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عنوام االقتدار
عندما يكون الم�شروع بحجم �شناعة اأّمة مقتدرة وقوية، تحكمها القوانين الإلهية ال�شمحاء، من عدالة وم�شاواة واإن�شاف، وح�شن توزيع 

للثروات، اإلى خلق الف�شيلة وقيم الإن�شان الرفيعة وغيرها مّما تتوق اإليه الب�شرية وترنو بحكم فطرة خلقتها، وهدفّية وجودها، فاإّن اأركان 

هذا الم�شروع �شوف يقع بطبيعة الحال على الإن�شان نف�شه لما يمتلكه من طاقات وا�شتعدادات خا�شة توؤّهله للقيام بهذه المهّمة الخطيرة. 

ولكن من اأجل �شمان نجاح هذه المهّمة ل بّد من اللجوء اإلى الطاقات الب�شرية الم�شتودعة والمكنونة في الأّمة والتي ُتمّثل ثروة 

هائلة للدول والمجتمعات والتي ل يعرف قيمتها اإل من تذّوق  حالوة اإبداعاتها، وعاين عن قرب عجيب �شنعها وابتكاراتها. 

 لذا كان حر�س قائد هذه الأّمة ورّبان �شفينتها على تفعيل ال�شتفادة من هذه الثروة الحقيقّية وعدم الغفلة عنها، »ثّمة كلمة 

لطالما كّررناها ولن ُن�شهب فيها حاليًا، وهي المخزون الهائل للطاقات الب�شرية. فاإّن ما يتمّتع به اأّي بلد من طاقات ب�شرّية، ُي�شّكل 

ثروة عظيمة لذلك البلد، ل �شّيما اإذا ما كانت هذه الطاقات �شاّبة وذكية«؛ لأّن البديل عن هذه الثروة القومية والوطنية �شيكون اللجوء 

اإلى الطاقات الب�شرية عند الآخرين، وبالّتالي الرتهان لهم بكّل �شيء مع ما يعنيه هذا الرتهان من فقدان الثقة بالنف�س، والهوية 

لة �شناعة اأجيال من ال�شباب يعي�شون في بلٍد ما وفكرهم وثقافتهم  ة بها لتكون المح�شّ الوطنية والقومية، و�شياع ثقافة الأّمة الخا�شّ

وطموحهم ومثلهم الأعلى في مكان اآخر، وهذا من اأبرز عوامل النحطاط الجتماعي الذي ُي�شيب المجتمعات والأمم ويوؤّدي بها اإلى 

التبعية المطلقة لالآخرين وخ�شران مقّدراتها. 

اأمام هذه الحقيقة التي ل تخفى على اأحد، واأمام اإح�شا�شنا بالم�شوؤولية تجاه اإمام الب�شرية الغائب| وقائد هذه الأّمة،  ل يجد 

المرء بّدًا من اإلء هذه الم�شاألة الأولوّية المطلقة لأّنها م�شدر الغنى والقوة الحقيقية في الأّمة، وراأ�س حربة تطّورها وتكاملها، وكّل 

عامل يوؤّدي اإلى قطع طريق هذا الم�شروع الكبير، م�شروع اكت�شاف الطاقات الب�شرية وثرواتها الدفينة، �شيكون بمثابة قطع طريق الخير 

.
(1(

 Lې ې ى ىM :اأمام الأجيال الحالية والآتية لتحظى بفر�شة العي�س بكرامة و�شالم حقيقيين، فتغدو م�شداقًا لقوله تعالى

والحمد هلل رّب العالمين

)1)  �شورة القلم، الآية 12.

أّول الكالم
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خطاب الولي
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 كلمة اإلمام الخامنئي{

في لقائه جمع من المشاركين في الملتقى 
الوطني التاسع لـ »نخب الغد«)1)

)1)  خطاب الإمام الخامنئي {، في لقائه جمع من الم�شاركين في الملتقى الوطني التا�شع لـ »نخب الغد«، بمنا�شبة انعقاد الملتقى الوطني التا�شع لـ 

»نخب الغد«، في طهران - ح�شينّية الإمام الخميني }، بح�شور جمع غفير من ال�شباب النخب الم�شاركين في الملتقى، بتاريخ 2015/10/14م، 

)1394/07/22 هـ.�س.( و)1436/12/30 هـ.ق.(.

الحمد هلل رّب العالمين، وال�شالة وال�شالم على �شّيدنا 

محّمد واآله الطاهرين.

رّحب بكم خير ترحيب اأّيها ال�شباب الأعّزاء! فاإّن اللقاء 
ُ
اأ

والتفاوؤل؛  الحيوّية  على  حّقًا  يبعث  لأمثالي  بالن�شبة  بكم 

والم�شتعّدة  للعمل  المتاأّهبة  ال�شاّبة  الوجوه  ُن�شاهد  وحين 

في  تعالى  اهلل  ــه  اأودع الــذي  الأمــل  ف�شُيزهر  والم�شّممة، 

قلوبنا وُيثمر؛ وهو يزداد الحمد هلل يومًا بعد اآخر. �شائلين 

بهدايته  البلد  �شباب  وكــّل  جميعًا  يغمركم  اأن  تعالى  اهلل 

وفي  بلدكم،  لم�شتقبل  نافعين  تكونوا  لأن  ويوّفقكم  ولطفه، 

المرحلة التالية لم�شتقبل الب�شرية اإن �شاء اهلل.

معّدل الذكاء الإيراني؛ ب�شهادة الأعداء

ُن�شهب فيها حاليًا، وهي  ثّمة كلمة لطالما كّررناها ولن 

المخزون الهائل للطاقات الب�شرية. فاإّن ما يتمّتع به اأّي بلد 

من طاقات ب�شرّية، ُي�شّكل ثروة عظيمة لذلك البلد، ل �شّيما 

اإذا ما كانت هذه الطاقات �شاّبة وذكّية. ولطالما تحّدثُت في 

خطاباتي خالل الأعوام الما�شية عن ن�شبة الذكاء المرتفعة 

لدى الإيرانّيين قيا�ًشا بمعّدل الذكاء العالمي، وكان البع�س 

يت�شّور اأّن هذه الكلمات نابعة من النزعة القومية والوطنية 

من  لدّي  وما  يت�شّورون،  كما  لي�س  الأمــر  لكن  ذلك،  ونحو 

ولح�شن  الأرقــام.  اإلى  م�شتند  الق�شية  هذه  حول  معلومات 
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لإيفادهم اإلى خارج البلد لإخالئه من اأولئك الذين يعّدون 

طبقة النخبة فيه ومّمن ُينتفع بوجودهم بح�شب راأيهم. بيد 

تعتمد  النهج، وهي  تنتهج هذا  الإ�شالمية ل  الجمهورية  اأّن 

على نف�شها، وعلى طاقاتها الذاتية، وترى قّوتها في داخلها 

في  الأكبر  الثروة  فــاإّن  ولهذا  كيانها،  وفــي  معنوّيتها  وفــي 

الجمهورية الإ�شالمية، هي طاقاتها الإن�شانية المتمّثلة بهذه 

الطبقة الذكّية الملتزمة المندفعة المتعّلمة الواعدة، وهذه 

هي من البّينات الوا�شحات لدينا.

و�شايا اأبوّية

واليوم اإذ نلتقي بكم اأنتم الذين ُتمّثلون طيفًا من ال�شباب 

ال�شالح في البالد، وددت اأن اأو�شيكم بجملة من التو�شيات 

الأبوّية. فاأنتم ال�شباب بمنزلة اأولدي -البع�س منكم بمنزلة 

حّدثكم 
ُ
اأبنائي والبع�س الآخر بمنزلة اأحفادي- وحقيٌق اأن اأ

قّدم بع�س الو�شايا 
ُ
بمنطق اأبوّي في بع�س النقاط. كما و�شاأ

اأنتم  باأعمالكم  �شلة  لها  التي  والعملي  الإداري  الجانب  في 

اإن  عليكم  �شاأطرحها  َقِلقة  ونظرة  تحذير  وهناك  ال�شباب. 

اأ�شعفني الوقت اإن �شاء اهلل.

ا�شكروا اهلل على نعمه عليكم

واأّما التو�شيات الأبوّية ..، فاأّولها اأن تعتبروا ما تّدخرونه 

عطية  فهي  اهلل.  من  اأّنه  النخبوية-  مرحلة  بلوغكم  -وهو 

اهلل  فا�شكروا  عليكم،  اهلل  اأنعمها  ونعمة  اإلهية،  وموهبة 

الحّظ، بتنا ن�شمع في هاتين ال�شنتين اأو الثالث الأخيرة من 

بع�س ال�شخ�شّيات العالمية المعروفة، بل وحتى من ال�شا�شة 

اعترافهم  �شّتى،  وبمنا�شبات  الإيراني،  ال�شعب  اأعداء  ومن 

ما  و»الف�شل  الإيراني،  ال�شعب  لدى  العالي  الذكاء  بمعّدل 

. فاإّن معّدل الذكاء الو�شطي في بلدنا 
(1(

�شهدت به الأعداء«

�شريحة  لدينا  اأّن  اإلى  اإ�شافًة  العالمي.  الذكاء  معّدل  يفوق 

�شبابية كبيرة والحمد هلل، وهذه ثروة عظيمة جّدًا، وخزين 

قّيم للغاية، وفر�شة مغتنمة للبلد.

ال�شباب؛ الفئة الواعدة 

والأنظمة  الدول  جميع  لدى  كذلك  الأمر  لي�س  بالطبع، 

فر�شة  ال�شباب  وجــود  َتعَتبر  ل  اإذ  العالم  فــي  المختلفة 

ح�شور  يعتبر  يكن  لــم  مــثــاًل  البهلوي  فالنظام  مغتنمة. 

ال�شباب ون�شاطه فر�شًة، بل كان يعّده تهديدًا -وهذه اأي�شًا 

من الق�شايا الـتي ُيمكن اإثباتها بالأرقام والإح�شاء تمامًا، 

وهو متاح، ولكن بحثه لي�س الآن- حيث كانوا ل يرغبون في 

ح�شور ال�شباب وم�شاركتهم؛ ل في الجانب العلمي، ول في 

ال�شاأن ال�شيا�شي، ول في النطاق الجتماعي، وكانوا يرّوجون 

لكثير من الأمور لإ�شعاف هذا الح�شور، ويعتبرون ال�شباب 

خطًرا عليهم واقًعا، ولذلك كانوا يبذلون ق�شارى جهدهم 

ابن �شهراآ�شوب المازندراني، محمد بن علي ، مناقب اآل اأبي طالب   (1(

R، ن�شر عالمة، قم ، الطبعة الأولى، 1421 هـ، ج2، �س 351.
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على ذلك، ووّطدوا عالقتكم بالباري، وكونوا �شاكرين هلل، 

واأظهروا هذا ال�شكر فيما بينكم وبين اهلل على األ�شنتكم. اإّن 

هذا ما �شيزيد من نجاحاتكم ومن نعمه عليكم؛ فاعتبروها 

من  وطيف  روؤيــة  بدورها  وهذه  الثورة؛  ومن  اهلل،  من  ِهبة 

العاّمة  العظيمة  الحركة  فهذه  العطية؛  هــذه  حــول  الفكر 

التي انطلقت في البلد في طريق العلم، اإّنما هي من بركات 

الثورة وثمارها. فلو لم تكن الثورة، لما كانت هذه الم�شائل.

الثورة منحت الإيراني ال�شخ�شّية والجراأة!

تلك  اأّن  وتتّمتها  خــاطــرة،  عني   
(1(

�شتاري ال�شّيد  نقل 

الطائرات التي قالوا اإّنها �شتتوّقف عن العمل تمامًا بعد ثالثين 

اأو واحد وثالثين يومًا، ما زالت تعمل حتى يومنا هذا، فقد 

م�شى على ذلك اليوم ثالثون عامًا ونّيف، وقد �شّمر �شبابنا 

والهّمة،  الجّد  �شاعد  عن  الفّنية  وقّواتنا  الجوّية  القّوة  في 

 - 
(2(

اإلى ال�شاحة - واأحد �شباب ذلك اليوم هو والده ونزلوا 

اأذهانهم  وا�شتثمروا  للمعجزات،  ال�شانعة  اأناملهم  ووّظفوا 

واأفكارهم الوّقادة، وقاموا بما جعل من هذه الطائرات -التي 

بل  الحرب،  اآخر  اإلى  تعمل  العمل-  عن  �شتتوّقف  اأّنها  قالوا 

واإلى يومنا هذا. فاإّن تلك الطائرات نف�شها من طراز �شي-

اللقاء تقريًرا عن  الوطنية؛ قّدم في بداية  النخب  )1)  رئي�س موؤ�ش�شة 

اأعمال الموؤ�ش�شة ون�شاطها.

)2)  ال�شهيد من�شور �شتاري قائد القوة الجوية في الجي�س.

130، واإف-14، واإف-4، واإف-5،- ما زالت ُتمار�س عملها. 

واأولئك  المعجزات.  هذه  الأنامل  منحت  التي  هي  والثورة 

مّت�شمين  كانوا  انتهى،  قد  الأمر  باأّن  لي  قالوا  الذين  الإخوة 

اأّن  بيد   - البع�س منهم  ا�شُت�شهد  وقد   - وال�شالح  بالُح�شن 

فكرهم لم يكن فكًرا ثورًيا، وكان تفكيرهم على ن�شق ما قبل 

الثورة، وكانوا ينظرون بتلك الروؤية. 

لم  الطائرات،  لهذه  الغيار  قطع  ت�شليح  اأرادوا  ما  اإذا 

يكن يحّق لهم فتح القطع المغلقة - وهي قطعة كبيرة تتاأّلف 

من اأربعين اأو خم�شين قطعة مثاًل - بل يجب عليهم اإر�شالها 

البلد.  اإلــى  واإرجاعها  وتبديلها  اأمريكا  اإلــى  الطائرة  عبر 

ولل�شابط  الإيراني  الع�شكرّي  للطّيار  يحّق  يكن  لم  اأّنه  اأي 

ما  ــة  وروؤي هذه  الغيار  قطع  على  التعّرف  الإيــرانــي  التقني 

الذي  الفكر  هو  هــذا  عملها.  طريقة  على  والــوقــوف  فيها 

كان �شائدًا قبل الثورة. غير اأّن الثورة قلبت هذه المعادلة، 

ومنحت الفرد الإيراني ال�شخ�شية والهوية والجراأة، وحّثته 

نتبّواأ  اأن  نتج عن ذلك  الذاتية، حتى  ا�شتثمار طاقاته  على 

المرتبة العلمية الخام�شة ع�شرة بين كّل بلدان العالم، وهذا 

غايٌة في الأهّمية. اإذ ا�شتطاعت اإيران ما بعد الثورة - وقبل 

الثورة لم تكن �شيئًا مذكوًرا - رغم �شغوط الحرب والحظر 

والم�شاكل التي األـّمت بها بلوغ هذه المرتبة من بين مائتي 

المجال  بينها دوٌل ي�شل ما�شيها في  العالم، من  دولة في 
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ما  وهذا  �شنة،  ثالثمئة  اأو  مائتين  اإلى  والعلمي  ال�شناعي 

منحته الثورة لنا.

ل �شيء مع انعدام الأمن!

وعّدوا هذه الطاقات وفكرة اأّنكم »ت�شتطيعون القيام باأّي 

الأمن  يوّفرون  الذين  ومن  الثورة  من  عليه«  تقدرون  عمل 

للبلد. ولكم اأن تنظروا اإلى ال�شهيد همداني الذي ا�شُت�شهد 

، كيف هّب كّل اأهالي همدان لت�شييعه حينما 
(1(

قبل عّدة اأيام

الجميل.  المدينة، وهذا هو عرفان  اإلى هذه  و�شل جثمانه 

الأمن لي ولكم،  اإر�شاء  فاإّن هوؤلء يعملون بال �شجيج على 

القليل  اإل  �شهرة؛  اأي  اكت�شاب  دون  ومن  ر�شم  ول  ا�شم  بال 

المكان  واإّن  اأمرهم.  وا�شتهر  �شيتهم  ذاع  قد  الذين  منهم 

الخالي من الأمن، �شيخلو من الجامعة ومن الدرا�شة ومن 

البحث العلمي ومن بناء الّذات. ولو انعدم الأمن في منطقة 

لنعدم معه كّل �شيء، ولأم�شى اأهالي تلك المنطقة حياتهم 

اإلى  فانظروا  لحظة.  كّل  وفي  دائمًا  بهم  محدق  والخطر 

غمرتنا  كنعمة  الفر�س  وهذه  الأفكار  وهذه  المواهب  هذه 

اأي�شًا. هذه  الأمن  تحقيق  يعملون على  الذين  بف�شل هوؤلء 

هي و�شّيتي الأولى، فتقّبلوها مّني كو�شية لكم اأّيها ال�شباب 

الأعّزاء من والد قد بلغ الكبر، ول تغفلوا عنها.

موؤّخًرا  �شورية  في  ا�شت�شهد  الذي  الثوري  الحر�س  قادة  كبار  اأحد    (1(

حينما كان يوؤّدي مهّمات ا�شت�شارية لمواجهة الجماعات التكفيرية.

تعزيز الروح الجهادية

على  الجهاد  روحّية  ُترّجحوا  اأن  هي  الثانية  والتو�شية 

بالذين  المحدقة  الأخطار  اأحــد  فــاإّن   .
(2(

ال�شتعالء روحّية 

على  والتفوق  بال�شتعالء  ال�شعور  هو  خا�شة  بميزة  يمتازون 

األـّم بمثل هذا  كّل من �شواهم، وهذا خطر كبير ومر�س قد 

وال�شبيل  فيكم،  ي�شت�شري  المر�س  هذا  َتــَذروا  فال  الإن�شان، 

في  الجهادية  ــروح  وال الجهادي  العمل  تعزيز  هو  ذلك  اإلــى 

واعتباره  هلل،  العمل  اأداء  يعني  الجهادية  والــروح  اأنف�شكم. 

لإنجاز  ال�شاحة  اإلــى  الطاقات  كــّل  واإنـــزال  ووظيفة،  واجبًا 

العمل ال�شحيح؛ هذه هي الروح الجهادية. واإّن من الأعمال 

المطلوبة جدًا لتعزيز هذه الروح، هو ح�شوركم في المخّيمات 

الجهادية. ول تقولوا باأّنها م�شيعة وقت؛ كال، بل تعتبر اأف�شل 

في  بواجباتكم  قــومــوا  الــوقــت.  ل�شتغالل  واأمثلها  الــطــرق 

الدر�س والبحث العلمي واأنجزوا اأعمالكم، و�شاركوا اأي�شًا في 

عّدة  ال�شنة  خالل  الإن�شان  ُت�شغل  التي  الجهادية  المخّيمات 

اأ�شابيع. وهذا ما �شيوؤّدي اإلى ح�شوركم بين النا�س، والتعّرف 

ومع�شالته  المجتمع  م�شاكل  على  والــوقــوف  همومهم  على 

البع�س  فاإّن  الم�شوؤولين.  اأنظار  عن  تحتجب  ما  غالبًا  التي 

ويقت�شر  المجتمع  واقــع  على  مّطلعين  غير  الم�شوؤولين  من 

)2)  ال�شتعالء بمعنى التكّبر والغرور )ال�شلبي(.
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نظرهم على الدائرة المحيطة بهم، ول يعرفون اأ�شا�شًا ماذا 

يجري في القرى والأرياف، وفي المدن النائية، وفي العوائل 

الفقيرة؛ فهوؤلء غير ملتفتين. ولقد جّربت بنف�شي على مدى 

و�شاهدُت  الطويلة،  التجربة  هذه  عامًا  ثالثين  اأو  ع�شرين 

ذلك في بع�س الم�شوؤولين مّما دعاني لطرحه عليكم، فاإّنهم 

ريعان  في  الآن  واأنتم  الأحــداث.  مجريات  على  واقفين  غير 

ال�شباب، وتّت�شمون بالقّوة والن�شاط والتحّمل ولديكم الوقت، 

ول ي�شغلكم �شاغل كبير، فانتهزوا هذه الفر�شة، ومنها هذه 

اأف�شل بكثير من المخّيمات التي  المخّيمات الجهادية، فهي 

ما زالت رائجة ولالأ�شف. ورغم اأّني قد حّذرت منها، بيد اأّن 

اأوروبا! مخّيم  اإلى  اإلى اإطالق رحلة طاّلبية  البع�س يعمدون 

. ولكن 
ً
طاّلبي اإلى اأوروبا! وهي ُتعتبر من اأ�شّد الأعمال خطاأ

اأف�شل واأ�شرف واأنفع منها بكثير.  هذه المخّيمات الجهادية 

فاإّن الم�شاركة في المخّيمات الجهادية والتوا�شل المبا�شر مع 

النا�س يبعث على ال�شعور بالم�شوؤولية. وعندما يوؤّدي الإن�شان 

خدمة ب�شورة مبا�شرة، �شتكت�شب الخدمة اأهّمية في نظره؛ 

�شتكت�شفون نقاط ال�شعف حينها.

هذا بلدكم! حذاِر الهجرة

ب�شريحة  ُتحيط  التي  ــور  الأم من  ــرى..،  الأخـ وو�شّيتي 

النخبة هي الهجرة، وذلك - كما اأ�شاروا - لأّن هناك طلًبا 

لأ�شباب  العالم  بلدان  �شّتى  في  النخبة  �شبابنا  على  كبيرًا 

اأو  عندهم،  ال�شريحة  هــذه  اأعـــداد  �شاآلة  منها  مختلفة؛ 

الأجانب  ال�شباب  قّلة  اأو  لديهم،  الموهوبين  ال�شباب  قّلة 

على  يعملون  ولــذلــك   ، كبيرة  اأطــمــاٌع  لديهم  لي�شت  مّمن 

خيالي  ت�شّور  يطغى  المواطن  هذه  مثل  وفي  ا�شتقطابهم. 

تكون  قد  العي�س،  و�شعة  الرفاهية  عن  الإن�شان  ذهــن  في 

وهمية وخيالية، وقد تكون واقعية، باأن يح�شل الإن�شان حقًا 

على رفاهية العي�س، ولكن رجحوا البقاء هنا. وبدًل من اأن 

ته�شمكم المعدة القا�شية للمجتمعات الأجنبية، قوموا ببناء 

العظمي.  وهيكله  اأع�شابه  و�شبكة  عقله  وتنظيم  مجتمعكم 

وهذا من دواعي الفخر وال�شرف، فابذلوا جهودكم من اأجل 

�شعفه؛  نقاط  ــة  واإزال البلد،  هذا  بناء  وباإمكانكم  بلدكم. 

�شيد 
ُ
ذلك اأّننا ُنعاني من نقاط �شعف كبيرة. فاإّني كثيرًا ما اأ

باأو�شاع البلد، ولكن لعّل القليل مّمن هم اأمثالي مّطلعون على 

نقاط �شعفه. ونحن على علم بحالت ال�شعف الكثيرة فيه، 

وعلينا اإزالتها، وهذا واجب في اأعناقكم. فاإّن باإمكانكم اأن 

تكونوا ذلك ال�شخ�س الذي ير�شم هند�شة �شحيحة لل�شّحة 

ولو  وتــطــّوروه.  بقطاعه  تتقّدموا  اأن  وباإمكانكم  البلد،  في 

افتر�شنا اأنكم هاجرتم وح�شلتم على الأموال وتوافرت لكم 

ق�شية  اأّنها  فر�س  على  العي�س-  و�شعة  الرفاهية  اإمكانيات 

واقعية - ولكن �شوف ته�شمكم المعدة الج�شعة للمجتمعات 

الأجنبية، بينما با�شتطاعتكم في بلدكم اأن تكونوا موؤّثرين.
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ل ُيبهرّنكم الغرب! اأنتم ت�شبقونه كثيًرا!

والتوصية األخيرة - وال أريد اإلسهاب في هذا 

المجال - هي أن ال ُيبهر الغرب أعينكم. صحيح 

أّن الغربّيين في الوقت الراهن قد سبقونا بكثير 

من الناحية العلمية والتقنية، ولكن ال ينبغي أن 

يأخذ هذا السبق بمجامع قلوبكم. لماذا؟ ألّنكم 

اليوم  الذي تشهدون فيه  أعلى منهم. فالغرب 

واالختراعات  والصناعات  المتطّورة  التقنية 

وأنتم  سنة،   200 منذ  بعمله  شرع  قد  وأمثالها، 

الثورة  فعمر  سنة،   35 قبل  بعملكم  شرعتم 

األعوام  هذه  مدى  على  تمّكنتم  وقد  عامًا،   35

الخمسة والثالثين أن تقطعوا خطوات متقّدمة، 

وأن ُتحّققوا حاالت من التقّدم بسرعة فائقة.

الأولــى  والثالثين  الخم�شة  الأعـــوام  خــالف  على  وهــذا 

بعد  المثال  �شبيل  على  اأمريكا  فــاإّن  ا�شتقاللهم،  بعد  لهم 

البريطانية، لم  الهيمنة  ا�شتقاللها من تحت  35 عامًا من 

تكن �شيئًا ُيذكر. واإّن الفارق ما بين اأمريكا بعد 35 اأو 40 

انت�شار  �شنة من   35 بعد  اإيــران  وبين  ا�شتقاللها  �شنة من 

واأنتم  والأر�ــس،  ال�شماء  بين  ما  كالفارق  الإ�شالمية  الثورة 

لبلوغ  اإليه  تحتاجون  الذي  العمر  واإّن  باأ�شواط.  ت�شبقونهم 

العمر  من  بكثير  اأقــل  الماّدية  الح�شارة  من  المرتبة  هذه 

الذي ق�شاه الغرب للو�شول اإليها، هذا ف�شاًل عن الم�شائل 

المعنوية. فال ُيبهرّنكم الغرب. 

نع بعد  اأمريكا قد �شُ اإّن تمثال الحّرية المعروف في  اإذ 

البريطاني  الجي�س  على  الأمريكيين  انت�شار  من  عام  مئة 

وا�شتقالل اأمريكا، ولم ي�شنعه الأمريكيون بل جاء مهند�س 

�شاهدت  فقد  ذهني  في  ما  على   - ب�شنعه  وقــام  فرن�شي 

عام  مئة  وبعد  الأمريكيين  اأّن  اأي  -؛  قديمًا  المو�شوع  هذا 

والفّنية  العلمية  الناحية  مــن  يبلغوا  لــم  ا�شتقاللهم  مــن 

وال�شناعية مرحلة ُتمّكنهم من �شناعة تمثال الحّرية، واإّنما 

ل بّد واأن ياأتي مهند�س من فرن�شا لت�شميمه وت�شنيعه. ولذا 

فاإّنكم ت�شبقونهم كثيرًا، فال تنبهروا بهم. وقدراتكم تفوق 

اأ�شعافًا م�شاعفة، فحّثوا خطاكم وام�شوا  قدراتهم بالقّوة 

ُقدمًا.

وباإمكانكم اأنتم الجيل ال�شاب في زماننا اأن تنالوا هذا 

التقّدم  من  العليا  المراحل  اإلى  البلد  تو�شلوا  بحيث  العّز 

ال�شاب  للجيل  ويمكن  جدًا.  كبير  وفخٌر  عزٌّ  وهذا  العلمي، 

العمياء  التبعية  من  بدًل  ا�شتطاع  باأّنه  الفتخار  المعا�شر 

العلمي  ال�شتقالل  دعــائــم  لإر�ــشــاء  الــمــبــادرة  لــالآخــريــن، 

يبذل جهوده  واأن  عّزة  وبكّل  البلد  العلمي في هذا  والتقّدم 
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وم�شاعيه في هذا الم�شمار. وهذه مفخرة بالإمكان اأن يفوز 

بها الجيل ال�شاب في زماننا وفي فترات الثورة الأولى. هذه 

هي و�شايانا لكم اأّيها الأعّزاء، من اإخواني واأخواتي واأبنائي 

الأحّباء وال�شباب الأعّزاء.

و�شايا في المجال الإداري

التعامل بجّدية مع مؤّسسة النخبة

برمجة أعمال وأنشطة المؤّسسة

تشكيل خاليا علمية في الجامعات

بناء االقتصاد المقاوم على المعرفة

اكتشاف وتربية المواهب والكفاءات العليا

والعملي  الإداري  المجال  في  عــّدة  و�شايا  اأي�شًا  ولــدّي 

خاطب بها الإخوة الم�شوؤولين في موؤ�ّش�شة النخب والمعاونية 
ُ
اأ

خاطبكم بها اأي�شًا: 
ُ
العلمية واأ

الأولى هي اأن توؤخذ »موؤ�ّش�شة النخب« ماأخذ الجّد، فاإّنها 

موؤ�ّش�شة وطنية ا�شتراتيجية، ول بّد اأن يتّم التعامل معها بكامل 

الجّد. وقد �شمعت اأّن هذه الموؤ�ّش�شة توكل بع�س اأعمالها اإلى 

الجامعات، ولكن ل ُترجى من هذا العمل م�شلحة. فلو كانت 

لما  النخب،  موؤ�ّش�شة  بمهّمة  النهو�س  من  تتمّكن  الجامعات 

عمدنا اإلى تاأ�شي�شها. فاإّن البع�س من جامعاتنا ممّيزة حّقًا، 

بم�شوؤولّية  القيام  لها  يتاأّتى  ل  ولكن  للنخب،  مركزًا  وُتعتبر 

موؤ�ّش�شة النخب، فاإّن للجامعة مهّمة ولموؤ�ّش�شة النخب مهّمة 

اأخرى. فانظروا اإلى هذه الموؤ�ّش�شة نظرة جّد، لأّنها موؤ�ّش�شة 

م�شوؤولي  عاتق  على  يقع  واجــب  وهــذا  ا�شتراتيجية،  وطنية 

التخطيط  واإدارة  البلد،  وم�شوؤولي  اأنف�شهم،  الموؤ�ّش�شة 

والمجال�س  المعنيين،  المحترمين  والـــوزراء  والميزانية، 

العلمية، واأنتم ال�شباب، فاإّنها موؤ�ّش�شة بالغة الأهّمية.

موؤ�ّش�شة  برامج  تكون  اأن  �شرورة  هي  الثانية  والتو�شية 

وجوده  باأن  خاللها  من  النخبة  ال�شاب  ي�شعر  بنحٍو  النخب 

واإمكانية  ال�شباب  اأنتم  دوركــم  عن  اأتحّدث  و�شوف  مفيٌد. 

المجال  ُيف�شح  اأن  بــّد  فال  المجال.  هــذا  في  م�شاهمتكم 

لل�شاب النخبة للعمل، لي�شعر باأّنه مفيد ونافع. فاإّن هذا هو 

الذي يحّثه على موا�شلة الطريق وعلى البقاء في بيته وبلده 

باأّي  ولكن  للعمل،  المجال  فافتحوا  وطنه.  اأجل  والعمل من 

طريق ُيتاح هذا المجال؟ 

اإحدى هذه الطرق هي ق�شّية تكميل الم�شيرة الدرا�شية. 

الدرا�شية،  تكميل م�شيرتهم  ال�شباب من  يتمّكن  اأن  بّد  فال 

العليا،  العلمية  المراتب  ــى  اإل للو�شول  العقبات  وتذليل 

ُتعرقل  قد  التي  الأنظمة  وتعديل  الدرا�شي،  م�شتواهم  ورفع 

م�شيرتهم في هذا ال�شاأن.
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، و�شوف 
(1(

ومنها تاأ�شي�س ال�شركات المبنية على المعرفة

ومع  جــدًا،  مطلوبة  ال�شركات  هذه  فــاإّن  ذلك.  عن  اأتحّدث 

علمي بوجود اآلف ال�شركات المبنية على المعرفة في البلد 

حاليًا، ولكن ُيمكن م�شاعفة هذا العدد اإلى ع�شرة اأ�شعاف. 

فاإّن ال�شباب الذين لهم نتاجات علمية، �شيكون وجودهم في 

هذه ال�شركات وجودًا مثمرًا.

في  علمية  خــاليــا  ت�شكيل  ــرى  ــ الأخـ ــمـــال  الأعـ ومـــن 

هذه  وباإمكان  الالمعين.  الأ�شاتذة  بمحورّية  الجامعات 

الموؤ�ّش�شة النهو�س بهذه المهّمة في ما يخ�ّس الجامعات. 

المختلفة،  الجامعات  في  العلمية  الخاليا  ت�شكيل  فليتّم 

وليكن المحور فيها اأ�شتاذ اأو عّدة اأ�شاتذة لمعين، ويجب 

والملتزمين  المخل�شين  من  الأ�شاتذة  يكون  اأن  بالطبع 

والمحّبين لبلدهم. فاإّننا نعرف اأ�شاتذة - من بعيد طبعًا 

- ل ُيحّبون اإيران، ول يعبوؤون باإعمارها وم�شتقبلها، ومثل 

هذا الأ�شتاذ ل ُيجدي نفعًا، ولي�س لي اأن اأعقد اأملي على 

توحيد  في  يرغب  ول  بلده،  ُيحّب  ل  اأ�شتاذ  كهذا؛  اأ�شتاذ 

قد  بحديث،  ال�شّف  في  ويتحّدث  جلدته،  اأبناء  �شفوف 

اإثارة  اإلى  يــوؤّدي  ولكّنه  الدر�س  بمو�شوع  �شلة  له  يكون  ل 

هذا  نحو  الطاّلب  و�شوق  البلد  في  القومية  الختالفات 

)1)  ال�شركات العلمّية المحور.

المن�شود.  بالأ�شتاذ  لي�س  الأ�شتاذ  هذا  مثل  فاإّن  المنحى؛ 

الدينية  بالم�شوؤولية  ال�شعور  لم�س  ما  اإذا  الذي  فالأ�شتاذ 

الأ�شتاذ  واأّما  الجّيد.  بالأ�شتاذ  لي�س  الطالب حاربه،  لدى 

من  والــبــارز  وثــورتــه  لبلده  والمحّب  والمخل�س  الملتزم 

الناحية العلمية، اإذا ما ت�شّكلت الخاليا العلمية بمحورية 

تبّث  جـــدًا،  مفيدة  مــبــادرة  �شتكون  الأ�ــشــتــاذ،  هــذا  مثل 

الطالب  وي�شت�شعر  الطاّلب،  نفو�س  في  والحيوية  الحركة 

من خاللها اأّنه نافع ويتقّدم اإلى الأمام.

، فاإّن ال�شاب النخبة، بالّتالي، 
(2(

ومنها المنتديات العلمية

ل بّد واأن ُتتاح له فر�شة الظهور والبروز، واأن ي�شعر باأّنه قد 

ل عليه، وهذا  ُيعوَّ واأنه  والتكريم،  والهتمام  بالعناية  حظي 

ب�شكل  النخب  موؤ�ّش�شة  وعلى  عمليًا.  ي�شت�شعره  اأن  يجب  ما 

اأ�شا�شي واإلى جانب �شائر الأجهزة اأن تر�شد الأمور، وُتراقب 

يتبّين  والنق�س،  بالعيب  م�شوبة  كانت  فلو  العمل،  نتائج 

اكت�شاف  فليتم  الطريق..،  منت�شف  في  اإ�شكاًل  هناك  اأّن 

العيوب ومعالجتها. وهذه هي الأخرى من تو�شياتي المهّمة.

بالقت�شاد  ترتبط  ال�شاأن  الأخرى في هذا  والتو�شية 

تّم  قد  المقاوم  القت�شاد  اأّن  تعلمون  اإّنــكــم  المقاوم. 

بترحيب  وحظي  �شيا�شاته،  علنت 
ُ
واأ والحمد هلل،  عر�شه 

)2)  اأو: الملتقيات العلمية.
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وبات  وغيرهم،  وال�شيا�شيين  القت�شاديين  الخبراء 

ريد اأن اأخو�س الآن البحث حول 
ُ
يتكّرر ا�شمه كثيرًا، ول اأ

ن�شبة تقّدم �شيا�شات القت�شاد المقاوم في البلد - علمًا 

باأّني ل�شت را�شيًا كثيرًا على هذا المقدار من التقّدم في 

هذه الروؤية وهذه الركيزة في البلد، ولكن على اأّي حال 

الركائز  اإحــدى  اأّن  بيد   - المجال  في هذا  هناك حركة 

المبني على  المقاوم هي القت�شاد  الر�شينة لالقت�شاد 

، فاإّن القت�شاد المقاوم اقت�شاٌد ذاتي المنحى، 
(1(

المعرفة

ل  بحيث  الداخل  في  قويمة  دعائم  على  قائم  واقت�شاٌد 

هذا  والقت�شادية؛  والعالمية  الدولية  الهّزات  ُتزعزعه 

الأ�شا�شية  الركائز  اأهّم  من  واإّن  المقاوم.  القت�شاد  هو 

)1)  اأو: القت�شاد العلمي المحور اأو المبني على العلم؛ مالحظة: هذا 

الجديدة  الم�شطلحات  من  بنيان«  »دان�س  اقت�شاد  الم�شطلح  

المبتكرة، وقد ورد مراًرا في كلمات الإمام الخامنئي { �شمن 

حديثه عن منظومة القت�شاد المقاوم في منا�شبات مختلفة.
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المعرفة،  على  المبني  القت�شاد  هي  القت�شاد،  لهذا 

والم�شتند اإلى العلم، وهذا اأمٌر بالغ الأهّمية. وباعتقادي 

القت�شاد  في  دورهــم  يــوؤّدوا  اأن  النخبة  لل�شباب  يت�شّنى 

المبني على العلم الذي ُيمّثل في الحقيقة العمود الفقري 

لالقت�شاد المقاوم. ولكن كيف يوؤّدون دورهم في ذلك؟ 

ُي�شاهم  كيف  وبــرمــجــة.  تخطيط  اإلـــى  يحتاج  مــا  هــذا 

بالإجابة  طالبكم 
ُ
اأ اأنــا  المقاوم؟  القت�شاد  في  �شبابنا 

عن هذا ال�شوؤال، فاجل�شوا وخّططوا لذلك، ول تنتظروا 

ال�شباب  اأنتم  فعليكم  لكم.  ُيخّططوا  اأن  الآخــريــن  من 

]وجدول  لقاءاتكم  في  المو�شوع  هذا  تجعلوا  اأن  النخبة 

واأداء  النخبة  ال�شباب  م�شاهمة  كيفية  وهو:  اأعمالكم[ 

المبني على  القت�شاد  اأو  المقاوم  القت�شاد  دورهم في 

المعرفة. واأن تعمدوا اإلى ت�شكيل لجان، وتق�شيم اأدوارها، 

لتقوم ببذل الجهود والتفكير والمطالعة، والم�شاركة في 

هذا الجتماع بيد مالأى، وعلى »موؤ�ّش�شة النخب« بدورها 

اأن تقوم بدعم وم�شاندة هذا الم�شروع الذي تّم تنظيمه 

على يد هوؤلء النخبة اأنف�شهم. وباعتقادي �شيوؤّدي ذلك 

ا، وكذلك  اإلى تحّول في مجال الفكر والروؤية والعمل اأي�شً

في الخارج على م�شتوى الواقع وعلى الأر�س، ومن الموؤّكد 

اأّنه �شُيف�شي اإلى تحّول في الجانب القت�شادي اأي�شًا.

وتربية  اكت�شاف  ق�شّية  هي  والأخيرة  الأخــرى  والنقطة 

]المتفّوقة[ في التعليم والتربية.  المواهب والكفاءات العليا 

، وهو م�شروع جّيد، ولكن 
(1(

وقد اأ�شاروا اإلى م�شروع »�شهاب«

)1)  تمت الم�شادقة على م�شروع »�شهاب« في مجل�س الأمناء لموؤ�ش�شة 

الكفاءات  لكت�شاف  وذلك   ،2008/01/14 بتاريخ  الوطنية  النخب 

العليا بين تالميذ المرحلة البتدائية والثانوية.
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اأّنه لم يحظ بالعناية والهتمام، فال ت�شمحوا بذلك  �شمعت 

وراقبوا الأمور. فاإّن اكت�شاف المواهب في المرحلة البتدائية 

والثانوية هو اأمٌر في غاية الأهّمية، لأّنه ُير�شدنا اإلى النخب 

الحقيقية والنوابغ. وعادًة ما يكون هوؤلء قّلة في كّل مجتمع، 

بل  بالكامل،  تاأثيرهم  ينعدم  �شهرتهم،  ولعدم  منهم  وكثير 

اكت�شافهم.  لعدم  وذلك  ا�شمهم،  وي�شمحّل  ذكرهم  ويندثر 

قول  منه  ي�شدر  قرية  في  اأمــّيــًا  اإن�شانًا  المرء  ُي�شاهد  فقد 

وتربيته  اكت�شافه  وتــّم  ح�شل  ولو  نبوغه،  عن  ُينبئ  فعل  اأو 

ولي الرعاية والهتمام، لأ�شبح 
ُ
وا�شتثمار كفاءته وموهبته واأ

باأن  ُيعرف ولالأ�شف. فال ن�شمحّن  المتفّوقين، ولكنه لم  من 

تحّل هذه الخ�شارة بالبلد. وهذا عمل بالغ الأهّمية في مرحلة 

وعلى  كما  الم�شروع.  هذا  بمتابعة  وعليكم  والتربية،  التعليم 

و�شل  اأيــن  اإلــى  ليرى  الق�شية  يتحّرى  اأن  المحترم  الوزير 

م�شروع »�شهاب«، وهل ُيمار�س مهامه اأم ل؟

لمثّبطي العزائم: منجزاتنا لي�شت وهًما!

