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  فرصةٌ فريدة لتقوية أسس البالداالنتخابات
  طهران: املكان

   يوم القدس العاملي أمري املؤمنني واإلمامذكرى استشهاد : املناسبة
  .م٢/٥/٢٠٢١.   هـ١٩/٩/١٤٤٢.   م١٢/٢/١٤٠٠: الزمان

  
  
  

يلة القدر القمة لشهر  حيث أشار مساحته إىل كون ل٢/٥/٢٠٢١ يوم األحد ألقاها  اليتاملتلفزة كلمة اإلمام اخلامنئي
رمضان، وأكّد على ضرورة االهتمام بدعم العمال، كما حتدث حول الدور الذي يلعبه املعلّمون مبناسبة حلول عيد 

وحول التسجيل الصويت لتصرحيات بعض املسؤولني اإليرانيني اليت عرضتها وسائل إعالم معارضة . املعلم يف إيران
م األخرية، عبر قائد الثورة اإلسالمية عن استغرابه وأسفه من هذا الكالم، وطالب للجمهورية اإلسالمية يف األيا

  . بشدة من التأثري املعنوي إليران وعناصرها يف املنطقةاستاءوابعدم تكرار اخلطاب العدائي من األعداء الذين 
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .مد وآله الطيبني الطاهرين، والسيما بقية اهللا يف األرضنياحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حم

 .السالم على أمري املؤمنني وإمام املتقني وأفضل الوصيني وحجة رب العاملني ورمحة اهللا وبركاته
 

 أيام الضيافة اإلهلية، واالستعداد لنيل الرمحة اإلهلية
أن نغتنم الفرصة الفريدة ] جيب. [ولقد وصلنا إىل هذه القمة. اركةقمة شهر رمضان هي أيام القدر وليايل القدر املب

هذا شهر الضيافة اإلهلية، وأفضل الضيافات اإلهلية هي يف هذه . للتوسل والتضرع والدعاء والطلب من رب العامل
وا، كلّها ضيافات اهللا هذا الدعاء الذي تقرؤونه، هذا التوسل الذي تفعلونه، هذه الدمعة اليت تذرف. األيام املباركة

اعرفوا قدرها وادعوا ألنفسكم ولكل إخوتكم يف الدين والوطن واتمع، واسألوا اهللا، واطلبوا . اليت أُعطيت لكم
 .مطمئنني منه اإلجابة

ليس هناك أي . ورد يف الرواية أنه عندما تدعون، جيب أن يكون لديكم اطمئنان أن هذا الدعاء سوف يستجاب
. أحياناً ال يكون إناؤنا جاهزاً لتلقي ذلك اللطف والرمحة اإلهلية] لكن. [إنه الكرم احملض. انب اهللاقصور من ج

بقيت ليلتان من ليايل القدر، . لنسع أن نعد أنفسنا لتلقي الرمحة اإلهلية باالستغفار، ومبزيد من التوجه والتضرع
 .ها األعزاء الذين تسمعون وتشاهدونأنا أيضاً أسألكم الدعاء مجيعاً، أي. فلنقدر ذلك

 مث سأقول بضع - صلوات اهللا وسالمه عليه -حسناً، يف بداية حديثنا اليوم أتوجه حبديث خمتصر حمبةً ملوىل املتقني 
كلمات مبناسبة عيد املعلم وعيد العمال، وبضع كلمات حول املعلمني األعزاء، وبضع كلمات حول العمال 

 .األعزاء، إن شاء اهللا



 

 ٢ 

 
 )ع(اإلمامة املعنوية والسامية ألمري املؤمنني 

 وتعريف شخصية هذا العظيم إحدى املراحل هي مرحلة اإلمامة - عليه الصالة والسالم - يف ما خيص أمري املؤمنني 
ل ليس هذا املقصود، ب. اإلمامة ال تعين رئاسة الدين والدنيا وهذا الكالم الذي نقوله عن اإلمامة. لذلك العظيم

 ).١٢٤البقرة، (} ِإني جاِعلُك ِللناِس ِإماما{): ع( للنيب إبراهيم - تعاىل -اإلمامة اليت قاهلا اهللا 
وِمن {: يف جواب اهللا يقول) ع(، ألنه )ع(؟ هذا بال شك يف زمن ِكبِر إبراهيم )ع(حسناً، مىت قيل هذا إلبراهيم 

الْحمد ِللَِّه {هي يف مرحلة شيخوخته؛ ) ع(وذرية النيب إبراهيم . لديه ذرية) ع(واضح أنه ). ١٢٤البقرة، (} ذُريِتي
اقحِإساِعيلَ ومِر ِإسلَى الِْكبِلي ع بهيف مرحلة الشباب ومنتصف العمر وحىت ) ع(النيب ). ٣٩إبراهيم، (} الَِّذي و

، )ع(فهذه اإلمامة مرتبطة بأواخر احلياة للنيب إبراهيم . االبن كان يف اية املطاف. يف أوائل كهولته مل يكن لديه ولد
ال شك يف ذلك، ولكن . كان نبياً منذ عقود قبل ذلك، واألنبياء هم رؤساء الدين والدنيا) ع(يف حني أن إبراهيم 

مسألة . إذن، هذه اإلمامة مرحلة أخرى، إا شيء أمسى، إا أمر معنوي.  الحقاً- تعاىل -هذه اإلمامة أعطاها اهللا 
: يف مىن أمام حشود الناس) ع(هذا ما نادى به اإلمام الصادق . اإلمامة ال ميكن قياسها ووزا مبوازيننا العرفية هذه

 ].املقصود[اإلمام هو بذلك املعىن . كان النيب إماماً). ١(»ِإنَّ رسولَ اهللا كان اإلمام«
) ع(اآلن، بصرف النظر عن املعصومني .  عن إدراكناحسناً، إا مقام ساٍم وعاٍل، ولإلنصاف إنّ فهمها خارج

رمبا يوجد أشخاص يف عصرنا، وهناك أشخاص من . أنفسهم، كان هناك خنب وعظماء بلغوا املفاهيم العالية لإلمامة
جواد آغا ملكي التربيزي، املرحوم احلاج مريزا ] مثل. [قبلنا أيضاً، وقد مسعنا أمساءهم أو رأينا آثارهم من بعيد

ومقام اإلمامة ) ع(الذي رحل عن الدنيا قبل حنو مئة عام تقريباً، كتب يف كتاب املراقبات كالماً حول أمري املؤمنني 
 .حنن ال نستطيع الوصول إىل هذه األشياء. هذا
 

