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فقه الفن

الحمد هلل رّب الع�لمين، و�سّلى اهلل على �سّيدن� محّمد P واآله الط�هرين، وبعد...

كثيرة هي الق�س�ي� الإ�ستراتيجّية والمهّمة التي طرحه� الإم�م الق�ئد الخ�منئي { في الخطب والكلم�ت، التي يحويه� 

هذا العدد من م�سك�ة النور.

 لكن من هذه الق�س�ي� المهّمة والملفتة، هي تعبير الق�ئد عن ا�ستب�س�ره وتف�وؤله ب�لن�س�ط العلمي الحوزوي في ق�سية فقه 

الفن، ول �سّيم� في م� بداأت الحوزة العلمية بتقديمه من المب�ني الإ�سالمّية في مو�سوع الفن، اإ�س�فة اإلى حّثه الحوزوّيين من 

العلم�ء والأ�س�تذة على موا�سلة هذه الأبح�ث الحيوية، وذلك ب�عتب�ر اأّن فقه الفن - كم� يرى الق�ئد - هو ح�جة �سرورية 

وع�سرية ملّحة، حيث دخل الفن بمختلف اأنواعه حي�ة الإن�س�ن، وذلك ب�عتب�ر اأّن الفن ظ�هرة اإن�س�نّية، وهو طبيعة وحقيقة 

اإن�س�نية، وله مظ�هره وتجّلي�ته.

والحمد هلل رّب الع�لمين

أّول الكالم
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خطاب الولي
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 خطاب اإلمام الخامنئّي{

 في لقائه أئّمة الجمعة 
من مختلف أنحاء البالد)1(

الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على �سّيدن� 

الطيبين  اآله  وعلى  محّمد  الم�سطفى  الق��سم  اأبي  ونبّين� 

الط�هرين المع�سومين، ل �سّيم� بقّية اهلل في الأر�سين.

ب�لن�سبة  كــبــيــرة  جــ�ذبــيــة  وذات  محبوبة  الجل�سة  هـــذه 

من  الأعـــزاء  ــوة  الإخ اأّيه�  اأنتم  فيه�  اجتمعتم  قد  جل�سٌة  لــي؛ 

المعنوية  الم�س�ئل  على  والق�ئمين  المحترمين  الجمعة  اأئمة 

والثق�فية للثورة من اأنح�ء البالد ك�فة. ليت ك�ن بمقدوري اأن 

فردًا.  فردًا  الأعزاء  الإخوة  اأيه�  اإليكم  واأتحدث  معكم  اأجل�س 

يمنح�ني  ل  العملية،  القدرة  وكذلك  الوقت،  ف�إّن  الأ�سف،  مع 

فردًا.  فردًا  اإليكم  وال�ستم�ع  لمج�ل�ستكم ومح�دثتكم  التوفيق 

خط�ب الإم�م الخ�منئي { في لق�ء اأئمة الجمعة من مختلف اأنح�ء   )1(

البالد، في طهران - ح�سينّية الإم�م الخميني }، بح�سور جمع 

من اأئمة الجمعة، بت�ريخ 2016/01/04م.، )1394/10/15هـ.�س.( 

و)1437/03/24هـ.ق.(.

كم كنت اأحّب اأن اأتمّكن اأحي�نً� من ال�ستم�ع اإلى ُخطِبكم في 

للمح�فظ�ت  زي�رتي  حين  م�سى  فيم�  وكنُت  الجمعة.  �سالة 

من  ُتَبّث  التي  الجمعة  خطبة  اإلى  ب�ل�ستم�ع  ملتزمً�  المختلفة 

الإذاعة في تلك المدينة، اأّم� وقد قّلت رحالتن�، فقّلم� يح�لفني 

هذا التوفيق. على اأي ح�ل، ف�لجل�سة مغتنمة الف�ئدة ب�لن�سبة 

لتقرير  كذلك  وا�ستمعن�  زي�رتكم،  لن�  ت�سّنت  قد  حيث  لــي، 

، وك�ن تقريرًا ُم�سَهبً� وا�سحً� ومفيدًا.
)2(

�سم�حة ال�سيد تقوي

اأوّد في هذا اللق�ء الحديث عن اأمرين: الأّول حول �سالة 

الجمعة، وهي من الم�س�ئل الح�س��سة التي ت�سغلن� وت�سغلكم، 

والتي تحظى ب�أهمية ب�لغة. والث�ني ب�س�أن ق�سّية النتخ�ب�ت 

التي قد �س�رفن� عليه�، ب�سورة مقت�سبة. ف�سوف اأ�ستعر�س 

رئي�س مجل�س و�سع ال�سي��س�ت لأئمة الجمعة في ك�فة اأرج�ء البالد،   )2(

وقد قّدم تقريرًا ب�أعم�ل المجل�س قبيل كلمة الإم�م الخ�منئي.
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يلزم الدف�ع وي�سبح �سروريً�، نعم، نخو�س ميدان الدف�ع. 

ون�سكر اهلل على اأن ال�سعب الإيرانّي والقوات الثورية وق�ئدن� 

 - ف��سمه وذكره ونهجه خ�لد حّي 
)2(

العظيم العزيز وفقيدن�

وهلل الحمد - قد اأثبتوا قّوتهم واقتدارهم في �س�حة الدف�ع.

نحن في حرب! يجب الدفاع!!

حالة  وفي  كهذه  معركة  وسط  اآلن  نحن 

جهاد من هذا النوع. إّنهم يهاجمون إيمان أبناء 

ويهاجمون  الناس،  بصيرة  ويهاجمون  شعبنا 

مختلف  وينشرون  أخالقنا،  ويهاجمون  تقوانا 

المعنوية الخطيرة في أوساطنا.  الفيروسات 

علينا  يجب  فعله؟  علينا  يجب  الذي  ما  حسنًا، 

ومقّر،  عمليات  مركز  إلى  يحتاج  وهذا  الدفاع، 

الحرب.  ساحة  مقّرات  في  الحال  هي  كما 

هذه  أهم  من  ــدًا  واح تعتبر  الجمعة  وصالة 

التقوى.  مقّر  اإليمان،  مقّر  هي  المقّرات، 

فلننظر إلى صالة الجمعة بهذا المنظار. وأنتم 

قادة هذه المقرات، فإن لكّل مقرٍّ من مقرات 

هو  الجمعة  إمامة  لمقّر  والقائد  قائدًا،  الحرب 

إمام الجمعة بنفسه.

الإم�م الخمينّي }.  )2(

جملة من النق�ط حول كّل واحد من هذين الأمرين.

�شالة الجمعة؛ مقّر الحرب العقائدية

فيم� يخ�ّس ق�سية �سالة الجمعة، يجب القول اإّن �سالة الجمعة 

هي مقرٌّ ومركز؛ مقٌرّ لالإيم�ن والتقوى والب�سيرة والأخالق. 

�شالة الجمعة

مقٌرّ لإليمان والتقوى والبصيرة واألخالق

لكون  التعبير  هذا  ا�ستخدام  من  نخ�سى  ل  اأن  وينبغي 

ة  المقّر اأو الثكنة مثاًل من التعبيرات والم�سطلح�ت المخت�سّ

ب�لحرب والمواجهة وم� �س�كل ذلك. ح�سنً�؛ اإّن هذه الحرب 

ق�ئمة وقد ُفر�ست علين� -ونحن في ح�ل حرب، ولكن لي�ست 

حربً� ع�سكرية، واإنم� هي حرب معنوية ]نف�سية[، هي حرب 

علين�  الحرب  ُفر�ست  كم�   - و�سي��سية  واإيم�نية  عق�ئدية 

نكن  لم  اأّنن�  المقّد�س؛ ذلك  الدف�ع  فترة  في  اأعوام  ثم�نية 

ن�سعى للحرب مع جيرانن�، واإّنم� هم الذين ه�جمون�، وقد 

فر�ست الحرب علين�. ف�إنن� ل نبتدئ بحرب، بل حّتى اإّنن� ل 

ندافع في الموارد التي ل ت�ستدعي الدف�ع؛ ﴿ لَئِۢن بََسطَت إَِلَّ 

 َ َخاُف ٱللَّ
َ
ٓ أ ۡقُتلََكۖ إِّنِ

َ
نَا۠ بَِباِسٖط يَِدَي إَِلَۡك ِل

َ
يََدَك ِلَۡقُتلَِن َمآ أ

. هكذا نحن وهكذا هي اأخالقن�! وعندم� 
َربَّ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾)1(

�سورة الم�ئدة، الآية 28.  )1(
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اأهداف اإقامة �شالة الجمعة

الأهداف المرجوة 

أّواًل: بيان الحقيقة.

ثانيًا: الهداية الثقافية.

ثالثًا: المحافظة على الثقافة اإلسالمية.

قراءًة  والكتاب؛  المطالعة،  ترويج  رابعًا: 

وترويجًا وتأليفًا!

اأّوًل: بيان الحقيقة

كم�  التبيين،  هو  المقّر  لهذا  الأ�س��س  الهدف  ح�سنً�، 

ك�ن الهدف الرئي�س لأنبي�ء اهلل هو التبيين؛ بي�ن الحقيقة. 

جهلهم  هو  الن��س  �سالل  يوجب  م�  غ�لبً�  الذي  الأمر  ف�إّن 

ينكر  مــن  ب�لطبع  وهــنــ�ك  الأ�ــســ��ــس.  هــو  هــذا  ب�لحقيقة، 

ن�جم  النحراف�ت  اأ�س��س  اأّن  اإل  معرفته�،  بعد  الحقيقة 

اأنبي�ء اهلل لبي�ن الحقيقة  عن الجهل ب�لحقيقة. ولقد ج�ء 

الن��س. هذه هي  واإتم�م الحّجة على  واإظه�ره�  وتو�سيحه� 

اإّنكم ترثون  اأي  ؛ 
)1(

الأنبياء« َوَرثُة  التبيين. »العلماُء  ق�سية 

وت�سحيح  الك�في، تحقيق  اإ�سح�ق،  بن  يعقوب  بن  الكليني، محمد   )1(

علي اأكبر غّف�ري، طهران، دار الكتب الإ�سالمية، 1407هـ.، ط 4، 

ج1، �س 32.

الأنبي�ء ]في ق�س�ي� �سّتى[، ومنه� في هذا المج�ل: التبيين.

مك�ٌن  ا�سمه�،  من  ظ�هر  هو  كم�  الجمعة،  �سالة  اإّن 

للتجّمع ومحٌلّ لالجتم�ع. وهي ت�سّكل فر�سة كبيرة للتبيين. 

ف�إّنكم اأحي�نً� ت�سطرون لأن تطرقوا ب�ب هذا المنزل وذاك 

]مثل[  مب��سرة.  غير  اأ�س�ليب  ت�ستخدموا  اأن  اأو  المنزل، 

و�س�ئل التوا�سل الجتم�عّي المت�حة اليوم، بم� فيه� ال�سبكة 

وا�سعة  هي  وغيره�،  الجتم�عية  وال�سبك�ت  العنكبوتية 

المتب�دلة،  والنظرات  المب��سرة  الروؤية  اأّن  غير  النط�ق. 

وال�سعور  ب�لح�سور،  والإح�س��س  لوجه،  وجهً�  والجلو�س 

والجتم�ع  والم�ستمع،  المتكلم  بين  م�  المتب�دلة  ب�لأنف��س 

بع�سهم مع بع�س �سيء اآخر. فقد ت�سل كلمة اأو ر�س�لة عبر 

المواقع الإلكترونية اأو الهواتف الجوالة لب�سع مئ�ت الآلف 

هذا  يجتمع  اأن  وبين  هذا  بين  م�  �ست�ن  ولكن  الن��س،  من 

يحّدثهم  من  اإلــى  لال�ستم�ع  واحــد  مك�ن  في  نف�سه  العدد 

ا�ستثن�ئيً�  ت�أثيرًا  لوجه  وجهً�  للح�سور  فــ�إّن  ويخ�طبهم. 

الجمعة  �سالة  اأيديكم.  متن�ول  في  الفر�سة  وهــذه  اآخــر، 

مع  بع�سه�  الن��س  تجتمع  والتجّمع، حيث  لالجتم�ع  فر�سة 

ر لهم اإمك�نية تب�دل الآراء، واّتخ�ذ القرارات،  بع�س، وُتوفَّ

والمب�درة، وهذا اأمٌر ب�لغ الأهمية. ف�إّن الغرب�ء عن الدين 

- �سواء من الأج�نب اأو بع�س العن��سر التعي�سة في الداخل 

ل  اأنهم  على  يتح�ّسرون   - الأمــور  اإلى هذه  يفتقرون  الذين 
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ي�ستطيعون ول يمتلكون الو�سيلة لجمع الن��س في مك�ن واحد 

ب�سّتى  ويح�ولون  معهم.  النظر  ووجه�ت  الحديث  وتب�دل 

ل  ذلك  مع  ولكّنه�  الجتم�ع�ت،  هذه  مثل  عقد  العن�وين 

ت�س�هي هذا الجتم�ع.

ثانياً: الهداية الثقافية

الثق�فّي  القلَب  الجمعة  �سالة  ُتعتبر  هذا،  من  وانطالقً� 

�سروط  ولذلك  مدينة.  لكل  الثق�فّي  والمركز  مدينة  لكّل 

�س�أذكر بع�سه�. اإنه� المك�ن الذي تتّم فيه هداية الن��س. واأن� 

اأ�سّدد على اأن الهداية ل تنح�سر في الهداية ال�سي��سية، واإنم� 

مثاًل  تحدثن�  لو  اأّنه  نخ�ل  فال  وثق�فية.  �سي��سية  هداية  هي 

محل  هي  التي  الفالنية  المع��سرة  ال�سي��سية  الق�سية  عن 

ابتالئن� اأي�سً�، وا�ستعر�سن� م� يحوم حوله� من م�س�ئل ببي�ن 

الثق�فية  الهداية  نرى  اإّنن�  كاّل،  الأمــر..  لنتهى  بديع،  بليغ 

اأ�سّد عمقً� وبن�ًء من الهداية ال�سي��سية، رغم �سرورة الهداية 

اأّن  اإل  النظر عنه�،  ال�سي��سية و�سرورة عدم تركه� و�سرف 

الأهّم هو الهداية الثق�فية وثق�فة الن��س واأخالقهم.

ثالثاً: المحافظة على الثقافة الإ�ضالمية

التي  الــحــيــ�ة  نــمــط  ق�سية  ــ�إّن  ــ ف الــمــثــ�ل؛  �سبيل  عــلــى 

الق�س�ي�  تعتبر من   ،
)1(

اأعوام اأربعة  اأو  طرحن�ه� قبل ثالثة 

من  كبيرة  ح�سودًا  لق�ئه  خالل  ال�سم�لية  خرا�س�ن  مح�فظة  في   )1(

ال�سب�ب والنخب، ع�م 2013م. 

اله�مة، فنمط الحي�ة له فروٌع و�ُسَعب متعددة. اإن من اأهّم 

اأهداف اأعداء ال�سعب الإيرانّي واأعداء الإ�سالم تغيير نمط 

حق�ئق  اإّن  حي�تهم.  بنمط  �سبيهً�  وجعله  الم�سلمين،  حي�ة 

اأثره  اليومّي يترك  وال�سلوك  الإن�س�ن.  توؤّثر في فكر  الحي�ة 

على قلب الإن�س�ن ونف�سه وروحه، وكذلك يترك اأثره على من 

يخ�طبهم ويرافقهم ويتوا�سل معهم، وهذا هو الذي يريدون 

تغييره.

على  ولنذكر  خ��سة.  حي�ة  نمط  لن�  الإ�سالم  قــّدم  لقد 

فــ�إّن  اله�مة.  الأمـــور  من  يعّد  الــذي  »الأدب«  المث�ل  �سبيل 

الأج�نب في ت�سّرف�تهم العتي�دية ل يلتزمون ب�لأدب كثيرًا. 

نحن الإيرانيون ا�ستهرن� منذ الِقَدم بمراع�ة الأدب واحترام 

الطرف الآخر في كالمن� وخط�بن�. وهذا م� يريدون تغييره 

اأّنكم  لنفتر�س  لالأ�سف!  المج�لت  بع�س  في  نجحوا  وقــد 

اأن  فب�لإمك�ن  حوله،  التحّدث  وتريدون  �سخ�سً�  تع�ر�سون 

يجري هذا الحديث ب�أ�سلوبين: الأول انته�ج اأ�سلوب الت�سهير 

الأ�سلوب  اإتــبــ�ع  والث�ني  الحرم�ت،  وهتك  الأدب  واإ�ــســ�ءة 

الحديث  يريد  حينم�  الكريم  القراآن  اإلى  ف�نظروا  الموؤّدب. 

كثير من  يقول في  الع�لم  واأ�سرار  والك�فرين  الف��سقين  عن 

يقول  ول   ،
َيۡعلَُموَن ﴾)2( َل  ۡكَثَُهۡم 

َ
أ ﴿ َوَلِٰكنَّ  المواطن: 

�سورة الأنع�م، الآية 37.  )2(
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»كّلهم«، ف�إن هن�ك ب�لت�لي اأقّلية بينهم تلتزم التعّقل، ولذلك 

ۡكَثَُهۡم ﴾ مراع�ًة لحقهم.
َ
يقول القراآن الكريم ﴿ أ

وترويجاً  قـــراءًة  والــكــتــاب؛  المطالعة،  تــرويــج  رابــعــاً: 

وتاأليفاً

كذلك هن�ك م�س�ألة من الم�س�ئل المتعّلقة بنمط الحي�ة 

المط�لعة  للحي�ة:  الجميلة  والأ�س�ليب  وع�داته� وتق�ليده�، 

التقرير  في  المو�سوع  هذا  اإلى  اأ�سير  وقد  الكتب.  وقــراءة 

الذي تّم تقديمه، ولكن كم له من الأهمية اأن نحّث الن��س 

وال�سب�ب على المط�لعة. ف�إن قراءة الكتب غ�ية في الأهمية. 

ب�أن تكون  اأي�سً� بتعريف الكت�ب الجّيد. بل وينبغي  وعليكم 

مراكز �سالة الجمعة - بح�سب ت�سّوري واعتق�دي - محاًل 

والمطلوبة،  والمع��سرة  الجيدة  الكتب  وتــرويــج  لعر�س 

واأن  اأيديهم،  متن�ول  وفي  الن��س  مراأى  على  الكتب  فتكون 

من  اأو  المك�ن  هذا  من  الكتب  �سراء  اإمك�نية  لهم  تتوافر 

اإلى درا�سة جوانبه  اأمٌر يحت�ج ب�لطبع  اأخرى. وهذا  اأم�كن 

وقراءة  المط�لعة  على  الن��س  فلنحّث  الم�سوؤولين.  قبل  من 

اإنت�ج الكتب وت�أليفه�، ف�إّنه�  الكتب، ولنحّر�س النخب على 

من الم�س�ئل ال�سرورية. هذه بع�س النم�ذج التي تدخل في 

نمط الحي�ة.

اآليات تحقيق اأهداف �شالة الجمعة

و�شائل جذب ال�شباب

1. كالم جديد، وأفكار ذكية.  

2. الصدق والموّدة والقرب. 

3. سلوك علمائّي روحانّي أبوّي.

4. إكرام إمام الجمعة.

5. معرفة مواطن الفراغ والحاجات.

1- كالم جديد، واأفكار ذكية:  

الجمعة،  �ــســالة  بــ�ب  فــي  الــهــ�مــة  الق�س�ي�  مــن  واإّن 

ا�ستقط�ب فئة ال�سب�ب في البالد؛ فعلى الرغم من اأن ن�سبة 

�سب�بن� ح�ليً� تقّل قلياًل عّم� ك�نت عليه في عقد الثم�نيني�ت 

واأوائل الت�سعيني�ت، غير اأّن مجتمعن� - وهلل الحمد - يعتبر 

فعليكم  ال�سب�ب.  من  كبيرة  فئة  لدين�  واإّن  �س�بً�،  مجتمعً� 

الجذب  هــذا  يتّم  ول  الجمعة،  �سالة  اإلــى  ال�سب�ب  جــذب 

على  اأنف�سكم  و�سّجعوا  ال�سب�ب  اأيه�  »هلّموا  قولكم:  عبر 

عن  ال�س�ّب  ا�ستم�لة  يجب  واإّنم�  ذلك،  واأمث�ل  الح�سور«، 

طريق القلب والفهم والتفكير. ف�إّن من الأمور التي تجذب 

ال�س�ّب اإلى �سالة الجمعة، الحديث القوّي والذكّي والمتين. 
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هي  هذه  وتركن�!  عّن�  اأعر�س  والتظ�هر  والغرور  ب�لتكّبر 

الأمور التي يجب علين� اإ�سالحه�، ولو �سلحت ف�إّن ال�سب�ب 

عملكم  �سيكون  ال�سب�ب،  اأقبل  م�  واإذا  وي�س�ركون.  �سي�أتون 

في الحقيقة هو تغذية و�سّخ الط�قة المحّركة والمنتجة في 

البالد. ف�إّن ال�س�ّب يمّثل الط�قة المطّورة للبلد، ويكون عند 

ذلك بمقدوركم تقويته ودعمه.

3- �ضلوك علمائّي روحانّي اأبوّي: 

ومن الم�س�ئل الأخرى التي اأعتقد ب�أهّميته� في خ�سو�س 

هي  ال�س�بق،  الــكــالم  تتمة  فــي  تــرد  والــتــي  الجمعة،  اأئــّمــة 

اإم�مة  ف�إّن جه�ز  الإدارّي.  ال�سلوك  ل   ،
)2(

الحوزوّي ال�سلوك 

ول  اإدارّي،  بجه�ز  ولي�س  علم�ئّي،  حــوزوّي  جه�ز  الجمعة 

ينبغي اأن يّتخذ ط�بعً� اإداريً�. واإّن الح�سور ب�لأطر الإدارية 

ب�سبغة  الح�سور  واإّنم�  نفعً�،  يجدي  ل  الجمعة  �سالة  في 

حوزوية روح�نية علم�ئية هو الذي يوؤتي ثم�ره. ول ينبغي اأن 

يقوم ال�سلوك على �سكل الرئ��سة، واإّنم� يجب اأن يرتكز على 

هو  وهذا  الوّدية،  والم�س�عر  والأخوية  والأبوية  الروح�نية 

ال�سلوك الحوزوّي العلم�ئّي.

اأّن  نرى  ف�أحي�نً�  ب�لحّق.  الهتم�م  هي  الت�لية  والنقطة 

بع�س اأ�سح�ب المن�بر الع�مة والكبيرة ن�سبيً�، يراعون في 

اأي �سلوك ط�لب العلوم الدينية.  )2(

اأو  ال�سي��سّي  ال�س�أن  في  �سواء  وال�سعيف،  الواهي  ف�لكالم 

في  الم�س�ركة  اعت�دوا  الذين  عن  النظر  بغ�ّس   - الثق�فّي، 

�سالة الجمعة وال�ستم�ع لمح�س الع�دة!- ل يجذب ال�س�ّب 

الذي قد ج�ء بحثً� عن اأفك�ر جديدة وكالم جّيد وجديد من 

هذا المنبر. فعليكم بعر�س الكالم الجديد والفكر الجديد: 

 .
)1(

اأخرى« حــالوة  جديد  لكّل  فــ�إن  جديد  بكالم  »حّدثني 

حّتى  المبتدعة  الكلمة  تعني  ل  الجديدة  ]والفكرة[  الكلمة 

جديدة  كلمة  هي  واإّنم�  كاّل،  ال�سّيد!  اأّيه�  بدعة  اإّنه�  يق�ل 

ي،  وفكرة جديدة. فعليكم ب�لتفّكر والتدّبر والتحّري والتق�سّ

لل�سب�ب،  جذابة  جديدة  واأفك�ر  جديد  كالم  اإلى  للو�سول 

هذه  في  وم�س�ركتهم  ح�سورهم  لل�سب�ب  �سيكون  وعنده� 

الجل�س�ت ب�ندف�ٍع من تلق�ء اأنف�سهم بدون اأن تقوموا بدفعهم 

وحّثهم على الح�سور.

2- ال�ضدق والموّدة والقرب: 

اأيه� الإخوة الأعزاء! اإن من الأمور التي ت�ستهوي ال�سب�ب 

ال�سعور ب�لموّدة والقرب. ف�إّن ال�س�ّب ع�طفّي ح�ّس��س، يقوم 

وبهداية  عواطفه  منطلق  من  الأعم�ل  من  الكثير  ب�إنج�ز 

والعطف  والمحبة  بــ�لــوّد  �سعر  اإذا  والع�طفة.  القلب  من 

ومنكم  مّني  اأح�ّس  واإذا  اإلين�،  وجــ�ء  علين�  اأقبل  وال�سدق 

فروخي �سي�ست�ني، ديوان الق�س�ئد.  )1(
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خط�بهم م� يبتغيه الم�ستمع ويج�ملونه بذلك! ويّتخذون في 

كالمهم الأ�سلوب الذي يرغب فيه، وهذا العمل خط�أ. 

لقد ك�ن البع�س قبل انت�س�ر الثورة اأي�سً� ي�سيرون على 

واأ�سح�ب  المن�بر  اأرب�ب  بين  من  ف�إّن  ال�س�كلة.  هذه  نف�س 

البحوث الفكرية والإ�سالمية الحديثة، ك�ن هن�ك من ينظر 

اإلى م� يرغب به الم�ستمع، ليتحّدث في �س�أنه حّتى ولو ك�ن 

اأمرًا غير �سحيح. ل تفعلوا ذلك فهذا عمٌل خ�طئ. وانطقوا 

بم� فيه ال�سواب، حّتى واإن لم ي�ست�سغه الم�ستمع. وب�لإمك�ن 

اله�دئة  واللغة  ب�ل�ستدلل  م�سفوعً�  المو�سوع  ذلك  بي�ن 

ي�ست�سيغه  ل  ك�ن  من  الكالم  هذا  حالوة  ليتذّوق  والدافئة، 

ويعتبره مّرًا قبل ذلك.

4- اإكرام اإمام الجمعة: 

اإم�م  فعلى  الجمعة.  اإم�م  اإكرام  الأخــرى، هي  والنقطة 

اأي�سً�  الن��س  وعلى  دوره،  وتقدير  نف�سه  اإكـــرام  الجمعة 

اإكرامه، وعلى المركز الرئي�سّي في طهران اإكرامه كذلك. 

والإكرام هذا ل يعني اإق�مة المرا�سم ال�سورية وال�سكلي�ت 

قيمته.  وعرف�ن  التقدير  هو  واإنم�  الأحمر،  ال�سج�د  وفر�س 

اأنف�سكم  قــدر  تعرفوا  اأن  جمعة  اأئــّمــة  ب�سفتكم  فعليكم 

وُتكرموه�، وهذا معن�ه الإعرا�س والترّفع عن كل م� يدّن�س 

ب�طن الإن�س�ن ويلّوثه. وهذه اأموٌر اأ�س��سية ل بّد من الهتم�م 

به�.

5- معرفة مواطن الفراغ والحاجات: 

على اأّي تقدير، ف�إّن فر�سة اإم�مة الجمعة وتوفيق اإق�مة 

المتع�رف  حقً�.  كبير  توفيق  لهو  بلدن�  في  الجمعة  �سالة 

عليه في بع�س البلدان الإ�سالمية هو اأن تقوم اأجهزة اإدارية 

الجمعة،  لإمــ�م  م  وُتقدَّ الــورق،  على  الجمعة  خطبة  ب�إمالء 

في  عليه  ملي 
ُ
اأ م�  ويقراأ  المنبر،  ويعتلي  يذهب  بــدوره  وهو 

الورق. غير اأّن هذه ل تعتبر �سالة جمعة ول خطبة جمعة في 

 لالإدارة الفالنية التي ُتعنى 
ٍ
راأين�، واإّنم� هي قراءة مر�سوم

الإم�م  من  ويطلبون  �سيئً�  ُيملون  حيث  الدينية،  ب�لم�س�ئل 

قراءته، وهو بدوره يقوم بذلك. وهذه لي�ست خطبة جمعة؛ 

الجمعة  اإمــ�م  قلب  من  يتدّفق  م�  هي  الجمعة  خطبة  واإّنم� 

الن��س  على  وُيعر�س  ل�س�نه،  على  ويجري  الــوّقــ�د،  وذهنه 

فم�  الن��س.  ح�جة  تقت�سيه  م�  وبح�سب  ف�سيح  بليغ  ببي�ن 

هي ح�ج�تهم؟ فال بّد من معرفة مواطن الفراغ والح�ج�ت، 

والوقوف على م� يلّبي تلك الح�جة ومعرفة م� ي�سّد ح�جة 

الم�ستمع وجوعه من دواء فكرّي وطع�م وغذاء فكرّي، وبي�ن 

ذلك ب�لتي هي اأح�سن. هذا هو ال�سيء ال�سرورّي ب�عتق�دي 

في ق�سية اإم�مة الجمعة. وعلى اأّي ح�ل، ف�إنن� نثّمن �سالة 

الجمعة ونعرف قدره�، ون�سكر اهلل تع�لى حقً� عليه�. 

اإقامة �شالة الجمعة؛ فر�شة!

الإمـــ�م  بخدمة  الجمعة  ــة  ــّم اأئ مــع  ت�سّرفن�  ــوم  ي ذات 
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الخمينّي، وك�ن ذلك في ال�سنين الأولى ]من الثورة[ حيث 

قد  الإمــ�م  وكــ�ن  لتّوه�،  الجمعة  �سالة  ت�أ�ّس�ست  قد  ك�نت 

فح�سرن�  طهران.  في  للجمعة  اإم�مً�  بتعييني  علّي  ل  تف�سّ

ك�نت  بكلمة  وتكّلمت حينه�  يديه،  بين  الجمعة  اأئّمة  وب�قي 

قد نبعت من �سميم قلبي، وقلت: كم� اأّن اهلل �سبح�نه وتع�لى 

قد جعل للن��س ليلة القدر، وورد في تف�سير �سورة القدر عن 

ليلة  اإلى  يفتقرون  ك�نوا  الن��س  اأّن   R البيت اأهل  اأئّمة 

القدر في عهد حكومة بني اأمية الذي ط�ل األف �سهر - فقد 

امتّد حكم بني اأمية األف �سهر، وك�ن الن��س في تلك الفترة 

محرومين من ليلة القدر كم� في الرواي�ت - كذلك فقد كّن� 

الط�غوت.  حكومة  عهد  في  الجمعة  �سالة  من  محرومين 

حيث العديد من المدن ي�سير على النهج القديم من تعيين 

ب�لطبع،  المدن  وبع�س  الأمــر.  هذا  لتوّلي  �سخ�سً�  الح�كم 

اأّي �سلة ب�لحكومة،  م ل تربطه  ز ومكَرّ اإم�م معزَّ يوؤّمه  ك�ن 

كم� في مدينة م�سهد، حيث ك�ن اإم�مه� هو المرحوم الح�ج 

العلم  غ�ية  في  رجاًل  وك�ن  التبريزي،  ال�سيخ غالم ح�سين 

المدن.  بع�س  في  موجودًا  ك�ن  م�  وهذا  والزهد،  والتقوى 

اإل اأّن اإم�م الجمعة في اأغلبية المدن ك�ن من�سوبً� من قبل 

الحكوم�ت الط�غوتية، والن��س اأي�سً� ك�نوا ل ي�س�ركون فيه� 

الح�كم  يوؤ�ّس�سه�  التي  الجمعة  �سالة  ف�إّن  به�.  يعب�أون  ول 

فيه�.  ي�س�ركون  ول  للن��س  ب�لن�سبة  جّذابة  لي�ست  الم�ستبّد 

وت�بعُت قولي اإّنن� كّن� في حرم�ن من �سالة الجمعة ل�سنوات 

نعمة  فهي  الإيرانّي.  ولل�سعب  لن�  منحتموه�  واأنتم  طويلة، 

كبيرة حقً�. هذا م� يتعّلق بق�سية اإم�مة الجمعة...

العدّو؛ متاأّهب للنفوذ 

التي  والــتــوّغــل  النفوذ  ق�سية  هــي  الأخـــرى،  والق�سية 

طرحن�ه� في �س�أن برن�مج العمل الم�سترك لالّتف�ق النووّي 

وم� بعده، وهي ق�سية عجيبة جدًا، وب�لغة الأهمية. واأولئك 

الذين يمتلكون المعلوم�ت في الم�س�ئل والمج�لت المختلفة 

للبلد بهدف  اأو يريدون ن�سبه  اأّي فّخ ن�سبوه  يعلمون جيدًا 

النفوذ والختراق لقالع و�سور اإرادة ال�سعب الإيرانّي وفكره 

اأنواع التدابير  وقراره. وهذا م� يم�ر�سونه ح�ليً� من خالل 

ح�ليً�.  يجري  م�  هذا  المختلفة.  والموؤامرات  وال�سي��س�ت 

على الن��س توّخي ب�لغ الحيطة والحذر في �س�أن النتخ�ب�ت. 

ولو افتر�سن� اأّن عن�سرًا نفوذيً� قد اخترق بنحو من الأنح�ء 

اإلى  ت�سّلل  اأو  الخبراء  اأو مجل�س  الإ�سالمّي  ال�سورى  مجل�س 

اأرك�ن النظ�م الأخرى، ف�إّنه مثل »الأر�سة« �سينخر الأ�س�س 

واقع  هو  هذا  والنهي�ر.  الوهن  اإلــى  وي�سوقه�  الداخل  من 

و�سوف  الأهمية،  ب�لغة  النفوذ ق�سية  ف�إّن  الح�ل. ومن هن� 

اأتعّر�س له� اإن �س�ء اهلل.

تنوير الراأي العام لمواجهة نفوذ الأعداء 

ــ�إّن الــواجــب هــو �ــســرورة التوعية  فــي هــذا الــمــجــ�ل، فـ
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وتحديد  الُتهم  توجيه  دون  من  ولكن  الع�م،  الــراأي  وتنوير 

الم�س�ديق. لحظوا كيف اأّن من الأمور التي يخ�طب القراآن 

الزم�ن معتر�سً�  واليهود في ذلك  المخ�لفين  فيه�  الكريم 

َوتَۡكُتُموَن  بِٱۡلَبِٰطِل  ٱۡلَقَّ  تَۡلبُِسوَن  ﴿ لَِم  قوله:  هو  عليهم 

هو  الكبيرة  اأخط�ئكم  من  واحد   .
َتۡعلَُموَن ﴾)1( نُتۡم 

َ
َوأ ٱۡلَقَّ 

بين  الخلط  هو  واللب�س  والب�طل،  الحق  بين  تخلطون  اأّنكم 

الأمور، وقوله ﴿تَۡلبُِسوَن﴾، اأي تخلطون بين الحّق والب�طل، 

وتكتمون الحّق. ومن هن� يتبين وجوب بي�ن الحقيقة، وهذه 

مهّمتن� وواجب علين�.

الفكر الإ�شالمي ومواجهة خطط العدو

زم�ن  زم�نن�  ح�ّس��س.  يوم  اليوم  الأعــزاء!  الإخــوة  اأّيه� 

ب�لغ الخطورة والح�س��سية. ثمة جه�ز دوؤوب وجبهة وا�سعة 

اإلى  الأمــوال  اأنزلت  وقد  الإ�سالمية،  الجمهورية  �سّد  تعمل 

الأ�سواق وكذلك الأ�سلحة والموؤامرات، وهي تم�ر�س عمله� 

في  وال�سبب  تعبيرهم.  حّد  على  الفكر  غرف  في  نه�ر  ليل 

ذلك اأّنهم �سعروا ب�لخطر. والحّق معهم، فعليهم اأن ي�سعروا 

تخّطى  قد  الإ�سالمّي  الفكر  لأن  وذلــك  ب�لخطر،  حقيقة 

بنف�سه. ولط�لم�  ينت�سر  واأخذ  الإ�سالمية  الجمهورية  حدود 

�سربُت هذا المث�ل، قلُت:

�سورة اآل عمران، الآية 71.  )1(

الهواء  كما  ينتشر  اإلسالمّي  الفكر  إّن 
وأريج  الورد  وشذى  الرقيقة  والنسمة  اللطيف 
من  ــة  زاوي في  حصره  يمكن  ال  الــذي  الزهور 
هو  ــاء.  األرج كّل  في  ينتشر  وإّنما  الحديقة، 
الذي  األصيل  اإلسالمّي  والفكر  الثورّي  الفكر 
الذي  اإلسالم  وليس  والسيادة،  الحاكمية  لديه 
والظواهر،  القشور  وعلى  الكالم  على  يقتصر 
والذي يكتسب لنفسه االحترام من خالل قداسة 
تعاليمه.  من  واحد  بأّي  العمل  دون  من  جوفاء، 

بل اإلسالم الذي ينتج بناء المجتمع والنظام.

الإ�سالمّي،  الع�لم  ربوع  في  اليوم  انت�سر  قد  فكٌر  وهذا 

اأكَف�ء في بع�س الأم�كن.  اأقوي�ء  اأن��س  وق�م بتربية واإعداد 

هذه  مركز  اأّن  ويت�سّورون  ب�لخطر،  ي�سعرون  ب�توا  ولذلك 

الجمهورية  هــو  ال�س�ملة،  العظيمة  الإ�ــســالمــيــة  الحركة 

الإ�سالمية، وعليهم اأن يمطروه� بوابٍل من القن�بل الفكرية 

وال�سي��سية، واأخذوا يفعلون ذلك ويم�ر�سون اأنواعً� واأ�س�ليب 

�ستى؛ بم� في ذلك بذل الأموال، وحي�كة الموؤامرات، وعقد 

الجتم�ع�ت هن� وهن�ك بمختلف الم�ستوي�ت لدرا�سة �ُسبل 

ولقد  الإ�سالم.  واإيــران  الإ�سالمية  للجمهورية  مواجهتهم 

ق�موا بكّل م� هو ممكن ومت�ٌح لهم - ونحن على علم بذلك؛ 

ومعلوم�ت-  اطالع  هو  واإّنم�  تحلياًل،  لي�س  اأقوله  م�  اإّن  اأي 
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بلدن�  اأحــداث  اإلــى  الط�معة  اأب�س�رهم  �سخ�ست  ولقد 

بين  يح�سل  اختالف  اأّي  على  اآم�لهم  ويعقدون  الداخلية، 

قد  اليوم  هم  وه�  الــبــ�رزة،  ال�سخ�سي�ت  من  �سخ�سيتين 

اأن  الإيرانّي  ال�سعب  على  النتخ�ب�ت.  على  اأعينهم  �سّمروا 

يّتجه -ورغمً� عن الأعداء- ويتحّرك، في هذه النتخ�ب�ت، 

وفي اأّي ق�سية اجتم�عية ه�مة اأخرى، ب�لّتج�ه الذي ين�ق�س 

اإرادة العدّو ب�لك�مل، واأن ي�سفعه على وجهه.

نكتفي ح�ليً� بهذا المقدار. اإن �س�ء اهلل اإذا اأعط�ن� العمر، 

واأتيحت لن� الفر�سة، وك�ن هن�ك قوة وط�قة، �سوف نطرح 

على اأبن�ء �سعبن� العزيز نق�طً� اأخرى في ق�سية النتخ�ب�ت. 

ولقد �س�رفن� تقريبً� على وقت الظهيرة والأذان وال�سالة. 

ن�س�أل اهلل �سبح�نه وتع�لى اأن يح�سبن� من الم�سّلين.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

الأموال،  واإنف�ق  الأ�سرار،  وت�أليب  الداخلّي،  التحري�س  من 

ون�سب الأفخ�خ والمك�ئد الأخالقية، اإلى الأ�س�ليب والِحَيل 

الأخرى، لتتوافر لهم اإمك�نية النفوذ والختراق. ولذا يتحّتم 

علين� النتب�ه واليقظة، وهو اأمٌر ب�لغ الأهمية.

التحّول اإلى الأ�شلمة الكاملة

هذه  على  واأطم�عهم  اآمــ�لــهــم  الأمــريــكــيــون  عّلق  لقد 

نحن  اإيــران.  في  تحّول  اإيج�د  يح�ولون  ف�إّنهم  النتخ�ب�ت. 

اأي�سً� ن�سعى في �سبيل التحّول. ولط�لم� قلت: 

ساكنًا  يبقى  أن  يستطيع  ال  المجتمع  إّن 
جامدًا، بل عليه أن يتقّدم، وأن يسير باّتجاه التحّول 
والتغيير، ولكن نحو األسلمة الكاملة. ألّننا اليوم 
طوياًل  طريقًا  أمامنا  ولكّن  إسالميًا،  اسمًا  نحمل 
لكي نحقق الهوية اإلسالمية الكاملة. وعلينا أن 
نواصل مسيرتنا، وأن نتقّدم، وأن نتقّرب يومًا بعد 
 P النبّي األكرم  التي حّددها  يوٍم من األهداف 
هذا  في  الجهود  نبذل  وأن  اإلسالمّي،  للمجتمع 
التحّول  لكن  بالتحّول.  نؤمن  أيضًا  إّننا  السبيل. 
ومخالف  تحّولنا  نقيض  هو  إليه  يسعون  الذي 
إيران  في  التحّول  من  يقصدون  أّنهم  ذلك  له؛ 
والتراجع  فأكثر،  أكثر  األهداف  تلك  عن  االبتعاد 
المستمّر، وأّنه كّلما اقتربنا نبتعد، وصواًل إلى ما 

رسموه هم ويريدونه ]من أهداف[.
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ في لقاء اأئمة الجمعة 01/04/ 2016م.

1.اإّن �سالة الجمعة مقٌرّ لالإيم�ن والتقوى 
والب�سيرة والأخالق. 

2.اإّن �سالة الجمعة نعمة كبيرة وفر�سة مهمة لهذا 
البلد. 

3.اإن ا�ستخدام هذا الم�سطلح دقيق فنحن في 
حرب مع الأعداء.

اأهمية �ضالة الجمعة

اأدواتهم: يعملون على مه�جمة: طبيعة 

الحرب: 

هي حرب 

معنوية، 

هي حرب 

عق�ئدية 

واإيم�نية 

و�سي��سية.

اإيم�ن الن��س

ب�سيرة الن��س

تقوى الن��س

اأخالق الن��س

معنوي�ت الن��س

اأهداف �ضالة الجمعة

اأّوًل: بي�ن الحقيقة.

ث�نيً�: الهداية الثق�فية.

ث�لثً�: المح�فظة على الثق�فة الإ�سالمية.

رابعً�: ترويج المط�لعة، والكت�ب؛ قراءًة وترويجً� وت�أليفً�.

و�ضائل جذب ال�ضباب

1- كالم جديد، واأفك�ر ذكية.  

2- ال�سدق والموّدة والقرب. 

3- �سلوك علم�ئّي روح�نّي اأبوّي.

4- اإكرام اإم�م الجمعة.

5- معرفة مواطن الفراغ والح�ج�ت. 
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1.اإن الأعداء يعملون على و�سف الجمهورية الإ�سالمية ب�لدكت�تورية. 

2.ي�سعى العدو اإلى النفوذ والتوغل في البالد والنظ�م الإ�سالمي.

3.ي�ستخدم العدو ك�فة الو�س�ئل والأ�س�ليب المت�حة الم�لية ال�سي��سية والفكرية للنفوذ.

4.اإن النفوذ مثل »الأر�سة« �سينخر الأ�س�س من الداخل وي�سوقه� اإلى الوهن والنهي�ر.

5.اإن الأعداء ي�سعرون ب�لخطر الذي ي�سكله الفكر الإ�سالمي على م�ستقبلهم ومخطط�تهم واأفك�رهم. 

1.النتخ�ب�ت بذاته� تّت�سم ب�أهمية ب�لغة وهي نعمة 
عظيمة على ال�سعب.