واأّما ذلك ال�شيء الذي ُي�شّكل باعتقادي تحذيرًا وخطرًا، 

ويجب  بلدنا،  داخل  في  للعزائم  مثّبطة  عنا�شر  وجود  هو 

عليكم وعلى الم�شوؤولين توّخي الحيطة والحذر. ولكن كيف 

واإنجازاته.  البلد  نفي خيرات  العزائم؟ من خالل  يثبطون 

موؤ�ّشرات  ُتــحــّدد  التي  العلمية  المراكز  ت�شهد  حين  ففي 

ة ومعروفة  التقّدم العلمي في العالم - وهي مراكز مخت�شّ

يعمد  الإ�شالمية،  الجمهورية  لم�شلحة   - الجميع  لــدى 

هوؤلء ال�شادة في داخل البلد �شواء في ال�شحف والمجاّلت 

اإنكار  اإلــى  الر�شمية  وغير  الر�شمية  المنابر  على  من  اأو 

ن�شمعه  ما  وهذا  وهمّية!  اأمورًا  واعتبارها  المنجزات،  هذه 

اأحيانًا منهم. ولكّن الأمر لي�س وهميًا بل هو واقٌع وحقيقة؛ 

حقيقة،  النانو  وتقنية  حقيقة،  الجذعية  الخاليا  ــاإّن  فـ

لدى  معروفة  اأ�شحت  اأمــور  وهي  حقيقة،  النووي  والتقّدم 

هذه  اأنكر  اأحدًا  اأّن  فلو  ُينكرونها.  ولكّنهم  باأجمعه،  العالم 

ع�شر  خم�شة  زهاء  وقبل  الما�شية  ال�شنين  في  المنجزات 

بداية  كانت  لأّنها  ذلك،  في  �شير  فال  عامًا،  ع�شر  �شتة  اأو 

بات  فقد  اليوم  اأّمــا  بذلك.  معرفة  على  يكونوا  ولم  العمل، 

اأّي المراكز التي يجب عليها اأن تعلم  العالم برّمته يعلم - 

اإيران ت�شير في جاّدة العلم والتقنية م�شيرة عظيمة  - باأن 

واإذا  كّله.  العالم  من  مراأى  على  وهذا  متقّدمة.  مت�شارعة 

الياأ�س  وزرع  ال�شباب،  عزائم  تثبيط  اإلى  يعمدون  بالبع�س 

في نفو�شهم تجاه الحا�شر والم�شتقبل قائلين: »ما الفائدة 

تثبيط  �شوى  لي�س  وهــذا  مــاذا؟«  ولأجــل  الأعمال؟  من هذه 

ارتكب  فقد  بذلك  يقوم  من  وكــّل  خيانة.  وهو  للمعنويات، 

خيانًة، �شواء كان مديرًا، اأم اأ�شتاذًا، اأم كاتبًا في �شحيفة اأم 

مجلة، وهي خيانة للبلد ولل�شرف والعّزة الوطنية.

ومن الأخطار الأخرى: تعريف النخب وتقديمها لالأيادي 
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الخارجية، وهذا ما هو موجود بالفعل، حيث ت�شلني بع�س 

بالتحّري  يقوم  البع�س  ــاأّن  ب ُتفيد  التي  والأنــبــاء  التقارير 

والفح�س، للعثور على النخب؛ ل لأجل ت�شجيعهم وتربيتهم 

الخارجية،  لــالأيــادي  تعريفهم  لأجــل  واإّنــمــا  الــداخــل،  فــي 

حّد  وعلى  النخب،  لهجرة  وا�شطة  بمنزلة  هــوؤلء  وُي�شبح 

التعبير ال�شائع »فرار الأدمغة«. وهذه بدورها خيانة كذلك، 

حتى ولو تّم تنفيذها تحت غطاء الحر�س على هذا الطالب، 

الجامعي  الطالب  فاأْن نحّث  الواقع.  لي�س حر�شًا في  ولكّنه 

ونقول له: »ما لك وهذا البلد؟ من الذي يهتّم بك؟ من الذي 

يعتني بك؟ دع هذا المكان واذهب اإلى الخارج وتقّدم اإلى 

وم�شالحه  البلد  عن  واإعــرا�ــس  خيانة،  هي  اإّنما  الأمـــام«، 

وم�شتقبله وتحري�س ال�شاب النخبة على اتخاذ هذا الخيار.

المحترمين  الوزراء  التي يجب على  التحذيرات  واإّن من 

اللتفات اإليها حقًا، هي »مواجهة العنا�شر المتدّينة والثورّية 

ت�شعر  عنا�شر  هــنــاك  عليها«.  والت�شييق  الجامعات  فــي 

بالم�شوؤولية تجاه الثورة، وتلتزم بالق�شايا وال�شعائر والمظاهر 

الدينية، وقد يح�شل بينها وبين �شائر طاّلب الجامعات حوار 

والتوّجهات،  ال�شالئق  لختالف  ذلك  في  اإ�شكال  ول  ونقا�س 

الجامعية،  البيئة  الق�شايا في  بروز مثل هذه  ول م�شكلة في 

واأّما اأن يقوم بع�س الم�شوؤولين والأ�شاتذة والمدراء بمجابهة 

الملتزمة،  الفتاة  اأو  الفتى  وهذا  ال�شاب  وهذا  العن�شر  هذا 

فهو اأمٌر مرفو�س، و]بدًل من ذلك[ ل بّد من حّث العنا�شر 

الموؤمنة وت�شجيعهم. وهذه ق�شايا موجودة حاليًّا.

تفاوؤل بم�شتقبل م�شرق

المنطقي  التفاؤل  هو  هنا؛  الكالم  خالصة 

الشعار  بــاب  من  هــذا  وليس  بالمستقبل، 

والتفاخر، وإّنما هو حقيقة وواقع. فإّن مستقبل 

مشرق،  مستقبل  وتوفيقه،  اهلل  بفضل  البلد، 

وذلك لوجود كّم هائل من الشريحة الشاّبة في 

وإن  النخب،  من  كبيًرا  عدًدا  تحتضن  التي  البلد 

نخبة  توجد  أّنه  إال  الجامعّيين،  من  أغلبهم  كان 

الطبقة  من  ليسوا  أيضًا  القطاعات  سائر  في 

الكلمة  في  ما  بكّل  نخبة  ولكّنهم  الجامعية 

خاّلًقا.  دوًرا  يؤّدوا  أن  وبإمكانهم  معنى،  من 

ألّنهم  أعمالهم،  النخب  هؤالء  ينجز  وسوف 

يشعرون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.

اإن الأهداف وال�شعارات الثورية حّية والحمد هلل، ولم ي�شتطع 

العدّو ت�شعيفها والتقليل من �شاأنها، وهي �شعارات نا�شعة لدرجة 

لها في  لم يكن معها ومجارًيا  الأ�شخا�س  بع�س  اأّن  لو  اأّنه حتى 

]لما لها من  قلبه، فهو ل محالة �شيكون مواكًبا لها على ل�شانه 
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ح�شور[ لدى الراأي العام ولأجل قلوب النا�س وح�شورهم. فاإّن 

متوا�شلة،  حركة  الثورية  والحركة  الحمد،  وهلل  حّية  ال�شعارات 

نجد  ل  اأّننا  ذلك  التاريخ؛  في  الفريدة  الوقائع  من  هي  وهــذه 

ثورة في العالم بعد م�شي 35 اأو 40 عامًا على اندلعها، ورغم 

كّل المعار�شات والمعاداة، ا�شتطاعت اأن توا�شل نهجها القويم 

في  المعروفة  الكبيرة  الثورات  وحتى  بل  الم�شتقيم.  و�شراطها 

والنقالبات  ال�شغيرة  التحّولت  بتلك  لنا  �شاأن  ول   - العالم 

لي�شت  وهي  الثورة،  ا�شم  عليها  ُيطلق  التي  واأمثالها  الع�شكرية 

في الح�شبان - والثورات الحقيقية التي ح�شلت، لم تتمّكن من 

ثائرة  اأثار  الذي  هو  وهذا  اأهدافها.  وتغّيرت  طريقها،  موا�شلة 

اإن كنتم مّطلعين  األ�شنتهم -  اأن يتكّرر على  اإلى  اأعدائنا، واأّدى 

على الأخبار الخارجية - باأّن اإيران ما دامت تنتهج نهج الثورة، 

فاإّننا نواجه م�شكلة في التعامل معها، وهم �شادقون في قولهم. 

وهذه  موجوًدا  الثوري  الفكر  هذا  دام  ما  القول:  في  �شيف 
ُ
واأ

اإيران ونفوذها المت�شاعد  الحركة الثورية م�شتمّرة، فاإّن تقّدم 

وقّوتها واقتدارها المعنوي والروحي �شيزدادان يومًا بعد يوم في 

المنطقة وخارج حدود المنطقة بتوفيق اهلل وم�شيئته. 

اأ�شكركم كثيرًا.. يبدو اأّن هذا التكبير كان اإيذانًا لإنهاء 

الجل�شة اأي�شًا!

جميعًا  وجودكم  في  ُيبارك  واأن  يحفظكم،  اأن  اهلل  ن�شاأل 

تتذّكرونها  حين  الأيـــام  هــذه  يجعل  واأن  ــورة،  ــث ال لم�شتقبل 

باأيديكم  البلد  حيث  �شنة  خم�شين  اأو  اأربعين  اأو  ثالثين  -بعد 

الم�شلك،  ت�شلكون هذا  اإذ جعلكم  واعتزازكم  -مبعث فخركم 

وت�شتقيمون في هذا الطريق، واأن يوّفقكم لبلوغ م�شتقبل اأف�شل. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل  وبركاته
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ في الم�شاركين في الملتقى الوطني التا�شع 

لـ »ُنخب الغد« 2015/10/14 م.

اإّن معّدل الذكاء الإيراني ي�شير اإلى ن�شبة الذكاء المرتفعة لدى الإيرانيين قيا�ًشا بمعّدل الذكاء العالمي. 

اإّن الثروة الأكبر في الجمهورية الإ�شالمية، هي طاقاتها الإن�شانية المتمثّلة بهذه الطبقة الذكية الملتزمة المندفعة المتعّلمة الواعدة.

كان النظام البهلوي يعتبر ال�شباب خطًرا عليه، ول ُي�شركهم في كاّفة الأن�شطة العلمية والجتماعية، وكان ُير�شلهم للخارج.

الطاقات الب�سرية في الجمهورية االإ�سالمية

4 ـ ال تهاجروا: قوموا ببناء مجتمعكم وتنظيم عقله 
و�شبكة اأع�شابه وهيكله العظمي، فهم يعملون على 

ا�شتقطابكم. 

5. الثقة بالنف�س: ل يبهركم التقّدم الغربي، فاأنتم قادرون على التقّدم، واإّن ثورتنا قّدمت خالل 35 �شنة ما لم ُيقّدمه 
الغرب في نف�س الفترة.

3. الروحية الجهادية: تعزيز العمل الجهادي 
والروح الجهادية في اأنف�شكم. والروح الجهادية يعني 

اأداء العمل هلل، واعتباره واجبًا. 

2 .بركة الثورة: عليكم اأن تعتبروا اأّن هذه الطاقات 
وهذه القدرة على اإنجاز كّل عمل من الثورة ومن 

الذين يوّفرون الأمن للبلد. 

1.العالقة مع اهلل: اإّن بلوغكم مرحلة النخبوية هو 
عطّية ونعمة وموهبة من اهلل؛ فا�شكروا اهلل على 

ذلك، ووّطدوا عالقتكم بالباري.

و�سايا اأبوية لل�سباب
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1.اأن توؤخذ موؤ�ّس�سة النخب ماأخذ الجّد. 

2.خلق االإح�سا�س لدى ال�سباب اأّنه مفيد وذو دور فاعل، وذلك من خالل:

3.اال�ستفادة من ال�سباب النخبة في االقت�ساد المبني على المعرفة الذي ُيمّثل العمود 
الفقري لالقت�ساد المقاوم.

4.اكت�ساف وتربية المواهب والكفاءات العليا في التعليم والتربية. 

تكميل الم�شيرة الدرا�شية للنخبة في البلد

تاأ�شي�س ال�شركات العلمية

ت�شكيل خاليا علمية في الجامعات

ظهور ال�شباب في المنتديات العلمية

و�شايا 

في المجال 

الإداري 

والعملي

خ�شائ�ص الأ�شتاذ الجامعي

خ�سائ�س االأ�ستاذ الجامعي الر�ساليخ�سائ�س االأ�ستاذ الجامعي المرفو�س

1.مخل�س.1.ل يحّب بلده.

2.ملتزم.2.ل يهتم باإعمار اإيران وم�شتقبلها.

3.محّب لبلده وثورته.3.اإذا ما لم�س ال�شعور بالم�شوؤولية الدينية لدى الطالب حاربه.

4. ل يرغب في توحيد �شفوف اأبناء جلدته، ويتحّدث في ال�شف 
بحديث يوؤّدي اإلى اإثارة الختالفات القومية في البلد.

4. بارز علميًّا.
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 خطاب اإلمام الخامنئي {

 في لقائه حشود طاّلب المدارس والجامعات
في اليوم الوطني لمقارعة االستكبار العالمي)1)

)1)  خطاب الإمام الخامنئي {، في لقائه طالب المدار�س والجامعات، بمنا�شبة اليوم الوطني لمقارعة ال�شتكبار العالمي، في طهران - ح�شينّية 

الإمام الخميني }، بح�شور جمع من طاّلب المدار�س والجامعات، بتاريخ 2015/11/03 م.، )1394/08/12 هـ.�س.( و)1437/01/21 هـ.ق.(.
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والحمد هلل رّب العالمين، وال�شالة وال�شالم على �شّيدنا ونبّينا اأبي القا�شم الم�شطفى محّمد وعلى اآله الطّيبين الطاهرين 

المع�شومين. 

ال�شالم على الح�شين، وعلى علي بن الح�شين، وعلى اأولد الح�شين، وعلى اأ�شحاب الح�شين.

ومقارعة  بمواجهة  المو�شومة  الأيــام  في  المدار�س  وطــاّلب  الجامعات  طاّلب  فيهم  بمن  الأعــّزاء،  بال�شباب  اللقاء  اإّن 

الواعين  ال�شباب  من مجموع  نموذجًا  ُتمّثلون  الجتماع  هذا  في  الحا�شرون  واأنتم  للغاية.  مغتَنمة  فر�شة  ُي�شّكل  ال�شتكبار، 

من اأبناء �شعبنا، ولي�س ال�شباب فح�شب، بل كّل من يتحّلى بالوعي وقّوة التحليل والب�شيرة، يّتخذ هذه المواقف نف�شها التي 

اأعلنتموها اليوم في هذا المكان بهتافاتكم وبياناتكم.

معرفة كربالء؛ من مفاخر �شعبنا

هذه الأّيام هي اأّيام الح�شين بن علي Q، وهي اأّيام 

الملحمة والحما�شة التاريخية لالأّمة الإ�شالمية، ول تخت�ّس 

الح�شين  نه�شة  اأي�شًا  ال�شيعة  غير  َيعتبر  اإّنما  بال�شيعة، 

للدرو�س،  ُملهمة  عظيمة،  كبيرة،  نه�شة   Q علي  بن 

اأولئك العارفين بالإمام، واإّل  وقدوة لل�شعوب. واأق�شد بهم 

من  واإّن  اآخر.  لهم ح�شاب  الّطــالع  ذوي  وغير  فالجاهلون 

مفاخر اأبناء �شعبنا اأّنهم عارفون ب�شّيد ال�شهداء، وبكربالء، 

وبالق�شايا الهاّمة المّت�شلة بواقعة عا�شوراء اأو التي حدثت 

خاللها.

كما اإّن هذه الأّيام، هي اأّيام زينب الكبرى O؛ تلك 

محو  دون  وحالت  عا�شوراء،  ق�شية  خّلدت  التي  ال�شخ�شية 

ال�شيا�شية  الأ�شاطير  اأو �شياعها في  ون�شيانها  الواقعة  هذه 

للجهاز الحاكم يومذاك، ومن هنا فاإّنها اأيام تّت�شم بالأهّمية.

]اإ�شافة اإلى[ اأّن المرحلة التاريخية التي نعي�س فيها هي 
حقبٌة هاّمة، فال�شعب الإيراني في طور تثبيت عّزته ور�شم 

خارطته العظيمة للتقّدم والم�شي باتجاه المبادئ والـُمُثل. 

الراهنة  الأو�شاع  تجاه  وب�شيرتهم  ال�شباب  وعي  فاإّن  ولذا 

اأمٌر هام، وهذا الجتماع ُي�شّكل فر�شة �شانحة للتحّدث قلياًل 

في هذه المجالت.
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مقارعة ال�شتكبار؛ حركة منطقّية

أّواًل، ُأذّكركم بهذه النقطة وهي األساس 

في  االستكبار  مقارعة  إّن  أبحاثنا:  من  للكثير 

تعّد  شعبنا  أوســاط  وفي  اإلسالمية  الثورة 
ركيزة  على  ترتكز  منطقية  معقولة  حركة 
اإليحاء  البعض  يريد  لما  خالفًا  عقلية؛  علمية 
وعاطفية،  شعاراتية  الحركة  هذه  أّن  من  به 

وال تعتمد على أساٍس منطقيٍّ عقالني؛ إّنما 

اإليراني  الشعب  حركة  لذلك:  وخالفًا  هي، 

حركة مستندة إلى العقالنية. 

إلى  االستناد  عن  الطرف  نغّض  اآلن  ودعونا 

الدينية،  واإلرشادات  القرآنية  واآليات  ين  الدِّ

 ،L پ پ پ M :وال نتطّرق إلى قوله تعالى

ألّن   ،L ۓ  ۓ ڭڭ Mو  ،L  ڀ   M و

يؤمن  وال  المسائل  بهذه  يعتقد  ال  البعض 

الشعب  تجربة  إلى  نستند  دعونا  وإّنما  بها؛ 

اإليراني.

حادثة لن ُتن�شى...

لقد وقعت في بلدنا حادثة في يوم 28 مرداد عام 1332 

الإيراني  ال�شعب  عّلمت  التي  الــحــوادث  من  وهــي   ،
(1(

�س هـــ. 

حيث  وال�شتباه.  الخطاأ  في  وقوعه  دون  تحول  وهي  و�شقلته، 

ل  كبيرة،  تجربة  الحادثة  هذه  في  الإيراني  ال�شعب  اكت�شب 

ينبغي ن�شيانها اأبدًا. ورغم اأّنه قد م�شى عليها نحو �شّتين عامًا، 

لها،  م�شابهة  اأحداٌث  ال�شّتين  الأعوام  هذه  تخّللت  اأّوًل  ولكن: 

طّياتها،  في  الدرو�س  التاريخّية  الحادثة  تحمل  عندما  وثانيًا 

فم�شّي الزمان ل يوؤّثر عليها، ويجب ا�شتلهام الدرو�س منها.

كانت  التي   
(2(

م�شّدق حكومة  اأّن  فهي:  الحادثة  ــا  واأّمـ

ا�شتطاعت اإخراج النفط الذي ُيمّثل ثروة وطنّية للبلد من قب�شة 

اأمثال المرحوم  البريطانيين بم�شاعدة بع�س الأ�شخا�س من 

 تاريخيًا وهو 
ً
اآية اهلل ال�شّيد الكا�شاني وغيره، قد ارتكبت خطاأ

اأن يكون لها في  العتماد على اأمريكا. حيث فّكرت ب�شرورة 

الدولية،  ال�شاحة  في  وم�شانٌد  داعٌم  البريطانيين  ِقَبال عداء 

فا�شتندت  راأيها،  بح�شب  الم�شاند  ذلك  هي  اأمريكا  وكانت 

اإليها، وعقدت اآمالها عليها، فا�شتغّل الأمريكيون هذه النظرة 

من  والع�شرين  الثامن  انقالب  ودّبــروا  وال�شطحّية  المتفائلة 

تمامًا،  لدينا  معروف  اأمريكي  م�شوؤوٌل  جــاء  حيث  مـــرداد. 

وا�شتقّر  اإيــران،  اأرا�شي  ودخل  التاريخ،  في  ا�شمه  ُدّون  وقد 

اأو  الغربّية  الــدول  اإحــدى  �شفارة  اأو  البريطانية  ال�شفارة  في 

)1)   1953/08/19م.

)2)   رئي�س وزراء اإيران في ذلك الحين.
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لربما ال�شفارة الكندية؛ جاء برفقة مجموعة من الأ�شخا�س، 

ووّظف بع�س العمالء والخونة في الداخل، وّزع الأموال التي 

من  والع�شرين  الثامن  انــقــالب  ودّبـــر  معه،  جلبها  قــد  كــان 

مرداد، واأهدر كّل الجهود التي بذلها ال�شعب الإيراني خالل 

هذه ال�شنتين اأو الثالث في تاأميم النفط. واعتقلوا م�شّدق، 

وزّجوه في ال�شجن، واأعادوا محّمد ر�شا بهلوي الذي كان فّر 

ال�شعب  واأ�شبح هذا  الحكم،  �شّدة  على  واأجل�شوه  اإيــران،  من 

خالل هذه الأعوام الخم�شة والع�شرين، من �شنة 1953 واإلى 

والعميلة  المفرو�شة  البهلوية  الحكومة  وطاأة  تحت  1979م، 

عر�شًة لألوان المتهان وال�شغوط وال�شدائد، وهذا ما قام به 

الأمريكّيون. فقد قب�س الم�شت�شارون الع�شكرّيون الأمريكّيون 

ت�شيير عجلة  اإلى  القت�شادية  اأياديهم  وعمدت  على جي�شنا، 

الممار�شات  هذه  اإلــى  وبالإ�شافة  القت�شادية،  �شيا�شاتهم 

وباحثونا  منظورة؛  غير  باأعمال  قاموا  والمنظورة،  العلنية 

الخطوات  هذه  وتحليل  درا�شة  اإلــى  ي�شلوا  لم   - لالأ�شف   -

والأعمال المخفّية التي قاموا بها في اإيران خالل هذه الأعوام 

الإيراني  ال�شعب  ــروات  ث على  للق�شاء  والع�شرين  الخم�شة 

المعنوّية والإن�شانّية. وهذه م�شائل جديرة بالبحث والمتابعة. 

خم�شة وع�شرون عامًا من الكبت وال�شغط على ال�شعب 

البلد،  لهذا  الب�شرية  والموارد  الطاقات  واإهــدار  الإيراني، 

ونهب موارده الطبيعية، وت�شويه �شمعة ال�شعب الإيراني بين 

ال�شعوب الم�شلمة في المنطقة؛ اأعماٌل قام بها الأمريكيون 

خالل هذه المّدة. فكم ِمن النا�س ُقتلوا، وُزّجوا في ال�شجون، 

بوا واآَذْوا، وكم من �شيا�شات خائنة مار�شوها داخل  وكم َعذَّ

ظّل  في  تحّقق  قد  ذلــك  كــّل  الإيــرانــي؛  ال�شعب  �شّد  البلد 

وب�شبب  لأمريكا،  عميلة  حكومة  ووجود  الأمريكي،  الوجود 

واعتماده  بـاأمريكا،  النظر  ال�شطحي  ال�شخ�س  ذلك  وثوق 

يومذاك عليها.

المواجهة بقيادة حكيمة

ح�شنًا، تنق�شم ال�شعوب في مواجهة الأحداث اإلى فئتين؛ 

لي�س  ولكن  والتعذيب،  ال�شّدة  وتعي�س  الحادثة  تتلّم�س  فئة 

يدفعها  �شائبًا  وا�شتنتاجًا  تحلياًل  ت�شتخل�س  اأن  بمقدورها 

للقيام بحركة م�شادة؛ هذا حال بع�س ال�شعوب. واأّما ال�شعوب 

تتمّتع بقيادات جديرة �شالحة، فهي تتحّمل ال�شعاب  التي 

الوعي  ت�شعى لكت�شاب  اإلى جانب ذلك،  ولكّنها  وال�شدائد، 

ال�شحيحة  المعتقدات  وتعزيز  الحلول  لجتراح  والب�شيرة 

والمنطقية؛ وال�شعب الإيراني يدخل في زمرة هذه ال�شعوب. 

ومنحه  ال�شعب،  هذا  على  وتعالى  �شبحانه  اهلل  ل  تف�شّ فقد 

الذي  العظيم،  الخميني  الإمــام  بقيادة  تتمّثل  كبرى  هبة 

ال�شدائد  وتحّمل  الب�شيرة،  ومنحه  ال�شعب،  في  الوعي  بّث 

ال�شجن وُنفي ولم يتخّل عن نه�شته، فعّمت  بنف�شه، فدخل 

تحّولت  ف�شيًئا، حتى  �شيًئا  واّت�شعت  والب�شيرة  الوعي  حالة 
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هذه النه�شة في �شنة 1978 و1979م اإلى حركة عاّمة في 

النه�شة  هذه  ت�شتهدف  تكن  ولم  الإيراني.  ال�شعب  اأو�شاط 

الجهاز الحاكم فح�شب، واإّنما كانت ت�شتهدف اأمريكا اأي�شًا. 

اأّن اأمريكا هي التي تقف  لأّن ال�شعب كان قد عرف واأدرك 

الداخل.  في  البلد  وبحّق  بحّقه  ُترَتكب  التي  الجرائم  وراء 

النه�شة  اندلع  بداية  في  الجليل  الخميني  اإمامنا  قال  لقد 

اليوم  الأمــريــكــي  الرئي�س  »اإّن  1963م:  عــام  الإ�شالمية 

هذا  طرح  حيث   .
(1(

اإيران« في  مكروهة  �شخ�شية  اأكثر  هو 

المفهوم على الراأي العام، وبّين للنا�س اأّن اأمريكا تقف وراء 

كل ال�شرور والموؤامرات. وبالّتالي اآتى هذا الجهاد ثماره.

وا�شتقامت،  و�شبرت  و�شمدت  ال�شعوب  تحّركت  اأينما 

في  ي�شدق  اأمــر  وهــذا  حليفها؛  الن�شر  �شيكون  محالة  ل 

اإلى  يــوؤول  الــذي  الجهادي  العمل  اإ�شكالّية  ــا  واأّم مكان.  كّل 

الهزيمة؛ فاإّن ال�شعوب اإّما اأن تفقد تحّملها و�شبرها وتتخّلى 

عن ثباتها و�شمودها، واإّما اأّنها تفتقد اإلى القيادات القادرة 

زماننا  في  �شاهدناه  ما  وهذا  �شحيح.  ب�شكل  اإدارتها  على 

واأظهرت  ال�شعوب  تحّركت  حيث  الأخيرة،  ال�شنوات  خالل 

عزيمتها واإرادتها وحّققت بع�س النتائج، ولكّنها كانت تفتقد 

اإلى القيادات القادرة على اإدارتها وقيادتها ب�شكل �شحيح، 

)1)   �شحيفة الإمام، ج1، �س42، كلمته في ح�شد من جماهير ال�شعب.

اأمامها الطريق؛ ولهذا  ُت�شّخ�س لها الهدف، وتر�شم  والتي 

لحقت بها الهزيمة، وهذا ما �شاهدتموه جميعًا في ال�شنوات 

ريد اأن اأذكر ا�شم بلد ومكان معّين.
ُ
الأخيرة، ول اأ

ب�شكل �شحيح،  الطريق  �شلك  فقد  الإيراني  ال�شعب  اأّما 

وتحّرك بنحو �شائب، واأّدى وجود قائد مقتدر ب�شير قاطع 

ۇ ۆ ۆ   M القائل:  بوعده  ويثق  اهلل  على  يتوّكل  الــراأي، 

وُي�شقط  والظفر،  الفتح  ال�شعب  يبلغ  اأن  اإلى   ،
(2(

 L ۈ 
والحكومة  البهلوية  لل�شاللة  العميلة  المفرو�شة  الحكومة 

مدعاٌة  الملكية  فالحكومة   - والمخزية  الم�شوؤومة  الملكية 

 - ال�شحيح  الإن�شاني  المنطق  في  بلد  لكّل  والعار  للخزي 

وانتهى الأمر، واأم�شك النا�س بزمام الأمور.

اأمريكا اأّول المعادين

دولة  واأّول  حكومة  اأّول  فاإّن  الهاّمة،  النقطة  تكمن  وهنا 

الإدارة  هي  ال�شعبّية،  الحركة  هذه  بمناه�شة  بجّد  �شرعت 

كانوا  وهــوؤلء  اأخــرى،  دول  بالطبع  هناك  وكانت  الأمريكّية. 

تظهر  لم  ولكن  اإيــران،  في  ح�شل  عّما  كثيًرا  را�شين  غير 

منهم ردود فعٍل كبيرة، ولعّل بع�س البلدان كانت م�شتب�شرة 

بذلك، بيد اأّن الإدارة الأمريكّية لم تكتِف بال�شتياء القلبي، 

من  الأولــى  الأ�شهر  في  الأمريكي  ال�شيوخ  مجل�س  اأ�شدر  بل 

)2)   �شورة محمد، الآية 7.
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انت�شار الثورة قرارًا �شديد اللهجة �شّد الجمهورّية الإ�شالمّية 

هذا  عملّية،  ب�شورة  والخ�شام  بالعداء  و�شرعوا  اإيــران،  في 

في الوقت الذي كانت ال�شفارة الأمريكّية ل تزال موجودة في 

و�شداقة  العالقات  توطيد  اأّن  يزعمون  اإيران! فاأولئك الذين 

اأمريكا ي�شون المرء من الأذى الأمريكي، عليهم اأن يراجعوا 

هذه التجربة التاريخية؛ فقد كانت ال�شفارة الأمريكية ل تزال 

داخل  في  يترّددون  الأمريكّيون  وكان  اإيــران،  في  ]مفتوحة[ 
اإخراج  في  ت�شّببت  قد  الثورة  تكن  ولم  وي�شر،  براحة  البلد 

�شفارتهم،  الدول  لهم ك�شائر  وكانت  اإيران،  الأمريكّيين من 

ورجالهم يعي�شون في هذا البلد، واإذا بالإدارة الأمريكّية منذ 

ذلك الحين بداأت ُتظهر عداءها للثورة. وبالإ�شافة اإلى ذلك 

لل�شعب  المحتوم  العدّو  بهلوي  ر�شا  محمد  ا�شت�شافت  فقد 

عدّو  اآوت  فقد  الحقيقة  وفــي  بلدها،  في  وحمته  الإيــرانــي، 

ال�شعب الإيراني. وبالّتالي اآلت هذه الممار�شات اإلى رّد فعل 

الطلبة الجامعّيين، حيث اقتحموا ال�شفارة الأمريكّية، فتبّين 

اأّن هذا المكان وكٌر للتج�ّش�س، واّت�شح اأّن هذه ال�شفارة على 

مدى الأ�شهر التي تلت انت�شار الثورة الإ�شالمّية كانت مركزًا 

التي  الوثائق  واأثبتته  عليه  دّلت  ما  وهذا  الثورة،  �شّد  للتاآمر 

ن�شرت لحًقا من داخل ال�شفارة الأمريكّية.

اعرفوا حقيقة اأمريكا!

وكر  وثائق  اقــرؤوا  ــّزاء!  األع الشباب  أّيها 

فطاّلب  والعبر.  ــدروس  ال ففيها  التجّسس 

أّنها  وعرفوا  السفارة  احتّلوا  الذين  الجامعات 

الوثائق  تلك  على  حصلوا  للتجّسس،  وكٌر 

بإعادة  قاموا  حيث  كبيرة،  بمشّقة  ونشروها 

إلصاق قطع األوراق المقّطعة والمبعثرة التي 

حاول أولئك إتالفها، وقد ُنشرت ضمن سبعين 

أو ثمانين كتابًا. 

وهي تدّل على أّن األمريكّيين كانوا باستمرار 

يحوكون المؤامرات ضّد الجمهورّية اإلسالمّية، 
انتصار  فترة  في  أو  النهضة،  ذروة  في  سواء 
هذه  اإلسالمّية؛  الجمهورّية  وتشكيل  الثورة 
بما  تتعّلق  قضايا  وهذه  أمريكا.  حقيقة  هي 

بعد الثورة.

 - العارمة  ال�شعبية  النه�شة  ــان  واإّب الثورة  قبل  ]واأّما[ 
واإبــادة   ،

(1(
�شهريور من  ع�شر  ال�شابع  اأحــداث  اإلــى  م�شاًفا 

الحكومة  يد  اقترفتها  التي  الأحــداث  هذه  واأمثال  النا�س، 

)1)   1978/09/08م.
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اأمريكا اإلى اإيران لعّله يحفظ النظام بطريقة ما وُينقذه من 

قب�شة الثورة، في مذّكراته - وهذه وثائق تاريخية - ويقول: 

اإلى  البنادق  ]فوَّهات[  وّجهوا  »قــرة  باغي«  للجنرال  قلتُ 

الأ�شفل لمواجهة النا�س؛ اأي اقتلوا النا�س، ول ُتطلقوا النار 

فعملوا  اأبيهم.  بكرة  النا�س عن  اأبيدوا  بل  عبثًا،  الهواء  في 

النا�س في  وقائع في محّلها - اجتمع  العميلة لأمريكا، هي 

الإمــام  دخــول  من  اأيــام  قبل  اأي  ؛ 
(1(

بهمن �شهر  من  الثامن 

�شارع  وهو  طهران،  �شوارع  اأحد  في  البالد،  اإلى  الخميني 

»انقالب« نف�شه. يكتب الجنرال هايزر، الذي ُبعث من ِقَبل 

)1)   28 كانون الثاني.
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بهذا الأمر، ووّجهوا بنادقهم اإلى الأ�شفل، وقتلوا عددًا من 

ال�شباب والنا�شئين، ولكن النا�س لم تتراجع. يقول هايزر: 

جاءني بعد ذلك »قرة باغي« وقال لي: تدبيرك هذا لم ُيجِد 

نفعًا ولم يفر�س التراجع على النا�س. فقال هايزر: يا لقادة 

ل  كالمه[  ]معنى  اأي  طفولّيون!  هم  كم  الع�شكرّيين  ال�شاه 

بّد لهم من ال�شتمرار في هذا العمل، واإبادة النا�س ب�شكل 

متوا�شل.

فانظروا اإلى هذا النظام العميل، حيث ُي�شدر الجنرال 

والعقيد  مواطنيه،  باإبادة  الإيراني  للعقيد  اأمــرًا  الأمريكي 

يرى  وعندما  الطلب،  هذا  ويلّبي  الأمــر  بهذا  ياأتمر  بــدوره 

ويقول: ل جدوى من هذا  اليه  يرجع  الفائدة،  عمله عديم 

قائاًل:  بالأطفال  هوؤلء  الأمريكي  الجنرال  في�شف  العمل. 

الحكومة  خال�شة  هي  هذه  طفولية.  اأفكارًا  يحملون  اإّنهم 

البهلوية في اإيران.

تاآمروا علينا بكّل ما اأوتوا من قّوة...

ومواجهتهم  �شّدنا  بممار�شاتهم  الأمريكّيون  بداأ  هكذا 

هذه  طيلة  علينا  تاآمرهم  وا�شلوا  وقد  الإ�شالمية،  للثورة 

الفترة بكّل ما اأوتوا من قّوة، ودعموا كّل جماعة كان باإمكانها 

النقالب  تدبير  ذلــك  على  الأمثلة  ومــن  الــثــورة.  مــعــاداة 

ال�شهيد نوجة« في همدان، ومنها  المعروف بانقالب »مقّر 

اأنحاء البالد  دعم الجماعات التي واجهت الثورة في �شّتى 

انطالقًا من النزعة القومّية، ومنها تحري�س �شّدام ح�شين 

الثمانية من  الأعــوام  له طيلة  اإيــران ودعمهم  للهجوم على 

الم�شاعدات  اأخـــذت  حيث  اأعـــوام!  ثمانية  هــي  الــحــرب.. 

والتجهيزات على  بالمعّدات  وتّم تزويده  تتزايد،  الأمريكّية 

والثالثة  الثانية  ال�شنة  بعد  �شيما  ول  الحرب  �شنوات  مدى 

منها، و�شايرهم في ذلك حلفاوؤهم الأوروبّيون لالأ�شف.

هكذا تعامل الأمريكّيون مع ثورتنا، فقد رّكزوا جهودهم 

في  اأخــطــوؤوا  ولكّنهم  النظام.  هــذا  �شاأفة  ا�شتئ�شال  على 

التحليل وفي فهم الق�شية، حيث زعموا اأّن باإمكانهم اإ�شقاط 

هذه الثورة بالنقالب كما هو حال البلد الفالني الأفريقي 

اأو الآ�شيوي، ولم يكونوا يعلمون: اأوًل، اأّن هذه الثورة تعتمد 

على النا�س وهي ثورة �شعبية، وثانيًا، ت�شتند اإلى المعتقدات 

الدينية. هذا ما لم يفهمه الأمريكيون، ولهذا نجدهم على 

مدى هذه الأعوام ال�شتة والثالثين اأو ال�شبعة والثالثين قد 

و�شتلحق  للثورة،  كّل حركة معادية  الهزيمة في  بهم  لحقت 

الهزيمة بهم في الم�شتقبل اأي�شًا اإن �شاء اهلل. واإّن الهدف 

من هذا الكالم: اأّننا ب�شفتنا �شعب اإيران، و�شعبًا ُيحّب بلده 

وير�شم لنف�شه م�شتقباًل يريد الو�شول اإليه، علينا اأن نعرف 

اأمريكا؛ هذا هو الهدف.
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تزويق �شورة اأمريكا!!

إلى  البعض ودفعهم  السنوات األخيرة: تحريض  التي يقوم بها األمريكيون في  من األعمال األخرى 
تجميل الوجه األمريكي وتزويقه، لُيظهروا القضية بهذه الصورة: أّنه إذا ما كان األمريكيون أعداَء األمس، 
فاليوم أقلعوا عن العداء والخصام؛ هذا هو الهدف: إخفاء وجه العدّو أمام الشعب اإليراني، ليغفل عن 
عداوة أمريكا له، ولكي يتسّنى لهذا العدّو ممارسة عدائه وغرز خنجره من الخلف؛ هذا هو الهدف. وأخذ 
البعض عن سوء نّية والبعض اآلخر عن سذاجة يقوم بهذه العملّية ]تجميل الوجه األمريكي[. والحقيقة 
القضاء  اليوم  بوسعهم  كان  ولو  اإلطالق.  على  تتغّير  لم  اإلسالمّية  الجمهورية  تجاه  أمريكا  أهداف  أّن 
على الجمهورّية اإلسالمّية لما تواَنوا لحظة واحدة، ولكّنهم ال يستطيعون ذلك، وبمشيئة اهلل وفي ظّل 
هممكم وتقّدمكم، أنتم الشباب، وتعميق البصيرة وتعزيزها في أبناء الشعب اإليراني، لن يستطيعوا 
القيام بهذا العمل في المستقبل أيضًا؛ إّن جميع برامجهم مرّكزة على هذه القضّية. بالطبع في عالم 
السياسة والمفاوضات يتكّلمون بنحو آخر؛ فحيثما يرون لزومًا لذلك ُيبدون ليونة في الخطاب والتفاوض؛ 

إال أّن جوهر القضية هو هذا، هذا هو باطن القضية. هذا ما ال ينبغي على الشعب اإليراني نسيانه.

ويذرفون الدمع اأمام الكاميرات...

معار�شون  اأّنهم  على  اأنف�شهم  ُيقّدمون  المفاو�شات،  ففي 

اأي�شًا! يبكون! وهذا ما �شاهدناه في  للحرب ويذرفون الدموع 

راح  الأمريكي  فالمفاو�س  نف�شها.  النووية  المفاو�شات  هذه 

يذرف  واأخذ  �شبابه  عهد  منذ  للحرب  معار�شته  عن  يتحّدث 

. وقد ُتثير هذه الظاهرة ا�شتغراب ]تعاطف[ البع�س 
(1(

الدموع

عن ب�شاطة و�شذاجة، قائلين: حقًا اإّن هوؤلء اأهل خير و�شالح، 

)1)   وزير الخارجية الأمريكي ]جون كيري[.