 يف املعايري الدنيوية) ع(الشخصية الفريدة ألمري املؤمنني 
أيضاً شخصية فريدة وفقاً للمعايري الدنيوية ) ع(املهمة جداً أمري املؤمنني بغض النظر عن هذه املرتبة املعنوية العالية و

لعلّه ال متكن اإلشارة إىل أي شخص آخر ذه اخلصوصيات اليت عند أمري ) ص(فبعد النيب األكرم . والبشرية
ريون هم الذين حيبونه من غري وأتباعه وغري أتباعه، فكث) ع(لذلك، ترون أنّ لديهم حباً ألمري املؤمنني ). ع(املؤمنني 

أولئك الذين عرفوه مثالً ويدركون املفاهيم املتعلقة . الشيعة، وغري املسلمني، وغري املتدينني بأي دين، وما إىل ذلك
بسبب اخلصوصيات املوجودة يف هذا ] وهذا[ذا الرجل العظيم لديهم يريدون ذلك اإلمام، وحيبون ذلك اإلمام، 

رزها، يف املقام األول، عدالة ذلك العظيم، تلك العدالة غري املتساهلة، والشاملة، ومن دون أي الرجل العظيم، وأب
أو ذلك الزهد، وأنه ال يكترث للدنيا ... استنسابية، هذه العدالة العجيبة والغريبة اليت حيار املرء حقاً حني مساعها

س إىل النمو والترقي املادي والروحي، لكنه مل يكن هذا الرجل العظيم الذي كان يعمر الدنيا، ويقود النا. لشخصه
أو شجاعة ذلك العظيم، القلب الرحيم لذلك العظيم جتاه الضعفاء، العزم . وما رِوي عنه حمير حقاً. يريد لنفسه شيئاً

حبر من  كالمه - الراسخ لذلك العظيم جتاه املتغطرسني والظاملني واملستكربين وتضحيته يف طريق احلق وحبر حكمته 



 

 ٣ 

حقاً هناك أشياء عجيبة يف حياة هذا العظيم، وقد اجتمعت هذه الصفات العجيبة ... -احلكمة وفعله جبل ثابت 
 .، وقد اعترف ا أعداؤه أيضاً، ولكن ال يوجد جمال ألقوهلا اآلن]فيه[والغريبة 

اهللا هو الذي عظّمه، «: رية وعجيبةبسوء، قال مجلة حم) ع(قال عروة بن الزبري البنه الذي حتدث عن اإلمام ] مثالً[
، مع أن عائلة الزبري، وخباصة أبناء عبد اهللا بن الزبري، كانوا سيئني أصالً »ومهما يفعلون، فإن علوه ورشاده سيزداد

حسناً، هذا يف ما خيص هذا العظيم، ويف هذه اخلصوصيات كلها أيضاً يكون هذا العظيم يف ). ع(مع أمري املؤمنني 
وهي اليت جيب أن جنعلها قدوة . وهو ما يعين أن هذه اخلصوصيات موجودة فيه مبنتهى الكثرة والتألّق. الذروة الكم

 .لنا
 

 )ع(السعي إىل التقدم، واالقتداء باخلصوصيات الشخصية ألمري املؤمنني 
 أن يقتدي يف هذه سواء على املستوى الشخصي، جيب على املرء. بالطبع، حنن متأخرون كثرياً يف هذه ااالت

حسناً، احلكومة اليوم بيد أتباع أمري . اخلصوصيات ذا العظيم ويتبعه، أو على مستوى اآلداب ملمارسة احلكم
ال بد أن نراعي األسلوب نفسه، الطريقة نفسها، اخلصوصيات نفسها، العدالة نفسها، الشجاعة ). ع(املؤمنني 

جيب أن حناول ونسعى إىل املضي قدماً يف هذه . وبالطبع حنن متأخروننفسها، الزهد نفسه يف أفعالنا وسلوكنا، 
 .ااالت

 
 ومحاسته للشهادة) ع(منوذج من تضحية أمري املؤمنني 

. ومحاسته للشهادة) ع(حسناً، ألن اليوم التاسع عشر هو يوم ضربة هذا العظيم، أقول مجلة عن تضحية هذا اإلمام 
أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا {إنه عندما نزلت آية ) ع(يقول اإلمام .  من ج البالغة١٥٦اخلطبة . هذه من ج البالغة

بيننا، هذه ) ص(، وأُثري موضوع الفتنة، أدركت أنه ما دام النيب )٢العنكبوت، (} أَنْ يقُولُوا َآمنا وهم لَا يفْتنونَ
كالم ) ص(، وسألته، وكان للنيب )ص(لقد حتدثت إىل النيب ). ص (الفتنة لن حتدث، هذه الفتنة هي ملا بعد الرسول

 .مذكور يف تلك اخلطبة طبعاً) ص(أيضاً، وكالم النيب 
، تلميذه األفضل، يبدو أن احلماسة والشوق )ع(هذه األمور ألمري املؤمنني ) ص(عندما يقول الرسول األكرم 

: مجلة سأقرؤها لكم) ص(، فيقول للنيب )ع(ان عند اإلمام للشعور بالتكليف واإلحساس باملسؤولية تصل إىل اهليج
أوليس قد قلت يل يوم أحد حني استشهد من استشهد من املسلمني، وحيزت عني الشهادة، : فقلت يا رسول اهللا«

 .»فشق ذلك علي، فقلت يل أبشر فإن الشهادة من ورائك
 تتذكر أنه يف يوم أحد، عندما استشهد محزة،  يا رسول اهللا، هل- اآلن بلساننا - ) ص(قلت للنيب : فيقول

واستشهد بعض أصدقائنا ومل أستشهد مع كل تلك اجلراح اليت أصابتين، كان ذلك صعباً جداً علي أن أختلف عن 
فشق ذلك علي «هل تذكر؟ . الركب ومل أستشهد، فالتفت وقلت يل أنْ عزيزي علي، أبشر، سوف تستشهد أيضاً

إن الشهادة من ! يف ذلك اليوم، أخربتين بشرى لك يا عزيزي علي). ٢(»إنّ الشهادة من ورائكفَقُلت يل أَبِشر 
فَقالَ يل إنَّ ذِلك «حسناً واآلن قد مرت سنوات، فلماذا مل أستشهد؟ : كأنّ اإلمام يسأل. ورائك وسوف تستشهد



 

