
 

 

 ابتكار لإلمام اخلميين ة أهمة اإلسالميهس سرقد(اجلمهوري( 
   طهران:املكان

  الذكرى الثانية والثالثني لرحيل اإلمام اخلميين قدس سره :املناسبة
  .م٢٠٢١/٠٦/٠٤ . هـ٢٣/١٠/١٤٤٢.  ش١٤/٣/١٤٠٠ :الزمان

  
  

يف الذكرى الثانية والثالثني لرحيل اإلمام  ٤/٦/٢٠٢١اإلمام اخلامنئي يوم اجلمعة  مساحة كلمة
كون تأسيس نظام اجلمهورية ، ويف كلمته أشار قائد الثورة اإلسالمية إىل )هس سرقد(اخلميين 

اإلسالمية أهم ابتكارات اإلمام اخلميين، مشدداً على ضرورة اجلمع بني هذين املفهومني، ولفت 
مساحته إىل ازدياد قوة اجلمهورية اإلسالمية طوال العقود املاضية رغم شدة الضغوط واحملاوالت 

ني لالنتخابات إىل التزام الصدق يف إطالق إلسقاط نظامها، ودعا قائد الثورة اإلسالمية املرشح
 .الشعارات والوعود االنتخابية والعمل على تقدمي الوعود املنطقية اليت يعلمون قدرم على حتقيقها

  
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، وال سيما بقية اهللا يف 

 .األرضني
، وامتألت األجواء العامة للبالد بذكرى )٤/٦/١٩٨٩(جاء يوم آخر من الرابع عشر من خرداد 

تلك الشخصية العظيمة، ذلك الرجل العظيم، ذلك القائد الذي ال بديل عنه، ذلك القلب العطوف، 
كيم تلك اإلرادة الفوالذية، ذلك العزم املفعم بالصالبة، ذلك اإلميان العميق والنير، ذلك احل

شعبنا وبلدنا، اليوم وحىت املستقبل البعيد، كلهم حباجة إىل حراسة هذه . واحلصيف البعيد النظر
 .الذكرى العزيزة

. العظيم] يناخلمي[الكالم الذي أريد أن أقوله اليوم لشعبنا العزيز هو مناقشةٌ حول أهم ابتكار لإلمام 
كان هذا ابتكار . »اجلمهورية اإلسالمية«: كان لإلمام ابتكارات كثرية، لكن هذا أهم ابتكار لإلمام

، »اجلمهورية اإلسالمية«هذه هي السيادة الدينية نفسها اليت صارت رمسية حتت اسم . اإلمام العظيم
 .ادة اإلمام العظيموصارت عنوان النظام الناشئ عن فكر الشعب اإليراين وإرادته، وقي



 

 

 
 صالبة اإلمام وعزميته وانتصارات اجلمهورية اإلسالمية

 األنظمة الثورية واألنظمة اليت تشكلت يف القرن أو القرنني -أبدأ النقاش هنا بأنه بني أنظمة العامل 
 .يار بقدر اجلمهورية اإلسالمية ال أعرف أي نظام جرى التنبؤ له بالزوال والدمار واال-املاضيني 

منذ اليوم األول لتشكيل اجلمهورية اإلسالمية، كان املغرضون، واألعداء، وأولئك الذين ال 
 كانوا يقولون إن اجلمهورية - يف الداخل واخلارج -يستطيعون هضم هذه الظاهرة العظيمة وحتملها 

طبعاً، . حياناً عاماً آخر، وسوف تزولاإلسالمية لن تدوم شهرين آخرين ومرة ستة أشهر أخرى وأ
صالبة اإلمام العظيم، وعزمية اإلمام العظيم، مث االنتصارات العظيمة للشعب اإليراين يف حرب 
السنوات الثماين وأحداث أخرى خمتلفة، أمخدت هذه الضوضاء، أي قلّت وقلّت تدرجيياً وانتهت 

لضوضاء موجودة، ولكن بعد وفاة اإلمام أخذ تقريباً يف األواخر من حياة اإلمام، ومل تعد هذه ا
املغرضون نفساً، ووجدوا أمالً، وبدؤوا تكرار أمنيام بصورة تنبؤات، وكرروا تلك الكلمات 

-١٩٨٩ (١٣٦٩، وبالطبع كثري االدعاء، بياناً عام )١(أصدر حزب قدمي ومهترئ. نفسها
اجلمهورية اإلسالمية على : هكذا عبر. ةأعلن فيه أن اجلمهورية اإلسالمية على شفا اهلاوي) م١٩٩٠

كان هذا ! مرة واحدة بعد، فإا ستزول وتسقط] اجلمهورية[هذا يعين أنه إن اهتزت ! شفا اهلاوية
 .١٣٦٩عام 

 كانوا لألسف من املسؤولني أيضاً؛ لقد كانوا من - بعد بضع سنوات أيضاً، أعلنت جمموعة وفئة 
 يف رسالة أنه مل يتبق سوى - ) ٢(»س الشورى اإلسالميجمل«النواب يف واحدة من الدورات لـ

فرصة قصرية من الوقت للجمهورية اإلسالمية، أي اجلمهورية موجودة هذه األيام فقط وينبغي أن 
هذه جمموعة أخرى أيضاً، وطبعاً كانت ميوهلا مشاة تقريباً مليول ذلك احلزب، أو إىل حد ما . تزول

 .لديهم توجه حنوه
 سواء يف الداخل أو اخلارج -الء وبعدهم أيضاً كان كل من األفراد واموعات والفئات قبل هؤ

 يتحدثون مبثل هذا الكالم، ويبثّ يف اإلذاعات -حتت ظل األجانب وأعداء اجلمهورية اإلسالمية 
يام وحنوها، وكانوا يبشرون بعضهم بعضاً بايار اجلمهورية اإلسالمية، أي كانوا يعبرون عن أمن

آخرها كان قبل عامني أيضاً عندما حتدث . بصورة أخبار وحتليالت وحنو ذلك، ويعدون بعضهم بعضاً
) ٣(لقد صرح مسؤول أمريكي رفيع املستوى! بآخر كلمة يف هذا الصدد» املُوقّرون«األمريكيون 

 تنبؤات وتوقّعات هذه. على حنو قاطع بأن اجلمهورية اإلسالمية لن تشهد الذكرى األربعني لتأسيسها



 

 

حىت سنوات بعده أنه جرى هذا ] التأسيس[ال أتذكّر يف أي نظام آخر منذ بداية . حول اجلمهورية
 .القدر والكم من التنبؤ بالزوال وااليار والدمار

بالطبع، األشخاص الذين كانوا يضعون مثل هذه التوقّعات نظروا إىل كثري من الثورات واألنظمة اليت 
 سواء يف شرقي آسيا وجنوب -ن الثورات، ألن كثرياً من احلركات والنهضات والثورات انبثقت ع

 اختفت بعد - شرقها، أو غريب آسيا، أو يف أفريقيا، أو حىت يف أوروبا، كالثورة الفرنسية الكربى 
ظام الثورة الفرنسية الكبرية ضد الن. كانت لديهم بداية مشوقة واية سامة. وقت قصري من نشوئها

