتراع، يريدون 

البالد  إدارة  في  يشارك  ال  أن  للشعب 

يحضر  ال  أن  له  يريدون  أمورها؛  ي 
ّ
وتول

في الساحات؛ لذا هم يسعون جهدهم. 

 في الميادين، 
ً
لو لم يكن الشعب حاضرا

مضاعفة  س��ه��ول��ة   
ّ

ب��ك��ل ألم��ك��ن��ه��م 

هجومهم عّدة مّرات. إّن حضور الشعب 

العزيز.  وبلدنا  اإلسالمّي  النظام  يصون 

عوامل  يقّوي  من  هو  الشعب  حضور 

ويزيد  علمنا،  يطّور  فينا:  والقّوة  القدرة 

لدينا  آلّيات اإلدارة  من بصيرتنا، ويطّور 

ورها على امتداد هذه السنوات 
ّ
� كما ط

بسبب  الشعب،  حضور  بسبب  فهذا   �

دوافع الشعب؛ يريدون لهذه الدوافع أن 
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تزول، لذا يسعون لتبهيت ]للتقليل من 

شأن[ هذه االنتخابات.

القانون فوق الجميع
وبهّمة  تعالى  الله  بفضل  أق��ول؛ 

تعالى،  الله  ش��اء  إن  العزيز،  الشعب 

االنتخابات  ه��ذه  ستكون  وبتوفيقه، 

لدينا  انتخابات  أفضل  إحدى  المقبلة، 

العدّو  يسعى  بالطبع،   .
ً
حماسة وأكثرها 

في  فعل  كما   � الشعب  جهود  إلبطال 

من  كان   
ً
أيضا فهذا   �]2009[88 العام 

على  بعضهم  فقد حملوا  العدّو؛  أفعال 

وأن  للقانون،  مخالفة   
ً
أم��ورا ع 

ّ
يتوق أن 

عات، وإلى 
ّ
يسعى على أساس هذه التوق

وقوف الناس بوجه النظام؛ وقد أخفقوا � 

 � بعون الله تعالى.
ً
حتما

لمنع حصول  األساسّي  السبيل  وإّن 

هو  االنتخابّية،  المشاكل  ه��ذه  مثل 

على  ذلك.  على  د 
ّ
أؤك بالقانون؛  االلتزام 

من  نقطة   
ّ

كل في  الشعب  أفراد  عموم 

نقاط البالد، في المدينة، في القرية، في 

 
ّ

كل وفي  الكبرى  المدن  في  العاصمة، 

األمر  إلى تحقيق هذا  أن يسعوا  مكان، 

كالمه  يكون  أن  م 
ّ
يتكل من   

ّ
كل أّن  وهو 

ينتظر  من   
ّ

ك��ل القانون؛  أس��اس  على 

موافقة  عاته 
ّ
توق تكون  أن  ع, 

ّ
ويتوق

السنة  تلك  في  الذين  أولئك  للقانون. 

لو  الخسائر،  تلك  والشعب  البلد  حّملوا 

موا للقانون لما حدث ما حدث. 
ّ
كانوا سل

ينّص القانون على أّن من لديه اعتراض 

السنة  تلك  ف��ي  وليعترض.  فليأِت 

أنا طلبت من مجلس صيانة  ى 
ّ
قيل؛ حت

 
ً
أيضا الوقت  م��ّددوا  وحينها  الدستور، 

فرز  ُيَعْد 
ْ
ل
َ
ف وقلنا  األص��وات؛  فرز  إلعادة 
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 صندوق 
ّ

األصوات بالعدد المعقول ولكل

ي��ري��دون��ه؛ ح��س��ٌن، ل��م ي��رض��وا! كانت 

معقولة؛  وغير  منطقّية،  غير  أعمالهم 

فوا البالد ميزانّيات كبيرة. حسٌن، 
ّ
لقد كل

فالبلد يعلو على هذه المسائل.

قوّي.  اإلسالمّية  الجمهورّية  نظام 

اإلصبع  ووضع  التخريبّية،  األعمال  هذه 

رِضخ 
ُ
في العين، وهذا اإلزعاج واألذّية، ال ت

واجهت  لقد  اإلس��الم��ّي��ة.  الجمهورّية 

هذه  امتداد  على  اإلسالمّية  الجمهورّية 

السياسات  أن���واع  مختلف  السنوات 

ها تقّدمت على الرغم 
ّ
والسياسّيين؛ لكن

 هذه 
ّ

 هذه المعارضات وكل
ّ

من وجود كل

 �؛ وهكذا 
ً
الزوايا � التي كانت توجد أحيانا

الجمهورّية  األّي��ام.  ق��ادم  في  ستكون 

الكالم.  بهذا  تتزحزح  ل��ن  اإلس��الم��ّي��ة 

فوا البلد خسائر. وإن الطريق 
ّ
بالنتيجة، كل

لعدم تكليف البلد الخسائر هو االلتزام 

المسؤولون  أّيها  لكم  بالقانون. وصّيتي 

خذوا 
ّ
ات هي:  االنتخابات  عن  المحترمون 

التي  الكريمة  اآلية  في   .
ً
معيارا القانون 

األمانة  أداء  إل��ى  اإلش��ارة  تّمت  ليت، 
ُ
ت

إلى  األمانات  ت��ؤّدوا  أن  يأمركم  الله  }إّن   �

هو  األم��ان��ة  أداء  ]ال��ن��س��اء:58[�  أهلها{ 

في  سواًء  القانون؛  لنّص   
ً
طبقا بالعمل 

بالنسبة   � الصالحّيات  تحديد  مرحلة 

إلى  بالنسبة  أو  الجمهورّية،  رئيس  إلى 

األخ��رى  ال��م��وارد  أو  البلدّية،  المجالس 

التي سوف نواجهها � وسواًء في مرحلة 

حماية  مرحلة  في   
ً
وأيضا األصوات،  فرز 

األصوات والصناديق. ينبغي مراعاة نّص 

القانون، بمنتهى األمانة، والتي كانت وال 

زالت كذلك بحمد الله إلى اآلن. 

 الصبر الثورّي
انتخابات،   

ّ
ك��ل في  البديهّي  من 

ال   � مبتغاه  إل��ى  البعض  يصل  ال  أن 

االنتخابات؛  في   
ً
خاسرا أسّميه  أن  أريد 

تعبير  اس��ت��خ��دام  علينا  ينبغي  ال 

العبارات  هذه  وأمثال  والرابح  الخاسر 

إذا  ال��م��ادّي��ة.  الغربّية  واالص��ط��الح��ات 

أداء  أج��ل  من  االنتخابات  نخوض  ا 
ّ
كن

وخسارة  رب��ح  هناك  فليس  التكليف، 

األمر  هو  هكذا  هؤالء.  اعترض  حسٌن،   �

القاضي،  إل��ى  اإلن��س��ان  يذهب  عندما 

فالشخص  حكمها؛  المحكمة  تصدر 

واآلخر   ،
ً
مسرورا يكون  مبتغاه  نال  الذي 

؛ على الشخص اآلخر أن ال 
ً
يكون منزعجا

؛ 
ّ

ها عملت خالف الحق
ّ
هم المحكمة أن

ّ
يت

أساس  على  وتعمل  محكمة،  فهي  ال، 

بالنتيجة، يستاء، ويكون  ه 
ّ
لكن القانون؛ 

 ما يحصل 
ّ

غير راٍض. علينا أن نتحّمل كل

 على أساس القانون؛ علينا 
ً
ويكون قائما

هو  هذا  الدرس؛  هذا  م 
ّ
نتعل أن   

ً
جميعا

الثورّي.  التحّمل  هو  الثورّي، هذا  الصبر 

نسأل الله تعالى أن يهدي القلوب إلى 
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ما هو األفضل للبلد.

البلد،  في  العليا  التنفيذّية  اإلدارة 

 
ً
كلمة إّن  مهّم.  وعمل  كبير،  أم��ر  هي 

 
ً
 صغيرا

ً
 قد تترك أثرها؛ وإّن عمال

ً
واحدة

 من قبل المسؤولين التنفيذّيين 
ً
أو كبيرا

� كرئيس  البالد  المستوى في  الرفيعي 

؛ األجهزة 
ً
الجمهورّية، والوزراء � يترك أثرا

 كذلك. خدماتهم لهذا 
ً
التنفيذّية أيضا

أن  الله  قّدر  ال  الكبير؛  تأثيرها  لها  البلد 

يترك تقصيرهم آثاره السلبّية الكبيرة. 

أن  نريد  الذين  نحن  علينا  يوجب  هذا 

ة.
ّ
ي الدق

ّ
ننتخب، توخ

سيهدي الله قلوبنا
واالستعداد  والتدّين،  االلتزام،  لنِزِن 

للتشخيص.   
ً
طبقا ولنعمل  والقدرات؛ 

نريد  الذين  نحن  وأنتم،  أنا  خضنا  إذا 

التصويت، الميدان بنّية صادقة وخالصة 

ومن أجل أداء التكليف ومستقبل البلد، 

في  تعالى  الله  فإّن  القرار،  خاذ 
ّ
ات وأردنا 

الله  إن  قلوبنا،  سيهدي  الصورة  هذه 

يكون  أن  بشرط  القلوب  يهدي  تعالى 

صدد  في   
ً
واقعا الشعب  أف��راد  عموم 

إّن   ،
ً
م��رارا قيل  لقد  بتكليفهم.  القيام 

وتكليفه  للشعب،   
ّ

حق هي  االنتخابات 

، وأن نقوم 
ّ

، علينا أن نستنقذ الحق
ً
أيضا

وهذه  وجه.  أكمل  على  بتكليفنا   
ً
أيضا

ر هذا األمر.
ّ
االنتخابات توف

فلتكن هذه مواصفاته
الذين يريدون دراسة  على األشخاص 

على  بناًء  القرارات  خذوا 
ّ
ويت الصالحّيات، 

إلى  األمور  أن يلحظوا جميع  ذلك، عليهم 

رئيس  يكون  أن  ينبغي  بعضها.  جانب 

 ،
ً
، مبدئّيا

ً
، مقاوما

ً
، شعبّيا

ً
الجمهورّية فّعاال

 
ً
ذا

ّ
 بالقوانين والمقّررات � منف

ً
، ملتزما

ً
مدّبرا

 
ً
للقوانين � كما ينبغي أن يكون متحّسسا

ش��رائ��ح  مختلف  يلحظ  ال��ن��اس،  آلالم 

التي  الخصائص  ه��ي  ه��ذه  المجتمع؛ 

انتخاب من نريد تسليمه  بدوٍر في  تقوم 

الشعب،  نحن  للبالد.  التنفيذّية  المفاتيح 

أحد:  يقولّن  ال  المجال.  هذا  في  يقّرر  من 

الواحد؟  الشخص  أنا  رأي��ي  ر 
ّ
سيؤث م��اذا 

هذه  م��ن  ل 
ّ
تتشك األص���وات  فماليين 

األصوات اآلحادّية. على الجميع أن يشعر 

الله.  بإذن  الميدان  بالمسؤولّية وسيردون 

من  تعالى.  الله  بعون  سيحصل  ما  وهذا 

وتقّدمه،  وصيانته  البلد،  أمن  أّن  د 
ّ
المؤك

العاّمة  المشاركة  خ��الل  م��ن  س��ي��زداد 

ن 
ّ
للشعب وبنسبها العالية، وسوف يتمك

 أخرى 
ً
هذا البلد بعون الله أن يخطو خطوة

نحو األهداف العليا للثورة اإلسالمّية.

بعونه  يهدي  أن  المتعالي،  الله  نسأل 

، سواًء التنفيذّيين، والمسؤولين، 
ً
قلوبنا جميعا

بما  لنقوم  الشعب،  أفراد  والمشرفين، وعموم 

والسالم  للبلد.  مصلحة  فيه  وما  له،  رضا  فيه 

عليكم ورحمة الله وبركاته.



08-05-2013 م

خطاب اإلمام الخامنئي { 
في لقاء جمع من الهيئات التعليمّية

يلتقي سماحته سنويًا بحشد من المعّلمين وأركان مديريات التربية 
 والتعليم بمناسبة عيد المعلم في الجمهورية اإلسالمية, 

وهو يوم استشهاد الشهيد مرتضى مطهري.
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اإلخ��وة  أّي��ه��ا   
ً
جميعا بكم  أرّح���ب 

كم 
ّ
بأن ون 

ّ
تعتز من  يا  اء، 

ّ
األع��ز واألخوات 

تعملون في مجال التعليم والتربية في 

ستعملون  كم 
ّ
أن أو  اإلسالمي،  المجتمع 

في هذا المجال في األّيام الالحقة؛ وهذا 

، فخر كبير. 
ً
واقعا

ن���ا إذ نحي���ي ذك���رى ش���هيدنا 
ّ
إن

المرح���وم الش���هيد  الكبي���ر،  العزي���ز 

الل���ه  )رض���وان  مطّه���ري)1(  مرتض���ى 

عليه(، وكذا ش���هداء التربية والتعليم 

لون 
ّ
ب � الذين يمث

ّ
مي���ن، والطال

ّ
� المعل

أجمل وأعظم مشاهد الدفاع المقّدس، 

نطلب من الله سبحانه أن يحميكم وأن 

 فوق رؤوس���كم أّيها 
ً
تكون ي���ده دوما

التربية  اء ومس���ؤولي 
ّ
م���ون األعز

ّ
المعل

والتعلي���م، وأن تصب���ح هذه الش���جرة 

 أكثر 
ً
 فيوما

ً
المثم���رة والمباركة، يوم���ا

 لبلدنا وش���عبنا.
ً
بركة

الفيلسوف  الثورة,  ر 
ّ
ومفك الطباطبائي  والعالمة  الخميني  اإلمام  تلميذ  مطهري,  الشهيد  الله  آية   )1(

المدارس  في  وكتاباته  محاضراته  في  وكلماته  اإلمام  أفكار  ترجم  الذي  والعقل  األصيل,  والنابغة 
األفكار  وشجاعة  بقوة  وواج��ه  الشباب,  جيل  وخاطب  وبعدها,  الثورة  انتصار  قبيل  والجامعات 
االلتقاطية والمتحّجرة وكذلك التيارات الفكرية العلمانية والماركسية آنذاك. تمّيز بسعة إطالعه, 
م 

ّ
وبرهانه المتين, وسالسة بيانه وعمقه في آن وتناسبه مع متطلبات العصر وجيل الشباب, .. تأل

 لفقده, دعا جيل الشباب والطالب إلى عدم ترك قراءة كتبه واالستفادة من فكره.
ً
اإلمام كثيرا

التربية  في  بأعمالها  وتقوم  تشرف  مركزية  ولجان  مؤسسات  والتربية,  التعليم  وزارة  من  يتفّرع   )2(
والتعليم, وقد يقال مديريات التعليم..

ئق
ّ

التعليم: المقام الال
، هذه الجلسة هي من أجل تكريم 

ً
أّوال

ينبغي  ما  بهم.  واالحتفاء  مين 
ّ
المعل

� سواًء  والتعليم  التربية  باب  طرحه في 

والتعليم)2(،  للتربية  المركزّية   اللجان 

في  المنتِظمة  التدريس  صفوف  أم 

على  ُيطرح  ما   
ً
غالبا  � البالد  أنحاء  ة 

ّ
كاف

ما  التنفيذيين؛  والعاملين  المسؤولين 

هو  لنا،  األولى  بالدرجة  مهّم  اليوم،  هو 

لمقام  ئق 
ّ

الال القلبّي  االحترام  نظهر  أن 

ع 
ّ
يتمت أن  هو  األصل  والتعليم.  التربية 

المجتمع  في  زمة 
ّ

الال بالمنزلة  م” 
ّ
“المعل

ه لقصر نظر كبير، أن يضع 
ّ
اإلسالمّي. وإن

 سائر 
ّ

اإلنسان عمل التعليم في مصاف

يكون  بحيث  الُمتعارفة،  الحياة  مشاغل 

لقمة  اكتساب  أج��ل  من  فقط  وسيلة 

الحياة؛  على  اإلنسان  ويساعد  العيش، 

يؤّمن الخبز ويساعد على تمضية الحياة؛ 
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هذا ال حقيقة له، والتعليم ليس كذلك، 

األخرى؛  األعمال  مستوى  في  ليس  وهو 

.
ً
ه يفوقها شرفا

ّ
إن

التربية  حقيقة  إل��ى  التفتنا  إذا 

 
ً
واقعا علينا  م، 

ّ
المعل ومنزلة  والتعليم 

وينحت  يصقل  بمن  المسألة:  نشّبه  أن 

عليه  يضفي  بحيث   ،
ً
ثمينا  

ً
ج��وه��را

القيمة واألهّمّية. هذه الجواهر الثمينة 

الشعب،  أطفال  وأطفالنا،  أوالدن��ا،  هي 

بجميع  المستقبل  جيل  لون 
ّ
يشك الذين 

وي��وج��دون��ه.  وم��م��ّي��زات��ه،  خصائصه 

هذه  لون 
ّ
تشك م��ن  مين 

ّ
المعل أن��ت��م 

الشخصّيات، تصقلونها. ليست المسألة 

 
ً
أو تعطوا درسا أن تلقوا كلمتين،  مجّرد 

؛ جميع تصّرفاتكم، حركاتكم، 
ّ

في الصف

طريقتكم، أخالقكم، تترك أثرها بصورة 

المستهَدف  المخاطَب  هذا  في  مباشرة 

له. وما تزرعوه في ذهنه 
ّ
شك

ُ
ي[، وت

ّ
]المتلق

 تحت عنوان التعليم، هو من أكثر 
ً
أيضا

بعد  اإلنسان.  ذهن  في  بقاًء،  الحقائق 

، يبقى في ذهن 
ً
ين عاما

ّ
خمسين، أو ست

اإلنسان الكثير من التفاصيل التي قالها 

م له، والكثير من الخصائص التي 
ّ
المعل

بتصّرفاته،  للتلميذ  م[ 
ّ
]المعل ينقلها 

بأخالقه، بطريقة كالمه، وطريقه تعامله 

 
ً
أحيانا اإلنسان.  في  تبقى  التالميذ،  مع 

ال   
ً
وأحيانا ذل��ك،  إل��ى  اإلنسان  يلتفت 

في  التفات  دون  نسير  يلتفت؛ جميعنا 

مون الجزء 
ّ
 المعل

ّ
الطريق نفسه، الذي خط

بالغ  أمر  وهذا  نفوسنا؛  في  منه  األكبر 

األهمّية.

نحو األهداف اإلسالمّية
إلى  يصل  أن  يريد  ال��ذي  البلد  إّن 

العلم  إلى  وال��رف��اه،  الغنى  إلى  العلى، 

المجتمع  رف��د  يريد  وال��ذي  وال��ت��ف��ّوق، 

واعين،  أح��رار،  شجعان،  بأناس  البشري 

يعّد  أن  عليه  رين، 
ّ
ومفك عقالء  عاقلين، 

البنية  األساسّية؛  التحتّية  البنية  هذه 

الطفولة  مرحلة  في  للتعليم  التحتّية 

لذا،  م. 
ّ
المعل ش��أن  هو  ه��ذا  والحداثة. 

م. 
ّ
للمعل  

ً
فائقا  

ً
احتراما نكّن  أن  ينبغي 

م، 
ّ
المعل في  زم��ة 

ّ
ال��ال األهلّية  وإليجاد 

فلكي  الوقت.  من  الكثير  صرف  ينبغي 

التربية والتعليم فيها  , تكون 
ً
آلية نعّد 

جاه الصحيح، 
ّ
جهان في االت

ّ
رين، ويت

ّ
مؤث

اعتمادنا  وإّن   .
ً
كثيرا االستثمار  علينا 

التربية  في  األساسّي  التحّول  هذا  على 

الماضية هو من  والتعليم في السنوات 

بحمد  اليوم،  الجّيد  ومن  األمر؛  هذا  أجل 

التربية والتعليم في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية, نظام جديد متطّور يحّدد  التحّول في  )1( وثيقة 
التربية وشروطها ومعاييرها, تم صياغته وإقراره منذ سنوات, بتوجيه من سماحة اإلمام  حاجات 
 في معرض التطبيق, يتناول مختلف أبعاد عملية التربية والتعليم, ويضع لها 

ً
القائد, وهو حاليا

معايير وأنظمة مستنبطة من روح التعاليم اإلسالمية, وال يهمل االستفادة من الوسائل والتقنيات 
والتجارب البشرية العصرية. 
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في  هي  التحّول)1(  هذا  وثيقة  أّن  الله، 

وقد  والتعليم،  التربية  مديرّية  متناول 

معالم  الواقع،  في  صت، 
ّ
خ

ُ
وش ُح��ّددت 

الطريق. فالتحّول في بني البشر، والتغيير 

والمعتقدات  النفوس  في  الحقيقّي 

والحركات واألخالق وأمثالها، يحتاج إلى 

بنية تحتّية قوّية؛ وهذه البنية التحتّية 

هي التربية والتعليم. 

في  والتعليم  التربية  لت 
َّ
تشك فقد 

بلدنا على أساس مَباٍن فكرية وعقائدية 

عشرات  امتداد  على   
ً
أيضا نا 

ّ
إن أخ��رى؛ 

بمنهج  العمل  ب��داي��ة  منذ   � السنين 

قد   � البلد  في  الجديد  والتعليم  التربية 

في  نفسها،  القاعدة  ه��ذه  على  سرنا 

ة 
ّ
السك تلك  على  نسير  ا 

ّ
كن الحقيقة، 

الصحيحة.  ة 
ّ
السك تكن  لم  نعم  ذاتها؛ 

التحّول  وثيقة  توّجهنا  أن  ينبغي 

ينبغي  اإلسالمّية،  األه��داف  نحو  هذه، 

الحياة  نمط  نحو  بالمجتمع  تتقّدم  أن 

ن 
ّ
تتمك أن  ينبغي  الحقيقي؛  اإلسالمّية 

السامية  اإلنسانّية  الخصال  إيجاد  من 

أخالقنا،  في  نشاهد  اليوم،  نا 
ّ
إن فينا. 

على  العمل  ينبغي  ؛ 
ً
عيوبا سلوكنا،  في 

في  اإلنسانّية  القابلّيات  إّن  إزالتها. 

كبيرة  قابلّيات  هي  اإليرانّي  المجتمع 

أن  القابلّيات  لهذه  وينبغي  وفّياضة. 

تجد طريقها إلى الظهور، أن تعثر على 

الوجهة الصحيحة. ووثيقة التحّول هذه، 

ناظرة إلى مثل هذه األمور.

انتظروا وقت حصاده 
لقد تّمت اإلشارة إلى الُبنى التحتّية 

إّن وثيقة  أنا هنا أقول؛  لوثيقة التحّول. 

 ،
ً
التحّول هي متن ينبغي أن يترجم عملّيا
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بالمحّصلة، ال ينبغي التسّرع ]التعّجل[ به 

التقّدم من  بأّي وجه من الوجوه؛ ينبغي 

المالحظة  مع  فيه،  والتأّمل  التدّبر  خالل 

عميق.  عمل  العمل  للجوانب.  الصحيحة 

األمد؛  قصيرة  ليست  العميقة  واألعمال 

ليست سريعة النتيجة؛ هي طويلة األمد؛ 

لت 
ّ
ما تشك إذا  رة؛ 

ّ
متأخ تأتي  ونتيجتها 

إذا  وتثمر؛  تبقى،  بشكل صحيح، سوف 

ُعّجل فيها، سوف لن تعطي 
ُ
ن، وت

َ
تق

ُ
لم ت

عن  الحديث  في  جاء  المرجّوة.  الثمرة 

لغير  الثمرة  »ومجتني   :Qالمعصوم

وقت إيناعها، كالزارع في غير أرضه«)1(؛ 

فإذا قطفتم الثمرة قبل نضوجها، فأنتم 

في الواقع لم تحصلوا على شيء، وضاعت 

ى 
ّ
حت الثمرة  انتظروا  س��ًدى.  جهودكم 

ى تستفيدوا 
ّ
تينع، ومن ثّم اقطفوها حت

من جميع منافعها.

رّبما يلزمنا سلسلة دراسات متعّددة 

وعمالنّية  إجرائّية  برامج  إيجاد  أجل  من 

ى ُيعبر]يسلك[ 
ّ
لوثيقة التحّول هذه، حت

 بالنحو الصحيح؛ عندها 
ً
هذا الطريق واقعا

بالطبع،  ة. 
ّ
السك على  القطار  هذا  يسير 

 ،
ً
يجب على الحكومة، وعلى المجلس أيضا

روا بنحو جّدّي، في الدعم 
ّ
أن يتأّملوا ويفك

المالّي للتربية والتعليم، من أجل التطّور 

في هذا المجال.ال يصّح أن تترك مديرّية 

التربية والتعليم لحالها، وال يقّدم الدعم 

ع منها التقّدم.
ّ
ّم نتوق

َ
زم لها، ومن ث

ّ
الال

هذه  في  نجزت 
ُ
أ الله،  بحمد  حسٌن، 

 � ولدّي تقارير 
ً
السنوات أعمال جّيدة جّدا

)1( نهج البالغة، ج1، ص40.
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نجز جّيد؛ لكّن ما لم ُينجز وكان 
ُ
عنها � ما أ

 , وإن لم نباشر 
ً
زم إنجازه كثير جّدا

ّ
من الال

 سيفوتنا؛ 
ً
العمل عليه، فإّن الوقت قطعا

ينبغي  ط��وي��ل��ة،  الئ��ح��ة   
ً
أي��ض��ا ت��ل��ك 

لمسؤولي التربية والتعليم المحترمين � 

سواًء في لجان التعليم المركزّية، أم في 

صفوف التدريس المنتظمة � أن يلتفتوا 

إليها إن شاء الله تعالى.

مين
ِّ
جامعة المعل

 
ً
أيضا هي  مين 

ّ
المعل جامعة  مسألة 

جملة  من   
ً
أيضا وهي  ؛ 

ً
جّدا مهّمة  مسألة 

األشياء التي ينبغي االلتفات إلى تنظيمها 

م 
ّ
الداخلّي بشكل جّدّي. فما لم يبن المعل

شيء  إع��ط��اء  يستطيع  ل��ن  شخصّيته، 

شخصّية  بنى 
ُ
ت هنا،  به. 

َ
ومخاط لتلميذه، 

الجامعة  هذه  لحقت 
ُ
أ وإن  ه 

ّ
إن مين. 

ّ
المعل

بمديرّية التربية والتعليم، وكانت مرتبطة 

التعليم  مديرّية  على  يجب  ه 
ّ
أن  

ّ
إال بها، 

 الدعم الممكن لهذه 
ّ

ر كل
ّ
العالي، أن توف

ق على 
ّ
الجامعة. هذه أمور ينبغي أن تتحق

صعيد التربية والتعليم.   

أهمّية جهاز التربية 
والتعليم

ليس  والتعليم  التربية  جهاز  إّن 

 يقع في عرض سائر األجهزة 
ً
 عادّيا

ً
جهازا

األخرى؛ هذا موقع أساسّي ومهّم؛ واآلن، 

لقطار،  كمحّرك  عنه  تعّبروا  أن  يمكن 

مجموعة  ]وت��غ��ذي��ة[  لتموين  كمركز 

األجهزة  عن  يفترق  ح��ال   
ّ

ك��ل على  م��ا؛ 

هذه  ف��ي  العمل  األخ���رى.  التنفيذية 

يمكن  ال  بحيث  وأساسّي  عميق  ال��وزارة 

ى 
ّ
إيجاد مثيل له في سائر الوزارات؛ وحت

الوزارات الثقافّية المشابهة ليس لديها 

ة التي 
ّ
ذلك المقدار من الحساسّية والدق

على  المجموعة.  مراعاتها في هذه  يلزم 

 حال هي مجموعة في غاية األهّمّية. 
ّ

كل

اء 
ّ
األعز مينا 

ّ
معل نشكر  أن  علينا  كما 

هذه  فوا 
ّ
وتكل العمل  هذا  اختاروا  الذين 

ات. ما أكثر الذين يمكنهم العمل 
ّ
المشق

أكبر،  مداخيل  ذات  أخ��رى،  مجاالت  في 

سياسّية  مراكز  لهم  يكون  أن  ويمكن 

أنفسهم  نذروا  هم 
ّ
لكن أكثر،  واجتماعّية 

على   .
ً
ج��ّدا مهّم  أمر  وه��ذا  العمل؛  لهذا 

مون 
ّ
المعل وقف  السنوات،  هذه  امتداد 

 على مصالح الثورة، وكمثال له مسألة 
ً
دوما

الدفاع المقّدس والحرب المفروضة، حيث 

من  والتعليم  التربية  شهداء  إلى  أشرنا 

نماذجه  له  أّن  كما  والتالمذة؛  مين 
ّ
المعل

طوا 
ّ
األخرى في أماكن مختلفة. كثيرون خط

وراء  لهم  وك��ان  للمدارس،  مين، 
ّ
للمعل

مون 
ّ
المعل وكان  سياسّية)1(؛   

ٌ
أغراض ذلك 

حسنات  ها 
ّ
كل هذه  لها.  وا  تصدُّ من  هم 

)1( هنا تلميح إلى بعض الحكومات السابقة التي كان بعض المسؤولين فيها يسعون إلى استقطاب 
المعلمين في السياسة أو غيرها, سعيا وراء أهدافهم الخاصة, حتى في مجال التربية والتعليم..
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رة 
ّ
مؤث أعمال  ها 

ّ
كل هذه  تعالى؛  الله  عند 

ومهّمة، إذ يمكن في كثير من األحيان أن 

ها 
ّ
رى غير صحيحة بعيون بعضهم، لكن

ُ
ت

ال تعزب عن عيون الكرام الكاتبين. 

ادرسوا احتياجاتهم
هي  الدراسّية  الكتب  موضوع  إّن 

 مهّمة. ينبغي على الدوام، تطوير 
ً
أيضا

ومحتوياتها  الكتب  ه��ذه  مضامين 

واالرتقاء بها ، حسبما تقتضيه الحاجة. 

في  ذكّية  مراقبة  أجهزة  وجود  ينبغي 

والتعليم،  التربية  مؤّسسات  جميع 

على  المبنّية  التطّورات  تراقب  بحيث 

توجد  أي��ن  ولينظروا  التحّول,  وثيقة 

تجربة  أين توجد  أين يوجد خطأ،  ثغرة، 

 � يلزمنا النظر 
ً
صلح فورا

ُ
غير ناجحة، فلت

الثاقب � كما علينا أن ندرس االحتياجات 

والكتب  التدريسّية  المواّد  مجال  في 

ندخل  ونحن  سنوات  منذ  ال��دراس��ّي��ة. 

مسائل ومطالب في الكتب؛ فيتّم إخراج 

فلننظر  اآلخر.  بعضها  وإدخال  بعضها 

المعارف  من  اإللهّية،  المعارف  من   
ً
أّيا

من  المدنّية،  المعارف  من  اإلسالمّية، 

بناء  الحضارات، من معارف  بناء  معارف 

ما،   
ً
شعبا  

ّ
تعز التي  المعارف  اإلنسان، 

في  فلندخلها   ،
ً
ري��ادّي��ا تجعله  تطّوره، 

األمور  وأّي  موجودة؛  تكن  لم  إن  كتبنا 

ة، 
ّ
مضل مخّدرة،  المقابلة  الجهة  في  هي 

أو  األجيال  تلزم  األم��ور  أّي  فلنحذفها؛ 

الفتية والفتيات، فلندخلها. فلنفرض أّن 

الكتب  األمور قد تكون الزمة في  بعض 

صعيد  على  وذلك  للفتيات،  الدراسّية 

تدبير المنزل، تربية األبناء وأمثالها؛ وأّن 

الكتب  األمور قد تكون الزمة في  بعض 

الدراسّية للفتيان من قبيل مواجهة أمور 

العمل، الحياة وأمثالها. هذه تحتاج إلى 

زمة والرصد الدائم، وينبغي 
ّ

الال المراقبة 

حال،   
ّ

كل على  نجز. 
ُ
ت أن  األعمال  لهذه 

العمل عمل مهّم للغاية.