 ٤ 

فكيف : مث قال. ، سوف تستشهدعزيزي علي، هذا صحيح: هذا القول) ص(رداً على هذا قال الرسول . »لَكذِلك
صربك؟ اآلن وقد صار مصريك الشهادة فكيف صربك على الشهادة؟ حسناً، االستشهاد يف ساحة املعركة ليس أمراً 

. لنفترض، على سبيل املثال، أن رجالً أُصيب برمح أو سيف يف ذلك اليوم، اليوم يصاب برصاصة ويستشهد. صعباً
استشهد .  ساحات القتال العظيمة التالية حيث يتحمل اإلنسان املصاعب مهم جداًاالستشهاد يف. ليس أمراً مهماً
فكيف ): ص(لذلك، قال النيب . بعد مرحلة صعبة، وذلك يف احملراب، وبتلك الطريقة الصعبة) ع(أمري املؤمنني 

ا من مواطن صربك؟ عندما تصري الشهادة من نصيبك، كيف ستصرب على االستشهاد؟ فقلت يا رسول اهللا ليس هذ
ولكن من «. اإلنسان يصرب على األمر غري املرغوب فيه. الصرب يكون على األمر املر. هذا ليس مكاناً للصرب. الصرب

هذا الطلب .  اهللارهذا من أحد األماكن اليت ينبغي لإلنسان أن يبشر فيها نفسه ويشك. » والشكریمواطن البشر
إىل هذا املقصد يف مثل الليلة املاضية، عندما ) ع(، وقد وصل اإلمام )ع(لالستشهاد هو خصوصية أمري املؤمنني 

. هذه الشهادة جاءت من الضربة اليت حدثت ا. »دمت واهللا أركان اهلدى وقُتل علي املرتضى«: ارتفعت صرخة
 . صلوات اهللا عليهملاضية،الليلة ا) ع(جرى ذلك ألمري املؤمنني 

 
 يف وقتنا احلاضر) ع(  للمقتدين بأمري املؤمننيمناذج

 الشكر هللا أن رجاالً مضحني كانوا وما زالوا يف زماننا، ورأينا كثرياً من األشخاص الذين اقتدوا بأمري املؤمنني حسناً،
 -كانوا عاشقني للشهادة، كانوا يسعون للشهادة، كانت لديهم أمنية الشهادة، واهللا . يف هذا الصدد واتبعوه) ع(

هذا العظيم قال ألصدقائه .  كان قد هدده األعداء بأننا سنقتلكليماينالشهيد س. دة من نصيبهم جعل الشها-تعاىل 
نسأل اهللا، إن ! إم يهددونين ا. إم يهددونين بالشيء الذي أحبث عنه يف اجلبال والصحاري والوعور واملرتفعات

 . العظيمة، إن شاء اهللاملزيةني الذين يتمتعون ذه شاء اهللا، أن جيعلنا من أتباع هذا الطريق لنسلكه، وأن جيعلنا ب
 

  البارزة واملهمة للشهيد مطهريالسمات
 
 إنتاج الفكر ونشره مع التسلّط يف القضايا الفكرية. ١
) مرتضى( عن يوم املعلم، فيصادف يوم املعلم يف اجلمهورية اإلسالمية يوم استشهاد املعلم العظيم الشهيد أما

 معلمو احلوزات العلمية -هناك خصوصية للشهيد مطهري جيب أن يقتدي ا حقاً املعلمون مجيعاً ). رض(مطهري 
 . هلمقدوة وجيب أن تكون - أو اجلامعات أو املدارس والتربية والتعليم 

، كان لديه  الشهيد مطهري كان رجالً عاِلماً، كان رجالً متفكّراً، كان حقاً عاِلماً، كان فيلسوفاً، كان فقيهاًحسناً،
العظيم، ولكن تلك اخلصوصية املهمة ] الرجل[كانت هذه اخلصوصيات يف هذا . تسلّط كامل يف القضايا الفكرية

 .نشر الفكر مهم جداً.  أيضاًرهللغاية واخلاصة به كانت أنه كان ينتج الفكر وينش



 

 ٥ 

كر دائماً، وحريصاً دائماً على نشر كان يف. حنن شاهدنا ذلك. مل يكن لديه هدوء وسكون.  العظيم كان ال يهدأهذا
وكان قد بدأ جهاداً برجمياً بكل ما للكلمة من معىن لسنوات . الفكر الصحيح والفكر املتقن والعميق بني خماطبيه

 . ويتصادم معها ويتغلّب عليهاصدره،كان يواجه األمواج املهامجة، ويلتحم معها ب. مديدة
رية املاركسية والشرقية فقط، سواء الشرقية أو الغربية، سواء الفكر املاركسي  تكن القضية املهمة له األمواج الفكمل

بالطبع، شهدنا . املرء إىل كتب ذلك العظيم] ينظر[عندما ... أو الليربايل السائد يف الغرب، كان يواجهها كلّها
 .أنشطته من كثب أيضاً

 
 احتياجات اتمعإرشاد املخاطب وتقريب القابليات الفكرية والعلمية من . ٢

كان الشهيد مطهري عارفاً .  يهدي خماطبه ويضفي عليه يف مسري الفكر الصحيح الطمأنينةَ والسكينةَكان
كان لديه التراث العلمي . مل يتعطّل عن العمل أبداً. باملسؤولية، كان ذا توجه تكليفي، كان لديه حقاً هم الواجب

 إىل خماطبيه، سواء يف صفوف الدراسة يف اجلامعة، كلّهمن الذخر، وقدمه ألسالفه، وقد أضاف إليه أيضاً الكثري 
 أو يف املكتوبات، - عندما كان يذهب إىل قم حيث لديه صفوف درس يف حوزة قم -وخالل زمن قصري يف احلوزة 

 .قاءات املختلفةأو يف احملاضرات اليت كان قد ألقاها يف اللقاءات اجلامعية والطالبية الكثرية واملتعددة ويف الل
املهم أنه كان . وكان ينقلها إىل اجليل الالحق.  أي حال، كان هذا هو الوضع الفكري والعملي هلذا العظيمعلى

أي كانت أولويات . يقرب ويوجه قابليات اال الفكري واال العلمي كلها حنو املرحلة املطلوبة ومتطلّبات اتمع
 الفكرية للمجتمع، ويعرفها جيداً، ولإلنصاف، كان يشخصها تر، وجيد األولوياكان ينظ. اتمع معيار سعيه