] حكومة[امللكي أُصيبت بعد مخسة عشر عاماً من ظهورها تقريباً بنظاِم سلطنة استبدادي حمكم، أي 
 .جاءت مثل هذه األنظمة يف أحناء العامل مجيعاً. ويف أماكن أخرى كذلك. نابليون بونابرت

لك الضجة يف إيران بت) ضة املشروطة(نشأت احلركة الدستورية . لقد حدث ذلك يف إيراننا أيضاً
والضوضاء واحلماسة والفتاوى كلها وغريها، وبعد مخسة عشر عاماً من توقيع املرسوم الدستوري 

، وصل شخص مثل رضا خان إىل السلطة، بتلك الديكتاتورية العجيبة، مع ذلك )املشروطية(
 ١٣٢٩مث مرة أخرى يف . االستبداد األسود الذي كان أسوأ بكثري من االستبداد يف عهد القاجار

، نشأت ضة ونزل الناس إىل الشوارع »النهضة الوطنية«، ومها سنتا )١٩٥٢ و١٩٥١ (١٣٣٠و
-بعد عام أو اثنني، حدث انقالب بريطاين. وأمموا النفط اإليراين، أي أخرجوه من أيدي الربيطانيني

 لقد حدثت هذه .أمريكي، واستأنف حممد رضا استبداداً دكتاتورياً معقداً وخطرياً جداً ألوقات طويلة
لكن، حبمد اهللا، الثورة . ما كانوا يتوقعونه جاء من مشاهدم مثل هذه األحداث. األحداث يف العامل

، ]اإلمام[مل يستسلم . اإلسالمية ونظام اإلمام اخلميين مل ينهارا ومل يتوقفا، بل صارا أقوى يوماً بعد يوم
. وأظهر أنه حقّق توفيقات كبرية وتغلّب على املوانعومل يتخلَّ، وأثبت استقالله أكثر يوماً بعد يوم، 

: أنواع وأقسام! كم من عوائق جعلوها يف طريق هذه الثورة اإلسالمية وهذا النظام بصورة متواصلة
اليوم، صارت اجلمهورية . تغلّب عليها كلها ومضى قُدماً. وغريها... سياسية واقتصادية وأمنية

ول، قبل أربعني عاماً، وأكثر تقدماً، وهي متقدمة من النواحي مجيعاً، اإلسالمية أكثر تطوراً من األ
 .بفضل اهللا

 
 اجتماع اإلسالم والناس سر لدميومة اجلمهورية اإلسالمية

ما السر يف هذه الدميومة، ما السر يف هذا التقدم؟ وملاذا مل تواجه : حسناً، هذا السؤال يطرح نفسه
 كل هذا العداء مصري األنظمة والثورات األخرى؟ ما السبب وما السر؟ اجلمهورية اإلسالمية رغم



 

 

اجتماع . »إسالمية«و» مجهورية«: أقول إن السر العظيم هلذا النظام ودميومته مها هاتان الكلمتان
مجهورية . هاتني الكلمتني معاً، واملوجود الذي يتكون من هاتني الكلمتني جيب أن يظلّ ثابتاً أيضاً

السيادة . اجلمهورية تعين الناس، واإلسالمية تعين اإلسالم طبعاً. الناس واإلسالم. ية أيضاًوإسالم
 .الشعبية الدينية

 
 خلق نظرية اجلمهورية اإلسالمية وحتقيقها

 
 هس سرقد(العمل العظيم لإلمام اخلميين( 

ظرية اجلمهورية اإلسالمية، كان العمل العظيم إلمامنا العظيم هو خلق هذه الفكرة، هذه النظرية، ن
 يف تلك الفترة، كانت النظريات السياسية املختلفة، - وإدخاهلا يف ميدان النظريات السياسية املتنوعة 

 مث أضفى عليها التحقق، -الشرقية والغربية، تتصادم مع بعضها يف القضايا والذهنيات السياسية 
 لنظرية فحسب، بل حققها وأنشأ نظام اجلمهورية مل يكن األمر ابتكاراً صرفاً. أضفى عليها العينية

 .هذا هو العمل العظيم لإلمام. اإلسالمية
 

 معرفة اإلمام العميقة باإلسالم وثقته العميقة بالناس
 

 ركيزتان إلنشاء نظرية اجلمهورية اإلسالمية وحتقيقها
وكان األساس . ملعرفة الدينيةإنساناً عظيماً من نواٍح خمتلفة مبا يف ذلك ا) رض(حسناً، كان اإلمام 

 كان يعرف اإلسالم ويعرف أن -إلنشاء هذه النظرية وحتقيقها معرفته العميقة باإلسالم من جهة 
]. من جهة أخرى[، وإميانه العميق بالناس - احلاكمية اإلسالمية مرتبطة بالرسالة الرئيسية لإلسالم 

 .عزمهم وبوفائهمكان اإلمام العظيم يؤمن بالناس كثرياً وبقدرام وب
اإلمام أثناء . الذي كان بداية النهضة) ١٩٦٢ (١٣٤١، إميانه املذهل، عام ]عن هذا[لدينا ذكريات 

الدرس يف أحد األيام جر النقاش إىل القضايا السياسية وتلك القضية اجلارية نفسها، فأشار إىل 
، حني مل يكن أحد يتخيل ١٣٤١عام ! لو دعونا الناس، فسيملؤون هذه الصحراء: صحراء قم وقال

وِكال اجلزأين من هذه النظرية، نظرية اجلمهورية . أنه باإلمكان إشراك الناس يف مثل هذه احلركة
اإلسالمية، جزئها اإلسالمي وجزئها اجلمهوري، كان اإلمام يرى أما مرتبطان باإلسالم، وقد أخذمها 



 

 

رفته العميقة والشمولية يف فهم القضايا اإلسالمية كما أنّ إحاطته باملبادئ اإلسالمية ومع. من اإلسالم
 .أنشأتا هذه النظرية يف ذهن ذلك الرجل العظيم

 
 املعارضون لنظرية اجلمهورية اإلسالمية

كان لِكال اجلانبني من القضية، سواء . ينبغي أن نتحدث عن هذا أيضاً. طبعاً، كان هلا معارضون
 اجلانب الشعيب للحكومة والسيادة الشعبية، معارضون إسالمية احلكومة وحاكمية اإلسالم، أو

 .حىت يومنا هناك معارضون طبعاً، ولديهم آراء سأشري إليها اآلن. عنيدون منذ اليوم األول
 

 :اجلماعات املعارضة حلاكمية اإلسالم -١
 

 علمانيون غري متدينني وعلمانيون متدينون
دارة البالد ونظام احلياة بالقيم واملوازين واخلطوط واألحكام يف ما يتعلق حباكمية اإلسالم، إذ ينبغي إ

بالطبع، مل يكن هؤالء املعارضون بالشكل . اإلسالمية، يف هذه احلالة، كان هناك معارضون عنيدون
نفسه، فهناك فئة من العلمانيني غري املتدينني الذين لديهم اعتقاد من األساس بأن الدين ليس له مثل 

