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  متهيد

  

مساحة السيد علي من املسلمني الذين يعيشون وسط األحداث الكربى كبريٍ اخلامنئي، هو إمام بالنسبة لعدد، 
عن  ارحيملون تصو ،مؤمنون بالقرآنمسلمون  ؛اإلسالميةيف مواجهة أعداء األمة  األمامي ويقفون يف اخلطّ

  .ةة األساسيباملفاهيم الديني والقيادة قد يعجز عن فهمه من ال خربة له وال عالقة اإلمامة

ة، يإسالم ةًشرعي حتمل يف طياا حقيقةً ة، بلدنيوي ليست جمرد زعامة أو رئاسة فإمامة هذا الفقيه
من الشروط واملواصفات الرفيعة، وإلّعلى جمموعة  اتفرض أن يكون صاحبها حائزاا كان طاغوت.  

 عرب صراعة وال نتيجة الغلبة يف اللعبة السياسي امفروض اهذه الزعامة واقع مل تكن ،وعلى هذا األساس
يف  وما تنطبق عليه ةالديني جراء اعتقاد هذه اجلماعة ااهدة مبعىن اإلمامة ما حتقّقتوإن ،القوى على السلطة

ة اليت تؤمن ا الديني والقيم املبادئ ته وأدائهه مثّل بشخصيألن ،اد اجلليل إمامكان هذا السيلقد و. ة الواقعساح
يصبح هذا اإلمام هنا الناطق و .على صعيد الشؤون املختلفة ،وتسعى لتطبيقها يف واقعها وحياا ،تلك اجلماعة

الرمسي وبراجمهفه بتطلّعاته وأهدا عن املشروع الديين .سالمملتزم باإل مسلم وعندها سريى أي جاعملًو ا 
نفسباع اه ملزمالقائد والسري على خطاه وطاعة أوامره وتوجيهاته هذا بات.  

ه قائد آمن باإلسالم واوألنمتزجت تعاليمه بروحه وكيانه، فإنه سيحمل يف حترميثّل  اكاته مشروع
أطروحة الدين اإلهلي يف هداية اوأاألطروحة  هذه وتسعى هذه الدراسة إىل الكشف عن. ةتمعات البشري 

ة هذه يوتنبع أمهّ. ات مجيع الشرائحة اتمع وحتديد مسؤوليها يف قيادك اإلمام اخلامنئي وِفقة اليت يتحراخلطّ
الدراسة من خلو ساحتنا الفكريتم الشاملة واخلطّ مبجال بناء الرؤية ة من هذه األحباث اليت ينبغي أنةة العام!  

هذا ه إىل وأبعدتنا عن التوج، ذا اال احليوي هتمامة العوامل اليت أدت إىل غياب االمن املهم معرف
يف  البعد األساسيحركتهدراسة و اإلمام اخلامنئية شخصي و ةالعامفمن شأن هذه املعرفة . اتنا جتاههامسؤولي
سأل عنه يوم ل ما نة اليت ستكون أورتباط بالوالية الشرعيق بتقوية االا يتعلّمإعادة النظر فيأن تساهم يف 

ة على املعامل األساسي ، وهو األهم،أن نتعرفو. املطلوب نسجامقاء ا إىل مستوى االاالرتيف و احلساب،
  :من خالل معرفة ،للمشروع الذي يقوده

١. ةأهدافه النهائي.  

 .ةيما يتفرع عنها من أهداف مرحل .٢

 .بات املشروع ومستلزماتهمتطلّ .٣
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 .ما أجنز حلد اآلن من مراحل املشروع .٤

 .العقبات اليت جيب التغلّب عليها .٥

  .شرحية أو فئة أو فرد اتق كلّات امللقاة على عاملسؤولي حتديد اأخريو .٦

يت العاملني أما التعرف على املبادئ اليت ينطلق منها هذا القائد املسدد، فسيكون له أكرب دور يف تثب
ة لفهم أفكاره وتوجهاته واملشاركة يف مهومه األساسي القواعد هذه املبادئ جذب اآلخرين؛ حيث متثّليف و

اتهوأولوي.  

 ة التغيريعملي لب نتعرف على وذلك حني ،ة هذه القيادة وطرازهاتظهر لنا نوعيولن مير وقت طويل ل
 ،اإلسالمياتمع  ثقافة القيم السامية يف دف إىل تثبيت ةة قيميمليوهي ع ؛اليت يقودها هذا اإلمام واإلصالح

 اوالقضاء على ما علق ت إىل احنطاطه وصريورته لعبةً ،ةمن قيم سلبيبيد األعداء أد.  

