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ًجبهة الحق قوية ولذلك يشنون عليها حربا ناعمة قاسية ً ّ ّ ّ  
  طهران: المكان

  أعضاء مجلس خبراء القيادة: الحضور
  .م١٠/٣/٢٠٢٢.   هـ٧/٨/١٤٤٣.   ش١٩/١٢/١٤٠٠: الزمان

  
  
  

مجلـــس خبـــراء « فــي لقـــاء مـــع أعـــضاء ١٠/٣/٢٠٢٢ بتـــاريخ )دام ظلـــه (كلمــة اإلمـــام الخـــامنئي
ّكلمته بالحـديث عـن عظمـة شـهر شـعبان وشـأن المناجـاة الـشعبانية، ثـم ّ، واستهل سماحته »القيادة

ّتطرق للحديث عن الـدور المهـم لــ ّفـي متانـة النظـام اإلسـالمي ولفـت إلـى » مجلـس خبـراء القيـادة«ّّ ّ
ــة القــدرة الوطنيــة بالنــسبة ألي شــعب وعــدد أركانهــا والحاجــة إليهــا كلهــا واعتبــر قائــد الثــورة  ّأهمي ّ ّ ّ ّ

ّاإلسالمية أن ً إغواء الخواص عامل ووسيلة إلغواء العوام مشددا على كون جهاد التبيين واجبـا آنيـا ّ ً ًّ ّّ ٌ ّ
  .ّعلى الجميع في مواجهة تخريب العدو

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

والحمد هللا رب العـالمين، والـصالة والـسالم علـى سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين، وال سـيما بقيـة اهللا 
  .في األرضين
 -ّإنــه مــدعاة للــسرور والــسعادة لــدي أنــه ]. ١[ًال بكــم، أيهــا الــسادة واإلخــوة األعــزاء،ًأهــال وســه
ً يعقــد هــذا االجتمــاع المهــم للغايــة فــي الموعــد المحــدد ويحــضره األصــدقاء جميعــا-بحمــد اهللا  ُ .

ُأســأل اهللا أن يعيـنكم ويتقبــل مــنكم هــذه . وكمـا أفــاد الــسيد رئيـسي تجــري متابعــة المواضـيع بجديــة
ّأبارك باألعياد الشعبانية، وخاصة عيد النصف من شـعبان الـذي هـو يـوم ازدهـار األمنيـات . دالجهو ّ ّ ُ

ّللبـشرية جمعـاء علـى مـر التـاريخ، ونأمــل  َ أن يـشهدنا اهللا ذلـك اليـوم، يـوم الفــرج، - إن شـاء اهللا -ّ َ ُ
  .ّيوم الظهور، وأن يتحقق في أقرب وقت، إن شاء اهللا

  
  )ع(ة ّعظمة شهر شعبان بلسان األئم

  
ّ بغض النظر عن هذه األعياد -شهر شعبان  ً هو أيضا شهر مهم جدا، -ّ ًّ ٌّ ِالذي كان رسول الله «ٌ َِّ ُ ُ َ َ َ َّ- 

َصلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم  َّ ََّ ِ ِِ َ َْ َ ِ يـدَأب فـي صـيامه وقيامـه، فـي لياليـه وأَيامـه، بخوعـا لـك فـي إكرامـه، -َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َُ ًَ ُْ ََّ َ ََ َ َ ُِ



 

 ٢

ِوإعظامـ َ ْ ِه إلــى محــل حمامــهَِ ِِ َِ ِّ َ َ ّيتعامــل مـع هــذا الــشهر حتــى آخــر ) ص(ّهكـذا كــان الرســول األكــرم . »ِ ّ
ِفأعنا على االستنان بسنَّته فيه«ْأن ] نطلب من اهللا[ّثم . حياته ِ ِ ُِ ِ َ َ ّ ِ ُهذه المناجاة نفـسها المثيـرة ]. ٢[»َ

ــي رويــت ونقلــت فــي هــذا الــشهر، تــشهد علــى عظمــة هــذا الــش ّللمــشاعر، الت ّ ُ َ وهــذه الفقــرات . هرُ
ِتــرد فــي مواضــع أخــرى[ّالــواردة فــي هــذه المناجــاة الــشريفة والعزيــزة، قلمــا  ّطبعــا كــل األدعيــة ]. َ ً

ّالمتوفرة لدينا والمأثورة عن األئمة  ّأدعية مليئة بالمعاني المميزة، وكلها مميزة ) ع(ّ  تلك المـأثورة -ّ
ّ لكــن إنــصافا قلمــا نجــد مثــل هــذه المناجــا-والمعروفــة  ّأنــا ســألت اإلمــام الخمينــي . ةً ًيومــا، ) رض(ُ

ّأي دعـاء تحبـه أكثـر مـن بـين هـذه األدعيـة الموجـودة، أو بـأي واحـد تـأنس أكثـر : وقلـت ُ لــست -ّّ
ًأذكـــر تعبيـــري اآلن لكـــن ســـألته ســـؤاال مـــن هـــذا القبيـــل  دعـــاء كميـــل : ّ فتأمـــل لحظـــات وأجـــاب-ُ

ّوالمناجاة الشعبانية  -ً دعـاء كميـل هـو أيـضا مناجـاة مذهلـة بالفعـل -بالمناسـبة، هـذان الـدعاءان . ّ
ًقريبان كثيرا من بعضهما بعضا من حيث المضامين ً ًحتى أنهما قريبان كثيرا من بعـضهما بعـضا مـن . َ ً ّ ّ