شأنَ كهذا كي يريد االخنراط يف القضايا االجتماعية ويتولّى سياسة البالد والنظام هذا احلق، وال 
شخص يؤمن ] بينهم[حىت إنْ كان ! ليس للدين مثل هذا الشأن إطالقاً. االجتماعي فيها وإدارا

بالدين، فهو للصالة والصوم ولألمور الشخصية واملسائل القلبية وما شابه، أي ليس لديهم اعتقاد 
، ويقولون إنه مضر »أفيون اتمع«وكان بعضهم أيضاً ممن يرون الدين . اكمية الدين إطالقاًحب

طبعاً هؤالء فئة من املعارضني حلاكمية ! فهو ليس عدمي الفائدة فحسب، بل فيه ضرر. للمجتمع
سيدي، يا : يقولون من منطلق الدفاع عنه] لكنهم[فئة أخرى من املعتقدين بالدين ] مثة. [اإلسالم

جيب ألّا يدخل الدين يف السياسة وألّا يلوثَ ا، وجيب أن يتنحى الدين جانباً، وأن حيافظ على 
هؤالء أيضاً ! قدسيته، وألّا يدخل يف ميدان السياسة الذي هو ميدان الصراع واجلدال والرتاع وأمثاهلا

إم . هؤالء علمانيون متدينون. علمانيون دينيون، يف حال أراد املرء أن حيكم عليهم بطريقة صحيحة
هؤالء كانوا ضد . متدينون لكنهم يف احلقيقة علمانيون، أي ال يؤمنون بتدخل الدين يف شؤون احلياة

 .حاكمية اإلسالم
 

 :اجلماعات املعارضة حلاكمية الناس -٢



 

 

 
 ليرباليون علمانيون ومتدينون ال يؤمنون بالناس

جبهة هي .  السيادة الشعبية، مرة أخرى على جبهتني أيضاًكان معارضو احلاكمية الشعبية، أي
الليرباليون العلمانيون الذين يؤمنون بالسيادة الشعبية لكنهم يقولون إن هذه السيادة ال عالقة هلا 

 يف –بالدين إطالقاً، وإنه أساساً يف جمال اجلمهورية والسيادة الشعبية على الليرباليني وأسياد العمل 
للسيادة الشعبية الدينية ] عندهم[وبناء عليه ال معىن .  أن يدخلوا امليدان- » كنوقراطينيالت«تعبريهم 

وكانت هناك جمموعة من األشخاص . واجلمهورية اإلسالمية، ولذا وقفوا ضد اجلانب اجلمهوري
 !يا سيدي، إن حاكمية الدين ال عالقة هلا بالناس، ما شأن الناس: يقولون] لكنهم[يؤمنون بالدين 

هؤالء أيضاً كانوا جمموعة، وقد رأيتم اآلن أمثلة على . جيب أن حيكم الدين، ويقيم احلاكمية] ال، بل[
، الذين كانوا يؤمنون حباكمية »داعش«يف » احلضرات«هذا الرأي الثاين يف شكله املتطرف عرب 

 .الدين على حد تصورهم، لكنهم يرون أن الناس ال شأن هلم أبداً
 

 ية اإلسالمية على أساٍس من نص اإلسالمنظرية اجلمهور
بالتوكل على اهللا، وباإلميان بالناس، وباالستناد إىل تلك املعرفة العميقة بالدين املوجودة لديه، وقف 

طبعاً، . اإلمام راسخاً ومضى ذه النظرية وأضفى التحقق على هذا االبتكار العظيم يف حميط اتمع
جيب أن حيكم . إن هذا استنباط نابع من علم وليس أمراً عاطفياً: ماًجيب أن أقول ذلك باختصار حت

الدين، ويف هذه احلاكمية ال بد أن يكون الناس حاضرين، أي السيادة الشعبية الدينية، وهذا كله 
 .ينبثق من نص اإلسالم

 
 واألحاديث» القرآن«حاكمية الدين مأخوذة من 

حقاً، إنْ أنكر شخص ذلك، فهذا يدل على أنه .  القرآنإن حاكمية الدين منصوص عليها بوضوح يف
وما {: »النساء«اآلية الشريفة من سورة . من ناحية أخرى، القرآن يعلنه. مل يتدبر جيداً يف القرآن

أي شيء حسناً، يف . ؛ أرسلنا الرسل ليطيعهم الناس})٦٤(أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإلَّا ِليطَاع ِبِإذِْن اللَِّه 
مثالً آيات : يطيعون؟ أي األشياء هي املوضوع لطاعة األنبياء؟ املئات من آيات القرآن تبين ذلك

اجلهاد، اآليات املرتبطة بإقامة القسط، اآليات ذات الصلة باحلدود والعقوبات، اآليات ذات الصلة 
 إىل - ) ١٢التوبة، (} نكَثُوا أَيمانهموِإنْ  {-باملعامالت والعهود، اآليات املرتبطة باالتفاقات الدولية 

. تدلّ هذه اآليات على الوجوب لطاعة الرسول يف هذه املوارد. تعين احلكومة] األشياء[هذه . آخرها



 

 

ويف موضوع الدفاع عن الوطن، ويف إجراء احلدود، ويف املعامالت والعقود االجتماعية، ويف مسألة 
يف هذه كلها ال بد ...  القسط والعدل، وإقامة العدل يف اتمعالعقود مع الدول األخرى، ويف إقامة

حاكمية اإلسالم منعكسة ذا . معىن احلكومة ال شيء غري ذلك. هذا يعين احلكومة. أن يطاع النيب
 .الوضوح يف القرآن وواضحة

. شاء اهللاإىل ما ] موجودة[هي ) ع(وكالم املعصومني ) ص(طبعاً يف السنة واحلديث وكالم الرسول 
هذا العهد نفسه عندما جاء ممثلو أهل يثرب إىل مكة لكي يدعوه ) ص(وقد أخذ الرسول األكرم 

. يف عقبة ِمىن) ص(، وقد حتدثوا مع النيب )ص(إىل يثرب اليت صارت يف ما بعد مدينة الرسول ) ص(
أيضاً بعدما . وعدواوهم قَِبلوا و. سآيت، لكن جيب أن تدافعوا، جيب أن تساندوا حىت بأرواحكم: قال

املدينة املنورة، أسس احلكومة اإلسالمية، وأقام احلاكمية، وهذه احلاكمية كانت ) ص(دخل النيب 
 .فألنه كان نبياً، وألم آمنوا به، أقام احلاكمية. مرتبطة بنبوته، أي مل تكن هناك مسألة أخرى

علمون طبعاً أنه كان هناك خالف  ت–أيضاً، رغم اخلالفات بشأن اخلالفة ) ص(بعد وفاة الرسول 
 فال أحد من املسلمني ومن أولئك الذين اختلفوا يف مسألة اخلالفة لديه شك يف -) ص(بشأن خالفته 