ا عظماء ال يقدر عليه إلّ ،وأكثرها دقّةً صعوبةً األعمال ه أشديدرك أن التغيري القيمي من عرف طبيعة
 االجتماعييف عمق الكيان  راسخةً تغيريها متجذّرةًإىل القيم اليت يسعون  تإذا كان اوخصوص ،دةالقيا

 إذا كان األصدقاء قلّةً، واملساعي طاقاا إلفشال هذه عمل بكلّكانت القوى العظمى املهيمنة تإذا وثقافته، و
  !اوالعاملون ضعافً

 جعلها ثقافةًبضرورة  امؤمن هذا القائد عاليتها، رأينالة، وضمان بقاء فألجل ترسيخ القيم البديهذا، و
  .صلبة إدارية سات قوية وبنيةمن خالل مؤس ويطبقها ميارسها الشعب

إنها التربية السياسيحيث ينبغي إمتام مكارم األخالق من خالل  .ةة وسياسة العباد حبسب الرؤية الديني
  .املتواصل ة بواسطة العمل السياسياملعنوي ، وتثبيت الفضائلةة العاماالجتماعياحلركة 
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لنهج القائد اخلامنئي ةاملبادئ النظري  

  

ى يدرك أنّ الدولة طويل حت يومنا هذا، ال حيتاج إىل وقت حتىاإلمام اخلامنئي منذ البداية ومن يتابع حركة 
ؤالولكن قد يربز هذا الس. ة يف خطّتهمبفهومها الواسع هي النقطة احملوري، ه طاملا كان هذا القائد فقيهاوهو أن 

، فلماذا مل نلحظ مثل هذه قبله ، كما فعل كثريون من الفقهاءاإلسالميةينهل من التراث العظيم للنصوص 
النقطة احملورية واضحةً جليبشقَّ ،ةً يف التاريخ الفقهييه الفكري كما حلظناها عند هذا الفقيه؟ ،والعملي  

ة ملفهوم الدولة وضرورة وجودها يف أن نرجع إىل األسس الفكريجابة عن هذا السؤال، لإل، من املهم
 اواضح اويلزم هلذا أن حندد تعريفً. ونبحث فيها عن سر هذا االختالف والتفاوت وأسبابه ،اتمع اإلنساينّ

ة للدولة حبسب الرؤية الدينيةاالجتماعي.  

عات البشريةً كبريةًأدرك الناس أنّ يف  ة،فمنذ أن تشكّلت التجمحادهم واجتماعهم قوهم من  اتمتكن
بتبع هذه التجربة، ضرورة وجود قيادة واحدة  ،وأدركوا. ا ال يقدرون عليه وهم فرادىإجناز الكثري مم
ت كلمتهم ى ال حيصل اهلرج واملرج والرتاع واالختالفجلماعتهم، حتالذي يذهب رحيهم ويشت.  

فاملزيد من القوة والتأثري . ةمن الرغبة يف زيادة حجم القوة والفاعلي االقيادة انطالقًفكان االجتماع و
فاق توحلفظ االجتماع، جيب توحيد القيادة اليت تكون مبثابة وحدة الرأي واال .جتماع واالتحاديستلزم اال

  .على املراد واملشتهى

 عرضةً ا، فقد كانت القيادة والزعامة دوممليالة للشرة اوإىل الطبيعة البشري احملوري وبالنظر إىل دورها
ة احلصول فمن خالهلا يرى الناس إمكاني ،ةجتماعياة أو رتبة للتمايز أكثر من أية موقعي ووسيلةً ،لالستغالل

  .المتيازات مبا ال حيصل يف غريهاعلى املكتسبات وا

بة القيادة قد غنموا بواسطتها أضعاف ة أنّ معظم الذين وصلوا إىل مرتأظهرت التجارب البشري
 .للحصول على املزيد من السلطة والقدرة هذه املكتسبات الطارئةأضعاف حقوقهم، فتمكّنوا من استغالل 

  .وهكذا

ي هذا التفاوت اهلائل يف السلطة واالمتيازات إىل تفعيل األهواء واألطماع  ومن الطبيعيأن يؤد
يف اتمع نوع جديد من التحركات واملنافسات، جتعل طاقاته يف معرض وحتريك الشهوات والرتوات؛ فينشأ 

أثرها بسبب  يعفوما أكثر اتمعات اليت هلكت وأُ. التناحر واخلصومات، وتسوقه حنو الزوال واالنقراض
األمم لزوال اتمعات و نّ العامل الرئيسيإولعلّنا نستطيع القول . الرتاعات والتقاتل على منصب القيادة
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ومن املتوقّع أن تستعر  .خلصومةوهالكها هو طبيعة العالقات اليت تقوم بني أفرادها على أساس العداء وا
ولكي ال تقع  .)كما حيدث عند موت الزعيم(عند مرحلة فراغ القيادة  ااخلالفات واملشاجرات وتزداد التهاب

تمعات البشرية قد جلأيف هذا األمر املهلك، فإنّ معظم اين ت إىل مبدأ أهون الشر)شر الفوضى وشر 
ل الذي انطلقت منه فيما يتعلّق بالقيادة القائمة على أساس تأمني املصاحل فتخلّت عن املبدأ األو ،)ستبداداال

تمعالعامة لكلّ أفراد ا.  

