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أ ّول الكالم

عنوام االقتدار
عندما يكون الم�شروع بحجم �صناعة �أ ّمة مقتدرة وقوية ،تحكمها القوانين الإلهية ال�سمحاء ،من عدالة وم�ساواة و�إن�صاف ،وح�سن توزيع
للثروات� ،إلى خلق الف�ضيلة وقيم الإن�سان الرفيعة وغيرها م ّما تتوق �إليه الب�شرية وترنو بحكم فطرة خلقتها ،وهدف ّية وجودها ،ف�إنّ �أركان
هذا الم�شروع �سوف يقع بطبيعة الحال على الإن�سان نف�سه لما يمتلكه من طاقات وا�ستعدادات خا�صة ت�ؤهّ له للقيام بهذه المه ّمة الخطيرة.
ولكن من �أجل �ضمان نجاح هذه المه ّمة ال ب ّد من اللجوء �إلى الطاقات الب�شرية الم�ستودعة والمكنونة في الأ ّمة والتي ُتم ّثل ثروة
هائلة للدول والمجتمعات والتي ال يعرف قيمتها �إال من تذ ّوق حالوة �إبداعاتها ،وعاين عن قرب عجيب �صنعها وابتكاراتها.
لذا كان حر�ص قائد هذه الأ ّمة ور ّبان �سفينتها على تفعيل اال�ستفادة من هذه الثروة الحقيق ّية وعدم الغفلة عنها« ،ث ّمة كلمة
لطالما ك ّررناها ولن ُن�سهب فيها حالي ًا ،وهي المخزون الهائل للطاقات الب�شرية .ف�إنّ ما يتمتّع به � ّأي بلد من طاقات ب�شر ّيةُ ،ي�ش ّكل
ثروة عظيمة لذلك البلد ،ال �س ّيما �إذا ما كانت هذه الطاقات �شا ّبة وذكية»؛ لأنّ البديل عن هذه الثروة القومية والوطنية �سيكون اللجوء
�إلى الطاقات الب�شرية عند الآخرين ،وبالتّالي االرتهان لهم بك ّل �شيء مع ما يعنيه هذا االرتهان من فقدان الثقة بالنف�س ،والهوية
بلد ما وفكرهم وثقافتهم
الخا�صة بها لتكون
الوطنية والقومية ،و�ضياع ثقافة الأ ّمة
المح�صلة �صناعة �أجيال من ال�شباب يعي�شون في ٍ
ّ
ّ
وطموحهم ومثلهم الأعلى في مكان �آخر ،وهذا من �أبرز عوامل االنحطاط االجتماعي الذي ُي�صيب المجتمعات والأمم وي�ؤ ّدي بها �إلى
التبعية المطلقة للآخرين وخ�سران مق ّدراتها.
�أمام هذه الحقيقة التي ال تخفى على �أحد ،و�أمام �إح�سا�سنا بالم�س�ؤولية تجاه �إمام الب�شرية الغائب| وقائد هذه الأ ّمة ،ال يجد
المرء ب ّد ًا من �إالء هذه الم�س�ألة الأولو ّية المطلقة لأ ّنها م�صدر الغنى والقوة الحقيقية في الأ ّمة ،ور�أ�س حربة تط ّورها وتكاملها ،وك ّل
عامل ي�ؤدّي �إلى قطع طريق هذا الم�شروع الكبير ،م�شروع اكت�شاف الطاقات الب�شرية وثرواتها الدفينة� ،سيكون بمثابة قطع طريق الخير
�أمام الأجيال الحالية والآتية لتحظى بفر�صة العي�ش بكرامة و�سالم حقيقيين ،فتغدو م�صداق ًا لقوله تعالىM :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ.((( L

رب العالمين
والحمد هلل ّ
(((

�سورة القلم ،الآية .12
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كلمة اإلمام الخامنئي

}

في لقائه جمع من المشاركين في الملتقى
الوطني التاسع لـ «نخب الغد»
(((

رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على � ّسیدنا
الحمد هلل ّ
مح ّمد و�آله الطاهرين.
رحب بكم خير ترحيب �أ ّيها ال�شباب الأعزّاء! ف�إنّ اللقاء
�أُ ّ
بكم بالن�سبة لأمثالي يبعث ح ّق ًا على الحيو ّية والتفا�ؤل؛
وحين ُن�شاهد الوجوه ال�شا ّبة المت� ّأهبة للعمل والم�ستع ّدة
والم�ص ّممة ،ف�س ُيزهر الأم��ل ال��ذي �أودع��ه اهلل تعالى في
قلوبنا و ُيثمر؛ وهو يزداد الحمد هلل يوم ًا بعد �آخر� .سائلين
اهلل تعالى �أن يغمركم جميع ًا وك�� ّل �شباب البلد بهدايته
ولطفه ،ويو ّفقكم لأن تكونوا نافعين لم�ستقبل بلدكم ،وفي
المرحلة التالية لم�ستقبل الب�شرية �إن �شاء اهلل.
(((

معدل الذكاء الإيراني؛ ب�شهادة الأعداء
ّ
ث ّمة كلمة لطالما ك ّررناها ولن ُن�سهب فيها حالي ًا ،وهي
المخزون الهائل للطاقات الب�شرية .ف�إنّ ما يتمتّع به � ّأي بلد
من طاقات ب�شر ّيةُ ،ي�ش ّكل ثروة عظيمة لذلك البلد ،ال �س ّيما
�إذا ما كانت هذه الطاقات �شا ّبة وذك ّية .ولطالما تحدّثتُ في
خطاباتي خالل الأعوام الما�ضية عن ن�سبة الذكاء المرتفعة
قيا�سا بمع ّدل الذكاء العالمي ،وكان البع�ض
لدى الإيران ّيين ً
يت�ص ّور �أنّ هذه الكلمات نابعة من النزعة القومية والوطنية
لدي من
ونحو ذلك ،لكن الأم��ر لي�س كما يت�ص ّورون ،وما ّ
معلومات حول هذه الق�ضية م�ستند �إلى الأرق��ام .ولح�سن

خطاب الإمام الخامنئي } ،في لقائه جمع من الم�شاركين في الملتقى الوطني التا�سع لـ «نخب الغد» ،بمنا�سبة انعقاد الملتقى الوطني التا�سع لـ
«نخب الغد» ،في طهران  -ح�سين ّية الإمام الخميني { ،بح�ضور جمع غفير من ال�شباب النخب الم�شاركين في الملتقى ،بتاريخ 2015/10/14م،
( 1394/07/22هـ�.ش ).و( 1436/12/30هـ.ق.).
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ّ
الحظ ،بتنا ن�سمع في هاتين ال�سنتين �أو الثالث الأخيرة من
بع�ض ال�شخ�ص ّيات العالمية المعروفة ،بل وحتى من ال�سا�سة
ومن �أعداء ال�شعب الإيراني ،وبمنا�سبات �شتّى ،اعترافهم
بمع ّدل الذكاء العالي لدى ال�شعب الإيراني ،و«الف�ضل ما
�شهدت به الأعداء»((( .ف�إنّ مع ّدل الذكاء الو�سطي في بلدنا
يفوق مع ّدل الذكاء العالمي� .إ�ضاف ًة �إلى �أنّ لدينا �شريحة
�شبابية كبيرة والحمد هلل ،وهذه ثروة عظيمة ج ّد ًا ،وخزين
ق ّيم للغاية ،وفر�صة مغتنمة للبلد.
ال�شباب؛ الفئة الواعدة
بالطبع ،لي�س الأمر كذلك لدى جميع الدول والأنظمة
المختلفة ف��ي العالم �إذ ال تَعتَبر وج��ود ال�شباب فر�صة
مغتنمة .فالنظام البهلوي م��ث ً
�لا ل��م يكن يعتبر ح�ضور
ال�شباب ون�شاطه فر�ص ًة ،بل كان يع ّده تهديد ًا -وهذه �أي�ض ًا
من الق�ضايا الـتي ُيمكن �إثباتها بالأرقام والإح�صاء تمام ًا،
وهو متاح ،ولكن بحثه لي�س الآن -حيث كانوا ال يرغبون في
ح�ضور ال�شباب وم�شاركتهم؛ ال في الجانب العلمي ،وال في
ال�ش�أن ال�سيا�سي ،وال في النطاق االجتماعي ،وكانوا ير ّوجون
لكثير من الأمور لإ�ضعاف هذا الح�ضور ،ويعتبرون ال�شباب
خط ًرا عليهم واق ًعا ،ولذلك كانوا يبذلون ق�صارى جهدهم
(((
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لإيفادهم �إلى خارج البلد لإخالئه من �أولئك الذين يع ّدون
طبقة النخبة فيه وم ّمن ُينتفع بوجودهم بح�سب ر�أيهم .بيد
�أنّ الجمهورية الإ�سالمية ال تنتهج هذا النهج ،وهي تعتمد
على نف�سها ،وعلى طاقاتها الذاتية ،وترى ق ّوتها في داخلها
وف��ي معنو ّيتها وف��ي كيانها ،ولهذا ف���إنّ الثروة الأكبر في
الجمهورية الإ�سالمية ،هي طاقاتها الإن�سانية المتم ّثلة بهذه
الطبقة الذك ّية الملتزمة المندفعة المتع ّلمة الواعدة ،وهذه
هي من الب ّينات الوا�ضحات لدينا.
و�صايا �أبو ّية
واليوم �إذ نلتقي بكم �أنتم الذين ُتم ّثلون طيف ًا من ال�شباب
ال�صالح في البالد ،وددت �أن �أو�صيكم بجملة من التو�صيات
الأبو ّية .ف�أنتم ال�شباب بمنزلة �أوالدي -البع�ض منكم بمنزلة
�أبنائي والبع�ض الآخر بمنزلة �أحفادي -وحقي ٌق �أن �أُح ّدثكم
أبوي في بع�ض النقاط .كما و�س�أُق ّدم بع�ض الو�صايا
بمنطق � ّ
في الجانب الإداري والعملي التي لها �صلة ب�أعمالكم �أنتم
ال�شباب .وهناك تحذير ونظرة َق ِلقة �س�أطرحها عليكم �إن
�أ�سعفني الوقت �إن �شاء اهلل.
ا�شكروا اهلل على نعمه عليكم
و�أ ّما التو�صيات الأبو ّية  ،..ف�أ ّولها �أن تعتبروا ما ت ّدخرونه
وهو بلوغكم مرحلة النخبوية� -أ ّنه من اهلل .فهي عطيةوموهبة �إلهية ،ونعمة �أنعمها اهلل عليكم ،فا�شكروا اهلل

على ذلكّ ،
ووطدوا عالقتكم بالباري ،وكونوا �شاكرين هلل،
و�أظهروا هذا ال�شكر فيما بينكم وبين اهلل على �أل�سنتكم� .إنّ
هذا ما �سيزيد من نجاحاتكم ومن نعمه عليكم؛ فاعتبروها
ِهبة من اهلل ،ومن الثورة؛ وهذه بدورها ر�ؤي��ة وطيف من
الفكر ح��ول ه��ذه العطية؛ فهذه الحركة العظيمة العا ّمة
التي انطلقت في البلد في طريق العلم� ،إ ّنما هي من بركات
الثورة وثمارها .فلو لم تكن الثورة ،لما كانت هذه الم�سائل.
الثورة منحت الإيراني ال�شخ�ص ّية والجر�أة!
نقل ال�س ّيد �ستاري((( عني خ��اط��رة ،وتت ّمتها �أنّ تلك
الطائرات التي قالوا �إ ّنها �ستتو ّقف عن العمل تمام ًا بعد ثالثين
�أو واحد وثالثين يوم ًا ،ما زالت تعمل حتى يومنا هذا ،فقد
م�ضى على ذلك اليوم ثالثون عام ًا ون ّيف ،وقد �ش ّمر �شبابنا
في الق ّوة الجو ّية وق ّواتنا الف ّنية عن �ساعد الج ّد واله ّمة،
ونزلوا �إلى ال�ساحة  -و�أحد �شباب ذلك اليوم هو والده((( -
ّ
ووظفوا �أناملهم ال�صانعة للمعجزات ،وا�ستثمروا �أذهانهم
و�أفكارهم الو ّقادة ،وقاموا بما جعل من هذه الطائرات -التي
قالوا �أ ّنها �ستتو ّقف عن العمل -تعمل �إلى �آخر الحرب ،بل
و�إلى يومنا هذا .ف�إنّ تلك الطائرات نف�سها من طراز �سي-
(((
(((

رئي�س م�ؤ�س�سة النخب الوطنية؛ قدّم في بداية اللقاء تقري ًرا عن
�أعمال الم�ؤ�س�سة ون�شاطها.
ال�شهيد من�صور �ستاري قائد القوة الجوية في الجي�ش.

 ،130و�إف ،14-و�إف ،4-و�إف -،5-ما زالت ُتمار�س عملها.
والثورة هي التي منحت الأنامل هذه المعجزات .و�أولئك
الإخوة الذين قالوا لي ب�أنّ الأمر قد انتهى ،كانوا متّ�سمين
بالح�سن وال�صالح  -وقد ا�س ُت�شهد البع�ض منهم  -بيد �أنّ
ُ
فكرهم لم يكن فك ًرا ثور ًيا ،وكان تفكيرهم على ن�سق ما قبل
الثورة ،وكانوا ينظرون بتلك الر�ؤية.
�إذا ما �أرادوا ت�صليح قطع الغيار لهذه الطائرات ،لم
يكن يحقّ لهم فتح القطع المغلقة  -وهي قطعة كبيرة تت�أ ّلف
من �أربعين �أو خم�سين قطعة مث ًال  -بل يجب عليهم �إر�سالها
عبر الطائرة �إل��ى �أمريكا وتبديلها و�إرجاعها �إل��ى البلد.
الع�سكري الإيراني ولل�ضابط
�أي �أ ّنه لم يكن يحقّ للط ّيار
ّ
التقني الإي��ران��ي التع ّرف على قطع الغيار هذه ور�ؤي��ة ما
فيها وال��وق��وف على طريقة عملها .ه��ذا هو الفكر الذي
كان �سائد ًا قبل الثورة .غير �أنّ الثورة قلبت هذه المعادلة،
ومنحت الفرد الإيراني ال�شخ�صية والهوية والجر�أة ،وح ّثته
على ا�ستثمار طاقاته الذاتية ،حتى نتج عن ذلك �أن نتب ّو�أ
المرتبة العلمية الخام�سة ع�شرة بين ك ّل بلدان العالم ،وهذا
غاي ٌة في الأه ّمية� .إذ ا�ستطاعت �إيران ما بعد الثورة  -وقبل
الثورة لم تكن �شيئ ًا مذكو ًرا  -رغم �ضغوط الحرب والحظر
والم�شاكل التي �ألـ ّمت بها بلوغ هذه المرتبة من بين مائتي
دولة في العالم ،من بينها دو ٌل ي�صل ما�ضيها في المجال
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ال�صناعي والعلمي �إلى مائتين �أو ثالثمئة �سنة ،وهذا ما
منحته الثورة لنا.
ال �شيء مع انعدام الأمن!
وع ّدوا هذه الطاقات وفكرة �أ ّنكم «ت�ستطيعون القيام ب� ّأي
عمل تقدرون عليه» من الثورة ومن الذين يو ّفرون الأمن
للبلد .ولكم �أن تنظروا �إلى ال�شهيد همداني الذي ا�ستُ�شهد
هب ك ّل �أهالي همدان لت�شييعه حينما
قبل ع ّدة �أيام((( ،كيف ّ
و�صل جثمانه �إلى هذه المدينة ،وهذا هو عرفان الجميل.
ف�إنّ ه�ؤالء يعملون بال �ضجيج على �إر�ساء الأمن لي ولكم،
بال ا�سم وال ر�سم ومن دون اكت�ساب �أي �شهرة؛ �إال القليل
منهم الذين قد ذاع �صيتهم وا�شتهر �أمرهم .و�إنّ المكان
الخالي من الأمن� ،سيخلو من الجامعة ومن الدرا�سة ومن
البحث العلمي ومن بناء ال ّذات .ولو انعدم الأمن في منطقة
النعدم معه ك ّل �شيء ،ولأم�ضى �أهالي تلك المنطقة حياتهم
والخطر محدق بهم دائم ًا وفي ك ّل لحظة .فانظروا �إلى
هذه المواهب وهذه الأفكار وهذه الفر�ص كنعمة غمرتنا
بف�ضل ه�ؤالء الذين يعملون على تحقيق الأمن �أي�ض ًا .هذه
هي و�ص ّيتي الأولى ،فتق ّبلوها م ّني كو�صية لكم �أ ّيها ال�شباب
الأعزّاء من والد قد بلغ الكبر ،وال تغفلوا عنها.
(((
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�أحد كبار قادة الحر�س الثوري الذي ا�ست�شهد في �سورية م� ّؤخ ًرا
حينما كان ي�ؤدّي مه ّمات ا�ست�شارية لمواجهة الجماعات التكفيرية.

تعزيز الروح الجهادية
رجحوا روح ّية الجهاد على
والتو�صية الثانية هي �أن ُت ّ
روح ّية اال�ستعالء((( .ف���إنّ �أح��د الأخطار المحدقة بالذين
يمتازون بميزة خا�صة هو ال�شعور باال�ستعالء والتفوق على
ك ّل من �سواهم ،وهذا خطر كبير ومر�ض قد �أل ّـم بمثل هذا
الإن�سان ،فال َت َ��ذروا هذا المر�ض ي�ست�شري فيكم ،وال�سبيل
�إل��ى ذلك هو تعزيز العمل الجهادي وال��روح الجهادية في
�أنف�سكم .وال��روح الجهادية يعني �أداء العمل هلل ،واعتباره
واجب ًا ووظيفة ،و�إن���زال ك�� ّل الطاقات �إل��ى ال�ساحة لإنجاز
العمل ال�صحيح؛ هذه هي الروح الجهادية .و�إنّ من الأعمال
المطلوبة جد ًا لتعزيز هذه الروح ،هو ح�ضوركم في المخ ّيمات
الجهادية .وال تقولوا ب�أ ّنها م�ضيعة وقت؛ كال ،بل تعتبر �أف�ضل
ال��ط��رق و�أمثلها ال�ستغالل ال��وق��ت .ق��وم��وا بواجباتكم في
الدر�س والبحث العلمي و�أنجزوا �أعمالكم ،و�شاركوا �أي�ض ًا في
المخ ّيمات الجهادية التي ُت�شغل الإن�سان خالل ال�سنة عدّة
�أ�سابيع .وهذا ما �سي�ؤدّي �إلى ح�ضوركم بين النا�س ،والتع ّرف
على همومهم وال��وق��وف على م�شاكل المجتمع ومع�ضالته
التي غالب ًا ما تحتجب عن �أنظار الم�س�ؤولين .ف�إنّ البع�ض
من الم�س�ؤولين غير ّ
مطلعين على واق��ع المجتمع ويقت�صر
(((

اال�ستعالء بمعنى التك ّبر والغرور (ال�سلبي).

نظرهم على الدائرة المحيطة بهم ،وال يعرفون �أ�سا�س ًا ماذا
يجري في القرى والأرياف ،وفي المدن النائية ،وفي العوائل
الفقيرة؛ فه�ؤالء غير ملتفتين .ولقد ج ّربت بنف�سي على مدى
ع�شرين �أو ثالثين عام ًا هذه التجربة الطويلة ،و�شاهدتُ
ذلك في بع�ض الم�س�ؤولين م ّما دعاني لطرحه عليكم ،ف�إ ّنهم
غير واقفين على مجريات الأح��داث .و�أنتم الآن في ريعان
ال�شباب ،وتتّ�سمون بالق ّوة والن�شاط والتح ّمل ولديكم الوقت،
وال ي�شغلكم �شاغل كبير ،فانتهزوا هذه الفر�صة ،ومنها هذه
المخ ّيمات الجهادية ،فهي �أف�ضل بكثير من المخ ّيمات التي
ما زالت رائجة وللأ�سف .ورغم �أ ّني قد ح ّذرت منها ،بيد �أنّ
البع�ض يعمدون �إلى �إطالق رحلة ّ
طلبية �إلى �أوروبا! مخ ّيم
ّ
طلبي �إلى �أوروبا! وهي ُتعتبر من �أ�ش ّد الأعمال خط�أً .ولكن
هذه المخ ّيمات الجهادية �أف�ضل و�أ�شرف و�أنفع منها بكثير.
ف�إنّ الم�شاركة في المخ ّيمات الجهادية والتوا�صل المبا�شر مع
النا�س يبعث على ال�شعور بالم�س�ؤولية .وعندما ي�ؤدّي الإن�سان
خدمة ب�صورة مبا�شرة� ،ستكت�سب الخدمة �أه ّمية في نظره؛
�ستكت�شفون نقاط ال�ضعف حينها.
هذا بلدكم! حذا ِر الهجرة
وو�ص ّيتي الأخ���رى ،..من الأم��ور التي ُتحيط ب�شريحة
النخبة هي الهجرة ،وذلك  -كما �أ�شاروا  -لأنّ هناك طل ًبا
كبير ًا على �شبابنا النخبة في �شتّى بلدان العالم لأ�سباب

مختلفة؛ منها �ض�آلة �أع���داد ه��ذه ال�شريحة عندهم� ،أو
ق ّلة ال�شباب الموهوبين لديهم� ،أو ق ّلة ال�شباب الأجانب
م ّمن لي�ست لديهم �أط��م��ا ٌع كبيرة  ،ول��ذل��ك يعملون على
ا�ستقطابهم .وفي مثل هذه المواطن يطغى ت�ص ّور خيالي
في ذه��ن الإن�سان عن الرفاهية و�سعة العي�ش ،قد تكون
وهمية وخيالية ،وقد تكون واقعية ،ب�أن يح�صل الإن�سان حق ًا
على رفاهية العي�ش ،ولكن رجحوا البقاء هنا .وبد ًال من �أن
ته�ضمكم المعدة القا�سية للمجتمعات الأجنبية ،قوموا ببناء
مجتمعكم وتنظيم عقله و�شبكة �أع�صابه وهيكله العظمي.
وهذا من دواعي الفخر وال�شرف ،فابذلوا جهودكم من �أجل
بلدكم .وب�إمكانكم بناء هذا البلد ،و�إزال��ة نقاط �ضعفه؛
ذلك �أ ّننا ُنعاني من نقاط �ضعف كبيرة .ف�إ ّني كثير ًا ما �أُ�شيد
ب�أو�ضاع البلد ،ولكن لع ّل القليل م ّمن هم �أمثالي ّ
مطلعون على
نقاط �ضعفه .ونحن على علم بحاالت ال�ضعف الكثيرة فيه،
وعلينا �إزالتها ،وهذا واجب في �أعناقكم .ف�إنّ ب�إمكانكم �أن
لل�صحة
تكونوا ذلك ال�شخ�ص الذي ير�سم هند�سة �صحيحة
ّ
في البلد ،وب�إمكانكم �أن تتق ّدموا بقطاعه وت��ط�� ّوروه .ولو
افتر�ضنا �أنكم هاجرتم وح�صلتم على الأموال وتوافرت لكم
�إمكانيات الرفاهية و�سعة العي�ش -على فر�ض �أ ّنها ق�ضية
واقعية  -ولكن �سوف ته�ضمكم المعدة الج�شعة للمجتمعات
الأجنبية ،بينما با�ستطاعتكم في بلدكم �أن تكونوا م�ؤ ّثرين.
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كثيرا!
ال ُيبهرنّكم الغرب! �أنتم ت�سبقونه ً
والتوصية األخيرة  -وال أريد اإلسهاب في هذا
المجال  -هي أن ال ُيبهر الغرب أعينكم .صحيح
الغربيين في الوقت الراهن قد سبقونا بكثير
أن
ّ
ّ
من الناحية العلمية والتقنية ،ولكن ال ينبغي أن
يأخذ هذا السبق بمجامع قلوبكم .لماذا؟ ّ
ألنكم
أعلى منهم .فالغرب الذي تشهدون فيه اليوم
المتطورة والصناعات واالختراعات
التقنية
ّ
وأمثالها ،قد شرع بعمله منذ  200سنة ،وأنتم
شرعتم بعملكم قبل  35سنة ،فعمر الثورة
ّ
ً
تمكنتم على مدى هذه األعوام
عاما ،وقد
35
متقدمة،
الخمسة والثالثين أن تقطعوا خطوات
ّ
وأن ُت ّ
التقدم بسرعة فائقة.
حققوا حاالت من
ّ

وه��ذا على خ�لاف الأع���وام الخم�سة والثالثين الأول��ى
لهم بعد ا�ستقاللهم ،ف���إنّ �أمريكا على �سبيل المثال بعد
 35عام ًا من ا�ستقاللها من تحت الهيمنة البريطانية ،لم
تكن �شيئ ًا ُيذكر .و�إنّ الفارق ما بين �أمريكا بعد � 35أو 40
�سنة من ا�ستقاللها وبين �إي��ران بعد � 35سنة من انت�صار
الثورة الإ�سالمية كالفارق ما بين ال�سماء والأر���ض ،و�أنتم
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ت�سبقونهم ب�أ�شواط .و�إنّ العمر الذي تحتاجون �إليه لبلوغ
هذه المرتبة من الح�ضارة الما ّدية �أق��ل بكثير من العمر
الذي ق�ضاه الغرب للو�صول �إليها ،هذا ف�ض ًال عن الم�سائل
المعنوية .فال ُيبهر ّنكم الغرب.
�إذ �إنّ تمثال الح ّرية المعروف في �أمريكا قد ُ�صنع بعد
مئة عام من انت�صار الأمريكيين على الجي�ش البريطاني
وا�ستقالل �أمريكا ،ولم ي�صنعه الأمريكيون بل جاء مهند�س
فرن�سي وق��ام ب�صنعه  -على ما في ذهني فقد �شاهدت
هذا المو�ضوع قديم ًا -؛ �أي �أنّ الأمريكيين وبعد مئة عام
م��ن ا�ستقاللهم ل��م يبلغوا م��ن الناحية العلمية والف ّنية
وال�صناعية مرحلة ُتم ّكنهم من �صناعة تمثال الح ّرية ،و�إ ّنما
ال ب ّد و�أن ي�أتي مهند�س من فرن�سا لت�صميمه وت�صنيعه .ولذا
ف�إ ّنكم ت�سبقونهم كثير ًا ،فال تنبهروا بهم .وقدراتكم تفوق
قدراتهم بالق ّوة �أ�ضعاف ًا م�ضاعفة ،فح ّثوا خطاكم وام�ضوا
ُقدم ًا.
وب�إمكانكم �أنتم الجيل ال�شاب في زماننا �أن تنالوا هذا
الع ّز بحيث تو�صلوا البلد �إلى المراحل العليا من التق ّدم
العلمي ،وهذا ع ٌّز وفخ ٌر كبير جد ًا .ويمكن للجيل ال�شاب
المعا�صر االفتخار ب�أ ّنه ا�ستطاع بد ًال من التبعية العمياء
ل�ل�آخ��ري��ن ،ال��م��ب��ادرة لإر���س��اء دع��ائ��م اال�ستقالل العلمي
والتق ّدم العلمي في هذا البلد وبك ّل عزّة و�أن يبذل جهوده

وم�ساعيه في هذا الم�ضمار .وهذه مفخرة بالإمكان �أن يفوز
بها الجيل ال�شاب في زماننا وفي فترات الثورة الأولى .هذه
هي و�صايانا لكم �أ ّيها الأعزّاء ،من �إخواني و�أخواتي و�أبنائي
الأح ّباء وال�شباب الأعزّاء.
و�صايا في المجال الإداري
مؤسسة النخبة
بجدية مع
ّ
التعامل ّ
المؤسسة
برمجة أعمال وأنشطة
ّ
تشكيل خاليا علمية في الجامعات
بناء االقتصاد المقاوم على المعرفة
اكتشاف وتربية المواهب والكفاءات العليا

��دي �أي�ض ًا و�صايا ع�� ّدة في المجال الإداري والعملي
ول ّ
�أُخاطب بها الإخوة الم�س�ؤولين في م� ّؤ�س�سة النخب والمعاونية
العلمية و�أُخاطبكم بها �أي�ض ًا:
الأولى هي �أن ت�ؤخذ «م� ّؤ�س�سة النخب» م�أخذ الجدّ ،ف�إ ّنها
يتم التعامل معها بكامل
م� ّؤ�س�سة وطنية ا�ستراتيجية ،وال ب ّد �أن ّ
الجدّ .وقد �سمعت �أنّ هذه الم� ّؤ�س�سة توكل بع�ض �أعمالها �إلى
الجامعات ،ولكن ال ُترجى من هذا العمل م�صلحة .فلو كانت
الجامعات تتم ّكن من النهو�ض بمه ّمة م� ّؤ�س�سة النخب ،لما

عمدنا �إلى ت�أ�سي�سها .ف�إنّ البع�ض من جامعاتنا مم ّيزة ح ّق ًا،
و ُتعتبر مركز ًا للنخب ،ولكن ال يت�أتّى لها القيام بم�س�ؤول ّية
م� ّؤ�س�سة النخب ،ف�إنّ للجامعة مه ّمة ولم� ّؤ�س�سة النخب مه ّمة
�أخرى .فانظروا �إلى هذه الم� ّؤ�س�سة نظرة جدّ ،لأ ّنها م� ّؤ�س�سة
وطنية ا�ستراتيجية ،وه��ذا واج��ب يقع على عاتق م�س�ؤولي
الم� ّؤ�س�سة �أنف�سهم ،وم�س�ؤولي البلد ،و�إدارة التخطيط
والميزانية ،وال���وزراء المحترمين المعنيين ،والمجال�س
العلمية ،و�أنتم ال�شباب ،ف�إ ّنها م� ّؤ�س�سة بالغة الأه ّمية.
والتو�صية الثانية هي �ضرورة �أن تكون برامج م� ّؤ�س�سة
النخب بنح ٍو ي�شعر ال�شاب النخبة من خاللها ب�أن وجوده
مفي ٌد .و�سوف �أتح ّدث عن دورك��م �أنتم ال�شباب و�إمكانية
م�ساهمتكم في ه��ذا المجال .فال ب�� ّد �أن ُيف�سح المجال
لل�شاب النخبة للعمل ،لي�شعر ب�أ ّنه مفيد ونافع .ف�إنّ هذا هو
الذي يح ّثه على موا�صلة الطريق وعلى البقاء في بيته وبلده
والعمل من �أجل وطنه .فافتحوا المجال للعمل ،ولكن ب� ّأي
طريق ُيتاح هذا المجال؟
�إحدى هذه الطرق هي ق�ض ّية تكميل الم�سيرة الدرا�سية.
فال ب ّد �أن يتم ّكن ال�شباب من تكميل م�سيرتهم الدرا�سية،
وتذليل العقبات للو�صول �إل��ى المراتب العلمية العليا،
ورفع م�ستواهم الدرا�سي ،وتعديل الأنظمة التي قد ُتعرقل
م�سيرتهم في هذا ال�ش�أن.
13

ومنها ت�أ�سي�س ال�شركات المبنية على المعرفة((( ،و�سوف
�أتح ّدث عن ذلك .ف���إنّ هذه ال�شركات مطلوبة ج��د ًا ،ومع
علمي بوجود �آالف ال�شركات المبنية على المعرفة في البلد
حالي ًا ،ولكن ُيمكن م�ضاعفة هذا العدد �إلى ع�شرة �أ�ضعاف.
ف�إنّ ال�شباب الذين لهم نتاجات علمية� ،سيكون وجودهم في
هذه ال�شركات وجود ًا مثمر ًا.
وم���ن الأع���م���ال الأخ�����رى ت�شكيل خ�لاي��ا علمية في
الجامعات بمحور ّية الأ�ساتذة الالمعين .وب�إمكان هذه
يخ�ص الجامعات.
الم� ّؤ�س�سة النهو�ض بهذه المه ّمة في ما ّ
فليتم ت�شكيل الخاليا العلمية في الجامعات المختلفة،
ّ
وليكن المحور فيها �أ�ستاذ �أو ع ّدة �أ�ساتذة المعين ،ويجب
بالطبع �أن يكون الأ�ساتذة من المخل�صين والملتزمين
والمح ّبين لبلدهم .ف�إ ّننا نعرف �أ�ساتذة  -من بعيد طبع ًا
 ال ُيح ّبون �إيران ،وال يعب�ؤون ب�إعمارها وم�ستقبلها ،ومثلهذا الأ�ستاذ ال ُيجدي نفع ًا ،ولي�س لي �أن �أعقد �أملي على
حب بلده ،وال يرغب في توحيد
�أ�ستاذ كهذا؛ �أ�ستاذ ال ُي ّ
ّ
ال�صف بحديث ،قد
�صفوف �أبناء جلدته ،ويتح ّدث في
ال يكون له �صلة بمو�ضوع الدر�س ولك ّنه ي���ؤ ّدي �إلى �إثارة
االختالفات القومية في البلد و�سوق ّ
الطلب نحو هذا
(((
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ال�شركات العلم ّية المحور.

المنحى؛ ف�إنّ مثل هذا الأ�ستاذ لي�س بالأ�ستاذ المن�شود.
فالأ�ستاذ الذي �إذا ما لم�س ال�شعور بالم�س�ؤولية الدينية
لدى الطالب حاربه ،لي�س بالأ�ستاذ الج ّيد .و�أ ّما الأ�ستاذ
والمحب لبلده وث��ورت��ه وال��ب��ارز من
الملتزم والمخل�ص
ّ
الناحية العلمية� ،إذا ما ت�ش ّكلت الخاليا العلمية بمحورية
مثل ه��ذا الأ���س��ت��اذ� ،ستكون م��ب��ادرة مفيدة ج���د ًا ،تبثّ
الحركة والحيوية في نفو�س ّ
الطلب ،وي�ست�شعر الطالب
من خاللها �أ ّنه نافع ويتق ّدم �إلى الأمام.
ومنها المنتديات العلمية((( ،ف�إنّ ال�شاب النخبة ،بالتّالي،
ال ب ّد و�أن ُتتاح له فر�صة الظهور والبروز ،و�أن ي�شعر ب�أ ّنه قد
حظي بالعناية واالهتمام والتكريم ،و�أنه ُيع َّول عليه ،وهذا
ما يجب �أن ي�ست�شعره عملي ًا .وعلى م� ّؤ�س�سة النخب ب�شكل
�أ�سا�سي و�إلى جانب �سائر الأجهزة �أن تر�صد الأمور ،و ُتراقب
نتائج العمل ،فلو كانت م�شوبة بالعيب والنق�ص ،يتب ّين
�أنّ هناك �إ�شكا ًال في منت�صف الطريق ،..فليتم اكت�شاف
العيوب ومعالجتها .وهذه هي الأخرى من تو�صياتي المه ّمة.
والتو�صية الأخرى في هذا ال�ش�أن ترتبط باالقت�صاد
تم
المقاوم� .إ ّن��ك��م تعلمون �أنّ االقت�صاد المقاوم قد ّ
عر�ضه والحمد هلل ،و�أُعلنت �سيا�ساته ،وحظي بترحيب
(((

�أو :الملتقيات العلمية.

الخبراء االقت�صاديين وال�سيا�سيين وغيرهم ،وبات
يتك ّرر ا�سمه كثير ًا ،وال �أُريد �أن �أخو�ض الآن البحث حول
ن�سبة تق ّدم �سيا�سات االقت�صاد المقاوم في البلد  -علم ًا
ب�أ ّني ل�ست را�ضي ًا كثير ًا على هذا المقدار من التق ّدم في
هذه الر�ؤية وهذه الركيزة في البلد ،ولكن على � ّأي حال
هناك حركة في هذا المجال  -بيد �أنّ �إح��دى الركائز
الر�صينة لالقت�صاد المقاوم هي االقت�صاد المبني على

المعرفة  ،ف�إنّ االقت�صاد المقاوم اقت�صا ٌد ذاتي المنحى،
واقت�صا ٌد قائم على دعائم قويمة في الداخل بحيث ال
تُزعزعه الهزّات الدولية والعالمية واالقت�صادية؛ هذا
أهم الركائز الأ�سا�سية
هو االقت�صاد المقاوم .و�إنّ من � ّ
(((

(((

�أو :االقت�صاد العلمي المحور �أو المبني على العلم؛ مالحظة :هذا
الم�صطلح اقت�صاد «دان�ش بنيان» من الم�صطلحات الجديدة
المبتكرة ،وقد ورد مرا ًرا في كلمات الإمام الخامنئي } �ضمن
حديثه عن منظومة االقت�صاد المقاوم في منا�سبات مختلفة.
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لهذا االقت�صاد ،هي االقت�صاد المبني على المعرفة،
والم�ستند �إلى العلم ،وهذا �أم ٌر بالغ الأه ّمية .وباعتقادي
يت�س ّنى لل�شباب النخبة �أن ي���ؤ ّدوا دوره��م في االقت�صاد
المبني على العلم الذي ُيم ّثل في الحقيقة العمود الفقري
لالقت�صاد المقاوم .ولكن كيف ي�ؤ ّدون دورهم في ذلك؟
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ه��ذا م��ا يحتاج �إل���ى تخطيط وب��رم��ج��ة .كيف ُي�ساهم
�شبابنا في االقت�صاد المقاوم؟ �أن��ا �أُطالبكم بالإجابة
عن هذا ال�س�ؤال ،فاجل�سوا ّ
وخططوا لذلك ،وال تنتظروا
من الآخ��ري��ن �أن ُي ّ
خططوا لكم .فعليكم �أنتم ال�شباب
النخبة �أن تجعلوا هذا المو�ضوع في لقاءاتكم [وجدول
�أعمالكم] وهو :كيفية م�ساهمة ال�شباب النخبة و�أداء
دورهم في االقت�صاد المقاوم �أو االقت�صاد المبني على
المعرفة .و�أن تعمدوا �إلى ت�شكيل لجان ،وتق�سيم �أدوارها،
لتقوم ببذل الجهود والتفكير والمطالعة ،والم�شاركة في
هذا االجتماع بيد ملأى ،وعلى «م� ّؤ�س�سة النخب» بدورها
تم تنظيمه
�أن تقوم بدعم وم�ساندة هذا الم�شروع الذي ّ
على يد ه�ؤالء النخبة �أنف�سهم .وباعتقادي �سي�ؤ ّدي ذلك
�إلى تح ّول في مجال الفكر والر�ؤية والعمل � ً
أي�ضا ،وكذلك
في الخارج على م�ستوى الواقع وعلى الأر�ض ،ومن الم�ؤ ّكد
�أ ّنه �س ُيف�ضي �إلى تح ّول في الجانب االقت�صادي �أي�ض ًا.
والنقطة الأخ��رى والأخيرة هي ق�ض ّية اكت�شاف وتربية
المواهب والكفاءات العليا [المتف ّوقة] في التعليم والتربية.
وقد �أ�شاروا �إلى م�شروع «�شهاب»((( ،وهو م�شروع ج ّيد ،ولكن
(((

تمت الم�صادقة على م�شروع «�شهاب» في مجل�س الأمناء لم�ؤ�س�سة
النخب الوطنية بتاريخ  ،2008/01/14وذلك الكت�شاف الكفاءات
العليا بين تالميذ المرحلة االبتدائية والثانوية.