 .أن أي حكومة ستتشكل جيب أن تكون على أساس الدين وعلى أساس القرآن
أي، . إلميان باإلسالملذلك إنّ قضية حاكمية الدين، حاكمية اإلسالم، أمر واضح جداً، وهي الزمةُ ا

إذا كان املرء يؤمن باإلسالم، وإذا دقق يف األسس املعرفية لإلسالم، عليه أيضاً أن يؤمن حباكمية 
 .اإلسالم يف اتمع

 
 مسؤولية الشعب وواجبه يف إقامة احلكومة اإلسالمية

 
 وحق تقرير املصري

جيب النظر إىل . اس، فهذه أيضاً قضية مهمة جداًأما اجلمهورية، والسيادة الشعبية، واالعتبار لرأي الن
األول منظور ديين وعقدي ويف إطار املسؤولية واحلق، واآلخر أنّ التحقّق : هذه املسألة من منظورين

 .العملي حلاكمية الدين غري ممكن من دون الناس
يفهم من و. ذاك اجلزء األول، الذي هو حضور الناس، هو حضور قطعي يف احلكومة اإلسالمية

يف القرآن الكرمي ويف رواياتنا كثري من املطالب الواضحة حول مسؤولية الناس جتاه . مسؤولية البشر
، أي مجيع الناس مسؤولون جتاه حالة )٤(»كُلُّكُم راٍع وكُلُّكُم مسؤول عن رِعيِّتِه«: مصري اتمع



 

 

؛ أمور املسلمني تعين أمور األمة )٥(»مسِلِمني فَلَيس ِبمسِلٍممن أَصبح ال يهتمّ ِبأُموِر الْ«. اتمع
 .اإلسالمية، اليت تشمل شؤون اجلميع

) ع(املعروفة اليت تضمنت معلومات كثرية يف باب احلكم، فألمري املؤمنني » خطبة صفني«كذلك يف 
باِدِه النّصيحةُ مببلَِغ جهِدِهم والتّعاونُ لكن ِمن واِجِب حقوِق اللّهِ على ِع«: مجلة أعتقد أا مهمة جداً

التّعاونُ على «:  وأكثرها لزوماً ما يلي- تعاىل -، ومن أهم حقوق اهللا )٦(»على إقامِة احلقِّ بينهم
الناس . جيب أن يعملوا معاً إلقامة احلق يف اتمع، أي هي مسؤولية الناس. »إقامِة احلقِّ بينهم

 .، وعليهم أن يساعدوا يف إقامة حكومة احلق يف البالد، وإقامة حكم اهللامسؤولون
ال بد أن تكون هناك . واجب األمر باملعروف واجب عام، ومن أهم املعروف حكومة احلق والعدل

هذا يظهر مسؤولية ]. املعروف[وعلى الناس أن يأمروا ذا . حكومة عادلة يف اتمع، حكومة حق
، إذ رأى أن من »الشقشقية« مواجهة احنرافات اتمع، اليت ذكرها أمري املؤمنني يف أو مثالً. الشعب

وما أَخذَ اللَّه علَى الْعلَماِء أَلَّا يقَارّوا علَى ِكظَِّة ظَاِلٍم ولَا سغِب «: األسباب لقبول احلكم هو هذا
 ألّا -عن العلماء ] الحقاً[ سأحتدث -العلماء  أخذ هذا العهد من - تعاىل -، أي أن اهللا )٧(»مظْلُوٍم

يقبلوا االنقسام االجتماعي، وألّا يقبلوا الفروق االجتماعية إذ يشرف أحدهم على املوت بسبب 
، إما ألن العلماء طبقة متميزة وهذا احلق يرتبط »العلماء«اآلن، ذكر ! الشبع، واآلخر بسبب اجلوع

 م أكثر وهذه املسؤولية تتعلق م أكثر، وإما ذكر العلماء مبعىن احلكماء، أي كل شخص صاحب
الشخص الذي يكون مطّلعاً هو املسؤول . دراية، فمن ليس صاحب دراية ليس بطبيعة احلال مسؤوالً

أما كيفية املمارسة هلذه املسؤولية، فهي متباينة يف أوقات . حسناً، هذه مسؤولية عامة. بطبيعة احلال
هذه . هناك هذه املسؤولية] لذلك. [تخابات، وقد تكون يوماً ما بأداة أخرىاليوم باالن. خمتلفة

ال تكُن عبد «. الناس أحرار. من جهة أخرى، احلق يف تقرير املصري» حق«من جهة، و» مسؤولية«
. ك بنفسكاختر بنفسك، وحدد مصري.  هذا الكالم ألمري املؤمنني).٨(»غَيِرك و قَد جعلَك اللَّه حراً

 .هذا من مسلّمات اإلسالم
هذا موجود يف . لذلك، موضوع حاكمية الناس والسيادة الشعبية يستند على هذه التعاليم الدينية

وزمام، إذ يقول أمري ) ع(وأمري املؤمنني ) ص(القرآن، ويف ج البالغة أيضاً، ويف سلوك النيب 
، أي ال تنأَ، )٩(» تكُفُّوا عن مقَاٍل ِبحق، أَو مشورٍة ِبعدلفَالَ«: نفسها» خطبة صفّني«يف ) ع(املؤمنني 

لذلك، تنبع مسؤولية الناس وحقوقهم . هكذا. أخربين، أبِد رأيك يف ممارسيت وأسلويب وطريقة عملي
 .هذا هو املنظور األول. من نص اإلسالم على حنو مسلّم به



 

 

 
عيبعم الشحاجة احلكومات إىل الد 

احلكومة، ال احلكومة . هذا واضح أيضاً. ور الثاين هو منظور املساندة واحلاجة إىل الدعم الشعيباملنظ
احلكومات األخرى أيضاً، إن كانت بال دعم شعيب وال يدعمها الناس، ] لكن[، ]فقط[الدينية 

مية اآلن، احلكومة اإلسال. فسيتعني عليها العيش بالسيف والسوط، أي ال ميكن للحكومة أن تستمر
لذلك، ال ميكنها التحرك بال دعم . والقرآنية ليست أهل الظلم والسيف والسوط العبثي على الناس

إذاً، من غري املمكن للجمهورية اإلسالمية أن تنشأ بال دعم الناس، وال ميكن أن تستمر بعد . الناس
 .كذلك] األمر[، حبمد هللا، لقد استمرت، وسيبقى ]اآلن]. [دونه[ظهورها 

 
 مهورية اإلسالمية خمطّط ديين خالص وأصيل ومل يؤخذ من الغربينياجل

، »اجلمهورية اإلسالمية«حسناً، لذلك السيادة الشعبية الدينية اليت القت التطبيق الرمسي باسم 
. وطرحها اإلمام اخلميين، هي خمطط ديين خالص وأصيل، وال ينبغي أن يكون هناك أي شك يف ذلك

 يقولون إن اإلمام أخذ االنتخابات والسيادة الشعبية وأمثاهلما من الغربيني حقيقة أن بعض الناس
اإلمام الذي عرفناه وتعاملنا معه . بسبب املراعاة واإلحراج وما شابه تصريح ال أساس له أبداً