فيجب أن . ة تعتمد يف بداية تشكّلها مبدأ تنصيب القائد على أساس الكفاءةالتجمعات البشري كلّ
وغري ذلكصيد، زراعة، (على توحيد كلمتها وضمان حقوق مجيع املشاركني يف العمل  ايكون القائد قادر .(

تمع زراعيينبغي أن يكون الزعيم األعرف بطرق تقسيم املياه، واألقدر على ضبط األراضي، افإذا كان ا ،
، فإنّ قائده سيكون األقدر على اصيديّ اع جمتمعوإذا كان اتم. وحتديد احملاصيل، ومطالعة أحوال املناخ

  .وهكذا ،ة توزيع الناتج حبسب املشاركةيف حتديد الفرائس املناسبة، وكيفي الصيد، واألكثر مهارةً

حتتمعات ما ميكن أن تؤول إليه عملية التنافس على ى إذا حصل الفراغ يف السلطة، ورأت هذه ا
 ااختارت مبدأ التنصيب بالوراثة حسم – ونزاع وشجار ال يبقي وال يذرمن تشتت للكلمة،  –القيادة 

وتعزز هذا النوع من القيادة مع ازدياد قدرات امللك  .للرتاع، وألنه أبسط وأيسر الطرق حللّ مشكلة السلطة
 كلّ. بصورة هائلة بفضل ما حصل عليه من امتيازات جراء تنازل الناس عن الكثري من حقوقهم لتثبيت ملكه

  .ملعايري الواضحة للكفاءة واحلكمذلك والناس بعيدون عن ثقافة ا

ة ويف ظلّ غيبة املعايري القيمية عن ساحة السلطة العليا، تزول قيمة الكفاءة من الثقافة العام
اوأخالقية لكلّ القيم األخرى؛ فهي تعين تقدير املعر. افة واخلربة وال ننسى أنّ الكفاءة هنا متثّل الوجهة العام
  .والصدق واالستقامة وعشرات غريهاواألمانة 

تمع مبثل هذه القيمة يف أهمي اوعندما يضح ه تأثريه  اموقع وأشدعلى حياة الناس، فإنّ هذا يعين أن
  .إن هي ذهبت ذهبواو ،وإنما األمم األخالق. قة ا يف مجيع جماالت احلياةيضحي بالقيم املتعلّ

اليت ما أنزل  –ة والقداسة على قيمهم اجلديدة احتاج امللوك إىل إضفاء الشرعي ،مللكوألجل تثبيت ا
.  من حيمي منظومتهم اجلديدة بالفكر والسالح واملال والتخويف والتهويل فاستعانوا بكلّ – اهللا ا من سلطان

مهمة تعليم الناس معاين وعلى هذه الشرحية اجلديدة  ،بعض امللوك اختاروا السحرة، وبعضهم اختار العلماء
القداسة اجلديدة بكلّ الوسائل العلميسات املوهومة قوانني وشرائع يف . ة وأمثاهلاة واخلداعيفصارت املقد

للنفوس الضعيفة  اامللوك اجليوش والعسكر ترهيب ولكي حيفظوا عروشهم، اخترع. صحف وكتب مسطورة
اوقمع والظلم ملن يعترض على الشر.  
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  :بفعل ادادت سلطة امللك اقتداراز ،هكذا

 ).رمرب حتت أي(ختلّي الناس عن جزء كبري من حقوقهم  .١

 ).اليت كان هلا وقع كبري يف النفوس(خدمات العلماء والسحرة  .٢

 ).ةلتثبيت القيم الطاغوتي(وضع الكتب والقوانني املقدسة  .٣

 ).للسيطرة على الناس والتحكّم م(تشكّل طبقة املأل واحلواشي  .٤

  ).للقمع والترهيب(وة اجلند والعسكر ق .٥

بفعل اتحادهم، ليقدروا على استخراج الثروات  عظيمةً من أن يصبح أبناء هذا اتمع قوةً اوبدلً
عند شخص واحد يكدس الثروة لنفسه، وخيزن  ااهلائلة يف األرض، من أجل رفاههم وتكاملهم، صاروا عمالً

  .هائهوأذّاته والكنوز لولده، ويفسد يف األرض ملل

واستحكم النظام امللكي وضرب جبذوره يف أرض اإلنسانياطويلً اة ردح د من الزمن، حتى صار جمر
ة هذا بالرغم مما شهدته البشري. التفكري بشرعيته أو فائدته أبعد ما يكون عن أحالم الناس أو عقول أهل الفكر