ًوهــذا الــدعاء فــي حــد ذاتــه فرصــة أيــضا. ناحيــة الفقــرات ٌ ّ ُإلهــي هــب لــي قـلبــا يدنيــه منــك شــوقه «. ّ َُ َْ َْ َ ْ ِ ِِ ِ ْ ًُ ْ ِ ِ
َولسانا يـرف ْ ُ ً َ ُع إليك صدقه ونظرا يـقربه منك حقهَِ ُ ُ ُّْ َ ُ ُ َُ َْ ِ ِّ ً َْ َ َُ َ ِ ّحقا، التحدث إلى اهللا المتعالي على هـذا النحـو . »َِ ّ ً ّ

ًوطلب الحاجة وإبراز الشوق لحضرة الحق المتعالي أمر مميز ورائع جدا ّّ ٌ ِإلهـي «: أو هذه الفقرة... ٌ ِ
ِبك عليك إال أَْلحقتنـي بمحـل َأهـل ط ْ َ َِّ َ ََ ِ َِِ ْْ ََِّ ِاعتـك والمثـوى الـصالح مـن مرضـاتكَ ِْ َ ْ ِ ِِ َّ ْ َ َ َ ، أو هـذه الفقـرة التـي »َ

ــدعاء وكــان اإلمــام  ــذكرها بتكــرار فــي خطاباتــه) رض(ّهــي الــذروة لهــذا ال َإلهــي هــب لــي كمــال «: ي ِ ْ َ ِ ِ
ُاالنقطـــاع إليــــك، وأَنــــر أَبــــصار قـلوبنــــا بــــضياء نظرهـــا إليــــك حتــــى تخــــرق أَبــــصار ا َ َْ َْ ِ ِْ َ َّ َ َ َْ َْ َِ َِ ُ ُ َِ ِ ِ ِِ ْ َلقلــــوب حجــــب ِ ُ ُ ِ ُ ُ

ُوأمامنـــا حجـــب الظلمـــات واحـــدة تلـــو ] الكلمــات[ًحقـــا كيـــف نقـــدر أن ننطـــق بهـــذه ]. ٣[»ِالنُّــور ُ
ّأخرى، ثم يكون طلب هذا الدعاء هو ِحتى تخرق أَبصار القلوب حجب النُّور«: ّ َ ُُ ُ َِ ُ ُ ْ َ ِ ْ َ َّ«!  

  
ُحسنا، هذه معالم استثنائية، وهنيئـا لمـن تتـاح لهـم، وأفهـامهم وقلـوبه ً ّم وأرواحهـم متعرفـة إلـى هـذه ًّ

ًالمضامين وتدرك هذه المفاهيم تماما . ًنـسأل اهللا أن يهـب لنـا ذلـك أيـضا، إن شـاء اهللا! ًهنيئا لهم. ُ
ّعلى أي حال هذا شهر مليء بالبركـات ونـسأل اهللا أن نـتمكن مـن االسـتفادة مـن هـذا الـشهر بكـل  ٌ ٌ ّ

ّوسعنا وإلى أقصى حد ممكن، إن شاء اهللا ُ.  
  

ّفي متانة النظام اإلسالمي» مجلس خبراء القيادة«ّالمهم لـّالدور  ّ  
  
. مـن المؤسـسات القانونيــة التـي لهــا دور كبيـر فـي متانــة النظـام اإلســالمي» مجلـس خبـراء القيــادة«

ـــة  والقـــوات المـــسلحة ] الـــشورى اإلســـالمي[ الحكومـــة ومجلـــس -ًطبعـــا كـــل المؤســـسات القانوني



 

 ٣

 يـؤدي -وما إلى ذلـك، هـذه كلهـا »  صيانة الدستورمجلس«و] مصلحة النظام[ومجمع تشخيص 
  .ًكل منها دورا في متانة النظام اإلسالمي، لكن دور بعضها أكثر، وبعضها أقل

  
ـــي رأيـــي إن  ـــادة«ف ـــي لهـــا أهـــم األدوار فـــي نظـــام » مجلـــس خبـــراء القي مـــن تلـــك المؤســـسات الت

لقانونيــة كلهــا هــو أن تعمــل الجمهوريــة اإلســالمية، ولكــن بــالطبع شــرط الفعاليــة لهــذه المؤســسات ا
ًوأنتم أيـضا، أي علـيكم حقـا أن تراعـوا تلـك . ُوفق القواعد وضمن األطر المحددة لها في الدستور ًْ

، سواء أكان ذلك بالنسبة إلى الشخص الذي »مجلس خبراء القيادة«األشياء نفسها المطلوبة من 
ًبونـه الحقــا ويــدخل هــذا الميــدان، ًيتـولى حاليــا القيــادة، أم بالنــسبة إلـى الــشخص الــذي ســوف تنتخ

ــــة الدقيقــــة بــــشأن هــــذه األمــــور ــــشورى اإلســــالمي[مجلــــس . وتلــــك القواعــــد القانوني كــــذلك، ] ال
الــشورى [للحكومــة حــدود قانونيــة محــددة، وينبغــي أن تمتثــل لقــوانين مجلــس . ًوالحكومــة أيــضا

ي العمـل التنفيـذي والمجلـس لـه حـدود قانونيـة محـددة، فـال ينبغـي أن يتـدخل فـ. كلها] اإلسالمي
  .ًوالخوض فيه إطالقا، بل عليه أن يسن القوانين، وما شابه ذلك

  
ِّالقدرة الوطنية والقوة الوطنية عناصر حيوية لكل شعب ّ ُ ّ ّّ  

  
ًحـــسنا، إن متانـــة النظـــام هـــذه التـــي قلنـــا إن هـــذا المجلـــس والمؤســـسات األخـــرى لهـــا تـــأثير فيهـــا 