لسنوات عدة، وقد رآه الناس، مل يكن شخصاً يتخلى عن حكم اهللا بسبب اإلحراج مع هذا وذاك 
إن مل تكن هناك سيادة شعبية يف الدين، ومل تكن من الدين ! ال. فينصرف ذه الكلمات عن حكم اهللا
الحظتم يف حياته، يف . قول رأيه بصورة قاطعةكان اإلمام ي. ومن اهللا، فما كان اإلمام قد سلّم ا
 كيف – إلزام النساء ارتداء احلجاب يف البيئة االجتماعية –اليوم الذي أثار فيه مسألة احلجاب 

! يا سيد: جاءين أحد املقربني منه يف ذلك اليوم وقال. عارضه كثريون، حىت املقربون من اإلمام نفسه
. له اإلمام؟ أنت، مثالً، اذهب واطلب من اإلمام أنْ يتراجعما الذي يقولونه؟ ما هذا الذي يقو
كان هذا رأيه، وقد طرح ] لكن[أي، قد عارضه كثريون، . بالطبع، كان رأيي موافقاً لرأي اإلمام

 .وأمثال ذلك... مسألة احلجاب حبزم، وكان كالماً صحيحاً
 

عب وإرادته، وزيادة اقتدار هذه األمااستخدام اإلمام قدرةَ الشة وعز 
قدم هذه املدرسة التقدمية واجلديدة، . حسناً، لقد قام اإلمام العظيم على هذا التفكّر الديين اجلديد

وذه اخلطة . وهذا التصور اجلميل والرائع لإلسالم القائم على ذلك الفكر الواضح واملعرفة العميقة
دان بعدما تأقلم مع االستبداد قروناً، بل املُحكمة واملنطقية، استطاع إدخال الشعب اإليراين وسط املي



 

 

من الصعب جداً عليكم، أيها الشباب األعزاء . جعله صاحب القرار يف البالد، وجعله مؤمناً بنفسه
يف . عشنا هناك، عشنا يف ذلك الزمن. الذين مل تروا املرحلة ما قبل الثورة، أن تعرفوا كيف كانت

يف الواقع، إن قال شخص للناس إن لديكم احلق أو . ذلك الوقت، كان الناس ال دخل هلم أبداً
كانوا ال . فهم على اهلامش متاماً. ميكنكم التدخل يف شؤون البلد، فلم يكن لذلك مصداقية بني الناس

شيء خاصة يف العصر املظلم لالستبداد البهلوي، الذي أدركنا السنوات العشرين أو الثالثني األخرية 
حبركة واحدة، جلب اإلمام . لى هذا النحو، ولقد عاشوا حتت االضطهادهؤالء الناس كانوا ع. منه

هذا الشعب وهؤالء الناس إىل امليدان، فآمن الشباب بأنفسهم، وآمن الشعب بنفسه، واستخدم 
اإلمام قدرة الشعب العظيمة وإرادته، ومتكّن بقيادته وهدايته من الوصول إىل مرحلة متكّنهم من فعل 

احة بالنظام امللكي الذي دام آالفاً من السنني، وحضورهم وسط امليدان، وعمل اإلط: أعمال عظيمة
يف دين الناس ومعرفتهم وفهمهم لتمكّنهم من الوقوف واملقاومة وأن يصريوا أقوى يوماً بعد ] نقلة[

 .يوم
ألي اليوم هي شجرة طيبة قوية ومتينة وال ميكن . ذات يوم، كانت اجلمهورية اإلسالمية شجرية حنيلة

استطاع هذا الشعب أن حيافظ على نفسه أمام هذه ]. مرت[أحداث رهيبة . عاصفة أن زها
وقفت القوى العظمى يف العامل مجيعاً وراء . األحداث الرهيبة، وأن يتقدم، مثل حرب السنوات الثماين

 –ات املالية لقد زودوها باملعدات واملعلومات والتكتيكات واملساعد. حكومة هامجتنا مثاين سنوات
. الشعب اإليراين وقف بقوة وجعلهم يركعون.  حىت يتمكّنوا من تدمري اجلمهورية اإلسالمية- اجلميع 

 .طور نطاق اقتداره وعزته] بل[ومل يركع، ] الشعب[مل يستسلم . فليموتوا بغيظهم
  

 :املعاجلة لقضايا الناس يف نظر اإلمام
 

 دة الناس يف إدارة شؤومالتوجه اإلسالمي، واحلاكمية إلرا
كان يعلم . ، عالجاً ملشكالت البالد مجيعاً»اإلسالمية«و» اجلمهورية«رأى اإلمام يف هاتني الكلمتني، 

كان هذا . أن احلل ملشكالت البالد مجيعاً هو التزام اإلسالم، وأن يكون الناس حاضرين يف الساحة
اجلمهورية بال «تعين » كلمة أقل«، فـ»ة أقلال كلمة أكثر، وال كلم«: حينما قال. رأي اإلمام
اجلمهورية «] قال[، أي ال معىن هلذه دون تلك؛ اإلمام »اإلسالمية بال اجلمهورية«، أو »اإلسالمية
، أي حاكمية اإلسالم وحاكمية الناس، فهما متداخالن بعضهما ببعض، وال يتعارض »اإلسالمية



 

 

أن احملتويات والقيم والتوجهات حيددها اإلسالم، وحاكمية حاكمية اإلسالم تعين . أحدمها مع اآلخر
 .الناس تعين الشكل إلدارة احلكومة اليت يشكّلها الشعب

كان يرى . إرادة الشعب مؤثرة، كما أن أحكام اإلسالم هلا تأثري. حاكمية اإلسالم، وحاكمية الناس
.  مفتاح حللّ شؤون البالد كلهاحقيقة األمر كذلك، وهي أن هذا. اإلمام يف هذا حلّاً للمشكالت

سواء يف زمن اإلمام أو هذه العقود بعد . حنن أينما وظفنا الناس والتزمنا اإلسالم نكون قد تقدمنا
أينما . أقول هذا بصورة قاطعة وهناك أدلة كثرية أمام أعني الناس ميكن تقدميها. رحيله حىت اليوم

سالم املعيار واملقياس الرئيسي لعملنا، فإننا منضي قدماً، جلبنا الناس إىل امليدان، وحيثما جعلنا اإل
مثالً لنفترض أننا أدخلنا الناس إىل ميدان القضايا . وحيثما جرى تعطّل يف أحدمها، مل نتقدم

لقد كنت أكرر منذ سنوات أنه علينا تطوير الورش الصناعية الصغرية واملتوسطة . االقتصادية
 هذا هو -ن هذه الورش الصغرية واملتوسطة تطعم وترتبط باملاليني ومساعدا وتنميتها، ما يعين أ

 . فلو عززنا هذا، لكان االقتصاد اليوم أفضل من ذلك- حضور الناس 
إذا ما صار هذا األمر رائجاً بني املسؤولني احملترمني يف . ينطبق الشيء نفسه على أمور أخرى خمتلفة