اأّن هذا  بيد   .
(2(

الُعّباد« القّطة من  اأ�شبحت  للب�شرى فقد  و»يا 

ال�شخ�س نف�شه الذي يكره الحرب اإلى حّد اأّنه يذرف دموعه 

ل  نف�شه  هو  للحرب،  ا�شتذكاره  عند  الكاميرا  عد�شة  اأمــام 

ُيقّطب جبينًا حتى حينما ُي�شاهد مئات الأطفال في غّزة ُتقّطع 

اأو�شالهم اإربًا اإربًا، ويرى ال�شهاينة وبكّل ق�شوة و�شّدة يتعاملون 

وال�شباب من  وال�شيوخ  والكبار  وال�شغار  والأطفال  الن�شاء  مع 

دون رحمة! فلو كنَت تكره الحرب اإلى هذا الم�شتوى، فاعتر�س 

)2)   �شعر فار�شي - �شحك الح�شور.
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اب الخبيث الذي ُيبيد النا�س  على هذا العن�شر الجاّلد الق�شّ

وجهه!  في  واعب�س  واحــدة  بكلمة  الطريقة،  بهذه  والأطــفــال 

الذي  الوقت  ذلــك  ففي  وُي�شّجعون!  بل  يعب�شون،  ل  ولكّنهم 

ُيبيدون  اأي�شًا  واليوم  الهجمات،  تلك  غزة  على  ي�شّنون  كانوا 

اأعلن  اأخــرى،  بطريقة  غــّزة  وفي  الغربية  ال�شفة  في  النا�س 

الدفاع  حّق  لـ«اإ�شرائيل«  باأّن  ومّرات  مّرات  اأمريكا  قادة  كبار 

حّق  يملك  ل  الفل�شطيني  ال�شعب  اأّن  يعني  وهذا  نف�شها،  عن 

الدفاع عن نف�شه، فاإن اأبادوا مزرعته، وقتلوا �شبابه، واأحرقوا 

داره، واأ�شرموا النار في طفله الر�شيع مع اأبويه، ل يحّق له اأن 

ال�شهيوني  الكيان  يحّر�شون  اأي�شًا  واليوم  فعل.  رّد  اأي  ُيبدي 

ويدعمونه ويقّدمون له الم�شاعدات.

تحت  اأ�شهر  منذ  اليمني  ال�شعب  يقبع  ذلك:  اإلى  اإ�شافًة 

بناه  ــر  وُتــدمَّ وبيوته،  م�شت�شفياته  ُتهَدم  المكّثف،  الق�شف 

التحتّية، وُيباد اأهله بوا�شطة الطائرات المعتدية، والأمريكّيون 

يتفّوهون بكلمة، ول يرّف لهم جفن، بل ويدعمونهم! هذه  ل 

هي حقيقة اأمريكا.. فهل بالإمكان اعتبار البكاء اأمام عد�شة 

الكاميرا عماًل �شادقًا؟ وهل ُي�شّدق ذلك اأحٌد؟

ل يحّق لل�شعب التغا�شي عن...!

لقد �شّخ�س ال�شعب الإيراني طريقه؛ ال�شعوب والحكومات 

لها وهذا ما  يتعّر�س  اإليه، ل  ُت�شيء  ول  به  لها  �شاأن  التي ل 

لي�س   - ال�شعوب  عن  اأتحّدث  ول   - دول  فهناك  ُت�شاهدونه. 

لها عالقات وّدية مع الجمهورية الإ�شالمية، وهذا ما نعرفه 

وم�شهود لدينا تمامًا، غير اأّنها ل تعتدي علينا، ونحن اأي�شًا 

ل �شاأن لنا بها، بل لنا معها عالقاتنا وتجارتنا ومفاو�شاتنا. 

واأّما الدولة التي تعتدي علينا، وتتم�ّشك باأّي ذريعة للق�شاء 

على ال�شعب الإيراني والجمهورية الإ�شالمية و�شحق المبادئ 

الإ�شالمية، فال يمكن لل�شعب الإيراني اأن يغ�س الطرف عنها، 

والوجدانية  وال�شرعية  العقلية  الناحية  من  له  يحّق  ولي�س 

واأن  ــدي،  الأي مكتوف  العدّو  هذا  اأمــام  يقف  اأن  والإن�شانية 

اأمٌر  فهذا  ال�شداقة،  يد  اإليه  ماّدًا  �شديق  نظرة  اإليه  ينظر 

ما  بكّل  ي�شعون  فاإّنهم  هكذا،  الأمريكّيين  حال  ممكن.  غير 

الذي  النهج  عن  الإ�شالمية  الجمهورية  لردع  قّوة  من  اأوتــوا 

والو�شائل  الأ�شاليب  �شّتى  ذلك  في  وي�شتخدمون  تنتهجه، 

الإعالمية، وهم اليوم نا�شطون تمامًا.

ذكرُت اأّن خطاأهم الأول في اأوائل الثورة اأّنهم لم يفهموا 

النا�س  ُيقّدمها  التي  الت�شحيات  تلك  لكّل  وال�شبب  الدافع 

اأّما اليوم فقد باتوا �شيئًا ف�شيئًا يفهمون ذلك،  في ال�شاحة؛ 

هم عرفوا اأّن ذلك مت�شل باإيمان وقناعات النا�س وال�شباب 

ومعتقداتهم، ومّما ا�شتلهموه من التعاليم الدينّية والقراآنّية، 

اليوم حملتهم  رّكزوا  ولهذا جعلوهم عر�شة لهجومهم، وقد 

والو�شائل  الأ�شاليب  ب�شّتى  وقناعاتهم  النا�س  معتقدات  على 

الحديثة التي لم تكن متوافرة لديهم اآنذاك، وهذا ما يجب 
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من  يزيدوا  اأن  اأوًل  ال�شباب  وعلى  له.  التنّبه  ال�شباب  على 

اإلى  اأكثر  ويتعّرفوا  الإيراني  ال�شعب  نه�شة  لتاريخ  قراءتهم 

جهاده ون�شاله، وعلى اأهل الخطابة والكالم اأن ُيبّينوا ل�شبابنا 

اليوم ما الذي جرى على ال�شعب الإيراني في فترة الن�شال 

ومن  اإيــران؟  �شعب  مواجهة  في  وقف  الــذي  ومن  والكفاح؟ 

الذي اأن�شاأ ال�شافاك وعّلمه اأ�شاليب التعذيب؟ ومن الذي كان 

ُي�شرف على تعذيب العنا�شر الموؤمنة والموالية داخل البلد؟ 

هذه م�شائل يجب على ال�شباب معرفتها والوقوف عندها.

جامعاتنا اليوم �شّلٌم للرقي

ولح�شن الحظ فقد �شحا ال�شعب الإيراني، ونحمد اهلل 

والطالب  يقظة،  في  والجامعة  يقظة،  في  ال�شعب  اأّن  على 

الجامعي في يقظة. وثّمة جهود حثيثة لإعادة الأو�شاع اإلى 

م�شارها ال�شابق ولكّنها ل ولن ُتثمر. فاإّن الطالب الجامعي 

لهذه  يت�شّنى  ول  كذلك.  المدر�شة  وتلميذ  باليقظة،  يتحّلى 

اأن  الم�شطنعة  البّراقة  المظاهر  وهذه  الـُملهية  الم�شائل 

ُتغّير اأ�شا�س معتقدات ال�شعب الإيراني، فاإّنه يعلم ماذا يفعل 

واإلى اأين يّتجه. 

للعبور  قنطرة  بمنزلة  يــوم  ذات  الجامعات  كانت  لقد 

اإلى الغرب، يدخل ال�شاب اإليها اأماًل بالنخراط بعدها في 

وجوده  وكان  موهبة  ذا  منهم  كان  من  اأو  الغرب،  اأح�شان 

الغربّيين ويعمل لخدمتهم،  مثمرًا ي�شبح محّط ا�شتقطاب 

اأو  الدنيوية  للملّذات  ومرّوجًا  و�شيطًا  هنا  البع�س  وي�شبح 

غارقًا فيها. والجامعات اليوم ل ت�شير بهذا التجاه، واإّنما 

تحطيم  البع�س  ويحاول  العليا،  الـُمُثل  اإلى  للرقي  �شّلم  هي 

هذا ال�شّلم، واإعادة و�شع تلك القنطرة الموؤّدية اإلى الغرب، 

اإلى عهدها ال�شابق. فعلى �شبابنا التحّلي  واإعادة جامعاتنا 

بالوعي واليقظة وهم َيِقظون والحمد هلل.

بالإ�شالم  التم�ّشك  وببركة  الإ�شالمّية  الجمهورّية  اإّن 

والعتماد على ال�شعب، وبف�شل ما يّت�شم به اأبناء �شعبنا من 

وعي وب�شيرة، لي�شت م�شتقّرة و�شامدة وح�شب، بل تطّورت 

الذي  هو  الإيراني  ال�شعب  تقّدم  فاإّن  الأمــام.  اإلى  وتقّدمت 

تتكاتف  اأن  النووية  المفاو�شات  المت�شّدقة في  القوى  اأرغم 

لعّلها  العدائية،  بحركاتها  وتقوم  اإيــران  �شعب  اأمــام  وتقف 

الذي  القتدار  هو  هذا  الإيراني.  ال�شعب  اإركاع  من  تتمّكن 

يتمّتع به هذا ال�شعب.

نقاط �شعف يجب اإزالتها!

اإغما�س  يعني  الخارجي ل  العدّو  تاأكيدنا على عداء  اإّن 

اأّيها  لكم  واأقــولــهــا  الداخلية.  �شعفنا  حــالت  على  العين 

ال�شباب الأعّزاء: اإّننا ُنعاني من �شعف داخلي؛ وقد ا�شتفاد 

العدّو في حالت كثيرة من موا�شع �شعفنا. ويجب اأن نرفع 

هذا ال�شعف. فلدينا �شعف في ر�شم ال�شيا�شات وفي التنفيذ 

في  والتكا�شل  بالتقاع�س  ُنبتلى  واأحيانًا  الجهود،  بذل  وفي 
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حركتنا، وُنعاني كذلك من �شعف في تحديد اأولويات البلد، 

�شجالت  في  داخلية  مجموعات  تدخل  الأوقــات  بع�س  وفي 

نغفل  وبذلك  �شرورية،  غير  وق�شايا  جزئية  م�شائل  على 

عن العدّو؛ هذه هي نقاط �شعفنا التي يجب علينا اإزالتها. 

غير اأّن وجود العدّو - العدّو اليقظ والذي ي�شرف الأموال، 

والذي ل يرتدع عن ارتكاب اأّي جريمة ما ا�شتطاع اإلى ذلك 

�شبياًل -، لي�س بالأمر الذي يجوز التغافل عنه. فاإّن البع�س 

وبذريعة هذه الم�شائل الجزئية الداخلّية يغفلون عن العدّو 

الخميني  بالإمام  دفع  ما  واإّن  اأمريكا.  وين�شون  الخارجي 

هتافاتكم  كّل  �شّبوا  قائاًل:  ُيكّرر  اأن  عليه(  اهلل  )ر�شوان 

]اختالفاتكم[  هتافاتكم  من  ُتقّللوا  اأن  هو  اأمريكا،  �شّد 

كال،  النتقاد؛  اتركوا  لكم  اأقــول  ول  بع�س.  �شّد  بع�شكم 

له  ويحّق  حــّرة،  اأفكارًا  ويحمل  حــّر،  مجتمع  المجتمع  فــاإّن 

نخلط  اأن  ينبغي  ل  ولكن  للتقّدم،  مدعاة  وهــذا  النتقاد، 

وال�شديق  الثانية  الدرجة  من  والعدّو  الرئي�شي  العدّو  بين 

الذي لي�س بعدّو، واإّنما نختلف معه في وجهات النظر، فاإّن 

العدّو الرئي�شي يقبع في مكان اآخر، ذلك العدّو الذي يحاول 

في  المتمّثل  العظيم  اإنجازه  الإيراني  ال�شعب  من  ينتزع  اأن 

ح�شور ال�شعب، وال�شيادة الوطنية، ونفوذ التعاليم القراآنّية 

والإ�شالمّية بين النا�س، هذا هو ذلك الإنجاز العظيم الذي 

اأ�شواطًا  هــذا  يومنا  حتى  قطعنا  وقــد  التقّدم،  لنا  ُيحّقق 

كبيرة في الم�شيرة التقّدمية، وهو الذي �شيو�شلنا بعد ذلك 

النا�س،  اأيــدي  من  انتزاعه  يريدون  ما  هذا  اأهدافنا.  اإلــى 

وي�شعون اإلى اإحالل حكومة جائرة، عميلة، مفتونة بالغرب 

وم�شت�شلمة له ومنبهرة به؛ هذا هدفهم. وعلينا اأن ل نتغافل 

عن هذا الأمر واأن ُنراقب هذا العدو.

و�شايا اإلى ال�شباب...

طــاّلب  ُيــتــابــع  اأن  اأوًل،  هــي:  الــ�ــشــبــاب،  اإلـــى  تو�شيتي 

العلم  فــاإّن  جّيدًا.  درا�شتهم  المدار�س  وطــاّلب  الجامعات 

اأهّم مكّونات  والمعرفة من  العلم  واإّن  القتدار،  باعث على 

العلمية،  درا�شاتهم  يوا�شلوا  اأن  فعليهم  الوطني،  القتدار 

واأن يرّجحوا الأهداف العامة على الرغبات ال�شخ�شّية، واأن 

يزيدوا من ب�شيرتهم يومًا بعد اآخر تجاه الأو�شاع الراهنة 

والحقبة التاريخية القريبة، واأن يتمّكنوا من مراقبة الم�شهد 

الذي يجري في العالم المعا�شر.

اليوم هو:  العالم  الذي يجري في  الكبير  الم�شهد  فاإّن 

المادية،  بقدراتها  جانب،  في  الم�شتكبرة  القوى  وقــوف 

ُتظهرها،  الــتــي  وبالهيبة  ُتــمــار�ــشــه،  ــذي  الـ ــاب  ــالإرهـ وبـ

وهناك  جانب،  من  هــذا  لها؛  الآخــريــن  اإخ�شاع  محاولة 

البروز  على  الجراأة  تملك  ل  التي  ال�شعيفة  البلدان  بع�س 

ب�شوت  ي�شدح  بلد  البلدان  هــذه  بين  ويوجد  والظهور، 

عال باإدانة هذا الو�شع، وهو الجمهورية الإ�شالمية. فاإّنها 
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اليوم وب�شوت عال ومن دون خوف من العدّو ومن تهديده، 

ت�شرخ بوجه الظلم ونظام الهيمنة وال�شتثمار وال�شتعمار، 

وهذا ما باتت ت�شمعه ال�شعوب وتتاأّثر به. واأقولها لكم باأّن 

ال�شعوب قد تاأّثرت بحركة ال�شعب الإيراني، وهذا م�شهود 

يكّنون  فاإّنهم  الإ�شالمي،  العالم  في  �شّيما  ول  العالم،  في 

لل�شعب الإيراني ولأعالم الثورة ولإمامنا الخميني الجليل 

اآخــر،  �شخ�س  لأي  يكّنونه  ل  ما  والتكريم  الحــتــرام  من 

وال�شبب في ذلك يعود اإلى اأّن هذا ال�شوت البليغ المرتفع 

البليغ.  ال�شوت  هــذا  تفقدوا  فال  م�شامعهم،  اإلــى  ي�شل 

واعلموا اأّن �شعاركم هذا »الموت لأمريكا«، والهتاف الذي 

ُيطلقه ال�شعب الإيراني، يرتكز على ركيزة ودعامة منطقّية 

وعقالنّية ر�شينة، ومن الوا�شح اأّنه لي�س المراد من »الموت 

الأمريكي  ال�شعب  فاإّن  الأمريكي،  لل�شعب  الموت  لأمريكا« 

لل�شيا�شات  الموت  يعني  واإّنما  ال�شعوب،  �شائر  حال  حاله 

ي�شتند  وهو  معناه.  هذا  لال�شتكبار؛  والموت  الأمريكّية، 

اإلى م�شتند وخلفية عقالنية، وينطق به د�شتورنا وتنطق به 

اأفكارنا الأ�شا�شّية والمنطقّية والعميقة، وين�شّد اإليه ويتقّبله 

ح له هذا المعنى. كّل �شعب نو�شّ

الم�شتقبل لكم!

�شّقت  قد  الإ�شالمّية  الجمهورية  اأّن  على  اهلل  نحمد 

طريقها اإلى الأمام وباتت تم�شي ُقدمًا. ول ي�شاورني اأي 

الأّيام  ت�شهدون  �شوف  الأعّزاء  ال�شباب  اأنتم  باأّنكم  ترّدد 

ال�شامية  الأهداف  الكثير من هذه  التي قد تحّققت فيها 

ول  البلد،  هذا  في  الإ�شالمية  الجمهورية  ر�شمتها  التي 

اأّن الم�شتقبل �شوف ي�شير في هذا التجاه، و�شوف  اأ�شّك 

و�شوف  بــلــدكــم،  بــنــاء  مــن   - اهلل  �ــشــاء  اإن   - تتمّكنون 

و�شوف  ال�شعوب،  ل�شائر  ملهمين  تكونوا  اأن  ت�شتطيعون 

يت�شّنى لكم - بتوفيق من اهلل - الإطاحة بالجبابرة الذين 

يثيرون الرعب في نفو�س ال�شعوب، وتحرير ال�شعوب من 

م�شتقبل  هــذا  اهلل؛  �شاء  اإن  منهم  والرعب  الخوف  نير 

بالتاأكيد،  اهلل  من  بتوفيق  ال�شباب  اأنتم  ت�شهدونه  �شوف 

�شريطة اأن توا�شلوا طريقكم، واأن تتحّركوا باإيمان واأمل، 

واأن ل تفقدوا ب�شيرتكم، واأن تاأخذوا الموازين والمعايير 

البلد المختلفة -  الرئي�شية بعين العتبار في كل ق�شايا 

وهي ق�شايا كثيرة �شنتناول الحديث عنها في الم�شتقبل 

- فاإّن هذا الذي �شيوؤّدي اإلى اأن تقطعوا خطواتكم في هذا 

الم�شير ب�شكل �شحيح.

الأعّزاء  �شهداءنا  يح�شر  اأن  وتعالى  �شبحانه  اهلل  ن�شاأل 

مع  العظيم  الخميني  اإمامنا  يح�شر  واأن   ،Pالنبي مع 

اأوليائه، واأن يمّن على �شبابنا الأعّزاء يومًا بعد يوم بمزيد 

من التوفيق والنجاح لل�شير نحو الأهداف العليا.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
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 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { 

في لقائه ح�شود طاّلب المدار�ص والجامعات 2015/11/03 م.

 Q1.اأيام الح�شين
وهي اأيام الملحمة 

والحما�شة التاريخية لالأمة 

الإ�شالمية. 

 Q2.نه�شة الح�شين
نه�شة كبيرة، عظيمة، 

ُملهمة للدرو�س، وقدوة 

لل�شعوب. 

3. اإّن زينبO خّلدت ق�شية 
عا�شوراء، وحالت دون محو هذه 

الواقعة ون�شيانها اأو �شياعها في 

الأ�شاطير ال�شيا�شية للجهاز الحاكم. 

الثورة الح�سينية

1.من الحوادث التي عّلمت ال�شعب الإيراني و�شقلته، وهي تحول دون وقوعه في الخطاأ وال�شتباه.

2.عندما تحمل الحادثة التاريخّية الدرو�س في طّياتها، فم�شّي الزمان ل يوؤّثر عليها، ويجب ا�شتلهام الدرو�س منها.

3.اإهدار الطاقات والموارد الب�شرية لهذا البلد، ونهب موارده الطبيعية، وت�شويه �شمعة ال�شعب الإيراني بين ال�شعوب 
الم�شلمة في المنطقة في تلك الفترة. 

حادثة يوم 28 مرداد عام 1332 هـ. �س.
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عدونا اأمريكات�سنيف ال�سعوب في مواجهة االأحداث والفتن اإلى:

ال�سنف االأول: فئة تتلّم�س الحادثة وتعي�س ال�شّدة 

والتعذيب، ولكن لي�س بمقدورها اأن ت�شتخل�س تحلياًل 

وا�شتنتاجًا �شائبًا يدفعها للقيام بحركة م�شادة.

ال�سنف الثاني: �شعب ي�شعى لك�شر طوق الظلم، وهو الذي: 

1.يتمّتع بقيادات جديرة و�شالحة.

2.يتحّمل ال�شعاب وال�شدائد.

3. يمتلك الوعي والب�شيرة.

4.اجتراح الحلول ويحّل الم�شاكل.

5.ُيعّزز المعتقدات ال�شحيحة والمنطقية.

النموذج الحي لذلك، هو الإمام الخميني}، 

وال�شعب الإيراني

2.اإّن التجربة التاريخية 
توؤّكد اأّن العالقة مع اأمريكا 

ل ي�شون الدول من العداء 

والأذى الأمريكي.

1.اأّول حكومة واأول دولة 
�شرعت بجّد بمناه�شة 

هذه الحركة ال�شعبّية، هي 

الإدارة الأمريكّية.

خططهم واأ�شاليبهم

اإحاكة 

الموؤامرات 

الخبيثة

دعم 

المعار�شين 

للثورة

دعم حرب 

�شّدام ح�شين

تجميل الوجه 

الأمريكي

الكذب والخداع

الو�شائل 

الإعالمية

المواجهة

ثورتنا ت�شتند اإلى 

المعتقدات الدينية

ثورتنا ثورة �شعبية 

تعتمد على النا�س
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و�سايا لل�سباب االإيراني

نحمد اهلل على اأّن ال�شعب في يقظة، والجامعة في يقظة، والطالب الجامعي في يقظة.  .1

على  ترتكز  منطقية  معقولة  حركة  تعّد  ال�شعب  وعند  الإ�شالمية  الثورة  في  ال�شتكبار  مقارعة  اإّن   .4
ركيزة علمية وعقلية.

ل يمكن لل�شعب الإيراني اأن يغ�ّس الطرف عن الدولة التي تعتدي علينا، وتتم�ّشك باأّي ذريعة للق�شاء   .5
على ال�شعب الإيراني والجمهورية الإ�شالمية و�شحق المبادئ الإ�شالمية.

الجمهورّية الإ�شالمّية وببركة التم�ّشك بالإ�شالم والعتماد على ال�شعب، وبف�شل ما يّت�شم به اأبناء   .2
وهي  الأمام  اإلى  وتقّدمت  تطّورت  بل  وح�شب،  و�شامدة  م�شتقّرة  لي�شت  وب�شيرة،  وعي  من  �شعبنا 

اعتلت �شّلم الرقّي اإلى الـُمُثل العليا.

مواجهة العدّو وال�شعف الداخلي:   .6

ل يحّق لأحد من الناحية العقلية وال�شرعية والوجدانية والإن�شانية اأن يقف اأمام هذا العدّو مكتوف الأيدي.  .3 مواجهة 

اال�ستكبار 

وال�سعف

1.يجب ر�شم �شيا�شات عامة، وتنفيذه 
بدّقة، وبذل الجهود في كافة الم�شتويات.

2.ترك التقاع�س والتكا�شل في حركتنا. 

3.تحديد الأولوّيات في البالد.  

4.ترك ال�شجالت الداخلية التي ُتبعدنا 
عن العدّو الحقيقي.  

1.اإّن الجامعات هي �شّلم للرقي اإلى الـُمُثل العليا.

2.اأكثروا من قراءة تاريخ نه�شة ال�شعب الإيراني 
وتعّرفوا اأكثر اإلى جهاده ون�شاله.

3. عليكم بمتابعة درا�شتكم بجدٍّ ون�شاط فالعلم 
هو عماد القتدار الوطني.
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 خطاب اإلمام الخامنئي {
في لقائه قادة قّوات التعبئة)1)

الحمد هلل رّب العالمين، وال�شالة وال�شالم على �شّيدنا 

الأر�شين،  في  اهلل  بقية  �شّيما  ل  الطاهرين،  واآلــه  محّمد 

ولعنة اهلل على اأعدائهم اأجمعين.

الأعـــّزاء،  ــوات  والأخــ ــوة  الإخـ اأّيــهــا  مقدم  خير  قدمتم 

بالمحّبة  الطافحة  وقلوبكم  الدافئة  باأنفا�شكم  ون�شرتم 

 
(2(

والموّدة ول �شّيما بكلمات قادتنا الأحّباء -ال�شّيد جعفري

- الَعَبق التعبوّي في اأرجاء هذه الح�شينية. 
(3(

وال�شّيد نقدي

)1)  خطاب الإمام الخامنئي {، في لقائه قادة قوات التعبئة، بمنا�شبة 

يوم التعبئة - الذكرى ال�شنوية لت�شكيل التعبئة )1358/09هـ.�س.(، 

في طهران - ح�شينّية الإمام الخميني }، بح�شور جمع من قادة 

 1394/09/04( م.،   2015/11/25 بتاريخ  التعبئة،  قوات  وعنا�شر 

هـ.�س.( و)1437/02/13 هـ.ق.(.

القائد العام للحر�س الثوري.  (2(

رئي�س منظمة تعبئة الم�شت�شعفين.  (3(
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وهذا َعَبٌق ل بّد من اإدراكه وا�شت�شمامه، وهذه ظاهرٌة ينبغي 

معرفة حقيقتها المذهلة والمباركة ب�شكل �شحيح.

التعبئة،  تاأ�شي�س  يــوم  ذكــرى  جميعًا  لكم  ــارك  بـ
ُ
واأ كما 

راجيًا اهلل �شبحانه وتعالى اأن يجعلكم اأنتم الإخوة والأخوات 

فردًا فردًا وكّل من ين�شوي تحت قيادتكم، مّمن يكون بقية 

لهم،  وداعيًا  عنهم  را�شيًا  فــداه(  )اأرواحــنــا  الأعظم  اهلل 

المقّد�شة  الأنوار  الدنيا والآخرة مع هذه  واأن يح�شركم في 

بقلوبكم واأج�شامكم واأرواحكم.

اأوّد اأن اأغتنم هذه الفر�شة لأطرح جملة من النقاط:

بين مقاومتهم ومقاومتنا

النقطة الأولى: هي اأّن ظاهرة التعبئة ظاهرٌة اإبداعية، 

ول يعني ذلك اأّن قوى المقاومة ال�شعبية لم يكن لها وجود 

لها وجود وهذا ما  الأخــرى، فلقد كان  والبقاع  البلدان  في 

نعلمه، غير اأّن قّوات المقاومة في �شّتى بلدان العالم �شرقًا 

وغربًا غالبًا ما تخت�ّس بفترات القمع والكبت والكفاح، وبعد 

انق�شاء فترة الكفاح -�شواء عبر اإم�شاك ف�شائل المقاومة 

نف�شها بزمام ال�شلطة اأو اإم�شاك غيرها بم�شاعدتهم- تنتهي 

قوى المقاومة وينق�شي اأمد هذا التنظيم ال�شعبي، وهذه هي 

الحالة ال�شائدة في العالم، والمعروفة لدى كّل من له اطالع 

بف�شائل المقاومة ال�شعبية في �شّتى بلدان اأفريقيا واأوروبا 

واآ�شيا.

ففي فترة ت�شّلط الفرن�شيين على الجزائر مثاًل، ت�شّكلت 

ف�شائل المقاومة ال�شعبية، وخا�شت كفاحًا مريرًا ل�شنوات 

جهوًدا  وبذلوا  اأعــوام،  ع�شرة  اإلى  ثمانية  يبلغ  لربما  طوال 

تبّددت  الثورّية،  الحكومة  تاأ�ّش�شت  اأن  بعد  ولكن  جبارة، 

هذه الف�شائل وتفّرق جمعها، حيث ترّبع البع�س منهم على 

كر�شّي الحكم، و�شّكل البع�س الآخر حزبًا، وبالّتالي لم يبق 

�شيء با�شم ف�شائل المقاومة. اأو في عهد الحتالل الألماني 

الي�شاريين  من  المقاومة  جماعات  تبلورت  مثاًل،  لفرن�شا 

لفترات  ن�شالها  ُتمار�س  واأخــذت  والمعتدلين،  واليمينّيين 

طويلة، ولكن بعد انهيار الحتالل وت�شكيل الحكومة، انتهى 

اأثٌر منها. واأ�شرت  تاريخ �شالحية هذه الجماعات ولم يبق 

-وهــوؤلء  الحكم  �شّدة  على  يجل�شون  كانوا  ــا  اإّم اأّنهم  اإلــى 

بالطبع، حينما ي�شلون اإلى ال�شلطة ُي�شابون باآّفاتها، وهذا 

الذين  اأولئك  فــاإّن  البلدان.  بع�س  في  بالعيان  �شاهدته  ما 

والأر�س  التراب  وعلى  الخنادق  في  مريرًا  جهادًا  جاهدوا 

ل�شنوات حتى الو�شول اإلى ال�شلطة، اأخذوا ينتهجون في فترة 

البرتغالي  القائد  ذلك  مثاًل  ينتهجه  كان  ما  نف�س  حكمهم 

الذي كان حاكمًا على هذا البلد، ويتبعون نف�س الأ�شلوب من 

دون اأّي فارق، فقد كان الهدف من الن�شال هو الو�شول اإلى 

ال�شلطة، وهذا ما �شاهدته بنف�شي في مواطن متعّددة حيث 

ال�شلطة،  اإلى  غيرهم  ي�شل  كان  اأّنــه  اأو  حقيقتهم-  تتبّدل 
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الأحزاب  بع�س  الأحــزاب، كما هو حال  ُي�شّكلون  مثاًل  وهم 

الو�شول  بدافع  ن�شالها  التي كان  الدول  الموجودة في هذه 

اإلى ال�شلطة.

الأحزاب الغربية

الغربية  األحزاب  تتوّخاه  الذي  الهدف  فإّن 

العالم  كّل  في  الموجودة  األحزاب  وبتبعها 

يعني  وهذا  السلطة،  بزمام  اإلمساك  هو 

كرسّي  على  الترّبع  بغية  ُيناضل  الحزب  أّن 

الحكم، ثم يشرع الحزب اآلخر بالكفاح النتزاع 

األحزاب  فإّن  الحقيقة  وفي  يديه.  من  الحكم 

في  الحزب  عنوان  اليوم  عليها  ُيطلق  التي 

العالم، ال ُتشّكل األرضية لمتابعة المفاهيم 

والمعارف السامية التي يؤمن بها نفس ذلك 

في  أذهاننا  إلى  يتبادر  كان  ما  نظير  الحزب، 

غير  هذا  فإّن  الحزب،  مفهوم  من  الثورة  أوائل 

هو  الهدف  وإّنما  المعاصر،  العالم  في  رائج 

وتسعى  مجموعة-  أو  -كناٍد  فئة  تتشّكل  أن 

أهدافها  تحقيق  وبعد  السلطة،  إلى  للوصول 

دونما  السابقة  الحكومة  نفس  آثار  تقتفي 

فارق.

اإذًا فاإّن ف�شائل المقاومة ]كانت[ توؤول بعد النت�شارات 

هذه  تبقى  اأن  ولكن  والنقرا�س.  وال�شمحالل  الزوال  اإلى 

النت�شار  بعد  الفّيا�س  والنبع  الجاري  كالتّيار  الف�شائل 

اأي�شًا، وتزداد يومًا بعد اآخر تاأّلقًا ووعيًا، وتنزل اإلى مختلف 

وتنمو  تنظيمية،  ب�شورة  اإليها  البلد  يحتاج  التي  ال�شاحات 

ل اإلى مفاهيم  وتتكامل من الناحية الكّمية والنوعية، وتتو�شّ

جديدة، وتتمّكن من اأداء دورها في ال�شراعات التي تتوّلد 

حديثًا، كما هو حال قّواتنا التعبوية، فهذا ما لم ي�شبق له في 

العالم نظير ومثيل.

التعبئة.. اإبداع الإمام

ــام الخمينّي )ر�ــشــوان اهلل  وهــذا هــو فــّن واإبـــداع الإمـ

فاإّنها لي�شت  ال�شعب.  التعبئة من �شلب  اأ�ش�س  عليه(، حيث 

موؤ�ّش�شة مف�شولة عن النا�س، واإّنما هي متكّونة من مختلف 

في  المنظومة  هــذه  اإلـــى  ينتمون  الــذيــن  ال�شعب  �شرائح 

الجامعات والمزارع والأ�شواق والأجهزة المختلفة الحكومية 

وغير الحكومية. والتعبئة في الحقيقة ُتعتبر ا�شطفاًء خا�شًا 

من بين اأبناء ال�شعب لتكون ممّثلة عنه. وهذه هي ما اأ�ّش�شها 

الإمام )ر�شوان اهلل عليه(، فتنامت وتو�ّشعت يومًا بعد يوم، 

وظهرت ب�شورة بارزة عظيمة مذهلة. واإّن الكثير من قادة 

يثير  ما  عنهم  تقروؤون  اأو  ت�شمعون  الذين  الثوري  الحر�س 

التعبوّيين  من  هم  الأحياء،  اأو  ال�شهداء  من  �شواء  الده�شة 
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الأمر  بادئ  في  المقّد�س  الدفاع  �شاحات  اإلى  نزلوا  الذين 

موّظفين،  اأو  متفّرغين  يكونوا  اأن  دون  من  ال�شمة،  بهذه 

ال�شهيد  اأمثال  كباٍر  قــادٍة  اإلى  وتبّدلوا  مواهبهم،  فتفّتحت 

»بروجردي« وغيرهم  وال�شهيد  وال�شهيد »كاظمي«  »باقري« 

الكثير؛ هذا في �شاحة الجهاد والمعركة. وكذلك الحال في 

ميدان العلم، فاإّن الكثيرين مّمن حّققوا اإنجازات كبيرة في 

�شاحة العلم والتكنولوجيا، اإّما اأن يكونوا منتمين اإلى منّظمة 

اأن  دون  من  الحا�شر  الحال  في  تعبويون  اأّنهم  اأو  التعبئة، 

يعتبرون  التعبئة، حيث  منّظمة  قائمة  في  اأ�شماوؤهم  ل  ُت�شجَّ

اأنف�شهم من قّوات التعبئة، من اأمثال �شهداء الطاقة الذّرية 

- بمن فيهم »ر�شائي  نجاد« و»اأحمدي رو�شن« و»�شهرياري« 

في  ــارزًا  بـ دورًا  اأّدوا  الــذيــن  وغيرهم-  محّمدي«  و»عــلــي 

الم�شائل التقنية النووية الهاّمة، وقد �شاهدناهم عن كثب، 

وفي الحقيقة فاإّن هوؤلء جميعًا يدخلون في عداد العنا�شر 

التعبوّية.

�شمات التعبئة والتعبوّيين

اأبناء  هم  منها  فالمراد  المحّدد:  تعريفها  للتعبئة  اإّن 

اإلهّية  باأهداف  ال�شاحة  و�شط  في  يوجدون  الذين  ال�شعب 

كّل مكان  وفي  والملل  الكلل  تعرف  ل  مثابرة  وبروح  �شامية 

يتطّلب الأمر، وينزلون بكّل قدراتهم وطاقاتهم اإلى الميدان، 

ول يهابون المخاطر التي تعتر�س الطريق؛ اأي اإّنهم حملوا 

روحه  حمل  قد  »فــالنــًا  اإّن  وقولنا  اأكّفهم.  على  اأرواحــهــم 

على كّفيه« �شهٌل في الكالم، ولكّنه في العمل ل يّت�شم بهذه 

ال�شهولة. والتعبوّي هو ذلك ال�شخ�س الذي اأعّد نف�شه لهذه 

تلك  بذل  وحتى  بل  النف�س،  بذل  وهي  األ  ال�شاّقة؛  المهّمة 

الأمور التي قد تكون اأعّز من النف�س؛ هذا هو معنى التعبئة. 

الإ�شالمية  الثورة  ات  مخت�شّ ومن  بلدنا  ممّيزات  من  وهذا 

والجمهورية الإ�شالمية.

اإّن من �شمات التعبئة وخ�شائ�شها هي الوجود )الح�شور( 

ال�شاحات  مختلف  في  عليه،  الحفاظ  يجب  الــذي  الوا�شع 

ال�شّيد  ال�شهيد  اأمــثــال  من   - والفّنية  والعلمية  الع�شكرية 

الفّنانين  من  غيره  اإلى  تعبويًا،  كان  الذي  اآويني«  »مرت�شى 

اأم  الت�شكيلية  الفنون  عالم  في  �شواء  والموالين،  الملتزمين 

التقنية،  ال�شاحة  اإلى ذلك - وكذا في  اأم الأدب وما  ال�شعر 

واأخيرًا في الم�شائل القت�شادية التي اأو�شيت رجال الحكومة 

للح�شور  م�شتعّدة  التعبئة  قوات  باأّن  لهم  وقلُت  �شاأنها،  في 

الإخــوة  وعلى  المقاوم.  القت�شاد  �شاحة  في  والم�شاهمة 

الأعّزاء بالطبع من قادة التعبئة والحر�س الثوري اأن يحذروا 

]وعلى  المزالق،  من  القت�شادية  الأن�شطة  فاإّن  الحذر،  كّل 

حّد قول ال�شاعر �شعدي ال�شيرازي[: »اإذا ا�شتّد الوحل، زّلت 

�شير 
ُ
اأ و�شوف  ومراقبين.  حذرين  فليكونوا  الِفَيلة«؛  اأقــدام 

ونحوها  والقت�شادية  المالية  الق�شايا  اأّن  اإلــى  ذلــك  بعد 
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توّخي  فيها  يجب  التي  العدّو  وكمائن  فخاخ  من  واحدة  هي 

لالمتحان  �ٌس  ُمعرَّ الإن�شان  فاإّن  ال�شديد.  والحذر  الحيطة 

على الدوام، وهذا ما يجب عليكم اأن تعرفوه، واأنتم تعرفون 

اإّن  اأي  الإ�شالمية.  المعارف  بّينات  من  لأّنــه  بالفعل،  ذلك 

المرء حتى اإذا بلغ مرتبة بلعم بن باعورا - ذلك الرجل الذي 

فقد  اهلل-  عند  و�شوؤال  طلب  له  ُيردُّ  ول  دعا،  اإذا  ُي�شتجاُب 

الأعلى.  اإلى  بكم  ي�شعد  مرتفع  طريٌق  وهناك  ويهوى.  يزّل 

تقطعونها  التي  والخطوات  والحالت  اللحظات  جميع  وفي 

خطوتم  وكّلما  اأقدامكم،  تحت  هاوية  هناك  الأعلى،  نحو 

واأق�شى واأخطر، مّما  اأ�شّد  الهاوية  اإلى الأعلى، كانت  خطوة 

�شير 
ُ
اأ �شوف  ما  وهذا  والحذر،  المراقبة  �شرورة  اإلى  يدعو 

وجودهم  م�شاحَة  التعبئة  قــّوات  �شمات  من  فــاإّن  اإذًا،  اإليه. 

التي ُتغّطي جميع ال�شاحات التي ذكرناها والتي لم نذكرها 

وُيمكن للتعبوّيين الوجود فيها.

واأينما  النا�س،  ح�شور  يعني  التعبوّي  الح�شور  اإّن  ثم 

الإيــرانــي  ال�شعب  اأّن  يعني  فذلك  التعبئة،  قــّوات  ُوجــدت 

التعبئة  فاإّن  ال�شاحة، وكما ذكرت  تلك  حا�شر وموجود في 

ُتعّد نموذجًا ومثاًل ومعلمًا من معالم ال�شعب الإيراني. ومن 

المبادئ  الدفاع عن  �شبيل  الوجود هذا هو في  اأّن  الوا�شح 

ال�شعب  هذا  وم�شاعدة  والوطنية  الثورية  والهوية  والقيم 

وهذا البلد لبلوغ تلك المراحل التي تليق به، والتي قد ر�شمها 

ببركة الثورة الإ�شالمية، وراح يحّث الخطى باتجاهها. فاإّن 

هذا هو المراد من وجود قّوات التعبئة، حيث يتعّين عليهم 

الدفاع.

�ص.. ال�شتكبار العدّو م�شخَّ

اإلى  �شوؤال  يتبادر  الدفاع،  عليهم  يتعّين  نقول  وحينما 

الدفاع؟  يجب  حتى  هجوٌم  هناك  هل  ــه:  اأّن وهو  الأذهـــان، 

يخطر  �شوؤال  هذا  لمواجهته؟  الدفاع  يتعّين  عدٌو  ثّمة  وهل 

في الذهن. واأنتم تعلمون الجواب بو�شوح، فاإّن هناك عدّوًا 

غّدارًا محتاًل مقتدرًا مخادعًا، �شيطانيَّ النزعة، يواجه هذه 

الحركة، ولكن من هو هذا العدّو؟ اإنه ال�شتكبار.