فة عليكم
ّ
الملحمة متوق

»الملحمة  شعار:  السنة  طرحنا  لقد 

االقتصادّية«.  والملحمة  السياسّية 

من  ]ال��م��وض��وع��ي��ن[  المقالتين  كلتا 

أفراد  لعاّمة  يمكن  التي  الموضوعات 

أّن  يؤّدي دوره فيها؛ وطالما  أن  الشعب 

لن  دوره��ا،  تؤدِّ  لم  الشعب  أف��راد  عاّمة 

توجد أّي ملحمة. بالطبع، يمكن لبعضهم 

وقد  يتكاسلوا،  أن  وآلخرين  ينشغل،  أن 

والحماسة  الرغبة  بعضهم  يمتلك  ال 

زمة؛ عندما يمتلك عاّمة أفراد الشعب، 
ّ

الال

البالد،  أنحاء  جميع  في  الشعب  ون��وع 

زم من أجل التحّرك، من خالل 
ّ

الدافع الال

النظر إلى ذلك األفق النّير، سوف تحدث 

الله،  الله بفضل  الملحمة، وإن شاء  هذه 

الملحمة.  هذه  تحدث  وبتوفيقه، سوف 

دور  المجال  هذا  في  والتعليم  وللتربية 

لم  م��ا  تلميذ  هناك  يكون  ق��د  ق. 
ّ

خ���ال
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لكن  برأيه،  لإلدالء  القانونّية  السّن  يبلغ 

ولوج  لجهة  والديه  في  التأثير  بإمكانه 

المسؤولية. هذه  ول�تأدية  الميدان،  هذا 

ة 
ّ
كاف في  مين 

ّ
المعل من  الكبيرة  األعداد 

ر في قضّية 
ّ
أنحاء البالد، يمكنها أن تؤث

االنتخابات هذه � التي هي بيت القصيد 

السياسّية، هي هذه  الملحمة  األبرز في 

 في الملحمة 
ً
االنتخابات القادمة � وأيضا

طويلة  مسألة  هي  التي  االقتصادّية 

األمد، ويمكن أن يكون لها دور فّعال.

بفضل الثورة
بالنظر  العظيم،  وشعبنا  بلدنا  إّن 

يحملها،  التي  والمبادئ  األه��داف  إلى 

بحاجة إلى تجسيد المالحم في األقسام 

واألخوات  اإلخوة  أّيها  علينا  المختلفة. 

فهذا  التقدم)1(!  في  نتوثب  أن  اء 
ّ
األع��ز

لديه،  الذي  االستعداد   
ّ

كل مع  الشعب، 

والتضييق  القمع  سنوات  امتداد  على 

التضييق,  هذا  ترافق  � حيث  الطويلة)2( 

ل األجانب وهيمنتهم 
ُّ
فيما بعد, مع تدخ

على  والثقافّية  واالقتصادّية  السياسّية 

فنا عن طريق 
ّ
� قد تراجع؛ لقد تخل البالد 

االقتصاد،  عن  البناء،  طريق  عن  العلم، 

لينا بآفات ثقافّية ومعرفّية متعّددة. 
ُ
وابت

أمام  الفرصة  ه��ذه  ال��ث��ورة  أتاحت  لقد 

التخلف؛  هذا  لجبران  اإليرانّي،  الشعب 

الشعب  اكتسبها  خبرات  أّي  ورأي��ت��م 

الثالثة  العقود  ام��ت��داد  على  اإلي��ران��ّي 

ق، وأّي استعداد 
ّ
الماضية، وأّي تقّدم حق

ق قفزة نوعية، بمعنى الوصول إلى طفرة اقتصادية مثاًل.
ِّ
)1(  أي أن نحق

)2(  المقصود خالل العهود التي سبقت انتصار الثورة اإلسالمية.
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أظهر لجميع المراقبين في أنحاء العالم. 

إّن تقّدم الشعب اإليرانّي في هذه العقود 

؛ 
ً
عاما الثالثين  مع  متناسب  غير  الثالثة، 

كنموذج له، التقّدم العلمّي الذي لم تجد 

به؛  االعتراف  من   
ً
بّدا العلمّية  المجاميع 

وهذا ما فعلت. إّن سرعة تقّدمنا العلمّي 

لمتوّسط   
ً
ضعفا عشر  ثالثة  ��ع��ادل 

ُ
ت

في  نا 
ّ
وإن م��زاح؟  أهذا  العالمّي؛  التقّدم 

هذه،  التقّدم  سرعة  مع  نفسه،  الوقت 

العلمّية.  الناحية  من  فين 
ّ
متخل زلنا  ال 

نسير  نا 
ّ
أن مع  رين! 

ّ
متأخ ا 

ّ
كن كم  انظروا 

العالمّية  السرعة  متوّسط  تفوق  بسرعة 

بأكثر من عشرة أضعاف، ومع ذلك ال زلنا 

، علينا أن نحافظ على هذه 
ً
فين. إذا

ّ
متخل

به  يعترف  الذي  الجزء  هو  هذا  السرعة. 

ى للعدّو 
ّ
 ال يتأت

ً
العدّو؛ هناك أجزاء أيضا

؛ كما على 
ً
االعتراف بها، وال يعترفون أصال

الصعيد السياسّي, والصعيد االجتماعّي، 

صعيد  وعلى  البلد،  بناء  صعيد  وعلى 

الوعي والبصيرة العاّمة؛ هذه أمور ال يرى 

وتصريحاتهم،  دعاياتهم  في  أعداؤنا 

ال  ى 
ّ
حت وذلك  ذكرها،  المصلحة  من  أّن 

األمر.  بهذا  التقّدم  على  يشّجعوا شعبنا 

والّسمعة  الشعبّي  االقتدار  إلى  بالنسبة 

لحظ سرعة التقّدم 
ُ
العالمّية، ينبغي أن ت

. هذا التقّدم هو ببركة 
ً
بهذه النسبة أيضا

الثورة. لكن في الوقت عينه،  يبقى هذا 

؛ وينبغي أن يزداد.
ً
التقّدم قليال

الحماسة ثّم الحماسة
على  اإليرانّي  الشعب  حافظ  ما  إذا 

على  س��واًء   � التقّدم  في  السرعة  هذه 

الصعيد  على  أم  العلمي،  الصعيد 

الثقافّي  أم  االجتماعّي،  أم  السياسّي، 
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ً
طويال األمر  يستغرق  فلن   � والمعرفّي 

هو  وهذا  ئقة؛ 
ّ

الال مكانته   
ّ

يحتل ى 
ّ
حت

 من 
ً
 كبيرا

ً
ا ما يليق بشعب إيران. إّن جزء

والتعليم،  بالتربية  يرتبط  المسألة  هذه 

بالمسؤولين  يرتبط  منها   
ً
مهّما  

ً
ا وج��زء

الذين  ه��ؤالء  البالد؛  في  التنفيذّيين 

نظر  في  حّساسة  البالد  قضايا  يجعلون 

ون 
ّ
يتحل الذين  هؤالء  بصير،  إنسان   

ّ
كل

من  المطلوب)1(.  واالن��دف��اع  بالحماسة 

ق هذه 
ّ
دون الملحمة ]الحماسة[، ال تتحق

الطفرات. عندما تكون الحماسة موجودة، 

الرغبة والنشاط موجودين، يمكن للطفرة 

الطفرة  بأّن  االفتراض  ر؛ يمكن  تصوَّ
ُ
ت أن 

في  االمتحان  هذا  خُبرنا  لقد  ق. 
ّ
ستتحق

شاء  وإن  المقّدس.  الدفاع  حرب  مرحلة 

الله تعالى، سيرى الشعب االيرانّي، هذا 

الملحمة  صعيد  على  العين،  بأّم   
ً
أيضا

وجزء  االقتصادّية؛  والملحمة  السياسّية 

مون 
ّ
المعل أّيها  كبير منه هو بعهدتكم 

اء.
ّ
األعز

قكم 
ّ
يوف أن  المتعال  الله  أس��أل 

أرواح  ��ا 
ّ
وع��ن عنكم  وي��رض��ي  ؛ 

ً
جميعا

شهدائنا المطّهرة وروح إمامنا العظيم؛ 

مجال  في  تعالى،  بعونه  يهدينا  وأن 

أمور  في  لدينا  التي  المهّمة  التكاليف 

الهداية  طريق  إل��ى  المتنّوعة،  البالد 

عليكم  والسالم  بأيدينا.  ويأخذ  القويم 

ورحمة الله وبركاته.
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خطاب اإلمام الخامنئي { 
في جمع من الهيئات التعليمة

2013/5/8

المواضيع 

الرئيسة
خالصة الكالم

في منزلةالمعلم الازمة  بالمنزلة  “المعّلم”  يتمّتع  اأن  هو  الأ�سل 

المجتمع الإ�سامي.

اإّنه لق�سر نظر كبير، اأن ي�سع الإن�سان عمَل التعليم في 

يكون  بحيث  الُمتعارفة،  الحياة  م�ساغل  �سائر  م�ساف 

و�سيلة فقط من اأجل اكت�ساب لقمة العي�ش.

الغنى  اإل���ى  ال��ع��ل��ى،  اإل���ى  ي�سل  اأن  ي��ري��د  ال���ذي  البلد  اإّن 

الب�سري  المجتمع  ورف��د  والتفّوق،  العلم  اإل��ى  وال��رف��اه، 

والمفّكرين،  العاقلين،  الواعين،  والأح��رار،  بال�سجعان، 

في  للتعليم  ال�سا�سية  التحتّية  البنية  ي��ع��ّد؛  اأن  عليه 

مرحلة الطفولة والحداثة.

م�ساألة مهّمة جّداً؛  اأي�ساً  المعّلمين هي  م�ساألة جامعة 

... وينبغي اللتفات اإلى تنظيمها الداخلي ب�سكل جّدي. 

فما لم يبن المعّلم �سخ�سّيته، لن ي�ستطيع اإعطاء �سيء 

لتلميذه، ومخاطبه. 

التحّول الجذري

في التربية والتعليم

التحّول في بني الب�سر، والتغيير الحقيقّي في النفو�ش 

والمعتقدات والأخاق واأمثالها، يحتاج اإلى بنية تحتّية 

قوّية؛ وهذه البنية التحتّية هي التربية والتعليم.

ينبغي اأن تتقّدم ]وثيقة التحّول[ بالمجتمع نحو نمط 

الحياة الإ�سامية الواقعي؛ ينبغي اأن تتمّكن من اإيجاد 

الخ�سال الإن�سانية ال�سامية فينا.
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البنى التحتية الالزمة إليجاد تحول في التربية والتعليم

سلسلة دراسات من أجل إيجاد برامج تنفيذية � 1

اإلنتباه لمسألة التشكالت الداخلية لجامعة المعلمين � 2

تطور و رقي مضمون الكتب المدرسية � 3

الدعم المالي للتربية والتعليم من قبل الحكومة والمجلس � 4

أرضية تطور الشعب

المعارف اإللهية واإلسالمية � 1

المعارف المدنية � 2

المعارف الحضارية � 3

معارف بناء اإلنسان � 4

معارف رفعة الشعب � 5

المضمون المتناسب للجنسين � 6

الحاجات  الرئيسية في الكتب  الدراسية

التطور في المجال العلمي � 1

التطور في المجال السياسي � 2

التطور في المجال اإلجتماعي � 3

التطور في مجال الوعي والتبصر  � 4

العام

التطور في مجال البناء � 5

التطور في مجال اإلقتدار  � 6

الوطني والسمعة العالمية
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أتقّدم بالشكر الجزيل من السّيدات 

مَن 
َّ
نظ واتي 

ّ
الل والكريمات  المحترمات 

انتفعت  لقد  والُمثمر.  الجّيد  اللقاء  هذا 

م��ن كلمات   
ً
��ا

ّ
ح��ق ال��ي��وم  واس��ت��ف��دت 

يشهده  لما  الله  وشكرت  السّيدات، 

جهود  بحوث،  في  عمق  من  اإلن��س��ان 

والمتمّيزات  البارزات  السّيدات  وفكر 

التي  المواضيع  لله.  والحمد  بلدنا،  في 

مواضيع  أغلبها  في  كانت  ها، 
ّ
ن

ُ
طرحت

جّيدة. وسنضع إن شاء الله، المقترحات 

المقدار  أّم���ا  ال���درس.  قيد  ال��ُم��ق��ّدم��ة 

متابعته،  عليَّ  والُمتوجب  بي،  ق 
ّ
المتعل

فسوف أتابعه إن شاء الله. 

أشيعوا رأي اإلسالم
وما  ال��م��رأة،  قضّية  إل��ى  بالنسبة 

نحن  لُيقال؛  الكثير  هناك  بها،  ق 
ّ
يتعل

أنتّن  أشرتم  ولقد  ف، 
ّ
التخل من  نعاني 

واتي 
ّ
الل السّيدات  بعض   - السّيدات 

ف في هذا المجال، 
ّ
تحدثَن - إليه. والتخل

 � العلوم  في  ف 
ّ
التخل ن��وع  من  ليس 

 � فيه  فون 
ّ
متخل نا 

ّ
بأن  

ً
مثال نقول  كأن 

باب  التخلف، هنا، هو من  وتعبيرنا عن 

المرأة،  المرأة، جنس  لدينا في مجال  أّن 

معنًى،  لها  وتجُد  ق 
ّ
تتحق التي  واألمور 

� كالعائلة واألوالد والزواج  المرأة  بوجود 

ق 
ّ
 لم نوف

ً
 مهّما

ً
والسكن وما شابه � كالما

ف 
ّ
فالتخل العالم.  أمام  وطرحه  نقله  في 

 من هذه الناحية. في حين أّن العالم 
ً
إذا

بحاجة إلى مباٍن ومفاهيم واضحٍة شاملٍة 

فقد  الحظتّن،  وكما  للحلول،  وُمقّدمٍة 

نطرح  حين  نا 
ّ
إن السّيدات:  بعض  قالت 

ها تحظى 
ّ
تلك المفاهيم في العالم، فإن

سّيدات  وق��ال��ت  واإلق��ب��ال.  بالترحيب 

في  العلمية  االكتشافات  إّن  أخريات: 

النفس، تؤّيد أحكام اإلسالم  مجال علم 

، فهذا جزء من 
ً
ق بالمرأة. حسنا

ّ
فيما يتعل

قدرات النظام الفكرّي اإلسالمّي في هذه 

المسألة الحّساسة؛ ولم نستطع نحن أن 

بالشكل  عّرفها 
ُ
ون درات 

ُ
الق هذه  بّين 

ُ
ن

من  الكثير  في  األم��ر  وك��ذا  الصحيح. 

المتنّوعة.  الفكرّية  والساحات  الميادين 

 نقل وجهات نظر اإلسالم 
ً
ا
ّ
لم نستطع حق

إلى العالم. وعندما نقول: »لم نستطع« 

الجمهورّية  ن��ظ��ام  إدان����ة  نقصد  ال 

كان  نجز 
ُ
أ ال��ذي  فالمقدار  اإلسالمّية، 

اإلسالمّية،  الجمهورّية  نظام  ببركة 

اإلمام،  وفكر  الثورة  فكر  تغلغل  وببركة 

وبحمد  الذي  اإلم��ام،  واسم  الثورة  اسم 

علينا  لكن  ما.  حدٍّ  إلى  انتشر  قد  73الله؛ 



74

إلى  بحاجة  نا 
ّ
ألن هذا،  من  بأكثر  القيام 

ذلك؛ وسوف أوضح ذلك أكثر؛ نحن، ومن 

أجل امتالك جبهة »هجومّية« - تشكيل 

اآلخرين،  هجمات  من  مصونٍة  هجومّي- 

هذه  األع��م��ال،  ه��ذه  نشر  إل��ى  بحاجة 

نحتاج  ما  هذا  وإعالمها،  واآلراء،  األفكار 

لهجماتنا  إّن  الواقع  في   .
ً
حقيقة إليه 

؛ لذا، برأيي، 
ً
 وقائّيا

ً
 تحصينّيا

ً
هذه جانبا

ف، 
ّ
التخل هذا  رفع  أجل  من  عملتم  ما 

ّ
كل

فهو مفيد والزم. في مجال هذه النهضة 

الصحوة  نهضة  في  ه 
ّ
إن القول  يجب   �

يجب  بالمرأة-  قة 
ِّ
المتعل القضايا  وفي 

ف أو التقاعس 
ّ
عدم اإلهمال وعدم التوق

نمتلك  نا 
ّ
أن مع  الطريق.  منتصف  في 

والمقنع  والمفيد  الكامل  الخطاب  هذا 

أنفسنا  وضعنا   
ً
عملّيا نا 

ّ
أن  

ّ
إال لإلسالم، 

في موضع االنفعال مقابل خطاب الغرب 

بخصوص المرأة.

 خطاب الغرب، 
تقهقر وانحطاط

خطاب  المرأة،  حول  الغرب  خطاب 

ه 
ّ
أن بمعنى  ��ة. 

ّ
ب��دق م��دروس  سياسّي 

بدء  قبل  دقيقة،  محاسبات  ج��ري��ت 
ُ
أ

العمل بهذا الفكر وهذا الخطاب. بالطبع 

 إلى 
ً
 أنقله لكّن، استنادا

ً
هذا ليس خبرا

تؤّيد  القرائن  لكّن  ووثائق.  معلومات 

بداية عصر  التحليل وتدعمه. فمع  هذا 

الصناعة  ظهور  من  تبعه  وما  النهضة، 

تنامى  الغرب,  في  وانتشارها  الحديثة 

، ووصل إلى 
ً
هذا الخطاب الغربّي تدريجّيا

أوجه في عصرنا. لكن بالطبع، سيصاحب 

ل، وإن شاء الله 
ّ
 وتنز

ٌ
هذا »األوج« انحطاط

 هذا الخطاب وانهياره.
ّ

ذل

أجزاء  المرأة،  حول  الغرب  لخطاب 

ْين منه هما األبرز: مختلفة، لكّن جزَء

ترجيل المرأة
هها  المرأة، أي تشبُّ ْرجيل« 

َ
»ت األول: 

بالرجل، وهو جزء مهّم من هذا الخطاب. 

سهلة  وسيلة  المرأة  تصبح  أن  واآلخ��ر، 

 
ً
ذا

ّ
تلذ أكان  سواء   .

ً
جنسّيا الرجل  ذ 

ّ
لتلذ

من  ذلك  يلي  ما  أم  بالنظر(،  )أي   
ً
بصرّيا

البصرّي,  ذ 
ّ
التلذ من  وأبعد  أسوأ  مراحل 

وهذا جزء آخر من خطاب الغرب بخصوص 

)الدفاع  ال�«فمينيسم«  أّما مسألة  المرأة. 

األمور  من  شابه  وما  المرأة(  حقوق  عن 

في  فهي  الحالّي،  عالمنا  في  الرائجة 

)من  ذاك  الغربّي  الخطاب  نتاج  الواقع 

إفرازاته(، والذي سيوصل األمور إلى هنا 

في نهاية المطاف.

الهدف من »ترجيل المرأة«، دفعها 

بنية  مع   
ً
انسجاما أكثر  بأعمال  للقيام 

والفكرّية،  العصبّية  الجسدّية،  الرجل 

للمرأة.   
ً
وامتيازا  

ً
افتخارا ذل��ك   

ُ
وجعل

دعنا 
ُ
وخ انفعلنا)1(،  المقابل  في  ونحن 

)1(  بمعنى التأثر السلبي.
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التفات  غير  ع��ن  أو  جهل  ع��ن  وقبلنا 

نفتخر  نا 
ّ
أن كيف  انظروا  الخطاب.  لهذا 

بوجود هذا العدد من النساء، في المراكز 

النّية في البالد. ال يخطئّن 
ُ
التنفيذّية الف

من  عندي  إشكال  ال  فأنا  فهمي،  أحد 

وجود هؤالء السّيدات في تلك المناصب 

ني ال أعارض ذلك وال 
ّ
التنفيذّية، أعني بأن

أنفيه، وال أجد فيه أّية مشكلة � لنفترض 

أو  ام��رأة،  ك��ان  عندنا  الصحة  وزي��ر  ب��أن 

كانت بعض السّيدات معاونات لرئيس 

يَن مناصب أخرى في 
َّ
الجمهورية، أو تول

أّن   
ّ

إال  � ذلك  في   
ً
إشكاال أرى  وال  البالد. 

والتباهي  االفتخار  في  تكمن  المشكلة 

لدينا  سّيدة  كم  انظروا  أن  العالم،  أمام 

ما  هذا  للبالد!  التنفيذّية  المراكز  في 

حاجة  ال  واالنفعال.  االن��خ��داع  يسّمى 

لالفتخار هنا.

سلبية النظرة االنفعالّية
تمتلك  سّيدة  ُوج��دت  فقد   ,

ً
حسنا

لهذا  أّه��ل��ت��ه��ا  �����درات 
ُ
وق خ��ص��ائ��ص 

ليس  فهو  ال؟!  ولَم  جيد،  المنصب، هذا 

فاخر بأن لدينا 
ُ
 للقانون. لكن أن ن

ً
مخالفا

هذا العدد من السّيدات المسؤوالت في 

نا 
ّ
أن لو  خطأ.  فهذا  التنفيذّية،  المراكز 

افتخرنا بوجود هذا العدد من السّيدات 

مات، فهذا جّيد، وهذا 
ّ
فات، المتعل

ّ
المثق

العدد  لدينا هذا  إّن  لنا 
ُ
ق إذا  في مكانه، 

والناشطات  فات 
ّ
المؤل السّيدات  من 

الثقافّيات والسياسّيات، فال إشكال في 

لنا بأّن لدينا هذا العدد من 
ُ
ذلك؛ وإذا ق

السّيدات االستشهادّيات والمجاهدات 

لو  جّيد؛  فهذا  الميادين،  مختلف  في 

النساء  من  العدد  هذا  لدينا  ب��أّن  قلنا 

السياسّية  ال��م��ج��االت  ف��ي  ال��ف��ّع��االت 
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فهذا  وكاتبات،  مذيعات  وال��ث��ورّي��ة، 

جّيد، ومن الجّيد أن نفخر بهّن. لكن أن 

نفخر بأّن لدينا هذا العدد من الوزيرات 

والمعاونات  ال��ن��ّواب  من  العدد  وه��ذا 

وهذا  المختلفة،  التنفيذية  المراكز  في 

العدد من مديرات المؤّسسات التجارّية، 

مقابلهم.  في  انفعال  وهذا  خطأ،  فهذا 

للنساء؟!  الرجال  أعمال  إحالة  تقّرر  وهل 

المرأة وشخصّية  المرأة، هوية  ال، فمقام 

ذاتها-  المرأة  جنس  في  يكمن  المرأة؛ 

 جّد سامية ومكّرمة- وهي تتفّوق 
ٌ
هوية

ه 
ّ
في بعض النواحي على الرجال. نجد أن

والرجل؛  المرأة  بين  فرق  ال  اإلجمال  في 

جهة  ومن  الِخلقة،  حيث  من  ه 
ّ
أن ونجد 

الخصوصّيات الطبيعّية التي خلقها الله 

االمتيازات  المتعال فيها، هناك بعض 

وقد  للرجل،  االمتيازات  وبعض  للمرأة 

الخصوصّية  من   
ً
قدرا تعالى  الله  وهب 

اآلخ��ر.  للجنس  وك���ذا  الجنس  ل��ه��ذا 

الممّيزات  بعض  الجنس  هذا  يمتلك 

لذلك،  اآلخر،  الجنس  والخصائص، وكذا 

تفاوت  أو  فرق  ال  اإلنسانّية،  األمور  ففي 

بينهما؛ كما ال فرق في األمور التي جعلها 

الله لإلنسان، لناحية الحقوق اإلنسانّية، 

القيم  ناحية  ومن  االجتماعّية  والحقوق 

المعنوّية والسير التكاملّي المعنوّي. أي 

 ،Q يصبح كعلّي بن أبي طالب 
ً
أّن رجال

الزهراءO؛  فاطمة  كالسّيدة  وام��رأة 

 .O وامرأة كمريم Qورجل كعيسى

، هي نظرة صائبة، 
ً
ال فرق بين االثنين. إذا

كما  جنسها،  إطار  في  المرأة  نعرف  أن 

هي، امرأة واقعّية، أنثى. وأن نعرف أّي 

يها في هذا 
ّ
رق

ُ
نّميها ون

ُ
قيم يمكن أن ن

الفرد المنتمي إلى هذا الجنس، أو ذلك 
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هذا  إلى  المنتمي  )الجماعة(  المجتمع 

صائبة،  نظرة  هي  النظرة  هذه  الجنس. 

الغربّية،  النظرة  أمام  ننفعل  أن ال  علينا 

لكن لألسف، هذا ما أصابنا.

ذ
ُّ
وسيلة للتلذ

حيث  الثاني,  الجزء  إل��ى  بالنسبة 

 ،
ً
ذ الرجل جنسّيا

ّ
 لتلذ

ً
جعلوا المرأة وسيلة

وال  والروحّي  المعنوّي  ذ 
ّ
بالتلذ ليس  هو 

لشخصين  يمكن  إذ  العلمّي،  ذ 
ّ
بالتلذ

 فيستمتع أحدهما بحديث 
ً
الجلوس معا

ليس  فهذا  ال،  لكن  بمعلوماته؛  اآلخ��ر، 

ن 
ّ
، الهدف )عندهم( هو أن يتمك

ً
مطروحا

 
ً
ذ جنسّيا

ّ
التلذ من   سهولة 

ّ
وبكل الرجل 

الغرب  من  األمر  هذا  دخل  وقد  بالمرأة. 

كصفعة على وجه الدول غير المحّصنة 

في  بما  اإلسالم؛  بسالح  حة 
ّ
المسل وغير 

 جاءت الثورة، 
ّ
ذلك بالدنا. ولحسن الحظ

كبير؛  بشكل  المّد  لهذا  التصّدي  وتّم 

مواجهة  في   
ً
سّدا تصبح  أن  يجب  لكن 

العظيم.  وال��ب��الء  ال��داه��م  الخطر  ه��ذا 

المواجهة،  أحد مقّدمات هذه  فالحجاب 

ومسألة  ي، 
ّ
وال��ز الثياب  مسألة  وكذلك 

والمرأة  الرجل  بين  واالختالط  المعاشرة 

ُمقّدمات  من   
ً
أيضا حدودهما،  ومعرفة 

مواجهة هذا البالء العظيم، الذي هو بالء 

بالطبع  السواء، وفيه  للمرأة والرجل على 

إلى  االلتفات  المرأة؛ دون  مسألة تحقير 

ذلك.

الغرب الخائف
إثارة  متعّمد  وبشكل  اليوم  يجري   

الع بذلك، فقد 
ّ
هذه القضايا، وأنا على اط

رين 
ّ
فات لمفك

ّ
 ومؤل

ً
قرأت كتابات وصحفا

 
ً
تدريجّيا ي��ش��ع��رون  ب���دأوا  غربّيين، 

األوضاع،  هذه  من  واالندهاش  بالخوف 

إدراك  في  روا 
ّ
تأخ هم 

ّ
لكن معهم؛   

ّ
الحق

والتي  الشهوة  مسألة  أثاروا  لقد  ذلك. 

لكن نشاهد  المرأة؛  ترتكز على موضوع 

ال��ي��وم ح��دوث األس���وأ م��ن ذل��ك، وهو 

والزواج  و»المثلّية«،  حاق«  »السَّ موضوع 

وتشكيل عائلة من زوجين مثلّيين، وما 

 ،
ً
التحّدث عنها سهال يبدو  أمور  شاكل. 

ها هاويات عظيمة، سحيقة وخطرة، 
ّ
لكن

طريق  وفي  الحضارة  طريق  في  ُحفرت 

من ُيدير تلك الحضارة وُيسّيُرها. منزلق 

هم في 
ّ
عجيب، سوف يقضي عليهم. إن

الُمنحدر،  منتصف  الطريق،  منتصف 

وقف  على  قادرين  يعودوا  لم  وبرأيي 

مرحلة  المشكلة  ت 
ّ
تخط فقد  االن��زالق، 

المعالجة.

لقد قرأت في صحف الدول األجنبّية 

أو  سبع  حوالي  قبل  سنوات،  ع��ّدة  منذ 

يبحثون  األمريكّيين  أّن  سنوات،  عشر 

أو ذلك   ،
ً
مثال الفالنّي  ف 

ّ
المؤل عن كتب 

تتمحور  ال��ذي  القصصّي  أو  ال��روائ��ّي 

كتاباته حول العائلة بغية تحويلها إلى 

لقد   ،
ً
حسنا شابه.  وما  سينمائّي  فيلم 

بيد  يحاولون؛  زالوا  وما  ما،  بشيء  قاموا 
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أّن مساعيهم ال تساوي أكثر من جدوٍل 

مائّي صغير، مقابل سيل عظيم صنعوه 

يبلوهم  ولسوف  به،  فابتلوا  بأنفسهم، 

أكثر فأكثر.

الحصانة  م��ن   
ً
ن��وع��ا نملك  ن��ح��ن 

بسبب  القضّية،  ه��ذه  في  والتحّصن 

وجود الحجاب وبقّية الضوابط، لكن يجب 

على  نأخذه  وأن  األم��ر،  نستسهل  ال  أن 

محمل الجّد. ما أشارت إليه السّيدات في 

هّن يعملن عليه، 
ّ
إن هذا اإلطار, وما قلن 

كقضّية االنجذاب الجنسّي وخطره على 

المرأة والرجل والمجتمع والعائلة. برأيي 

ينبغي النظر إليه بجّد وأهمّية كبرى.

الخطاب الهجومّي
، ذكرنا بأّن خطاب اإلسالم هو 

ً
حسنا

ويجب  أشرت  وكما  الحقيقّية«.  »المرأة 

»هجومّي«؛  بنحو  الخطاب  أن نطرح هذا 

اإلطالق.  على  الدفاع  موقع  يأخذ  ال  وأن 

وراء  الساعين  إّن  السّيدات  قالت بعض 

التابعة  المؤّسسات  أو  المرأة  مواثيق 

إذا  كم 
ّ
بأن ي��ه��ّددون  حدة، 

ّ
المت لألمم 

 ضّدكم. 
ً
فعلتم كذا أو كذا، فسنصدر قرارا

يجب  األسفل!  للدرك  فليفعلوا،   ،
ً
حسنا

المرأة  حول  اإلسالمّي  الخطاب  ُيطرح  أن 

بشكل »هجومّي«،)انتزاعّي(، فإذا قالوا لَم 

جول دون حجاب؟ 
ّ
ال تسمحون للمرأة بالت

يجب القول: »لَم تسمحون لهذا النوع من 

 
ً
الحرّية الُمضّرة والُمرعبة الموجودة حالّيا

؛ 
ً
حقيقة اليوم  يجري  ما  ال��غ��رب؟!  في 

في  والحجاب  االحتشام  عدم  بخصوص 

الغرب؛  يجعل اإلنسان ُيصاب بالدهشة 

والتساؤل عّما سيفعلونه فيما بعد، وإلى 

كنَّ تملكَن 
ّ
أين هم سائرون؟ ال ريب وأن

أملك   
ً
أيضا ني 

ّ
لكن ي، 

ّ
أكثر من معلومات 

معلومات كثيرة حول ما يجري في هذا 

من  المستويات:  ى 
ّ
شت وعلى  المجال؛ 

العمل  مستوى  إلى  العليا  المستويات 

الحياة  في  عليها  المتعارف  والمعيشة 

والمهنة وما إلى ذلك«.