باالعتبار، مثل مراعاة تلك احلدود اإلسالمية كلياً، سواء يف البالد، أي أنْ يأخذوا القضايا اإلسالمية 
القضايا الداخلية أو اخلارجية أو االقتصادية أو الثقافية والسياسية، وغريها، وكذلك أن يضمنوا 
حضور الناس، أي إجياد آليات إلشراك إرادة الشعب ووجوده ورغبته، سوف حتلّ مشكالت البلد 

 .مجيعها
 

 ملضمون اإلسالمي للنظامآراء اإلمام يف ا
 

 وخصائص اإلسالم يف آراء اإلمام وأقواله
لديه أقوال عجيبة وقد دونت هنا مجلة . تصرحيات اإلمام مهمة أيضاً. حسناً، كان ذلك أصل القضية

. لإلمام تصرحيات واضحة وحازمة وحامسة حول اإلسالم والسيادة الشعبية. قصرية من كالمه ألقوهلا
من ناحية، يرفض .  اإلسالم، يرفض اإلمام رفضاً قاطعاً إسالم املتحجرين وااللتقاطينيبالنسبة إىل

املتحجرين، ومن ناحية أخرى، يرفض االلتقاطيني، أولئك الذين ينقلون كالم اآلخرين إىل مستمعيهم 
إىل العدالة، اإلسالم يف رأي اإلمام إسالم يسعى . يرفضهم اإلمام رفضاً قاطعاً. واتمع باسم اإلسالم

هذا واضح يف كالم اإلمام، وأيضاً موجود يف الوصية، وكذلك . وهو ضد االستكبار ومكافح للفساد



 

 

. حنن قد مسعنا مباشرة من اإلمام نفسه! التفتوا. يف هذه الدات العشرين من تصرحياته اليت نشرت
 .مام واضحنص اإل. أما أولئك الذين مل يكونوا ومل يروا، فلرياجعوا بياناته

اإلسالم الذي يؤمن به اإلمام هو ضد االستكبار، أي ضد أمريكا، وضد هيمنة األجانب، وضد تدخل 
اإلسالم ضد . إنه ضد الركوع أمام العدو. الغرباء والقوى األجنبية يف الشؤون الداخلية للبالد

ذه األشياء اليت مت حتديدها فه. اإلسالم الذي يؤمن به اإلمام مكافح للفساد وحمارب للجشع. الفساد
اإلسالم هو اإلسالم . يف سياق الفساد يف بعض القطاعات، هي بالتأكيد يف النقطة املقابلة لإلسالم

] أي[وهو ضد التحجر، . احلكومة اإلسالمية هي احلكومة اليت حتارب الفساد. الذي يكافح الفساد
ياة، واالبتعاد عن الفكر اإلسالمي اجلديد والفكر إدخال مثل هذه األفكار القدمية املتخلفة يف جمال احل

اإلسالم ضد . اإلسالم إىل جانب احملرومني. اإلسالم مناهض لألرستقراطية. اجلديد لإلمام العظيم
 .الفروق الطبقية، وضد الفجوات بني األغنياء والفقراء

األخرية يف حياة اإلمام هكذا كتب اإلمام يف إحدى رسائله إىل أحد املسؤولني، وهي ترتبط باملدة 
جيب أن تظهر أنّ شعبنا انتفض ضد الظلم والتحجر والتخلف، «: العظيم، قبل رحيله ببضعة أشهر

واستبدل فكرة اإلسالم احملمدي األصيل مكان اإلسالم امللكي، واإلسالم الرأمسايل، واإلسالم 
، ال ١٩٨٩كانون الثاين / بيناير؛ هذا مرتبط)١٠(»اإلسالم األمريكي: االلتقاطي، ويف كلمة واحدة

لقد صرح اإلمام ! ال. أنْ نقول إنه يعود، مثالً، إىل مرحلة احلماسة والنشاط الثوري بداية العمل
 .إذاً، هذا رأي اإلمام حول اإلسالم. بذلك قبل وفاته ببضعة أشهر

 
 االنتخابات مظهر للسيادة الشعبية،

 
 وحضور الناس من وجهة نظر اإلمام

 ما خيص السيادة الشعبية، يرى اإلمام أن االنتخابات مظهر هلا، وهي كذلك، أي السيادةُ الشعبية يف
قد يأيت وقت يف املستقبل تصري فيه االنتخابات بال . وحضور الناس اليوم ممكنان عرب االنتخابات

نتخابات، ويف اليوم هي اال] لكن. [معىن، وتكون هناك أمناط أخرى من مشاركة الناس وإظهار رأيهم
خبصوص االنتخابات لإلمام تصرحيات مهمة، منها أن االنتخابات . زمن اإلمام كانت كذلك أيضاً

ويف وصية اإلمام مجلة تتضمن . بشأن االنتخابات» الواجب الديين«استعمل اإلمام تعبري . واجب ديين
 بعض احلاالت ذنباً على رأس إن جتنب املشاركة يف االنتخابات قد يكون يف«: إنذاراً شديداً، إذ يقول



 

 

 يف -التقصري يف املشاركة «: ويف بيان آخر، يقول.  هذا رأي اإلمام يف االنتخابات).١١(»الكبائر
إا أوامر . » له عواقب دنيوية، رمبا متتد إىل األجيال املقبلة، ويستوجب املساءلة إهلية-االنتخابات 

وحبمد هللا، . مها ذه التصرحيات وهذه األعمال املُحكمةاإلمام الذي أسس اجلمهورية اإلسالمية وأقا
بعد وفاة اإلمام، حافظ الشعب اإليراين أيضاً على هذه العطية اإلهلية، أي هذه السيادة الشعبية الدينية 

 .اليت كانت هبة إهلية مت إهداؤها للشعب اإليراين على يد اإلمام العظيم
 

 األعداءصمود الشعب اإليراينّ أمام مؤامرات 
لقد وقف الشعب اإليراين حبزم يف وجه املؤامرة من أعداء إيران وأعداء اإليرانيني الذين بذلوا أنواع 
اجلهود وأنواع املؤامرات كافة لفصل الناس عن هذا النظام وجلعلهم ال يعتقدون باإلسالم والسيادة 

خوهلم، كانوا يواجهون السد كلَّ مرة، وبغض النظر عن طريقة د. الشعبية، وأحبط هذه املؤامرات
اليوم أيضاً األعداء يتربصون، ويتحينون الفرصة . الفوالذي للشعب اإليراين، واليوم األمر كذلك

لعلّهم يستطيعون إجياد فاصل بني الشعب اإليراين والنظام اإلسالمي، لكنهم يواجهون احلاجز الصلب 
مروا سياسياً، وارتكبوا عداوات اقتصادية تآمروا أمنياً، وتآ. والسد الفوالذي للشعب اإليراين

 .وبالطبع، أخفقوا يف هذا كله. واضحة، وشنوا هجوماً فكرياً
 

 مؤامرات األعداء واملعارضني لضرب اجلمهورية اإلسالمية وإسالمها
نزع األيديولوجية، هذا . لألسف، كان هناك وال يزال من يكرر بطريقة ما كالم األعداء يف الداخل