حسناً، جيب أن يضع اتمع القيم ملعلّمينا األعزاء . جيداً، ويوجه هذه القابليات الفكرية كلها حنو هذه األولويات
 .هذا كله يف إطار عملهم

 
  املدخرات العلمية إىل اجليل املقبلنقل
 

 كر املخاطب، واملسؤولية الثّقيلة على املعلّمني فوصون
عليه أن ينقلها إىل اجليل املقبل .  املعلم هو نقل املدخرات العلمية والتراث العلمي للبشرية إىل اجليل املقبلعمل

هذه إىل ] شيئاً[بأمانة تامة، وبكلّ قدرة ومهارة، وأن يعد خماطبيه وتالميذه ليصريوا من أهل الفكر ويضيفوا 
هذا جيب . إا مسؤولية ثقيلة وتتطلب إحساساً كبرياً باملسؤولية. علمهذه من إحدى املهمات املُهمة للم. املدخرات

كذلك على املعلمني االنتباه، وهذه إحدى املسؤوليات املهمة للمعلمني الذين عليهم أن يصونوا . أن يكون هم املعلم
 . األمرهذا كما كان الشهيد مطهري يفعل -باب والطلبة وغريهم  الطالب والتالميذ والش-فكر خماطبيهم 

  
  ضباطٌ لتقدم البالد وإميام ذا الدوراملعلمون
يف املاضي، مل يتوفّر بالتأكيد هذا القدر .  حلسن احلظ، إمكانية التعليم موجودة بصورة واسعة اليوم يف بلدناحسناً،

اليوم، بربكة الثورة اإلسالمية، بربكة . يعاً للشباب والفتية وحىت األطفالمن إمكانية التعليم يف أحناء البالد مج



 

 ٦ 

هذه اإلمكانية متاحة للمعلمني، ومعلمونا األعزاء هم جزء مهم من هذه . ةاجلمهورية اإلسالمية، هذه اإلمكانية متاح
عدد املعلمني وعلمهم العايل هذا يعين حقاً أن إمكانية التعليم، حبمد اهللا، قد اكتسبت غىن بزيادة . اإلمكانات

 .لذلك، ميكننا القول إن املعلمني هم ضباط فيلق لتقدم البالد. واستعدادام
.  أردنا تشبيه احلركة العامة لتقدم البالد حبركة فيلٍق، فإن الضباط الشباب يف هذه اموعة هم املعلمون األعزاءإذا

 قلت اآلن املعلمني الشباب، ألن العديد من معلّمينا اليوم هم من حسناً لقد. جيب أن يؤمنوا هم أنفسهم ذا الدور
 وكادحون وفاعلون، وقد اجتهدوا لسنوات طويلة وال يتخلّون عن مهنة سنالشباب، وإلّا فهناك معلّمون كبار يف ال

يف . قدم السنمن كثرة اهتمامهم مبهنة التعليم، ال يسلخون قلوم عنها، ويظلون يعملون ا، حىت مع ت. التعليم
ذا الدور احليوي واملهم احلال سيشعرون ةعندما يؤمنون، هم بطبيع. النهاية، جيب أن يؤمن املعلمون أنفسهم 

 .باملسؤولية باملقدار نفسه
 

  املستمر والدائم للمعلّمني ملواجهة اهلجمة الفكرية لألعداء على الشباباجلهاد
نا قلّما تعرض الشباب والناشئة للتهديد واهلجمة الفكرية واألخالقية ذه  اآلخر هلذه الصفحة أنه يف بلدالوجه

هذه اهلجمة اليوم ] لكن[بالطبع، خالل النظام البهلوي، أوجد هذه اهلجمة مسؤولو البالد أنفسهم، . الطريقة
مة من جهة، ومن جهة  لدى معلّمينا تلك القابليات العظيطبعاً. موجودة عرب األجانب، عرب األعداء، عرب املنحرفني

بني هاتني عليهم أن حيملوا على عاتقهم جهاداً مستمراً ودائماً وحقيقياً . أخرى هم يواجهون هذا اهلجوم الشامل
 يفجيب أن يقوموا على عمل يقرب املتساقطات من الصفر ويضع اإلنباتات . وأن جياهدوا باملعىن احلقيقي للكلمة

 .أعلى مستوى
 

 ملختلفة جتاه املعلّمني والتعريف مبكانتهم العالية األقسام امسؤولية
. مجيعنا مكلّفون جتاه جمتمع املعلمني، ولدينا مسؤولية كبرية.  اآلخرون أيضاً مكلّفون حقاً جتاه جمتمع املعلمنيبالطبع

أؤكد أن لقد أكدت هذه القضية يف عدد من خطابايت، وما زلت . القضية الرئيسية هي رفع املكانة ملهنة التعليم
 . وجيب أن يتحول هذا إىل ثقافة عامةميع،علينا أن نفهم ذلك للج. مكانة املعلم عالية

مهنة . مكانة املعلم جيب أن تصري معروفة.  ما خيص العامل هذه املسألة نفسها موجودة أيضاً، وسأحتدث عن ذلكيف
لتعليم أن تؤدي دوراً، وعلى األجهزة الثقافية على التربية ا. التعليم عمل عظيم جداً، عمل مهم جداً وقيم للغاية

طبعاً حلّ .  مجيعاً هو تعريف الناس باملكانة الرفيعة للمعلمؤالءجيب أن يكون اهلدف هل. والتبليغية أن تؤدي دوراً
لس جم«العقدة املعيشية هو أيضاً مهمة ضرورية جداً ومهمة للغاية، وجيب إجنازها، وهي أساساً على عاتق احلكومة و

 .»الشورى اإلسالمي
كان برناجماً من بعد، ولكن . حسناً كان لدينا برنامج جيد يف يوم العمال العام املاضي...  موضوع يوم العمالبشأن

استمعنا . حتدثنا إىل كلٍّ من العمال ورواد األعمال. كان هناك اتصال متلفز مع مراكز صناعية وعمالية متعددة
هذا العام، لألسف، بسبب االنتشار .  جيداً جداً وال ينسىملاضيكان لقاؤنا العام ا. ةلكالمهم وقلنا هلم أشياء عد



 

 ٧ 

أي مل يكن من املمكن للعمال أن جيتمعوا يف مكان واحد، . األخري هلذا الفريوس املنحوس، مل تتوفر اإلمكانية هلذا
 على ما يبدو سإلجنليزية هلذا الفريووكما يقولون، إنّ خطر هذا النوع من التابعية ا. ونتحدث معهم، حىت من بعد