قة
ّ

المرأة، قدرات خال
المطروحة  المرأة  خصوصّيات  من 

ة 
ّ
عز ال��م��رأة،  كرامة  الخطاب:  ه��ذا  في 

ال��م��رأة، ظ��راف��ة ال��م��رأة، ول��ي��س فقط 

ظرافتها   
ً
أيضا بل  البنيوّية،  ظرافتها 

فهذه  والعمالنّية.  العصبّية  الفكرّية، 

واألعصاب  لألطفال  ة 
ّ
الرق البالغة  الحزم 

األّم  ألنامل   
ّ

إال يمكن  ال   ،
ً
ج��ّدا الظريفة 

عن  تفصلها  أن  واللطيفة،  الظريفة 

وتتحّول  تتشابك  ال  بحيث  بعضها 

على  يقدر  آخر  أحد  من   وما  ُعقد،  إلى 

آخر  إنسان  أّي  يستطيع  ال  أي  ذل��ك. 

فهذا  بذلك،  القيام  المرأة،  جنس  غير 

فبعض  نسوّي)أنوثّي(.  عمل  هو  العمل 

يجعل  ح��دٍّ  إل��ى   
ً
ج��ّدا ظريفة  األع��م��ال 

اإللهّية  القدرة  لهذه   
ً
مندهشا اإلنسان 

هذه  مع  االقتدار  هذا   
ّ

كل خلقت  التي 
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ً
دائما أقول  كنت  النساء.  في  الظرافة 

وبعكس  والنساء،  واألق��ارب  لألصدقاء 

األق��وى  هي  المرأة  إّن  م��ت��داول،  هو  ما 

الرجال.  أقوى من  النساء  الجنسين،  بين 

والظرافة  ة 
ّ
والدق بالتدبير  المرأة  بإمكان 

ويستطيع  ب��ي��ده��ا.  ال��رج��ل  ت��دي��ر  أن 

اإلنسان مشاهدة ذلك بالتجربة، ويمكنه 

إثباتها بالقياس الفكرّي والعقلّي. هذه 

عديمات  نساء  هناك  نعم  حقيقة. 

التدبير فال يستطعن القيام بذلك. لكّن 

المرأة صاحبة التدبير بإمكانها ترويض 

شخص  كمثِل  ها 
ُ
مثل لنفسها،  الرجل 

فيضع  ال��ب��رّي،  األس��د  بترويض  يقوم 

يعني  ال  وهذا  ويمتطيه،  اللجام  عليه 

لكّن  األسد،   من 
ً
أقوى جسدّيا الرجل  أّن 

ه استخدم قدراته المعنوّية في 
ّ
معناه أن

ذلك. تمتلك المرأة هذه القدرة، لكن مع 

الظرافة، والظرافة التي أقصدها، ليست 

الجسمّي,  والتركيب  الجسدّية  الظرافة 

ر والحكمة 
ّ
ما الظرافة في الفكر والتفك

ّ
إن

وجهاز اتخاذ القرارات أودعها الله فيها.

أساس  يكون  أن  يجب  برأيي  ل��ذا, 

تعزيز  يجب  الشكل,  هذا  على  العمل 

 .
ً
دما

ُ
هذا الخطاب والسير به ق

مسألتان مهّمتان
ق 

ّ
يتعل ذكرناه؛  الذي  الثاني  األمر 

أّن  باعتقادي  للمرأة؛  الحالّية  بالقضايا 

بل  غيرهما،  من  أهّم  مسألتين  هناك 

من  أكثر  عاجلتان  هما 
ّ
إن القول:  األولى 

أهمّية  إعطاء  مسألة  األول��ى:  غيرهما، 

أن  أي  والعائلة.  للمنزل  أكبر  واعتبار 

يمكن  ال  إذ  أكبر؛  ش��أن  للمنزل  يكون 

بدون مسكٍن  منزل،  بدون  إنسان  تصّور 
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المنزل،  إلى  يحتاج  إنسان   
ّ

فكل ومأوى؛ 

وإلى بيئة المنزل؛ والعائلة عبارة عن روح 

ر 
ّ
والتفك بها؛  االهتمام  ويجب  المنزل. 

الحيلولة  الثانية:  أمرها.  في  والتدّبر 

دون ضعف المرأة وظلمها وفي مختلف 

نساء  بالدنا  في  لدينا  المستويات، 

مظلومات  نساء  محرومات،  ضعيفات، 

مقهورات، يجب الحؤول دون هذا الظلم 

مهّمة،  قوانين  وض��ع  ويجب  ال��واق��ع. 

وآداب  الزمة،  لقّيات 
ُ
خ وجود  من  بد  وال 

ى 
ّ
شت في  ق 

ّ
تتحق أن  ينبغي  وأع��راف 

المستويات، لحماية المرأة من التعّرض 

لالضطهاد في األمور التالية: المعاشرة، 

األمور  من  أي  والفكر.  الثقافة  الجنس، 

 كالجنس, 
ً
الشخصّية والخصوصّية جّدا

الذي يمكن أن تضطهد المرأة فيه، إلى 

والعائلة،  كالمعاشرة  العاّمة،  المسائل 

قبل  من  االحترام  العائلة:  مسألة  ففي 

األخ,  ومن  األب  من  األبناء،  من  ال��زوج، 

في  وُمكّرمة  محترمة  المرأة  كانت  فإذا 

من   
ً
مهّما  

ً
ا ج��زء ف��إّن  العائلة،  محيط 

أن  يجب   .
ّ

س��ُي��ح��ل المجتمع  مشاكل 

ما  وهذا  األم.  يد  ُيقّبلون  األبناء  نجعل 

العائالت  تكون  أن  اإلسالم,  إليه  يصبو 

 من المفاهيم 
ً
ربا

ُ
 وق

ً
 وأخالقا

ً
نا أكثر تديُّ

األبناء  بين  العالقة  تكون  أن  الدينّية. 

 مع 
ً
واألّم تكريمّية. وهذا ال يتنافى أبدا

األم  بين  والحميمة  العاطفّية  العالقات 

واألبناء. 

الغرب المتوّحش
االح��ت��رام  ي��ك��ون ه���ذا  أن  ي��ج��ب 

في  محترمة  المرأة  تكون  أن   .
ً
قائما

الظلم عنها.  رفع  عائلتها. هكذا يكون 
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ومنزٍل  ما  عائلة  في  ه 
ّ
أن افترضنا  ولو 

أنواع  ى 
ّ
بشت زوجته  الرجل  يهين  ما، 

السلوكّية  اإله��ان��ات  م��ن  اإله��ان��ات، 

فاإلهانات  اللغوّية،  اإله��ان��ات  إل��ى 

والتي  اليدين،  باستخدام  الُعنفّية 

بعض  في  م��وج��ودة  ت��زال  ما  لألسف 

تكون  ال  أن  وي��ج��ب  ال��ب��الد،  م��ن��اط��ق 

موجودة  هي  وبالطبع   .
ً
أساسا موجودة 

وبشكل  ال��غ��رب��ّي��ة،  المجتمعات  ف��ي 

ع, 
َّ
المتوق بخالف  ليس  وه��ذا  كبير. 

هم  األوروب��ّي��ي��ن  سّيما  ال  فالغربّيون 

تمظهروا  لو  ى 
ّ
حت عنيفون،  وحشّيون 

»الكرافات« والعطور؛  باألناقة، ووضعوا 

الباطن  ذات  يحملون  زالوا  ما  هم 
ّ
أن  

ّ
إال

به  اتصفوا  الذي  العنيف)المتوّحش( 

 سهولة، 
ّ

عبر التاريخ. فهم يقتلون بكل

بارد. بدم  الجرائم  ويرتكبون 

 لذا فإّن ]عادة[ ضرب المرأة في المنزل 

من قبل األوروبّيين، ومن قبل األمريكّيين 

من بعدهم ليس باألمر الُمستبعد. لكن 

البيئة  في  ذلك  وجود  يجب عدم تصّور 

موجود.  ولألسف  هو  والذي  اإلسالمّية، 

أساسّيتان,  النقطتان  فهاتان  وبالتالي 

في  برامج  ووضعنا  عملنا  مهما  وبرأيي 

هذا المجال فهو مناسب وجدير.

شغل البال
َ
أمور ت

يوجد  النقطتين،  ه��ات��ي��ن  ب��ع��د 

ال��زواج  مسألة  أخ��رى:  مهّمة  مسائل 

إحصاء  فيجب  العزوبّية،  من  والنجاة 

إليه  أشارت  الذي  األمر  الزواج،  عقبات 

هذا  في  شطن 
ْ
ين اللواتي  السّيدات 

وبحمد  ��ه، 
ّ
ألن  ,

ً
ج��ّدا راٍض  وأنا  المجال، 

المسائل،  الله، يجري الخوض في هذه 

فنحن  المعاشرة؛  مسألة  الستر،  مسألة 

في  أس��اس��ّي  بعمل  للقيام  بحاجة 

المالية  الحماية  مسألة  المجال؛  هذا 

أو  ال��م��ح��روم��ات  للنساء  والحقوقّية 

األمور  من  المحاكم  وكانت  المظلومات، 

السّيدة  أشارت  وقد  بالي؛  التي تشغل 

ه يتّم العمل 
ّ
راساني رضوي« إلى أن

ُ
»خ

أن   
ً
ا
ّ
حق ى 

ّ
أتمن المحاكم؛  في  ذلك  على 

عمالنّي. بشكل  ذلك  ق 
ّ
يتحق

تشغل  التي  األخ��رى  األم��ور  وم��ن 

ه��ؤالء  تمتلك  ال  أن  وتقلقني،  بالي 

ال��س��ّي��دات ال��ق��درة ف��ي ال��دف��اع عن 

القضاء؛  وأمام  المحاكم  في  أنفسهّن 

لتعيين  الكافي  المال  يمتلكن  ال  أن 

من  نَّ 
ّ
يتمك ال  وأن  الجّيدين،  المحامين 

فيقع  أنفسهّن،  عن  بأنفسهّن  الدفاع 

األمور  جملة  من  فهذه  عليهّن.  لم 
ّ
الظ

متابعتها.  يجب  التي  المهّمة 

مسألة عمل المرأة، حدود هذا العمل، 

نوع هذا العم���ل، كيفّية هذا العمل وما 

تحّدثن���ا عنه ف���ي مجال حّري���ة العمل، 

فهذه من األم���ور التي يجب القيام بها، 

لكّن األولوّية للمسألتين اللتين تحّدثت 

عنهما في البداية.
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 شؤون المرأة: 
نحو عمٍل جامٍع

بالي  تشغل  التي  األخرى  األمور  من 

 هذه األنشطة المتنّوعة 
ّ

، وجود كل
ً
أيضا

في مجال المرأة وقضّية المرأة في البالد 

والقانونّية  الحقوقّية  القضايا  من   �

االجتماعّية  القضايا  إل��ى  والفقهّية 

 
ّ

وال��ت��ن��ف��ي��ذّي��ة، إل��ى ال��ع��اط��ف��ّي��ة, وك��ل

 � المرأة  مجال  في  المطروحة  المواضيع 

 
ً
، وهندسّيا

ً
 تنظيمّيا

ً
خذ شكال

ّ
يجب أن تت

 ، إليَّ وصلت  التي  التقارير  بعض   .
ً
عاّما

ه، قد 
ّ
أن إلى  ما قيل هنا، يشير  أو بعض 

المجال؛  هذا  في  األفكار  بعض  رحت 
ُ
ط

العمل  يكون  أن  يجب  وباعتقادي،  لكن 

 في هذا المجال. أن نتصّور ونرسم 
ً
جامعا

 
ً
شكال وشؤونها،  المرأة  قضايا  لجميع 

. وأن ُيؤّسس 
ً
 صحيحا

ً
 وهندسّيا

ً
تنظيمّيا

مقتدٍر  فريق  مع  وثابت،  متقّدم  مركز 

ة بعيدة المدى، فأنا ال أؤمن بالخطط 
ّ
وخط

القصيرة المدى في األمور المهّمة.

ال��ل��ج��ان  تعيين  ي��ت��ّم  وب��ع��ده��ا 

وفي  والمناسبة  الُملحقة  والمؤّسسات 

على  لعون 
َّ
فيط القطاعات.  مختلف 

 
ً
بنكا وُي��ن��ش��ئ��ون  بعضهم  إن��ج��ازات 

من  الكثير  هناك  إّن  حيث  للمعلومات. 

األعمال؛ ومن الممكن أّن بعض السّيدات 

لعات 
ّ
المشاركات في هذا اللقاء غير مط

 .
ً
بعضا بعضهّن  وإنجازات  أعمال  على 

من  الكم  هذا  لله،  والحمد  لدينا  حسن، 

مختلف  في  خب، 
ُ
والن العاقالت  النساء 

المجاالت، وبآراء مختلفة، فيجب اإلفادة 

من هذه المجموعة العظيمة.

الحضور الفّعال
الوقت  وألن   �  

ً
أي��ض��ا أخ��رى  نقطة 

الظهيرة�  وق���ت  ح���ان  وق���د  داه��م��ن��ا 

أّن  هي  المواضيع.  كآخر  فسأطرحها 

الثورة،  جبهة  في  الفّعاالت  السّيدات 

قمن بدور بارز في يوٍم من األّيام � قبيل 

انتصار الثورة بقليل، وفي أوائل الثورة؛ 

لهّن  فكان  المفروضة-  الحرب  وط��وال 

َدْعَن حضور السّيدات 
َ
حضور فّعال. فال ت

فت، 
ْ
َيخ ال��ث��ورة،  جبهة  ف��ي  ال��ف��ّع��ال 

الثورة  مواجهة  في  يحاولون  فاآلخرون 

عنصر  من  اإلف���ادة  ال��ث��ورة،  ومعارضة 

أكبر  عدد  للثورة  بينما  الفّعال.  المرأة 

من النساء الفّعاالت، البارزات، الكاتبات، 

الِمقَدامات،  السّيدات  وعلى  والعالمات، 

والتأليف  القلم  أصحاب  من  رات، 
ّ
المفك

والخطابة، من اللواتي ُيقّدمَن األفكار، أن 

ال يدْعَن ساحة الثورة والدفاع عن الثورة، 

هذه نقطة. وسأستكمل النقطة األخيرة 

بهذه الجملة.

إلعالٍم ملتزم
عرضناه  ما  وتطّور  تقّدم  أجل  من 

وما   ، منكنَّ سمعناه  وم��ا  ال��م��رأة،  ح��ول 

ُر فيه، يستوجب أن يكون لمؤّسسة 
َّ
ُيفك
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هم  كبير.  دور  والتلفزيون  اإلذاع���ة 

مؤّسسة  تستطيع  ذل��ك،  يستطيعون 

بعمل  تقوم  أن  والتلفزيون،  اإلذاع���ة 

المؤمنات،  السّيدات  فيه  ثقافّي تجعل 

الله،  سبيل  في  المجاهدات  الفّعاالت، 

بخصائص  عات 
ّ
المتمت المحّجبات، 

المرأة المسلمة، محترمات وُمكّرمات في 

حصول  اآلخ��رون  يريد  بينما  المجتمع. 

عكس ذلك، ولألسف فإّن بعض البرامج 

تصب  والتلفزيون  اإلذاعة  مؤّسسة  في 

في خانة أولئك الجماعات، ويجب العمل 

المؤّسسة  تكون  أن  أعني  ذلك,  عكس 

%100 في خدمة هذا الفكر.

 حال، ما يمكن التفكير فيه 
ّ

على كل

وتصّوره كمحّصلة لمجموعة األعمال هو 

 في قضايا 
ً
قنا تقّدما

ّ
نا والحمد لله حق

ّ
أن

اإلسالمّية،  الجمهورّية  نظام  في  المرأة 

يتناسب  مّما  ليس  التقّدم  هذا  أّن  بيد 

عات واإلمكانّيات 
ّ
مع االحتياجات والتوق

من  نعاني  نحن   ،
ً
إذا اإلسالم..  في  التي 

أنتنَّ  تتالفين  وس��وف  ف، 
ّ
تخل حالة 

ف إن شاء الله 
ّ
أّيتها السّيدات هذا التخل

على أحسن وجه. 

َيِزْد 
ْ
ليحفظكّن الله تعالى بحفظه َول

الله  ن إن شاء 
ّ
من توفيقاتكّن، وسنتمك

يريده  مّما  يوم،  بعد   
ً
يوما االقتراب  من 

اإلسالم على هذا الصعيد. 

والسالم عليكّن ورحمة الله و بركاته.
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المواضيع 
خالصة الكالمالرئيسية

الخطاب 

الغربي 

بخ�سو�ش 

المراأة

اأّن لدينا في مجال المراأة، جن�ش المراأة، والأمور التي تتحقق وتجُد لها معنًى، 

بوجود المراأة، كاماً هاماً لم نوفق في نقله وطرحه اأمام العالم.

العالم بحاجة اإلى مباٍن ومفاهيم وا�سحٍة �ساملٍة وُمقّدمٍة للحلول، وحين نطرح 

تلك المفاهيم في العالم، فاإّنها تحظى بالترحيب والإقبال.

خطاب الغرب حول المراأة، خطاب �سيا�سّي مدرو�ش بدقة. 

مع بداية ع�سر النه�سة، وما تبعه من ظهور ال�سناعة الحديثة وانت�سارها في الغرب، 

بالطبع،  لكن  ع�سرنا.  في  اأوج��ه  اإل��ى  وو�سل  تدريجياً،  الغربي  الخطاب  هذا  تنامى 

�سي�ساحب هذا »الأوج« انحطاٌط وتنّزل، واإن �ساء الل ذّل وانهيار هذا الخطاب.

لخطاب الغرب حول المراأة، اأجزاء مختلفة، لكّن جزئين منه هما الأبرز:

الخطاب.  هذا  وهو جزء مهم من  بالرجل،  ت�سُبهها  اأي  المراأة،  الأول،»َت��ْرج��ي��ل« 

والآخر، اأن ت�سبح المراأة و�سيلة �سهلة لتلّذذ الرجل جن�سياً.

والرجل  ال��م��راأة  على  وخطره  الجن�سي  الن��ج��ذاب  م�ساألة  ن�ست�سهل  ل  اأن  يجب 

والمجتمع والعائلة. براأيي ينبغي النظر اإليه بجد واأهمية اأكبر.

الخطاب 

الإ�سامي 

بخ�سو�ش 

المراأة

خطاب الإ�سام هو »المراأة الحقيقية«. وكما اأ�سرت ويجب اأن نطرح هذا الخطاب 

بنحو »هجومي«.

من خ�سو�سيات المراأة المطروحة في هذا الخطاب: كرامة المراأة، عّزة المراأة، 

الفكرية،  ظرافتها  اأي�����س��اً  ب��ل  البنيوية،  ظرافتها  فقط  ولي�ش  ال��م��راأة،  ظ��راف��ة 

الع�سبية والعمانية.

الأم  لأن��ام��ل  اإّل  يمكن  ج���داً، ل  الظريفة  والأع�����س��اب  ل��اأط��ف��ال  ال��رق��ة  البالغة  ال��ح��زم 

الظريفة واللطيفة، اأن تف�سلها عن بع�سها بحيث ل تت�سابك وتتحول اإلى ُعقد، وما من  

اأحد اآخر يقدر على ذلك. اأّي ل ي�ستطيع اأي اإن�سان اآخر غير جن�ش المراأة، القيام بذلك.

الق�سايا 

الحالية 

للمراأة

من  اأكثر  عاجلتان  اإنهما  ال��ق��ول:  الأول���ى  بل  غيرهما،  من  اأه��م  م�ساألتين  هناك 

غيرهما، الأولى: م�ساألة اإعطاء اأهمية واعتبار اأكبر للمنزل والعائلة..  الم�ساألة 

الثانية: الحيلولة دون �سعف المراأة وظلمها وفي مختلف الم�ستويات. 

اإذا كانت المراأة محترمة وُمكّرمة في محيط العائلة، فاإن جزءاً مهماً من م�ساكل 

المجتمع �سُيحل.

تكون  اأن  الإ���س��ام،  اإليه  ي�سبو  ما  وه��ذا  الأم.  يد  ُيقّبلون  الأبناء  نجعل  اأن  يجب 

ناً واأخاقاً وُقرباً من المفاهيم الدينية. العائات اأكثر تديُّ

الباد،  المراأة في  المراأة وق�سية  المتنوعة في مجال  الأن�سطة  تتخذ  اأن  يجب 

�سكًا تنظيمياً، وهند�سّياً عاماً.

ل تدعوا ح�سور ال�سيدات الفّعال في جبهة الثورة، َيْخفت.

من اأجل تقدم وتطّور ما عر�سناه حول المراأة، وما �سمعناه منكم، وما ُيفكُر فيه، 

ي�ستوجب اأن يكون لموؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون دور كبير.

 من السيدات
ً
خطاب اإلمام الخامنئي { في لقائه جمعا

2013-05-11 
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15-5-2013 م

خطاب اإلمام الخامنئي { في 
لقاء حشود من مختلف شرائح الشعب

)من محافظات مازندران، كيالن، كلستان وكهكيلويه وبوير أحمد(
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واألخ���وات  اإلخ���وة  بجميع  أرّح���ب 

الشباب  المؤمنة،  الجماهير  اء؛ 
ّ
األع���ز

بالخصوص  األعالم،  العلماء  المتحّمس، 

من  أتوا  الذين  الكرام،  الشهداء  عوائل 

مناطق بعيدة، وأضفوا اليوم على جمعنا، 

أسأل  وصفاًء.   
ً
نورانّية حسينّيتنا  وعلى 

ورحمته  فضله  يشمل  أن  المتعال  الله 

وعنايته الخاّصة في هذا الشهر الشريف 

عباده المؤمنين والمخلصين، ويشملكم 

اء، 
ّ
األع��ز واألخ��وات  اإلخ��وة  أّيها   

ً
جميعا

الذين  المحافظات  تلك  أهالي  وعموم 

تكّبدوا عناء السفر من تلك المحافظات 

إلى هنا، وعموم أفراد الشعب اإليرانّي.

رجب, شهر التطهير
زم أن ألفت نظر اإلخوة 

ّ
 أرى من الال

ً
أّوال

الش���باب   
ً
خصوصا اء؛ 

ّ
األع���ز واألخوات 

إلى أهّمّية ش���هر رجب. ال يمكن تجاوز 

الخصوصّيات  وهذه  المناس���بات  هذه 

المرتبطة باألّيام والش���هور بس���هولة. 

يعتب���ر العلم���اء وأه���ل المعنى وأهل 

الس���لوك أّن ش���هر رجب ه���و مقّدمة 

لشهر رمضان. فش���هرا رجب وشعبان، 

ن اإلنس���ان  
ّ
هما محطة من أجل أن يتمك

 إلى شهر رمضان 
ً
من الدخول مس���تعّدا

الذي هو ش���هر ضيافة الله. االستعداد 

لم���اذا؟ في الدرجة األولى، االس���تعداد 

لتوّجه القلب وحضوره؛ أن يعتبر نفسه 

ف���ي محضر العلم اإلله���ّي، في محضر 

 ش���يء 
ّ

الله � »س���بحان من أحصى كل

علمه«� أن يعتبر جميع حاالته، حركاته، 

نّياته، خواطره القلبّية في معرض العلم 

اإللهّي ومحضره؛ هذا مهّم في الدرجة 

األول���ى؛ وإذا م���ا حص���ل ه���ذا، عندها 

س���يزداد التفاتنا إلى أعمالنا، أحاديثنا، 

مخالطاتنا ومعاشراتنا، سكوتنا، كالمنا؛ 

س���نلتفت إلى ما نقول، أين نسير، على 

م، لمصلحة من 
ّ
قدم، ضّد من نتكل

ُ
ماذا ن

م. عندما يعتبر اإلنسان نفسه في 
ّ
نتكل

محضر الله، س���يلتفت أكثر إلى أعماله 

وحركاته وتصّرفاته. إّن أساس مشاكلنا 

هو بسبب غفلتنا عن تصّرفاتنا وأفعالنا. 

عندما يخرج اإلنس���ان من حالة الغفلة، 

ا 
َّ
ن

ُ
ا ك

َّ
ه ُيرى، ُيحاَس���ب � }ِإن

ّ
يلتفت إلى أن

���وَن{ ]الجاثية: 
ُ
ْعَمل

َ
ت ْم 

ُ
ت

ْ
ن

ُ
َما ك  

ُ
ِس���خ

ْ
ن

َ
ْست

َ
ن

29[ � جميع تحّركاته، أعماله في محضر 

. بهذه الحالة، 
ً
الله، ويصبح يراعي حتما

بهذه الطه���ارة والنزاه���ة واإلخالص ، 

َيِرُد اإلنسان  ش���هر رمضان � »اغتسل 

إل���ى الخرابات«)1(؛   
ً
87ثّم ام���ش متهاديا
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المغتِسل يمكنه أن يرد شهر رمضان � 

القصوى  االستفادة  عندها سيستفيد 

في محضر الضيافة اإللهّية. انظروا إلى 

شهر رجب بهذه النظرة.

التوحيد: المقصد األساس
أدعية  في  اإلن��س��ان   ينظر  عندما 

 ،Rاألئّمة عن  المأثورة  رج��ب  شهر 

األدعية  هذه  ]مضامين[  أكثر  أّن  يرى 

التوّجه  التوحيدّية؛  المسائل  إلى  ناظرة 

أن  اإللهّية،  للصفات  اإللهّية،  للعظمة 

العظمة  أمام هذه  اإلنسان  نفسه  يرى 

االلهّية، معرفة الطريق الواضح إلى الله، 

المعرفة به وتحصيل الميل والرغبة فيه.  

رجب  شهر  أدعية  خصوصّيات  إح��دى 

االلتفات  التوحيد،  إلى  االلتفات  هي: 

إلى الله، إلى األسماء والصفات االلهّية. 

علينا أن نعرف قدر هذا الشهر. 

فرصة الصوم واالعتكاف
اإلمام  بوالدة  مبارك  الشهر  هذا  أّول 

حدث  بأعظم  مبارك  وآخ��ره  الباقرQ؛ 

 .Pفي التاريخ؛ أي بعثة الرسول األكرم

شباب  أشاع  الشهر،  هذا  منتصف  في 

الحسنة؛  ة 
ّ
ن السُّ لهذه  لسنوات  بالدنا 

ة االعتكاف، دخول المسجد، الصيام. 
ّ
سن

، كم هو جميل رؤية هذا المشهد 
ً
واقعا

الكثيرة  الجموع  حيث  والعذب،  الجميل 

من شبابنا، وعلى عكس السيرة المتعارفة 

الشهوات  في  ال��غ��ارق  العالم  لشباب 

 ،
ً
أّي��ام��ا يصومون  النفسّية،  واأله���واء 

يقصدون المساجد، يعتكفون؛ ويجعلون 

والفكر،  للذكر   
ً
محال ولياليهم  أّيامهم 

واالستماع إلى المعارف اإللهّية واألحكام 

علم  الذي هو   � الحقيقّي  العلم  ومذاكرة 

األهمّية.  غاية في  �؛ هذا شيء  التوحيد 

وهذا من بركة الثورة. قبل انتصار الثورة، 

 
ً
أشخاصا نرى  ا 

ّ
كن ما 

ّ
قل أو  نرى،  نكن  لم 

يمارسون االعتكاف في  منتصف شهر 

 ،
ً
غالبا الناس  وجميع   ،

ً
جميعا ا 

ّ
وكن رجب. 

هذه.  اإللهّية  الرحمة  نافذة  عن  غافلين 

 لم أَر في مشهد مثل ذلك؛ في 
ً
أنا أساسا

 معدودين، بعض الطلبة 
ً
قم رأيت أفرادا

اإلمام  مسجد  إلى  يذهبون  كانوا  الذين 

في  ويعتكفون   ،Qالعسكرّي الحسن 

انظروا  رج��ب.  شهر  من  البيض  األّي��ام 

اليوم؛ ليس فقط في المساجد الجامعة، 

وليس فقط في المساجد الكبرى، وليس 

في  ب��ل  ومدينتين،  مدينة  ف��ي  فقط 

جميع أنحاء البالد، في جميع المدن، في 

أبناؤنا،  رجالنا،  شبابنا،  المساجد،  جميع 

يسّجلون   ،
ّ

الصف في  ويقفون  يذهبون 

التواجد  فرصة  لهم  تاح 
ُ
لت أسماءهم 

فيصومون  ذاك،  أو  المسجد  ه��ذا  في 

مهّم  شيء  هذا  ويعتكفون؛  أّيام  ثالثة 

 .
ً
جّدا مهّم  وهذا  ما،  شعٍب  إلى  بالنسبة 

)1(  بيت شعر عرفاني, أي اغتسل واذهب إلى الحانة. 
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ه��ؤالء اآلن م��وج��ودون. ه��ذا ه��و شهر 

رجب؛ فاستفيدوا من هذه الفرصة. أّيها 

الشباب! عليكم أنتم االستفادة أكثر من 

ونفوسكم  الطاهرة،  فقلوبكم  غيركم. 

لتأللؤات  مهّيأة  والنورانّية  الصافية 

والتوّجهات  وأن��واره��ا،  اإللهّية  الرحمة 

اإللهّية؛ فلتقّدروا هذا األمر.

المعنوّيات رصيد 
المواجهات

الطريق  الشعب عن هذا  ما يحّصله 

 ،
ً
رصيدا يصبح  المعنوّية،  الطرق  ومن 

نه من التقّدم بإرادة ثابتة 
ّ
، تمك

ً
وذخيرة

في  المشاكل  مواجهة  في  راسخ  وعزم 

الطرق  وفتح  الحياة؛  ميادين  جميع 

إّن  الكبرى.  األعمال  وإنجاز  المسدودة، 

 هذه األمور هو هذه المعنوّية. 
ّ

رصيد كل

اإلمام} راهب الليل وأسد 
النهار

ال��راح��ل  إم��ام��ن��ا  مثل   
ً
شخصا إّن 

 ،
ً
وحيدا الميدان  ورد  الذي  العظيم}، 

واإلرادة  ال��ع��زم  ب��ف��ض��ل  واس��ت��ط��اع 

يعّبئ  أن  ل، 
ّ
والتوك واإليمان  الراسخين، 

هذه  يطلق  وأن  الشعب،  أف��راد  عموم 

قبل   
ً
مستندا ك��ان  العظيمة،  الحركة 

القلبّي،  الغليان  ذل��ك  إل��ى  ش��يء  أّي 

ل، والمعرفة، 
ّ
والمعنوّي، والروحّي، والتوك

والعبادة. كان هذا العظيم إلى آخر عمره، 

والضعف،  الشيخوخة  من  الرغم  على 

والهرم، يقوم في منتصف الليل، يذرف 

الذين  أقربائه  من  نعلم  نحن  الدموع. 

تفاصيل  جميع  على  لعين 
ّ
مط كانوا 

ه كان يقوم 
ّ
أن خبرنا؛ 

ُ
وأ حياته، وسمعنا، 

العون  ويستمّد  الليالي،  منتصف  في 
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)1(    وسائل الشيعة، ج15، ص188؛ »إّن من أخالق المؤمنين... رهبان الليل أسد بالنهار«.
)2(    مستدرك الوسائل: ج11، ص 14.