نزع األيديولوجية، أي أنْ نضع جانباً . وه أحياناً يف بعض التعبريات، هو كالم املخالفنيالذي تر
اإلسالم والتفكري اإلسالمي حيال اجلمهورية اإلسالمية والسيادة الشعبية الدينية، وننتقل إىل الفكر 

هناك من يدخل . ومالدميقراطي الليربايل الفاسد واملنحرف نفسه الذي جعل الناس يف العامل بائسني الي
هذا كالم العدو وهو تكرار . ما قيل بداية الثورة] هذا. [بطريقة أخرى هي أن ينحي قداسة الدين

إن أردنا مراعاة الضوابط «إنه ] بالقول[أن يتظاهر بعضهم . للكالم قبل انتصار الثورة وأوائل بدئها
فهذا من األقوال ألعداء اجلمهورية ، »اإلسالمية، فال ميكن اجلمع بينها وبني السيادة الشعبية

أنا ال أم أي شخص يقول هذه األشياء، فهو موجه من قبل . اإلسالمية وأعداء الشعب اإليراين
أحياناً يكون ذلك بسبب الغفلة، لكن جيب أن يعلموا أن هذا كالم العدو، وأن ! ال. العدو حتماً

يا : ناس حبرقة القلب على السيادة الشعبيةاآلن يشعر بعض ال. العدو يريد اقتالع جذور اإلسالم



 

 

يف الواقع ال يشعرون حبرقة القلب كثرياً، بل يريدون اقتالع ] لكنهم! [السيادة الشعبية ضاعت! سيد
إنه خلطأ كبري حقاً أن نبعد السيادة . اإلسالم من جذوره، واإلطاحة باإلسالم حىت ال يكون موجوداً

 .ح اإلسالميةالشعبية عن الفكر اإلسالمي والرو
فكما تالحظون، الدستور حيدد رجالَ الدين والسياسة . حسناً، قد أوضح الدستور التكليف أيضاً

ملاذا . ملنصب رئيس اجلمهورية، ورئيس احلكومة، ورئيس السلطة التنفيذية، أي شؤون البالد كلها
مصاحل البالد يف السياسة، ؟ من أجل أن يكون قادراً على مراعاة »رجال الدين والسياسة«هذا القيد 

وأن يكون قادراً على هداية الناس ومساعدم يف معتقدات الناس ودينهم، والتصرف حبكمة يف كلتا 
اليت نص عليها الدستور جمدداً، فهي قضية مهمة جداً ينص » التقوى واألمانة«أو مسألة ... احلالتني

 .عليها الدستور
 

 رفض املشاركة يف االنتخابات
 

 للنظام» السيادة الشعبية«و» اإلسالمية«عاف ركين وإض
 ألن هذه األيام أيام انتخابية وحنن قريبون من االنتخابات، وحلسن احلظ -طبعا هناك بعض الناس 

 يريدون التجاهل لواجب املشاركة يف االنتخابات وتركه -األجواء االنتخابية يزداد دفئاً، حبمد هللا 
ا العمل بطلب من األعداء، أعداء إيران، وأعداء اإلسالم، وأعداء السيادة هذ. جانباً حبجج واهية

ال بد من رؤية كال الركنني بصورة كاملة، سواء السيادة الشعبية أو اإلسالمية، إنْ . الشعبية الدينية
 !أُضعف أي من هذين الركنني، فمن املؤكد أنّ اإلسالم وإيران سيصفعان ويضرما العدو كليهما

 
 إصالح االضطرابات املوجودة باالختيار الصحيح

 
 وليس برفض االنتخاب

يقال أن بعض الناس يترددون يف املشاركة يف . حسناً، نتحدث ببضع كلمات حول االنتخابات احلالية
صوتنا بشوق : االنتخابات بسبب ضغوط املعيشة املوجودة اليت نعرفها ونلمسها مجيعاً، أو يقولون مثالً

األشخاص يف أوقات خمتلفة، مث أدى ذلك إىل االستياء، ويف اية املطاف انزعجنا، ولذلك من ألحد 
ال يبدو أن هذه االستدالالت . يقال بعض هذه األشياء. »األفضل جتنب املشاركة يف االنتخابات

إن كان هناك . ال ينبغي هلذه األشياء أن تثبط عزميتنا عن املشاركة يف االنتخابات. صحيحة



 

 

مشكالت، أو قلة كفاءة، جيب أن نعاجلها باالختيار الصحيح واالنتخاب اجليد، وليس بتجنب 
حسناً، إن كان هناك ضعف حقيقي يف اإلدارة، فما احلل؟ هل احلل ألّا نتدخل يف اإلدارة . االنتخاب

قيقي إطالقاً، أو يكون التدخل وإجياد إدارة صحيحة وسليمة، إدارة إسالمية وشعبية باملعىن احل
أي، إنْ كان هناك انزعاج، جيب أن نعاجل هذا االنزعاج ذه الطريقة، . للكلمة؟ هذا هو الطريق

 !وليس بتجنب املشاركة يف االنتخابات
 

 املراجعة لتصديق األداء وشعارات املرشحني
قول الشيء حنن ن. أؤكد أن الوعود والكالم ال ميكن الوثوق ا. بالطبع، ال بد من الدقّة يف االختيار

أقول دائماً للمسؤولني . نفسه عن اآلخرين، األجانب الذين يقدمون إلينا الكالم والوعود باستمرار
 ).١٢(»بالفعل ينجز العمل«ال تثقوا بالكالم والوعود؛ : املوقرين يف هذه القضايا النووية اليت حتدث
حسناً، . ى القضايا املهمة للبالدوينطبق الشيء نفسه عل. ال ميكن الوثوق بالكالم واحلديث والوعود

. هذا كله ال ميكن الوثوق به... الكالم سهل، وكل من يأيت يدعي ادعاء ويقدم وعداً ويقول كالماً
إنْ كان موجوداً، . يبقى أن نرى هل هناك عمل يف املاضي هلذا الشخص يؤكد هذا الوعد ويثبته أم ال

 .التعرف إىل الكفاءة بالكالملذلك، ال ميكن . ميكن الوثوق به، وإال فال
 

 مالحظات إىل املرشحني
 

 جتنب الوعود الّيت ال تستند إىل أساس -١
لدي توقع من املرشحني املوقرين سأشري إليه، وهو ألّا يقدموا وعوداً غري متأكدين من قدرم على 

لرئاسة ومل تِف به، فسيشعر ملاذا؟ ألنك تقدم وعداً، وإنْ توليت ا. هذه الوعود تضر البالد. الوفاء ا
لذلك، ال جيوز للمرشحني . الناس باإلحباط، وستثبط عزميتهم جتاه النظام، مث تثنيهم عن االنتخابات

بالطبع، فلتقدموا الوعود الواضحة متاماً . تقدمي وعود غري متأكدين من قدرم على الوفاء ا
 ال أريد - أما أننا سنؤدي العمل الفالين، وأمثال ذلك .واملسلّمة اليت يؤكد اخلرباء أنه ميكن الوفاء ا