الذي ُيج�ّشد ال�شتكبار اليوم هو اأمريكا، وبالأم�س كانت 

بريطانيا. فاإّن العدّو هذا لم يعد عاطاًل من العمل، واإّنما هو 

في �شغل �شاغل. وهذا التحليل الذي ورد في م�شتهّل حديث 

ال�شراع  فاإّن  تمامًا.  تحليل �شائب  العزيز جعفري،  قائدنا 

والحركة  ال�شتكبارية  الحركة  بين  قائٌم  اليوم  العالمّي 

بالثورة  المتمّثل  والماهوي  الوطني  وال�شتقالل  المبدئية 

الإ�شالمية اأو الجمهورية الإ�شالمية؛ على هذا يدور ال�شراع 

اليوم في العالم، ول يعني ذلك عدم وجود اأّي �شراع اآخر، 

فيما  وتتناحر  الجيفة،  على  تتكالب  بالّتالي  الكالب  فــاإّن 

بينها، بيد اأّن هذا هو ال�شراع الأ�شلي، وهو النهج الأ�شا�شي، 

وهو المع�شكر الرئي�شي. ولذلك فالعدّو موجود وح�ّشا�س.
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عنا�شره

التزويرالهيمنةالمال التزوير ال�شيا�شيالتزوير الديني

اأنواعه

التزوير

مثّلث: المال، الهيمنة، التزوير

وقد ذكرت اأّن اأمريكا هي التي ُتج�ّشد ال�شتكبار في هذا 

اليوم، غير اأّن هذا يرتبط بالجهاز ال�شيا�شي لال�شتكبار، 

وال�شتكبار ل يخت�ّس بالجهاز ال�شيا�شي ]وح�شب[، بل قد 

يكون الجهاز المالي اأكبر اأهّمية واأ�شّد تاأثيرًا، كال�شركات 

في  هم  الذين  العالم  في  الكبار  والراأ�شماليين  ال�شخمة 

الأغلب من ال�شهاينة، وهذه كّلها تدخل في عداد منظومة 

وُيمّثلون  با�شتمرار،  اأعمالهم  ُيمار�شون  وهم  ال�شتكبار، 

الذهب  مثّلث  حول  قيل  وما  والــقــّوة.  المال  الحقيقة  في 

اإذا  الما�شي  في  وُكّنا  اأي�شًا.  �شحيح  والتزوير  والت�شّلط 

ما ذكرنا هذا المثّلث، نق�شد بالتزوير، التزوير الديني. 

الطريق  وتعّبد  ديني  بمظهر  تظهر  التي  العنا�شر  اأي 

اأّن مرادنا  اإل  والقّوة.  المال  ال�شبيل لدخول جي�س  وُتمّهد 

التزوير  في  ينح�شر  ل  الراهن  الوقت  في  التزوير  من 

الديني، واإّنما ي�شمل التزوير ال�شيا�شي اأي�شًا. فاإّن الأجهزة 

وُتمار�س  بالتحريف  تقوم  باتت  والدبلوما�شية  ال�شيا�شية 

والبرامج  والموؤامرات  الد�شائ�س  وو�شع  التزوير  عملية 

والمخّططات بكّل �شّدة وقّوة، حيث يظهرون بوجه ب�شو�س، 

ويتقّدمون باأذرع مفتوحة، وفي الوقت ذاته وكما �شاهدتم 

ويــغــرزون  ــر،  الآخـ الــطــرف  ُيعانقون  الأفـــالم،  بع�س  فــي 

خنجرهم في �شدره!. ومن هنا، فاإّن التزوير اليوم ي�شمل 

مما  اأي�شًا،  ذلك  ونحو  والدبلوما�شي  ال�شيا�شي  التزوير 

يوجب التفاتنا وتنّبهنا.

باأ�شكال  يظهر  قد  الــذي  العداء  اأنــواع  من  نوع  هو  هذا 

هذا  تكرار  اأي  ذلــك؛  اإلــى  التنّبه  من  لنا  بّد  فال  مختلفة. 

لئاّل يغيب  اأنف�شنا والتدّرب عليه ب�شكل متوا�شل،  الأمر مع 

عن ذاكرتنا ولكي نعرف ما الذي يجب علينا فعله. وعلينا 

التعبوّيون  واأنتم  البالد،  ومديري  �شيا�شّيين  من   - جميعًا 

الأعّزاء والآخرون من اأهل الن�شاط والفكر والعمل- اأن ُنبقي 

هذه الق�شية حا�شرة بقّوة في اأذهاننا.
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اإّن من اأنواع العداء، هو العداء ال�شلب الذي يتمّثل في 

قذف القنابل واإطالق الر�شا�س واإر�شال الإرهابيين. وثّمة 

فترة  قبل  اأ�شرت  وقد  الناعم،  العداء  وهو  للعداء  اآخر  نوع 

اإلى ق�شّية النفوذ والتغلغل، وهي ق�شّية بالغة الأهّمية. علمًا 

الق�شية،  هذه  طرح  حيال  فعل  ردود  اأبدى  قد  البع�س  باأّن 

قائلين باأّن النفوذ قد اأ�شبح م�شاألة تّيارات واأجنحة داخلية، 

وباتوا ي�شتغّلونها ا�شتغالًل فئويًا، اأنا ل �شاأن لي بهذا الكالم، 

فليكّفوا عن ال�شتغالل الفئوي، وليوقفوا الجدل والمناق�شات 

التي ل طائل من ورائها حول هذه الق�شية، وليتجّنبوا طرح 

�شاأن  ول  له،  المنا�شب  المحتوى  عن  فارغًا  النفوذ  عنوان 

لنا بهذه الأمور، ولكن ومع كّل ما ُيقال، وما يتّم من اإنجاز 

الحقيقة،  هذه  اأ�شا�س  عن  التغافل  ينبغي  ل  هاّمة،  اأعماٍل 

اأتناول  و�شوف  والختراق.  النفوذ  �شدد  في  العدّو  اأن  وهي 

اأ�شا�س  نغفل عن  لئاّل  النفوذ وطريقته،  �شرح حقيقة  قلياًل 

الق�شية. فال تتهم التّيارات بع�شها البع�س، باأن ُيخاطب كٌلّ 

منها الآخر اأنك كنت تق�شد من كالمك هذا ال�شيء، فليكن 

المق�شود كائنًا ما كان، ولكن ل ينبغي تنا�شي هذه الحقيقة 

التي بات العدّو ُيخّطط لها.

النفوذ والتغلغل

و�سيلة العدّو:

اأنماط نفوذ العدّو

النفوذ الجناحي: وهو النفوذ اإلى الموؤ�ّش�شات 

ة والعاّمة والمراكز الخا�شّ

النفوذ الفردي: وهو عبارة عن التغلغل بين 

الأفراد وخ�شو�شًا النخب في المجتمع
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وللنفوذ اأنماط: الفردي، الجناحي)الحزبي(

النفوذ على نمطين: نفوذ جزئي وفردي، ونفوذ جناحي 

يكون  اأن  يعني  وهو  كثيرة،  نماذج  الجزئي  فللنفوذ  تّياري. 

م�شوؤولية،  لكم  تكون  اأن  اأو  مركز،  المثال  �شبيل  على  لكم 

في  وتزيينه  تجميله  تّم  قد  ع  مقَنّ بوجه  �شخ�شًا  فيد�ّشون 

اأّنه  والحال  �شديقكم،  اأّنه  فتت�شّورون  مجموعتكم،  داخل 

لي�س ب�شديق، ليتمّكن عبر ذلك من تحقيق اأهدافه، فتارة 

وهو  واإر�شالها،  والأخبار  المعلومات  وتتّبع  بالتج�ّش�س  يقوم 

اأقّل اأنواع النفوذ الفردي اأهّمية، وتارة يقوم بما هو اأهّم من 

التج�ّش�س، وهو التغيير في قراراتكم. فاإّنك لو كنت مديرًا، 

وم�شوؤوًل، ومن اأ�شحاب القدرة على اتخاذ القرار، وباإمكانك 

اأن تقطع خطوة �شا�شعة اأو موؤّثرة، وكانت هذه الخطوة بحيث 

لو ُرفعت بهذه الطريقة لجرت لم�شلحة العدّو، فاإّنه يتدّخل 

في المو�شوع ويعمل ما من �شاأنه اأن تخطَو هذه الخطوة بهذه 

الطريقة، وهذا يعني اتخاذ القرار. ولهذا النمط من النفوذ 

وجود في الأجهزة كاّفة، ول يخت�ّس بالأجهزة ال�شيا�شية، بل 

له وجوده على الدوام حتى في الأجهزة العلمائية والدينية 

واأمثالهما اأي�شًا. 

اإلى  يت�شّللون  حيث  الفردي،  النفوذ  يتّم  قد  هكذا   ...

الأجهزة  في  واأّما  وجهازه.  موؤ�ّش�شته  اإلى  اأو  ال�شخ�س  بيت 

هذه  تكون  وقد  حــرج،  ول  عنه  فحّدث  بالأم�س  ال�شيا�شّية 

ظاهرة  وهي  اأي�شًا،  الراهن  الوقت  في  موجودة  الظاهرة 

خطيرة.

به  واأعني  التّياري.  النفوذ  هو  ذلــك  من  الأخطر  لكن 

تاأ�شي�س �شبكات في و�شط النا�س عبر الأموال، وهنا يّت�شح 

دور الأموال ودور الأبعاد القت�شادية. وتاأ�شي�س ال�شبكة يتّم 

في الأغلب عبر و�شيلتين: الأولى المال، والثانية المغريات 

معًا،  ويجتمعون  الأ�شخا�س،  ي�شتقطبون  حيث  الجن�شية. 

وُيحّددون هدفًا مفتعاًل مزّيفًا، ثم ي�شوقون الأفراد الموؤّثرين 

الذين يتمّكنون من ترك التاأثير على المجتمع �شوب التجاه 

اإّنه  المن�شود؟  التجاه  ذلك  هو  ما  ولكن  لديهم،  المن�شود 

الحياة.  والروؤى ونمط  والـُمُثل  المعتقدات  تغيير  عبارة عن 

راح �شحية  الذي  ال�شخ�س  ُيفّكر  اأن  �شاأنه  ما من  فيفعلون 

النفوذ والختراق ووقع متاأثرًا به كما ُيفّكر ذلك الأمريكي؛ 

اأي اأن يجعلوك تنظر اإلى الق�شّية كما ينظر اإليها الأمريكي 

- مثل ال�شيا�شي الأمريكي ول �شاأن لهم بال�شعب الأمريكي- 

وتحّلل الأمور كما يحّللها ذلك الم�شوؤول الرفيع الم�شتوى في 

الـ »�شي اآي ايه«، وتطلب نف�س ما يريده في نهاية المطاف، 

فيكون بالّتالي مطمئنًا فارغ البال، اإذ ل حاجة لأن ُيخاطر 

بمهّمته  تقوم  الــذي  اأنــت  ــك  لأّن بنف�شه،  ال�شاحة  ويخو�س 

بالنفوذ  المتمّثل  النفوذ  الهدف من  اإذًا هذا هو  بدًل عنه. 

ولو ح�شل  المو�شعي.  الجزئي  ل  الوا�شع،  ال�شبكي  التّياري 
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هذا النفوذ وتّم اختراق الأ�شخا�س الذين لهم تاأثيرهم في 

م�شير البلد و�شيا�شته وم�شتقبله، فانظروا ماذا �شيحدث؟ 

�شوف تتغّير المبادئ والقيم والمطالب والمعتقدات.

حينما تنظرون اليوم، في الق�شية الفل�شطينية، توؤمنون 

باأّن هناك ظلمًا �شافرًا ُيرَتكب بحّق اأبناء هذا ال�شعب؛ هذا ما 

هو م�شهود لديكم، وهذه هي نظرتكم. فاإّن ذلك الذي ُيعتدى 

كان  �شواء  العرب،  الفل�شطينيين  - من  داره  في عقر  عليه 

م�شلمًا اأم م�شيحيًا- ُيدان في النظرة الأمريكية. وهو مظلوم 

في نظركم، فاإْن تمّكنوا من تغيير نظرتكم، �شتنظرون اإلى 

هذه الق�شية كما ينظرون هم اإليها، وتقولون اإّن »اإ�شرائيل« 

الوقت  اأوباما ذلك؟ ففي ذلك  يقل  األم  تدافع عن هوّيتها! 

الذي كانوا يلقون قذائفهم وحمم نيرانهم على اأهالي غّزة 

الُعّزل، ويدّمرون منازلهم  النا�س  نهار، ويهجمون على  ليل 

واأطفالهم ومدار�شهم وم�شت�شفياتهم،  وحياتهم ومزارعهم 

قال الرئي�س الأمريكي اإّن »اإ�شرائيل« ُتدافع عن نف�شها! هذه 

و�شناعة  ال�شبكات  وتاأ�شي�س  يحملونها.  التي  النظرة  هي 

التّيارات يوؤّدي اإلى اأن يحمل ال�شخ�س الذي يعي�س في داخل 

اإيران مثاًل اأو في البلد الفالني الآخر، نف�س هذه النظرة. 

خطير  اأمــر  هو  كم  فانظروا  النفوذ،  من  المراد  هو  وهــذا 

وح�ّشا�س.

احذروا نفوذ العدّو

النخب وصنّاع القرّار؛ محّط الهجوم

النفوذ؟  الذين يتعّرضون لهذا  ولكن من هم 

وصّناع  والمؤّثرون  النخب  هم  األغلب  في 

عرضة  ُيصبحون  الذين  هم  فإّنهم  القرار، 

والتوّغل  التغلغل  األعداء  ويحاول  للهجوم، 

َلخطٌر  النفوذ  فإّن  هنا  ومن  أوساطهم،  في 

كبير.

وقول البع�س اإّن زيدًا من النا�س قد ا�شتغّل مفردة النفوذ 

ا�شتغالًل فئويًا وجناحيًا؛ فهذا ل يحّد من اأهّمية الم�شاألة. 

فاإّنه فعل ذلك اأم لم يفعل - ول يحّق له بالطبع اأن ي�شتغّل 

هذه الق�شية ا�شتغالًل فئويًا - ل يتغّير واقع الأمر، ول ُيمكن 

التغا�شي عن هذا الواقع.

الممار�شات  هــو  والتغلغل  النفوذ  هــذا  ُيكّمل  ــذي  والـ

الهام�شية، فاإّن من الأمور التي توؤول اإلى تكميل عملية النفوذ، 

ال�شائبة  والــروؤى  الأ�ش�س  على  ُي�شّددون  الذين  تخطئة  هي 

ريد القول باأّن 
ُ
والقيم، وهذا ما يكّمل النفوذ والختراق. ول اأ

وؤون التعبئة ويّتهمونها بالتطّرف والت�شّدد  هوؤلء الذين يخطِّ

والنفوذيين  المت�شّللين  مع  يتعاملون  اإّنما  ذلــك،  اإلــى  وما 
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وُي�شايرونهم عن وعي ومعرفة، ول اأّدعي ذلك ول توجد لدي 

معلومات في هذا المجال، ولكن عملهم يعتبر في الحقيقة 

مكّماًل وم�شاعدًا لأولئك، فاإّن هوؤلء الذين يعمدون في �شّتى 

للتعبئة  التهمة  توجيه  اإلى  الأ�شاليب  وبمختلف  القطاعات 

بالت�شّدد والتطّرف واأمثال ذلك، اإّنما ُيعّبدون طريق النفوذ 

في حقيقة الأمر، واإّن م�شروع النفوذ والختراق يتّم تكميله 

بوا�شطتهم، لأّن التعبئة هي من متاري�س المواجهة للعدّو، ول 

ينبغي ت�شعيف هذا المترا�س الح�شين.

بّينات الثورة ومحكماتها

اإّنني اأو�شي واأن�شح كّل من هو قادر على الحديث والكالم 

من اأ�شحاب المنابر، باأن ل ُيحاولوا اإ�شعاف اأ�ش�س البالد 

وركائز الثورة الرئي�شية، ول َي�ِشموا البع�س فور حديثهم عن 

المباني والأ�شول بالت�شّدد والتطّرف والفئوّية وما اإلى ذلك؛ 

يوّجهوا  ول  الأ�ش�س،  وؤوا  ُيخطِّ ول  كذلك.  الأمــر  لي�س  كال، 

بّينات  للثورة  فاإّن  الثورة.  بّينات  التطّرف، ول ينكروا  تهمة 

من  واأكثر  الع�شرون  الأجــزاء  وهذه  ومحكمات،  ووا�شحات 

خطب وبيانات وكلمات الإمام الخمينّي موجودة، ولقد كان 

الإمام مظهرًا للثورة، ومتحّدثًا با�شم الثورة، ومبّينًا لحقائق 

الثورة. فلينظروا على اأّي الم�شائل كان يوؤّكد الإمام وُي�شّدد. 

التي  الأمــور  تلك  هي  وهذه  الثورة.  بّينات  اإنكار  وليتجّنبوا 

تّت�شم بالأهّمية.

ظاهرة  واأراهــا  الأهّمية،  غاية  في  التعبئة  اأعتبر  اإّنني 

الم�شرق،  والم�شتقبل  والبركة  والتاأثير  الأهّمية  ببالغ  تّت�شم 

اإليها  ُيوّجه  ومــا  واأعــمــال،  جهود  من  ُيبَذل  ما  اأّن  واأعتقد 

اإ�شاءة وت�شويه، لن ُتزلزل قّوات التعبئة، و�شوف تزداد  من 

كانت  فلقد  اآخــر.  بعد  يومًا  اهلل  �شاء  اإن  وتــجــّذرًا  اًل  تاأ�شّ

التعبئة ذات يوم غر�شة دقيقة رقيقة، واأ�شبحت اليوم �شجرة 

با�شقة عظيمة، و�شوف تكون بعد اليوم اأ�شلب عودًا بف�شل 

اهلل، ولكن يجب عليكم اأن ُتراقبوا هذه ال�شجرة القوية لئاّل 

نا�شدكم 
ُ
واأ اأنتم  خاطبكم 

ُ
اأ واإّنني هنا  الآّفات.  اإليها  تت�شّرب 

ال�شجرة  على  يهجمون  تــارة  والــحــذر.  بالدّقة  تتحّلوا  بــاأن 

بالمن�شار لقطعها، وهذا ما ُيمكن �شّده، وتارة اأخرى تت�شّرب 

ُعُب عالجها. الآّفة اإلى داخل ال�شجرة، وهنا َي�شْ

اآّفات التعبئة: 

الغرور.. اأّول الآّفات

اآّفات التعبئة هي الغرور. فاإّننا ما دمنا  واإّن واحدة من 

هذا  كّل  ونتلقى  والنخبة،  ال�شفوة  من  وُنعتبر  تعبوّيين- 

الثناء والإطراء- اأن ننظر اإلى الآخرين بعين ال�شت�شغار؛ 

هذه اآفة. فاإنكم كلما تعاظمتم وت�شاميتم، ل بد واأن يزداد 

ولكم  تعالى.  بين يدي اهلل  ويت�شاعف خ�شوعكم  توا�شعكم 

اأفواهنا  اأحيانًا من  الذي ي�شدر  ا�شتغفارنا  اإلى  اأن تنظروا 

قائلين: »اأ�شتغفر اهلل رّبي واأتوب اإليه«، واأن ُتقارنوا بينه وبين 
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ا�شتغفار الإمام ال�شّجادQ. اأو اأن تنظروا اإلى اأدعيتنا، 

وُتقارنوا بين ابتهالنا وت�شّرعنا في الدعاء، وبين ت�شّرع اأمير 

الموؤمنين في المناجاة، اأو ت�شّرع الإمام الح�شين في دعاء 

ال�شّجادية،  ال�شحيفة  في  ال�شّجاد  الإمام  ت�شّرع  اأو  عرفة، 

لتجدوا اأّنه �شّتان ما بينهما، ولكّنهم يجتهدون في البتهال 

والت�شّرع وال�شتغفار اأكثر مّنا باآلف المّرات. فانظروا اإلى 

اأمير الموؤمنين بكّل ما يّت�شم به من عظمة ومنزلة وعبودية 

وتقوى، كيف يتحّدث في دعاء كميل عن الخوف من عذاب 

اهلل! ولهذا كّلما تعاليتم، يجب اأن ت�شت�شغروا اأنف�شكم اأمام 

اهلل واأمام خلقه. ولقد عّلمونا في دعاء مكارم الأخالق باأن 

ِعْنَد  َحَطْطَتِني  اإاّل  َدَرَجـًة  النَّا�ِس  ِفي  َتـْرَفْعِني  »َوال  نقول: 

تق�شيرنا،  واإلى  م�شوؤولّياتنا،  اإلى  فلننظر   .
(1(

ِمْثلََها« َنْف�ِسي 

واإلى نقاط �شعفنا ونق�شنا، وهي لي�شت بالقليلة، واأنا اأتحّدث 

ُنعاني  جميعًا  ولكّننا  مّنا،  اأف�شل  ال�شباب  واأنتم  نف�شي،  عن 

فالغرور  اإذًا  بها.  اهتمامنا  من  مزيدًا  فْلُنْوِل  النق�س،  من 

هو اإحدى الآّفات. وعليكم اأن ُتراقبوا اأنف�شكم لئاّل ُت�شابوا 

بالغرور لكونكم تعبوّيين وم�شّحين وم�شتعّدين لبذل الـُمهج.

الغفلة والغرق في ملّذات الدنيا

الآّفة الثانية هي الغفلة. فاإّنها واحدة من الأمور التي تترّتب 

)1)  الإمام علي بن الح�شين L، ال�شحيفة ال�شجادية، ن�شر الهادي، 

قم، الطبعة الأولى، 1418هـ.، �س 93.
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على الغرور، لأّن المرء اإذا ما اغتّر كثيرًا بقّوته وقدراته وِقَيمه، 

�شير�شى ويطمئن من نف�شه، وبالّتالي �شُي�شاب بالغفلة. فال 

تغفلوا، ولتنظروا دومًا باأعين مفتوحة واأب�شار ثاقبة.

الدخول  هو   - المقدار  بهذا  و�شاأكتفي   - الأخرى  الآّفة 

وزخارفها،  الدنيوية  الإمكانات  وم�شابقات  مناف�شات  في 

عن  بحًثا  والجري  الم�شارعة  حيث  بالّتالي،  م�شابقة  فهي 

زخارف الدنيا وبهارجها، وعن المزيد من الأمور الكمالية، 

وعن الرفاه والعي�س الأف�شل، والربح الأكثر. والجري يكون 

باأّن  علمًا  ال�شباق،  هذا  يخو�شون  الدنيا  اأهل  الت�شابق،  في 

الأمام  فيتقّدم نحو  واأدهى،  اأذكى  ال�شباق  البع�س في هذا 

حتى ينهب المليارات، والبع�س الآخر ل يبلغ هذا الم�شتوى 

في  الدنيا  وعبيد  الدنيا  اأهل  اأّن  غير  والذكاء.  الدهاء  من 

�شباق. فال تخو�شوا هذه ال�شاحة التناف�شية، ول تقولوا باأّن 

فالنًا قد ح�شل على �شيء، واأنا �شفر اليدين، ول بّد لي اأن 

اأكون مثله؛ كال، فاإّن هذه لي�شت من اآّفات التعبئة فح�شب، بل 

هي اآّفة كّل موؤمن. ولقد �شاهدنا الكثير مّمن كانوا مو�شومين 

بالخير وال�شالح وكانوا من الموالين، ولكّنهم عندما غرقوا 

في بحر ملّذات الدنيا، �شيئًا ف�شيئًا وهنوا وا�شتكانوا و�شارت 

الدوافع  �شعفت  فاإذا  �شعيفة.  ودوافعهم  �شئيلة،  قدراتهم 

في  اآثارها  ظهرت  العزائم  �شعفت  واإذا  العزائم،  �شعفت 

العمل، واأخيرًا �شاعوا وتاهوا.. هذه هي الآّفات.

و�شايا التعبئة

التقوى  اإّنها  اليوم؟  هذا  في  التعبئة  اأولوّيات  هي  وما 

العظماء من  كّل  واإّن و�شّية  الأولى.  الدرجة  والطهارة في 

اأرباب المعنى -الذين قد ت�شّرفنا بخدمة البع�س منهم- 

هي الإعرا�س عن الذنوب. فالبع�س ُيطالب باأذكار مطلوبة 

يقولون:  وهم  الرفيعة،  المقامات  اإلى  الإن�شان  بيد  تاأخذ 

الذكر هدية لكم! ولكن ل ُتذنبوا. وهذه هي الخطوة الأولى 

التي ما اإن يخطوها الإن�شان حتى ُتعاَلج الكثير من م�شاكله 

�شون  ُمعرَّ جميعًا  فاإّننا  والــمــاّديــة.  والمعنوية  الروحية 

ويجب  ــّزلت،  والـ المزالق  في  والــوقــوع  الذنوب  لقتراف 

اأنف�شكم  ُتراقبون  كنتم  ولو  ذكــرت.  كما  المراقبة  علينا 

التقوى  من  المراد  فاإّن  بالتقوى؛  عنها  ر  ُيعبَّ التي  وهي   -

التي تكّررت كّل هذا التكرار في القراآن الكريم هو مراقبة 

�شوف   - والف�شاد  الــذنــوب  فــي  الــوقــوع  عــدم  مــن  النف�س 

ين�شركم اهلل �شبحانه وتعالى وُيثّبت اأقدامكم. والمراقبة 

في  ُتبارك  والتقوى  الإلهية،  الرحمة  ت�شتنزل  ذاتها  بحّد 

حياة الإن�شان وفي عمره وفي لحظاته وفي �شاعاته. وهذه 

هي اأولى تو�شياتي.

هذه  كــّررت  ولطالما  الب�شيرة.  هي  الثانية  والتو�شية 

كلماتي  خالل   Q الموؤمنين  اأمير  عن  الــواردة  الجملة 

الَب�َسِر  هــُل 
َ
اأ اإِاّل  الَعلَم  َهــَذا  يحِمُل  َوال  »اأال...  يقول:  حيث 

49



. وقد ذكر اأوًل اأهل الب�شر، وهم اأ�شحاب الروؤى 
(1(

بر« وال�سَّ

ال�شحيحة، واأهل الب�شائر الذين ُيدركون الم�شهد ويفهمون 

يوم،  بعد  يومًا  الب�شيرة  تعزيز  من  بّد  فال  ال�شاحة.  و�شع 

ومعرفة الم�شهد الداخلي، والوقوف على مجريات الأحداث 

في الداخل، ففي اأّي المواطن يتلّم�س الإن�شان وجود العدّو؟ 

قلب  باطمئنان  ُقدمًا  الم�شّي  ي�شتطيع  المواطن  اأّي  وفي 

وراحة بال؟ هذه هي الب�شيرة المتمّثلة بمعرفة مكانتنا في 

العالم المعا�شر.

هذا هو �شعبنا!

ال�شعب  وتوهين  الــّذات  لتحقير  جهده  كّل  البع�س  ي�شّب 

الأ�شاليب،  ب�شّتى  ذلك  مبّينين  �شيء!  على  ل�شنا  باأّننا  والقول 

حيث يتحّدثون باإ�شهاب عن البلد الفالني اأو ال�شعب الفالني 

الأغلب  وفي  والإطـــراء،  بالإ�شادة  الفالنية  الدولة  �شلوك  اأو 

الأفــالم  ت�شابه  ــمــا  واإّن الحقيقة،  اإلــى  ــور  الأمـ هــذه  ُت�شير  ل 

ال�شرطي  يريد  عندما  ال�شينمائية  الأفــالم  ففي  ال�شينمائية. 

فقد  َحـــِذرًا،  كن  الأمــر:  بــادئ  في  له  يقول  �شخ�س،  احتجاز 

هو  كم  فانظر  المحكمة.  في  �شّدك  تقوله  ما  كــّل  ُي�شَتخدم 

اإن�شان �شريف هذا ال�شرطي بحيث ين�شح المتهم -الذي قد 

ال�شيد الر�شي، محمد بن ح�شين، نهج البالغة، تحقيق وت�شحيح   (1(

1414هـ.،  الأولـــى،  الطبعة  قــم،   - الهجرة  دار  ال�شالح،  �شبحي 

الخطبة رقم 173، �س 248.

يكون مجرمًا- في بداية المطاف باأن ُيراقب ل�شانه لئاّل يخرج 

من فمه كالٌم كثيٌر قد ُي�شتخدم �شّده في المحكمة. ولكن هل 

ما  هذا  النمط؟  هذا  على  والأمريكية  الغربية  ال�شرطة  قوات 

فاإّنها  اأمريكا،  �شرطة  واأّمــا  الهوليوودية.  الأفــالم  في  ُيعر�س 

بالر�شا�س،  وترميه  ت�شربه،  �شخ�س،  القب�س على  األقت  اإذا 

يده!  في  اأطفال[  ]لعبة  �شالًحا  يحمل  �شخ�شًا  تقتل  وتقتله، 

والجهاز  وال�شرطة  المحاكم  كذبًا  ُتزّين  ال�شينمائية  والأفالم 

�شينمائية.  اأفـــالم  بالّتالي  فاإّنها  ذلــك،  واأمــثــال  الحكومي 

تعمل  كما  وكلماته  ومدّوناته  مقالته  كتابة  في  يعمل  والبع�س 

الأفالم ال�شينمائية، حيث يقوم باإظهار الآخرين بالن�شبة لما 

ال�شعور  اإثارة  الحقيقة  وفي  وتجميله،  وتزيينه  اإليه،  يفتقرون 

بالحقارة والدونية لدى اأبناء �شعبنا؛ كال، لي�س الأمر على هذا 

النحو. فاإّن �شعبنا �شعٌب عظيم، قد خرج من امتحانات كبيرة 

هو  �شعبنا  اإّن  باهرة.  اإنجازات  وحّقق  الراأ�س،  مرفوع  ناجحًا 

ذلك ال�شعب الذي كان اإذا اأ�شر رجاًل في الحرب المفرو�شة، 

ل ي�شربه ول يقتله، بل كان ُيداوي جروحه، وي�شقيه الماء من 

ة.. هكذا هو �شعبنا. فاإّنه يحتجز بع�س الأوغاد  مطرته الخا�شّ

البلد  من  تج�ّش�شهم-  ُي�شتبَعد  ل  -وكان  بالتج�ّش�س  المّتهمين 

َثمَّ  ومن  البلد،  داخل  اإلى  ويجلبهم  البحر،  مياه  في  الفالني 

يك�شوهم ثيابًا جديدة، وُيعيدهم اإلى اأوطانهم.. هذا هو �شعبنا 

في تعامله وفي ِحلمه وفي اإن�شافه وفي �شجاعته. اإّن �شعبنا هو 
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ذلك ال�شعب الذي حّرر نف�شه من وطاأة الإذلل والمتهان التي 

العّزة،  ذروة  في  كلمته  ُيعلن  اأن  وا�شتطاع  قرون،  عّدة  طالت 

العالم  عتاة  يجتمع  اإذ  مزاحًا.  هذا  ولي�س  كهذا،  �شعٌب  نحن 

من �شّتى البلدان ليت�شاءلوا: ماذا ن�شنع مع اإيران الإ�شالمية؟ 

وال�شيا�شي  والع�شكري  ــاّدي  ــم ال ــدار  ــت الق على  يـــدّل  وهـــذا 

نخلو  اأّننا  ذلك  يعني  ول  ال�شعب،  لهذا  والأخالقي  والمنطقي 

اأّن  غير  كثيرة،  �شعف  حــالت  من  ُنعاني  بل  �شعف،  اأّي  من 

قليلة،  لي�شت  والم�شرقة  البارزة  ونقاطنا  ومبادئنا  قدراتنا 

ب�شكل  البع�س  اعتاد  لقد  وُيحّقرونه؟  ال�شعب  ُيهينون  فلماذا 

متوا�شل على ا�شت�شغار البلد وال�شعب والم�شوؤولين. والب�شيرة 

مكانته،  على  ويقف  وُيدركها،  الحقائق  هذه  المرء  يعرف  اأن 

ومكانة بلده، ومكانة �شعبه، ومكانة منطق الثورة، ومكانة ذلك 

في  الخمينّي  الإمام  ر�شمه  الذي  الم�شتقيم  وال�شراط  النهج 

هذا البلد؛ فالب�شيرة هي معرفة قيمة ومقام هذه الأمور.

كونوا على اأُْهَبِة ال�شتعداد

ال�شتعداد والجهوزّية والتاأّهب هي الأخرى من ال�شرائط 

بها  نو�شي  واأن  بــّد  ل  التي  الواجبة  والتو�شيات  الــالزمــة 

اإخواننا واأخواتنا في قّوات التعبئة، اإذ يجب اأن يكون المرء 

. )اأ�شكركم كثيرًا �شكرًا واأعلم اأّنكم 
(1(

ْهَبِة ال�شتعداد
ُ
على اأ

هنا انطلقت هتافات الح�شور: »اأّيها القائد الحر.. نحن حا�شرون   (1(

جاهزون«.

اأنف�شكم  عن  اأزلــتــم  فقد  يكفي(  جــّيــد..  ا�شتعداد..  على 

الأتعاب وتن�ّشّطم بالهتاف، حيث كنتم قد التزمتم ال�شمت 

لمّدة، ثم اأطلقتم الهتافات، وارتفع عنكم التعب والن�شب، 

فالتفتوا الآن:

حقيقي.  �شراع  هو  العالم  في  اليوم  القائم  ال�شراع 

القيم  عــن  البعد  كــّل  بعيدة  تواجهنا  الــتــي  والأطـــــراف 

اأن  ُيمكننا  ل  اأطرافنا  في  تدور  ق�شايا  وهناك  الإن�شانية. 

نمّر عليها مرور الكرام. واأولها هي الق�شية الفل�شطينية، 

فاإّنها لي�شت ق�شية �شغيرة. حيث يمّر على احتالل الأرا�شي 

الفل�شطينية اأكثر من �شتين عامًا، وقد تعاقبت الأجيال تلو 

فل�شطين  اأهداف  اأّن  اإل  الفل�شطيني،  ال�شعب  الأجيال على 

وقيمها واأ�شولها باقية ثابتة على خالف ما ي�شعى اإليه العدّو 

والحكومات  الدول  اأّن  له  ُيوؤ�شف  مّما  واإّن  عليها.  للق�شاء 

لها  تتوافر  ل  بحيث  اأخـــرى  بــاأمــور  ان�شغلت  قــد  العربية 

الفر�شة اأو ل تريد ول ت�شمح لها المجامالت والمالحظات 

للق�شية  تتعّر�س  اأن  وغــيــرهــا  اأمــريــكــا  مــع  والتحالفات 

الأهّمية،  في غاية  ُتعتبر  الق�شية  اأّن هذه  اإل  الفل�شطينية. 

ول ُيمكننا تركها والإعرا�س عنها.

في  الفل�شطيني  ال�شعب  انتفا�شة  اليوم  انطلقت  لقد 

اأّن  غير  والقتال،  بالكفاح  النا�س  ــداأ  وب الغربية  ال�شفة 

الأبواق ال�شتكبارية اأ�شدرت تجاهها حكمًا جائرًا بالكامل، 
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في  وماله  نف�شه  على  ياأمن  ول  بيته  احُتّل  الذي  ذلك  فاإّن 

داره - حيث يهدمون منزله بالجّرافات لبناء الم�شتوطنات 

بالحجارة  المعتدين  رمــى  ما  اإذا   - مزرعته  ويــدّمــرون 

حياة  ي�شحق  الــذي  الكيان  ذلك  واأّمــا  بالإرهابي!  و�شفوه 

عنه  ُيعّبرون  ودنياه،  وثروته  وكرامته  واأمنه  الإن�شان  هذا 

باأّنه مظلوم ُيدافع عن نف�شه! وهذه هي من عجائب عالمنا 

�شاحب  واأخــرج  داٍر  باغت�شاب  اأحــٌد  قام  فقد  المعا�شر. 

اإّنه  الدار منها، واأخذ يوا�شل ظلمه وجوره عليه، ويقولون 

�ُشلب  الذي  المظلوم  الدار  واأّما �شاحب  نف�شه!  ُيدافع عن 

وكرامته  واأطفاله  عياله  واأ�شبحت  داره،  وفقد  اأمنه،  منه 

المعتدي  ذلك  �شتم  ما  اإذا  مهّددة،  اأمــوره  وكــّل  وحيثّيته 

ورماه بالحجارة، يقولون اإّنه اإرهابّي! اأفهل ُيعتبر هذا �شيئًا 

ُيمكن  �شغيرًا  وظلمًا  �شغيرًا   
ً
وخطاأ �شغيرًا  وغلطًا  �شغيرًا 

ونحن  التغا�شي عن ذلك.  ُيمكن  ل  التغا�شي عنه؟ كال.. 

بكّل  ا�شتطعنا  ما  الفل�شطيني  ال�شعب  حركة  عن  ُندافع 

وجودنا وقدراتنا.

وكذلك الحال بالن�شبة اإلى الق�شايا الأخرى التي تجري 

حولنا في الظروف الراهنة، حيث نجد اأّن الحكم الإن�شاني 

العادل المن�شف في �شاأنها �شيء، والحكم المغر�س الخبيث 

اآخر، كما  الإعالمية �شيء  واأجهزتهم  و�شا�شاتهم  للغربيين 

هي الحال في ق�شية البحرين واليمن و�شورية.

»يكفيهم عاًرا اأّنهم يزيدّيون«

ففي ال�شاأن البحريني، اأّي �شيء ُيطالب به ال�شعب البحريني 

يا ترى؟ يقول ال�شعب البحريني: امنحوا لكّل فرد من اأفراد 

هذا ال�شعب �شوتًا واحدًا لنتخاب حكومته. األ�شتم تتبّجحون 

الديمقراطية  مظهر  ــكــم  اأّن تزعمون  األ  بالديمقراطية؟ 

الديمقراطية؟  هذه  من  اأو�شح  ُتوجد  َو 
َ
اأ عنها؟  والــذائــدون 

اأي�شًا،  وُي�شايقونهم  بل  فح�شب،  منها  يحرمونهم  ل  ولكّنهم 

الأكثرية من هذا  ويفعلون ذلك مع  وُيحّقرونهم.  وُيهينونهم، 

ال�شعب، فالذين ُيطالبون بذلك في البحرين هم اأكثرية تربو 

الظالمة  الأقلّية  تلك  واأّما  بالمئة،  الثمانين  اأو  ال�شبعين  على 

التي بيدها مقاليد الأمور، فهي ُتمار�س في حّق هوؤلء ما يحلو 

�شهر محّرم  اأي�شًا. ففي  تنال من مقّد�شاتهم  اإّنها  لها، حتى 

يرفع  والخطباء، ومن  المنابر  لأ�شحاب  تعّر�شوا  المن�شرم، 

علم العزاء، ويقراأ الم�شيبة والرثاء، بل وتعّر�شوا لمن يلعن 

يزيد قائلين: لماذا تلعن يزيد؟! �شبحان اهلل.. يكفيهم عارًا 

ل  الذي  الخبيث  يزيد  يزيد.  عن  وُيدافعون  يزيدّيون،  اأّنهم 

يوجد اأ�شّد منه خزيًا وعارًا على مّر تاريخ الإ�شالم، األ ينبغي 

لعنه؟! لعنة اهلل على كّل من ُيوؤذي النبي وذرّيته واآله. هذه هي 

ِفعالهم، وهذا ما يخ�ّس ال�شاأن البحريني.

وفي ال�شاأن اليمني؛ �شهوٌر متتالية وهم يوا�شلون ق�شف 

والم�شت�شفيات  والــمــنــازل  البيوت  واإمــطــار  اليمن،  �شعب 
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والمدار�س بالقنابل، وقتل �شعب ونا�ٍس لم يجترحوا اأّي جرم 

وحقوق  بالديمقراطية  المت�شّدقة  بالأجهزة  واإذا  ذنب،  اأو 

الإن�شان واأمثال ذلك، تدعم المهاجم وُتدافع عنه! هذا هو 

حال العالم الظالم، وهذا هو حال العالم الذي تواجهونه، 

وال�شتكبار الذي تهتفون �شّده.

خالل  تحّدثنا  وقد  ال�شوري،  ال�شاأن  في  الحال  وكذلك 

و�شائل  في  وُن�شر   - وقلنا  ال�شاأن،  هذا  في  الأخيرة  الأيــام 

الإرهابّيين  اأخبث  ويدعمون  ُينا�شرون  هوؤلء  اإّن  الإعالم- 

المعونات  لهم  وُيقّدمون  والــعــراق،  �شورية  في  واأ�شقاهم 

يتّم  اأن  على  وي�شّرون  مبا�شرة،  وغير  مبا�شرة  ب�شورة 

ت�شكيل الحكومة ال�شورية بهذه الطريقة ل بتلك. ولكن باأّي 

وتختار  ُتقّرر م�شيرها  التي  نف�شها هي  ال�شعوب  فاإّن  ؟  حقٍّ

مكان  من  تاأتون  اإذ  بذلك؟  �شاأنكم  فما  بنف�شها،  حكومتها 

بعيد وبالد نائية اإلى هذه المنطقة لأغرا�س خبيثة! هذه هي 

الحالة ال�شائدة في عالم ال�شتكبار. وفي ِقَبال هذا العالم، 

فاإّن الإن�شان الب�شير هو الذي يعرف ماذا يجب عليه فعله، 

ويعلم اأّن موقفه هو الموقف الحق.