] نعـم. [ودة، فإن القـدرة الوطنيـة والقـوة الوطنيـة سـتتحققانأنه إذا كانت هذه المتانة موج] مردُّها[
فــإذا أراد شــعب مــا أن . والقــدرة الوطنيــة أمــر مــصيري لكــل شــعب. القــدرة الوطنيــة والقــوة الوطنيــة

ًيكون مستقال مرفوع الرأس، وأن يستفيد من موارده الحيوية برغبتـه ولمـصلحته، وأن يـستخدم رأيـه  ِّ
ــرا علــى اتبــاع رأي هــذا أو ذاك، وأال يكــون قلقــا مــن طمــع ّفــي قــضاياه األساســية، وأال ً يكــون مجب ًّ

ٌاألجانـب، وأال يعـيش دائمــا فـي خـوف ورعــشة، مـاذا يفعـل شــعب إذا أراد هـذه األشـياء؟ يجــب أن  ً ّ
ــا إذا لــم تكــن هنــاك قــدرة . القــدرة الوطنيــة والقــوة الوطنيــة أمــران مــصيريان لكــل شــعب. ًيكــون قوي

ّيا، فإن هذه األشياء التي تحـدثنا عنهـا، والتـي تعـد أهـم القـضايا وأكثرهـا وطنية ولم يكن الشعب قو ّ ً
ًدائــم القلــق ودائمــا فــي حالــة ضــعف وذلــة، ] بــل ســيكون. [ّأساســية لكــل شــعب، لــن تتحقــق لديــه

ًحـسنا، لـذلك متانـة النظـام ضـرورية، والقـدرة الوطنيـة . ، ومـا إلـى ذلـك]عليـه[واألجانب يـسيطرون 
إنهـا مجموعـة، مجموعـة . القـدرة الوطنيـة التـي نتحـدث عنهـا أمـر مركـب. ريتانوالقوة الوطنية ضـرو

هـي أمـر حيـث هنـاك ] بـل[ال تنبغـي رؤيـة القـدرة الوطنيـة فـي نقطـة معينـة أو حركـة معينـة، . مترابطة
  .مجموعة من العناصر التي إذا اجتمعت، تنشأ القدرة الوطنية، وسأذكر اآلن بعضها



 

 ٤

  
  ة وعناصرهاّبعض أركان القدرة الوطني

  
هـو العلـم ] القـدرة[ًوهـذا يعنـي أن جـزءا مـن هـذه . ٌركن مـن القـدرة الوطنيـة هـو العلـم والتكنولوجيـا

إن امــتالك الفكـــر يختلـــف عــن امـــتالك العلـــم، . ّهــو الفكـــر والتفكـــر] آخـــر[ٌوركـــن . والتكنولوجيــا
َ مـن يهتـف بـشعاره َّوهذا الفكر الحر الذي نطلق شعاره ونقبـل كـل. ًفالفكر ينبغي أن يكون موجودا

فــإذا لــم يكــن هنــاك تقــدم فكــري، وحتــى لــو حــصل شــعب مــا علــى . ّالتقــدم الفكــري: هــذا هــو أثــره
ٌيجب أن يعمل الفكر وأن يتحرك ويكون له تقـدم لـدى الـشعب واألمـة . ُالعلم وما شابه، فلن يفيده ّ

ْكلهـا، وهـو أمـر غيـر ممكــن إطالقـا إال بـالفكر الحـر، أي مــن دون الحريـة ا ّ ُلفكريـة التقـدم الفكــري ً
  .غير ممكن

  
ًأن يــتمكن شـعب مــن أن يكـون مطمئنــا إلـى أنــه يــستطيع : عنـصر آخــر هـو األمــن والقـدرة الدفاعيــة ٌ ّ

وهـذه . ٌجانب آخر هو قضية االقتصاد والرفاهية العامة. الدفاع عن نفسه في الحاالت االضطرارية
ٌركـن آخـر هـو الـسياسة والقـدرة علـى . عيشةًمؤثرة جدا، أي أن ينال الناس راحة البال من حيث الم

ــسياسية والدبلوماســية َالمفاصــلة ال ــة مــا . ُ ًوهــذا أيــضا جــزء مــن القــدرة الوطنيــة، أن يكــون لــدى دول
ُوشعب ما منتخبـون وخبـراء يـستطيعون فـي الميـادين الـسياسة والدبلوماسـية أن يفاصـلوا ويتفاوضـوا 

ٌوهــذا أيــضا ركــن . آخــر هــو ثقافــة العــيش ونمطــهٌركــن . ّويثبتــوا مــصالح الــشعب ويستحــصلوا عليهــا ً
ً، من حيث نمط العيش، تابعا لآلخـرين وأسـيرا لهـم وتابعـا دون رأي أو ]ٌشعب ما[إذا كان . للقدرة ً ً

  .نظرة وال يملك ثقافته الخاصة به، فهذا بالطبع ضعف شديد في القدرة الوطنية
  

ًركن آخر هو المنطق الجذاب الذي يتـرك أثـرا فـي الـشعو ّب األخـرى ويـصنع عمقـا إسـتراتيجيا ألي ٌ ً ً
بلــد، أي أن يكــون لــديكم منطــق جــذاب فــي الجمهوريــة اإلســالمية، فعنــدما تطرحــون هــذا المنطــق 
ًدون أي حاجب وواسطة مع الشعوب األخرى، يكون هذا جذابا لهـم ولديـه قـدرة جـذب ويقبلونـه،  ّ

 المجموعـــة المترابطـــة للقـــدرة هـــذه األشـــياء كلهـــا جــزء مـــن. وهــو مـــا يـــصير عمقكـــم اإلســتراتيجي
ًبالطبع هناك عناصر أخرى أيضا، وسأعود الحقا إلى ذكر بعضها التي هي محط نقاشنا. الوطنية ً.  