، فينبغي أال تقدموها، هذه الوعود اليت ال أساس عملياً هلا، ألن ذلك سيثبط عزمية - التصريح ا 
 .الناس الحقاً، وهذا ذنب

 
 جتنب رفع الشعارات دون اإلميان ا  -٢



 

 

حسناً، حنن نعرف األفراد، . رات اليت تؤمنون اقدموا الشعا. لدي توقّع آخر من املرشحني احملترمني
عليك أن تكون صادقاً مع . هذا غري جائز! ونعلم أم يف قلوم قد ال يؤمنون كثرياً ذه الشعارات

 .ال مسح اهللا، الشعارات اليت ال يعتقد ا اإلنسان ينبغي ألّا يقوهلا. الناس
 

 فساد، وتعزيز اإلنتاج احملليالتزام العدالة االجتماعية، ومكافحة ال -٣ 
ليقرر املرشحون احملترمون أم إن فازوا يف . هناك توقع آخر من املرشحني سأشري إليه أيضاً

االنتخابات ونالوا مقصودهم، فسوف يعتربون أنفسهم متعهدين أوالً العدالة االجتماعية، وتقليص 
ثانياً مكافحة الفساد، أن . م الرئيسيةالفجوة بني الغين والفقري، أي أن يروا هذا من أهم مهما

 .يعتربوا أنفسهم متعهدين مكافحة الفساد دون خجل أو أي مراعاة
لقد أكدت مراراً أن احملور يف إنقاذ . هذا الكالم، كالم اخلرباء االقتصاديني أيضاً. لقد قلنا ذلك مراراً

لي، ومكافحة التهريب، ومكافحة االسترياد تعزيز اإلنتاج احمل... اقتصاد البالد هو تعزيز اإلنتاج احمللي
املفرط، وحماربة األشخاص الذين ميلؤون جيوم باالسترياد وال يريدون السماح بوقف الواردات عرب 

هذه املعركة ] املرشحني[لريوا ! اإلنتاج احمللي، ويريدون كسر ظهر اإلنتاج احمللي بالواردات] تعزيز[
على هذا املرشح أن يلتزم هذا اليوم، وأن يصرح بأنه . دوا ذلكمن القضايا الرئيسية هلم، وليتعه

متعهد إياه، فإن مت انتخابه ومل يِف ذا التعهد، ميكن للجهات الرقابية أن تطرح عليه األسئلة وتقف 
 ملاذا مل تفعل ذلك؟: أمامه وتسأله

 
 مشاركة الشعب يف دعوة اجلميع للمشاركة يف االنتخابات

قد قلت مجلة هناك، . املوقرين» جملس الشورى اإلسالمي« املاضي مع أعضاء لقد حتدثت األسبوع
أود اآلن . قلت هذا هناك. من هلم خطاب مؤثر، فليشجعوا الناس على املشاركة يف االنتخابات: قلت

على مجيع ] بل[أن أضيف على ذلك أن هذا ليس خمتصاً باألشخاص الذين لديهم خطاب مؤثر، 
أفراد الشعب، فضالً عن مشاركتهم يف االنتخابات، أن يروا أنفسهم مكلّفني األفراد، كل فرد من 

وهو يف القرآن ) ٣العصر، (} وتواصوا ِبالْحقِّ{هذا تواٍص باحلق؛ . دعوة اآلخرين للمشاركة فيها
 أفراد العائلة واألصدقاء والزمالء. هذا واجب، وليقوموا على هذا العمل. هذا تواٍص باحلق. الكرمي

 .]لالنتخاب[ادعوهم ... وأفراد الشعب واألشخاص الذين تتعاملون معهم
 

 إعادة االعتبار إىل بعض الذين مل تحرز أهليتهم



 

 

مالحظة ضرورية أريد أن أقوهلا يف اية حديثي، وهي أمر ديين وإنساين، وهذه ] تبقى. [انتهى كالمي
] للترشح[ألشخاص الذين مل حيرزوا األهلية املالحظة بشأن من مل حيرزوا األهلية، فقد تعرض بعض ا

للظلم واجلفاء، ونسبت أشياء خمالفة للواقع هلم أو لعائالم، وهي عائالت حمترمة وعفيفة، وقد 
حسناً، التقارير كانت غري صائبة وغري صحيحة، مث ثبت أا خطأ، لكنها . تعرضوا ملثل هذه األشياء

دون [ أقول إن الساحة االفتراضية متروك -االفتراضية انتشرت بني الناس، ولألسف يف الساحة 
صون الكرامة اإلنسانية من أهم القضايا، .  فنشروا هذه األشياء دون قيود-، وهذا مثال ]مراقبة

 .وهي من أمسى احلقوق لإلنسان
 عن ابن يف احلاالت اليت أُبِلغ فيها تقرير خمالف للواقع. مناشديت وطليب من اجلهات املسؤولة التعويض

 .شخص أو عائلته، مث تبني أنه خالف للواقع، فليعوضوه، وليعيدوا االعتبار إليه
 من - تعاىل –حفظنا اهللا .  من الذنب ومن الظلم ومن هتك حرمة املؤمن- تعاىل –حفظنا اهللا 

 إن  أن تشمل رمحته الواسعة إمامنا العظيم بفضله وإحسانه،- تعاىل –نسأل اهللا . اإلخالل بواجباتنا
 .شاء اهللا، وأن حيشره مع أوليائه العظام يف الربزخ والقيامة، وأن يرضيه عنا

 . أن ترضى عنا أرواح الشهداء الطاهرة، وأن يلحقنا م بفضله ورمحته-  تعاىل -نسأل اهللا 
ركة  أن يقدر اخلري للشعب اإليراين، إن شاء اهللا، وأن جيعل هذه االنتخابات مبا-  تعاىل –نسأل اهللا 

وبفضل اهللا، ستكون كذلك، إن شاء . للشعب، وجيعلها من االنتخابات اليت تكسر العدو، بإذن اهللا
 .اهللا الرمحن

 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ـــــــــــــــــــ
 .اجلبهة الوطنية اإليرانية (١)
 .الدورة السادسة (٢)
 .جون بولتون (٣)
 .١١٩. جامع األخبار، ص (٤)
 .١٦٣. ، ص٢. الكايف، ج (٥)
 .٢١٦ج البالغة، اخلطبة  (٦)
 .٣ج البالغة، اخلطبة  (٧)



 

 

 ).مع تفاوت بسيط (٣١ج البالغة، الرسالة  (٨)
 ).مع تفاوت بسيط(ج البالغة، خطبة صفني  (٩)

، رسالة إىل حجة اإلسالم السيد محيد روحاين جلهة ٢٤٠. ، ص٢١. ، ج»صحيفة اإلمام« (١٠)
 ).١٥/٠١/١٩٨٩ املوافق ٢٥/١٠/١٣٦٧بتاريخ ( لتاريخ الثورة اإلسالمية التدوين
 .٤٢٢. ، ص٢١. ، ج»صحيفة اإلمام« (١١)
 .٧، القصيدة رقم »مواعظ«، »ديوان سعدي« (١٢)