2.اأّكد الإم�م الخميني} على �سرورة اإق�مة 
النتخ�ب�ت في ظل الحكومة الإ�سالمية. 

3.اإن الهدف من اإق�مة النتخ�ب�ت لُيقرر الن��س 
ْر اإلى م� ُتمليه اإرادتهم. ولينتخبوا، َوْلُي�سَ

4.اإن النتخ�ب�ت التي تق�م في الجمهورية الإ�سالمية 
هي انتخ�ب�ت نزيهة و�سليمة ول ي�سمح ب�لت�سكيك فيه�. 

الأعداء ومواجهة الجمهورية الإ�ضالمية

النتخابات حقُّ النا�سالنتخابات

اأوًل: حق التر�ّسح.

ث�نيً�: حفظ الأم�نة. 

ث�لثً�: تقبل نتيجة النتخ�ب�ت.

رابعً�: �سف�ت الُمنتَخب. 

خ�م�سً�: الثقة ب�لُمنتَخب. 
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1.اأكد الإم�م الخميني}على اأن ولية الفقيه تح�رب الدكت�تورية وتقف في وجهه�. 

2.اإّن الواجب توعية وتنوير الراأي الع�م، ولكن من دون توجيه الُتهم وتحديد الم�س�ديق.

3.يجب اأن تكون الم�س�ركة في النتخ�ب�ت م�س�ركة ف�علة، لأن النظ�م نظ�م �سعبي وهو في الحقيقة ق�ئم على عواطف 
الن��س واأح��سي�سهم وانتخ�بهم واإرادتهم.

4.اإن الفكر الإ�سالمي هو: الفكر الثورّي والفكر الإ�سالمّي الأ�سيل الذي لديه الح�كمية وال�سي�دة، ولي�س الإ�سالم الذي 
يقت�سر على الكالم وعلى الق�سور والظواهر، والذي يكت�سب لنف�سه الحترام من خالل قدا�سة جوف�ء، من دون العمل ب�أّي 

واحد من تع�ليمه. بل الإ�سالم الذي ينتج بن�ء المجتمع والنظ�م.

خطوات مواجهة الأعداء
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 خطاب اإلمام الخامنئي {

في لقائه أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر الوطنّي 
»فقه الفّن« والقائمين عليه)1( )2(

)1(  خط�ب الإم�م الخ�منئي دام ظله في لق�ء اأع�س�ء اللجنة العلمية للموؤتمر الوطنّي »فقه الفّن« والق�ئمين عليه، بمن��سبة اإق�مة الموؤتمر، في طهران، 

بح�سور اأع�س�ء اللجنة العلمية للموؤتمر والق�ئمين عليه، بت�ريخ 2016/01/11م، )1394/10/21هـ.�س.( و)1437/03/30هـ.ق.(.

)2(  ُعقد هذا الملتقى بجهود مكتب الإعالم الإ�سالمّي للحوزة العلمية في قم بت�ريخ 2016/01/13 م. وقد تحّدث في م�ستهل هذا اللق�ء حجج الإ�سالم: 

اأحمد واعظي )رئي�س مكتب الإعالم الإ�سالمي للحوزة(، اأبو الق��سم علي دو�ست وال�سيد اأبو الق��سم ح�سيني، وقدم كل منهم تقريرًا.
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اأّن الحوزة العلمية قد تعّر�ست  اإّنه� لب�س�رة كبرى  اأّوًل؛ 

لبحث م�س�ألة الفّن من منظ�ر المعرفة الفقهية. ومن الوا�سح 

ع من الحوزة العلمية اأن ُتعدَّ �سينم�ئيً� اأو �س�عرًا  اأّنه ل ُيتَوَقّ

ال�سيد  اإلى ذلك  اأ�س�ر  كم�   - اأو معم�رًا  نّح�تً�  اأو  ر�ّس�مً�  اأو 

ع منه� اأن تت�سّدى لبي�ن  »جرف�« خالل كلمته- ولكن المتَوقَّ

اإلى  نتعر�س  و�سوف  الفّن.  مو�سوع  في  الإ�سالمية  المباني 

مدى اأهمية ذلك؛ اأّوًل؛ اأن تكت�سف هذه المب�ني ويتّم البحث 

وللمجتمع.  للن��س  بي�نه�  ثّم  ومن  فيه�؛  ق  والتعمُّ والتحقيق 

جدًا.  مب�رك  عمل  هذا  المهّمة.  بهذه  بداأتم  قد  اأنتم  وه� 

على  القلب،  �سميم  ومن  جميعً�،  اأ�سكركم  الواقع،  في  واأن� 

وبحمد  العمل.  بهذا  وقمتم  الفكرة،  قد طرحتم هذه  اأنكم 

المميزين  والعلم�ء  الأجاّلء،  الف�سالء  ف�إّن عددًا من  اهلل، 

قد �س�ركوا بهذا العمل.

مقولة الفّن في الفقه

الطريق!  منت�سف  في  وتعّطلوه  العمل،  هذا  تتركوا  ل 

في  اأو  العب�دات،  فقه  اأو  المع�مالت  فقه  في  نعمُل  وكم� 

اأو  والّت�س�لت«،  التوا�سل  »فقه  في  مثاًل  الأخيرة  ــة  الآون

المختلفة«  الجتم�عية  الم�س�ئل  »فقه  اأو  القت�س�د«،  »فقه 

للكلمة  م�  بكّل  اأي�سً�،  الفّن«  »فقه  في  كذلك  فلنعمل  مثاًل، 

يعطي  اأن  من  عندن�  الدين  ع�لم  يتمّكن  اأن  اأي  معنى؛  من 

راأيً� �سريحً� وا�سحً� في مج�ل الفّن؛ �سواء في اأ�سل مو�سوع 

المتنوعة  فــروعــه  فــي  اأو  للق�سية،  الكّلّي  ب�لمعنى  الــفــّن 

الآراء  اخــتــالف  فــي  مــ�نــع  اأّي  هــنــ�ك  ولي�س  والــمــتــعــّددة. 

الآراء  في  اختالفً�  هن�ك  اأّن  مثلم�  المو�سوع،  هذا  ب�س�أن 

�سيئً�،  يقول  فقيه  الفقهية.  الأبــواب  الفقه�ء في جميع  بين 

الختالف�ت  هذه  كّل  ح��سل  ولكن  اآخــر،  �سيئً�  يقول  واآخــر 

ال�سيخ  اليوم، والفقه الذي ك�ن في عهد  هو التقّدم. الفقه 

، وعلى الرغم من وجود الحجم 
)1(

الطو�سي، لي�س� مت�س�ويين

تقّدم هذا  النظر، فقد  الكبير من الختالف�ت في وجه�ت 

من  اأكبر  بقدر  الم�س�ئل  يخو�س  وبــ�ت  الأمــ�م،  اإلــى  الفقه 

ينحو  و�سوف  التف�سيلية.  والنظرة  والدقة  والعمق  المه�رة 

هذا المنحى في هذا المج�ل اأي�سً�.

)1(  اأو: لي�س� على حّد �سواء.
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الفّن وليد الخيال والذوق الرفيع

جّدًا.  مهمة  قضية  هي  الفّن  قضية  إّن 

الفّن جزء من حياة اإلنسان. وهو بحّد ذاته من 

مستلزمات وجود اإلنسان كما هو حال الكثير 

كذلك  هي  الفّن  فروع  كّل  األخرى.  األمور  من 

أّن  إاّل  رّوادها  اختالف  من  الرغم  فعلى  أيضًا، 

هو  الفنون  هذه  كّل  بين  المشترك  القاسم 

القّوي  الخيال  فإن  والخيال،  الذوق  وليدة  أنها 

الفّن.  ينتجان  اللذان  هما  الرفيع،  ــذوق  وال

والخبرات  والتجارب  المهارات  إّن  وبالطبع، 

إاّل أّن الذوق يشّكل  مؤّثرة في هذا الموضوع، 

المادة الرئيسة في ذلك. 

�شعراء في الحوزة العلمية

]في  وكم� تالحظون، فقد برز بين فقه�ئن� كب�ر الأدب�ء 

مج�ل الفّن والأدب[، على الرغم من اأّن بحث الفّن بم� هو فّن 

لم ُيطرح في الحوزات العلمّية اأبدًا. ولقد اأ�س�ر »اأبو الق��سم 

البع�س  فــ�إّن  التفّنن،  ب�ب  من  ذلك  اأن  اإلــى   
)1(

دو�ست« علي 

دخل اإلى الفّن وال�سعر من ب�ب الهواية، ولكّن البع�س الآخر 

)1(  اأمين الملتقى في الج�نب العلمي والمحتوائي.

يعتبر محترفً� حقً� في هذا المج�ل. على �سبيل المث�ل ال�سيد 

محمد �سعيد الحّبوبي الذي يعّد �س�عرًا عربيً� محترفً� ب�رزًا، 

الهندي الذي نظم  ال�سيد ر�س�  اأو  الهندي،  ال�سيد محمد  اأو 

ال�سعراء  يعّد من  والذي  والمطّولة،  المتعددة  الق�س�ئد  تلك 

اأو  المت�أّخرين،  من  كلهم  وهــوؤلء  النجف،  في  المحترفين 

عربّي  �سخ�س  من  طلبُت  �سنوات  قبل  اإّنني  الر�سّي.  ال�سيد 

اأديب اأن يق�رن بين اأ�سع�ر ال�سيد الر�سّي واأ�سع�ر �س�عر اآخر 

- وهو من ال�سعراء المعروفين ول اأريد ذكر ا�سمه - فق�ل ل 

يمكن المق�رنة بينهم� على الإطالق. وك�ن خبيرًا ب�ل�سعر، اإذ 

اإّنني ل اأ�ستطيع اأن اأقف على الأ�سع�ر العربية واأعرف اأوزانه� 

ومدى براعته� كم� هو ال�س�عر العربّي. فق�ل ل يمكن المق�رنة 

ال�سدارة  الر�سّي تحتّل  ال�سّيد  اأ�سع�ر  اإّن  اأي  بينهم� مطلقً�؛ 

الحتراف  هو  هذا  اإّن  القول  ويمكن  العربية.  الأ�سع�ر  بين 

بعينه، اأي اإّن تع�طيهم لل�سعر لم يكن من ب�ب التفّنن والهواية 

وال�ستمت�ع فح�سب، واإنم� ك�ن احترافً� وبراعة. ولدين� الكثير 

والمحّقق  �س�عرًا،  المرت�سى  ال�سّيد  ك�ن  فقد  اأمث�لهم،  من 

الحّلّي �س�عرًا، ووالد العالمة الحّلي �س�عرًا. كّل هوؤلء العلم�ء 

الكب�ر ك�نوا من ال�سعراء. غير اأنهم تن�ولوا مو�سوع ال�سعر، 

ولم يتن�ولوا على �سبيل الفر�س مو�سوع العم�رة اأو المو�سيقى 

وم� �س�كل ذلك. وهذا موؤ�ّسر على اأّن هذه الم�دة الطبيعية، 

اإذا م� ُولدت في مك�ن، ف�إّنه� �ستظهر  وهي الذوق والخي�ل، 
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الط�ق�ت،  ر هذه  ُيفجِّ الذي ل  المن�خ  وتتجّلى حّتى في ذلك 

كم� هي اأجواء الحوزات العلمية غير الموؤاتية لهذه الأمور.

الفّن �شاأن اإن�شانّي

ولي�س  اإن�س�نّي،  اأمر  هو  الفّن  ف�إن  هذا،  على  بن�ًء  ح�سًن�، 

 
)1(

الخم�سة الأحك�م  من  حكم  اأّي  »في  للبحث  نجل�س  اأن  لن� 

يدخل الفّن«، ف�إّنه طبيعة وحقيقة اإن�س�نية وحقيقة ب�سرية، وله 

التي  والأعم�ل  الأمور  �س�ئر  �س�أن  وتجّلي�ته، كم� هو  مظ�هره 

يم�ر�سه� الب�سر. فال بّد من تحري تلك المظ�هر المختلفة، 

والبحث عن الأحك�م الخم�سة في �س�أنه�، واإّل ف�إّن اأ�س��س الفّن 

اأّنه ظ�هرة اإن�س�نية، واأمٌر مب�رك، وهو اأمر �سرورّي وحقيقّي.

الفقه والفن

إّن الفقه يتوّلى كّل شؤون حياة البشر. هذا 

هو اّدعاء الفقه. فهو كفيل ببيان كّل األمور التي 

الفردية  حياته  في  اإلنسان  ابتالء  موطن  هي 

واالجتماعية من الناحية الشرعية واإلسالمية.

ح�سنً�، اإن الفّن هو اأحد هذه ال�سوؤون. وهذا م� ي�ستدعي 

في  ت�أّخرن�  لقد  اأجــل،  اإلــيــه.  والتعّر�س  تن�وله  الفقه  من 

ينبغي  ــ�ن  وك مــتــ�أّخــر،  وقــت  فــي  و�سرعن�  بــذلــك،  التفكير 

)1(  الواجب والم�ستحب والمب�ح والمكروه والحرام.

حيث  والآن  بكثير،  الأوان  هذا  قبل  المهمة  لهذه  الت�سّدي 

نه�ستم بهذه الم�سوؤولية والحمد هلل، يتعّين عليكم موا�سلة 

الحوزة  اأبن�ء  اأّن  في  الكالم  واأّمــ�  توّقف.  دون  من  الطريق 

اأو  ك�ل�سينم�  الفنية  ال�س�ح�ت  خو�س  بو�سعهم  هل  العلمية 

الم�سرح اأو �س�ئر الفنون اأم ل، فهو بحث اآخر. ومن الوا�سح 

اأّن ط�لب العلوم الدينية اإّنم� يدخل الحوزة العلمية من اأجل 

ال�سينم�ئية،  الأن�سطة  الهدف  هذا  من  ُيق�سد  ول  هدف، 

كم� اإّنه ل ُيق�سد منه الأن�سطة التج�رية اأو المعم�رية، وهذا 

اأمٌر بديهّي ول تقت�سيه ال�سرورة، ولكن لي�س ثّمة مانع من 

اقت�ست  اإذا  الفنية  ال�س�ح�ت  من  �س�حة  الط�لب  يدخل  اأن 

مه�رته ذلك، �سريطة اأن ل ُي�سغله ذلك عن مهّمته الرئي�سية.

�شرورة المعرفة والطالع على  مقولة الفن

نعم، اإذا م� اأراد فقيه كبير اأن يدلي براأيه في الم�س�ئل 

له  تكن  لم  واإن  الفّن.  بمقولة  ع�رفً�  يكون  اأن  عليه  الفنية، 

وقيوده�  وبحدوده�  به�  ج�هاًل  وك�ن  المقولة  بهذه  معرفة 

حكٍم  اإ�ــســدار  من  يتمّكن  اأن  الم�ستبعد  فمن  وتع�ريفه�، 

من  هي  المو�سوع  معرفة  اإّن  اإذ  المج�ل؛  هذا  في  �سحيح 

�سروط ال�ستنب�ط ال�سحيح للحكم.

ولذا، ل بّد من التعّرف اإلى المو�سوع جيدًا، ولو جهلن�ه، 

ل اإلى الحكم ال�سحيح. وهن�ك ب�عتق�دي،  لم� اأمكنن� التو�سّ

في  �سواء  المج�ل،  هذا  في  اإنج�زه�  يمكن  كثيرة  اأعم�ل 
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مج�ل اأ�سل الفّن وفل�سفة فقه الفّن - التي اأ�س�ر اإليه� ال�سيد 

علي دو�ست، وهو م�سيب ب�لك�مل في ذلك، لأنه بحث جدير 

عبر  الفّن  في  التفّقه  مج�ل  في  اأو   - والتحقيق  ب�لدرا�سة 

وتعيين  الفقهية،  الن�حية  من  الفنية  الم�س�ئل  في  الدخول 

حدوده� وقيوده�، وبي�ن راأي الإ�سالم فيه�.

القراآن فّن!

القراآن فن اإ�شالمي

التقديم والتأخير في اآليات في اآليات في 

ترتيب الجمل

موسيقى الكالم في اآليات

الصوت الحسن

ب�أ�سل  يتعّلق  فيم�  الإ�سالم  راأي  اإلى  التعّرف  اأردنــ�  ولو 

الفّن، فلي�س اأّن الإ�سالم ل يع�ر�س الفّن وح�سب، بل ي�سّجع 

عليه. ف�لقراآن هو اأثٌر فنّي. ولكم اأن تالحظوا اأّن هن�ك في 

الآي�ت الكريمة موا�سع كثيرة تت�سّمن التقديم والت�أخير في 

الرغم  على  هذا  الآيــ�ت.  �سجع  على  الُجمل حف�ظً�  ترتيب 

بمعن�هم�  ب�لق�فية  ول  ب�ل�سجع  يلتزم  ل  الــقــراآن  اأّن  من 

الم�سطلح؛ لأّنه لي�س كت�ب �سعر، ولكن في الوقت نف�سه قد 

يقت�سي جم�ل الكالم اأن تو�سع في و�سط الآية جملة معتر�سة 
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ليتط�بق اآخره� في ال�سجع مع �س�ئر الآي�ت ليمنحه� جم�ًل. 

اأو ]يقت�سي[ ذلك الوزن ومو�سيقى الكالم. لقد جرى اإهم�ل 

م�س�ألة مو�سيقى الكالم في الآي�ت القراآنية ال�سريفة واإغف�له� 

الوزن  بحثً� عن  البع�س  انطلق  به�. فقد  الهتم�م  يتم  ولم 

فهي  ب��ستخراجه�،  وق�م  الموزونة،  اآي�ته  وعن  القراآن  في 

كثيرة تلك الآي�ت التي له� وزن وَعرو�س. واأّم� المو�سيقى في 

كلم�ت القراآن، حّتى في تلك المواطن الف�قدة للوزن، فهي 

اأمٌر مذهل، ُتطرب الم�س�مع وتبهره�. وهذه م�س�ألة يدركه� 

من له اأن�ٌس ومعرفة ب�لقراآن الكريم. اإذًا، ف�لقراآن اأثٌر فنّي. 

ولقد ك�ن النبّي الأكرم P ي�سيد ب�ل�سعراء الذين ي�سيرون 

يثني  اأي�سً�  الكريم  والقراآن  لهم.  ويرّوج  الحّق  منه�ج  على 

ٰلَِحِٰت﴾)1(، كما  ٱلصَّ وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ  ﴿ ال�سعراء  على 

ك�ن اأغلب اأهل البيت ينظم ال�سعر اأي�سً�.

القراءة بال�شوت الح�شن فّن

رواي�ت  ب�ب  في  هن�ك  والإن�س�د،  ب�لقراءة  يتعّلق  وفيم� 

الغن�ء - الب�ب الذي اأ�س�ر اإليه ]ال�سيد علي دو�ست[، ونحن 

لن� البحث فيه - ]م� م�سمونه�[ اأّن اأحدهم ك�ن  اأي�سً� ف�سّ

يقراأ القراآن ب�سوت ح�سن، فقيل للنبّي P اإّن هذا الرجل 

يمت�ز ب�سوت ح�سن، ق�ل فليقراأ القراآن، وحين �سرع بتالوة 

)1(  �سورة ال�سعراء، الآية 227.

القراآن  اقــراأوا   - ذهني  في  م�  على   - النبّي  ق�ل  القراآن، 

على هذه الطريقة؛ اأي ب�ل�سوت الح�سن. اإن هذا فّن، وهذا 

في  ترويجه  تّم  الــذي  المو�سيقى  فّن  هو  هذا  الفّن،  معنى 

اأنواع واأق�س�م متعّددة.

اهتمام العلماء بالفن

اأو على �سبيل المث�ل ال�سي�غة الفنية للعب�رات وتجميله� 

على يد علم�ئن�. ولكم اأن تنظروا اإلى م� �سّطروه من ال�سجع 

الجميل في م�ستهّل كتبهم، وم� نثروه في اإج�زاتهم المختلفة 

واإج�زة  الجته�د  اإج�زة  فيه�  بم�   - بينهم  فيم�  والمتب�دلة 

رائعة، وهوؤلء هم  بديعة و�سي�غ�ت  الرواية - من عب�رات 

الفقه�ء اأنف�سهم. وكذلك الح�ل في الجمل التي ي�ستخدمونه� 

بين طّي�ت كتبهم. علمً� ب�أّن هذه الظ�هرة لم تتجّل كثيرًا في 

الن�سو�س الف�ر�سية ول �سّيم� في الآونة الأخيرة، اإل اأّن النثر 

في  المجل�سي  العالمة  مثاًل  ي�ستخدمه  ك�ن  الذي  الف�ر�سّي 

ف�إّن  هن�  ومن  فّن.  كله  هذا  ح�سنً�،  نثرًا جمياًل.  ك�ن  كتبه 

البحث في اأّن الإ�سالم هل يوؤّيد الفّن اأم ل؟ هو بحث وا�سح 

ب�عتق�دي، اإذ من الوا�سح اأّن الإ�سالم ينظر اإلى الفّن نظرة 

موؤّيدة وم�سّجعة كم� ينظر اإلى �س�ئر ظواهر حي�ة الإن�س�ن.
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، اإذ لم يقت�سر على »اللهو«، بل اأردفه� بقوله: 
بَِغۡيِ ِعۡلٖم ﴾)2(

الآية، حيث تقول  اإط�ر هذه   ﴾. والرواية تحّدثن� في 

﴿ ِلُِضلَّ
الآية: ﴿ َوِمَن ٱنلَّاِس َمن يَۡشَتِي لَۡهَو ٱۡلَِديِث ِلُِضلَّ َعن َسبِيِل 

والرواية  الحرمة،  �سروط  هي  هــذه  اإذًا  ِعۡلٖم ﴾.  بَِغۡيِ   ِ ٱللَّ
التف�سيرية تف�ّسر وتبّين هذه الآية، ول تف�ّسر �سيئً� اآخر.

والأفك�ر  الكالم  الكثير من  فهن�ك  المنطلق،  ومن هذا 

الحديثة والجديدة التي يمكن بي�نه� في �سّتى الفروع الفنية 

التمثيل، فهن�ك  المث�ل ق�سية  �سبيل  الفنية. وعلى  والأنواع 

المراأة،  بلب��س  الرجل  تلّب�س  وهي  الأذهــ�ن،  تــراود  �سبهة 

المرء  خ��س  م�  اإذا  ولكن  الرجل،  بلب��س  المراأة  وتلّب�س 

البحث الفقهّي وتعّمق فيه، يجد اأّن المعنى الموجود يختلف 

اأّن  منه  الن�تج  يكون  بحيث  تف�سيره،  ُيتداول  عم�  مبدئيً� 

ثوب  ارتدى  اإذا  الرجل  اأو  الرج�ل،  ثوب  ارتدت  اإذا  المراأة 

يمكن  ب�عتق�دي،  ولذا،  اإ�سك�ل.  ففيه  التمثيل،  في  الن�س�ء 

هذه  والمهمة  المج�ل،  هذا  في  الأعم�ل  من  الكثير  اإنج�ز 

تقع على ع�تق الف�سالء من علم�ء وطاّلب الحوزة العلمية.

المعيار: الن�شباط الفقهّي

علمً�، ب�أّن النقطة اله�مة التي اأ�س�ر اإليه� ال�س�دة هي اأ�س��سية، 

اأثره� علين�، فلو  اأّل تترك الأجواء  اأي  وهي الن�سب�ط الفقهّي؛ 

�سورة لقم�ن، الآية 6.  )2(

فقه الفّن حاجة ع�شرّية

اليوم  البشرية  المجتمعات  امتزجت  لقد 

الفّن في صميم حياتهم،  بالفّن بحيث دخل 

على  فالعمارة  شكليًا،  أو  زائدًا  شيئًا  يعتبر  وال 

امتزجت  وقد  الفّن،  أنواع  من  المثال  سبيل 

بحياة اإلنسان. 

ف�لذي يعي�س في عم�رة ]مبنى[، �سيترك النمط المعم�رّي 

الحي�ة.  ونمط  و�سيرته  وفكره  روحه  على  اأثره  المبنى  لذلك 

تعيين  يجب  نعم،  البّينة.  الوا�سحة  ــور  الأم من  كّله�  وهــذه 

الحدود والقيود تج�ه الفروع الفنية المختلفة - ك�لغن�ء ونحت 

التم�ثيل - وقد يتغّير بع�س الفت�وى المعروفة والم�سهورة بين 

الفقه�ء، بعد التعّمق واإمع�ن النظر - كم� في ق�سية منزوح�ت 

 حيث ك�ن ُيحَكم عليه� بطريقة لفترة زمنية، ثم تغّير 
)1(

البئر

حكمه� ب�سكل كّلّي - هكذا تجري الأمور حقً�، فقد ك�نت على 

اأو  التم�ثيل  نحت  م�س�ألة  القبيل  هذا  ومن  الحتي�ط.  �سبيل 

ف�إّن  تم�مً�.  دو�ست �سحيح  ال�سيد علي  الغن�ء. وكالم  م�س�ألة 

اأهّم الرواي�ت ]المنقولة في هذا الم�سم�ر[ قد ورد في ذيل 

 ِ ٱللَّ َسبِيِل  َعن  ِلُِضلَّ  ٱۡلَِديِث  ﴿ لَۡهَو  ال�سريفة:  الآيــة  هذه 

تتلوث  عندم�  منه�  المنزوحة  الــدلء  وعدد  البئر  نزح  م�س�ألة  في    )1(

ب�لنج��سة )مثل موت الحيوان فيه�( حّتى تطهر.
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تفر�س  وبداأت  المجتمع،  اأجزاء  من  جزء  في  موجة  ت�س�عدت 

وتمنعون  الفالنّي،  ال�سيء  تحّرمون  ِلـَم  ق�ئلة:  علين�  ال�سغوط 

بهذه  مت�أّثرين  الق�سية  نتدار�س هذه  وانطلقن�  الفالنّي،  ال�سيء 

الأجواء، فهذا خط�أ، و�سلوك بعيد عن ال�سالح حقً�. كال، بل:

بالكامل،  الفقهّي  االنضباط  مراعاة  يجب 

غرار  على  والعمل  والسّنة،  الكتاب  ومراجعة 

األحكام  سائر  استنباط  في  نعمله  كنا  ما 

الفقهية من الرجوع إلى الكتاب والسّنة.

 في محّله�، والأ�سول في مواطنه�، 
)1(

فلن�ستخدم الأم�رات

هذا  من  ال�سيعة  فقه�ء  متن�ول  في  مت�ح  هو  م�  كّل  ولن�ستثمر 

المخزون الفكرّي العظيم، من خالل م� ي�سّمى بطريقة واأ�سلوب 

وبنحو طبيعي مفيدة  الن��س  ب�لن�سبة لأغلب  الأم�رة دليل حيث هي    )1(

للظن، وهي معتبرة لجهة هذه الخ�سو�سية فقط من ال�س�رع المقد�س.

ال�ستنب�ط الرائج والمدّعم والن��سج، ولن�ستعمل كّل جوانبه�، 

ون�سل في مج�ل الفّن اإلى النت�ئج المطلوبة، اإن �س�ء اهلل.

�سننتظر حّتى ن�ستفيد، اإن �س�ء اهلل، من نت�ئج اجتم�عكم 

وثم�ر ملتق�كم هذا. واأن ن�سهد اإذا م� بقين� على قيد الحي�ة 

ب�إذن اهلل. ف�إنه  موا�سلة عملكم الجديد الذي �سرعتم فيه 

اإلى   ِبَها  َعِمَل  َمْن  ْجــُر 
َ
َواأ ْجُرَها 

َ
اأ َفلَُه  �ُضنًَّة َح�َضَنًة  »َمْن �َضنَّ 

في  العمل  هــذا  اأطلقتم  قد  اأّنكم  ذلــك   .
)2(

الِقَياَمِة« َيـــْوِم 

هذا  في  العمل  ذلك  بعد  يم�ر�س  من  وكّل  العلمية،  الحوزة 

المج�ل، وك�ن م�سموًل ب�لمثوبة الإلهية، �سي�سل اأجره اإليكم 

ب�لت�أكيد. راجيً� لكم النج�ح والتوفيق.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

)2(  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 5، �س 9.
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اإّن الفّن هو جزء من حي�ة الإن�س�ن ومن م�ستلزم�ت 

وجوده. 

اإّن الفّن ظ�هرة اإن�س�نية، وهو طبيعة وحقيقة اإن�س�نية، 

وله مظ�هره وتجّلي�ته.

اإّن الفّن وليد الذوق والخي�ل الرفيع، مع ت�أثير المه�رات 

والتج�رب والخبرات. 

 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ 

في لقاء اأع�شاء اللجنة العلمية للموؤتمر الوطنّي »فقه الفّن« 2016/01/11 م.

اأهمية الفن

الحوزة العلمية

فقه الفنالفن والحوزة

1.اإّن الفقه كفيل ببي�ن كّل الأمور التي هي موطن ابتالء 
الإن�س�ن في حي�ته الفردية والجتم�عية من الن�حية 

ال�سرعية والإ�سالمية.

2.اإن فقه الفن ح�جة �سرورية وع�سرية ملحة حيث 
دخل الفن بمختلف اأنواعه حي�ة الإن�س�ن.

3.اإّنه� لب�س�رة كبرى اأّن الحوزة العلمية قد تعّر�ست 
لبحث م�س�ألة الفّن من منظ�ر المعرفة الفقهية.

4.يجب اأن تكت�سف هذه المب�ني ويتّم البحث والتحقيق 
ق فيه�؛ ومن ثّم بي�نه� للن��س وللمجتمع. والتعمُّ

5.يجب الطالع والتعرف على مقولة الفن بحدوده� 
وقيوده� وتع�ريفه� لكي يتم ا�ستنب�ط الحكم بطريقة 

�سحيحة، لأن معرفة المو�سوع �سرط في ا�ستنب�ط الحكم.

6.يجب مراع�ة الن�سب�ط الفقهّي ب�لك�مل، ومراجعة 
الكت�ب وال�سّنة، والعمل على غرار م� كن� نعمله في ا�ستنب�ط 

�س�ئر الأحك�م الفقهية من الرجوع اإلى الكت�ب وال�سّنة.

1.اإن الإ�سالم ل يع�ر�س اأ�سل الفن، واإنم� ي�سجع عليه، 
كم� في �س�ئر مظ�هر الحي�ة الإن�س�نية.

2.اإن القراآن اأثر فني، ف�لقراءة ب�سوت ح�سن، ووزن 
الكلم�ت، وال�سجع، والت�سوير المو�سيقي في اآي�ته وا�سح.

3.لقد برز بين فقه�ئن� كب�ر الأدب�ء في مج�ل الفّن 
والأدب وال�سعر. 
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 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { 

في لقاء ح�شد من اأهالي اآذربيجان ال�شرقية 2016/20/17م.

من  مجموعة  اأي  به�  تمت�ز  التي  الكبرى  الميزة  اإّن   .1
الأقــدام،  ث�بتة  َيِقظة،  واعية،  تكون  اأن  هي  الن��س، 

اأعم�له� ون�س�ط�ته�، تعرف الطريق، ول  ُمبدعة في 

ته�ب مخ�طر الم�سيرة، وتتقّدم لالأم�م.

قلبي  اأعــمــ�ق  من  اأتــقــّدم  اأن  علّي  الــواجــب  من  اأرى   .2
ملحمة  على  الكبير  الإيــرانــّي  ال�سعب  اإلــى  ب�ل�سكر 

هذا  في  �سّطره�  التي  بهمن  من  والع�سرين  الث�ني 

الع�م .

والع�سرين  الت��سع  يوم  في  تبريز  اأه�لي  اأقــدم  لقد   .3
في  ا�ستثن�ئيً�  دورًا  لعبت  حــركــة  على  بهمن  مــن 

�سحوة ال�سعب الإيرانّي، وفي حركة ال�سعب الإيرانّي 

العظيمة.

اإن اأه�لي اآذربيج�ن وتبريز مليئون ب�ل�ّسوق والندف�ع   .4
ــ�ن والــنــ�ــســ�ط والــيــقــظــة، ومــتــواجــدون في  ــمـ والإيـ

ال�سفوف المتقّدمة للجه�د والن�س�ل.

اإن هذه الحرك�ت الجم�هيرية العظيمة؛ يجب اإظه�ره� واإع�دة تقديمه� في الفنون واأنواع البي�ن والإعالم المختلفة.  .5

حركة اأهالي تبريز في 29 بهمن
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المخططات الخا�ضة بالنظامالمخططات العامة �ضد ال�ضعب

اإن العدو ل يقبل اأن يمتلك ال�سعب الإيراني العزة والرفعة   .1
والتطور والزده�ر وامتالك الط�ق�ت العلمية والمواهب.

واختراقه�  البلد،  فــي  النتخ�ب�ت  لإلــغــ�ء  يعملون   .1
والنفوذ والتغلغل فيه�. 

عن  ــ�  اإّم الن��س،  ــ�ن  اأذه عن  الثورة  لتغييب  ال�سعي   .4
اإ�سع�فه�  خــالل  مــن  اأو  ب�لك�مل،  ن�سي�نه�  طريق 

والتقليل من اأهمّيته� لدى الن��س.

التدخل في انتخ�ب�ت مجل�س خبراء القي�دة من جهة   .4
توجيه الن��س اإلى انتخ�ب�ت اأ�سخ��س محّددين ليكون 

لهم ت�أثير في انتخ�ب الق�ئد.

الد�ستور،  �سي�نة  مجل�س  ــرارات  ــ ق فــي  الت�سكيك   .5
اأّن  ب�أنه� قرارات غير ق�نونية، ويعني ذلك  والدع�ء 

البالد �ستبقى اأربع �سنوات في ح�لة فراغ ق�نونّي. 

ك�نت الحكوم�ت الأجنبية والقوى الكبرى تعمل على   .2
اإذلل ال�سعب اإذلًل علميً� و�سي��سيً� واجتم�عيً�.

الجمهورية  يحرم  اأن  على  جهده  الــعــدّو  رّكــز  لقد   .2
الإ�سالمية من ال�سي�دة ال�سعبية الدينية.

اإن العدو يعمل ج�هدًا على اإله�ء الراأي الع�م واإغف�له   .3
عن اأهدافه.

مجل�س  ومه�م  واأهــداف  �سي��س�ت  تغيير  على  العمل   .3
ال�سورى الإ�سالمي.

مخّطط الأعداء
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9.توظيف ال�سب�ب المندفع والموؤمن. 8.حفظ الوحدة والن�سج�م.

6.الهتم�م ب�لقوى والقدرات الداخلية. 5.تقوية البالد.

3.�سحوة ال�سعب. 2.العمل لخدمة الن��س.

7.الحف�ظ على دوافع الن��س الإيم�نية.

4.الدف�ع عن الثورة.

1.العمل لنيل ر�س� اهلل تع�لى.

م�ضتلزمات تقّدم واقتدار اإيران الإ�ضالمّية

واجباتنا اتجاه الأعداء

النتب�ه  والحذر،  الحيطة  توّخي  الجميع  على  يجب   .1
وعدم الغفلة. 

التحّلي ب�لوعي واليقظة والعمل بعك�س  ال�سعب  على   .2
اإرادة الأعداء.

اإن ازدي�د ن�سبة الم�س�ركة من ال�سعب موؤ�سر اإلى اأن   .3
عزيمة  في  خلٍل  اأّي  اإيج�د  من  يتمّكنوا  لم  الأعــداء 

ال�سعب الرا�سخة.

واإعالن  ب�لنف�س  والثقة  والقتدار  القوة  امتالك  اإن   .4
اإلى  يوؤدي  لال�ستكب�ر  المع�دية  ال�س�رمة  المواقف 

ي�أ�س العدو.

اإن الثورة الإ�سالمية ق�ست على هذا الإذلل الذي ل   .5
يمكن تحّمله، ومنحت البلد وال�سعب عزة وا�ستقالًل، 

واأظهرت اإن�س�نيته.

وموالون  �سعبيون،  المجل�س  اأع�س�ء  يكون  اأن  يجب   .6
للثورة، ومحّبون لل�سعب، واعون متيّقظون لموؤامرات 

العدّو، �س�مدون ث�بتون مق�بل الأعداء.
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 خطاب اإلمام الخامنئي {

في لقاء أعضاء مجلس 
خبراء القيادة)1(

الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على �سّيدن� 

محّمد واآله الط�هرين، ولعنة اهلل على اأعدائهم اأجمعين.

 خير مقدم اأّيه� ال�س�دة الكرام والإخوة الأعّزاء!
)2(

قدمتم

الأعــّزاء،  الإخوة  اأّيه�  جميعً�  لكم  التع�زي  ب�أحّر  اأتقّدم 

هذه  تــالمــذة  فــ�أنــتــم  الط�هرة‑،  ال�سّديقة  ب��ست�سه�د 

المدر�سة.

اأع�س�ء مجل�س خبراء  )1(  خط�ب الإم�م الخ�منئي دام ظله في لق�ء 

الرابعة  لــلــدورة  ع�سر  الت��سع  الملتقى  خت�م  بمن��سبة  القي�دة، 

بت�ريخ  منهم،  جمع  بح�سور  طهران،  في  القي�دة،  خبراء  لمجل�س 

2016/03/10م، )1394/06/01هـ.�س.( و)1437/12/20هـ.ق.(.

)2(  تحّدث في بداية هذا اللق�ء كّل من اآية اهلل اليزدي رئي�س المجل�س، 

واآية اهلل ال�سيد محمود اله��سمي ال�س�هرودي ن�ئب رئي�س المجل�س، 

وقّدم كّل منهم� تقريرًا.
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خالل  الم�سم�ر:  هذا  في  م�س�ألة  اإلــى  اأ�سير  اأن  وددت 

ال�سيدة  تلك  من�قب  ذكــر  وبمن��سبة  الف�طمية،  الأيـــ�م 

الجليلة وا�ستعرا�س م�س�ئبه�، ينبغي اللتف�ت اإلى تح��سي 

العجيبة  ال�سي��س�ت  فــ�إّن  للتفرقة.  المثيرة  الم�س�ئل  طرح 

وال�سيط�نية الدولية في الوقت الراهن تهدف ج�هدة لإث�رة 

ال�سق�ق والخالف بين ال�سيعة وال�سّنة. 

حروب �شيا�شية بامتياز

ثّمة اليوم حروٌب في المنطقة، واأقوله� لكم؛ اإّن اأّيً� من 

العق�ئدية،  الــحــروب  �سنف  في  ُت�سنَّف  ل  الــحــروب  هــذه 

واإّنم� هي حروٌب �سي��سية قد ا�ستعلت نيرانه� ب�سّتى الدوافع 

ال�سي��سية والقومية واأمث�ل ذلك، ول �سلة له� ب�لدين. بيد 

يح�ول  وبريط�ني�،  وال�سهيونية  ب�أمريك�  المتمّثل  العدّو  اأّن 

اختالف�ت  اإلى  الختالف�ت  وهذه  ال�سراع�ت،  هذه  تحويل 

مذهبية، لأّنكم تعلمون ب�أّن الختالف�ت المذهبية ل تنتهي 

هذا  تحقيق  على  ن�س�عد  اأن  لن�  ينبغي  فال  ال�سهولة.  بهذه 

الهدف.

نحن اليوم، نشاهد من إخواننا أهل السّنة 

في  ويواكبوننا  جانبنا  إلى  يصطّفون  أناسًا 

الدفاع عن حرم أهل البيت، ويقّدمون الضحايا 

والشهداء.

اأن��سً�  ال�سّنة  ــل  اأه اإخــوانــنــ�  مــن  ن�س�هد  الــيــوم،  نحن 

اأهل  الدف�ع عن حرم  ويواكبونن� في  اإلى ج�نبن�  ي�سطّفون 

البيت، ويقّدمون ال�سح�ي� وال�سهداء. فقد ج�ءتني مجموعة 

من عوائل ال�سهداء المدافعين عن الحرم ومن بينهم عدد 

الذين  ال�سّنة  اأهل  الإخوان من  ال�سنية. وهوؤلء  العوائل  من 

ال�سيدة  حرم  عن  دف�عً�  الجبه�ت  اإلى  �سّب�نهم  اأر�سلوا  قد 

زينب اأو حرم اأمير الموؤمنين اأو حرم �سّيد ال�سهداء، حينم� 

ي�أتون اإلين�، وبدًل من التعبير عن اأ�سفهم، اأو اإبداء ُحزنهم 

يعّبرون عن فخرهم  و�سكواهم،  اإظه�ر عت�بهم  اأو  واألمهم، 

واعتزازهم ل�ست�سه�د ولدهم في هذا الطريق، اأفهل ينبغي 

لن� اأن نلحق بهوؤلء الأذى والألم؟ وهل يجب علين� اأن نفعل 

م� من �س�أنه اإق�س�وؤهم عّن�؟ هذه نق�ط ه�ّمة واأ�س��سية. واإّن 

الدينّيين  العلم�ء  لمجتمع  الأ�س��سية  الأولوي�ت  من  واحدة 

اإمــرار  �سهولة،  وبكل  اأيدين�  على  يتّم  اأن  دون  الحوؤول  هي 

تنفيذه�  وال�سه�ينة  الأمريكيون  يح�ول  التي  الم�س�ريع 

بم�سّقة. وهذا م� يجب عليكم اأن تتنّبهوا له. 

لقد عمد علم�ء ال�سّنة في مح�فظة �سي�ست�ن وبلو�س�ست�ن 

واإذا  النــتــخــ�بــ�ت،  فــي  الم�س�ركة  على  الن��س  حــّث  اإلـــى 

ب�أّنكم   - اليوم   - يهددونهم  اأخــذوا  التكفيرية  ب�لجم�ع�ت 

لكونهم  وذلك  النتخ�ب�ت؛  �سبيل  في  العون  قّدمتم  لم�ذا 

تع�دي  ل  التكفيرية  ف�لجم�ع�ت  الأمــر.  هذا  على  �سّجعوا 
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كل  وتع�دي  الإ�سالمّي،  النظ�م  تع�دي  بل  وح�سب،  ال�سيعة 

من يقّدم العون والم�س�عدة للنظ�م الإ�سالمّي، وهذا اأمٌر ل 

بّد من اللتف�ت اإليه. ولط�لم� ذكرُت ب�لطبع، اأّنه ل اإ�سك�ل 

من بي�ن الم�س�ئل الت�ريخية مع مراع�ة الموازين واللتزام 

اأّن  بيد  العتب�ر،  بنظر  اله�مة  الم�س�لح  واأخــذ  بـــ�لأدب، 

اليوم من  تعتبر  البغ�س�ء،  واإث�رة  الفرقة  بّث  الحيلولة دون 

اأّمه�ت الم�س�ئل التي يجب التركيز عليه� والهتم�م به�.

مجل�س جديد لخبراء القيادة

اجتم�عكم في هذا اليوم، يعّد اآخر اجتم�ع لأطول دورة 

في مجل�س الخبراء. وخالل هذه ال�سنوات - التي تبلغ نحو 

ت�سع �سنين كم� ذكر �سم�حة ال�سيخ اليزدي ]رئي�س مجل�س 

واأنجز  اجتم�ع�ت،  المجل�س  هذا  عقد   - القي�دة[  خبراء 

 لالآث�ر. كم� وقد 
ً
، وتداول اأبح�ثً� ه�ّمة، واأ�سحى من�س�أ مه�مَّ

افتقد مجموعة من الأع�س�ء، ويبدو - بح�سب التقرير الذي 

اأع�س�ء  من  ع�سوًا  ع�سر  �سبعة  زهــ�ء  هن�ك  اأّن   - لي  ُرفــع 

ال�سنوات.  الدني� على مّر هذه  المجل�س قد رحلوا عن  هذا 

وعلى هذا الغرار اأي�سً� �ستكون الدورة الجديدة التي �سوف 

ت�سرع بعمله�، وهذا هو ح�ل الدني�، حيث ي�سل البع�س اإلى 

البق�ء  ع�لم  ب�ّتج�ه  الب�سر  اأبن�ء  وحركة  الأخيرة،  المحطة 

حركة دائمة متوا�سلة، وهذا اإّنم� يدّل على قدرة اهلل وعلى 

التقدير الإلهّي. فلنراقب اأنف�سن�، ولن�ستغفر لأولئك الأعزاء 

الــدورة،  هذه  في  �س�ركوا  قد  ك�نوا  مّمن  عّن�  رحلوا  الذين 

وبذلوا الم�س�عي والجهود فيه�.