التعبئة كنٌز ل ينفد!

مواقف  بـــاأّن  لــالآخــريــن  ُتــبــّيــن  اأن  التعبئة  وبــمــقــدور 

الجمهورية الإ�شالمية في اإيران هي اأكثر المواقف منطقية 

المواقف  فاإّن  اتخاذها،  وعاقل  من�شف  اإن�شان  لأّي  يتاأّتى 

والعراقي  ال�شوري  ال�شاأن  في  الحكومة  لرجال  الر�شمية 

وا�شحة  مواقف  اليوم  والفل�شطيني  واليمني  والبحريني 

وجلّية.

بركة  الإ�شالمية  الجمهورية  لنظام  بالن�شبة  التعبئة 

ور�شيد وكنز ل ينفد، لأّن ال�شعب لي�س له نفاد. واأقولها لكم: 

العزيز  الإيراني  �شعبنا  اأبناء  يقوم  �شوف  اهلل  من  بتوفيق 

اأوًل ب�شيانة هذا الكنز الثمين، وثانيًا با�شتخراجه، و�شوف 

ي�شل ثالثًا اإلى ذروة التعالي والترّقي بم�شاعدة هذه الهمم 

والعزائم والب�شائر ل محالة. و�شُيرَغم الأعداء على النظر 

والتفّرج وم�شاهدة تقّدم ال�شعب الإيراني ولن ي�شعهم القيام 

ب�شيء. وهذا ما �شوف يتحّقق بعون اهلل.

رحمة اهلل على اإمامنا الخمينّي العظيم الذي فتح اأمامنا 

هذا الطريق.

األهمونا  الــذيــن  ــرار  ــ الأبـ �شهدائنا  عــلــى  اهلل  ورحــمــة 

بت�شحياتهم در�شًا عمليًا واأفهمونا كيف يجب علينا اأن نعمل.

تعمدون  ــن  ــذي ال الأعــــــّزاء  ــم  ــت اأن عليكم  اهلل  ورحــمــة 

بجهوزّيتكم اليوم اإلى اإدخال ال�شرور في قلوب اأبناء ال�شعب 

وبّث الأمل في نفو�شهم.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { 

في لقائه قادة قّوات التعبئة 2015/11/25 م.

اإّن التعبئة فّن واإبداع الإمام الخمينّي}.

يجب على التعبئة اأن تبقى في حالة دفاع م�شتمّرة

لقد اأ�ّش�س الإمام} التعبئة من �شلب ال�شعب. 

التعبئة ُتعّد نموذجًا ومثاًل ومعلمًا من معالم ال�شعب الإيراني.

اإّن العدو هو ال�شتكبار: فاإّن هناك عدّوًا غّدارًا محتاًل 

مقتدرًا مخادعًا، �شيطانيَّ النزعة. 

اإّن ظاهرة التعبئة ظاهرٌة اإبداعية م�شتمّرة.

اإّن ف�شائل المقاومة عادة توؤول بعد النت�شارات اإلى الزوال وال�شمحالل والنقرا�س. 

ظاهرة التعبئة

واجبات التعبئة

الح�شور الوا�شع

اأهداف اإلهية �شامية

التاأثير

المثابرة 

التطّلع للم�شتقبل

الثبات

اأدواته وو�شائله: النفوذ 

والتغلغل باأنواعه:

ل يهابون المخاطر

النفوذ الفردي ال�شخ�شي

طريقهم ال�شهادة

النفوذ التّياري الحزبي

�سمات التعبئة
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الثالثة: المناف�شات الدنيويةالثانية: الغفلةالأولى: الغرور

العالج وكيفّيتهالعالج وكيفّيتهالعالج وكيفّيته

1.التوا�شع.

التقوى والطهارة

1.اإّن هذه الآّفة من �شفات اأهل الدنيا. ل تغفلوا، ولتنظروا دومًا باأعين 

مفتوحة واأب�شار ثاقبة.

4.ا�شت�شغار النف�س.

2.الخ�شوع هلل.

الب�شيرة

2.اأخذ العبر من تجارب الما�شين.

.R5.القتداء باأئّمة اأهل البيت

3.الدعاء.

ال�شتعداد

3.هذا يوؤّدي اإلى �شعف القدرات ثم 
العزائم ثم ال�شياع.

6.النظر والتاأّمل في عيوبنا.

7.النظر والتاأّمل في م�شوؤولّياتنا.

اآّفات التبعئة

و�شايا التبعئة
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في  الفل�شطيني  ال�شعب  انتفا�شة  اليوم  انطلقت  وقد  عامًا،  �شّتين  من  اأكثر  الفل�شطينية  الأرا�شي  احتالل  على  يمّر   .1
ال�شفة الغربية.

في البحرين، ُتمار�س الأقّلية الظالمة الحاكمة ما يحلو لها بحّق الأكثرية ال�شعبية.  .2

ق�شف ال�شعب اليمني ودفاع الأجهزة الديمقراطية ومّدعي حقوق الإن�شان عن المهاجم الظالم وحمايتهم له.  .3

ُينا�شر ال�شتكبار ويدعم اأخبث الإرهابّيين واأ�شقاهم في �شورية والعراق ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر.  .4

اإّن �شعبنا هو ذلك ال�شعب الذي حّرر نف�شه من وطاأة الإذلل والمتهان التي طالت عّدة قرون، وا�شتطاع اأن ُيعلن كلمته   .5
في ذروة العّزة، نحن �شعٌب كهذا، ولي�س هذا مزاحًا.

موقف الجمهورية االإ�سالمية من ق�سايا المنطقة
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 رسالة اإلمام الخامنئي {
إلى شباب الغرب)1)

ر�شالة الإمام الخامنئي {، اإلى �شباب الغرب، بمنا�شبة الأحداث الإرهابية في فرن�شا، بح�شور جمع من اأ�شاتذة الجامعات، بتاريخ 2015/11/29   (1(

م.، )1394/09/08 هـ.�س.( و)1437/02/17 هـ.ق.(.

قراءة تجارب الآخرين

التبادل الثقافي

تحقير الثقافات

الإرهاب الم�شترك

العقلية الملوثة

اإلى كّل ال�سباب في البلدان الغربية
اإّن الأحداث المريرة التي ارتكبها الإرهاب الأعمى في 

موؤ�شف  لأمر  اإّنه  لمحاورتكم.  اأخرى  مّرة  دفعتني  فرن�شا، 

لكّن  للحديث،  الفر�شة  توّفر  كهذه  اأحداثًا  اأّن  لي،  بالن�شبة 

الأر�شّية  توّفر  لم  اإذا  الموؤلمة  الق�شايا  اأّن  هي  الحقيقة 

فاإّن  الأفــكــار،  لتبادل  الفر�شة  ُتعِط  ولم  بالحلول  للتفكير 

اأّي  في  اإن�شان،  اأّي  معاناة  اإّن  م�شاعفة.  �شتكون  الخ�شارة 

الب�شر؛  لبني  الحزن  ُتثير  ذاتها  بحّد  العالم،  من  مكان 

فم�شهد طفل ُتفارق روحه ج�شده اأمام اأحّبائه، واأمٍّ تبّدَل فرُح 
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عائلِتها اإلى عزاء، وزوٍج يحمل ج�شد زوجته القتيلة م�شرعًا 

اإلى ناحية ما، اأو ُم�شاهد ل يعلم اأّنه �شيح�شر، بعد لحظات، 

م�شاهد  كّلها[  ]هذه  حياته؛  م�شرحية  من  الأخير  المقطع 

له ن�شيب من  الإن�شانّية. كّل من  والم�شاعر  العواطف  ُتثير 

يتاأّثر ويتاأّلم لروؤية هذه المناظر، �شواء  المحّبة والإن�شانّية 

اأو في فل�شطين والعراق ولبنان و�شورية.  وقعت في فرن�شا، 

ول �شّك اأّن مليارًا ون�شف المليار من الم�شلمين لديهم هذا 

هذه  مرتكبي  من  ومتنّفرون  بــراء  وهم  نف�شه،  الإح�شا�س 

الفجائع وم�شّببيها. غير اأّن الق�شّية هي اأّن اآلم اليوم اإذا لم 

توؤدِّ اإلى بناء غٍد اأف�شل واأكثر اأمنًا، ف�شوف ُتختزل ]تتنزل[ 

لتكون مجّرد ذكريات مريرة ل فائدة منها ول ثمر. 

ومن  ــادرون،  ق وحدكم  ال�شباب  اأنتم  اأّنكم  اأوؤمــن  اإّنني 

اأن تجدوا  اليوم،  والدرو�س من محن  العبر  ا�شتلهام  خالل 

الخاطئة  الطرق  وت�شّدوا  الم�شتقبل،  لبناء  الجديدة  ال�شبل 

التي اأو�شلت الغرب اإلى ما هو عليه الآن.

الم�شترك  والألــم  الهم  هو  اليوم  الإرهـــاب  اأّن  �شحيح 

القلق  اأّن  تعرفوا  اأن  الــ�ــشــروري  مــن  لكن  وبينكم،  بيننا 

وانعدام الأمن الذي جّربتموه في الأحداث الأخيرة يختلف 

اختالفين اأ�شا�شيين عن الآلم التي تحّملتها �شعوب العراق 

واليمن و�شورية واأفغان�شتان طوال �شنين متتالية:

والعنف  الإرهاب  �شحية  كان  الإ�شالمي  العالم  اإّن  اأوًل: 

باأبعاد اأو�شع بكثير، وبحجم اأ�شخم، ولفترة اأطول بكثير.

على  مدعومًا   - لالأ�شف   - كان  العنف  هذا  اإّن  وثانيًا: 

الدوام من ِقَبل بع�س القوى الكبرى ب�شكل موؤّثر وباأ�شاليب 

الوليات  بــدور  له  علم  ل  من  اليوم  يوجد  ما  قّل  متنّوعة. 

القاعدة،  وت�شليح  وتقوية  تكوين  في  الأمريكية  المتحدة 

وطالبان، وامتداداتهما الم�شوؤومة.

اإلى جانب هذا الدعم المبا�شر، نرى اأّن حماة الإرهاب 

العلنّيين المعروفين كانوا دائمًا في عداد حلفاء  التكفيري 

الأنظمة  اأكــثــر  هــي  اأنظمتهم  اأّن  مــن  الــرغــم  على  الــغــرب 

ال�شيا�شية تخّلفًا، بينما تتعّر�س اأكثر الأفكار ريادًة وا�شراًقا، 

اإلى  المنطقة  في  الحيوية  ال�شعبية  ال�شيادة  من  والنابعة 

القمع بكّل ق�شوة.

اإّن الإزدواجية في تعامل الغرب مع حركة ال�شحوة في 

العالم الإ�شالمي هي نموذج �شاطع حاٍك عن التناق�س في 

ال�شيا�شات الغربية.

اإرهــاب  دعــم  في  ُيالحظ  التناق�س  لهذا  الآخــر  الوجه 

الفل�شطيني  ال�شعب  ُيعاني  »اإ�شرائيل«.  ترتكبه  الذي  الدولة 

المظلوم منذ اأكثر من �شّتين عامًا من اأ�شواأ اأنواع الإرهاب. 

اإذا كانت ال�شعوب الأوروبية اليوم تلتجئ في بيوتها لعّدة اأّيام 

فاإّن  المزدحمة،  والأماكن  التجّمعات  في  الح�شور  وتتجّنب 

العائلة الفل�شطينية ل تاأمن من اآلة القتل والهدم ال�شهيونية 
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منذ ع�شرات الأعوام، حتى وهي في بيتها. اأّي نوع من العنف 

الكيان  ببناء  الق�شوة،  �شّدة  اليوم، من حيث  مقارنته  ُيمكن 

ال�شهيوني للم�شتوطنات؟ اإّن هذا الكيان ُيدّمر كّل يوم بيوت 

الفل�شطينيين ومزارعهم وب�شاتينهم من دون اأن يتعّر�س اأبدًا 

على  اأو  المتنّفذين،  حلفائه  ِقَبل  من  موؤّثرة  جاّدة  لموؤاخذة 

من  ا�شتقاللّيتها،  تّدعي  التي  الدولية  المنّظمات  من  الأقل 

دون اأن ُيتاح للفل�شطينّيين حتى فر�شة نقل اأثاثهم اأو ح�شاد 

اأمام  الغالب  في  هذا  كّل  ويح�شل  الزراعية،  محا�شيلهم 

الأعين المذعورة الدامعة للن�شاء والأطفال الذين ي�شهدون 

الأحيان  بع�س  في  نقلهم  اأو  عوائلهم،  اأفــراد  وجرح  �شرب 

اليوم  عالم  في  راأيتم  هل  المرعبة.  التعذيب  مراكز  اإلــى 

ق�شوًة متوا�شلة مع الوقت بهذا الحجم والأبعاد؟ اإّن اإطالق 

العترا�س  لمجّرد  ال�شارع  و�شط  في  �شّيدة  على  الر�شا�س 

على جندي مدّجج بال�شالح، اإْن لم يكن اإرهابًا فما هو اإذًا؟ 

لمجّرد  تطّرفًا  البربرية  هذه  تعّد  ل  اأن  ال�شحيح  من  وهل 

اأّنها ترتكب من ِقَبل قّوات �شرطة حكومة محتّلة؟ اأو هل من 

لأّنها  فقط  �شمائرنا،  ال�شور  هذه  ت�شتفّز  ل  اأن  المفتر�س 

ُت�شاهد تكراًرا على �شا�شات التلفزة منذ �شّتين �شنة؟

اإّن الحمالت الع�شكرية التي تعّر�س لها العالم الإ�شالمي 

في ال�شنوات الأخيرة، والتي ت�شّببت في الكثير من ال�شحايا، 

البلدان  واإّن  المتناق�س.  الغرب  لمنطق  اآخــر  نموذج  لهي 

القت�شادية  التحتية  بناها  فقدت  للهجمات،  تعّر�شت  التي 

اإّما  والتنمية  الرقي  نحو  م�شيرتها  وتعّر�شت  وال�شناعية، 

لع�شرات  تراجعت  الأحيان  بع�س  وفي  التباطوؤ،  اأو  للتوّقف 

كّل  ورغم  اإن�شانّية.  تحّملته من خ�شائر  عّما  الأعوام، ف�شاًل 

هذا ُيطلب منهم بوقاحة اأن ل يعتبروا اأنف�شهم مظلومين. كيف 

وتحويلها  وقراه  واإحراق مدنه  اأنقا�س  اإلى  بلد  تحويل  ُيمكن 

اأنف�شكم  تعتبروا  ل  رجاًء  و�شعبه:  لأهله  ُيقال  ثم  رماد،  اإلى 

اإلى  الدعوة  بدل  ب�شدق  العتذار  الأف�شل  األي�س  مظلومين! 

تعطيل الفهم اأو ن�شيان الفجائع؟ اإّن الألم الذي تحّمله العالم 

الإ�شالمي خالل هذه الأعوام من نفاق المهاجمين و�شعيهم 

لتلميع �شورتهم لي�س باأقّل من الخ�شائر الماّدية.

اأّيها ال�شباب الأعّزاء

الم�شتقبل  اأو  الحا�شر  في  اأنتم  ُتغّيروا  اأن  اآمــل  اإّنني   

هذه العقلية الملّوثة بالتزييف والخداع، العقلية التي تمتاز 

باإخفاء الأهداف البعيدة وتجميل الأغرا�س الخبيثة. اأعتقد 

اأّن الخطوة الأولى في توفير الأمن وال�شتقرار هي اإ�شالح 

هذه الأفكار المنتجة للعنف. ينبغي عدم البحث عن جذور 

العنف في اأماكن اأخرى، ما دامت المعايير المزدوجة تحكم 

ال�شيا�شة الغربية، وما دام الإرهاب ُيق�ّشم في اأنظار حماته 

الأقوياء اإلى اأنواع ح�شنة واأخرى �شّيئة، وما دام يتّم ترجيح 

م�شالح الحكومات على القيم الإن�شانية والأخالقية.
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 لقد تر�ّشخت - لالأ�شف - هذه الجذور تدريجًا على مدى 

اأي�شًا،  للغرب  الثقافية  ال�شيا�شات  اأعماق  في  طويلة  �شنين 

وقامت بغزٍو ناعم و�شامت. اإّن الكثير من بلدان العالم تعتّز 

المجتمعات  رفــدت  ثقافات  والوطنّية؛  المحّلية  بثقافاتها 

الأعــوام،  مئات  طــوال  وغّذتها  وجــه،  اأح�شن  على  الب�شرية 

العالم  واإنتاجها.  الوقت نف�شه حافظت على ازدهارها  وفي 

الإ�شالمي لي�س ا�شتثناًء لهذه الحالة. ولكّن العالم الغربي في 

هذا الع�شر، ومن خالل ا�شتخدامه لأدوات متطّورة، ُيمار�س 

رًا على ال�شتن�شاخ الثقافي للعالم على �شاكلته! �شغوطه ُم�شِ

ال�شعوب،  �شائر  على  الغرب  ثقافة  فر�س  اأعتبر  اإّنني 

ال�شرر.  و�شديد  �شامتًا  عنفًا  الم�شتقّلة،  الثقافات  واحتقار 

الأكثر  لجوانبها  والإ�شاءة  الغنية  الثقافات  تحقير  يجري 

حرمًة، في حين اأّن الثقافة البديلة لي�شت جديرة، ول تمتلك 

�شبيل  وعلى  الوجوه.  من  وجه  باأّي  محّلها  تحّل  لأن  القدرة 

المثال، اإّن عن�شَري »العدوانية« و»التحّلل الأخالقي« اللذين 

تحّول - لالأ�شف - اإلى مكّونين اأ�شليين في الثقافة الغربية، 

ظهورها.  موطن  في  حتى  تقّبلها  ومــدى  بمكانتها  هبطا 

ثقافة  نرف�س  لأّنــنــا  مذنبون  نحن  هــل  هــو:  الآن  الــ�ــشــوؤال 

رون اإذا  عدوانية وهابطة وبعيدة عن القيم؟ هل نحن مق�شّ

نتاجات  �شكل  على  �شبابنا  على  ينهال  مدّمرًا  �شياًل  منعنا 

�شبه فّنية مختلفة؟

اأوا�شر ثقافّية فا�شلة اأنتجت »داع�ص«

نكر اأهّمية التبادل الثقافي وقيمته. فهذا التوا�شل، 
ُ
اإّنني ل اأ

كّلما ح�شل في ظروف طبيعية حظي باحترام المجتمع المتلّقي 

فاإّن  المقابل  وفي  ــراء.  والإثـ والزدهـــار  النمو  ينتج  ــه  واإّن له، 

التبادل والعالقات غير المن�شجمة والمفرو�شة لطالما جّرت 

الف�شل والخ�شائر الفادحة. بمنتهى الأ�شف يجب اأن اأقول، اإّن 

العالقات  هذه  مثل  ثمرة  هي  »داع�س«  مثل  منحّطة  جماعات 

الفا�شلة مع الثقافات الم�شتوردة. اإذا كانت الم�شكلة عقائدية 

حقًا لوجب م�شاهدة نظير هذه الظواهر في العالم الإ�شالمي 

قبل ع�شر ال�شتعمار اأي�شًا، في حين اأّن التاريخ ي�شهد بخالف 

ذلك. اإّن الوثائق التاريخية الأكيدة تدّل بو�شوح كيف اأّن التقاء 

ال�شتعمار بفكر متطّرف منبوذ، نا�شئ في قلب قبيلة بدوية، 

واإّل فكيف  المنطقة.  والعنف في هذه  التطّرف  بذور  زرع  قد 

ُيمكن اأن تخرج حثالة مثل »داع�س« من اإحدى اأكثر المدار�س 

ها  ن�شّ وفق  تعتبر  التي  العالم،  في  واإن�شانية  اأخالقية  الدينية 

الأ�شلي اأن قتل اإن�شان واحد يعّد بمنزلة قتل الإن�شانية كّلها؟

ال�شوؤال: لماذا ينجذب �شاّب  اآخر ينبغي طرح  ومن جانب 

قد ُوِلد في اأوروبا وترّبى في تلك البيئة الفكرية والروحية اإلى 

الأفــراد  بــاأّن  الت�شديق  ُيمكن  هل  الجماعات؟  من  النوع  هذا 

ينقلبون فجاأة، ب�َشْفرة اأو �َشْفرتين اإلى المناطق الحربية، اإلى 

علينا  بالتاأكيد  بالر�شا�س؟  وطنهم  اأبناء  ُيمطرون  متطّرفين 
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اأن ل نن�شى اآثار ونتائج التن�شئة الثقافية غير ال�شليمة في بيئة 

ملّوثة ومنتجة للعنف على مدى عمر كامل. ينبغي امتالك تحليل 

اأنــواع  عن  النقاب  يك�شف  تحليل  الخ�شو�س،  هذا  في  �شامل 

التلّوث الظاهرة والخفية في المجتمع. ولعّل الكراهية العميقة 

طوال  الغربية  المجتمعات  من  �شرائح  قلوب  في  ُزرعــت  التي 

�شنوات الزدهار ال�شناعي والقت�شادي، ونتيجة حالت عدم 

الم�شاواة، وربما حالت التمييز القانونية والبنيوية، قد اأوجدت 

ُعَقدًا تتفّجر بين الحين والآخر بهذه الأ�شكال المري�شة.

تجّنب التدابير النفعالّية

على كّل حال، اأنتم الذين يجب اأن تقوموا بت�شريح الطبقات 

والأحــقــاد  الُعَقد  مكامن  وتــجــدوا  لمجتمعاتكم،  الظاهرية 

وُتزيلوها. ينبغي ترميم الهّوات بدل تعميقها. اإّن الخطاأ الكبير 

المت�شّرعة  الأفــعــال  بــردود  القيام  هو  ــاب  الإرهـ محاربة  في 

خطوة  اأّي  اإّن  الــمــوجــودة.  القطيعة  حـــالت  مــن  تــزيــد  الــتــي 

اأوروبا  في  الم�شلم  المجتمع  تدفع  ومت�شّرعة  متوّترة  انفعالية 

المتحّملين  النا�شطين  الأفراد  ماليين  من  والمكّون  واأمريكا، 

وتحرمهم  وال�شطراب،  الخوف  اأو  العزلة  نحو  لم�شوؤولّياتهم، 

اأكثر من ال�شابق من حقوقهم الأ�شا�شية، وُتق�شيهم عن �شاحة 

المجتمع، فهي لن تعجز عن حّل الم�شكلة فح�شب، بل �شتزيد 

الم�شافات الفا�شلة وُتعّزز الأحقاد. لن ُتثمر التدابير ال�شطحية 

بتكري�س  �شوى  قانوني-  بغطاء  تّمت  اإذا  ًة  وخا�شّ والنفعالية- 

ال�شتقطابات القائمة وفتح الطريق اأمام اأزمات م�شتقبلية.

البلدان  بع�س  في  �ُشّنت  فقد  الوا�شلة،  لالأنباء  وفقًا 

للتج�ّش�س  المواطنين  تدفع  ومــقــّررات  قوانين  ــة  ــي الأوروب

اأّن  يعلم  وكّلنا  ظالمة،  ال�شلوكات  هذه  اإّن  الم�شلمين.  على 

ثم  اأبينا.  اأم  �شئنا  �شاحبه  على  ويرتّد  عك�شيًّا  يعود  الظلم 

اإّن الم�شلمين ل ي�شتحّقون نكران الجميل والجحود هذا. اإّن 

العالم الغربي يعرف الم�شلمين جيدًا منذ قرون.

وامتّدت  الإ�ــشــالم  دار  في  �شيوفًا  الغربّيون  كــان  حين 

م�شيفين  كانوا  يوم  اأو  الدار،  اأ�شحاب  ثروات  اإلى  اأعينهم 

وانتفعوا من اأعمال الم�شلمين واأفكارهم، لم يروا منهم في 

منكم  اأطلب  فاإّنني  وعليه،  وال�شبر.  المحّبة  �شوى  الغالب 

مع  و�شريف  �شحيح  تعامل  اأ�ش�س  ُتر�شوا  اأن  ال�شباب  اأّيها 

العالم الإ�شالمي، قائم على ركائز معرفة �شحيحة ونظرة 

عميقة، وبال�شتفادة من التجارب المريرة. في هذه الحالة 

�شتجدون في الم�شتقبل غير البعيد اأّن البناء الذي �شّيدتموه 

روؤو�ــس  على  والعتماد  الثقة  ظالل  يمّد  الأ�ش�س  هذه  على 

الأمل  باأنوار  وي�شرق  والطماأنينة،  الأمــن  ويهديهم  ُبناته، 

بم�شتقبل زاهر على اأر�س المعمورة.

ال�سيد علي الخامنئي

5 اآذر 1394 هـ. �س

29 نوفمبر/ ت�شرين الثاني 2015م
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خطوط ا�شتراتيجية في ر�شالة الإمام الخامنئي{ اإلى ال�شباب الغربي 2015/11/29 م. 
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 خطاب اإلمام الخامنئي {

 في لقائه مسؤولي النظام اإلسالمي 
وضيوف مؤتمر الوحدة اإلسالميّة)1)

والحمد هلل رّب العالمين، وال�شالة وال�شالم على �شّيدنا محّمد واآله الطاهرين.

البلدان  اأّيها الح�شور الكرام الأعّزاء، والم�شوؤولون في البالد، و�شيوف موؤتمر الوحدة الإ�شالمية، و�شفراء  بارك لكم 
ُ
اأ

الإ�شالمّية المحترمين الحا�شرين في هذا الجتماع، ذكرى الولدة ال�شعيدة لنبّي الإ�شالم المكّرم P وولده العظيم الإمام 

بارك هذا اليوم لل�شعب الإيراني اأجمع، ولالأّمة الإ�شالمية جمعاء، ولأحرار العالم كاّفة، ولكّل من 
ُ
ال�شادق Q، كما واأ

ُيقّدر قيمة الف�شيلة والأخالق ومن يبذل الجهد والجهاد في �شبيل الف�شيلة والأخالق.

ولدة النبّيP: روٌح نفخت في ج�شد العالم الميت

اإّن ولدة النبّي الأكرم P، وكذلك بعثة ذلك العظيم، كانت روحًا نفخت في ج�شد العالم الميت في ذلك الزمان. حيث 

 P )1)  خطاب الإمام الخامنئي {، في لقائه م�شوؤولي النظام الإ�شالمي و�شيوف موؤتمر الوحدة الإ�شالمّية، بمنا�شبة ميالد الر�شول الأكرم 

والإمام ال�شادق Q واأ�شبوع الوحدة الإ�شالمية ، في طهران - ح�شينّية الإمام الخميني }، بح�شور م�شوؤولي الدولة وال�شيوف الم�شاركين في 

موؤتمر الوحدة الإ�شالمية، بتاريخ 2015/12/29 م.، )1394/10/08 هـ.�س.( و)1437/03/17 هـ.ق.(.
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كان ذلك العالم حّيًا في ظاهره، وكانت هناك دول وممالك 

الإن�شانية  موت  كانت  الحقيقة  اأّن  غير  ون�شاطات،  وحركة 

والتمييز  والظلم  الجفاء  هو  فيه  كان  وما  الف�شيلة،  وموت 

والق�شوة وموت الف�شيلة، فنفخ النبّي الأكرم بنف�شه وبدعوته 

النبي  لأّن  وبدعوته،  بنف�شه  وقولنا  العالم.  ذلك  في  روحًا 

اإحدى زوجات  ُروي عن  نف�شه كان تج�شيدًا لالإ�شالم، فقد 

اأّنه  اأي  ؛ 
(1(

القراآن« ُخلُقه  »كــان  قولها:   Pالأكرم النبّي 

كان قراآنًا مج�ّشدًا. فنفخ النبي ودينه روحًا في ذلك العالم 

 ،
(2(Lۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېM الميت. 

العالم  ولذلك  النا�س،  لأولئك  حياًة  كان  به  جاء  ما  اإّن  اأي 

الذي كانت قد خّيمت عليه الظلمات والآّفات والموت.

اأنا واأنتم اليوم ُنحيي هذه المرا�شم، واإحياوؤها بالل�شان 

ع  والجتماع اأمٌر محمود، غير اأّن هذا لي�س هو العمل المتوقَّ

ال�شير على خطى الإ�شالم  مّني ومنكم، نحن الذين نّدعي 

وراء  ن�شعى  اأن  علينا  يجب  بل  كافيًا.  لي�س  هذا  والر�شول؛ 

بالآّفات.  والمبتلى  المّيت  المعا�شر  العالم  في  الــروح  بّث 

اليوم اأي�شًا العالم ُيعاني من الظلم والق�شوة والتمييز، اليوم 

البالغة،  نهج  �شرح  اهلل ،  هبة  بن  الحميد  عبد  الحديد،  اأبي  ابن    (1(

اآية اهلل  ن�شر مكتبة  اإبراهيم،  الف�شل  اأبو  وت�شحيح محمد  تحقيق 

المرع�شي النجفي ، قم ، 1404هـ ، الطبعة الأولى ، ج6، �س340.

)2)  �شورة الأنفال، الآية 24.
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اأي�شًا اأجواء موت الف�شيلة والعزاء الكبير للب�شر. الف�شيلة 

القوى  بوا�شطة  ُت�شحق  كّلها  والأخالق  والإن�شانية  والعدالة 

المت�شّلطين  بيد  الأر�س  النا�س تجري على  ودماء  الماّدية، 

الذين ل يردعهم رادع، اأ�شحت ال�شعوب تموت جوعًا ب�شبب 

هي  هــذه  لثرواتها.  نهٍب  من  الكبرى  القوى  به  قامت  ما 

بتلك  �شبيهة  وهي  المعا�شر،  العالم  في  ال�شائدة  الأو�شاع 

الجاهلية قبل ظهور الإ�شالم؛ اإّنها جاهلية جديدة.

واجبنا بناء »ح�شارة اإ�شالمّية جديدة«

إّن واجب األّمة اإلسالمية في الوقت الراهن 

إقامة  أو  النبي  والدة  إحياء  على  يقتصر  ال 

صغير  عمٌل  فإّنه  مبعثه،  يوم  في  االحتفاالت 

من  عاتقها  على  يقع  ما  مع  بالمقارنة  وقليل 

اليوم  اإلسالمي  العالم  على  يجب  واجب. 

الرسول  حذو  ويحذو  اإلسالم  نهج  ينتهج  أن 

أجواء  وإطالق  العالم،  هذا  في  الروح  بّث  في 

جديدة وفتح سبٍل جديدة، ونحن ُنعّبر عن هذه 

بـ»الحضارة اإلسالمية  التي ننتظرها  الظاهرة 

الجديدة«.

الإ�شالمية  الح�شارة  لبناء  ن�شعى  اأن  علينا  فيجب 

الجديدة للب�شرية، وهذا يختلف اختالفًا اأ�شا�شيًا عّما ُيراود 

اأبناء  حّق  في  عمليًا  وُتمار�شه  به  ُتفّكر  وما  الكبرى  القوى 

على  التطاول  ول  الأرا�ــشــي،  احتالل  يعني  ل  فهو  الب�شر، 

ال�شعوب  على  والثقافة  الأخالق  فر�س  ول  ال�شعوب،  حقوق 

ال�شعوب  على  الإلهية  الهداية  عر�س  يعني  واإّنما  الأخــرى، 

باإرادتها  ال�شحيح  الم�شار  اختيار  لها  يت�شّنى  اأن  اأجل  من 

القوى  قــادت  التي  الطريق  فــاإّن  وت�شخي�شها.  واختيارها 

وانحراف...  ال�شعوب نحوها، طريق �شالل  اليوم  العالمية 

هذا هو واجبنا اليوم.

 من الأّيام اأن ي�شتخدموا 
ٍ
لقد ا�شتطاع الأوروبّيون في يوم

علوم الم�شلمين وفل�شفتهم في �شبيل ت�شكيل دعائم ح�شارة 

فبداأ  ماّدية.  ح�شارة  بالطبع  الح�شارة  هذه  وكانت  لهم، 

الميالدي  ع�شر  ال�شابع  اأو  ال�شاد�س  القرن  منذ  الأوروبّيون 

هذا  في  وا�شتخدموا  الجديدة،  ح�شارتهم  اأ�ش�س  بو�شع 

من  وتدّبر  رفق  دون  من  والو�شائل  الأدوات  �شّتى  الطريق 

من  فانتهجوا  ماّدية،  اأ�ش�ٍس  على  تقوم  كانت  اأّنها  منطلق 

جانب نهج ال�شتعمار وال�شيطرة على ال�شعوب ونهب ثرواتها، 

اإلى تعزيز ركائزهم الداخلية عبر  اآخر  وعمدوا من جانب 

فر�شوا  وبالّتالي  التجارب،  واكت�شاب  والتكنولوجيا  العلم 

هذه الح�شارة على الب�شرية. وهذا ما قام به الأوروبّيون على 

التي  الح�شارة  هذه  وو�شعت  قرون.  خم�شة  اأو  اأربعة  مدى 

قّدموها للعالم مظاهر جميلة وجّذابة من التقنية وال�شرعة 
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لم  ولكّنها  النا�س،  متناول  في  الحياة  واأدوات  وال�شهولة 

ُتحّقق �شعادة الب�شر، ولم تن�شر العدالة، بل على العك�س من 

ذلك، فقد �شربت العدالة �شربة قا�شية! وا�شتعبدت عددًا 

والحرمان،  الفقر  اإلى  الآخر  البع�س  وقادت  ال�شعوب،  من 

داخلها  في  ُتعاني  فهي  وكذلك  واحتقرتها،  �شعوبًا  واأهانت 

من التناق�س والتعار�س، فاأ�شحت فا�شدة اأخالقيًا ومفل�شة 

اأنف�شهم  الغربّيون  بــه  يعترف  مــا  وهــذا  وروحــيــًا،  معنويًا 

البارزين:  الغربيين  ال�شيا�شيين  اأحــد  لي  قال  فقد  اليوم. 

عالمنا عالم يعي�س في فراغ وخواء، وهذه حقيقة اأ�شعر بها 

واأتلّم�شها! وهو �شادق في قوله، فاإّن هذه الح�شارة كان لها 

مظاهرها وبهارجها وبريقها الظاهري، لكّن باطنها خطير 

الح�شارة  تناق�شات  تلوح  اليوم  الب�شرية.  م�شير  وُيهّدد 

اأخرى،  بطريقة  اأوروبــا  وفي  بطريقة،  اأمريكا  في  الغربية، 

اأنحاء العالم بطريقة  البلدان الخا�شعة لهيمنتهم في  وفي 

ثالثة.

اليوم قد حان دورنا، حان دور الإ�شالم

اليوم قد حان دورنا، حان دور الإ�شالم M ۋ ۅ 

؛ جاء دور الم�شلمين لي�شّدوا هّمتهم 
(1(L ۅ ۉ ۉ

في �شبيل بناء ح�شارة اإ�شالمية جديدة. كما اإّن الأوروبيين 

)1)  �شورة اآل عمران، الآية 140.

وتجاربهم  الم�شلمين  علوم  من  ا�شتفادوا  اليوم  ذلك  في 

العالم  علوم  مــن  ن�شتفيد  اأي�شًا  الــيــوم  نحن  وفل�شفتهم، 

الإ�شالمية،  الح�شارة  لإقامة  عالميًا  الموجودة  والأدوات 

هو  وهــذا  معنوية.  وروح  اإ�شالمية  بــروح  ح�شارة  ولكّنها 

واجبنا اليوم.

الدين  لعلماء  الأولــى  الدرجة  في  ٌه  موجَّ هذا  والخطاب 

اأمٍل  من  لدّي  يبَق  لم  هلل  العبد  اأنا  ال�شادقين.  والمثّقفين 

اأّن بو�شع قادة  بال�شيا�شّيين! حيث كان الت�شّور فيما م�شى 

هذا  ولكن  الطريق،  هذا  في  الم�شاهمة  الإ�شالمي  العالم 

في  الدين  بعلماء  اليوم  اأملنا  ت�شاءل.  قد  لالأ�شف  الأمــل 

ال�شادقين  وبالمثّقفين  الإ�شالمي  العالم  اأرجـــاء  جميع 

اآمالنا  عقدنا  فقد  لهم،  قبلة  الغرب  من  يجعلوا  لم  الذين 

عليهم، ول يقولوا باأّنه اأمٌر متعّذر، بل هو اأمٌر ممكن ومتاح 

وطاقات  باإمكانات  يتمّتع  الإ�شالمي  العالم  ــاإّن  ف عمليًا. 

وافرة؛ عدد �شكان منا�شب، واأرا�ٍس جّيدة، وموقع جغرافي 

ممتاز، وم�شادر وموارد طبيعية هائلة في العالم الإ�شالمي، 

والطاقات الب�شرية الممّيزة والم�شتعّدة في العالم الإ�شالمي 

الإ�شالم  تعاليم  على  اأعــددنــاهــم  اإذا  الذين  ــراد  الأفـ من 

اإبداعاتهم  وتقديم  عر�س  بو�شعهم  فاإّن  م�شتقّلين،  ليكونوا 

�شّتى  وفي  والتقنية  وال�شيا�شة  العلم  مجالت  في  وتفّننهم 

الميادين الجتماعية.
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الجمهورية الإ�شالمية نموذج وقدوة

الجمهورية اإلسالمية هي نموذج، ومنطقة 

اختبارٍ وموضع امتحاٍن للعالم اإلسالمي. حيث 

شعبًا  البلد  هذا  على  اإلسالم  سيادة  قبل  كّنا 

من  ــ  الكلمة  معنى  بكّل  ــ  متخّلفًا  تابعًا 

واالجتماعية،  والسياسية  العلمية  الناحية 

ومعزواًل في عالم السياسة.

الجمهورية  حّققتها  التي  التقّدم  حاالت  إّن 

أعداءنا  حتى  أرغمت  قد  اليوم  اإلسالمية 

مضي  وبعد  فاليوم،  بها.  االعتراف  على 

اإلسالمية،  الثورة  انتصار  على  عامًا   35 نحو 

مجال  في  المتقّدمة  البلدان  من  أصبحنا 

العلم والتكنولوجيا، وفي الكثير من العلوم 

العالمية الحديثة.

باأّننا  ُتفيد  وم�شداقّيتها،  �شّحتها  ثبتت  التي  والتقارير 

في  ال�شاد�شة  والمرتبة  مجال،  في  ال�شابعة  المرتبة  نتبّواأ 

ولقد  ثــالــث.  مجال  فــي  الخام�شة  والمرتبة  اآخـــر،  مجال 

هوّيته  اإثبات  الإ�ــشــالم  وببركة  الإيــرانــي  ال�شعب  ا�شتطاع 

و�شخ�شّيته، وهذا ما ُيمكن تعميمه، ب�شرط اأن يتبّدد الظّل 

بلد، وهذا  اأّي  الجاثم على  العظمى  للقوى  الم�شوؤوم  الثقيل 

هو ال�شرط الأول، وله بالطبع تكاليفه، اإذ ل ُيمكن لأّي اإنجاز 

الجتماع  واإّنني في هذا  تكاليف.  دون  يتحّقق من  اأن  كبير 

ريد اأن اأقول 
ُ
الهاّم الذي تح�شره �شخ�شّيات مهّمة كبيرة، اأ

الحثيث  و�شعيها  الــجــّدي  وبجهدها  الإ�شالمية  الأّمـــة  اإّن 

ت�شتطيع اأن ُتخّطط لبناء ح�شارة اإ�شالمية متنا�شبة مع هذا 

الع�شر، واأن توؤ�ّش�س هذه الح�شارة، وت�شل بها اإلى ثمارها 

المرجّوة وتعر�شها على كّل الب�شرية.

L ۋ ۅ ۅ ۉ  M :حقيقُتهم

ُنحاول  ول  بالقّوة،  الإ�شالم  اإلى  اأحد  اأّي  ندعو  ل  نحن 

نعمل  ول  قهرًا،  الإ�شالمي  العالم  لهيمنة  بلد  اأّي  اإخ�شاع 

الأوروبيون  انطلق  فقد  والأمريكيون.  الأوروبيون  يعمل  كما 

الهندي،  المحيط  اإلى  الأطل�شي  المحيط   في 
(1(

من جزيرة

بها،  محيطة  دول  وعــّدة  كالهند  كبير  بلد  باحتالل  وقاموا 

تلك  وجــّرعــوا  ــاء،  ــري الأث مــن  واأ�شبحوا  ثــرواتــهــم،  ونهبوا 

�شّقوا  الطريقة  بهذه  فاإّنهم  وال�شقاء؛  الُبوؤ�س  طعم  البلدان 

طريقهم وتطّوروا!. وها هم اليوم ُيكّررون نف�س الأعمال في 

التقّدم  ُيحققون  باتوا  حيث  اأخرى،  و�ُشُبٍل  باأ�شاليب  العالم 

ور�شاميلهم  الآخرين  باأموال  وُيجّملون ظواهرهم  لأنف�شهم 

)1)   اإ�شارة اإلى بريطانيا.
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وثرواتهم ونتائج اأعمالهم، والباطن بالطبع اآيٌل اإلى الف�شاد 

ُيغيظهم  فــاإّنــه  ذكــرت.  كما  المتزايد  والــخــواء  وال�شقوط 

كّل  وُيفرحهم  الم�شلمون،  اأنتم  عليه  تح�شلون  مك�شب  كّل 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې   M بكم؛  تحّل  م�شيبة 

كالم  هــذا  حقيقتهم؛  هــي  وهــذه   ،
(1(

 L  ې ې  ېى 
القراآن. فال ينبغي اأن تكون اأعيننا �شاخ�شة اإليهم واإلى ما 

بل  الغا�شبة،  نظراتهم  واإلى  ابت�شاماتهم  واإلى  اأيديهم  في 

اإلى الأمام،  ل بّد واأن ُنحّدد طريقنا ون�شلكه ونم�شي ُقدمًا 

وهذا هو واجبنا وواجب العالم الإ�شالمي اأجمع.