 !أعلى من األنواع األخرى
هي أنين سأحتدث حول دعم ] أخرى[وهناك مسألة .  خبصوص العامل هناك مسألة هي أن نرى ما شأن العاملحسناً

سأقول مجلتني أو ثالثاً حول كلٍّ . وهناك مسألة أيضاً هي حول إجياد العمل وإجياد فرص العمل والعمل. العمال
 .منها

 
 الركيزة األساسية لإلنتاج واقتصاد البالد: العمال

قبل يد العامل، ) ص(رسول اهللا ). ص( ورسوله – تعاىل -يف مدح العامل، فيكفي أن يده هي اليد اليت حيبها اهللا  أما
إنّ اتمع العمايل له حق كبري يف عنق أفراد اتمع كلهم، ألنه يف اقتصاد . قيمة العامل] إلدراك[وهذا يكفي 

وال يعتمد على هذا أو ذاك، وال يعتمد على اخلارج يف القضايا  ميهمستقل حموري اإلنتاج، ويريد أن يقف على قد
من أهم األدوار دور العامل، فهو الركيزة . األساسية لالقتصاد، يف مثل هذا االقتصاد، يلعب العامل دوراً رئيسياً

ويف النتيجة، العامل  مل،يعتمد االقتصاد املستقل على اإلنتاج احمللي، فيما يعتمد اإلنتاج احمللي على العا. األساسية
كما . هذا الدور أيضاً من األدوار اليت جيب على الناس االنتباه إليها، وأن تصري ثقافة عامة. هو الركيزة األساسية

 .قلنا عن املعلمني، جيب أن تعمل وسائل اإلعالم واملؤسسات الثقافية والدعائية يف هذه ااالت أيضاً
 

ال يف اجلمهوراحلقة العظيم للعمة اإلسالميي 
السبب أنه يف اجلمهورية اإلسالمية، منذ .  يف اجلمهورية اإلسالمية، حقوق العمال أكرب من أي مكان آخربالطبع،

البداية األوىل لتأسيس هذا النظام، سعى األعداء واألجانب واملسيئون إىل حتريض الطبقة العاملة ضد اجلمهورية 
الطبقة العاملة وقفت بصالبة، وقفت يف خدمة النظام، وقفت إىل ] لكن[ة، لقد تعرضوا إلغراءات شديد. اإلسالمية

لديهم هذا احلق العظيم على . كان هلم احلضور باملعىن احلقيقي للكلمة» الدفاع املقدس«جانب النظام، ويف 
 .»الدفاع املقدس«بعض عمالنا األعزاء ضحوا بأرواحهم يف . اجلمهورية اإلسالمية

 
 اره وبركاتهآث:  العمالدعم
كان شعارنا .  قضية دعم العمال مهمة للغاية، وقد أكّدت دائماً هذا يف ما قلته عن العمال، وال أزال أفعله اليوملكن

إذا . حسناً، من أهم األنواع لدعم اإلنتاج دعم العمال ومساندم). ٣(»اإلنتاج والدعم وإزالة املوانع«: هذا العام
بالطبع، . هذا نوع مهم من الدعم.  الوطين للبلد، جيب علينا دعم العمالجلبلد، اإلنتاأردنا دعم اإلنتاج احمللي ل

أي إذا كان عامل بلد ما فعاالً ونشيطاً . جيب أن نلتفت إىل أن محاية العامل هي يف الواقع محاية للثروة الوطنية
لذلك، .  توجد له االقتدارة، وهذه الثروويعمل جيداً، حيرز هذا البلد ثروة وطنية وهذه الثروة تصنع له ماء الوجه

 .إذا دعمت العامل، هذه هي آثاره وبركاته. جيلب العمال االستقالل إىل البالد واالقتدار وماء الوجه
 



 

 ٨ 

  دعم العمالأنواع
 
 تعليم املهارات. ١

عام أو عامني مبا يتناسب  محاية العمال اليت نقوهلا ليست فقط أن نرفع مثالً احلد األدىن لألجور هلؤالء كل بالطبع،
األول هو مسألة تعليمهم . ولكن هناك أشكال أخرى جيب أخذها باالعتبار. هذا نوع من الدعم. مع التضخم

 سواء كانوا عماالً صناعيني أو - املهارات لعمالنا يمال بد من التخطيط املوسع حىت نتمكن من تعل. املهارات
ع مستوى مهارام، ورفع مستوى ختصصهم، وهو أمر مفيد للغاية هلم  ورف- زراعيني، وأنواع العمال مجيعاً 

 .هذا نوع من الدعم. وكذلك يضفي اجلودة على العمل وجيعله ذا قيمة
 
 التأمني والرعاية الصحية. ٢

جية هلم إن التأمني للعمال والرعاية الصحية والعال.  التأمني والرعاية الصحية هي أيضاً قضية مهمة يف دعمهممسألة
على اجلميع االمتثال، وأن يكون هذا من القضايا الرئيسية . أمر الزم وهو بالطبع ملحوظ يف بعض املؤسسات العامة

 .يف املوضوع العمايل
 
٣ .األمان الوظيفي 

أي جيب ألّا يقلق العامل من بقاء عمله أو .  األمان الوظيفي وضمانة حفظ العمل هي أيضاً من أنواع الدعممسألة
 سأشري إليها -هذا واحد من األسباب الرئيسية اليت جتعلنا نشعر حبساسية شديدة بشأن إغالق املصانع . لبه منهس

 . إذ جيب أنْ يتمتع العامل بأمان وظيفي وأنْ يعرف أنّ عمله ووظيفته مضمونان–الحقاً جبملة 
 
 املسكن. ٤

. جزء كبري من دخل العمال على استئجار املسكناليوم، جيري إنفاق .  أخرى هي سكن العمال، وهو أمر مهمقضية
قد أدرج هذا يف » جملس الشورى اإلسالمي«بالطبع، مسعت أن . جيب أن نفكر بصورة أساسية يف سكن العمال

 . ومتّ جيداً وحتقّق، سيكون ذلك دعماً كبرياًهللا،امليزانية هلذا العام، فإذا ما كان األمر على هذا النحو، إن شاء ا
 
 د عالقة منطقية وعادلة بني العامل وصاحب العمل واحلكومةإجيا. ٥

إجياد عالقة عادلة، هذا أيضاً .  آخر هو إقامة عالقة منطقية وعادلة عامة بني العامل وصاحب العمل واحلكومةدعم
 .وهذا بالطبع من مسؤوليات وزارة العمل اليت جيب أن تعمل يف هذه ااالت. دعم للعمال