  .، وكأنّ الناس أغنام ال يدرون ما سيفعل ميف ظلّ حكومات امللوك من أبشع احلاالت واألوضاع
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  جتربة الدولة يف الغرب

  

باخلصوص نتيجة ما صنعته األيادي اآلمثة للغرب يف ظلّ نومنا  اإلسالميإذا كان ما نعيشه اليوم يف عاملنا 
لواضحة على نظرتنا املديد، فإنّ التحوالت الكربى اليت جرت يف تلك اجلهة من العامل قد تركت بصماا ا

ونظرة البشرياة عموم ة ومفهوم احلكومة والدولةإىل السلطة السياسي.  

ة من التفاعالت  لقد كان العامل الغريبعلى موعد مع سلسلة مهمة الكربى عقيب احتكاكه االجتماعي
مع العامل  احلضارياإلسالمي، اوخصوص اء احلمالت الصليبيالت إىل إعادة تشكيل وأفضت هذه التفاع ،ةجر

ة األوروبيالسلطة وتوزيع القدرة يف القارة، أعقبها قيام الدولة القومياة، اليت تعطي وزن وقد . للجماهري اجديد
ت الصراعات املصريياضطرم،  ة، أصحاب السلطة من امللوك واألباطرة إىل التخلّي عن قسم مهممن امتيازا

سات احتاجلصاحل قوتمع بالغنائم والثروات، وبتبعها بالسلطة  ت إىل إشراك عدد إضايفّى أو مؤسمن أبناء ا
  .والقرار

ة وقداستها، ويفتح الباب أمام طرح اآلراء أنّ من شأن هذا األمر أن حيطّم هيبة امللكييف وال شك 
احول شرعيتها وفائد.  

ة اليت أفضت إىل ظهور امن الصعب اختصار هذه املرحلة الدمويلكن  .سطورة ببضعة لدولة القومي
ميكن استخالص أهم ا على صعيد املصلحة العامإجنازارة؛ وهي أنّ ما حصل من انتقال ة بعدة كلمات معب

بلباس حكومة الشعب  فقد تشكّل نظام ملكي ،للسلطة إنما جرى يف دوائر ضيقة مع عناوين براقة
  .حني أ بالناس، وال يتورع عن سحق حقوقهم املشروعة كلّ، أثبتت جتاربه أنه ال يعبالدميقراطية

حول املوارد  – والذي كان يتخذ يف بعض األحيان منحى الثورة –فالصراع القدمي بني امللك والرعية 
سات األساسيواإلمكانات، انتقل إىل صراع عرب املؤسا كبار التجار وأصحاب الثرواتة، واليت حيتكر قرارا .

ة ذات سلطة الشركات الكربى اليت تدير مصاحلها من خالل مؤسسات حكومي لدولة اجلديدةوأصبحت ا
عنوان دميقراطي شعيب.  

 يف وال شكأنّ التغيرات يف النظام السياسي ت إىل حصول الناس على مكتسبات مل  الغريبقد أد
من نصيب  تكان ،هذه املكتسبات كلّلكن حصة األسد يف . يكونوا حيلمون ا يف عصور األباطرة وامللوك

  .حبسب ما متليه مصاحلها ومنافعهاطبقة حمدودة استأثرت مبراكز القرار وتوجيه السياسات الكربى للبالد 
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حدة يكفي النظر إىل الواليات املت– اليت تعترب أهم ة يف العاملدولة دميقراطي – ى نرى نتيجة هذه حت
من عشرة باملئة  وميتلك أقلّ. مثانني باملئة من الثروة العامة فيها هي ثروة موروثة فإنّ أكثر من. الشعبيةالتجربة 

ة طارئة، قتصادياومثل هذه الفجوة اهلائلة مل تكن وليدة طفرة . من سكّاا ما يفوق الثمانني باملئة من الثروات
. لهامنذ بدايات تشكّ الشعبيةمات اتمعات املدعية للحكو وإنما كانت عبارة عن مسرية هذا اتمع، وكلّ

اليت عرفت كيف  ةيهو األقلّ ، واملستبدالدميقراطيةوالقناع هو . وهذا ما ميكن أن نسميه باالستبداد املقنع
  .لتوهم الشعوب حبق تقرير املصريتستخدم وسائل اإلعالم ومؤسسات التربية وصناعة الثقافة 

ة إنّ من درس نتائج احلرب العاملية مترامية كربيطانيا، يعلم حجم التبعات األوىل على إمرباطوري
املأساويةليس فقط على مستوى األرواح، بل ما تبعها من تدهور احلالة  ،ني أنفسهمة على الربيطانياالقتصادي 