�سمعت �أ ّنه لم يحظ بالعناية واالهتمام ،فال ت�سمحوا بذلك
وراقبوا الأمور .ف�إنّ اكت�شاف المواهب في المرحلة االبتدائية
والثانوية هو �أم ٌر في غاية الأه ّمية ،لأ ّنه ُير�شدنا �إلى النخب
الحقيقية والنوابغ .وعاد ًة ما يكون ه�ؤالء ق ّلة في ك ّل مجتمع،
وكثير منهم ولعدم �شهرتهم ،ينعدم ت�أثيرهم بالكامل ،بل
ويندثر ذكرهم وي�ضمح ّل ا�سمهم ،وذلك لعدم اكت�شافهم.
فقد ُي�شاهد المرء �إن�سان ًا �أم�� ّي�� ًا في قرية ي�صدر منه قول
�أو فعل ُينبئ عن نبوغه ،ولو ح�صل وت ّ��م اكت�شافه وتربيته
وا�ستثمار كفاءته وموهبته و�أُولي الرعاية واالهتمام ،لأ�صبح
من المتف ّوقين ،ولكنه لم ُيعرف وللأ�سف .فال ن�سمحنّ ب�أن
تح ّل هذه الخ�سارة بالبلد .وهذا عمل بالغ الأه ّمية في مرحلة
التعليم والتربية ،وعليكم بمتابعة هذا الم�شروع .كما وعلى
الوزير المحترم �أن يتح ّرى الق�ضية ليرى �إل��ى �أي��ن و�صل
م�شروع «�شهاب» ،وهل ُيمار�س مهامه �أم ال؟
لمث ّبطي العزائم :منجزاتنا لي�ست وه ًما!
و�أ ّما ذلك ال�شيء الذي ُي�ش ّكل باعتقادي تحذير ًا وخطر ًا،
هو وجود عنا�صر مث ّبطة للعزائم في داخل بلدنا ،ويجب
عليكم وعلى الم�س�ؤولين ّ
توخي الحيطة والحذر .ولكن كيف
يثبطون العزائم؟ من خالل نفي خيرات البلد و�إنجازاته.
ففي حين ت�شهد المراكز العلمية التي ُت��ح�� ّدد م� ّؤ�شرات
مخت�صة ومعروفة
التق ّدم العلمي في العالم  -وهي مراكز
ّ

ل��دى الجميع  -لم�صلحة الجمهورية الإ�سالمية ،يعمد
ّ
والمجلت
ه�ؤالء ال�سادة في داخل البلد �سواء في ال�صحف
�أو من على المنابر الر�سمية وغير الر�سمية �إل��ى �إنكار
هذه المنجزات ،واعتبارها �أمور ًا وهم ّية! وهذا ما ن�سمعه
�أحيان ًا منهم .ولكنّ الأمر لي�س وهمي ًا بل هو واق ٌع وحقيقة؛
ف����إنّ الخاليا الجذعية حقيقة ،وتقنية النانو حقيقة،
والتق ّدم النووي حقيقة ،وهي �أم��ور �أ�ضحت معروفة لدى
العالم ب�أجمعه ،ولك ّنهم ُينكرونها .فلو �أنّ �أحد ًا �أنكر هذه
المنجزات في ال�سنين الما�ضية وقبل زهاء خم�سة ع�شر
�أو �ستة ع�شر عام ًا ،فال �ضير في ذلك ،لأ ّنها كانت بداية
العمل ،ولم يكونوا على معرفة بذلك� .أ ّم��ا اليوم فقد بات
العالم بر ّمته يعلم ّ � -أي المراكز التي يجب عليها �أن تعلم
 ب�أن �إيران ت�سير في جا ّدة العلم والتقنية م�سيرة عظيمةمت�سارعة متق ّدمة .وهذا على مر�أى من العالم ك ّله .و�إذا
بالبع�ض يعمدون �إلى تثبيط عزائم ال�شباب ،وزرع الي�أ�س
في نفو�سهم تجاه الحا�ضر والم�ستقبل قائلين« :ما الفائدة
من هذه الأعمال؟ ولأج��ل م��اذا؟» وه��ذا لي�س �سوى تثبيط
للمعنويات ،وهو خيانة .وك�� ّل من يقوم بذلك فقد ارتكب
خيان ًة� ،سواء كان مدير ًا� ،أم �أ�ستاذ ًا� ،أم كاتب ًا في �صحيفة �أم
مجلة ،وهي خيانة للبلد ولل�شرف والعزّة الوطنية.
ومن الأخطار الأخرى :تعريف النخب وتقديمها للأيادي
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الخارجية ،وهذا ما هو موجود بالفعل ،حيث ت�صلني بع�ض
التقارير والأن��ب��اء التي ُتفيد ب���أنّ البع�ض يقوم بالتح ّري
والفح�ص ،للعثور على النخب؛ ال لأجل ت�شجيعهم وتربيتهم
ف��ي ال��داخ��ل ،و�إ ّن��م��ا لأج��ل تعريفهم ل�ل�أي��ادي الخارجية،
و ُي�صبح ه���ؤالء بمنزلة وا�سطة لهجرة النخب ،وعلى ح ّد
التعبير ال�شائع «فرار الأدمغة» .وهذه بدورها خيانة كذلك،
حتى ولو ّتم تنفيذها تحت غطاء الحر�ص على هذا الطالب،
ولك ّنه لي�س حر�ص ًا في الواقع .ف�أنْ نحثّ الطالب الجامعي
يهتم بك؟ من الذي
ونقول له« :ما لك وهذا البلد؟ من الذي ّ
يعتني بك؟ دع هذا المكان واذهب �إلى الخارج وتق ّدم �إلى
الأم���ام»� ،إ ّنما هي خيانة ،و�إع��را���ض عن البلد وم�صالحه
وم�ستقبله وتحري�ض ال�شاب النخبة على اتخاذ هذا الخيار.
و�إنّ من التحذيرات التي يجب على الوزراء المحترمين
االلتفات �إليها حق ًا ،هي «مواجهة العنا�صر المتد ّينة والثور ّية
ف��ي الجامعات والت�ضييق عليها» .ه��ن��اك عنا�صر ت�شعر
بالم�س�ؤولية تجاه الثورة ،وتلتزم بالق�ضايا وال�شعائر والمظاهر
الدينية ،وقد يح�صل بينها وبين �سائر ّ
طلب الجامعات حوار
والتوجهات،
ونقا�ش وال �إ�شكال في ذلك الختالف ال�سالئق
ّ
وال م�شكلة في بروز مثل هذه الق�ضايا في البيئة الجامعية،
و�أ ّما �أن يقوم بع�ض الم�س�ؤولين والأ�ساتذة والمدراء بمجابهة
هذا العن�صر وهذا ال�شاب وهذا الفتى �أو الفتاة الملتزمة،
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فهو �أم ٌر مرفو�ض ،و[ ً
بدل من ذلك] ال ب ّد من حثّ العنا�صر
الم�ؤمنة وت�شجيعهم .وهذه ق�ضايا موجودة حال ًّيا.
تفا�ؤل بم�ستقبل م�شرق
خالصة الكالم هنا؛ هو التفاؤل المنطقي
بالمستقبل ،وليس هــذا من بــاب الشعار
والتفاخرّ ،
فإن مستقبل
وإنما هو حقيقة وواقعّ .
البلد ،بفضل اهلل وتوفيقه ،مستقبل مشرق،
الشابة في
كم هائل من الشريحة
وذلك لوجود ّ
ّ
كبيرا من النخب ،وإن
عددا
ً
البلد التي تحتضن ً
الجامعيين ،إال ّأنه توجد نخبة
كان أغلبهم من
ّ
ً
أيضا ليسوا من الطبقة
في سائر القطاعات
ّ
ّ
بكل ما في الكلمة
ولكنهم نخبة
الجامعية
دورا ّ
خل ًقا.
من معنى ،وبإمكانهم أن
ّ
يؤدوا ً
وسوف ينجز هؤالء النخب أعمالهمّ ،
ألنهم
يشعرون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.

�إن الأهداف وال�شعارات الثورية ح ّية والحمد هلل ،ولم ي�ستطع
العد ّو ت�ضعيفها والتقليل من �ش�أنها ،وهي �شعارات نا�صعة لدرجة
�أ ّنه حتى لو �أنّ بع�ض الأ�شخا�ص لم يكن معها ومجار ًيا لها في
قلبه ،فهو ال محالة �سيكون مواك ًبا لها على ل�سانه [لما لها من

ح�ضور] لدى الر�أي العام ولأجل قلوب النا�س وح�ضورهم .ف�إنّ
ال�شعارات ح ّية وهلل الحمد ،والحركة الثورية حركة متوا�صلة،
وه��ذه هي من الوقائع الفريدة في التاريخ؛ ذلك �أ ّننا ال نجد
ثورة في العالم بعد م�ضي � 35أو  40عام ًا على اندالعها ،ورغم
ك ّل المعار�ضات والمعاداة ،ا�ستطاعت �أن توا�صل نهجها القويم
و�صراطها الم�ستقيم .بل وحتى الثورات الكبيرة المعروفة في
العالم  -وال �ش�أن لنا بتلك التح ّوالت ال�صغيرة واالنقالبات
الع�سكرية و�أمثالها التي ُيطلق عليها ا�سم الثورة ،وهي لي�ست
في الح�سبان  -والثورات الحقيقية التي ح�صلت ،لم تتم ّكن من
موا�صلة طريقها ،وتغ ّيرت �أهدافها .وهذا هو الذي �أثار ثائرة
�أعدائنا ،و�أدّى �إلى �أن يتك ّرر على �أل�سنتهم � -إن كنتم ّ
مطلعين
على الأخبار الخارجية  -ب�أنّ �إيران ما دامت تنتهج نهج الثورة،
ف�إ ّننا نواجه م�شكلة في التعامل معها ،وهم �صادقون في قولهم.
و�أُ�ضيف في القول :ما دام هذا الفكر الثوري موجودًا وهذه
الحركة الثورية م�ستم ّرة ،ف�إنّ تقدّم �إيران ونفوذها المت�صاعد
وق ّوتها واقتدارها المعنوي والروحي �سيزدادان يوم ًا بعد يوم في
المنطقة وخارج حدود المنطقة بتوفيق اهلل وم�شيئته.
�أ�شكركم كثير ًا ..يبدو �أنّ هذا التكبير كان �إيذان ًا لإنهاء
الجل�سة �أي�ض ًا!
ن�س�أل اهلل �أن يحفظكم ،و�أن ُيبارك في وجودكم جميع ًا
لم�ستقبل ال��ث��ورة ،و�أن يجعل ه��ذه الأي���ام حين تتذ ّكرونها

بعد ثالثين �أو �أربعين �أو خم�سين �سنة حيث البلد ب�أيديكممبعث فخركم واعتزازكم �إذ جعلكم ت�سلكون هذا الم�سلك،وت�ستقيمون في هذا الطريق ،و�أن يو ّفقكم لبلوغ م�ستقبل �أف�ضل.
هلل وبركاته
وال�سالم عليكم ورحمة ا 
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خطوط ا�ستراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي} في الم�شاركين في الملتقى الوطني التا�سع
لـ « ُنخب الغد»  2015/10/14م.
الطاقات الب�شرية في الجمهورية الإ�سالمية
قيا�سا بمع ّدل الذكاء العالمي.
�إنّ مع ّدل الذكاء الإيراني ي�شير �إلى ن�سبة الذكاء المرتفعة لدى الإيرانيين ً
� ّإن الثروة الأكبر في الجمهورية الإ�سالمية ،هي طاقاتها الإن�سانية المتمث ّلة بهذه الطبقة الذكية الملتزمة المندفعة المتع ّلمة الواعدة.
كان النظام البهلوي يعتبر ال�شباب خط ًرا عليه ،وال ُي�شركهم في كا ّفة الأن�شطة العلمية واالجتماعية ،وكان ُير�سلهم للخارج.
و�صايا �أبوية لل�شباب
.1العالقة مع اهلل� :إنّ بلوغكم مرحلة النخبوية هو
عط ّية ونعمة وموهبة من اهلل؛ فا�شكروا اهلل على
ذلكّ ،
ووطدوا عالقتكم بالباري.

 .3الروحية الجهادية :تعزيز العمل الجهادي
والروح الجهادية في �أنف�سكم .والروح الجهادية يعني
�أداء العمل هلل ،واعتباره واجب ًا.

. 2بركة الثورة :عليكم �أن تعتبروا �أنّ هذه الطاقات
وهذه القدرة على �إنجاز ك ّل عمل من الثورة ومن
الذين يو ّفرون الأمن للبلد.

 4ـ ال تهاجروا :قوموا ببناء مجتمعكم وتنظيم عقله
و�شبكة �أع�صابه وهيكله العظمي ،فهم يعملون على
ا�ستقطابكم.

 .5الثقة بالنف�س :ال يبهركم التق ّدم الغربي ،ف�أنتم قادرون على التق ّدم ،و�إنّ ثورتنا ق ّدمت خالل � 35سنة ما لم ُيق ّدمه
الغرب في نف�س الفترة.
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�.1أن ت�ؤخذ م� ّؤ�س�سة النخب م�أخذ الجدّ.
.2خلق الإح�سا�س لدى ال�شباب �أ ّنه مفيد وذو دور فاعل ،وذلك من خالل:
و�صايا
في المجال
الإداري
والعملي

تكميل الم�سيرة الدرا�سية للنخبة في البلد

ت�شكيل خاليا علمية في الجامعات

ت�أ�سي�س ال�شركات العلمية

ظهور ال�شباب في المنتديات العلمية

.3اال�ستفادة من ال�شباب النخبة في االقت�صاد المبني على المعرفة الذي ُيم ّثل العمود
الفقري لالقت�صاد المقاوم.
.4اكت�شاف وتربية المواهب والكفاءات العليا في التعليم والتربية.
خ�صائ�ص الأ�ستاذ الجامعي

خ�صائ�ص الأ�ستاذ الجامعي المرفو�ض

خ�صائ�ص الأ�ستاذ الجامعي الر�سالي

يحب بلده.
.1ال ّ

.1مخل�ص.

.2ال يهتم ب�إعمار �إيران وم�ستقبلها.

.2ملتزم.

�.3إذا ما لم�س ال�شعور بالم�س�ؤولية الدينية لدى الطالب حاربه.

.محب لبلده وثورته.
ّ 3

 .4ال يرغب في توحيد �صفوف �أبناء جلدته ،ويتح ّدث في ال�صف
بحديث ي�ؤ ّدي �إلى �إثارة االختالفات القومية في البلد.

 .4بارز علم ًّيا.
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خطاب اإلمام الخامنئي

}

في لقائه حشود ّ
طلب المدارس والجامعات
في اليوم الوطني لمقارعة االستكبار العالمي

(((
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(((

خطاب الإمام الخامنئي } ،في لقائه طالب المدار�س والجامعات ،بمنا�سبة اليوم الوطني لمقارعة اال�ستكبار العالمي ،في طهران  -ح�سين ّية
الإمام الخميني { ،بح�ضور جمع من ّ
طلب المدار�س والجامعات ،بتاريخ  2015/11/03م 1394/08/12( ،.هـ�.ش ).و( 1437/01/21هـ.ق.).

رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم علی � ّسیدنا ونب ّینا �أبي القا�سم الم�صطفی مح ّمد وعلی �آله الط ّیبین الطاهرین
والحمد هلل ّ
المع�صومین.
ال�سالم علی الح�سین ،وعلی علي بن الح�سین ،وعلی �أوالد الح�سین ،وعلی �أ�صحاب الح�سین.
�إنّ اللقاء بال�شباب الأع��زّاء ،بمن فيهم ّ
وط�لاب المدار�س في الأي��ام المو�سومة بمواجهة ومقارعة
طلب الجامعات ّ
اال�ستكبارُ ،ي�ش ّكل فر�صة مغت َنمة للغاية .و�أنتم الحا�ضرون في هذا االجتماع ُتم ّثلون نموذج ًا من مجموع ال�شباب الواعين
من �أبناء �شعبنا ،ولي�س ال�شباب فح�سب ،بل ك ّل من يتح ّلى بالوعي وق ّوة التحليل والب�صيرة ،يتّخذ هذه المواقف نف�سها التي
�أعلنتموها اليوم في هذا المكان بهتافاتكم وبياناتكم.
كما �إنّ هذه الأ ّيام ،هي �أ ّيام زينب الكبرى O؛ تلك
معرفة كربالء؛ من مفاخر �شعبنا
هذه الأ ّيام هي �أ ّيام الح�سين بن علي  ،Qوهي �أ ّيام ال�شخ�صية التي خ ّلدت ق�ضية عا�شوراء ،وحالت دون محو
تخت�ص هذه الواقعة ون�سيانها �أو �ضياعها في الأ�ساطير ال�سيا�سية
الملحمة والحما�سة التاريخية للأ ّمة الإ�سالمية ،وال
ّ
بال�شيعة� ،إ ّنما َيعتبر غير ال�شيعة �أي�ض ًا نه�ضة الح�سين للجهاز الحاكم يومذاك ،ومن هنا ف�إ ّنها �أيام تتّ�سم بالأه ّمية.
[�إ�ضافة �إلى] �أنّ المرحلة التاريخية التي نعي�ش فيها هي
بن علي  Qنه�ضة كبيرة ،عظيمةُ ،ملهمة للدرو�س،
وقدوة لل�شعوب .و�أق�صد بهم �أولئك العارفين بالإمام ،و� ّإل حقب ٌة ها ّمة ،فال�شعب الإيراني في طور تثبيت عزّته ور�سم
فالجاهلون وغير ذوي ّ
االط�لاع لهم ح�ساب �آخر .و�إنّ من خارطته العظيمة للتق ّدم والم�ضي باتجاه المبادئ والـ ُم ُثل.
مفاخر �أبناء �شعبنا �أ ّنهم عارفون ب�س ّيد ال�شهداء ،وبكربالء ،ولذا ف�إنّ وعي ال�شباب وب�صيرتهم تجاه الأو�ضاع الراهنة
وبالق�ضايا الها ّمة المتّ�صلة بواقعة عا�شوراء �أو التي حدثت �أم ٌر هام ،وهذا االجتماع ُي�ش ّكل فر�صة �سانحة للتح ّدث قلي ًال
في هذه المجاالت.
خاللها.
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مقارعة اال�ستكبار؛ حركة منطق ّية
ّأو ًالُ ،أ ّ
ذكركم بهذه النقطة وهي األساس

إن مقارعة االستكبار في
للكثير من أبحاثناّ :
تعد
الثورة اإلسالمية وفي أوســاط شعبنا
ّ
حركة معقولة منطقية ترتكز على ركيزة
ً
خالفا لما يريد البعض اإليحاء
علمية عقلية؛
أن هذه الحركة شعاراتية وعاطفية،
به من ّ
منطقي عقالني؛ ّإنما
أساس
وال تعتمد على
ٍّ
ٍ
ً
وخالفا لذلك :حركة الشعب اإليراني
هي،
حركة مستندة إلى العقالنية.
ّ
نغض الطرف عن االستناد إلى
ودعونا اآلن
الدين واآليات القرآنية واإلرشادات الدينية،
ِّ

نتطرق إلى قوله تعالى :ﭽﭗﭘﭙﭼ،
وال
ّ

و ﭽﭚ

ألن
ﭼ ،وﭽﮰﮱﯓﯔﭼّ ،
  

البعض ال يعتقد بهذه المسائل وال يؤمن

بها؛ ّ
وإنما دعونا نستند إلى تجربة الشعب
اإليراني.

حادثة لن ُتن�سى...
لقد وقعت في بلدنا حادثة في يوم  28مرداد عام 1332
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ه��ـ� .ش((( ،وه��ي من ال��ح��وادث التي ع ّلمت ال�شعب الإيراني
و�صقلته ،وهي تحول دون وقوعه في الخط�أ واال�شتباه .حيث
اكت�سب ال�شعب الإيراني في هذه الحادثة تجربة كبيرة ،ال
ينبغي ن�سيانها �أبد ًا .ورغم �أ ّنه قد م�ضى عليها نحو �ستّين عام ًا،
ولكن� :أ ّو ًال تخ ّللت هذه الأعوام ال�ستّين � ٌ
أحداث م�شابهة لها،
وثاني ًا عندما تحمل الحادثة التاريخ ّية الدرو�س في ط ّياتها،
فم�ضي الزمان ال ي�ؤ ّثر عليها ،ويجب ا�ستلهام الدرو�س منها.
ّ
و�أ ّم���ا الحادثة فهي� :أنّ حكومة م�صدّق((( التي كانت
ا�ستطاعت �إخراج النفط الذي ُيم ّثل ثروة وطن ّية للبلد من قب�ضة
البريطانيين بم�ساعدة بع�ض الأ�شخا�ص من �أمثال المرحوم
�آية اهلل ال�س ّيد الكا�شاني وغيره ،قد ارتكبت خط�أً تاريخي ًا وهو
االعتماد على �أمريكا .حيث ف ّكرت ب�ضرورة �أن يكون لها في
ِق َبال عداء البريطانيين داع ٌم وم�سان ٌد في ال�ساحة الدولية،
وكانت �أمريكا هي ذلك الم�ساند بح�سب ر�أيها ،فا�ستندت
�إليها ،وعقدت �آمالها عليها ،فا�ستغ ّل الأمريكيون هذه النظرة
المتفائلة وال�سطح ّية ود ّب��روا انقالب الثامن والع�شرين من
م���رداد .حيث ج��اء م�س�ؤو ٌل �أمريكي معروف لدينا تمام ًا،
وقد ُد ّون ا�سمه في التاريخ ،ودخل �أرا�ضي �إي��ران ،وا�ستق ّر
في ال�سفارة البريطانية �أو �سفارة �إح��دى ال��دول الغرب ّية �أو
(((
(((

1953/08/19م.
رئي�س وزراء �إيران في ذلك الحين.

لربما ال�سفارة الكندية؛ جاء برفقة مجموعة من الأ�شخا�ص،
ّ
ووظف بع�ض العمالء والخونة في الداخل ،و ّزع الأموال التي
ك��ان ق��د جلبها معه ،ود ّب���ر ان��ق�لاب الثامن والع�شرين من
مرداد ،و�أهدر ك ّل الجهود التي بذلها ال�شعب الإيراني خالل
هذه ال�سنتين �أو الثالث في ت�أميم النفط .واعتقلوا م�صدّق،
وزجوه في ال�سجن ،و�أعادوا مح ّمد ر�ضا بهلوي الذي كان ف ّر
ّ
من �إي��ران ،و�أجل�سوه على �سدّة الحكم ،و�أ�صبح هذا ال�شعب
خالل هذه الأعوام الخم�سة والع�شرين ،من �سنة  1953و�إلى
1979م ،تحت وط�أة الحكومة البهلوية المفرو�ضة والعميلة
عر�ض ًة لألوان االمتهان وال�ضغوط وال�شدائد ،وهذا ما قام به
الأمريك ّيون .فقد قب�ض الم�ست�شارون الع�سكر ّيون الأمريك ّيون
على جي�شنا ،وعمدت �أياديهم االقت�صادية �إلى ت�سيير عجلة
�سيا�ساتهم االقت�صادية ،وبالإ�ضافة �إل��ى هذه الممار�سات
العلنية والمنظورة ،قاموا ب�أعمال غير منظورة؛ وباحثونا
 للأ�سف  -لم ي�صلوا �إل��ى درا�سة وتحليل هذه الخطواتوالأعمال المخف ّية التي قاموا بها في �إيران خالل هذه الأعوام
الخم�سة والع�شرين للق�ضاء على ث��روات ال�شعب الإيراني
المعنو ّية والإن�سان ّية .وهذه م�سائل جديرة بالبحث والمتابعة.
خم�سة وع�شرون عام ًا من الكبت وال�ضغط على ال�شعب
الإيراني ،و�إه��دار الطاقات والموارد الب�شرية لهذا البلد،
ونهب موارده الطبيعية ،وت�شويه �سمعة ال�شعب الإيراني بين

ال�شعوب الم�سلمة في المنطقة؛ �أعما ٌل قام بها الأمريكيون
خالل هذه الم ّدة .فكم ِمن النا�س ُقتلوا ،و ُز ّجوا في ال�سجون،
وكم َع َّذبوا و� َآذ ْوا ،وكم من �سيا�سات خائنة مار�سوها داخل
البلد �ض ّد ال�شعب الإي��ران��ي؛ ك�� ّل ذل��ك قد تح ّقق في ظ ّل
الوجود الأمريكي ،ووجود حكومة عميلة لأمريكا ،وب�سبب
وثوق ذلك ال�شخ�ص ال�سطحي النظر بـ�أمريكا ،واعتماده
يومذاك عليها.
المواجهة بقيادة حكيمة
ح�سن ًا ،تنق�سم ال�شعوب في مواجهة الأحداث �إلى فئتين؛
فئة تتل ّم�س الحادثة وتعي�ش ال�ش ّدة والتعذيب ،ولكن لي�س
بمقدورها �أن ت�ستخل�ص تحلي ًال وا�ستنتاج ًا �صائب ًا يدفعها
للقيام بحركة م�ضادة؛ هذا حال بع�ض ال�شعوب .و�أ ّما ال�شعوب
التي تتمتّع بقيادات جديرة �صالحة ،فهي تتح ّمل ال�صعاب
وال�شدائد ،ولك ّنها �إلى جانب ذلك ،ت�سعى الكت�ساب الوعي
والب�صيرة الجتراح الحلول وتعزيز المعتقدات ال�صحيحة
والمنطقية؛ وال�شعب الإيراني يدخل في زمرة هذه ال�شعوب.
فقد ّ
تف�ضل اهلل �سبحانه وتعالى على هذا ال�شعب ،ومنحه
هبة كبرى تتم ّثل بقيادة الإم��ام الخميني العظيم ،الذي
بثّ الوعي في ال�شعب ،ومنحه الب�صيرة ،وتح ّمل ال�شدائد
بنف�سه ،فدخل ال�سجن و ُنفي ولم يتخ ّل عن نه�ضته ،فع ّمت
حالة الوعي والب�صيرة واتّ�سعت �شي ًئا ف�شي ًئا ،حتى تح ّولت
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هذه النه�ضة في �سنة  1978و1979م �إلى حركة عا ّمة في
�أو�ساط ال�شعب الإيراني .ولم تكن ت�ستهدف هذه النه�ضة
الجهاز الحاكم فح�سب ،و�إ ّنما كانت ت�ستهدف �أمريكا �أي�ض ًا.
لأنّ ال�شعب كان قد عرف و�أدرك �أنّ �أمريكا هي التي تقف
وراء الجرائم التي ُترتَكب بح ّقه وبحقّ البلد في الداخل.
لقد قال �إمامنا الخميني الجليل في بداية اندالع النه�ضة
الإ�سالمية ع��ام 1963م�« :إنّ الرئي�س الأم��ري��ك��ي اليوم
هو �أكثر �شخ�صية مكروهة في �إيران»((( .حيث طرح هذا
المفهوم على الر�أي العام ،وب ّين للنا�س �أنّ �أمريكا تقف وراء
كل ال�شرور والم�ؤامرات .وبالتّالي �آتى هذا الجهاد ثماره.
�أينما تح ّركت ال�شعوب و�صمدت و�صبرت وا�ستقامت،
ال محالة �سيكون الن�صر حليفها؛ وه��ذا �أم��ر ي�صدق في
ك ّل مكان .و�أ ّم��ا �إ�شكال ّية العمل الجهادي ال��ذي ي���ؤول �إلى
الهزيمة؛ ف�إنّ ال�شعوب �إ ّما �أن تفقد تح ّملها و�صبرها وتتخ ّلى
عن ثباتها و�صمودها ،و�إ ّما �أ ّنها تفتقد �إلى القيادات القادرة
على �إدارتها ب�شكل �صحيح .وهذا ما �شاهدناه في زماننا
خالل ال�سنوات الأخيرة ،حيث تح ّركت ال�شعوب و�أظهرت
عزيمتها و�إرادتها وح ّققت بع�ض النتائج ،ولك ّنها كانت تفتقد
�إلى القيادات القادرة على �إدارتها وقيادتها ب�شكل �صحيح،
(((
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�صحيفة الإمام ،ج� ،1ص ،42كلمته في ح�شد من جماهير ال�شعب.

والتي ُت ّ
�شخ�ص لها الهدف ،وتر�سم �أمامها الطريق؛ ولهذا
لحقت بها الهزيمة ،وهذا ما �شاهدتموه جميع ًا في ال�سنوات
الأخيرة ،وال �أُريد �أن �أذكر ا�سم بلد ومكان مع ّين.
�أ ّما ال�شعب الإيراني فقد �سلك الطريق ب�شكل �صحيح،
وتح ّرك بنحو �صائب ،و�أ ّدى وجود قائد مقتدر ب�صير قاطع
ال��ر�أي ،يتو ّكل على اهلل ويثق بوعده القائل :ﭽﯘﯙﯚ
ﯛﭼ (((� ،إلى �أن يبلغ ال�شعب الفتح والظفر ،و ُي�سقط
الحكومة المفرو�ضة العميلة لل�ساللة البهلوية والحكومة
الملكية الم�ش�ؤومة والمخزية  -فالحكومة الملكية مدعا ٌة
للخزي والعار لك ّل بلد في المنطق الإن�ساني ال�صحيح -
وانتهى الأمر ،و�أم�سك النا�س بزمام الأمور.
�أمريكا �أ ّول المعادين
وهنا تكمن النقطة الها ّمة ،ف�إنّ �أ ّول حكومة و�أ ّول دولة
�شرعت بج ّد بمناه�ضة هذه الحركة ال�شعب ّية ،هي الإدارة
الأمريك ّية .وكانت هناك بالطبع دول �أخ��رى ،وه���ؤالء كانوا
غير را�ضين كثي ًرا ع ّما ح�صل في �إي��ران ،ولكن لم تظهر
فعل كبيرة ،ولع ّل بع�ض البلدان كانت م�ستب�شرة
منهم ردود ٍ
تكتف باال�ستياء القلبي،
بذلك ،بيد �أنّ الإدارة الأمريك ّية لم ِ
بل �أ�صدر مجل�س ال�شيوخ الأمريكي في الأ�شهر الأول��ى من
(((

�سورة محمد ،الآية .7

انت�صار الثورة قرار ًا �شديد اللهجة �ض ّد الجمهور ّية الإ�سالم ّية
في �إي��ران ،و�شرعوا بالعداء والخ�صام ب�صورة عمل ّية ،هذا
في الوقت الذي كانت ال�سفارة الأمريك ّية ال تزال موجودة في
�إيران! ف�أولئك الذين يزعمون �أنّ توطيد العالقات و�صداقة
�أمريكا ي�صون المرء من الأذى الأمريكي ،عليهم �أن يراجعوا
هذه التجربة التاريخية؛ فقد كانت ال�سفارة الأمريكية ال تزال
[مفتوحة] في �إي��ران ،وكان الأمريك ّيون يتردّدون في داخل
البلد براحة وي�سر ،ولم تكن الثورة قد ت�س ّببت في �إخراج
الأمريك ّيين من �إيران ،وكانت لهم ك�سائر الدول �سفارتهم،
ورجالهم يعي�شون في هذا البلد ،و�إذا بالإدارة الأمريك ّية منذ
ذلك الحين بد�أت ُتظهر عداءها للثورة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك
فقد ا�ست�ضافت محمد ر�ضا بهلوي العد ّو المحتوم لل�شعب
الإي��ران��ي ،وحمته في بلدها ،وف��ي الحقيقة فقد �آوت عد ّو
ال�شعب الإيراني .وبالتّالي �آلت هذه الممار�سات �إلى ر ّد فعل
الطلبة الجامع ّيين ،حيث اقتحموا ال�سفارة الأمريك ّية ،فتب ّين
للتج�س�س ،واتّ�ضح �أنّ هذه ال�سفارة على
�أنّ هذا المكان وك ٌر
ّ
مدى الأ�شهر التي تلت انت�صار الثورة الإ�سالم ّية كانت مركز ًا
للت�آمر �ض ّد الثورة ،وهذا ما د ّلت عليه و�أثبتته الوثائق التي
ن�شرت الح ًقا من داخل ال�سفارة الأمريك ّية.

اعرفوا حقيقة �أمريكا!
ّ
األعــزاء! اقــرؤوا وثائق وكر
ّأيها الشباب
ّ
فطلب
التجسس ففيها الــدروس والعبر.
ّ
ّ
احتلوا السفارة وعرفوا ّأنها
الجامعات الذين
للتجسس ،حصلوا على تلك الوثائق
وكر
ّ
ٌ
ّ
بمشقة كبيرة ،حيث قاموا بإعادة
ونشروها
ّ
المقطعة والمبعثرة التي
إلصاق قطع األوراق
حاول أولئك إتالفها ،وقد ُنشرت ضمن سبعين
ً
كتابا.
أو ثمانين
وهي ّ
األمريكيين كانوا باستمرار
أن
ّ
تدل على ّ

اإلسالمية،
الجمهورية
ضد
ّ
ّ
يحوكون المؤامرات ّ
سواء في ذروة النهضة ،أو في فترة انتصار
اإلسالمية؛ هذه
الجمهورية
الثورة وتشكيل
ّ
ّ
ّ
تتعلق بما
هي حقيقة أمريكا .وهذه قضايا
بعد الثورة.

[و�أ ّما] قبل الثورة و�إ ّب��ان النه�ضة ال�شعبية العارمة -
م�ضا ًفا �إل��ى �أح��داث ال�سابع ع�شر من �شهريور((( ،و�إب��ادة
النا�س ،و�أمثال هذه الأح��داث التي اقترفتها يد الحكومة
(((

1978/09/08م.
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العميلة لأمريكا ،هي وقائع في مح ّلها  -اجتمع النا�س في
الثامن من �شهر بهمن(((؛ �أي قبل �أي��ام من دخ��ول الإم��ام
الخميني �إلى البالد ،في �أحد �شوارع طهران ،وهو �شارع
«انقالب» نف�سه .يكتب الجنرال هايزر ،الذي ُبعث من ِق َبل
(((
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 28كانون الثاني.

�أمريكا �إلى �إيران لع ّله يحفظ النظام بطريقة ما و ُينقذه من
قب�ضة الثورة ،في مذ ّكراته  -وهذه وثائق تاريخية  -ويقول:
وجهوا [ف َّوهات] البنادق �إلى
قلتُ للجنرال «ق��رة باغي» ّ
الأ�سفل لمواجهة النا�س؛ �أي اقتلوا النا�س ،وال ُتطلقوا النار
في الهواء عبث ًا ،بل �أبيدوا النا�س عن بكرة �أبيهم .فعملوا

ووجهوا بنادقهم �إلى الأ�سفل ،وقتلوا عدد ًا من
بهذا الأمرّ ،
ال�شباب والنا�شئين ،ولكن النا�س لم تتراجع .يقول هايزر:
جد
جاءني بعد ذلك «قرة باغي» وقال لي :تدبيرك هذا لم ُي ِ
نفع ًا ولم يفر�ض التراجع على النا�س .فقال هايزر :يا لقادة
ال�شاه الع�سكر ّيين كم هم طفول ّيون! �أي [معنى كالمه] ال
ب ّد لهم من اال�ستمرار في هذا العمل ،و�إبادة النا�س ب�شكل
متوا�صل.
فانظروا �إلى هذا النظام العميل ،حيث ُي�صدر الجنرال
الأمريكي �أم��ر ًا للعقيد الإيراني ب�إبادة مواطنيه ،والعقيد
ب��دوره ي�أتمر بهذا الأم��ر ويل ّبي هذا الطلب ،وعندما يرى
عمله عديم الفائدة ،يرجع اليه ويقول :ال جدوى من هذا
العمل .في�صف الجنرال الأمريكي ه�ؤالء بالأطفال قائ ًال:
�إ ّنهم يحملون �أفكار ًا طفولية .هذه هي خال�صة الحكومة
البهلوية في �إيران.
ت�آمروا علينا ّ
بكل ما �أوتوا من ق ّوة...
هكذا بد�أ الأمريك ّيون بممار�ساتهم �ض ّدنا ومواجهتهم
للثورة الإ�سالمية ،وقد وا�صلوا ت�آمرهم علينا طيلة هذه
الفترة بك ّل ما �أوتوا من ق ّوة ،ودعموا ك ّل جماعة كان ب�إمكانها
م��ع��اداة ال��ث��ورة .وم��ن الأمثلة على ذل��ك تدبير االنقالب
المعروف بانقالب «مق ّر ال�شهيد نوجة» في همدان ،ومنها
دعم الجماعات التي واجهت الثورة في �شتّى �أنحاء البالد

انطالق ًا من النزعة القوم ّية ،ومنها تحري�ض �ص ّدام ح�سين
للهجوم على �إي��ران ودعمهم له طيلة الأع��وام الثمانية من
ال��ح��رب ..ه��ي ثمانية �أع���وام! حيث �أخ���ذت الم�ساعدات
وتم تزويده بالمع ّدات والتجهيزات على
الأمريك ّية تتزايدّ ،
مدى �سنوات الحرب وال �سيما بعد ال�سنة الثانية والثالثة
منها ،و�سايرهم في ذلك حلفا�ؤهم الأوروب ّيون للأ�سف.
هكذا تعامل الأمريك ّيون مع ثورتنا ،فقد ر ّكزوا جهودهم
على ا�ستئ�صال �ش�أفة ه��ذا النظام .ولك ّنهم �أخ��ط���ؤوا في
التحليل وفي فهم الق�ضية ،حيث زعموا �أنّ ب�إمكانهم �إ�سقاط
هذه الثورة باالنقالب كما هو حال البلد الفالني الأفريقي
�أو الآ�سيوي ،ولم يكونوا يعلمون� :أو ًال� ،أنّ هذه الثورة تعتمد
على النا�س وهي ثورة �شعبية ،وثاني ًا ،ت�ستند �إلى المعتقدات
الدينية .هذا ما لم يفهمه الأمريكيون ،ولهذا نجدهم على
مدى هذه الأعوام ال�ستة والثالثين �أو ال�سبعة والثالثين قد
لحقت بهم الهزيمة في ك ّل حركة معادية للثورة ،و�ستلحق
الهزيمة بهم في الم�ستقبل �أي�ض ًا �إن �شاء اهلل .و�إنّ الهدف
حب بلده
من هذا الكالم� :أ ّننا ب�صفتنا �شعب �إيران ،و�شعب ًا ُي ّ
وير�سم لنف�سه م�ستقب ًال يريد الو�صول �إليه ،علينا �أن نعرف
�أمريكا؛ هذا هو الهدف.
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تزويق �صورة �أمريكا!!
من األعمال األخرى التي يقوم بها األمريكيون في السنوات األخيرة :تحريض البعض ودفعهم إلى
أعداء األمس،
ليظهروا القضية بهذه الصورةّ :أنه إذا ما كان األمريكيون
تجميل الوجه األمريكي وتزويقهُ ،
َ
العدو أمام الشعب اإليراني ،ليغفل عن
فاليوم أقلعوا عن العداء والخصام؛ هذا هو الهدف :إخفاء وجه
ّ
ّ
العدو ممارسة عدائه وغرز خنجره من الخلف؛ هذا هو الهدف .وأخذ
يتسنى لهذا
عداوة أمريكا له ،ولكي
ّ

العملية [تجميل الوجه األمريكي] .والحقيقة
البعض عن سوء ّنية والبعض اآلخر عن سذاجة يقوم بهذه
ّ

تتغير على اإلطالق .ولو كان بوسعهم اليوم القضاء
اإلسالمية لم
أن أهداف أمريكا تجاه الجمهورية
ّ
ّ
ّ
ولكنهم ال يستطيعون ذلك ،وبمشيئة اهلل وفي ّ
ّ
اإلسالمية لما َ
ظل
توانوا لحظة واحدة،
الجمهورية
على
ّ
ّ
وتقدمكم ،أنتم الشباب ،وتعميق البصيرة وتعزيزها في أبناء الشعب اإليراني ،لن يستطيعوا
هممكم
ّ
إن جميع برامجهم ّ
ً
القضية .بالطبع في عالم
مركزة على هذه
القيام بهذا العمل في المستقبل
ّ
أيضا؛ ّ
ّ
ً
لزوما لذلك ُيبدون ليونة في الخطاب والتفاوض؛
يتكلمون بنحو آخر؛ فحيثما يرون
السياسة والمفاوضات
أن جوهر القضية هو هذا ،هذا هو باطن القضية .هذا ما ال ينبغي على الشعب اإليراني نسيانه.
إال ّ

ويذرفون الدمع �أمام الكاميرات...
ففي المفاو�ضاتُ ،يقدّمون �أنف�سهم على �أ ّنهم معار�ضون
للحرب ويذرفون الدموع �أي�ض ًا! يبكون! وهذا ما �شاهدناه في
هذه المفاو�ضات النووية نف�سها .فالمفاو�ض الأمريكي راح
يتحدّث عن معار�ضته للحرب منذ عهد �شبابه و�أخذ يذرف
الدموع((( .وقد ُتثير هذه الظاهرة ا�ستغراب [تعاطف] البع�ض
عن ب�ساطة و�سذاجة ،قائلين :حق ًا �إنّ ه�ؤالء �أهل خير و�صالح،
(((
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وزير الخارجية الأمريكي [جون كيري].

و«يا للب�شرى فقد �أ�صبحت ّ
القطة من ال ُع ّباد»((( .بيد �أنّ هذا
ال�شخ�ص نف�سه الذي يكره الحرب �إلى ح ّد �أ ّنه يذرف دموعه
�أم��ام عد�سة الكاميرا عند ا�ستذكاره للحرب ،هو نف�سه ال
قطب جبين ًا حتى حينما ُي�شاهد مئات الأطفال في غ ّزة ُت ّ
ُي ّ
قطع
�أو�صالهم �إرب ًا �إرب ًا ،ويرى ال�صهاينة وبك ّل ق�سوة و�شدّة يتعاملون
مع الن�ساء والأطفال وال�صغار والكبار وال�شيوخ وال�شباب من
دون رحمة! فلو كنتَ تكره الحرب �إلى هذا الم�ستوى ،فاعتر�ض
(((

�شعر فار�سي � -ضحك الح�ضور.