 أخرى جيب التطرق إليها يف باب العمل والعمال هي خلق فرص العمل وإجياد الوظائف، وهي  قضية مهمةهناك
فإذا كان لدى احلكومات التخطيط الصحيح خللق فرص العمل وتابعوا هذا التخطيط بعناية . مسألة مهمة أخرى

لعمل، نعتقد أن هذا  يف خلق فرص اصوانضباط، واستفادوا من إمكانات البالد وقدراا وقدرات القطاع اخلا
 ].القضية[النمو االقتصادي يعتمد على هذه . سيكون عوناً كبرياً القتصاد البالد ولتقدمها وصحة اقتصادها



 

 ٩ 

 
  االقتصادية واالجتماعية والسياسيةالربكات

 
  فرص العمل والعواقب السلبية للبطالةخللق
دية فحسب، بل له أيضاً بركات اجتماعية، فضالً عن  أن أقول إنّ خلق فرص العمل ليس له بركات اقتصاأريد

إن العمل نفسه والتوظيف للناس، وخاصة لألجيال الشابة، مصدر للنشاط واحلركة والشوق واحليوية . السياسية
 يعمل ويبذل اجلهد ويكون عمله لذيترون مدى البهجة والنشاط لدى العامل أو رجل األعمال ا. واالنتعاش

البطالة هي حجر األساس للفساد، وأرضيةٌ للتشاؤم واالفتراء، ولإلدمان، واالحنراف : قابلةالنقطة امل! ناجحاً
يف النتيجة، إن قضية العمل ليست جمرد قضية اقتصادية، بل إن خلق فرص . األخالقي، وحتى لالحنرافات األمنية

لى احلكومات أن تضع من أهم خططها ع.  شاملة األبعاد ومتعددة األوجه ومهمة للغايةضيةالعمل وخلق الوظائف ق
 .تلك من القضايا االقتصادية املنتظرة. جيب أن متتلك هذه الربامج. كيفية خلق فرص العمل

 
  املصانع ضربة لإلنتاج وخيانة الستقالل البالدإغالق

 رأينا تقارير حول لألسف، أُغلق عدد من املصانع، وقد.  هنا جيب أن أحذّر أولئك الذين تسببوا يف إغالق املصانعمث
بعض األشخاص يأخذون املصنع بإحدى الطرق ملصلحتهم . بعضها، واآلن صرنا نطّلع أكثر على بعضها اآلخر

 ما وحيولون معدات املصنع وآالته إىل نقود، مث ةاخلاصة، مث الستخدام أرض ذلك املصنع، يطردون العمال بطريق
ويلها إىل مبىن ويكتسبون قيمة مضافة باطلة وحمرمة يف هذا اال، حيتفظون باألرض حىت تسنح الفرصة املناسبة لتح

 مبعض الناس ال ينوون اخليانة وينوون السعي وراء مصاحله. سواء عرفوا ذلك أو مل يعرفوه، فهذا يف الواقع خيانة
. خيانة للشعب وللعمالإا خيانة الستقالل البالد، إا خيانة القتصاد البالد، إا . الشخصية فقط، لكن هذه خيانة

عندما يصري العامل متعطالً عن العمل ويتوقف املصنع عن العمل، جيب استرياد منتج ذلك . هذه ضربة لإلنتاج
 يف الواردات، وإضافة إىل أن املوارد املالية للبالد وموارد النقد وماملصنع، مث تظهر املشكالت نفسها اليت نواجهها الي

ترجع أيضاً إىل ] القضية[هذه . ب إىل اخلارج، سنواجه مشكالت احلظر وهذه األشياءاألجنيب للبلد جيب أن تذه
 .حقيقة أن بعض الناس عطّلوا الثروة الرئيسية للبالد، وهي ثروة اإلنتاج

 
  العمال وظلم املوظّفنيبطالة
ألنه عندما . أيضاً عن ذلك عندما يصري عدد كبري من العمال متعطلني عن العمل، يتعرض املوظفون للظلم فضالً

عندما تكون نسبة البطالة مرتفعة، ال يستفيد العامل بقدر . يزداد عرض العمالة، تنخفض قيمة عمله بصورة تلقائية
يف احلكومة األجهزة ذات .  ذات الصلة جبديةألجهزةجيب أن تفكر ا. مهمة للغاية] قضية[لذلك، هي . ما يستحق

 وزارة الصناعة ووزارة الزراعة وهذه الوزارات اليت تقوم على اإلنتاج، الصلة يف هذه احلالة هي بصورة رئيسية
هذا أحد . قد أشرت اآلن باختصار. طبعاً أبعاد هذه القضية أوسع من هذه]. الالزم[وينبغي أن تؤدي الدور 

 . من األحوال القتصاد البالد، وجيب التعامل مع أولئك الذين يغلقون األجهزة احلالية بأي حاللرئيسيةالربامج ا
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 : ورشات العمل الصغرية واملتوسطة يف البالدتفعيل

 
  طرق اإلنتاج للثّروة وخلق فرص العملمن

 أنّ ورشات العمل الصغرية - هو بالطبع رأي االقتصاديني؛ مسعنا وتعلمنا منهم -  األشياء اليت طلبتها سابقاً أحد
بالطبع ورشات العمل الكبرية مهمة للبلد، لكن التوسع . ن نشطةواملتوسطة احلجم يف أحناء البالد مجيعاً جيب أن تكو
 كلِّ مكان وكلَّ شخص مصدر ثروة للعموم وللطبقة املتوسطة يف ورشات العمل الصغرية واملتوسطة اليت تفيد يف

. اء البالدوللطبقة الفقرية، وإلجياد فرص العمل يف جوانب البالد وأحنائها مجيعاً اليت تتضمن آالف احلاالت يف أحن
 .جيب إحياء هؤالء

 
  احلقيقي لإلنتاج الوطين أجنح طريقة لتحييد احلظر ورفعهالتعزيز

 بالطبع ملدة -يف هذه األيام هناك حديث عن احلظر وأشياء من هذا القبيل ] ألن: [ شيء عن قضايا العملآخر
، يف رأينا، أفضل وأجنح طريقة لتحييد -طويلة، ولسنوات عدة قد أثريت قضية احلظر، وهذه األيام تطرح أيضاً 