فّرق ت�شد؛ من بريطانيا اإلى اأمريكا!

اإّن واحدة من اأدوات العدّو، هي بّث التفرقة في �شفوفنا، 

اأّيها  المو�شوع.  هذا  على  والت�شديد  التاأكيد  على  �شّر 
ُ
اأ واأنا 

اإْن  الإ�شالمي  العالم  في  الم�شلمون  اأّيها  والأخــوات!  الإخوة 

ال�شّنة  ق�شية  ُطرحت  اأن  منذ  م�شامعكم!  ال�شوت  هذا  بلغ 

وكّل  نحن  القلق،  انتابنا  الأمريكية،  الأدبّيات  في  وال�شيعة 

وال�شيعة  ال�شّنة  عالقة  هي  فما  ــراأي،  والـ الفكر  اأ�شحاب 

ال�شهيوني  اليهودي  ال�شيا�شي  ذلــك  �شاأن  ومــا  باأمريكا؟ 

تجاه  ال�شّر  �شوى  منه  ي�شدر  اأن  ُيمكن  ل  الــذي  الأمريكي 

في  وال�شيعة  ال�شّنة  بين  يحكم  اأن  في  والم�شلمين  الإ�شالم 

)1)  �شورة اآل عمران، الآية 120.

كلمة  وُيطلق  ال�شّني،  ب�شاأن  كلمة  فُيطلق  الإ�شالمي،  العالم 

اأخرى بحّق ال�شيعي؟ منذ اأن ظهرت اأدبّيات ال�شّنة وال�شيعة 

والــروؤى  الب�شائر  اأهــل  هنا  �شعر  الأمريكيين،  كلمات  في 

الثاقبة بالقلق، واأدركوا اأّن هناك مهّمة جديدة على م�شارف 

وال�شّنة  ال�شيعة  بين  الحروب  اإثــارة  فاإّن  والتحّقق.  الظهور 

العمل.  هذا  في  مخ�شَرمون  والبريطانيون  ما�شيها،  لها 

واإن لدينا نماذج كثيرة ومعلومات وافرة عن هذا الما�شي 

وال�شّنة  ال�شيعة  بين  والبغ�شاء  والعداوة  ال�شراع  اإثارة  في 

بوا�شطة الأيادي الإنجليزية، �شواء في هذا البلد، اأو في عهد 

البلدان العربية، وذلك  اأو في  ال�شابقة،  العثمانية  الحكومة 

في �شبيل الإيقاع بينهم، بيد اأّن المخّطط الأمريكي اليوم في 

هذا المجال اأ�شّد خطورة. فهل يكون تاأييد فرقة اأمام فرقة 

و�شرورنا؟  الإ�شالمي مبعث فرحنا  العالم  اأخرى في داخل 

بتاأييدنا  قاموا  لو  فيما  والفرح  البتهاج  علينا  يجب  وهل 

واكتئابنا،  ُيثير ذلك حزننا  اأن  بل يجب  ومنا�شرتنا؟ كال، 

فينا  وجدوها  التي  ال�شعف  نقطة  هي  ما  لنرى  ُنفّت�س  واأن 

حتى اأخذوا ي�شتغّلونها ويّتخذونها ذريعة لمنا�شرتنا؟

عدّو اأمريكا: »النزعة الإ�شالمّية«

الق�شية  حقيقة  واإّن  الإ�شالم،  اأ�شا�س  ُيعار�شون  اإّنهم 

ال�شابق  الأمريكي  الرئي�س  ل�شان  على  جرت  التي  تلك  هي 

الأبراج في  وانفجار  �شبتمبر  الحادي ع�شر من  بعد حادثة 
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نيويورك، حيث و�شفها باأّنها حرب �شليبية، وكان محّقًا في 

قوله، فاإّنه اإن�شان �شّرير ولكّنه في كلمته هذه �شادٌق! ذلك 

باأّنه ذكر  وال�شتكبار، علمًا  الإ�شالم  بين  قائٌم  ال�شراع  اأّن 

الم�شيحية والحرب ال�شليبية، وقد كذب في ذلك، حيث كان 

الم�شيحيون يعي�شون في العالم الإ�شالمي باأمان كامل، وهذا 

هو حالهم اليوم في بلدنا وفي بع�س البلدان الأخرى اأي�شًا. 

ال�شتكبارية  القوى  بين  ال�شراع  كالمه  من  يق�شد  وكــان 

المهيمنة على العالم وبين الإ�شالم، وهذا هو ذلك الكالم 

ال�شحيح ال�شادق. اإّن هوؤلء ال�شادة المترّبعين على كر�شّي 

الحكم في اأمريكا حاليًا، والذين يقولون اإّننا نوؤّيد الإ�شالم، 

وُنعار�س بع�س الفرق الإ�شالمية، اإّنما ينهجون منهج الكذب 

والنفاق والرياء، فاإّنهم ُيعار�شون اأ�شا�س الإ�شالم، ووجدوا 

�شبيل ذلك في اإثارة ال�شراعات والخالفات والحروب بين 

الم�شلمين.

كان هذا الختالف في يوم من الأّيام قائمًا على اأ�شا�س 

اإلى  ومــا  والعربّية  والتركّية  الفار�شّية  القومّية  الع�شبّية 

فاأخذوا  المطلوبة،  الفاعلية  بتلك  تّت�شم  لم  ولكّنها  ذلك، 

ال�شباب  بين  والإيقاع  الختالف  تاأجيج  اإلى  يعمدون  اليوم 

با�شم الطائفية. والناتج من ذلك هو اأن تتوّلد ِفرٌق اإرهابية 

من اأمثال داع�س باأموال التابعين لأمريكا، وبدعٍم �شيا�شٍي 

لها  تتوافر  واأن  اأمريكا،  حلفاء  وبمواكبة  اأمريكا،  ِقَبل  من 

اإمكانية ممار�شة اأن�شطتها، وترتكب هذه الجرائم في العالم 

الإ�شالمي؛ هذه هي النتيجة.

ونوؤّيد  ال�شيعة  ُنعار�س  اإّننا  يقولون  حين  يكذبون  اإّنهم 

ال�شّنة؛ كال. هل الفل�شطينيون من ال�شيعة اأم ال�شّنة؟ لماذا 

بالجرائم  اأبدًا  ُينّددون  ل  لماذا  الحّد؟  هذا  اإلى  ُيعادونهم 

التي ُترتكب بحّقهم؟ كم قد تعّر�شت غزة للقمع؟ وكم كانت 

ال�شفة الغربية وما زالت تتعّر�س لل�شغوط؟ هوؤلء ل ينتمون 

اأّن  غير  ال�شّني.  المذهب  يعتنقون  واإّنما  ال�شيعي،  للمذهب 

الق�شية بالن�شبة اإلى الأمريكيين لي�شت ق�شّية �شيعة و�شّنة، 

الإ�شالم  ظّل  تحت  يعي�س  اأن  يريد  م�شلم  كّل  ُيعادون  واإّنما 

وفي �شوء الأحكام والقوانين الإ�شالمية وُيجاهد في �شبيلها 

وينتهج نهجها.

الـُمذيع:  ف�شاأله  اأمريكي،  �شيا�شّي  مع  مقابلة  جريت 
ُ
اأ

الإرهاب،  لي�س  اأمريكا  عدّو  فاأجابه:  اأمريكا؟  عدّو  هو  من 

الإ�شالمية«. ما دام  واإّنما هو »النزعة  الم�شلمون،  ول حتى 

ُت�شّيره  ول  مكترث  ول  مبال  غير  طريقه  في  ي�شير  الم�شلم 

الدوافع الإ�شالمية، ل ي�شعرون بالعداء �شّده، ولكن اإذا ما 

و�شيادة  بالإ�شالم  واللتزام  الإ�شالم  نحو  الدوافع  تجّلت 

الإ�شالم واإر�شاء تلك الح�شارة الإ�شالمية، عند ذاك تبداأ 

الخ�شومة والعداء، والحّق فيما قاله، فاإّن عدّوه هو النزعة 

�شحوة  الإ�شالمي  العالم  تجتاح  حينما  ولهذا  الإ�شالمية. 
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اأّنهم كم يرتبكون ويتخّبطون ويبذلون  اإ�شالمية، ُتالحظون 

وينجحون  واإجها�شها،  قمعها  اأجل  من  والم�شاعي  الجهود 

ال�شحوة  اإّن  لكم  اأقولها  ولكن  اأي�شًا.  الأماكن  بع�س  في 

ق اأهدافها  الإ�شالمية ل ُيمكن اإزالتها واإلغاوؤها، و�شوف ُتحقِّ

بم�شيئة اهلل وف�شله وحوله وقّوته.

اأهل الب�شر وال�شبر

الهدف الذي يريده الأعداء هو اإ�شعال الحروب الداخلية 

ما،  حّد  اإلى  ذلك  في  لالأ�شف  نجحوا  وقد  الم�شلمين،  بين 

حيث راحوا ُيدّمرون البلدان الإ�شالمية واحدًا تلو الآخر، بما 

فيها �شورية واليمن وليبيا، وُيدّمرون بناها التحتية. لماذا؟ 

لماذا ن�شت�شلم لهذه الموؤامرة؟ لماذا يبقى هدفهم مجهوًل 

لدينا؟ فلنمتلك الب�شيرة اإذا ما اأردنا التوفيق والنجاح في 

ال َوال 
َ
هذا الطريق، عن اأمير الموؤمنين Q اأنه قال: »اأ

. يجب علينا 
(1(

بر« َوال�سَّ الَب�َسِر  هُل 
َ
اأ اإِاّل  الَعلََم  َيحِمُل هَذا 

اأن نكون من اأهل الب�شائر ومن ال�شابرين في هذا الدرب. 

، اأي اإذا 
(2(

 L  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ      وئۇئ M
�شوف  وال�شتقامة،  وال�شبر  بالب�شيرة  م�شيرتنا  اقترنت 

)1)  ال�شيد الر�شي، محمد بن ح�شين، نهج البالغة، تحقيق وت�شحيح 

1414هـ.،  الأولـــى،  الطبعة  قــم،   - الهجرة  دار  ال�شالح،  �شبحي 

الخطبة رقم 173، �س 248.

)2)  �شورة اآل عمران، الآية 120.

يتحّدثون  كما  تحّدثنا  اإذا  ولكن  ثمارها،  جهودهم  ُتوؤتي  ل 

وعملنا كما يعملون، ف�شتكون هذه هي النتيجة. 

هذه  لــكــّل  البحرين  فــي  الم�شلمين  ُيــعــّر�ــشــون  لــمــاذا 

بحّق  نيجيريا  في  الجريمة  تلك  يرتكبون  لماذا  ال�شغوط؟ 

بين  التقريب  اإلــى  الداعي  الموؤمن  الـُم�شلح  ال�شيخ  ذلك 

 بتلك ال�شورة المفجعة، ويقتلون نحو األف اإن�شان 
(3(

المذاهب

لماذا  �شنتين؟  اأولده خالل  �شتة من  ويقتلون  اأن�شاره،  من 

لماذا  الجرائم؟  هذه  اأمام  �شامتًا  الإ�شالمي  العالم  يبقى 

المتوا�شل  الق�شف  من  �شنة  نحو  الإ�شالمي  العالم  يتحّمل 

اأ�شهر  ــ ع�شرة  �شنة  يقرب من  ما  اليمن؟  على  ونهارًا  لياًل 

وطرقه  ومدار�شه  وم�شت�شفياته  اليمن  �شعب  وبيوت  ــ  واأكثر 

واأبناوؤه الأبرياء ون�شاوؤه ورجاله تحت الق�شف؛ لماذا؟ هل 

ي�شّب هذا في م�شلحة العالم الإ�شالمي؟ ويتكّرر ذلك في 

�شورية بطريقة وفي العراق بطريقة اأخرى. اإّن الأهداف التي 

يعملون لها اأهداف خطيرة، وهي اأهداٌف يتّم التخطيط لها 

التحّلي  علينا  اإّن  تعبيرهم..  حّد  على   
(4(

الفكر« »غرف  في 

بالوعي واليقظة.

الإ�شالم  علماء  على  معقود  الأمل  باأّن  ذكرت  واأن  �شبق 

والواجبات  الإ�شالمي،  العالم  في  ال�شادقين  والمثّقفين 

)3)  ال�شيخ اإبراهيم الزكزاكي زعيم الحركة الإ�شالمية في نيجيريا.

.Think tanks  (4(
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والم�شوؤولّيات ملقاة على عواتقهم. اإّن عليهم اأن يتحّدثوا مع 

�شعوبهم ومع �شا�شتهم، فاإّن البع�س من رجال ال�شيا�شة في 

العالم الإ�شالمي يّت�شمون ب�شمائر حّية، وهذا ما جّربناه عن 

كثب، وباإمكانهم اأن يلعبوا دورًا في هذا الم�شمار. خال�شة 

النبي  ولدة  ذكرى  معين  من  لننهل  اللقاء:  هذا  في  قولي 

ولنجعل ما قام به الإ�شالم منذ اليوم الأول من اإحياء العالم 

اأعيننا ومحور هّمتنا، وهذا ما يحتاج  اآنذاك ُن�شب  الميت 

اإلى عقل، وتفّكر، وتدّبر، وب�شيرة، ومعرفة للعدّو، فلنعرف 

العدّو وموؤامراته، ول نقع �شحية خداعه. �شائلين اهلل تعالى 

اأن ُيعيننا ويهدينا اإلى �شراطه الم�شتقيم وُيثّبت اأقدامنا.

ولقد �شدق ال�شاعر العربي الذي قال:

حــــــداُث لــم َتــَنــِم
َ
هــُر َيــقــظــاُن َوالأ ــدَّ ال

(1(
َمــــــِم

ُ
ــَل الأ فــ�ــشَ

َ
ــا اأ ــُم ي ــ ــاُدُك ــ َفــمــا ُرق

بكّل  والغطر�شة  والثروة  القّوة  عالم  ي�شتهدفكم  عندما 

اإمكانّياته فال يحّق لكم النوم والغفلة.

اللهم اجعلنا من ال�شائرين على هذا ال�شراط الم�شتقيم 

كما يرت�شيه الإ�شالم ويليق بالعالم.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

)1)  ال�شاعر الم�شري اأحمد �شوقي.
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ في موؤتمر الوحدة الإ�شالمية في ذكرى مولد 

الر�شول الأعظم P والإمام ال�شادقQ، 2015/12/29 م.

بّث  في   Pالر�شول حذو  ويحذو  الإ�شالم  نهج  ينتهج  اأن  اليوم  الإ�شالمي  العالم  على  يجب   .3
الروح في هذا العالم، واإطالق اأجواء جديدة وفتح �شبٍل جديدة.

اإّن ولدة النبّي الأكرمP كانت روحًا نفخت في ج�شد العالم الميت في ذلك الزمان.  .1

نحن اليوم ُنحيي هذه المرا�شم، واإحياوؤها بالل�شان والجتماع اأمٌر محمود، غير اأّن هذا لي�س كافيًا.  .2

يجب علينا اأن ن�شعى لبناء الح�شارة الإ�شالمية الجديدة.

الح�شارة الإ�شالمية تعني عر�س الهدية الإلهية على ال�شعوب. 

الح�شارة الإ�شالمية تدفع ال�شعوب لختيار الم�شار ال�شحيح باإرادتها واختيارها وت�شخي�شها.

 من الأيام اأن ي�شتخدموا علوم الم�شلمين وفل�شفتهم في بناء ح�شارتهم.
ٍ
ا�شتطاع الأوروبيون في يوم

اإّن العالم الإ�شالمي يتمّتع باإمكانات وطاقات وافرة في كافة المجالت وال�شعد. 

اإّن المفّكرين والعلماء واأ�شحاب الراأي وكذلك جيل ال�شباب يقع على عاتقهم هذه الم�شوؤولية.

ذكرى والدة 

Pالر�سول

الح�سارة االإ�سالمية الجديدة
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االأعداء

المواجهة�شيا�شاتهمم�شكلة العدو الأ�شا�شية

في النزعة الإ�شالمية والتي تعني:  حاليًا  نجحوا  الأعـــداء  اإّن   

تدمير بع�س البلدان الإ�شالمية 

كالعراق و�شورية واليمن وليبيا، 

والبحرين ونيجريا.

يجب اأن نتحّلى بـ:    

واحتلوا  ــيــون  الأورب انطلق  لقد   .1
ونهبوا  بــالــقــّوة  الــعــالــم  ــدان  ــل ب

البلدان  تلك  وجّرعوا  ثرواتهم 

طعم الُبوؤ�س وال�شقاء.

ــون نــفــ�ــس تلك  ــش ــار� ــم ُي ــم  ــهـ اإّنـ  .2
ــن بــاأ�ــشــالــيــب  ــك الــ�ــشــيــا�ــشــيــة ول

واأدوات اأخرى جديدة.  

تك�شبون  مــا  يغيظه  الــعــدّو  اإّن   .3
ويفرح بالم�شائب التي تقع على 

الم�شلمين.  

لــلــتــفــرقــة بين  يــ�ــشــعــى الـــعـــدّو   .4
وقد  وال�شيعة،  ال�شّنة  الم�شلمين 

من  كثير  فــي  التفرقة  ظــهــرت 

اأدبّياته وخطاباته. 

اأّن الم�شلمين في حالة اندفاع 

نحو الإ�شالم واللتزام بالإ�شالم 

و�شيادة الإ�شالم واإر�شاء تلك 

الح�شارة الإ�شالمية.

اأّن الإ�شالم يواجه �شيا�شتهم 

واأفكارهم وخططهم ال�شتكبارية.

1.الب�شيرة.

2.ال�شبر.

3.ال�شتقامة.

4.الوعي.

5.اليقظة.
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ في لقاء قادة وم�شوؤولي جي�ص الجمهورية 

الإ�شالمية في نو�شهر 2015/10/01 م.

الإيراني  ال�شعب  ل�شمود  تعود  الإ�شالمية  الثورة  معاداة  اإّن   .1
و�شراحته وعدم ر�شوخه ل�شيا�شات ال�شتكبار العالمي.

نظام الهيمنة، ل ظهور �شعب م�شتقل ُيعار�س العتاة   .1
والتابعين لهم.

جاهزّية  اأكثر  يكون  بحيث  الآتــي  الجيل  تربية  يجب   .1
وت�شميمًا وعلمًا و�شجاعة. 

يرفع  مّما  البالد  في  العلمي  التقّدم  حركة  ت�شريع   .2
م�شتوى القتدار العام.

اأعوام من  تعّد مقاومة ال�شعب الإيراني خالل فترة ثمانية   .2
الدفاع المقّد�س تجربة مهّمة وهي اأمام العالم كّله.

الإ�ــشــالمــي  الــنــظــام  ا�شت�شالم  ــى  اإلـ ــدّو  ــع ال ــروم  يـ  .2
ور�شوخه ل�شروط الهيمنة العالمية على ال�شعوب.

الإ�شالمية  لإيران  تقّدمًا  واأكثر  اأف�شل  لغد  البرمجة   .3
في كّل القطاعات �شرورّي.

رفع م�شتوى الجهوزية الع�شكرية بحيث ل يجروؤ العدّو   .4
على التفكير بالعدوان علينا.

تعزيز العالقة العلمية مع الجامعات والمراكز لتطوير   .5
البحث والتقّدم البحثي.

المعروفة وفي  الع�شكرية غير  المجالت  الخو�س في   .6
الإبداعات الجديدة.

التخطيط للمناورات الع�شكرية بحيث تكون قريبة من اأجواء �شاحة الحرب وحقائق الحرب.  .7

مخّططات العدّوالقّوات الم�سّلحة

واجبات القّوات الم�سّلحة
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ في لقاء اأع�شاء لجنة موؤتمر �شهداء محافظة 

»جهارمحال وبختياري« 2015/10/05 م.

للغاية  مهّمة  المنطقة  لهذه  ال�شابقة  الزيارة  كانت  لقد   .1
وكانت تهدف لحّث النا�س على الم�شاركة في الجبهات.

1.نحن نواجه هجومًا ثقافيًا وعقائديًا و�شيا�شيًا �شاماًل وغير معلن.

2.اأهداف 
الهجوم 

الثقافي

3.كيفّية المواجهة

المنطقة حا�شدًا، وبم�شاركة  اأهالي هذه  كان ح�شور   .2
حقيقية قلبية ل ج�شدية وح�شب.

على  يوؤّكد  الثورة  اأبان  المنطقة  اأهالي  انتفا�شة  اإّن   .3
والثورة  الإ�شالمي  الدين  هو  الأ�شا�س  الهدف  اأّن 

الإ�شالمية. 

القبائلية  الآثــار  اأّن  على  توؤّكد  النتفا�شة  تلك  اإّن   .4
ما  اإذا  ــزوال  وال ال�شمحالل  اإلــى  تــوؤول  والع�شائرية 

وقفت في وجه الدين والثورة. 

زيارة �سهركرد

الهجوم الثقافي

ب.اإ�شعاف معتقداتنا ال�شيا�شية.اأ.اإ�شعاف معتقداتنا الدينّية.

ث.ا�شتمالة ال�شباب نحوهم.ت.تعزيز حالة ال�شخط في البالد.

اأ. اإحياء المفاهيم القّيمة: كالجهاد، ال�شهيد، عائلة ال�شهيد، ال�شبر، الحت�شاب هلل.

ب. ل باأ�س با�شتخدام الفّن باأ�شكاله المختلفة على اأن يكون الفّن موجهًا.

ت. اأن يتعا�شد اأ�شحاب الفكر والعقول مع اأ�شحاب الفن.
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ في لقائه قادة القّوة البحرية في حر�ص 

الثورة الإ�شالمية 2015/10/07 م

3.اإّنكم تملكون قلوبًا 
را�شخة.

2.اإّنكم ُتمّثلون ثروة وطنية 
عظيمة. 

1.اإّنكم ُتمّثلون العزيمة 
والإرادة والإيمان.

مكانة القّوات 

البحرية واأهليهم

ل بّد من تخليد ذكرى ال�شهداء، واإبراز اأ�شمائهم وذكرهم في التاريخ المدّون والتاريخ ال�شفهي.  .1

اإّن ال�شهداء منحوا العّزة والكرامة لل�شعب الإيراني.  .2

اإّن ال�شهداء عر�شوا اأمام الأعداء قّوة واقتدار النظام الإ�شالمي والجمهورية الإ�شالمية.  .3

اإّن ال�شهداء األقوا الرعب في قلوب العدّو.  .4

1.اإّن ت�شكيل القّوة البحرية للجمهورية الإ�شالمية الإيرانية دليل على قّوة القتدار الوطني.

2. الزدياد في المجال العلمي والبحوث العلمية، وكذلك العمل على التطّور الع�شكري.

3.التعاون بين القّوات البحرية في الجي�س والحر�س الثوري.

1.يجب اأن توؤّدي قّواتنا اإلى اإلقاء الرعب في قلوب الأعداء.

2.يجب اأن ن�شلب العدّو الجراأة على المبادرة اإلى الحرب.

3.يجب اأن نعرف العدّو وُندرك طبيعته.

�سهداء 

القّوات 

البحرية

االقتدار المعنوي

الو�سايا اتجاه العدّو
و�سايا للقوات 

البحرية
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يعتبر البحر و�شيلة للتوا�شل الدولي العام.  .1

الأمن ي�شكل البنية التحتية لكافة حالت التقّدم في الدول وعند ال�شعوب.  .2

اإذا فقد الأمن، لما بقي اأثٌر ل لالقت�شاد ول للثقافة ول لل�شعادة ال�شخ�شية والعاّمة في المجتمع.  .3

بذلت قّوات حر�س الثورة الإ�شالمية جهودًا كبيرة، وحّققوا اإنجازات بارزة وقّيمة.  .4

التفاو�س بالمعنى المعا�شر يعني التعامل وعقد ال�شفقات والأخذ والعطاء.   .1

اإّن ما قام به الإمام علي والإمام الح�شينL من التفاو�س ل ينطبق عليه هذا المعنى.  .2

اإّن التفاو�س ال�شحيح ل يعني اإهمال الم�شالح الوطنية.   .3

نحن ُنعار�س التفاو�س مع اأمريكا بالمعنى الذي تريده من التغّلل والنفوذ.  .4

االأمن البحري 

التفاو�س مع 

االأعداء

ل ينبغي اأن تخ�شع هذه الم�شائل للتجاهل والإهمال في تاريخ ما بعد الثورة.  .5
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 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ في جمع من مدراء وم�شوؤولي 

موؤ�ش�شة الإذاعة والتلفزيون 2015/10/12 م.

الحرب الناعمة

اأهدافها

اإّن الم�شوؤولين وال�شعب وال�شباب الجامعي هم 

الم�شتهدفون اأ�شا�شًا في هذه الحرب الناعمة.

تق�شي على دوافع المواجهة وتوّفر الأر�شية لإثارة 

الخالفات.

التغيير الداخلي والماهوي للجمهورية الإ�شالمية عبر 

تغيير المعتقدات واإ�شعاف اإيمان ال�شعب خا�شة ال�شباب.

توحي باأّن الأو�شاع الراهنة في البالد تبعث على 

الخجل واأّن تحقيق التقّدم في الم�شتقبل غير ممكن.

العمل على �شلب الن�شاط والحيوية وتح�شيل العلم 

والأمل بالم�شتقبل من جيل ال�شباب.

ر�شم �شورة مقلوبة وم�شّوهة عن اإيران في اأذهان العالم. 

تغيير العتقاد بالما�شي بحقيقة ف�شاد وا�شتبداد 

النظام ال�شابق.

ترويج دين الأقّلية والدين العلماني الذي ينطبق مع 

كاّفة ال�شلوكّيات ال�شخ�شّية والجتماعية.

تهدف اإلى اأن ت�شمن اإيران اأهداف وم�شالح اأميركا 

وال�شهيونية و�شبكة القوى العالمية.

تهدف اإلى تغيير نظام الجمهورية الإ�شالمية في اإيران 

وتغيير هوّيتها ونهجها.

تقديم �شورة اإعالمية مغر�شة تمامًا عن العالم.

ة اأميركا واأوروبا ور�شم �شورة وردية عنها، والإيحاء باأّنها  اإيجاد ت�شّورات غير حقيقية لدى ال�شباب اإزاء العالم خا�شّ

مريحة واآمنة ومن دون م�شاكل.

الحرب الناعمة لي�شت وا�شحة المعالم وغير ملمو�شة 

كالحرب العنيفة.

طبيعتهاالجهة الم�شتهدفة
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و�سائل الحرب الناعمة

مواجهة

الحرب

الناعمة

الأجواء  في  التقّدم  كل  اإّن   .1
الفترا�شية يخدم اأهداف 

الحرب الناعمة.

والبرمجة  التخطيط   .2
ــل والـــمـــثـــابـــرة  ــمـ ــعـ والـ

المن�شجمة.

ــاجــات والــبــرامــج  ــت الن  .3
الــ�ــشــوتــيــة والــمــرئــيــة 

والمكتوبة.

ــوخ في  ــش ــر� ــة وال ــجــّدّي ال  .4
متابعة الأهداف المعّقدة 

والبرامج والخطط.

1.اإّن موؤ�ش�شة الإذاعة والتلفزيون موؤ�ش�شة اإعالم النظام والبالد والثورة، ومقّرًا متقّدمًا وفاعاًل في مواجهة الحرب الناعمة.

2.اإّن مدراء ومنت�شبي الموؤ�ش�شة الإعالمية الوطنية، قادة وجنود هذه الحرب الناعمة.

3.اأن تتمتع موؤ�ش�شة الإذاعة والتلفزيون بتحليل بنيوي، وتعريف وتدوين فكرًا بنيويًا واأ�شا�شيًا. 

4.الو�شول اإلى تحليل بنيوي و�شحيح وواقعي عن الظروف الداخلية والإقليمية والعالمية للجمهورية الإ�شالمية الإيرانية.

6.تجّنب النظرة ال�شطحية لالأمور.5.عدم التاأثر بالإعالم الأجنبي الم�شلل.

7.العمل على تعميق الجهود المبذولة 
وزيادتها. 

8.الهتمام بالم�شاكل التي تعاني منها 
الموؤ�ش�شة والعمل على عالجها.  

9.تجّنب المبالغة في القدرات والهتمام بالطاقات الكامنة والفاعلة.

10.المقارنة ال�شحيحة لمكانة البالد قيا�شًا بالفترة المماثلة للثورات العالمية الكبرى كاأمريكا وفرن�شا.

11.ترويج الأهداف المتوّخاة ب�شورة فّنية ومن دون تظاهر ومبالغة.

ال�شتفادة من النخب الفكرية وال�شيا�شية والأدبية والجتماعية والنا�شطين البارزين في مجال الت�شالت والإعالم   .5
والفروع الفّنية المختلفة.
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 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ 

في لقائه م�شوؤولي وكوادر اإقامة الحج  2015/10/19 م.

اإّن الجهود المخل�شة لم�شوؤولي الحّج الإيرانيّين محفوظة كّلها في الميزان الإلهّي.  .1

هذا ال�شبر والجهاد في �شبيل اهلل هو الذي جعل �شّيدتنا زينبO تقول: »ما �شاهدت اإّل جمياًل«.  .2

م�سوؤولو 

وكوادر اإقامة 

الحج

فاجعة منى

واجبنا

اإّن هذه الحادثة وقعت نتيجة تق�شير الحكومة الم�شيفة.

متابعة  الحّج  ومنّظمة  الدبلوما�شي  الجهاز  واجب   .1
هذا المو�شوع على نحو قاطع.

الحكومات  وخ�شو�شًا  الحكومات  �شمت  ننتقد   .3
حقوق  عن  الدفاع  تّدعي  التي  والمنّظمات  الغربية 

الإن�شان حيال هذه الم�شيبة الكبرى.

لتبيين  الحكومات  مع  والحوار  الق�شية  هذه  متابعة   .2
اأهّمية الحادث ودرا�شة �شبل الحيلولة دون تكرارها.

والمنّظمات  الغربية  الــحــكــومــات  تــكــون  اأن  يجب   .4
بهذه  الم�شتهدفة  هي  الإن�شان  بحقوق  المت�شّدقة 

الن�شاطات.

جملة  من  المرارة  وال�شديدة  المحّيرة  منى  فاجعة   .1
المتحانات الإلهية.

يجب عدم ن�شيان هذه الحادثة على الإطالق.  .2

كان ينبغي اأن يرتفع نداء اعترا�س العالم الإ�شالمي   .3
ب�شوت واحد.

موقفنا�شببها
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 خطوط ا�شتراتيجية في ر�شالة الإمام الخامنئي { 

لرئي�ص الجمهورية الإ�شالمية بخ�شو�ص التفاق النووي )برجام( 2015/10/21 م.

اإّن اهلل �شبحانه وتعالى وعد بالن�شر والرحمة والهداية على هذه الجهود والأعمال.  .3

ن�شكر جهود جميع العاملين في هذا التفاق بجميع م�شتوياتهم وطبيعة اأعمالهم.  .1

هذه المنظومة الكبيرة من العمل والم�شاعي والتفكير �شتكون عبرًا ودرو�شًا في م�شيرة الجمهورية الإ�شالمية.  .2
حول 

االتفاق 

النووي

ــح دعــــــــم اأمــــريــــكــــا  ــ ــش ــ�ــ ــ ف  .4
دكتاتورّيات القرون الو�شطى 

وقمع ال�شعوب الم�شتقّلة.

ماهية الجمهورية الإ�شالمية   .1
الإيرانية وهوّيتها النابعة من 

الثورة الإ�شالمية.

الدفاع المتوا�شل عن ال�شعب   .5
الــفــلــ�ــشــطــيــنــي ومــجــمــوعــات 

المقاومة الوطنية.

ــف  ــواق ــم ــى ال ــل ــود ع ــم ــش ــ� ال  .2
الإ�شالمية الحّقة في معار�شة 

نظام الهيمنة وال�شتكبار.

اإّن حكومة الوليات المتحدة الأمريكية 

تنتهج منحى الخ�شام والإخالل والخداع.

النداءات وال�شعارات المنطقية   .6
الكيان  �شّد  عالميًا  والمقبولة 

ال�شهيوني الغا�شب.

والتطاول  الأطــمــاع  مقاومة   .3
على ال�شعوب ال�شعيفة.

اأ�شباب عداء اأمريكا

ال�شيا�شة الأمريكيةالواليات المتحدة
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ال�سيا�سات العامة لالتفاق النووي

دون  للحيلولة  وكافية  قوية  �شمانات  توفير  الــالزم   .1
مخالفة الأطراف المقابلة. 

اإبرام  اإل بعد  اأراك  ل يبداأ العمل على تجديد معمل   .3
عقد الم�شروع البديل والح�شول على �شمانة التنفيذ.

اأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية  اإذا  اإل  ل تبداأ    .5
اختتام ملف مو�شوعات الحا�شر والما�شي.

يجب اأن ُتنّظم موؤ�ش�شة الطاقة النووية البحَث العلميَّ   .7
والتنمية باأبعادهما المختلفة على م�شتوى التنفيذ.

اإذا ما تّم خالل فترة الثمانية اأعوام، و�شع اأّي حظر   .2
على اأّي م�شتوى وباأّي ذريعة �شُيعتبر نق�شًا لـ»برجام«.

ل تبداأ مقاي�شة اليورانيوم اإل بعد اإبرام عقد موثوق   .4
بهذا ال�شاأن اإلى جانب وجود �شمانات كافية.

للتنمية  الـــالزمـــة  والــتــمــهــيــدات  الــمــ�ــشــروع  يــنــظــم   .6
المتو�ّشطة الأمد ل�شناعة الطاقة النووية. 

اإّن المرجعية لن�ّس المفاو�شات في حالت الغمو�س   .8
في وثيقة »برجام«.

اإّن وجود تعقيدات في ن�ّس »برجام« واحتمال نكث العهود والمخالفات والمخادعات من الطرف المقابل يوجب ت�شكيل هيئة   .9
قوية وواعية وفطنة لر�شد تقّدم الأعمال، واأداء الطرف المقابل للتزاماته وتعّهداته وتحّقق ما تّم الت�شريح به اأعاله.
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ في لقائه وزير الخارجية وال�شفراء 

والقائمين باأعمال الجمهورية الإ�شالمية في الخارج 2015/11/01 م.

وزارة الخارجية وال�شفراء والقائمون بالأعمال الإيرانيون هم في الحقيقة ممثلو هذه الأ�شول   .1
والمبادئ وجنودها وخَدمتها. 

ليعتبر الممثلون ال�شيا�شيون لإيران في الخارج اأنف�شهم ممّثلين ومدافعين جاّدين ومنطقيين   .2
عن �شيا�شات النظام الإ�شالمي.

3.تقوم على اأ�شا�س الم�شالح طويلة الأمد والأ�شول والقيم.

4.ل تتغّير بذهاب الحكومات ومجيئها على تنّوع اأذواقها ال�شيا�شية.

5.ينبغي اأن تكون المواقف من البلدان والق�شايا المختلفة ذات خ�شو�شّيات دينية. 

6.كّل التكتيكات الدبلوما�شية يجب اأن تكون في خدمة اأ�شول ال�شيا�شة الخارجية في الد�شتور الإيراني.

1.الإ�شالم هو معيار ال�شيا�شة الخارجية.

2.ال�شيا�شة الخارجية لإيران م�شتقاة من الإ�شالم ومنبعثة من اأهداف الثورة ومبادئها.

ممّثلو وزارة 

الخارجية

معالم 

ال�سيا�سة 

الخارجية 

الإيران
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1.الدعم ال�شخي للم�شت�شعفين في العالم.

اإذا اأرفقت في التنفيذ باأ�شاليب ذكية واعية.  .1

يوؤّدي اإلى زيادة القتدار والتاأثير ورفع مكانة البالد وعّزة الإيرانيين واعتبارهم بين ال�شعوب.  .2

�شيكون باإمكانها معالجة جانب مهم من م�شكالت العالم الإ�شالمي.   .3

4.عدم اللتزام والنحياز لقوى الهيمنة.

2.�شيانة ال�شتقالل ال�شامل.

5.اللتزامات الأخوية تجاه كّل الم�شلمين في العالم.

7.المتناع عن اأّي تدّخل في ال�شوؤون الداخلية لل�شعوب. 3.الدفاع عن حقوق كّل الم�شلمين.

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

8.دعم الكفاح العادل للم�شت�شعفين في اأّي مكان من العالم.

9.الرف�س التام لال�شتعمار والحيلولة دون نفوذ الأجانب في كّل ال�شعد.

10.التنمية الم�شتمّرة للعالقات مع الجيران والبلدان الإ�شالمية والأفريقية.

اأ�سول ال�سيا�سة الخارجية االإيرانية

تنفيذ ال�سيا�سية االإيرانية

عدم الفطنة الموانع الخارجية الغفلة التقاع�س موانع التنفيذ  .4
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العمل على تحقيق القت�شاد المقاوم.  .6

الإيقاف الفوري لجرائم ال�شعودية بحق ال�شعب اليمني، وبدء الحوارات اليمنية - اليمنية.  .6

اللتزام العميق لل�شفراء والممّثلين الخارجيين بالمعايير الدينية والروح الثورية.  .7

ال�شعب البحريني يطالب بحق القتراع والنتخاب، ونحن نعتبر مطالبتهم هذه منطقية.  .7

الطاقات الإن�شانية الكفوءة والممتازة وال�شاّبة والكثيرة.  .3

نقترح اإقامة انتخابات بم�شاركة كل الفل�شطينيين.  .3

التطّور العلمي والتقني المذهل.  .4

الق�شية ال�شورية  .4

اجتماع الدول �شد حكم قائم بدعٌة خطيرة في العالم. اأ. 

حل الق�شية ال�شورية هو النتخابات. ب. 

ينبغي اإنهاء الحرب وال�شطرابات. ت. 

بقطع الم�شاعدات عن المعار�شين. ث. 

تكري�س عنا�شر القّوة والقتدار الوطني والعتماد عليها.  .1

اإن اأمريكا جزء اأ�شا�شي من م�شكالت المنطقة ولي�شت جزءًا من حل الم�شكالت.   .1

ال�شتفادة من اإمكانّيات وفر�س بلدان عدم النحياز.  .5

تق�شيم العراق يتعار�س تمامًا مع م�شالح ال�شعب، ويجب الحفاظ على وحدة العراق اأر�شًا و�شعبًا.  .5

الدور الفاعل والحا�شم لل�شعب في البالد.  .2

نرف�س الكيان الغا�شب الزائف وندين ب�شدة الجرائم والفجائع اليومية.  .2

تو�سيات 

وتنبيهات 

ل�سفراء 

الجمهورية 

االإ�سالمية 

وممّثليها في 

الخارج

موقف 

الجمهورية 

االإ�سالمية من 

ق�سايا المنطقة
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 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ في لقاء 

روؤ�شاء الجامعات ومراكز التعليم العالي 2015/11/11 م.

اأهّمية الجامعة

3.الجامعة اأهم مركز لإعداد 
مديري الم�شتقبل في البالد.

6.اإّن انت�شار الثورة الإ�شالمية دفع 
الجامعات نحو التقّدم والرقي.

1.العلم هو اأهّم و�شيلة للتقّدم 
والقتدار الوطني.

4.الحفاظ على �شرعة التقّدم 
العلمي.

2.الجامعة بمعنى اإعداد النوابغ 
والنخب وتربيتهم.

5.توفير فر�س العمل من خالل 
الرتباط بين ال�شناعة والجامعة.

7.اأداء الدور في القت�شاد المقاوم الذي ي�شتند اإلى القت�شاد المرتكز على المعرفة.

اإذا لم نتمّكن من الت�شّدي لوظيفة الجامعة ب�شورة مطلوبة �شوف يتعّر�س م�شتقبل البالد للخطر. وظيفتنا

موقعية اإيران العلميةالمخاطر المحدقة

1.اإّن الجامعة والجامعي يتعّر�شان لخطر ثقافي كبير 
من ِقَبل الأعداء.