  
  ّوخطأ التخلي عن بعضها لمصلحة األخرى ّحاجة البالد إلى أركان القدرة كافة
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. تبهــوا إلــى ذلــكٍّال ينبغــي قطــع أي مــن أذرع القــدرة هــذه لمــصلحة األذرع األخــرى، ويجــب أن تن
ًليس لدينا الحق في قطع أي من عناصر القدرة هذه تـصورا منـا أنـه مـثال يتعـارض مـع عنـصر آخـر ً ّ ٍّ .

ًكلها يجب تمـضي قـدما معـا، وهـذا أمـر ممكـن! كال ً ُ ّحقـا إنهـا سـذاجة أن يقتـرح أحـد أن نقلـص . ُ ٌ ً
س هناك مـا هـو أقـل خبـرة في رأيي لي! قدرتنا الدفاعية حتى ال يصير لدى األعداء حساسية تجاهنا

وأكثر سذاجة مـن القـول بمثـل هـذا الـشيء، مـن مثـل أنـه حتـى ال يـصيروا حـساسين تجاهنـا، علينـا 
ّأو مــثال أال يكــون لنــا حــضور فــي ... تقليــل قــدرتنا الدفاعيــة وقــدرتنا األمنيــة الخارجيــة أو تقليــصها ً

هذا الحـضور ! كال. ك علينا ذريعةقضايا المنطقة حتى ال تكرهنا القوة العظمى الفالنية أو ال تمس
. وهــو بحــد ذاتــه وســيلة لمتانــة النظــام ولقــدرة النظــام. فــي قــضايا المنطقــة هــو عمقنــا اإلســتراتيجي

كيف يمكن أن نفقد هذا عندما يكون فـي إمكاننـا أن نملـك مثـل هـذا الـشيء، وينبغـي أن نملكـه؟ 
فلتتخلـوا عـن القـضية النوويـة؛ لقـد «: ْإذ يقـول بعـض األشـخاص! أو التخلي عن التقدم العلمي... 

ّحـسنا القـضية النوويــة . »أوجـدت القـضية النوويـة هـذا الكـم كلـه مــن الحـساسية أو صـنعت مـشكلة ً
ً لــيس متــأخرا جــدا –ًقريبــا . العلمــي والتكنولــوجي لمــستقبلناّإنهــا قــضية التقــدم . هــي علميــة  بعــد –ً

ًأي سـنكون محتـاجين إليهــا كليـاَبـضع سـنوات سـنكون بحاجــة إلـى منـتج الطاقــة النوويـة،  َإلـى مــن . ْ
ــى نــتمكن مــن  ــى نبــدأ حت ــذا إن صــرف النظــر عــن هــذه األمــور ]الحــصول عليهــا[ّســنذهب؟ مت ؟ ل

ًأو مــثال التنــازل أمــام أمريكــا أو أي قــوة أخــرى مــن أجــل البقــاء فــي ]... ًلــيس صــحيحا[وتجاهلهــا 
ُمـأمن مــن الحظــر، أي أن نقطــع تلــك الــذراع مـن سياســتنا وم َْ فاصــلتنا الــسياسية ونتنــازل أمــام هــؤالء ٍ

فـي رأيـي هـذه أخطـاء، أخطـاء قـد ! ً إذا أصررنا قليال، يفرضون علينا الحظـر-ً افرضوا مثال –حتى 
وباسـتدالالت هـشة، . لقـد كانـت لـدينا هـذه األمـور علـى مـر الزمـان. قالها بعض األشخاص بـالطبع

ًاألشـياء أحيانـا علـى شـكل تنظيـر فكـري فـي ُوباستدالالت قابلـة للتجـريح، وفيهـا خلـل، تقـال هـذه 
صحيفة، أو هنا وهناك، مع أن هذه االستدالالت كلها قابلة للدحض وتـم إبطالهـا، وكـان إصـرارهم 

ُلو سمح خالل تلـك الـسنوات ألولئـك الـذين كـانوا يريـدون أن يقطعـوا بعـض أذرع . عديم الجدوى
ُلقـد شـاء اهللا المتعــالي . اطر كبيـرة اليـومالقـدرة هـذه بفعـل ذلـك العمـل، لكانـت الــبالد سـتواجه مخـ

  .ما سبق كان بشأن هذا الموضوع. وأعان، فلم يتمكنوا من عمل هذه األفعال
  

ّأركان االقتدار الوطني المرتبط بالناس ّ  
  

ٌثمـة ركـن مهـم . بعـض هـذه األركـان لالقتـدار الـوطني] ذكر[ًحسنا، كنت قد قلت إنني سأعود إلى 
 األشياء التي تعود مباشرة إلى جماهير الناس، مثل الوحدة الوطنيـة، ومثـل لالقتدار الوطني هو تلك
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ًتـارة تكـون جنابـك . الثقة الوطنيـة، ومثـل األمـل الـوطني، واألمـل العـام، ومثـل الثقـة بـالنفس الوطنيـة
ًالمسؤول عن القسم الفالنـي مـن جهـاز إدارة الدولـة، وتكـون شخـصا يتمتـع بالثقـة بـالنفس، لكنـك 

لم يكن لدى الناس هـذه الثقـة بـالنفس، ] فإذا[ًجز عمال يحتاج إلى مساعدة من الناس، تريد أن تن
ّلقــــد تحــــدثت ذات مــــرة بالتفــــصيل عــــن هــــذه الثقــــة بـــــالنفس . فــــال يمكنــــك أداء ذلــــك العمــــل

ّوقد أدى هذا اإليمان إلى . هناك أصوٌل، ويؤمن شعبنا بها. أو متانة اإليمان الوطني]... ٤[الوطنية
ّلنـاس فـي ذلــك الوقـت الـذي لـم يكــن لـديهم فيـه أي أسـلحة، وحتــى الحجـارة لـم تكــن ّأن يـتمكن ا