على هذا العن�صر ّ
الق�صاب الخبيث الذي ُيبيد النا�س
الجلد ّ
والأط��ف��ال بهذه الطريقة ،بكلمة واح��دة واعب�س في وجهه!
�شجعون! ففي ذل��ك الوقت الذي
ولك ّنهم ال يعب�سون ،بل و ُي ّ
كانوا ي�ش ّنون على غزة تلك الهجمات ،واليوم �أي�ض ًا ُيبيدون
النا�س في ال�ضفة الغربية وفي غ�� ّزة بطريقة �أخ��رى� ،أعلن
كبار قادة �أمريكا م ّرات وم ّرات ب�أنّ لـ»�إ�سرائيل» ّ
حق الدفاع
عن نف�سها ،وهذا يعني �أنّ ال�شعب الفل�سطيني ال يملك ّ
حق
الدفاع عن نف�سه ،ف�إن �أبادوا مزرعته ،وقتلوا �شبابه ،و�أحرقوا
داره ،و�أ�ضرموا النار في طفله الر�ضيع مع �أبويه ،ال ّ
يحق له �أن
ُيبدي �أي ر ّد فعل .واليوم �أي�ض ًا يح ّر�ضون الكيان ال�صهيوني
ويدعمونه ويقدّمون له الم�ساعدات.
�إ�ضاف ًة �إلى ذلك :يقبع ال�شعب اليمني منذ �أ�شهر تحت
الق�صف المك ّثفُ ،تهدَ م م�ست�شفياته وبيوته ،و ُت��د َّم��ر بناه
التحت ّية ،و ُيباد �أهله بوا�سطة الطائرات المعتدية ،والأمريك ّيون
ال يتف ّوهون بكلمة ،وال ّ
يرف لهم جفن ،بل ويدعمونهم! هذه
هي حقيقة �أمريكا ..فهل بالإمكان اعتبار البكاء �أمام عد�سة
الكاميرا عم ًال �صادق ًا؟ وهل ُي�صدّق ذلك �أحدٌ؟
ال يحقّ لل�شعب التغا�ضي عن!...
لقد ّ
�شخ�ص ال�شعب الإيراني طريقه؛ ال�شعوب والحكومات
التي ال �ش�أن لها به وال ُت�سيء �إليه ،ال يتع ّر�ض لها وهذا ما
ُت�شاهدونه .فهناك دول  -وال �أتح ّدث عن ال�شعوب  -لي�س

لها عالقات و ّدية مع الجمهورية الإ�سالمية ،وهذا ما نعرفه
وم�شهود لدينا تمام ًا ،غير �أ ّنها ال تعتدي علينا ،ونحن �أي�ض ًا
ال �ش�أن لنا بها ،بل لنا معها عالقاتنا وتجارتنا ومفاو�ضاتنا.
وتتم�سك ب� ّأي ذريعة للق�ضاء
و�أ ّما الدولة التي تعتدي عليناّ ،
على ال�شعب الإيراني والجمهورية الإ�سالمية و�سحق المبادئ
الإ�سالمية ،فال يمكن لل�شعب الإيراني �أن يغ�ض الطرف عنها،
ولي�س يحقّ له من الناحية العقلية وال�شرعية والوجدانية
والإن�سانية �أن يقف �أم��ام هذا العد ّو مكتوف الأي��دي ،و�أن
ينظر �إليه نظرة �صديق ما ّد ًا �إليه يد ال�صداقة ،فهذا �أم ٌر
غير ممكن .حال الأمريك ّيين هكذا ،ف�إ ّنهم ي�سعون بك ّل ما
�أوت��وا من ق ّوة لردع الجمهورية الإ�سالمية عن النهج الذي
تنتهجه ،وي�ستخدمون في ذلك �شتّى الأ�ساليب والو�سائل
الإعالمية ،وهم اليوم نا�شطون تمام ًا.
ذكرتُ �أنّ خط�أهم الأول في �أوائل الثورة �أ ّنهم لم يفهموا
الدافع وال�سبب لك ّل تلك الت�ضحيات التي ُيقدّمها النا�س
في ال�ساحة؛ �أ ّما اليوم فقد باتوا �شيئ ًا ف�شيئ ًا يفهمون ذلك،
هم عرفوا �أنّ ذلك مت�صل ب�إيمان وقناعات النا�س وال�شباب
ومعتقداتهم ،وم ّما ا�ستلهموه من التعاليم الدين ّية والقر�آن ّية،
ولهذا جعلوهم عر�ضة لهجومهم ،وقد ر ّكزوا اليوم حملتهم
على معتقدات النا�س وقناعاتهم ب�شتّى الأ�ساليب والو�سائل
الحديثة التي لم تكن متوافرة لديهم �آنذاك ،وهذا ما يجب
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على ال�شباب التن ّبه له .وعلى ال�شباب �أو ًال �أن يزيدوا من
قراءتهم لتاريخ نه�ضة ال�شعب الإيراني ويتع ّرفوا �أكثر �إلى
جهاده ون�ضاله ،وعلى �أهل الخطابة والكالم �أن ُيب ّينوا ل�شبابنا
اليوم ما الذي جرى على ال�شعب الإيراني في فترة الن�ضال
والكفاح؟ ومن ال��ذي وقف في مواجهة �شعب �إي��ران؟ ومن
الذي �أن�ش�أ ال�سافاك وع ّلمه �أ�ساليب التعذيب؟ ومن الذي كان
ُي�شرف على تعذيب العنا�صر الم�ؤمنة والموالية داخل البلد؟
هذه م�سائل يجب على ال�شباب معرفتها والوقوف عندها.
جامعاتنا اليوم �س ّل ٌم للرقي
ولح�سن الحظ فقد �صحا ال�شعب الإيراني ،ونحمد اهلل
على �أنّ ال�شعب في يقظة ،والجامعة في يقظة ،والطالب
الجامعي في يقظة .وث ّمة جهود حثيثة لإعادة الأو�ضاع �إلى
م�سارها ال�سابق ولك ّنها ال ولن ُتثمر .ف�إنّ الطالب الجامعي
يتح ّلى باليقظة ،وتلميذ المدر�سة كذلك .وال يت�س ّنى لهذه
الم�سائل الـ ُملهية وهذه المظاهر الب ّراقة الم�صطنعة �أن
ُتغ ّير �أ�سا�س معتقدات ال�شعب الإيراني ،ف�إ ّنه يعلم ماذا يفعل
و�إلى �أين يتّجه.
لقد كانت الجامعات ذات ي��وم بمنزلة قنطرة للعبور
�إلى الغرب ،يدخل ال�شاب �إليها �أم ًال باالنخراط بعدها في
�أح�ضان الغرب� ،أو من كان منهم ذا موهبة وكان وجوده
مثمر ًا ي�صبح ّ
محط ا�ستقطاب الغرب ّيين ويعمل لخدمتهم،
32

وي�صبح البع�ض هنا و�سيط ًا ومر ّوج ًا للمل ّذات الدنيوية �أو
غارق ًا فيها .والجامعات اليوم ال ت�سير بهذا االتجاه ،و�إ ّنما
هي �س ّلم للرقي �إلى الـ ُم ُثل العليا ،ويحاول البع�ض تحطيم
هذا ال�س ّلم ،و�إعادة و�ضع تلك القنطرة الم�ؤ ّدية �إلى الغرب،
و�إعادة جامعاتنا �إلى عهدها ال�سابق .فعلى �شبابنا التح ّلي
بالوعي واليقظة وهم َي ِقظون والحمد هلل.
التم�سك بالإ�سالم
�إنّ الجمهور ّية الإ�سالم ّية وببركة
ّ
واالعتماد على ال�شعب ،وبف�ضل ما يتّ�سم به �أبناء �شعبنا من
وعي وب�صيرة ،لي�ست م�ستق ّرة و�صامدة وح�سب ،بل تط ّورت
وتق ّدمت �إلى الأم��ام .ف�إنّ تق ّدم ال�شعب الإيراني هو الذي
�أرغم القوى المت�ش ّدقة في المفاو�ضات النووية �أن تتكاتف
وتقف �أم��ام �شعب �إي��ران وتقوم بحركاتها العدائية ،لع ّلها
تتم ّكن من �إركاع ال�شعب الإيراني .هذا هو االقتدار الذي
يتمتّع به هذا ال�شعب.
نقاط �ضعف يجب �إزالتها!
�إنّ ت�أكيدنا على عداء العد ّو الخارجي ال يعني �إغما�ض
العين على ح��االت �ضعفنا الداخلية .و�أق��ول��ه��ا لكم �أ ّيها
ال�شباب الأعزّاء� :إ ّننا ُنعاني من �ضعف داخلي؛ وقد ا�ستفاد
العد ّو في حاالت كثيرة من موا�ضع �ضعفنا .ويجب �أن نرفع
هذا ال�ضعف .فلدينا �ضعف في ر�سم ال�سيا�سات وفي التنفيذ
وفي بذل الجهود ،و�أحيان ًا ُنبتلى بالتقاع�س والتكا�سل في

حركتنا ،و ُنعاني كذلك من �ضعف في تحديد �أولويات البلد،
وفي بع�ض الأوق��ات تدخل مجموعات داخلية في �سجاالت
على م�سائل جزئية وق�ضايا غير �ضرورية ،وبذلك نغفل
عن العد ّو؛ هذه هي نقاط �ضعفنا التي يجب علينا �إزالتها.
غير �أنّ وجود العد ّو  -العد ّو اليقظ والذي ي�صرف الأموال،
والذي ال يرتدع عن ارتكاب � ّأي جريمة ما ا�ستطاع �إلى ذلك
�سبي ًال  ،-لي�س بالأمر الذي يجوز التغافل عنه .ف�إنّ البع�ض
وبذريعة هذه الم�سائل الجزئية الداخل ّية يغفلون عن العد ّو
الخارجي وين�سون �أمريكا .و�إنّ ما دفع بالإمام الخميني
(ر�ضوان اهلل عليه) �أن ُيك ّرر قائ ًال� :ص ّبوا ك ّل هتافاتكم
�ض ّد �أمريكا ،هو �أن ُتق ّللوا من هتافاتكم [اختالفاتكم]
بع�ضكم �ض ّد بع�ض .وال �أق��ول لكم اتركوا االنتقاد؛ كال،
ف���إنّ المجتمع مجتمع ح�� ّر ،ويحمل �أفكار ًا ح�� ّرة ،ويحقّ له
االنتقاد ،وه��ذا مدعاة للتق ّدم ،ولكن ال ينبغي �أن نخلط
بين العد ّو الرئي�سي والعد ّو من الدرجة الثانية وال�صديق
الذي لي�س بعد ّو ،و�إ ّنما نختلف معه في وجهات النظر ،ف�إنّ
العد ّو الرئي�سي يقبع في مكان �آخر ،ذلك العد ّو الذي يحاول
�أن ينتزع من ال�شعب الإيراني �إنجازه العظيم المتم ّثل في
ح�ضور ال�شعب ،وال�سيادة الوطنية ،ونفوذ التعاليم القر�آن ّية
والإ�سالم ّية بين النا�س ،هذا هو ذلك الإنجاز العظيم الذي
ُيح ّقق لنا التق ّدم ،وق��د قطعنا حتى يومنا ه��ذا �أ�شواط ًا

كبيرة في الم�سيرة التق ّدمية ،وهو الذي �سيو�صلنا بعد ذلك
�إل��ى �أهدافنا .هذا ما يريدون انتزاعه من �أي��دي النا�س،
وي�سعون �إلى �إحالل حكومة جائرة ،عميلة ،مفتونة بالغرب
وم�ست�سلمة له ومنبهرة به؛ هذا هدفهم .وعلينا �أن ال نتغافل
عن هذا الأمر و�أن ُنراقب هذا العدو.
و�صايا �إلى ال�شباب...
ط�لاب
تو�صيتي �إل���ى ال�����ش��ب��اب ،ه��ي� :أو ًال� ،أن ُي��ت��اب��ع ّ
وط�لاب المدار�س درا�ستهم ج ّيد ًا .ف���إنّ العلم
الجامعات ّ
أهم مك ّونات
باعث على االقتدار ،و�إنّ العلم والمعرفة من � ّ
االقتدار الوطني ،فعليهم �أن يوا�صلوا درا�ساتهم العلمية،
يرجحوا الأهداف العامة على الرغبات ال�شخ�ص ّية ،و�أن
و�أن ّ
يزيدوا من ب�صيرتهم يوم ًا بعد �آخر تجاه الأو�ضاع الراهنة
والحقبة التاريخية القريبة ،و�أن يتم ّكنوا من مراقبة الم�شهد
الذي يجري في العالم المعا�صر.
ف�إنّ الم�شهد الكبير الذي يجري في العالم اليوم هو:
وق��وف القوى الم�ستكبرة في جانب ،بقدراتها المادية،
وب���الإره���اب ال���ذي ُت��م��ار���س��ه ،وبالهيبة ال��ت��ي تُظهرها،
محاولة �إخ�ضاع الآخ��ري��ن لها؛ ه��ذا من جانب ،وهناك
بع�ض البلدان ال�ضعيفة التي ال تملك الجر�أة على البروز
والظهور ،ويوجد بين ه��ذه البلدان بلد ي�صدح ب�صوت
عال ب�إدانة هذا الو�ضع ،وهو الجمهورية الإ�سالمية .ف�إ ّنها
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اليوم وب�صوت عال ومن دون خوف من العد ّو ومن تهديده،
ت�صرخ بوجه الظلم ونظام الهيمنة واال�ستثمار واال�ستعمار،
وهذا ما باتت ت�سمعه ال�شعوب وتت�أ ّثر به .و�أقولها لكم ب�أنّ
ال�شعوب قد ت�أ ّثرت بحركة ال�شعب الإيراني ،وهذا م�شهود
في العالم ،وال �س ّيما في العالم الإ�سالمي ،ف�إ ّنهم يك ّنون
لل�شعب الإيراني ولأعالم الثورة ولإمامنا الخميني الجليل
من االح��ت��رام والتكريم ما ال يك ّنونه لأي �شخ�ص �آخ��ر،
وال�سبب في ذلك يعود �إلى �أنّ هذا ال�صوت البليغ المرتفع
ي�صل �إل��ى م�سامعهم ،فال تفقدوا ه��ذا ال�صوت البليغ.
واعلموا �أنّ �شعاركم هذا «الموت لأمريكا» ،والهتاف الذي
ُيطلقه ال�شعب الإيراني ،يرتكز على ركيزة ودعامة منطق ّية
وعقالن ّية ر�صينة ،ومن الوا�ضح �أ ّنه لي�س المراد من «الموت
لأمريكا» الموت لل�شعب الأمريكي ،ف�إنّ ال�شعب الأمريكي
حاله حال �سائر ال�شعوب ،و�إ ّنما يعني الموت لل�سيا�سات
الأمريك ّية ،والموت لال�ستكبار؛ هذا معناه .وهو ي�ستند
�إلى م�ستند وخلفية عقالنية ،وينطق به د�ستورنا وتنطق به
�أفكارنا الأ�سا�س ّية والمنطق ّية والعميقة ،وين�ش ّد �إليه ويتق ّبله
نو�ضح له هذا المعنى.
ك ّل �شعب ّ
الم�ستقبل لكم!
نحمد اهلل على �أنّ الجمهورية الإ�سالم ّية قد �شقّت
طريقها �إلى الأمام وباتت تم�ضي ُقدم ًا .وال ي�ساورني �أي
34

تر ّدد ب�أ ّنكم �أنتم ال�شباب الأعزّاء �سوف ت�شهدون الأ ّيام
التي قد تحقّقت فيها الكثير من هذه الأهداف ال�سامية
التي ر�سمتها الجمهورية الإ�سالمية في هذا البلد ،وال
� ّ
أ�شك �أنّ الم�ستقبل �سوف ي�سير في هذا االتجاه ،و�سوف
تتم ّكنون � -إن ���ش��اء اهلل  -م��ن ب��ن��اء ب��ل��دك��م ،و�سوف
ت�ستطيعون �أن تكونوا ملهمين ل�سائر ال�شعوب ،و�سوف
يت�س ّنى لكم  -بتوفيق من اهلل  -الإطاحة بالجبابرة الذين
يثيرون الرعب في نفو�س ال�شعوب ،وتحرير ال�شعوب من
نير الخوف والرعب منهم �إن �شاء اهلل؛ ه��ذا م�ستقبل
�سوف ت�شهدونه �أنتم ال�شباب بتوفيق من اهلل بالت�أكيد،
�شريطة �أن توا�صلوا طريقكم ،و�أن تتح ّركوا ب�إيمان و�أمل،
و�أن ال تفقدوا ب�صيرتكم ،و�أن ت�أخذوا الموازين والمعايير
الرئي�سية بعين االعتبار في كل ق�ضايا البلد المختلفة -
وهي ق�ضايا كثيرة �سنتناول الحديث عنها في الم�ستقبل
 ف�إنّ هذا الذي �سي�ؤ ّدي �إلى �أن تقطعوا خطواتكم في هذاالم�سير ب�شكل �صحيح.
ن�س�أل اهلل �سبحانه وتعالى �أن يح�شر �شهداءنا الأعزّاء
مع النبي ،Pو�أن يح�شر �إمامنا الخميني العظيم مع
�أوليائه ،و�أن يمنّ على �شبابنا الأعزّاء يوم ًا بعد يوم بمزيد
من التوفيق والنجاح لل�سير نحو الأهداف العليا.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

خطوط ا�ستراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي }

في لقائه ح�شود ّ
طلب المدار�س والجامعات  2015/11/03م.

الثورة الح�سينية

� .3إنّ زينب Oخ ّلدت ق�ضية
.2نه�ضة الح�سينQ
�.1أيام الح�سينQ
عا�شوراء ،وحالت دون محو هذه
نه�ضة كبيرة ،عظيمة،
وهي �أيام الملحمة
الواقعة ون�سيانها �أو �ضياعها في
والحما�سة التاريخية للأمة ُملهمة للدرو�س ،وقدوة
الأ�ساطير ال�سيا�سية للجهاز الحاكم.
لل�شعوب.
الإ�سالمية.

حادثة يوم  28مرداد عام  1332هـ� .ش.
.1من الحوادث التي ع ّلمت ال�شعب الإيراني و�صقلته ،وهي تحول دون وقوعه في الخط�أ واال�شتباه.
فم�ضي الزمان ال ي�ؤ ّثر عليها ،ويجب ا�ستلهام الدرو�س منها.
.2عندما تحمل الحادثة التاريخ ّية الدرو�س في ط ّياتها،
ّ
�.3إهدار الطاقات والموارد الب�شرية لهذا البلد ،ونهب موارده الطبيعية ،وت�شويه �سمعة ال�شعب الإيراني بين ال�شعوب
الم�سلمة في المنطقة في تلك الفترة.
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ت�صنيف ال�شعوب في مواجهة الأحداث والفتن �إلى:

عدونا �أمريكا

ال�صنف الأول :فئة تتل ّم�س الحادثة وتعي�ش ال�ش ّدة
والتعذيب ،ولكن لي�س بمقدورها �أن ت�ستخل�ص تحلي ًال
وا�ستنتاج ًا �صائب ًا يدفعها للقيام بحركة م�ضادة.

�.1أ ّول حكومة و�أول دولة �.2إنّ التجربة التاريخية
�شرعت بج ّد بمناه�ضة ت�ؤ ّكد �أنّ العالقة مع �أمريكا
هذه الحركة ال�شعب ّية ،هي ال ي�صون الدول من العداء
والأذى الأمريكي.
الإدارة الأمريك ّية.

ال�صنف الثاني� :شعب ي�سعى لك�سر طوق الظلم ،وهو الذي:

خططهم و�أ�ساليبهم

.1يتمتّع بقيادات جديرة و�صالحة.

�إحاكة
الم�ؤامرات
الخبيثة

دعم
المعار�ضين
للثورة

دعم حرب
�ص ّدام ح�سين

 .3يمتلك الوعي والب�صيرة.

تجميل الوجه
الأمريكي

الكذب والخداع

الو�سائل
الإعالمية

.2يتح ّمل ال�صعاب وال�شدائد.

.4اجتراح الحلول ويح ّل الم�شاكل.

المواجهة

ُ .5يعزّز المعتقدات ال�صحيحة والمنطقية.
النموذج الحي لذلك ،هو الإمام الخميني{،
وال�شعب الإيراني
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ثورتنا ثورة �شعبية
تعتمد على النا�س

ثورتنا ت�ستند �إلى
المعتقدات الدينية

 .1نحمد اهلل على �أنّ ال�شعب في يقظة ،والجامعة في يقظة ،والطالب الجامعي في يقظة.
التم�سك بالإ�سالم واالعتماد على ال�شعب ،وبف�ضل ما يتّ�سم به �أبناء
 .2الجمهور ّية الإ�سالم ّية وببركة ّ
�شعبنا من وعي وب�صيرة ،لي�ست م�ستق ّرة و�صامدة وح�سب ،بل تط ّورت وتق ّدمت �إلى الأمام وهي
الرقي �إلى الـ ُم ُثل العليا.
اعتلت �س ّلم ّ
مواجهة
اال�ستكبار
وال�ضعف

	.3ال ّ
يحق لأحد من الناحية العقلية وال�شرعية والوجدانية والإن�سانية �أن يقف �أمام هذا العد ّو مكتوف الأيدي.
�	.4إنّ مقارعة اال�ستكبار في الثورة الإ�سالمية وعند ال�شعب تع ّد حركة معقولة منطقية ترتكز على
ركيزة علمية وعقلية.
	.5ال يمكن لل�شعب الإيراني �أن ّ
وتتم�سك ب� ّأي ذريعة للق�ضاء
يغ�ض الطرف عن الدولة التي تعتدي عليناّ ،
على ال�شعب الإيراني والجمهورية الإ�سالمية و�سحق المبادئ الإ�سالمية.
 .6مواجهة العد ّو وال�ضعف الداخلي:
.1يجب ر�سم �سيا�سات عامة ،وتنفيذه
بد ّقة ،وبذل الجهود في كافة الم�ستويات.
.2ترك التقاع�س والتكا�سل في حركتنا.
.3تحديد الأولو ّيات في البالد.
.4ترك ال�سجاالت الداخلية التي ُتبعدنا
عن العد ّو الحقيقي.

و�صايا لل�شباب الإيراني
�.1إنّ الجامعات هي �س ّلم للرقي �إلى الـ ُم ُثل العليا.
�.2أكثروا من قراءة تاريخ نه�ضة ال�شعب الإيراني
وتع ّرفوا �أكثر �إلى جهاده ون�ضاله.
 .3عليكم بمتابعة درا�ستكم بجدٍّ ون�شاط فالعلم
هو عماد االقتدار الوطني.
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خطاب اإلمام الخامنئي

}

في لقائه قادة ق ّوات التعبئة

(((

رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �س ّيدنا
الحمد هلل ّ
مح ّمد و�آل��ه الطاهرين ،ال �س ّيما بقية اهلل في الأر�ضين،
ولعنة اهلل على �أعدائهم �أجمعين.
قدمتم خير مقدم �أ ّي��ه��ا الإخ���وة والأخ����وات الأع���زّاء،
ون�شرتم ب�أنفا�سكم الدافئة وقلوبكم الطافحة بالمح ّبة
(((
والمو ّدة وال �س ّيما بكلمات قادتنا الأح ّباء -ال�س ّيد جعفري
التعبوي في �أرجاء هذه الح�سينية.
وال�س ّيد نقدي((( -ال َع َبق
ّ
(((

(((
(((

38

خطاب الإمام الخامنئي } ،في لقائه قادة قوات التعبئة ،بمنا�سبة
يوم التعبئة  -الذكرى ال�سنوية لت�شكيل التعبئة (1358/09هـ�.ش،).
في طهران  -ح�سين ّية الإمام الخميني { ،بح�ضور جمع من قادة
وعنا�صر قوات التعبئة ،بتاريخ  2015/11/25م1394/09/04( ،.
هـ�.ش ).و( 1437/02/13هـ.ق.).
القائد العام للحر�س الثوري.
رئي�س منظمة تعبئة الم�ست�ضعفين.

وهذا َع َب ٌق ال ب ّد من �إدراكه وا�ست�شمامه ،وهذه ظاهر ٌة ينبغي
معرفة حقيقتها المذهلة والمباركة ب�شكل �صحيح.
كما و�أُب���ارك لكم جميع ًا ذك��رى ي��وم ت�أ�سي�س التعبئة،
راجي ًا اهلل �سبحانه وتعالى �أن يجعلكم �أنتم الإخوة والأخوات
فرد ًا فرد ًا وك ّل من ين�ضوي تحت قيادتكم ،م ّمن يكون بقية
اهلل الأعظم (�أرواح��ن��ا ف��داه) را�ضي ًا عنهم وداعي ًا لهم،
و�أن يح�شركم في الدنيا والآخرة مع هذه الأنوار المق ّد�سة
بقلوبكم و�أج�سامكم و�أرواحكم.
�أو ّد �أن �أغتنم هذه الفر�صة لأطرح جملة من النقاط:
بين مقاومتهم ومقاومتنا
النقطة الأولى :هي �أنّ ظاهرة التعبئة ظاهر ٌة �إبداعية،
وال يعني ذلك �أنّ قوى المقاومة ال�شعبية لم يكن لها وجود
في البلدان والبقاع الأخ��رى ،فلقد كان لها وجود وهذا ما
نعلمه ،غير �أنّ ق ّوات المقاومة في �شتّى بلدان العالم �شرق ًا
تخت�ص بفترات القمع والكبت والكفاح ،وبعد
وغرب ًا غالب ًا ما
ّ
انق�ضاء فترة الكفاح �-سواء عبر �إم�ساك ف�صائل المقاومة
نف�سها بزمام ال�سلطة �أو �إم�ساك غيرها بم�ساعدتهم -تنتهي
قوى المقاومة وينق�ضي �أمد هذا التنظيم ال�شعبي ،وهذه هي
الحالة ال�سائدة في العالم ،والمعروفة لدى ك ّل من له اطالع
بف�صائل المقاومة ال�شعبية في �شتّى بلدان �أفريقيا و�أوروبا
و�آ�سيا.

ففي فترة ت�س ّلط الفرن�سيين على الجزائر مث ًال ،ت�ش ّكلت
ف�صائل المقاومة ال�شعبية ،وخا�ضت كفاح ًا مرير ًا ل�سنوات
طوال لربما يبلغ ثمانية �إلى ع�شرة �أع��وام ،وبذلوا جهودًا
جبارة ،ولكن بعد �أن ت� ّأ�س�ست الحكومة الثور ّية ،تب ّددت
هذه الف�صائل وتف ّرق جمعها ،حيث تر ّبع البع�ض منهم على
كر�سي الحكم ،و�ش ّكل البع�ض الآخر حزب ًا ،وبالتّالي لم يبق
ّ
�شيء با�سم ف�صائل المقاومة� .أو في عهد االحتالل الألماني
لفرن�سا مث ًال ،تبلورت جماعات المقاومة من الي�ساريين
واليمين ّيين والمعتدلين ،و�أخ��ذت ُتمار�س ن�ضالها لفترات
طويلة ،ولكن بعد انهيار االحتالل وت�شكيل الحكومة ،انتهى
تاريخ �صالحية هذه الجماعات ولم يبق �أث ٌر منها .و�أ�شرت
�إل��ى �أ ّنهم �إ ّم��ا كانوا يجل�سون على �س ّدة الحكم -وه���ؤالء
بالطبع ،حينما ي�صلون �إلى ال�سلطة ُي�صابون ب�آ ّفاتها ،وهذا
ما �شاهدته بالعيان في بع�ض البلدان .ف���إنّ �أولئك الذين
جاهدوا جهاد ًا مرير ًا في الخنادق وعلى التراب والأر�ض
ل�سنوات حتى الو�صول �إلى ال�سلطة� ،أخذوا ينتهجون في فترة
حكمهم نف�س ما كان ينتهجه مث ًال ذلك القائد البرتغالي
الذي كان حاكم ًا على هذا البلد ،ويتبعون نف�س الأ�سلوب من
دون � ّأي فارق ،فقد كان الهدف من الن�ضال هو الو�صول �إلى
ال�سلطة ،وهذا ما �شاهدته بنف�سي في مواطن متع ّددة حيث
تتب ّدل حقيقتهم� -أو �أ ّن��ه كان ي�صل غيرهم �إلى ال�سلطة،
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وهم مث ًال ُي�ش ّكلون الأح��زاب ،كما هو حال بع�ض الأحزاب
الموجودة في هذه الدول التي كان ن�ضالها بدافع الو�صول
�إلى ال�سلطة.
الأحزاب الغربية
ّ
تتوخاه األحزاب الغربية
فإن الهدف الذي
ّ
وبتبعها األحزاب الموجودة في ّ
كل العالم
هو اإلمساك بزمام السلطة ،وهذا يعني
كرسي
التربع على
أن الحزب ُيناضل بغية
ّ
ّ
ّ
الحكم ،ثم يشرع الحزب اآلخر بالكفاح النتزاع
فإن األحزاب
الحكم من يديه .وفي الحقيقة ّ
التي ُيطلق عليها اليوم عنوان الحزب في
العالم ،ال ُت ّ
شكل األرضية لمتابعة المفاهيم
والمعارف السامية التي يؤمن بها نفس ذلك
الحزب ،نظير ما كان يتبادر إلى أذهاننا في
فإن هذا غير
أوائل الثورة من مفهوم الحزبّ ،
رائج في العالم المعاصرّ ،
وإنما الهدف هو
ّ
تتشكل فئة -كنا ٍد أو مجموعة -وتسعى
أن
للوصول إلى السلطة ،وبعد تحقيق أهدافها
تقتفي آثار نفس الحكومة السابقة دونما
فارق.
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�إذ ًا ف�إنّ ف�صائل المقاومة [كانت] ت�ؤول بعد االنت�صارات
�إلى الزوال واال�ضمحالل واالنقرا�ض .ولكن �أن تبقى هذه
الف�صائل كالت ّيار الجاري والنبع الف ّيا�ض بعد االنت�صار
�أي�ض ًا ،وتزداد يوم ًا بعد �آخر ت�أ ّلق ًا ووعي ًا ،وتنزل �إلى مختلف
ال�ساحات التي يحتاج البلد �إليها ب�صورة تنظيمية ،وتنمو
وتتو�صل �إلى مفاهيم
وتتكامل من الناحية الك ّمية والنوعيةّ ،
جديدة ،وتتم ّكن من �أداء دورها في ال�صراعات التي تتو ّلد
حديث ًا ،كما هو حال ق ّواتنا التعبوية ،فهذا ما لم ي�سبق له في
العالم نظير ومثيل.
التعبئة� ..إبداع الإمام
الخميني (ر���ض��وان اهلل
وه��ذا ه��و ف��نّ و�إب���داع الإم���ام
ّ
عليه) ،حيث �أ�س�س التعبئة من �صلب ال�شعب .ف�إ ّنها لي�ست
م� ّؤ�س�سة مف�صولة عن النا�س ،و�إ ّنما هي متك ّونة من مختلف
�شرائح ال�شعب ال��ذي��ن ينتمون �إل���ى ه��ذه المنظومة في
الجامعات والمزارع والأ�سواق والأجهزة المختلفة الحكومية
وغير الحكومية .والتعبئة في الحقيقة ُتعتبر ا�صطفا ًء خا�ص ًا
من بين �أبناء ال�شعب لتكون مم ّثلة عنه .وهذه هي ما � ّأ�س�سها
وتو�سعت يوم ًا بعد يوم،
الإمام (ر�ضوان اهلل عليه) ،فتنامت ّ
وظهرت ب�صورة بارزة عظيمة مذهلة .و�إنّ الكثير من قادة
الحر�س الثوري الذين ت�سمعون �أو تقر�ؤون عنهم ما يثير
الده�شة �سواء من ال�شهداء �أو الأحياء ،هم من التعبو ّيين

الذين نزلوا �إلى �ساحات الدفاع المق ّد�س في بادئ الأمر
بهذه ال�سمة ،من دون �أن يكونوا متف ّرغين �أو ّ
موظفين،
فتفتّحت مواهبهم ،وتب ّدلوا �إلى ق��اد ٍة كبا ٍر �أمثال ال�شهيد
«باقري» وال�شهيد «كاظمي» وال�شهيد «بروجردي» وغيرهم
الكثير؛ هذا في �ساحة الجهاد والمعركة .وكذلك الحال في
ميدان العلم ،ف�إنّ الكثيرين م ّمن ح ّققوا �إنجازات كبيرة في
�ساحة العلم والتكنولوجيا� ،إ ّما �أن يكونوا منتمين �إلى ّ
منظمة
التعبئة� ،أو �أ ّنهم تعبويون في الحال الحا�ضر من دون �أن
�سجل �أ�سما�ؤهم في قائمة ّ
منظمة التعبئة ،حيث يعتبرون
ُت َّ
�أنف�سهم من ق ّوات التعبئة ،من �أمثال �شهداء الطاقة الذ ّرية
 بمن فيهم «ر�ضائي نجاد» و«�أحمدي رو�شن» و«�شهرياري»و«ع��ل��ي مح ّمدي» وغيرهم -ال��ذي��ن �أ ّدوا دور ًا ب���ارز ًا في
الم�سائل التقنية النووية الها ّمة ،وقد �شاهدناهم عن كثب،
وفي الحقيقة ف�إنّ ه�ؤالء جميع ًا يدخلون في عداد العنا�صر
التعبو ّية.
�سمات التعبئة والتعبو ّيين
�إنّ للتعبئة تعريفها المح ّدد :فالمراد منها هم �أبناء
ال�شعب الذين يوجدون في و�سط ال�ساحة ب�أهداف �إله ّية
�سامية وبروح مثابرة ال تعرف الكلل والملل وفي ك ّل مكان
يتط ّلب الأمر ،وينزلون بك ّل قدراتهم وطاقاتهم �إلى الميدان،
وال يهابون المخاطر التي تعتر�ض الطريق؛ �أي �إ ّنهم حملوا

�أرواح��ه��م على �أك ّفهم .وقولنا �إنّ «ف�لان�� ًا قد حمل روحه
على ك ّفيه» �سه ٌل في الكالم ،ولك ّنه في العمل ال يتّ�سم بهذه
والتعبوي هو ذلك ال�شخ�ص الذي �أع ّد نف�سه لهذه
ال�سهولة.
ّ
المه ّمة ال�شا ّقة؛ �أال وهي بذل النف�س ،بل وحتى بذل تلك
الأمور التي قد تكون �أع ّز من النف�س؛ هذا هو معنى التعبئة.
مخت�صات الثورة الإ�سالمية
وهذا من مم ّيزات بلدنا ومن
ّ
والجمهورية الإ�سالمية.
�إنّ من �سمات التعبئة وخ�صائ�صها هي الوجود (الح�ضور)
الوا�سع ال��ذي يجب الحفاظ عليه ،في مختلف ال�ساحات
الع�سكرية والعلمية والف ّنية  -من �أم��ث��ال ال�شهيد ال�س ّيد
«مرت�ضى �آويني» الذي كان تعبوي ًا� ،إلى غيره من الف ّنانين
الملتزمين والموالين� ،سواء في عالم الفنون الت�شكيلية �أم
ال�شعر �أم الأدب وما �إلى ذلك  -وكذا في ال�ساحة التقنية،
و�أخير ًا في الم�سائل االقت�صادية التي �أو�صيت رجال الحكومة
في �ش�أنها ،وقلتُ لهم ب�أنّ قوات التعبئة م�ستع ّدة للح�ضور
والم�ساهمة في �ساحة االقت�صاد المقاوم .وعلى الإخ��وة
الأعزّاء بالطبع من قادة التعبئة والحر�س الثوري �أن يحذروا
ك ّل الحذر ،ف�إنّ الأن�شطة االقت�صادية من المزالق[ ،وعلى
ح ّد قول ال�شاعر �سعدي ال�شيرازي]�« :إذا ا�شت ّد الوحل ،ز ّلت
�أق��دام ال ِف َيلة»؛ فليكونوا حذرين ومراقبين .و�سوف �أُ�شير
بعد ذل��ك �إل��ى �أنّ الق�ضايا المالية واالقت�صادية ونحوها
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هي واحدة من فخاخ وكمائن العد ّو التي يجب فيها ّ
توخي
الحيطة والحذر ال�شديد .ف�إنّ الإن�سان ُمع َّر ٌ�ض لالمتحان
على الدوام ،وهذا ما يجب عليكم �أن تعرفوه ،و�أنتم تعرفون
ذلك بالفعل ،لأ ّن��ه من ب ّينات المعارف الإ�سالمية� .أي �إنّ
المرء حتى �إذا بلغ مرتبة بلعم بن باعورا  -ذلك الرجل الذي
�ستجاب �إذا دعا ،وال ُير ُّد له طلب و�س�ؤال عند اهلل -فقد
ُي
ُ
ّ
يزل ويهوى .وهناك طري ٌق مرتفع ي�صعد بكم �إلى الأعلى.
وفي جميع اللحظات والحاالت والخطوات التي تقطعونها
نحو الأعلى ،هناك هاوية تحت �أقدامكم ،وك ّلما خطوتم
خطوة �إلى الأعلى ،كانت الهاوية �أ�ش ّد و�أق�سى و�أخطر ،م ّما
يدعو �إلى �ضرورة المراقبة والحذر ،وهذا ما �سوف �أُ�شير
�إليه� .إذ ًا ،ف���إنّ من �سمات ق�� ّوات التعبئة م�ساح َة وجودهم
التي ُت ّ
غطي جميع ال�ساحات التي ذكرناها والتي لم نذكرها
و ُيمكن للتعبو ّيين الوجود فيها.
التعبوي يعني ح�ضور النا�س ،و�أينما
ثم �إنّ الح�ضور
ّ
ُوج��دت ق�� ّوات التعبئة ،فذلك يعني �أنّ ال�شعب الإي��ران��ي
حا�ضر وموجود في تلك ال�ساحة ،وكما ذكرت ف�إنّ التعبئة
ُتع ّد نموذج ًا ومثا ًال ومعلم ًا من معالم ال�شعب الإيراني .ومن
الوا�ضح �أنّ الوجود هذا هو في �سبيل الدفاع عن المبادئ
والقيم والهوية الثورية والوطنية وم�ساعدة هذا ال�شعب
وهذا البلد لبلوغ تلك المراحل التي تليق به ،والتي قد ر�سمها
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ببركة الثورة الإ�سالمية ،وراح يحثّ الخطى باتجاهها .ف�إنّ
هذا هو المراد من وجود ق ّوات التعبئة ،حيث يتع ّين عليهم
الدفاع.
العد ّو َّ
م�شخ�ص ..اال�ستكبار
وحينما نقول يتع ّين عليهم الدفاع ،يتبادر �س�ؤال �إلى
الأذه���ان ،وهو �أ ّن��ه :هل هناك هجو ٌم حتى يجب الدفاع؟
وهل ث ّمة عد ٌو يتع ّين الدفاع لمواجهته؟ هذا �س�ؤال يخطر
في الذهن .و�أنتم تعلمون الجواب بو�ضوح ،ف�إنّ هناك عد ّو ًا
�شيطاني النزعة ،يواجه هذه
غ ّدار ًا محتا ًال مقتدر ًا مخادع ًا،
َّ
الحركة ،ولكن من هو هذا العد ّو؟ �إنه اال�ستكبار.
ج�سد اال�ستكبار اليوم هو �أمريكا ،وبالأم�س كانت
الذي ُي ّ
بريطانيا .ف�إنّ العد ّو هذا لم يعد عاط ًال من العمل ،و�إ ّنما هو
في �شغل �شاغل .وهذا التحليل الذي ورد في م�سته ّل حديث
قائدنا العزيز جعفري ،تحليل �صائب تمام ًا .ف�إنّ ال�صراع
العالمي اليوم قائ ٌم بين الحركة اال�ستكبارية والحركة
ّ
المبدئية واال�ستقالل الوطني والماهوي المتم ّثل بالثورة
الإ�سالمية �أو الجمهورية الإ�سالمية؛ على هذا يدور ال�صراع
اليوم في العالم ،وال يعني ذلك عدم وجود � ّأي �صراع �آخر،
ف���إنّ الكالب بالتّالي تتكالب على الجيفة ،وتتناحر فيما
بينها ،بيد �أنّ هذا هو ال�صراع الأ�صلي ،وهو النهج الأ�سا�سي،
وح�سا�س.
وهو المع�سكر الرئي�سي .ولذلك فالعد ّو موجود ّ

التزوير
�أنواعه
التزوير الديني

عنا�صره
التزوير ال�سيا�سي

مث ّلث :المال ،الهيمنة ،التزوير
ُج�سد اال�ستكبار في هذا
وقد ذكرت �أنّ �أمريكا هي التي ت ّ
اليوم ،غير �أنّ هذا يرتبط بالجهاز ال�سيا�سي لال�ستكبار،
يخت�ص بالجهاز ال�سيا�سي [وح�سب] ،بل قد
واال�ستكبار ال
ّ
يكون الجهاز المالي �أكبر �أه ّمية و�أ�ش ّد ت�أثير ًا ،كال�شركات
ال�ضخمة والر�أ�سماليين الكبار في العالم الذين هم في
الأغلب من ال�صهاينة ،وهذه ك ّلها تدخل في عداد منظومة
اال�ستكبار ،وهم ُيمار�سون �أعمالهم با�ستمرار ،و ُيم ّثلون
في الحقيقة المال وال��ق�� ّوة .وما قيل حول مث ّلث الذهب
والت�س ّلط والتزوير �صحيح �أي�ض ًا .و ُك ّنا في الما�ضي �إذا
ما ذكرنا هذا المث ّلث ،نق�صد بالتزوير ،التزوير الديني.
�أي العنا�صر التي تظهر بمظهر ديني وتع ّبد الطريق
وتُم ّهد ال�سبيل لدخول جي�ش المال والق ّوة� .إال �أنّ مرادنا
من التزوير في الوقت الراهن ال ينح�صر في التزوير
الديني ،و�إ ّنما ي�شمل التزوير ال�سيا�سي �أي�ض ًا .ف�إنّ الأجهزة

المال

الهيمنة

التزوير

ال�سيا�سية والدبلوما�سية باتت تقوم بالتحريف وتُمار�س
عملية التزوير وو�ضع الد�سائ�س والم�ؤامرات والبرامج
ّ
والمخططات بك ّل �ش ّدة وق ّوة ،حيث يظهرون بوجه ب�شو�ش،
ويتق ّدمون ب�أذرع مفتوحة ،وفي الوقت ذاته وكما �شاهدتم
ف��ي بع�ض الأف�ل�امُ ،يعانقون ال��ط��رف الآخ���ر ،وي��غ��رزون
خنجرهم في �صدره! .ومن هنا ،ف�إنّ التزوير اليوم ي�شمل
التزوير ال�سيا�سي والدبلوما�سي ونحو ذلك �أي�ض ًا ،مما
يوجب التفاتنا وتن ّبهنا.
هذا هو نوع من �أن��واع العداء ال��ذي قد يظهر ب�أ�شكال
مختلفة .فال ب ّد لنا من التن ّبه �إل��ى ذل��ك؛ �أي تكرار هذا
الأمر مع �أنف�سنا والتد ّرب عليه ب�شكل متوا�صلّ ،
لئل يغيب
عن ذاكرتنا ولكي نعرف ما الذي يجب علينا فعله .وعلينا
جميع ًا  -من �سيا�س ّيين ومديري البالد ،و�أنتم التعبو ّيون
الأعزّاء والآخرون من �أهل الن�شاط والفكر والعمل� -أن ُنبقي
هذه الق�ضية حا�ضرة بق ّوة في �أذهاننا.
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و�سيلة العد ّو:
النفوذ والتغلغل
�إنّ من �أنواع العداء ،هو العداء ال�صلب الذي يتم ّثل في
قذف القنابل و�إطالق الر�صا�ص و�إر�سال الإرهابيين .وث ّمة
نوع �آخر للعداء وهو العداء الناعم ،وقد �أ�شرت قبل فترة
�إلى ق�ض ّية النفوذ والتغلغل ،وهي ق�ض ّية بالغة الأه ّمية .علم ًا
ب�أنّ البع�ض قد �أبدى ردود فعل حيال طرح هذه الق�ضية،
قائلين ب�أنّ النفوذ قد �أ�صبح م�س�ألة ت ّيارات و�أجنحة داخلية،
وباتوا ي�ستغ ّلونها ا�ستغال ًال فئوي ًا� ،أنا ال �ش�أن لي بهذا الكالم،
فليك ّفوا عن اال�ستغالل الفئوي ،وليوقفوا الجدل والمناق�شات
التي ال طائل من ورائها حول هذه الق�ضية ،وليتج ّنبوا طرح

عنوان النفوذ فارغ ًا عن المحتوى المنا�سب له ،وال �ش�أن
يتم من �إنجاز
لنا بهذه الأمور ،ولكن ومع ك ّل ما ُيقال ،وما ّ
أعمال ها ّمة ،ال ينبغي التغافل عن �أ�سا�س هذه الحقيقة،
� ٍ
وهي �أن العد ّو في �صدد النفوذ واالختراق .و�سوف �أتناول
قلي ًال �شرح حقيقة النفوذ وطريقتهّ ،
لئل نغفل عن �أ�سا�س
الق�ضية .فال تتهم الت ّيارات بع�ضها البع�ض ،ب�أن ُيخاطب ك ٌّل
منها الآخر �أنك كنت تق�صد من كالمك هذا ال�شيء ،فليكن
المق�صود كائن ًا ما كان ،ولكن ال ينبغي تنا�سي هذه الحقيقة
التي بات العد ّو ُي ّ
خطط لها.