)3(    وسائل الشيعة، ج15، ص17، قريب منه.

من الله � »رهبان الليل«)2( � هذه حالته 

  كأسد مزمجر 
ً
في الليل، فيما كان نهارا

في الساحات، يهزم القوى، يزيل ضعف 

نحن   
ً
جميعا إرادات��ن��ا  يقّوي  الشعب، 

الرصيد  ذلك  ببركة  ويسّيرها؛  الشعب 

المعنوّي.  

رهبانّية اإلسالم   
ّيها الشعب العزيز 

ّ
 فرد منكم أ

ّ
إّن كل

صال بذلك 
ّ
� خاّصة الشباب � يمكنه االت

المصدر والمنبع العظيم القدرة، من خالل 

االستفادة،  ويمكنه  واإلرادة،  ل، 
ّ
التوك

الدور.  ولعب  واالستنارة،  واالستفاضة، 

جاء  حيث  اإلس��الم  في  الرهبانّية  إّن 

»رهبان الليل« تختلف عن الرهبانّية التي 

ا 
َ

َدُعوه
َ
 اْبت

ً
ة َباِنيَّ

ْ
ابتدعها النصارى؛ }َوَره

لقد   ]27 ]الحديد:  ْيِهْم{ 
َ
َعل ا 

َ
اه

َ
ْبن

َ
ت

َ
ك َما 

كانت رهبانّية النصارى واألديان األخرى 

بمعنى االنزواء، واالنعزال، واالنقطاع عن 

بمعنى  كانت  اإلسالم  رهبانّية  الدنيا؛ 

 � الحياة  ميادين  جميع  في  الحضور 
الله«)3(  سبيل  في  الجهاد  أّمتي  »سياحة 

في  هي  سكناتها  حركاتها،  فجميع   �

حركاتها،  سالمها،  صلحها،  الله:  سبيل 

جميعها  أفعالها،  سكونها،  سكوتها، 

»من كان  ق 
ّ
الله. عندها يتحق في سبيل 

ْم{ 
ُ
ُصْرك

ْ
 َين

َ
ه

َّ
ُصُروا الل

ْ
ن

َ
لله كان الله له«، }ِإْن ت

 } ُ
ُصُره

ْ
َين َمْن   

ُ
ه

َّ
الل ُصَرنَّ 

ْ
َين

َ
}َول  ،]7 ]محمد: 
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]الحج: 40[. عندما تتحّرك في سبيل الله، 

اإللهّي،  باللطف   
ً
مصحوبا تكون  سوف 

بالمدد اإللهّي، بالتسديد اإللهّي. 

منا سرُّ تقدُّ
الشعب  تقّدم  سّر  هو  هذا  ائي! 

ّ
أعز

أّن  وهو  اليوم،  تشاهدونه  ما  اإليرانّي. 

 هذه العداوات، 
ّ

 على الرغم من كل
ً
شعبا

 هذا المكر والرذالة اللذين يحيكهما 
ّ

وكل

المختلفة،  المستويات  على  له،  األعداء 

الجوانب  من  المختلفة،  الميادين  في 

المختلفة، مع ذلك لم يستطيعوا إيقاف 

هذا الشعب، وقد أجبر الشعب اإليرانّي 

المستمّرة  وحركته  وتقّدمه،  بعزمه 

التراجع، هو   هؤالء على 
ّ

والجهادّية، كل

هذا  بسبب  الخصوصّيات،  هذه  بسبب 

وسوف  سيستمّر،  وهذا  اإللهّي؛  الدعم 

طريقه  في  اإلي��ران��ّي  الشعب  يستمّر 

بعون الله تعالى.

لقد كان بعض األعداء يأمل بسلخ 

في  يطمعون  كانوا  الدين؛  عن  شبابنا 

الحياتّية،  بالشهوات  شبابنا  إلهاء 

إّن  أخ��ط��ؤوا.  لقد  وأمثالها؛  المادّية 

وشريحة  ال��ي��وم،  الشبابّي  المجال 

الكمّية  حيث  من  بلدنا  في  الشباب 

لم  إن  ين، 
ّ
المسن تساوي  والنوعّية 

ال��ي��وم،  ال��م��ؤم��ن  وشبابنا  ��ه��م. 
ْ
��ق

ُ
��ف

َ
ت

قلوبهم  انعقدت  الذين  واألشخاص 

ولم  اإلمام،  يروا  لم  الذين  الثورة،  على 

مرحلة  يشهدوا  ولم  الثورة،  يدركوا 

الدفاع المقّدس، إن لم تكن دوافعهم، 

وهممهم أكبر من دوافع شباب مرحلة 

ال  فهي  وهممهم،  المقّدس  الدفاع 

العلم  موقع  من  هذا  أقول  عنها؛   
ّ

تقل

 .
ً
، وال تخمينا

ً
الع؛ هذا ليس تحليال

ّ
واالط

بها  يقوم  التي  الكبرى  اإلنجازات  إّن 

الوطنّي  المستوى  على  اليوم،  شبابنا 

تفوق  قد  المختلفة،  األق��س��ام  وف��ي 

نجزت في مرحلة 
ُ
 األعمال التي أ

ً
أحيانا

ينبغي  كان  التي  أو  المقّدس،  الدفاع 

القيام بها، من حيث الجهد والضغط، 

على  المحافظة  ينبغي  الخطر.  ى 
ّ
وحت

هذه الروحّية.

ر
ّ
اليوم المؤث

األمر الذي يحوز على أهمّية بالدرجة 

 بين قضايا البالد السياسّية، 
ً
األولى حالّيا

االنتخابات  إّن  االنتخابات.  مسألة  هو 

ها 
ّ
لكن واحد؛  يوم  في  ويتّم  يقع  حدث 

التي يكون تأثيرها طويل  من األحداث 

رئاسة  بانتخابات  كم تقومون 
ّ
إن المدى. 

لكّن  واح��د.  يوم  ظرف  في  الجمهورّية 

األشخاص  أو  الشخص  مون 
ّ
تحك  :

ً
أّوال

البلد  مصير  ف��ي  س��ن��وات  أرب���ع  ل��م��ّدة 

 :
ً
وثانيا البالد؛  في  المصيرّية  واألحداث 

بهذه  ينحصر  ال  تأثيرهم  نطاق  إّن 

الحكومة  تقوم   ،
ً
أحيانا األربع.  السنوات 

بأفعال، تبقى تأثيراتها لسنوات؛ سواًء 
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األعمال  الله  ال سمح  أو  الجّيدة،  األعمال 

بتلك  ينحصر  لن  تأثيرها  الجّيدة؛  غير 

 ،
ً
إذا كتّيار.  تبقى  ما 

ّ
إن األربع؛  السنوات 

بحركة،  واح��د  ي��وم  في  تقومون  كم 
ّ
إن

بانتخابات، بعمل، قد يدوم تأثيره لمّدة 

طويلة،  لمّدة  أو  سنوات،  أرب��ع  قصيرة، 

مهّمة  االنتخابات  سنة؛  أربعين   
ً
أحيانا

بهذا الحجم.

ه يراقبنا
ُّ
العالم كل

أهّمّية  ال��ع��ام  ه��ذا  لالنتخابات، 

م��ض��اع��ف��ة. أق���ول ل��ك��م أّي��ه��ا اإلخ���وة 

عموم  يا  العزيزات،  األخ��وات  اء، 
ّ
األع���ز

تحّولت  لقد  اإلي��ران��ّي،  الشعب  أف��راد 

بعد  جرى 
ُ
ست التي   � اليوم  انتخاباتكم 

موضوع  إلى   � اآلن  من  الشهر  حوالي 

فأجهزة  ه��ذا.  فلتعلموا  مهّم؛  عالمّي 

قولهم،  ح��ّد  على   � الفكرّية  األع���داء 

هذه  مقّدمات  ترصد   � الفكرّية  الغرف 

هم 
ّ
االنتخابات، هذه الحادثة الكبرى؛ إن

ولديهم   ،
ً
أيضا تهم 

ّ
خط لهم  يراقبون؛ 

هو  أعدائكم  جبهة  هدف  أهدافهم. 

إذ  أنتم  لهدفكم.  المقابلة  النقطة 

وراء  االنتخابات، تسعون  تشاركون في 

الفرد األصلح الذي يستطيع أن يتقّدم 

بأسرع  بل  نفسها،  بالسرعة  ببلدكم 

منها؛ سواًء على المستوى الماّدي أو على 

وراء  تسعون  أنتم  المعنوّي.  المستوى 

ن شخص 
ّ
االنتخابات، من أجل أن يتمك

رئيس جمهورّية،  أشخاص، حكومة،  أو 

يرّسخ  أن  تكم، 
ّ
وعز شأنكم  يعلي  أن 

حياتكم  وضع  يحّسن  أن  استقاللكم، 

 
ّ

االجتماعّية ويجعلها أكثر رفاهّية، يحل

العقد، ُيوجد األمل والحماس والحيوّية 

في البالد؛ لكّن عدّوكم على العكس من 

ذلك، يرغب بإجراء انتخابات � حيث من 

كانوا  لو  بالطبع،  جرى؛ 
ُ
ت أن  اآلن  المقّرر 

فيه  لغى 
ُ
ت بعمل  القيام  يستطيعون 

هم اآلن، حيث ال 
ّ
االنتخابات، لفعلوه؛ لكن

مفّر من إجراء االنتخابات � خالية من هذه 

المحّسنات التي هي من أجل مستقبل 

االرتباط  نحو  البالد  تسّير  بل  البالد، 

التراجع  نحو  الضعف،  نحو  باألجنبّي، 

يجّر  المختلفة؛  الميادين  في  ف 
ّ
والتخل

ف، يسوقها إلى الخلف؛ 
ّ
البالد نحو التخل

، هناك هدفان 
ً
هذا هو هدف هؤالء. إذا

هدف  بعضهما:  مقابل  ف��ي  يقفان 

الشعب اإليرانّي، وهدف جبهة األعداء.

ق األهداف
ّ
هكذا تتحق

كيف يمكن لهدف الشعب اإليراني 

من  الهدف  هذا  ق 
ّ
يتحق ق؟ 

ّ
يتحق أن 

خالل عاملين:

هذه  تكون  أن  هو  األّول:  العامل 

ومفعمة  حامية  انتخابات  االنتخابات، 

أف��راد  فيها  ي��ش��ارك  أن  بالحماس؛ 

الشعب  فيها  ي��ش��ارك  أن  كثيرون، 

بحماس ورغبة، ويقترع.
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العامل الثاني: هو أن تنتهي هذه 

غير  جدير  إنسان  بانتخاب  االنتخابات 

ذي  ث��ورّي،  مؤمن،  ع��زم،  ذي  مرتهن، 

هّمة جهادّية. من خالل هذين األمرين 

ق هدف الشعب اإليرانّي.
ّ
يتحق

ق 
ّ
ق هدف األعداء؟ يتحق

ّ
كيف يتحق

: من خالل إجراء انتخابات باردة؛ بأن 
ً
أّوال

يكون الشعب غير متحّمس، بأن يشارك 

عدد قليل فيها، أن يقول بعض الناس: 

مشاركتنا؟  من  الفائدة  وما  نشارك؟  ِلَم 

قلوب  يسّرون  هؤالء  المشاركة.  نريد  ال 

األعداء. 

ية 
ّ
المتأت النتيجة  تكون  أن   :

ً
ثانيا

تجعل  نتيجة  االق��ت��راع،  صناديق  عن 

 
ً
مرتبطا والشعب  لدولة،   

ً
تبعا الحكومة 

نحو  التبعّية،  نحو   
ً
متوّجها فأكثر،  أكثر 

ما  هذا  األعداء؛  سياسات  في  التموضع 

يريده األعداء.

انظروا، فالمشهد واضح؛ ما تريدونه 

األع��داء واض��ح. واآلن  واض��ح، وما يريده 

نأتي إلى المطلب الثاني وهو كيف نجد 

اإلنسان   صات 
ّ
مشخ هي  وما  األصلح؟ 

الذي يكون أصلح من اآلخرين؟ توجد في 

هذا المجال أمور، سوف أتطّرق إليها، إن 

 
ً
الحقا عمري،  في  الله  مّد  وإن  الله  شاء 

قبل إجراء االنتخابات.

يسعون لتيئيسكم
ال��ي��وم، ه��و أّن  م��ا أري���د أن أق��ول��ه 

والرغبة  الحماس  أي   � األول��ى  المسألة 

نحو  ال��ع��اّم  والتوّجه  االنتخابات،  في 

المهّمة  األعمال  أّول  هي   � االنتخابات 

التي يمكن للشعب القيام بها؛ وال يريد 

العدّو لها أن تتّم. فماذا سيفعلون من 
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أجل الحّد من حماس الشعب ومعنوّياته 

لتيئيس  يسعون  ونشاطه؟  وحركته 

اإلنتخابات:  في  المشاركة  من  الشعب 

وما  المشاركة؟  فائدة  ما  س��ّي��دي،  يا 

واقترعنا؟  اآلن  إن ذهبنا  الذي سيحدث 

يريدون أن يثيروا هذا الجّو بين الناس. 

إلى  اليوم  استمعتم  إن  كم 
ّ
إن لهذا، 

اإلذاعات الغربّية والمراسلين الصهاينة 

توّجهها  اليوم  العالم  أخبار  جميع  إذ   �

كبرى،  صهيونّية  شبكة  ال��واق��ع،  في 

بحسب تعبيرهم تفلترها وتنشر األخبار 

يسعون  هم 
ّ
أن ت��رون   � لها  تحلو  التي 

. حسٌن، 
ً
ما

ّ
متأز البالد  في  الوضع  إلظهار 

خاٍل  بلد  وأّي  البالد؛  في  مشاكل  توجد 

البطالة  موجود،  الغالء  المشاكل؟  من 

غير  اليوم  العالم  في  بلد  وأّي  موجودة؛ 

نفس  اليوم،  المشاكل؟  بهذه  مبتلى 

للدعايات  المرّوجة  األوروبّية  الدول  تلك 

في  غارقة  اإلسالمّية،  الجمهورّية  ضّد 

في  فالشعب  حنجرتها.  إلى  المشاكل 

الدول ينزل كل  أو عدد من هذه  واحدة 

من  ويصرخون  الساحات،  إلى  أّيام  عّدة 

قبل  من  وُيهاَجمون  واالضطرار،  الفقر 

القوى األمنّية في بلدانهم. هؤالء طبعا 

يخفون هذه المشاكل ما استطاعوا إلى 

.
ً
ذلك سبيال

نحو هدٍف واحد 
أن  ينبغي  مشاكلنا.   

ً
أيضا لدينا 

اإليجابّية  بالنقاط  المشاكل  ن��ق��ارن 

الموجودة فينا اآلن. أّي بلد كبلدنا يملك 

شعبنا؟  مثل   
ً
حدا

ّ
ومت  

ً
منسجما  

ً
شعبا

ومدنها،  وأديانها،  البالد،  عشائر  إّن 

تحيا   
ً
جميعا المختلفة،  ومناطقها 
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جاه واحد، نحو هدف واحد، 
ّ
وتسير في ات

أمل  وعلى  واحدة،  وأحاسيس  بعواطف 

الشباب  هؤالء   
ّ

كل يملك  بلد  أّي  واحد. 

إن  والنشيطين؟  ب��األم��ل  المفعمين 

شبابنا اليوم يفتحون الميادين العلمّية 

في  العليا  الدرجات  ينالون  العظيمة؛ 

المباريات العالمّية المختلفة؛ أهذا شيء 

استطاع  شعبنا،  مثل  شعب  أّي  قليل؟ 

أن  ال��ع��داوات  هذه   
ّ

كل من  الرغم  على 

األهّمّية،  وه��ذه  العظمة،  هذه  ق 
ّ
يحق

وهذا التأثير في القضايا العالمّية وفي 

أعدائنا،  بعض  إّن  المنطقة؟  قضايا 

يعرقلون  ألعدائنا؛  المأجورين  بعض 

قدر اإلمكان؛ لكّن الشعب اإليرانّي يتابع 

شامخ   ،
ً
ع��زي��زا الميدان،  وس��ط  مسيره 

 باألمل، ومن 
ً
الرأس، بوجه بشوش، مفعما

دون ضغينة لهذا وذاك. وهذا تعلمونه 

منهم  لعين 
ّ
المط  � الشعوب  إّن  ؛ 

ً
جّيدا

الملّمين  واألشخاص  والحكماء،   ،
ً
حتما

إليكم  يشيرون   � المختلفة  بالقضايا 

الشعب  إل��ى  ان��ظ��روا  يقولون  بالبنان؛ 

اإليرانّي في أّي المجاالت تقّدم، وال زلنا 

حركة  هي  هكذا  أمكنتنا.  ن��راوح  نحن 

الشعب اإليرانّي.

أنتم بالمرصاد 
دعاياتهم  ف��ي  األع����داء  يسعى 

اليأس  من  ج��ّو  إشاعة  إل��ى  اإلعالمّية 

البالد،  حوادث  على  واألزم��ات  واإلحباط 

ع��ّدة  الصغيرة  المشاكل  مون 
ّ
يضخ

والبلد  الشعب  همون 
ّ
ويت أض��ع��اف؛ 

يظهرون  لها؛  وجود  ال  بمشاكل   
ً
عمدا

، يعملون على تيئيس 
ً
المستقبل مظلما

الشعب؛ هذا هو هدف األعداء. إّن هذا 

إلفقاد  مقّدمة  هو  بنظرهم  التيئيس 

العمل  عليكم  رون��ق��ه��ا.  االن��ت��خ��اب��ات 

الشباب!  اء! 
ّ
األعز أّيها  ما يريدون.  خالف 

واألش��خ��اص  غون! 
ّ
المبل المسؤولون! 

الناس!  في  الخطابة  مجال  لهم  المتاح 

عليكم أن تعملوا بخالف ما يريدون؛ أن 

الناس، ليس األمل  وا روح األمل في 
ّ
تبث

ما األمل الواقعّي.
ّ
الواهي؛ إن

على عموم أفراد الشعب أن يلتفتوا، 

الحماسّية  ال��م��ش��ارك��ة  أّن  ويعلموا 

البالد؛  تحفظ  االنتخابات  في  والحيوّية 

ل طمع األعداء في االعتداء على هذا 
ّ
وتقل

به؛  والمكر  له  والعداوة  والتعّرض  البلد 

التأثيرات.  هذه   
ّ

كل الشعب  لمشاركة 

د 
ّ
وهم يسعون ألن ال يحدث هذا. أنا أؤك

شهدنا  وكما  شعبنا،  جّربنا  كما  لكم؛ 

سوف   ،
ً
م��رارا اإللهّي  والفضل  اللطف 

وكالمّرات  ال��م��ّرة،  ه��ذه  الشعب  يوّجه 

 قوّية إلى وجه العدّو. إّن 
ً
السابقة، صفعة

الله سبحانه، سيجّسد  بتوفيق  الشعب 

 
ً
عزيزا  

ً
امتحانا االنتخابات  ه��ذه  ف��ي 

الئحة  إلى  ويضيفه  الميدان،  في  آخر 

وسوف  إلهّي؛  لطف  ه��ذا  افتخاراته. 

ق بإذن الله تعالى.
ّ
يتحق
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 أهداف الثورة
َ

فلتبق
وفي  المّدة  ه��ذه  في  مهّم  هو  ما 

 
ً
هذا الوقت، هو أن يكون للناس، مضافا

إلى هّمة المشاركة، هّمة في االنتخاب 

الجّيد،  االنتخاب  إّن  قلنا،  كما  الجّيد. 

االنتخاب الصحيح، ال يكون تأثيره فقط 

 قد تبقى 
ً
على مدى أربع سنوات، أحيانا

السنين.  لعشرات  البالد  في  تأثيراته 

علينا  الصحيحة  االنتخابات  أجل  من 

المعايير.  معرفة  علينا   ،
ً
جّيدا التفكير 

الله  شاء  إن   � المستقبل  في  سأتطّرق 

المعيار  لكّن  المطالب؛  بعض  إل��ى   �

هّمة  تكون  أن  هو   ،
ً
إجماال األساسّي 

ة البلد 
ّ
األشخاص المنتخبين في حفظ عز

جاه أهداف الثورة. ما نلناه 
ّ
وحركته بات

هذه  امتداد  على  وبركات  خيرات  من 

أهداف  ببركة  كان  الطويلة،  السنوات 

الثورة؛ وأينما قّصرنا، تراجعنا، انهزمنا، 

أه��داف  عن  غفلتنا  بسبب  ك��ان  فقد 

االسالمّية.  واألهداف  االسالمّية  الثورة 

 
ً
أن يكون األشخاص المنتخبون مصداقا

 
ُ

ه
َّ
الل ا 

َ
ن َربُّ وا 

ُ
ال

َ
ق ِذيَن 

َّ
ال }ِإنَّ  الكريمة:  لآلية 

اُموا{ ]فصلت: 30[؛ أن يكونوا 
َ
ق

َ
مَّ اْست

ُ
ث

أهل استقامة، أهل صمود؛ أن يلبسوا 

ل 
ّ
والتوك الله  ذكر  من  ة  فوالذيَّ  

ً
درع��ا

عليه، ويردوا الميدان. راقبوا الشعارات، 

وانظروا في الشعارات التي يطلقونها، 

 �  
ً
أحيانا نوعها؟ قد يطلق بعضهم  ما 

وهم مخطئون بالطبع � ومن أجل جلب 

حدود  عن  خارجة  شعارات  األص��وات، 

قدراتهم وصالحّياتهم؛ وهؤالء يمكن 

يراقبهم،  يعرفهم،  أن  الواعي  لشعبنا 

شعاراتهم  في  ش 
ّ
فلنفت ويمّيزهم. 

عّما هو ضروري للشعب، عّما له أولوّية 

البالد  وواقعّيات  يتناسب  عّما  أكثر، 

زي��ادة  إل��ى  ي��ؤّدي  عّما  وإمكانّياتها، 

من  واحد  هذا  للشعب؛  الذاتّية  القّوة 

المعايير. 

االلتزام بالقانون
وإن  كثيرون.  أشخاص  ح 

ّ
ترش لقد 

صيانة  مجلس  س��ي��ع��ّرف  ال��ل��ه  ش���اء 

القانونّية  لوظائفه   
ً
طبقا الدستور 

بالصالحّية  ون 
ّ
يتحل الذين  األشخاص 

إلى الناس.على الجميع االلتزام بالقانون. 

مخالفة  فبسبب  إشكال،  يحدث  أينما 

في  حدثت  التي  اإلش��ك��االت  القانون. 

فت البلد خسائر، ولم 
ّ
العام 88، والتي كل

ا بطعم 
ّ
تسمح للبلد والشعب أن يستلذ

بسبب  كانت   ،
ً
مليونا أربعين  أص��وات 

بعضهم  خالف  لقد  القانون.  مخالفة 

أو  نفسّية،  أغراض  أجل  من  إّما  القانون 

من أجل الخالف السياسّي، أو أّي كان � 

 � المجال  أن أحكم في ذلك  اآلن  أريد  ال 

وارتكبوا األخطاء، ودخلوا من الطريق غير 

 إلى أنفسهم، 
ً
القانونّي؛ فوّجهوا صفعة

الطريق   .
ً
أي��ض��ا والبلد  الشعب،  وإل��ى 

الصحيح هو طريق القانون. على الجميع 
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االلتزام بالقانون والتسليم له. قد يكون 

المئة،  في  مئة  صحيح  غير  ما  قانون 

قد   
ً
أحيانا قانون. 

ّ
الال من  أفضل  ه 

ّ
لكن

ذ القانون في قسم 
ّ
يصدر  خطأ من منف

ه ارتكب هذا الخطأ 
ّ
ما، وتعلمون أنتم أن

في تطبيق القانون؛ لكن إن لم نستطع 

إصالحه بالطرق القانونّية، يكون تحّمله 

وأن  ؛ 
ً
مجّددا القانون  مخالفة  من  أفضل 

مخالفة  خ��الل  من   
ً
خطأ ن��راه  ما  نصلح 

القانون. القانون معيار ممتاز؛ هو وسيلة 

الشعب  وص��ون  وهدوئه،  البلد،  لراحة 

ووحدته، ومواصلة الطريق العاّم.

وا تكليفكم أدُّ
صيانة  مجلس  ف��ي  اإلخ����وة  إّن 

أتقياء  ورع���ون،  أن��اس  هم  الدستور 

للقانون،   
ً
طبقا صون 

ّ
يشخ لعون؛ 

ّ
ومط

ويعّرفون البعض كأشخاص صالحين؛ 

هو  من  ونرى  ننظر  أن  علينا  وأنتم  أنا 

األصلح من بين هؤالء الصالحين، أّيهم 

أخذ  يمكنه  أّيهم  أكثر،  الناس  ينفع 

عاتقه  على  الثقيلة  المسؤولّية  هذه 

والمسير  الطريق  هذا  ومتابعة  أكثر، 

فيه بأمانه تاّمة؛ هذا ما ينبغي أن ننظر 

العون  نطلب  أن  ونعرفه.  ون��راه  فيه 

أن  إرشادنا؛  يمكنهم  مّمن  والمساعدة 

الشرعّية.  الحّجة  إلى  بالنهاية  نصل 

الحّجة  أساس  على  اإلنسان   عمل  إذا 

الرأس،  مرفوع  سيكون  ه 
ّ
فإن الشرعّية، 

بعد،  فيما  ه 
ُ
��ؤ

َ
خ��ط ظهر  ول��و  ��ى 

ّ
ح��ت

لم  لو  أّما  تكليفي؛  أّديت  أنا  وسيقول: 

الشرعّية،  الحّجة  أس��اس  على  نعمل 

نلوم  فسوف  بعد،  فيما  الخطأ  وظهر 

أنفسنا؛ ولن يكون لدينا عذر، وال حّجة.

بالله  أملنا  متفائل.  بالطبع،  أن��ا 

سبحانه  الله  نشكر   .
ً
جّدا كبير  تعالى 

ال����ذي ل��م ي��غ��ل��ق ن��واف��ذ األم����ل في 

أوضاع  في  المرء  ينظر  عندما  قلوبنا. 

في   ،
ً
فيوما  

ً
يوما أمله  يتعاظم  البالد، 

الشعب،  هذا  بمستقبل  النهج،  هذا 

الشعب  ه��ذا  البلد.  ه��ذا  ومستقبل 

هؤالء  النشيط،  الشعب  هذا  المؤمن، 

والنشاط،  بالحيوّية  المفعمون  الشباب 

ها 
ّ
كل ه��ذه  المختلفة،  الميادين  في 

بالمستقبل. تزيد من أمل اإلنسان  

إن  يشملنا،  أن  سبحانه  الله  نسأل 

شاء الله، بفضله العميم؛ وأن يشملكم 

دعاء  العزيز،  الشعب  أّيها   ،
ً
جميعا

بقّية الله في أرضه )أرواحنا له الفداء(؛ 

المهّم  االم��ت��ح��ان  ه��ذا  ف��ي  وخ��اّص��ة 

يجلب  أن  سبحانه  الله  نسأل  القادم، 

الهداية  العظيم  اإلنسان   هذا  دعاء 

ق 
ّ
يتحق وأن   ،

ً
جميعا لقلوبنا  االلهّية 

ما  العزيز،  الشعب  أّيها  أيديكم  على 

البلد. الخير والصالح لهذا  فيه 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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في البداية، أبارك لكم أّيها الشباب 

األغّر،  الحرس  ميدان  دخولكم  اء، 
ّ
األع��ز

نالوا  الذين  جون  المتخرِّ منكم  س��واٌء 

طالب  أو  العسكرّية،  ال��درج��ات  اليوم 

إّن  الدراسة.  مرحلة  وردوا  الذين  الكلّية 

اء، 
ّ
األعز الشباب  أّيها  اليوم  بكم  لقاءنا 

كما  هو  األغ��ّر،  الميدان  هذا  في   
ً
أيضا

العادة لقاء جميل وعذب. لقد شوهدت 

الميدان  إدارة هذا  ابتكارات في كيفّية 

جّيدة  وهي  الميدان،  هذا  برامج  وإدارة 

 وجديرة بالثناء.
ً
جّدا

حماية الثورة 
الجامعات  من  الجامعة  ه��ذه  تمتاز 

م 
ّ
والتعل العلم  إّن  أساسّية.  بميزة  األخرى 

والرشد الفكرّي والعقلّي وإنماء الشخصّية، 

جامعاتنا  جميع  في  أساسّية  أهداف  هي 

لكن  التعليمّية؛  مؤّسساتنا  جميع  وفي 

مسألة   ،
ً
أي��ض��ا الجامعة  ه��ذه  في  طرح 

ُ
ت

اإليرانّي  الشعب  إّن  حسٌن،  الثورة.  حماية 

 بحماية 
ً
عاّمة، يعتبر نفسه بشكٍل ما معنّيا

الثورة � سواٌء المسؤولون الرسمّيون، أو عاّمة 

أفراد الشعب بدرجاتهم المختلفة � لكّن ما 

هذه  أّن  هو  اإلسالمّية  الثورة  حرس  يمّيز 

صة[ بالنسبة إليهم.
ّ
مهّمة محّددة ]ومشخ

أجيال تربّي أجيااًل 
 
ّ
عز في  اء 

ّ
األع��ز الشباب  أّيها  أنتم 

تهّيئون  ال��ش��ب��اب،  وينعان  النشاط 

امتداد  على  الثورة  لحماية  أنفسكم 

على   
ّ

ش��ك دون  وم��ن  خدمتكم،  فترة 

فعل  كما  وذلك  حياتكم؛  أّي��ام  امتداد 

وأسالفكم  سبقكم،  الذي  الجيل  بدوره 

 .
ً
في الحرس، في الميادين الصعبة جّدا

اليوم هو هذا  الجّيدة  المشاهد  أحد  إّن 

القديم  الجيل  حيث  نفسه،  المشهد 

الذين عاشوا مرحلة حرب  الثورة  لحرس 

بدايات  وش��ه��دوا  ال��م��ق��ّدس،  ال��دف��اع 

المخاطر  واجهوا  والذين  الثورة،  عهد 

بأبدانهم، بقلوبهم، بنفوسهم، واقفين 

الذين  اليوم  شباب  مع  جنب  إلى   
ً
جنبا

الراية  يتبادلون  الحرس،  ميدان  وردوا 

في  ومعّبر.  رم��زّي  لمنظر  ��ه 
ّ
إن م[، 

َ
]الَعل

الطّيبة  األرواح  إّن  اليوم،  الرمزّي  لقائنا 

الشهادة  مقام  نالوا  الذين  للشهداء 

على  المختلفة  العملّيات  في  السامي 

الثمانية،  المقّدس  الدفاع  أعوام  امتداد 

ماثلة  هي  اليوم،  إلى  وبعدها  وقبلها، 

قّدموا  الذين  والجرحى  أمامكم.  ]واقفة[ 

البدنّية،  وقواهم  وشبابهم،  صّحتهم، 

بامتحان  لوا 
ُ
ابت وق��د  الله،  سبيل  99في 
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عاقبة  حسن  لقوا  وبالطبع،   ،
ً
جّدا صعب 

الذين  والرجال  مقابلكم.  يقفون  الجرح، 

فترة  مثلكم  يمضون  ي��وم��ذاك،  كانوا 

بيضاء،  بلحًى  مقابلكم  يقفون  الشباب، 

عمر  من  السنين  عشرات  أمضوا  وق��د 

وملهم   
ً
جّدا مهّم  لمشهد  ه 

ّ
إن الخدمة. 