ًمتوافرة أيضا في أحيان كثيرة، من الوقـوف فـي وجـه الرصـاص مـن جنـود نظـام الطـاغوت وإسـقاطه؛ 
ّفهــذا اإليمــان الــوطني ذخــر قــيم للغايــة. ًكــان ناجمــا عــن اإليمــان] هــذا[ وحفــظ اإليمــان الــوطني . ٌ

أو قـضية المعيـشة العامـة أو تـسليس القـضايا ... ذخائر التي تقع على عـاتق النـاسواحد من هذه ال
  .االجتماعية

  
  ّحل مشكالت الناس يضمن حضورهم في الميادين

  
مـن أهـم القـضايا فـي إدارة الـبالد . ّاآلن، السيد رئـيس الجمهوريـة قـد أوضـح كالمكـم، أيهـا الـسادة

ّحياة العامة للناس أن تكون قـضايا النـاس ميـسرة وأال يعـانوا مـن المـشكالت والعوائـق والموانـعوال ّ ّ .
مثــل هــذه . وأمثــال ذلــك] ٥[ًكمــا قــرر المــسؤولون المــوقرون أخيــرا فــتح نافــذة واحــدة لالســتثمار

ــأمي. هــذه أشــياء تتعلــق بالنــاس. األمــور يجــب أن تــتم بــسالسة وســهولة ــم توفيرهــا، فــسيتم ت ن إذا ت
ــدان ــي تــرتبط بالنــاس أنفــسهم . حــضور النــاس إلــى المي ّأي إذا تمكنــا مــن معالجــة هــذه القــضايا الت ْ

ًطبعا، بحمد اهللا، رغم وجـود مـشكالت . مباشرة، فإن حضور الناس في الميدان سيكون مئة بالمئة
ل خـال] القـرن الماضـي[حتـى فـي ثمانينيـات ]. ُال يزال الناس فـي الميـدان[في بعض هذه القضايا 

، ورغــم وجــود الكثيــر مــن المــشكالت، كــان النــاس حاضــرين فــي الميــدان، وال »الــدفاع المقــدس«
ًشــك فــي ذلــك، ولكــن إذا تــم تــوفير هــذه األشــياء، فــسيكون النــاس حاضــرين فــي الــساحة تمامــا، 

ً، لن يصيب البالد والشعب أي غم، ولن يخشوا أحدا]في الساحة[وعندما يحضر الناس  ٍّ ّ.  
  

ّاء المستمرة إلضعاف ركائز االقتدار الوطنيمحاولة األعد ّ  
  

ًلهذا إن حضور الناس مهم جدا، وأيضا حـضور النـاس مرهـون بهـذه األشـياء، فتـرون أن الـشياطين،  ً
َألغويـنـَّهم َأجمعـين{: قال رئيسهم] كما. [الكبيرة والصغيرة، تسعى إلى إغواء الناس َِ ْ ُ َِ ُ ) ٨٢ص، (} َ
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ــ ّر وســائل اإلعــالم اليــوم التــي ســهلت جــدا إيــصال أي قــول وأي ًهــم مــشغولون بــاإلغواء دائمــا، عب ّ ً ّ
إنهـا . َكذب وتزيين وتبرير لكل كـالم خطـأ، فتوصـل باسـتمرار أشـياء إلـى أعمـاق ذهنيـات المجتمـع

ِألغـويـنـَّهم أجمعـين{... تقوم باإلغواء َ ْ ُ َِ ُ ، لكـي تـتمكن مـن ثنـي النـاس عـن هـذا اإليمـان وتلـك الثقـة }َ
قة بـالنفس وتلـك األشـياء التـي قلتهـا، وإلحبـاطهم، ولـسلبهم ثقـتهم بأنفـسهم وذلك األمل وتلك الث

وهـذا . ًإنهم دائما في حالة الفعل لمثل هـذه األشـياء. والثقة بالمسؤولين، وتضعيف الوحدة الوطنية
  .ما يفعله العدو

  
ّإغواء الخواص عامل ووسيلة إلغواء العوام ٌ ّ  

  
مـن أهـم . كن وسيلة إغواء الجماهير هي إغواء الخـواصبالطبع الهدف هو إغواء جماهير الناس، ل

ًأولئــك الـذين لــديهم اعتبــار ومكانـة، وأحيانــا قــد ] أي[األمـور اليــوم إغـواء الخــواص فــي المجتمـع، 
ُألنه عندما يتم إغواء الخواص، إذا ما أُتيحـت الفـرص واإلمكانـات . يكونون متعلمين، وأمثال ذلك

تجري اليـوم واحـدة مـن . ، فإنهم سيغوون جماهير الناس بسهولةّلهؤالء الخواص الذين تم إغواؤهم
ًإنهـم يعمـدون دائمــا أن يـصنعوا أفــرادا . أعنـف الحـروب الناعمــة فـي تـاريخ بالدنــا فـي هـذا المجــال ً ّ

ًعنـدما يـصير آكـال للحــرام، . آكلـين للحـرام بتربيـة المرتزقـة وصـناعة آكلـي الحــرام ولطـائف الحيـل
ًيــصعب جــدا إبعــاده عــن أكــل ّويربــون المرتزقــة، بعــضهم بالتهديــد، . ّ الحــرام، مثــل الحيــوان الجــاللّ