�أنماط نفوذ العد ّو
النفوذ الفردي :وهو عبارة عن التغلغل بين
الأفراد وخ�صو�ص ًا النخب في المجتمع
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النفوذ الجناحي :وهو النفوذ �إلى الم� ّؤ�س�سات
الخا�صة والعا ّمة
والمراكز
ّ

وللنفوذ �أنماط :الفردي ،الجناحي(الحزبي)
النفوذ على نمطين :نفوذ جزئي وفردي ،ونفوذ جناحي
ت ّياري .فللنفوذ الجزئي نماذج كثيرة ،وهو يعني �أن يكون
لكم على �سبيل المثال مركز� ،أو �أن تكون لكم م�س�ؤولية،
فيد�سون �شخ�ص ًا بوجه مق َّنع قد ّتم تجميله وتزيينه في
ّ
داخل مجموعتكم ،فتت�ص ّورون �أ ّنه �صديقكم ،والحال �أ ّنه
لي�س ب�صديق ،ليتم ّكن عبر ذلك من تحقيق �أهدافه ،فتارة
بالتج�س�س وتت ّبع المعلومات والأخبار و�إر�سالها ،وهو
يقوم
ّ
أهم من
�أق ّل �أنواع النفوذ الفردي �أه ّمية ،وتارة يقوم بما هو � ّ
التج�س�س ،وهو التغيير في قراراتكم .ف�إ ّنك لو كنت مدير ًا،
ّ
وم�س�ؤو ًال ،ومن �أ�صحاب القدرة على اتخاذ القرار ،وب�إمكانك
�أن تقطع خطوة �شا�سعة �أو م�ؤ ّثرة ،وكانت هذه الخطوة بحيث
لو ُرفعت بهذه الطريقة لجرت لم�صلحة العد ّو ،ف�إ ّنه ّ
يتدخل
في المو�ضوع ويعمل ما من �ش�أنه �أن تخط َو هذه الخطوة بهذه
الطريقة ،وهذا يعني اتخاذ القرار .ولهذا النمط من النفوذ
يخت�ص بالأجهزة ال�سيا�سية ،بل
وجود في الأجهزة كا ّفة ،وال ّ
له وجوده على الدوام حتى في الأجهزة العلمائية والدينية
و�أمثالهما �أي�ض ًا.
يتم النفوذ الفردي ،حيث يت�س ّللون �إلى
 ...هكذا قد ّ
بيت ال�شخ�ص �أو �إلى م� ّؤ�س�سته وجهازه .و�أ ّما في الأجهزة
ال�سيا�س ّية بالأم�س فح ّدث عنه وال ح��رج ،وقد تكون هذه

الظاهرة موجودة في الوقت الراهن �أي�ض ًا ،وهي ظاهرة
خطيرة.
لكن الأخطر من ذل��ك هو النفوذ الت ّياري .و�أعني به
ت�أ�سي�س �شبكات في و�سط النا�س عبر الأموال ،وهنا يتّ�ضح
يتم
دور الأموال ودور الأبعاد االقت�صادية .وت�أ�سي�س ال�شبكة ّ
في الأغلب عبر و�سيلتين :الأولى المال ،والثانية المغريات
الجن�سية .حيث ي�ستقطبون الأ�شخا�ص ،ويجتمعون مع ًا،
و ُيح ّددون هدف ًا مفتع ًال مز ّيف ًا ،ثم ي�سوقون الأفراد الم�ؤ ّثرين
الذين يتم ّكنون من ترك الت�أثير على المجتمع �صوب االتجاه
المن�شود لديهم ،ولكن ما هو ذلك االتجاه المن�شود؟ �إ ّنه
عبارة عن تغيير المعتقدات والـ ُم ُثل والر�ؤى ونمط الحياة.
فيفعلون ما من �ش�أنه �أن ُيف ّكر ال�شخ�ص الذي راح �ضحية
النفوذ واالختراق ووقع مت�أثر ًا به كما ُيف ّكر ذلك الأمريكي؛
�أي �أن يجعلوك تنظر �إلى الق�ض ّية كما ينظر �إليها الأمريكي
 مثل ال�سيا�سي الأمريكي وال �ش�أن لهم بال�شعب الأمريكي-وتح ّلل الأمور كما يح ّللها ذلك الم�س�ؤول الرفيع الم�ستوى في
الـ «�سي �آي ايه» ،وتطلب نف�س ما يريده في نهاية المطاف،
فيكون بالتّالي مطمئن ًا فارغ البال� ،إذ ال حاجة لأن ُيخاطر
ويخو�ض ال�ساحة بنف�سه ،لأ ّن��ك �أن��ت ال��ذي تقوم بمه ّمته
بد ًال عنه� .إذ ًا هذا هو الهدف من النفوذ المتم ّثل بالنفوذ
الت ّياري ال�شبكي الوا�سع ،ال الجزئي المو�ضعي .ولو ح�صل
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وتم اختراق الأ�شخا�ص الذين لهم ت�أثيرهم في
هذا النفوذ ّ
م�صير البلد و�سيا�سته وم�ستقبله ،فانظروا ماذا �سيحدث؟
�سوف تتغ ّير المبادئ والقيم والمطالب والمعتقدات.
حينما تنظرون اليوم ،في الق�ضية الفل�سطينية ،ت�ؤمنون
ب�أنّ هناك ظلم ًا �سافر ًا ُيرتَكب بحقّ �أبناء هذا ال�شعب؛ هذا ما
هو م�شهود لديكم ،وهذه هي نظرتكم .ف�إنّ ذلك الذي ُيعتدى
عليه في عقر داره  -من الفل�سطينيين العرب� ،سواء كان
م�سلم ًا �أم م�سيحي ًاُ -يدان في النظرة الأمريكية .وهو مظلوم
في نظركم ،ف�إنْ تم ّكنوا من تغيير نظرتكم� ،ستنظرون �إلى
هذه الق�ضية كما ينظرون هم �إليها ،وتقولون �إنّ «�إ�سرائيل»
تدافع عن هو ّيتها! �ألم يقل �أوباما ذلك؟ ففي ذلك الوقت
الذي كانوا يلقون قذائفهم وحمم نيرانهم على �أهالي غزّة
ليل نهار ،ويهجمون على النا�س ال ُعزّل ،ويد ّمرون منازلهم
وحياتهم ومزارعهم و�أطفالهم ومدار�سهم وم�ست�شفياتهم،
قال الرئي�س الأمريكي �إنّ «�إ�سرائيل» ُتدافع عن نف�سها! هذه
هي النظرة التي يحملونها .وت�أ�سي�س ال�شبكات و�صناعة
الت ّيارات ي�ؤ ّدي �إلى �أن يحمل ال�شخ�ص الذي يعي�ش في داخل
�إيران مث ًال �أو في البلد الفالني الآخر ،نف�س هذه النظرة.
وه��ذا هو المراد من النفوذ ،فانظروا كم هو �أم��ر خطير
وح�سا�س.
ّ
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احذروا نفوذ العد ّو
ّ
محط الهجوم
النخب وصنّاع القرّار؛
يتعرضون لهذا النفوذ؟
ولكن من هم الذين
ّ
ّ
ّ
وصناع
والمؤثرون
في األغلب هم النخب
ّ
فإنهم هم الذين ُيصبحون عرضة
القرار،
ّ
والتوغل
للهجوم ،ويحاول األعداء التغلغل
خطر
فإن النفوذ َل
في أوساطهم ،ومن هنا ّ
ٌ
كبير.

وقول البع�ض �إنّ زيد ًا من النا�س قد ا�ستغ ّل مفردة النفوذ
ا�ستغال ًال فئوي ًا وجناحي ًا؛ فهذا ال يح ّد من �أه ّمية الم�س�ألة.
ف�إ ّنه فعل ذلك �أم لم يفعل  -وال يحقّ له بالطبع �أن ي�ستغ ّل
هذه الق�ضية ا�ستغال ًال فئوي ًا  -ال يتغ ّير واقع الأمر ،وال ُيمكن
التغا�ضي عن هذا الواقع.
وال���ذي ُيك ّمل ه��ذا النفوذ والتغلغل ه��و الممار�سات
الهام�شية ،ف�إنّ من الأمور التي ت�ؤول �إلى تكميل عملية النفوذ،
هي تخطئة الذين ُي�ش ّددون على الأ�س�س وال��ر�ؤى ال�صائبة
والقيم ،وهذا ما يك ّمل النفوذ واالختراق .وال �أُريد القول ب�أنّ
ه�ؤالء الذين ِّ
يخط�ؤون التعبئة ويتّهمونها بالتط ّرف والت�ش ّدد
وما �إل��ى ذل��ك� ،إ ّنما يتعاملون مع المت�س ّللين والنفوذيين

و ُي�سايرونهم عن وعي ومعرفة ،وال �أ ّدعي ذلك وال توجد لدي
معلومات في هذا المجال ،ولكن عملهم يعتبر في الحقيقة
مك ّم ًال وم�ساعد ًا لأولئك ،ف�إنّ ه�ؤالء الذين يعمدون في �شتّى
القطاعات وبمختلف الأ�ساليب �إلى توجيه التهمة للتعبئة
بالت�ش ّدد والتط ّرف و�أمثال ذلك� ،إ ّنما ُيع ّبدون طريق النفوذ
يتم تكميله
في حقيقة الأمر ،و�إنّ م�شروع النفوذ واالختراق ّ
بوا�سطتهم ،لأنّ التعبئة هي من متاري�س المواجهة للعد ّو ،وال
ينبغي ت�ضعيف هذا المترا�س الح�صين.
ب ّينات الثورة ومحكماتها
�إ ّنني �أو�صي و�أن�صح ك ّل من هو قادر على الحديث والكالم
من �أ�صحاب المنابر ،ب�أن ال ُيحاولوا �إ�ضعاف �أ�س�س البالد
وركائز الثورة الرئي�سية ،وال َي ِ�سموا البع�ض فور حديثهم عن
المباني والأ�صول بالت�ش ّدد والتط ّرف والفئو ّية وما �إلى ذلك؛
كال ،لي�س الأم��ر كذلك .وال ُي ِّ
يوجهوا
خط�ؤوا الأ�س�س ،وال ّ
تهمة التط ّرف ،وال ينكروا ب ّينات الثورة .ف�إنّ للثورة ب ّينات
ووا�ضحات ومحكمات ،وهذه الأج��زاء الع�شرون و�أكثر من
الخميني موجودة ،ولقد كان
خطب وبيانات وكلمات الإمام
ّ
الإمام مظهر ًا للثورة ،ومتح ّدث ًا با�سم الثورة ،ومب ّين ًا لحقائق
الثورة .فلينظروا على � ّأي الم�سائل كان ي�ؤ ّكد الإمام و ُي�ش ّدد.
وليتج ّنبوا �إنكار ب ّينات الثورة .وهذه هي تلك الأم��ور التي
تتّ�سم بالأه ّمية.

�إ ّنني �أعتبر التعبئة في غاية الأه ّمية ،و�أراه��ا ظاهرة
تتّ�سم ببالغ الأه ّمية والت�أثير والبركة والم�ستقبل الم�شرق،
وجه �إليها
و�أعتقد �أنّ ما ُي َبذل من جهود و�أع��م��ال ،وم��ا ُي ّ
من �إ�ساءة وت�شويه ،لن ُتزلزل ق ّوات التعبئة ،و�سوف تزداد
ت� ّأ�ص ًال وت��ج�� ّذر ًا �إن �شاء اهلل يوم ًا بعد �آخ��ر .فلقد كانت
التعبئة ذات يوم غر�سة دقيقة رقيقة ،و�أ�صبحت اليوم �شجرة
با�سقة عظيمة ،و�سوف تكون بعد اليوم �أ�صلب عود ًا بف�ضل
اهلل ،ولكن يجب عليكم �أن ُتراقبوا هذه ال�شجرة القوية ّ
لئل
تت�س ّرب �إليها الآ ّفات .و�إ ّنني هنا �أُخاطبكم �أنتم و�أُنا�شدكم
ب���أن تتح ّلوا بالد ّقة وال��ح��ذر .ت��ارة يهجمون على ال�شجرة
بالمن�شار لقطعها ،وهذا ما ُيمكن �ص ّده ،وتارة �أخرى تت�س ّرب
الآ ّفة �إلى داخل ال�شجرة ،وهنا َي ْ�ص ُع ُب عالجها.
�آ ّفات التعبئة:
الغرور� ..أ ّول الآ ّفات
و�إنّ واحدة من �آ ّفات التعبئة هي الغرور .ف�إ ّننا ما دمنا
تعبو ّيين -و ُنعتبر من ال�صفوة والنخبة ،ونتلقى ك ّل هذا
الثناء والإطراء� -أن ننظر �إلى الآخرين بعين اال�ست�صغار؛
هذه �آفة .ف�إنكم كلما تعاظمتم وت�ساميتم ،ال بد و�أن يزداد
توا�ضعكم ويت�ضاعف خ�شوعكم بين يدي اهلل تعالى .ولكم
�أن تنظروا �إلى ا�ستغفارنا الذي ي�صدر �أحيان ًا من �أفواهنا
قائلين�« :أ�ستغفر اهلل ر ّبي و�أتوب �إليه» ،و�أن ُتقارنوا بينه وبين
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ال�سجاد� .Qأو �أن تنظروا �إلى �أدعيتنا،
ا�ستغفار الإمام ّ
و ُتقارنوا بين ابتهالنا وت�ض ّرعنا في الدعاء ،وبين ت�ض ّرع �أمير
الم�ؤمنين في المناجاة� ،أو ت�ض ّرع الإمام الح�سين في دعاء
ال�سجادية،
ال�سجاد في ال�صحيفة ّ
عرفة� ،أو ت�ض ّرع الإمام ّ
لتجدوا �أ ّنه �شتّان ما بينهما ،ولك ّنهم يجتهدون في االبتهال
والت�ض ّرع واال�ستغفار �أكثر م ّنا ب�آالف الم ّرات .فانظروا �إلى
�أمير الم�ؤمنين بك ّل ما يتّ�سم به من عظمة ومنزلة وعبودية
وتقوى ،كيف يتح ّدث في دعاء كميل عن الخوف من عذاب
اهلل! ولهذا ك ّلما تعاليتم ،يجب �أن ت�ست�صغروا �أنف�سكم �أمام
اهلل و�أمام خلقه .ولقد ع ّلمونا في دعاء مكارم الأخالق ب�أن
ا�س َد َر َجـ ًة �إ ّال َح َط ْط َتنِي عِ ْن َد
نقولَ « :وال َتـ ْر َف ْعنِي فِي ال َّن ِ
َن ْف�سِ ي مِ ْثلَهَا»((( .فلننظر �إلى م�س�ؤول ّياتنا ،و�إلى تق�صيرنا،
و�إلى نقاط �ضعفنا ونق�صنا ،وهي لي�ست بالقليلة ،و�أنا �أتح ّدث
عن نف�سي ،و�أنتم ال�شباب �أف�ضل م ّنا ،ولك ّننا جميع ًا ُنعاني
من النق�ص ،ف ْل ُن ْو ِل مزيد ًا من اهتمامنا بها� .إذ ًا فالغرور
هو �إحدى الآ ّفات .وعليكم �أن ُتراقبوا �أنف�سكم ّ
لئل ُت�صابوا
وم�ضحين وم�ستع ّدين لبذل الـ ُمهج.
بالغرور لكونكم تعبو ّيين
ّ
الغفلة والغرق في ّ
ملذات الدنيا
الآ ّفة الثانية هي الغفلة .ف�إ ّنها واحدة من الأمور التي تتر ّتب
(((
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على الغرور ،لأنّ المرء �إذا ما اغت ّر كثير ًا بق ّوته وقدراته و ِق َيمه،
�سير�ضى ويطمئن من نف�سه ،وبالتّالي �س ُي�صاب بالغفلة .فال
تغفلوا ،ولتنظروا دوم ًا ب�أعين مفتوحة و�أب�صار ثاقبة.
الآ ّفة الأخرى  -و�س�أكتفي بهذا المقدار  -هو الدخول
في مناف�سات وم�سابقات الإمكانات الدنيوية وزخارفها،
فهي م�سابقة بالتّالي ،حيث الم�سارعة والجري بح ًثا عن
زخارف الدنيا وبهارجها ،وعن المزيد من الأمور الكمالية،
وعن الرفاه والعي�ش الأف�ضل ،والربح الأكثر .والجري يكون
في الت�سابق� ،أهل الدنيا يخو�ضون هذا ال�سباق ،علم ًا ب�أنّ
البع�ض في هذا ال�سباق �أذكى و�أدهى ،فيتق ّدم نحو الأمام
حتى ينهب المليارات ،والبع�ض الآخر ال يبلغ هذا الم�ستوى
من الدهاء والذكاء .غير �أنّ �أهل الدنيا وعبيد الدنيا في
�سباق .فال تخو�ضوا هذه ال�ساحة التناف�سية ،وال تقولوا ب�أنّ
فالن ًا قد ح�صل على �شيء ،و�أنا �صفر اليدين ،وال ب ّد لي �أن
�أكون مثله؛ كال ،ف�إنّ هذه لي�ست من �آ ّفات التعبئة فح�سب ،بل
هي �آ ّفة ك ّل م�ؤمن .ولقد �شاهدنا الكثير م ّمن كانوا مو�سومين
بالخير وال�صالح وكانوا من الموالين ،ولك ّنهم عندما غرقوا
في بحر مل ّذات الدنيا� ،شيئ ًا ف�شيئ ًا وهنوا وا�ستكانوا و�صارت
قدراتهم �ضئيلة ،ودوافعهم �ضعيفة .ف�إذا �ضعفت الدوافع
�ضعفت العزائم ،و�إذا �ضعفت العزائم ظهرت �آثارها في
العمل ،و�أخير ًا �ضاعوا وتاهوا ..هذه هي الآ ّفات.

و�صايا التعبئة
وما هي �أولو ّيات التعبئة في هذا اليوم؟ �إ ّنها التقوى
والطهارة في الدرجة الأولى .و�إنّ و�ص ّية ك ّل العظماء من
�أرباب المعنى -الذين قد ت�ش ّرفنا بخدمة البع�ض منهم-
هي الإعرا�ض عن الذنوب .فالبع�ض ُيطالب ب�أذكار مطلوبة
ت�أخذ بيد الإن�سان �إلى المقامات الرفيعة ،وهم يقولون:
الذكر هدية لكم! ولكن ال تُذنبوا .وهذه هي الخطوة الأولى
التي ما �إن يخطوها الإن�سان حتى تُعا َلج الكثير من م�شاكله
الروحية والمعنوية وال��م��ا ّدي��ة .ف�إ ّننا جميع ًا ُمع َّر�ضون
القتراف الذنوب وال��وق��وع في المزالق وال���زّالت ،ويجب
علينا المراقبة كما ذك��رت .ولو كنتم تُراقبون �أنف�سكم
 وهي التي ُيع َّبر عنها بالتقوى؛ ف�إنّ المراد من التقوىالتي تك ّررت ك ّل هذا التكرار في القر�آن الكريم هو مراقبة
النف�س م��ن ع��دم ال��وق��وع ف��ي ال��ذن��وب والف�ساد � -سوف
ين�صركم اهلل �سبحانه وتعالى و ُيث ّبت �أقدامكم .والمراقبة
بح ّد ذاتها ت�ستنزل الرحمة الإلهية ،والتقوى تُبارك في
حياة الإن�سان وفي عمره وفي لحظاته وفي �ساعاته .وهذه
هي �أولى تو�صياتي.
والتو�صية الثانية هي الب�صيرة .ولطالما ك�� ّررت هذه
الجملة ال��واردة عن �أمير الم�ؤمنين  Qخالل كلماتي
حيث يقول�« :أالَ ...وال يحمِ ُل هَ�� َذا ال َعلَم �إِ ّل �أَه�� ُل ال َب َ�ص ِر
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وال�صبر»((( .وقد ذكر �أو ًال �أهل الب�صر ،وهم �أ�صحاب الر�ؤى
َّ
ال�صحيحة ،و�أهل الب�صائر الذين ُيدركون الم�شهد ويفهمون
و�ضع ال�ساحة .فال ب ّد من تعزيز الب�صيرة يوم ًا بعد يوم،
ومعرفة الم�شهد الداخلي ،والوقوف على مجريات الأحداث
في الداخل ،ففي � ّأي المواطن يتل ّم�س الإن�سان وجود العد ّو؟
الم�ضي ُقدم ًا باطمئنان قلب
وفي � ّأي المواطن ي�ستطيع
ّ
وراحة بال؟ هذه هي الب�صيرة المتم ّثلة بمعرفة مكانتنا في
العالم المعا�صر.
هذا هو �شعبنا!
ي�صب البع�ض ك ّل جهده لتحقير ال�� ّذات وتوهين ال�شعب
ّ
والقول ب�أ ّننا ل�سنا على �شيء! مب ّينين ذلك ب�شتّى الأ�ساليب،
حيث يتحدّثون ب�إ�سهاب عن البلد الفالني �أو ال�شعب الفالني
�أو �سلوك الدولة الفالنية بالإ�شادة والإط���راء ،وفي الأغلب
ال ُت�شير ه��ذه الأم���ور �إل��ى الحقيقة ،و�إ ّن��م��ا ت�شابه الأف�لام
ال�سينمائية .ففي الأف�لام ال�سينمائية عندما يريد ال�شرطي
احتجاز �شخ�ص ،يقول له في ب��ادئ الأم��ر :كن َح ِ���ذر ًا ،فقد
ُي�س َتخدم ك�� ّل ما تقوله �ضدّك في المحكمة .فانظر كم هو
�إن�سان �شريف هذا ال�شرطي بحيث ين�صح المتهم -الذي قد
(((
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يكون مجرم ًا -في بداية المطاف ب�أن ُيراقب ل�سانه ّ
لئل يخرج
من فمه كال ٌم كثي ٌر قد ُي�ستخدم �ضدّه في المحكمة .ولكن هل
قوات ال�شرطة الغربية والأمريكية على هذا النمط؟ هذا ما
ُيعر�ض في الأف�لام الهوليوودية .و�أ ّم��ا �شرطة �أمريكا ،ف�إ ّنها
�إذا �ألقت القب�ض على �شخ�ص ،ت�ضربه ،وترميه بالر�صا�ص،
�سالحا [لعبة �أطفال] في يده!
وتقتله ،تقتل �شخ�ص ًا يحمل ً
والأفالم ال�سينمائية ُتز ّين كذب ًا المحاكم وال�شرطة والجهاز
الحكومي و�أم��ث��ال ذل��ك ،ف�إ ّنها بالتّالي �أف�ل�ام �سينمائية.
والبع�ض يعمل في كتابة مقاالته ومد ّوناته وكلماته كما تعمل
الأفالم ال�سينمائية ،حيث يقوم ب�إظهار الآخرين بالن�سبة لما
يفتقرون �إليه ،وتزيينه وتجميله ،وفي الحقيقة �إثارة ال�شعور
بالحقارة والدونية لدى �أبناء �شعبنا؛ كال ،لي�س الأمر على هذا
�شعب عظيم ،قد خرج من امتحانات كبيرة
النحو .ف�إنّ �شعبنا ٌ
ناجح ًا مرفوع الر�أ�س ،وح ّقق �إنجازات باهرة� .إنّ �شعبنا هو
ذلك ال�شعب الذي كان �إذا �أ�سر رج ًال في الحرب المفرو�ضة،
ال ي�ضربه وال يقتله ،بل كان ُيداوي جروحه ،وي�سقيه الماء من
الخا�صة ..هكذا هو �شعبنا .ف�إ ّنه يحتجز بع�ض الأوغاد
مطرته ّ
تج�س�سهم -من البلد
المتّهمين
بالتج�س�س -وكان ال ُي�ستب َعد ّ
ّ
الفالني في مياه البحر ،ويجلبهم �إلى داخل البلد ،ومن َث َّم
يك�سوهم ثياب ًا جديدة ،و ُيعيدهم �إلى �أوطانهم ..هذا هو �شعبنا
في تعامله وفي ِحلمه وفي �إن�صافه وفي �شجاعته� .إنّ �شعبنا هو

ذلك ال�شعب الذي ح ّرر نف�سه من وط�أة الإذالل واالمتهان التي
طالت عدّة قرون ،وا�ستطاع �أن ُيعلن كلمته في ذروة الع ّزة،
�شعب كهذا ،ولي�س هذا مزاح ًا� .إذ يجتمع عتاة العالم
نحن ٌ
من �شتّى البلدان ليت�ساءلوا :ماذا ن�صنع مع �إيران الإ�سالمية؟
وه���ذا ي ّ
���دل على االق��ت��دار ال��م��ادّي والع�سكري وال�سيا�سي
والمنطقي والأخالقي لهذا ال�شعب ،وال يعني ذلك �أ ّننا نخلو
من �أيّ �ضعف ،بل ُنعاني من ح��االت �ضعف كثيرة ،غير �أنّ
قدراتنا ومبادئنا ونقاطنا البارزة والم�شرقة لي�ست قليلة،
فلماذا ُيهينون ال�شعب و ُيح ّقرونه؟ لقد اعتاد البع�ض ب�شكل
متوا�صل على ا�ست�صغار البلد وال�شعب والم�س�ؤولين .والب�صيرة
�أن يعرف المرء هذه الحقائق و ُيدركها ،ويقف على مكانته،
ومكانة بلده ،ومكانة �شعبه ،ومكانة منطق الثورة ،ومكانة ذلك
الخميني في
النهج وال�صراط الم�ستقيم الذي ر�سمه الإمام
ّ
هذا البلد؛ فالب�صيرة هي معرفة قيمة ومقام هذه الأمور.
كونوا على �أُ ْه َب ِة اال�ستعداد
اال�ستعداد والجهوز ّية والت� ّأهب هي الأخرى من ال�شرائط
ال�لازم��ة والتو�صيات الواجبة التي ال ب�� ّد و�أن نو�صي بها
�إخواننا و�أخواتنا في ق ّوات التعبئة� ،إذ يجب �أن يكون المرء
على �أُ ْه َب ِة اال�ستعداد(((�( .أ�شكركم كثير ًا �شكر ًا و�أعلم �أ ّنكم
(((

هنا انطلقت هتافات الح�ضور�« :أ ّيها القائد الحر ..نحن حا�ضرون
جاهزون».

على ا�ستعداد ..ج�� ّي��د ..يكفي) فقد �أزل��ت��م عن �أنف�سكم
الأتعاب ّ
وتن�ش ّطم بالهتاف ،حيث كنتم قد التزمتم ال�صمت
لم ّدة ،ثم �أطلقتم الهتافات ،وارتفع عنكم التعب والن�صب،
فالتفتوا الآن:
ال�صراع القائم اليوم في العالم هو �صراع حقيقي.
والأط�����راف ال��ت��ي تواجهنا بعيدة ك�� ّل البعد ع��ن القيم
الإن�سانية .وهناك ق�ضايا تدور في �أطرافنا ال ُيمكننا �أن
نم ّر عليها مرور الكرام .و�أوالها هي الق�ضية الفل�سطينية،
ف�إ ّنها لي�ست ق�ضية �صغيرة .حيث يم ّر على احتالل الأرا�ضي
الفل�سطينية �أكثر من �ستين عام ًا ،وقد تعاقبت الأجيال تلو
الأجيال على ال�شعب الفل�سطيني� ،إال �أنّ �أهداف فل�سطين
وقيمها و�أ�صولها باقية ثابتة على خالف ما ي�سعى �إليه العد ّو
للق�ضاء عليها .و�إنّ م ّما ُي�ؤ�سف له �أنّ الدول والحكومات
العربية ق��د ان�شغلت ب���أم��ور �أخ���رى بحيث ال تتوافر لها
الفر�صة �أو ال تريد وال ت�سمح لها المجامالت والمالحظات
والتحالفات م��ع �أم��ري��ك��ا وغ��ي��ره��ا �أن تتع ّر�ض للق�ضية
الفل�سطينية� .إال �أنّ هذه الق�ضية تُعتبر في غاية الأه ّمية،
وال ُيمكننا تركها والإعرا�ض عنها.
لقد انطلقت اليوم انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطيني في
ال�ضفة الغربية وب��د�أ النا�س بالكفاح والقتال ،غير �أنّ
الأبواق اال�ستكبارية �أ�صدرت تجاهها حكم ًا جائر ًا بالكامل،
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ف�إنّ ذلك الذي اح ُت ّل بيته وال ي�أمن على نف�سه وماله في
داره  -حيث يهدمون منزله بالج ّرافات لبناء الم�ستوطنات
وي��د ّم��رون مزرعته � -إذا ما رم��ى المعتدين بالحجارة
و�صفوه بالإرهابي! و�أ ّم��ا ذلك الكيان ال��ذي ي�سحق حياة
هذا الإن�سان و�أمنه وكرامته وثروته ودنياهُ ،يع ّبرون عنه
ب�أ ّنه مظلوم ُيدافع عن نف�سه! وهذه هي من عجائب عالمنا
المعا�صر .فقد قام �أح�� ٌد باغت�صاب دا ٍر و�أخ��رج �صاحب
الدار منها ،و�أخذ يوا�صل ظلمه وجوره عليه ،ويقولون �إ ّنه
ُيدافع عن نف�سه! و�أ ّما �صاحب الدار المظلوم الذي ُ�سلب
منه �أمنه ،وفقد داره ،و�أ�صبحت عياله و�أطفاله وكرامته
وحيث ّيته وك�� ّل �أم��وره مه ّددة� ،إذا ما �شتم ذلك المعتدي
إرهابي! �أفهل ُيعتبر هذا �شيئ ًا
ورماه بالحجارة ،يقولون �إ ّنه � ّ
�صغير ًا وغلط ًا �صغير ًا وخط�أً �صغير ًا وظلم ًا �صغير ًا ُيمكن
التغا�ضي عنه؟ كال ..ال ُيمكن التغا�ضي عن ذلك .ونحن
ُندافع عن حركة ال�شعب الفل�سطيني ما ا�ستطعنا بك ّل
وجودنا وقدراتنا.
وكذلك الحال بالن�سبة �إلى الق�ضايا الأخرى التي تجري
حولنا في الظروف الراهنة ،حيث نجد �أنّ الحكم الإن�ساني
العادل المن�صف في �ش�أنها �شيء ،والحكم المغر�ض الخبيث
للغربيين و�سا�ساتهم و�أجهزتهم الإعالمية �شيء �آخر ،كما
هي الحال في ق�ضية البحرين واليمن و�سورية.
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«يكفيهم عا ًرا �أنّهم يزيد ّيون»
ففي ال�ش�أن البحرينيّ � ،أي �شيء ُيطالب به ال�شعب البحريني
يا ترى؟ يقول ال�شعب البحريني :امنحوا لك ّل فرد من �أفراد
تتبجحون
هذا ال�شعب �صوت ًا واحد ًا النتخاب حكومته� .أل�ستم ّ
بالديمقراطية؟ �أال تزعمون �أ ّن��ك��م مظهر الديمقراطية
وال��ذائ��دون عنها؟ �أَ َو ُتوجد �أو�ضح من هذه الديمقراطية؟
ولك ّنهم ال يحرمونهم منها فح�سب ،بل و ُي�ضايقونهم �أي�ض ًا،
و ُيهينونهم ،و ُيح ّقرونهم .ويفعلون ذلك مع الأكثرية من هذا
ال�شعب ،فالذين ُيطالبون بذلك في البحرين هم �أكثرية تربو
على ال�سبعين �أو الثمانين بالمئة ،و�أ ّما تلك الأقل ّية الظالمة
التي بيدها مقاليد الأمور ،فهي ُتمار�س في حقّ ه�ؤالء ما يحلو
لها ،حتى �إ ّنها تنال من مقدّ�ساتهم �أي�ض ًا .ففي �شهر مح ّرم
المن�صرم ،تع ّر�ضوا لأ�صحاب المنابر والخطباء ،ومن يرفع
علم العزاء ،ويقر�أ الم�صيبة والرثاء ،بل وتع ّر�ضوا لمن يلعن
يزيد قائلين :لماذا تلعن يزيد؟! �سبحان اهلل ..يكفيهم عار ًا
�أ ّنهم يزيد ّيون ،و ُيدافعون عن يزيد .يزيد الخبيث الذي ال
يوجد �أ�ش ّد منه خزي ًا وعار ًا على م ّر تاريخ الإ�سالم� ،أال ينبغي
لعنه؟! لعنة اهلل على ك ّل من ُي�ؤذي النبي وذر ّيته و�آله .هذه هي
يخ�ص ال�ش�أن البحريني.
ِفعالهم ،وهذا ما ّ
وفي ال�ش�أن اليمني؛ �شهو ٌر متتالية وهم يوا�صلون ق�صف
�شعب اليمن ،و�إم��ط��ار البيوت وال��م��ن��ازل والم�ست�شفيات

ونا�س لم يجترحوا � ّأي جرم
والمدار�س بالقنابل ،وقتل �شعب ٍ
�أو ذنب ،و�إذا بالأجهزة المت�ش ّدقة بالديمقراطية وحقوق
الإن�سان و�أمثال ذلك ،تدعم المهاجم و ُتدافع عنه! هذا هو
حال العالم الظالم ،وهذا هو حال العالم الذي تواجهونه،
واال�ستكبار الذي تهتفون �ض ّده.
وكذلك الحال في ال�ش�أن ال�سوري ،وقد تح ّدثنا خالل
الأي��ام الأخيرة في هذا ال�ش�أن ،وقلنا  -و ُن�شر في و�سائل
الإعالم� -إنّ ه�ؤالء ُينا�صرون ويدعمون �أخبث الإرهاب ّيين
و�أ�شقاهم في �سورية وال��ع��راق ،و ُيق ّدمون لهم المعونات
يتم
ب�صورة مبا�شرة وغير مبا�شرة ،وي�ص ّرون على �أن ّ
ت�شكيل الحكومة ال�سورية بهذه الطريقة ال بتلك .ولكن ب� ّأي
حقٍّ ؟ ف�إنّ ال�شعوب نف�سها هي التي ُتق ّرر م�صيرها وتختار
حكومتها بنف�سها ،فما �ش�أنكم بذلك؟ �إذ ت�أتون من مكان
بعيد وبالد نائية �إلى هذه المنطقة لأغرا�ض خبيثة! هذه هي
الحالة ال�سائدة في عالم اال�ستكبار .وفي ِق َبال هذا العالم،
ف�إنّ الإن�سان الب�صير هو الذي يعرف ماذا يجب عليه فعله،
ويعلم �أنّ موقفه هو الموقف الحق.
التعبئة ٌ
كنز ال ينفد!
وب��م��ق��دور التعبئة �أن ُت��ب�� ّي��ن ل�ل�آخ��ري��ن ب����أنّ مواقف
الجمهورية الإ�سالمية في �إيران هي �أكثر المواقف منطقية

يت�أتّى ل ّأي �إن�سان من�صف وعاقل اتخاذها ،ف�إنّ المواقف
الر�سمية لرجال الحكومة في ال�ش�أن ال�سوري والعراقي
والبحريني واليمني والفل�سطيني اليوم مواقف وا�ضحة
وجل ّية.
التعبئة بالن�سبة لنظام الجمهورية الإ�سالمية بركة
ور�صيد وكنز ال ينفد ،لأنّ ال�شعب لي�س له نفاد .و�أقولها لكم:
بتوفيق من اهلل �سوف يقوم �أبناء �شعبنا الإيراني العزيز
�أو ًال ب�صيانة هذا الكنز الثمين ،وثاني ًا با�ستخراجه ،و�سوف
ي�صل ثالث ًا �إلى ذروة التعالي والتر ّقي بم�ساعدة هذه الهمم
والعزائم والب�صائر ال محالة .و�س ُي َ
رغم الأعداء على النظر
والتف ّرج وم�شاهدة تق ّدم ال�شعب الإيراني ولن ي�سعهم القيام
ب�شيء .وهذا ما �سوف يتح ّقق بعون اهلل.
الخميني العظيم الذي فتح �أمامنا
رحمة اهلل على �إمامنا
ّ
هذا الطريق.
ورح��م��ة اهلل ع��ل��ى �شهدائنا الأب�����رار ال��ذي��ن �ألهمونا
بت�ضحياتهم در�س ًا عملي ًا و�أفهمونا كيف يجب علينا �أن نعمل.
ورح��م��ة اهلل عليكم �أن��ت��م الأع������زّاء ال��ذي��ن تعمدون
بجهوز ّيتكم اليوم �إلى �إدخال ال�سرور في قلوب �أبناء ال�شعب
وبثّ الأمل في نفو�سهم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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خطوط ا�ستراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي }

في لقائه قادة ق ّوات التعبئة  2015/11/25م.
ظاهرة التعبئة

�إنّ التعبئة فنّ و�إبداع الإمام
الخميني{.
ّ

لقد � ّأ�س�س الإمام{ التعبئة من �صلب ال�شعب.