واأخ�ّس ب�لذكر المرحوم ال�سيخ الطب�سي )ر�سوان اهلل 

اهلل  )ر�ــســوان  الخزعلي  ال�سيخ  والمرحوم  عليه(،  تع�لى 

ممن  ال�س�لح�ن،  َخـــوان 
َ
الأ هــذان  ك�ن  فقد  عليه(،  تع�لى 

اأهل الخبرة بكّل م�  ح�فظ في مجل�س الخبراء على مك�نة 

في الكلمة من معنى، وخرج� من هذا الختب�ر بنج�ح حقً�.

ب�شاطة عي�س ال�شيخ الطب�شي

اإّن المرحوم ال�سيخ الطب�سي )رحمة اهلل عليه( المعروف 

والكبت،  القمع  فترة  في  الجه�دّي  بت�ريخه  غ�لبيتكم  لدى 

المقد�سة،  الــر�ــســويــة  الــرو�ــســة  فــي  ذلــك  بعد  وبــخــدمــ�تــه 

ل  بــ�رزة  ب�سم�ت  يّت�سف  ك�ن  الثورة،  ق�س�ي�  مجموعة  وفي 

ي�ستطيع المرء اأن يغ�ّس الطرف عنه� - رحمة اهلل على هذا 

الرجل العظيم وهذا الأخ العزيز لن� - ففي اأحلك الظروف 

واأعلنه� جه�رًا  الثورية  واأ�سّده� خطورة، ح�فظ على مك�نته 

ا�ستعلت  التي  الفتنة  خ�سّم  وفي  به�.  و�سّرح  عليه�  واأ�سّر 

و�سط  اإلى  ونزل  ج�نبً�،  التحفظ�ت  كّل  ترك  2009م،  ع�م 

ذلك.  ونحو  والمج�مالت  ال�سداق�ت  عن  وتخّلى  ال�س�حة، 

اإن�س�نً�  ك�ن  فلقد  كثيرة؛  مواطن  في  منه  �س�هدن�ه  م�  وهذا 

�سريحً� موؤمنً� ح��سمً�. وهذه هي الأمور التي تبقى في بن�ء 

التي  وهــي  حي�تهم،  ت�ريخ  �سن�عة  وفــي  الأفـــراد  �سخ�سية 
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تبقى في الح�س�ب�ت الإلهية. ثّم اإّن حي�ة هذا الرجل الموؤمن 

ف�رق  فقد  للم�سوؤولية،  تقّلده  فترة  طيلة  تتغّير  لم  والجليل 

الحي�ة في نف�س ذلك المنزل الذي لط�لم� كّن� نترّدد اإليه قبل 

الثورة، وبنف�س الأث�ث المنزلّي. والكنب�ت التي ك�ن يمتلكه� 

في داره - في تلك الأي�م التي لم نكن نعرف كيف نجل�س على 

الكنب�ت - منذ 40 اأو 45 ع�مً� بقيت نف�سه� في بيته ي�ستفيد 

منه�، فلم يو�ّسع و�سع معي�سته، ولم ت�سطبغ حي�ته ب�ل�سبغة 

الأر�ستقراطية. وهذه ب�لت�لي تترك اآث�ره� في نفو�س الن��س. 

اأه�لي  وّدع  كيف  راأيتم  �سده،  المكّثف  الإعــالم  كل  ورغــم 

ال�سيخ  المرحوم  جــنــ�زة  ت�سييع  فـــ�إّن  الــرجــل.  هــذا  م�سهد 

الطب�سي وال�سالة عليه، ك�نت ت�س�هي اأكبر الم�سيرات التي 

تنطلق في م�سهد، حيث �س�هدن� ذلك ال�سحن الكبير جدًا، 

يكن  لم  اإذ   - م�سهد  اأه�لي  من  وكّلهم  ب�لح�سود،  مليئً�  ك�ن 

الزوار قد ح�سروا في  اإّن  نقول  زي�رة، حّتى  المو�سم مو�سم 

هذه المرا�سم. كاّل، بل ك�نوا من اأه�لي م�سهد، حيث ج�وؤوا 

تقديرًا وعرف�نً� للجميل. فرحمة اهلل على هذا الفقيد العزيز.

موقف المرحوم ال�شيخ الخزعلي

واأم� المرحوم ال�سيخ الخزعلي )ر�سوان اهلل تع�لى عليه( 

فقد اأّدى امتح�نً� من نوع اآخر، ك�ن في غ�ية ال�سعوبة، حيث 

ثبت على كلمته وعلى نهج الثورة، ووقف بكل �سراحة وب�س�لة 

عندم� امُتحن ب�لمقّربين والمنت�سبين اإليه. ولط�لم� حّدثني 

م�س�ئل  وهن�ك  مدّون�تي،  وفــي  �سدري  في  �ُسّجلت  بــ�أمــوٍر 

وهذه  الآخـــرون.  و�سمعه�  الع�م  المالأ  على  طرحه�  كثيرة 

الثورية  ثمنً� وقيمة، وتجعل حركته  الإن�س�ن  التي تمنح  هي 

تع�لى  اهلل  ن�س�أل  عليهم.  اهلل  رحمة  ومعنى.  م�سمون  ذات 

َبْيَن  واِقَفٌة  ِبَنْف�ضي  ّني 
َ
»َكاأ ورحمته.  بر�سوانه  يتغّمدهم  اأن 

ْهُلُه 
َ
ْنَت اأ

َ
لي َعلَْيَك، َفُقْلَت ما اأ َظلَّها ُح�ْضُن َتَوُكّ

َ
َيَدْيَك َوَقْد اأ

. نرجو اهلل �سبح�نه وتع�لى اأن يجعلهم 
)1(

ْدَتني ِبَعْفِوَك« َوَتَغَمّ

.
)2(

من الم�سمولين بهذه الفقرة من المن�ج�ة ال�سعب�نية

انتخابات متاأّلقة

المع�ني  عميقة  الع�ّم  هذا  في  فك�نت  النتخ�ب�ت  واأّمــ� 

والأعــمــ�ل  ُبــِذلــت  التي  الجهود  كــّل  ورغــم  الأهمية.  ب�لغة 

من  والتقليل  فيه�  للت�سكيك  النتخ�ب�ت  �سد  مور�ست  التي 

اأهميته�، �س�رك في كلت� النتخ�ب�ت 34 مليون ن�خب، وهذا 

يعني في الحقيقة اأّن ال�سعب الإيرانّي قد اأدخل زه�ء �سبعين 

مليون ورقة ت�سويت في �سن�ديق القتراع، وهو اأمٌر في غ�ية 

ال�س�حة.  ت�أّلقوا حقً� في هذه  والن��س قد  القيمة والأهمية، 

تعتبر  القــتــراع،  لهم  يحّق  مّمن  ب�لم�ئة   62 ي�س�رك  فــ�أن 

تحقيق  الح�سنة،  ب�لأعم�ل  الإقب�ل  مو�سى،  بن  علّي  ابن ط�وو�س،    )1(

الإعــالم  مكتب  ن�سر  قــم ،  الأ�سفه�ني،  قيومي  جــواد  وت�سحيح 

الإ�سالمي ، 1418 هـ. ، ط 1 ، ج 3، �س 296.

)2(  تحّدث �سم�حته { بهذه الكلم�ت وقد غ�ّس بعبرته.
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اإذا م� قورنت ب�أكثر البلدان؛ ل ببع�سه�  ن�سبة مئوية ع�لية 

ت�سل  لــم  بلغتني،  التي  التق�رير  وبح�سب  ب�أكثره�.  بــل 

الع�سرة  الأعــوام  خالل  اأمريك�  في  الن��س  م�س�ركة  ن�سبة 

النتخ�ب�ت  �ــســواٌء  النتخ�ب�ت؛  مختلف  في  المن�سرمة، 

الني�بية اأو الرئ��سية، اإلى اأربعين ب�لم�ئة على الإطالق. ف�إّن 

الم�س�ركة الجم�هيرية ذات مغزى عميق، والن��س قد  هذه 

�سّجلوا ثقتهم ب�لنظ�م الإ�سالمّي بكّل م� تحمله الكلمة من 

معنى، واأثبتوا ذلك عملّيً�. هذه واحدة من النق�ط اله�مة.

ح�شور ال�شيخ م�شباح قيمة للمجل�س

ب�أّنه في جميع النتخ�ب�ت هن�ك من يخرج ا�سمه  علمً� 

ولهذا  ا�سمه،  يخرج  ل  من  وهن�ك  القتراع،  �سن�ديق  من 

الأمر اأ�سب�ٌب مختلفة. ومن هذا المك�ن اأرى من ال�سرورّي 

اأن اأتقّدم ب�ل�سكر لأولئك الذين ح�سروا في هذه الدورة التي 

ط�لت ت�سعة اأعوام، وبذلوا جهودهم وم�س�عيهم ولي�س لهم 

علم�ئن�  من  البع�س  ب�أّن  علمً�  الـُمقبلة.  الدورة  في  ح�سوٌر 

م�س��س  اأّي  انتخ�بهم  عدم  اأو  انتخ�بهم  يم�ّس  ل  الأعــالم 

ب�سخ�سّيتهم، وهن�ك البع�س مّمن ينتفع مجل�س الخبراء من 

ح�سورهم، ل اأن يزيدهم ح�سورهم في هذا المجل�س ف�ئدة 

ال�سيخ  اأو  اليزدي  ]محمد[  ال�سيخ  �سم�حة  اأمث�ل  ونفعً�. 

م�سب�ح ]اليزدي[، ي�سفي ح�سورهم على مجل�س الخبراء 

المجل�س ل  في  والــوزن، وعدم ح�سورهم  الثقل  مزيدًا من 

لهذا  خ�س�رة  ُيعّد  بل  �سرر،  اأّي  بهم  يلحق  اأن  في  يت�سّبب 

اإلى  تعود  لالأفراد  الب�رزة  ال�سخ�سية  ف�إّن  نف�سه.  المجل�س 

اهلل  ون�س�أل  كم�  المعنوية.  وثروتهم  ور�سيدهم  معنوي�تهم 

كّل من دخل حديثً�  ب�لتوفيق على  يمّن  اأن  وتع�لى  �سبح�نه 

اإلى هذه الدورة ولم يكن �س�بقً�، وعلى ك�ّفة اأع�س�ء مجل�س 

الخبراء ب�إذنه وم�سيئته.

�شمات انتخاباتنا 

 - النتخ�ب�ت  هذه  ومنه�   - بلدن�  في  لالنتخ�ب�ت  اإّن 

�سم�ت وخ�س�ئ�س عّدة. و�سوف اأ�ستعر�س منه� م� اأرى فيه 

ة. اأهّمية خ��سّ

الندف�ع والرغبة

التن�ف�سية

الأمن وال�ستقرار

النزاهة والأم�نة

ال�سلوك ال�سريف للخ��سرين

�ضمات انتخاباتنا
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1- الم�ضاركة بحرية واندفاع ورغبة

الم�س�ركة  تج�ه  �سلوكهم  في  اأحــرار  الن��س  اأّن  الأولــى؛ 

في هذه النتخ�ب�ت، وفي �س�ئر النتخ�ب�ت التي ُتجرى في 

بلدن�. ولكّنه� في بع�س البلدان، وحّتى في البلدان الغربية 

- الأوروبية منه� وغير الأوروبية - م�س�ألة اإجب�رية، ومعنى 

واأّم�  لهم.  مكلف  النتخ�ب�ت  في  الم�س�ركة  عدم  اأّن  ذلك 

والن��س  ثمن،  اأي  يكّلف  ل  الم�س�ركة  عدم  فــ�إّن  بالدن�  في 

وراء  ذلك  في  وي�سيرون  ورغبة،  واندف�ع  بحرية  ي�س�ركون 

الفكر الذي يحملونه. وهذا اأمٌر ب�لغ الأهمية.

2- التناف�ضية 

والنقطة الث�نية؛ التي تّت�سم به� اأغلب انتخ�ب�تن�، وهذه 

النتخ�ب�ت اأي�سً� ب�سكل جلّي ووا�سح، هي الط�بع التن�ف�سي 

اإّن هذه النتخ�ب�ت  لالنتخ�ب�ت. ولقد ح�ول البع�س القول 

هذه  اّتخذت  بل  الواقع،  يخ�لف  قوٌل  وهذا  تن�ف�سية،  غير 

مختلف  فيه�  �ــســ�رك  حيث  تن�ف�سيً�،  ط�بعً�  النتخ�ب�ت 

متنوعة،  و�سع�رات  وعن�وين  بــرايــ�ت  والأفـــراد  التي�رات 

الفر�سة  والتلفزيون  الإذاعـــة  ومنحت  ــم،  اآراءهـ وطرحوا 

ال�سورى  مجل�س  مر�ّسحو  وق�م  الخبراء،  مجل�س  لمر�ّسحي 

الإ�سالمّي بمم�ر�سة الدع�ية النتخ�بية في مدنهم، وبذلوا 

النتخ�ب�ت  فـــ�إّن  هن�؛  ومــن  ــك.  ذل فــي  جهدهم  ق�س�رى 

تن�ف�سية ب�لك�مل، والن�تج منه� ك�ن ح�سيلة من�ف�سة ت�مة.

3- الأمن وال�ضتقرار

تعّد  والتي  ب�للتف�ت؛  الجديرة  الأخرى  اله�مة  وال�سمة 

وال�ستقرار  الأمــن  �سي�دة  هي  حقً�،  اهلل  �سكر  مواطن  من 

بع�س  تحمل  التي  الأم�كن  في  النتخ�ب�ت، حّتى  اأجواء  في 

الختالف  كوجود  الختالف،  لن�سوب  والمحّفزات  الدوافع 

والتن�ف�س بين القومّي�ت وبين المدن، وهذا م� له وجوده في 

ك�ّفة اأنح�ء البالد، وعلى الرغم من ذلك لم تقع اأّي ح�دثة 

مّرة. وهذا ب�لطبع، وا�سٌح ب�لن�سبة اإلى المدن الكبيرة وم� 

البالد  اأطــراف  في  حّتى  كذلك  ك�ن  الأمــر  ولكّن  �س�بهه�. 

اأي�سً�، اإذ لم يطراأ اأّي حدث يعّكر اأجواء النتخ�ب�ت، ويوؤّدي 

اإلى خ�س�ئر في الأرواح ل قّدر اهلل. ولكم اأن تالحظوا انعدام 

الأمن في البلدان المحيطة بن� �سرقً� وغربً� و�سم�ًل وجنوبً�. 

انتخ�ب�ت  اإجــراء  ي�ستطيعون  ل  اأّنهم  هــذا  من  اأق�سد  ول 

�سليمة  بحي�ة  ينعمون  ل  اإّنهم  بل  وح�سب،  ونزيهة  ه�دئة 

اأّنه  يعلم  ل  داره  من  يخرج  حين  ف�لمرء  اأي�سً�.  وم�ستقّرة 

في  تقريبً�  ال�س�ئدة  الأو�س�ع  هي  هذه  ل.  اأم  اإليه�  �سيعود 

البلدان المحيطة بن� من انعدام الأمن. وفي بلدن�، والحمد 

هلل، تق�م انتخ�ب�ت بهذه العظمة، وبهذه الم�س�ركة الوا�سعة، 

حّتى اإّن الن��س في طهران �س�ركوا منذ الث�منة �سب�حً� وحّتى 

الدوائر النتخ�بية  الليل - ففي بع�س  الث�نية من منت�سف 

بطهران، كم� في التق�رير التي بلغتني، �س�رك الن��س واأدلوا 

41



الث�نية  وحّتى  بل  م�س�ًء،  ع�سرة  الث�نية  اإلــى  ل  ب�أ�سواتهم 

من منت�سف الليل ك�نوا ي�أتون ويذهبون -  بمنتهى الهدوء 

لبلدن�  ويعتبر  الأهمية،  في  والأمن. وهذا غ�ية  وال�ستقرار 

ر�سيدًا ونعمة اإلهية كبرى، فلنعرف قدره�. ومن هن� يتحّتم 

توفير  من  تمّكنوا  الذين  اإلى  ب�ل�سكر  نتقّدم  اأن  حّقً�  علين� 

هذا الأمن لن�، بم� فيهم وزارة الداخلية، وقوات ال�سرطة، 

هذا  في  �س�هم  من  وكّل  التعبئة،  وقوات  الثورّي،  والحر�س 

المو�سوع.

4- النزاهة والأمانة

ح�ل  هي  كم�  النتخ�ب�ت؛  لهذه  الأخــرى  والخ�سو�سية 

ومعنى  والأم�نة؛  النزاهة  هي  عندن�،  الأخــرى  النتخ�ب�ت 

جريت ب�سورة نزيهة، وهذا مخ�لف 
ُ
ذلك اأّن النتخ�ب�ت قد اأ

ــرّوج له الأعـــداء دومــً� على مــّر هــذه الأعــوام.  تم�مً� لم� ي

من  القتراب  عند  الترويج  هذا  وتيرة  تت�س�عد  م�  وغ�لبً� 

حيث  وغ�ّس،  خي�نة  ُترتكب  اإّنــه  ق�ئلين  النتخ�ب�ت،  موعد 

، ويخرج منه� ا�سم  يدخل في �سن�ديق القتراع ا�سم �سخ�سٍ

يرّدده�  م�  ودومــً�  �سمعتموه�،  اأقــواٌل  وهــذه  اآخــر!  �سخ�س 

في  ويكّرره�  الآخــر  البع�س  ويعيده�  الخ�رج،  في  البع�س 

نزيهة،  النتخ�ب�ت  ك�نت  فقد  هــذا  ومــع  اأي�سً�.  الــداخــل 

اأثبت  م�  وهــذا  ــدوام.  ال على  نزيهة  ك�نت  بل  هلل،  والحمد 

بطالن قول وعمل اأولئك الذي اعتبروا في فترة م� بطالن 

تلك  واأّججوا  2009م،  �سنة  في  حدث  ك�لذي  النتخ�ب�ت، 

اأّنهم  ذلك  في  وال�سبب  للبالد،  والرهيبة  الم�سّرة  الفتنة 

بل ك�نت  النتخ�ب�ت. كاّل،  نزاهة  بتهمة عدم  البلد  ر�سقوا 

الــدورات  في  الح�ل  وكذلك  نزيهة،  تــزال  وم�  النتخ�ب�ت 

ال�س�بقة وفي �سنة 2009م و2005م، فقد ك�نت النتخ�ب�ت 

النتخ�ب�ت  ت�سقط  ولــم  وال�سالمة،  ب�لنزاهة  تّت�سم  فيه� 

عن النزاهة مطلقً�. اأجل، قد يتّم التالعب بع�سرة اأ�سوات 

وفي  الزواي�  زاوية من  في  م�ئة �سوت  اأو  �سوتً�  اأو ع�سرين 

�سندوٍق من ال�سن�ديق؛ �سواء عن غفلة اأو عن ق�سد، ولكن 

التغيير في  اإلى  توؤّدي  اأّي حركة منّظمة  ل توجد في بالدن� 

نت�ئج النتخ�ب�ت، ل في الم��سي ول في الح��سر، ويحدون� 

الأمل اأن ل تحدث اأبدًا في الم�ستقبل اأي�سً�، اإن �س�ء اهلل.

5- ال�ضلوك ال�ضريف للخا�ضرين

في  وتجّلت  و�سوح  بكّل  ظهرت  التي  الأخــرى؛  والنقطة 

تم�مً�  والنبيل  ال�سريف  ال�سلوك  هــي  النــتــخــ�بــ�ت،  هــذه 

ق�م  فلو  الأ�سوات.  اأغلبّية  على  يح�سلوا  لم  الذين  لأولئك 

الأبواق  في  والتحّدث  والعت�ب  وال�سكوى  ب�لعترا�س  هوؤلء 

]الإعالمية[، لرتبك الو�سع ول�س�دت البلبلة وال�سطراب�ت 
ب�لت�أكيد. ولقد عّبر �سم�حة ال�سيخ اليزدي )اأدام اهلل بق�ءه( 

فرحه  عن  �س�بقً�-  ق�له�  كم�   - الجتم�ع،  هذا  بداية  في 

وابته�جه ور�س�ه، وب�رك للذين ف�زوا في النتخ�ب�ت، وهذه 
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م�س�ئُل في غ�ية الأهمية والعظمة والقيمة، وقيٌم ل بّد من 

والذميم  الرذيل  ال�سلوك  خالف  على  هذا  قدره�.  معرفة 

م�  2009م،  �سنة  في  الأ�سوات  يحرزوا  لم  الذين  لأولئك 

ال�سوارع،  اإلى  الن��س  ويجّروا  ال�سجيج،  يثيروا  اأن  اإلى  اأّدى 

البلد  ويكّلفوا  وال�ستب�ك،  المواجهة  اإلــى  الأمــور  وي�سوقوا 

ثمنً� ]ب�هظً�[، وُيطّمعوا العدّو، ويمنحوه الجراأة والج�س�رة؛ 

الذي  هو  وتع�لى  �سبح�نه  اهلل  واإّن  ب�لفعل.  تحّقق  م�  وهذا 

اأخمد نيران تلك الفتنة، واإّل ف�لفتنة التي اأّججوه� لم تكن 

�سغيرة. هذه اأي�سً� خ�سو�سية اأخرى.

اإّنني؛ لم اأذكر ا�سم وزارة الأمن من �سمن الذين �س�هموا 

م�س�همة ج�ّدة في اإحالل الأمن لالنتخ�ب�ت، واأعتذر منهم 

في  موؤّثرًا  ح�سورًا  ب�لت�أكيد  ك�ن  ح�سورهم  ف�إّن  ذلك،  عن 

تكري�س الأمن والحوؤول دون بروز بع�س الأحداث التي ك�ن 

من الممكن وقوعه�.

ال�شعب والنظام؛ ل قطبية

من  الج�نب  هــذا  ح�سيلة  فــي  نقوله  اأن  يمكن  مــ�  اإّن 

الحديث، هو: 

قد  االنتخابات،  هــذه  في  الشعب  أّن 

وتبعّيـته  اإلسالمّي  بالنظام  ثقته  أبــدى 

اإلسالمية،  للجمهورية  تابع  أّنه  وأثبت  له، 

وفق  ويعمل  ويتصّرف  بقوانينها،  ويؤمن 

من  كبير  جانب  على  وهذا  القوانين،  هذه 

األهمية، وهو يقف ]موقفًا[ مخالفًا تمامًا مّما 

يهدف إليه أعداؤنا من خلق قطبية ثنائية بين 

من  والشعب  جانب،  من  والنظام  الحكومة 

جانب آخر.

ب�لنزول  بل  ب�لقول،  ل  ذلك  بطالن  اأثبتوا  قد  والن��س 

اأثبتوا ذلك من قبل، من خالل  اإلى ال�س�حة، كم� ك�نوا قد 

م�س�ركتهم الح��سدة في م�سيرة الث�ني والع�سرين من بهمن 

العظمة، وبذلك  بتلك  الإ�سالمية[،  الثورة  انت�س�ر  ]ذكرى 
الوعي والندف�ع. هكذا هم الن��س حقً�.

أخفقت  فقد  الحّظ،  ولحسن  هنا،  ومن 

مساعي العدّو الرامية إلى إسقاط االنتخابات 

االنتخابات  ُأجريت  حيث  واالعتبار،  القيمة  عن 

بكامل قيمتها واعتبارها.
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اإحراز الأهلية �شرط 

اأّن البع�س  ثّمة نقطة اأخرى ُتطرح في هذا المج�ل، وهي 

- ول بّد من القول تبعً� للعدّو من غير ق�سد وعلم - يوّجهون 

جملة من الإ�سك�لت لمجل�س �سي�نة الد�ستور - واإني حقً� اأوّجه 

بجّد  عمله  المجل�س  هذا  اأنجز  فلقد   ،- هــوؤلء  لأمث�ل  عت�بي 

مجل�س  مك�ن  اأي�سً�  اأنتم  كنتم  ولو  بليغ.  وجهد  حثيث،  و�سعي 

هذا  على  ك�ن  فلقد  ذلــك.  غير  عملتم  لم�  الد�ستور،  �سي�نة 

يومً� - كم�  األف ملّف خالل ع�سرين   12 ين�ق�س  اأن  المجل�س 

اأ�س�ر اإلى ذلك �سم�حة ال�سيد ]محمود اله��سمي[ ال�س�هرودي 

ن�بٌع  اإ�سك�ٌل  وهــذا   .- القي�دة[  خبراء  مجل�س  رئي�س  ]ن�ئب 
تلك  لرتفعت  الق�نونّي،  الإ�سك�ل  هذا  اأزيل  ولو  الق�نون،  من 

الق�نونّي  الإ�سك�ل  هذا  نكتب  فلم�ذا  عليه.  المترّتبة  الم�سكلة 

ب��سم مجل�س �سي�نة الد�ستور؟ اإّن ال�س�دة يتحّدثون عن اإحراز 

الأهلية وعدمه، واإّني لأعجب مّم� يقوله البع�س. ف�إّنكم جميعً� 

دون  من   ، �سخ�سٍ ت�أييد  يمكن  اأفهل  والعلم،  الف�سل  اأهل  من 

يمكنكم  وهل  م�سوؤولية؟  لتوّلي  توؤّهله  التي  ال�سرائط  اإحــراز 

بهذه  للنهو�س  فيه  الق�نونية  ال�سرائط  اإحراز  دون  ت�أييده من 

المهمة؟ وهل �سيكون لديكم جواب اأم�م اهلل �سبح�نه وتع�لى؟ 

�سي�نة  مجل�س  محّل  تحّلون  كنتم  اإذا  فيم�  ذلك  يمكنكم  ل 

�سوى  له  مفّر  ل  بــ�لإحــراز،  المجل�س  يقم  لم  فــ�إن  الد�ستور. 

رف�س  اإلى  ب�لطبع  �سيوؤول  وهذا  الأهلية،  اأحرز  لم  اإّني  القول 

ال�سخ�س، ولي�س هذا ب�لإ�سك�ل الذي يمكن اإيراده على مجل�س 

اإحراز  للمجل�س فر�سة  تتوافر  اأن  اأردتم  ولو  الد�ستور.  �سي�نة 

ذكرن�  ولط�لم�   - واإ�سالحه  الق�نون  بتعديل  عليكم  الأهلية، 

يفكرون في هذه  البع�س ح�ليً�  واأخذ  فيم� م�سى،  الأمر  هذا 

الق�سية -  لعّلهم يتمّكنون، اإن �س�ء اهلل، من تعديل الق�نون - 

واأر�سلن�ه�  الع�ّمة لالنتخ�ب�ت،  ال�سي��س�ت  ب�أّنن� طرحن�  علمً� 

للدرا�سة  وخ�سعت  النظ�م،  م�سلحة  ت�سخي�س  مجل�س  اإلــى 

والنق��س، ولو تّم اإنج�ز عمٍل �سحيٍح ب�ل�ستن�د اإليه� فال كالم 

في ذلك - ولكن ل تغيير في الأو�س�ع بهذا الق�نون الموجود 

ح�ليً�، ومجل�س �سي�نة الد�ستور ل من��س له، ول ي�ستطيع ت�أييد 

من لم ُيحرز فيه �سروط الأهلية، ول بّد له من اإحرازه�.

الأعداء وت�شويه مجل�س �شيانة الد�شتور

هذا  وفي   ،
)1(

م�س�در اأربعة  ذكر  الق�نون  اإّن  تقولون  اإّنكم 

الم�س�در  هــذه  ذكــر  اأّنـــه  فلنفتر�س  ولكن  ب�لطبع،  نق��ٌس 

لكت�س�ب المعلوم�ت. فلو كنَت اأنَت م�سوؤوًل، واّطلعت عن طريق 

معّين على فقدان اأهلية هذا ال�سخ�س، هل يمكنك ت�أييده؟ ل 

يمكنك ذلك، ول يوجد لديك جواب اأم�م اهلل �سبح�نه وتع�لى. 

فلم�ذا ُي�سنُّ كّل هذا الهجوم على مجل�س �سي�نة الد�ستور؟

المراكز الأربعة لال�ستعالم عن اأهلية المر�سحين لمجل�س ال�سورى   )1(

الهوية  ت�سخي�س  الق�س�ئية،  ال�سلطة  الأمن،  وزارة  الإ�سالمي هي: 

في ال�سرطة، نظ�م الت�سجيل المدني.
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مجل�س  في  ُرف�سوا  م�  اإذا  ي�ست�وؤون  البع�س  بــ�أّن  علمً� 

�سي�نة الد�ستور، وهذا ال�ستي�ء مقبوٌل ويمكن اإدراكه. واأن� 

اأي�سً� قد اأت�أّلم اإذا م� قيل لي ب�س�أن مهّمة معّينة »اإّنك غير 

موؤّهل له�«. ولكن حينم� ينت�بن� ال�ستي�ء والألم، هل ينبغي 

وك�ن  الإن�س�ن  امتع�س  اإذا  وال�سخب؟  ال�سجيج  اإثــ�رة  لن� 

واإّن  الطريق.  بذلك  يتو�ّسل  اأن  عليه  ق�نونّي،  هن�لك طريق 

مّم� يثير عجبي، هو اأّن البع�س يت�سّدى للكت�بة في ال�سحف 

القبيل  هذا  من  بمم�ر�س�ت  ويقوم  وهن�ك،  هن�  وين�سره� 

متهّجمً� على مجل�س �سي�نة الد�ستور ب�أّنكم لـَِم رف�ستموني، 

مع اأّني كنُت �س�لحً� وموؤّهاًل؟ جّيد جّدًا، ف�إّنك �س�لح، ولكن 

الأمــر،  هذا  في  الد�ستور  �سي�نة  مجل�س  اأخط�أ  قد  ك�ن  لو 

الملقى على ع�تقه  دوره  ب�أداء  ليقوم  اإليه،  ترجع  اأن  عليك 

يمكن  ل  المرجّوة،  النتيجة  تح�سل  لم  واإن  للق�نون.  وفقً� 

النيل من مجل�س �سي�نة الد�ستور.

ِقَبل  من  للتشويه  تعّرضت  التي  الرئيسية  المراكز  أحد  هو  المجلس،  هذا  بأّن  الجميع  وليعلم 

االستكبار منذ انطالق الثورة اإلسالمية. فإّن أحد أهم المراكز التي حاول الجهاز اإلعالمّي الشيطانّي 

الصهيونّي األمريكّي االستكبارّي منذ انبثاق الثورة النيل منه، هو مجلس صيانة الدستور. فال ينبغي 

لنا أن نساعدهم على ذلك، ونقوم نحن أيضًا باإلساءة إلى هذا المجلس لهذا السبب.

توجد  اأو  المج�ل،  هذا  في  �سك�وى  لن�  تكون  قد  اأجــل، 

اأن  ل  الم�سكلة،  نطرح  اأن  المفتر�س  ولكن  م�سكلة،  هن�ك 

ت�سويه  لن�  يجوز  فال  الد�ستور.  �سي�نة  مجل�س  �سمعة  ن�سّوه 

�سي�نة  مجل�س  اإلــى  اإ�ــســ�ءة  واأّيــمــ�  الق�نونّي.  المركز  هــذا 

الد�ستور تعتبر حقً� عماًل غير اإ�سالمّي، وغير �سرعّي، وغير 

ق�نونّي، وغير ثورّي.

وظائف مجل�س الخبراء

التبيين ال�سريحالهتم�م ب�سوؤون الن��سمجل�س ثوري

وظائف مجل�س الخبراء
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اأوًل: مجل�س ثورّي قوًل وعماًل

ع منهم، والآن قد  لقد ت�أّلق الن��س حقً� واأنجزوا م� ك�ن ُيتوقَّ

ح�ن دورن�؛ اأي دور مجل�س الخبراء لأن يعمل بوظ�ئفه، وكذلك 

دور مجل�س ال�سورى الإ�سالمّي لأن ينه�س بواجب�ته، واأي�سً� دور 

في  واجب�ت  فهن�ك  تك�ليفه�.  تــوؤّدي  لأن  المحترمة  الحكومة 

اأعن�قن�. اإذ اإّن الن��س قد نزلوا اإلى ال�س�حة، وحّددوا نّوابهم. 

ومجل�س الخبراء - ب�عتق�دي - هو المك�ن الأهّم الذي ل بّد واأن 

ينظر اإلى وظ�ئفه. ولو اأردُت اأن األّخ�س ذلك في كلمة واحدة، 

اأقول اإّن على مجل�س الخبراء اأن يبقى ثوريً� في ذاته وثوريً� في 

الأمر. وهن�ك كلم�ت  فكره وثوريً� في عمله. هذا هو خال�سة 

كثيرة يمكن اإطالقه� في تف�سير هذا المو�سوع؛ منه� اأن تجعلوا 

اهلل في انتخ�ب الق�ئد الم�ستقبلّي ُن�سب اأعينكم. ف�إّن احتم�ل 

اأن ُتبتلى هذه الدورة، التي �ست�سرع بعمله� حديثً�، بهذا الختب�ر 

لي�س ب�لحتم�ل القليل. ففي ذلك الوقت الذي يتعّين فيه اختي�ر 

ويجب  والمج�مالت،  التحّفظ�ت  عن  التخّلي  ينبغي  الق�ئد، 

التوّجه اإلى اهلل، والهتم�م ب�أداء الواجب، واأخذ متطّلب�ت البلد 

هذه  الأ�س��س.  هذا  على  الق�ئد  اختي�ر  فليتّم  العتب�ر.  بنظر 

والتق�سير  مراقبين.  فليكونوا  ب�عتق�دن�،  الأهّم  الوظيفة  هي 

في هذه المرحلة وفي هذه الوظيفة الكبرى، �سيوؤّدي اإلى بروز 

م�سكلة في اأ�س��س العمل. هذه هي الق�سية الأهّم التي يجب اأن 

تحظى ب�هتم�م كبير.

ثانياً: الهتمام ب�ضوؤون النا�س

علمً� ب�أّن هن�ك، م� �سوى هذا الواجب، واجب�ت اأخرى 

تقع على ع�تق مجل�س خبراء القي�دة. وكم� اأ�س�ر ال�س�دة، ف�إّن 

وال�سخ�سي�ت  والأعالم  العلم�ء  يت�أّلف من  الخبراء  مجل�س 

الب�رزة في المح�فظ�ت، وبو�سعهم اأن يوؤّثروا، واأن ي�ستمعوا 

اإلى كالم الن��س ويطرحوه في هذا المك�ن، ويكون بذلك حلقة 

و�سل بين متطلب�ت ال�سعب وبين الم�سوؤولين المحترمين في 

ال�سلطة التنفيذية اأو الق�س�ئية. هذه هي اإحدى المه�ّم. اأو 

و�سخ�سيتهم  الخبروية  مك�نتهم  اإلــى  ب�لنظر  يعمدوا،  اأن 

الحقيقية، لتبيين الحق�ئق والمو�سوع�ت اله�ّمة اإلى الن��س، 

�سواء في �سالة الجمعة اأو في اأم�كن اأخرى.

ثالثاً: التبيين ال�ضريح

والنقطة التي اأ�س�ر اإليه� �سم�حة ال�سيخ اليزدي في اآخر 

كلمته وا�سحة جلّية، ف�إّن تكليفن� الأ�س��س هو التبّيين، ول بّد 

لن� من الت�سّدي لذلك. بيد اأّن هذا التبّيين قد يتّم ب�أ�سك�ل 

مختلفة، ف�إن ك�ن ب�ل�سكل الذي يوؤول اإلى ت�أجيج الفتنة واإث�رة 

اإلى  يــوؤّدي  الذي  ب�ل�سكل  ك�ن  واإن  مرفو�س،  فهو  ال�سراع، 

توعية الن��س وتنّبه الم�سوؤولين اإلى طرق الحّل، فهو مطلوب 

للغ�ية ول يوجد فيه اإ�سك�ل. وعلى الأع�س�ء اأن يح�فظوا على 

جّيد،  اأمر  المواقف  عن  الإعــالن  فــ�إّن  الق�نونية.  مك�نتهم 

اإلى  يوؤّدي  اأن  الأولى؛  يتّم بطريقتين:  ولكن كم� ذكرن�، قد 
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الف�س�د والإف�س�د، وهي طريقة يجب تح��سيه�، والث�نية؛ اأن 

اإيق�ظ الن��س وتوعية  اإلى  يتّم بي�ن الحق�ئق بطريقة توؤّدي 

ف�أحي�نً�  المطلوبة[.  ]وهي  �سكرهم  وت�ستجلب  الم�سوؤولين، 

توؤّدي  ولكنه�  انتق�دية،  ك�نت  ولو  حّتى  بكلمة،  المرء  يتكلم 

اإلى اأن ي�سكره الم�سوؤولون عليه�، وهذا م� حدث لن� مرارًا، 

ذكرتموه�،  التي  النقطة  هذه  اإّن  الم�سوؤولون  يقول  حيث 

عّبدت لن� الطريق، ووّفرت لن� اإمك�نية القي�م ب�أعم�لن�، وقد 

الق�سية.  هذه  يخ�ّس  فيم�  هذا  اأي�سً�.  �سكرهم  اإلى  تــوؤّدي 

�سرورة  هو  الخبراء،  مجل�س  ب�س�أن  نقوله  الــذي  فــ�إّن  اإذًا 

والنظر  والمج�مالت،  ال�سخ�سية  الم�س�لح  مراع�ة  عدم 

اإلى اأ�سل الحقيقة واإلى الواجب الملقى على ع�تق الإن�س�ن، 

والذي �سيكون م�سوؤوًل عنه اأم�م اهلل �سبح�نه وتع�لى؛ فليكن 

اهتم�من� بم� �سوف ي�س�ألن� اهلل عنه.

دور مجل�س ال�شورى

واأم� حول مجل�س ال�سورى الإ�سالمّي، ف�إّنني - كم� ذكرت 

�س�بقً� - وعلى مّر ال�سنوات المتم�دية، وفي مختلف المج�ل�س 

والحكوم�ت، دومً� م� �سّجعت المجل�س على مواكبة الحكومة 

على  بــ�أّن  اأعتقد  اأي�سً�  الراهن  الظرف  وفي  وم�س�عدته�. 

المجل�س اأن ي�س�عد الحكومة واأن يعّبد له� الطريق للتنفيذ؛ 

لأّن التنفيذ لي�س ب�لأمر الي�سير، بل هو عمٌل ع�سير. علمً� ب�أّن 

النزول في  التنفيذ هو  القوانين عملية ه�ّمة، ولكّن  ت�سريع 

لي�س  وهو  الموانع،  واجتي�ز  العقب�ت  واإزالة  الوعرة  الطرق 

ب�لعمل الهّين، وعلى الجميع اأن ي�س�عدوهم في ذلك. ولكن 

ل يعني هذا اأن يغ�ّس المجل�س طرفه عن وظ�ئفه الق�نونية. 

ف�إّن  ب�لك�مل.  ومراع�ته�  به�  اللتزام  عليه  يجب  بل  كاّل، 

 - المجل�س  ك�هل  على  الق�نون  و�سعه�  التي  الأمـــور  تلك 

اأو القوانين الع�دية - وا�سحة  �سواء الد�ستور وهو الأغلب، 

التغ��سي  وعــدم  ب�لك�مل  مراع�ته�  من  بــّد  ول  ومــحــّددة، 

عنه�. ولكن ينبغي لهم اأن ينتهجوا نهج التع�ون مع الحكومة 

وم�س�عدته�، ول تع�ر�س بينهم�.

و�شايا للحكومة

1.القت�س�د المق�وم.

2.القفزة العلمية.

3.التح�سين الثق�في.

واأوّد اأن اأطرح مالحظة لرج�ل الحكومة اأي�سً�، ولح�سن 

هذا  في  ح��سٌر  المحترم  جمهوريتن�  رئي�س  فــ�إّن  الحّظ، 

الخ��سة  الجل�س�ت  في  عليه  نطرح  ب�أّنن�  علمً�  الجتم�ع، 

والجتم�ع�ت الحكومية، المالحظ�ت التي نراه� �سرورية، 
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للحكومة  ينبغي  اأي�سً�.  المك�ن  هــذا  في  جيدة  والفر�سة 

اأولوي�ت.  لن�  ف�إّن  العتب�ر،  بعين  البالد  اأولوي�ت  ت�أخذ  اأن 

علمً� ب�أّن المتطّلب�ت كثيرة، و�س�حة احتي�ج�ت البلد �س�حة 

اإلى  ب�ل�ستن�د  ولكن  اإح�س�وؤه�،  يت�أّتى  ل  قد  بل  و�سيعة، 

وب�لق�س�ي�  ب�لأولوي�ت  الهتم�م  يجب  العقالئية،  الق�عدة 

اأكثر جذريًة. وب�عتق�دي، هن�ك ثالث  التي هي  اأو  الفورية 

حيث  مــن  غيره�  عــن  الأهــمــيــة  مــن  بمزيد  تّت�سم  ق�س�ي� 

الأولوية والجذرية ومع�لجة الم�س�كل الأخرى: 

دون  البلد من  فــ�إّن  الــمــقــاوم:  القت�ضاد  هــي  ــى؛  الأولــ

ُتع�لج م�س�كله القت�س�دية.  القت�س�د المق�وم ل ينمو، ول 

لت�س�عفت  المق�وم،  ب�لقت�س�د  العمل  عن  اأعر�سن�  ولــو 

في  الأعزاء  اإخوانن�  ط�لبُت  اإنني  يوم.  بعد  يومً�  مع�سالته 

له  ويعّينوا  المق�وم،  لالقت�س�د  مقّرًا  ُيعّدوا  ب�أن  الحكومة 

اقت�س�دية،  حــرٌب  اأنه�  غير  ب�لت�لي،  حــرٌب  ف�إنه�  ق�ئدًا. 

والبندقية،  القذيفة والر�س��سة  واإن خلت هذه الحرب من 

القذيفة والبندقية. فهي  اأ�سّد خطورة من  اأدوات  ف�إّن فيه� 

م�  ق�ئد. وهذا  اإلى  المقّر  ويحت�ج  اإلى مقّر،  تحت�ج  حرٌب، 

اقترحن�ه عليهم، ووافقوا عليه، وُقِطعت بع�س الخطوات في 

ملمو�سة  الخطوات  تكون هذه  اأن  يجب  ولكن  الم�سير،  هذا 

وم�سهودة. كم� وينبغي ب�لن�سبة لالأن�سطة الحكومية - ك�لعقد 

الفالنّي الذي ُيبَرم في المك�ن الفالنّي - تحديد محّله� من 

القت�س�د المق�وم. ولقد نّبهن� الم�سوؤولين الأعزاء ب�أّنكم في 

العقد  ُتبرمون  اأو  الفالنّي  ال�سيء  ت�سترون  الفالنّي  المك�ن 

الفالنّي، اإل اأّن هذا العقد، اأي مو�سع يحتّل في هذا الجدول 

العظيم من �س�حة القت�س�د المق�وم؟ هذا م� يجب تحديده. 