اء 
ّ
األع��ز الشباب  أّيها  إليكم  بالنسبة 

الذين تريدون حماية ثورتكم.

الثورة فتحت الطريق
ل��ق��د غ��ّي��رت ه���ذه ال��ث��ورة ت��اري��خ 

وطواغيت  الجور  سالطين  كان  البالد. 

متمادية،  لقرون  فرضوا  قد  التاريخ، 

وفي  الشعب؛  هذا  على   
ً
ضاللّيا  

ً
مسارا

العقود األخيرة قبل الثورة، وناهيك عن 

االستبداد والتفّرد واالحتكار في جميع 

أمام  البلد  هذا  ة 
ّ
عز ضّيعوا  قد  األم��ور، 

صت هذا 
ّ
األعداء. جاءت هذه الثورة، وخل

البلد، وهذا الشعب من الوقوع في هذا 

نا ]أصبحنا[ 
ّ
اإلعصار المدّمر والمهلك؛ إن

وال��ص��راط  المستقيم.  ال��ص��راط  على 

إلى  سيوصلنا  بالطبع،  المستقيم، 

الهدف؛ لكن متى، بعد كم من الوقت؟ 

ق 
ّ
متعل هذا  ومجاهدة؟  سعي  أّي  مع 

جّدّيتنا،  بمدى  وأنت،  أنا  جهدنا  بمدى 

بطريقة صحيحة؛ هذا  ما نسير  بمقدار 

فتحت  الثورة  ولكّن  بهّمتنا؛  مرتبط 

العريق  الشعب  هذا  أمام  الطريق  هذا 

والعظيم والذي لقي ما لقيه من الظلم. 

هذه  على  تحافظوا  أن  تريدون  أنتم 

الثورة وتحموها.

تعّرفوا على مبادئ الثورة
هذه  على  تتعّرفوا  أن  عليكم   ،

ً
أّوال
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المهّمة  أعمالكم  وأح��د   .
ً
جّيدا الثورة 

تتعّرفوا  أن  هو  اء 
ّ
األع���ز الشباب  أّيها 

للثورة. لقد  النظرّية  المباني  بعمق على 

 
ً
را

ّ
تأث الميدان  هذا  وردوا   

ً
أشخاصا رأينا 

حّجة  إلى  االستناد  دون  ومن   ،
ً
وحماسة

العاصفة،  في  فسقطوا  قوّية؛  نظرية 

الذين يمكنهم  أولئك  وغّيروا مسارهم. 

وهذا  الحركة  ه��ذه  في  بقّوة  الوقوف 

بالمعرفة  ون 
ّ
يتحل م��ن  ه��م  المسير، 

جاء  للثورة.  النظرّية  بالمباني  العميقة 

في الحديث الشريف: »المؤمن كالجبل 

ال  ال��ع��واص��ف«)1(؛  تحّركه  ال  ال��راس��خ 

يغّير  أن  إعصار  أو  عاصفة  ألّي  يمكن 

ون ببعض المّيزات؛ 
ّ
مسارهم، فهم يتحل

الصحيح  االعتقاد  وأهّمها،  جملتها  من 

النظرّية  بالمباني  الصحيحة  والمعرفة 

لهذه الثورة. هذا أحد األمور التي ينبغي 

لكم معرفتها.

معرفة تجربة الثورة
بعد ذلك، عليكم معرفة تجربة الثورة، 

امتداد  على  النظرّية  لهذه  المصداق  أي 

هذه السنوات، وتاريخ الثورة. هذه الثورة 

ليست محض اّدعاء كالكثير من الشعارات 

األخرى السائدة في العالم؛ وهناك مجال 

هذه  أمامها.  والعمل  التجارب  من  واسع 

برت. هذه الشعارات، 
ُ
الثورة قد ُجّربت واخت

ميدان  في  صدقّيتها  أثبتت  شعارات 

ل 
ّ
منا التوك

ّ
العمل. فإمامنا العزيز كان يعل

على الله، والثقة به، وأن نحسن الظّن به  

النصر  إّن  يقول  وكان  جاهدين،  ونعمل 

العمل،  بهذا  قمنا  ما  إذا  حليفنا  سيكون 

وكما حصل في صدر اإلسالم؛ حيث جاء 

عن أمير المؤمنين Qفي نهج البالغة: 

 
َ

ْبت
َ
ك

ْ
ا ال

َ
ن  ِبَعُدوِّ

َ
ل

َ
ز

ْ
ن
َ
ا أ

َ
ن

َ
ه ِصْدق

َّ
ى الل

َ
ا َرأ مَّ

َ
ل
َ
»ف

هذا  أثبت  لقد  ْصَر«)2(. 
َّ
الن ا 

َ
ْين

َ
َعل  

َ
ل

َ
��ز

ْ
ن
َ
وأ

الشعب صدقه، واستقامته؛ ورد الميدان 

وجّرب هذا الفكر وهذه المباني النظرّية. 

هذا ما يجب أن تروه في تاريخ الثورة.

رات الحرب
ّ
اقرؤوا مذك

ل���م���اذا ت��س��ع��ى وس���ائ���ل اإلع���الم 

األجنبّية لتكبير نقاط ضعفنا الصغيرة 

فكيف   � أعيننا  ف��ي  أض��ع��اف  عشرة 

ينسونا  أن  أجل  من  �؟  اآلخرين  بعيون 

أّن  ننسى  أن  أج��ل  من  التجربة؛  ه��ذه 

برت؛ 
ُ
واخت ُجّربت  قد  النظرّية  مبانينا 

كم 
ّ
وأثبتت نفسها في ميدان العمل. إن

قون هذا. 
ّ
الثورة تحق لتاريخ  بمعرفتكم 

الحرب،  رات 
ّ
أن تقرؤوا مذك وصّيتي لكم 

بيت  عملّيات  المقّدس،  الدفاع  ومرحلة 

من  انظروا  خّرمشهر،  وتحرير  المقدس 

كانوا، ما كانوا، ماذا فعلوا، وكيف فعلوا، 

سينزل  عندها،  األم��ر.  هذا  يلزم  لهذا؛ 

)1( شرح أصول الكافي، المازندراني، ج9، ص181. 
)2( نهج البالغة، الخطبة 56.
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الله النصر » أنزل بعدّونا الكبت«، »أنزل 

علينا النصر«.

كأناس  النفس  تهذيب  ذلك،  بعد 

ب نفسه. 
ّ
صالحين. على الجميع أن يهذ

أنتم  ب نفسي، وعليكم 
ّ
أن أهذ أنا  علّي 

أسهل  عملكم  إّن  أنفسكم.  بوا 
ّ
تهذ أن 

شباب،  أنتم  مثلي.  شخص  عمل  من 

قلوب  وذوو  ن��وران��ّي��ون،  مستعّدون، 

لوا 
ّ
تتمث أن  بسهولة  يمكنكم  صافية؛  

اإلس��الم  عليها  يثني  التي  ب��ال��ق��دوة 

مسؤولّياتكم؛  من  واحدة  هذه  والقرآن. 

عاتق  على  تقع  مسؤولّية  هي  بالطبع، 

هذه  ومسؤولي  وال��م��دراء  مين 
ّ
المعل

ومسؤولي  الحرس  ومؤّسسة  الجامعة، 

شبابنا  عاتق  على   
ً
وأيضا مجموعة،   

ّ
كل

اء الحاضرين هناك؛ هذه أمور الزمة. 
ّ
األعز

ق 
ّ
� وستتحق األمور  قت هذه 

ّ
ما تحق إذا 

 بتوفيق الله وبإذنه تعالى � عندها 
ً
يقينا

منا 
ّ
تكل الذي  ذاك  المستقبل  سيكون 

المستقبل  ال��ق��ول:  وك��ّررن��ا   
ً
دوم��ا عنه 

الحاسم والباعث على االطمئنان.

ر بخطوة
ّ

خطوة تبش
الثورة  هذه  خطتها  خطوة   

ّ
كل إّن 

كانت  هذا،  يومنا  إلى  األّول  اليوم  منذ 

 بالخطوة التي تليها. وهذا 
ً
رة

ّ
 مبش

ً
خطوة

 بحائط 
ً
أمر بالغ األهمّية. لم نواجه يوما

 في دهاليز اليأس 
ً
مسدود، لم نقع يوما

أمامنا.   
ً
دوم��ا الفرج  كان  لقد  واإلحباط؛ 

إلى  نتقّدم  لم  ضعفنا،  قّصرنا،   ،
ً
أحيانا

األمام � وهذا قد حدث � لكّن الطريق لم 

خطوة   
ّ

كل ؛ 
ً
ومغلقا  

ً
مسدودا  

ً
يوما يكن 

رة بالخطوة التي 
ّ

من خطواتنا كانت مبش

تليها؛ والمسألة اليوم هي كذلك.

اء! ه��ذه 
ّ
وأق����ول ل��ك��م أّي��ه��ا األع�����ز

الشعب  سيخطوها  ال��ت��ي  ال��خ��ط��وة 

أي   � المقبلة  القليلة  األّيام  في  اإليراني 

واحدة من هذه  � هي  االنتخابات  خطوة 

رة إن شاء الله بالخطوات 
ّ

الخطوات المبش

 
ً
نا ال نعلم من سيكون رئيسا

ّ
حقة. إن

ّ
الال

شخص  أّي  إل��ى  نعلم  ال  للجمهورّية، 

نا نعلم 
ّ
سيهدي الله سبحانه القلوب؛ لكن

أّن حضور الشعب أمام صناديق االقتراع 

� والذي هو إعالن عن الحضور القوّي لهذا 

نحو  والتقّدم  السير  ميدان  في  الشعب 

نجاحات   
ّ

شك بال  سيستتبع   � األهداف 

ة، 
ّ
العز ويمنحه  الوطن،  يصون  أخ��رى؛ 

وُيسعد أصدقاءكم،  العالمّية،  والسمعة 

لهم.
ّ

ويحزن أعداءكم ويفش

ملحمة االنتخابات القادمة
أسابيع  ثالثة  أو  أسبوعان  أمامنا 

فترات  منذ  االنتخابات؛  موعد  إلى حين 

اآلن  تشتّد  هي  وه��ا   � سابقة  طويلة 

مع  الناس  يتعاطى  أن  على  ُيعمل   �

الناس  ألّن  لماذا؟  ببرودة.  االنتخابات 

هذا  خاضوا  إن  متحّمسين،  كانوا  إن 

الحماسّية  أثبتوا حركتهم  إن  الميدان، 
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كما هي العادة � وإن شاء الله سيفعلون 

 عليهم.
ً
� سوف يكون ثقيال

هم يبدون آراءهم في انتخاباتنا)1(؛ 
ّ
إن

الذين  األشخاص  هم 
ّ
إن هؤالء؟  هم  من 

وجوههم؛  ماء  غوانتانامو  معتقل  أراق 

طّيار  دون  من  طّياراتهم  الذين وصمت 

والباكستانّية  األفغانية  القرى  ف��وق 

وال��ذي��ن  ب��ال��ع��ار؛  جبينهم  المحرومة 

منطقتنا  في  للحروب  إشعالهم  ساهم 

بالد  من  لبلدين  واحتاللهم  الحّساسة، 

سمعتهم؛  تشويه  ف��ي  المسلمين، 

ودعمهم  حمايتهم  ت��دع��و  وال��ذي��ن 

الغاشم   الصهيونّي  للنظام  المطلقان 

إلى الخجل, ]هؤالء[ � إن كانوا يفهمون 

اإلسالمّية  الجمهورّية  ينتقدون   �

نرّد  ال  أن  ينبغي  والعزيزة!  المحترمة 

باألساس  وهي  التصريحات؛  هذه  على 

اإليرانّي  الشعب  اكتراث  تستأهل  ال 

البلد.  هذا  في  المحترمين  والمسؤولين 

الشعب  أفراد  إلى عموم  بالنسبة  ها 
ّ
لكن

تبعث   
ً
جميعا إلينا  وبالنسبة  اإليرانّي 

على االعتبار، أن انظروا كم هي حّساّسة 

وخطيرة هذه االنتخابات بالنسبة إليهم. 

فقط؛  االنتخابات  بهذه  يختّص  ال  األمر 

ما 
ّ
كل  ،

ً
عاما وثالثين  بضعة  مدى  فعلى 

مثل  نشهد  كنا  االنتخابات،  نجري  ا 
ّ
كن

يثيرون  ما   
ً
دائ��م��ا التصريحات؛  ه��ذه 

هم 
ّ
ولكن إل��ي��ه��ا،  وي��س��ع��ون  ال��ف��ت��ن، 

هذا  م��ن  م��ّم��ن؟  الصفعات.  ون 
ّ
يتلق

 ،
ّ

 وجل
ّ
الشعب العظيم. وبتوفيق الله عز

)1(  ]يتدخلون[. 
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 على 
ً
 صفعة

ً
أيضا المّرة  ون هذه 

ّ
سيتلق

وجوههم. 

 االنتخابات,
تشخيص األصلح

أعمالنا  م 
ّ
ننظ أن  نحن  علينا  حسٌن، 

في  ينظر  أن  الشعب  وعلى  بأنفسنا. 

المحترمين  حين 
ّ

المرش تصريحات 

 
ً
أيضا ونحن  الميدان،  هذا  وردوا  الذين 

ص، نرّجح، نرى من هو ذلك 
ّ
ننظر؛ نشخ

أكثر  يعمل  أن  يمكنه  ال��ذي  الشخص 

أجل  ومن  الثورة،  أجل  أفضل من  وبنحو 

ة 
ّ
العز أج��ل  وم��ن  وللمستقبل،  ال��ب��الد، 

أجل  وم��ن  المشاكل،   
ّ

ولحل الوطنّية، 

جبهة  أم��ام  والعزيز  ال��ق��وّي  الصمود 

الجمهورّية  أجل جعل  ومن  المعاندين، 

عيون  في  ُيحتذى   
ً
نموذجا اإلسالمّية 

يختلف  ق��د  ال��ع��ال��م؟  مستضعفي 

ال  آخر؛  تشخيص  عن  ما  فرد  تشخيص 

مشكلة في ذلك. أقول هذا للجميع: قد 

حين، ويميل 
ّ

تميل –أنت- إلى أحد المرش

يوجب  ال  هذا  آخر؛  ح 
ّ

مرش إلى  صديقك 

آلّيات  توجد  بعضكما.  بوجه  تقفا  أن 

أعلى  والختيار  لالنتخابات،  صحيحة 

والتي هي   � البالد  في  تنفيذّية  سلطة 

آلّية  �؛  واألهمّية  الحساسّية  غاية  في 

تميل  أن  اإلطالق  على  مانع  ال  القانون. 

آخر؛  إلى شخص  أنا  وأميل  أحدهم،  إلى 

ففي  لغيره؛  أنا  وأص��ّوت  له،  تصّوت  أن 

هناك  وأقلّية،  أكثرّية،  هناك  النهاية 

ضابطة، وهناك قانون؛ سوف يتّم العمل 

بناًء عليه. على عموم أفراد الشعب أن ال 

دون  من  بينهم  فيما  الضغينة  يوجدوا 

هذا،  إلى  يميل  هذا  أّن  وبسبب  سبب. 
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فليكونوا.  حسٌن  ذاك.  إلى  يميل  وهذا 

المحترمين  حين 
ّ

المرش على   ،
ً
أي��ض��ا

أنفسهم أن يراعوا هذا األمر. أن يسيروا 

لكن  وشهامة،  ونشاط  بحماس  باألمر 

هنا  تنافر.  دون  وم��ن   ، تحدٍّ دون  من 

ال  أن  الممكن  من  حيث  العمل،  عذوبة 

وجمود  وسكوت  سكون  هناك  يكون 

 ، والحركة  النشاط  يسود  وأن   ، وخمود 

في الميدان وفي المناظرات � المناظرات 

الحامية والساخنة � وفي الوقت عينه أن 

ممكن.  هذا  ]كراهية[؛  و  نفور  يكون  ال 

حين 
ّ

المرش السادة  على  مسألة  ه��ذه 

.
ً
المحترمين مراعاتها جّيدا

حين
ّ

سلوك المرش
سلوك  أّن  ه��ي  األخ����رى  ال��م��س��أل��ة 

حين في الصرف واإلنفاق والدعايات 
ّ

المرش

أن  يمكنها  ال��الزم،  المقدار  عن  ال��زائ��دة 

وتلفتنا  الشعب  أف��راد  وسائر  تنّبهنا 

وتوقظنا إلى ما سيحدث فيما بعد. فذاك 

أو  المال،  بيت  من  ينفق  ال��ذي  الشخص 

المشتبهة  البعض  أم��وال  من  يستفيد 

بالحرام، ال يمكنه نيل ثقة الشعب؛ ينبغي 

 إلى هذه األمور. 
ً
االلتفات كثيرا

الدعايات  في  باألهّمّية  يحظى  ما 

االنتخابّية،  الشعارات  في  االنتخابّية، 

هو تثبيت المواقف العزيزة والصحيحة 

والعاقلة والحكيمة للثورة والنظام. حذاِر 

الضوء  نعطي  أن  شعاراتنا  خ��الل  من 

األخضر لزيد أو لعمرو خارج إيران أو إلى 

حسٌن،  اإليراني.  الداخل  في  أشخاص 

يثيرون  جهدهم؛  يسعون  ف��األع��داء 

وأكثر  أشخاص،  أو  شخص،  ضّد  الغبار 

والنظام  نفسها  الثورة  الجميع ضّد  من 

الداخل  في  يوجد   ،
ً
حتما واالنتخابات. 

ي الله. ففي الداخل، 
ّ
 أصوات ال تتق

ً
أيضا

التقوى،  من  م��ج��ّردة  ألسنة  ولألسف 

وأقالم، وأصوات كذلك، ترّدد كالم العدّو 

اليأس   
ّ

بث أجل  من  الذي يطلقه  نفسه 

في نفوس الناس وإحباطهم؛ ال ينبغي 

لهؤالء.  االكتراث  الشعب  أفراد  لعموم 

وغد  غد مشرق.  الشعب هو  غد هذا  إّن 

هذه الثورة غٌد عزيز. وغد هذا البلد وهذا 

بتوفيق  الله،  شاء  إن  سيكون  الشعب 

 بالنسبة إلى الجميع.
ً
الله، مثاال

أّيها  تكونوا  أن  تعالى  الله  أس��أل 

هذا  في  تحضرون  الذين  اء 
ّ
األع��ز الشباب 

ثورتنا،  ح��رس  شباب  وجميع  ال��م��ي��دان، 

الشباب  وجميع  التعبّوّي،  الشباب  وجميع 

حة، 
ّ
المسل قّواتنا  والناشطين في  العاملين 

وجميع الشباب المنشغلين في المؤّسسات 

التعليمّية بتحصيل العلم، الرّواد ومحّركات 

ي أمل 
ّ
السير إلى هذه الوجهة النورانية. وكل

والروح  للشهداء  الطّيبة  األرواح  تكون  أن 

عنكم  راضية  العظيم  إلمامنا  المطّهرة 

بدعاء  مشمولين   
ً
جميعا نكون  وأن  ي، 

ّ
وعن

والسالم  الفداء(  له  )أرواحنا  العصر  ول��ّي 

عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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اء 
ّ
في البدء، أرّحب بجميع اإلخوة األعز

المحترمين،  النّواب  واألخوات العزيزات، 

اء 
ّ
وأدعو الله سبحانه لإلخوة النّواب األعز

بمناسبة مرور سنة على دخولهم الندوة 

هذه  تكون  الله  شاء  وإن   � النيابّية)1( 

في  وحسنة  اإللهّي  الرضا  مورد  السنة 

الله سبحانه  أدعو  كما   � أعمالكم   
ّ

سجل

والهيئة  المحترم  المجلس  لرئيس 

الرئاسّية الذين كسبوا ثقتكم المجّددة 

وتحّملوا  المحترمون،  ال��ن��ّواب  أّي��ه��ا 

الخير،  ولكم  لهم  يقّدر  أن  المسؤولّية، 

 لما فيه مرضاته.
ً
قكم جميعا

ّ
ويوف

العمل الصالح 
أّيها  هذا  هو  أعمالنا  في  األس��اس 

المراكز  وهذه  اء! 
ّ
األع��ز واألخ��وات  اإلخوة 

والرئاسة  العناوين  وه��ذه  الظاهرّية 

والمسؤولّية والنيابة والشأن بين الناس 

تذهب؛ ما يبقى لي ولكم هو عملنا؛ فإن 

 وبنّيٍة حسنٍة في هذه 
ً
 صالحا

ً
نا عمال

ْ
َعِمل

تضّرنا  لن  بنا،  تمضي  التي  السنوات 

الخصوصّيات.  وهذه  التسميات  هذه 

في هذه  ق 
ّ
نحق لم   � الله  ال سمح   � وإن 

الفترة من المسؤولّية والَمهّمة واأللقاب 

)1(  البرلمانية. 

� فينا  الله  � ال قّدر  أو تركت  والعناوين، 

تأثيرات سلبّية، وجعلتنا َمدينين، فهذا 

المسؤولّيات  لهذه  يمكن  مصير  أسوأ 

علينا  وألمثالكم.  ألمثالي  تسّجله  أن 

.
ً
االلتفات إلى هذه المسألة دائما

 واختبار
ٌ
فرصة

فرصة   � الفرصة  ه��ذه  إّن  بالطبع، 

ثمينة.  فرصة  هي   � الشعب  تمثيل 

في  ى 
ّ
يتول أن  يمكنه  شخص   

ّ
كل على 

اإلسالمّي  والنظام  اإلسالمّي  المجتمع 

، أن يشكر الله 
ً
مهّمة، وأن يؤّديها جّيدا

 أن يلتفت إلى 
ً
تعالى؛ ولكن عليه أيضا

نا 
ّ
إن كبير.  اختبار  هي  الفرصة  هذه  أّن 

ات الحياة 
ّ
في حالة اختبار. في أبرز محط

سياق  وفي  صعبة،  امتحانات  نخوض 

لكّن  امتحانات،  يوجد  العادّية  الحياة 

لألنفاس  والحابسة  األب��رز  االمتحانات 

 ما تكون حينما يرد اإلنسان مراحل 
ً
عادة

حّساسة؛ ومن جملتها مسؤولّياتنا هذه 

سنوات  شخص  يمضي  ق��د  نفسها. 

إلى  والنزاهة،  باألمانة  عمره  من  طويلة 

فإن  اختبار؛  فترة  إلى  بعدها  يصل  أن 

لجم  في  قدرته  إب��راز  من  ن 
ّ
يتمك لم 
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المرحلة  ه��ذه  يسقط.  س��وف  نفسه، 

الشورى؛  مجلس  في  النيابة  الحّساسة: 

من  مسؤولّيات  الحكومّية؛  المناصب 

الفقير. هذه  العبد  أنا  قبيل مسؤولّيتي 

هي تلك المراحل الحّساسة من حياتنا؛ 

هنا يجب االنتباه إلى أنفسنا ومراقبتها. 

يعيش  العادّية  الحياة  في   ،
ً
أحيانا

 صالحة؛ لكن عندما يصل 
ً
اإلنسان حياة

حّساسة،  نقطة  وإلى  الجرف،  ة 
ّ
حاف إلى 

ال  خطير،  منعطف  إل��ى  يصل  عندما 

 .
ً
ج��ّي��دا نفسه  على  السيطرة  يمكنه 

ب 
ّ
تقل »ف��ي  ه��ذا.  ننسى  ال  أن  علينا 

الرجال«)1(؛ يمكننا  ُم جواهر 
ْ
ِعل األحوال 

أن نختبر أنفسنا في مثل هذه المقاطع 

الظّن  المرء  ُيحسن  ما   
ً
عادة الحّساسة. 

 ما نرى 
ً
نا ال نرى عيوبنا؛ وعادة

ّ
بنفسه. إن

مثل  في  عليه.  هي  مّما  أكبر  حسناتنا 

هذه األوقات، عندما نختلي بالله، يمكننا 

اكتشاف ضعفنا، وعيوبنا. حينما يكون 

السلطة  تكون  حين   ،
ً
م��وج��ودا المال 

موجودة،  الوجاهة  تكون  حين  موجودة، 

هذه  الجنسّية؛  الشهوات  تكون  حين 

اختبارات صعبة. 

النظُر الثاقب
ل��ل��ن��ّواب  بالنسبة  م��ه��ّم  ه��و  م��ا 

الحكومة،  في  للمسؤولين  المحترمين، 

للقّوات  ال��ق��ض��اء،  ف��ي  للمسؤولين 

لألشخاص  الدين،  لرجال  حة، 
ّ
المسل

مسؤولّية  من  ألكثر  يتصّدون  الذين 

ينظروا  أن  هو  المسؤولّيات،  هذه  من 

االمتحان  م��واق��ع  ف��ي  أنفسهم  ف��ي 

أّن  وليعلموا  ثاقب؛  بنظر  ومواطنه 

امتحان؛  مرحلة  ه��ي  المرحلة  ه��ذه 

ا من عبور 
ّ
ن

ّ
أن ال نغفل. فإن تمك علينا 

المقطع  هذا  الخطير،  المنعطف  هذا 

بسالم،  الجرف  ه��ذا  شفا  الحّساس، 

هذه  ونحمده.  تعالى  الله  فلنشكر 

كالمنا  وه��ذا  الرئيسية  النقطة  هي 

األساسّي معكم أّيها اإلخوة واألخوات 

اء.
ّ
األعز

نعمة مشفوعة بالمخاطر 
هذه  أوّج���ه  األول����ى،  المرتبة  ف��ي 

لكم  أقول  ؛ 
ً
أيضا نفسي  إلى  النصيحة 

ر بعونه تعالى قلب هذا 
ّ
ى يتأث

ّ
هذا، حت

عظ؛ 
ّ
الحقير بهذا الكالم ويقبل النصح ويت

فمن ناحية، لنعرف قدر الموقعّية التي 

أتاحت لنا الفرصة لخدمة الشعب وخدمة 

النظام،  وخدمة  البالد  وخدمة  اإلس��الم 

ومن  علينا؛  الكبرى  الله  نعمة  ونعّدها 

 إلى أّن امتالك 
ً
ناحية أخرى، نلتفت أيضا

هذه الفرصة مشفوع بالمخاطر. إّن سّيارة 

نظيفة وجديدة، ذات عجلة قيادة جّيدة 

)1(  نهج البالغة، الحكمة 217.
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وسريعة تحت قدم اإلنسان لهي توفيق 

الهدف؛  إل��ى  اإلنسان  توصل  بالطبع، 

الحجم؛  بنفس  مخاطر  لها   
ً
أيضا ها 

ّ
لكن

كالمنا  هو  ه��ذا  أنفسنا.  مراقبة  علينا 

واألخ��وات  اإلخ��وة  أّيها  لكم  األساسي 

ي أمل أن تكون هذه الكلمات 
ّ
اء. وكل

ّ
األعز

.
ً
رة فينا جميعا

ّ
مؤث

 التخّصص
ُ
ميزة

بالنسبة  عنه  الحديث  يمكننا  ما 

السنة  هذه  في  الشورى  مجلس  إلى 

وجود  أّن  هو  انتخابه،  على  مّرت  التي 

المجلس  في  المتنّوعة  االختصاصات 

�  قد ساعد  التقارير  � كما جاءني في 

بحمد الله على نضوج وإيناع المشاريع 

المتنّوعة والبرامج المختلفة والمشاريع 

وتحقيق  الحكومة  قبل  من  المقّدمة 

ضلى فيها. وهذه هي ميزة 
ُ
النتائج الف

 ،
ً
التخّصص؛ عندما يكون العلم موجودا

الشعور  ويتبعهما  موجودة  والقدرة 

ستكون   
ً
حتما الخدمة،  بمسؤولّية 

 السرور 
ّ

نتيجة العمل أفضل. هنا محل

 � المجلس  ع 
ّ
يتمت حيث  الشكر  وأداء 

بحمد الله � بمثل هذه القدرة.

مظهر إرادة الشعب
لمجلس  ال��س��ي��اس��ّي��ة  ال��م��واق��ف 

� كما هو   
ً
المّدة أيضا الشورى في هذه 

المجاالت  في  جّيدة  مواقف  هي   � بّين 

صحيحة  مواقف  خذ 
ّ
ات لقد  المختلفة؛ 

لمجموع  لون 
ّ
ممث ��ك��م 

ّ
إن وم��ن��اس��ب��ة. 

وأمنياتهم  إراداتهم  تظهر  الشعب؛ 

الله  بحمد  شهدناه  وما  سلوككم.  في 

.
ً
 جّدا

ً
كان جّيدا
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 قّمة الجبل
ُ

 مثل
واألخ��وات  اإلخ��وة  أّيها  مهّم  هو  ما 

وقد  إل��ي��ه،  االلتفات  وينبغي  ال��ن��ّواب 

أو  ال��دورات  جميع  في   
ً
دائما به  ��رت 

ّ
ذك

ق للكالم مع النّواب 
ّ
أغلبها، حين كنت أوف

كم مثل قّمة 
ّ
المحترمين، هو أن تعلموا أن

القّمة  هذه  قلب  من  ينبعث  ما  الجبل؛ 

إّن  وسفحه.  الجبل  هيكل  على  ينحدر 

في  التعاطي  وكيفّية  واألخالق،  اآلداب 

كباقي  هي  اإلسالمّي،  الشورى  مجلس 

في  ر 
ّ
تؤث البالد،  في  الموجودة  القمم 

وآدابهم،  المجتمع  أف��راد  عموم  سلوك 

وأخالقهم وتصّرفاتهم؛ هذا أمر طبيعّي، 

ودائم. إذا كان العقل والفكر والطمأنينة 

 هذا[ 
ّ

كل  [ والمحّبة  والهدوء  والّسكينة 

 على المجلس، وانعكس هذا األمر 
ً
حاكما

من أبواق المجلس على مستوى المجتمع، 

س���وف ت��ت��رك ه���ذه ال��خ��ص��وص��ّي��ات 

كان  وإذا   .
ً
تدريجّيا المجتمع  في  أثرها 

 
ً
حاكما والتقصير  وال��ع��داوة،  ج، 

ّ
التشن

سينعكس   
ً
أيضا فهذا  المجلس،  على 

التأثير  هذا  الشعب؛  سلوك  في  بدوره 

وال   
ً
دفعّيا ليس  التأثير  هذا  طبيعّي. 

بمرور  تظهر  آثاره  لكن   ،
ً
ظاهرا وال   

ً
بارزا

؛ هذا يزيد من مسؤولّية 
ً
األّيام وتدريجّيا

األصدقاء  على  أّن  أرى  لذا،  المسؤولين. 