التعبئة ُتع ّد نموذج ًا ومثا ًال ومعلم ًا من معالم ال�شعب الإيراني.

�إنّ ظاهرة التعبئة ظاهر ٌة �إبداعية م�ستم ّرة.

�إنّ ف�صائل المقاومة عادة ت�ؤول بعد االنت�صارات �إلى الزوال واال�ضمحالل واالنقرا�ض.
�سمات التعبئة
الح�ضور الوا�سع

الت�أثير

التط ّلع للم�ستقبل

ال يهابون المخاطر

�أهداف �إلهية �سامية

المثابرة

الثبات

طريقهم ال�شهادة

واجبات التعبئة
يجب على التعبئة �أن تبقى في حالة دفاع م�ستم ّرة
�إنّ العدو هو اال�ستكبار :ف�إنّ هناك عد ّو ًا غ ّدار ًا محتا ًال
�شيطاني النزعة.
مقتدر ًا مخادع ًا,
َّ
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�أدواته وو�سائله :النفوذ
والتغلغل ب�أنواعه:

النفوذ الفردي ال�شخ�صي
النفوذ الت ّياري الحزبي

�آ ّفات التبعئة
الأولى :الغرور

الثانية :الغفلة

الثالثة :المناف�سات الدنيوية

العالج وكيف ّيته

العالج وكيف ّيته

العالج وكيف ّيته

.1التوا�ضع.

ال تغفلوا ،ولتنظروا دوم ًا ب�أعين
مفتوحة و�أب�صار ثاقبة.

.2الخ�شوع هلل.
.3الدعاء.
.4ا�ست�صغار النف�س.
.5االقتداء ب�أئ ّمة �أهل البيت.R
.6النظر والت�أ ّمل في عيوبنا.
.7النظر والت�أ ّمل في م�س�ؤول ّياتنا.

�.1إنّ هذه الآ ّفة من �صفات �أهل الدنيا.
�.2أخذ العبر من تجارب الما�ضين.
.3هذا ي�ؤ ّدي �إلى �ضعف القدرات ثم
العزائم ثم ال�ضياع.

و�صايا التبعئة
التقوى والطهارة
الب�صيرة
اال�ستعداد
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موقف الجمهورية الإ�سالمية من ق�ضايا المنطقة
 .1يم ّر على احتالل الأرا�ضي الفل�سطينية �أكثر من �ستّين عام ًا ،وقد انطلقت اليوم انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطيني في
ال�ضفة الغربية.
 .2في البحرينُ ،تمار�س الأق ّلية الظالمة الحاكمة ما يحلو لها بحقّ الأكثرية ال�شعبية.
 .3ق�صف ال�شعب اليمني ودفاع الأجهزة الديمقراطية وم ّدعي حقوق الإن�سان عن المهاجم الظالم وحمايتهم له.
ُ .4ينا�صر اال�ستكبار ويدعم �أخبث الإرهاب ّيين و�أ�شقاهم في �سورية والعراق ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر.
�	.5إنّ �شعبنا هو ذلك ال�شعب الذي ح ّرر نف�سه من وط�أة الإذالل واالمتهان التي طالت ع ّدة قرون ،وا�ستطاع �أن ُيعلن كلمته
�شعب كهذا ،ولي�س هذا مزاح ًا.
في ذروة العزّة ،نحن ٌ

58

رسالة اإلمام الخامنئي

}

إلى شباب الغرب

(((

�إلى ك ّل ال�شباب في البلدان الغربية
الإرهاب الم�شترك

قراءة تجارب الآخرين

العقلية الملوثة

التبادل الثقافي
تحقير الثقافات

(((

�إنّ الأحداث المريرة التي ارتكبها الإرهاب الأعمى في
فرن�سا ،دفعتني م ّرة �أخرى لمحاورتكم� .إ ّنه لأمر م�ؤ�سف
بالن�سبة لي� ،أنّ �أحداث ًا كهذه تو ّفر الفر�صة للحديث ،لكنّ
الحقيقة هي �أنّ الق�ضايا الم�ؤلمة �إذا لم تو ّفر الأر�ض ّية
عط الفر�صة لتبادل الأف��ك��ار ،ف�إنّ
للتفكير بالحلول ولم ُت ِ
الخ�سارة �ستكون م�ضاعفة� .إنّ معاناة � ّأي �إن�سان ،في � ّأي
مكان من العالم ،بح ّد ذاتها ُتثير الحزن لبني الب�شر؛
فرح
فم�شهد طفل ُتفارق روحه ج�سده �أمام �أح ّبائه ،و� ٍّأم تب ّد َل ُ

ر�سالة الإمام الخامنئي }� ،إلى �شباب الغرب ،بمنا�سبة الأحداث الإرهابية في فرن�سا ،بح�ضور جمع من �أ�ساتذة الجامعات ،بتاريخ / /
م 1394/09/08( ،.هـ�.ش ).و( 1437/02/17هـ.ق.).
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وزوج يحمل ج�سد زوجته القتيلة م�سرع ًا
عائل ِتها �إلى عزاءٍ ،
�إلى ناحية ما� ،أو ُم�شاهد ال يعلم �أ ّنه �سيح�ضر ،بعد لحظات،
المقطع الأخير من م�سرحية حياته؛ [هذه ك ّلها] م�شاهد
ُتثير العواطف والم�شاعر الإن�سان ّية .ك ّل من له ن�صيب من
المح ّبة والإن�سان ّية يت�أ ّثر ويت�أ ّلم لر�ؤية هذه المناظر� ،سواء
وقعت في فرن�سا� ،أو في فل�سطين والعراق ولبنان و�سورية.
وال ّ
�شك �أنّ مليار ًا ون�صف المليار من الم�سلمين لديهم هذا
الإح�سا�س نف�سه ،وهم ب��راء ومتن ّفرون من مرتكبي هذه
الفجائع وم�س ّببيها .غير �أنّ الق�ض ّية هي �أنّ �آالم اليوم �إذا لم
ت�ؤ ِّد �إلى بناء ٍ
غد �أف�ضل و�أكثر �أمن ًا ،ف�سوف ُتختزل [تتنزل]
لتكون مج ّرد ذكريات مريرة ال فائدة منها وال ثمر.
�إ ّنني �أ�ؤم��ن �أ ّنكم �أنتم ال�شباب وحدكم ق��ادرون ،ومن
خالل ا�ستلهام العبر والدرو�س من محن اليوم� ،أن تجدوا
ال�سبل الجديدة لبناء الم�ستقبل ،وت�س ّدوا الطرق الخاطئة
التي �أو�صلت الغرب �إلى ما هو عليه الآن.
�صحيح �أنّ الإره���اب اليوم هو الهم والأل��م الم�شترك
بيننا وبينكم ،لكن م��ن ال�����ض��روري �أن تعرفوا �أنّ القلق
وانعدام الأمن الذي ج ّربتموه في الأحداث الأخيرة يختلف
اختالفين �أ�سا�سيين عن الآالم التي تح ّملتها �شعوب العراق
واليمن و�سورية و�أفغان�ستان طوال �سنين متتالية:
�أو ًال� :إنّ العالم الإ�سالمي كان �ضحية الإرهاب والعنف
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ب�أبعاد �أو�سع بكثير ،وبحجم �أ�ضخم ،ولفترة �أطول بكثير.
وثاني ًا� :إنّ هذا العنف كان  -للأ�سف  -مدعوم ًا على
الدوام من ِق َبل بع�ض القوى الكبرى ب�شكل م�ؤ ّثر وب�أ�ساليب
متن ّوعة .ق ّل ما يوجد اليوم من ال علم له ب��دور الواليات
المتحدة الأمريكية في تكوين وتقوية وت�سليح القاعدة،
وطالبان ،وامتداداتهما الم�ش�ؤومة.
�إلى جانب هذا الدعم المبا�شر ،نرى �أنّ حماة الإرهاب
التكفيري العلن ّيين المعروفين كانوا دائم ًا في عداد حلفاء
ال��غ��رب على ال��رغ��م م��ن �أنّ �أنظمتهم ه��ي �أك��ث��ر الأنظمة
ال�سيا�سية تخ ّلف ًا ،بينما تتع ّر�ض �أكثر الأفكار رياد ًة وا�شرا ًقا،
والنابعة من ال�سيادة ال�شعبية الحيوية في المنطقة �إلى
القمع بك ّل ق�سوة.
�إنّ الإزدواجية في تعامل الغرب مع حركة ال�صحوة في
حاك عن التناق�ض في
العالم الإ�سالمي هي نموذج �ساطع ٍ
ال�سيا�سات الغربية.
الوجه الآخ��ر لهذا التناق�ض ُيالحظ في دع��م �إره��اب
الدولة الذي ترتكبه «�إ�سرائيل»ُ .يعاني ال�شعب الفل�سطيني
المظلوم منذ �أكثر من �ستّين عام ًا من �أ�سو�أ �أنواع الإرهاب.
�إذا كانت ال�شعوب الأوروبية اليوم تلتجئ في بيوتها لع ّدة �أ ّيام
وتتج ّنب الح�ضور في التج ّمعات والأماكن المزدحمة ،ف�إنّ
العائلة الفل�سطينية ال ت�أمن من �آلة القتل والهدم ال�صهيونية

منذ ع�شرات الأعوام ،حتى وهي في بيتهاّ � .أي نوع من العنف
ُيمكن مقارنته اليوم ،من حيث �ش ّدة الق�سوة ،ببناء الكيان
ال�صهيوني للم�ستوطنات؟ �إنّ هذا الكيان ُيد ّمر ك ّل يوم بيوت
الفل�سطينيين ومزارعهم وب�ساتينهم من دون �أن يتع ّر�ض �أبد ًا
لم�ؤاخذة جا ّدة م�ؤ ّثرة من ِق َبل حلفائه المتن ّفذين� ،أو على
ّ
المنظمات الدولية التي ت ّدعي ا�ستقالل ّيتها ،من
الأقل من
دون �أن ُيتاح للفل�سطين ّيين حتى فر�صة نقل �أثاثهم �أو ح�صاد
محا�صيلهم الزراعية ،ويح�صل ك ّل هذا في الغالب �أمام
الأعين المذعورة الدامعة للن�ساء والأطفال الذين ي�شهدون
�ضرب وجرح �أف��راد عوائلهم� ،أو نقلهم في بع�ض الأحيان
�إل��ى مراكز التعذيب المرعبة .هل ر�أيتم في عالم اليوم
ق�سو ًة متوا�صلة مع الوقت بهذا الحجم والأبعاد؟ �إنّ �إطالق
الر�صا�ص على �س ّيدة في و�سط ال�شارع لمج ّرد االعترا�ض
مدجج بال�سالح� ،إنْ لم يكن �إرهاب ًا فما هو �إذ ًا؟
على جندي ّ
وهل من ال�صحيح �أن ال تع ّد هذه البربرية تط ّرف ًا لمج ّرد
�أ ّنها ترتكب من ِق َبل ق ّوات �شرطة حكومة محت ّلة؟ �أو هل من
المفتر�ض �أن ال ت�ستف ّز هذه ال�صور �ضمائرنا ،فقط لأ ّنها
ُت�شاهد تكرا ًرا على �شا�شات التلفزة منذ �ستّين �سنة؟
�إنّ الحمالت الع�سكرية التي تع ّر�ض لها العالم الإ�سالمي
في ال�سنوات الأخيرة ،والتي ت�س ّببت في الكثير من ال�ضحايا،
لهي نموذج �آخ��ر لمنطق الغرب المتناق�ض .و�إنّ البلدان

التي تع ّر�ضت للهجمات ،فقدت بناها التحتية االقت�صادية
وال�صناعية ،وتع ّر�ضت م�سيرتها نحو الرقي والتنمية �إ ّما
للتو ّقف �أو التباط�ؤ ،وفي بع�ض الأحيان تراجعت لع�شرات
الأعوام ،ف�ض ًال ع ّما تح ّملته من خ�سائر �إن�سان ّية .ورغم ك ّل
هذا ُيطلب منهم بوقاحة �أن ال يعتبروا �أنف�سهم مظلومين .كيف
ُيمكن تحويل بلد �إلى �أنقا�ض و�إحراق مدنه وقراه وتحويلها
�إلى رماد ،ثم ُيقال لأهله و�شعبه :رجا ًء ال تعتبروا �أنف�سكم
مظلومين! �ألي�س الأف�ضل االعتذار ب�صدق بدل الدعوة �إلى
تعطيل الفهم �أو ن�سيان الفجائع؟ �إنّ الألم الذي تح ّمله العالم
الإ�سالمي خالل هذه الأعوام من نفاق المهاجمين و�سعيهم
لتلميع �صورتهم لي�س ب�أق ّل من الخ�سائر المادّية.
�أ ّيها ال�شباب الأعزّ اء
�إ ّنني �آم��ل �أن ُتغ ّيروا �أنتم في الحا�ضر �أو الم�ستقبل
هذه العقلية المل ّوثة بالتزييف والخداع ،العقلية التي تمتاز
ب�إخفاء الأهداف البعيدة وتجميل الأغرا�ض الخبيثة� .أعتقد
�أنّ الخطوة الأولى في توفير الأمن واال�ستقرار هي �إ�صالح
هذه الأفكار المنتجة للعنف .ينبغي عدم البحث عن جذور
العنف في �أماكن �أخرى ،ما دامت المعايير المزدوجة تحكم
ق�سم في �أنظار حماته
ال�سيا�سة الغربية ،وما دام الإرهاب ُي ّ
يتم ترجيح
الأقوياء �إلى �أنواع ح�سنة و�أخرى �س ّيئة ،وما دام ّ
م�صالح الحكومات على القيم الإن�سانية والأخالقية.
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تر�سخت  -للأ�سف  -هذه الجذور تدريج ًا على مدى
لقد ّ
�سنين طويلة في �أعماق ال�سيا�سات الثقافية للغرب �أي�ض ًا،
وقامت بغز ٍو ناعم و�صامت� .إنّ الكثير من بلدان العالم تعت ّز
بثقافاتها المح ّلية والوطن ّية؛ ثقافات رف��دت المجتمعات
الب�شرية على �أح�سن وج��ه ،وغ ّذتها ط��وال مئات الأع��وام،
وفي الوقت نف�سه حافظت على ازدهارها و�إنتاجها .العالم
الإ�سالمي لي�س ا�ستثنا ًء لهذه الحالة .ولكنّ العالم الغربي في
هذا الع�صر ،ومن خالل ا�ستخدامه لأدوات متط ّورةُ ،يمار�س
�ضغوطه ُم ِ�صر ًا على اال�ستن�ساخ الثقافي للعالم على �شاكلته!
�إ ّنني �أعتبر فر�ض ثقافة الغرب على �سائر ال�شعوب،
واحتقار الثقافات الم�ستق ّلة ،عنف ًا �صامت ًا و�شديد ال�ضرر.
يجري تحقير الثقافات الغنية والإ�ساءة لجوانبها الأكثر
حرم ًة ،في حين �أنّ الثقافة البديلة لي�ست جديرة ،وال تمتلك
القدرة لأن تح ّل مح ّلها ب� ّأي وجه من الوجوه .وعلى �سبيل
المثال� ،إنّ عن�ص َري «العدوانیة» و«التح ّلل الأخالقي» اللذين
تح ّوال  -للأ�سف � -إلى مك ّونين �أ�صليين في الثقافة الغربية،
هبطا بمكانتها وم��دى تق ّبلها حتى في موطن ظهورها.
ال�����س���ؤال الآن ه��و :ه��ل نحن مذنبون لأ ّن��ن��ا نرف�ض ثقافة
مق�صرون �إذا
عدوانية وهابطة وبعيدة عن القيم؟ هل نحن ّ
منعنا �سي ًال مد ّمر ًا ينهال على �شبابنا على �شكل نتاجات
�شبه ف ّنية مختلفة؟
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�أوا�صر ثقاف ّية فا�شلة �أنتجت «داع�ش»
�إ ّنني ال �أُنكر �أه ّمية التبادل الثقافي وقيمته .فهذا التوا�صل،
ك ّلما ح�صل في ظروف طبيعية حظي باحترام المجتمع المتل ّقي
له ،و�إ ّن��ه ينتج النمو واالزده���ار والإث���راء .وفي المقابل ف�إنّ
التبادل والعالقات غير المن�سجمة والمفرو�ضة لطالما ج ّرت
الف�شل والخ�سائر الفادحة .بمنتهى الأ�سف يجب �أن �أقول� ،إنّ
جماعات ّ
منحطة مثل «داع�ش» هي ثمرة مثل هذه العالقات
الفا�شلة مع الثقافات الم�ستوردة� .إذا كانت الم�شكلة عقائدية
حق ًا لوجب م�شاهدة نظير هذه الظواهر في العالم الإ�سالمي
قبل ع�صر اال�ستعمار �أي�ض ًا ،في حين �أنّ التاريخ ي�شهد بخالف
ذلك� .إنّ الوثائق التاريخية الأكيدة ّ
تدل بو�ضوح كيف �أنّ التقاء
اال�ستعمار بفكر متط ّرف منبوذ ،نا�شئ في قلب قبيلة بدوية،
قد زرع بذور التط ّرف والعنف في هذه المنطقة .و� ّإل فكيف
ُيمكن �أن تخرج حثالة مثل «داع�ش» من �إحدى �أكثر المدار�س
ن�صها
الدينية �أخالقية و�إن�سانية في العالم ،التي تعتبر وفق ّ
الأ�صلي �أن قتل �إن�سان واحد يع ّد بمنزلة قتل الإن�سانية ك ّلها؟
�شاب
ومن جانب �آخر ينبغي طرح ال�س�ؤال :لماذا ينجذب ّ
قد ُو ِلد في �أوروبا وتر ّبى في تلك البيئة الفكرية والروحية �إلى
هذا النوع من الجماعات؟ هل ُيمكن الت�صديق ب���أنّ الأف��راد
ينقلبون فج�أةَ ،ب�س ْفرة �أو َ�س ْفرتين �إلى المناطق الحربية� ،إلى
متط ّرفين ُيمطرون �أبناء وطنهم بالر�صا�ص؟ بالت�أكيد علينا

�أن ال نن�سى �آثار ونتائج التن�شئة الثقافية غير ال�سليمة في بيئة
مل ّوثة ومنتجة للعنف على مدى عمر كامل .ينبغي امتالك تحليل
�شامل في هذا الخ�صو�ص ،تحليل يك�شف النقاب عن �أن��واع
التل ّوث الظاهرة والخفية في المجتمع .ولع ّل الكراهية العميقة
التي ُزرع��ت في قلوب �شرائح من المجتمعات الغربية طوال
�سنوات االزدهار ال�صناعي واالقت�صادي ،ونتيجة حاالت عدم
الم�ساواة ،وربما حاالت التمييز القانونية والبنيوية ،قد �أوجدت
تتفجر بين الحين والآخر بهذه الأ�شكال المري�ضة.
ُع َقد ًا ّ
تجنّب التدابير االنفعال ّية
على ك ّل حال� ،أنتم الذين يجب �أن تقوموا بت�شريح الطبقات
الظاهرية لمجتمعاتكم ،وت��ج��دوا مكامن ال ُع َقد والأح��ق��اد
و ُتزيلوها .ينبغي ترميم اله ّوات بدل تعميقها� .إنّ الخط�أ الكبير
في محاربة الإره���اب هو القيام ب��ردود الأف��ع��ال المت�س ّرعة
ال��ت��ي ت��زي��د م��ن ح���االت القطيعة ال��م��وج��ودة� .إنّ �أيّ خطوة
انفعالية متو ّترة ومت�س ّرعة تدفع المجتمع الم�سلم في �أوروبا
و�أمريكا ،والمك ّون من ماليين الأفراد النا�شطين المتح ّملين
لم�س�ؤول ّياتهم ،نحو العزلة �أو الخوف واال�ضطراب ،وتحرمهم
�أكثر من ال�سابق من حقوقهم الأ�سا�سية ،و ُتق�صيهم عن �ساحة
المجتمع ،فهي لن تعجز عن ح ّل الم�شكلة فح�سب ،بل �ستزيد
الم�سافات الفا�صلة و ُتع ّزز الأحقاد .لن ُتثمر التدابير ال�سطحية
وخا�ص ًة �إذا ت ّمت بغطاء قانوني� -سوى بتكري�س
واالنفعاليةّ -

اال�ستقطابات القائمة وفتح الطريق �أمام �أزمات م�ستقبلية.
وفق ًا للأنباء الوا�صلة ،فقد ُ�س ّنت في بع�ض البلدان
للتج�س�س
الأوروب��ي��ة قوانين وم��ق�� ّررات تدفع المواطنين
ّ
على الم�سلمين� .إنّ هذه ال�سلوكات ظالمة ،وك ّلنا يعلم �أنّ
الظلم يعود عك�س ًّيا ويرت ّد على �صاحبه �شئنا �أم �أبينا .ثم
�إنّ الم�سلمين ال ي�ستح ّقون نكران الجميل والجحود هذا� .إنّ
العالم الغربي يعرف الم�سلمين جيد ًا منذ قرون.
حين ك��ان الغرب ّيون �ضيوف ًا في دار الإ���س�لام وامت ّدت
�أعينهم �إلى ثروات �أ�صحاب الدار� ،أو يوم كانوا م�ضيفين
وانتفعوا من �أعمال الم�سلمين و�أفكارهم ،لم يروا منهم في
الغالب �سوى المح ّبة وال�صبر .وعليه ،ف�إ ّنني �أطلب منكم
�أ ّيها ال�شباب �أن ُتر�سوا �أ�س�س تعامل �صحيح و�شريف مع
العالم الإ�سالمي ،قائم على ركائز معرفة �صحيحة ونظرة
عميقة ،وباال�ستفادة من التجارب المريرة .في هذه الحالة
�ستجدون في الم�ستقبل غير البعيد �أنّ البناء الذي �ش ّيدتموه
على هذه الأ�س�س يم ّد ظالل الثقة واالعتماد على ر�ؤو���س
ُبناته ،ويهديهم الأم��ن والطم�أنينة ،وي�شرق ب�أنوار الأمل
بم�ستقبل زاهر على �أر�ض المعمورة.
ال�سيد علي الخامنئي
� 5آذر  1394هـ� .ش
 29نوفمبر /ت�شرين الثاني 2015م
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خطوط ا�ستراتيجية في ر�سالة الإمام الخامنئي} �إلى ال�شباب الغربي  2015/11/29م.
الإرهاب

التبادل الثقافي

�	.1إنّ العالم الإ�سالمي كان �ضحية الإرهاب والعنف.

 .1االزدواجية في تعامل الغرب مع حركة ال�صحوة في
العالم الإ�سالمي.

�	.2إنّ هذا العنف كان مدعوم ًا من ِق َبل القوى الكبرى
ب�شكل م�ؤ ّثر وب�أ�ساليب مختلفة.

 .2دعم «�إرهاب الدولة» الذي ترتكبه �إ�سرائيل.
 .3الحمالت الع�سكرية التي تعر�ض لها العالم الإ�سالمي �أخير ًا.
 .4دعوة الم�سلمين �أن ال يعتبروا �أنف�سهم مظلومين.

جذور العنف
� .1سيادة المعايير المزدوجة على ال�سيا�سة الغربية.
 .2تق�سيم الإرهاب �إلى �أنواع ح�سنة و�أخرى �س ّيئة.
 .3ترجيح م�صالح الحكومات على القيم الإن�سانية
والأخالقية.
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التناق�ض ال�سيا�سي
 .1فر�ض الثقافة الغربية على �سائر ال�شعوب هو عنف
�صامت خطير ال�ضرر.
�	.2إذالل الثقافات الغنية من ِق َبل الغرب مع �أنّ الثقافة
الغربية لي�ست جديرة وال ت�صلح �أن تكون بديلة عنها
الحتوائها على عن�صري «العدوانية» و«التح ّلل الأخالقي».

الغرب مع
الجماعات
الإرهابية

الغرب والإرهاب

 .1ردود الأفعال المت�س ّرعة

 .1التغذية الثقافية غير ال�سليمة في بيئة مل ّوثة ومنتجة للعنف (في الغرب).
�	.2إيجاد العقد ب�سبب البغ�ض العميق الناتج عن عدم الم�ساواة والتمييز (في
الغرب) وتفجرها بهذه الأ�شكال المر�ضية.

�أخطاء مواجهة الإرهاب
 .2الحركات االنفعالية

 .3التدابير والإجراءات ال�سطحية

�آثار هذه الأخطاء
 .1دفع المجتمع الم�سلم في
�أوروبا و�أمريكا نحو العزلة
�أو الخوف واال�ضطراب.

مواجهة
الإرهاب

 .2ح���رم���ان الم�سلمين  .3ف��������ت��������ح �����س����ب����ي����ل
اال�������ض������ط������راب������ات
الأوروب������ي������ي������ن م��ن
الم�ستقبلية.
حقوقهم الأ�سا�سية.

 .4لزوم اجتناب ال�سلوك
الظالم مع الم�سلمين.

�.1أنتم ال�شباب الذين يجب �أن ت�ش ّرحوا الطبقات الظاهرية لمجتمعاتكم وتجدوا مواطن العقد
والأحقاد وتزيلوها.
 .2عليكم �أن تر�سوا �أ�س�س تعامل �صحيح وم�شرف مع العالم الإ�سالمي ،على �أ�سا�س معرفة �صحيحة
وعميقة ،وباال�ستفادة من التجارب المريرة.
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خطاب اإلمام الخامنئي

}

في لقائه مسؤولي النظام اإلسالمي
وضيوف مؤتمر الوحدة اإلسالميّة
(((

رب العالمین ،وال�صالة وال�سالم علی � ّسیدنا مح ّمد و�آله الطاهرین.
والحمد هلل ّ
�أُبارك لكم �أ ّيها الح�ضور الكرام الأعزّاء ،والم�س�ؤولون في البالد ،و�ضيوف م�ؤتمر الوحدة الإ�سالمية ،و�سفراء البلدان
لنبي الإ�سالم المك ّرم  Pوولده العظيم الإمام
الإ�سالم ّية المحترمين الحا�ضرين في هذا االجتماع ،ذكرى الوالدة ال�سعيدة ّ
ال�صادق  ،Qكما و�أُبارك هذا اليوم لل�شعب الإيراني �أجمع ،وللأ ّمة الإ�سالمية جمعاء ،ولأحرار العالم كا ّفة ،ولك ّل من
ُيق ّدر قيمة الف�ضيلة والأخالق ومن يبذل الجهد والجهاد في �سبيل الف�ضيلة والأخالق.
روح نفخت في ج�سد العالم الميت
والدة
النبيٌ :P
ّ
النبي الأكرم  ،Pوكذلك بعثة ذلك العظيم ،كانت روح ًا نفخت في ج�سد العالم الميت في ذلك الزمان .حيث
�إنّ والدة ّ
(((

خطاب الإمام الخامنئي } ،في لقائه م�س�ؤولي النظام الإ�سالمي و�ضيوف م�ؤتمر الوحدة الإ�سالم ّية ،بمنا�سبة ميالد الر�سول الأكرم P

والإمام ال�صادق  Qو�أ�سبوع الوحدة الإ�سالمية  ،في طهران  -ح�سين ّية الإمام الخميني { ،بح�ضور م�س�ؤولي الدولة وال�ضيوف الم�شاركين في
م�ؤتمر الوحدة الإ�سالمية ،بتاريخ  2015/12/29م 1394/10/08( ،.هـ�.ش ).و( 1437/03/17هـ.ق.).
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كان ذلك العالم ح ّي ًا في ظاهره ،وكانت هناك دول وممالك
وحركة ون�شاطات ،غير �أنّ الحقيقة كانت موت الإن�سانية
وموت الف�ضيلة ،وما كان فيه هو الجفاء والظلم والتمييز
النبي الأكرم بنف�سه وبدعوته
والق�سوة وموت الف�ضيلة ،فنفخ ّ
روح ًا في ذلك العالم .وقولنا بنف�سه وبدعوته ،لأنّ النبي
نف�سه كان تج�سيد ًا للإ�سالم ،فقد ُروي عن �إحدى زوجات
النبي الأكرم Pقولها« :ك��ان ُخل ُقه القر�آن»(((؛ �أي �أ ّنه
ّ
مج�سد ًا .فنفخ النبي ودينه روح ًا في ذلك العالم
كان قر�آن ًا ّ
الميتM .ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ،(((L
�أي �إنّ ما جاء به كان حيا ًة لأولئك النا�س ،ولذلك العالم
الذي كانت قد خ ّيمت عليه الظلمات والآ ّفات والموت.
�أنا و�أنتم اليوم ُنحيي هذه المرا�سم ،و�إحيا�ؤها بالل�سان
واالجتماع �أم ٌر محمود ،غير �أنّ هذا لي�س هو العمل المتو َّقع
م ّني ومنكم ،نحن الذين ن ّدعي ال�سير على خطى الإ�سالم
والر�سول؛ هذا لي�س كافي ًا .بل يجب علينا �أن ن�سعى وراء
بثّ ال��روح في العالم المعا�صر الم ّيت والمبتلى بالآ ّفات.
اليوم �أي�ض ًا العالم ُيعاني من الظلم والق�سوة والتمييز ،اليوم
(((

(((

ابن �أبي الحديد ،عبد الحميد بن هبة اهلل� ،شرح نهج البالغة،
تحقيق وت�صحيح محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،ن�شر مكتبة �آية اهلل
المرع�شي النجفي ،قم1404 ،هـ ،الطبعة الأولى ،ج� ،6ص.340
�سورة الأنفال ،الآية .24
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�أي�ض ًا �أجواء موت الف�ضيلة والعزاء الكبير للب�شر .الف�ضيلة
والعدالة والإن�سانية والأخالق ك ّلها ُت�سحق بوا�سطة القوى
الما ّدية ،ودماء النا�س تجري على الأر�ض بيد المت�س ّلطين
الذين ال يردعهم رادع� ،أ�ضحت ال�شعوب تموت جوع ًا ب�سبب
نهب لثرواتها .ه��ذه هي
ما قامت به القوى الكبرى من ٍ
الأو�ضاع ال�سائدة في العالم المعا�صر ،وهي �شبيهة بتلك
الجاهلية قبل ظهور الإ�سالم؛ �إ ّنها جاهلية جديدة.
واجبنا بناء «ح�ضارة �إ�سالم ّية جديدة»
األمة اإلسالمية في الوقت الراهن
إن واجب ّ
ّ
ال يقتصر على إحياء والدة النبي أو إقامة
االحتفاالت في يوم مبعثهّ ،
ٌ
عمل صغير
فإنه
وقليل بالمقارنة مع ما يقع على عاتقها من
واجب .يجب على العالم اإلسالمي اليوم
أن ينتهج نهج اإلسالم ويحذو حذو الرسول
في ّ
بث الروح في هذا العالم ،وإطالق أجواء
عبر عن هذه
جديدة وفتح
سبل جديدة ،ونحن ُن ّ
ٍ
الظاهرة التي ننتظرها بـ«الحضارة اإلسالمية
الجديدة».

فيجب علينا �أن ن�سعى لبناء الح�ضارة الإ�سالمية
الجديدة للب�شرية ،وهذا يختلف اختالف ًا �أ�سا�سي ًا ع ّما ُيراود
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القوى الكبرى وما ُتف ّكر به و ُتمار�سه عملي ًا في حقّ �أبناء
الب�شر ،فهو ال يعني احتالل الأرا���ض��ي ،وال التطاول على
حقوق ال�شعوب ،وال فر�ض الأخالق والثقافة على ال�شعوب
الأخ��رى ،و�إ ّنما يعني عر�ض الهداية الإلهية على ال�شعوب
من �أجل �أن يت�س ّنى لها اختيار الم�سار ال�صحيح ب�إرادتها
واختيارها وت�شخي�صها .ف���إنّ الطريق التي ق��ادت القوى
العالمية اليوم ال�شعوب نحوها ،طريق �ضالل وانحراف...
هذا هو واجبنا اليوم.
يوم من الأ ّيام �أن ي�ستخدموا
لقد ا�ستطاع الأوروب ّيون في ٍ
علوم الم�سلمين وفل�سفتهم في �سبيل ت�شكيل دعائم ح�ضارة
لهم ،وكانت هذه الح�ضارة بالطبع ح�ضارة ما ّدية .فبد�أ
الأوروب ّيون منذ القرن ال�ساد�س �أو ال�سابع ع�شر الميالدي
بو�ضع �أ�س�س ح�ضارتهم الجديدة ،وا�ستخدموا في هذا
الطريق �شتّى الأدوات والو�سائل من دون رفق وتد ّبر من
أ�س�س ما ّدية ،فانتهجوا من
منطلق �أ ّنها كانت تقوم على � ٍ
جانب نهج اال�ستعمار وال�سيطرة على ال�شعوب ونهب ثرواتها،
وعمدوا من جانب �آخر �إلى تعزيز ركائزهم الداخلية عبر
العلم والتكنولوجيا واكت�ساب التجارب ،وبالتّالي فر�ضوا
هذه الح�ضارة على الب�شرية .وهذا ما قام به الأوروب ّيون على
مدى �أربعة �أو خم�سة قرون .وو�ضعت هذه الح�ضارة التي
ق ّدموها للعالم مظاهر جميلة وج ّذابة من التقنية وال�سرعة

وال�سهولة و�أدوات الحياة في متناول النا�س ،ولك ّنها لم
ُتح ّقق �سعادة الب�شر ،ولم تن�شر العدالة ،بل على العك�س من
ذلك ،فقد �ضربت العدالة �ضربة قا�ضية! وا�ستعبدت عدد ًا
من ال�شعوب ،وقادت البع�ض الآخر �إلى الفقر والحرمان،
و�أهانت �شعوب ًا واحتقرتها ،وكذلك فهي ُتعاني في داخلها
من التناق�ض والتعار�ض ،ف�أ�ضحت فا�سدة �أخالقي ًا ومفل�سة
معنوي ًا وروح��ي�� ًا ،وه��ذا م��ا يعترف ب��ه الغرب ّيون �أنف�سهم
اليوم .فقد قال لي �أح��د ال�سيا�سيين الغربيين البارزين:
عالمنا عالم يعي�ش في فراغ وخواء ،وهذه حقيقة �أ�شعر بها
و�أتل ّم�سها! وهو �صادق في قوله ،ف�إنّ هذه الح�ضارة كان لها
مظاهرها وبهارجها وبريقها الظاهري ،لكنّ باطنها خطير
و ُيه ّدد م�صير الب�شرية .اليوم تلوح تناق�ضات الح�ضارة
الغربية ،في �أمريكا بطريقة ،وفي �أوروب��ا بطريقة �أخرى،
وفي البلدان الخا�ضعة لهيمنتهم في �أنحاء العالم بطريقة
ثالثة.
اليوم قد حان دورنا ،حان دور الإ�سالم
اليوم قد حان دورنا ،حان دور الإ�سالم ﭽ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ(((؛ جاء دور الم�سلمين لي�ش ّدوا ه ّمتهم
في �سبيل بناء ح�ضارة �إ�سالمية جديدة .كما �إنّ الأوروبيين
(((
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في ذلك اليوم ا�ستفادوا من علوم الم�سلمين وتجاربهم
وفل�سفتهم ،نحن ال��ي��وم �أي�ض ًا ن�ستفيد م��ن علوم العالم
والأدوات الموجودة عالمي ًا لإقامة الح�ضارة الإ�سالمية،
ولك ّنها ح�ضارة ب��روح �إ�سالمية وروح معنوية .وه��ذا هو
واجبنا اليوم.
موج ٌه في الدرجة الأول��ى لعلماء الدين
والخطاب هذا َّ
أمل
والمث ّقفين ال�صادقين� .أنا العبد هلل لم يبقَ ّ
لدي من � ٍ
بال�سيا�س ّيين! حيث كان الت�ص ّور فيما م�ضى �أنّ بو�سع قادة
العالم الإ�سالمي الم�ساهمة في هذا الطريق ،ولكن هذا
الأم��ل للأ�سف قد ت�ضاءل� .أملنا اليوم بعلماء الدين في
جميع �أرج���اء العالم الإ�سالمي وبالمث ّقفين ال�صادقين
الذين لم يجعلوا من الغرب قبلة لهم ،فقد عقدنا �آمالنا
عليهم ،وال يقولوا ب�أ ّنه �أم ٌر متع ّذر ،بل هو �أم ٌر ممكن ومتاح
عملي ًا .ف���إنّ العالم الإ�سالمي يتمتّع ب�إمكانات وطاقات
أرا�ض ج ّيدة ،وموقع جغرافي
وافرة؛ عدد �سكان منا�سب ،و� ٍ
ممتاز ،وم�صادر وموارد طبيعية هائلة في العالم الإ�سالمي،
والطاقات الب�شرية المم ّيزة والم�ستع ّدة في العالم الإ�سالمي
من الأف���راد الذين �إذا �أع��ددن��اه��م على تعاليم الإ�سالم
ليكونوا م�ستق ّلين ،ف�إنّ بو�سعهم عر�ض وتقديم �إبداعاتهم
وتف ّننهم في مجاالت العلم وال�سيا�سة والتقنية وفي �شتّى
الميادين االجتماعية.
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الجمهورية الإ�سالمية نموذج وقدوة
الجمهورية اإلسالمية هي نموذج ،ومنطقة
امتحان للعالم اإلسالمي .حيث
اختبار ٍ وموضع
ٍ
ّ
ً
شعبا
كنا قبل سيادة اإلسالم على هذا البلد
ّ
ّ
متخل ً
ً
بكل معنى الكلمة ــ من
فا ــ
تابعا
الناحية العلمية والسياسية واالجتماعية،
ً
ومعزوال في عالم السياسة.
التقدم التي ّ
حققتها الجمهورية
إن حاالت
ّ
ّ
اإلسالمية اليوم قد أرغمت حتى أعداءنا
على االعتراف بها .فاليوم ،وبعد مضي
ً
عاما على انتصار الثورة اإلسالمية،
نحو 35
المتقدمة في مجال
أصبحنا من البلدان
ّ
العلم والتكنولوجيا ،وفي الكثير من العلوم
العالمية الحديثة.

�صحتها وم�صداق ّيتهاُ ،تفيد ب�أ ّننا
والتقارير التي ثبتت ّ
نتب ّو�أ المرتبة ال�سابعة في مجال ،والمرتبة ال�ساد�سة في
مجال �آخ���ر ،والمرتبة الخام�سة ف��ي مجال ث��ال��ث .ولقد
ا�ستطاع ال�شعب الإي��ران��ي وببركة الإ���س�لام �إثبات هو ّيته
و�شخ�ص ّيته ،وهذا ما ُيمكن تعميمه ،ب�شرط �أن يتب ّدد الظ ّل

الثقيل الم�ش�ؤوم للقوى العظمى الجاثم على � ّأي بلد ،وهذا
هو ال�شرط الأول ،وله بالطبع تكاليفه� ،إذ ال ُيمكن ل ّأي �إنجاز
كبير �أن يتح ّقق من دون تكاليف .و�إ ّنني في هذا االجتماع
الها ّم الذي تح�ضره �شخ�ص ّيات مه ّمة كبيرة� ،أُريد �أن �أقول
�إنّ الأ ّم���ة الإ�سالمية وبجهدها ال��ج�� ّدي و�سعيها الحثيث
ت�ستطيع �أن ُت ّ
خطط لبناء ح�ضارة �إ�سالمية متنا�سبة مع هذا
الع�صر ،و�أن ت� ّؤ�س�س هذه الح�ضارة ،وت�صل بها �إلى ثمارها
المرج ّوة وتعر�ضها على ك ّل الب�شرية.
حقيق ُتهم :ﭽ ﯟﯠﯡﯢﭼ
نحن ال ندعو � ّأي �أحد �إلى الإ�سالم بالق ّوة ،وال ُنحاول
�إخ�ضاع � ّأي بلد لهيمنة العالم الإ�سالمي قهر ًا ،وال نعمل
كما يعمل الأوروبيون والأمريكيون .فقد انطلق الأوروبيون
من جزيرة((( في المحيط الأطل�سي �إلى المحيط الهندي،
وقاموا باحتالل بلد كبير كالهند وع�� ّدة دول محيطة بها،
ونهبوا ث��روات��ه��م ،و�أ�صبحوا م��ن الأث��ري��اء ،وج�� ّرع��وا تلك
البلدان طعم ال ُب�ؤ�س وال�شقاء؛ ف�إ ّنهم بهذه الطريقة �ش ّقوا
طريقهم وتط ّوروا! .وها هم اليوم ُيك ّررون نف�س الأعمال في
و�س ُب ٍل �أخرى ،حيث باتوا ُيحققون التق ّدم
العالم ب�أ�ساليب ُ
لأنف�سهم و ُيج ّملون ظواهرهم ب�أموال الآخرين ور�ساميلهم
(((
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�إ�شارة �إلى بريطانيا.