واأن�سطتن�  اأعم�لن�  ك�فة  تقوم  اأن  �ــســرورة  ذلــك  ومعنى 

القت�س�دية على اأ�س��س م�سروع القت�س�د المق�وم العظيم 

وال�س�مل. ولم اأنفرد اأن� ب�لحديث عن هذا الم�سروع، واإّنم� 

تّم تنظيمه ب�لفكر والعقل الجمعّي، ثّم �س�دق عليه الجميع 

- موافقين ومخ�لفين - من دون ا�ستثن�ء، وق�لوا اإن ال�سبيل 

هي  فهذه  اإذًا  المق�وم.  القت�س�د  هو  البلد  لإنق�ذ  الوحيد 

اإحدى الأولوي�ت الثالث الأولى.

اأن  والأولوية الثانية؛ هي القفزة العلمية: فال ينبغي 

ن�سمح ب�إيق�ف هذه الحركة. ولو اهتّم البلد ب�ل�س�أن العلمّي، 

في  م�  بكّل  �سّيدًا  �سيكون  الم�س�ر،  هذا  في  الخطى  وحــّث 

القّوة  نطلب  كّن�  فلو   .
)1(

�ضلطان« »العلُم  معنى:  من  الكلمة 

الدول  ترجع  الــذي  المرجع  نحن  نكون  اأن  ونريد  والــعــّزة، 

والحكوم�ت اإليه، ل اأن يكونوا هم المرجع لن�، علين� اإر�س�ء 

دع�ئم العلم، وهذا اأمٌر ممكن ومت�ٌح عمليً�.

البالغة،  نهج  �سرح  اهلل ،  هبة  بن  الحميد  عبد  الحديد،  اأبي  ابن    )1(

اآية  ن�سر مكتبة  اإبراهيم، قم ،  الف�سل  اأبو  تحقيق وت�سحيح محمد 

اهلل المرع�سي النجفي ، 1404هـ، ط 1 ، ج 20، �س319.
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العبد،  اأن�  ع�مً�،  ع�سر  خم�سة  اأو  ع�سر  اأربعة  زه�ء  قبل 

الموجودة  العلمية  الــحــدود  وتخّطي  العلم  ق�سية  طرحُت 

واأعلنوه على  البع�س ل يمكن ذلك،  العلمّي، فق�ل  والإبــداع 

�س��س�ت التلف�ز، واليوم ت�س�هدون اأّنه تحّقق، وهذا م� اأقّر به 

تفوق متو�ّسط  البالد  التقّدم في  الجميع. فقد ك�نت �سرعة 

ولكّنن�  المّرات،  ب�أ�سع�ف  العلمّي  للتقّدم  الع�لمية  ال�سرعة 

ول�سّدة تخّلفن�، ك�ن ل بّد لن� من موا�سلة الم�سيرة التقّدمية 

الخطوط  ــى  اإل الو�سول  حّتى  طويلة  ل�سنوات  المت�س�رعة 

الأم�مية. بيد اأّن هذه الم�سيرة ك�نت ب�لأم�س تم�سي بمزيد 

من ال�سرعة واليوم قد تب�ط�أت، وهذا م� حّذرت منه اأي�سً�، 

ولكّن البع�س اعتر�س على ذلك. فقراأُت اليوم اأو يوم اأم�س 

التقّدم  تب�طوؤ �سرعة  العلوم تحّدث عن  اأّن وزير  الأنب�ء  في 

قبل  حديثن�  خالل  له  تعّر�سن�  م�  هذا  ف�نظروا!  العلمّي. 

البع�س  امتع��س  اأثــ�ر  م�  تقريبً�،  اأ�سهر  �سبعة  اأو  �ستة  نحو 

هذا  عن  يتحّدث  العلوم  وزيــر  نجد  والــيــوم  واعترا�سهم، 

الأمر. ف�لواجب علين� اأن نحول دون تب�طوؤ هذه ال�سرعة، واأن 

نت�بع التقّدم العلمّي بكّل جّد. ولو قمن� بذلك، �ستتفّتح اأم�من� 

اأبواب القت�س�د المبنّي على المعرفة، وهو القت�س�د الذي 

تكون ا�ستثم�راته قليلة، ومح��سيله ونت�ج�ته كثيرة جدًا.

ولأتحّدث  الثقافّي:  التح�ضين  الثالثة؛ هي  والأولوية 

بعد  من  اأتن�وله  ثــّم  المو�سوع،  هــذا  بي�ن  في  قلياًل  الآن 

ذلك بمزيد من الإي�س�ح، و�سيطول حديثن� قلياًل فتحّملوا. 

الن�حية  من  و�سب�بن�  و�سعبن�  بلدن�  ن  نح�سّ اأن  علين�  يجب 

الثق�فية، وهذا م� يحت�ج اإلى برمجة وتخطيط. وعلين� اأّوًل 

التخطيط لتحقيقه. ول  ثّم  به،  والإيم�ن  الهدف  قبول هذا 

يمكن تحقيق هذا الهدف اعتب�طً�، بل ول ]يتّم[ من خالل 

المح��سرات وت�أليف الكتب، واإّنم� يحت�ج التح�سين الثق�فّي 

اإلى عمٍل وبرمجة.

تقّدم حقيقّي ل �شورّي!

قمن�  لو  فيم�  ذكرن�ه�،  التي  الأعم�ل  هذه  عن  والن�تج 

اأّن البلد في الدرجة الأولى نظر  به�، هو تقّدم البالد. فلو 

اإلى هذه الأولوي�ت الثالث - وهن�ك، ب�لطبع، مه�ّم اأخرى 

تحتّل  الثالث  الأولــويــ�ت  هــذه  اأّن  اإل  اإنــجــ�زهــ�،  من  بــّد  ل 

ول  الأمــ�م.  اإلى  يتقّدم  �سوف  العتب�ر،  بنظر   - ال�سدارة 

نق�سد بذلك التقّدم ال�سورّي، واإنم� هو التقّدم الحقيقّي. 

ف�لتقّدم ال�سورّي هو اأن نهب لالقت�س�د ازده�رًا ظ�هريً�، 

بتزويقه�  ونــقــوم  والب�س�ئع،  ال�سلع  مــن  جملة  ون�ستورد 

وتنميقه�؛ هذا هو التقّدم ال�سورّي الذي ل ط�ئل من ورائه، 

وب�لإمك�ن اأن ي�ستجلب ر�سى ال�سعب في ب�دئ الأمر، ولكّنه 

في نه�ية المط�ف يوؤول اإلى �سرر البلد. ف�لتقّدم ل بّد واأن 

داخلية  ودع�ئم  اأ�س�س  اإلى  وم�ستندًا  عميقً�،  يكون حقيقيً�، 

محكمة. هذا هو التقّدم الحقيقّي.
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في  المحترم  الق�ئد  ذلــك  حــديــث  �سمعُت  اأمــ�ــس  ــوم  ي

ق�ئد  زاده،  ح�جي  علي  اأمــيــر  ]العميد  ــثــورّي  ال الحر�س 

وم�  ال�س�روخية  الإنــجــ�زات  ب�س�أن  الجوف�س�ئية[  القوة 

اإلى بن�ء �سور على حدود بلدن�  �س�به، حيث ق�ل: لو عمدوا 

ب�أجمعه�، وتعّذر ا�ستيراد اأو ت�سدير اأّي �سيء، لم� واجهتن� 

م�سكلة في ت�سنيع هذه ال�سواريخ. وهذا هو التقّدم. فال بّد 

اأن تتحّركوا بطريقة لو فر�سوا العقوب�ت وم�ر�سوا ال�سغوط، 

ل تتوّقف م�سيرتكم التقّدمية، بل اإّن العدّو �سي�سعر بح�جته 

اأن  اأردن� لهذا التقّدم الحقيقّي  اإلى التقّدم ب�ّتج�هكم. ولو 

وعلى  الثورية،  خ�س�ئ�سن�  على  نح�فظ  اأن  يجب  يتحّقق، 

ل  واأن  الوطنية،  وهوّيتن�  عّزتن�  وعلى  الجه�دية،  حركتن� 

والقت�س�دّي  الثق�فّي  الع�لمّي  اله�سمّي  الجه�ز  في  نذوب 

الخطير. ولو التزمن� بهذه الأمور، �سي�سير التقّدم ب�لّتج�ه 

ال�سحيح.

مقا�شد التغلغل: ا�شتهداف الم�شوؤولين وال�شعب

اإنني طرحُت، اأن� العبد، قبل النتخ�ب�ت، ق�سية النفوذ 

من  وال�سبب  ه�ّمة،  لق�سية  اإنه�  ال�س�دة!  اأيه�  والتغلغل. 

الختراق  بــ�أّن  يــراود ذهني  احتم�ل  اإلى  يعود  ل  قولي هذا 

على  نحن  كاّل،  حدوثه.  الممكن  من  اأمٌر  والنفوذ  والتوّغل 

كثير  على  اّطــالٍع  وعلى  الأمــور،  ب�لكثير من مجري�ت  علٍم 

من الأحداث التي تقع في البلد من دون اأن يّطلع عليه� في 

واأقول  الخوا�ّس.  من  الكثير  وحّتى  بل  الن��س  ع�مة  الأغلب 

عن معرفة اإّن التوّغل والنفوذ في البالد هو المخّطط الج�ّد 

لال�ستكب�ر والبرن�مج الأ�س��س لأمريك�، وتراهم يبحثون عن 

ال�سبل للنفوذ والختراق. ول يلتب�س الأمر! ف�إنهم ل يهدفون 

كال،  ع�سكري.  انقالب  تدبير  اإلــى  النفوذ  هــذا  وراء  من 

وفي  اإيــران  في  له  اأمٌر ل معنى  النقالب  اأن  يعلمون  لأنهم 

الجمهورية الإ�سالمية وفي البنية التي �سّيد هذا البلد اأ�س�سه 

القوات  في  يتغلغلون  م�  اأحي�نً�  البلدان  بع�س  ففي  عليه�. 

الم�سلحة بغية تدبير انقالب لعزل �سخ�س واإحالل �سخ�س 

اآخر محّله، بيد اأن النفوذ هن� ل ي�سبو لتحقيق هذا الهدف، 

واإّنم� يتّم لمنظورين اآخرين: 

ا�ستهداف الم�سوؤولين

ا�ستهداف ال�سعب

اأهداف التغلغل والنفوذ

الهدف الأول من هذا النفوذ هو ا�ستهداف الم�سوؤولين، 

والث�ني ا�ستهداف ال�سعب. ف�لم�سوؤولون م�ستهدفون في هذا 

التوّغل والنفوذ، ولكن من اأجل م�ذا؟ ولأّي هدف؟ الهدف 
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هو قلب الح�س�ب�ت لدى الم�سوؤولين وتغييره�؛ وهذا يعني اأّن 

الم�سوؤول في الجمهورية الإ�سالمية ي�سل اإلى هذه النتيجة: 

اأّنه ومن خالل ح�س�ب التك�ليف والع�ئدات، ي�سعر ب�أّنه ل بّد 

واأن يقوم بهذا العمل، واأن ل يقوم بذاك، والنفوذ من اأجل 

اأن ي�سل اإلى هذه النتيجة اأّنه يقوم بقطع العالقة الفالنية، 

هذه  تتغير  اأن  اأجل  من  ف�لنفوذ  الفالنية؛  العالقة  واإيج�د 

ت�سبح  حينم�  وب�لت�لي  الم�سوؤولين.  اأذه�ن  في  الح�س�ب�ت 

ثّمة  تبقى  ل  العدّو،  قب�سة  في  واإرادتهم  الم�سوؤولين  اأفك�ر 

الم�سوؤول  �سيّتخذ  بل  مب��سر،  ب�سكل  العدّو  لتدّخل  ح�جة 

تغّيرت  فلو  العدّو.  اإليه  يرنو  الــذي  القرار  نف�س  البلد  في 

هو  الذي  القرار  �س�أّتخذ   - الحقير  هذا  لدى   - الح�س�ب�ت 

يريده، و�س�أم�ر�س الإجراء الذي هو يطلبه من دون مق�بل، 

واأحي�نً� بل غ�لبً� م� اأقوم بهذا العمل من دون اأن اأعلم. اإذًا؛ 

وب�لت�لي  الم�سوؤولين.  ح�س�ب�ت  في  التغيير  يح�ولون  ف�إّنهم 

ف�لم�ستهدف الأّول هو الم�سوؤولون.

تغيير  مــن  ــّد  ب فــال  ال�سعب.  هــو  الــثــ�نــي  والم�ستهدف 

معتقدات الن��س واإيم�نهم؛ بم� في ذلك الإيم�ن ب�لإ�سالم، 

والإيم�ن  ال�سي��سّي،  ب�لإ�سالم  والإيم�ن  ب�لثورة،  والإيم�ن 

ب�أّن في الإ�سالم، م� عدا التك�ليف الفردية، مه�ّم اجتم�عية 

هذه  وا�ــســتــبــدال  حــ�ــســ�رة؛  وبــنــ�ء  مجتمع  وبــنــ�ء  وحكومة 

المعتقدات ب�لإيم�ن برف�سه� ونفيه�. فال بّد من اإزالة هذه 
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المعتقدات عن اأذه�ن الن��س، واإحالل م� يع�ر�سه�.

اأي�سً�.  ب�ل�ستقالل«  »الإيم�ن  تغيير  اإلى  ويهدفون  كم� 

علمً� ب�أّن البع�س يت�سّرفون ب�سذاجة، حيث نرى اأحي�نً� في 

اأ�سحى  البلد  ا�ستقالل  ب�أّن  ي�سّرحون  ال�سحف،  من  عدٍد 

يعد  لم  البلدان  ا�ستقالل  اإّن  ويقولون  ب�لية،  قديمة  ق�سّية 

اأن  ُيطرح في الوقت الراهن. ولكن م�ذا يعني ذلك؟ يعني 

هن�ك في الخ�رطة الجغرافية الع�لمية قوة هي التي تّتخذ 

التي  المركزية  الحرارة  ح�ل  ح�له�  تنّفذ؛  والبقية  القرار، 

توّلد �سيئً� والب�قون ي�ستهلكون. وهذا م� راحوا يرّوجون له، 

وهذا هو المق�سود من النفوذ. وهو مخّطط يتّم تنفيذه في 

الظرف الراهن.

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

في لقاء اأع�شاء مجل�س خبراء القيادة 2016/03/10 م.

1.ينبغي في هذه الأي�م الهتم�م 
 بذكر من�قب ال�سيدة الزهراء

O وا�ستعرا�س م�س�ئبه�. 

2.ينبغي اللتف�ت اإلى تح��سي طرح 
الم�س�ئل المثيرة للتفرقة والخالف 

وال�سق�ق.

3.ال�سي��س�ت العجيبة وال�سيط�نية 
الدولية تهدف لإث�رة ال�سق�ق 

والخالف بين ال�سيعة وال�سّنة.

اإن هذه الحروب في المنطقة هي حروب �سي��سية ا�ستعلت نيرانه� ب�سّتى 

الدوافع ال�سي��سية والقومية واأمث�ل ذلك، ول �سلة له ب�لدين. 

اأّن العدّو المتمّثل ب�أمريك� وال�سهيونية وبريط�ني�، يح�ول تحويل هذه 

ال�سراع�ت، وهذه الختالف�ت اإلى اختالف�ت مذهبية.

ن�س�هد من اإخوانن� اأهل ال�سّنة اأن��سً� ي�سطّفون اإلى ج�نبن�، ويواكبونن� في 

الدف�ع عن حرم اأهل البيتR، ويقّدمون ال�سح�ي� وال�سهداء.

لقد عمد علم�ء ال�سّنة في مح�فظة �سي�ست�ن وبلو�س�ست�ن اإلى حّث الن��س 

على الم�س�ركة في النتخ�ب�ت ودعم النظ�م الإ�سالمّي، رغم التهديد من 

الجم�ع�ت التكفيرية. 

اإن الجم�ع�ت التكفيرية ل تع�دي ال�سيعة وح�سب، بل تع�دي النظ�م 

الإ�سالمّي، وتع�دي كل من يقّدم العون والم�س�عدة للنظ�م الإ�سالمّي.

الأجواء بين ال�ضنة وال�ضيعةالأيام الفاطمّية
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مجل�س خبراء القيادة

لقد ثبت المرحوم ال�سيخ الخزعلي على كلمته وعلى نهج الثورة، ووقف بكل 

�سراحة وب�س�لة عندم� امُتحن ب�لمقّربين والمنت�سبين اإليه.

اإن حركة اأبن�ء الب�سر ب�ّتج�ه ع�لم البق�ء حركة دائمة متوا�سلة، وهذا يدّل 

على قدرة اهلل وعلى التقدير الإلهّي. فلنراقب اأنف�سن�، ولن�ستغفر لأولئك 

الأعزاء الذين رحلوا عّن�، وبذلوا الم�س�عي والجهود فيه�.

اأتقّدم ب�ل�سكر لأولئك الذين ح�سروا في هذه الدورة التي ط�لت ت�سعة 

اأعوام، وبذلوا جهودهم وم�س�عيهم ولي�س لهم ح�سوٌر في الدورة الـُمقبلة، 

ثم اإن انتخ�بهم اأو عدم انتخ�بهم ل يم�س اأّي م�س��س ب�سخ�سّيتهم، ثم 

اإن ح�سورهم ي�سفي على المجل�س الثقل والوزن، ف�إّن ال�سخ�سية الب�رزة 

لالأفراد تعود اإلى معنوي�تهم ور�سيدهم وثروتهم المعنوية.

ك�ن المرحوم ال�سيخ الطب�سي اإن�س�نً� �سريحً� موؤمنً� ح��سمً�، لم ت�سطبغ 

حي�ته ب�ل�سبغة الأر�ستقراطية، وك�ن معروفً� بت�ريخه الجه�دّي، وقد 

ح�فظ على مك�نته الثورية، وفي خ�سّم الفتنة2009م ترك كّل التحفظ�ت 

وتخّلى عن ال�سداق�ت والمج�مالت.

اأفراد المجل�س

وظائف مجل�س الخبراء

1.مجل�س ثوري.

2.التبيين ال�سريح. 

3.الهتم�م ب�سوؤون الن��س.
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و�ضايا الحكومة  مجل�س الخبراء والنتخابات

1.اإّن ال�سعب في هذه النتخ�ب�ت، قد اأبدى ثقته ب�لنظ�م الإ�سالمّي وتبعّيـته 
له، واأثبت اأّنه ت�بع للجمهورية الإ�سالمية، ويوؤمن بقوانينه�، ويت�سّرف 

ويعمل وفق هذه القوانين.

2.اأخفقت م�س�عي العدّو الرامية اإلى اإ�سق�ط النتخ�ب�ت عن القيمة 
جريت النتخ�ب�ت بك�مل قيمته� واعتب�ره�.

ُ
والعتب�ر، حيث اأ

3.لقد تعّر�س مجل�س �سي�نة الد�ستور للت�سويه الدائم من قبل الجه�ز الإعالمّي 
ال�سيط�نّي ال�سهيونّي الأمريكّي ال�ستكب�رّي منذ انبث�ق الثورة ول يزال. 

4.اإن توجيه الإ�سك�لت لمجل�س �سي�نة الد�ستور جزافً� ومن دون اإتب�ع الأطر 
الق�نونية، فيه تبعية للعدو عن ق�سد اأو غير  ق�سد، ويعتبر حقً� عماًل غير 

اإ�سالمّي، وغير �سرعّي، وغير ق�نونّي، وغير ثورّي.

1.القت�س�د المق�وم.

2.الحركة العلمية.

3.التح�سين الثق�في.

الندف�ع 

والرغبة

التن�ف�سية

الأمن 

وال�ستقرار

النزاهة 

والأم�نة

ال�سلوك 

ال�سريف 

للخ��سرين

�ضمات 

انتخاباتنا
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اإّن التوّغل والنفوذ في البالد هو المخّطط الج�ّد لال�ستكب�ر والبرن�مج الأ�س��س 

لأمريك�، وتراهم يبحثون عن ال�سبل للنفوذ والختراق.

اأهداف النفوذ

2.الطريق الثق�في والفني.1.الطريق العلمي.

4.النفوذ القت�س�دي.3.دخول ال�سخ�سي�ت الأمنية.

اأفك�ر  ت�سبح  بحيث  وتغييره�  الم�سوؤولين  لدى  الح�س�ب�ت  قلب  خالل  من  الم�سوؤولين  ا�ستهداف   .1
الم�سوؤولين واإرادتهم في قب�سة العدّو، فال تبقى ثّمة ح�جة لتدّخل العدّو ب�سكل مب��سر.

ب�لثورة،  والإيم�ن  ب�لإ�سالم،  الإيم�ن  ذلك  في  بم�  واإيم�نهم؛  الن��س  معتقدات  تغيير  ال�سعب  ا�ستهداف   .2
الفردية،  التك�ليف  عدا  م�  الإ�سالم،  في  ب�أّن  والإيم�ن  ب�ل�ستقالل،  الإيم�ن  ال�سي��سّي،  ب�لإ�سالم  والإيم�ن 

مه�ّم اجتم�عية وحكومة وبن�ء مجتمع وبن�ء ح�س�رة؛ وا�ستبدال هذه المعتقدات ب�لإيم�ن برف�سه� ونفيه�، 

وكذلك ن�سي�ن جن�ي�ت الغرب اتج�ه ال�سعوب وال�سعب الإيراني ب�لخ�سو�س. 

الحذر من الأعداء

)التغلغل والنفوذ(
طرق النفوذ: ي�سعى العدو ل�ستخدام كل الو�س�ئل المت�حة وابتك�ر غيره� منه�:
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الوقوف ب�سج�عة واقتدار

اأخذ الحيطة والحذر

ال�سمود والمق�ومة

تعزيز اأنف�سن� وال�ستغن�ء ب�لداخل

اإنن� ل نع�دي اأحدًا من الدول، ويمكن اأن نتع�مل مع كل دول الع�لم �سوى اأمريك� والكي�ن ال�سهيوني.  .1

لقد �سرع الغرب والبلدان الغربية بمم�ر�س�تهم العدائية �سد بلدن�، فقد: ك�نوا يعينون الروؤ�س�ء، منع   .2
التقّدم العلمي، تدبير النقالب�ت، ت�أ�سي�س جه�ز ال�س�ف�ك، تدمير الزراعة، �سرقة الأدمغة الن�سطة 

وتعطيل الأخرى، �س�قوا ال�سب�ب اإلى الف�س�د، م�س�عدة �سدام في الحرب، بّث الإ�س�ع�ت، مواجهة 

الثورة وت�سويهه�، ت�سويه �سورة الإم�م الخميني والثوريين، فر�س العقوب�ت.

نحن 

والأعداء

وظيفتن�
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 خطاب اإلمام الخامنئي {

في أّول أيّام السنة 
 الهجرية الشمسية

 1395 هـ.ش.)1(

الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على �سيدن� 

الأطهرين  الأطيبين  اآلــه  وعلى  محّمد  الق��سم  اأبــي  ونبين� 

المنتجبين الهداة المهديين المع�سومين، ل �سّيم� بقية اهلل 

في الأر�سين.

الهجرية  ال�سنة  اأّي�م  اأّول  بمن��سبة   } الخ�منئي  الإم�م  خط�ب    )1(

 - المقّد�سة  الــر�ــســوّيــة  الــرو�ــســة  فــي  ــس.،  هـــ.�  1395 ال�سم�سية 

وجموع  الم�سوؤولين  من  جمع  بح�سور  المقّد�سة،  م�سهد  مدينة 

2016/03/20م،  بــتــ�ريــخ  الإيـــرانـــي،  عب  ال�سَّ ــنــ�ء  اأب مــن  غفيرة 

)1395/01/01هـ.�س.( و)1437/06/11هـ.ق.(.
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الّلهم �سّل على ف�طمة بنت محّمد، الّلهم �سّل على ف�طمة 

المطهرة  الط�هرة  الطهرة  ولّيك،  وزوجــة  ر�سولك،  بنت 

التقّية النقّية الزكية، �سيدة ن�س�ء اأهل الجّنة اأجمعين.

الّلهم �سّل على ولّيك علّي بن مو�سى  �سالًة دائمًة بدوام 

مو�سى  بن  علي  ولّيك  على  �سّلم  الّلهم  و�سلط�نك،  ملكك 

�سالمً� دائمً� بدوام مجدك وعظمتك وكبري�ئك.

O عاٌم جديد ببركة فاطمة

ولمرة  علين�  مّن  اأن  على  وتع�لى؛  �سبح�نه  اهلل  ن�سكر 

اللق�ء  بتوفيق  ال�سم�سّي،  الهجرّي  الع�م  بداية  في  اأخــرى، 

بكم ي� اأه�لي م�سهد الأعزاء، وي� اأيه� الزّوار الكرام الأحب�ء 

الذين �سددتم الرح�ل من اأطراف البالد واأكن�فه� اإلى هذه 

ث�نية لجميع الإخوة  اأب�رك  المقّد�سة. ب�دئ ذي بدء  العتبة 

والأخوات حلول ال�سنة الجديدة.

أّنه  وهو  خاصة؛  بميزة  العام  هذا  يمتاز 

لفاطمة  السعيد  بالمولد  بدايته  في  يقترن 

الزهراءO، وفقًا لألشهر القمرية، وينتهي 

كذلك بهذه الوالدة المكّرمة والعزيزة.

الزهراء ف�طمة  وجــود  بيمن  المتع�ل  العلّي  اهلل  ن�س�أل 

اأن يب�رك  الع�لمين،  ن�س�ء  الكونين، و�سيدة  O؛ �سيدة 

اأجمع  الع�لم  في  وللم�سلمين  الإيرانّي،  لل�سعب  الع�م  هذا 

برك�ت  الجميع من  ينتفع  واأن   ،R البيت  اأهل  ولمحبي 

هذه الولدة المكّرمة، اإن �س�ء اهلل.

هذه  في  الــعــ�م،  هــذا  به  ن�سعر  ــذي  ال الوحيد  النق�س 

العزيز،  اأخين�  فقدان  هو  اللق�ء،  وهذا  م�سهد  اإلى  الرحلة 

ذلك  الر�سوية(،  الرو�سة  )�س�دن  الطب�سي  ال�سيخ  �سم�حة 

العتبة  لهذه  المخل�س  والخ�دم  المن��سل،  المج�هد  الع�لم 

المقّد�سة. فلقد ك�ن وجوده مك�سبً�، وك�ن ُيعّد من ال�س�بقين 

في الثورة، وفقدانه لكّل من يعرفه هو خ�س�رة كبرى بكّل م� 

يجعل  اأن  وتع�لى  �سبح�نه  ن�س�أل اهلل  معنى.  الكلمة من  في 

الح�سن  اأبي  الإمــ�م  األط�ف  بظّل  م�ستظلة  الط�هرة  روحه 

الر�س� Q، واأن يتغّمده برحمته ومغفرته.

المبادرة  ال��م��ق��اوم  »الق��ت�����ش��اد  ال��ع��ام:  �شعار 

والعمل«

�س�أبداأ بحثي في هذا اليوم؛ ب�سع�ر هذا الع�م )القت�س�د 

دلــي 
ُ
اأ �سوف  الحديث  تتمة  وفــي  وعمل(،  ــدام  اإق المق�وم، 

الأعــزاء  والأخـــوات  الإخـــوة  اأيه�  لكم  الإي�س�ح�ت  ببع�س 

اإلى  �سي�ستمع  لمن  وكذلك  المجل�س،  هذا  في  الح��سرون 

نتداوله،  الــذي  البحث  يكون  اأن  واأوّد  بعد.  م�  في  حديثي 

اليوم  هذا  في  ال�سع�راتية  ف�لأبح�ث  ومنطقيً�،  متقنً�  بحثً� 

ل تحتّل مك�نة كبيرة في اأذه�ن الن��س. اإّن �سعبن� و�سب�بن� 

اإلى  وينظرون  والإدراك،  الفهم  اأهل  من  مجتمعن�  واأبن�ء 
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اأن  في  نرغب  ولذلك  وال�ستدلل،  المنطق  بعين  الق�س�ي� 

يكون الحديث الذي نطرحه على �سعبن� العزيز حديثً� ق�ئمً� 

على اأ�س��ٍس منطقّي متين.

الع�م  لهذا  اقت�س�ديً�  �سع�رًا  اختي�رن�  في  ال�سبب  اإّن 

اأي�سً�، يعود اإلى تحليٍل ونظرٍة �س�ملة لق�س�ي� البالد. ولرّبم� 

ل اأن يكون  يخطر في اأذه�ن البع�س اأّن �سع�ر هذا الع�م ُيف�سَّ

اإلى مجموع  ب�لنظر  اأخالقيً�، ولكن  اأو �سع�رًا  �سع�رًا ثق�فيً� 

الذي ل  الع�م  ال�سع�ر لهذا  اأن يكون  ارت�أين�  البالد،  ق�س�ي� 

اأو�س�ط  اإلى خط�ب وثق�فة ع�مة، وي�سيع في  بّد واأن يتبّدل 

ال�سنوات  في  كم�  اقت�س�ديً�  �سع�رًا  الع�م،  والــراأي  ال�سعب 

اأن  في  واأرغــب  التحليل،  هذا  �س�أطرح  الم��سية.  الأخيرة 

يت�سّدى �سب�بن� الأعزاء الذين ي�ستمعون لهذا الحديث اإلى 

التدّبر والتفّكر واإمع�ن النظر فيه.

اإّما التراجع اأو تحّمل ال�شغوط!

لقد اقت�ست ال�سي��س�ت ال�ستكب�رية وخ��سة ال�سي��س�ت 

فكرة  وتــرويــج  بــّث  الزمنية،  المرحلة  هــذه  في  الأمريكية 

وو�سوًل  المجتمع  بدءًا من نخب  �سعبن�،  اأو�س�ط  في  معّينة 

خ��سة  فكرة  �سّخ  وب�لت�لي  ف�سيئً�،  �سيئً�  الع�م  الــراأي  اإلى 

في الراأي الع�م. تلك ال�سي��سة التي ين�سدونه� هي الإيح�ء 

ب�أّن ال�سعب الإيرانّي يقف على مفترق طريقين، ول من��س 

اأن  اإّمــ�  هم�:  الطريق�ن  وهــذان  اأحدهم�.  اختي�ر  �سوى  له 

ي�س�ير اأمريك� ويج�ريه�، واإّم� اأن يتحّمل ال�سغوط الأمريكية 

المتوا�سلة والم�س�كل الن�جمة عنه�، وعلى ال�سعب الإيرانّي 

اختي�ر اأحد هذين الطريقين! هذا م� يريدونه هم. علمً� ب�أّن 

مج�راة اأمريك� لي�ست كمج�راة اأية دولة اأخرى.

الثروة  تمتلك  األمريكية  اإلدارة  ألن 

واألسلحة  الضخمة  اإلعالمية  ــزة  ــه واألج

الخطيرة واإلمكانيات الكبيرة. ومسايرة اإلدارة 

إلمالءاتها.  الرضوخ  سوى  تعني  ال  األمريكية 

وهذه هي طبيعة التوافق مع أمريكا. في كّل 

أية  في  معها  بلد  أّي  توافق  هكذا.  هي  مكان 

مواقفه  عن  تنازله  على  كذلك  يدّل  قضية، 

الخصم  يتنازل  أن  دون  اآلخر،  الطرف  لصالح 

لصالحه تنازاًل ملحوظًا.

في هذا الّتف�ق النووّي الأخير، رغم اأّنه حظي بت�أييدن� 

وزير  لي  ق�ل  فقد  اأي�سً�؛  كذلك  ك�ن  الأمــر  ولكّن  وقبولن�، 

اإّنن� )مثاًل( لم نعد  اأكثر من مورد  الخ�رجية المحترم في 

الخّط  هذا  اأو  الموقع  هذا  على  اأكثر  المح�فظة  ن�ستطيع 

الأحمر، وهذا هو معنى م� نقول. ف�إن ك�ن الطرف الذي يقف 

اأم�من� دولة ك�لدولة الأمريكية التي تتمّتع بو�س�ئل الإعالم، 

والعوامل  الن�سيطة،  والدبلوم��سية  والأمــوال،  والإمك�ن�ت، 
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المختلفة في �سّتى بق�ع الع�لم، والدول الخ��سعة ل�سيطرته� 

�سرف  تعني  مج�راته�  ف�إّن  عليه�،  ال�سغوط  تفر�س  والتي 

المرء عليه�. وهذا هو  ي�سّدد  التي  الأمور  النظر عن بع�س 

اأمريك� وفق �سي��س�ته�  ح�ل مفترق الطريقين الذي تهدف 

اإلى بثه وترويجه في اأذه�ن �سعبن�، وت�سويره مفترقً� ل مفّر 

في  وطلب�ته�  اأمريك�  اأم�م  نتراجع  اأن  اإّم�  منه:  من��س  ول 

كثير من المواطن، اأو اأن نتحّمل �سغوط اأمريك� وتهديداته� 

والأ�سرار الن�جمة عن مق�ومته�. فهم ي�سعون اإلى تبديل هذا 

ثّم  ومن  المجتمع،  في  النخب  بين  ي�سيع  اإلى خط�ب  الأمر 

ب�لتدريج في اأو�س�ط الن��س والراأي الع�م. واأخذوا يرّوجون 

ب�أ�سك�ل  وي�سيعونه�  وخ�رجه،  البلد  داخل  في  الفكرة  لهذه 

الع�لمية  الإعــالم  و�س�ئل  عبر  مختلفة  واأ�س�ليب  متعددة 

في  الفكرة  هذه  اإ�س�عة  من  يتمّكن  من  ويدعمون  الع�مة، 

الداخل من هو  ف�إّن هن�ك في  �سعبن�. وكم� ذكرن�  اأو�س�ط 

مقتنٌع بهذه الفكرة، وي�سعى لإقن�ع الآخرين به� اأي�سً�.

هل علينا التعاون مع اأمريكا لإنقاذ البلد؟!

كالم  اأّوًل  ف�س�أنقل  المو�سوع،  ــح  لأو�ــسّ جيدًا؛  التفتوا 

الطرف المق�بل، ثم اأبّين م� يقت�سيه الحّق والحقيقة. 

الإعــالمــّي  ب�لجه�ز  المتمّثل  المق�بل  الــطــرف  يــقــول 

اإمك�ني�ت  ــران  ــ اإي تمتلك  ــ�رات:  ــي ــت وال لــالأفــكــ�ر  ال�س�نع 

تتمّكن  اأن  النووّي  الّتف�ق  من  والهدف  وا�سعة،  اقت�س�دية 

الرغم من  الإمك�ني�ت. ولكن على  ا�ستثم�ر هذه  اإيران من 

ق�س�ي�  وهن�ك  بمفرده،  يكفي  ل  فهو  الّتف�ق،  هذا  اإبــرام 

اأخرى ل بّد لل�سعب الإيرانّي وللحكومة الإيرانية وللم�سوؤولين 

القرار، ويقطعوا خطوة عملية فيه�.  اأن يّتخذوا  الإيرانيين 

ففي منطقة غرب اآ�سي� على �سبيل المث�ل - وهي المنطقة 

التي ُيطلق عليه� الغربيون ا�سم ال�سرق الأو�سط - �سراع�ت 

ب�أ�سره�،  المنطقة  تعّم  م�سكلة  وهذه  كثيرة،  وا�سطراب�ت 

جهودكم  تبذلوا  اأن  عليكم  منه�،  بالدكم  اإنق�ذ  اأردتــم  ولو 

لإخم�ده�. ولكن م� الذي يجب علين� فعله؟ يجب اأن نتع�ون 

ونف�و�سه�  معه�،  ونجتمع  الـــراأي،  ون�س�طره�  اأمريك�  مع 

ونخت�ر نموذجً� ين�سجم مع رغبة الأمريكيين، اأو ي�ستند اإلى 

الّتف�ق المبَرم معهم. وهذه بدوره� ح�لة اأخرى.

التراجع عن المبادئ والقيم والأ�ش�س 

اأو اأّنن� نع�ني من م�س�كل اأخرى، ولن� مع اأمريك� اختالف�ت 

كثيرة، فال بّد من حّل هذه الختالف�ت ومن الق�س�ء عليه�، 

وفي غ�سون ذلك، لو ا�سطّر ال�سعب الإيرانّي مثاًل اإلى غ�ّس 

الطرف عن اأ�س�سه ومب�دئه، وعن خطوطه الحمراء، فليفعل 

ذلك. ف�إّن الطرف الآخر ل يتراجع عن اأ�س�سه وِقَيمه، ولكن 

�سبيل  في  ذلك،  الأمــر  تطّلب  لو  التراجع  علين�  يجب  نحن 

مع�لجة م�س�كلن�! وبغية اأن يتمّكن البلد من ا�ستثم�ر ط�ق�ته 

واإمك�ني�ته، واأن يتبّدل مثاًل اإلى قوة اقت�س�دية ب�رزة. هذا 
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برم 
ُ
اأ الذي  الرغم من الّتف�ق  هو كالمهم. ومن هن� فعلى 

»برج�م«  عنوان  عليه  اأطلقن�  ــذي  وال الــنــووّي،  الملف  في 

اإبــرام  من  بــّد  ل  الم�سترك(،  للعمل  ال�س�مل  )البرن�مج 

اّتف�ق »برج�م« اآخر في ق�س�ي� المنطقة، وفي �س�أن د�ستور 

اأن  لن�  ليت�سّنى  جــّرًا،  وهلّم  ورابــٍع  وث�لٍث  ث�ٍن  اّتف�ق  البلد؛ 

نعي�س عي�سً� رغيدًا! هذا منطٌق يح�ولون اإ�س�عته في اأو�س�ط 

النخب، ونقله بوا�سطتهم اإلى الراأي الع�م. ولكن م�ذا يعني 

هذا الكالم؟ اإّنه يعني اأن ُتعِر�س الجمهورية الإ�سالمية عن 

وفي  الإ�سالم،  بحكم  به�  التزمت  التي  الأ�س��سية  الق�س�ي� 

اإط�ر الم�س�مين الرفيعة لنظ�م الجمهورية الإ�سالمية؛ اأي 

اأن ُتعر�س عن الق�سية الفل�سطينية وتغ�ّس النظر عنه�، واأن 

عن  ُتعر�س  واأن  المنطقة،  في  المق�ومة  دعم  عن  ُتعر�س 

الم�س�ندة ال�سي��سية للمظلومين في المنطقة بم� فيهم �سعب 

فل�سطين، واأه�لي غّزة، و�سعب اليمن، و�سعب البحرين، واأن 

متطّلب�ته،  تعديل  عبر  الإ�سالمية  الجمهورية  نظ�م  يقترب 

من اأهداف الطرف المق�بل المتمّثل ب�أمريك�. هذا الكالم 

يعني اأن تعمل الجمهورية الإ�سالمية على غرار م� ق�مت به 

بع�س بلدان وحكوم�ت المنطقة اليوم، رغم حكم الإ�سالم 

واإرادة �سعوبه�، ب�لتف�و�س مع الكي�ن ال�سهيونّي، وبتج�هل 

اأن  يعني  اإّنه  اأخرى.  ق�س�ي�  لم�سلحة  الفل�سطينية  الق�سية 

العدو  مع   
ٍ
�سالم اّتف�ق  بعقد  الإ�سالمية  الجمهورية  تقوم 

ال�سهيونّي، كم� مّدت بع�س الحكوم�ت العربية - اليوم - يد 

ال�سداقة له بكّل وق�حة.

لماذا القوة الدفاعية؟ 

وب�لت�أكيد، ف�إّن الأمر ل ينتهي هن� وعند هذا الحّد. التحليل 

الجمهورية  تتخّلى  اأن  يعني؛  العدّو  يّدعيه  الذي  ال�سي��سّي 

الإ�سالمية حّتى عن و�س�ئله� الدف�عية اإذا م� رغبت الإدارة 

الأمريكية بذلك! ت�س�هدون ح�ليً� ال�سجيج الذي اأث�روه في 

الع�لم ب�س�أن المنظومة ال�س�روخية، مت�س�ئلين: لم�ذا تمتلك 

الجمهورية الإ�سالمية قدرات �س�روخية؟ ولم�ذا تكون عنده� 

الجمهورية  �سواريخ  ت�سيب  ولم�ذا  المدى؟  بعيدة  �سواريخ 

الإ�سالمية الأهداف بدّقة؟ ولم�ذا يقومون بتجربته�؟ ولم�ذا 

يب�در  ولم�ذا؟  ولم�ذا  ولم�ذا  ع�سكرية؟  بتدريب�ت  يقومون 

مع  من�ورات  اإجــراء  اإلــى  الزمن،  من  فترة  كّل  الأمريكيون 

اإحدى دول المنطقة في منطقة الخليج الف�ر�سّي التي تبعد 

اأية �سرعية  اأّنهم ل يمتلكون  عنهم اآلف الكيلومترات، رغم 

في هذه المنطقة، واأّم� اإذا ق�مت الجمهورية الإ�سالمية في 

داخل بيته� وبيئته� وحريمه� الأمنّي ب�إجراء من�ورات، يتع�لى 

�سجيجهم و�سخبهم ق�ئلين: لم�ذا تجرون من�ورات؟ ولم�ذا 

تقومون بهذا؟ ولم�ذا تجري قّوتكم البحرية اأو الجّوية هذه 

الأعم�ل؟ ف�لمراد من ذلك التحليل الذي يطرحه العدّو، هو 

�سرورة اأن نغ�ّس الطرف عن كّل هذه الأمور.
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تفتيت الموؤ�ش�شات الأ�شا�شية في النظام

�سوف  ب�لتدريج  فــ�إّنــهــم  ذلــك؛  مــن  اأكــبــر  الق�سية  بــل 

اأّنه اأ�س��سً� لم�ذا  ي�سوقون المو�سوع اإلى هذا الت�س�وؤل وهو: 

الحر�س  قــوات  ت�سّكلت  لم�ذا  القد�س؟  فيلق  ت�أ�سي�س  تــّم 

الداخلية  ال�سي��س�ت  تتط�بق  اأن  يجب  لــمــ�ذا  الــثــورّي؟ 

للجمهورية الإ�سالمية مع الإ�سالم كم� في الد�ستور؟ ت�سل 

في  العدّو  اأمــ�م  تراجعتم  م�  اإذا  ف�إّنكم  هن�.  اإلــى  الأمــور 

الموارد التي يمكنكم ال�سمود والثب�ت فيه� - و�س�أتطّرق اإلى 

ذلك فيم� بعد - �سيتقّدم العدّو ولن يتوّقف، و�سوف ي�سوق 

الأمور رويدًا رويدًا اإلى اأن قولكم ب�سرورة اأن تقوم الحكومة 

الإ�سالمي،  ال�سورى  ومجل�س  الإ�سالمية،  الجمهورية  في 

اأحك�م الإ�سالم وال�سريعة  اأ�س��س  وال�سلطة الق�س�ئية، على 

النظرة  فــي  ومرفو�س  الحرية  مــع  يتع�ر�س  الإ�سالمية، 

تراجعن�،  ولو  ف�سيئً�.  �سيئً�  الأمر  ي�سل  هن�  اإلى  الليبرالية 

�سيوؤول التراجع اإلى هذا الت�س�وؤل الق�ئل: م� هو الدور الذي 

يوؤّديه مجل�س �سي�نة الد�ستور في المجتمع؟ ولم�ذا يجب اأن 

المتع�ر�سة  القوانين  بحذف  الد�ستور  �سي�نة  مجل�س  يقوم 

لتغيير  ال�سعي  هــو  وهــذا  الــكــالم،  هــو  هــذا  ال�سريعة؟  مــع 

اإليه مرارًا.  اأ�سرُت  ال�سيرة في الجمهورية الإ�سالمية الذي 

فقد تبقى �سورة الجمهورية الإ�سالمية على ح�له�، ولكنه� 

العدّو.  اإليه  ب�لك�مل، وهذا م� ي�سبو  تتجّرد عن م�سمونه� 

له  العدّو ويروج  الذي يطرحه  التحليل  اإلى هذا  وب�ل�ستن�د 

ويبثه في اأذه�ن النخب والراأي الع�م؛ اإذا اأرادت الجمهورية 

اأمريك�،  �سّر  من  يتخّل�س�  اأن  الإيرانّي  وال�سعب  الإ�سالمية 

عليهم التغ��سي عن م�سمون الجمهورية الإ�سالمية، وغ�ّس 

الطرف عن الإ�سالم، والإعرا�س عن المف�هيم الإ�سالمية، 

والتخّلي عن الأمن ال�س�ئد في البلد.