  .ٌلذلك، تجري اآلن حرب ناعمة قاسية. وآخرون بالتطميع وأنواع هذه األمور وأقسامها
  

ّقوتنا وقدرتنا سببان لشدة الحرب الناعمة للعدو ضدنا ّّ ّّ  
  

ّهـذا الحـد اليـوم؟ الـسبب أننـا صـرنا لماذا الحرب الناعمة ضدنا قاسـية إلـى : بالطبع، أشير إلى هذا
ـــاء ـــوى مـــن ناحيـــة البنيـــة التحتيـــة، ومـــن ناحيـــة . نحـــن أقويـــاء. أقوي ّاليـــوم صـــارت جبهـــة الحـــق أق

ًاليوم إن تحدي العدو مع جبهة الحـق لـيس سـهال. اإلمكانات ّ ولهـذا، يلجـؤون . ّإنهـا مهمـة صـعبة. ّ
ًطبعـا قلنـا . ّ هذا بسبب قدرتنا وقوتنا.إلى الحرب الناعمة ويبذلون قصارى جهدهم لتشويه األذهان

ـــاك  ُإن الخـــواص مـــستهدفون، لكـــن بـــين الخـــواص هن  مجموعـــات كبيـــرة وعظيمـــة - بحمـــد اهللا -ّ
ّموجــودة اليــوم مــن خريجــي الحــوزة والجامعــة، وخاصــة الــشباب الــذين يتمتعــون بالبــصيرة، ولــديهم 

ًالـدوافع أيـضا، ويمكـن أن يكونـوا ركنـا بـالمعنى الحقيقــي للكلمـ ًة، ركنـا وثيقـاً بـالطبع، العـدو يبــذل . ً
ًالجهود بشدة، ويسعى للتأثير والنفوذ بشدة أيضا ّ ّ.  
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ّجهاد التبيين واجب آني على الجميع في مواجهة تخريب العدو ّ ٌ ّ  

  
ًكمــا تحــدثتم مــرارا فــي كالمكــم ! إذن، مــاذا ســنفعل اآلن مقابــل تحــرك العــدو هــذا؟ جهــاد التبيــين ّ

ّأيــضا كــررت ذلــك مــرات عــدة مــن قبــل وتحــدثت حــول جهــاد التبيــينخــالل هــذين اليــومين، وأنــا  ً .
، فهـو فـي تلـك )ع(فلماذا نقول اآلن الجهاد، جهاد التبيين؟ هذا مـأخوذ مـن كـالم أميـر المـؤمنين 

َالوصية الشهيرة للحسنين  ّ هي موجهة إليهما لكنه يقول-) ع(ّ ِومـن بـلغـه كتـابي«: ّ َ ُِ َ َ َ َ ، أي أنـا العبـد »َ
ًون في هذه الوصية أيضا ُوأنتم مخاطب ِوالله الله في اْلجهـاد «:  كان من جملة األشياء التي يقولها–ّ َ ِ َ َ َِ َ ََّ َّ َ

ِبــأموالكم وأَنـفــسكم وأَْلــسنتكم فــي ســبيل اللــه ِ ِ َِّ َ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ ُ َُِ َ َ َُ ْ ِ لحــسن الحــظ، أولئــك . »األلــسنة«، الجهــاد بـــ]٦[»َْ
ـــذلك  ـــادرين وملمـــين ب ـــذين كـــانوا ق ّال ـــاء[ُ ـــون شـــعبنا] مـــن أبن ـــأموالهم وأنفـــسهم، وال يزال  جاهـــدوا ب

ــــ] لكـــن. [ًيجاهـــدون أيـــضا ًأيـــضا، إذ يمكـــن لألشـــخاص أن يجاهـــدوا » األلـــسنة«يجـــب الجهـــاد ب
ًويكونوا فعالين في هذا المجال حقا ّ ّ.  

  
  ّمالحظات حول جهاد التبيين

  
ّرفض تخصيص موازنة ضخمة لجهاد التبيين) ١ ُ  
  

ّحـسنا، تحـدثنا مـرات عــدة بخـصوص جهـاد ســوف أشـير إلـى بـضع نقــاط فـي هـذا الــصدد .  التبيـينً
ّالنقطـة األولـى التـي يجـب أن أشـير إليهـا ابتـداء هـي أننـي سـمعت أن . اليوم ربمـا لـم أقلهـا مـن قبـل ً

ًأنـا لـست موافقـا كثيـرا . أخـذ باالعتبـار ميزانيـة ضـخمة لجهـاد التبيـين] الشورى اإلسـالمي[مجلس  ً ُ
. ٍ لسنوات على تعاط مع األجهزة والميزانيات وما إلى ذلـكفنحن. على هذا األسلوب من التعاطي

ُتجربتي تقول إن الميزانيات المجهولة مثل هذه غالبا ما تهدر وال تصل إلى نتيجـة يـضع المجلـس . ً
ًميزانية ضخمة، وأنـا بـالطبع أثـق بالمـسؤولين الـذين يجـب أن تـصل إلـى أيـديهم مـثال هـذه الميزانيـة 

ًأنــا ال أشــك أبــدا فــي هــؤالء المــسؤولين، ســواء فــي وزارة : لكــم هــذااســمحوا لــي أن أقــول ] لكــن[ ّ
ٌهـم أُنـاس مؤمنـون وأسـوياء لكـن . إنني أثق بهم. وأمثالها» منظمة التبليغ اإلسالمي«اإلرشاد أو في 

طبيعة هذا العمل غير صائبة، أي أن يضعوا ميزانية ضخمة لجهاد التبيين، وهو ما نتمنى أن يلتفت 
ًفــي الخالصــة إننــي لــست موافقــا، وبــصفتي شخــصا يــولي أهميــة كبيــرة . ادة بــالطبعإليــه هــؤالء الــس ً ً

  .هذه نقطة. ًلجهاد التبيين، لست موافقا على هذا النوع من الميزانية وهذا النوع من اإلنفاق



 