وثرواتهم ونتائج �أعمالهم ،والباطن بالطبع �آي ٌل �إلى الف�ساد
وال�سقوط وال��خ��واء المتزايد كما ذك��رت .ف���إ ّن��ه ُيغيظهم
ك ّل مك�سب تح�صلون عليه �أنتم الم�سلمون ،و ُيفرحهم ك ّل
م�صيبة تح ّل بكم؛ ﭽﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﭼ ((( ،وه��ذه ه��ي حقيقتهم؛ ه��ذا كالم
القر�آن .فال ينبغي �أن تكون �أعيننا �شاخ�صة �إليهم و�إلى ما
في �أيديهم و�إلى ابت�ساماتهم و�إلى نظراتهم الغا�ضبة ،بل
ال ب ّد و�أن ُنح ّدد طريقنا ون�سلكه ونم�ضي ُقدم ًا �إلى الأمام،
وهذا هو واجبنا وواجب العالم الإ�سالمي �أجمع.
فرق ت�سد؛ من بريطانيا �إلى �أمريكا!
ّ
�إنّ واحدة من �أدوات العد ّو ،هي بثّ التفرقة في �صفوفنا،
و�أنا �أُ�ص ّر على الت�أكيد والت�شديد على هذا المو�ضوع� .أ ّيها
الإخوة والأخ��وات! �أ ّيها الم�سلمون في العالم الإ�سالمي �إنْ
بلغ هذا ال�صوت م�سامعكم! منذ �أن ُطرحت ق�ضية ال�س ّنة
وال�شيعة في الأدب ّيات الأمريكية ،انتابنا القلق ،نحن وك ّل
�أ�صحاب الفكر وال���ر�أي ،فما هي عالقة ال�س ّنة وال�شيعة
ب�أمريكا؟ وم��ا �ش�أن ذل��ك ال�سيا�سي اليهودي ال�صهيوني
الأمريكي ال��ذي ال ُيمكن �أن ي�صدر منه �سوى ال�ش ّر تجاه
الإ�سالم والم�سلمين في �أن يحكم بين ال�س ّنة وال�شيعة في
  

(((
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العالم الإ�سالمي ،ف ُيطلق كلمة ب�ش�أن ال�س ّني ،و ُيطلق كلمة
�أخرى بحقّ ال�شيعي؟ منذ �أن ظهرت �أدب ّيات ال�س ّنة وال�شيعة
في كلمات الأمريكيين� ،شعر هنا �أه��ل الب�صائر وال��ر�ؤى
الثاقبة بالقلق ،و�أدركوا �أنّ هناك مه ّمة جديدة على م�شارف
الظهور والتح ّقق .ف�إنّ �إث��ارة الحروب بين ال�شيعة وال�س ّنة
لها ما�ضيها ،والبريطانيون مخ�ض َرمون في هذا العمل.
و�إن لدينا نماذج كثيرة ومعلومات وافرة عن هذا الما�ضي
في �إثارة ال�صراع والعداوة والبغ�ضاء بين ال�شيعة وال�س ّنة
بوا�سطة الأيادي الإنجليزية� ،سواء في هذا البلد� ،أو في عهد
الحكومة العثمانية ال�سابقة� ،أو في البلدان العربية ،وذلك
ّ
المخطط الأمريكي اليوم في
في �سبيل الإيقاع بينهم ،بيد �أنّ
هذا المجال �أ�ش ّد خطورة .فهل يكون ت�أييد فرقة �أمام فرقة
�أخرى في داخل العالم الإ�سالمي مبعث فرحنا و�سرورنا؟
وهل يجب علينا االبتهاج والفرح فيما لو قاموا بت�أييدنا
ومنا�صرتنا؟ كال ،بل يجب �أن ُيثير ذلك حزننا واكتئابنا،
و�أن ُنفتّ�ش لنرى ما هي نقطة ال�ضعف التي وجدوها فينا
حتى �أخذوا ي�ستغ ّلونها ويتّخذونها ذريعة لمنا�صرتنا؟
عد ّو �أمريكا« :النزعة الإ�سالم ّية»
�إ ّنهم ُيعار�ضون �أ�سا�س الإ�سالم ،و�إنّ حقيقة الق�ضية
هي تلك التي جرت على ل�سان الرئي�س الأمريكي ال�سابق
بعد حادثة الحادي ع�شر من �سبتمبر وانفجار الأبراج في
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نيويورك ،حيث و�صفها ب�أ ّنها حرب �صليبية ،وكان مح ّق ًا في
قوله ،ف�إ ّنه �إن�سان �ش ّرير ولك ّنه في كلمته هذه �صاد ٌق! ذلك
�أنّ ال�صراع قائ ٌم بين الإ�سالم واال�ستكبار ،علم ًا ب�أ ّنه ذكر
الم�سيحية والحرب ال�صليبية ،وقد كذب في ذلك ،حيث كان
الم�سيحيون يعي�شون في العالم الإ�سالمي ب�أمان كامل ،وهذا
هو حالهم اليوم في بلدنا وفي بع�ض البلدان الأخرى �أي�ض ًا.
وك��ان يق�صد من كالمه ال�صراع بين القوى اال�ستكبارية
المهيمنة على العالم وبين الإ�سالم ،وهذا هو ذلك الكالم
كر�سي
ال�صحيح ال�صادق� .إنّ ه�ؤالء ال�سادة المتر ّبعين على
ّ
الحكم في �أمريكا حالي ًا ،والذين يقولون �إ ّننا ن�ؤ ّيد الإ�سالم،
و ُنعار�ض بع�ض الفرق الإ�سالمية� ،إ ّنما ينهجون منهج الكذب
والنفاق والرياء ،ف�إ ّنهم ُيعار�ضون �أ�سا�س الإ�سالم ،ووجدوا
�سبيل ذلك في �إثارة ال�صراعات والخالفات والحروب بين
الم�سلمين.
كان هذا االختالف في يوم من الأ ّيام قائم ًا على �أ�سا�س
الع�صب ّية القوم ّية الفار�س ّية والترك ّية والعرب ّية وم��ا �إلى
ذلك ،ولك ّنها لم تتّ�سم بتلك الفاعلية المطلوبة ،ف�أخذوا
اليوم يعمدون �إلى ت�أجيج االختالف والإيقاع بين ال�شباب
با�سم الطائفية .والناتج من ذلك هو �أن تتو ّلد ِفر ٌق �إرهابية
�سيا�سي
وبدعم
من �أمثال داع�ش ب�أموال التابعين لأمريكا،
ٍ
ٍ
من ِق َبل �أمريكا ،وبمواكبة حلفاء �أمريكا ،و�أن تتوافر لها
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�إمكانية ممار�سة �أن�شطتها ،وترتكب هذه الجرائم في العالم
الإ�سالمي؛ هذه هي النتيجة.
�إ ّنهم يكذبون حين يقولون �إ ّننا ُنعار�ض ال�شيعة ون�ؤ ّيد
ال�س ّنة؛ كال .هل الفل�سطينيون من ال�شيعة �أم ال�س ّنة؟ لماذا
ُيعادونهم �إلى هذا الح ّد؟ لماذا ال ُين ّددون �أبد ًا بالجرائم
التي ُترتكب بح ّقهم؟ كم قد تع ّر�ضت غزة للقمع؟ وكم كانت
ال�ضفة الغربية وما زالت تتع ّر�ض لل�ضغوط؟ ه�ؤالء ال ينتمون
للمذهب ال�شيعي ،و�إ ّنما يعتنقون المذهب ال�س ّني .غير �أنّ
الق�ضية بالن�سبة �إلى الأمريكيين لي�ست ق�ض ّية �شيعة و�س ّنة،
و�إ ّنما ُيعادون ك ّل م�سلم يريد �أن يعي�ش تحت ظ ّل الإ�سالم
وفي �ضوء الأحكام والقوانين الإ�سالمية و ُيجاهد في �سبيلها
وينتهج نهجها.
�سيا�سي �أمريكي ،ف�س�أله الـ ُمذيع:
�أُجريت مقابلة مع
ّ
من هو عد ّو �أمريكا؟ ف�أجابه :عد ّو �أمريكا لي�س الإرهاب،
وال حتى الم�سلمون ،و�إ ّنما هو «النزعة الإ�سالمية» .ما دام
الم�سلم ي�سير في طريقه غير مبال وال مكترث وال ُت�س ّيره
الدوافع الإ�سالمية ،ال ي�شعرون بالعداء �ض ّده ،ولكن �إذا ما
تج ّلت الدوافع نحو الإ�سالم وااللتزام بالإ�سالم و�سيادة
الإ�سالم و�إر�ساء تلك الح�ضارة الإ�سالمية ،عند ذاك تبد�أ
الخ�صومة والعداء ،والحقّ فيما قاله ،ف�إنّ عد ّوه هو النزعة
الإ�سالمية .ولهذا حينما تجتاح العالم الإ�سالمي �صحوة

�إ�سالميةُ ،تالحظون �أ ّنهم كم يرتبكون ويتخ ّبطون ويبذلون
الجهود والم�ساعي من �أجل قمعها و�إجها�ضها ،وينجحون
في بع�ض الأماكن �أي�ض ًا .ولكن �أقولها لكم �إنّ ال�صحوة
الإ�سالمية ال ُيمكن �إزالتها و�إلغا�ؤها ،و�سوف ُتح ِّقق �أهدافها
بم�شيئة اهلل وف�ضله وحوله وق ّوته.
�أهل الب�صر وال�صبر
الهدف الذي يريده الأعداء هو �إ�شعال الحروب الداخلية
بين الم�سلمين ،وقد نجحوا للأ�سف في ذلك �إلى ح ّد ما،
حيث راحوا ُيد ّمرون البلدان الإ�سالمية واحد ًا تلو الآخر ،بما
فيها �سورية واليمن وليبيا ،و ُيد ّمرون بناها التحتية .لماذا؟
لماذا ن�ست�سلم لهذه الم�ؤامرة؟ لماذا يبقى هدفهم مجهو ًال
لدينا؟ فلنمتلك الب�صيرة �إذا ما �أردنا التوفيق والنجاح في
هذا الطريق ،عن �أمير الم�ؤمنين � Qأنه قال�« :أَال َوال
ال�صبر»((( .يجب علينا
َیحمِ ُل ه َذا ال َعلَ َم �إِ ّال �أَه ُل ال َب َ�ص ِر َو َّ
�أن نكون من �أهل الب�صائر ومن ال�صابرين في هذا الدرب.
ﭽ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﭼ (((� ،أي �إذا
اقترنت م�سيرتنا بالب�صيرة وال�صبر واال�ستقامة� ،سوف
      

(((

(((

  

ال�سيد الر�ضي ،محمد بن ح�سين ،نهج البالغة ،تحقيق وت�صحيح
�صبحي ال�صالح ،دار الهجرة  -ق��م ،الطبعة الأول���ى1414 ،هـ،.
الخطبة رقم � ،173ص .248
�سورة �آل عمران ،الآية .120

ال ُت�ؤتي جهودهم ثمارها ،ولكن �إذا تح ّدثنا كما يتح ّدثون
وعملنا كما يعملون ،ف�ستكون هذه هي النتيجة.
ل��م��اذا ُي��ع�� ّر���ض��ون الم�سلمين ف��ي البحرين ل��ك�� ّل هذه
ال�ضغوط؟ لماذا يرتكبون تلك الجريمة في نيجيريا بحقّ
ذلك ال�شيخ الـ ُم�صلح الم�ؤمن الداعي �إل��ى التقريب بين
المذاهب((( بتلك ال�صورة المفجعة ،ويقتلون نحو �ألف �إن�سان
من �أن�صاره ،ويقتلون �ستة من �أوالده خالل �سنتين؟ لماذا
يبقى العالم الإ�سالمي �صامت ًا �أمام هذه الجرائم؟ لماذا
يتح ّمل العالم الإ�سالمي نحو �سنة من الق�صف المتوا�صل
لي ًال ونهار ًا على اليمن؟ ما يقرب من �سنة ـ ع�شرة �أ�شهر
و�أكثر ـ وبيوت �شعب اليمن وم�ست�شفياته ومدار�سه وطرقه
و�أبنا�ؤه الأبرياء ون�سا�ؤه ورجاله تحت الق�صف؛ لماذا؟ هل
ي�صب هذا في م�صلحة العالم الإ�سالمي؟ ويتك ّرر ذلك في
ّ
�سورية بطريقة وفي العراق بطريقة �أخرى� .إنّ الأهداف التي
يعملون لها �أهداف خطيرة ،وهي � ٌ
يتم التخطيط لها
أهداف ّ
في «غرف الفكر»((( على ح ّد تعبيرهم� ..إنّ علينا التح ّلي
بالوعي واليقظة.
�سبق و�أن ذكرت ب�أنّ الأمل معقود على علماء الإ�سالم
والمث ّقفين ال�صادقين في العالم الإ�سالمي ،والواجبات
(((
(((

ال�شيخ �إبراهيم الزكزاكي زعيم الحركة الإ�سالمية في نيجيريا.
.Think tanks
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والم�س�ؤول ّيات ملقاة على عواتقهم� .إنّ عليهم �أن يتح ّدثوا مع
�شعوبهم ومع �سا�ستهم ،ف�إنّ البع�ض من رجال ال�سيا�سة في
العالم الإ�سالمي يتّ�سمون ب�ضمائر ح ّية ،وهذا ما ج ّربناه عن
كثب ،وب�إمكانهم �أن يلعبوا دور ًا في هذا الم�ضمار .خال�صة
قولي في هذا اللقاء :لننهل من معين ذكرى والدة النبي
ولنجعل ما قام به الإ�سالم منذ اليوم الأول من �إحياء العالم
الميت �آنذاك ُن�صب �أعيننا ومحور ه ّمتنا ،وهذا ما يحتاج
�إلى عقل ،وتف ّكر ،وتد ّبر ،وب�صيرة ،ومعرفة للعد ّو ،فلنعرف
العد ّو وم�ؤامراته ،وال نقع �ضحية خداعه� .سائلين اهلل تعالى
�أن ُيعيننا ويهدينا �إلى �صراطه الم�ستقيم و ُيث ّبت �أقدامنا.
ولقد �صدق ال�شاعر العربي الذي قال:
ال�� َّده�� ُر َی��ق��ظ��انُ َوالأَح ُ
������داث ل��م َت�� َن ِ��م
(((
����م ی��ا �أَف َ
������م
َف��م��ا ُرق����ا ُد ُك ُ
�����ض َ��ل الأُ َم ِ
عندما ي�ستهدفكم عالم الق ّوة والثروة والغطر�سة بك ّل
�إمكان ّياته فال يحقّ لكم النوم والغفلة.
اللهم اجعلنا من ال�سائرين على هذا ال�صراط الم�ستقيم
كما يرت�ضيه الإ�سالم ويليق بالعالم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
(((
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ال�شاعر الم�صري �أحمد �شوقي.
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خطوط ا�ستراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي} في م�ؤتمر الوحدة الإ�سالمية في ذكرى مولد
الر�سول الأعظم  Pوالإمام ال�صادق 2015/12/29 ،Qم.
النبي الأكرم Pكانت روح ًا نفخت في ج�سد العالم الميت في ذلك الزمان.
�	.1إنّ والدة ّ
ذكرى والدة
الر�سولP

 .2نحن اليوم ُنحيي هذه المرا�سم ،و�إحيا�ؤها بالل�سان واالجتماع �أم ٌر محمود ،غير �أنّ هذا لي�س كافي ًا.
 .3يجب على العالم الإ�سالمي اليوم �أن ينتهج نهج الإ�سالم ويحذو حذو الر�سول Pفي بثّ
�سبل جديدة.
الروح في هذا العالم ،و�إطالق �أجواء جديدة وفتح ٍ
الح�ضارة الإ�سالمية الجديدة
يجب علينا �أن ن�سعى لبناء الح�ضارة الإ�سالمية الجديدة.
الح�ضارة الإ�سالمية تعني عر�ض الهدية الإلهية على ال�شعوب.
الح�ضارة الإ�سالمية تدفع ال�شعوب الختيار الم�سار ال�صحيح ب�إرادتها واختيارها وت�شخي�صها.

يوم من الأيام �أن ي�ستخدموا علوم الم�سلمين وفل�سفتهم في بناء ح�ضارتهم.
ا�ستطاع الأوروبيون في ٍ
�إنّ العالم الإ�سالمي يتمتّع ب�إمكانات وطاقات وافرة في كافة المجاالت وال�صعد.
�إنّ المف ّكرين والعلماء و�أ�صحاب الر�أي وكذلك جيل ال�شباب يقع على عاتقهم هذه الم�س�ؤولية.
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الأعداء
م�شكلة العدو الأ�سا�سية

�سيا�ساتهم

المواجهة

النزعة الإ�سالمية والتي تعني:

 .1لقد انطلق الأورب��ي��ون واحتلوا
ب��ل��دان ال��ع��ال��م ب��ال��ق�� ّوة ونهبوا
ثرواتهم وج ّرعوا تلك البلدان
طعم ال ُب�ؤ�س وال�شقاء.

	�إنّ الأع���داء نجحوا حالي ًا في
تدمير بع�ض البلدان الإ�سالمية
كالعراق و�سورية واليمن وليبيا،
والبحرين ونيجريا.

�أنّ الم�سلمين في حالة اندفاع
نحو الإ�سالم وااللتزام بالإ�سالم
و�سيادة الإ�سالم و�إر�ساء تلك
الح�ضارة الإ�سالمية.
�أنّ الإ�سالم يواجه �سيا�ستهم
و�أفكارهم وخططهم اال�ستكبارية.

�	.2إ ّن���ه���م ُي��م��ار���س��ون ن��ف�����س تلك
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ول��ك��ن ب���أ���س��ال��ي��ب
و�أدوات �أخرى جديدة.
�	.3إنّ ال��ع��د ّو يغيظه م��ا تك�سبون
ويفرح بالم�صائب التي تقع على
الم�سلمين.
 .4ي�����س��ع��ى ال���ع���د ّو ل��ل��ت��ف��رق��ة بين
الم�سلمين ال�س ّنة وال�شيعة ،وقد
ظ��ه��رت التفرقة ف��ي كثير من
�أدب ّياته وخطاباته.

يجب �أن نتح ّلى بـ:
.1الب�صيرة.
.2ال�صبر.
.3اال�ستقامة.
.4الوعي.
.5اليقظة.
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خطوط ا�ستراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي} في لقاء قادة وم�س�ؤولي جي�ش الجمهورية
الإ�سالمية في نو�شهر  2015/10/01م.
الق ّوات الم�س ّلحة

ّ
مخططات العد ّو

ّ �	.1إن معاداة الثورة الإ�سالمية تعود ل�صمود ال�شعب الإيراني
و�صراحته وعدم ر�ضوخه ل�سیا�سات اال�ستكبار العالمي.

 .1نظام الهيمنة ،ال ظهور �شعب م�ستقل ُيعار�ض العتاة
والتابعين لهم.

 .2تع ّد مقاومة ال�شعب الإيراني خالل فترة ثمانية �أعوام من
الدفاع المقدّ�س تجربة مه ّمة وهي �أمام العالم ك ّله.

 .2ي���روم ال��ع��د ّو �إل���ى ا�ست�سالم ال��ن��ظ��ام الإ���س�لام��ي
ور�ضوخه ل�شروط الهيمنة العالمية على ال�شعوب.

واجبات الق ّوات الم�س ّلحة
 .1يجب تربية الجيل الآت��ي بحيث يكون �أكثر جاهز ّية
وت�صميم ًا وعلم ًا و�شجاعة.

 .2ت�سریع حركة التق ّدم العلمي في البالد م ّما يرفع
م�ستوى االقتدار العام.

 .3البرمجة لغد �أف�ضل و�أكثر تق ّدم ًا لإيران الإ�سالمية
�ضروري.
في ك ّل القطاعات
ّ

 .4رفع م�ستوی الجهوزية الع�سكرية بحیث ال یجر�ؤ العد ّو
علی التفكیر بالعدوان علينا.

 .5تعزيز العالقة العلمية مع الجامعات والمراكز لتطوير
البحث والتق ّدم البحثي.

 .6الخو�ض في المجاالت الع�سكرية غير المعروفة وفي
الإبداعات الجديدة.

 .7التخطيط للمناورات الع�سكرية بحيث تكون قريبة من �أجواء �ساحة الحرب وحقائق الحرب.
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خطوط ا�ستراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي} في لقاء �أع�ضاء لجنة م�ؤتمر �شهداء محافظة
«جهارمحال وبختياري»  2015/10/05م.
زيارة �شهركرد
 .1لقد كانت الزيارة ال�سابقة لهذه المنطقة مه ّمة للغاية
وكانت تهدف ّ
لحث النا�س على الم�شاركة في الجبهات.

 .2كان ح�ضور �أهالي هذه المنطقة حا�شد ًا ،وبم�شاركة
حقيقية قلبية ال ج�سدية وح�سب.

�	.3إنّ انتفا�ضة �أهالي المنطقة �أبان الثورة ي�ؤ ّكد على
�أنّ الهدف الأ�سا�س هو الدين الإ�سالمي والثورة
الإ�سالمية.

�	.4إنّ تلك االنتفا�ضة ت�ؤ ّكد على �أنّ الآث��ار القبائلية
والع�شائرية ت���ؤول �إل��ى اال�ضمحالل وال��زوال �إذا ما
وقفت في وجه الدين والثورة.

.1نحن نواجه هجوم ًا ثقافي ًا وعقائدي ًا و�سيا�سي ًا �شام ًال وغير معلن.

الهجوم الثقافي

�.2أهداف
الهجوم
الثقافي

�أ�.إ�ضعاف معتقداتنا الدين ّية.
ت.تعزيز حالة ال�سخط في البالد.

ب�.إ�ضعاف معتقداتنا ال�سيا�سية.
ث.ا�ستمالة ال�شباب نحوهم.

�أ� .إحياء المفاهيم الق ّيمة :كالجهاد ،ال�شهيد ،عائلة ال�شهيد ،ال�صبر ،االحت�ساب هلل.
.3كيف ّية المواجهة

ب .ال ب�أ�س با�ستخدام الفنّ ب�أ�شكاله المختلفة على �أن يكون الفنّ موجه ًا.
ت� .أن يتعا�ضد �أ�صحاب الفكر والعقول مع �أ�صحاب الفن.
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خطوط ا�ستراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي} في لقائه قادة الق ّوة البحرية في حر�س
الثورة الإ�سالمية  2015/10/07م
مكانة الق ّوات
البحرية و�أهليهم

�.1إ ّنكم ُتم ّثلون العزيمة
والإرادة والإيمان.

�.2إ ّنكم ُتم ّثلون ثروة وطنية
عظيمة.

�.3إ ّنكم تملكون قلوب ًا
را�سخة.

	.1ال ب ّد من تخليد ذكرى ال�شهداء ،و�إبراز �أ�سمائهم وذكرهم في التاريخ المد ّون والتاريخ ال�شفهي.
�شهداء
الق ّوات
البحرية

�	.2إنّ ال�شهداء منحوا العزّة والكرامة لل�شعب الإيراني.
�	.3إنّ ال�شهداء عر�ضوا �أمام الأعداء ق ّوة واقتدار النظام الإ�سالمي والجمهورية الإ�سالمية.
�	.4إنّ ال�شهداء �ألقوا الرعب في قلوب العد ّو.
�.1إنّ ت�شكيل الق ّوة البحرية للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية دليل على ق ّوة االقتدار الوطني.

االقتدار المعنوي

 .2االزدياد في المجال العلمي والبحوث العلمية ،وكذلك العمل على التط ّور الع�سكري.
.3التعاون بين الق ّوات البحرية في الجي�ش والحر�س الثوري.
.1يجب �أن ت�ؤ ّدي ق ّواتنا �إلى �إلقاء الرعب في قلوب الأعداء.

و�صايا للقوات
البحرية
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الو�صايا اتجاه العد ّو

.2يجب �أن ن�سلب العد ّو الجر�أة على المبادرة �إلى الحرب.
.3يجب �أن نعرف العد ّو و ُندرك طبيعته.

الأمن البحري
 .1يعتبر البحر و�سيلة للتوا�صل الدولي العام.
 .2الأمن ي�شكل البنية التحتية لكافة حاالت التق ّدم في الدول وعند ال�شعوب.
�	.3إذا فقد الأمن ،لما بقي �أث ٌر ال لالقت�صاد وال للثقافة وال لل�سعادة ال�شخ�صية والعا ّمة في المجتمع.
 .4بذلت ق ّوات حر�س الثورة الإ�سالمية جهود ًا كبيرة ،وح ّققوا �إنجازات بارزة وق ّيمة.
	.5ال ينبغي �أن تخ�ضع هذه الم�سائل للتجاهل والإهمال في تاريخ ما بعد الثورة.

 .1التفاو�ض بالمعنى المعا�صر يعني التعامل وعقد ال�صفقات والأخذ والعطاء.
التفاو�ض مع
الأعداء

�	.2إنّ ما قام به الإمام علي والإمام الح�سين Lمن التفاو�ض ال ينطبق عليه هذا المعنى.
�	.3إنّ التفاو�ض ال�صحيح ال يعني �إهمال الم�صالح الوطنية.
 .4نحن ُنعار�ض التفاو�ض مع �أمريكا بالمعنى الذي تريده من التغ ّلل والنفوذ.
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خطوط ا�ستراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي} في جمع من مدراء وم�س�ؤولي
م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون  2015/10/12م.
الجهة الم�ستهدفة

الحرب الناعمة

�إنّ الم�س�ؤولین وال�شعب وال�شباب الجامعي هم
الم�ستهدفون �أ�سا�س ًا في هذه الحرب الناعمة.

طبيعتها

الحرب الناعمة لي�ست وا�ضحة المعالم وغير ملمو�سة
كالحرب العنيفة.
�أهدافها

تق�ضي على دوافع المواجهة وتو ّفر الأر�ضية لإثارة
الخالفات.
التغيير الداخلي والماهوي للجمهورية الإ�سالمية عبر
تغيير المعتقدات و�إ�ضعاف �إيمان ال�شعب خا�صة ال�شباب.

تغيير االعتقاد بالما�ضي بحقيقة ف�ساد وا�ستبداد
النظام ال�سابق.
ترويج دين الأق ّلية والدين العلماني الذي ينطبق مع
كا ّفة ال�سلوك ّيات ال�شخ�ص ّية واالجتماعية.

توحي ب�أنّ الأو�ضاع الراهنة في البالد تبعث على
الخجل و�أنّ تحقيق التق ّدم في الم�ستقبل غير ممكن.

تهدف �إلى �أن ت�ضمن �إيران �أهداف وم�صالح �أميركا
وال�صهيونية و�شبكة القوی العالمية.

العمل على �سلب الن�شاط والحيوية وتح�صيل العلم
والأمل بالم�ستقبل من جيل ال�شباب.

تهدف �إلى تغيير نظام الجمهورية الإ�سالمية في �إيران
وتغییر هو ّيتها ونهجها.

ر�سم �صورة مقلوبة وم�ش ّوهة عن �إيران في �أذهان العالم.

تقديم �صورة �إعالمية مغر�ضة تمام ًا عن العالم.

خا�صة �أميركا و�أوروبا ور�سم �صورة وردية عنها ،والإيحاء ب�أ ّنها
�إيجاد ت�ص ّورات غير حقيقية لدى ال�شباب �إزاء العالم ّ
مريحة و�آمنة ومن دون م�شاكل.
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و�سائل الحرب الناعمة
ّ �	.1إن كل التقدّم في الأجواء  .2التخطيط والبرمجة  .3االن��ت��اج��ات وال��ب��رام��ج  .4ال��ج�� ّد ّي��ة وال��ر���س��وخ في
متابعة الأهداف المع ّقدة
ال�����ص��وت��ي��ة وال��م��رئ��ي��ة
وال���ع���م���ل وال���م���ث���اب���رة
االفترا�ضية يخدم �أهداف
والبرامج والخطط.
والمكتوبة.
المن�سجمة.
الحرب الناعمة.
 .5اال�ستفادة من النخب الفكرية وال�سيا�سية والأدبية واالجتماعية والنا�شطين البارزين في مجال االت�صاالت والإعالم
والفروع الف ّنية المختلفة.
�.1إنّ م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون م�ؤ�س�سة �إعالم النظام والبالد والثورة ،ومق ّر ًا متقدّم ًا وفاع ًال في مواجهة الحرب الناعمة.
�.2إنّ مدراء ومنت�سبي الم�ؤ�س�سة الإعالمية الوطنية ،قادة وجنود هذه الحرب الناعمة.
�.3أن تتمتع م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون بتحليل بنيوي ،وتعريف وتدوين فكر ًا بنيوي ًا و�أ�سا�سي ًا.
.4الو�صول �إلى تحليل بنيوي و�صحيح وواقعي عن الظروف الداخلية والإقليمية والعالمية للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية.
.5عدم الت�أثر بالإعالم الأجنبي الم�ضلل.
.7العمل على تعميق الجهود المبذولة
وزيادتها.

مواجهة
الحرب
الناعمة

.6تج ّنب النظرة ال�سطحية للأمور.
.8االهتمام بالم�شاكل التي تعاني منها
الم�ؤ�س�سة والعمل على عالجها.

.9تج ّنب المبالغة في القدرات واالهتمام بالطاقات الكامنة والفاعلة.
.10المقارنة ال�صحيحة لمكانة البالد قيا�س ًا بالفترة المماثلة للثورات العالمية الكبرى ك�أمريكا وفرن�سا.
ّ
المتوخاة ب�صورة ف ّنية ومن دون تظاهر ومبالغة.
.11ترويج الأهداف
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خطوط ا�ستراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي}

في لقائه م�س�ؤولي وكوادر �إقامة الحج  2015/10/19م.
م�س�ؤولو
وكوادر �إقامة
الحج

إلهي.
�	.1إنّ الجهود المخل�صة لم�س�ؤولي ّ
الحج الإيراني ّين محفوظة ك ّلها في الميزان ال ّ
 .2هذا ال�صبر والجهاد في �سبيل اهلل هو الذي جعل �س ّيدتنا زينب Oتقول« :ما �شاهدت �إ ّال جمي ًال».

�سببها

فاجعة منى

�إنّ هذه الحادثة وقعت نتيجة تق�صير الحكومة الم�ضيفة.

موقفنا

 .1فاجعة منى المح ّيرة وال�شديدة المرارة من جملة
االمتحانات الإلهية.
 .2يجب عدم ن�سيان هذه الحادثة على الإطالق.
 .3كان ينبغي �أن يرتفع نداء اعترا�ض العالم الإ�سالمي
ب�صوت واحد.

واجبنا
 .1واجب الجهاز الدبلوما�سي ّ
الحج متابعة
ومنظمة ّ
هذا المو�ضوع على نحو قاطع.
 .3ننتقد �صمت الحكومات وخ�صو�ص ًا الحكومات
ّ
والمنظمات التي ت ّدعي الدفاع عن حقوق
الغربية
الإن�سان حيال هذه الم�صيبة الكبرى.
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 .2متابعة هذه الق�ضية والحوار مع الحكومات لتبيين
�أه ّمية الحادث ودرا�سة �سبل الحيلولة دون تكرارها.
ّ
والمنظمات
 .4يجب �أن ت��ك��ون ال��ح��ك��وم��ات الغربية
المت�ش ّدقة بحقوق الإن�سان هي الم�ستهدفة بهذه
الن�شاطات.

خطوط ا�ستراتيجية في ر�سالة الإمام الخامنئي }

لرئی�س الجمهوریة الإ�سالمیة بخ�صو�ص االتفاق النووي (برجام)  2015/10/21م.
حول
االتفاق
النووي

 .1ن�شكر جهود جميع العاملين في هذا االتفاق بجميع م�ستوياتهم وطبيعة �أعمالهم.
 .2هذه المنظومة الكبيرة من العمل والم�ساعي والتفكير �ستكون عبر ًا ودرو�س ًا في م�سیرة الجمهورية الإ�سالمية.
�	.3إنّ اهلل �سبحانه وتعالى وعد بالن�صر والرحمة والهداية على هذه الجهود والأعمال.

الواليات المتحدة

ال�سيا�سة الأمريكية

 .1ماهية الجمهورية الإ�سالمية
الإيرانية وهو ّيتها النابعة من
الثورة الإ�سالمية.

�إنّ حكومة الواليات المتحدة الأمريكية
تنتهج منحى الخ�صام والإخالل والخداع.

 .2ال�����ص��م��ود ع��ل��ى ال��م��واق��ف
الإ�سالمية الح ّقة في معار�ضة
نظام الهيمنة واال�ستكبار.

 .3مقاومة الأط��م��اع والتطاول
على ال�شعوب ال�ضعيفة.

�أ�سباب عداء �أمريكا
 .4ف���������ض����ح دع��������م �أم����ري����ك����ا
دكتاتور ّيات القرون الو�سطى
وقمع ال�شعوب الم�ستق ّلة.

 .5الدفاع المتوا�صل عن ال�شعب
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وم��ج��م��وع��ات
المقاومة الوطنية.

 .6النداءات وال�شعارات المنطقية
والمقبولة عالمي ًا �ض ّد الكيان
ال�صهيوني الغا�صب.
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ال�سيا�سات العامة لالتفاق النووي
 .1ال�لازم توفير �ضمانات قوية وكافية للحيلولة دون
مخالفة الأطراف المقابلة.

�	.2إذا ما ّتم خالل فترة الثمانية �أعوام ،و�ضع � ّأي حظر
على � ّأي م�ستوى وب� ّأي ذريعة � ُسیعتبر نق�ض ًا لـ«برجام».

	.3ال يبد�أ العمل على تجديد معمل �أراك �إال بعد �إبرام
عقد الم�شروع البديل والح�صول على �ضمانة التنفيذ.

	.4ال تبد�أ مقاي�ضة اليورانيوم �إال بعد �إبرام عقد موثوق
بهذا ال�ش�أن �إلى جانب وجود �ضمانات كافية.

	.5ال تبد�أ �إال �إذا �أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اختتام ملف مو�ضوعات الحا�ضر والما�ضي.

 .6ي��ن��ظ��م ال��م�����ش��روع وال��ت��م��ه��ي��دات ال�ل�ازم���ة للتنمية
المتو�سطة الأمد ل�صناعة الطاقة النووية.
ّ

 .7يجب �أن ُت ّ
نظم م�ؤ�س�سة الطاقة النووية البحثَ
العلمي
َّ
والتنمية ب�أبعادهما المختلفة على م�ستوى التنفيذ.

لن�ص المفاو�ضات في حاالت الغمو�ض
�	.8إنّ المرجعية ّ
في وثيقة «برجام».

ن�ص «برجام» واحتمال نكث العهود والمخالفات والمخادعات من الطرف المقابل يوجب ت�شكيل هيئة
�	.9إنّ وجود تعقيدات في ّ
قوية وواعية وفطنة لر�صد تقدّم الأعمال ،و�أداء الطرف المقابل اللتزاماته وتع ّهداته وتح ّقق ما ّتم الت�صريح به �أعاله.
86

خطوط ا�ستراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي} في لقائه وزير الخارجية وال�سفراء
والقائمين ب�أعمال الجمهورية الإ�سالمية في الخارج  2015/11/01م.

مم ّثلو وزارة
الخارجية

 .1وزارة الخارجية وال�سفراء والقائمون بالأعمال الإيرانيون هم في الحقيقة ممثلو هذه الأ�صول
وخدمتها.
والمبادئ وجنودها َ
 .2ليعتبر الممثلون ال�سيا�سيون لإيران في الخارج �أنف�سهم مم ّثلين ومدافعين جا ّدين ومنطقيين
عن �سيا�سات النظام الإ�سالمي.

.1الإ�سالم هو معيار ال�سيا�سة الخارجية.
.2ال�سيا�سة الخارجية لإيران م�ستقاة من الإ�سالم ومنبعثة من �أهداف الثورة ومبادئها.
معالم
ال�سيا�سة
الخارجية
لإيران

.3تقوم على �أ�سا�س الم�صالح طويلة الأمد والأ�صول والقيم.
.4ال تتغ ّير بذهاب الحكومات ومجيئها على تن ّوع �أذواقها ال�سيا�سية.
.5ينبغي �أن تكون المواقف من البلدان والق�ضايا المختلفة ذات خ�صو�ص ّيات دينية.
.6ك ّل التكتيكات الدبلوما�سية يجب �أن تكون في خدمة �أ�صول ال�سيا�سة الخارجية في الد�ستور الإيراني.
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�أ�صول ال�سيا�سة الخارجية الإيرانية
.1الدعم ال�سخي للم�ست�ضعفين في العالم.

.5االلتزامات الأخوية تجاه ك ّل الم�سلمين في العالم.

�.2صيانة اال�ستقالل ال�شامل.

.6العالقات ال�سلمية المتبادلة مع الدول غير المحاربة.

.3الدفاع عن حقوق ك ّل الم�سلمين.

.7االمتناع عن � ّأي ّ
تدخل في ال�ش�ؤون الداخلية لل�شعوب.

.4عدم االلتزام واالنحياز لقوى الهيمنة.

.8دعم الكفاح العادل للم�ست�ضعفين في �أيّ مكان من العالم.

.9الرف�ض التام لال�ستعمار والحيلولة دون نفوذ الأجانب في ك ّل ال�صعد.
.10التنمية الم�ستم ّرة للعالقات مع الجيران والبلدان الإ�سالمية والأفريقية.
تنفيذ ال�سيا�سية الإيرانية
�	.1إذا �أرفقت في التنفيذ ب�أ�ساليب ذكية واعية.
 .2ي�ؤ ّدي �إلى زيادة االقتدار والت�أثير ورفع مكانة البالد وعزّة الإيرانيين واعتبارهم بين ال�شعوب.
� .3سيكون ب�إمكانها معالجة جانب مهم من م�شكالت العالم الإ�سالمي.
 .4موانع التنفيذ
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التقاع�س

الغفلة

الموانع الخارجية

عدم الفطنة

 .1تكري�س عنا�صر الق ّوة واالقتدار الوطني واالعتماد عليها.
تو�صيات
وتنبيهات
ل�سفراء
الجمهورية
الإ�سالمية
ومم ّثليها في
الخارج

 .2الدور الفاعل والحا�سم لل�شعب في البالد.
 .3الطاقات الإن�سانية الكفوءة والممتازة وال�شا ّبة والكثيرة.
 .4التط ّور العلمي والتقني المذهل.
 .5اال�ستفادة من �إمكان ّيات وفر�ص بلدان عدم االنحياز.
 .6العمل على تحقيق االقت�صاد المقاوم.
 .7االلتزام العميق لل�سفراء والمم ّثلين الخارجيين بالمعايير الدينية والروح الثورية.
�	.1إن �أمريكا جزء �أ�سا�سي من م�شكالت المنطقة ولي�ست جزء ًا من حل الم�شكالت.
 .2نرف�ض الكيان الغا�صب الزائف وندين ب�شدة الجرائم والفجائع اليومية.
 .3نقترح �إقامة انتخابات بم�شاركة كل الفل�سطينيين.

موقف
الجمهورية
الإ�سالمية من
ق�ضايا المنطقة

�أ .اجتماع الدول �ضد حكم قائم بدع ٌة خطيرة في العالم.

 .4الق�ضية ال�سورية

ب .حل الق�ضية ال�سورية هو االنتخابات.
ت .ينبغي �إنهاء الحرب واال�ضطرابات.
ث .بقطع الم�ساعدات عن المعار�ضين.

 .5تق�سيم العراق يتعار�ض تمام ًا مع م�صالح ال�شعب ،ويجب الحفاظ على وحدة العراق �أر�ض ًا و�شعب ًا.
 .6الإيقاف الفوري لجرائم ال�سعودية بحق ال�شعب اليمني ،وبدء الحوارات اليمنية  -اليمنية.
 .7ال�شعب البحريني يطالب بحق االقتراع واالنتخاب ،ونحن نعتبر مطالبتهم هذه منطقية.
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خطوط ا�ستراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي} في لقاء
ر�ؤ�ساء الجامعات ومراكز التعليم العالي  2015/11/11م.
�أه ّمية الجامعة
أهم و�سيلة للتق ّدم
.1العلم هو � ّ
واالقتدار الوطني.

.2الجامعة بمعنى �إعداد النوابغ
والنخب وتربيتهم.

.3الجامعة �أهم مركز لإعداد
مديري الم�ستقبل في البالد.

.4الحفاظ على �سرعة التق ّدم
العلمي.

.5توفير فر�ص العمل من خالل
االرتباط بين ال�صناعة والجامعة.

�.6إنّ انت�صار الثورة الإ�سالمية دفع
الجامعات نحو التق ّدم والرقي.

�.7أداء الدور في االقت�صاد المقاوم الذي ي�ستند �إلى االقت�صاد المرتكز على المعرفة.
وظيفتنا

�إذا لم نتم ّكن من الت�ص ّدي لوظيفة الجامعة ب�صورة مطلوبة �سوف يتع ّر�ض م�ستقبل البالد للخطر.
المخاطر المحدقة

موقعية �إيران العلمية

�.1إنّ الجامعة والجامعي يتع ّر�ضان لخطر ثقافي كبير
من ِق َبل الأعداء.
ُ .2ي ّ
خطط الأعداء ل�سلب الروح الثورية والعلمية من
الجامعة.