الجلو�س مع اأمريكا.. مح�س خ�شارة!

بنظر  التحليل  هــذا  فــي  تــوؤخــذ  لــم  مفقودة  اأمـــوٌر  ثمة 

العتب�ر، واأن� �س�أ�سير اإلى واحد منه�، وهو اأّن الأمريكيين في 

هذا الّتف�ق النووّي الأخير الذي تّم اإبرامه مع دول 1+5، لم 

يلتزموا بتعّهداتهم، ولم يعملوا بواجب�تهم. وعلى حّد تعبير 

ولكّنهم  ورق،  على  حبرًا  كتبوا  المحترم،  الخ�رجية  وزير 

�سّتى  الإ�سالمية عبر  الجمهورية  ح�لوا دون تحّقق مق��سد 

في  اليوم  تالحظوا  اأن  ولكم  والملتوية.  النحرافية  الطرق 

جميع اأرج�ء البلدان الغربية والدول المت�أّثرة به�، م� زالت 

دة في بنوكهم،  مع�مالتن� الم�سرفية واإع�دة اأموالن� المجمَّ

والمع�مالت التج�رية المختلفة التي تحت�ج اإلى التع�مل في 

البنوك تع�ني من م�س�كل عّدة. وعندم� نت�بع الأمر ونحّقق 

اأّنهم يخ�فون  في الم�س�ألة ونت�س�ءل عن الق�سية، يتبّين لن� 

وكتبوا  الحظر،  ب�إزالة  وعدوا  الأمريكيين  ف�إّن  اأمريك�.  من 

ذلك على الأوراق، ولكنهم يلتّفون بطرق اأخرى للحوؤول دون 
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اإزالة العقوب�ت ونت�ئجه�. ومن هن�، ف�إّن الذين  اآث�ر  تحّقق 

معه�  والتف�و�س  اأمريك�  مع  الجلو�س  على  اآم�لهم  يعقدون 

ل اإلى اّتف�ق معّين - ب�أن نتعّهد  ب�س�أن الق�سية الفالنية للتو�سّ

ب�سيء ويتعّهد الطرف الآخر ب�سيء اأي�سً� - يغفلون عن اأّنن� 

مجَبرون على العمل بك�مل تعّهداتن�، غير اأّن الطرف الآخر، 

التح�يل  خــالل  ومــن  متعّددة،  واأ�س�ليب  مختلفة  وبطرق 

والتزوير، يتمّل�س منه� ول يفي به�. وهذا هو ال�سيء الم�ثل 

اأم�م اأعينن� في الظرف الراهن؛ وهو يمّثل خ�س�رة مح�سة. 

لكّن الم�س�ألة تفوق هذا اأي�سً�. واأن� اأرى من ال�سرورّي اأن 

اأطرح بع�س النق�ط على ال�سب�ب الأعزاء الذين لم ُيدركوا 

نظ�م الط�غوت، ولم ي�سهدوا عهد الط�غوت، ول يعرفون م� 

الذي حدث بعد انت�س�ر الثورة الإ�سالمية في هذا البلد.

ل ينتهي عداوؤهم اإّل اإذا ا�شتعادوا الهيمنة

 لِحظوا اأّن بلدكم العزيز اإيران يعتبر في هذه المنطقة 

زهــرة   - اآ�ــســيــ�  غــربــّي  منطقة  وهــي   - فيه�  نعي�س  الــتــي 

المك�نة،  حيث  من  النظير  منقطع  بلدًا  ويعدُّ  المنطقة، 

على  ويمت�ز  الــمــتــداول،  ب�لتعبير  ال�ستراتيجّي  والموقع 

المنطقة برّمته�، ومن منظ�ر اآخر يتفّوق على الع�لم ب�أ�سره 

والغ�ز، ومن م�س�در  للنفط  وا�سع  يملكه من احتي�طّي  بم� 

موهوب  ب�سعب  الأطــراف،  مترامي  بلٌد  وهو  اأخــرى.  كثيرة 

وم�ستعّد، وت�ريخ غنّي عريق. ولهذا ك�ن زهرة المنطقة. بيد 

اأّن هذه الزهرة ك�نت في فترة من الفترات رازحة ب�لك�مل 

يحلو  م�  وفيه  البلد  بهذا  يفعلون  الأمريكيين،  وطــ�أة  تحت 

لهم، فك�نوا ينهبون خيراته، وي�سرقون ثرواته، ويفعلون به 

كّل م� تفعله دولة م�ستعمرة وم�ستكبرة ب�س�أن دولة �سعيفة. 

مخ�لب  وبين  قب�ستهم  في  البلد  هــذا  و�سعوا  قد  وكــ�نــوا 

قّوتهم، ف�نبثقت الثورة الإ�سالمية؛ وانت�سلت هذا البلد من 

مخ�لبهم. لقد ر�سخ الحقد والبغ�س�ء تج�ه الثورة في قلب 

ا�ستع�دوا  اإذا  اإّل  عداوؤهم  ينتهي  ول  الأمريكية،  ال�سي��سة 

الهدف  هو  هذا  اأخــرى.  مرة  البلد  هذا  على  الهيمنة  تلك 

ال�سي��سيين  من  هم  ب�لطبع،  ح�ليً�.  اإليه  ي�سعون  م�  وهذا 

والدبلوم��سيين، ويعرفون العمل ال�سي��سّي، ويعلمون اأّن لكّل 

ب�لتدريج،  يتحّركوا  اأن  عليهم  واأّن  طريقً�،  ومق�سٍد  هدٍف 

الموؤّدي  الطريق  من  الميدان  في  م�س�رهم  يخو�سوا  واأن 

اإليه، وهم يم�ر�سون هذه الخطة. والواجب علين� هو التحّلي 

ب�لوعي، واليقظة، وتوّخي الحيطة والحذر.

اأيديهم  من  ــران  اإي ُتنِقذ  لم  الإ�سالمية  الجمهورية  اإّن 

بــروح  الّتــ�ــســ�م  على  الأخـــرى  البلدان  حــّفــزت  بــل  وح�سب، 

المق�ومة وال�سج�عة التي تحّلت به� - و�س�أ�سير فيم� بعد اإلى 

ذلك -. وت�س�هدون اليوم في العديد من بلدان المنطقة وحّتى 

ويحرقون  لأمريك�«،  »الموت  هت�ف  يرّددون  المنطقة  خ�رج 

ي�ستطيع  اأّنــه  الإيــرانــي  ال�سعب  اأثبت  وقد  الأمريكي.  العلم 
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الأخــرى  ال�سعوب  تعّلمته  م�  وهــذا   - والمق�ومة  ال�سمود 

اأي�سً� -، واأّن زم�م الأمور قد اأفلت من يد اأمريك�. فقد اأعلن 

الأمريكيون اأّنهم يريدون ت�أ�سي�س �سرق اأو�سط كبيرًا - حيث 

ق�لوا ت�رة �سرق اأو�سط جديد، واأخرى �سرق اأو�سط كبير -، 

والهدف من وراء ذلك اأن ي�سّلطوا في منطقة غرب اآ�سي� وفي 

قلب البالد الإ�سالمية، الكي�ن ال�سهيونّي اللقيط على ك�فة 

مقدرات هذه المنطقة من الن�حية القت�س�دية وال�سي��سية 

والثق�فية. هذا م� ك�نوا يهدفون اإليه.

الذين  أولئك  أّن  اليوم؛  تالحظوا  أن  ولكم 

الكبير  األوسط  الشرق  شعار  يرفعون  كانوا 

في  آمالهم  وخابت  فشلوا  قد  أنفسهم، 

اليمن، وفي قضية  قضية سوريا، وفي قضية 

ويعتبرون  فلسطين،  قضية  وفي  العراق، 

السبب  هي  اإلسالمية  والجمهورية  إيران  أّن 

عدائهم  دليل  هو  هذا  الهزائم.  هذه  كّل  في 

يختلفوا  لم  فإّنهم  اإلسالمية،  للجمهورية 

على  اختلفوا  وإّنما  جزئية،  قضايا  على  معها 

ويتحّركون  يسعون  وأخذوا  أساسية،  قضايا 

استعادة  من  يتمّكنون  عّلهم  االّتجاه  بهذا 

هيمنتهم القديمة.

خنادق الهيمنة

اإّن �سب�بن� الأعّزاء لم ي�سهدوا نظ�م الط�غوت. واأقوله� 

اأّوًل، ثّم تالهم  اإّن البريط�نيين  اأّيه� ال�سب�ب الأحّب�ء؛  لكم 

الأمريكيون قد اأم�سكوا بزم�م �سوؤون البالد على مدى نحو 

خم�سين اأو �ستين ع�مً� - وهي فترة الحكومة البهلوية وقبله� 

الحكومة  مثاًل  ف�أجل�سوا  لهم،  بدا  م�  فيه�  وفعلوا   - بقليل 

البهلوية على �سّدة الحكم، حيث قّلدوا ب�دئ الأمر ر�س� خ�ن 

هذا المن�سب، ثّم نّحوه عن الحكم لمتع��سهم منه ل�سبٍب 

 محّله. وهذا يعني اأّن في بلٍد بهذه 
)1(

م�، واأحّلوا »محمد ر�س�«

ال�سعة والعظمة، وفي قب�ل هذا ال�سعب، يت�سّدى الأمريكيون 

اأو البريط�نيون لعزل رئي�س هذا البلد، وتن�سيب اأحٍد مك�نه 

كيف  ولكن  ــران.  اإي في  يتع�ملون  ك�نوا  هكذا  �سهولة.  بكّل 

الحكومة  ق�مت  لقد  الهيمنة؟  هذه  يفر�سوا  اأن  ا�ستط�عوا 

الإدارة  الت�لية  العقود  اأو  ال�سنين  في  واأعقبته�  البريط�نية 

الأمريكية ببن�ء »خن�دق« في هذا البلد وا�ستثم�ره�، لإدامة 

�سب�به�  ب�أيدي  وق�مت  الثورة،  ف�نت�سرت  عليه.  هيمنتهم 

بتدمير هذه الخن�دق وهدمه�، وبن�ء خن�دق مك�نه� ل�سي�نة 

وهم  الوطنية.  والم�س�لح  الإ�سالمية  والجمهورية  الثورة 

تهّدمت،  التي  الخن�دق  تلك  ترميم  يبتغون  ]الأمريكيون[ 

)1(  ابنه ال�س�ه الذي خلعته الثورة الإ�سالمية.
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وتهديم هذه الخن�دق التي ت�أ�ّس�ست على يد الثورة والثوريين 

وال�سب�ب. هذا م� يهدفون اإليه.

خنادق العدو

النظ�م الملكي

الخوف

تبديد الثقة ب�لذات الوطنية

ف�سل الدين عن ال�سي��سة

الخندق الأّول: النظام الملكّي

الأهـــّم  الخندق  الــخــنــ�دق؛  هــذه  بع�س  لكم  و�ــســ�أذكــر 

اأمريك�  ثم  اأّوًل  بريط�ني�   - بلدن�  في  الم�ستكبرة  لالأنظمة 

ك�ن  حيث  العميل،  الط�غوتّي  النظ�م  عن  عب�رة  كــ�ن   -

خالله  من  البلد  هذا  في  يفعلون  وك�نوا  لهم،  خندقً�  يمّثل 

والثق�فية  القت�س�دية  المم�ر�س�ت  اأنواع  لهم، من  يحلو  م� 

موقف،  اأّي  ويّتخذون  تغيير،  ــ�أّي  ب ويقومون  وال�سي��سية، 

ويرغبون.  ي�س�وؤون  م�  حيث  اإلى  والحكومة  البلد  وي�سوقون 

ولهذا فقد ك�ن النظ�م الط�غوتّي هو الخندق الأهّم لأمريك� 

وبريط�ني� في هذا البلد. هذا اأحد الخن�دق. فج�ءت الثورة 

وحّطمت هذا الخندق واأزالته واقتلعت جذوره، وا�ست�أ�سلت 

جذور الحكم الملكّي في البلد، واأحّلت ح�كمية ال�سعب محّل 

الحكومة الملكية والفردية. ففي فترة ك�نوا يقولون اإنَّ للبلد 

البلد؟  هذا  �س�حب  هو  من  ق�ئاًل:  ت�س�ءلت  واإن  �س�حبً�، 

لأج�بوا: �س�حب ال�سمّو الملكّي. وهذا م� ك�نوا يرّددونه على 

الأل�سن مرارًا ب�أّن الملك هو �س�حب هذا البلد وم�لكه؛ اأي 

وخ�ويً�  عمياًل  والجدارة  لالأهلية  ف�قدًا  ف��سدًا  عن�سرًا  اأّن 

من النخوة والغيرة الوطنية في الأغلب، هو الذي ك�ن يملك 

مقّدرات هذا البلد. فظهرت الجمهورية الإ�سالمية واأزالت 

هذا الم�لك الغ��سب الك�ذب، و�سّلمت البالد ليد اأ�سح�به� 

اإمك�نية  لهم  ــرت  وّف حيث  ال�سعب،  اأبــنــ�ء  وهــم  الأ�سليين 

النتخ�ب والح�سور في ال�س�حة والإرادة والقبول والرف�س. 

الجمهورية  حّطمته  ــذي  ال للعدّو  الأول  الخندق  هــو  هــذا 

الإ�سالمية والثورة الإ�سالمية.

الخندق الثاني: خندق الخوف

خن�دق  ك�نت  بــل  الوحيد،  الخندق  هــو  هــذا  يكن  ولــم 

اأخرى اأي�سً� تتمّثل في عوامل نف�سية وم�دية. و�س�أذكر اثنين 

اأو ثالثة منه�. الأول: هو الخوف، خندق الخوف من القوى 

الكبرى. فقد فعلوا في البلد م� من �س�أنه اأن يكون الخوف هو 

الح�كم على كّل القلوب، من قّوة اأمريك� في العقود الأخيرة 
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كم� ذكرن�، وقبله� الخوف من بريط�ني�، حيث ك�نوا يرجعون 

اأّنهم  اإلى الإنجليز، ومعنى ذلك  كّل حدٍث يحدث في البلد 

يعتبرون الإنجليز قّوة مطلقة! ولم يكن هذا الخوف مخت�سً� 

اأي�سً� يخ�سون اأمريك�. ف�إن  ب�لن��س، بل ك�ن زعم�ء النظ�م 

الثورة،  بعد  وانت�سرت  النظ�م  اأزلم  كتبه�  التي  المذّكرات 

تثور  ك�نت  منه  والمقّربين  نف�سه  ر�س�  اأّن محمد  على  تدّل 

لهم،  لإذللــهــ�  اأمريك�  تج�ه  المواطن  بع�س  في  ث�ئرتهم 

ومجبرين  م�سطّرين  ك�نوا  ولكّنهم  بهم،  اكتراثه�  وعــدم 

على النقي�د، ومرغمين على الط�عة خوفً� منهم. ف�ندلعت 

الثورة الإ�سالمية وهدمت خندق الخوف. ول يمكنكم اليوم 

ع�رفً�  واعيً�  عن�سرًا  الإ�سالمية  الجمهورية  في  تجدوا  اأن 

متم�سكً� ب�لقيم الدينية يخ�سى اأمريك�، فقد �سرب ال�سعب 

من  بل  وح�سب،  اأمريك�  من  ل  ب�لخوف،  الح�ئط  عر�َس 

مع�سكر ال�ستكب�ر برّمته.

وتبّدد الخوف!

اأعوام  ثم�نية  التي ط�لت  المفرو�سة  الحرب  فترة  ففي 

- و�سب�بن� لالأ�سف لم ُيدركوا تلك المرحلة النورانية والعهد 

الن�تو  حلف  وكــ�ن  �سّدام،  تدعم  اأمريك�  ك�نت  الذهبّي- 

يدعم �سّدام، وك�ن الّتح�د ال�سوفيتي اآنذاك يدعم �سّدام، 

و�سعفه�  ف�سله�  بكّل  الرجعية  العربية  الحكوم�ت  وكذلك 

ك�نت تدعم �سّدام. الكّل ك�ن يدعمه وي�س�نده، حيث تخندق 

ال�سرق والغرب في مع�سكر واحد لمن��سرة �سّدام والق�س�ء 

على الجمهورية الإ�سالمية. غير اأّنه� بقيت �س�مدة دون اأن 

جميعً�.  عليهم  اهلل  من  بتوفيق  وانت�سرت  وتغّلبت  تنثني، 

ي�ستطيعوا  لم  الحرب  من  اأعـــوام  ثم�نية  بعد  اأّنــهــم  ذلــك 

اإيران. وبهذه الطريقة بّددوا  اأر�س  احتالل �سبر واحد من 

ح�لة الخوف.

اأّن من ك�ن اليوم �س�ئنً� لنف�سه واعيً�  اأجل، لقد ذكرُت 

قد  لكن  اأمريك�،  يه�ب  ل  الإ�سالمية  المب�دئ  على  معتمدًا 

ل  هذا  خوفه  اأّن  اإّل  الخوف،  بهذا  اأ�سيب  من  اليوم  يوجد 

ر�س�«  »محمد  خوف  ك�ن  اإن  عقالئية،  اأ�سب�ب  على  يرتكز 

خوف  فــ�إّن  عقالئيً�،  خوفً�  اأمريك�  من  المخلوع(  )ال�س�ه 

هوؤلء لي�س عقالئيً�، لأّن ذاك لم يكن يمتلك ر�سيدًا �سعبيً�، 

كهذا  و�سند  بدع�مة  تحظى  اليوم  الإ�سالمية  والجمهورية 

ال�سعب العظيم.

الخندق الثالث: خندق تبديد الثقة بالذات الوطنية

ومن خن�دق العدّو الأخرى لل�سيطرة على بالدن�، ترويج 

فقدان الإيم�ن ب�لذات والعتم�د على النف�س والثقة ب�لذات 

ي�س�هدون  وحكومته[  ال�س�ه  ]نظ�م  ك�نوا  حيث  الوطنية، 

ب�أعينهم بهرجة الدول الغربية، وتطّوراته� العلمية والتقنية، 

في  الأمــور  تلك  ويفتقدون  والم�دية،  الح�س�رية  وزخ�رفه� 

بلدهم، ب�سبب م� ك�ن يع�نيه من تخّلف، ولهذا ك�نوا ي�سعرون 
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بعدم العتم�د على النف�س، وعدم الإيم�ن به�. ففي العهد 

البهلوّي ق�ل اأحد اأرك�ن الحكومة اإّن على الإيرانّي اأن يقوم 

اإبريقً� من المعدن.  اإبريق من الطين ولي�س حتى  ب�سن�عة 

الأب�ريق من  الغ�برة �سن�عة  الأزمنة  �س�ئعة في  ك�نت  فقد 

اإّن الإيرانّي ل يليق به �سوى ت�سنيع  الطين. واأ�س�ف ق�ئاًل 

هكذا  والخــتــراعــ�ت!  �س�أنه  فم�  الأبــ�ريــق،  من  النوع  هــذا 

ك�نوا يتكّلمون في ذلك اليوم. وق�ل اأي�سً� اأحد ال�سخ�سي�ت 

الب�رزة في ذلك الع�سر اإّن الإيرانّي لو اأراد التقّدم، عليه اأن 

يكون غربيً� اأوروبيً� من راأ�سه اإلى اأخم�س قدميه، واأن يبّدل 

كّل م� يرتبط به اإلى م� ي�س�بههم، عّله يتمكن من التقّدم. 

وهذا يعني اأّنهم لم يكونوا على ثقة ب�أنف�سهم.

�شعار �شبابنا: اإّننا قادرون!

انعدام  واأبــدلــت  الإ�سالمية،  الثورة  انت�سرت  قد  وهــ� 

الثقة الت�م ب�لثقة ب�لنف�س، والعتم�د على الذات الوطنية. 

ففي  ق�درون«.  »اإّنن�  يرّدد:  الإيرانّي  ال�س�ّب  اأ�سبح  واليوم، 

كثير من موارد وح�لت التقّدم العلمّي - م� عدا الأمور التي 

اأتيحت وح�لت التقّدم التي تحققت اليوم، والحمد هلل، - 

ك�ن �سّب�نن� في بع�س الأوق�ت يطرحون من الأفك�ر الحديثة 

الإيراني  ف�ل�س�ب  تلبيته�،  الم�سوؤولية  لالأجهزة  يت�أتى  ل  م� 

التقّدم،  عدم  اإلى  يــوؤّدي  ب�لنف�س  الثقة  وعدم  بنف�سه.  يثق 

والثقة والعتم�د على الذات يقود اإلى �سع�ر »نحن ق�درون«، 

وت�ستتبعه� القدرة، فيغدو البلد ق�درًا، وال�سعب ق�درًا، وهذا 

م� بتن� ن�س�هده في الوقت الراهن.

هذا  فــي  مــوجــودة  والــجــ�مــعــ�ت  عــ�مــً�  خم�سون  م�ست 

البلد في عهد الط�غوت قبل الثورة. وك�نت هذه الج�مع�ت 

ت�سّم عددًا من الأ�س�تذة الملتزمين الجّيدين، ومن طاّلب 

الج�مع�ت الم�ستعّدين ذوي الط�ق�ت والكف�ءات - رغم اأن 

ن�سبيً�، ولكن على  اليوم عليه  اأقل بكثير مم� هم  اأعدادهم 

اأّي ح�ل فقد ك�ن اأولئك من ال�سب�ب الإيرانيين الم�ستعّدين 

الأعــوام  تلك  طيلة  ت�سهد  لم  اإيــران  اأّن  غير   - الموهوبين 

حديثة.  علمية  ظــ�هــرة  واأّي  علمية  حركة  اأّي  الخم�سين 

لم�ذا؟ لأّنهم لم يكونوا ي�سّدقون ب�أّنهم ق�درون، ولم يكونوا 

ورّوجوه�  ]الأعداء[  بثه�  ح�لة  وهذه  ب�أنف�سهم،  ثقة  على 

اإبداعً�  في اأذه�ن ال�سعب. وبالدن� اليوم ت�سهد في كّل يوم 

علميً� وتقنيً�. واأعداوؤن� حين ي�س�هدون هذه الإبداع�ت تثور 

اأن  ث�ئرتهم. فلقد ا�ستط�ع بلدن� اليوم رغم وجود الحظر، 

يدخل في عداد بلدان الع�لم الع�سرة الأوائل في العديد من 

الفروع والعلوم المتطورة. والم�ثل ح�ليً� اأم�م اأعين الن��س، 

للحر�س  الت�بعة  الحربّية  والأدوات  الع�سكرية  الآلي�ت  هو 

مراأى  على  هي  والتي  اأخــرى،  ولقط�ع�ت  وللجي�س  الثورّي 

منكم. وهن�ك ح�لت اأخرى من التقّدم حّققه� �سب�بن� في 

مج�ل الن�نو وفي الق�سية النووية. كّل هذا يعود اإلى الإيم�ن 
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ب�لذات والثقة ب�لنف�س. ف�إّن اأحد خن�دق العدّو في اإيران، هو 

فقدان اإيم�ن ال�سعب بذاته، واإّن اأحد الخن�دق الكبيرة التي 

تمّخ�ست عن انت�س�ر ال�سعب وال�سب�ب، هو الإيم�ن ب�لذات 

وروح »نحن ق�درون«.

وهذا بدوره ك�ن اأحد خن�دق العدّو.

ال�ضيا�ضة...  عن  الدين  ف�ضل  خندق  الرابع:  الخندق 

وقد تحّطم!

ومن خن�دق العدّو الأخرى، ف�سل الدين عن ال�سي��سة. 

فقد اأقنعوا الجميع ب�أّن الدين ل ينبغي له التدّخل في �سوؤون 

ال�سي��سة وبيئة الحي�ة والنظ�م الجتم�عّي. هذا م� عملوا على 

اإقن�ع الآخرين به. وف�ساًل عن اأولئك الذين لم تكن تربطهم 

لم  الدين  علم�ء  وبع�س  المتدّينين  اأّن  وحّتى  �سلة،  ب�لدين 

يكونوا ي�سدقون ب�أّن الإ�سالم ق�دٌر على التدّخل في ال�سوؤون 

البداية، ق�مت  الإ�سالم منذ  اأّن ولدة  ال�سي��سية، في حين 

على اأ�س��س منحى �سي��سّي. ف�إّن الخطوة الأولى التي قطعه� 

اأّنهم  بيد  الحكومة.  ت�سكيل  المدينة، هي  في  الأكرم  النبّي 

 في اأذه�ن الن��س، ووّظفوا هذا الخندق 
)1(

زّجوا هذه الفكرة

فج�ءت  ال�سعب.  و�سّد  البلد،  و�سّد  النظ�م،  �سّد  للعمل 

الجمهورية الإ�سالمية وحّطمت هذا الخندق واأزالته. ولذا، 

ف�سل الدين عن ال�سي��سة.  )1(

نجد اليوم �سب�بن� وطلبتن� الج�معيين في ج�مع�تن�، ف�ساًل 

ويبذلون  يعملون  �س�به،  وم�  العلمية  والحوزات  العلم�ء  عن 

جهودهم في �سوؤون البالد من منظ�ٍر اإ�سالمٍيّ وقراآنّي.

يفر�شون العقوبات ويهنئوننا بالنوروز!

اأتــحــّدث عنه،  ــي اأقــ�ــســد مــن »الـــعـــدّو« حين  ــ ــذا، واإّن هـ

يقولون  هم  ب�لت�أكيد،  مج�ملة.  اأّي  دون  الأمريكية  الإدارة 

ل�سعبن�  ويبعثون  اأ�سدق�ئكم.  من  بل  اأعدائكم  من  ل�سن�  اإنن� 

الهجرية  ال�سنة  )راأ�ــس  »النوروز«  عيد  حلول  بمن��سبة  نــداًء 

اأو يمّدون م�ئدة  �سب�بن�،  ال�سم�سية(، ويبدون حر�سهم على 

ت�سلح  حرك�ت  وهذه  الأبي�س!  البيت  في   
)2(

�سين�ت« »ال�سبع 

ج�نب  فمن  هــوؤلء.  ي�سّدق  من  يوجد  ول  الأطــفــ�ل،  لخداع 

ي�ستمّرون بفر�س العقوب�ت، وت�سلك وزارة الخزانة الأمريكية 

ال�سرك�ت  لئاّل تجروؤ  به� -  تعترف  به� - وهي  �ُسُباًل خ��سة 

مع  والتع�مل  القتراب  على  الكبيرة  والم�س�رف  والمك�تب 

من  الأعم�ل  هذه  يم�ر�سون  ف�إّنهم  الإ�سالمية.  الجمهورية 

فر�س العقوب�ت والتهديد التي تمّثل ِعداًء �س�فرًا، ومن ج�نب 

اآخر يمّدون م�ئدة ال�سبع �سين�ت في البيت الأبي�س، اأو يقولون 

في ندائهم بمن��سبة راأ�س ال�سنة الهجرية ال�سم�سية »النوروز«؛ 

اإّنن� نعمل على توفير فر�س عمٍل لل�سب�ب الإيرانيين! ح�سٌن؛ 

بحرف  تبداأ  اأ�سي�ء  �سبعة  عليه�  م�ئدة  وهي  النوروز؛  تق�ليد  من   )2(

ال�سين.
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ل اأحد ي�سّدقهم. ل زالوا ل يعرفون �سعبن�، ول يعلمون من 

هو ال�سعب الإيراني. اإّنه �سعٌب فهيٌم واٍع يعرف اأعداءه، ويقف 

على اأ�س�ليب ِعدائهم. نعم، ل توجد لدين� م�سكلة مع ال�سعب 

نواجه  واإنم�  الأخــرى،  ال�سعوب  كّل  ح�ل  هو  كم�  الأمريكّي، 

ال�سي��س�ت وال�س��سة، فهم العدّو.

ثّمة  المق�سود.  البحث  يت�سّتت  لئاّل  المو�سوع  لّخ�س 
ُ
ولأ

وق�ئع موجودة:

واسعة  إمكانيات  على  بلدنا  حيازة  منها 

المصادر  ذلــك  في  بما  كبيرة،  وطاقات 

والفرص  اإلنسانية،  والطاقات  الطبيعية، 

الدولية. وقد وّفرت هذه الطاقات لبلدنا اليوم 

إمكانية التقّدم االستثنائي. هذا واقع. وتبدّلت 

إلى  الراهن  الوقت  في  اإلسالمية  الجمهورية 

قوة مؤّثرة على صعيد المنطقة، وفي بعض 

حقائق  هذه  العالم.  صعيد  على  المسائل 

وأهمية  وقيمة  قدر  فلنعرف  موجودة،  واقعية 

أنفسنا، ولُندرك عظمة هذا الشعب.

مر�ّشحون يت�شابقون في الإ�شاءة والعداء

ولأ�سب�ب  اأمريك�،  اأّن  هي  الث�نية؛  الواقعية  والم�س�ألة 

ال�س��سة  ذكــرنــ�،  كم�  بذلك  ونق�سد  تع�دين�،  وا�سحة، 

الّتف�ق  ق�سّية  ففي  الأمريكية.  وال�سي��س�ت  الأمريكيين 

النووّي نكثوا العهود وهّددون� بفر�س عقوب�ت اأخرى. وكم� 

م�س�عيه  يبذل  راح  الأمريكية  الخزانة  وزيــر  ــ�إّن  ف ذكــرت 

من  الإ�سالمية  الجمهورية  انتف�ع  دون  للحيلولة  الــدوؤوبــة 

نت�ئج الّتف�ق النووّي. وهذا هو الِعداء بعينه. ف�إّنهم يهّددون 

على الدوام بفر�س المزيد من العقوب�ت. وبعد عّدة اأ�سهر 

الرئ��سية  النتخ�ب�ت  �سُتجرى   - اأ�سهر  ثم�نية  اأو  �سبعة   -

ت�سعة  بعد  تتبّدل  الح�لية  الأمريكية  والحكومة  اأمريك�،  في 

الق�دمة  الحكومة  بــ�أّن  تفيد  �سم�نة  اأيــة  توجد  ول  اأ�سهر، 

الحكومة  عليه�  وّقعت  التي  القليلة  التعّهدات  بهذه  �ستلتزم 

الح�لية. والمر�ّسحون لرئ��سة الجمهورية في اأمريك� اأخذوا 

اإلى  الإ�س�ءة  في  النتخ�بية  في خط�ب�تهم  يت�س�بقون  اليوم 

اإيران، وهذا هو الِعداء، وهو عداء �س�فر. ومع ذلك، حينم� 

لم�ذا  ق�ئلين  البع�س  ينزعج  العدّو،  هي  اأمريك�  اإّن  نقول 

ت�سفونه� ب�لعدّو؟ ولكّنه� عدّو، ومم�ر�س�ته� عدائية. وهذه 

اأي�سً� حقيقة واقعية، التفتوا؛ ول تغفلوا عن قولن� ب�سرورة 

ول  والحكومة،  ال�سعب  بين  والل�س�ن  القلب  وحدة  ت�سود  اأن 

اأن  الجميع  اأذه�نكم. وعلى  الأمر عن  يغيب هذا  اأن  ينبغي 

يبذلوا جهودهم لم�س�عدة الحكومة، واأن ُير�سدوه� اإن ك�ن 

عندهم بع�س المالحظ�ت والإر�س�دات، وب�لت�لي عليهم اأن 

يمّدوا يد العون والم�س�عدة للحكومة. 

70



اأدوات العداء الأمريكّي

1.الإعالم.

2.النفوذ.

3.الحظر.

ِعداء  واأدوات  و�س�ئل  اأّن  الث�لثة؛ هي  الواقعية  والم�س�ألة 

مطلقة،  ولي�ست  محدودة  ظ�هره  في  المقتدر  العدّو  هذا 

المتمّثل  الإعــالم  ــى:  الأول وف�علة:  رئي�سية  اأدوات  عــّدة  له 

اإيــران«(،  اإيــران »فوبي�  اإيــران« )التخويف من  في »رهــ�ب 

والث�نية: النفوذ، والث�لثة: الحظر. 

الأ�سهر  خــالل  ــرارًا  ــ م تــحــدثــُت  ب�لنفوذ  يتعّلق  فيم� 

الإعالم  �س�أن  وفي  ذلك،  في  الحديث  اأكــّرر  ول  الم��سية، 

اأي�سً� ثمة بحث طويل. والآن اأوّد اأن اأتحّدث حول الحظر.

فقد  الموؤّثرة.  الثالثة  العدّو  اأدوات  اإحدى  الحظر  يمّثل 

�سعر اأّن الحظر يلحق ال�سرر ببلدن� و�سعبن�. ومّم� يوؤ�سف له 

اأّنن� ب�أنف�سن� عّززن� هذا النطب�ع لديه. ففي بع�س المواطن 

]تعويم[ الحظر  اإلى ت�سخيم  وفي برهة من الزمن عمدن� 

ب�سكل متوا�سل، وبتن� نكّرر هذه الق�سية: »اأن العدّو قد فر�س 

اإزالته، ولو بقي الحظر لألحق بن�  الحظر علين� ول بّد من 

اأخذن� نرّكز  اآخر،  هذه الأ�سرار واأمث�ل ذلك«، ومن ج�نب 

اأي�سً� على اإزالة الحظر ونهّوله� ون�سّخمه� ب�أن العقوب�ت اإذا 

م� لم تتّم اإزالته� لحدث م� حدث، في حين لم يحدث �سيء، 

بل ولن يحدث �سيء لو وا�سلن� هذا الطريق. لكّن العدّو �سعر 

على  ال�سغوط  يفر�س  اأن  الحظر  اأداة  عبر  ي�ستطيع  ب�أّنه 

الق�سية  ف�إّن  اإذًا  العدو.  به  �سعر  م�  هذا  الإيرانّي.  ال�سعب 

الرئي�سة التي تواجهن� في الوقت الراهن هي الحظر.

اقت�شاٌد مقاوم في مواجهة الحظر

ولكن م� الذي يجب علين� فعله في �سبيل مواجهة الحظر؟ 

مفترق  على  ي�سعن�  العدو  اأّن  الحديث  م�ستهّل  في  ذكــرُت 

طريقين ق�ئاًل: اإّم� اأن ت�ست�سلموا لأمريك� وتمتثلوا لأوامره� 

ب�لك�مل، واإّم� اأن نوا�سل طريق ال�سغط والحظر، وقلن� اإّنه� 

ولكن هن�ك مفترق  ب�طل وك�ذب،  المفترق  مغ�لطة، وهذا 

طرق اآخر: اإّم� اأن نتحّمل الم�س�كل الن�جمة عن الحظر، اأو 

 الذي 
)1(

اأن ن�سمد عبر القت�س�د المق�وم. هذا ال�ستعداد

لتحقيق  ُتبدونه جّيد جدًا، ولكن ل يكفي مجّرد ال�ستعّداد 

ب�أّن  علمً�  وعمل«.  »اإقــدام  قلن�  ولذلك  المق�وم،  القت�س�د 

هذا  في  الأعــمــ�ل  بع�س  اأنــجــزت  قد  المحترمة  الحكومة 

�سي��س�ت  لقي�دة  مقرٍّ  بت�سكيل  اأو�سين�هم  حيث  المج�ل، 

نحن  م�ستعدون..  نحن  الأحــــرار..  ق�ئد  يــ�  الح�سود:  هت�ف�ت    )1(

م�ستعدون.
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القت�س�د المق�وم، فنّفذوا هذا الأمر، وعّينوا الن�ئب الأول 

واأنجزوا  المقّر،  لهذا  ق�ئدًا  المحترم  الجمهورية  لرئي�س 

اإلى  اأ�سرُت  بدوري  واأن�  تقريرًا،  لي  ورفعوا  الأعم�ل،  بع�س 

ذلك ل�سعبن� العزيز في النداء الذي قّدمته بداية هذا الع�م، 

الأمور  اأّن  التقرير  في  ج�ء  فقد  تمهيدية.  اأعم�ٌل  اأّنه�  اإل 

التج�رّي،  الميزان  اإيج�بية  في  ت�سّببت  اإنج�زه�  تّم  التي 

وارداتن�،  على  النفطية  غير  �س�دراتن�  زي�دة  ذلك  ومعنى 

الحّد  اإلى  المث�ل  �سبيل  على  اأدت  اأو  وهذا خبٌر جّيد جدًا، 

من ال�ِسلع الم�ستوردة في هذا الع�م على م� ك�نت عليه في 

الع�م الم��سي، وهذه اأخب�ر جيدة، غير اأّنه� ل تكفي ول يتّم 

ولقد  اأ�س��سية.  ب�أعم�ل  القي�م  يتحّتم  بل  به�،  العمل  اإنج�ز 

في  به�  النهو�س  ينبغي  التي  المه�ّم  بع�س  هن�  اأح�سيُت 

مج�ل »الإقدام والعمل«.

ال�ستثم�ر الداخلّي

القت�س�د المبنّي على المعرفة

نقل التكنولوجي� واإنت�جه�

مك�فحة الف�س�د والحتك�ر والتهريب

تنمية قط�ع�ت ال�ستثم�ر الداخلي

اإحي�ء الإنت�ج المحلّي

الأولوي�ت القت�س�دية

ع�ئدات النفط

تر�سيد ا�ستهالك الط�قة

الهتم�م ب�ل�سن�ع�ت المتو�ّسطة وال�سغيرة

مهاّم الإقدام 

والعمل
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اأوًل: الأولويات القت�ضادية 

الم�سوؤولون  يــقــوم  اأن  ــرورة  �ــس هــي  الأولــــى؛  المهّمة 

وال�سبك�ت  الأن�سطة  بتحديد  الحكومة  فــي  المحترمون 

بع�س  ف�إّن  عليه�.  والتركيز  البلد  في  الممّيزة  القت�س�دية 

ك�لأ�سل  وهي  واأهميته،  اأولويته  له  القت�س�دية  الأن�سطة 

الذي تتفّرع منه اأبواب اقت�س�دية واإنت�جية متعّددة، فال بّد 

لهم من التركيز عليه� وت�سخي�سه� وتحديد خ�رطة الطريق 

وتعيين وظ�ئف الجميع. 

ثانياً: اإحياء الإنتاج المحلّي

فيم�  العتب�ر  بنظر  اأخذه�  ينبغي  التي  الث�نية؛  والمهّمة 

الإنت�ج  اإحي�ء  هي  طرحن�ه�،  التي  والعمل«  »الإقـــدام  يخ�ّس 

المحّلي. حيث تفيد التق�رير ب�أّن نحو 60% من ط�ق�تن� الإنت�جية 

معّطلة، ف�لبع�س منه� يعمل ب�أقّل من قدراته، والبع�س الآخر ل 

اإحي�ء الإنت�ج. ولهذا الأمر �سبيله  بّد لن� من  اأ�س��سً�، فال  يعمل 

المعروف لدى الكثير من علم�ء القت�س�د الملتزمين. ولط�لم� 

المنتقدين  بدعوة  يقوموا  اأن  الحكوميين  للم�سوؤولين  ذكــرُت 

وال�ستم�ع اإلى كالمهم، ف�أحي�نً� يقّدمون مقترح�ٍت جيدة يمكن 

من خالله� اإحي�ء الإنت�ج وتفعيله في البالد.

ثالثاً: ال�ضتثمار الداخلّي 

الخ�رجية  تج�رتن�  ب�لت�لي  لن�  اأّن  هي  الث�لثة؛  والمهّمة 

ولن� وارداتن�، وثّمة اأمور نحت�ج اإلى ا�ستيراده� من الخ�رج، 

اإلى  لنلتفت  ولكن  ذلك،  في  اإ�سك�ل  ول  ل�سرائه�،  ون�سطّر 

اإنت�جن�  قوة  ب�إ�سع�ف  ن�ستريه�  التي  الب�س�ئع  تت�سّبب  ل  اأن 

المحّلي. فلنفتر�س اأّنن� نريد ا�ستيراد اأو �سراء ط�ئرة، ولكن 

ُيق�ل لن� - وهذا م� يقوله الم�سوؤولون الحكوميون ب�أنف�سهم - 

اإّنن� لو ا�ستثمرن� هذه الن�سبة من الثمن في �سن�عة الط�ئرات 

المحلية، ل�ستفدن� اأكثر مم� لو كّن� قد ا�سترين� من الخ�رج، 

ولتن�مى اإنت�جن� المحّلي اأي�سً�. فمن الخط�أ اأن ن�ستورد كّل 

�سيء من الخ�رج، دون اأن ننظر اإلى ال�سرر الذي �سُيحلقه 

هذا ال�سراء، وهذا ال�ستيراد ب�لإنت�ج المحّلي. اإذًا ل بّد اأن 

نقوم في �سرائن� بم� ل يوؤّدي اإلى اإ�سع�ف الإنت�ج الداخلّي.

رابعاً: عائدات النفط

البالد.  خــ�رج  في  اأمــواًل  لن�  اأّن  هي  الرابعة؛  والمهّمة 

وتقّرر في  لن�.  ت�سليمه�  يتّم  لم  المب�ع  النفط  ف�إّن ع�ئدات 

اأكثره�  ب�أن  علمً�   - الأمــوال  هذه  ا�ستع�دة  النووّي  الّتف�ق 

التدّخل  المرء  وي�س�هد  ا�ستع�دته،  تتّم  ولم  م�سكلة  واجــه 

اأخرى  ب�لطبع دوافع  الق�سية، وهن�ك  الأمريكّي خلف هذه 

اأي�سً�، اإّل اأّن ُخبث بع�س الأجهزة الأمريكية اأّدى اإلى اأن ل 

المط�ف  نه�ية  في  تعود  �سوف  ولكّنه�  الأمــوال،  هذه  تعود 

والتي  الخ�رج،  في  المجّمدة  الأمــوال  هذه  عــ�دت  فــ�إن   ،-

في  اإنف�قه�  ينبغي  ل  الملي�رات،  ع�سرات  مقداره�  يبلغ 

الم�س�رف التي توؤّدي اإلى اإهداره�. ف�إّن هذه اأموال �ستدخل 

الإنت�ج،  اإلى  بح�جة  الأولى  الدرجة  في  والبلد  البالد،  اإلى 

ومن  ا�ستع�دته�،  تتّم  التي  الأموال  اإهدار هذه  ف�لحذر من 
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منه�،  ل جدوى  التي  الب�س�ئع  �سراء  في  واإنف�قه�  اإتالفه�، 

مواطن  في  و�سرفه�  ورائه�،  من  ل ط�ئل  اأمــور  في  وبذله� 

التي  الم�لية  اإدارة الم�س�در  البذخ والإ�سراف. وهذا يعني 

تدخل اإلى البالد من الم�س�رف والمراكز الأجنبية.