رات ة ألغلب املواطنني؛ حيث شهدت البالد العديد من املظاهيف الفترة اليت تلتها، وسوء األوضاع املعيشي
ومن كان يشاهد تلك األوضاع، يقطع بأنه من املستحيل أن يتمكّن شعب هذا . ضرابات املتصلةالعارمة واال

ة ال تتجاوز العشرين سنةوطأةً البلد من الدخول يف حرب ثانية أشدلكن ماذا حدث؟ وكيف . ، وبعد مد
اليت ال حنتاج إىل الكثري من الوقت –ة استطاعت األجهزة اإلعالمي صناعة  – انتماء من يديرها ى نكتشفحت

د للمشاركة يف حرب عامليحصىرأي عام مؤيدت البالد خسائر ال تة كب.  

اليت هي وليدة الزواج  –األمر نشهده اليوم يف الواليات املتحدة اليت تستطيع الزمرة احلاكمة فيها 
املخفي بني السلطة السياسيمن إشعال  – ةة واملصانع احلربيأي وقت تريد حرب يف أي .معها مئات  وجتر

  .اآلالف إىل مصريهم املشؤوم

يف  ال شكية للنظام الرأمسايلّأنّ الثقافة املادد الثروة ومجع املال هي البنية التحتية اليت متج الدميقراطي، 
أما السياسات العامة، . ةالدميقراطيلتداول السلطة ضمن خدعة اللعبة  سهلةً وهي اليت توفّر لألغنياء فرصةً

ويترك . ني الكبارللبالد، فال ميكن أن خترج عن إرادة الرأمسالي ة، واملسار األصليستراتيجيوالتوجهات اال
ة دميقراطي إشغاهلم ا من أجل أن يشعروا بأنهم يعيشون يف ظلّ من القضايا اليت يتم جلماهري الشعب جمموعةً
رمتص هي أفضل نظام سياسيو .ا نسمع مقولةً اوغالبما كن عن ون أنفسهم حول بلدهم يطلقها األمريكي

  !امتام ادوإن مل يكن جياألفضل على وجه البسيطة كونه 

إنّ من و. إنّ تشوه مفهوم الدولة يرجع بالدرجة األوىل إىل طبيعة توقّعات الشعوب من الدولة نفسها
يف إطار حتقيق بعض  احمدود ة أن جيعل الكفاح السياسيواحلاجات املادي احنصار معىن احلياة الدنيا باألمورشأن 

املكتسبات املادةي .يف  وال شكاأنّ الشركات الكربى ستكسب مثل هذه املعركة دوم على  ها األكثر قدرةًألن
بني  امل تعد صراع ،اخصوص ،الغربية الدميقراطيةف. إيهام الشعوب بفائدة مشاركتهم يف اللعبة اليت يديروا
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٩٩"ة اليت رفعت شعار حنن الـاألكثري %" وأصحاب القرار، بل حتودار من قبل الشركات اليت لت إىل لعبة ت
  .كيف ستكون نتائج مثل هذه اللعبة اومن املعلوم سلفً. متسك بالقرار

ر الطبقة الفاحشة الثراء يف العامل الغريبها تستطيع أن تبقى يف م تتصووقعها االأنها  ستبداديطاملا أن
الكارثة، وطاملا أن لن تسمح بتدهور األوضاع إىل حدا إىل األغلبيةة ها ترمي بفُتاما دعت احلاجةكلّ الشعبي .

  قتصادها بصورة ناجحة؟ان من إدارة لكن هل ستتمكّ
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  فلسفة الدولة يف اإلسالم

  

ا مبعرفة جمموعة من املبادئ ، ال يتحقّق إلّاإلسالميةجودها حبسب الرؤية إدراك مفهوم الدولة وضرورة و إنّ
اوألنّ الدولة ظاهرة . ة العميقةالعقائدية من إنتاج البشر، فينبغي البدء من دراسة فلسفة وجودهم جتماعي

االجتماعيا، وحتليل معىن احتياجهم لبعضهم البعض احتياج استحيلًمعه يكون م يكاد العيش اإلفرادي!  

إنّ سلسلة احلاجات املاديه للبحث عن ة واملعنوية لإلنسان، واليت ال ميكن إمهاهلا أو جتاوزها، تضطر
، حيث تتأمن االجتماعيضطرار يسوق إىل اضطرار آخر للعيش هذا اال ويتضح لنا أنّ. مصادرها ومنابعها

حيفظها، وحيفظ  اخاص امعات وتتطلّب تنظيموهكذا تتشكّل التج. هذه احلاجات يف ظلّ التعاون والتبادل
ة تأمني حاجة أفرادهامعها عملي.  