من   
ً
انطالقا المحترمين,  والنّواب  اء 

ّ
األعز

وجهة النظر هذه، أن يراقبوا تصّرفاتهم 

 تاّمة.
ً
وأفعالهم مراقبة

وا لهم حقوقهم أدُّ
القوانين  مشاريع  على  العمل  إّن 

عنوان  تحت  تكليف  هو  والمقترحات 

أمر  اآلن  هو  وال��ذي   � الناس   
ّ

ح��ق أداء 
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� أي عندما ُيطرح مشروع  واضح ومحّدد 

تعّدون  عندما  أو  المجلس،  على  قانون 

 في المجلس، وتريدون أن 
ً
أنتم مشروعا

ذوه في منطقة من مناطق البالد حيث 
ّ
تنف

أنشطة  الئحة  لملء  ]تعميمه[  باإلمكان 

تكم، 
ّ
دق ف��إّن  للبالد،  واسعة  وأع��م��ال 

وتحقيقاتكم،  واهتمامكم،  ومراقبتكم، 

نضوج  في  تساعد  التي  ودراساتكم، 

هي  القانون،  مقترح  أو  المشروع  هذا 

قد  عاتقكم.  على  ملقى  للشعب   
ّ

ح��ق

أنا   � المجلس  إلى  قانون  مشروع  ُيقّدم 

مجلس  أعضاء  من   
ً
عضوا كنت  نفسي 

عن  المسائل  هذه  خُبرت  وقد  الشورى 

جنة 
ّ
قرب � عندما ُيطرح المشروع على الل

 ،
ً
ويوضع بين أيدي هذا النائب؛ فأحيانا

المشروع  ه��ذا  مع  ]النائب[  يتعاطى 

ق، 
ّ
؛ فيدق

ً
 تماما

ً
كأمر مرتبط به شخصّيا

الخبراء  م��ع  يجلس  ��ق، 
ّ
ي��ح��ق ي���درس، 

في  الموضوع  يرّسم  معهم،  ويتناقش 

 أخرى ال, ليس 
ً
ذهنه بشكل تاّم؛ وأحيانا

كذلك، ُيقّدم المشروع أو ُيراد المصادقة 

على مشروع في المجلس، فهذا النائب 

ال يعرف الكثير عن مضمون المشروع، ال 

، ال يتابع؛ ال في 
ً
يشعر بالمسؤولّية كثيرا

اللجنة، وال في قاعة المجلس. إّن تصويته 

ب� »نعم« أو »ال« على مثل هذا المشروع أو 

الشبهة؛  المشروع غير خاٍل من  مسوّدة 

 ،
ً
أيضا التصويت  عن  امتناعه  أّن  كما 

نا لم نأِت إلى 
ّ
 من الشبهة. إن

ً
ليس خاليا

هنا لنجلس ونمتنع عن التصويت؛ أتينا 

لنقول هذا يكون وهذا ال يكون. االمتناع 

عن التصويت يكون حين يعمل اإلنسان 

يصل  وال  له،  ينبغي  ما  ويعمل  جهده، 

 
ً
؛ حسٌن، هنا حتما

ّ
فكره بالنهاية إلى حل

التصويت؛ كالفقيه  اإلنسان عن  يمتنع 

الذي يسعى جهده، ويراجع  والمجتهد 

االجتهادّية  ة 
ّ
األدل في  وينظر  المصادر، 

ّم ال يتوّصل إلى 
َ
ة الفقهّية، ومن ث

ّ
واألدل

، هنا احتاطوا؛ يقول: 
ً
نتيجة يقول حسنا

يصّح  هنا  ل��دّي.  فتوى  ال  ل��دّي،  رأي  ال 

االمتناع عن التصويت؛ أّما لو لم ندرس 

الموضوع، ولم نعمل عليه، ومن ثّم ولكي 

أو  »نعم«  ل�  أسرى  أنفسنا  من  نجعل  ال 

»ال« التي ال دليل عليها وغير المستندة 

عن  سنمتنع  حسٌن،  نقول:  دليل،  إلى 

التصويت! هذا ال يصّح. 

زمة 
ّ

 والال
ً
، أحد األعمال المهّمة جّدا

ً
إذا

واألساسّية في المجلس، هو هذا العمل 

المشاريع  سواٌء  القوانين؛  مشاريع  على 

مجلس  إل��ى  الحكومة  تحّولها  ال��ت��ي 

أنتم  تعّدونها  التي  تلك  أو  الشورى، 

، ينبغي العمل 
ً
]كنواٍب[ في المجلس. حقا

نتيجة  إلى  واحد   
ّ

كل فليتوّصل  عليها. 

حاسمة, فإن كان من أهل االجتهاد في 

لم  وإن  االجتهادّي؛  فبالنحو  الفّن،  هذا 

طريق  فعن  االختصاص،  أهل  من  يكن 

األعمال  أحد  هذا  وذاك؛  هذا  استشارة 

.
ً
األساسّية جّدا
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قواُم التمثيل
وقد  ال��ع��ت��ب،  ه��ذا  ي��وج��د  بالطبع، 

في   
ً
م���رارا العتب  ه��ذا   

ً
أي��ض��ا وّج��ه��ت 

مجلس  ن���ّواب  إل��ى  الماضية  ال����دورات 

الشورى المحترمين، وإلى رؤساء المجلس 

 الكثير 
ً
المختلفين، حيث يرى المرء أحيانا

حّد  تتجاوز  بحيث  فارغة؛  المقاعد  من 

عذر  هناك  طبعا  به!   المسموح  النصاب 

هذا  لكن  المقاعد،  أصحاب  من  لعدد 

اإلنسان  يرى   
ً
أحيانا نصاب.  له  بالنهاية 

ه ال 
ّ
أن ها تجاوزت حّد النصاب، ويشعر 

ّ
أن

البعض  يكون   
ً
أحيانا بالتكليف.  ُيعمل 

 ظاهرة � 
ً
حاضرين في المجلس � هذه أيضا

ال يشاركون في التصويت؛ يجلس السادة 

المجلس،  من  الخلفّية  الناحية  تلك  في 

 ليس 
ً
مون جلسة ]قعدة[! هذا أيضا

ّ
ينظ

من المصلحة. أي أّن الحضور الشكلّي في 

المجلس، وكذلك الحضور القلبّي هو الزم؛ 

أي االلتفات إلى تلك المسألة، واالستماع 

المعارضين؛  وكالم  المؤّيدين  كالم  إلى 

قوام  فيها  التي  الوظائف  بعض  هذه 

عنها؛  الطرف   
ّ

غض يصّح  وال  التمثيل، 

الواقع،  في  األهّمّية.  في  غاية  أمور  هذه 

رجائي أن يلتفت اإلخوة واألخوات النّواب 

المسألة، واالهتمام بها؛  إلى هذه  اء 
ّ
األعز

بمعنى  المجلس،  إل��ى  الحضور  س���واٌء 

الحضور الجسمي والماّدي؛ وسواٌء بمعنى 

حضور  أي  والروحّي،  المعنوّي  الحضور 

القلب وحضور الذهن؛ هذه مسألة مهّمة.

وكم... ى ُيحبُّ
ّ
حت

هناك مسألة أخرى � كما أشرنا � 

ر في تربية 
ّ
وهي أّن سلوك النّواب مؤث

المجتمع وسوقه إلى هذه الجهة وتلك 

المجلس  في  لوحظت  ما  إذا  الجهة. 

واإلحساس  واألخ��الق  واألمانة  التقوى 

فهذا  العمل،  في  والنشاط  بالمسؤولّية 

الدرجة  المجتمع؛ في   في 
ً
أثرا سيترك 

نّواب  يحّبون  الناس  تجعل  األولى، 

 
ً
نظرة إليهم  وينظرون  المجلس 

الدرجة  وفي  بهم،  ويؤمنون  حسنة 

 
ً
قريبا سلوكهم  تجعل  الثانية، 

 , اء 
ّ
األع��ز النّواب  ه��ؤالء  سلوك  من 

البارزة،  والوجوه  القّمة،  هم  الذين 

والمبّرزون.

الت���ي  التعبي���رات  أّن  لوح���ظ  إذا 

س���واٌء  المحترم؛  النائب  يس���تعملها 

في كالمه قبل تصدير القانون، أم في 

تصريحاته، أو في دردش���اته، مراعية 

لألدب , بعيدة عن اإلهانة، والتعبيرات 

المبتذل���ة والس���خيفة � إّن رؤية هذه 

؛ 
ً
حّساسا اإلنس���ان  تجعل  المش���اهد 

 قرب 
ً
عندم���ا يكون اإلنس���ان جالس���ا

المذياع يس���تمع إليه، ي���درك أّن هذا 

السّيد كان يستطيع في هذا الموضع 

ه 
ّ
أن يس���تعمل تعابير مهين���ة، ولكن

ر فّي أنا المس���تمع 
ّ
لم يفعل � هذا يؤث

؛ أّما ل���و كان العك���س، ولوحظ 
ً
كثي���را

ال ق���ّدر الله عكس ه���ذا األمر؛ أي عدم 
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مراع���اة األدب في الخطاب، في الكالم، 

ف���ي التعبير، تعبي���رات مهينة أو غير 

مؤّدبة، أو صدر عنه سلوك غير مؤّدب، 

. أي أّن ذلك 
ً
هذا س���يترك أثره مباشرة

ه ال يحّبذ ذلك السلوك، 
ّ
المستمع مع أن

ر في الوقت عينه به. ليس الناس 
ّ
يتأث

ر بس���لوك والده، 
ّ
كالطفل ال���ذي يتأث

من دون أن يفه���م قبح ذلك العمل أو 

حسنه؛ ال، فالناس يدركون قبح العمل 

وحس���نه؛ هذه هي طبيع���ة القضّية. 

الحظ���وا أنتم، في األماك���ن المختلفة، 

واألق���وام المختلفة، يقوم ش���خص ما 

ظ بكلمة 
ّ
بعمل ما، يعّبر بعبارة ما، يتلف

ه في الوقت عينه 
ّ
ال تعجب الم���رء؛ لكن

���ر؛ أي أّن تك���رار ذل���ك التصّرف 
ّ
يتأث

يس���ّهل األمر على اإلنسان؛ هذه هي 

طبيعة المسألة. 

ُه من نفسك
ْ
 أنِصف

 ه��ن��اك م��س��أل��ة أخ���رى هي 
ً
أي��ض��ا

التي  األم��ور  هذه  بالطبع،  »اإلن��ص��اف«. 

قبيل  من  الواقع  في  هي  عنها  م 
ّ
نتكل

توضيح الواضحات، وأنتم أّيها السّيدات 

كم 
ّ
لعون على هذه األمور؛ لعل

ّ
والسادة مط

األم��ور؛  بهذه  الناس  توصون  أنفسكم 

نطرحها؛  أن   
ً
أيضا من مسؤوليتنا  ولكن 

ولو كنتم اآلن، بحمد الله، غير محتاجين 

إلى  التطّرق  يلزم  ه 
ّ
أن  

ّ
إال ركم، 

ّ
نذك ألن 

اإلنصاف؛  مراعاة  ينبغي  الموضوع.  هذا 

الصديق  ذاك  مواجهة  في  اإلنصاف 

النيابّي،  المجلس  ف��ي  لكم  ال��زم��ي��ل 

الشخص  ذل��ك  مواجهة  في  اإلنصاف 

في  اإلنصاف  النيابّي،  المجلس  خ��ارج 

مقابل  في  اإلنصاف  الحكومة،  مواجهة 

مراعاة  لكم  ينبغي  القضائّية.  السلطة 
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ى 
َ
َعل ْوٍم 

َ
ق آَُن 

َ
ن

َ
ش ْم 

ُ
ك

َّ
َيْجِرَمن  

َ
}َوال اإلنصاف؛ 

وا{ ]المائدة: 8[ قد ال نتوافق مع 
ُ
ْعِدل

َ
 ت

َّ
ال

َ
أ

 ،
ً
حسنا منه؛  ننفر  قد  األشخاص،  بعض 

؛ ففي النهاية 
ً
غا قد يكون هذا األمر ُمسوَّ

هناك سبب، للنفور من شخص ما؛ لكن 

ينبغي مراعاة اإلنصاف مقابل الشخص 

 أسبابنا 
ً
الذي ننفر منه والذي لدينا أيضا

الشخص  نجعل  ال  أن  علينا  منه.  للنفور 

تحت  جّيدة  ]نقطة[  صفة  لديه  ال��ذي 

تأثير الصفة ]النقطة[ السّيئة الموجودة 

األهّمّية.  بالغ  أمر  هذا  عنه؛  أذهاننا  في 

غير  والتعامل  اإلنصاف  رعاية  عدم  إّن 

الالئق يؤّدي إلى رّدة فعل مشابهة عند 

الطرف اآلخر. بالنهاية نحن بشر ضعفاء؛ 

تراِع اإلنصاف  لم  لو  المثال،  على سبيل 

الكّم  ذلك  ل��دّي  ليس  فأنا  معي،   
ً
يوما

ألقول  النفس  وضبط  والقّوة  القدرة  من 

سأكون  فليفعل؛  ينصفني،  لم  حسٌن، 

 لعدم مراعاة اإلنصاف معه. هكذا 
ً
را

ّ
مضط

يشيع اإلجحاف المتبادل في المجتمع ، 

وذلك بدل مراعاة اإلنصاف، وبدل تبادل 

كم 
ّ
المحّبة. انظروا، هذا التأثير موجود ألن

النيابّي؛  المجلس  في  للشعب  لون 
ّ
ممث

المجتمع  أف��راد  من   
ً
ا ج��زء كنتم  إن   

ّ
وإال

لكن  تأثيره،  األمر  لهذا  لكان  العادّيين، 

جالسين  نكون  عندما  محدود.  بشكل 

يكون  إلينا،  تنظر  والناس  منّصة  على 

لتصّرفنا معنًى؛ وعندما نكون ضائعين 

التصّرف  الناس، يكون لهذا  بين عاّمة  

نفسه معنًى آخر.

ه
ُّ
 حق

ٍّ
 لكل

 على 
ً
م��وض��وع آخ���ر أط��رح��ه دائ��م��ا

التعامل  ه��و  المجلس،  ف��ي  األص��دق��اء 
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نجلس  عندما  التنفيذّية.  السلطة  مع 

مع  س��واٌء  التنفيذّية،  السلطة  مع   
ً
أيضا

رئيس الجمهورّية المحترم، أم مع الوزراء 

، أوصيهم بهذه 
ً
المحترمين، أو معهما معا

الوصّية نفسها، بأن يتعاملوا مع السلطة 

 ،
ّ

حق للمجلس  ه. 
ّ
حق  

ٍّ
لكل التشريعّية. 

التنفيذّية  وللسلطة  معّينة؛  حدود  في 

في  ها، 
ّ
حق  

ً
أيضا اإلجرائّية  واألج��ه��زة 

الحفاظ على حدود  حدود معّينة. ينبغي 

بعضهم البعض، والتعامل مع بعضهم؛ 

هذا التعامل هو طريق ذو جانبين � يقول 

جانبان؛  للطريق  والمتفرنجون:  الغربّيون 

 � الكالم، وال عيب فيه  ال إشكال في هذا 

 
ً
موجودا التعامل  هذا  يكون  أن  ينبغي 

في  تظهر  قد  بالطبع،  الطرفين.  كال  من 

الوقت عينه، وعلى الرغم من حسن نوايا 

الطرفين، بعض اإلشكاالت وسوء التفاهم 

� ال إشكال في ذلك � ال إشكال في  سوء 

التفاهم هذا في الحدود الطبيعّية التي 

التشّدد،  ينبغي  ال  العمل؛  يقتضيها 

وإيجاد النفرة؛ ينبغي مراقبة هذه األمور.

 القانون أساس العمل
التنفيذّية  السلطة  إّن  لكم؛  أق��ول 

واقفة في الميدان � سواٌء هذه الحكومة أو 

أّي حكومة أخرى � واألعمال في عهدتها، 

المالمات  عاتقها،  على  المسؤولّيات 

والمؤاخذات  المساءالت  عليها،  تنهال 

مالحظتها.  ينبغي  لذا  ها؛ 
ّ
بحق تجري 

؛ أن 
ً
كما أوصي السلطة التنفيذّية دائما

في  المالحظ  العظيم   
ّ

الحق هذا  ُيراعى 

وللقانون  التشريعي  للمجلس  القانون 

ه، من قبل السلطة التنفيذّية. القانون 
ّ
كل

التي  ة 
ّ
السك القانون هو  العمل،  أساس 

يسير عليها هذا القطار؛ عليكم السعي 

وعليهم  ة. 
ّ
السك هذه  على  تسيروا  ألن 

ة. 
ّ
السك ه��ذه  على  السير   

ً
أي��ض��ا ه��م 

ة 
ّ
السك هذه  تكون  أن  على  أنتم  اعملوا 

بنحو يمكن للقطار االنعطاف فيها على 

المنعطفات. لقد رأى السادة قطار منطقة 

األمكنة  بعض  في  اإلي��ران��ي؛  الشمال 

هناك  لكن  ح���اّدة،  منعطفات  توجد 

ن القطار من العبور. 
ّ
بالنهاية طريقة تمك

يسير القطار من أسفل الجبل إلى أعاله، 

يصعد ويهبط، وال تعترضه أّي مشكلة؛ 

لم  لو  جّيد.  بشكل  صبت 
ُ
ن السكك  ألّن 

من  كان  التي  المنعطفات  هذه  توجد 

صبت 
ُ
زم وجودها بهذا الشكل، فلو ن

ّ
الال

 بنحو ال يمكن للقطار عبورها، لكنتم 
ً
مثال

للقطار  سقوط  ح��وادث   
ً
م��رارا شاهدتم 

مالحظة  ينبغي  المرتفعات.  تلك  من 

ة. أنتم منشئو 
ّ
هذا األمر في نصب السك

ة، وعليها ]الحكومة[ أن تسير 
ّ
هذه السك

قدركم؛  تعرف  وأن  ة، 
ّ
السك هذه  على 

لكن عليكم أنتم في النهاية أن تعلموا 

ه من المفترض السير على هذه 
ّ
، أن

ً
أيضا

ان.  ة. لهذا، إّن طرفي المسألة مهمَّ
ّ
السك

قلت، هذا ال يختّص بهذه الحكومة؛ لقد 
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، في جميع الحكومات، 
ً
أوصيت بهذا مرارا

وفي عدد من دورات المجلس والحكومة؛ 

، هذه 
ً
وبالطبع، لقد راعى البعض إنصافا

التوصيات، والبعض اآلخر أهملها. 

المجلس في رأس األمور
رأس  ف��ي   

ً
حتما ال��ش��ورى  مجلس 

الله  اإلم��ام )رض���وان  ق��ال  � كما  األم��ور 

عليه( � لكن التفتوا، إّن عبارة »المجلس 

نائب   
ّ

كل أّن  تعني  ال  األمور«  رأس  في 

على رأس األمور؛ »مجلس الشورى« على 

رأس األمور؛ النائب نائب. أي ال يتصّورّن 

اجتمع  الذي  والعزيز  المحترم  النائب 

بشوق  البالد  من  ما  ناحية  في  الناس 

األمور؛  رأس  في  ه 
ّ
أن وانتخبوه،  وحماس 

األم��ور؛  رأس  في  الشورى«  »مجلس  ال، 

فليقس تصّرفاته على هذا النحو.

بناًء على هذا، نعود إلى كالمنا األّول، 

اء! ما يبقى لي 
ّ
أّيها اإلخوة واألخوات األعز

: »وال 
ً
ولكم ويجعل هذا الدعاء مستجابا

ى تغفر لي وترحمني 
ّ
 حت

ً
تهلكني غّما

عّرفني االستجابة في دعائي«)1(، هو 
ُ
وت

بمجاهدة،  بجّد،  كان  إذا  الحالي  عملنا 

إن  بالمسؤولّية.  الشعور  مع  بإخالص، 

الله  يصفح  سوف  ه��ذه،   
ّ

كل قت 
ّ
تحق

والنقصان  الزيادة  بعض  عن  سبحانه 

أّن  المهّم  لكّن  والتساهل؛  والتسامح 

جهدنا منصّب على أن يكون عملنا بعون 

حواٍش  دون  ومن   
ً
وطاهرا  

ً
نظيفا الله 

 .
ً
وجّدّيا

حاد وانسجام
ّ
الشعب، ات

كما  االنتخابات.  حول  كلمة  سأقول 

المحترم،  الشورى  مجلس  رئيس  أشار 

اآلن  وهي   ،
ً
دوم��ا مهّمة  االنتخابات  إّن 

أكثر أهّمّية ألسباب عديدة. على الجميع 

االنتخابات  ه��ذه  ��ج��رى 
ُ
ت ألن  السعي 

الشعب.  أفراد  عموم  ومشاركة  بحماسة 

وهذا يؤّدي إلى صون البالد، وإلى قّوتها، 

وإلى استتباب األمن. إّن مشاركة  الشعب 

أّن  ت��رون  أنتم  األع���داء.  تهديد  تزيل 

 بعض 
ً
بعض الساسة الغربّيين، وخاّصة

تقّدم  الخفّية،  األميركّية  السياسات 

وُيتناقل  بعضها،  ُينشر  إذ   � تحليالت 

بعضها في وسائل اإلعالم � ويقولون: إّن 

نظام الجمهورّية اإلسالمّية في إيران ال 

السرعة.  وبهذه  السهولة  بهذه  يتزعزع 

هم يرون 
ّ
مون بهذا الكالم؟ ألن

ّ
لماذا يتكل

أّن هذا النظام معتمد على الشعب؛ هذا 

أّن  اآلن  نتصّور  أن   
ّ

وإال فقط؛  السّر  هو 

هؤالء  النظام،  رأس  على   
ً
عمروا أو   

ً
زيدا

حضور  عظمة  أم��ام   
ً
شيئا ي��س��اوون  ال 

الشعب ودعم النظام، في الواقع ليسوا 

.
ً
لون شيئا

ّ
بشيء، ال يمث

)1(  مصباح المتهّجد، ج2، ص562.
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ما،  نظام  في  الشعب  يكون  عندما 

 
ً
مواليا للنظام،   

ً
داعما  ،

ً
منسجما  ،

ً
حدا

ّ
مت

ويقوى  النظام،  هذا  ُيصان  سوف  له، 

اقتالعه  يصعب  وسوف  عوده،  ويشتّد 

ام��ت��ّدت  ال��ت��ي  كالشجرة  مكانه؛  م��ن 

ال  ه��ذه  األرض؛  أع��م��اق  ف��ي  ج��ذوره��ا 

األنظمة  بعض  يوجد  اجتثاثها.  يمكن 

ى 
ّ
المال واإلمكانات، وتتحل التي تمتلك 

بدعم الساسة االستعمارّيين في العالم 

هم  ج��ذور؛  لها  ليس  لكن  ومديحهم، 

أنفسهم يعلمون أن ليس لديهم جذور. 

إّن نظام الجمهورّية اإلسالمّية له جذور؛ 

فاجتماع  الشعب.  ه��ي  ال��ج��ذور  ه��ذه 

ة 
ّ
العز مصدر  هو  النظام،  حول  الشعب 

الشعب  ولذلك  وللنظام  للبالد  والبركة 

النظام  ه���ذا  ي��دع��م  نفسه.الشعب 

ة للشعب؛ 
ّ
ة؛ هذا نفسه عز

ّ
فيحصد العز

له  ق 
ّ
ويحق الشعب  يحفظ  نفسه،  هذا 

 
ّ

ل اإلمكانّية لحل
ّ
األمن؛ هذا نفسه، يشك

يجب  ما  ه��ذا  الشعب؛  مشاكل  جميع 

على  بناًء  عاّمة.  قاعدة  هذه  نعلمه؛  أن 

 
ٍّ

التي هي تجل هذا، ينبغي لالنتخابات 

بحماس؛  جرى 
ُ
ت أن  الشعب  لمشاركة 

وهممهم  المسؤولين  لجهود  وينبغي 

أن تنصّب على هذا األمر. 

ل المشاكل
ّ

القانون، حال
القوانين  أّن   ،

ّ
ال��ح��ظ ح��س��ن  م��ن 

الموجودة قوانين جّيدة؛ قوانين معقولة. 

، ال وجود لطريق مسدود. 
ً
وكما أشرنا مرارا

هذه  في  القانونّي  المسار  أّن  نرى  لذا 

المرحلة  هذه  إلى  نفسها،  االنتخابات 

 طريقه. 
ّ

التي قطعناها إلى اآلن، قد شق

المحترمون  حون 
ّ

المرش ُسئل  عندما 
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ه إن ارتأى مجلس صيانة 
ّ
أن لالنتخابات، 

فأجاب  تقبلونه؟  هل   ،
ً
أم���را الدستور 

علينا  فعلوا.  وهكذا  نقبل.  نعم  الجميع: 

الذين قالوا: نعم   أن نشكر جميع 
ً
واقعا

ولم  الدستور،  برأي مجلس صيانة  نقبل 

نشكر  أن   
ً
واقعا علينا  عليه.  يعترضوا 

حرز 
ُ
حين، أولئك الذين لم ت

ّ
جميع المرش

أهلّيتهم بنحو ما. هؤالء قالوا: نقبل برأي 

مجلس صيانة الدستور، وعملوا بما وعدوا 

به، ولم يعترضوا؛ هذا دليل على أهّمّية 

فائدة  على  دليل  وأرجحّيته،  القانون 

القانون؛ ألّن القانون حاكم على البالد. قد 

أنا أو أنت غير راضين عن القانون  أكون 

عندما  لكن   � األمر  هذا  يحدث   
ً
أحيانا  �

 
ّ

 لحل
ً
يرضخ اإلنسان للقانون، يصبح سببا

الخطاب؛  فصل  هو  يصبح  االختالفات، 

هذه نعمة كبرى، وبركة عظيمة. 

نس السياسّي
ُ
األ

ون 
ّ
إّن الناس في بلدنا بحمد الله يتحل

موقع  ف��ي  هنا  لسنا  وال��ذك��اء.  بالوعي 

األن��س  أّن  األم��ر  حقيقة  لكّن  ق؛ 
ّ
التمل

السياسّية،  بالمسائل  لشعبنا  الذهنّي 

العالم  ل��دول  المتوّسط  المعّدل  يفوق 

 � الدول  أوضاع  على  العنا 
ّ
اط فيه. وحسب 

من  إلّي  وتصل  التقارير،  إلّي  قّدم 
ُ
ت حيث 

لدى   � علنّية  غير  ومصادر  علنّية  مصادر 

في  أو  األوروبّية،  الدول  في  سواٌء  الناس، 

اآلسيوّية،  الدول  في  أو  األميركّية،  الدول 

كثيرة  متفاوتة،  واطالع  وعي  مستويات 

وقليلة، لديهم معّدل متوّسط؛ لكّن وعي 

المسائل  في  وتبّصره  اإليرانّي  الشعب 

السياسّية، يفوق المعّدل المتوّسط لدول 

أفراد  عموم  عصمة  اّدعاء  نريد  ال  العالم. 

االّدعاء ممكن  لكّن هذا  اإليرانّي،  الشعب 
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ون 
ّ
يتحل يراقبون،  هم 

ّ
إن وواقعّي؛  القبول 

 ،
ّ
الحظ حسن  من  صون. 

ّ
يشخ بالبصيرة،  

 
ً
أيضا اليوم  هي  التشخيص  وسيلة  أّن 

في متناول الناس. وهي مؤّسسة اإلذاعة 

البرامج،  م 
ّ
تنظ ها 

ّ
إن ه��ذه؛  والتلفزيون 

وتستقبل  الكلمات،  تعرض  وتعرضها، 

يشاهدوا،  أن  للناس  يمكن  الشخصّيات؛ 

لهذه  يمكن  نتيجة؛  إل��ى  وي��ت��وّص��ل��وا 

أن  ويمكن  صحيحة،  تكون  أن  النتيجة 

تكون خاطئة؛ يمكن لزيد أن يتوّصل إلى 

نتيجة، ولعمرو أن يصل إلى نتيجة أخرى؛ 

النتيجتين  إحدى  ستكون   
ً
حتما حسٌن، 

صحيحة والثانية خاطئة؛ لكّن الله سبحانه 

يشاهد  عندما  االث��ن��ي��ن.  ك��ال  سيثيب 

بناًء  ويعمل  ص 
ّ
ويشخ ويالحظ  اإلنسان 

على تشخيصه لمجّرد رضا الله، سيعطيه 

هذا  والثواب.  األجر  وتعالى  سبحانه  الله 

أن   � الشعب  أف��راد  عموم   � تكليفنا  هو 

 ألّي نتيجة سنصل، 
ً
نشاهد وننظر واقعا

ونعمل طبقا لتلك النتيجة.

افة
ّ
 الواقعّية الشف

بالطبع، يتحّمل السادة الذين ظهروا 

لالنتخابات  حين 
ّ

كمرش التلفاز  على 

مسؤولّيات  المناظرة،  وخاضوا  الرئاسّية 

ينتبهوا.  أن   
ً
أيضا هم  عليهم  ثقيلة؛ 

ينبغي للكلمة التي تخرج من فم اإلنسان 

إلى  افة، مستندة 
ّ
واقعّية، شف أن تكون 

لسان  عن  وص��ادرة  صحيحة  معلومات 

بحيث  نكون  ال  أن  علينا  وقويم.  صادق 

 
ّ

إذا أردنا جلب نظر الشعب، أن نقول كل

ما خطر على ألسنتنا؛ عليهم أن يراقبوا 

حون 
ّ

المرش يراه  الذي  العمل  األمر.  هذا 

اإلعالن  به،  القيام  يمكنهم   ،
ً
صحيحا

بأّي  برنامج،  بعنوان  وعد،  بعنوان   � عنه 

الناس  يواجهوا  أن  ليسعوا   � عنوان 

بالحقيقة ]بالواقع[؛ سواٌء بواقع األحوال، 

سوف  ه��ذا،  ح��دث  ما  إذا  واقعهم.  أو 

سيمّدنا  هذا،  حدث  إن  لنا؛  الله  يبارك 

 شيء 
ّ

الله بالعون؛ ألّن األمور بيد الله، كل

 إليه راجعون«، 
ّ

يرجع إلى إرادة الله؛ »كل

 ب��ي��ده 
ً
������ّرا

ُ
»أزّم������ة األم������ور ط

م���دده«)1(. من  مستمّدة   
ّ

والكل

إذا عملنا بصدق، ستعيننا المشيئة 

 ت��ك��ون اإلع��ان��ة لي 
ً
االل��ه��ّي��ة. أح��ي��ان��ا

 
ً
أحيانا المسؤولّية،  لهذه  بالتوفيق 

لهذه  التوفيق  بعدم  لي  اإلعانة  تكون 

إذا  إلهّية.  إعانة  كالهما  المسؤولّية؛ 

بالعون  ال��ل��ه  سيمّدنا  ب��ص��دق  عملنا 

والصالح.  الخير  فيه  ما   
ّ

كل وسيعطينا 

 ما هو 
ّ

علينا أن ال نعمل على تخريب كل

وراءنا من أجل لفت أنظار الشعب إلينا؛ 

حين اآلخرين، 
ّ

بالمرش  
ً
قا

ّ
سواٌء كان متعل

في  الموجود  بالواقع   
ً
قا

ّ
متعل ك��ان  أو 

الصحيح،  بالنحو  العمل  علينا  المجتمع. 

عندها سننتخب.