خام�ضاً: القت�ضاد المبنّي على المعرفة 

في  مهمة  قط�ع�ت  هن�ك  اأّن  هي  الخ�م�سة؛  والمهّمة 

اإنت�ج  قط�ع  اأو  والغ�ز،  النفط  كقط�ع  القت�س�دّي،  ال�س�أن 

وال�سفن، فال  والقط�رات  والط�ئرات  لل�سي�رات  المحّرك�ت 

بّد من تحويل هذه القط�ع�ت الح�س��سة واله�مة اإلى قط�ع�ت 

بـ«القت�س�د  عنه  نعّبر  م�  هو  وهــذا  المعرفة.  على  مبنّية 

اأّنهم  وعلم�وؤن�  �سب�بن�  اأثبت  فقد  المعرفة«.  على  المبنّي 

التقني.  الم�ستوى  الإبــداع، وقــ�درون على رفع  ق�درون على 

ب�أن ي�سنعوا �س�روخً� بعيد  اإنج�زًا �سغيرًا  اأفهل يعتبر هذا 

المدى بطريقة تمّكنه من اإ�س�بة هدٍف على بعد 2000 كلم 

التي  العقلية  ف�إّن  اأمت�ر؟  اأو خم�سة  مترين  يتج�وز  ل  بخط�أ 

وتبدع  تنتج  اأن  على  قــ�درة  العمل،  بهذا  النهو�س  ت�ستطيع 

المث�ل  �سبيل  على  تقوم  كــ�أن  اأخــرى،  متعددة  مج�لت  في 

اأن  اأو  للوقود،  ا�ستهالكه  للحّد من  ال�سي�رة  بتطوير محّرك 

الراهن  الوقت  ففي  معينة.  بطريقة  القط�ر  محّرك  تغّير 

توجد في بالدن� مراكز اقت�س�دية واإنت�جية تفوق اإنج�زاته� 

هو  م�  هذا  ت�س�هيه.  اأو  له�  الأجنبّي  الم�س�به  واإنت�ج�ته� 

موجود ح�ليً�، فال بّد من تعزيز هذه المراكز وتقويته�. اإذًا 

اإلى  المهمة  الداخلية  القت�س�دية  القط�ع�ت  تحويل  فــ�إّن 

قط�ع�ت مبنية على المعرفة، يعتبر من المه�ّم التي ُت�سَترط 

في تحقيق القت�س�د المق�وم والتي يجب القي�م به�.

�ضاد�ضاً: تنمية قطاعات ال�ضتثمار الداخلي

ــفــ�دة والنــتــفــ�ع من  ــت والــمــهــّمــة الــ�ــســ�د�ــســة؛ هــي ال�ــس

فقد  فيه�.  ال�ستثم�ر  تــّم  واأن  �سبق  التي  القط�ع�ت  بع�س 

الط�قة  محط�ت  بــنــ�ء  مــجــ�ل  فــي  جــّيــد  ا�ستثم�ر  لن�  كــ�ن 

والبتروكيمي�وي�ت. والبلد اليوم بح�جة اإلى محّطة الط�قة. كم� 

واأّن البلدان الأخرى اأي�سً� تحت�ج اإلى محط�ت ط�قٍة رخي�سة 

الثمن ونحن ن�سنعه�. فال ينبغي لن� اأن ن�ستورد محطة ط�قة 

من الخ�رج، اأو اأن ن�أتي من الخ�رج ب�أ�سخ��س لبن�ء محط�ت 

الط�قة. ول بّد من اإحي�ء القط�ع�ت التي تّم ال�ستثم�ر فيه�، 

وُبذلت الم�س�عي والجهود في �سبيله�، والنتف�ع منه�.

�ضابعاً: نقل التكنولوجيا واإنتاجها

في  التكنولوجي�  نقل  ن�سترط  اأن  هي  ال�س�بعة؛  والمهمة 

جميع المع�مالت الأجنبية التي نقوم به�. علمً� ب�أّن اإخوانن� 

الأمر،  بهذا  ويقومون  ق�موا  اأّنهم  لن�  ذكــروا  الحكومة  في 

التغ�فل  يتّم  لئاّل  عليه�  ــد  واأوؤّك الق�سية  هذه  اأكــّرر  ولكّنني 

منتج  اأو  و�سيلة  �سراء  اأرادوا  لو  المث�ل  �سبيل  وعلى  عنه�. 

اإنت�جه ب�لك�مل، فليعّدوا  جديد، ل ينبغي لهم �سراء م� تّم 

خالل  مــن  وينتجوه  بــه  ة  المخت�سّ بتقنيته  ال�سيء  ذلــك 

العقود  اإبــرام  في  وليت�سّددوا  البلد.  داخل  في  التقنية  هذه 

والّتف�قي�ت على هذا النحو بقّوة.
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ثامناً: مكافحة الف�ضاد والحتكار والتهريب

للف�س�د  ــ�ّدة  ــجـ الـ الــمــكــ�فــحــة  هــي  الــثــ�مــنــة؛  والــمــهــمــة 

ال�سرر  تلحق  ف�إّنه�  والتهريب،  والحتك�ر  والمح�سوبي�ت 

ت�س�هلن�  فلو  الن��س.  اإلــى  �سرره�  وي�سل  البلد،  ب�قت�س�د 

الثروات عبر  وت�ستحوذ على  ت�ست�أثر  التي  المجموعة  تلك  مع 

�س لنف�سه�  التزوير والتالعب في الق�س�ي� القت�س�دية، وتخ�سّ

مزاي� خ��سة، اأو تلك التي توّغلت في ف�س�د م�لّي واقت�س�دّي، 

�سيوؤّدي ذلك اإلى اإلح�ق ال�سرر ب�لبالد ل مح�لة، فال ينبغي 

جميلة  اأقــواًل  هن�ك  بــ�أّن  علمً�  الم�س�ئل.  هذه  في  الت�س�هل 

خ�سّم  وفي  ال�سحف،  وفي  البي�ن،  مق�م  في  ُتطرح  وجيدة 

ب�ل�ستن�د  منه�  ُيطرح  م�  وب�لخ�سو�س  وال�سخب،  ال�سجيج 

اإلى التوّجه�ت ال�سي��سية، ولكن ل ط�ئل من وراء هذه الأقوال. 

ف�ئدة  ل  الفر�س،  �سبيل  على  اقت�س�ديً�  مجرمً�  اعتقلوا  فلو 

وتف��سيل  �سوره  ون�سر  عنه  ب�لحديث  ال�سحف  تقوم  اأن  من 

من  فكثير  و�سي��سية،  فئوية  لأغرا�س  ذلك  اإلى  وم�  اأعم�له، 

مك�فحة  من  بّد  ل  اإذًا  العمل.  من  قلياًل  ي�س�هي  ل  الكالم 

ويجب  كم�  اأم�مه،  والوقوف  اليوم  يح�سل  قد  الذي  الف�س�د 

الحوؤول دون التهريب ومك�فحته بكّل م� في الكلمة من معنى.

تا�ضعاً: تر�ضيد ا�ضتهالك الطاقة

والمهّمة الأخرى؛ هي تر�سيد ا�ستهالك الط�قة. ولقد ذكرُت 

 في اأحد خط�ب�تي بداية ال�سنة، 
)1(

في هذا المك�ن قبل عدة اأعوام

)1(  1388/01/01هـ.�س. )2009/03/21م(.

ب�أّن هن�ك اّدع�ًء وقوًل ي�سير اإلى اأّنن� لو ا�ستطعن� تنمية ظ�هرة 

اإلى  ا�ستهالكه�، لأّدى ذلك  للط�قة وتر�سيد  الأمثل  ال�ستغالل 

توفير مئة ملي�ر دولر، وهو مبلٌغ �سخم ولي�س بقليل، ف�حملوا 

هذه الق�سية على محمل الجّد. ف�إّن هن�ك اأعم�ًل مختلفة يتّم 

والبع�س  �سرورّي،  غير  منه�  البع�س  البلد؛  هذا  في  اإنج�زه� 

الآخر م�سّر، فليرّكزوا اأعم�لهم على مثل هذه الأمور. وهذا هو 

»الإقدام والعمل«، ف�لإقدام يعني الت�سّدي لهذه الق�س�ي�. ولقد 

�سمعُت، ب�لطبع، اأّن مجل�س ال�سورى الإ�سالمّي قد �س�دق على 

قرار تنمية تر�سيد ا�ستهالك الط�قة. فليتداولوا هذه الق�سية 

ويبذلوا  عليه�،  جهودهم  وليرّكزوا  ي،  والتق�سّ ب�لبحث  حقً� 

م�س�عيهم في �سبيل تحقيقه�.

عا�ضراً: الهتمام بال�ضناعات المتو�ّضطة وال�ضغيرة

ب�ل�سن�ع�ت  الخ��ّس  الهتم�م  هي  الع��سرة؛  والمهّمة 

المتو�ّسطة وال�سغيرة. ففي بلدن� ح�ليً� توجد اآلف الم�س�نع 

والمع�مل المتو�سطة وال�سغيرة، ولو ك�نت هذه الأرق�م التي 

اأبلغوني به� واأ�سرُت اإليه� وهي تعطيل 60% منه� �سحيحة، 

العمل  ُفر�س  يوّفر  الــذي  ال�سيء  فــ�إّن  كبرى.  خ�س�رة  فهي 

الفئ�ت  وينفع  والحركة،  الحيوية  اإلى  ويوؤّدي  المجتمع،  في 

ال�سعيفة، هو نف�س هذه ال�سن�ع�ت ال�سغيرة والمتو�ّسطة، 

فال بّد من تعزيزه� وتفعيله�.

تطبيق هذه المهاّم: تحقيٌق لالقت�شاد المقاوم

اأريــد  لو  فيم�  به�  النهو�س  يمكن  مه�ّم  ع�سر  هــذه  اإذًا؛ 
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الت�سدّي للمب�درة والعمل في �سبيل تحقيق القت�س�د المق�وم. 

علمً� ب�أّن هن�ك مه�مَّ اأخرى يمكن القي�م به� وعلى الم�سوؤولين 

درا�سة الأمور والبحث فيه�، والذي اأقتُرحه اأن� هو هذه المه�ّم 

في  ثورية  حركة  وتنطلق  الثورة  م�سيرة  تتدّفق  وبهذا  الع�سر. 

البلد، ويتحّقق القت�س�د المق�وم الذي يوؤّدي اإلى اإنق�ذ البالد. 

ولو عملن� على تطبيق هذه المه�ّم، لك�ن ب�إمك�نن� الوقوف في 

اإلى  نحت�ج  ل  ف�إّنن�  فين�.  عقوب�ته�  اأّثــرت  ولم�  اأمريك�،  وجه 

اأ�س�سن�  الإعرا�س عن مب�دئن�، وعن خطوطن� الحمراء، وعن 

ذلك  لن�  يت�سّنى  واإّنم�  علين�،  الحظر  فر�س  من  اأمريك�  لمنع 

من خالل تحقيق �سي��س�ت القت�س�د المق�وم عمليً�، اأن نقوم 

الحظر؛  من  فرائ�سن�  ترتعد  لئاّل  وتمتينه�  البالد  بتح�سين 

تحّقق  لــو  اإذ  ذلــك.  فليفعلوا  علين�،  فر�سه  يــريــدون  ب�أّنهم 

بليغً�.  ت�أثيرًا  العدّو  عقوب�ت  تركت  لم�  المق�وم،  القت�س�د 

وبهذا تنطلق الحركة الثورية والإيم�نية. ولو قمن� بتنفيذ هذه 

اأن  المحترمين  الحكوميين  الم�سوؤولين  ب�إمك�ن  لك�ن  المه�ّم، 

يقّدموا تقريرًا في نه�ية هذا الع�م ق�ئلين اإّنن� عمدن� اإلى اإحي�ء 

عدة اآلف من الم�س�نع والمع�مل، والمزارع والحقول، ومزارع 

يتحّدثوا  اأن  ب�إمك�نهم  م�  هذا  ذلك.  واأمث�ل  الموا�سي،  تربية 

ي�سهدون  �سوف  بدورهم  والن��س  عليه،  الن��س  ويّطلعوا  به، 

ويتلّم�سون ذلك. وحينذاك �سي�سعرون ب�لثقة والطمئن�ن.

وعلى ال�شعب م�شاعدة حكومته

وب�لطبع، ف�إّن الواجب والمهمة الملق�ة على ع�تق الن��س 

فيهم  بم�   - الن��س  على  اإّن  لكم  واأقوله�  الم�س�عدة.  هي 

ي�س�عدوا  اأن   - ال�سعب  واأبن�ء  والقت�س�ديون  ال�سي��سيون 

ل  ب�لطبع،  المهّمة،  وهذه  البلد.  في  والم�سوؤولين  الحكومة 

تقع على ك�هل الحكومة وح�سب، بل يجب على الع�ملين في 

ال�سلط�ت الثالث اأن يتع�ونوا فيم� بينهم لت�سيير هذا الأمر، 

الم�س�عدة  ف�إّن هذه  اأن ي�س�عدوهم في ذلك،  الن��س  وعلى 

اإلى ج�نب جّدية الم�سوؤولين ول �سّيم� ال�سلطة التنفيذية اأمٌر 

�سرورّي. ولو ا�ستطعن� اإطالق هذه الحركة، �ستكون - كم� 

ذكرن� - حركة ثورية، و�ستزداد �سرعة، و�سيح�لفه� التوفيق 

فيه  قطعن�  موطن  كّل  في  �سهدن�ه�  نت�ئج  وهذه  والنج�ح. 

خطوة ثورية. ف�نظروا اإلى النج�ز الذي ك�ن رواده �سهداوؤن� 

للغ�ية،  وخطير  مهّم  هو  كم  الــنــووّي  المج�ل  في  العلم�ء 

والإنج�ز الذي ك�ن رائده ال�سهيد طهراني مقدم، والإنج�ز 

الخالي�  مج�ل  فــي   
)1(

ك�ظمي ال�سهيد  رائـــده  كــ�ن  الــذي 

الجذعية، اإّنم� هي مك��سب كبيرة جدًا. هذا ب�لإ�س�فة اإلى 

الإنج�ز الذي ك�ن رائده ال�سهيد مرت�سى اآويني، والمرحوم 

ف�إّن  الثق�فية،  ال�سوؤون  في  الأخيرة  ال�سنوات  في  �سلح�سور 

البلد،  هذا  في  الثورية  والمك��سب  الإنج�زات  رّواد  هــوؤلء 

ويجب  واأ�س�ليبهم،  واأعم�لهم  اأفك�رهم  ترويج  من  بّد  ول 

العمل  تكريمهم ومعرفة قدرهم وتخليد ذكرهم. وهذا هو 

)1(  د. �سعيد ك�ظمي ا�ستي�ني رئي�س مركز اأبح�ث روي�ن.
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الثورية والولئية،  القوات  ت�أكيدي على تكريم  الثورّي. وكل 

والحف�ظ عليهم يعود اإلى هذا ال�سبب، ف�إّن العمل اإذا م� تّم 

اإنج�زه بروح ثورية، �سيتقّدم اإلى الأم�م.

الثورّي  ال�شباب  دع��وا  الثقافية  الق�شايا  وفي 

ُينجز

اأتحّدث  اأن  واأوّد  المق�وم،  القت�س�د  تن�ولُت ق�سية  لقد 

الق�س�ي�  ب�أّن  تعلمون  اإّنكم  الثق�فية.  الق�س�ي�  ب�س�أن  قلياًل 

عطي 
ُ
اأ واإّني  اأهمية ب�لغة،  الثق�فية تحتّل في نظري وروؤيتي 

طرحه  اأوّد  الذي  والمو�سوع  الأهمية.  ف�ئق  الم�س�ئل  لهذه 

الم��سي  الع�م  في  طرحته  الذي  نف�سه  هو  اليوم،  هذا  في 

ُيعقد  الذي  الجتم�ع  هذا  في  يبدو،  م�  على  قبله  الذي  اأو 

، وهو اأّن المجموع�ت ال�سعبية المندفعة من 
)1(

بداية كّل �سنة

تلق�ء نف�سه� للقي�م ب�لعمل الثق�فّي - وي�سل ح�ليً� عدده� 

في جميع اأرج�ء البالد اإلى اآلف المجموع�ت التي تت�سّدى 

بّد  ل   - الثق�فّي  والعمل  والجهد  والفكر  للمب�درة  بنف�سه� 

الأجهزة  بم�س�عدة  تحظى  واأن  مت�س�عد،  ب�سكل  تنمو  واأن 

المعنية  الحكومية  الأجــهــزة  تفتح  اأن  فبدل  الحكومية. 

ب�لإ�سالم،  يوؤمنون  ل  للذين  اأح�س�نه�  الثق�فية  ب�ل�سوؤون 

وب�لثورة، وب�لنظ�م الإ�سالمّي، وب�لقيم الإ�سالمية، يجب اأن 

تفتح اأح�س�نه� لل�سب�ب الم�سلم الموؤمن الثورّي الولئّي، ف�إّن 

)1(  بداية الع�م الهجري ال�سم�سي 1393 )اآذار 2014م(.

ب�لفعل  وهم  الأعم�ل،  اإنج�ز  بمقدورهم  الذين  هم  هــوؤلء 

ُينجزون اأعم�لهم ويقّدمون اإنج�زات ثق�فية قيمة. و�سب�بن� 

الثورّي بو�سعه بذل الجهود والم�س�عي في جميع المج�لت. 

واليوم  لكم،  والم�ستقبل  لكم،  البلد  الأعــّزاء!  ال�سب�ب  اأيه� 

هو اأي�سً� لكم، واعلموا اأّنكم اإذا ح�سرتم في ال�س�حة، وقطعتم 

الخطى ب�لإيم�ن ب�هلل والتوّكل عليه، وكنتم على ثقة ب�أنف�سكم، ل 

ت�ستطيع اأمريك� ول من هو اأكبر من اأمريك� ارتك�ب اأّية حم�قة!

�سبيلك،  وفي  لك،  و�سمعن�ه  قلن�ه  م�  كل  اجعل  اإلهن�! 

وتقّبله بكرمك.

ال�سهداء  اأرواح  اجعل  محّمد  واآل  محّمد  بحّق  اإلهن�! 

را�سية  العظيم  الخمينّي  لالإم�م  الط�هرة  والروح  الأبرار، 

عّن�.

اإلهن�! اأ�سبغ على �سعبن� عّزة متزايدة، و�سوكة متزايدة، 

وقّوة متزايدة، وط�قة متزايدة في كّل المج�لت.

اإلهن�! ل تحرمن� من خدمة هذا ال�سعب، وخدمة الإ�سالم 

والم�سلمين، وخدمة هذا البلد.

ل علين� بكّل م� قلن�ه،  اإلهن�! بحّق محّمد واآل محّمد تف�سّ

وم� �س�ألن�ه، وم� اأنت تعلم بح�جتن� اإليه دون اأن نذكره.

المرحوم  العزيز  لأخين�  الط�هرة  الــروح  اح�سر  اإلهن�! 

ال�سيخ الطب�سي )ر�سوان اهلل تع�لى عليه( مع اأولي�ئك. 

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

في اأّول اأّيام ال�شنة الهجرية ال�شم�شية 1395 ه�.�س.  2016/03/20م.

في  يقترن  اأّنــه  وهو  خ��سة؛  بميزة  الع�م  هذا  يمت�ز   .1
.Oبدايته ب�لمولد ال�سعيد لف�طمة الزهراء

 O ف�طمة  وجود  بيمن  المتع�ل  العلّي  اهلل  ن�س�أل   .2
اأن يب�رك هذا الع�م لل�سعب الإيرانّي، وللم�سلمين في 

.Rالع�لم اأجمع ولمحبي اأهل البيت

الع�لم  ذلــك  الطب�سي  ال�سيخ  �سم�حة  وجــود  نفتقد   .3
العتبة  لهذه  المخل�س  والخ�دم  المن��سل،  المج�هد 

من  ُيعّد  وكــ�ن  مك�سبً�،  وجــوده  ك�ن  فلقد  المقّد�سة. 

ال�س�بقين في الثورة، وفقدانه يعد خ�س�رة كبرى. 

اإن اختي�رن� �سع�رًا اقت�س�ديً� لهذا الع�م: )القت�س�د   .4
الثق�في  ال�سع�ر  من  بــدًل  وعمل(  اإقـــدام  المق�وم، 

لق�س�ي�  �س�ملة  ونظرٍة  تحليٍل  اإلــى  يعود  والأخــالقــي 

البالد. 

بداية العام الهجري ال�ضم�ضي
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ال�ضيا�ضات ال�ضتكبارية 

اأوًل: �شيا�شتهم

ثانيًا: اأدوات العدو الأمريكي

اإن الإدارة الأمريكية تمتلك الثروة والأجهزة الإعالمية ال�سخمة والأ�سلحة الخطيرة والإمك�ني�ت الكبيرة، وهم يعلنون   .1
العداء الم�ستمر لن�. 

1.الإعالم.

الإيح�ء ب�أّن ال�سعب الإيرانّي يقف على مفترق طريقين هم�: اإّم� اأن ي�س�ير اأمريك� ويج�ريه�، واإّم� اأن يتحّمل ال�سغوط الأمريكية   .2
والم�س�كل الن�جمة عنه�.

2.النفوذ.

اإن التع�مل مع اأمريك� خ�س�رة مح�سة، فهم ل يفون بوعودهم، ويتمل�سون منه� من خالل التح�يل والتزوير، واللتف�ف   .3
حول الأمور.

3.الحظر.
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ثالثًا: اأهداف �شيا�شة ال�شتكبار

عقد اتف�قي�ت �س�ملة حول المنطقة وق�س�ي�ه�.  .1

الإعرا�س عن دعم وم�س�ندة المق�ومة والمظلومين في المنطقة )فل�سطين، غزه، اليمن والبحرين(.  .4

اأن تتخلى الجمهورية الإ�سالمية حتى عن و�س�ئله� الدف�عية )ال�سواريخ بعيدة المدى، التج�رب والتدريب�ت الع�سكرية(.  .7

تفتيت الموؤ�س�س�ت الأ�س��سية في البالد، فلم�ذا تم ت�أ�سي�س فيلق القد�س؟ ولم�ذا مجل�س �سي�نة الد�ستور؟ وغير ذلك.  .10

التع�ون مع اأمريك�، والتف�و�س معه�، واختي�ر نموذجً� ين�سجم مع رغبة الأمريكيين، اأو ي�ستند اإلى الّتف�ق المبَرم معهم.  .2

اأن يقترب نظ�م الجمهورية الإ�سالمية عبر تعديل متطّلب�ته، من اأهداف الطرف المق�بل المتمّثل ب�أمريك�.  .5

لم�ذا يجب اأن تتط�بق ال�سي��س�ت الداخلية للجمهورية الإ�سالمية مع الإ�سالم كم� في الد�ستور؟  .8

الإ�سالمية،  المف�هيم  عن  والإعرا�س  الإ�سالم،  عن  الطرف  وغ�ّس  الإ�سالمية،  الجمهورية  م�سمون  عن  التغ��سي   .11
والتخّلي عن الأمن ال�س�ئد في البلد.

الإعرا�س عن مب�دئن� وعن خطوطن� الحمراء لحّل م�س�كلن� مع اأمريك�.  .3

التف�و�س مع الكي�ن ال�سهيونّي، واإق�مة اتف�ق �سالم مع العدو ال�سهيوني.   .6

اإن قي�م النظ�م على اأحك�م الإ�سالم وال�سريعة الإ�سالمية، يتع�ر�س مع الحرية ومرفو�س في النظرة الليبرالية.  .9
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رابعًا: خنادق الهيمنة

تبديد الثقة ب�لذات 

الوطنية

كان النظام الطاغوتّي 

هو الخندق الأهّم وكانوا 

يقومون باأي تغيير 

في البالد من اأنواع 

الممار�صات القت�صادية 

والثقافية وال�صيا�صية 

وغيرها.

النظ�م الملكي

الخوف من القوى 

الكبرى حيث جعلوا 

الخوف هو الحاكم على 

عقول وقلوب ال�شعب. 

الخوف

ترويج فقدان الإيمان 

بالذات والعتماد على 

النف�س والثقة بالذات 

الوطنية، حيث كانوا 

]نظام ال�شاه وحكومته[ 
ي�شاهدون باأعينهم 

بهرجة الدول الغربية، 

وتطّوراتها العلمية 

والتقنية، وزخارفها 

الح�شارية والمادية، ولو 

اأراد الإيراني التقّدم، 

عليه اأن يكون غربيًا 

اأوروبيًا بالكامل. 

ف�سل الدين عن 

ال�سي��سة

اأقنعوا الجميع ب�أّن 

الدين ال ينبغي له 

التدّخل في �ش�ؤون 

ال�سي��سة وبيئة الحي�ة 

والنظام االجتماعّي.
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الثورة الإ�ضالمية

واجباتنا في القت�شاد المقاوماأوًل: الإنجازات

جــذوره،  واقتلعت  واأزالــتــه  الخندق  هــذا  الــثــورة  حّطمت   .1
وا�ست�أ�سلت جذور الحكم الملكّي في البلد، واأحّلت ح�كمية 

ال�سعب محّل الحكومة الملكية والفردية. 

الأولوي�ت القت�س�دية

القت�س�د المبنّي على المعرفة

اإحي�ء الإنت�ج المحلّي

ال�ستثم�ر الداخلّي

ع�ئدات النفط

تر�سيد ا�ستهالك الط�قة

نقل التكنولوجي� واإنت�جه�

مك�فحة الف�س�د والحتك�ر والتهريب

الهتم�م ب�ل�سن�ع�ت المتو�ّسطة وال�سغيرة

تنمية قط�ع�ت ال�ستثم�ر الداخلي

وّفرت لهم اإمك�نية النتخ�ب والح�سور في ال�س�حة والإرادة   .2
والقبول والرف�س.

ع�رفً�  واعيً�  عن�سرًا  الإ�سالمية  الجمهورية  في  تجدوا   .3
متم�سكً� ب�لقيم الدينية يخ�سى اأمريك�. 

الحرب  اأم�م  واقتدار  قوة  بكل  الإيراني  ال�سعب  وقف  لقد   .4
الذي فر�ست عليه مع �سدام ح�سين رغم كل الدعم الذي 

قدم له.

اأبدلت الثورة الإ�سالمية انعدام الثقة الت�م ب�لثقة ب�لنف�س،   .5
ال�س�ّب  اأ�سبح  والــيــوم،  الوطنية.  الــذات  على  والعتم�د 

الإيرانّي يرّدد: »اإّنن� ق�درون«. 

عن  ف�ساًل  ج�مع�تن�،  فــي  الج�معيين  وطلبتن�  �سب�بن�   .6
ويبذلون  يعملون  �س�به،  ومــ�  العلمية  والــحــوزات  العلم�ء 

مواجهة الحظرجهودهم في �سوؤون البالد من منظ�ٍر اإ�سالمٍيّ وقراآنّي.

النتيجة
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انتفا�ضة اأهالي قم

تخليد الذكرى

اأ�ش�س ثورة اأهالي قم والثورة الإ�شالمية

1.اأ�سحت مدينة قم م�سدرًا ومركزًا ومنبتً� للثورة، و�ستغدو موطنً� لموا�سلة طريقه� واإر�س�ء دع�ئمه�. 

2.اأن نهب ونهدي وافر اإخال�سن� وجميع ت�سحي�تن� وب�لغ محبتن� وكّل قلوبن� لالإم�م المهدي|.

3.هذه الذكرى ك�ل�سم�س ال�س�طعة ت�سرق كّل يوم تن�سر النور والط�قة والقوة في حي�ة هذا المجتمع والمجتمع�ت الإ�سالمية.

4.اإن �سج�عة اأه�لي قم ودف�عهم عن الثورة والإم�م الخميني حقق الهدف ب�سكل من��سب.

9. اأداء العمل في الوقت المن��سب. 1.كلم�ت وخط�ب�ت الإم�م الخميني}.

10. مواجهة الأعداء.2.منزلة العلم�ء والمراجع في اأو�س�ط الن��س.

11.ن�سر الأفك�ر الثورية في البالد. 3.معرفة التكليف في الوقت المن��سب.

12.ال�سدق في العمل.4. امتالك الب�سيرة.

13. ال�سمود والثب�ت.5. العمل ب�سكل �سحيح.

14.الكالم ب�ل�سواب والحق.6.ال�سج�عة رغم العنف والقمع. 

15. التم�سك ب�ل�سنن الإلهية.7.دم�ء ال�سهداء.

8.المواجهة في الوقت المن��سب.

 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ 

في ح�شد من اأهالي قم المقد�شة بمنا�شبة يوم 19 دي 2016/01/09 م.
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الثورة الإ�ضالمية في اإيران

اأوًل: الثورة الإ�شالمية نموذجًا

لح�سور  ومحاًل  لل�سه�ينة  متنّزهً�  اإيران  ك�نت  لقد   .1
الم�ست�س�رين الأمريكيين، وموطنً� ي�سعر فيه الأج�نب 

ب�لهدوء والراحة.

انت�سرت الثورة الإ�سالمية وك�ن هذا النت�س�ر اأمرًا   .2
في  الــدارجــة  الطبيعية  الح�س�ب�ت  وفــق  م�ستحياًل 

الع�لم ومعلوم�ت اأجهزة ال�ستخب�رات في الع�لم. 

تنت�سر  اأن  الم�ستحيل  الطبيعّية من  الح�س�ب�ت  وفق   .3
الدينية  والمعتقدات  الدين  اأ�س��س  على  ق�ئمة  ثورة 

ز. واإيم�ن الن��س وبقي�دة مرجع تقليد وع�لٍم مبرَّ

الإلهية  ال�سنن  لجري�ن  المن��سبة  الأر�سية  تهيئة  اإن   .4
الب�سرّية  المجتمع�ت  تحكم  التي  الكونية  والقوانين 

اأدى ذلك لتحقيق النت�س�ر.

ثانيًا: الثورة الإ�شالمية والثورات الأخرى

في الداخل والخارج

اإن الثورة الإ�سالمّية ح�دثة منقطعة النظير.   .1

اإن ثورة ت�أميم النفط في الداخل ك�نت تهدف اإلى ا�ستقالل موارد النفط فقط فلم يكن ا�ستقالًل تم�مً�.   .2

لقد ق�مت الثورة الإ�سالمية ب�قتالع جذور الملكّية واأ�س��س الحكومة المطلقة.  .5

اإن الحركة الد�ستورية ك�نت تهدف اإلى و�سع الحدود للحكومة الملكية المطلقة والم�ستبّدة، ل اإلغ�ئه� كلّيً�.  .3

اإن خلود الثورة الإ�سالمية وبق�ئه� يتطلب الدرا�سة والبحث والتحليل لمعرفة اأ�سب�ب الخلود والبق�ء.  .6

تهدف الثورة الإ�سالمية اإلى ال�ستقالل الت�ّم في الج�نب ال�سي��سّي والقت�س�دّي والثق�فّي.   .4

اإن الثورة الفرن�سية الكبرى والثورة الرو�سية لم تتمكن� من المح�فظة على بق�ئهم� وخلودهم� عبر الزمن.   .7
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النتخابات في اإيران

ثالثًا: خ�شو�شيتان 

للثورة الإ�شالمية

النتخ�ب�ت تبعث روحً� جديدة في اأبن�ء ال�سعب الإيرانّي.  .1

1. يجب على الجميع اأن يجتهدوا في الو�سول اإلى النتخ�ب ال�سحيح.

1.يجب المح�فظة 
على ا�ستمرارية الثورة 

وديمومته�، وعلى جميع 

عن��سر ال�ستمرارية 

والبق�ء.

ي�سعر كّل فرد من اأفراد ال�سعب ب�لم�سوؤولية اتج�ه الثورة.   .2

2.يجب البحث عن المر�سح المنتخب اأو عن الجهة التي ق�مت بتر�سيحه من حيث 
اهتم�مه� ب�لثورة والدين وا�ستقالل البالد. 

2.اإن تجديد البيعة 
للثورة الإ�سالمية 

يعني مب�يعة النبي 

محمدP، وهذا م� 

يوؤدي اإلى الطم�أنينة 

وال�سكينة الإلهية 

فتبعث الأمل في قلب 

الإن�س�ن.

النتخ�ب�ت �سيوؤّدي اإلى اإر�س�ء دع�ئم نظ�م الجمهورية الإ�سالمية و�سم�نة ا�ستقراره   .5
وا�ستمراريته، وبق�ء البلد ]م�سون�[ تم�ًم� في اأمنه.

ال�سعب  وعــزة  الإ�سالم،  وعــزة  الإ�سالمية،  الجمهورية  نظ�م  عزة  مبعث  النتخ�ب   .3
الإيراني، وعزة البلد.

3.يت�سم مجل�س ال�سورى ب�أهمية ف�ئقة �سواء في ت�سريع القوانين اأو تحديد م�س�ر عمل 
الحكومة اأو المواقف الداخلية والخ�رجية.  

اكت�س�ب ال�سعب الإيرانّي �سمعة ح�سنة وم�سداقية ع�لية ومتقّدمة في اأنظ�ر ال�سعوب   .4
الأخرى، ومجدًا و�سموخً� في اأنظ�ر اأعدائه.

4.اإن مجل�س الخبراء يحتل مك�نة خ��سة فهو الذي يقوم ب�نتخ�ب الق�ئد وتحديده، 
وتحديد �سف�ته وخ�س�ئ�سه الثورية.  

اأوًل: اأهمية النتخابات

ثانيًا: النتخاب ال�شحيح
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تحديد ال�سع�رات 

واألوانه�

الدعم 

ب�ل�سالح
الدعم الم�لي

ا�ستخدام 

ال�س�رع

طبيعة الأعداء

اأهداف العدو

اأهداف العدو

رابعًا: مواجهة الأعداء

الكي�ن ال�سهيونّي.  .1

1.و�س�ئل الإعالم الع�لمية.

7.اإ�سع�ل ن�ر الحرب المفرو�سة.

2.الأنظمة الأمنّية.

8.حي�كة الموؤامرات. 

ال�سعي لقتالع واإزالة الثورة الإ�سالمية والنظ�م الإ�سالمي من جذوره.  .1

�س��سة الإدارة الأمريكية.  .2

3.ت�أ�سي�س الجم�ع�ت التكفيرّية.

9.القوى ال�سي��سية.

4.مراكز الفكر ال�سي��سي.

10.الح�س�ر القت�س�دّي

12.اإث�رة ال�سغب النتخ�بي )الثورة الملونة( من خالل:

الجم�ع�ت التكفيرية.   .3

5.ال�سوؤون القت�س�دية. 

11.اإث�رة ال�سراع�ت القومية في البالد.

6.الأجهزة ال�ستخب�راتّية.

�سّد  لهم  يحلو  م�  كــّل  ون�سر  ومع�دته،  الإ�سالمية  الجمهورية  نظ�م  مواجهة   .2
الجمهورّية الإ�سالمّية.
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من خالل:

1.التوّكل على اهلل.

4.العتم�د على نق�ط القوة الكثيرة.

2.معرفة التكليف واأداوؤه.

5.ح�سور ال�سعب في النتخ�ب�ت. 

3.التحلّي ب�لوعي واليقظة والأمل وال�سج�عة.

6.تحمل الم�سوؤولية اتج�ه الثورة. 

2.المح�فظة على ديمومته� وا�ستمراريته�.1.يجب علين� ت�سييد دع�ئم خلود وبق�ء الثورة الإ�سالمية. 

خام�شًا: واجباتنا

87



خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ في لقاء القائمين على انتخابات مجل�س 

ال�شورى ومجل�س الخبراء 2016/01/20 م.

1.يجعل نف�ضه درعاً واقيًة لمواجهة م�ضاكل البالد.

2.ب�ضيرة النا�س وانتخاب المر�ّضح ال�ضالح.1.الم�ضاركة العامة وح�ضور كّل ال�ضعب الإيراني.

2.ل يبيع البلد للعدو.

3.ل ي�ضحق م�ضالح البالد مجاراًة لهذا وذاك. 

4.يكون متفانياً في اإ�ضداء الخدمات والنظر اإلى م�ضالح النا�س ومنافعهم العامة.

3.خ�ضوع الجميع اأمام القانون والجهات القانونية.
4.ابتعاد المر�ضّحين عن النميمة والغيبة واتهام 

بع�ضهم بع�ضاً.

5.عدم بّث روح الت�ضاوؤم لدى النا�س بالن�ضبة 
لالنتخابات.

7.الم�ضداقية في الخطاب والأداء مع ال�ضعب.

6.ابتعاد المر�ضحين عن الوعود وال�ضعارات غير 
القانونية.

8.البتعاد عن اتهام ال�ضباب الموؤمن والثوري.

موؤ�ضرات انتخاب الأفراد ال�ضالحين:

عوامل تاأمين �ضالمة النتخابات:
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ في لقاء قادة وكوادر القّوة الجّوية في جي�س 

الجمهورّية الإ�شالمّية 2016/02/08 م.

اإن النت�س�ر في بهن يعتبر عيدًا للثورة ولل�سعب الذي يحتفل به في كل ع�م.   .1

عندم� ان�سمت القوة الجوية في الجي�س اإلى الثورة تغّيرت مع�دلت البالد.  .2

اإن اإحي�ء ذكرى انت�س�ر الثورة والحتف�ء به� وتكريمه� يتّم اأ�س��سً� بوا�سطة الن��س.  .1

1.تحّقق العدالة الجتم�عية.

اإّن تلك الحركة تعتبر نجمً� ه�ديً� لكل الذين ينت�سبون القوة الجوية.   .3

يجب عدم ال�سم�ح ب�أن ت�سيخ هذه الذكرى واأن تغيب في غي�هب الغفلة والن�سي�ن.  .2

2.تحقيق الحي�ة الإ�سالمية.

وقوف الجي�س مع ال�سعب ي�ستتبع على الفور ا�ستج�بة الن��س ودعمهم وم�س�ندتهم.  .4

اإن الثورة لي�ست حدثً� دفعيً�، واإّنم� هي تحّول تدريجي يتطّلب في ب�دئ الأمر حركة ثورية   .3
واإق�مة النظ�م الثورّي.

3.اإق�مة مجتمع اإ�سالمّي.

يوم التا�ضع ع�ضر 

من بهمن:

الثورة 

الإ�ضالمية

واجبات الثورة 

الإ�ضالمية
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1.الر�س�نة والقوة. 

1.اإحالل الأمن في البلد وبين الن��س.

2.القوة الذاتية.

2.امتالك و�س�ئل اإحالل الأمن.

3.ال�سن�عة والإنت�ج.

3.التطور الدائم والم�ستمر.

4.التدبير والتخطيط الذاتي.

4.تعزيز الأوا�سر مع النظ�م الإ�سالمي.

5. الإبداع والقتدار.

5.تعزيز الأوا�سر مع ال�سعب.

خ�ضائ�س القوة 

الجوية

واجبات القوة 

الجوية
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4.اّتخ�ذ القرارات وال�سوابط والقوانين.

3.ال�سلوك.

2.البي�ن.

1.العمل.

2.تحويل ال�سعب اإلى �سعٍب �سعيٍف خ�نٍع م�ست�سلم.

1.�سلب عن��سر القوة والقتدار من البلد ونظ�م 
الجمهورية الإ�سالمية ومن ال�سعب الإيرانّي. 

1.يهدف العدو اإلى اإيق�ف حركة الجمهورية الإ�سالمية 
�سوب اأهدافه� الإلهية والإ�سالمية.

1.ترك الر�سوخ وال�ست�سالم. 

4. التهديد الدائم والم�ستمر ب�لحرب ال�سلبة على البالد. 

4.حفظ الفكر الثورّي.

2. ال�سعي ل�ستع�دة �سيطرته وهيمنته على هذا البلد من جديد.
2. التم�سك بعن��سر القوة والقتدار.

5.اإيج�د ح�لة ح�دة من ثن�ئية القطبية بين ال�سعب والنظ�م.

5.حفظ التوّجه�ت الثورية وحرا�سته� من خالل:

3. ال�سعي لتغيير الثق�فة الإيرانية الإ�سالمية التي تدفع 
اإلى ال�سمود وال�ستق�مة. 

3.اإحي�ء الثورة في الأذه�ن.

6ـ الحرب الن�عمة: 

ثانياً: �ضبل المواجهةاأّوًل: اأهداف الأعداء

اأعداء الثورة الإ�شالمية
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التطور والرقي

الم�س�در الطبيعيةالعلم�ء في ك�فة المج�لت

الط�ق�ت الإن�س�نيةالمن�خ المعتدل

النتخ�ب�ت هي عي من اأعي�د الجمهورية الإ�سالمية.   .1

و�سموده  واقتداره  وفخره  عّزته  ب�أّن  ال�سعب  يعلم  اأن  1.يجب 
اأم�م مع�سكر العدّو مرهونة ب�أداء واجب�ته الثورية.

الهتم�م  عــن  الــبــالد  فــي  الم�سوؤولين  ين�سرف  2.ل 
ب�لق�س�ي� الم�ستمرة والج�رية والأ�س��سية.

3.اإن نمتلك الكثير من الموؤهالت، وهي: 

4.عدم الخ�سوع لل�سغوط والمق�طع�ت القت�س�دية. 

5.العمل على تعزيز وتقوية القت�س�د المق�وم بكل اأ�سك�له 
ونم�ذجه واأ�س�ليبه. 

6.الحذر من العدو ومك�ئده في مج�ل الأمن، القت�س�د، الثق�فة، 
وفي م�س�ئل ال�سب�ب والآّف�ت الجتم�عية.

7.اأن ل ننخدع ب�لعدو الأمريكي، فهو يدعم الحرب على 
اليمن اأو الكي�ن ال�سهيوني في فل�سطين.

لقوى  وتجديٌد  النظ�م،  ج�سم  في  جديد   
ٍ
لــدم �سخٌّ   .2

ال�سعب وط�ق�ته.

الجمهورية  ولــنــظــ�م  لــلــبــالد  ــّزة  ــع ال تمنح   .3
الإ�سالمية، فتكون هي ال�س�من للبالد. 

النظ�م  بين  الوثيقة  الــعــالقــة  عــن  تك�سف   .4
وال�سعب.

5. النتخ�ب�ت واحدة من الق�س�ي� التي تفر�س الي�أ�س على العدّو في هذه ال�س�حة.

النتخابات

واجباتنا والق�ضايا المعا�ضرة
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اإ�س�عة فكرة اأن النتخ�ب�ت ك�ذبة.  .1

1.ع�رٌف بواجب�ته.

2.ملتزٌم متدّيًن�.

3.�سج�ٌع  ل يه�ب اأمريك�.

4.حري�ٌس على تقّدم البالد.

7.ي�سعر ب�آلم ال�سعب وم�س�كل البالد ويهدف اإلى 
اإزالته� ومع�لجته�.

5.ل يقع فري�سة األعيب العدّو وحب�ئله.
8.يقف اأم�م اأطم�ع ال�ستكب�ر وطموح�ته.

6.يهتّم ب�لعّزة وال�ستقالل الوطنّي.
�س جهدًا  لق�سية القت�س�د المنتج من  9.يخ�سّ

الداخل والقتدار وي�سير بهذا الّتج�ه.

�سّد الن��س عن الم�س�ركة في النتخ�ب�ت.  .2

في  البالد  من�طق  من  الكثير  على  يمت�زون  اآبــ�د،  نجف  اأه�لي   .1
�سدقهم وفي وف�ئهم وفي انتم�ئهم العريق للثورة.

في  م�س�ركتهم  جدوى  بعدم  الن��س  اإقن�ع   .3
النتخ�ب�ت.

النتخ�ب�ت تعني دعم العّزة الوطنية وال�ستقالل الوطنّي، وتعنى   .2
�سمود ال�سعب الإيراني وا�ستق�مته.

كــ�ذبــة:   ــفــة  زائ ثن�ئية  قطبية  اإيــجــ�د   .5
مجل�س ال�سورى الموالي للحكومة والمجل�س 

المع�دي له�.

وا�ستبي�ن�ت  ك�ذبة  ا�ستطالع�ت  عر�س   .4
في  لهم  رغبة  ل  الن��س  اأن  تّدعي  مزيفة 

الم�س�ركة ب�لنتخ�ب�ت.