للبشر؛ فهم واحلال  ة والتكوين الغريزيحتياج واالضطرار، إنما نشأ من طبيعة اخللقة اإلهليهذا اال
ملشيئة ا يعين أنّ امم. جتماع والعيش ضمن مجاعاتهذه مضطرون، حبكم أصل خلقتهم وطبيعتهم، إىل اال

اإلهليالطبع(باالضطرار والطبيعة  اة اقتضت أن يكون اإلنسان مدني.(  

خملوق  إنما يكون ألجل حكمة بالغة وغاية سامية، توصل كلّ ما يريده اهللا تعاىل ومن املعلوم أنّ كلّ
فاحلياة . وإنّ التخلّف عن إرادته ال يعقبه سوى السقوط يف جلّة الضياع واحلرمان ،إىل سعادته وكماله

ة أصلاالجتماعي ضروري لوصول اإلنسانيانيا احلكمة الربدة البالغةة إىل كماهلا وأهدافها اليت حد.  

وتدبريه، وجب أن نبحث حول احلكمة يف اخللقة ويف  من حكمة الرب اما كان األمر نابعـول
يم قدرته وعلو شأنه، من خالل اإلبداع أراد هلم أن يظهروا عظ ق اخللقا خلّمـفإنّ اهللا تعاىل ل. أسرارها

فخلق السموات السبع ومن األرض . والقدرة اليت سيجريها على أيديهم، فيما لو اتبعوا إرادته وعملوا بشريعته
حمالّ إظهار خالفة اإلنسان وحسن تدبريه وعظيم إبداعهمثلهن وجعلهن ،، يف  املتعالِ ليكون املثل األعلى للرب

  .العوامل كلّ

إنما يتحقّق فيما لو  – ال جمرد ذهبها وفضتها –مارا، وإخراج كنوزها وخرياا فصالح األرض وع
م للقضاء على الظلم وإعطاء كلّاتضافرت جهود البشر مجيعحدت قواهم، واجتمعت طاقاوات ، ذي حق 

 امتثّلهم مجيع واحدةً حكومةًوا ؤا إذا أنشإلّ وال ميكنهم ذلك. لسموات واألرضنيوا ه من اإلنس واجلنحقّ
وتنسق بني جهودهم بصورة كاملة، وتعبر بصدق عن تطلّعام، وتبين مؤسسات تستفيد من قدرام وتتبنى 

م أي م، دون أن يعرضحكومة . فهي حكومة للشعب، وليس فقط من الشعب. ظلم أو حيف إبداعا
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لظهور عظمة اهللا  ا، من أجل جعل األرض حملومتفاعلةً عةًطاقام جمتم يؤسسها الناس، ويعملون فيها كلّ
  .وعجائب آياته

ا أفضل وسيلة لتفعيل مجيع القابليساات فاملثل األعلى للحكومات هو إنشاء الدولة اليت تكون مؤس
هذه ولكي يتحقّق مثل هذا احللم، جيب أن تتخلّص . حنو األهداف السامية الفاعلةالكامنة، وتوجيه الطاقات 

وعلى رأس تلك املوانع توجه الناس  ،الشعبيةاملعارضات والعوائق اليت متنع من بناء املؤسسة  احلكومات من كلّ
إىل طلب الدنيا والرئاسة والتفاخر واملادية اخلصبة لتشكّات، الذي ميثّل األرضية ل احلكومات الطاغوتي

ة اليت تدفع الناس للتكامل يف ظلّ ساء دعائم الثقافة املعنويأن تسعى إلر الشعبيةوعلى الدولة . ةستبداديواال
ك الطاقات يف قناة واحدة حنو آفاق أعلى وأرقى. ا الراحبونالذي ال يوجد فيه إلّ التنافس اإلجيايبفتتحر .

وحيتوي اإلسالم على العنصرعنصر القضاء على الرتعات امل) ١(: ني لتحقيق هذا اهلدف األمسىين األساسيادة ي
  .ة الصافية والقيم الساميةعنصر التوجه إىل الروحاني) ٢(ة؛ واملنحطّ

ة انيعبارة عن آلة عظيمة بيد الشعب، تعمل وفق نظام احلكمة الرب ،حبسب هذا املنظور ،إنّ الدولة
ماهلم كة البشر حنو كاملستودعة يف الدين وشريعته، من أجل القضاء على مجيع املوانع اليت تقف أمام حر

  .الالمتناهي

سات الدولة األساسيةويف املقابل، لو سقطت مؤسة بيد القوى املستبد، أو  ةًسواء كانت داخلي
ةًخارجي، ا، فإنّ هذه القوى لن تتوقّف حتى تتمكّن من تغيري البنية ومل يتمكّن الناس من استعادة االجتماعي
فترض أن تكون يف خدمة اإلرادة صريورة مجيع ا ويعين ذلك. ملصلحتهاة الثقافيسات، اليت يةملؤسالشعبي 