.1لقد كان لإيران دور بارز بعلمها وعلمائها في بناء
الح�ضارة الإن�سانية.

�.3أن ت�صبح الأفكار والآراء في نفو�س العنا�صر الن�شطة
والواعية والنخبة.
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�.2إيران تقف في ق ّمة الإنتاج الفكري والإنتاج العلمي
بين البلدان الإ�سالمية.

حقيقة العمل الثقافي الجامعي
بحجة العمل الثقافي.
 .1االمتناع عن �إقامة الحفالت المو�سيق ّية والمخ ّيمات المختلطة ّ
 .2معرفة قدر الأ�ساتذة الق ّيمين ال�صالحين.
� .3أن تكون للمجموعات الم�ؤمنة والمفعمة بالإيمان بالثورة والإ�سالم الكلمة العليا ،و�أن تكون الأجواء الغالبة تحت �إ�شرافهم.
 .4تربية الإن�سان الم�شتمل على ال�صفات الآتية:
الم�ؤمن

الخلوق

الثوري

�صحيحا لموقع ّية البلد
يمتلك فه ًما
ً

الواثق

المتفائل
المحب للنظام
ّ

الطموح

ذو الب�صيرة

المحب للبلد
ّ

الروحية العالية
الملتزم بالقيم

م�ؤمن باال�ستقالل الفكري وال�سيا�سي
م�ؤمن بالثقافة الإ�سالمية
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خطوط ا�ستراتيجية في تبليغ الإمام الخامنئي } ال�سيا�سات العامة ل�ش�ؤون البيئة لر�ؤ�ساء
ال�سلطات الثالث  2015/11/17م.
�إدارة البيئة
والمن�سقة
.1الإدارة ال�شاملة
ّ
ّ
والمنظمة للم�صادر الحيو ّية.

موحدة
�.2إن�شاء منظومة وطنية ّ
للبيئة.

.3التقييم ّ
المنظم لإمكان ّيات مناطق
البالد.

�.4إعداد �أطل�س الحياة البيئ ّية
للبالد.

�.5إدارة المنظومات البيئ ّية
الح�سا�سة والقيمة.
ّ

�.6إيجاد نظام ح�سابات بيئية في
البالد.

.7معرفة ظواهر بيئية جديدة
و�إدارتها.

.8فر�ض قيود قانونية ب�ش�أن
اال�ستفادة من الم�صادر الطبيعية
المتج ّددة.

.9الإلزام بمراعاة الموا�صفات
والم� ّؤ�شرات البيئية في قوانين
و�ضوابط وبرامج التنمية.

الأخالق البيئية
�.1صياغة ميثاق �أخالق البيئة.

.2ترويج الثقافة والأخالق البيئية.
�أ�سا�س هذه الأمور ومرتكزها:
القيم والأنماط الب ّناءة الإيرانية  -الإ�سالمية.
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.3م�أ�س�سة الثقافة والأخالق البيئية.

حماية
البيئة

�صون وتح�سين وتطوير الم�صادر الطبيعية المتج ّددة.
�صون الم�صادر الجين ّية واالرتقاء بها �إلى م�ستوى المعايير الدولية.
الت�صحر والأتربة والغبار.
ومواجهة التهديدات البيئية مثل
ّ
مواجهة عوامل انت�شار الميكروبات والمواد الم�ش ّعة.
الوقاية ومنع انت�شار �أنواع المل ّوثات غير الم�سموحة.
�إدارة التغ ّيرات المناخية.
�إ�صالح الظروف البيئية.
المراقبة الم�ستمرة وال�سيطرة على الم�صادر والعوامل المل ّوثة ،منها:

المل ّوثات ال�صوتية
الموجات المخ ّربة
التغ ّيرات المناخية

اعتبار تخريب البيئة جنحة والعقاب الم�ؤ ّثر والرادع لمل ّوثي ومخ ّربي البيئة و�إلزامهم بالتعوي�ض عن الأ�ضرار.

.1ال�صناعة قليلة الكربون.

تطوير االقت�صاد
الأخ�ضر ،عبر:

�.5إدارة ومياه ال�صرف.

.2الطاقات النظيفة.

.6زيادة النقل العام.

.3تعديل نمط الإنتاج.

.7تطوير النقل العام الأخ�ضر.

�.4إدارة النفايات.

.8المحا�صيل الزراعية ال�سليمة والع�ضوية.
.9تطوير نمط ا�ستهالك الماء والغذاء والمواد والطاقة.
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�.1إدارة م�ستجمعات المياه.

.3ال�سيطرة على دخول المل ّوثات.

التوازن والحفاظ
النوعي على المياه
الجوفية ،عبر:

.2ال�سيطرة على مياه ال�سيول.

.4خف�ض تبخير المياه الجوفية.

�.5إدارة عوامل خف�ض ا�ستعمال المياه الجوفية.
.4الخبرات الب ّناءة في مجال حفظ
التوازن للحياة البيئ ّية.

.1الرقي بالدرا�سات والأبحاث العلمية
البيئ ّية.
.2تطوير م�ستوى الوعي والعلم
والمعرفة البيئ ّية.

المعرفة والبيئة

.3الوقاية دون تل ّوث وتخريب البيئة.

الدبلوما�سية البيئية
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.5اال�ستفادة من التكنولوجيا البيئ ّية
الإبداع ّية.
.6تعزيز الثقافة والمعارف الدينية
للم�شاركة وتق ّبل الم�س�ؤولية االجتماعية.

.1العمل لإن�شاء وتعزيز الم� ّؤ�س�سات الإقليمية لمواجهة الغبار والأتربة العالقة
والمل ّوثات المائية.
.2تطوير العالقات وا�ستقطاب الم�شاركة والتعاون الهادف والت�أثير الثنائي ومتع ّدد
الأطراف والإقليمي والدولي في مجال البيئة.

خطوط ا�ستراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي} في قادة وم�س�ؤولي الق ّوة البحرية في
جي�ش الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية  2015/11/29م.
�أه ّمية الق ّوات البحرية
ومنطقة عملها
ُ .1يع ّد البحر مجا ًال للن�شاط الم�ؤ ّثر والتعاون
مع الأ�صدقاء.
ُ .2يع ّد البحر مجا ًال لمواجهة الأعداء.
.3الو�صول �إلى المياه الح ّرة واالت�صال
ب�أ�صقاع العالم.
.4منطقة بحر عمان و�سواحل مكران نقطة
�أ�سا�سية في �أداء م�س�ؤولية الق ّوة البحرية.
.5بخ�صو�ص �إحياء هذه المنطقة �أو�صينا
الحكومة و�سنو�صيها بالتو�صيات الالزمة.

وظيفة الق ّوات البحرية
 .1ا�ستمرار ح���االت التط ّور
وال��ت��ق�� ّدم والبناء العمقي
للق ّوة البحرية في الجي�ش.

 .4ع��ل��ي��ك��م ب��ف��ت��ح ال��ط��ري��ق
وت��م��ه��ي��ده وت��ح��ق��ي��ق ه��ذا
الأمل والم�ستقبل المن�شود.

 .2ال��ب��ن��اء ال��ع��م��ق��ي للطاقات
الإن�������س���ان���ي���ة ال�����ص��ال��ح��ة
والمتو ّثبة والمتو ّفرة على
الأفكار والإدارة ال�صحيحة.

التو�صل �إل��ى مكانة تليق
.5
ّ
بال�ش�أن التاريخي لل�شعب
الإي����ران����ي وال��ج��م��ه��وري��ة
الإ�سالمية.

 .3ال�������ص���م���ود وال���ع���زي���م���ة
الرا�سخة والتو ّكل على اهلل
والأمل بالم�ستقبل.

 .6تجاوز النواق�ص والعقبات
ال��ت��ي ُي��م��ك��ن �أن ت��و ّث��ر في
عمل الق ّوات الم�س ّلحة.
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خطوط ا�ستراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي } في بداية در�س «بحث الخارج» الفقهي
وذكرى �أربعين الإمام الح�سين 2015/11/30 Qم.
بع�ض خ�صائ�ص مدر�سة �أهل البيتP

.1المزج بين «الع�شق والإيمان»
وبين «العقل والعاطفة».

.2المزج بين الإيمان واالعتقاد
القلبي والمعتقدات الأ�صيلة مع
والحب والمو ّدة.
الع�شق
ّ

والوالئي ب�أهل
المعنوي
.3االرتباط
ّ
ّ
النبي الأكرم .P
بيت ّ

زيارة الأربعين
ُ .1تعتبر هذه الظاهرة الفريدة في
عداد ال�شعائر الإلهية.

.2ظاهرة فريدة وحركة عظيمة
وزاخرة بالمعاني.

�.3إنّ هذه الزيارة ح�سنة جارية.

الو�صايا للز ّوار الكرام
.1يجب اغتنام هذه الفر�صة المفعمة بالمعاني
والم�ضامين.
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ُ .2ن�شيد بنخوة ومح ّبة �أبناء ال�شعب العراقي
في �ضيافة ز ّوار الأربعين.

خطوط ا�ستراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي} في لقائه مع �أع�ضاء لجنة المهرجان
العالمي ل�شعر الحوزة  2015/12/21م.
ال�شعر والحوزة العلمية
 .1تتمتّع الحوزة بطاقات متن ّوعة ومتع ّددة الجوانب في الما�ضي والحا�ضر.
 .2اهت ّمت الحوزات بمقولة ال�شعر فقد كان الكثير من العلماء �شعراء كبحر العلوم وغيره.
� .3إنّ وجود ال�شعر في الحوزة العلمية وتن ّوعه وتع ّدده ال ُينافي العلم والفقاهة.
 .4ينبغي االهتمام �أكثر بال�شعر في الحوزة وتنميته وتطويره.

دور ال�شعر في الحوزة
 .1ال����ج���� ّو ال��ع��ل��م��ي ف����ي ال���ح���وزة
م�ضغوط ومك ّثف جدًّا.

 .2ال�����ش��ع��ر ب��اع��ث ع��ل��ى التن ّف�س
وال����راح����ة ف���ي ذل����ك ال��ف�����ض��اء
العلمي.

 .3بما �أنّ الفكر ه��و فكر �إ�سالمي
فينبغي �أن ي��ك��ون ال�شعر كذلك
وهذا ما ُيعطي ال�شعر ت�أثير ًا �أكبر.
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اإلمام الخامنئي} يستقبل
رئيس جمهورية روسيا االتحادية
السيد ڤيالديمير بوتين  2015/11/23م.
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وفيما يلي �أبرز ما ذكر:
رحب بتطوير التعاون «الثنائي والإقليمي والدولي»،
• ُن ّ
و ُنثني على الم�شاركة ال��م���ؤ ّث��رة لرو�سيا ف��ي ق�ضايا
المنطقة ،وخ�صو�ص ًا في �سوريا.
• ّ
الخطة الأمريكية طويلة الأم��د للمنطقة ،ب�ضرر ك ّل
ال�شعوب والبلدان ،وخ�صو�ص ًا �إيران ورو�سيا ،وينبغي
�إحباطها بذكاء وتوا�صل �أقرب.
•ال�س ّيد بوتين �شخ�ص ّية ب��ارزة في العالم المعا�صر،
ون�شكر جهود رو�سيا في المو�ضوع النووي ،لقد و�صلت
هذه الق�ضية �إل��ى نهاية ما ،لك ّننا ال نثق بالأمريكان
�أبد ًا ،و ُنراقب ب�أعين مفتوحة �سلوك الحكومة الأمريكية
و�أداءها في هذا الملف.
•م�ستوى التعاون في العالقات الثنائية ،بما في ذلك على
�صعيد ال�ش�ؤون االقت�صاديةُ ،يمكنه �أن يكون �أعلى بكثير
من الم�ستوى الحالي.
• ُي��ح��اول الأم��ري��ك��ان دائ��م�� ًا �أن يدفعوا مناف�سيهم �إلى
مواقف منفعلة ،لك ّنكم �أحبطتم هذه ال�سيا�سة.
•�إنّ ق��رارات مو�سكو وخطواتها في الق�ضية ال�سورية

�أ ّدت �إل��ى رفع اعتبار رو�سيا و�شخ�ص الرئي�س بوتين
في المنطقة والعالمُ ،يريد الأمريكان في ّ
مخططهم
طويل الأمد �أن يت�س ّلطوا على �سوريا ومن ثم يب�سطوا
�سيطرتهم على المنطقة ليتالفوا الفراغ التاريخي في
ّ
المخطط ُيه ّدد
عدم هيمنتهم على غرب �آ�سيا ،وهذا
ك ّل ال�شعوب والبلدان ،وخ�صو�ص ًا رو�سيا و�إيران.
•يحاول الأمريكيون و�أتباعهم في الق�ضية ال�سورية �أن
ُيح ّققوا بال�سبل ال�سيا�سية وعلى طاولة المفاو�ضات
�أهدافهم التي لم ُيح ّققوها بالطرق الع�سكرية ،وينبغي
الح�ؤول دون تح ّقق هذه المرامي ،عن طريق التح ّلي
بالوعي واليقظة والمواقف الف ّعالة.
•�إنّ �إ�صرار الأمريكان على رحيل ب�شار الأ�سد ،وهو رئي�س
الجمهورية القانوني والمنتخب من ِق َبل ال�شعب ال�سوري،
من جملة نقاط �ضعف ال�سيا�سات المعلنة لوا�شنطن،
فرئي�س جمهورية �سوريا �أح��رز في انتخابات عامة
�أ�صوات �أغلبية ال�شعب ال�سوري على تن ّوع اتجاهاتهم
ال�سيا�سية والمذهبية والقومية ،ولي�س من حقّ �أمريكا
�أن تتجاهل انتخاب ال�شعب ال�سوري هذا و�أ�صواته.
•ح��ول �سوريا ،ينبغي ل ّأي ح�� ّل �أن يكون بعلم ال�شعب
والم�س�ؤولين في �سوريا وموافقتهما.
•�إنّ الم�ساعدات الأمريكية المبا�شرة وغير المبا�شرة
للجماعات الإرهابية ومنها داع�ش ،من نقاط ال�ضعف

الوا�ضحة في �سيا�سات �أمريكا ،والتعاون مع البلدان
التي ال اعتبار لها في الر�أي العام في المنطقة والعالم
ب�سبب دعمها للإرهابيينّ ،
يدل على �أنّ الأمريكان ال
يتمتّعون بدبلوما�سية �شريفة.
•لهذا ال�سبب ،لي�س لدينا ولن يكون لدينا مفاو�ضات
ثنائية مع الأمريكان ال حول ال�ش�أن ال�سوري وال حول
� ّأي مو�ضوع �آخر ،با�ستثناء الملف النووي الذي كان له
الخا�صة.
بالطبع �أ�سبابه
ّ
•�إن الح ّل ال�صحيح للمو�ضوع ال�سوري ،على جانب كبير
من الأه ّمية وله ت�أثيره في م�ستقبل المنطقة ،ف�إذا لم
يجر قمع الإرهاب ّيين الذين يرتكبون هذه الجرائم في
�سوريا ،ف�ستمت ّد ن�شاطاتهم المخ ّربة �إلى �آ�سيا الو�سطى
ومناطق �أخرى.
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اإلمام الخامنئي } يستقبل
رئيس جمهورية فنزويال السيد
نيكوالس مادورو  2015/11/23م.
وفيما يلي �أبرز ما ذكر:
•�إنّ ال�سيا�سات اال�ستكبارية اليوم هي كالبل ّية الكبرى التي
ُته ّدد حياة الب�شرية ،و�إنّ ال�سبيل الوحيد لتق ّدم وانت�صار
الدول الم�ستق ّلة هو «ال�صمود» و«االعتماد على جماهير
ال�شعب» في «حرب الإرادات».
•�إنّ �أميركا كانت تعتبر منطقة �أميركا الالتينية فناءها
الخلفي� ،إال �أنّ حركة فنزويال منقطعة النظير تم ّكنت
من تحويل هذه المنطقة �إلى نقطة م�ستق ّلة وذات هو ّية.
•�إنّ الهدف من �ضغوط �أميركا على فنزويال هو تحطيم
مقاومة الحكومة وال�شعب الفنزويلي الملهمة.
•�إنّ حروب اليوم هي في الواقع «حرب �إرادات» و�ستتم ّكنون
ب�صمودكم و�صالبة الإرادات وا�ستثمار الطاقات الوفيرة
لبلدكم من التغ ّلب على الم�شاكل.
•�إنّ الإم����ام الخميني { تم ّكن بيد خالية ولكن
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ب��االع��ت��م��اد على جماهير ال�شعب والإت���ي���ان بهم �إل��ى
ال�ساحة ،من �إ�سقاط نظام الحكم المدعوم من ِق َبل
�أميركا و�أوروب��ا ،و�إنّ ال�سبيل لالنت�صار وموا�صلة نجاح
الحكومات الم�ستق ّلة هو انتهاج هذا المنهج.
•�إنّ تحقيق الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية �إنجازات
علمية وتكنولوجية باهرة رغم الحجم الهائل لل�ضغوط
والحظر المفرو�ض م��ن ِق�� َب��ل الأع����داءُ ،يم ّثل تجربة
ق ّيمة ،و�إنّ هذه التجربة تح ّققت في ظ ّل االعتماد على
ح�ضور ال�شعب ومواكبته ،و�إنّ المفتاح لح ّل الم�شاكل هو
ا�ستقطاب م�شاعر وقلوب النا�س عبر �إنجاز الأعمال
وتقديم الخدمة ال�صادقة لهم.
•�إنّ �إي��ران تعتبر تق ّدم ونجاح فنزويال بمثابة تق ّدمها
ونجاحها هي نف�سها.

اإلمام الخامنئي } يستقبل رئيس جمهورية نيجيريا السيّد
مد بوهاري  2015/11/23م.
مح ّ
وفيما يلي �أبرز ما ذكر:

•�إنّ التعاون بين البلدان الإ�سالمية للدفاع عن هو ّية الإ�سالم والم�سلمين �ضرورة �أ�سا�سية ،فالتحالفات العالمية التي
ت ّدعي محاربة الت ّيارات الإرهابية ال ُيمكن الوثوق بها �إطالق ًا ،لأنّ هذه العنا�صر المخ ّربة وخ�صو�ص ًا �أمريكا هي التي
تقف وراء كوالي�س �إيجاد ه�ؤالء الإرهاب ّيين من قبيل داع�ش ودعمهم.

مق�ص واحد؛ على البلدان الإ�سالمية
•�إنّ «�أعداء الإ�سالم العلن ّيين» و«�أعداء الإ�سالم الذين ُيعادونه با�سمه»� ،شفرتي ّ
مقابل ه�ؤالء الأعداء الخطرين �أن يزيدوا تعاونهم ل�صيانة هو ّيتهم وم�صالحهم.

•�إنّ من الخط�أ عقد الأمل على التعاون مع �أمريكا والغرب وم�ساعدتهما لمحاربة الت ّيارات الإرهابية مثل داع�ش
وبوكوحرام ،فطبق ًا لمعلومات دقيقة ف�إنّ الأمريكان وبع�ض البلدان الرجعية في المنطقة ي�ساعدون داع�ش في العراق
ب�شكل مبا�شر ،و ُيمار�سون دور ًا مخ ّرب ًا.

•تعزيز العالقات بين البلدان الإ�سالمية ال يعني �إلغاء العالقات مع �سائر البلدان ،فللجمهورية الإ�سالمية الإيرانية
عالقات وا�سعة مع ك ّل البلدان با�ستثناء �أمريكا والكيان ال�صهيوني ،لك ّننا نعتقد �أنّ البلدان الإ�سالمية يجب �أن
تتقارب من بع�ضها �أكثر.

•�إنّ �إمكان ّيات وفر�ص التعاون والتوا�صل بين البلدين كثيرة ،ويجب ت�شخي�ص هذه الإمكان ّيات والفر�ص ،وتبادلها بين
البلدين.

101

اإلمام الخامنئي } يستقبل رئيس جمهورية العراق السيّد فؤاد
معصوم  2015/11/24م.

وفيما يلي �أبرز ما ذكر:
•�إنّ عمق العالقات بين البلدين وال�شعبين الإيراني
والعراقي ذو جذور تاريخية تتجاوز حالة العالقات بين
ال�ضروري
بلدين جارين �أو في منطقة واح��دة ،ومن
ّ
�صيانة الوحدة الوطنية في العراق ،وال�شعب العراقي
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�شعب كبير و�صاحب تاريخ عريق ،ويتمتّع ب�إمكان ّية
مه ّمة ج ّد ًا تتم ّثل بوجود �شباب �أقوياء وواعين ،وينبغي
اال�ستفادة م��ن ه��ذه الإمكانية لإي�صال ال��ع��راق �إل��ى
مكانته الالئقة.
•العالقات الأخو ّية وال�صميم ّية والو ّدية بين ال�شعبين

الإيراني والعراقي على الرغم من ثمانية �أع��وام من
الحرب التي فر�ضها �ص ّدام بتحري�ض من الأجانب ،هي
ظاهرة عجيبة.
•�إنّ م�سيرة مرا�سم الأرب��ع��ي��ن ن��م��وذج ل��ه��ذه العالقة
ق�صر ب�شيء من
ال�صديقة ،حتّى �أنّ �شعب العراق ال ُي ّ
�إنفاق ومح ّبة ومو ّدة في ا�ستقبال الز ّوار الإيرانيين.
•على الم�س�ؤولين في �إي��ران والعراق �أن ينتفعوا من
هذه الأجواء والفر�صة لم�صالح البلدين �إلى �أق�صى
حد.
ٍّ
•في بنية الحكومة العراقية يتمتّع رئي�س الجمهورية
خا�صة ،و ُيمكنه �أن ُيمار�س دور ًا م�ؤ ّثر ًا في تقليل
بمكانة ّ
الخالفات وتكري�س الوحدة.
•عا�ش �شعب العراق ب�شيعته و�س ّنته وكرده وعربه قرون ًا
طويلة بع�ضه �إل��ى جانب بع�ض دون �أ ّي��ة م�شكلة ،لكن
بع�ض بلدان المنطقة للأ�سف وكذلك الأجانب ي�سعون
لت�ضخيم االخ��ت�لاف��ات ،ح��ي��ث ي��ج��ب ال��وق��وف بوجه
هذه الحالة ،وتج ّنب �أ ّي��ة ذرائ��ع ُتم ّهد الأر�ضية لبروز
الخالفات.
•ينبغي �أن ال تكون الأجواء بحيث يتج ّر�أ الأمريكان على
التح ّدث علن ًا عن تق�سيم العراق.
��ري و�صاحب تاريخ
•لماذا يجب �أن يتج ّز�أ بلد كبير وث ّ

من �آالف ال�سنين كالعراق ،ويتح ّول �إلى مناطق �أ�صغر،
ليكون دوم ًا عر�ضة للخالفات والنزاعات؟
•�س ُي ّ
نظم الم�س�ؤولون العراق ّيون بالت�أكيد العالقات
الخارجية مع البلدان الأخ��رى ،بما فيها �أمريكا،
على �أ�سا�س م�صالح ال�شعب والبلد ،ولكن ينبغي
عدم ال�سماح للأمريكان ب�أن يت�ص ّوروا العراق وك�أ ّنه
ال�شخ�صي ،ف ُي�ص ّرحوا ب� ّأي �شيء ويقوموا ب�أ ّية
ملكهم
ّ
خطوة.
•ع��راق ال��ي��وم بف�ضل �شعبه الكبير و�شبابه الأق��وي��اء
الواعين يختلف عن عراق الما�ضي تمام ًا ،لقد ا�ستيقظ
�شباب العراق الآن واكت�شفوا قدراتهم وق ّوتهم ،ومثل
ه�ؤالء ال�شباب لن ير�ضخوا �أبد ًا لهيمنة �أمريكا.
•�إنّ الق ّوات ال�شعبية العراقية المتط ّوعة في الحرب �ض ّد
داع�ش مظهر بارز ل�صحوة ال�شباب العراقي وقدرتهم،
وينبغي اال�ستفادة �أك��ث��ر م��ن ال�سابق م��ن �إمكان ّيات
وقدرات ال�شباب العراقي لإي�صال هذا البلد �إلى مكانته
الالئقة.
•الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية على ا�ستعداد لنقل
تجاربها وقدراتها العلمية والتقنية والدفاعية والخدمية
�إل��ى ال��ع��راق ،ويجب ال�سعي �إل��ى رف��ع م�ستوى التعاون
االقت�صادي بين البلدين.
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الثروة الب�شر ّية
ث ّمة كلمة لطالما ك ّررناها ولن ُن�سهب فيها
حالي ًا ،وهي المخزون الهائل للطاقات الب�شرية .ف�إنّ
ما يتمتّع به � ّأي بلد من طاقات ب�شر ّيةُ ،ي�ش ّكل ثروة
عظيمة لذلك البلد ،ال �س ّيما �إذا ما كانت هذه
الطاقات �شا ّبة وذكية.

اف�سحوا المجال �أمام الطاقات
 فال بد �أن ُيف�سح المجال لل�شاب النخبة للعمل،لي�شعر ب�أ ّنه مفيد ونافع .ف�إنّ هذا هو الذي يح ّثه
على موا�صلة الطريق وعلى البقاء في بيته وبلده
والعمل من �أجل وطنه .فافتحوا المجال للعمل.
 ال�شاب النخبة...ال ب ّد و�أن ُتتاح له فر�صة الظهوروال��ب��روز ،و�أن ي�شعر ب���أ ّن��ه ق��د حظي بالعناية
واالهتمام والتكريم ،و�أ ّن��ه ُيع َّول عليه ،وهذا ما
يجب �أن ي�ست�شعره عملي ًا.
فقرات �أ�سا�سية وا�ستراتيجية في ق�ضايا حيوية في �إيران والعالم
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ال�شهداء ُيحقّقون لنا الأمن
ف�إنّ ه�ؤالء (ال�شهداء) يعملون بال �ضجيج على �إر�ساء الأمن لي ولكم،
بال ا�سم وال ر�سم ومن دون اكت�ساب � ّأي �شهرة؛ �إال القليل منهم الذين قد
ذاع �صيتهم وا�شتهر �أمرهم .و�إنّ المكان الخالي من الأمن� ،سيخلو من
الجامعة ومن الدرا�سة ومن البحث العلمي ومن بناء الذات.
محاربة روح ّية اال�ستعالء
رجحوا روح ّية الجهاد على روح ّية اال�ستعالء .ف���إنّ �أح��د الأخطار
ِّ
خا�صة هو ال�شعور باال�ستعالء والتف ّوق
المحدقة بالذين يمتازون بميزة ّ
على ك ّل من �سواهم ،وهذا خطر كبير ومر�ض قد �أل ّـم بمثل هذا الإن�سان،
فال ت ََذروا هذا المر�ض ي�ست�شري فيكم.

ب����������ن����������اء
المجتمع وترك الهجرة
ب���د ًال م��ن �أن ته�ضمكم المعدة
القا�سية للمجتمعات الأجنبية ،قوموا
ببناء مجتمعكم وتنظيم عقله و�شبكة
�أع�صابه وهيكله العظمي .وه��ذا من
دواع��ي الفخر وال�شرف ،فابذلوا
جهودكم من �أجل بلدكم.

عدم االنبهار بالغرب
 التو�صية الأخيرة هي �أن ال ُيبهر الغرب �أعينكم� .صحيح �أنّ الغرب ّيين في الوقت الراهن قد �سبقونا بكثير من الناحيةالعلمية والتقنية ،ولكن ال ينبغي �أن ي�أخذ هذا ال�سبق بمجامع قلوبكم .لماذا؟ لأ ّنكم �أعلى منهم.
	�إنّ الفارق ما بين �أمريكا بعد � 35أو � 40سنة من ا�ستقاللها وبين �إيران بعد � 35سنة من انت�صار الثورة الإ�سالميةكالفارق ما بين ال�سماء والأر�ض ،و�أنتم ت�سبقونهم ب�أ�شواط .و�إنّ العمر الذي تحتاجون �إليه لبلوغ هذه المرتبة من
الح�ضارة الما ّدية �أق ّل بكثير من العمر الذي ق�ضاه الغرب للو�صول �إليها ،هذا ف�ض ًال عن الم�سائل المعنوية .فال
ُيبهر ّنكم الغرب.
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الحذر من فرار الأدمغة
من الأخطار الأخرى :تعريف النخب وتقديمها للأيادي الخارجية ،وهذا ما
هو موجود بالفعل ،حيث ت�صلني بع�ض التقارير والأنباء التي ُتفيد ب�أنّ البع�ض
يقوم بالتح ّري والفح�ص ،للعثور على النخب؛ ال لأجل ت�شجيعهم وتربيتهم في
الداخل ،و�إ ّنما لأجل تعريفهم للأيادي الخارجية ،و ُي�صبح ه�ؤالء بمنزلة وا�سطة
لهجرة النخب ،وعلى ح ّد التعبير ال�شائع «فرار الأدمغة».

االقت�صاد المقاوم
االقت�صاد المقاوم اقت�صا ٌد ذات ّ��ي المنحى ،واقت�صا ٌد قائم
على دعائم قويمة في الداخل بحيث ال ُتزعزعه الهزّات الدولية والعالمية
أهم الركائز الأ�سا�س ّية
واالقت�صادية؛ هذا هو االقت�صاد المقاوم .و�إنّ من � ّ
لهذا االقت�صاد ،هي االقت�صاد المبني على المعرفة ،والم�ستند
�إلى العلم ،وهذا �أم ٌر بالغ الأه ّمية.

اكت�شاف المواهب العلمية
�إنّ اك��ت�����ش��اف ال��م��واه��ب في
ال��م��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ي��ة وال��ث��ان��وي��ة
ه��و �أم��� ٌر ف��ي غاية الأه�� ّم��ي��ة ،لأ ّن��ه
ُي��ر���ش��دن��ا �إل���ى النخب الحقيقية
وال��ن��واب��غ .وع���اد ًة ما يكون ه���ؤالء
ق ّلة في ك�� ّل مجتمع ،وكثير منهم
ولعدم �شهرتهم ،ينعدم ت�أثيرهم
ب��ال��ك��ام��ل ،ب���ل وي��ن��دث��ر ذك��ره��م
وي�ضمح ّل ا�سمهم ،وذل��ك لعدم
اكت�شافهم.

ال�صبر واال�ستقامة ي�صنعان الن�صر
�أينما تح ّركت ال�شعوب و�صمدت و�صبرت وا�ستقامت ،ال محالة �سيكون الن�صر حليفها؛ وهذا �أمر ي�صدق في ك ّل مكان.
و�أ ّما �إ�شكال ّية العمل الجهادي الذي ي�ؤول �إلى الهزيمة؛ ف�إنّ ال�شعوب �إ ّما �أن تفقد تح ّملها و�صبرها وتتخ ّلى عن ثباتها
و�صمودها ،و�إ ّما �أ ّنها تفتقد �إلى القيادات القادرة على �إدارتها ب�شكل �صحيح.
106

الجامعات ت�سير اليوم نحو الرقي
لقد كانت الجامعات ذات يوم بمنزلة قنطرة للعبور �إلى الغرب ،يدخل ال�شاب �إليها �أم ًال باالنخراط بعدها في �أح�ضان
الغرب� ،أو من كان منهم ذا موهبة وكان وجوده مثمر ًا ُي�صبح ّ
محط ا�ستقطاب الغرب ّيين ويعمل لخدمتهم ،و ُي�صبح البع�ض
هنا و�سيط ًا ومر ّوج ًا للمل ّذات الدنيوية �أو غارق ًا فيها .والجامعات اليوم ال ت�سير بهذا االتجاه ،و�إ ّنما هي �س ّلم للرقي �إلى
الـ ُم ُثل العليا.
الغفلة �آ ّفة التعبئة الثانية
الآ ّف��ة الثانية هي الغفلة .ف�إ ّنها واحدة
من الأم��ور التي تترتّب على ال��غ��رور ،لأنّ
المرء �إذا ما اغت ّر كثير ًا بق ّوته وقدراته
و ِق�� َي��م��ه� ،سير�ضى ويطمئن م��ن نف�سه،
وبالتّالي �س ُي�صاب بالغفلة .فال تغفلوا،
ولتنظروا دوم�� ًا ب�أعين مفتوحة و�أب�صار
ثاقبة.

ماه ّية التعبئة
�إنّ للتعبئة تعريفها المح ّدد :فالمراد منها هم �أبناء
ال�شعب الذين يوجدون في و�سط ال�ساحة ب�أهداف �إله ّية �سامية
وب��روح مثابرة ال تعرف الكلل والملل وفي ك ّل مكان يتط ّلب الأم��ر،
وينزلون بك ّل قدراتهم وطاقاتهم �إل��ى الميدان ،وال يهابون
المخاطر التي تعتر�ض الطريق؛ �أي �إ ّن��ه��م حملوا
�أرواحهم على �أك ّفهم.

و�ص ّيتي لل�شباب؛ موا�صلة الدرا�سة العملية
طلب الجامعات ّ
تو�صيتي �إلى ال�شباب�... ،أن ُيتابع ّ
وطلب المدار�س درا�ستهم ج ّيد ًا .ف�إنّ العلم باعث على االقتدار،
رجحوا الأهداف
و�إنّ العلم والمعرفة من � ّ
أهم مك ّونات االقتدار الوطني ،فعليهم �أن يوا�صلوا درا�ساتهم العلمية ،و�أن ُي ّ
العا ّمة على الرغبات ال�شخ�ص ّية ،و�أن يزيدوا من ب�صيرتهم يوم ًا بعد �آخر تجاه الأو�ضاع الراهنة والحقبة التاريخية
القريبة ،و�أن يتم ّكنوا من مراقبة الم�شهد الذي يجري في العالم المعا�صر.
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هدف الأحزاب في الغرب
�إنّ الهدف ال��ذي ّ
تتوخاه الأح���زاب الغربية وبتبعها
الأحزاب الموجودة في ك ّل العالم هو الإم�ساك بزمام ال�سلطة،
كر�سي الحكم ،ثم ي�شرع
وهذا يعني �أنّ الحزب ُينا�ضل بغية التر ّبع على
ّ
الحزب الآخر بالكفاح النتزاع الحكم من يديه .وفي الحقيقة ف�إنّ
الأحزاب التي ُيطلق عليها اليوم عنوان الحزب في العالم ،ال
ُت�ش ّكل الأر�ضية لمتابعة المفاهيم والمعارف ال�سامية
التي ي�ؤمن بها نف�س ذلك الحزب.

ك ّلما �صعدنا ك ّلما وجب الحذر
�إذا بلغ مرتبة بلعم بن باعورا  -ذلك
�ستجاب �إذا دعا ،وال ُير ُّد له
الرجل الذي ُي
ُ
طلب و�س�ؤال عند اهلل -فقد ّ
يزل ويهوى.
وه��ن��اك ط��ري�� ٌق مرتفع ي�صعد بكم �إل��ى
الأعلى .وفي جميع اللحظات والحاالت
والخطوات التي تقطعونها نحو الأعلى،
ه��ن��اك ه��اوي��ة ت��ح��ت �أق��دام��ك��م ،وك ّلما
خطوتم خطوة �إلى الأعلى ،كانت الهاوية
�أ���ش�� ّد و�أق�����س��ى و�أخ��ط��ر ،م�� ّم��ا ي��دع��و �إل��ى
�ضرورة المراقبة والحذر.

اال�ستكبار ال�سيا�سي واالقت�صادي
ج�سد اال�ستكبار في هذا اليوم ،غير �أنّ هذا يرتبط بالجهاز ال�سيا�سي لال�ستكبار،
وقد ذكرتُ �أنّ �أمريكا هي التي ُت ّ
يخت�ص بالجهاز ال�سيا�سي [وح�سب] ،بل قد يكون الجهاز المالي �أكبر �أه ّمية و�أ�ش ّد ت�أثير ًا ،كال�شركات
واال�ستكبار ال
ّ
ال�ضخمة والر�أ�سماليين الكبار في العالم الذين هم في الأغلب من ال�صهاينة.
التعبوي
�سمات
ّ
�إنّ من �سمات التعبئة وخ�صائ�صها هي الح�ضور الوا�سع الذي يجب الحفاظ عليه ،في مختلف ال�ساحات الع�سكرية
والعلمية والف ّنية ...وكذا في ال�ساحة التقنية ،و�أخير ًا في الم�سائل االقت�صادية.
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النفوذ الجزئي
النفوذ على نمطين :نفوذ جزئي وفردي ،ونفوذ جناحي تياري .فللنفوذ الجزئي نماذج كثيرة ،وهو يعني �أن يكون
بوجه مق َّنع قد ّتم تجميله وتزيينه في داخل
فيد�سون �شخ�ص ًا ٍ
لكم على �سبيل المثال مركز� ،أو �أن تكون لكم م�س�ؤوليةّ ،
مجموعتكم ،فتت�ص ّورون �أ ّنه �صديقكم ،والحال �أ ّنه لي�س ب�صديق ،ليتم ّكن عبر ذلك من تحقيق �أهدافه.
التعبئة ظاهرة بالغة الأه ّمية
�إ ّنني �أعتبر التعبئة في غاية الأه ّمية ،و�أراه��ا ظاهرة تتّ�سم ببالغ
الأه ّمية والت�أثير والبركة والم�ستقبل الم�شرق ،و�أعتقد �أنّ ما ُي َبذل من
وجه �إليها من �إ�ساءة وت�شويه ،لن تزلزل قوات
جهود و�أعمال ،وما ُي ّ
التعبئة ،و�سوف تزداد ت� ّأ�ص ًال وتج ّذر ًا �إن �شاء اهلل يوم ًا بعد �آخر.
الت�سرب �إلى التعبئة
منع الآ ّفات من
ّ
لقد كانت التعبئة ذات يوم غر�سة دقيقة رقيقة ،و�أ�صبحت اليوم �شجرة
با�سقة عظيمة ،و�سوف تكون بعد اليوم �أ�صلب عود ًا بف�ضل اهلل ،ولكن يجب
عليكم �أن ُتراقبوا هذه ال�شجرة القوية ّ
لئل تت�س ّرب �إليها الآ ّفات.

النفوذ
الت ّياري
لكن الأخطر من ذلك هو
النفوذ التياري .و�أعني به ت�أ�سي�س
�شبكات في و�سط النا�س عبر الأموال،
وهنا يت�ضح دور الأم��وال ودور الأبعاد
يتم
االقت�صادية .وت�أ�سي�س ال�شبكة ّ
في الأغلب عبر و�سيلتين :الأولى
المال ،والثانية المغريات
الجن�سية.

التعبئة هي متاري�س مواجهة العد ّو
ه�ؤالء الذين يعمدون في �شتّى القطاعات وبمختلف الأ�ساليب �إلى توجيه التهمة للتعبئة بالت�ش ّدد والتط ّرف و�أمثال
يتم تكميله بوا�سطتهم ،لأنّ التعبئة هي
ذلك� ،إ ّنما ُيع ّبدون طريق النفوذ في حقيقة الأمر ،و�إنّ م�شروع النفوذ واالختراق ّ
من متاري�س المواجهة للعد ّو ،وال ينبغي ت�ضعيف هذا المترا�س الح�صين.
109

المناف�سة على الدنيا �آ ّفة التعبئة الثالثة
الآ ّفة الأخرى هي الدخول في مناف�سات وم�سابقات الإمكانات الدنيوية وزخارفها ،فهي م�سابقة بالتالي ،حيث الم�سارعة
والجري بح ًثا عن زخارف الدنيا وبهارجها ،وعن المزيد من الأمور الكمالية ،وعن الرفاه والعي�ش الأف�ضل ،والربح الأكثر.

التعبوي
�أولو ّية
ّ
الإعرا�ض عن الذنوب
وم��ا هي �أول��و ّي��ات التعبئة في هذا
اليوم؟ �إ ّنها التقوى والطهارة في الدرجة
الأولى .و�إنّ و�ص ّية ك ّل العظماء من �أرباب
المعنى -الذين قد ت�ش ّرفنا بخدمة
البع�ض منهم -هي الإعرا�ض
عن الذنوب.

امتالك التعبوي للب�صيرة
التو�صية الثانية هي الب�صيرة ...فال ب ّد من تعزيز الب�صيرة
يوم ًا بعد يوم ،ومعرفة الم�شهد الداخلي ،والوقوف على مجريات
الأحداث في الداخل ،ففي �أي المواطن يتل ّم�س الإن�سان وجود العد ّو؟
الم�ضي ُقدم ًا باطمئنان قلب وراحة بال؟
وفي � ّأي المواطن ي�ستطيع
ّ
هذه هي الب�صيرة المتم ّثلة بمعرفة مكانتنا في العالم المعا�صر.
حماة الإرهاب هم حلفاء الغرب
نرى �أنّ حماة الإره��اب التكفيري العلنيين المعروفين كانوا
دائم ًا في ع��داد حلفاء الغرب على الرغم من �أنّ �أنظمتهم هي
�أكثر الأنظمة ال�سيا�سية تخ ّلف ًا ،بينما تتع ّر�ض �أكثر الأفكار رياد ًة
وا�شرا ًقا ،والنابعة من ال�سيادة ال�شعبية الحيوية في المنطقة �إلى
القمع بك ّل ق�سوة.