الطعن  اإلى  المختلفة،  والمك�ئد  الألعيب  عبر  يهدفون  الأعداء    .3
في هذه النتخ�ب�ت ا�ستخدموا اأنواع الد�س�ئ�س في هذا المج�ل.

مكائد العدو حول انتخابات

موا�ضفات مر�ضح المجل�س

النتخابات في اإيران

 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { 

في لقاء اأهالي مدينة نجف اآباد 2016/02/24 م.
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 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { 

في  جمع من القّراء وال�شعراء والمّداحين 2016/03/30 م.

تلك  ويعّلمون�  الظ�هرة،  هذه  وترويج  لن�سر  العلمية  الطرق  لن�  يحّددوا  اأن  يجب   .3
الأ�س�ليب. 

3.اللتف�ت اإلى الق�س�ي� المع��سرة.

3.الق�س�ي� المع��سرة. 4.تقوية عق�ئد ال�سب�ب.

4.مخطط�ت العدو و�سي��س�ته. 5.تبديل ال�سب�ب المتحّم�س اإلى اأن��س فع�لين ذوي 
كف�ءة ع�لية ويم�ر�سون اأعم�لهم بعزيمة واإرادة.

اإّن اأ�سل اإق�مة مرا�سم العزاء وقراءة الم�س�ئب والرث�ء على اأهل البيت R من   .1
ممّيزات ال�سيعة قديمً� وحديثً�.

1.منح الب�سيرة وال�سحوة للم�ستمعين.

.R1.المق�م�ت المعنوية للمع�سومين

يجدر بطاّلب ج�مع�تن� واأ�س�تذتن� وب�حثين� اأن يتن�ولوا هذه الظ�هرة ب�لتدّبر والتفّكر   .2
والبحث والتف�سير والتحليل.

2.اإدراج درو�س الأئمة R لال�ستف�دة منه�.

.R2.الم�س�ئل العملية والتطبيقية للمع�سومين

اأهداف المدح والرثاء

م�ضادر المدح والرثاء

ال�ضعر والمدح والرثاء
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طه�رة الروح، والقلب، والعقل وعفة ال�سيدة الزهراءO در�س  ب�لن�سبة لن�؛  يجب علين� ال�سعي لنطّهر اأنف�سن�، طه�رة الب�طن 

التي ُتكت�َسب ب�لتقوى والورع ومراقبة النف�س الم�ستمرة،  وتطهير القلب من تلك الظلم�ت والأو�س�خ الع�لقة عليه ب�لتوبة وال�ستغف�ر.

ة كيَّ ِة الزَّ �سيَّ ِة الرَّ قيَّ ِة النَّ َرِة  التَّقيَّ هَرِة الّط�ِهَرِة الُمَطهَّ َالطُّ

تربية »�سيدي �سب�ب اأهل الجنة« في الحجر الط�هر لل�سيدة الزهراءO؛  ال�سيء الذي ب�لإمك�ن اأن ُيطرح 

كقدوٍة واأ�سوٍة لن�.

ة َدى �َسب�ِب َاهِل الَجنَّ بَطيِن الَح�َسِن َوالُح�َسيِن �َسيِّ َوُامَّ ال�سِّ

وهذه هي الخ�سو�سية الث�نية، وهي الأخرى ل يمكن القتداء به�، فال يت�سّنى لجميع الن�س�ء اأن 

يتزّوجن من ولّي اهلل.

َوَزوَجِة َوِليِّك

هذه هي الخ�سو�سية الأولى وهي في غ�ية الأهمية، ول يمكن ب�لطبع الت�أ�سي به�، اإذ 

ل يت�أّتى لكّل البن�ت اأن يكنَّ من بن�ت النبّي.

لِ  َعلى  ف�ِطَمَة ِبنِت َنبيِّك َالّلُهمَّ �سَ

خ�شائ�س ال�شيدة الزهراءO الواردة 

Qفي زيارة الإمام الر�شا
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نشاط القائد
اإلمام الخامنئي{ يدين 

الجريمة التي ارتكبها النظام 
السعودي بقتله العالم المؤمن 

المظلوم الشيخ نمر باقر النمر

وفيما يلي اأبرز ما قاله:

هذه 	  حــيــ�ل  ب�لم�سوؤولية  الع�لم  �سعور  الــ�ــســروري  مــن 

الجريمة والجرائم المم�ثلة التي يرتكبه� ال�سعوديون في 

اليمن والبحرين.

ال�سهيد 	  لهذا  حــّق  بغير  المراقة  الدم�ء  اأّن  في  �سّك  ل 

الإلهّي  النتق�م  يد  و�ستط�ل  ب�سرعة  �ستوؤّثر  المظلوم 

تالبيب ال�س��سة ال�سعوديين. 

على 	  الن��س  حــّر�ــس  قــد  يكن  لــم  المظلوم  الع�لم  هــذا 

اإّنم�  خفّي،  ب�سكل  الت�آمر  م�ر�س  ول  الم�سلحة  الأعم�ل 
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والنهي  ب�لمعروف  والأمر  العلنّي  النقد  الوحيد هو  عمله 

عن المنكر الن�بع من غيرته وع�سبّيته الدينية. 

خط�أ 	  حّق  بغير  دمه  واإراقــة  النمر  ال�سيخ  ا�ست�سه�د  اإّن 

�سي��سّي ارتكبته الحكومة ال�سعودية.

اإّن اهلل تع�لى ل يتج�وز عن دم المظلوم، والدم المراق بغير 	 

حّق �سيط�ل ب�سرعة ال�س��سة والمنّفذين في هذا النظ�م. 

ب�لم�سوؤولية 	  ي�سعر  اأن  كّله  والع�لم  الإ�سالمّي  الع�لم  على 

تج�ه هذه الق�سية. 

الع�سكريين 	  ال�سعب البحرينّي من قبل  واإيذاء  اإّن تعذيب 

من  اأكثر  وكذلك  وبيوتهم  م�س�جدهم  وهدم  ال�سعوديين 

ع�سرة اأ�سهر من ق�سف ال�سعب اليمنّي لهي نم�ذج اأخرى 

لجرائم النظ�م ال�سعودّي.

حقوق 	  وم�سير  الإن�س�نية  لم�سير  ال�س�دقون  المحّبون 

اأن يت�بعوا هذه الق�س�ي�، وينبغي  الإن�س�ن والعدالة يجب 

اأن ل يكونوا غير مكترثين لهذا الو�سع. 

�سين�ل ال�سهيد ال�سيخ النمر ب�لت�أكيد الف�سل الإلهّي، ول 	 

الذين  الظ�لمين  �ستط�ل  الإلهّي  النتق�م  يد  اأّن  في  ريب 

اعتدوا على حي�ته، وهذا هو م� يمّثل العزاء وال�سلوان.
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اإلمام الخامنئي { يستقبل السید عبد الله عبد الله الرئيس 
التنفيذّي في الحكومة األفغانية 2016/01/05م.

وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

اإّن اّتح�د القومي�ت الأفغ�نية هو اأهم �سبل عالج م�سكالت 	 

هذا البلد.

اأفغ�ن�ست�ن 	  اأمن  تعتبر  الإيرانية  الإ�سالمية  الجمهورية 

وا�ستقراره� وتقّدمه� اأمنً� وتقّدمً� له�.

�سيكون لحكومة الوحدة الوطنية اإن �س�ء اهلل �سكل حقيقّي 	 

تحقيق  هو  اأفغ�ن�ست�ن  م�سكالت  حّل  �سبيل  لأّن  وواقعّي، 

وحدة واقعية بين القومي�ت والم�سوؤولين. 

كّن� نعرف �سعب اأفغ�ن�ست�ن منذ القدم ب�أّنهم �سعب �سبور 	 

وق�نع ودوؤوب ومتديَّن و�س�حب ذوق اأدبّي، لكّن الخالف�ت 

القومية والنزاع�ت ت�سعف اأّي �سعب. 

ج�نب 	  اإلـــى  اأيــ�ــســً�  الآن  تقف  الإ�ــســالمــيــة  الجمهورية 

اأفغ�ن�ست�ن وت�ست�سيف نحو ثالثة ماليين من الأفغ�نيين. 

اإّن وجود 16 األف ط�لب ج�معّي وخّريج اأفغ�نّي في اإيران 	 

اأن  الأفغ�نية  الحكومة  فعلى  لأفغ�ن�ست�ن،  ثمينة  فر�سة 

اإلى  للعودة  الخريجين  هــوؤلء  لتجتذب  محفّزات  تقّرر 

وطنهم وخدمته. 

العلمية 	  المج�لت  في  لإيــران  الكبيرة  الإمك�ني�ت  بلح�ظ 

والتقنية والقت�س�دية، ووجود الم�س�در الطبيعية والإن�س�نية 

الكبيرة في اأفغ�ن�ست�ن، ف�إّن رفع م�ستوى التع�ون هو ل�س�لح 

الج�نبين، وينبغي عن طريق اّتخ�ذ القرارات والتع�ون حل 

بع�س الختالف�ت مثل المي�ه الحدودية. 

عزل المج�هدين بعن�وين مثل »اأمراء الحرب« �سي��سة خ�طئة، 	 

الن��س  على  �س�ملة  وفتنة  ع�سكرية  لهجم�ت  معّر�س  بلد  وفي 

اأنف�سهم اأن يكونوا ج�هزين للدف�ع عن بالدهم بروح جه�دية. 

اإّن عدم القدرة على الدف�ع عن الذات ممّهد لدخول الأج�نب 	 

من  اأفغ�ن�ست�ن  في  الأمريكيون  قتل  كم  �س�هدن�  وتدّخلهم. 

الب�سر، وقد ت�سببوا في خ�س�ئر كبيرة ولم يقلعوا لحّد الآن. 

ينبغي الثن�ء على روح المق�ومة لدى ال�سعب الأفغ�نّي مق�بل 	 

المحتّلين واعتداءات بريط�ني� وال�سوفي�ت والأمريكيين في 

ال�سنوات الأخيرة، فروح المق�ومة والتدّين عميقة جدًا لدى 

ال�سعب الأفغ�نّي وهي معروفة في الت�ريخ حيث لم ي�ستطع اأّي 

محتّل ال�ستمرار في اأفغ�ن�ست�ن.
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اإلمام الخامنئي { يوجه نداًء إلى المؤتمر الخمسين 

التّحاد اللجان الطاّلبية اإلسالمية في أوروبا 2016/01/11م.

}
اأّيها ال�شباب الأعّزاء!

اليوم وقد بلغتم ب�ّتح�دكم الذكرى ال�سنوية الخم�سين لت�أ�سي�سه، ف�إّنه مركز مب�رك مزَج الهداية الإ�سالمية وال�سوق 	 

والتقوى  والعقل  ب�لعلم  يتحّلون  اأن��سً�  يكون  اأن  لن�تجه  ويمكن  والطالبية،  ال�سب�بية  الخ�س�ل  مع  الإيم�ن،  ون�س�رة 

والب�سيرة.

العلي� 	  الأهداف  هذه  مع  وان�سج�مً�  تن��سبً�  اأ�سّد  ف�أكثر،  اأكثر  واّتح�دكم،  اأنف�سكم  لتجعلوا  الجّد  �سواعد  عن  �سّمروا 

اله�دية اإلى ال�سع�دة.

اإّن بلدكم واأبن�ء �سعبكم بح�جة اإلى مثل هذه ال�سخ�سي�ت، لطّي طريقهم الطويل.	 

اإّن العزائم الرا�سخة والجهود الحثيثة لكم ولجميع ال�سب�ب وطاّلب الج�مع�ت الإيرانيين في جميع البلدان هو ال�سبيل 	 

الوحيد لإجه��س الموؤامرات التي يخّطط له� مع�سكر العدّو بمختلف اأ�سك�له� واأنواعه� وب��ستخدام مختلف الأدوات 

لمواجهة اإيران الإ�سالمية ال�س�مخة.

ح�فظوا على قلوبكم المفعمة ب�لأمل وط�ق�تكم الم�سحونة ب�لقّوة الم�دية والمعنوية، واأبقوه� ج�هزة وم�ستعّدة ومدركة 	 

للوقت المن��سب، وحّثوا الخطى للُم�سّي ُقدمً� ب�لتوّكل على اهلل العليم الحكيم.

دمتم في رعاية اهلل وحفظه.
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اإلمام الخامنئي { يستقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية 
2016/01/23م.

وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

الّتف�ق على »عالق�ت ا�ستراتيجية تدوم 25 �سنة« بين اإيران وال�سين قرار �سحيح وحكيم.	 

طريقة عمل الأمريكيين مخ�دعة وغير �س�دقة.	 

لم يتمّكن الغربيون من ك�سب ثقة الن��س ب�أّي �سكل من الأ�سك�ل.	 

اأّدت �سي��س�ت اأمريك� العدائية لأن يت�بع �سعب اإيران وم�سوؤوليه تو�سيع عالق�ته مع الدول الم�ستقّلة.	 

اإيران البلد الم�ستقّل الوحيد في المنطقة الذي ُيمكن العتم�د عليه في مج�ل الط�قة.	 

على عك�س بع�س الدول الأخرى في المنطقة ف�إّن �سي��سة اإيران في مج�ل الط�قة ل تت�أّثر ب�أّي موؤّثرات غير اإيرانية.	 
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اإلمام الخامنئي { يوجه نداًء إلى ملتقى الصالة الرابع 
والعشرين 2016/01/26م.

}
اأنتم  جهودكم  اأّن  على  والقدير  العليم  اهلل  اأ�سكر 

وقبل  الــهــ�ّم،  الملتقى  هــذا  على  المحترمين  الق�ئمين 

حجة  �سم�حة  المج�هد،  الجليل  الع�لم  جهود  �سيء  كّل 

رئي�سية  مج�لت  في  اأثمرت  قد  قرائتي،  ال�سيخ  الإ�سالم 

ترويج  �سبيل  في  مفيدة  اأعــمــ�ٌل  نــجــزت 
ُ
اأ ولقد  ومــوؤّثــرة. 

فري�سة ال�سالة العظيمة والتي ل نظير له� ول بديل عنه�. 

العمل،  و�س�حة  المت�حة،  الط�ق�ت  ف�إّن  كّله،  هذا  مع 

لبلوغ النقطة  وكذلك ح�جة المجتمع الإ�سالمّي وتعّط�سه 

هذا  في  الموجودة  الوق�ئع  من  بكثير  اأكثر  المن�سودة، 

المج�ل. في نداء الع�م الم��سي تّم ا�ستعرا�س زاوية من 

هذه الأجواء الخ�لية والجديرة ببذل الجهود فيه�.

الإح�س��س  على  الت�أكيد  حول  يــدور  اليوم  حديثي  اإّن 

الجمعّي ب�لم�سوؤولية.

من  �سّيم�  ول  الجميع،  من  واأنتُظره،  اأتوّقُعه  الذي  اإّن 

الإمك�ني�ت  واأ�سح�ب  والقط�ع�ت،  الأجــهــزة  م�سوؤولي 

اأن يدركوا، وب�سكل �سحيح،  الم�دية والمعنوية والإدارية، 

عظمة هذه الم�س�ألة، واأن يحّثوا الخطى في طريق العمل.

ليعلم الجميع اأّن واحدة من اأهم ال�سبل ت�أثيرًا للتخفيف 

واإ�س�عته�.  ال�سالة  ترويج  هي  الجتم�عية،  الآّفــ�ت  من 

فِجّدوا واجتِهدوا لئال يبقى حّتى �سخ�س واحد من �سب�ب 

من  هذه  فــ�إّن  ال�سالة.  اأمــر  في  مت�س�هاًل  البلد  ون��سئة 

لأبن�ء  والروحية  المعنوية  ال�سالمة  لتوفير  الطرق  اأف�سل 

�سعبن� ومجتمعن�.

�سّدوا هّمتكم في �سبيل اأن يتعّلم الجميع ويتعّودوا على 

اأداء ال�سالة بخ�سوع وح�سور قلب.

هذه كّله� هي من الأمور المّي�سرة والتي �ستتحّقق ب�إذن 

اأيه�  ــدوؤوب  الـ وعملكم  الرا�سخ  عزمكم  طريق  عن  اهلل 

الع�ملون.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته

ال�سيد علي الخ�منئي

6 بهمن 1394 هـ �س
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اإلمام الخامنئي { يستقبل جمعاً من عوائل الشهداء 
المدافعين عن الحرم 2016/02/13م.

وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

اأّن �سهداءكم، وع�ئالتهم، اآب�ءهم واأمه�تهم وكذلك اأبن�ءهم، لهم حّق كبير في اأعن�ق ال�سعب الإيرانّي. هوؤلء 	  الحقيقة 

ال�سهداء لهم امتي�زات؛ الأول اأّنهم يدافعون عن حرم اأهل البيت R في العراق و�سوري� وقد ا�ست�سهدوا في هذا ال�سبيل.

لكّن� 	  لقت�لهم  يذهبوا  لم  لو  البالد..  اإلى  ف�سي�أتون  يق�تلوهم  لم  لو  اأعــداٍء  لقت�ل  ذهبوا  قد  �سهداءكم  اأّن  الث�ني  المتي�ز 

�سنواجههم هن� في كرمن�س�ه وهمدان وبقية المح�فظ�ت. في الحقيقة، اإّن �سهداءن� الأعزاء قد فدوا البالد وال�سعب والدين 

والثورة الإ�سالمية ب�أرواحهم.

� امتي�ز كبير، وهو محفوظ عند اهلل تع�لى.	  اأّم� المتي�ز الث�لث فهو اأّنهم ا�ست�سهدوا في الغربة؛ وهذا اأي�سً
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وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

للحوزة العلمية في مدينة قم المك�نة البّينة والدور الفّذ والموؤثر 	 

في انت�س�ر الثورة الإ�سالمية، على الرغم من بع�س الم�س�عي 

لإبع�د الحوزة العلمية عن المنحى الثورّي، ف�لحوزة العلمية في 

قم يجب اأن تبقى حوزة ثورية ومهدًا للثورة، والو�سول اإلى هذا 

الهدف بح�جة اإلى اأفك�ر وتدبير وبرامج دقيقة. الحوزة العلمية 

في قم ك�ن له� ت�أثير في انت�س�ر الثورة الإ�سالمية وا�ستمراره�، 

وانت�س�ر  تكوين  في  وا�سح  ت�أثير  لهم�  تي�ران  ك�ن هن�ك  ف�إّنه 

الثورة الإ�سالمية، وهم�: الج�معة والحوزة العلمية.

ب�سبب 	  الع�لم  من  مختلفة  من�طق  في  ج�معّي  كف�ح  هن�ك 

الأجواء الطبيعية في الج�مع�ت وتعّرف الطلبة الج�معيين اإلى 

ق�س�ي� ال�س�عة. وهذا الكف�ح الج�معّي ك�ن موجودًا في اإيران 

الكف�ح  لكّن  اأو قبل ذلك.  الإ�سالمّي  الكف�ح  �سواء خالل فترة 

ت�أثيره  مج�لت  وب�سبب  الج�معيين  الطلبة  ون�س�ل  الج�معّي 

المحدودة لم يف�س اأبدًا اإلى تحّول وثورة في البلد.

اإّنن� نثّمن كف�ح الطلبة الج�معيين، ولكن اإذا ك�ن هذا الكف�ح 	 

ــواء  اأج على  ب�لت�أكيد  لقت�سر  الــديــن  ــ�ل  رج كف�ح  دون  مــن 

والت�أثير  ال�سمولية  ف�إّن  ت�ّمة،  نت�ئج  اإلى  ي�سل  ولم  الج�مع�ت 

خ�سو�سيت�ن لحركة رج�ل الدين في الثورة الإ�سالمية.

المرجعية 	  هم�  ق�سمين  مــن  قــم  فــي  العلمية  الــحــوزة  تتكّون 

بو�سفه   { الخمينّي  الإمــ�م  وكــ�ن  الدينية.  العلوم  وطلبة 

الذين  لكّن  الخط�ب�ت،  ويلقي  البي�ن�ت  ي�سدر  المرجعية  من 

ك�نوا ي�أخذون كلم�ت الإم�م الخمينّي } واآراءه اإلى اأعم�ق 

العلوم  وطلبة  الدين  رج�ل  هم  المن�طق  اأبعد  واإلــى  المجتمع 

الدينية.

لول الحوزة العلمية في مدينة قم لرّبم� لم تنجح حركة الإم�م 	 

الخمينّي }. وهذا يدّل على دور الحوزة العلمية في قم في 

تكوين وا�ستمرار الثورة الإ�سالمية.

القّوة التي اأنزلت الجم�هير اإلى ال�سوارع وكّونت تلك التظ�هرات 	 

نقلوا  الذين  الدينية  العلوم  طلبة  ت�أثير  هي  الكبرى  المليونية 

اأفك�ر ونواي� الإم�م الخمينّي } اإلى اأبعد من�طق البالد.

اإلمام الخامنئي { يستقبل أعضاء مجمع ممثّلي طاّلب 
وفضالء الحوزة العلمية في مدينة قم 2016/03/15م.
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الإم�م 	  بين  الو�سيطة  الحلقة  ك�نت  قم  في  العلمية  الحوزة  اإّن 

للدور  وب�لنظر  الإ�سالمية.  الثورة  تكّون  وبين   { الخمينّي 

الثورة  انت�س�ر  فــي  قــم  فــي  العلمية  للحوزة  والــفــّذ  الممت�ز 

الإ�سالمية، توجد اليوم دوافع ومخّطط�ت لمحو الح�لة الثورية 

عن الحوزة العلمية.

اإذا اأردن� اأن يبقى النظ�م الإ�سالمّي نظ�مً� اإ�سالميً� وثوريً� يجب 	 

اأن تبقى الحوزة العلمية ثورية. فلو لم تبق الحوزة العلمية على 

ح�لته� الثورية �سيتعّر�س النظ�م لخطر النحراف عن الثورة.

يجب ال�سعور ب�لخطر من اأية م�س�عي لمحو النزعة الثورية عن 	 

الحكيمة  والبرمجة  والتدبير  ب�لفكر  ينبغي  العلمية.  الحوزات 

مواجهة هذا الخطر لتبقى الحوزة العلمية في قم دائمً� حوزة 

ثورية ومهدًا للثورة وتطّور الروؤية والحركة الثورية فيه�.

اأحي�نً� يع�ر�سون اأ�سل الثورة ب�سراحة ولكن في اأحي�ن اأخرى 	 

يع�ر�سون المب�دئ والأ�س�س العقيدية للثورة ب�سكل غير مب��سر. 

وينبغي التحّلي ب�لح�س��سية في هذا الخ�سو�س، واإلى هذا يعود 

واليقظة  الوعي  �سرورة  على  المتكّررة  الت�أكيدات  في  ال�سبب 

مق�بل ال�ستكب�ر واأمريك�.

للجمهورية 	  الهيمنة  نــظــ�م  لمع�ر�سة  الرئي�س  ال�سبب  اإّن 

الإ�سالمية هو �سمود اإيران مق�بل النظ�م الع�لمّي الظ�لم، واإذا 

لم يكن هذا ال�سمود ف�إّن نظ�م الهيمنة لن يع�ر�سكم مهم� ك�ن 

ا�سمكم و�سكلكم.

اإّن مع�ر�سة المب�دئ والق�س�ي� التي اأّكد عليه� الإم�م الخمينّي 	 

للمع�ر�سة  الأخـــرى  الأ�س�ليب  من  الــواعــي  الب�سير  الحكيم 

الحقيقّي  ف�لمعنى  الإ�سالمّي.  والنظ�م  للثورة  المب��سرة  غير 

للمواجهة ال�سي��سية والإعالمية لمب�دئ الإم�م الخميني } 

الأ�سيل  والإ�سالم  ال�سي��سّي  الإ�سالم  مع�ر�سة  هو  وت�أكيداته 

الذي اأ�ّس�س في اإيران حكومة لأول مرة بعد �سدر الإ�سالم.

الأفك�ر 	  زعزعة  اإلــى  الــرامــي  التحّرك  مواجهة  طريقة  حــول 

والروح الثورية في الحوزات العلمية، ت�ستطيع المج�ميع الع�ملة 

في الحوزة وخ�سو�سً� مجمع ممّثلي طاّلب الحوزة العلمية في 

تطوير  المج�ل عن طريق  موؤّثر في هذا  دور  له�  يكون  اأن  قم 

هيكلية  مــع  المحتوى  والعميق  المنّظم  للتوا�سل  برامجه� 

ل اإلى طرائق  الحوزة، وعن طريق ت�سكيل جم�ع�ت فكرية للتو�سّ

الم�سكالت  وحّل  وت�سخي�س  الثورية،  الأفك�ر  لترويج  �سحيحة 

وال�سبه�ت الذهنية لطلبة العلوم الدينية.

مجمع ممّثلي طلبة العلوم الدينية ظ�هرة ح�سنة جدًا ويجب اأن 	 

الق�نونية ومن حيث مك�نته� ومن  النواحي  وتتعّزز من  ت�ستمّر 

ن�حية الداخل والم�سمون.

بهذه النظرة وعن طريق البرمجة والتخطيط الالزم وفي ظّل 	 

الف�سل الإلهّي يمكن اإعداد وتخريج مئ�ت الأ�س�تذة الن�جحين 

بين  والمعنوية  القلبية  الأوا�سر  على  وب�لعتم�د  والثوريين، 

اإلى  العلوم الدينية والمدّر�سين والأ�س�تذة، �سوف ي�س�ر  طلبة 

اإ�س�عة الأفك�ر والروح الثورية في الحوزات العلمية اأكثر ف�أكثر.

على الرغم من وجود بع�س الظواهر غير المحبذة هن� وهن�ك، 	 

اإّل اأّن الّتج�ه الع�م لم�سيرة البالد اّتج�ه ح�سن ونحو التقّدم، 

واآف�ق الم�ستقبل م�سرقة بلطف من اهلل.
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}
ي�  والنه�ر،  الليل  مدّبر  ي�  والأب�س�ر،  القلوب  مقّلب  ي� 

محّول الَحْول والأحوال، حّول ح�لن� اإلى اأح�سن الح�ل. 

ال�سالم على ال�سّديقة الط�هرة، ف�طمة المر�سّية، بنت 

اهلل  ولــّي  على  وال�سالم  ــه،  واآل عليه  اهلل  �سّلى  اهلل،  ر�سول 

الأعظم اأرواحن� فداه وعّجل اهلل فرجه.

اأب�رك عيد النوروز لكّل العوائل الإيرانية ولجميع الإيرانيين 

اأينم� ك�نوا في الع�لم. عيدكم مب�رك ي� اأبن�ء الوطن الأعّزاء، 

الأعـــزاء،  والجرحى  العزيزة،  ال�سهداء  عوائل  وخ�سو�سً� 

ذكرى  واأحّيي  الم�سّحين،  ولكّل  المحترمة  لعوائلهم  اأبــ�رك 

�سهدائن� الأبرار، وذكرى اإم�من� الخمينّي العزيز. 

هذه ال�سنة التي بداأت - �سنة 1395- تتبّرك في بدايته� 

اهلل  �سالم  الزهراء  ل�سّيدتن�  المب�رك  ب�ل�سم  نه�يته�  وفي 

العظيمة  هــذه  ولدة  مــع  تتط�بق  الــعــ�م  هــذا  بــدايــة  عليه�. 

اأن  نتمّنى  لذلك  نه�يته.  وكذلك  القمرية،  الأ�سهر  ح�سب 

اإيــران  �سعب  على  مب�ركة  �سنة  اهلل  �س�ء  اإن   95 �سنة  تكون 

من  وننتفع  الدرو�س  ن�ستلهم  واأن  الــزهــراء،  ال�سيدة  ببركة 

لقد  وحي�ته�.  واإر�س�داته�  العظيمة  الإن�سية  تلك  معنوي�ت 

مزيجً�  الأخــرى  ال�سنين  كب�قي  م�ست  التي   94 �سنة  ك�نت 

من الحالوة والمرارة وتخّللته� منعطف�ت مختلفة. وهذه هي 

 اإلى حالوة 
)1(

طبيعة الحي�ة: ]ابتداًء[ من مرارة ح�دثة منى

تظ�هرات الث�ني والع�سرين من بهمن ]ذكرى انت�س�ر الثورة[ 

. وفي تجربة برج�م ]الّتف�ق 
)2(

وانتخ�ب�ت ال�س�بع من اإ�سفند

النووّي[: من الآم�ل التي بّثته� اإلى القلق الذي يرافقه�، كّل 

هذه ك�نت من اأحداث ال�سنة، وكّل ال�سنين على هذا النحو.

تت�سّمن �ِسنون واأي�ُم عمر الإن�س�ن الفر�س والتهديدات. 

يجب اأن يكون اإبداعن� في اأن ن�ستفيد من الفر�س، واأن نحّول 

التهديدات اإلى فر�س. هذه �سنة 95 اأم�من�. في هذه ال�سنة 

اأي�سً� توجد فر�س، وتوجد تهديدات. على الجميع اأن ي�سعوا 

ي�سهد  واأن  للكلمة،  الحقيقّي  ب�لمعنى  فر�سه�  لن�ستفيد من 

البلد فوارق مح�سو�سة بين مطلع ال�سنة وخ�تمته�.

)1(  ا�ست�سه�د وجرح المئ�ت من الحج�ج الإيرانيين خالل مو�سم الحج 

هذا الع�م.

)2(  النتخ�ب�ت الني�بية وانتخ�ب�ت مجل�س الخبراء التي جرت في 25 

�سب�ط من هذا الع�م.

اإلمام الخامنئي { يوجه نداًء بمناسبة عيد النوروز وحلول 
العام اإليرانّي الجديد 1395 هـ. ش. 2016/01/11م.
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المرء  ينظر  حينم�   .95 ع�م  على  معقودة  اآم�ل  هن�ك 

اإلى مجموع الأو�س�ع تلوح له اآم�ل. طبعً� ينبغي العمل والجّد 

من اأجل تحقيق هذه الآم�ل. ينبغي العمل ليل نه�ر وال�سعي 

اأن  الق�سية هو  الأ�س��س في  واإّن  توّقف.  والمث�برة من دون 

ي�ستطيع �سعب اإيران فعل م� ُيخرجه من دائرة الت�سّرر مق�بل 

تهديدات الأعداء وِعدائهم. يجب اأن نفعل م� من �س�أنه اأن 

يجعلن� في من�أى عن الخ�س�رة وال�سرر قب�ل تهديد الأعداء. 

اأن  واأعتقد  ال�سفر.  اإلى  الخ�س�رة  ق�بلية  اأن نخّف�س  ينبغي 

ينظر  اأْي عندم�  الأولــى،  الأولوية  في  القت�س�د هي  ق�سية 

القت�س�د  ق�سية  اأن  يجد  الأولوية  ذات  الق�س�ي�  في  المرء 

اهلل،  من  بتوفيق  ا�ستطعن�  اإذا  واأهمية.  اإلح�ًح�  اأكثره� 

اختالف  على  والم�سوؤولون،  والحكومة  ال�سعب  ا�ستط�ع  اإذا 

مج�لتهم، القي�م ب�أعم�ل �سحيحة ومتقنة وفي محّله� على 

ال�سعيد القت�س�دّي، فمن الم�أمول اأن تكون لذلك ت�أثيراته 

ــ�ت  والآّفـ الجتم�عية،  الق�س�ي�  مثل  الأخـــرى  ــور  الأمـ فــي 

واإّن  الثق�فية.  والم�س�ئل  الأخالقية،  وال�سوؤون  الجتم�عية، 

الإنت�ج  م�س�ألة  هو  القت�س�دية  الق�سية  في  والأ�سل  المهّم 

البط�لة،  ومع�لجة  عمل  فر�س  توفير  وق�سية  الــداخــلــّي، 

القت�س�دّي  والزدهــ�ر  القت�س�د  )ف�علية(  حركة  وق�سية 

ومواجهة الركود. هذه هي الق�س�ي� التي يع�ني منه� ال�سعب، 

وهذه هي الأمور التي ي�سعر به� الن��س ويط�لبون بمع�لجته�. 

والم�سوؤولون اأنف�سهم يقولون في اإح�س�ئي�تهم وت�سريح�تهم 

اإّن مط�لب الن��س وح�ج�تهم هذه �سحيحة وفي محّله�. واإّن 

الركود،  م�سكلة  اأردن� مع�لجة  اإذا  الأمــور،-  كّل هذه  عالج 

وحّل م�سكلة الإنت�ج الداخلّي، ومع�لجة ق�سية البط�لة، واإذا 

اأردن� احتواء الغالء، - كّل هذه الأمور تندرج في مجموعة 

القت�س�د  الــمــقــ�وم.  والقت�س�د  القت�س�دية  المق�ومة 

يمكن  المق�وم  ب�لقت�س�د  الأمــور؛  هذه  كّل  ي�سمل  المق�وم 

خو�س معركة البط�لة، وب�لقت�س�د المق�وم يمكن الق�س�ء 

بوجه  ال�سمود  ويمكن  الغالء،  احتواء  ويمكن  الركود،  على 

تهديدات الأعداء، ويمكن اإيج�د فر�س كثيرة للبالد، ويمكن 

العمل  هو  في ذلك  وال�سرط  الفر�س.  ال�ستف�دة من   � اأي�سً

والجّد من اأجل القت�س�د المق�وم. واإّن التقرير الذي رفعه 

من  بكثير  ق�موا  اأّنهم  اإلــى  ي�سير  الحكومة  في  اإخوتن�  لي 

الأعم�ل، لكّن هذه الأعم�ل اأعم�ل تمهيدية. اإّنه� اأعم�ل على 

�سعيد التعميم�ت واإ�سدار الأوامر لالأجهزة المختلفة. هذه 

اأعم�ل تمهيدية. ال�سيء الذي يجب اأن ي�ستمّر هو المب�درة 

هو  هذا  الأر�ــس.  على  للن��س  العمل  نت�ئج  واإظه�ر  والعمل 

ال�سيء الذي يمّثل واجبن�، و�سوف اأ�سرحه اإن �س�ء اهلل في 

.
)1(

كلمتي لأبن�ء �سعبن� الأعزاء

ال�سنة  ــ�م  اأي اأول  في  الت�لي  اليوم  �سب�ح  األق�ه�  التي  الكلمة  اأي   )1(

الهجرية ال�سم�سية الجديدة، في الحرم الر�سوي المطهر. 
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وعليه، ف�إّن م� اأخت�ُره �سع�ًرا لهذه ال�سنة هو »القت�س�د 

والطريق  ال�سبيل  هــو  هــذا  والــعــمــل«.  الــمــبــ�درة  الــمــقــ�وم، 

نحت�جه  الــذي  ال�سيء  ب�ّتج�ه  والبّين  الوا�سح  الم�ستقيم 

»المب�درة  هذه  لن�  تع�لج  اأن  نتوّقع  ل  طبعً�  اإليه.  ون�سبو 

والعمل« كّل الم�سكالت خالل �سنة ]واحدة[، لكنن� واثقون 

من اأّن »المب�درة والعمل« اإذا تحّقق� ب�سكل مبرمج و�سحيح 

ال�سنة.  هذه  نه�ية  في  وعالم�ته  ذلك  اآث�ر  ن�س�هد  ف�سوف 

هذا  في  الم�س�عي  ويبذلون  بذلوا  الذين  لكّل  ال�سكر  اأقــّدم 

ل�سعبن�  اأخــرى  مــّرة  والتبريك  ال�سالم  واأهـــدي  الطريق، 

العزيز، واأ�س�أل اهلل اأن ي�سّلَي على محّمد واآل محّمد، وعلى 

�سيدن� بقية اهلل الأعظم �سالم اهلل عليه واأرواحن� فداه.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ع���واق���ب 

مجاراة اأمريكا

دولة  اأية  كمج�راة  لي�ست  اأمريك�  مج�راة 

اأخرى، لأن الإدارة الأمريكية تمتلك الثروة والأجهزة 

والإمك�ني�ت  الخطيرة  والأ�سلحة  ال�سخمة  الإعالمية 

الكبيرة. وم�س�يرة الإدارة الأمريكية ل تعني �سوى 

طبيعة  هي  وهــذه  لإمالءاته�.  الر�سوخ 

التوافق مع اأمريك�.

ب�شكل  اإي��ران  على  ال�شيطرة  اإع��ادة  هدفهم 

تدريجي

قلب  في  الــثــورة  تج�ه  والبغ�س�ء  الحقد  ر�سخ  لقد 

ال�سي��سة الأمريكية، ول ينتهي عداوؤهم اإّل اإذا ا�ستع�دوا 

تلك الهيمنة على هذا البلد مرة اأخرى. هذا هو الهدف 

وهذا م� ي�سعون اإليه ح�ليً�. ب�لطبع هم من ال�سي��سيين 

ويعلمون  ال�سي��سّي،  العمل  ويعرفون  والدبلوم��سيين، 

اأن يتحّركوا  واأّن عليهم  اأّن لكّل هدٍف ومق�سٍد طريقً�، 

ب�لتدريج واأن يخو�سوا م�س�رهم في الميدان من الطريق 

الموؤّدي اإليه، وهم يم�ر�سون هذه الخطة. والواجب علين� 

هو التحّلي ب�لوعي واليقظة وتوّخي الحيطة والحذر.
فقرات اأ�س��سية وا�ستراتيجية في ق�س�ي� حيوية في اإيران والع�لم

البصيرة الثاقبة
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مخاطر التراجع اأمام العدو

في  العدّو  اأمــ�م  تراجعتم  م�  اإذا  اإّنكم 

الموارد التي يمكنكم ال�سمود والثب�ت فيه� 

�سيتقّدم العدّو ولن يتوّقف.

الثقة بالنف�س �شبيل التقدم

عدم  اإلـــى  يـــوؤّدي  ب�لنف�س  الثقة  عــدم 

الــتــقــّدم، والــثــقــة والعــتــمــ�د على الــذات 

اإلى �سع�ر »نحن ق�درون«، وت�ستتبعه�  يقود 

القدرة، فيغدو البلد ق�درًا، وال�سعب ق�درًا، 

وهذا م� بتن� ن�س�هده في الوقت الراهن.

ف�شل الدين عن ال�شيا�شة

لقد اأقنعوا الجميع ب�أّن الدين ل ينبغي له التدّخل في �سوؤون ال�سي��سة 

وبيئة الحي�ة والنظ�م الجتم�عّي. هذا م� عملوا على اإقن�ع الآخرين 

به. وف�ساًل عن اأولئك الذين لم تكن تربطهم ب�لدين �سلة، وحّتى اأّن 

المتدّينين وبع�س علم�ء الدين لم يكونوا ي�سدقون ب�أّن الإ�سالم ق�دٌر 

الإ�سالم منذ  اأّن ولدة  ال�سي��سية، في حين  ال�سوؤون  التدّخل في  على 

اأ�س��س منحى �سي��سّي. ف�إّن الخطوة الأولى التي  البداية، ق�مت على 

قطعه� النبّي الأكرمP في المدينة، هي ت�سكيل الحكومة.

اإيران لم تنقذ نف�شها فح�شب 

اإّن الجمهورية الإ�سالمية لم ُتنِقذ اإيران 

البلدان  حــّفــزت  بــل  وح�سب،  اأيديهم  مــن 

المق�ومة  ــروح  بـ ــ�م  ــ�ــس الّت عــلــى  الأخــــرى 

وت�س�هدون  به�.  تحّلت  التي  وال�سج�عة 

اليوم في العديد من بلدان المنطقة وحّتى 

»الموت  هت�ف  ــرّددون  ــ ي المنطقة  خــ�رج 

لأمريك�« ويحرقون العلم الأمريكي.

الخوف اليوم من اأمريكا 

لي�س عقالئيًا

من ك�ن اليوم �س�ئنً� لنف�سه واعيً� معتمدًا على المب�دئ 

اأ�سيب بهذا  اليوم من  اأمريك�. لكن قد يوجد  الإ�سالمية ل يه�ب 

ك�ن  اإن  عقالئية.  اأ�سب�ب  على  يرتكز  ل  هذا  خوفه  اأّن  اإّل  الخوف، 

عقالئيً�،  خوفً�  اأمريك�  من  المخلوع(  )ال�س�ه  ر�س�«  »محمد  خوف 

ف�إّن خوف هوؤلء لي�س عقالئيً�، لأّن ذاك لم يكن يمتلك ر�سيدًا 

بدع�مة  اليوم تحظى  الإ�سالمية  والجمهورية  �سعبيً�، 

و�سند كهذا ال�سعب العظيم.
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هدفهم النيل من مجل�س �شيانة الد�شتور

ليعلم الجميع ب�أّن هذا المجل�س)مجل�س �سي�نة الد�ستور(، هو اأحد المراكز الرئي�سية التي تعّر�ست للت�سويه من ِقَبل 

ال�سهيونّي  ال�سيط�نّي  الإعالمّي  الجه�ز  ح�ول  التي  المراكز  اأهم  اأحد  ف�إّن  الإ�سالمية.  الثورة  انطالق  منذ  ال�ستكب�ر 

اأن ن�س�عدهم على ذلك  الأمريكّي ال�ستكب�رّي منذ انبث�ق الثورة النيل منه، هو مجل�س �سي�نة الد�ستور. فال ينبغي لن� 

ونقوم نحن اأي�سً� ب�لإ�س�ءة اإلى هذا المجل�س لهذا ال�سبب.

المنطقة  ف��ي  ال���ح���روب 

ثقافية ولي�شت دينّية

ثّمة اليوم حروٌب في المنطقة، 

ــن هــذه  ــً� م ــ اأّيـ اإّن  لــكــم  ــ�  ــه ــول واأق

فــي �سنف  ــف  ُتــ�ــســنَّ ل  الـــحـــروب 

هي  ــ�  ــم واإّن العق�ئدية،  الــحــروب 

ا�ستعلت  قـــد  �ــســيــ��ــســيــة  حـــــروٌب 

ال�سي��سية  الدوافع  ب�سّتى  نيرانه� 

�سلة  ول  ذلــك،  واأمــثــ�ل  والقومية 

له� ب�لدين. بيد اأّن العدّو المتمّثل 

وبريط�ني�،  وال�سهيونية  ب�أمريك� 

ال�سراع�ت  هــذه  تحويل  يــحــ�ول 

اختالف�ت  اإلى  الختالف�ت  وهذه 

مذهبية.

تحديد الأولويات الإقت�شادية

المهّمة الأولى هي �سرورة اأن يقوم الم�سوؤولون المحترمون في الحكومة 

بتحديد الأن�سطة وال�سبك�ت القت�س�دية الممّيزة في البلد والتركيز عليه�. 

الذي  ك�لأ�سل  وهي  واأهميته،  اأولويته  له  القت�س�دية  الأن�سطة  بع�س  فــ�إّن 

تتفّرع منه اأبواب اقت�س�دية واإنت�جية متعّددة، فال بّد لهم من التركيز عليه� 

وت�سخي�سه� وتحديد خ�رطة الطريق وتعيين وظ�ئف الجميع.

دعم الطاقات الثقافية 

ب�لعمل  للقي�م  نف�سه�  تلق�ء  من  المندفعة  ال�سعبية  المجموع�ت  اإّن 

الأجهزة  بم�س�عدة  تحظى  واأن  مت�س�عد،  ب�سكل  تنمو  واأن  بّد  الثق�فّي...ل 

الثق�فية  ب�ل�سوؤون  المعنية  الحكومية  الأجهزة  تفتح  اأن  فبدل  الحكومية. 