ميم الرخيصة وحركتها التقدهلم سوى شهوا نني ال همسات تعمل من أجل مصلحة أفراد معية، مؤس
ةوأطماعهم الدني .اوإذا أراد هذا الشعب املنكوب استرجاع حقوقه، فال مناص له سوى الثورة، نظر 

، للنظام السياسي ويف حال توقّفت هذه الثورة عند الشكل اخلارجي. وجتذّره م الطاغويتّالستحكام بنية النظا
ةة، اليت تشكّلت بفعل غياب اإلرادة ومل تسر إىل عمق بنيته التحتيستبداد سرعان ما يعود، فإنّ نظام االالشعبي، 

يستلزم استمرار الثورة، لتطال  غويتّفالتحرر من أغالل النظام الطا. وهذه املرة على حصان الثوار أنفسهم
وهلذا، . لت يف أعماق النفوس اخلاملة والقلوب الراكدةونعين ا تلك الثقافة اليت توغّ ،جذور الطغيان وأسباا

مية جزًءجيب أن تصبح احلركة التقداة املستمر اأساسي تمع ككلّمن الثقافة الثوريوبدون . ة على صعيد ا
الكربى، يصبح من املتعذّر إقناع اجلماهري بضرورة االستمرار بالعطاء، والتواجد يف امليادين رسم األهداف 

يف إيران، أعلنها  اإلسالميةوهلذا، نالحظ كيف أنّ اإلمام اخلميين، وبعيد انتصار الثورة . واملشاركة الفاعلة
األوىل اليت قامت ضد الظلم : نيطه بني الثورتوبرب. عجل اهللا تعاىل فرجه ى قيام اإلمام املهديحت مستمرةً ثورةً
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احمللّيهم  دؤوبةً ، رسم اإلمام مسريةً، والثانية اليت ستكون من أجل القضاء على الظلم العامليار، وأعدللثو
ات وتضحياتلأليام اآلتية مبا تتطلّبه من مسؤولي.  

ر من سطوته، إنّ القضاء على النظام السياسيميثّل اخلطوة األوىل حنو بناء الدولة  الفاسد، والتحر
 ، بعد غيابةًة بناء مؤسسات مثل هذه الدولة تدرجييأن تكون عملي ومن الطبيعي. اإلسالميمبعناها  الشعبية
وسوف ختضع هذه التجربة للعديد من التفاعالت . ة الفاعلةاالجتماعيعن مسرح احلياة  اطويلً الشعبيةاإلرادة 

تكاملي،  ة ضمن سياق زمينصان الوعي وقلّة اخلربة وتأثرياألعداء، ولكي جتري هذه العمليالناشئة من نق
وهذا العنصر هو الذي نعبر عنه بالقيادة . ة على خطّ واحدستمرارياحملوري واالالتقدم يشترط امتالكها لعنصر 

الربةً. مل، مجيع مراحل التكاة اليت تكون قد قطعت، على الصعيد الذايتّانييف رجل،  فما مل يكن القائد أم
إِنَّ إِبراهيم كانَ {: قال اهللا تعاىل بشأن إبراهيم الذي جعله للناس إماما. يصعب أن يأخذ بيد شعبه ليصبح أمةً

هنا بالتحديد ميكن للقائد أن يقف يف خطّ النهاية، وميد يده األخرى إىل مجاهري الشعب الطاحمة، ليعرب . }أُمةً
  .ة مستمرةة ثوريمنعطفات التغيري يف عمليا 

وإذا ما متكّن من  – مبؤسساا الفتية –ففي البداية، يكون الشعب بتطلّعاته وآماله أكرب من الدولة 
إكمال عمليما يصل يف الفاعلية البناء والعمارة، فربةة واملشاركة إىل حيث تكون الدولة مظهر إرادته التام .

  !تفوق قدرة وإرادة أبناء الشعب ة بناء الدولة مبؤسساا الكبرية اليتهناك تبدأ مسري

  :خنلص إىل أربعة أنواع من الدول وهكذا

 ).الذي سلب الشعب إرادته(ستبد دولة خاضعة إلرادة امل .١

 ).ستبداديالذي أسقط النظام اال(دولة أصغر من الشعب  .٢

 ).واملشاركة الواسعة االجتماعيبفعل احلراك (دولة مساوية حلجم الشعب  .٣

 ).ق بعد املرحلة الثالثةتتحقّ(دولة أكرب من الشعب  .٤

ألنّ أصل تشكّل . وإطالق معىن الدولة على حكومة الطواغيت إنما يكون من باب التسامح يف التعبري
الشعب يف تقرير مصريه الدولة مبين على حق.  