1.لقد كان لإيران دور بارز بعلمها وعلمائها في بناء 
الح�شارة الإن�شانية.

2.ُيخّطط الأعداء ل�شلب الروح الثورية والعلمية من 
الجامعة.

2.اإيران تقف في قّمة الإنتاج الفكري والإنتاج العلمي 
بين البلدان الإ�شالمية.

3.اأن ت�شبح الأفكار والآراء في نفو�س العنا�شر الن�شطة 
والواعية والنخبة.
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موؤمن بالثقافة الإ�شالمية

موؤمن بال�شتقالل الفكري وال�شيا�شي

الملتزم بالقيمالمحّب للبلدالمحّب للنظاميمتلك فهًما �شحيًحا لموقعّية البلد

الروحية العالية ذو الب�شيرة

حقيقة العمل الثقافي الجامعي

الطموح المتفائل الواثق الثوري  الخلوق  الموؤمن

4. تربية الإن�شان الم�شتمل على ال�شفات الآتية:

3. اأن تكون للمجموعات الموؤمنة والمفعمة بالإيمان بالثورة والإ�شالم الكلمة العليا، واأن تكون الأجواء الغالبة تحت اإ�شرافهم.

2. معرفة قدر الأ�شاتذة القّيمين ال�شالحين.

1. المتناع عن اإقامة الحفالت المو�شيقّية والمخّيمات المختلطة بحّجة العمل الثقافي.
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القيم والأنماط البّناءة الإيرانية - الإ�شالمية.

خطوط ا�شتراتيجية في تبليغ الإمام الخامنئي { ال�شيا�شات العامة ل�شوؤون البيئة لروؤ�شاء 

ال�شلطات الثالث 2015/11/17 م.

اإدارة البيئة

3.التقييم المنّظم لإمكانّيات مناطق 
البالد.

6.اإيجاد نظام ح�شابات بيئية في 
البالد.

9.الإلزام بمراعاة الموا�شفات 
والموؤ�ّشرات البيئية في قوانين 

و�شوابط وبرامج التنمية.

1.الإدارة ال�شاملة والمن�ّشقة 
والمنّظمة للم�شادر الحيوّية.

4.اإعداد اأطل�س الحياة البيئّية 
للبالد.

7.معرفة ظواهر بيئية جديدة 
واإدارتها.

اأ�شا�س هذه الأمور ومرتكزها:

2.اإن�شاء منظومة وطنية موّحدة 
للبيئة.

5.اإدارة المنظومات البيئّية 
الح�ّشا�شة والقيمة.

8.فر�س قيود قانونية ب�شاأن 
ال�شتفادة من الم�شادر الطبيعية 

المتجّددة.

االأخالق البيئية

3.ماأ�ش�شة الثقافة والأخالق البيئية. 2.ترويج الثقافة والأخالق البيئية.1.�شياغة ميثاق اأخالق البيئة.
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اعتبار تخريب البيئة جنحة والعقاب الموؤّثر والرادع لملّوثي ومخّربي البيئة واإلزامهم بالتعوي�س عن الأ�شرار.

ومواجهة التهديدات البيئية مثل الت�شّحر والأتربة والغبار.

اإدارة التغّيرات المناخية.

�شون وتح�شين وتطوير الم�شادر الطبيعية المتجّددة.

مواجهة عوامل انت�شار الميكروبات والمواد الم�شّعة.

اإ�شالح الظروف البيئية.

�شون الم�شادر الجينّية والرتقاء بها اإلى م�شتوى المعايير الدولية.

الوقاية ومنع انت�شار اأنواع الملّوثات غير الم�شموحة.

المراقبة الم�شتمرة وال�شيطرة على الم�شادر والعوامل الملّوثة، منها:

الملّوثات ال�شوتية

الموجات المخّربة

التغّيرات المناخية

حماية 

البيئة

9.تطوير نمط ا�شتهالك الماء والغذاء والمواد والطاقة.

4.اإدارة النفايات.
8.المحا�شيل الزراعية ال�شليمة  والع�شوية.

3.تعديل نمط الإنتاج.

2.الطاقات النظيفة.

1.ال�شناعة قليلة الكربون.

7.تطوير النقل العام الأخ�شر.

6.زيادة النقل العام.

5.اإدارة ومياه ال�شرف.
تطوير االقت�ساد 

االأخ�سر، عبر:
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3.ال�شيطرة على دخول الملّوثات.

1.العمل لإن�شاء وتعزيز الموؤ�ّش�شات الإقليمية لمواجهة الغبار والأتربة العالقة 
والملّوثات المائية.

4.الخبرات البّناءة في مجال حفظ 
التوازن للحياة البيئّية.

4.خف�س تبخير المياه الجوفية.

2.تطوير العالقات وا�شتقطاب الم�شاركة والتعاون الهادف والتاأثير الثنائي ومتعّدد 
الأطراف والإقليمي والدولي في مجال البيئة.

5.ال�شتفادة من التكنولوجيا البيئّية 
الإبداعّية.

6.تعزيز الثقافة والمعارف الدينية 
للم�شاركة وتقّبل الم�شوؤولية الجتماعية.

5.اإدارة عوامل خف�س ا�شتعمال المياه الجوفية.

1.اإدارة م�شتجمعات المياه.

1.الرقي بالدرا�شات والأبحاث العلمية 
البيئّية.

2.ال�شيطرة على مياه ال�شيول.

2.تطوير م�شتوى الوعي والعلم 
والمعرفة البيئّية.

3.الوقاية دون تلّوث وتخريب البيئة.

التوازن والحفاظ 

النوعي على المياه 

الجوفية، عبر:

الدبلوما�سية البيئية

المعرفة والبيئة
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5.بخ�شو�س اإحياء هذه المنطقة اأو�شينا 
الحكومة و�شنو�شيها بالتو�شيات الالزمة.

خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ في قادة وم�شوؤولي القّوة البحرية في 

جي�ص الجمهورية الإ�شالمية الإيرانية 2015/11/29 م.

4.منطقة بحر عمان و�شواحل مكران نقطة 
اأ�شا�شية في اأداء م�شوؤولية القّوة البحرية.

3.الو�شول اإلى المياه الحّرة والت�شال 
باأ�شقاع العالم.

2.ُيعّد البحر مجاًل لمواجهة الأعداء.

اأهّمية القّوات البحرية 

ومنطقة عملها

1.ُيعّد البحر مجاًل للن�شاط الموؤّثر والتعاون 
التطّور مع الأ�شدقاء. حـــالت  ا�شتمرار   .1

العمقي  والبناء  والــتــقــّدم 

للقّوة البحرية في الجي�س.

تليق  مكانة  اإلــى  ل  التو�شّ  .5
لل�شعب  التاريخي  بال�شاأن 

الإيــــرانــــي والــجــمــهــوريــة 

الإ�شالمية.

للطاقات  الــعــمــقــي  الــبــنــاء   .2
ــحــة  ــال ــ�ــش ــة ال ــيـ ــانـ ــشـ ــ�ـ الإنـ

على  والمتوّفرة  والمتوّثبة 

الأفكار والإدارة ال�شحيحة.

تجاوز النواق�س والعقبات   .6
ــر في  تــوّث اأن  ُيــمــكــن  الــتــي 

عمل القّوات الم�شّلحة. 

ــة  ــمـ ــزيـ ــعـ الـــ�ـــشـــمـــود والـ  .3
الرا�شخة والتوّكل على اهلل 

والأمل بالم�شتقبل.

ــق  ــطــري ــح ال ــت ــف ــيــكــم ب عــل  .4
وتــمــهــيــده وتــحــقــيــق هــذا 

الأمل والم�شتقبل المن�شود.

وظيفة القّوات البحرية
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { في بداية در�ص »بحث الخارج« الفقهي 

وذكرى اأربعين الإمام الح�شينQ 2015/11/30 م.

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

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

1.يجب اغتنام هذه الفر�شة المفعمة بالمعاني 
والم�شامين.

2.المزج بين الإيمان والعتقاد 
القلبي والمعتقدات الأ�شيلة مع 

الع�شق والحّب والموّدة.

2.ظاهرة فريدة وحركة عظيمة 
وزاخرة بالمعاني.

3.الرتباط المعنوّي والولئّي باأهل 
.P بيت النبّي الأكرم

3.اإّن هذه الزيارة ح�شنة جارية.

2.ُن�شيد بنخوة ومحّبة اأبناء ال�شعب العراقي 
في �شيافة زّوار الأربعين.

Pبع�س خ�سائ�س مدر�سة اأهل البيت

زيارة االأربعين

الو�سايا للزّوار الكرام
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ في لقائه مع اأع�شاء لجنة المهرجان 

العالمي ل�شعر الحوزة 2015/12/21 م.

ــوزة  ــحـ ــــي الـ ــمــي ف ــل ــع ــّو ال ــجــ ــ ال  .1
ا. م�شغوط ومكّثف جدًّ

التنّف�س  عــلــى  ــاعــث  ب الــ�ــشــعــر   .2
ــــك الــفــ�ــشــاء  ــة فـــي ذل ــراحــ ــ وال

العلمي.

اإ�شالمي  فكر  هــو  الفكر  اأّن  بما   .3
كذلك  ال�شعر  يــكــون  اأن  فينبغي 

وهذا ما ُيعطي ال�شعر تاأثيرًا اأكبر. 

دور ال�سعر في الحوزة

1. تتمّتع الحوزة بطاقات متنّوعة ومتعّددة الجوانب في الما�شي والحا�شر.

2. اهتّمت الحوزات بمقولة ال�شعر فقد كان الكثير من العلماء �شعراء كبحر العلوم وغيره.

3. اإّن وجود ال�شعر في الحوزة العلمية وتنّوعه وتعّدده ل ُينافي العلم والفقاهة.

4. ينبغي الهتمام اأكثر بال�شعر في الحوزة وتنميته وتطويره. 

ال�سعر والحوزة العلمية
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نشاط القائد
 اإلمام الخامنئي{ يستقبل

رئيس جمهورية روسيا االتحادية 
السيد ڤيالديمير بوتين 2015/11/23 م.

وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

والدولي«، 	  والإقليمي  »الثنائي  التعاون  بتطوير  ُنرّحب 

ق�شايا  فــي  لرو�شيا  الــمــوؤّثــرة  الم�شاركة  على  وُنثني 

المنطقة، وخ�شو�شًا في �شوريا.

كّل 	  ب�شرر  للمنطقة،  الأمــد  طويلة  الأمريكية  الخّطة 

وينبغي  ورو�شيا،  اإيران  وخ�شو�شًا  والبلدان،  ال�شعوب 

اإحباطها بذكاء وتوا�شل اأقرب.

المعا�شر، 	  العالم  في  ــارزة  ب �شخ�شّية  بوتين  ال�شّيد 

النووي، لقد و�شلت  ون�شكر جهود رو�شيا في المو�شوع 

بالأمريكان  نثق  ل  لكّننا  ما،  نهاية  اإلــى  الق�شية  هذه 

اأبدًا، وُنراقب باأعين مفتوحة �شلوك الحكومة الأمريكية 

واأداءها في هذا الملف.

م�شتوى التعاون في العالقات الثنائية، بما في ذلك على 	 

�شعيد ال�شوؤون القت�شادية، ُيمكنه اأن يكون اأعلى بكثير 

من الم�شتوى الحالي.

اإلى 	  مناف�شيهم  يدفعوا  اأن  دائــمــًا  الأمــريــكــان  ُيــحــاول 

مواقف منفعلة، لكّنكم اأحبطتم هذه ال�شيا�شة.

ال�شورية 	  الق�شية  في  وخطواتها  مو�شكو  قــرارات  اإّن 
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بوتين  الرئي�س  و�شخ�س  رو�شيا  اعتبار  رفع  اإلــى  اأّدت 

مخّططهم  في  الأمريكان  ُيريد  والعالم،  المنطقة  في 

يب�شطوا  ثم  ومن  �شوريا  على  يت�شّلطوا  اأن  الأمد  طويل 

�شيطرتهم على المنطقة ليتالفوا الفراغ التاريخي في 

ُيهّدد  المخّطط  وهذا  اآ�شيا،  عدم هيمنتهم على غرب 

كّل ال�شعوب والبلدان، وخ�شو�شًا رو�شيا واإيران.

اأن 	  ال�شورية  الق�شية  في  واأتباعهم  الأمريكيون  يحاول 

المفاو�شات  طاولة  وعلى  ال�شيا�شية  بال�شبل  ُيحّققوا 

اأهدافهم التي لم ُيحّققوها بالطرق الع�شكرية، وينبغي 

التحّلي  طريق  عن  المرامي،  هذه  تحّقق  دون  الحوؤول 

بالوعي واليقظة والمواقف الفّعالة.

اإّن اإ�شرار الأمريكان على رحيل ب�شار الأ�شد، وهو رئي�س 	 

الجمهورية القانوني والمنتخب من ِقَبل ال�شعب ال�شوري، 

لوا�شنطن،  المعلنة  ال�شيا�شات  �شعف  نقاط  جملة  من 

عامة  انتخابات  في  اأحــرز  �شوريا  جمهورية  فرئي�س 

اتجاهاتهم  تنّوع  على  ال�شوري  ال�شعب  اأغلبية  اأ�شوات 

اأمريكا  ولي�س من حّق  والقومية،  والمذهبية  ال�شيا�شية 

اأن تتجاهل انتخاب ال�شعب ال�شوري هذا واأ�شواته.

ال�شعب 	  بعلم  يكون  اأن  حــّل  لأّي  ينبغي  �شوريا،  حــول 

والم�شوؤولين في �شوريا وموافقتهما.

المبا�شرة 	  وغير  المبا�شرة  الأمريكية  الم�شاعدات  اإّن 

للجماعات الإرهابية ومنها داع�س، من نقاط ال�شعف 

البلدان  مع  والتعاون  اأمريكا،  �شيا�شات  في  الوا�شحة 

التي ل اعتبار لها في الراأي العام في المنطقة والعالم 

ل  الأمريكان  اأّن  على  يدّل  لالإرهابيين،  دعمها  ب�شبب 

يتمّتعون بدبلوما�شية �شريفة.

مفاو�شات 	  لدينا  يكون  ولن  لدينا  لي�س  ال�شبب،  لهذا 

حول  ول  ال�شوري  ال�شاأن  حول  ل  الأمريكان  مع  ثنائية 

اأّي مو�شوع اآخر، با�شتثناء الملف النووي الذي كان له 

ة. بالطبع اأ�شبابه الخا�شّ

اإن الحّل ال�شحيح للمو�شوع ال�شوري، على جانب كبير 	 

تاأثيره في م�شتقبل المنطقة، فاإذا لم  من الأهّمية وله 

يجر قمع الإرهابّيين الذين يرتكبون هذه الجرائم في 

�شوريا، ف�شتمتّد ن�شاطاتهم المخّربة اإلى اآ�شيا الو�شطى 

ومناطق اأخرى.
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اإلمام الخامنئي { يستقبل 
رئيس جمهورية فنزويال السيد 
نيكوالس مادورو 2015/11/23 م.

وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

اإّن ال�شيا�شات ال�شتكبارية اليوم هي كالبلّية الكبرى التي 	 

ُتهّدد حياة الب�شرية، واإّن ال�شبيل الوحيد لتقّدم وانت�شار 

الدول الم�شتقّلة هو »ال�شمود« و»العتماد على جماهير 

ال�شعب« في »حرب الإرادات«.

اأميركا الالتينية فناءها 	  اأميركا كانت تعتبر منطقة  اإّن 

تمّكنت  النظير  فنزويال منقطعة  اأّن حركة  اإل  الخلفي، 

من تحويل هذه المنطقة اإلى نقطة م�شتقّلة وذات هوّية.

اإّن الهدف من �شغوط اأميركا على فنزويال هو تحطيم 	 

مقاومة الحكومة وال�شعب الفنزويلي الملهمة.

اإّن حروب اليوم هي في الواقع »حرب اإرادات« و�شتتمّكنون 	 

ب�شمودكم و�شالبة الإرادات وا�شتثمار الطاقات الوفيرة 

لبلدكم من التغّلب على الم�شاكل.

ولكن 	  خالية  بيد  تمّكن   { الخميني  ــام  ــ الإم اإّن 

اإلــى  بهم  والإتـــيـــان  ال�شعب  جماهير  على  بــالعــتــمــاد 

ِقَبل  من  المدعوم  الحكم  نظام  اإ�شقاط  من  ال�شاحة، 

نجاح  وموا�شلة  ال�شبيل لالنت�شار  واإّن  واأوروبــا،  اأميركا 

الحكومات الم�شتقّلة هو انتهاج هذا المنهج.

اإنجازات 	  الإيرانية  الإ�شالمية  الجمهورية  تحقيق  اإّن 

الهائل لل�شغوط  علمية وتكنولوجية باهرة رغم الحجم 

تجربة  ُيمّثل  ــداء،  ــ الأع ِقــَبــل  مــن  المفرو�س  والحظر 

العتماد على  تحّققت في ظّل  التجربة  واإّن هذه  قّيمة، 

ح�شور ال�شعب ومواكبته، واإّن المفتاح لحّل الم�شاكل هو 

الأعمال  اإنجاز  عبر  النا�س  وقلوب  م�شاعر  ا�شتقطاب 

وتقديم الخدمة ال�شادقة لهم.

تقّدمها 	  بمثابة  فنزويال  ونجاح  تقّدم  تعتبر  اإيــران  اإّن 

ونجاحها هي نف�شها.
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اإلمام الخامنئي { يستقبل رئيس جمهورية نيجيريا السيّد 
محّمد بوهاري 2015/11/23 م.

وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

اإّن التعاون بين البلدان الإ�شالمية للدفاع عن هوّية الإ�شالم والم�شلمين �شرورة اأ�شا�شية، فالتحالفات العالمية التي 	 

تّدعي محاربة التّيارات الإرهابية ل ُيمكن الوثوق بها اإطالقًا، لأّن هذه العنا�شر المخّربة وخ�شو�شًا اأمريكا هي التي 

تقف وراء كوالي�س اإيجاد هوؤلء الإرهابّيين من قبيل داع�س ودعمهم.

اإّن »اأعداء الإ�شالم العلنّيين« و»اأعداء الإ�شالم الذين ُيعادونه با�شمه«، �شفرتي مق�ّس واحد؛ على البلدان الإ�شالمية 	 

مقابل هوؤلء الأعداء الخطرين اأن يزيدوا تعاونهم ل�شيانة هوّيتهم وم�شالحهم.

داع�س 	  مثل  الإرهابية  التّيارات  لمحاربة  وم�شاعدتهما  والغرب  اأمريكا  مع  التعاون  على  الأمل  عقد  الخطاأ  من  اإّن 

وبوكوحرام، فطبقًا لمعلومات دقيقة فاإّن الأمريكان وبع�س البلدان الرجعية في المنطقة ي�شاعدون داع�س في العراق 

ب�شكل مبا�شر، وُيمار�شون دورًا مخّربًا.

تعزيز العالقات بين البلدان الإ�شالمية ل يعني اإلغاء العالقات مع �شائر البلدان، فللجمهورية الإ�شالمية الإيرانية 	 

اأن  يجب  الإ�شالمية  البلدان  اأّن  نعتقد  لكّننا  ال�شهيوني،  والكيان  اأمريكا  با�شتثناء  البلدان  كّل  مع  وا�شعة  عالقات 

تتقارب من بع�شها اأكثر.

اإّن اإمكانّيات وفر�س التعاون والتوا�شل بين البلدين كثيرة، ويجب ت�شخي�س هذه الإمكانّيات والفر�س، وتبادلها بين 	 

البلدين. 
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وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

الإيراني 	  وال�شعبين  البلدين  بين  العالقات  عمق  اإّن 

والعراقي ذو جذور تاريخية تتجاوز حالة العالقات بين 

ال�شرورّي  ومن  واحــدة،  منطقة  في  اأو  جارين  بلدين 

العراقي  وال�شعب  العراق،  في  الوطنية  الوحدة  �شيانة 

باإمكانّية  ويتمّتع  عريق،  تاريخ  و�شاحب  كبير  �شعب 

مهّمة جّدًا تتمّثل بوجود �شباب اأقوياء وواعين، وينبغي 

اإلــى  الــعــراق  لإي�شال  الإمكانية  هــذه  مــن  ال�شتفادة 

مكانته الالئقة.

ال�شعبين 	  بين  والوّدية  وال�شميمّية  الأخوّية  العالقات 

اإلمام الخامنئي { يستقبل رئيس جمهورية العراق السيّد فؤاد 
معصوم 2015/11/24 م.
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من  اأعــوام  ثمانية  من  الرغم  على  والعراقي  الإيراني 

الحرب التي فر�شها �شّدام بتحري�س من الأجانب، هي 

ظاهرة عجيبة.

العالقة 	  لــهــذه  نــمــوذج  الأربــعــيــن  مرا�شم  م�شيرة  اإّن 

من  ب�شيء  ر  ُيق�شّ ل  العراق  �شعب  اأّن  حّتى  ال�شديقة، 

اإنفاق ومحّبة وموّدة في ا�شتقبال الزّوار الإيرانيين.

من 	  ينتفعوا  اأن  والعراق  اإيــران  في  الم�شوؤولين  على 

هذه الأجواء والفر�شة لم�شالح البلدين اإلى اأق�شى 

. حدٍّ

الجمهورية 	  رئي�س  يتمّتع  العراقية  الحكومة  بنية  في 

ة، وُيمكنه اأن ُيمار�س دورًا موؤّثرًا في تقليل  بمكانة خا�شّ

الخالفات وتكري�س الوحدة.

عا�س �شعب العراق ب�شيعته و�شّنته وكرده وعربه قرونًا 	 

لكن  م�شكلة،  اأّيــة  دون  بع�س  جانب  اإلــى  بع�شه  طويلة 

بع�س بلدان المنطقة لالأ�شف وكذلك الأجانب ي�شعون 

بوجه  ــوقــوف  ال يــجــب  حــيــث  ــالفــات،  الخــت لت�شخيم 

لبروز  الأر�شية  ُتمّهد  ذرائــع  اأّيــة  وتجّنب  الحالة،  هذه 

الخالفات.

ينبغي اأن ل تكون الأجواء بحيث يتجّراأ الأمريكان على 	 

التحّدث علنًا عن تق�شيم العراق.

تاريخ 	  و�شاحب  وثــرّي  كبير  بلد  يتجّزاأ  اأن  يجب  لماذا 

من اآلف ال�شنين كالعراق، ويتحّول اإلى مناطق اأ�شغر، 

ليكون دومًا عر�شة للخالفات والنزاعات؟

العالقات 	  بالتاأكيد  العراقّيون  الم�شوؤولون  �شُينّظم 

اأمريكا،  فيها  بما  الأخــرى،  البلدان  مع  الخارجية 

ينبغي  ولكن  والبلد،  ال�شعب  م�شالح  اأ�شا�س  على 

عدم ال�شماح لالأمريكان باأن يت�شّوروا العراق وكاأّنه 

ملكهم ال�شخ�شّي، فُي�شّرحوا باأّي �شيء ويقوموا باأّية 

خطوة.

الأقــويــاء 	  و�شبابه  الكبير  �شعبه  بف�شل  الــيــوم  عــراق 

الواعين يختلف عن عراق الما�شي تمامًا، لقد ا�شتيقظ 

ومثل  وقّوتهم،  قدراتهم  واكت�شفوا  الآن  العراق  �شباب 

هوؤلء ال�شباب لن ير�شخوا اأبدًا لهيمنة اأمريكا.

اإّن القّوات ال�شعبية العراقية المتطّوعة في الحرب �شّد 	 

داع�س مظهر بارز ل�شحوة ال�شباب العراقي وقدرتهم، 

اإمكانّيات  مــن  ال�شابق  مــن  اأكــثــر  ال�شتفادة  وينبغي 

وقدرات ال�شباب العراقي لإي�شال هذا البلد اإلى مكانته 

الالئقة.

لنقل 	  ا�شتعداد  على  الإيرانية  الإ�شالمية  الجمهورية 

تجاربها وقدراتها العلمية والتقنية والدفاعية والخدمية 

التعاون  م�شتوى  رفــع  اإلــى  ال�شعي  ويجب  الــعــراق،  اإلــى 

القت�شادي بين البلدين.
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الثروة الب�شرّية

ثّمة كلمة لطالما كّررناها ولن ُن�شهب فيها 

حاليًا، وهي المخزون الهائل للطاقات الب�شرية. فاإّن 

ثروة  ُي�شّكل  ب�شرّية،  طاقات  من  بلد  اأّي  به  يتمّتع  ما 

عظيمة لذلك البلد، ل �شّيما اإذا ما كانت هذه 

الطاقات �شاّبة وذكية.

اف�شحوا المجال اأمام الطاقات

للعمل،  النخبة  لل�شاب  المجال  ُيف�شح  اأن  بد  فال   -

لي�شعر باأّنه مفيد ونافع. فاإّن هذا هو الذي يحّثه 

على موا�شلة الطريق وعلى البقاء في بيته وبلده 

والعمل من اأجل وطنه. فافتحوا المجال للعمل.

ال�شاب النخبة...ل بّد واأن ُتتاح له فر�شة الظهور   -

بالعناية  حظي  قــد  بــاأّنــه  ي�شعر  واأن  ــروز،  ــب وال

ما  وهذا  عليه،  ل  ُيعوَّ واأّنــه  والتكريم،  والهتمام 

يجب اأن ي�شت�شعره عمليًا.

فقرات اأ�شا�شية وا�شتراتيجية في ق�شايا حيوية في اإيران والعالم

البصيرة الثاقبة
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بــــــــــنــــــــــاء 

المجتمع وترك الهجرة

المعدة  ته�شمكم  اأن  مــن  بـــدًل 

قوموا  الأجنبية،  للمجتمعات  القا�شية 

و�شبكة  عقله  وتنظيم  مجتمعكم  ببناء 

من  وهــذا  العظمي.  وهيكله  اأع�شابه 

فابذلوا  وال�شرف،  الفخر  دواعــي 

جهودكم من اأجل بلدكم.

عدم النبهار بالغرب

التو�شية الأخيرة هي اأن ل ُيبهر الغرب اأعينكم. �شحيح اأّن الغربّيين في الوقت الراهن قد �شبقونا بكثير من الناحية   -

العلمية والتقنية، ولكن ل ينبغي اأن ياأخذ هذا ال�شبق بمجامع قلوبكم. لماذا؟ لأّنكم اأعلى منهم.

اإّن الفارق ما بين اأمريكا بعد 35 اأو 40 �شنة من ا�شتقاللها وبين اإيران بعد 35 �شنة من انت�شار الثورة الإ�شالمية   -

المرتبة من  لبلوغ هذه  اإليه  تحتاجون  الذي  العمر  واإّن  باأ�شواط.  ت�شبقونهم  واأنتم  والأر�س،  ال�شماء  بين  ما  كالفارق 

فال  المعنوية.  الم�شائل  عن  ف�شاًل  هذا  اإليها،  للو�شول  الغرب  ق�شاه  الذي  العمر  من  بكثير  اأقّل  الماّدية  الح�شارة 

ُيبهرّنكم الغرب.

محاربة روحّية ال�شتعالء

الأخطار  اأحــد  فــاإّن  ال�شتعالء.  روحّية  على  الجهاد  روحّية  حوا  رجِّ

والتفّوق  بال�شتعالء  ال�شعور  هو  ة  بميزة خا�شّ يمتازون  بالذين  المحدقة 

على كّل من �شواهم، وهذا خطر كبير ومر�س قد األـّم بمثل هذا الإن�شان، 

فال َتَذروا هذا المر�س ي�شت�شري فيكم.

ال�شهداء ُيحّققون لنا الأمن

فاإّن هوؤلء )ال�شهداء( يعملون بال �شجيج على اإر�شاء الأمن لي ولكم، 

بال ا�شم ول ر�شم ومن دون اكت�شاب اأّي �شهرة؛ اإل القليل منهم الذين قد 

ذاع �شيتهم وا�شتهر اأمرهم. واإّن المكان الخالي من الأمن، �شيخلو من 

الجامعة ومن الدرا�شة ومن البحث العلمي ومن بناء الذات.
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ال�شبر وال�شتقامة ي�شنعان الن�شر

اأينما تحّركت ال�شعوب و�شمدت و�شبرت وا�شتقامت، ل محالة �شيكون الن�شر حليفها؛ وهذا اأمر ي�شدق في كّل مكان. 

ثباتها  وتتخّلى عن  و�شبرها  تحّملها  تفقد  اأن  اإّما  ال�شعوب  فاإّن  الهزيمة؛  اإلى  يوؤول  الذي  الجهادي  العمل  اإ�شكالّية  واأّما 

و�شمودها، واإّما اأّنها تفتقد اإلى القيادات القادرة على اإدارتها ب�شكل �شحيح.

اكت�شاف المواهب العلمية

في  ــب  ــواه ــم ال اكــتــ�ــشــاف  اإّن 

الــمــرحــلــة البــتــدائــيــة والــثــانــويــة 

ــه  هــو اأمـــٌر فــي غاية الأهــّمــيــة، لأّن

الحقيقية  النخب  اإلـــى  ُيــر�ــشــدنــا 

والــنــوابــغ. وعـــادًة ما يكون هــوؤلء 

منهم  وكثير  مجتمع،  كــّل  في  قّلة 

تاأثيرهم  ينعدم  �شهرتهم،  ولعدم 

ــر ذكــرهــم  ــدث ــن ــكــامــل، بـــل وي ــال ب

لعدم  وذلــك  ا�شمهم،  وي�شمحّل 

اكت�شافهم.

القت�شاد المقاوم

قائم  واقت�شاٌد  المنحى،  ــّي  ذات اقت�شاٌد  المقاوم  القت�شاد 

والعالمية  الدولية  الهّزات  ُتزعزعه  الداخل بحيث ل  على دعائم قويمة في 

والقت�شادية؛ هذا هو القت�شاد المقاوم. واإّن من اأهّم الركائز الأ�شا�شّية 

لهذا القت�شاد، هي القت�شاد المبني على المعرفة، والم�شتند 

اإلى العلم، وهذا اأمٌر بالغ الأهّمية.

الحذر من فرار الأدمغة

من الأخطار الأخرى: تعريف النخب وتقديمها لالأيادي الخارجية، وهذا ما 

هو موجود بالفعل، حيث ت�شلني بع�س التقارير والأنباء التي ُتفيد باأّن البع�س 

يقوم بالتحّري والفح�س، للعثور على النخب؛ ل لأجل ت�شجيعهم وتربيتهم في 

الداخل، واإّنما لأجل تعريفهم لالأيادي الخارجية، وُي�شبح هوؤلء بمنزلة وا�شطة 

لهجرة النخب، وعلى حّد التعبير ال�شائع »فرار الأدمغة«.
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الجامعات ت�شير اليوم نحو الرقي

لقد كانت الجامعات ذات يوم بمنزلة قنطرة للعبور اإلى الغرب، يدخل ال�شاب اإليها اأماًل بالنخراط بعدها في اأح�شان 

الغرب، اأو من كان منهم ذا موهبة وكان وجوده مثمرًا ُي�شبح محّط ا�شتقطاب الغربّيين ويعمل لخدمتهم، وُي�شبح البع�س 

هنا و�شيطًا ومرّوجًا للملّذات الدنيوية اأو غارقًا فيها. والجامعات اليوم ل ت�شير بهذا التجاه، واإّنما هي �شّلم للرقي اإلى 

الـُمُثل العليا.

ماهّية التعبئة

اأبناء  هم  منها  فالمراد  المحّدد:  تعريفها  للتعبئة  اإّن 

�شامية  اإلهّية  باأهداف  ال�شاحة  و�شط  في  يوجدون  الذين  ال�شعب 

الأمــر،  يتطّلب  مكان  كّل  وفي  والملل  الكلل  تعرف  ل  مثابرة  وبــروح 

يهابون  ول  الميدان،  ــى  اإل وطاقاتهم  قدراتهم  بكّل  وينزلون 

حملوا  اإّنــهــم  اأي  الطريق؛  تعتر�س  التي  المخاطر 

اأرواحهم على اأكّفهم. 

و�شّيتي لل�شباب؛ موا�شلة الدرا�شة العملية

تو�شيتي اإلى ال�شباب، ...اأن ُيتابع طاّلب الجامعات وطاّلب المدار�س درا�شتهم جّيدًا. فاإّن العلم باعث على القتدار، 

الأهداف  ُيرّجحوا  واأن  العلمية،  درا�شاتهم  يوا�شلوا  اأن  فعليهم  الوطني،  القتدار  مكّونات  اأهّم  من  والمعرفة  العلم  واإّن 

التاريخية  والحقبة  الراهنة  الأو�شاع  تجاه  اآخر  بعد  يومًا  ب�شيرتهم  من  يزيدوا  واأن  ال�شخ�شّية،  الرغبات  على  العاّمة 

القريبة، واأن يتمّكنوا من مراقبة الم�شهد الذي يجري في العالم المعا�شر.

الغفلة اآّفة التعبئة الثانية

واحدة  فاإّنها  الغفلة.  هي  الثانية  الآّفــة 

لأّن  الــغــرور،  على  تترّتب  التي  الأمــور  من 

وقدراته  بقّوته  كثيرًا  اغتّر  ما  اإذا  المرء 

نف�شه،  مــن  ويطمئن  �شير�شى  ــمــه،  ــَي وِق

تغفلوا،  فال  بالغفلة.  �شُي�شاب  وبالّتالي 

واأب�شار  مفتوحة  باأعين  ــًا  دوم ولتنظروا 

ثاقبة.
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هدف الأحزاب في الغرب

وبتبعها  الغربية  الأحـــزاب  تتوّخاه  الــذي  الهدف  اإّن 

ال�شلطة،  بزمام  الإم�شاك  العالم هو  كّل  الموجودة في  الأحزاب 

وهذا يعني اأّن الحزب ُينا�شل بغية الترّبع على كر�شّي الحكم، ثم ي�شرع 

الحزب الآخر بالكفاح لنتزاع الحكم من يديه. وفي الحقيقة فاإّن 

الأحزاب التي ُيطلق عليها اليوم عنوان الحزب في العالم، ل 

ُت�شّكل الأر�شية لمتابعة المفاهيم والمعارف ال�شامية 

التي يوؤمن بها نف�س ذلك الحزب.

�شمات التعبوّي

اإّن من �شمات التعبئة وخ�شائ�شها هي الح�شور الوا�شع الذي يجب الحفاظ عليه، في مختلف ال�شاحات الع�شكرية 

والعلمية والفّنية... وكذا في ال�شاحة التقنية، واأخيرًا في الم�شائل القت�شادية.

كّلما �شعدنا كّلما وجب الحذر

اإذا بلغ مرتبة بلعم بن باعورا - ذلك 

الرجل الذي ُي�شتجاُب اإذا دعا، ول ُيردُّ له 

طلب و�شوؤال عند اهلل- فقد يزّل ويهوى. 

اإلــى  بكم  ي�شعد  مرتفع  طــريــٌق  وهــنــاك 

والحالت  اللحظات  جميع  وفي  الأعلى. 

الأعلى،  نحو  تقطعونها  التي  والخطوات 

وكّلما  اأقــدامــكــم،  تــحــت  ــة  هــاوي هــنــاك 

اإلى الأعلى، كانت الهاوية  خطوتم خطوة 

ــّد واأقــ�ــشــى واأخــطــر، مــّمــا يــدعــو اإلــى  اأ�ــش

�شرورة المراقبة والحذر.

ال�شتكبار ال�شيا�شي والقت�شادي

اأّن هذا يرتبط بالجهاز ال�شيا�شي لال�شتكبار،  اأّن اأمريكا هي التي ُتج�ّشد ال�شتكبار في هذا اليوم، غير  وقد ذكرُت 

كال�شركات  تاأثيرًا،  واأ�شّد  اأهّمية  اأكبر  المالي  الجهاز  يكون  قد  بل  ]وح�شب[،  ال�شيا�شي  بالجهاز  يخت�ّس  ل  وال�شتكبار 

ال�شخمة والراأ�شماليين الكبار في العالم الذين هم في الأغلب من ال�شهاينة.
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منع الآّفات من الت�شّرب اإلى التعبئة

لقد كانت التعبئة ذات يوم غر�شة دقيقة رقيقة، واأ�شبحت اليوم �شجرة 

با�شقة عظيمة، و�شوف تكون بعد اليوم اأ�شلب عودًا بف�شل اهلل، ولكن يجب 

عليكم اأن ُتراقبوا هذه ال�شجرة القوية لئاّل تت�شّرب اإليها الآّفات.

النفوذ الجزئي

يكون  اأن  يعني  نماذج كثيرة، وهو  الجزئي  فللنفوذ  تياري.  ونفوذ جناحي  نفوذ جزئي وفردي،  النفوذ على نمطين: 

ع قد تّم تجميله وتزيينه في داخل  اأو اأن تكون لكم م�شوؤولية، فيد�ّشون �شخ�شًا بوجٍه مقَنّ لكم على �شبيل المثال مركز، 

مجموعتكم، فتت�شّورون اأّنه �شديقكم، والحال اأّنه لي�س ب�شديق، ليتمّكن عبر ذلك من تحقيق اأهدافه.

النفوذ 

التّياري

هو  الأخطر من ذلك  لكن 

تاأ�شي�س  به  واأعني  التياري.  النفوذ 

�شبكات في و�شط النا�س عبر الأموال، 

الأبعاد  ودور  الأمــوال  دور  يت�شح  وهنا 

يتّم  ال�شبكة  وتاأ�شي�س  القت�شادية. 

الأولى  في الأغلب عبر و�شيلتين: 

المغريات  والثانية  المال، 

الجن�شية.

التعبئة ظاهرة بالغة الأهّمية

ببالغ  تّت�شم  واأراهــا ظاهرة  الأهّمية،  غاية  في  التعبئة  اأعتبر  اإّنني 

الأهّمية والتاأثير والبركة والم�شتقبل الم�شرق، واأعتقد اأّن ما ُيبَذل من 

قوات  تزلزل  لن  وت�شويه،  اإ�شاءة  من  اإليها  ُيوّجه  وما  واأعمال،  جهود 

اًل وتجّذرًا اإن �شاء اهلل يومًا بعد اآخر. التعبئة، و�شوف تزداد تاأ�شّ

التعبئة هي متاري�ص مواجهة العدّو

واأمثال  والتطّرف  بالت�شّدد  للتعبئة  التهمة  توجيه  اإلى  الأ�شاليب  وبمختلف  القطاعات  �شّتى  في  يعمدون  الذين  هوؤلء 

ذلك، اإّنما ُيعّبدون طريق النفوذ في حقيقة الأمر، واإّن م�شروع النفوذ والختراق يتّم تكميله بوا�شطتهم، لأّن التعبئة هي 

من متاري�س المواجهة للعدّو، ول ينبغي ت�شعيف هذا المترا�س الح�شين.
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اأمريكا تدعم الإرهاب التكفيري

العنف كان - لالأ�شف - مدعومًا على الدوام من ِقَبل بع�س القوى الكبرى ب�شكل موؤّثر وباأ�شاليب متنّوعة. قّل ما يوجد 

اليوم من ل علم له بدور الوليات المّتحدة الأمريكية في تكوين وتقوية وت�شليح القاعدة، وطالبان، وامتداداتهما الم�شوؤومة.

اأولوّية التعبوّي 

الإعرا�ص عن الذنوب

هذا  في  التعبئة  ــات  اأولــوّي هي  ومــا 

الدرجة  في  والطهارة  التقوى  اإّنها  اليوم؟ 

الأولى. واإّن و�شّية كّل العظماء من اأرباب 

بخدمة  ت�شّرفنا  قد  -الذين  المعنى 

البع�س منهم- هي الإعرا�س 

عن الذنوب.

حماة الإرهاب هم حلفاء الغرب

كانوا  المعروفين  العلنيين  التكفيري  الإرهــاب  حماة  اأّن  نرى 

هي  اأنظمتهم  اأّن  من  الرغم  على  الغرب  حلفاء  عــداد  في  دائمًا 

الأفكار ريادًة  اأكثر  تتعّر�س  بينما  ال�شيا�شية تخّلفًا،  الأنظمة  اأكثر 

وا�شراًقا، والنابعة من ال�شيادة ال�شعبية الحيوية في المنطقة اإلى 

القمع بكّل ق�شوة.

المناف�شة على الدنيا اآّفة التعبئة الثالثة

الآّفة الأخرى هي الدخول في مناف�شات وم�شابقات الإمكانات الدنيوية وزخارفها، فهي م�شابقة بالتالي، حيث الم�شارعة 

والجري بحًثا عن زخارف الدنيا وبهارجها، وعن المزيد من الأمور الكمالية، وعن الرفاه والعي�س الأف�شل، والربح الأكثر.