إذا متكّنا من .  لتعزيز اإلنتاج الوطين-  احلقيقي داجله] بل[ ليس اجلهد الشعاري - احلظر هو هذا اجلهد احلقيقي 
تعزيز اإلنتاج الوطين بطريقة صحيحة، وتابعناه عرب التخطيط واملواظبة، اطمئنوا إىل حتييد العقوبات أوالً، مث معاجلتها 

 داخلية،أي عندما يرى الطرف اآلخر أن البلد مل يتعرض لضربة من احلظر، وصار نشطاً، وتزايدت جهوده ال. أيضاً
 .حسناً انتهت هذه املوضوعات. سيكون مضطراً إىل رفع العقوبات بنفسه

 
  فرصةٌ فريدة لتقوية أسس البالداالنتخابات

األوىل أن االنتخابات فرصة مهمة : نريد أن نوضح نقطتني. نتخابات جبملة إىل االنتخابات والقضايا املتعلّقة باالأشري
هذه قضية، وقضية أخرى هي أن . االنتخابات] املشاركة يف[باملعىن احلقيقي للكلمة وال ينبغي إحباط الناس عن 

دمر بالكلمات غري ان يرغبون يف على أولئك الذي.  والوعود اخلادعة، ودون أساسدية،االنتخابات ال جيب أن ت
املشاركة يف هذه احلملة االنتخابية أن يفكّروا باملعىن احلقيقي للكلمة ويعرضوا األعمال على الناس باملعىن احلقيقي 

 .للكلمة
ال شيء حيلّ حملّ االنتخابات يف البالد . أي هي فرصة ال ميكن تعويضها.  النقطة األوىل االنتخابات فرصة عادلةيف

االنتخابات هي حضور الشعب، وعندما يكون الناس حاضرين، ال ميكن ألي قوة . دار البالدويف تعزيز األسس القت
لذلك، إن الذين يشاركون يف االنتخابات . االنتخابات مظهر مهم من املظاهر حلضور الشعب. زعزعة النظام

 .ديعملون بالفعل من أجل اقتدار بلدهم ومحايته وأمنهم، ومن أجل مستقبل الوطن ومصري البال
 

  انتخابات سليمة يف أحناء اجلمهورية اإلسالمية مجيعاًإجراء
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جملس صيانة « من يسعى إىل إحباط الناس بتشويه االنتخابات، وتشويه العاملني يف االنتخابات، سواء يف هناك
ذ بداية الثورة لقد أجرينا عدداً من االنتخابات من. هذا خطأ. يشوهون عملهم. املوقّر أو األجهزة األخرى» الدستور

قد تكون هناك خمالفات طفيفة يف بعض األماكن . سليمة ومتت مجيعها بصورة - عشرات االنتخابات -حىت اليوم 
يف إحدى .  لكن مل يكن هلا أي تأثري يف نتائج االنتخابات، ألنين تابعت القضية- حدث هذا يف بعض احلاالت –

 أي كانت هناك أماكن جرى فيها تقدمي شكاوى بوقوع هذه - احلاالت اليت اشتكوا فيها، تابعنا القضايا 
 ومل يكن هناك أبداً انتهاك يعد خيانة أمانة أو قد أثّر يف -  وحققنا فيها، وأجرينا حتقيقاً جاداً تابعناها،االنتهاكات، و

هذه . كانت سليمةلقد كانت انتخاباتنا مصحوبة باألمانة و. نتيجة االنتخابات؛ مل حيدث ذلك مطلقاً يف انتخاباتنا
 .النقطة األوىل

 
  التجني يف االنتخاباتجتنب
إذا كان هلم ما يريدونه من !  هناك من يقبلون االنتخاب عندما تكون نتيجة االنتخابات هي ما يريدونهطبعاً

 يف أي االنتخابات، يروا سليمة ويقبلوا، وإذا مل تعجبهم، يتهمون االنتخابات ويتهمون أولئك الذين أجروها،
 وهي بالطبع اامات غري منصفة، وأعمال غب،، يثريون أعمال ش٢٠٠٩يف بعض األحيان، كما حدث عام . قسم

 .إذن، هذه قضية. هذا خطأ، أي ال ينبغي فعله. بعضهم كذلك. الشغب تلك جرمية
 

  إىل تقدمي برنامج وجتنب تصرحيات املرشحني اليت ال أساس هلااحلاجة
هي أن بعض الذين يدخلون السباق االنتخايب يدلون بتصرحيات ليست جيدة، كالم خمادع، تصرحيات  التالية املسألة

هكذا إم يدعون شيئاً، ويقولون شيئاً، دون التفكري أو حىت معرفة . ليس هلا أي دعائم فكرية أو تستند إىل برنامج
ال على دراية تامة بالعديد من إمكانات  يدخلون هذا اذينقد ال يكون العديد من اإلخوة ال. إمكانات البالد

ليس ] التصرفات[هذه . للبالد، ودون حساب صحيح، فيقولون شيئاً ما، ويقولون كالماً ما، ويقدمون الوعود
 بجيب أن يقدم الربنامج باملعىن احلقيقي للكلمة، وأن يكون على حنو يقره اخلرباء عندما ينظرون إىل خطا. جيدة

 .ث إىل الناس، أي يقرون يف قلوم أن هذا الكالم متقن وجيدشخص مرشح يتحد
 

  املرشحني الدستور يف االنتخاباتالتزام
حسناً من يريد أن يتوىل الرئاسة ويريد .  بعض األحيان، يقول بعضهم أشياء تظهر كأم ال يقبلون أساس الدستوريف

مل يكن مؤمناً ] إن[جيب أن يؤمن ذه كلها وإال . لدستورالترشح هلا عليه أن يؤمن باإلسالم وبصوت الشعب وبا
حنن نطالب ذا ونطالبهم . تسمع أحياناً كلمات ال تتناسب مع هذه الوظيفة املهمة. ا، فهو ال يستحق هذا املعىن

 .بشدة بالتزامه
 

ب تكرارهم كالم األعداءحرصاملسؤولني على جتن  
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ومسعنا أن وسائل . ويل الدولة هذه األيام، وهو مصدر استغراب وأسف سمع بعض الكالم من بعض مسؤطبعاً
يأسف املرء حقاً عندما يسمع هذه . اإلعالم املعادية واملعارضة للجمهورية اإلسالمية نشرت هذا الكالم أيضاً

 . لكالم أمريكاكراربعض هذا الكالم هو تكرار للكالم العدائي من أعدائنا، ت. املسائل
. مثالً أن األمريكيني مستاؤون جداً وغري راضني عن تأثري مجهورية إيران اإلسالمية يف املنطقة لسنوات افرضوا اآلن،