وب�لقيم  الإ�سالمّي  وب�لنظ�م  وب�لثورة  ب�لإ�سالم  يوؤمنون  ل  للذين  اأح�س�نه� 

الإ�سالمية، يجب اأن تفتح اأح�س�نه� لل�سب�ب الم�سلم الموؤمن الثورّي الولئّي، 

ُينجزون  ب�لفعل  وهــم  الأعــمــ�ل،  اإنج�ز  بمقدورهم  الذين  هم  هــوؤلء  فــ�إّن 

اأعم�لهم ويقّدمون اإنج�زات ثق�فية قيمة. 
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الحرب القت�شادية خطيرة وتحتاج اإلى قائد

البلد من دون القت�س�د المق�وم ل ينمو، ول ُتع�لج م�س�كله القت�س�دية. ولو اأعر�سن� عن العمل ب�لقت�س�د المق�وم، 

لت�س�عفت مع�سالته يومً� بعد يوم. اإنني ط�لبُت اإخوانن� الأعزاء في الحكومة ب�أن ُيعّدوا مقّرًا لالقت�س�د المق�وم، ويعّينوا 

له ق�ئدًا. ف�إنه� حرٌب ب�لت�لي، غير اأنه� حرٌب اقت�س�دية، واإن خلت هذه الحرب من القذيفة والر�س��سة والبندقية، ف�إّن 

فيه� اأدوات اأ�سّد خطورة من القذيفة والبندقية. فهي حرٌب، تحت�ج اإلى مقّر، ويحت�ج المقّر اإلى ق�ئد.

يجب التخطيط للعمل الثقافي

من  و�سب�بن�  و�سعبن�  بلدن�  ن  نح�سّ اأن  علين� 

الن�حية الثق�فية، وهذا م� يحت�ج اإلى برمجة وتخطيط. وعلين� 

اأوًل قبول هذا الهدف والإيم�ن به، ثّم التخطيط لتحقيقه. ول يمكن 

المح��سرات  خالل  من  يتّم  ول  بل  اعتب�طً�،  الهدف  هذا  تحقيق 

عمٍل  اإلى  الثق�فّي  التح�سين  يحت�ج  واإّنم�  الكتب،  وت�أليف 

وبرمجة.

�شروط تحّقق الن�شر

اإلى ال�س�حة ب�سدق، وعملن� بلوازمه�، و�سمدن�، وتحّلين� ب�لب�سيرة، وقمن� ب�لعمل في وقته،  اأن� واأنتم -  لو نزلن� - 

 :Qوتكّلمن� ب�ل�سواب، وعملن� ب�سكل �سحيح، وخ�سن� الميدان ب�سدق، �سوف ي�سدق علين� م� ق�له اأمير الموؤمنين

نَزَل َعلَينا النَّ�ضر«، حيث يكون الن�سر حليفن�، والكبت والقمع حليف الأعداء.
َ
َنا الَكبَت َواأ نَزَل ِبَعُدوِّ

َ
دَقنا اأ  �ضِ

ُ
ى اهلل

َ
»َفلَّما َراأ

وظيفتنا التبيين

تكليفن� الأ�س��س هو التبيين، ول بّد لن� 

من الت�سّدي لذلك. بيد اأّن هذا التبيين قد 

يتّم ب�أ�سك�ل مختلفة، ف�إن ك�ن ب�ل�سكل الذي 

يوؤول اإلى ت�أجيج الفتنة واإث�رة ال�سراع، فهو 

مرفو�س، واإن ك�ن ب�ل�سكل الذي يوؤّدي اإلى 

طرق  اإلى  الم�سوؤولين  وتنّبه  الن��س  توعية 

فيه  يوجد  ول  للغ�ية  مطلوب  فهو  الــحــّل، 

اإ�سك�ل.
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الثورة لم تنت�شر بالر�شا�س

الثورة لم تنت�سر ب�لر�س��سة والبندقية وم� 

�س�كل ذلك، واإّنم� انت�سرت بنزول الن��س اإلى 

ال�سوارع، ف�إّن ح�سود الن��س لم ينزلوا للميدان 

وعواطفهم  واأح��سي�سهم  وعزائمهم  بميولهم 

وحــ�ــســب، بــل نــزلــوا بــ�أبــدانــهــم وحــ�ــســروا في 

الموقف،  �سّدة  الرغم من  على  الميدان. هذا 

فقد ك�نوا في مواجهة اإطالق النيران و�سفك 

ــدمــ�ء و�ــســّتــى الأخــطــ�ر الأخــــرى، ولكنهم  ال

ال�سوارع.  اإلــى  ونزلوا  المخ�طر  هذه  تحّملوا 

والثب�ت على هذه العزيمة الرا�سخة والفولذية 

هو الذي اقتلع جذور النظ�م والكي�ن البهلوّي 

العميل الخ�وي والمهترئ.

الحذر من العدو المتلّب�س بلبو�س ال�شداقة

ل بّد من معرفة العدّو، والوقوف على اأ�س�ليب ِعدائه اأي�سً�. وعلى حّد 

اأعيته  حين  »العدّو  الكبير(:  الإيرانّي  والحكيم  )ال�س�عر  �سعدي  تعبير 

كّل الِحَيل، مّد اأوا�سر المحّبة والموّدة«، في�سدر اأذاه من ب�ب ال�سداقة 

والعالقة م� ل يقدر عليه اأّي عدّو؛ اأي اإنه ي�سّدد �سربته بلب��س ال�سداقة. 

لذا يجب علين� جميعً� اأن نراقب هذه الأمور.

هدف الحرب الناعمة

الحرب  عــن  الــكــالم  �سجيج  اأن  �سحيٌح 

ال�سلبة يدور اليوم على األ�سنة العدّو - وهو اأمر 

ممكن، ولي�س ب�لم�ستحيل رغم ا�ستبع�دن� له - 

الحرب  هو  اأعم�له  جدول  في  الأ�س��س  اأّن  اإل 

الق�س�ء  هو  الن�عمة  الحرب  هدف  الن�عمة. 

على عن��سر القوة والقتدار و�سلبه� من البلد.

الحرب العقائدية والإيمانية

والب�سيرة  والتقوى  لالإيم�ن  مقٌرّ  ومركز؛  مقرٌّ  هي  الجمعة  �سالة 

والأخالق. وينبغي اأن ل نخ�سى من ا�ستخدام هذا التعبير لكون المقّر اأو 

ة ب�لحرب والمواجهة  الثكنة مثاًل من التعبيرات والم�سطلح�ت المخت�سّ

وم� �س�كل ذلك. ح�سنً�؛ اإّن هذه الحرب ق�ئمة وقد ُفر�ست علين� -ونحن في 

ح�ل حرب، ولكن لي�ست حربً� ع�سكرية، واإنم� هي حرب معنوية ]نف�سية[، 

هي حرب عق�ئدية واإيم�نية و�سي��سية.

الفن ظاهرة اإن�شانية واأمر مبارك

اأّي حكم من  »في  للبحث  نجل�س  اأن  لن�  ولي�س  اإن�س�نّي،  اأمر  الفّن هو 

وحقيقة  اإن�س�نية  وحقيقة  طبيعة  ف�إّنه  الفّن«،  يدخل  الخم�سة  الأحك�م 

ب�سرية، وله مظ�هره وتجّلي�ته، كم� هو �س�أن �س�ئر الأمور والأعم�ل التي 

يم�ر�سه� الب�سر. فال بّد من تحري تلك المظ�هر المختلفة، والبحث عن 

اإن�س�نية،  اأّنه ظ�هرة  الفّن  اأ�س��س  ف�إّن  واإّل  �س�أنه�،  في  الخم�سة  الأحك�م 

واأمٌر مب�رك، وهو اأمر �سرورّي وحقيقّي.
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هدف الأعداء تغيير نمط حياتنا

ال�سعب  اأعـــداء  اأهـــداف  اأهــّم  من  اإن 

الإيرانّي واأعداء الإ�سالم تغيير نمط حي�ة 

الم�سلمين، وجعله �سبيهً� بنمط حي�تهم. 

توؤّثر في فكر الإن�س�ن.  اإّن حق�ئق الحي�ة 

قلب  على  اأثــره  يترك  اليومّي  وال�سلوك 

الإن�س�ن ونف�سه وروحه، وكذلك يترك اأثره 

ويتوا�سل  ويرافقهم  يخ�طبهم  من  على 

معهم، وهذا هو الذي يريدون تغييره.

فقه الفن

كم� نعمُل في فقه المع�مالت اأو فقه العب�دات 

اأو  والّت�س�لت«  التوا�سل  »فقه  في  مثاًل  الأخيرة  الآونــة  في  اأو 

»فقه القت�س�د« اأو »فقه الم�س�ئل الجتم�عية المختلفة« مثاًل، فلنعمل 

كذلك في »فقه الفّن« اأي�سً� بكّل م� للكلمة من معنى؛ اأي اأن يتمّكن ع�لم 

الفّن؛  مج�ل  في  وا�سحً�  �سريحً�  راأيــً�  يعطي  اأن  من  عندن�  الدين 

�سواء في اأ�سل مو�سوع الفّن ب�لمعنى الكّلّي للق�سية، اأو في 

فروعه المتنوعة والمتعّددة.

علماء الدين راأ�س نظام محاربة الأ�شتكبار

في خ�سّم هذه الأو�س�ع المتف�قمة، وفي و�سط هذه الغ�بة التي ت�سوده� الفو�سى والهرج والمرج ظلمً� وت�سلطً�، ظهر في 

الع�لم نظ�ٌم ق�مت اأ�سوله ومب�نيه ب�سكل مخ�لف ومع�ك�س تم�مً� لم� يرتكز عليه النظ�م الع�لمّي المع��سر، نظ�م مخ�لف، 

الجمهورية  نظ�م  هو  النظ�م  هذا  والف�س�د؛  الحروب  نيران  وت�أجيج  والحتك�ر  للظلم  والمواجهة  المق�بلة  النقطة  في 

الإ�سالمية. فقد ت�أ�ّس�س هذا النظ�م على اأ�س��س الدين والإ�سالم والأفك�ر الإ�سالمية الأ�سيلة، ومنذ قي�م هذا النظ�م ك�ن 

على راأ�سه جم�عة واأفراد، بطبيعتهم، ل يخ�فون القوى الكبرى، وهم علم�ء الدين.

الترويج لما يخالف الم�شائل البديهية

العدّو يهدف اإلى تغيير هذه العق�ئد؛ الإيم�ن والعتق�د ب�لإ�سالم والثقة بكف�ءة النظ�م الإ�سالمّي وف�عليته وب�إمك�نية 

ا�ستدامته وموا�سلة طريقه. وهو يعمل ويرّوج لم� يخ�لف الم�س�ئل البديهية اأي�سً�، واأحي�نً� يم�ر�س عماًل م�س�دًا لق�سية 

وا�سحة، وك�أّنه يريد اإثب�ته� عبر الخداع والتزوير وتعمية العيون والأب�س�ر.
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المام قائٌد ا�شتثنائي

جوهر  مــن  بــه  يتحّلى  مــ�  وب�سبب  البلد،  هــذا  اإّن 

به مجتمعه من  يتمّتع  اإيرانية، وم�  اإ�سالمّي، وط�ق�ت 

مجتمع�ت  من  الكثير  في  توجد  ل  وخ�س�ئ�س  مزاي� 

الخ�س�ئ�س  هذه  ب�سبب  الع�لم؛  وبلدان  الجوار  دول 

وب�سبب ظهور ق�ئد كبير وا�ستثن�ئّي ك�لإم�م الخمينّي 

العظيم، ا�ستط�ع اأن يتحّرر من كّل تلك ال�سغوط، واأن 

يقف منت�سب الق�مة، واأن يعلن مواقفه، واأن يفعل م� 

واأن يوا�سل حركته وم�سيرته، وهذا م� يريدون  يريد، 

الق�س�ء عليه، ومع�سكر العدّو ي�سعى اليوم لتحقيق هذا 

الهدف.

النهج األصيل

كلم�ت في الإ�سالم المحّمدي الأ�سيل، ونهج وفكر الإم�م الخميني}
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ولي����������ة ال����ف����ق����ي����ه ت��م��ن��ع 

الديكتاتورية

لأن  ــً�  دوم الم�ستعّدين  اأعــداءنــ�،  اإّن 

كذبً�  نه�رًا  والليل  لياًل  النه�ر  ُيظهروا 

وتزويرًا كي ي�سفوا غليل قلوبهم ال�سوداء 

والــمــظــلــمــة، يــّتــهــمــون بــلــدنــ� ونــظــ�مــنــ� 

زم�ن  في  ك�نوا  قد  وهم  ب�لديكت�تورية! 

الإم�م )ر�سوان اهلل عليه( كذلك يلقون 

اإن  النعلين«!  »ديكت�تورية  ويقولون  التهم 

الديكت�تورية!  تن��سب  ل  ب�لأ�سل  النعلين 

ولي�ست من طبيعته�؛ لكن طبيعة الجزمة 

ق�ل  لقد  ديكت�تورية.  طبيعة  الع�سكرية 

الإم�م اإّن ولية الفقيه تمنع الديكت�تورية 

وهو  ــ�م  الإمـ كــالم  هــذا  بوجهه�.  وتقف 

وحقيقة  ب�لمع�ني؛  ومفعم  جــدًا  عميق 

الأمر هي كذلك.

كلمات الإمام هيئت اأر�شية الثورة

ك�نت الأر�سّية قد تهّي�أت بين اأبن�ء ال�سعب الإيرانّي، اإذ ل يمكن 

فكلم�ت  له�.  الأر�سّية  تهيئة  دون  من  ثم�ره�  ُتوؤتي  اأن  مهمة  لأّي 

الإم�م الخمينّي على مدى �سنوات الكف�ح، ون�س�ل الذين ن��سلوا، 

وبي�ن الأفك�ر الثورية ون�سره� في كّل اأرج�ء البالد، ب�لإ�س�فة اإلى 

اأو�س�ط الن��س ومك�نتهم التي ك�نت  منزلة العلم�ء والمراجع في 

قد تر�ّسخت منذ قرون؛ كل ذلك قد هّي�أ تلك الأر�سية.

النتخابات من بركات روؤية الإمام

من  اأي�سً�  وهي  حقً�،  كبيرة  نعمة  اإّنه�  النتخ�ب�ت  في  نقول 

برك�ت الروؤية الوا�سحة والث�قبة لإم�من� الخمينّي العظيم. حيث 

في  النتخ�ب�ت  اإجراء  �سرورة  بعدم  يعتقد  يومذاك  البع�س  ك�ن 

عهد الحكومة الإ�سالمية، بيد اأّن الإم�م رف�س ذلك ق�ئاًل ب�سرورة 

ْر اإلى  اإق�مة النتخ�ب�ت وت�أثيره�، ولُيقرر الن��س ولينتخبوا، َوْلُي�سَ

م� ُتمليه اإرادتهم. وفي �سوء هذه ال�سي��سة بقي الن��س من��سرين 

حّتى  ذلك  على  ثبتوا  وقد  ال�س�حة،  و�سط  في  وح��سرين  للثورة 

ويّتخذون  ينتخبون  الــذيــن  هــم  لأّنــهــم  هلل،  والحمد  هــذا  يومن� 

القرارات. ف�لنتخ�ب�ت نعمة كبيرة.
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Pكل من يبايع الإمام الخميني} فقد بايع النبي

اإّنكم اليوم حين تقطعون العهد وتجددون البيعة للثورة، فقد ب�يعتم النبّي P. وكّل من يهّب اليوم لمب�يعة الإم�م الخمينّي، 

قد ]كمن[ ب�يع النبّي P. وعندم� تح�فظون على نهج الإم�م الثورّي، وتحولون دون اندرا�سه وبالئه، ف�إّنكم تب�يعون النبّي 

نَزَل الّل َسِكينََتُه َعَ رَُسوِلِ َوَعَ الُْمْؤِمننَِي﴾، كم� ج�ء في اآية 
َ
في حقيقة الأمر، ومن يب�يع النبّي ]يكون م�سداقً� لقوله[: ﴿أ

ِكيَنَة َعلَيِْهْم﴾. واإذا م� نزلت عليكم ال�سكينة، واطم�أّنت قلوبكم، فلن ُت�س�بوا  نَزَل الَسّ
َ
اأخرى، وفي الآية المذكورة اأعاله: ﴿فَأ

ب�لتيه والحيرة والي�أ�س والتزلزل في �س�حة مواجهة العدّو.

اإنتخبوا المتدينين الثوريين ال�شائرين على نهج الإمام

في هذه  اأ�سم�وؤهم  لت  �ُسجِّ بع�س من  اأعرف  ل  ب�ل�سوت،  لالإدلء  النتخ�بية  القوائم  عليَّ  يعر�سون  �سخ�سيً� حينم�  اأن� 

القوائم، واإنم� اأثق بمن عّرفهم، ف�أنظر واأرى من هم الذين ق�موا ب�إعداد هذه الق�ئمة، ف�إن وجدتهم من المتدّينين الموؤمنين 

الثوريين، اأثق بكالمهم، واأ�سّوت لم�سلحة ق�ئمتهم، واإن راأيت اأنهم ل ي�أبهون كثيرًا بق�س�ي� الثورة والدين وا�ستقالل البالد، 

وقلوبهم مي�لة اإلى م� تمليه اأمريك� وغير اأمريك� عليهم، ل اأثق بقولهم، وهذا براأيي طريق جيد - يجب علين� اأن نفّت�س لنرى 

من الذي اأعّد هذه الق�ئمة النتخ�بية لمجل�س ال�سورى الإ�سالمّي اأو مجل�س الخبراء، ولنثق بمن نعتقد حقً� بتدّينه والتزامه، 

ونعرف اأّنه من المتدّينين الثورّيين ال�س�ئرين على خّط الإم�م الخمينّي ونهجه والموؤمنين به حقً�؛ ف�إّن التعّرف اإلى هوؤلء هو 

ال�سبيل.
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و�شائط العدو

لقد ق�له� الإم�م الخمينّي } ب�أّن كلمة العدو قد تخرج بعّدة و�س�ئط من فم اأ�سخ��س وجه�ء ولهم �س�أنهم! وك�ن الإم�م 

الو�س�ئط، ليخرج  الو�س�ئل، وي�ستخدم عددًا من  ب�سيرًا ذا تجربة وخبرة. ف�لعدّو يقول �سيئً�، ويطلب �سيئً�، فيوّظف �سّتى 

مطلبه على ل�س�ن ال�سخ�س الفالنّي الذي له مك�نته واحترامه من دون اأن يتق��سى م�ًل من العدّو، اأو اأن يلتزم للعدّو ب�أّي �سيء.

اإذا امتدحكم العدو �شّككوا في �شلوككم

فلنرجع اإلى كلم�ت الإم�م الخمينّي} الذي ك�ن يقول اإذا امتدحكم العدّو، �سّككوا في �سلوككم واأعم�لكم، وراجعوا 

اأنف�سكم لتروا م� هو الخط�أ الذي ارتكبتموه حّتى اأث�ر اإعج�ب العدّو واأدى اإلى امتداحه لكم هذا اأ�سل وق�عدة للثورة، وعلى 

هذا يجب العمل والتقّدم اإلى الأم�م. ل ينبغي التغ�فل عن ذلك. ف�إّن اإدارة البالد لي�ست ب�لعمل الهّين، وت�سيير �سعٍب بهذه 

العظمة والب�س�لة لي�س ب�لعمل الب�سيط ال�سغير. ولهذا تجب المراقبة والحذر، ويجب التحّرك ب�أعين مفتوحة وبعزيمة را�سخة 

اأم�م العدّو.

121



 األوضاع االقتصادية 
في زمان الطفولة

قدوة القدوة

ق�سة اأو ح�دثة تبرز ج�نب القدوة في �سخ�سية �سم�حته
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يتحّدث �شماحة الإمام الخامنئي{ عن فترة طفولته ويقول: 

ة اأنه� ك�نت مق�رنًة لأي�م الحرب، وعلى الرغم من اأّن »م�سهد«  » لقد ق�سيت طفولتي في ع�سرٍة �سديدٍة خ��سّ

اأّن  اإل  اإلى �س�ئر مدن البالد،  ك�نت خ�رجة عن حدود الحرب، وك�نت الح�جي�ت فيه� متوفرة واأقّل �سعرا ن�سبة 

و�سعن� الم�دي ك�ن ب�سورة لم نكن نتمكن معه من اأكل خبز الحنطة، وكّن� ع�دة م� ن�أكل خبز ال�سعير، اأحي�نً� كّن� 

ن�أكل الخبز المخلوط، حنطة و�سعيرا، ون�درا م� كّن� ن�أكل خبز الحنطة.

 اأذكر في بع�س لي�لي الطفولة، حيث لم يكن لدين� في البيت طع�م للع�س�ء. فك�نت والدتي ت�أخذ النقود التي 

ك�نت جدتي تعطيه� لي اأو لأحد اأخواي اأو اأخواتي اأحي�ن�، وت�ستري به� الحليب اأو الزبيب لن�أكله مع الخبز .

  لقد ك�نت م�س�حة بيتن� الذي ولدت وق�سيت  خم�س �سنوات من عمري فيه تتراوح بين )70-60 مترًا( في حّي 

فقير »بم�سهد«، وفيه غرفة واحدة و�سرداب �سّيق ومظلم. 

وعندم� ك�ن يحّل علين� �سيّف )وهذا كثيرًا م� ك�ن يحدث، اإذ اإّن والدي ك�ن ع�لمً� يراجعه الن��س في �سوؤونهم 

المختلفة( ك�ن علين� الذه�ب اإلى ال�سرداب حتى يرحل، وبعد فترة ا�سترى بع�س المريدين لوالدي قطعة اأر�س 

بجوارن� واألحقت بمنزلن�، لي�سبح ثالث غرف. 

 ولم يكن ملب�سن� اأف�سل ح�ًل من ذلك ، فقد ك�نت والدتي تخيط لن� من مالب�س والدي القديمة �سيئً� عجيبً� 

غريبً�، لي�س هو ب�لجّبة ول ب�ل�س�ية، ك�ن لب��سً� طوياًل ي�سل اإلى اأ�سفل الركبة، ويحتوي على عّدة و�سالت. طبعً�، 

ينبغي القول اأّن والدي لم يكن يغّير مالب�سه بهذه ال�سرعة، فعلى �سبيل المث�ل بقي اأحد مالب�سه بال تغيير لمدة 

اأربعين ع�مً�«.
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أنوار الوالية

الضيافة اإللهية

ن�سو�س ولئية ل�سم�حة الإم�م الخ�منئي
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روي عن الإمام جعفر بن محمد L اأنه قال:

»اإّن �ضيف اهلل عز وجل رجٌل حّج واعتمر فهو �ضيف اهلل حتى يرجع اإلى منزله، ورجٌل كان في �ضالته فهو 

في كنف اهلل حّتى ين�ضرف، ورجٌل زار اأخاه الموؤمن في اهلل عز وجل، فهو زائر اهلل في عاجل ثوابه وخزائن 

رحمته«)1(.

ثالثة اأ�سخ��س هم �سيوف هلل عز وجل:

ال�سخ�س الذي ذهب اإلى الحج والعمرة، ف�إّن هذا الأمر قّيم جّيد اإذا عرفن� قدره. ف�إن بع�س الن��س يطلبون   .1
ب�سفرهم الروح�ني هذا م� هو موجود في �س�ئر الأمكنة الأخرى من الذه�ب اإلى الأ�سواق والمحالت مع اأن 

ال�سلع والب�س�ئع التي يريدونه� موجودة في �س�ئر الأم�كن الأخرى، ولكن م� هو موجود في هذا ال�سفر ولي�س 

موجودًا في �س�ئر الأمكنة الأخرى هو �سي�فة اهلل تع�لى فتجب ال�ستف�دة من هذه ال�سي�فة ب�سكل ك�مل.

ال�سخ�س الم�سغول ب�ل�سالة ف�إّنه في كنف اهلل عز وجل اإلى اأن يفرغ من �سالته. وذلك لأّن هذه ال�سالة هي   .2
اأقرب ح�لت الإن�س�ن اإلى رّبه، فيجب علين� معرفة قدر هذه ال�سالة ف�إّنه� من الِنعم الإلهّية علين�، لأّن الن��س 

الع�دّيين الذين ليب�س لديهم م� عند اأهل المعرفة ب�هلل تع�لى واأولي�ئه، فتكون هذه ال�سالة من التوفيق�ت 

الإجب�رّية لهم ليتمّكنوا من خالل هذه ال�سالة للح�سور في ال�س�حة الإلهّية، ولكن ب�سرط اأن ل يكون اأثن�ء 

ال�سالة فكره م�سغوًل ب�ل�سوق وال�س�رع بل يكون م�سغوًل بذكر اهلل.

ال�سخ�س الذي يزور اأخ�ه الموؤمن لأجل اهلل تع�لى، ف�إّنه في الحقيقة ُيعتبر زائر اهلل تع�لى وهذا هو ثوابه   .3
المعجل في الدني� الذي يترتب على هذه الزي�رة، وفي الآخرة ي�سله من خزائن الرحمة الإلهّية م� يحت�ج اإليه 

يوم البعث عند فقره وح�جته. طبعً� الذي يذهب لزي�رة الموؤمن لأغرا�س م�ّدية ك�إظه�ر العداوة لالآخرين اأو 

غيبة الن��س اأو خداعً� واحتي�ًل ونحو ذلك، فهذه الزي�رة ل قيمة ول اأثر له�.

ال�سدوق، محمد بن علي بن ب�بويه،  الخ�س�ل ، تحقيق وت�سحيح علي اأكبر غف�ري، قم ، اإيران، ن�سر جم�عة المدر�سين ، 1403هـ.، ط   )1(

1، ج 1، �س 127.
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منارة األّمة

توجيه�ت تبّين وظ�ئف الأّمة الإ�سالمّية وم�سوؤولّي�ته� وتك�ليفه� في 

الق�س�ي� الم�سيرّية والمف�سلّية

نحن في حرب! يجب الدفاع 

جه�د  ح�لة  وفي  كهذه  معركة  و�سط  الآن  نحن 

�سعبن�  اأبن�ء  اإيم�ن  يه�جمون  اإّنهم  النوع.  هذا  من 

تقوان�  ويــهــ�جــمــون  الــنــ��ــس،  ب�سيرة  ويــهــ�جــمــون 

الفيرو�س�ت  مختلف  وين�سرون  اأخالقن�،  ويه�جمون 

الذي  م�  ح�سنً�،  اأو�س�طن�.  في  الخطيرة  المعنوية 

يحت�ج  الدف�ع، وهذا  علين�  فعله؟ يجب  علين�  يجب 

اإلى مركز عملي�ت ومقّر، كم� هي الح�ل في مقّرات 

من  واحــدًا  تعتبر  الجمعة  و�سالة  الحرب.  �س�حة 

اأهم هذه المقّرات، هي مقّر الإيم�ن، مقّر التقوى. 

فلننظر اإلى �سالة الجمعة بهذا المنظ�ر. واأنتم ق�دة 

الحرب  مقرات  من  مقرٍّ  لكّل  فــ�إن  المقرات،  هذه 

ق�ئدًا، والق�ئد لمقّر اإم�مة الجمعة هو اإم�م الجمعة 

بنف�سه.

ترويج المطالعة وقراءة الكتب

كم له من الأهمية اأن نحّث الن��س وال�سب�ب على 

الأهمية.  في  غ�ية  الكتب  قــراءة  ف�إن  المط�لعة. 
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وعليكم اأي�سً� بتعريف الكت�ب الجّيد. بل وينبغي ب�أن تكون مراكز �سالة الجمعة - بح�سب ت�سّوري واعتق�دي - محاًل 

لعر�س وترويج الكتب الجيدة والمع��سرة والمطلوبة، فتكون الكتب على مراأى الن��س وفي متن�ول اأيديهم، واأن تتوافر 

لهم اإمك�نية �سراء الكتب من هذا المك�ن اأو من اأم�كن اأخرى... فلنحّث الن��س على المط�لعة وقراءة الكتب، ولنحّر�س 

النخب على اإنت�ج الكتب وت�أليفه�، ف�إّنه� من الم�س�ئل ال�سرورية. 

كالم جديد، واأفكار ذكية  

اأنف�سكم  و�سّجعوا  ال�سب�ب  اأيه�  »هلّموا  قولكم:  الجذب عبر  يتّم هذا  ول  الجمعة،  اإلى �سالة  ال�سب�ب  عليكم جذب 

على الح�سور«، واأمث�ل ذلك، واإّنم� يجب ا�ستم�لة ال�س�ّب عن طريق القلب والفهم والتفكير. ف�إّن من الأمور التي تجذب 

ال�س�ّب اإلى �سالة الجمعة، الحديث القوّي والذكّي والمتين. ف�لكالم الواهي وال�سعيف، �سواء في ال�س�أن ال�سي��سّي اأو 

الثق�فّي، ... ل يجذب ال�س�ّب الذي قد ج�ء بحثً� عن اأفك�ر جديدة وكالم جّيد وجديد من هذا المنبر... فعليكم ب�لتفّكر 

ي، للو�سول اإلى كالم جديد واأفك�ر جديدة جذابة لل�سب�ب، وعنده� �سيكون لل�سب�ب ح�سورهم  والتدّبر والتحّري والتق�سّ

وم�س�ركتهم في هذه الجل�س�ت ب�ندف�ٍع من تلق�ء اأنف�سهم بدون اأن تقوموا بدفعهم وحّثهم على الح�سور.

معرفة مواطن الفراغ والحاجات

اإّنم� خطبة الجمعة هي م� يتدّفق من قلب اإم�م الجمعة وذهنه الوّق�د، ويجري على ل�س�نه، وُيعر�س على الن��س ببي�ن 

بليغ ف�سيح وبح�سب م� تقت�سيه ح�جة الن��س. فم� هي ح�ج�تهم؟ فال بّد من معرفة مواطن الفراغ والح�ج�ت، والوقوف 

على م� يلّبي تلك الح�جة ومعرفة م� ي�سّد ح�جة الم�ستمع وجوعه من دواء فكرّي وطع�م وغذاء فكرّي، وبي�ن ذلك ب�لتي 

هي اأح�سن.

2016/01/04
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ثورة بقيت وُخّلدت جديرة بالتحليل والدرا�شة

هذا م� يتطّلب درا�سًة وتحلياًل. وعليكم اأنتم ال�سب�ب الت�سّدي لتحليل هذه الق�سية، فب�لن�سبة لي هي وا�سحة، لكن 

على ال�سب�ب اأن يتداولوا هذا الأمر، ويتب�حثوا، ويفكروا، وينظروا م� هو الأمر الذي لعب دورًا في هذا الم�سم�ر، واأّي 

فيم�  المن�سودة،  ثم�ره�  اإيت�ء  ومن  موا�سلة طريقه�  من  تتمّكن  لم  بحيث  النه�س�ت،  تلك  على  ب�سم�ته  ترك  عن�سر 

الثورة الإ�سالمية تمّكنت من الثب�ت وال�سمود بكل قوة واقتدار... ولو تو�سّلن� في �س�أن هذه الأحداث اإلى تحليل �س�ئب، 

لت�س�ءلت عند ذاك م�س�عي البع�س في بّث بذور الخوف والرعب والي�أ�س في قلوب الن��س ول�سمحّلت كّليً�... ولّت�سح 

طريق م�ستقبل هذا البلد تم�ًم�.

معرفة التكليف واأداوؤه!

والتوّكل على اهلل  وال�سج�عة  والأمل  واليقظة  ب�لوعي  التحلّي  البالد  وم�سوؤولي  الإيرانّي  وال�سعب  اإيران  �سب�ب  على 

محّدًدا،  تكليًف�  لحظة  لكل  اإّن  الأهمية.  ب�لغ  اأمٌر  وهذا  الأعــداء،  ِعداء  لمواجهة  الكثيرة،  القوة  نق�ط  على  والعتم�د 

والواجب هو معرفة ذلك التكليف واأداوؤه.

الأ�شا�س ح�شور النا�س!

اإن الأ�س��س في النتخ�ب�ت هو ح�سور الن��س عند �سن�ديق القتراع والإدلء ب�أ�سواتهم. فعلى الجميع الم�س�ركة في 

النتخ�ب لأنه� مبعث عزة نظ�م الجمهورية الإ�سالمية، وعزة الإ�سالم، وعزة ال�سعب الإيراني، وعزة البلد.

09/01/2016
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»القت�شاد المقاوم«: حّل الم�شكلة القت�شادّية 

يجب علين� اأن نعمل ب�إدارة وتدبير، واأن نعمل ب�سكل 

�سحيح، وال�سبيل اإلى ذلك هو القت�س�د المق�وم... واإل 

وعّلقن�  الأج�نب،  قــرارات  اإلى  ب�أب�س�رن�  �سخ�سن�  فلو 

فقد  �سيئً�.  حّققن�  لم�  الأجنبّي،  يد  في  م�  على  اآم�لن� 

تقريبً�،  ثمنه  ُخم�س  اإلــى  اليوم  نفطن�  �سعر  خّف�سوا 

اإلى  الأ�س��سية لقت�س�دن�  الثروة  لالأ�سف هذه  واأو�سلوا 

خم�س قيمته� على وجه التقريب... وهذه م�س�ئل تحدث 

العدّو.  على  واآم�له  ب�سره  الإن�س�ن  رّكز  لو  فيم�  كثيرًا 

للمرء فيه�، فال  وهي هّزات ل من��س منه� ول اختي�ر 

بّد من بن�ء القت�س�د ب�لطريقة التي تمّكنه من الثب�ت 

اأم�م هذه الهزات وعدم الت�أثر به�.

2016/01/20
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الثورة تحّول تدريجّي

اإّن الثورة لي�ست حدثً� دفعيً� يحدث لمرة واحدة وينتهي، واإّنم� هي تحّول، وهذا التحّول يح�سل ب�لتدريج. اأجل. 

لقد ك�ن هذا الحدث يتطّلب في ب�دئ الأمر حركة ثورية واإق�مة النظ�م الثورّي، اإّل اأّن هذه الثورة تحت�ج اإلى التدريج 

ومرور الزم�ن لكي يت�سّنى له� اإر�س�ء دع�ئمه� وتحقيق اأهدافه�. ف�إذا م� زالت تلك الأهداف من الأذه�ن، وُن�سيت تلك 

الح�دثة، عندئذ �ستكون ع�قبته� ك�لذي ن�سهده في الكثير من البلدان الثورية في الظ�هر، فبع�س الثورات قد ُق�سي 

الآخر  الأخيرة وق�سي عليه� في مهده� حقً� - وبع�سه�  ال�سنوات  عليه في مهده - ك�لتي انطلقت في زم�نن� خالل 

م�ت بعد ولدته وفي مطلع �سب�به. وال�سبب في ذلك هو النحراف عن الأهداف الـُمعلنة. فال بّد من بق�ء وديمومة 

هذه الأهداف؛ هدف تحّقق العدالة الجتم�عية، وتحقيق الحي�ة الإ�سالمية بكّل معنى الكلمة - حيث اإّن عزة الدني� 

والآخرة في الحي�ة الإ�سالمية -، واإق�مة مجتمع اإ�سالمّي يتوافر فيه العلم والعدل والأخالق والعّزة والتقّدم معً�. هذه 

هي الأهداف التي لم ن�سل اإليه� حّتى الآن، وم� زلن� في منت�سف الطريق.

تح�شين القت�شاد في البلد من الداخل 

فلو ب�درتم اإلى تح�سين اقت�س�دكم بجعله مق�ومً� من الداخل، لح�ول الآخرون التقرّب اإليكم والتزلف بدًل من 

فر�س العقوب�ت عليكم. ف�إّنهم حينم� يجدونكم ل تكترثون ول تتراجعون ول تخ�سعون للهزيمة ب�ل�سغوط والمق�طع�ت 

القت�س�دية، عند ذاك اإذا فر�سوا الحظر فقد ارتكبوا حم�قة، و�سُيدركون اأّن هذه العملية ل جدوى منه�. هذا هو 

طلق 
ُ
اأ�س��س العمل. وهذا هو �سبب ت�أكيدي وت�سديدي على »القت�س�د المق�وم«. منذ ع�سرة اأو اثني ع�سر ع�مً� واأن� اأ

هذه الكلمة ب�سوٍت مرتفع ب�أنن� لو قمن� بتح�سين القت�س�د في البلد من الداخل، لُحّلت اأغلب الم�س�كل الن�جمة عن 

�سغوط العدو، ولظهرت حلوٌل وا�سحة قوية لم�س�ألة العمل وال�سب�ب والكثير من الآف�ت الجتم�عية الن�تجة عن البط�لة 

والركود.
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ال�شهيونية  ال�شبكة  اأع����داوؤن����ا: 

العالمية

ال�سبكة  راأ�سهم  وعلى  وقحون،  اأعداء  اأعداوؤن� 

ال�سهيونية الخطيرة، والبعيدة عن الإن�س�نية التي 

القوى  وعلى  الحكوم�ت،  على  هيمنته�  فر�ست 

ال�سبكة  ب�لخ�سو�س. هذه  اأمريك�  وعلى  الغربية، 

بنف�سه  ف�إّنه  ال�سهيونّي،  الكي�ن  ل   - ال�سهيونية 

 - الأمريكّي  ال�ستكب�ر  منظومة  من  جــزءًا  يمّثل 

من  الأمــوال  روؤو�ــس  واأ�سح�ب  التّج�ر  من  تت�أّلف 

الآلة  بيده�  وُتم�سك  الع�لم،  في  الأولــى  الدرجة 

والم�س�رف  الع�لمية،  والإعــالنــيــة  الإعــالمــيــة 

الع�لمية، وقد ب�سطت �سلطته� وهيمنته� ولالأ�سف 

على الكثير من الدول، فهي مهيمنة على الإدارة 

وعلى  الأمــريــكــيــة،  ال�سي��سة  وعلى  الأمــريــكــيــة، 

�سي��سة الكثير من البلدان الأوروبية، والأمريكيون 

يعملون وفق راأي هذه ال�سبكة ورغبته�. فال بّد من 

التحّلي ب�لوعي واليقظة مق�بل هوؤلء.

2016/02/17

ل نخدع بابت�شامة العدو الغّدار!

�سلوك�تن�  وكـــّل  �سي��س�تن�  جميع  نــحــّدد  اأن  يجب 

ب�لنظر اإلى وجود جبهة مع�دية وا�سعة. وينبغي اأن يترّكز 

كّل اهتم�من� على ذلك. ف�ل�سعب ل يمدح اأّي �سخ�س اأو 

اأّي جم�عة عندم� تغفل عن وجود العدّو، ول ُيعجب الن��س 

واأنــت  يبت�سم  العدّو  فــ�إن  اأجــل.  عــدّوه!  مع  ين�سجم  بمن 

تبت�سم اأي�سً�، ولكن كن حذرًا وانظر م� الذي يخفيه وراء 

هذه البت�س�مة! فال ينبغي التغ�فل عن العداء ول ن�سي�ن 

يجب  ولــذا  اأم�من�.  تقف  مع�دية  جبهة  هن�ك  ــداء.  الأع

علين� اليوم اأن نفّت�س ونبحث عن دور الأعداء في مج�ل 

اأمنن� واقت�س�دن� ومعي�ستن� وثق�فتن� وفي م�س�ئل ال�سب�ب 

وقوانينن�  �سي��س�تن�  نبني  واأن  الجتم�عية،  والآّفـــ�ت 

هذا  على  الق�س�ي�  هذه  جميع  في  واأقوالن�  ومب�دراتن� 

الفخر  لي�س من دواعي  العدّو  التغ�فل عن  واإّن  الأ�س��س. 

يعتر�س  والبع�س  موجود.  العدّو  ب�أن  فلنعلم  والعتزاز! 

]والجواب:[  العدّو!  كلمة  تكّرر  �سيدن�  ي�  لم�ذا  ق�ئاًل: 

اإذا لم نكّرره�، �سوف نغفل عن اأّن هن�ك عدوًا يع�دين�، 

وحينئٍذ �سوف ي�ستغل هذا العدّو غفلتن� ليفعل م� ي�س�ء.

2016/02/08
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عدم تكرار اأدبيات العدّو

ل ت�ستخدموا اأدبي�ت العدّو. ف�إّن اأعداء الثورة ومنذ اليوم الأّول اأخذوا ي�ستخدمون تعبير »المت�سّدد« و»المعتدل« اأو 

الو�سطّي، ق�ئلين اإّن فالنً� من المت�سّددين، والتّي�ر الفالنّي مت�سّدد، والتّي�ر الفالنّي معتدل. ولقد ك�نوا ب�لأم�س يعتبرون 

الإم�م الخمينّي العظيم، واليوم يعتبرونني اأن� العبد الحقير، اأكثر ت�سّددًا من الآخرين. والمعتدل مفردة جميلة، غير 

»الو�سطية«:  ويوؤّيد  العتدال  ين��سر  الإ�سالم  اإّن  الإ�سالمية.  المع�رف  فلنفهم  الطريقة،  بهذه  يتحّدث  ل  الإ�سالم  اأّن 

ٗة وََسٗطا ﴾. ولكن م� هو »الو�سط« في الإ�سالم؟ هل يق�بل المتطّرف والمت�سّدد؟ كاّل، بل يق�بل  مَّ
ُ
﴿ َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم أ

ة«، كم� ورد في نهج البالغة. والطريق الو�سطى هي  ريُق الُو�سطى ِهَي الج�دَّ لٌَّة َوالطَّ م�ُل َم�سَ المنحرف: »َالَيميُن َوال�ِسّ

ال�سراط الم�ستقيم. فلو انحرفتم عن هذا ال�سراط الم�ستقيم اإلى اليمين اأو اإلى ال�سم�ل فقد خرجتم عن الحّد الو�سط. 

اإذًا ف�لمعتدل ل يق�بل المت�سّدد، بل يق�بل المنحرف. والخ�رج عن حّد العتدال هو المنحرف عن ال�سراط الم�ستقيم 

وعن الج�ّدة، واأّم� في و�سط الج�ّدة ف�لبع�س يم�سي مت�س�رعً� والبع�س الآخر متب�طئً�، والت�سّدد والت�س�رع في ال�سراط 

ّبُِكۡم ﴾، وُحّثوا الخطى نحو الأم�م. الم�ستقيم لي�س ب�لأمر ال�سّيئ: ﴿ َسابُِقٓواْ إَِلٰ َمۡغفَِرةٖ ّمِن رَّ

اإّن اأولئك الذين يتحّدثون اليوم خ�رج حدود البالد عن المت�سّددين، يق�سدون معنًى ومفهومً� خ��سً�. وليحذر  ثّم 

اأعّزاوؤن� واإخوانن� في الداخل من اأن ل يّكرروا مق�سودهم على األ�سنتهم. ف�إن اأولئك الذين يتحّدثون عن المت�سّددين، 

يق�سدون بهم الع�قدين عزمهم والث�بتين في طريق الثورة اأكثر من غيرهم، ويعنون بهم الحزب اللهيين، كم� ويق�سدون 

المت�سّدد  واأمث�لهم�، يرّد  ال�سي��سّي الأمريكّي والبريط�ني  اأم�مهم. ففي الخط�بين  الذين ي�ست�سلمون  ب�لمعتدلين، هم 

اإنهم  واإرادتهم...  لمط�لبهم  الم�ست�سلم  هو  والمعتدل  الثورة،  بمب�دئ  الملتزم  هو  ف�لمت�سّدد  المعنى.  بهذا  والمعتدل 

ي�سفون »داع�س« اأي�سً� ب�لت�سّدد، فهل تنظيم »داع�س« مت�سّدد؟ داع�س منحرف عن الإ�سالم وعن القراآن وعن ال�سراط 

الم�ستقيم. ل يوجد لدين� مت�سّدد بهذا المعنى. فلنلتفت لأن ل نكّرر اأدبي�ت العدّو التي ي�ستخدمه� ويق�سد منه� معنًى 

.�ً خ��سّ

2016/02/24
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