 ٩

  
ّالحاجة إلى االبتكار واستخدام األسلحة الحديثة في الجزء البرمجي لجهاد التبيين) ٢ ّ  
  

اليــوم ال .  هــي أنــه فــي الحــروب الــصلبة لــم يعــد باإلمكــان القتــال باألســلحة القديمــةالنقطــة الثانيــة
األمـر . يمكن الدخول بالسيوف والرمـاح ومـا شـابه إلـى حـرب المـدافع والـصواريخ ومـا فـي حكمهـا

ــالطرق القديمــة] ال يمكــن العمــل. [كــذلك فــي جهــاد التبيــين ًطبعــا ال بــدائل عــن بعــض الطــرق . ب
قديمـة لكـن لـيس لهـا بـديل، وال تـزال ] أمـور[هـذه . نبر ومجالس العـزاء والمـديحالقديمة، مثل الم

ّفعالـــة، وال يمكـــن لـــشيء آخـــر أن يحـــل مكانهـــا، ولكـــن مـــن حيـــث األدوات المختلفـــة ال بـــد مـــن  ّ
  .تحديثها

  
ًبــالطبع أســـلحتنا الـــصلبة اليــوم جيـــدة فـــي هـــذا المجــال، وهـــذا يعنـــي طبعــا أن فـــي مجـــال الفـــضاء  ّ

 إن شـاء اهللا، يجـب -ومـع أن هنـاك مـشكالت فـي الفـضاء المجـازي . ين ويعملـونالمجـازي ناشـط
 -رئيسي وأصدقائه بـذل الجهـود وحـل المـشكالت فـي أقـرب وقـت ممكـن ] إبراهيم[على السيد 

ّإن األعمال التي يجب أداؤها متوفرة من حيث المعدات، . ال تزال متاحة] األعمال[لكن  ] لكن[ّ
ويجـب أن . فسالح التبيـين يحتـوي علـى جـزء برمجـي مهـم. ّمن القضيةالمهم هو جزء البرمجيات 

  .ّيحدث االبتكار هنا، وال بد من التحدث بكالم جديد والتعبير بأسلوب جديد
  

ّسالحنا الجديد تبيين المفاهيم اإلسالمية السامية في مختلف المجاالت ّ  
  

ّن المفـاهيم اإلسـالمية الـسامية ّفي رأيي إن أفضل ما يمكـن اسـتخدامه اليـوم كـسالح فعـال هـو تبيـي ّ
ُلدينا كثير من الكـالم لـم يقـل فـي مجـال القـضايا المعرفيـة وفـي المعـارف، . في مختلف المجاالت

ُهنـاك كـالم كثيـر لـم يقـل حـول القـضايا . ّالجـذاب والجميـل لنقولـه للعـالم] من الكالم[ولدينا كثير  ٌ ٌ
ة علــى ســبيل المثــال، واآلخــر المعاملــة مــع أحــدها موضــوع البيئــ. المتعلقــة بــنمط العــيش اإلســالمي

ّلإلسـالم كـالم جـذاب فـي هـذا . نمـط العـيش] أمـور مـن[هـذه . ّالحيوانات، واآلخر قـضية األسـرى
كلـــه، وكـــذلك المعـــارف اإلســـالمية التـــي يمكـــن استخالصـــها وتجريـــدها مـــن النـــصوص اإلســـالمية 

  .وإتاحتها للجميع
  

ّالحاكمية اإلسالميةّكالم جذاب وجديد لإلسالم في مجال قواعد  ّ  



 

 ١٠

  
ـــة اإلســـالمية...  ـــة . ّأو فـــي قواعـــد الحاكمي مـــن أهـــم القـــضايا التـــي يمكـــن طرحهـــا قـــضية الحاكمي

فالحاكميــة مــن منطــق اإلسـالم تختلــف فــي أصــلها وجـذورها عــن الحاكميــة الرائجــة فــي . اإلسـالمية
القيــادات وال الرؤســاء هــي ال تـشبه الــسلطنة وال رئاسـات الجمهوريــات فـي العــالم اليـوم وال . العـالم

نمـط الحاكميـة . ّإنها شيء خاص يـستند إلـى مبـادئ معنويـة. ّليست مثل أي من هؤالء. االنقالبيين
ًأن تكون شـعبية دينيـة عقديـة، وأال تكـون أرسـتقراطية ومـسرفة، وأيـضا غيـر : اإلسالمية هو كما يلي ّ َ َ

َال ُأظلمن وأَنت«]: ًوال مظلوما[ًظالمة، ال ظالما  ْ َ ََّ َ مطيق للدفع عني، وال َأظلمـن وأَنـت اْلقـادر علـى َْ َِ َُ َ َ َِ َ ََّ ْ ِ ِ ِْ ِّ ْ َّ ٌ ُ
ِّاْلقبض مني ِ ِ ْ ُإن كل كلمة منا ذات ُأسـس معرفيـة هـي . ّفي أدعية الصحيفة السجادية] هذه]. [٧[»َ ّ

  .وهذه األشياء التي هي أسلحتنا الجديدة، ويجب أن نستخدمها. مهمة
  
ّفصل طريق التقدم المادي ل) ٣ ّ ّلشعب عن طريق الضياعّ ّ  
  

النقطــة الثالثــة التــي نطرحهــا فــي جهــاد التبيــين هــي أنــه يجــب فــصل طريــق التقــدم والتعــالي المــادي 
ذات . ّهـذه إحـدى القـضايا المهمـة. للشعب عن طريق االنحراف وطريق الـضياع فـي جهـاد التبيـين

ـــة صـــالة الجمعـــة ، فـــأثيرت »لفالمؤالـــف والمخـــا«: ، قلنـــا]٨[يـــوم منـــذ ســـنوات عـــدة، فـــي خطب
فـي حــين أن أولئــك الـسادة أنفــسهم الــذين كــانوا » ّلمــاذا تقــسمون بـين مؤالــف ومخــالف«: الـضجة