)1(   منظومة الحكيم السبزواري.
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تخمينات مضّرة
أّن  ع��ن  األح��ادي��ث  ه��ذه  بالطبع، 

الحقير،  العبد  وهذا  )القيادة(،   ،
ً
فالنا

تلك  من  هي  فالن،  أو  فالن  إلى  يميل 

 
ً
دوم��ا تناقل 

ُ
ت كانت  التي  األح��ادي��ث 

وليس لها أساس من الصّحة؛ وإّن أكثر 

من ينقلون هذه األحاديث، يعلمون أّن 

ى لهم العلم إلى َمْن ِمَن 
ّ
ال صّحة لها. أن

ي؛ 
ّ
من أحد  يسمع  لم  أميل؟  حين 

ّ
المرش

 
ً
الماضي، وإلى اآلن أيضا لم يسمع في 

هم 
ّ
إن اآلن.  بعد  يسمع  ولن  يسمع،  لم 

يخّمنون؛ من األفضل لهذه التخمينات 

األلسنة؛  على  تجري  وال  تناقل، 
ُ
ت ال  أن 

مثل   
ً
أيضا رأي  لي  يعلمون.  ال  هم 

ّ
إن

في  حينها  هذا  قلت  لقد  الناس.  بقّية 

قد  الحرس:  جامعة  ب 
ّ

وطال اإلخوة  جمع 

تكون تميل إلى شخص، وأميل أنا إلى 

شخص آخر؛ ما المشكلة في ذلك؟ أنت 

 آخر؛ 
ً
ل شخصا

ّ
 وأنا أفض

ً
ل شخصا

ّ
تفض

 
ً
. أنت تعرف أمرا

ً
ال إشكال في ذلك أبدا

مانع من  أعرفه عنه؛ ال  ال  وأنا  عن فالن، 

 
ّ

ه علّي أن أعرف كل
ّ
أن ذلك. ليس األمر 

ما تعرفه بالتمام والكمال، أو أن تعرف 

 ما أعرفه أنا بحذافيره؛ ال، هذه 
ّ

أنت كل

تشخيصات. ما هو حّجة بيننا وبين الله، 

. ما 
ً
ن من التشخيص جّيدا

ّ
هو أن نتمك

الغربّية  ُينشر في أخبار وسائل اإلعالم 

والتي   � المقاالت  ه��ذه  ف��ي  وُيكتب 

يرتكز    � وترونها  تسمعونها   
ً
حتما

يشيعون  فتراهم  أه��داف��ه��م،  على 

حسٌن،  األج��واء.  ويلهبون  األم��ور،  هذه 

ينبغي  ال  بالطبع،  واضحة.  أهدافهم 

أهدافهم  نعلم  ال  بحيث  ن��ك��ون  أن 

أعمالنا.  ن��ؤّدي  نا 
ّ
إن األعمال.  هذه  من 
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المجتمع  سنفعل؟  م��اذا  نعرف  نحن 

ماذا  يعلم  اإلسالمي  والنظام  اإلسالمي 

يتابع  زال  ال  اإلسالمي  النظام  يفعل. 

مسيره. الهدف واضح. والطريق واضح، 

بعمله؛  يقوم  النظام  واضحة.  والتدابير 

آراءهم،  وها هم اآلخرون اآلن يفرضون 

عمل  ف��ي  ذل��ك  ��ر 
ّ
ي��ؤث ل��ن  فليفرضوا؛ 

الوعي والذكاء مهّمان في  النظام؛ لكّن 

هذه المراحل.

الخير  يقّدر  أن  سبحانه  الله  أسأل 

ل��ه��ذا ال��ب��ل��د، ول��ك��م، ول��ع��م��وم أف���راد 

عليكم،  بركاته  ينزل  وأن  الشعب، 

الله  وأس���أل  الجميع،  وع��ل��ى  وعلينا، 

وهذا  البلد  ه��ذا  غد  يكون  أن  تعالى 

ال��ش��ع��ب أف��ض��ل م��ن أم��س��ه وي��وم��ه. 

وبركاته. الله  ورحمة  عليكم   والسالم 
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زيارة اإلمام الخامنئي
 آلباء الشهداء في المستشفى

قطعة من الجّنة

P تقرير: پير حسين كوليوند- مدير مستشفى خاتم األنبياء
124



قصة زيارة قائد الثورة اإلسالمّية إلى 

زة )ICU(، المخّصص 
ّ
قسِم العناية الُمرك

»خاتم  مستشفى  في  الشهداء  آلب��اء 

األنبياء«.

والنصف  السادسة  الساعة  كانت 

بلغني  عندما  الخميس،  ي��وم  عصر 

»علّي  السّيد  الله  آية  اإلم��ام  زي��ارة  خبر 

مستشفى  إلى  المفاجئة  الخامنئّي« 

القائد  السّيد  بدأ   .»P األنبياء  »خاتم 

 )ICU( زة
ّ
زيارته إلى قسم العناية الُمرك

المخّصص آلباء الشهداء، بزيارة وعيادة 

مَّ 
َ
ّرم آبادي«، ومن ث

ُ
»آية الله طاهري خ

وتحّدث  القسم  مرضى  بقية  على   
َ

جال

 إلى 
ً
إليهم. بعد انتهاء الجولة عاد مجّددا

غرفة »آية الله طاهري«. وقبل المغادرة، 

فين والممّرضين 
ّ
توّجه بالدعاء إلى الموظ

وجميع العاملين في هذا المستشفى.

عيادة آية الله 
م آبادي رَّ

ُ
طاهري خ

لم يكن »آية الله طاهري« في تمام 

الثورة  قائد  لوجود  ينتبه  فلم  وعيه، 

َم السّيد القائد  اإلسالمّية في غرفته. تقدَّ

ومسح  ط��اه��ري«  الله  »آي��ة  سرير  من 

تحّدث  عليه.  م 
ّ
وسل ووجهه،  رأسه  على 

الموجودان في  الله طاهري«  »آية  ْجال 
َ
ن

المستشفى إلى السّيد القائد عن حالة 

القائد  السّيد  فسأل  الصحّية.  َوالِدهما 

كْم  ومنذ  والده،  أصاب  عمَّ  ين 
َ
االْبن أحد 

َردَّ 
َ
ف الحالة؟  هذه  على  وهو  الوقت  من 

حالة  عن  مختصٍر  شرح  بتقديم  االب��ُن 

 قائد الثورة 
َ

ث
َ
َوالِدِه الصحّية. بعَد أن َمك

الله  »آية  إلى جانب سرير  دقائق  بضَع 

ْيِه قال: 
َ
ْجل

َ
طاهري«، وبعد أن تحّدث إلى ن

»سنجول على بقّية مرضى هذا القسم، 

ثّم نعود ثانية إلى هنا«.

جولته  القائد  السّيد  أنهى  أن  بعد 

العناية  قسم  في  الشهداء  آب��اء  على 

 إلى غرفة »آية الله 
ً
زة، عاد مجّددا

ّ
الُمرك

طاهري« الذي كان قد فتح عينيه بشكل 

كامل، وانتبه لوجود قائد الثورة بالقرب 

عليه  القائد  السّيد  م 
ّ
سل سريره.  من 

ى له الشفاء العاجل.
ّ
 وتمن

ً
ثانية

قّصة تأسيس قسم العناية 
زة )ICU( المخّصص 

ّ
الُمرك

لباء الشهداء
منتصف  وعند  سنوات،  ثالث  قبل 

، أح��ض��روا َوال����د أح��د 
ً
ال��ل��ي��ل ت��ق��ري��ب��ا

كانت  ال��ط��وارئ.  قسم  إل��ى  125الشهداء 



ْستدعي نقلُه إلى قسم العناية 
َ
حالته ت

سريٍر  أّي  لدينا  يكن  لم  لكن  زة، 
ّ
الُمرك

العادّية.  األقسام  في  حتى  وال  خ��اٍل 

المستشفيات  في  مالء 
ُ
بالز اتصلت 

 
ً
خاليا  

ً
س��ري��را وج��دت  أن  إل��ى  األخ��رى 

أحد  في  ��زة 
ّ
ال��ُم��رك العناية  قسم  في 

ُه 
َ
نقل ِويه 

َ
ذ من  فطلبت  المستشفيات. 

ّسق مع 
َ
ن
ُ
إلى ذلك المستشفى، على أن أ

اليوم   في 
ً
لنقله ثانية سّيارة اإلسعاف 

أحُد  ُيصبح  أن  بعد  هنا،  إل��ى  التالي 

.
ً
األسّرة خاليا

صباح اليوم التالي، أصبح أحد األسّرة 

. فاتصلت الستعادة والد الشهيد 
ً
خاليا

قد  ولألسف  ه 
ّ
بأن  

ُ
خبرت

ُ
أ لكن  العزيز. 

 
ً
رت كثيرا

ّ
انتقل إلى رحمته تعالى. تأث

ذلك  ف��ي  المقّرر  م��ن  ك��ان  ح��دث.  بما 

 
ً
قاعة الطابق  هذا  في  ُيبنى  أن  الوقت 

ا عن ذلك وقّررنا 
َ
ن
ْ
َعَدل نا 

ّ
للمؤتمرات، لكن

بناء قسم للعناية الفائقة مجّهٍز بأحدث 

التقنّيات ومخّصٍص آلباء الشهداء فقط. 

اء، 
ّ
األعز لهؤالء   

ً
كثيرا مدينون  نحن 

سنبقى  لهم  ف��داًء  أرواحنا  منا  قدَّ فلو 

هم. علينا أن ال ندعهم 
ِّ
ُمقّصرين في حق

ما  أو  الطبابة  لناحية  بالقلق  يشعرون 

القسم  منا بتأسيس هذا 
ُ
ق لذلك  شابه. 

بأحدث  فجّهزناه  يمكن،  م��ا  ب��أس��رع 

والحمد  طبي.  فريٍق  وبأفضل  التقنّيات 

فقد  المرجّوة،  النتيجة  إلى  وصلنا  لله 

ِتَح هذا القسم في يوم مولد الرسول 
ُ
ت

ْ
أف

 ِمن 
ً
األعظمP. ُيعتبر هذا القسم واحدا

والفائقة  زة 
ّ
الُمرك العناية  أقسام  أكبر 

ناحية  من  ُيعتبر  كما  المنطقة.  في 

التجهيزات واإلمكانات والمرضى الذين 

هم من عوائل الشهداء، منقطع النظير.  126



تقديم  من  النوع  هذا  يكون  أن  نأمل 

 
ً
قدوة الشهداء،  آلباء  الطبّية  الخدمات 

لغيرنا من مراكز تقديم الخدمات الطبّية 

في البالد. 

أشعر بأّن هذا القسم وبسبب وجود 

من  قطعة  ّمهاتهم، 
ُ
وأ الشهداء  آب��اء 

ة.
ّ
الجن

لقاء آباء الشهداء
ك���ان ي��وج��د ي���وم ال��خ��م��ي��س في 

 33 الفائقة،  الدماغّية  العناية  قسم 

َد 
ّ
تفق ّمهاتهم. 

ُ
وأ الشهداء  آب��اء  من 

 .
ً
فردا  

ً
ْردا

َ
ف اء 

ّ
األعز هؤالء  القائد  السّيد 

 
ً
ف��اق��دا ال��م��رض��ى،  ه���ؤالء  بعض  ك��ان 

مشاكل  من  يعانونه  ما  بسبب  للوعي 

هم  مّمن  آخ��رون  ن 
ّ
تمك و  الدماغ،  في 

السّيد  إل��ى  التحّدث  من   
ً
ح��اال أفضل 

السّيد  ك��ان  مختصٍر.  بشكل  القائد 

ه��ؤالء  رؤوس  ع��ل��ى  ي��م��س��ُح  ال��ق��ائ��د 

إليهم  يتحّدث  و  ويواسيهم  اء 
ّ
األع��ز

لهم:  وي��دع��وا  شهدائهم  مآثر  ع��ن 

النبّي  م��ع  شهيدكم  الله  »ليحشر 

وضع  وبسبب  المرضى  بعض   .»P

»كّمامات األوكسيجين« على فمهم، لم 

السّيد  مع  الحديث  تبادل  يستطيعوا 

له. باإليماء  واكتفوا  القائد 

يعّرفون  الممّرضون  ك��ان  عندما 

ه 
ّ
السّيد القائد على المريض، و يعلُم بأن

والٌد لشهيدين، كان يغُمُره بمحّبٍة أكبر، 

سريره  عند  ويبقى  أحواله  عن  فيسأل 

 أطول.
ً
مدة

ش��ك��ر أح���د ال��م��رض��ى وه���و وال��د 

 ،
ً
كثيرا القائد  السّيد  لشهيدين، 

َج��َرت  وق��د   .
ً
ح���اّرا  

ً
ترحيبا به  127ورح��ّب 



»ادعوا  دموع الشوق من مقلتيه، قال: 

السّيد  له  يا سّيد خامنئّي«. فقال  لي 

فأدعوا  لكم،  سندعو  »نحن  القائد: 

لنا«. أنتم 

 تقديم تقريٍر لقائد الثورة 
عن أوضاع المستشفى، 

وعن الرؤيا التي رأيتها عن 
الشهداء.

زيارته،  أثناء  القائد  للسّيد  مت  قدَّ

العناية  كيفّية  عن   
ً
مختصرا  

ً
تقريرا

العناية  قسم  في  الشهداء  بعوائل 

زة )ICU(، وعن أوضاع المستشفى 
ّ
الُمرك

الثقافّية  األنشطة  وعن  المتخّصص، 

َمة للمرضى. دَّ
َ
الجانبّية الُمق

ني 
ّ
بأن ال��ق��ائ��د  ال��س��ّي��د  أخ��ب��رت 

ٍة  ديَّ
ُ
تفق بجولٍة  العيد  قبل   

ُ
��م��ت

ُ
ق

بآباء  الخاّص  زة 
ّ
الُمرك العناية  لقسم 

موَن  ُيَحمِّ مالء 
ُ
الز َرأيت 

َ
ف الشهداء. 

الممّرضون  )كان   .
ً
مريضا شهيٍد  واِلَد 

أو  يومين  كل   
ً
ّمرة المرضى  مون  ُيَحمِّ

لرؤية   
ً
كثيرا ُسعدت  أّي���ام(،  ثالثة 

الممّرضين  أنَّ  وكيف  المشهد،  هذا 

 إي��م��اٍن 
ّ

ي��ق��وم��ون ب��واج��ب��ه��م ب��ك��ل

المنام  في  رأيت  الليلة،  تلك  اٍن. 
َ
ف

َ
وات

الشهداء  وأّن  القسم،  ُد 
ّ
أتفق ني 

َّ
أن

آبائهم  أس��ّرة  من  بالقرب  وقفوا  قد 

إلّي  نظروا  الممّرضين.  عمل  ُيراقبون 

أمٍد  منذ   
ً
بعضا بعضنا  نعرف  نا 

ّ
وكأن

وسألت  الشهداء  على  مت 
ّ
سل بعيد. 

التحّية  بادلوني  وقد  أحوالهم  عن 

في  فيه،  شعرت  بشكل  وصافحوني 
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أيديهم.  بحرارة  ذاك،  الرؤيا  عالم 

الواقف  الشهداء  أح��د  إل��ّي   
َ

التفت

 
ْ

»سلمت وق���ال:  وال���ده  س��ري��ر  ��رب 
ُ
ق

 
ً
كثيرا ت��ت��ع��ب��ون  أن��ت��م  أي��دي��ك��م، 

السّيد  أخ��ب��رت  عندما  أج��ل��ن��ا«.  م��ن 

»يا  قال:  المنام  في  رأيت  بما  القائد 

الحقيقة«.  هي  فهذه  لسعادتكم! 

الممّرضين  إل��ى  بالدعاء  توّجه  ث��ّم 

مّرات. عّدة  والممّرضات 

التوفيق الكبير
اء 

ّ
»وفقكم الله، إّن خدمة هؤالء األعز

 كبيٌر من 
ٌ

هَو توفيق
َ
الموجودين هنا، ل

اإلسالمّية  الثورة  قائد  َم 
َ
ت

َ
خ وقد  الله«. 

الله  »آي��ة  ول���  الشهداء  آلب��اء  زي��ارت��ه 

الجملتين  بهاتين  آبادي«  م  رَّ
ُ
خ طاهري 

المستشفى  لمسؤولي  َهُهما  َوجَّ تين 
ّ
الل

المستشفى  وغادر  حينها.  الحاضرين 

عند المغيب.
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مة الفضلّي
ّ

ي بوفاة العال
ّ
قائد الثورة اإلسالمية يعز

بعث قائد الثورة اإلسالمّية اإلمام السّيد علي الخامنئّي رسالة تعزية بمناسبة 

ر اإلسالمّي آية الله الدكتور عبد الهادي الفضلّي والذي 
ّ
رحيل عالم الدين والمفك

وافته المنّية في السعودّية.  فيما يلي نّص الرسالة:

  

مة آية الله الدكتور عبد الهادي الفضلّي 
ّ

يت ببالغ الحزن واألسى نبأ رحيل العال
ّ
 تلق

إلى جوار رّبه.

مة الفقيد عمره الشريف في الجهاد العلمّي والسياسّي والدفاع 
ّ

 لقد قضى العال

عن مقّدسات األّمة اإلسالمّية وقضاياها العادلة.

رين اإلسالمّيين البارزين، وخير دليل على ذلك 
ّ
 كان الفقيد من رّواد الفكر والمنظ

فاته وآثاره الجليلة.
ّ
ما نجده في مؤل

 لعلماء األّمة حيث جّسد بفكره وحركته وجهاده وجهوده 
ً
 كان رحمه الله مالذا

 اإلسالمّي ولّم الشمل ونبذ الخالفات 
ّ

الوحدوّية قدوة لتأليف القلوب وتوحيد الصف

كما  العظيمة.  اإلسالمّية  أّمتنا  ألبناء  المشترك  العدّو  نحو  واألفكار  األنظار  وتوجيه 

قّدم الفقيد الراحل من خالل صبره على االبتالء اإللهّي في أواخر حياته حيث ألّم به 

 لإلنسان المؤمن الصابر الشاكر المحتسب 
ً
 رائعا

ً
المرض وكّبده الكثير من العناء مثاال

ل على الله العلّي القدير.
ّ
المتوك

ني بهذه المناسبة األليمة إذ أتقّدم بأحّر التعازي ألعضاء أسرته الكريمة ورفاق 
ّ
 إن

الدينّية،  العلمّية  والحوزات  اإلسالمّية  أّمتنا  لعلماء  ومحّبيه والسّيما  وتالمذته  دربه 

سعة  في  ويدخله  جنانه  فسيح  ويسكنه  الواسعة  برحمته  يتغّمده  أن  الله  أسال 

 وعال أن يمّن على 
ّ

رضوانه ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان, كما أسال الله جل

 
ً
جميع علمائنا األخيار بوفور الصّحة ودوام التوفيق واالقتداء بفقيدنا السعيد فكرا

ا إليه راجعون.
ّ
ا لله وإن

ّ
 وإن

ً
 وجهادا

ً
وسلوكا
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 اإلمام الخامنئي يلتقي
رئيس جمهورية بروندي والوفد المرافق له 

  2013/04/10133



  2013/04/17

أبرز ما جاء في كلمته: 

إّن جيش الجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية هو جيش جماهيرّي وعلمّي وعقائدّي 

وذو ابتكارات متنّوعة وتجارب واختبارات ناجحة. 

الحضارة الغربّية اليوم معّرضة للسقوط واالنهيار بسبب تناقضاتها والمنطقّيتها 

وتعّسفها وعدم اكتراثها لألصول اإلنسانّية. 

يحظى الجيش فی نظام الجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية باحترام الشعب وتقديره 

فه واقتداره.  وإسناده ودعمه، وذلك بسبب تضحياته وجهاده وليس لتعسُّ

فی  الجيش،  ومنها  حة 
ّ
المسل للقّوات  والبحثّية  العلمّية  واإلنجازات  التقّدم  إّن 

مجاالت الصناعات الدفاعّية واإللكترونّية لتبعث على الدهشة وال تقبل المقارنة مع 

ى مع السنوات األولی للثورة. 
ّ
ما قبل الثورة اإلسالمّية وحت

 هذا التقّدم كان فی ظروف بخل فيها المسيئون للشعب اإليرانّی 
ّ

ق كل
ّ
إّن تحق

ق الذاتّي لمواهب الشباب وأبناء هذا الشعب 
ّ
 اإلمكانّيات، لكّن التدف

ّ
ى أقل

ّ
بإعطائه حت

خلق المفاجآت والعجائب. 

وهو  للعالم،  جديدين   
ً
وتوّجها ثقافة  والتعبئة  الثورّي  والحرس  الجيش  قّدم 

نموذج بديع مقابل التوّجهات االستعمارّية والسلطوّية لمعظم جيوش العالم. 

 � االستكبار  جبهة  فی  العسكرّية  للمنظومات  السلطوّية  الروح  تواجدت  أينما 

 أمريكا � تسّببت فی الفساد األخالقي واضطهاد الناس وتقتيلهم. 
ً
وخصوصا

اإلمام الخامنئّي في لقاء جموع من قادة الجيش ومقّرات 
التعبئة والمنتسبين النخبة وعوائلهم
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 اإلمام الخامنئي يلتقي العاملين في دائرتي أدب المقاومة
وأدب الثورة اإلسالمّية

أبرز ما جاء في كلمته:

اإلسالمّية،  والثورة  المقاومة  آداب  في  زة 
ّ
ومحف وُملِهمة  إطالق حركة عظيمة  إّن 

يارات المعاندة للثورة اإلسالمّية الرامية 
ّ
وكذلك الحؤول دون إثمار إرادات بعض الت

مهّمتان  خصوصّيتان  هما  وحقائقها،  اإلسالمّية  الثورة  مفاهيم  وتهميش  لعزل 

رة 
ّ
والمؤث الرائدة  الحركة  وهذه  اإلسالمّي،  والفّن  الفكر  مركز  أنشطة  في  وممّيزتان 

أغنت البالد عن األدب المستورد. 

الثورة  على  والتعتيم  الحقائق  لقلب  بالتنويرّي  المسّمى  للتّيار  هناك محاوالت 

ق بها من قضايا وأمور.
ّ
اإلسالمّية بوصفها ملحمة كبيرة وعظيمة وما يتعل

من  المنبثقة  الهائلة  والمعنوّية  المعرفّية  والطاقات  اإلمكانّيات  شرح  وإّن 

الخاطئ  والتقليد  السياق  غّير  الملتزمين  انين 
ّ
الفن قبل  من  اإلسالمّية  الثورة 

استغناء  إلى  وأّدى  المترجمة،  باألعمال  واالكتفاء  المستنيرين  أعمال  في 

األدبّية  المجاالت  مختلف  في  وفاخرة  قيمة  جّد  أعمال  وتقديم  النتاجات  في 

والفنّية. 

الثورة  المقاومة وأدب  البحثّي وتطويره في مجال أدب  ضرورة تعزيز القسم 

ما ينبغي 
ّ
 ال يعني االقتصار على مناهج البحث الغربّية، إن

ً
اإلسالمّية, وهذا طبعا

ابتكارات ذكّية وعقالئّية. العمل على إطالق  المناهج،  إلى جانب استخدام تلك 

اإلمام الخامنئّي يزور معرض طهران الدولّي للكتاب 
زار سماحة آية الله العظمى السّيد علّي الخامنئّي صباح يوم السبت 2013/05/04 

اإلمام  ى 
ّ
مصل في  المقام  للكتاب  والعشرين  السادس  الدولّي  طهران  معرض  م 

ونصف  لساعتين  استمّرت  وقد  اإليرانّية.  العاصمة  وسط  الكبير  )رض(  الخمينّي 

الساعة وقّدم أمناء األجنحة وبعض الناشرين المشاركين في المعرض إيضاحاتهم 

بخصوص الجديد من أعمالهم ونشاطاتهم وما نشروه من كتب.

يلتقي العاملين في دائرتي أدب المقاومة وأدب الثورة اإلسالمّية 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
والخسائر  بوشهر  محافظة  في  الزلزال  نبأ  يت 

ّ
تلق والحزن  األسف  من  بمزيد 

اإلنسانّية التي تسّبب بها. 

ين، والشفاء للمصابين، والصبر 
ّ
ني إذ أدعو الله وأسأله الرحمة والمغفرة للمتوف

ّ
وإن

والمسؤولين  الفقيه  للولّي  المحترم  ل 
ّ
الممث من  أطلب  المفقودين،  لذوي  واألج��ر 

المحترمين في المحافظة، وكذلك المسؤولين المعنّيين باألمر في العاصمة وغيرها، 

 نداء اإلمام الخامنئّي إثر وقوع زلزال

في محافظة بوشهر جنوب البالد

أهمّية أسلوب »التاريخ الشفهّي« في تدوين األعمال األدبّية في قسم المقاومة 

هذه  إعداد  على  والعاملين  اب 
ّ
الكت بحقوق  االهتمام  وض��رورة  اإلسالمّية،  والثورة 

بالصياغة  أشبه  رواتها  إلى جانب  األعمال  اب 
ّ
وإّن دور مدّوني وكت والكتب،  األعمال 

االهتمام  ينبغي  لذلك  وشيق،  جذاب  بشكل  تخرجها  التي  الفنّية  لألعمال  الفنية 

 بالعاملين على إنتاج هذه األعمال وكتابتها. 
ً
 جاّدا

ً
اهتماما

ضرورة إنجاز دراسات مقارنة بين ملحمة الدفاع المقّدس في إيران وسائر الحروب 

في  اإلسالمّية  والثورة  العالم  في  الكبرى  الثورات  بين  المقارنة  وكذلك  المعاصرة، 

إيران.

 بغيرها من الثورات الكبرى في العالم، بمزيد من 
ً
تمتاز الثورة اإلسالمية، مقارنة

لم يجر  الكبرى،  الثورات   لسائر 
ً
والفاعلّية، ومع ذلك، وخالفا والكفاءة  والقوة  العمق 

زم، ومن الضرورّي العمل أكثر على 
ّ

التطّرق لها ودراستها والبحث فيها بالمقدار الال

تدوين الكتب التاريخّية والروايات وما شاكل من هذه األعمال. 

أهمّية »البرمجة لنشر أعمال مكتوبة جّيدة على شكل نتاجات فنّية متنوعة« 

أهمية »التوزيع الواسع والممنهج لألعمال المنتجة«. 

»ضرورة ترجمة األعمال الممّيزة ألدب المقاومة والثورة إلى اللغات األجنبّية«.

»نشر أدب المقاومة والثورة في األجواء الجامعّية«.

أدب  مجال  في  الناشطة  البارزة  والشخصّيات  القيمة  األعمال  تكريم  »ض��رورة 

المقاومة والثورة اإلسالمّية«. 
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ت بهم الخسائر واألضرار، 
ّ
 مساعيهم إلنقاذ المتضّررين، ومساعدة من حل

ّ
أن يبذلوا كل

، دوره المشرق 
ً
 أنحاء البالد، وكما هو دائما

ّ
ی أن يمارس الشعب العزيز في كل

ّ
وأتمن

في التقليل من آالم المنكوبين. 

والسالم عليكم ورحمة الله.

السّيد علي الخامنئّي 20 فروردين 1392
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خطر الف�ساد والنحراف

وبمعرفة  متناهية  ة 
ّ
ودق بفطنة  االختراق  أمام  الطريق  يسّدوا  أن  العلماء  على 

الموائد  على  الجلوس  إّن  مكائده.  يحبطوا  وأن  وحيله،  الخادعة  العدّو  أساليب 
الملّونة بمتاع الدنيا هو من أكبر اآلفات, وإّن التلّوث بهبات أصحاب المال والسلطة 
هوة والقّوة من أخطر عوامل االنفصال عن 

ّ
وعطاياهم، واالرتباط المادي بطواغيت الش

إلى  الضعفاء  يجّر  الذي  الجاه  وحّب  فاألنانّية  ومحّبتهم.  بثقتهم  والتفريط  الناس 
الن أرضّية خصبة للتلّوث بالفساد واالنحراف. ال بّد أن نضع نصب 

ّ
أقطاب القّوة يشك

َساًدا 
َ
 ف

َ
ْرِض وال

َ ْ
ا ِفي األ ّوً

ُ
 ُيِريُدوَن ُعل

َ
ِذيَن ال

َّ
ا ِلل

َ
ه

ُ
ْجَعل

َ
 ن

ُ
اُر الِْخَرة  الدَّ

َ
ك

ْ
أعيننا قوله سبحانه: }ِتل

ِقيَن{ ]القصص: 83[.
َّ
ُمت

ْ
 ِلل

ُ
َعاِقَبة

ْ
وال

اأّمة اإحقاق الحق

 ال يجوز أن ننظر إلى هذا األفق بنظرة متسّرعة أو متشائمة.  التشاؤم في تقويم 
انزالق في  الخلق  اإللهّي ودعم سنن  اإلمداد  والغفلة عن  الله،  بنعم  قدراتنا كفران 

ْوِء{ ]الفتح: 6[. نَّ السَّ
َ
يَن ِباللِه ظ

ِّ
ان

َّ
ورطة : }الظ

نحن قادرون على أن نكسر حلقة االحتكارات العلمّية واالقتصادّية والسياسّية 
لقوى الهيمنة، وأن نجعل األّمة اإلسالمّية سّباقة إلحقاق حقوق أكثرّية شعوب العالم 

التي هي اليوم مقهورة أمام أقلّية مستكبرة.

ل للتبعّية

المّرة  التجربة  إلى   
ً
دائما االلتفات  اإلسالمّية  الصحوة  حركات  إطار  في  ينبغي 

والفظيعة التي تركتها التبعّية للغرب على السياسة واألخالق والسلوك ونمط الحياة.
الدول  لثقافة  التبعّية  من  قرن  من  أكثر  خالل  اإلسالمّية,  البلدان  ُمنيت  لقد 
السياسّية  لة 

ّ
والذ يلية]التبعّية[ 

ّ
الذ مثل:  مهلكة  بآفات  وسياستها,  المستكبرة 

ف العلمّي المخِجل، بينما األّمة 
ّ
والفقر االقتصادّي وتهاوي األخالق والفضيلة، والتخل

 من التقّدم في جميع هذه المجاالت.
ً
 مشرقا

ً
اإلسالمية تمتلك تاريخا

فل�سطين عالمة ال�فاء

 
ً
 إّن أّي تيار في البلدان اإلسالمّية يتناسى هذا الواجب الدينّي والوطنّي انصياعا
ع غير التشكيك 

ّ
غات غير منطقّية يجب أن ال يتوق تة أو بمسوِّ

ّ
لإلرادة األمريكّية المتعن

في وفائه لإلسالم وفي صدق ادعاءاته الوطنّية.
 من يرفض شعار تحرير القدس الشريف وإنقاذ الشعب الفلسطينّي 

ّ
. كل

ّ
إّن هذا هو المحك

هم.
ّ
139وأرض فلسطين، أو يجعلها مسألة ثانوّية، ويدير ظهره لجبهة المقاومة، فهو مت



من نام لم ُيَنم عنه 

في  تجربتنا  وإن  عنه«.  م 
َ
ُين لم  نام  »من  ��ه: 

ّ
أن هو  لنا   Q علّي  اإلم��ام  درس  إّن 

الثورة  انتصار  بعد  إذ  المجال.  العبرة في هذا  بدروس  مليئة  اإلسالمّية  الجمهورّية 
اإلسالمّية في إيران،  بدأت الحكومات الغربّية واألمريكّية المستكبرة التي كانت منذ 
م في المصير السياسّي واالقتصادّي 

ّ
أمد بعيد تسيطر على طواغيت إيران وتتحك

المجتمع،  داخل  في  اإلسالمّي  لإليمان  خمة 
ّ

الض بالقّوة  وتستهين  لبلدنا،  والثقافّي 
ما  فجأة  تفهم  بدأت  والتوجيه،  التعبئة  في  والقرآن  اإلسالم  قّوة  عن  غافلة  وكانت 
ومراكز  االستخبارّية  وأجهزتها  الحكومّية  دوائرها  فتحّركت  غفلة،   من  فيه  وقعت 

جُبَر ما ُمنيت به من هزيمة فاقت الحدود.
َ
صنع القرار فيها ِلت

الثبات والح�س�ر

طات، والذي بّدد 
ّ
رأينا خالل هذه األعوام الثالثين ونّيف أنواع المؤامرات والمخط

في  الجماهيرّي  والحضور  اإلسالمّية،  المبادئ  على  الثبات  عامالن:   
ً
أساسا مكرهم 

الساحة.
يضمنه  األّول  مكان.  العامل   

ّ
كل في  َرج 

َ
والف الفتح  مفتاح  هما  العامالن  هذان 

المخلصة  الجهود  ببركة  سيبقى  الثاني  والعامل  اإللهّي،  بالوعد  الصادق  اإليمان 
والبيان الصادق. الشعب الذي يؤمن بصدِق قادته وإخالصهم يجعل الساحة فاعلة 
بحضوره المبارك. وأينما حضر الشعب بعزم راسخ, في أّي ساحة, فستعجز أّي قدرة 
بحضورها  صنعت  التي  الشعوب   

ّ
لكل ناجحة  تجربة  هذه  به.  الهزيمة  إنزال  عن 

الصحوة اإلسالمّية.