امتالك التعبوي للب�شيرة

الب�شيرة  تعزيز  من  بّد  فال  الب�شيرة...  هي  الثانية  التو�شية 

مجريات  على  والوقوف  الداخلي،  الم�شهد  ومعرفة  يوم،  بعد  يومًا 

الأحداث في الداخل، ففي اأي المواطن يتلّم�س الإن�شان وجود العدّو؟ 

وفي اأّي المواطن ي�شتطيع الم�شّي ُقدمًا باطمئنان قلب وراحة بال؟ 

هذه هي الب�شيرة المتمّثلة بمعرفة مكانتنا في العالم المعا�شر.
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جهوزّية 

التعبوّي وا�شتعداده

هي  والــتــاأّهــب  والجهوزّية  ال�شتعداد 

الأخرى من ال�شرائط الالزمة والتو�شيات الواجبة 

التي ل بّد واأن نو�شي بها اإخواننا واأخواتنا في قّوات 

ْهَبِة 
ُ
اأ على  المرء  يكون  اأن  يجب  اإذ  التعبئة، 

ال�شتعداد.

داع�ص ثمرة الثقافات الم�شتوردة

فهذا  وقيمته.  الثقافي  التبادل  اأهّمية  نــكــر 
ُ
اأ ل  اإّنــنــي 

باحترام  حظي  طبيعية  ظروف  في  ح�شل  كّلما  التوا�شل، 

المجتمع المتلّقي له، واإّنه ينتج النمو والزدهار والإثراء. وفي 

المقابل فاإّن التبادل والعالقات غير المن�شجمة والمفرو�شة 

الأ�شف  بمنتهى  الفادحة.  والخ�شائر  الف�شل  جّرت  لطالما 

يجب اأن اأقول، اإّن جماعات منحّطة مثل »داع�س« هي ثمرة 

مثل هذه العالقات الفا�شلة مع الثقافات الم�شتوردة.
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الإمام هبة اهلل اإلينا

ال�شعوب التي تتمّتع بقيادات جديرة �شالحة، فهي 

ذلك،  جانب  اإلى  ولكّنها  وال�شدائد،  ال�شعاب  تتحّمل 

الحلول  لجتراح  والب�شيرة  الوعي  لكت�شاب  ت�شعى 

وال�شعب  والمنطقية؛  ال�شحيحة  المعتقدات  وتعزيز 

ل اهلل  الإيراني يدخل في زمرة هذه ال�شعوب. فقد تف�شّ

كبرى  هبة  ومنحه  ال�شعب،  هذا  على  وتعالى  �شبحانه 

تتمّثل بقيادة الإمام الخميني العظيم، الذي بّث الوعي 

في ال�شعب، ومنحه الب�شيرة، وتحّمل ال�شدائد بنف�شه.

اأمريكا وراء كّل ال�شرور

التي تقف  اأمريكا هي  اأن  واأدرك  ال�شعب كان قد عرف 

الداخل.  في  البلد  وبحّق  بحّقه  ُترَتكب  التي  الجرائم  وراء 

النه�شة  اندلع  بداية  في  الجليل  الخميني  اإمامنا  قال  لقد 

هو  اليوم  الأمريكي  الرئي�س  »اإّن  1963م:  عام  الإ�شالمية 

اأكثر �شخ�شّية مكروهة في اإيران«. حيث طرح هذا المفهوم 

كّل  وراء  تقف  اأمريكا  اأّن  للنا�س  وبّين  العام،  ــراأي  ال على 

ال�شرور والموؤامرات.

النهج األصيل

كلمات في الإ�شالم المحّمدي الأ�شيل، ونهج وفكر الإمام الخميني}
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التعبئة فّن واإبداع الإمام

 ،{ الخمينّي  ــام  الإم واإبـــداع  فــّن 

ال�شعب.  �شلب  من  التعبئة  اأ�ش�س  حيث 

عن  مف�شولة  ــ�ــشــة  مــوؤ�ــشّ لي�شت  ــهــا  فــاإّن

مختلف  من  متكّونة  هي  واإّنــمــا  النا�س، 

هذه  اإلــى  ينتمون  الذين  ال�شعب  �شرائح 

الــمــنــظــومــة فــي الــجــامــعــات والـــمـــزارع 

الحكومية  المختلفة  والأجهزة  والأ�شواق 

الحقيقة  في  والتعبئة  الحكومية.  وغير 

اأبناء  بين  مــن  ــًا  خــا�ــشّ ا�شطفاًء  ُتعتبر 

ما  هي  وهذه  عنه.  ممّثلة  لتكون  ال�شعب 

وتو�ّشعت  فتنامت   ،{ الإمام  اأ�ّش�شها 

بــارزة  ب�شورة  وظــهــرت  ــوم،  ي بعد  يــومــًا 

عظيمة مذهلة.

معجزة الإمام الخميني}

 { الخميني  الإمــام  بقيادة  الإ�شالمية  الثورة  انت�شار  اإّن 

الجليل  الخميني  فــالإمــام  الب�شرية،  الطاقات  لمعجزات  تجلٍّ 

محيط  جعل  الفذ  ونفوذه  وبقدراته  الإلهية  القدرة  على  باتكاله 

له  عميل  تابع  �شيا�شي  نظام  اإ�شقاط  وا�شتطاع  يتالطم،  ال�شعب 

الكثير من الإمكانّيات والقدرات.

معرفة العدّو الحقيقي

كّل  قائاًل: �شّبوا  ُيكّرر  اأن   { الخميني  بالإمام  اإّن ما دفع 

هتافاتكم �شّد اأمريكا، هو اأن ُتقّللوا من هتافاتكم ]اختالفاتكم[ 

فــاإّن  كــال،  النتقاد؛  اتــركــوا  لكم  اأقــول  ول  بع�س.  �شّد  بع�شكم 

المجتمع مجتمع حّر، ويحمل اأفكارًا حّرة، ويحّق له النتقاد، وهذا 

مدعاة للتقّدم، ولكن ل ينبغي اأن نخلط بين العدّو الرئي�شي والعدو 

من الدرجة الثانية وال�شديق الذي لي�س بعدو، واإّنما نختلف معه 

في وجهات النظر، فاإّن العدّو الرئي�شي يقبع في مكان اآخر.
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لقد خرج مسيحيّو إيران 
مرفوعي الرأس من 

الثورة والحرب

قدوة القدوة

ق�شة اأو حادثة تبرز جانب القدوة في �شخ�شية �شماحته

لقاء الإمام الخامنئي { مع عائلة ال�شهيد الآ�شوري 

»روبرت لزار«

التاريخ: 06/10/1394هـ. �س. - 27/12/2015م.
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... كان البيت �شغيرًا جّدًا، واأّم ال�شهيد قلقة؛ لأّن 

كهذا.  �شغيرًا  منزًل  �شيدخل  البالد  في  م�شوؤول  اأرفع 

جانب  اإلى  يجل�شان  واألبرت  اآلفرد  ال�شهيد  اأخوا  كان 

اأّمهما. تعّجبنا عندما دخلنا وراأينا على حائط منزل 

ال�شهيد  ل�شورة  اإحداهما  �شورتين،  اإطــاري  م�شيحي 

والقائد، وهما  الإمام  ل�شورة  والأخرى  روبرت لزار، 

اإطاران باهتا اللون وقديمان...

هل  حــاجــة!  »يــا  ويــقــول:  الم�شوؤولين  اأحــد  يتقّدم 

اأرى  اأن  اأريـــد  قلِت  عندما  2007م  الــعــام  تذكرين 

القائد؟ وها هو القائد الآن في منزلكم...«.

ــام  ــذه الأحـــاديـــث يــ�ــشــل الإمــ ــي اأثـــنـــاء هـ ... وفـ

الأبناء  ويتقّدم  لال�شتقبال،  الأم  فتذهب  الخامنئي، 

وُيقّدمون الحترام، تقول الأم: »ال�شالم عليك، ال�شالم 

على �شعب اإيران كّله«. 

يقول �شماحته: »حفظكم اهلل!«.

فُتجيب الأم: »تحت ظّلكم!«.

فيدعو �شماحته: »ح�شر اهلل ولدكم مع اأوليائه«. 

امتالأ  »لقد  ال�شهيد:  اأّم  وتقول  الجميع  ويجل�س 

بيتي ال�شغير! لقد �ُشررت كثيرًا لت�شريفكم...«. ولكن 

العبرة ل ت�شمح لها باإكمال كالمها، فتمكث لحظة ثم 

اأوهل  اأي�شًا!  اأنا  القائد لي  اأقول للجميع:  تتابع: »كنت 

هو للم�شلمين فقط؟ هو للجميع«.

ويبرز  المجيء،  في  لتاأّخرهم  �شماحته  فيعتذر 

الآ�شورّيين.  عيد  ليلة  في  اللقاء  هذا  لح�شول  �شروره 
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ي�شاأل عن ال�شهيد، فُيجيب اآلفرد: »بقيْت اأيام لنتهاء 

خدمته للعلم، اإل اأّنه لم يقبل اأن يرجع، وقد ا�شت�شهد 

وبعد  �شر، 
ُ
اأ اإّنــه  اأّوًل  قالوا  المتحدة.  الأمــم  قرار  بعد 

اإلى منزل رفيق �شالحه، فقد كان  مّدة عندما ذهبنا 

لحظة،  اآخر  حتى  الر�ّشا�س  المدفع  خلف  كان  يقول: 

ومهما ُقلنا فلنتراجع، اإل اأّنه لم يتراجع، حتى �شقطت 

قذيفة هاون على د�شمتنا وجرح، فاأ�شرونا، قالوا لي: 

باأخم�س  ف�شربوني  اأحــد!  يبق  لم  ُقلنا:  البقية؟  اأين 

غمي علّي، وا�شتعدت وعيي 
ُ
البندقية على راأ�شي حتى اأ

قالوا:  اأحدًا معي؟  اأح�شرتم  بعقوبة، ف�شاألت: هل  في 
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اأّمي  فقدان  من  �شنوات  ثماني  بداية  ق�شة  وهذه  ل!« 

لأّي خبر عن ولدها ابن الثنين والع�شرين عامًا.

يقول �شماحته: هذا يبعث على الفخر، لي�س فقط 

لعائلة ال�شهيد، بل للوطن باأكمله، وي�شير اإلى اأمن البلد 

اأّم  اإلى  النا�شئ من هذه الت�شحيات، ثم يقول م�شيرًا 

هو  المهم  الأمــر  لكن  الجميع،  يعرفه  وهــذا  ال�شهيد: 

فهذه  الــمــراأة،  هذه  ت�شحية  الت�شحية  هذه  خلف  اأّن 

�شخ�س  يتزلزل  فاأحيانًا  كبيرة،  قيمة  ذات  الروحّية 

متابعة طريقهم،  من  الآخــريــن  يمنع  ــه  اأّن درجــة  اإلــى 

هذا  يخلق  �شبُرها  ثم  ومن  والأب،  الأم  ر�شى  ولكن 

الجو. واأينما اأذهب فاإّن روحّيات الأّمهات تكون غالبًا 

ن�شتطيع  ل  الرجال  فنحن  الآباء،  روحّيات  من  اأف�شل 

اأبناءهم  ُيحّبون  فالآباء  الأّمهات،  اأحا�شي�س  نفهم  اأن 

اأي�شًا، ولكن الأم تختلف. 

اإلى  »ذهبُت  قائاًل:  �شماحته  كالم  اآلفرد  في�شدق 

موؤ�ّش�شة »معراج« وعندما راأيُت الجثمان، عرفته، فقد 

اإليه من عظامه،  تعّرفت  لقد  اأخي ج�شيمًا جّدًا،  كان 

ولكّنهم قالوا: يجب اأن تاأتي اأّمه لتتعّرف اإليه«. 

ولدي  كان  »لقد  لتقول:  ذكرياته  من  الأم  وتخرج 

بطاًل«.

ثم ياأخذ الإمام الخامنئي بالكالم مجّددًا ويقول: 

خرجت  والآ�شوريين  الأرمــن  من  الم�شيحية  »الأقّلية 

من الثورة والحرب مرفوعة الراأ�س، بو�شفها اإيرانية، 

وفية، عاقلة، ب�شيرة، و�شجاعة«. 

ف�شيئًا  �شيئًا  خــرجــت  الــتــي  ال�شهيد  اأّم  فتقول 

في  �شحفّيًا  موؤتمرًا  »عقدوا  اللقاء:  اأول  ده�شة  من 

اأتكّلم الفار�شية جّيدًا. قالوا:  اأنا ل  كرمان�شاه، فقلُت: 

ل م�شكلة! وقد تحّدثت اأف�شل من الجميع! قلُت: يجب 

باأيدي بع�س  اأيديهم  اأن ي�شع الم�شلمون والم�شيحّيون 

اإلــى  لأذهـــب  �شالحًا  اأعطوني  وقــلــُت:  ــران.  اإيـ لنبني 

الحرب«. 

لذهبت!  اأعــطــوهــا  ــو  »ل ويــقــول:  �شماحته  فينظر 

ال�شحك جليد  اأذاب �شوت  وهنا  قوّية...«.  فروحّيتها 

�شّدام  اأرى  اأن  اهلل  اأدعــو  »كنُت  الأم:  وُتتابع  اللقاء. 

يومًا...«، ولكّنها حنونة اإلى درجة اأّنها لم ُيطعها قلبها 

مختنقة  وتقول  لحظة  فتمكث  الجملة،  فعل  ُتكمل  اأن 
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لدموعها  ت�شمح  ولم  وا�شترحت!«،  »راأيته،  بعبرتها: 

اأهل حرب، جاوؤوا  نكن  لم  »ولأّننا  بالنحدار، فتكمل: 

اإلينا وفعلوا هذا...«، في�شدق �شماحته كالمها قائاًل: 

»اإّنهم كذلك! فهم ل يقدرون على تحّمل ا�شتقاللنا«.

في�شاأل  الآ�شورية،  باللغة  لولدها  �شيئًا  الأّم  قالت 

اآلفرد �شماحته مرّددًا: »هل تاأكلون حلويات منزلية؟« 

فقد  الأّم،  اأزاهــيــر  تفتحت  �شماحته  يوافق  وعندما 

لالإمام  تقول  وهنا  يديها،  �شنع  من  اأّنــه  معلومًا  كان 

»اأقــول:  م�شرورة:  الخامنئي 

خدمة  قّدم 
ُ
لأ ب�شيء؛  كّلفوني 

للوطن«. 

بوجه  �شماحته  فُيجيب 

هو  هــذا  »كالمكم  مــ�ــشــرور: 

عمل كبير، فقد كان »البيان« 

ــــف الأنـــبـــيـــاء،  ــائ ــد وظــ ــ ــ اأح

ي�شيرون  النا�س  من  والكثير 

لأّنهم  الخطاأ؛  الطريق  على 

البيان  وجــد  ولــو  يعرفون،  ل 

لت�شح الطريق. فخ�شائ�س 

هذه المراأة، وقول هذا الكالم هو عمل كبير، فالن�شاء 

اإلى الجبهة،  قمَن باأعمال عظيمة في الحرب، ذهْبَن 

�شيء،  كــّل  من  اأهــّم  البيان  ولكن  الجرحى،  بَن  وطبَّ

واإظهار  الخارج،  اأو  الكني�شة  في  �شواء  هذا  فكالمكم 

ُيطيل  اأن  اهلل  اأ�شاأل  جــّدًا،  عظيم  َلعمٌل  الروحية  هذه 

عمركم، واأن تحفظوا هذه الروحّية«.

ــوى ويــقــول  ــاول �ــشــمــاحــتــه قــطــعــة مــن الــحــل ــن ــت وي
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للحا�شرين: »اإّنها حلوى لذيذة جّدًا! األ تاأكلون اأنتم؟«.

فتقول الأم وولداها معًا: »هنيئًا!«..

تقول الأم: »يجب اأن تاأكل الفواكه اأي�شًا! واأن تاأكل 

المك�ّشرات!«، ثم تقول بخجل: »بيتي �شغير...«، ولكن 

»يجب  فقال:  يطول  اأن  لخجلها  ي�شمح  لم  �شماحته 

لالإن�شان هدف،  يكون  كبيرًا! وعندما  القلب  يكون  اأن 

فاأينما يكون فهو جّيد« ثم ُين�شد قائاًل:

ــا �ــشــعــيــد ــ ــاأن ــ اأّنـــــــى تـــكـــون مـــعـــي ف

بــئــر منزلي ولـــو فـــي زاويـــــة  حــتــى 

ال�شهيد،  اأّم  مع  اللقاء  جريدة  ل�شماحته  ويعطون 

ب�شنة  ي�شمع  وعندما  تعود؟  �شنة  لأّي  ويقول:  فينظر 

هذا  اإلــى  قديمة  هي  »لماذا  بح�شرة:  يقول  م   2007

الحد؟ ليتنا جئنا قبل هذا! اأو جئتم اأنتم! اأو جئُت اأنا!«.

اإيران،  في  الم�شيحيين  اأحوال  اإلى  الكالم  وي�شل 

اأكثر  الثورة  بعد  الدين  مو�شوع  اأ�شبح  اآلفرد:  فيقول 

اإيراني، في  الآ�شورّيين هو  اأ�شقف  فالآن حتى  اأهّمية، 

حين اأّنه كان ياأتي من العراق �شابقًا، واأ�شقف الأرمن 

الأرمن  اأ�شقف  �شماحته  فيتذّكر  لبنان.  من  ياأتي  كان 

الراحل »اآراك مانوكيان« الذي كان مع الإمام الخميني 

ــم يــتــحــّدث قــلــيــاًل عن  ــة الـــثـــورة، ث ــداي } مــنــذ ب

الآ�شوريين الذين هم ح�شب اعتقاده اأقدم الم�شيحيين 

.»Q بعد م�شيحيي فل�شطين »مهد النبي عي�شى

حان وقت الوداع، فيقدم �شماحته هدية لأّم ال�شهيد 

ويقول: »اأ�شاأل اهلل اأن يكون عيدكم مباركًا! لقد كانت 

ليلة جّيدة«. 

نن�شاها  لن  ليلة  »اإّنــهــا  معًا:  والأولد  الأم  فتقول 

اأبدًا!«...

تقريبًا  �شاكتًا  الجل�شة  طــوال  كــان  الــذي  واآلــبــرت 

الخامنئي  الإمــام  الآن  راأى  عندما  الراأ�س،  ومطاأطاأ 

موّدعًا قال: »كان الدكتور اأحمدي نجاد قد زار منزلنا، 

وقال: هل تحتاجون �شيئًا؟ ُقلنا: �شالمة القائد فقط! 

فيها«.  ومــا  الدنيا  عندنا  ي�شاوي  هنا  اإلــى  ومجيئكم 

قيمة  ذات  هــذه  الــوفــاء  »روحــّيــات  �شماحته:  فُيجيب 

عظيمة، فلبع�شهم نظرة ماّدية فقط، وهم ل يعرفون 

�شوى المال، اأّما هذه فمن المعنوّيات«.

ووفق العادة فاإّن �شماحته ي�شتاأذن لالن�شراف...
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أنوار الوالية

الخشوع لله وكسر األنانيّة

ن�شو�س ولئية ل�شماحة الإمام الخامنئي
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يقول اهلل تعالى للمجاهدين الذين ذهبوا اإلى �شاحة الحرب وت�شّدوا باأرواحهم لر�شا�شات العدّو، والذين 

 ،
(1(L پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀٺ M :حاربوا ومّرغوا اأنف العدّو بالتراب، وفي نهاية المطاف انت�شروا

هذه الر�شا�شة التي تعّلمت كيف ترميها، ثم �شّددَت ودّققَت ورميَتها حّتى اأ�شابت الهدف، لم تكن اأنت الذي 

رميتها، لم تكن اأنت الذي اأ�شبت الهدف، بل اهلل. اإّن قّوتي ملٌك هلل، واإرادتي كذلك ملٌك هلل، تدقيق النظر 

هو اأي�شًا ملٌك هلل. بل اإّن جميع ما لدّي هو ملٌك هلل. فهل من الالئق اأن اأرفع راأ�شي واأقول »اأنا«! في قبال هذه 

القدرة المالكة المحيطة المدّبرة، والتي جميع الأمور في قب�شة قدرتها؟! هذه هي نقطة الف�شاد الب�شرّي.

)1)  �شورة الأنفال، الآية 17.  
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منارة األّمة

توجيهات تبّين وظائف الأّمة الإ�شالمّية وم�شوؤولّياتها وتكاليفها في 

الق�شايا الم�شيرّية والمف�شلّية
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اإحياء المفاهيم القّيمة في مواجهة الهجوم الثقافي

اإّن العدّو قد جّي�س جي�شه الثقافي وال�شيا�شي بكّل ما اأوتي من و�شائل ومعّدات، و�شّن هجومًا علينا لإ�شعاف معتقداتنا 

والموؤّثرين  النا�شطين  ًة  وخا�شّ نحوه  ال�شباب  وا�شتمالة  البالد،  داخل  في  ال�شخط  حالة  وتعزيز  وال�شيا�شّية،  الدينّية 

منهم في مختلف الم�شتويات، لتحقيق ماآربه، فهو في جهد وعمٍل دوؤوب. وقد اتُّخذ بالّتالي اإزاء ذلك بع�س التدابير، 

وبادر ال�شباب الولئي، والموؤمنون، والم�شوؤولون الملتزمون اإلى القيام باأعمال ح�شنة، ولكن ل بّد من م�شاعفة الأعمال 

والأن�شطة في هذا الم�شمار. واإّن من الأمور المهّمة التي يجب الت�شّدي لها اإحياء المفاهيم القّيمة؛ كمفهوم الجهاد 

ومفهوم ال�شهادة ومفهوم ال�شهيد ومفهوم عائلة ال�شهيد، ومفهوم ال�شبر هلل ومفهوم الحت�شاب هلل.

العمل الموؤّثر: فكٌر وفّن

اأ�شحاب الفّن، والذين  اأن يتعا�شدوا مع  اأرباب الفكر، والذين يتمّتعون بقّوة الفكر والنظر واإدراك الم�شائل،  على 

والـُمنتج  وال�شاعر  الر�ّشام  فيهم  بمن   - والترويج  التبليغ  فّن  ولديهم  وتظهيرها  الم�شائل  عر�س  على  القدرة  لديهم 

لالأفالم والكاتب واأمثالهم - لتترك ح�شيلة اأعمالهم اآثارها في اأذهان المخاَطبين، وتقوم باإحباط الموؤامرة التي يتّم 

في الوقت الراهن تنفيذها - ولي�س التخطيط لها، فهم قد خّططوا لهذه الموؤامرة من زمن بعيد، واإّنما يتّم الآن تنفيذها 

في البلد -. وتقع هذه المهّمة على عاتق رجال الدولة، والموؤمنين، والم�شوؤولين الر�شمّيين وغير الر�شمّيين، بل ويجب 

العمل في هذا الم�شمار على كّل من ي�شعر بالم�شوؤولّية تجاه ذلك. واإّن اأحد الأعمال هو عملكم المتمّثل باإحياء مفهوم 

ال�شهادة وقيمة ال�شهادة وال�شهيد.

2015/10/05
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تعزيز الروح الجهادية

اأحـــــد الأخــــطــــار الــمــحــدقــة 

ة  خا�شّ بميزة  يــمــتــازون  بــالــذيــن 

والتفّوق  بال�شتعالء  ال�شعور  هو 

خطر  وهذا  �شواهم،  من  كّل  على 

هذا  بمثل  األـــــّم  قــد  ومــر�ــس  كبير 

المر�س  هذا  َتــَذروا  فال  الإن�شان، 

ي�شت�شري فيكم، وال�شبيل اإلى ذلك 

والروح  الجهادي  العمل  تعزيز  هو 

والــروح  اأنف�شكم.  فــي  الجهادية 

هلل،  العمل  اأداء  يعني  الجهادية 

واإنــزال  ووظيفة،  واجبًا  واعتباره 

لإنجاز  ال�شاحة  اإلى  الطاقات  كّل 

الروح  هي  هذه  ال�شحيح؛  العمل 

الجهادية.

2015/10/14

نقاط �شعف يجب اإزالتها!

اإّن تاأكيدنا على عداء العدّو الخارجّي ل يعني 

الداخلية.  �شعفنا  حـــالت  على  العين  اإغــمــا�ــس 

ُنعاني  اإّنــنــا  الأعـــّزاء:  ال�شباب  اأّيــهــا  لكم  واأقولها 

حالت  في  العدّو  ا�شتفاد  وقد  داخلّي؛  �شعف  من 

هذا  نرفع  اأن  ويجب  �شعفنا.  موا�شع  من  كثيرة 

وفي  ال�شيا�شات  ر�شم  في  �شعف  فلدينا  ال�شعف. 

التنفيذ وفي بذل الجهود، واأحيانًا ُنبتلى بالتقاع�س 

والتكا�شل في حركتنا، وُنعاني كذلك من �شعف في 

تدخل  الأوقــات  بع�س  وفي  البلد،  اأولوّيات  تحديد 

مجموعات داخلية في �شجالت على م�شائل جزئية 

وق�شايا غير �شرورّية، وبذلك نغفل عن العدّو؛ هذه 

هي نقاط �شعفنا التي يجب علينا اإزالتها. غير اأّن 

وجود العدّو - العدّو اليقظ والذي ي�شرف الأموال، 

والذي ل يرتدع عن ارتكاب اأي جريمة ما ا�شتطاع 

اإلى ذلك �شبياًل -، لي�س بالأمر الذي يجوز التغافل 

الجزئية  الم�شائل  وبذريعة هذه  البع�س  فاإّن  عنه. 

وين�شون  الخارجي  الــعــدّو  عــن  يغفلون  الداخلّية 

اأمريكا.
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عدم الخلط بين العدّو وال�شديق

من  والعدّو  الرئي�شّي  العدّو  بين  نخلط  اأن  ينبغي  ل 

، واإّنما نختلف  الدرجة الثانية وال�شديق الذي لي�س بعدوٍّ

في  يقبع  الرئي�شّي  العدّو  فــاإّن  النظر،  وجهات  في  معه 

مكان اآخر، ذلك العدّو الذي ُيحاول اأن ينتزع من ال�شعب 

ال�شعب،  ح�شور  في  المتمّثل  العظيم  اإنجازه  الإيراني 

وال�شيادة الوطنية، ونفوذ التعاليم القراآنّية والإ�شالمّية 

بين النا�س، هذا هو ذلك الإنجاز العظيم الذي ُيحّقق 

اأ�شواطًا كبيرة  التقّدم، وقد قطعنا حتى يومنا هذا  لنا 

ذلك  بعد  �شيو�شلنا  الذي  وهو  التقّدمية،  الم�شيرة  في 

اإلى اأهدافنا. هذا ما يريدون انتزاعه من اأيدي النا�س، 

مفتونة  عميلة،  جــائــرة،  حكومة  اإحــالل  اإلــى  وي�شعون 

بالغرب وم�شت�شلمة له ومنبهرة به؛ هذا هدفهم. وعلينا 

اأن ل نتغافل عن هذا الأمر واأن ُنراقب هذا العدّو.

و�شايا اإلى ال�شباب...

تو�شيتي اإلى ال�شباب، هي: اأن ُيتابع طاّلب الجامعات 

وطاّلب المدار�س درا�شتهم جّيدًا. فاإّن العلم باعث على 

القتدار، واإّن العلم والمعرفة من اأهّم مكّونات القتدار 

واأن  العلمية،  درا�شاتهم  يوا�شلوا  اأن  فعليهم  الوطني، 

ال�شخ�شّية،  الرغبات  على  العاّمة  الأهــداف  يرّجحوا 

واأن يزيدوا من ب�شيرتهم يومًا بعد اآخر تجاه الأو�شاع 

من  يتمّكنوا  واأن  القريبة،  التاريخية  والحقبة  الراهنة 

مراقبة الم�شهد الذي يجري في العالم المعا�شر.

الم�شتقبل لكم!

ل ُي�شاورني اأي ترّدد باأّنكم اأنتم ال�شباب الأعّزاء �شوف 

هذه  من  الكثير  فيها  تحّققت  قد  التي  الأّيـــام  ت�شهدون 

الأهداف ال�شامية التي ر�شمتها الجمهورية الإ�شالمية في 

هذا  في  ي�شير  �شوف  الم�شتقبل  اأّن  اأ�شّك  ول  البلد،  هذا 

التجاه، و�شوف تتمّكنون - اإن �شاء اهلل - من بناء بلدكم، 

ال�شعوب،  ل�شائر  ملهمين  تكونوا  اأن  ت�شتطيعون  و�شوف 

و�شوف يت�شّنى لكم - بتوفيق من اهلل - الإطاحة بالجبابرة 

الذين ُيثيرون الرعب في نفو�س ال�شعوب، وتحرير ال�شعوب 

من نير الخوف والرعب منهم اإن �شاء اهلل؛ هذا م�شتقبل 

بالتاأكيد،  اهلل  من  بتوفيق  ال�شباب  اأنتم  ت�شهدونه  �شوف 

�شريطة اأن توا�شلوا طريقكم، واأن تتحّركوا باإيمان واأمل، 

واأن ل تفقدوا ب�شيرتكم، واأن تاأخذوا الموازين والمعايير 

الرئي�شية بعين العتبار في كّل ق�شايا البلد المختلفة ...

2015/11/03
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العلم؛ و�شيلة لالقتدار

هذا  الوطني،  والقتدار  للتقّدم  و�شيلة  اأهّم  هو  العلم 

ما يجب اأن ناأخذه على نحو الم�شّلمات؛ حيث اإّنه هكذا في 

لنيل  اأهّم و�شيلة  اأّي �شعب هو  العلم لدى  اإّن  الحياة.  واقع 

اأهــّم  هي  بدورها  الجامعة  والقــتــدار.  والتقّدم  الكرامة 

البالد.... هل هناك  في  الم�شتقبل  لإعداد مديري  مركز 

اإّنكم الآن تعّدون ]ترّبون[ المديرين  �شيء اأهّم من هذا؟ 

لم�شتقبل البلد. فلو قمتم بهذا العمل على اأف�شل وجه �شوف 

تتّم اإدارة م�شتقبل البلد ب�شكل جّيد، واأّما لو لم نتمّكن من 

ذلك،  في  رنا  وق�شّ مطلوبة  ب�شورة  العمل  لهذا  الت�شّدي 

فبطبيعة الحال �شوف يتعّر�س م�شتقبل البالد للخطر من 

جّراء هذا التق�شير، وهنا تكمن اأهّمية الجامعات.

الحذر من العلم المنف�شل عن الهداية 

الهداية  عــن  المنف�شل  العلم  ثمرة  هــو  ال�شتعمار 

والتوجيه ال�شالح، العلم الذي جّرع الماليين من النا�س 

العلم  العلقم قتاًل وت�شريدًا وظلمًا!. وهذه هي نتيجة  مّر 

المجّرد عن الهداية والمنطق الأخالقي والمعنوّي. نحن 

اأنف�شنا  واإدارة  واأجهزتنا،  منظّماتنا  اإدارة  اإلى  بحاجة 

بذلك  العلمية  م�شيرتنا  تّتجه  اأن  من  والحذر  وهدايتها، 

�شيتبّدل  الخاطئ،  الم�شار  في  العلم  �شار  فاإذا  التجاه، 

الحا�شر  الحال  في  الأر�شية  والكرة  ذّريــة.  قنبلة  اإلــى 

تحمل هذه القابلية اأن تتبّدد وتتال�شى ع�شرات المّرات. 

اإلى حدوثه  اأ�شار اهلل �شبحانه وتعالى  اإّن الأمر الذي  اأي 

بوا�شطة  وتنفيذه  تحّققه  ُيمكن  القيامة،  يوم  القراآن  في 

ورو�شيا  اأمــريــكــا  فــي  الــمــتــوافــرة  ــة  ــذّري ال القنابل  هــذه 

ُيهّدد الب�شرية  وبع�س البلدان الأخرى. وهذا خطر كبير 

ب�شبب  كّله  وهذا  والمعنى،  والماّدة  والإن�شان  والح�شارة 

العلم الذي قد ُيف�شي اإلى هذه الأمور. ولذا يجب علينا اأن 

ُنراقب جهازنا العلمي، واأن ُنعّبد م�شيرًا جديدًا للعلم، وهو 

العلم.  جانب  اإلى  والمعنوي  الأخالقي  البناء  عن  عبارة 

بالم�شائل  فاإّن مالحظاتنا يخت�ّس جانب منها  ومن هنا 

الأخالقية  بالق�شايا  الآخـــر  الجانب  ويتعّلق  العلمية، 

والبناء الأخالقي والمعنوي للطاقات الإن�شانية.

العلم النافع

البالد  لحا�شر  ل  النافع،  الــ�ــشــرورّي  العلم  فلنطلب 

قد  اإذ  عامًا.  وع�شرين  اأعــوام  ع�شرة  بعد  لما  بل  فح�شب، 

يتطّلب الأمر اأن ن�شرع من اليوم بالبحث والدرا�شة حول �شيء 

البحث  تركنا  ولو  عامًا.  ع�شرين  بعد  اإليه  نحتاج  �شوف 
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والدرا�شة في هذا اليوم ولم نعّد اأنف�شنا من الآن، �شوف 

تقدير  من  بّد  فال  الحاجة.  وقت  في  اليدين  �شفر  نكون 

العتبار.  بنظر  الراهنة  الحتياجات  توؤخذ  واأن  المتطّلبات 

اأن يكون طلب العلم في الجامعات والمدار�س وتعّلم  ويجب 

العلم وتعليمه قائمًا على اأ�شا�س الفائدة منه والحاجة اإليه.

تربية ال�شاب الموؤمن الثورّي

يجب اأن يتّم العمل الثقافي في الجامعات بال�شكل الذي 

الحميدة؛  الثورّية  بالأخالق  متخّلقًا  موؤمنًا  اإن�شانًا  ُيرّبي 

هذا ما يجب اأن ُينتجه العمل الثقافي، وهو بالتحديد: بناء 

�شباب ثورّي. فقد ثار هذا البلد، ول بّد من اللتزام بهذه 

الثورة، واإدراج اأ�ش�شها ومبادئها في �شلب حياتنا ومتنها، 

حتى ن�شتطيع الم�شي ُقدمًا. 

وكذلك ُيرّبي العمل الثقافي اإن�شانًا معتقدًا بالأهداف 

بالب�شيرة  ومتحليًا  حقًا،  والنظام  للبلد  ومحبًا  والـُمُثل، 

اأن  لل�شاب  فينبغي  العميقة.  وال�شيا�شية  الدينية  والروؤية 

يحمل نظرة دينية و�شيا�شية معّمقة، لئاّل تزّل قدماه عند 

الق�شايا  في  ُيخطئ  ل  واأن  �شغيرة،  �شبهة  اأدنى  مواجهة 

في  اأقدامهم  زّلت  قد  النا�س  من  الكثير  فاإّن  ال�شيا�شية. 

يكونوا من  ولم   ،2009 عام  اندلعت  التي  الفتنة  اأحداث 

ل�شعف  انزلقوا  ولكّنهم  ال�شّيئين  اأو  الأ�شرار  الأ�شخا�س 

الب�شيرة.

الجامعة والجامعي عر�شة لأكبر الموؤامرات

اإّن الجامعة والطالب الجامعي قد اأ�شبحا اليوم عر�شة 

الطالب  يّت�شم  جامعات  لنا  تكون  فاأن  الموؤامرات،  لأكبر 

اإلى  النزول  في  هجومّية  وروح  ثورّية  بروح  فيها  والأ�شتاذ 

ال�شاحة، واختراق الخطوط الحمراء التي ر�شمها الأعداء 

البلد، ورفع  لها، وحّث الخطى نحو الأمام، وت�شيير عجلة 

ُيرعب  ما  هــذا  الثورية،  ال�شعارات  وتفعيل  العلم،  ــة  راي

دون  للحوؤول  الأمـــوال  ويبذلون  ُيخّططون  وهــم  الأعـــداء، 

الهيمنة  لفر�س  الطريق  ُيعّبدون  الأعــداء  اإّن  ذلك.  تحّقق 

بات  القديم  ال�شتعمار  من  النمط  فذلك  الم�شتقبل،  في 

اليوم غير عملّي وغير مجد؛ وكذلك ما كانوا ُيعّبرون عنه 

بـ»ال�شتعمار الحديث« هو اآيل اإلى الزوال والنقرا�س اأي�شًا. 

واإّن الأمر الذي هو بالن�شبة لهم �شرورّي وي�شعون اإليه هو اأن 

ُت�شبح الأفكار والآراء في نفو�س العنا�شر الن�شطة والواعية 

والنخبة في البلد على النحو الذي ُيحّقق اأهدافهم، وهذا 

�شبيل  في  اأموالهم  وُينفقون  اإمكانّياتهم  يوّظفون  باتوا  ما 

تحقيقه. فال بّد من التنّبه لهذه الهواج�س.

2015/11/11
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اأهل الب�شر وال�شبر

الهدف الذي ُيريده الأعداء هو اإ�شعال الحروب الداخلية بين الم�شلمين، وقد نجحوا لالأ�شف في ذلك اإلى حّد ما، 

حيث راحوا ُيدّمرون البلدان الإ�شالمية واحدًا تلو الآخر، بما فيها �شوريا واليمن وليبيا، وُيدّمرون بناها التحتية. لماذا؟ 

لماذا ن�شت�شلم لهذه الموؤامرة؟ لماذا يبقى هدفهم مجهوًل لدينا؟ فلنمتلك الب�شيرة اإذا ما اأردنا التوفيق والنجاح في 

. يجب علينا 
(1(

بر« هُل الَب�َسِر َوال�سَّ
َ
اأ اّل  اإِ ال َوال َيحِمُل هَذا الَعلََم 

َ
اأّنه قال: »اأ  Q هذا الطريق، عن اأمير الموؤمنين

، اأي اإذا اقترنت 
(2(Lى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئM .اأن نكون من اأهل الب�شائر ومن ال�شابرين في هذا الدرب

م�شيرتنا بالب�شيرة وال�شبر وال�شتقامة، �شوف ل ُتوؤتي جهودهم ثمارها، ولكن اإذا تحّدثنا كما يتحّدثون وعملنا كما 

يعملون، ف�شتكون هذه هي النتيجة. 

علينا التحّلي بالوعي واليقظة

والواجبات  الإ�شالمي،  العالم  في  ال�شادقين  والمثّقفين  الإ�شالم  علماء  على  معقود  الأمل  باأّن  ذكرت  واأن  �شبق 

والم�شوؤولّيات ملقاة على عواتقهم. اإّن عليهم اأن يتحّدثوا مع �شعوبهم ومع �شا�شتهم، فاإّن البع�س من رجال ال�شيا�شة في 

العالم الإ�شالمي يّت�شمون ب�شمائر حّية، وهذا ما جّربناه عن كثب، وباإمكانهم اأن يلعبوا دورًا في هذا الم�شمار. خال�شة 

قولي في هذا اللقاء: لننهل من معين ذكرى ولدة النبّي ولنجعل ما قام به الإ�شالم منذ اليوم الأول من اإحياء العالم 

الميت اآنذاك ُن�شب اأعيننا ومحور هّمتنا، وهذا ما يحتاج اإلى عقل، وتفّكر، وتدّبر، وب�شيرة، ومعرفة للعدّو، فلنعرف 

العدّو وموؤامراته، ول نقع �شحّية خداعه. �شائلين اهلل تعالى اأن ُيعيننا ويهدينا اإلى �شراطه الم�شتقيم وُيثّبت اأقدامنا.

2015/12/29

)1)  نهج البالغة، الخطبة رقم 173، �س 248.

)2)  �شورة اآل عمران، الآية 120.
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الحذر من الق�شايا المالية والقت�شادية 

والحر�س  التعبئة  قــادة  الأعــّزاء من  الإخــوة  على 

ــّل الـــحـــذر، فــــاإّن الأنــ�ــشــطــة  ــورّي اأن يـــحـــذروا كـ ــثـ الـ

ال�شاعر  قــول  حــّد  ]وعلى  المزالق،  من  القت�شادية 

اأقــدام  زّلــت  الوحل،  ا�شتّد  »اإذا  ال�شيرازي[:  �شعدي 

الق�شايا  اإّن  ومراقبين...  حذرين  فليكونوا  الِفَيلة«؛ 

فخاخ  من  واحــدة  هي  ونحوها  والقت�شادية  المالية 

والحذر  الحيطة  توّخي  التي يجب فيها  العدّو  وكمائن 

�ٌس لالمتحان على الدوام،  ال�شديد. فاإّن الإن�شان ُمعرَّ

تعرفون ذلك  واأنتم  تعرفوه،  اأن  ما يجب عليكم  وهذا 

اإّن  اأي  الإ�شالمية.  المعارف  بّينات  من  لأّنــه  بالفعل، 

ذلك   - بــاعــورا  بن  بلعم  مرتبة  بلغ  اإذا  حتى  المرء 

الرجل الذي ُي�شتجاُب اإذا دعا، ول ُيردُّ له طلب و�شوؤال 

عند اهلل- فقد يزّل ويهوى.
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