اغتالوا الشهيد . كانوا مستائني من الشهيد سليماين هلذا السبب. هلذا السبب» قوة القدس«كانوا مستائني من 
ال ينبغي أن . هورية اإلسالمية يف املنطقة يضر مأي شيء يكون عامالً للتأثري املعنوي للجم. سليماين هلذا السبب

 .أو شخص الشهيد سليماين» قوة القدس«سواء عن . نقول شيئاً يوحي بأننا نكرر كالمهم
 سياسة الدولة من جمموعة متنوعة من الربامج االقتصادية والعسكرية واالجتماعية والعلمية والثقافية، مبا يف تتكون

على اجلميع السعي . تشكّل سياسة البلد] الربامج والعالقات[جمموع هذه . ية واخلارجيةذلك العالقات الدبلوماس
 ينكر هذا القسم القسم اآلخر، وهذا ينكر ذلك، ألنه خطأ كبري، أنال معىن إطالقاً . معاً، وعليهم املضي قدماً معاً

 .وجيب ألّا يصدر عن مسؤول يف اجلمهورية اإلسالمية ومسؤويل اجلمهورية
 
 عاملٌ لتحقيق السياسة املُعزة للجمهورية اإلسالمية يف املنطقة»  القدسقوة«

" قوة القدس"حققت . هي العامل األكرب يف منع الدبلوماسية االنفعالية يف غريب آسيا» قوة القدس« إنّ لإلنصاف،
 .سياسةً مستقلةً للجمهورية اإلسالمية وسياسةً معزةً هلا يف غريب آسيا

 
 وسياستنا املستقلة...  الغربيني على تبعية اجلمهورية اإلسالمية وانفعاهلاإصرار

هذه هي .  يصرون على أن متيل السياسة اخلارجية للبالد إليهم وتكون حتت رايتهم، وذلك على شكل تبعيةالغربيون
رة الطويلة للعهد البهلوي، يف كلٍّ من أواخر فترة القاجار وخالل الفت. رغبة الغربيني، ألا كانت هكذا منذ سنني
 . اإلسالمية وأخرجت إيران من حتت اهليمنةثورةجاءت ال. كانت إيران حتت هيمنة السياسات الغربية

.  استمرار هيمنتهم السابقة على هذه البالد-  سواء أمريكا أو أوروبا - مدى أربعني عاماً، كان سعي الغربيني على
ة اإلسالمية عالقات مع الصني، يغضبون، وعندما تقيم عالقات سياسية أو لذلك، ترون أنه عندما تقيم اجلمهوري

ويضعون   عالقات مع جرياننا، يدخلون على اخلط، مةعندما نريد إقا. اقتصادية مع روسيا، يرتعجون ويغضبون
 .جرياننا املساكني الضعيفني حتت الضغط فيمنعوم

ة لدول عربية وأخرى جماورة، بل حىت كبار املسؤولني كانوا  هي احلاالت اليت شهدناها، وأعرف حاالت متعددهذه
ال ميكن . يريدون السفر إىل إيران، فذهب األمريكيون ومنعوهم لئلّا يسافروا، أي يعارضون أي حترك لدبلوماسيتنا

املنطقة  وعزة ومثابرة وقوة، وقد فعل بعضهم يف استقالليةجيب أن نتصرف ب. أن نتصرف بانفعال مقابل مبتغاهم
 .ذلك، وحبمد اهللا، وصلوا إىل نتيجة

 
  السياسة اخلارجية للدول كافّة يف اامع العليا ال وزارة اخلارجيةحتديد
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السياسة اخلارجية يف أحناء . السياسة اخلارجية ال تتحدد يف وزارة اخلارجية يف أي مكان يف العامل:  اجلميع هذافليعلم
إنّ اامع العليا واملسؤولني الرفيعي املستوى يف البالد هم من . مع العليا ال وزارة اخلارجيةالعامل مجيعاً تعود إىل اا

 .السياسة اخلارجية] حيددون[
. كلّا، وزارة اخلارجية هي املنفّذ.  تشارك وزارة اخلارجية فيها، لكن األمر ليس كأن يكون القرار تابعاً هلابالطبع،

ويكون » الس األعلى لألمن القومي«تتخذ القرارات يف : لشيء نفسه هنا يف بلدناا. السياسات اخلارجية] تنفّذ[
 . أن تنفّذها ومتضي ا بأساليبها اخلاصةاخلارجيةاملسؤولون مجيعاً حاضرين هناك، وعلى وزارة 

. ن حذرينعلينا أن نكو.  أي حال، جيب أال نتحدث بطريقة توحي أننا ال نؤمن بسياسات الدولة وال نقبلهاعلى
أمتىن جلميع املسؤولني يف . على حنو نسعد به العدو] أقوالنا[حقاً ينبغي ألّا تكون . احذروا من إسعاد العدو أيضاً

 اإلسالمية وبلدهم ووطنهم وشعبهم، أن يوفّقهم اهللا، إن شاء ريةالبالد الذين يرغبون فعالً أن خيدموا نظام اجلمهو
 .بأفضل وجه ممكناهللا، لكي يتمكّنوا من فعل ذلك 

 ملا فيه رضاه ونصرته، وإن شاء اهللا، سنكون قادرين على خوض هذا الطريق، ونسأل - تعاىل - أن يوفقنا اهللا نتمىن
الدعاء مهم جداً للوجود . يف هذه الليايل الدعاء مهم لتعجيل الفرج. اهللا أن يشملنا دعاُء ويل العصر، أرواحنا فداه

ذلك العظيم سيدعو لكم أيضاً عندما تدعون . ، سالم اهللا عليه وعجل اهللا فرجه وأرواحنا فداهاملبارك إلمام الزمان
نسأل اهللا أن يشملنا دعاُء ذلك العظيم، إن . له، وحضرته يدعو لكم أيضاً، ودعاء ذلك العظيم، دعاٌء مستجاب

 العظيم الذي نفتقد امناروح املطهرة إلمشاء اهللا، وأن يرضي عنا ويسعد األرواح الطيبة للشهداء العظماء، وال
 .حضوره حقّاً

 
 . عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم

 ـــــــــــــــــ
 .٤٦٦. ، ص٤. الكايف، ج. ١
 
 .٢٨٢. ، ص٤٢. حبار األنوار، ج. ٢
 
 .٢٠/٣/٢٠٢١من كلمته مبناسبة عيد النوروز، يف . ٣