و�سّية للم�س�ؤولين

القانون  خذوا 
ّ
ات هي:  االنتخابات  عن  المحترمون  المسؤولون  أّيها  لكم  وصّيتي 

ليت، تّمت اإلشارة إلى أداء األمانة � }إّن الله يأمركم 
ُ
. في اآلية الكريمة التي ت

ً
معيارا

 لنّص القانون
ً
أن تؤّدوا األمانات إلى أهلها{ ]النساء:58[� أداء األمانة هو بالعمل طبقا
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الح�شانة

 من الحصانة والتحّصن في هذه القضّية، بسبب وجود الحجاب 
ً
نحن نملك نوعا

وبقّية الضوابط، لكن يجب أن ال نستسهل األمر، وأن نأخذه على محمل الجّد. فقضّية 
االنجذاب الجنسّي وخطره على المرأة والرجل والمجتمع والعائلة. برأيي ينبغي النظر 

إليه بجّد وأهمّية كبرى. 140



حماية المراأة

يجب  مقهورات،  مظلومات  نساء  محرومات،  ضعيفات،  نساء  بالدنا  في  لدينا 
لقّيات 

ُ
الحؤول دون هذا الظلم الواقع. ويجب وضع قوانين مهّمة، وال بد من وجود خ

من  المرأة  لحماية  المستويات،  ى 
ّ
شت في  ق 

ّ
تتحق أن  ينبغي  وأعراف  وآداب  الزمة، 

التعّرض لالضطهاد في األمور التالية: االحترام، المعاشرة، الجنس، الثقافة والفكر... 
مشاكل  من   

ً
مهّما  

ً
ا جزء فإّن  العائلة،  محيط  في  وُمكّرمة  محترمة  المرأة  كانت  فإذا 

. يجب أن نجعل األبناء ُيقّبلون يد األم. وهذا ما يصبو إليه اإلسالم, 
ّ

المجتمع سُيحل
 من المفاهيم الدينّية. أن تكون العالقة 

ً
ربا

ُ
 وق

ً
 وأخالقا

ً
نا أن تكون العائالت أكثر تديُّ

 مع العالقات العاطفّية والحميمة بين 
ً
بين األبناء واألّم تكريمّية. وهذا ال يتنافى أبدا

األم واألبناء. 

قلٌب ينب�س بالحما�س

يجب أن يمتلك شعبنا األمل، فإن ُوِجد األمل ُوِجَد الحماس... والحماس ينبع من 
من  القلب  فرغ  فإذا   .

ً
دستورا ليس  وهذا  باإليمان.  وُيدّعم  بالعقل،  وُيهدى  القلب، 

لذا، يستوجب  والملحمة«.  »الحماس  ينوجد  فلن  السوّي،  المنطق  من  والفكر  األمل، 
عدم وجود أجواء التشاؤم وسوء الظّن. ويستوجب إيجاد أجواء األمل، التفاؤل وتوسيع 

دة، اليقينّية، الحقيقّية وليس التلقينّية.
ّ
اآلفاق. اآلفاق المؤك

لكّل مقاٍم مقال

هناك نقطة من المستحسن أن أذكرها في مجلسنا هذا، فقد كنت أعترض طوال 
هنا  ُينشدون  الذين  المّداحين  اإلخوة  على  األوقات  أغلب  وفي  الماضية،  السنوات 
الدمع،  التعزية واستدرار  إلى قراءة  المولد  واعتراضي كان بسبب تحويلهم مجلس 
لكل مقام مقال, ُيقال لكم »مّداحون« فماذا يعني المّداح؟ الشاخص األساس فيكم 
وأنا  لقراءتها،  المؤّيدين  من  فأنا  التعزية،  اقرأوا  التعزية.  قراءة  وليست  المدح،  هو 
نفسي قارئ تعزية. لكن ليس من المفترض أن ُيقرأ العزاء في مجلس مولد األئّمة 

.
ً
زفَر آه وُيستدرَّ دمع، ال حاجة لذلك أبدا

ُ
)عليهم السالم(، وأن ت

واجب التكريم

ْين،   وعناية خاصَّ
ً
اليوم احترام المرأة وتكريمها مسألة ينبغي إعطاؤها اهتماما

ومسألة تصّرفات المرأة في محيط العائلة، في محيط العمل، في محيط السياسة، 
في محيط االجتماع شيء، وكيفّية التصّرف مع النساء شيء آخر. على الرجال � سواء 
141رجال العائلة كاآلباء واإلخوة واألزواج، أو الرجال في محيط عملها � أن يتصّرفوا معها 



ة، لذا يجب وضع الِخطط والبرامج من أجل 
ّ
 احترام ومحّبة، إلى جانب النجابة والعف

ّ
بكل

 واجباتنا تجاه المرأة، بشكل منفصل.
ً
تكريم المرأة، وواجبات المرأة، وأيضا

2013/05/11

م م�سيرة التقدُّ

ر في بلد من البلدان طاقات إنسانّية عاملة، أو إذا كانت هذه الطاقات 
ّ
إذا لم تتوف

ضعيفة، أو غير ماهرة، أو إذا شابت أذهانها وأفكارها طرائق سياسّية متنّوعة، فإّن 
لل. أنتم )المنظومة العّمالية في البلد( العمود الفقرّي للبلد، 

ّ
ذلك البلد سيصاب بالش

 على الحيلولة دون إصابة البلد بالشلل. هذا شيء يجب أن 
ً
وأنتم الذين تعملون غالبا

 ويتوّجب أن يعلمه ويفهمه جميع الناس. على مستوى صناعة 
ً
يعلم ويكون واضحا

 
ً
الثقافة يجب أن يعرف الناس قيمة العمل والعامل، وعلى المستوى العملّي أيضا
عت 

ّ
تمت فإذا  دائمة؛  أهمّية  األمور  هذه  يولوا  أن  نفيذّيين 

ّ
والت للمشّرعين  ينبغي 

شريحة العّمال في بلد من البلدان بالرعاية واألمل واألمن المهنّي، فستكون مسيرة 
ذلك البلد نحو التقّدم سهلة يسيرة.

 2013/04/27

التاأثير الكبير للمعّلم

لون هذه الشخصّيات، تصقلونها. ليست المسألة مجّرد 
ّ
مين من تشك

ّ
أنتم المعل

؛ جميع تصّرفاتكم، حركاتكم، طريقتكم، 
ّ

 في الصف
ً
أن تلقوا كلمتين، أو تعطوا درسا

ي[، 
ّ
]المتلق المستهَدف  المخاطَب  هذا  في  مباشرة  بصورة  أثرها  تترك  أخالقكم، 

 تحت عنوان التعليم، هو من أكثر الحقائق بقاًء، 
ً
له. وما تزرعوه في ذهنه أيضا

ّ
شك

ُ
وت

، يبقى في ذهن اإلنسان الكثير من 
ً
ين عاما

ّ
في ذهن اإلنسان. بعد خمسين، أو ست

م[ للتلميذ 
ّ
م له، والكثير من الخصائص التي ينقلها ]المعل

ّ
التفاصيل التي قالها المعل

التالميذ، تبقى في اإلنسان.  بأخالقه، بطريقة كالمه، وطريقه تعامله مع  بتصّرفاته، 
في  التفات  دون  نسير  يلتفت؛ جميعنا  ال   

ً
وأحيانا ذلك،  إلى  اإلنسان  يلتفت   

ً
أحيانا

مون الجزء األكبر منه في نفوسنا؛ وهذا أمر بالغ األهمّية.
ّ
 المعل

ّ
الطريق نفسه، الذي خط

نح� الأهداف الإ�سالمّية طريق الُعلى

 إّن البلد الذي يريد أن يصل إلى العلى، إلى الغنى والرفاه، إلى العلم والتفّوق، 
عقالء  عاقلين،  واعين،  أح��رار،  شجعان،  بأناس  البشري  المجتمع  رفد  يريد  وال��ذي 
رين، عليه أن يعّد هذه البنية التحتّية األساسّية؛ البنية التحتّية للتعليم في 

ّ
ومفك
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انتظار بفارغ ال�سبر

األعمال العميقة ليست قصيرة األمد؛ ليست سريعة النتيجة؛ هي طويلة األمد؛ 
لم  إذا  لت بشكل صحيح، سوف تبقى، وتثمر؛ 

ّ
ما تشك إذا  رة؛ 

ّ
تأتي متأخ ونتيجتها 

ُعّجل فيها، سوف لن تعطي الثمرة المرجّوة. جاء في الحديث عن المعصوم: 
ُ
ن، وت

َ
تق

ُ
ت

»ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع في غير أرضه«؛ فإذا قطفتم الثمرة قبل 
نضوجها، فأنتم في الواقع لم تحصلوا على شيء، وضاعت جهودكم سًدى. انتظروا 

ى تستفيدوا من جميع منافعها.
ّ
ى تينع، ومن ثّم اقطفوها حت

ّ
الثمرة حت

 النظر الثاقب

 مهّمة. ينبغي على الدوام، تطوير مضامين 
ً
إّن موضوع الكتب الدراسّية هي أيضا

هذه الكتب ومحتوياتها واالرتقاء بها، حسبما تقتضيه الحاجة. ينبغي وجود أجهزة 
مراقبة ذكّية في جميع مؤّسسات التربية والتعليم، بحيث تراقب التطّورات المبنّية 
على وثيقة التحّول, ولينظروا أين توجد ثغرة، أين يوجد خطأ، أين توجد تجربة غير 
 � يلزمنا النظر الثاقب � كما علينا أن ندرس االحتياجات في مجال 

ً
صلح فورا

ُ
ناجحة، فلت

المواّد التدريسّية والكتب الدراسّية. منذ سنوات ونحن ندخل مسائل ومطالب في 
 من المعارف اإللهّية، 

ً
الكتب؛ فيتّم إخراج بعضها وإدخال بعضها اآلخر. فلننظر أّيا

من المعارف اإلسالمّية، من المعارف المدنّية، من معارف بناء الحضارات، من معارف 
، فلندخلها في كتبنا 

ً
 ما، تطّوره، تجعله ريادّيا

ً
 شعبا

ّ
بناء اإلنسان، المعارف التي تعز

ة، فلنحذفها؛ أّي 
ّ
إن لم تكن موجودة؛ وأّي األمور هي في الجهة المقابلة مخّدرة، مضل

األمور تلزم األجيال أو الفتية والفتيات، فلندخلها.

نح� الأفق النّير

زم 
ّ

عندما يمتلك عاّمة أفراد الشعب، ونوع الشعب في جميع أنحاء البالد، الدافع الال
من أجل التحّرك، من خالل النظر إلى ذلك األفق النّير، سوف تحدث هذه الملحمة، 
وإن شاء الله بفضل الله، وبتوفيقه، سوف تحدث هذه الملحمة. وللتربية والتعليم 
ق. قد يكون هناك تلميذ ما لم يبلغ السّن القانونّية لإلدالء 

ّ
في هذا المجال دور خال

برأيه، لكن بإمكانه التأثير في والديه لجهة ولوج هذا الميدان، ول�تأدية المسؤولية. 
ر في قضّية 

ّ
ة أنحاء البالد، يمكنها أن تؤث

ّ
مين في كاف

ّ
هذه األعداد الكبيرة من المعل

هذه  السياسّية، هي  الملحمة  في  األبرز  القصيد  بيت  هي  التي   � هذه  االنتخابات 
 في الملحمة االقتصادّية التي هي مسألة طويلة األمد، 

ً
االنتخابات القادمة � وأيضا

ويمكن أن يكون لها دور فّعال.
2013/5/8143



في مح�سر اهلل

لشهر  مقّدمة  هو  رجب  شهر  أّن  السلوك  وأهل  المعنى  وأهل  العلماء  يعتبر 
ن اإلنسان من الدخول 

ّ
رمضان. فشهرا رجب وشعبان، هما محطة من أجل أن يتمك

 إلى شهر رمضان الذي هو شهر ضيافة الله. االستعداد لماذا؟ في الدرجة 
ً
مستعّدا

األولى، االستعداد لتوّجه القلب وحضوره؛ أن يعتبر نفسه في محضر العلم اإللهّي، 
حاالته،  جميع  يعتبر  أن   � علمه«  شيء   

ّ
كل أحصى  من  »سبحان   � الله  محضر  في 

اإللهّي ومحضره؛ هذا مهّم في  العلم  القلبّية في معرض  نّياته، خواطره  حركاته، 
أحاديثنا،  أعمالنا،  إلى  التفاتنا  سيزداد  عندها  هذا،  حصل  ما  وإذا  األولى؛  الدرجة 
مخالطاتنا ومعاشراتنا، سكوتنا، كالمنا؛ سنلتفت إلى ما نقول، أين نسير، على ماذا 
م. عندما يعتبر اإلنسان نفسه في محضر 

ّ
م، لمصلحة من نتكل

ّ
قدم، ضّد من نتكل

ُ
ن

إّن أساس مشاكلنا هو بسبب  إلى أعماله وحركاته وتصّرفاته.  الله، سيلتفت أكثر 
غفلتنا عن تصّرفاتنا وأفعالنا.

المعن�ّيات ر�سيد الم�اجهات

 ،
ً
، وذخيرة

ً
ما يحّصله الشعب عن هذا الطريق ومن الطرق المعنوّية، يصبح رصيدا

نه من التقّدم بإرادة ثابتة وعزم راسخ في مواجهة المشاكل في جميع ميادين 
ّ
تمك

 هذه األمور هو 
ّ

الحياة؛ وفتح الطرق المسدودة، وإنجاز األعمال الكبرى. إّن رصيد كل
هذه المعنوّية. 

الإمام } راهب الليل واأ�سد النهار

، واستطاع 
ً
 مثل إمامنا الراحل العظيم }، الذي ورد الميدان وحيدا

ً
إّن شخصا

ل، أن يعّبئ عموم أفراد الشعب، وأن 
ّ
بفضل العزم واإلرادة الراسخين، واإليمان والتوك

القلبّي،  الغليان  ذلك  إلى  أّي شيء  قبل   
ً
كان مستندا العظيمة،  الحركة  يطلق هذه 

إلى آخر عمره،  العظيم  ل، والمعرفة، والعبادة. كان هذا 
ّ
والروحّي، والتوك والمعنوّي، 

على الرغم من الشيخوخة والضعف، والهرم، يقوم في منتصف الليل، يذرف الدموع. 
وسمعنا،  حياته،  تفاصيل  جميع  على  لعين 

ّ
مط كانوا  الذين  أقربائه  من  نعلم  نحن 

ه كان يقوم في منتصف الليالي، ويستمّد العون من الله � »رهبان الليل« � 
ّ
خبرنا؛ أن

ُ
وأ

  كأسد مزمجر في الساحات، يهزم القوى، يزيل 
ً
هذه حالته في الليل، فيما كان نهارا

الرصيد  ذلك  ببركة  ويسّيرها؛  الشعب  نحن   
ً
جميعا إراداتنا  يقّوي  الشعب،  ضعف 

المعنوّي.  
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منا �سرُّ تقدُّ

 
ً
ائي! هذا هو سّر تقّدم الشعب اإليرانّي. ما تشاهدونه اليوم، وهو أّن شعبا

ّ
أعز

 هذا المكر والرذالة اللذين يحيكهما األعداء 
ّ

 هذه العداوات، وكل
ّ

على الرغم من كل
مع  المختلفة،  الجوانب  المختلفة، من  الميادين  المختلفة، في  المستويات  على  له، 
ذلك لم يستطيعوا إيقاف هذا الشعب، وقد أجبر الشعب اإليرانّي بعزمه وتقّدمه، 
 هؤالء على التراجع، هو بسبب هذه الخصوصّيات، 

ّ
وحركته المستمّرة والجهادّية، كل

بسبب هذا الدعم اإللهّي؛ وهذا سيستمّر، وسوف يستمّر الشعب اإليرانّي في طريقه 
بعون الله تعالى.

ليعلِم الجميع

يكون  التي  األحداث  من  ها 
ّ
لكن واحد؛  يوم  في  ويتّم  يقع  حدث  االنتخابات  إّن 

يوم  ظرف  في  الجمهورّية  رئاسة  بانتخابات  تقومون  كم 
ّ
إن المدى.  طويل  تأثيرها 

البلد  أربع سنوات في مصير  لمّدة  األشخاص  أو  الشخص  مون 
ّ
تحك  :

ً
أّوال لكّن  واحد. 

: إّن نطاق تأثيرهم ال ينحصر بهذه السنوات 
ً
واألحداث المصيرّية في البالد؛ وثانيا

، تقوم الحكومة بأفعال، تبقى تأثيراتها لسنوات؛ سواًء األعمال الجّيدة، 
ً
األربع. أحيانا

ما 
ّ
إن األربع؛  السنوات  بتلك  لن ينحصر  تأثيرها  الجّيدة؛  غير  األعمال  الله  أو ال سمح 

يدوم  قد  بعمل،  بانتخابات،  بحركة،  واحد  يوم  في  تقومون  كم 
ّ
إن  ،

ً
إذا كتّيار.  تبقى 

االنتخابات  سنة؛  أربعين   
ً
أحيانا طويلة،  لمّدة  أو  سنوات،  أربع  قصيرة،  لمّدة  تأثيره 

مهّمة بهذا الحجم.
2013/5/15
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المراأة بنظر الغرب

هها بالرجل، ويعمل على أن  ْرجيل« المرأة، أي تشبُّ
َ
يعمل الغرب على »ت

 )أي 
ً
 بصرّيا

ً
ذا

ّ
. سواء أكان تلذ

ً
ذ الرجل جنسّيا

ّ
تصبح المرأة وسيلة سهلة لتلذ

ذ البصرّي, وهذا جزء 
ّ
بالنظر(، أم ما يلي ذلك من مراحل أسوأ وأبعد من التلذ

آخر من خطاب الغرب بخصوص المرأة.

اإّنهم مت�ّح�س�ن

ى لو تمظهروا 
ّ
الغربّيون، وال سّيما األوروبّيين، هم وحشّيون عنيفون، حت

هم ما زالوا يحملون ذات الباطن 
ّ
 أن

ّ
باألناقة، ووضعوا »الكرافات« والعطور؛ إال

 سهولة، 
ّ

العنيف )المتوّحش( الذي اتصفوا به عبر التاريخ. فهم يقتلون بكل

ويرتكبون الجرائم بدم بارد.

2013/05/11

الب�سمة ال�ا�سحة

ينبغي االلتفات إلى أّن األيادي الخفّية لألعداء تفصح عن نفسها في هذه 

األعمال ]نبش القبور[؛ وهذا أمر ال يمكن لإلنسان التغاضي عنه. أولئك الذين 

جيج في العالم من أجل هدم أحد اآلثار القديمة، 
ّ

يقيمون المآتم ويثيرون الض

الشخصّيات  أم  الدولّية،  المؤّسسات  سواٌء  الظاهرة؛  هذه  مقابل  يسكتون 

العالمّية، أم السياسّيون الذين يدعمون عمي القلوب هؤالء؛ هذا يشير إلى 

ظهر األيادي الخفّية لهؤالء.
ُ
 في هذه المسألة؛ هذه القضّية ت

ً
أّن لهم يدا

يريدون اإخ�ساعنا

لماذا يطمحون إلى التقليل من أهمّية االنتخابات؟ ألّن العدّو يعلم أّن قوام 

الجمهورّية اإلسالمّية يستند إلى مشاركة الشعب. في الجمهورّية اإلسالمّية، 

اإلسالمّية...  للجمهورّية  قيمة  فال  الميادين،  في  الشعب  يحضر  لم  إن 

، والحركة العاّمة 
ً
الجمهورّية اإلسالمّية  تعني مشاركة الشعب اإليرانّي عاّمة

نحو تحقيق األهداف واألمانّي الكبرى والعملّية؛ هذا هو معنى الجمهورّية 

الثورات  فيها  انطلقت  التي  البلدان  مع  يفعلون  ماذا  انظروا  اإلسالمّية. 

بالقّوة،  رغباتهم  عليها  يفرضون  عليها.  الضغوط  يمارسون  اإلسالم؛  باسم 

وأن  اإلسالمّية،  الجمهورّية  على  رغباته  يفرض  أن  العدّو  يريد  يجبرونهم. 
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تستسلم الجمهورية اإلسالمّية ألوامرهم؛ وهذا يمكن أن يحصل حين تكون 

الجمهورّية اإلسالمّية ضعيفة. 

تخطيط وبرمجة

في جميع انتخاباتنا، على امتداد هذه السنوات، بدأت الدعايات اإلعالمّية 

ه  قبل أن يبدأ مسؤولونا ووسائلنا 
ّ
دنا قبل موعد االنتخابات؛ أي إن

ّ
للعدّو ض

ة ويبدأ 
ّ
اإلعالمية وصحفنا بالعمل من أجل االنتخابات، كان العدّو يضع خط

 ،
ً
ه هذه المّرة أيضا

ّ
. لدينا معلومات أن

ً
بتنفيذها؛ واألمر كذلك هذه المّرة أيضا

أّن وسائل إعالم العدّو الرسمّية والمعروفة � وهي عملت حيثما استطاعت ضّد 

ط منذ فترة، تضع الخطط، والبرامج، لجعل الناس 
ّ
الجمهورّية اإلسالمّية  � تخط

بالنتيجة،   ،
ً
أيضا بذلك  باشروا  وقد  ببرودة؛  االنتخابات  مسألة  مع  يتعاملون 

الناس عن الحضور أمام  طاتهم أوسع بكثير من هذا؛ يريدون ثني 
ّ
إّن مخط

ي أمورها؛ 
ّ
صناديق االقتراع، يريدون للشعب أن ال يشارك في إدارة البالد وتول

يريدون له أن ال يحضر في الساحات؛ لذا هم يسعون جهدهم. لو لم يكن 

 سهولة مضاعفة هجومهم عّدة 
ّ

 في الميادين، ألمكنهم بكل
ً
الشعب حاضرا

مّرات.

2013/05/06

ل ي�ّفرون حيلًة

الدينّية  للمؤّسسات  الفكرية  المرجعية  هذه  إلغاء  أعداؤنا  يحاول 

معها  المساومة  باإلمكان  ه 
ّ
أن بالتجربة  عرفوا  جديدة  أقطاب  واستحداث 

مع   
ً
إطالقا ال يحدث  ما  وهذا  الدينّية.  والقيم  المبادئ  على حساب  بسهولة 

العلماء األتقياء ورجال الدين الملتزمين.

أهدافهم  لتطبيق   
ً
مانعا المسلمين  حاد 

ّ
ات قّوة  في  يرون  الذين  أولئك 

لتنفيذ  طريق  أيسر  اإلسالمّية  األّمة  داخل  الخالفات  إثارة  في  رأوا  الخبيثة 

يطانّية، وجعلوا من اختالف وجهات النظر في الفقه والكالم 
ّ

أهدافهم الش

والتاريخ والحديث، وهو اختالف طبيعّي ال مفّر منه،  ذريعة للتكفير وسفك 

الدماء والفتنة والفساد.
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ا�ستغالل الم�ساعر

إّن نظرة فاحصة إلى ساحة النزاعات الداخلّية تكشف بوضوح يد العدّو 

والعصبّية  الجهل  دون شك  تستثمر  الغادرة  اليد  هذه  المآسي.  هذه  وراء 

والسطحّية في مجتمعاتنا، وتصّب الزيت على النار.

الحرب  يصّوران  والمأجور  التابع  اإلقليمّي  واإلع��الم  الغربّية  فالدعاية 

آمنة  بذلك مساحة  ران 
ّ
ويوف �� شيعّي،  ّي 

ّ
نزاع سن ها 

ّ
بأن المدّمرة في سورية 

للصهاينة وأعداء المقاومة في سوريا ولبنان.  بينما النزاع في سوريا ليس بين 

طرفين سنّي وشيعّي، بل بين أنصار المقاومة ضد الصهيونية وبين معارضي 

هذه المقاومة. ليست حكومة سوريا حكومة شيعّية، وال المعارضة العلمانية 

المأساوّي  السيناريو  ذون لهذا 
ّ
المنف ما 

ّ
إن المعادية لإلسالم مجموعة سنّية،  

في هذا  ج 
ّ
للسذ الدينّية  المشاعر  استغالل  على  قدرتهم  في  بارعين  كانوا 

المستويات  على  فيها  والفاعلين  الساحة  إلى  نظرة  وإن  المهلك.   الحريق 

 إنسان منصف.
ّ

ح هذه المسألة لكل
ّ

المختلفة توض

2013/04/29

با�سم حق�ق الإن�سان

 المرأة، ال يمكن محوه 
ّ

الجرم الكبير الذي ارتكبته الحضارة الغربّية، بحق

تبيانه  يمكن  ال  كما  السرعة،  بهذه  منه  التعويض  يمكن  وال  السرعة  بهذه 

أعمالهم،  كبقّية  عّدة  مسّميات  ذلك  على  يطلقون  وهؤالء  السهولة،  بهذه 

يرتكبون الجرائم، وُيطلقون عليها حقوق اإلنسان. يظلمون، ويطلقون عليه 

 .
ً
دفاعا ذلك  ويسّمون  العسكرّي،  الهجوم  ون 

ّ
يشن الشعوب.  مناصرة  اسم 

في  التناقض  الكذب،  النفاق،  التزوير،  الخداع،  الغربّية  المدنّية  طبائع  فمن 

رّوجوا  فقد  ولألسف  المرأة.  مسألة  في  فعلوه  ما  وهذا  واألقوال.  التصّرفات 

لثقافتهم في أنحاء العالم.

نزع حياء المراأة

لقد قام أعداؤنا بجعل إحدى أهم وظائف المرأة، إن لم نقل األهّم على 

من  هذه  أصبحت  حتى  الرجال،  ذ 
ّ
تلذ بهدف  جمالها  وإبراز  التبّرج  اإلطالق، 

زمة للمرأة. لألسف هذا هو حال عالمنا اليوم.
ّ

الخصائص الحتمّية والال
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اإ�شاعة الفاح�شة

من مشاكل الغرب اليوم، في هذا العصر، تلك القوانين البلهاء والخبيثة 

سيُر بهم نحو الهاوية، وال يمكن 
َ
التي ُيقّرونها في األمور الجنسّية. فهي ت

هم في معرض السقوط، وسواء شاءت المدنّية الغربّية 
ّ
وقف هذا االنحطاط. إن

لت المكابح، والطريق 
ّ
أم لم تشأ، لم تعد قادرة على منع هذا السقوط، فقد تعط

زلق ومنحدر بشّدة. لقد ارتكبوا معصية بتعطيلهم المكابح، ووضعوا أنفسهم 

ة الهاوية، لذا فقد ُحكم عليهم بالهزيمة.
ّ
على حاف

2013/05/01

�سالح المال

 وسط جماعة 
ً
 شخصّيا

ُ
في األّيام األولى النتصار الثورة اإلسالمّية حضرت

 ماذا يفعل أعداء اإلسالم والثورة, وكيف 
ُ

عّمالّية في غرب طهران، وشاهدت

طاتهم ليستطيعوا - منذ البداية ومع بزوغ 
ّ
طون ويبرمجون، وما هي مخط

ّ
يخط

ابع لبعض 
ّ
أنوار الثورة وبوساطة طبقة العّمال- تكريس نفوذهم السياسّي الت

، في مقابل ذلك، الشريحة 
ُ

القوى الكبرى. هذا ما شاهدته عن كثب. وشاهدت

باإلمام  ثقتها  وبفضل  إيمان  من  لها  ما  بفضل  المتدّينة,  المؤمنة  العاملة 

مقابل  وشجاعة  بصراحة  تقف  شاهدتها  الدين،  ورجال  الجليل  الخمينّي 

أولئك، وهذا ما تكّرر على مدى سنوات طويلة. وقد مضى على تلك األيام 34 

. حاول الكثيرون وسعوا وأنفقوا األموال ليضعوا طبقة العّمال في مقابل 
ً
عاما

النظام اإلسالمّي. 

 �سحق الطبقة العّمالّية 

الجارية   هو األحداث 
ً
ليبرالّيا الذي يسّمى  االقتصاد  األكبر على خطأ  الدليل 

الرأسمالّي  االقتصاد  أثبت  لقد  آخر.  بشكل  أمريكا  وفي  بشكل،  أوروبا  في  اليوم 

ى 
ّ
حت ينفع  ال  وهو  التجربة،  صعيد  وعلى  العملّي  الصعيد  على  وإخفاقه  خطأه 

سحق منذ 
ُ
َهَر لحمايتها. والطبقة العّمالّية ت

َ
َن هذا االقتصاد وظ وَّ

َ
ك

َ
الطبقات التي ت

ى ليس في صالح أصحاب الرساميل والبنوك 
ّ
سنوات طويلة هناك، لكن الوضع حت

في   
ً
ا سوء األمر  يزداد  وسوف  المطاف،  بداية  هي  وهذه  أنفسهم.  والكارتالت 

هم لن يستطيعوا 
ّ
ون عن إطالق الوعود بإصالح األمور، لكن

ّ
المستقبل. وهم ال يكف 150



جزء  وهذا  األسفل،  إلى  ينحدرون  وهم  زلق،  منحدر  طريق  فطريقهم  إصالحها، 

مشكالتهم  عن  ناهيك  هذا  الخاطئة.  المادّية  الغربّية  الحضارة  تضعضع  من 

األخالقّية والعقيدّية والنظرّية والفكرّية. هذه تجارب بالنسبة إلينا.

2013/4/27

مراقبة بدّقة

أفراد الشعب  العزيزات، يا عموم  اء، األخوات 
ّ
أّيها اإلخوة األعز أقول لكم 

جرى بعد حوالي الشهر من 
ُ
اإليرانّي، لقد تحّولت انتخاباتكم اليوم � التي ست

اآلن � إلى موضوع عالمّي مهّم؛ فلتعلموا هذا. فأجهزة األعداء الفكرّية � على 

حّد قولهم، الغرف الفكرّية � ترصد مقّدمات هذه االنتخابات، هذه الحادثة 

، ولديهم أهدافهم. هدف جبهة 
ً
تهم أيضا

ّ
هم يراقبون؛ لهم خط

ّ
الكبرى؛ إن

أعدائكم هو النقطة المقابلة لهدفكم. 

هذه طم�حاتهم

يكون  بأن  ب��اردة؛  انتخابات  إجراء  خالل  من   
ً
أّوال األع��داء  هدف  ق 

ّ
يتحق

الناس:  الشعب غير متحّمس، بأن يشارك عدد قليل فيها، أن يقول بعض 

ِلَم نشارك؟ وما الفائدة من مشاركتنا؟ ال نريد المشاركة. هؤالء يسّرون قلوب 

ية عن صناديق االقتراع، نتيجة تجعل 
ّ
 بأن تكون النتيجة المتأت

ً
األعداء، وثانيا

 نحو التبعّية، نحو 
ً
 أكثر فأكثر، متوّجها

ً
 لدولة، والشعب مرتبطا

ً
الحكومة تبعا

التموضع في سياسات األعداء؛ هذا ما يريده األعداء.

2013/05/15
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