�أمريكا تدعم الإرهاب التكفيري
العنف كان  -للأ�سف  -مدعوم ًا على الدوام من ِق َبل بع�ض القوى الكبرى ب�شكل م�ؤ ّثر وب�أ�ساليب متن ّوعة .ق ّل ما يوجد
اليوم من ال علم له بدور الواليات المتّحدة الأمريكية في تكوين وتقوية وت�سليح القاعدة ،وطالبان ،وامتداداتهما الم�ش�ؤومة.
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داع�ش ثمرة الثقافات الم�ستوردة
�إ ّن��ن��ي ال �أُن��ك��ر �أه ّمية التبادل الثقافي وقيمته .فهذا
التوا�صل ،ك ّلما ح�صل في ظروف طبيعية حظي باحترام
المجتمع المتل ّقي له ،و�إ ّنه ينتج النمو واالزدهار والإثراء .وفي
المقابل ف�إنّ التبادل والعالقات غير المن�سجمة والمفرو�ضة
لطالما ج ّرت الف�شل والخ�سائر الفادحة .بمنتهى الأ�سف
ّ
منحطة مثل «داع�ش» هي ثمرة
يجب �أن �أقول� ،إنّ جماعات
مثل هذه العالقات الفا�شلة مع الثقافات الم�ستوردة.

جهوز ّية
التعبوي وا�ستعداده
ّ
اال�ستعداد والجهوز ّية وال��ت��� ّأه��ب هي
الأخرى من ال�شرائط الالزمة والتو�صيات الواجبة
التي ال ب ّد و�أن نو�صي بها �إخواننا و�أخواتنا في ق ّوات
التعبئة� ،إذ يجب �أن يكون المرء على �أُ ْه َب ِة
اال�ستعداد.
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الإمام هبة اهلل �إلينا
ال�شعوب التي تتمتّع بقيادات جديرة �صالحة ،فهي
تتح ّمل ال�صعاب وال�شدائد ،ولك ّنها �إلى جانب ذلك،
ت�سعى الكت�ساب الوعي والب�صيرة الجتراح الحلول
وتعزيز المعتقدات ال�صحيحة والمنطقية؛ وال�شعب
الإيراني يدخل في زمرة هذه ال�شعوب .فقد ّ
تف�ضل اهلل
�سبحانه وتعالى على هذا ال�شعب ،ومنحه هبة كبرى
تتم ّثل بقيادة الإمام الخميني العظيم ،الذي بثّ الوعي
في ال�شعب ،ومنحه الب�صيرة ،وتح ّمل ال�شدائد بنف�سه.

كلمات في الإ�سالم المح ّمدي الأ�صيل ،ونهج وفكر الإمام الخميني

{
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�أمريكا وراء ّ
كل ال�شرور
ال�شعب كان قد عرف و�أدرك �أن �أمريكا هي التي تقف
وراء الجرائم التي ُترتَكب بح ّقه وبحقّ البلد في الداخل.
لقد قال �إمامنا الخميني الجليل في بداية اندالع النه�ضة
الإ�سالمية عام 1963م�« :إنّ الرئي�س الأمريكي اليوم هو
�أكثر �شخ�ص ّية مكروهة في �إيران» .حيث طرح هذا المفهوم
على ال��ر�أي العام ،وب ّين للنا�س �أنّ �أمريكا تقف وراء ك ّل
ال�شرور والم�ؤامرات.

فن و�إبداع الإمام
التعبئة ّ
الخميني {،
ف��نّ و�إب���داع الإم��ام
ّ
حيث �أ�س�س التعبئة من �صلب ال�شعب.
ف���إ ّن��ه��ا لي�ست م��� ّؤ���س�����س��ة مف�صولة عن
النا�س ،و�إ ّن��م��ا هي متك ّونة من مختلف
�شرائح ال�شعب الذين ينتمون �إل��ى هذه
ال��م��ن��ظ��وم��ة ف��ي ال��ج��ام��ع��ات وال���م���زارع
والأ�سواق والأجهزة المختلفة الحكومية
وغير الحكومية .والتعبئة في الحقيقة
ُتعتبر ا�صطفا ًء خ��ا�ّ��ص�� ًا م��ن بين �أبناء
ال�شعب لتكون مم ّثلة عنه .وهذه هي ما
وتو�سعت
� ّأ�س�سها الإمام { ،فتنامت ّ
ي��وم�� ًا بعد ي��وم ،وظ��ه��رت ب�صورة ب��ارزة
عظيمة مذهلة.

معرفة العد ّو الحقيقي
�إنّ ما دفع بالإمام الخميني { �أن ُيك ّرر قائ ًال� :ص ّبوا ك ّل
هتافاتكم �ض ّد �أمريكا ،هو �أن ُتق ّللوا من هتافاتكم [اختالفاتكم]
بع�ضكم �ض ّد بع�ض .وال �أق��ول لكم ات��رك��وا االنتقاد؛ ك�لا ،ف���إنّ
المجتمع مجتمع ح ّر ،ويحمل �أفكار ًا ح ّرة ،ويحقّ له االنتقاد ،وهذا
مدعاة للتق ّدم ،ولكن ال ينبغي �أن نخلط بين العد ّو الرئي�سي والعدو
من الدرجة الثانية وال�صديق الذي لي�س بعدو ،و�إ ّنما نختلف معه
في وجهات النظر ،ف�إنّ العد ّو الرئي�سي يقبع في مكان �آخر.

معجزة الإمام الخميني{

�إنّ انت�صار الثورة الإ�سالمية بقيادة الإم��ام الخميني
ٍّ
تجل لمعجزات الطاقات الب�شرية ،ف��الإم��ام الخميني الجليل
باتكاله على القدرة الإلهية وبقدراته ونفوذه الفذ جعل محيط
ال�شعب يتالطم ،وا�ستطاع �إ�سقاط نظام �سيا�سي تابع عميل له
الكثير من الإمكان ّيات والقدرات.

{

113

لقد خرج مسيحيّو إيران
مرفوعي الرأس من
الثورة والحرب

ق�صة �أو حادثة تبرز جانب القدوة في �شخ�صية �سماحته
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لقاء الإمام الخامنئي } مع عائلة ال�شهيد الآ�شوري
«روبرت الزار»
التاريخ06/10/1394 :هـ� .ش27/12/2015 - .م.

 ...كان البيت �صغير ًا ج ّد ًا ،و�أ ّم ال�شهيد قلقة؛ لأنّ
�أرفع م�س�ؤول في البالد �سيدخل منز ًال �صغير ًا كهذا.
كان �أخوا ال�شهيد �آلفرد و�ألبرت يجل�سان �إلى جانب
تعجبنا عندما دخلنا ور�أينا على حائط منزل
�أ ّمهماّ .
م�سيحي �إط��اري �صورتين� ،إحداهما ل�صورة ال�شهيد
روبرت الزار ،والأخرى ل�صورة الإمام والقائد ،وهما
�إطاران باهتا اللون وقديمان...
يتق ّدم �أح��د الم�س�ؤولين وي��ق��ول« :ي��ا ح��اج��ة! هل
قلت �أري���د �أن �أرى
تذكرين ال��ع��ام 2007م عندما ِ
القائد؟ وها هو القائد الآن في منزلكم.»...
 ...وف���ي �أث���ن���اء ه���ذه الأح���ادي���ث ي�����ص��ل الإم����ام
الخامنئي ،فتذهب الأم لال�ستقبال ،ويتق ّدم الأبناء
و ُيق ّدمون االحترام ،تقول الأم« :ال�سالم عليك ،ال�سالم
على �شعب �إيران ك ّله».
يقول �سماحته« :حفظكم اهلل!».
فتُجيب الأم« :تحت ظ ّلكم!».
فيدعو �سماحته« :ح�شر اهلل ولدكم مع �أوليائه».
ويجل�س الجميع وتقول �أ ّم ال�شهيد« :لقد امتلأ

بيتي ال�صغير! لقد ُ�سررت كثير ًا لت�شريفكم .»...ولكن
العبرة ال ت�سمح لها ب�إكمال كالمها ،فتمكث لحظة ثم
تتابع« :كنت �أقول للجميع :القائد لي �أنا �أي�ض ًا! �أوهل
هو للم�سلمين فقط؟ هو للجميع».
فيعتذر �سماحته لت� ّأخرهم في المجيء ،ويبرز
�سروره لح�صول هذا اللقاء في ليلة عيد الآ�شور ّيين.
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«بقيت �أيام النتهاء
ي�س�أل عن ال�شهيد ،ف ُيجيب �آلفرد:
ْ
خدمته للعلم� ،إال �أ ّنه لم يقبل �أن يرجع ،وقد ا�ست�شهد
بعد قرار الأم��م المتحدة .قالوا �أ ّو ًال �إ ّن��ه ُ�أ�سر ،وبعد
م ّدة عندما ذهبنا �إلى منزل رفيق �سالحه ،فقد كان
يقول :كان خلف المدفع ّ
الر�شا�ش حتى �آخر لحظة،
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ومهما ُقلنا فلنتراجع� ،إال �أ ّنه لم يتراجع ،حتى �سقطت
قذيفة هاون على د�شمتنا وجرح ،ف�أ�سرونا ،قالوا لي:
�أين البقية؟ ُقلنا :لم يبق �أح��د! ف�ضربوني ب�أخم�ص
علي ،وا�ستعدت وعيي
البندقية على ر�أ�سي حتى �أُغمي ّ
في بعقوبة ،ف�س�ألت :هل �أح�ضرتم �أحد ًا معي؟ قالوا:

ال!» وهذه ق�صة بداية ثماني �سنوات من فقدان �أ ّمي
ل ّأي خبر عن ولدها ابن االثنين والع�شرين عام ًا.
يقول �سماحته :هذا يبعث على الفخر ،لي�س فقط
لعائلة ال�شهيد ،بل للوطن ب�أكمله ،وي�شير �إلى �أمن البلد
النا�شئ من هذه الت�ضحيات ،ثم يقول م�شير ًا �إلى �أ ّم
ال�شهيد :وه��ذا يعرفه الجميع ،لكن الأم��ر المهم هو
�أنّ خلف هذه الت�ضحية ت�ضحية هذه ال��م��ر�أة ،فهذه
الروح ّية ذات قيمة كبيرة ،ف�أحيان ًا يتزلزل �شخ�ص
�إل��ى درج��ة �أ ّن��ه يمنع الآخ��ري��ن من متابعة طريقهم،
ولكن ر�ضى الأم والأب ،ومن ثم �صب ُرها يخلق هذا
الجو .و�أينما �أذهب ف�إنّ روح ّيات الأ ّمهات تكون غالب ًا
�أف�ضل من روح ّيات الآباء ،فنحن الرجال ال ن�ستطيع
�أن نفهم �أحا�سي�س الأ ّمهات ،فالآباء ُيح ّبون �أبناءهم
�أي�ض ًا ،ولكن الأم تختلف.
في�صدق �آلفرد كالم �سماحته قائ ًال« :ذهبتُ �إلى
م� ّؤ�س�سة «معراج» وعندما ر�أيتُ الجثمان ،عرفته ،فقد
كان �أخي ج�سيم ًا ج ّد ًا ،لقد تع ّرفت �إليه من عظامه،
ولك ّنهم قالوا :يجب �أن ت�أتي �أ ّمه لتتع ّرف �إليه».

وتخرج الأم من ذكرياته لتقول« :لقد كان ولدي
بط ًال».
ثم ي�أخذ الإمام الخامنئي بالكالم مج ّدد ًا ويقول:
«الأق ّلية الم�سيحية من الأرم��ن والآ�شوريين خرجت
من الثورة والحرب مرفوعة الر�أ�س ،بو�صفها �إيرانية،
وفية ،عاقلة ،ب�صيرة ،و�شجاعة».
فتقول �أ ّم ال�شهيد ال��ت��ي خ��رج��ت �شيئ ًا ف�شيئ ًا
من ده�شة �أول اللقاء« :عقدوا م�ؤتمر ًا �صحف ّي ًا في
كرمان�شاه ،فقلتُ � :أنا ال �أتك ّلم الفار�سية ج ّيد ًا .قالوا:
ال م�شكلة! وقد تح ّدثت �أف�ضل من الجميع! قلتُ  :يجب
�أن ي�ضع الم�سلمون والم�سيح ّيون �أيديهم ب�أيدي بع�ض
لنبني �إي���ران .وق��ل��تُ � :أعطوني �سالح ًا لأذه���ب �إل��ى
الحرب».
فينظر �سماحته وي��ق��ول« :ل��و �أع��ط��وه��ا لذهبت!
فروح ّيتها قو ّية .»...وهنا �أذاب �صوت ال�ضحك جليد
اللقاء .و ُتتابع الأم« :كنتُ �أدع��و اهلل �أن �أرى �ص ّدام
يوم ًا ،»...ولك ّنها حنونة �إلى درجة �أ ّنها لم ُيطعها قلبها
�أن ُتكمل فعل الجملة ،فتمكث لحظة وتقول مختنقة
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بعبرتها« :ر�أيته ،وا�سترحت!» ،ولم ت�سمح لدموعها
باالنحدار ،فتكمل« :ولأ ّننا لم نكن �أهل حرب ،جا�ؤوا
�إلينا وفعلوا هذا ،»...في�صدق �سماحته كالمها قائ ًال:
«�إ ّنهم كذلك! فهم ال يقدرون على تح ّمل ا�ستقاللنا».
قالت الأ ّم �شيئ ًا لولدها باللغة الآ�شورية ،في�س�أل
�آلفرد �سماحته مر ّدد ًا« :هل ت�أكلون حلويات منزلية؟»
وعندما يوافق �سماحته تفتحت �أزاه��ي��ر الأ ّم ،فقد
كان معلوم ًا �أ ّن��ه من �صنع يديها ،وهنا تقول للإمام
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الخامنئي م�سرورة�« :أق��ول:
ك ّلفوني ب�شيء؛ لأُق ّدم خدمة
للوطن».
ف ُيجيب �سماحته بوجه
م�����س��رور« :كالمكم ه��ذا هو
عمل كبير ،فقد كان «البيان»
�أح������د وظ����ائ����ف الأن���ب���ي���اء،
والكثير من النا�س ي�سيرون
على الطريق الخط�أ؛ لأ ّنهم
ال يعرفون ،ول��و وج��د البيان
الت�ضح الطريق .فخ�صائ�ص
هذه المر�أة ،وقول هذا الكالم هو عمل كبير ،فالن�ساء
قمنَ ب�أعمال عظيمة في الحرب ،ذه ْبنَ �إلى الجبهة،
وط َّببنَ الجرحى ،ولكن البيان �أه ّ��م من ك�� ّل �شيء،
فكالمكم هذا �سواء في الكني�سة �أو الخارج ،و�إظهار
هذه الروحية َلعم ٌل عظيم ج�� ّد ًا� ،أ�س�أل اهلل �أن ُيطيل
عمركم ،و�أن تحفظوا هذه الروح ّية».
وي��ت��ن��اول ���س��م��اح��ت��ه ق��ط��ع��ة م��ن ال��ح��ل��وى وي��ق��ول

للحا�ضرين�« :إ ّنها حلوى لذيذة ج ّد ًا! �أال ت�أكلون �أنتم؟».
فتقول الأم وولداها مع ًا« :هنيئ ًا!»..
تقول الأم« :يجب �أن ت�أكل الفواكه �أي�ض ًا! و�أن ت�أكل
المك�سرات!» ،ثم تقول بخجل« :بيتي �صغير ،»...ولكن
ّ
�سماحته لم ي�سمح لخجلها �أن يطول فقال« :يجب
�أن يكون القلب كبير ًا! وعندما يكون للإن�سان هدف،
ف�أينما يكون فهو ج ّيد» ثم ُين�شد قائ ًال:
�أ ّن�������ى ت���ك���ون م���ع���ي ف�����أن����ا ���س��ع��ي��د
ح��ت��ى ول���و ف���ي زاوي�����ة ب��ئ��ر منزلي
ويعطون ل�سماحته جريدة اللقاء مع �أ ّم ال�شهيد،
فينظر ويقول :ل ّأي �سنة تعود؟ وعندما ي�سمع ب�سنة
 2007م يقول بح�سرة« :لماذا هي قديمة �إل��ى هذا
الحد؟ ليتنا جئنا قبل هذا! �أو جئتم �أنتم! �أو جئتُ �أنا!».
وي�صل الكالم �إلى �أحوال الم�سيحيين في �إيران،
فيقول �آلفرد� :أ�صبح مو�ضوع الدين بعد الثورة �أكثر
�أه ّمية ،فالآن حتى �أ�سقف الآ�شور ّيين هو �إيراني ،في
حين �أ ّنه كان ي�أتي من العراق �سابق ًا ،و�أ�سقف الأرمن
كان ي�أتي من لبنان .فيتذ ّكر �سماحته �أ�سقف الأرمن

الراحل «�آراك مانوكيان» الذي كان مع الإمام الخميني
{ م��ن��ذ ب��داي��ة ال���ث���ورة ،ث��م ي��ت��ح�� ّدث ق��ل��ي ً
�لا عن
الآ�شوريين الذين هم ح�سب اعتقاده �أقدم الم�سيحيين
بعد م�سيحيي فل�سطين «مهد النبي عي�سى .»Q
حان وقت الوداع ،فيقدم �سماحته هدية لأ ّم ال�شهيد
ويقول�« :أ�س�أل اهلل �أن يكون عيدكم مبارك ًا! لقد كانت
ليلة ج ّيدة».
فتقول الأم والأوالد مع ًا�« :إ ّن��ه��ا ليلة لن نن�ساها
�أبد ًا!»...
و�آل��ب��رت ال��ذي ك��ان ط��وال الجل�سة �ساكت ًا تقريب ًا
ومط�أط�أ الر�أ�س ،عندما ر�أى الآن الإم��ام الخامنئي
مو ّدع ًا قال« :كان الدكتور �أحمدي نجاد قد زار منزلنا،
وقال :هل تحتاجون �شيئ ًا؟ ُقلنا� :سالمة القائد فقط!
ومجيئكم �إل��ى هنا ي�ساوي عندنا الدنيا وم��ا فيها».
ف ُيجيب �سماحته« :روح�� ّي��ات ال��وف��اء ه��ذه ذات قيمة
عظيمة ،فلبع�ضهم نظرة ما ّدية فقط ،وهم ال يعرفون
�سوى المال� ،أ ّما هذه فمن المعنو ّيات».
ووفق العادة ف�إنّ �سماحته ي�ست�أذن لالن�صراف...
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الخشوع لله وكسر األنانيّة

ن�صو�ص والئية ل�سماحة الإمام الخامنئي
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يقول اهلل تعالى للمجاهدين الذين ذهبوا �إلى �ساحة الحرب وت�ص ّدوا ب�أرواحهم لر�صا�صات العد ّو ،والذين
حاربوا وم ّرغوا �أنف العد ّو بالتراب ،وفي نهاية المطاف انت�صروا :ﭽﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭼ(((،
قت ورميتَها حتّى �أ�صابت الهدف ،لم تكن �أنت الذي
هذه الر�صا�صة التي تع ّلمت كيف ترميها ،ثم �سدّدتَ ود ّق َ
ملك هلل ،و�إرادتي كذلك ٌ
رميتها ،لم تكن �أنت الذي �أ�صبت الهدف ،بل اهلل� .إنّ ق ّوتي ٌ
ملك هلل ،تدقيق النظر
لدي هو ٌ
هو �أي�ض ًا ٌ
ملك هلل .فهل من الالئق �أن �أرفع ر�أ�سي و�أقول «�أنا»! في قبال هذه
ملك هلل .بل �إنّ جميع ما ّ
الب�شري.
القدرة المالكة المحيطة المد ّبرة ،والتي جميع الأمور في قب�ضة قدرتها؟! هذه هي نقطة الف�ساد
ّ
(((
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توجيهات تب ّين وظائف الأ ّمة الإ�سالم ّية وم�س�ؤول ّياتها وتكاليفها في
الق�ضايا الم�صير ّية والمف�صل ّية
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�إحياء المفاهيم الق ّيمة في مواجهة الهجوم الثقافي
�إنّ العد ّو قد ج ّي�ش جي�شه الثقافي وال�سيا�سي بك ّل ما �أوتي من و�سائل ومع ّدات ،و�شنّ هجوم ًا علينا لإ�ضعاف معتقداتنا
وخا�ص ًة النا�شطين والم�ؤ ّثرين
الدين ّية وال�سيا�س ّية ،وتعزيز حالة ال�سخط في داخل البالد ،وا�ستمالة ال�شباب نحوه
ّ
وعمل د�ؤوب .وقد اتُّخذ بالتّالي �إزاء ذلك بع�ض التدابير،
منهم في مختلف الم�ستويات ،لتحقيق م�آربه ،فهو في جهد ٍ
وبادر ال�شباب الوالئي ،والم�ؤمنون ،والم�س�ؤولون الملتزمون �إلى القيام ب�أعمال ح�سنة ،ولكن ال ب ّد من م�ضاعفة الأعمال
والأن�شطة في هذا الم�ضمار .و�إنّ من الأمور المه ّمة التي يجب الت�ص ّدي لها �إحياء المفاهيم الق ّيمة؛ كمفهوم الجهاد
ومفهوم ال�شهادة ومفهوم ال�شهيد ومفهوم عائلة ال�شهيد ،ومفهوم ال�صبر هلل ومفهوم االحت�ساب هلل.
وفن
فكر ّ
العمل الم�ؤ ّثرٌ :
على �أرباب الفكر ،والذين يتمتّعون بق ّوة الفكر والنظر و�إدراك الم�سائل� ،أن يتعا�ضدوا مع �أ�صحاب الفنّ  ،والذين
الر�سام وال�شاعر والـ ُمنتج
لديهم القدرة على عر�ض الم�سائل وتظهيرها ولديهم فنّ التبليغ والترويج  -بمن فيهم ّ
َ
يتم
للأفالم والكاتب و�أمثالهم  -لتترك ح�صيلة �أعمالهم �آثارها في �أذهان
المخاطبين ،وتقوم ب�إحباط الم�ؤامرة التي ّ
في الوقت الراهن تنفيذها  -ولي�س التخطيط لها ،فهم قد ّ
يتم الآن تنفيذها
خططوا لهذه الم�ؤامرة من زمن بعيد ،و�إ ّنما ّ
في البلد  .-وتقع هذه المه ّمة على عاتق رجال الدولة ،والم�ؤمنين ،والم�س�ؤولين الر�سم ّيين وغير الر�سم ّيين ،بل ويجب
العمل في هذا الم�ضمار على ك ّل من ي�شعر بالم�س�ؤول ّية تجاه ذلك .و�إنّ �أحد الأعمال هو عملكم المتم ّثل ب�إحياء مفهوم
ال�شهادة وقيمة ال�شهادة وال�شهيد.
2015/10/05
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تعزيز الروح الجهادية
�أح�����د الأخ����ط����ار ال��م��ح��دق��ة
خا�صة
ب��ال��ذي��ن ي��م��ت��ازون بميزة ّ
هو ال�شعور باال�ستعالء والتف ّوق
على ك ّل من �سواهم ،وهذا خطر
كبير وم��ر���ض ق��د �أل��ـ ّ��م بمثل هذا
الإن�سان ،فال َت َ��ذروا هذا المر�ض
ي�ست�شري فيكم ،وال�سبيل �إلى ذلك
هو تعزيز العمل الجهادي والروح
الجهادية ف��ي �أنف�سكم .وال��روح
الجهادية يعني �أداء العمل هلل،
واعتباره واجب ًا ووظيفة ،و�إن��زال
ك ّل الطاقات �إلى ال�ساحة لإنجاز
العمل ال�صحيح؛ هذه هي الروح
الجهادية.
2015/10/14
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نقاط �ضعف يجب �إزالتها!
الخارجي ال يعني
�إنّ ت�أكيدنا على عداء العد ّو
ّ
�إغ��م��ا���ض العين على ح���االت �ضعفنا الداخلية.
و�أقولها لكم �أ ّي��ه��ا ال�شباب الأع���زّاء� :إ ّن��ن��ا ُنعاني
داخلي؛ وقد ا�ستفاد العد ّو في حاالت
من �ضعف
ّ
كثيرة من موا�ضع �ضعفنا .ويجب �أن نرفع هذا
ال�ضعف .فلدينا �ضعف في ر�سم ال�سيا�سات وفي
التنفيذ وفي بذل الجهود ،و�أحيان ًا ُنبتلى بالتقاع�س
والتكا�سل في حركتنا ،و ُنعاني كذلك من �ضعف في
تحديد �أولو ّيات البلد ،وفي بع�ض الأوق��ات تدخل
مجموعات داخلية في �سجاالت على م�سائل جزئية
وق�ضايا غير �ضرور ّية ،وبذلك نغفل عن العد ّو؛ هذه
هي نقاط �ضعفنا التي يجب علينا �إزالتها .غير �أنّ
وجود العد ّو  -العد ّو اليقظ والذي ي�صرف الأموال،
والذي ال يرتدع عن ارتكاب �أي جريمة ما ا�ستطاع
�إلى ذلك �سبي ًال  ،-لي�س بالأمر الذي يجوز التغافل
عنه .ف�إنّ البع�ض وبذريعة هذه الم�سائل الجزئية
الداخل ّية يغفلون ع��ن ال��ع��د ّو الخارجي وين�سون
�أمريكا.

عدم الخلط بين العد ّو وال�صديق
الرئي�سي والعد ّو من
ال ينبغي �أن نخلط بين العد ّو
ّ
الدرجة الثانية وال�صديق الذي لي�س بعد ٍّو ،و�إ ّنما نختلف
الرئي�سي يقبع في
معه في وجهات النظر ،ف���إنّ العد ّو
ّ
مكان �آخر ،ذلك العد ّو الذي ُيحاول �أن ينتزع من ال�شعب
الإيراني �إنجازه العظيم المتم ّثل في ح�ضور ال�شعب،
وال�سيادة الوطنية ،ونفوذ التعاليم القر�آن ّية والإ�سالم ّية
بين النا�س ،هذا هو ذلك الإنجاز العظيم الذي ُيح ّقق
لنا التق ّدم ،وقد قطعنا حتى يومنا هذا �أ�شواط ًا كبيرة
في الم�سيرة التق ّدمية ،وهو الذي �سيو�صلنا بعد ذلك
�إلى �أهدافنا .هذا ما يريدون انتزاعه من �أيدي النا�س،
وي�سعون �إل��ى �إح�لال حكومة ج��ائ��رة ،عميلة ،مفتونة
بالغرب وم�ست�سلمة له ومنبهرة به؛ هذا هدفهم .وعلينا
�أن ال نتغافل عن هذا الأمر و�أن ُنراقب هذا العد ّو.
و�صايا �إلى ال�شباب...
تو�صيتي �إلى ال�شباب ،هي� :أن ُيتابع ّ
طلب الجامعات
ّ
وطلب المدار�س درا�ستهم ج ّيد ًا .ف�إنّ العلم باعث على
أهم مك ّونات االقتدار
االقتدار ،و�إنّ العلم والمعرفة من � ّ
الوطني ،فعليهم �أن يوا�صلوا درا�ساتهم العلمية ،و�أن

يرجحوا الأه��داف العا ّمة على الرغبات ال�شخ�ص ّية،
ّ
و�أن يزيدوا من ب�صيرتهم يوم ًا بعد �آخر تجاه الأو�ضاع
الراهنة والحقبة التاريخية القريبة ،و�أن يتم ّكنوا من
مراقبة الم�شهد الذي يجري في العالم المعا�صر.
الم�ستقبل لكم!
ال ُي�ساورني �أي تردّد ب�أ ّنكم �أنتم ال�شباب الأعزّاء �سوف
ت�شهدون الأ ّي���ام التي قد تح ّققت فيها الكثير من هذه
الأهداف ال�سامية التي ر�سمتها الجمهورية الإ�سالمية في
هذا البلد ،وال � ّ
أ�شك �أنّ الم�ستقبل �سوف ي�سير في هذا
االتجاه ،و�سوف تتم ّكنون � -إن �شاء اهلل  -من بناء بلدكم،
و�سوف ت�ستطيعون �أن تكونوا ملهمين ل�سائر ال�شعوب،
و�سوف يت�س ّنى لكم  -بتوفيق من اهلل  -الإطاحة بالجبابرة
الذين ُيثيرون الرعب في نفو�س ال�شعوب ،وتحرير ال�شعوب
من نير الخوف والرعب منهم �إن �شاء اهلل؛ هذا م�ستقبل
�سوف ت�شهدونه �أنتم ال�شباب بتوفيق من اهلل بالت�أكيد،
�شريطة �أن توا�صلوا طريقكم ،و�أن تتح ّركوا ب�إيمان و�أمل،
و�أن ال تفقدوا ب�صيرتكم ،و�أن ت�أخذوا الموازين والمعايير
الرئي�سية بعين االعتبار في ك ّل ق�ضايا البلد المختلفة ...
2015/11/03
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العلم؛ و�سيلة لالقتدار
أهم و�سيلة للتقدّم واالقتدار الوطني ،هذا
العلم هو � ّ
ما يجب �أن ن�أخذه على نحو الم�س ّلمات؛ حيث �إ ّنه هكذا في
أهم و�سيلة لنيل
واقع الحياة� .إنّ العلم لدى � ّأي �شعب هو � ّ
الكرامة والتقدّم واالق��ت��دار .الجامعة بدورها هي �أه ّ��م
مركز لإعداد مديري الم�ستقبل في البالد ....هل هناك
أهم من هذا؟ �إ ّنكم الآن تعدّون [تر ّبون] المديرين
�شيء � ّ
لم�ستقبل البلد .فلو قمتم بهذا العمل على �أف�ضل وجه �سوف
تتم �إدارة م�ستقبل البلد ب�شكل ج ّيد ،و�أ ّما لو لم نتم ّكن من
ّ
وق�صرنا في ذلك،
الت�صدّي لهذا العمل ب�صورة مطلوبة ّ
فبطبيعة الحال �سوف يتع ّر�ض م�ستقبل البالد للخطر من
ج ّراء هذا التق�صير ،وهنا تكمن �أه ّمية الجامعات.
الحذر من العلم المنف�صل عن الهداية
اال�ستعمار ه��و ثمرة العلم المنف�صل ع��ن الهداية
والتوجيه ال�صالح ،العلم الذي ج ّرع الماليين من النا�س
م ّر العلقم قت ًال وت�شريد ًا وظلم ًا! .وهذه هي نتيجة العلم
والمعنوي .نحن
المج ّرد عن الهداية والمنطق الأخالقي
ّ
بحاجة �إلى �إدارة منظ ّماتنا و�أجهزتنا ،و�إدارة �أنف�سنا
وهدايتها ،والحذر من �أن تتّجه م�سيرتنا العلمية بذلك
126

االتجاه ،ف�إذا �سار العلم في الم�سار الخاطئ� ،سيتب ّدل
�إل��ى قنبلة ذ ّري��ة .والكرة الأر�ضية في الحال الحا�ضر
تحمل هذه القابلية �أن تتب ّدد وتتال�شى ع�شرات الم ّرات.
�أي �إنّ الأمر الذي �أ�شار اهلل �سبحانه وتعالى �إلى حدوثه
في القر�آن يوم القيامةُ ،يمكن تح ّققه وتنفيذه بوا�سطة
ه��ذه القنابل ال��ذ ّري��ة ال��م��ت��واف��رة ف��ي �أم��ري��ك��ا ورو�سيا
وبع�ض البلدان الأخرى .وهذا خطر كبير ُيه ّدد الب�شرية
والح�ضارة والإن�سان والما ّدة والمعنى ،وهذا ك ّله ب�سبب
العلم الذي قد ُيف�ضي �إلى هذه الأمور .ولذا يجب علينا �أن
ُنراقب جهازنا العلمي ،و�أن ُنع ّبد م�سير ًا جديد ًا للعلم ،وهو
عبارة عن البناء الأخالقي والمعنوي �إلى جانب العلم.
يخت�ص جانب منها بالم�سائل
ومن هنا ف�إنّ مالحظاتنا
ّ
العلمية ،ويتع ّلق الجانب الآخ���ر بالق�ضايا الأخالقية
والبناء الأخالقي والمعنوي للطاقات الإن�سانية.
العلم النافع
فلنطلب العلم ال�����ض��روريّ النافع ،ال لحا�ضر البالد
فح�سب ،بل لما بعد ع�شرة �أع��وام وع�شرين عام ًا� .إذ قد
يتط ّلب الأمر �أن ن�شرع من اليوم بالبحث والدرا�سة حول �شيء
�سوف نحتاج �إليه بعد ع�شرين عام ًا .ولو تركنا البحث

والدرا�سة في هذا اليوم ولم نع ّد �أنف�سنا من الآن� ،سوف
نكون �صفر اليدين في وقت الحاجة .فال ب ّد من تقدير
المتط ّلبات و�أن ت�ؤخذ االحتياجات الراهنة بنظر االعتبار.
ويجب �أن يكون طلب العلم في الجامعات والمدار�س وتع ّلم
العلم وتعليمه قائم ًا على �أ�سا�س الفائدة منه والحاجة �إليه.
الثوري
تربية ال�شاب الم�ؤمن
ّ
يتم العمل الثقافي في الجامعات بال�شكل الذي
يجب �أن ّ
ُير ّبي �إن�سان ًا م�ؤمن ًا متخ ّلق ًا بالأخالق الثور ّية الحميدة؛
هذا ما يجب �أن ُينتجه العمل الثقافي ،وهو بالتحديد :بناء
ثوري .فقد ثار هذا البلد ،وال ب ّد من االلتزام بهذه
�شباب ّ
الثورة ،و�إدراج �أ�س�سها ومبادئها في �صلب حياتنا ومتنها،
حتى ن�ستطيع الم�ضي ُقدم ًا.
وكذلك ُير ّبي العمل الثقافي �إن�سان ًا معتقد ًا بالأهداف
والـ ُم ُثل ،ومحب ًا للبلد والنظام حق ًا ،ومتحلي ًا بالب�صيرة
والر�ؤية الدينية وال�سيا�سية العميقة .فينبغي لل�شاب �أن
يحمل نظرة دينية و�سيا�سية مع ّمقةّ ،
لئل ّ
تزل قدماه عند
مواجهة �أدنى �شبهة �صغيرة ،و�أن ال ُيخطئ في الق�ضايا
ال�سيا�سية .ف�إنّ الكثير من النا�س قد ز ّلت �أقدامهم في
�أحداث الفتنة التي اندلعت عام  ،2009ولم يكونوا من

الأ�شخا�ص الأ�شرار �أو ال�س ّيئين ولك ّنهم انزلقوا ل�ضعف
الب�صيرة.
الجامعة والجامعي عر�ضة لأكبر الم�ؤامرات
�إنّ الجامعة والطالب الجامعي قد �أ�صبحا اليوم عر�ضة
لأكبر الم�ؤامرات ،ف�أن تكون لنا جامعات يتّ�سم الطالب
والأ�ستاذ فيها بروح ثور ّية وروح هجوم ّية في النزول �إلى
ال�ساحة ،واختراق الخطوط الحمراء التي ر�سمها الأعداء
لها ،وحثّ الخطى نحو الأمام ،وت�سيير عجلة البلد ،ورفع
راي��ة العلم ،وتفعيل ال�شعارات الثورية ،ه��ذا ما ُيرعب
الأع���داء ،وه��م ُي ّ
خططون ويبذلون الأم���وال للح�ؤول دون
تح ّقق ذلك� .إنّ الأع��داء ُيع ّبدون الطريق لفر�ض الهيمنة
في الم�ستقبل ،فذلك النمط من اال�ستعمار القديم بات
عملي وغير مجد؛ وكذلك ما كانوا ُيع ّبرون عنه
اليوم غير ّ
بـ«اال�ستعمار الحديث» هو �آيل �إلى الزوال واالنقرا�ض �أي�ض ًا.
�ضروري وي�سعون �إليه هو �أن
و�إنّ الأمر الذي هو بالن�سبة لهم
ّ
ُت�صبح الأفكار والآراء في نفو�س العنا�صر الن�شطة والواعية
والنخبة في البلد على النحو الذي ُيح ّقق �أهدافهم ،وهذا
ما باتوا ّ
يوظفون �إمكان ّياتهم و ُينفقون �أموالهم في �سبيل
تحقيقه .فال ب ّد من التن ّبه لهذه الهواج�س.
2015/11/11
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�أهل الب�صر وال�صبر
الهدف الذي ُيريده الأعداء هو �إ�شعال الحروب الداخلية بين الم�سلمين ،وقد نجحوا للأ�سف في ذلك �إلى ح ّد ما،
حيث راحوا ُيد ّمرون البلدان الإ�سالمية واحد ًا تلو الآخر ،بما فيها �سوريا واليمن وليبيا ،و ُيد ّمرون بناها التحتية .لماذا؟
لماذا ن�ست�سلم لهذه الم�ؤامرة؟ لماذا يبقى هدفهم مجهو ًال لدينا؟ فلنمتلك الب�صيرة �إذا ما �أردنا التوفيق والنجاح في
ال�صبر»((( .يجب علينا
هذا الطريق ،عن �أمير الم�ؤمنين � Qأ ّنه قال�« :أَال َوال َیحمِ ُل ه َذا ال َعلَ َم ِ�إ ّال َ�أه ُل ال َب َ�ص ِر َو َّ
�أن نكون من �أهل الب�صائر ومن ال�صابرين في هذا الدربM .ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ� ،(((Lأي �إذا اقترنت
م�سيرتنا بالب�صيرة وال�صبر واال�ستقامة� ،سوف ال ُت�ؤتي جهودهم ثمارها ،ولكن �إذا تح ّدثنا كما يتح ّدثون وعملنا كما
يعملون ،ف�ستكون هذه هي النتيجة.
علينا التح ّلي بالوعي واليقظة
�سبق و�أن ذكرت ب�أنّ الأمل معقود على علماء الإ�سالم والمث ّقفين ال�صادقين في العالم الإ�سالمي ،والواجبات
والم�س�ؤول ّيات ملقاة على عواتقهم� .إنّ عليهم �أن يتح ّدثوا مع �شعوبهم ومع �سا�ستهم ،ف�إنّ البع�ض من رجال ال�سيا�سة في
العالم الإ�سالمي يتّ�سمون ب�ضمائر ح ّية ،وهذا ما ج ّربناه عن كثب ،وب�إمكانهم �أن يلعبوا دور ًا في هذا الم�ضمار .خال�صة
النبي ولنجعل ما قام به الإ�سالم منذ اليوم الأول من �إحياء العالم
قولي في هذا اللقاء :لننهل من معين ذكرى والدة ّ
الميت �آنذاك ُن�صب �أعيننا ومحور ه ّمتنا ،وهذا ما يحتاج �إلى عقل ،وتف ّكر ،وتد ّبر ،وب�صيرة ،ومعرفة للعد ّو ،فلنعرف
العد ّو وم�ؤامراته ،وال نقع �ضح ّية خداعه� .سائلين اهلل تعالى �أن ُيعيننا ويهدينا �إلى �صراطه الم�ستقيم و ُيث ّبت �أقدامنا.
2015/12/29
(((
(((
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الحذر من الق�ضايا المالية واالقت�صادية
على الإخ��وة الأع��زّاء من ق��ادة التعبئة والحر�س
���وري �أن ي���ح���ذروا ك��� ّل ال���ح���ذر ،ف�����إنّ الأن�����ش��ط��ة
ال���ث ّ
االقت�صادية من المزالق[ ،وعلى ح�� ّد ق��ول ال�شاعر
�سعدي ال�شيرازي]�« :إذا ا�شت ّد الوحل ،ز ّل��ت �أق��دام
ال ِف َيلة»؛ فليكونوا حذرين ومراقبين� ...إنّ الق�ضايا
المالية واالقت�صادية ونحوها هي واح��دة من فخاخ
وكمائن العد ّو التي يجب فيها ّ
توخي الحيطة والحذر
ال�شديد .ف�إنّ الإن�سان ُمع َّر ٌ�ض لالمتحان على الدوام،
وهذا ما يجب عليكم �أن تعرفوه ،و�أنتم تعرفون ذلك
بالفعل ،لأ ّن��ه من ب ّينات المعارف الإ�سالمية� .أي �إنّ
المرء حتى �إذا بلغ مرتبة بلعم بن ب��اع��ورا  -ذلك
�ستجاب �إذا دعا ،وال ُير ُّد له طلب و�س�ؤال
الرجل الذي ُي
ُ
عند اهلل -فقد ّ
يزل ويهوى.
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