ًيطرحـــون هـــذه المـــسألة طبقـــوا مـــرارا وتكـــرارا  ً إن . فـــي القـــضايا المختلفـــة» المؤالـــف والمخـــالف«ّ
أو لـيس المؤالـف بمعنـى قريـب أو رفيـق المـسلك . ّموضوع أساسي» المؤالف والمخالف«موضوع 

المؤالـف هـو فـي االعتقـاد ! ّكـال. المنتمي إلى الحـزب نفـسه أو يحمـل الفكـر عينـه فـي المجموعـة
بطريق اإلسالم، وفي االعتقاد بمنظـور القـرآن، وفـي االعتقـاد باإليمـان اإلسـالمي والحركـة العظيمـة 

ق إن هــذا مهــم، ويجــب فــصل هــذا الطريـــ. للجمهوريــة اإلســالمية التــي أُنفــق مــن أجلهــا هـــذا كلــه
  .ّهذا المعنى مهم في جهاد التبيين. الصحيح عن طريق االنحراف وطريق الضياع، وتوضيح ذلك

  
ّعواقب إهمال اإلنجاز الصحيح لجهاد التبيين ونتائجه) ٤ ّ  
  

 هي أن نعلم أنه إذا لـم يـتم أداء - إنها تحذير لنا، وتهديد لنا -النقطة األخيرة حول جهاد التبيين 
ًيحة، فسيــــستخدم أهــــل الــــدنيا الــــدين أيــــضا كوســــيلة لتلبيــــة رغبــــاتهم جهــــاد التبيــــين بــــصورة صــــح َ



 

 ١١

وشهواتهم، أي إذا لم نفعل، أنا وأنتم، أعمالنـا بطريقـة صـحيحة، فـإن ذاك الـذي يهـتم بالـدنيا فقـط 
ً سوف يوظف الدين أيضا- عالمه الخاص، أهواءه وأمنياته ورغباته الشخصية - ّ.  
  

يوضــح ]. ٩[إلــى مالـك األشــتر) ع( وجههــا أميـر المــؤمنين هـذه الجملــة فـي الرســالة الــشهيرة التـي
ّاإلمام أنه عليك اختيار أولئـك الـذين لـديهم هـذه الخـصائص، ويـذكر الخـصوصيات بالتفـصيل، ثـم 

ًفــانظر فــي ذلــك نظــرا «: ّوبعــد أن يبــين تلــك الخــصوصيات، يقــول. يقـول اخترهــا لمــن يعمــل معــك
ًبليغا فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيد هـذا ) ع(يقـول أميـر المـؤمنين ! أمر عجيـب. »ي األشرارً

ّ؛ إنهــا إشــارة إلــى تــسلط بنــي )ص(لمالــك األشــتر، أي بعــد عــشرين ســنة مــن رحلــة النبــي ] الكــالم[ ّ
ًأميـة أنفـسهم وأمثـالهم، أولئـك الـذي يـصلون الـصبح أربـع ركعـات أو سـتا ثـم يقولـون أيـضا ًّ وضـعنا : ّ

ّجيـد، وإن شـئتم، نــصلي لكـم أكثــر ُفـإن هــذا الـدين قـد كــان أسـيرا فــي أيـدي األشــرار يعمـل فيــه «. ّ ً
نعوذ باهللا المتعالي من الوقوع في مصائد الشيطان الصعبة هـذه، سـواء . »ُبالهوى، وتطلب به الدنيا

ــر . أنفــسنا أو شــعبنا ًونرجــو أن نــتعظ أوال ممــا قلنــاه، إن شــاء اهللا، ثــم أن تتــرك هــذه الكلمــات األث ّ
  .ًأيضا

  
مد وآل محمد، بارك شهر شعبان هذا على األمة اإلسالمية جمعاء، وعلـى الـشعب إلهي، بحق مح

ّاللهم أرض عنا القلب المقدس لوليك، وبلغه سالمنا ومحبتنا. اإليراني ِ.  
  

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفــي بدايــة اللقــاء، تحــدث بكلمــة حجــة اإلســالم والمــسلمين الــسيد إبــراهيم رئيــسي ]. ١[ النائــب (ّ
  ).األول لرئيس مجلس خبراء القيادة

  
  ).الصلوات الشعبانية (٨٢٩. ، ص٣. مصباح المتهجد وسالح المتعبد، ج]. ٢[
  
  ).المناجاة الشعبانية (٦٨٦. ، ص٢.  جإقبال األعمال،]. ٣[
  
  .٣/١/٢٠٠٨ًكلمة سماحته لدى لقائه طالبا من جامعات محافظة يزد، ] . ٤[
  



 

 ١٢

إن جميــع األمــور المتعلقــة بتــراخيص األعمــال، » مجلــس الــشورى اإلســالمي«ًوفقــا لمرســوم ]. ٥[
، سـيجري تنفيـذها من قبيل تلقي الطلبات والرد على االستعالمات والموافقات وإصـدار التـراخيص

 ٢١يبدأ في ( هجري شمسي ١٤٠١ًجميعها حصرا عبر البوابة الوطنية للتراخيص، مع مطلع عام 
  ).٢٠٢٢مارس / آذار

  
  .٤٧نهج البالغة، الرسالة ] ٦[
  
  .»مكارم األخالق«الصحيفة السجادية، دعاء ] ٧[
  
  .٣٠/٠٧/١٩٩٩يقصد خطبتي صالة الجمعة في طهران، ] ٨[
  
 .٥٣ة، الرسالة نهج البالغ] ٩[