أصغر من الشعب، حيث لنظام الطاغويتّأن تكون الدولة، يف مرحلة ما بعد إسقاط ا ومن الطبيعي ،
  .اها إىل آفاق اإلسالم الواسعةاحملدودة باسترجاع احلقوق املسلوبة، وال تتعد الشعبيةعات ختضع لطبيعة التوقّ
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هلا، فقد يتمكّن من االنتقال  اوصاحب افإذا استمر الشعب يف نضاله، وآمن بدولته، واعترب نفسه مالكً
وهذه هي الفلسفة اليت قامت عليها املؤسسات  .اعف حاصل نتاج مشاركته فيهاإىل بناء مؤسسات تض

ةالعام.  

ةلبناء الدولة  إنّ احملافظة على العامل اجلوهرية، وهو احلالشعبييواالستقالل، هي اليت تضمن بقاء  ر
والشعب . ملعلول عن علّتهفما كان علّة الوجود سيكون علّة البقاء؛ الستحالة انفكاك ا. شعلة الثورة متوقّدةً

االذي يبقى وفي ره، لن ينفكلقائده الذي حر ته عالتطلّ اصادقً املبادئه، وممثّلً اعن مسريته، ما دام هذا القائد وفي
وهلذا، فإنّ سعي أعداء الثورة ينصب بالدرجة األوىل على سلب هذا االستقالل، من خالل كسر . وأهدافه

  :ب واملخطّطات التاليةوألجل سلب االستقالل، يتبع أعداء الشعب األسالي. إرادة الشعب املتحرر

١. ريةفصل الشعب عن زعيمه الذي قاد حركته التحر. 

٢. فصل الشعب عن مبادئه الثوريةة وقيمه النضالي. 

 .السعي إلفشال مشاريع دولة الشعب لتثبيط عزميته .٣

٤. ر واالستق اباهظً احماولة جعل الشعب يدفع مثناللللتحر. 

الذي ( املسري التقدمييف  افشيئً اآخر، ينحرف شيئً ىل رسم مسريهذه املخطّطات إنما دف إ وكلّ
ايكون نتاج ةلالستقالل واحل احتميير(ويف كال احلالَ. ، أو إىل دفع الشعب الختيار مسريٍ رجعي ني، لن مير

ى يفقد هذا الشعب استقالله، بإعراضه عن بنوقت طويل حتميته وكرامتهاء جتربة تقدن عزة رائدة تؤم.  

هام قائدها بالدكتاتورية، حينما ويف جتربة إيران الثورة، جند كيف أنّ أعداءها ركّزوا جهودهم على ات
وقد شاهدنا ). غري ذلك، واحملاباة، واجلهل، وانعدام اخلربة، وكتهمة ب املال العام(مل جيدوا أية مة أخرى 

أن يكون اجلاهلون أول ضحاياها، هؤالء الذين  ومن الطبيعي ،احلملة املستمرة على مجيع الصعد فصول هذه
ةتعبوا أنفسهم مبطالعة سرية حياة هذا القائد العظيم ملسرية احلمل ييواالستقالل ر .ا احلروب اليت يقرع طبوهلا أم
رية سائل اليت يبعث ا لكلّ األحرار بأنّ مثن احلفهي الر ،أنواع احلظر واحلصار ستكبار، وميارس معها كلّاال

  .اجد باهظ

. ليست الدولة سوى جمموع املؤسسات اليت يفترض أن تكون الوسيلة األمثل للوصول إىل األهداف
فانعدام املؤسسات يعادل الصفر على هذا السلّم، . وعلى هذا األساس، ميكن وضع سلّم لقوة الدولة وضعفها

وما حتت الصفر يدلّ على أنّ إرادة الشعب مغصوبة . ون للشعب دور أساسي يف تقرير مصريهحيث ال يك
فعلى سبيل املثال، . ة الدولة كلّما ازدادت مشاركة املواطنني قوةً وفاعليةتزداد قو ويف املؤشر اإلجيايب. مسلوبة
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ة، مما لو العام الشعبيةلإلرادة  اون أكثر متثيلًع أن تكوقّتمن قبل الشعب، ي منتخبةً التنفيذيةإذا كانت السلطة 
، وكان بإمكان املواطنني التعبري عن مدى الشعبيةوكلّما ازدادت الرقابة . متّ تعيينها من قبل هيئات حمددة

خط الشعيبر الرضا والسذا دخالة كربى يف بقاء  رضاهم أو سخطهم على أداء حكومتهم، وكان مؤش
فهي اليت حتقّق يف أدائها  الشعبيةا احلالة املثلى للمؤسسة أم. لتها، فإنّ قوة الدولة ستزداد بالتبعاحلكومة أو استقا

املؤسسة : وأرقى منها. التعبري الكامل عن اإلرادة العامة، وتسمح ألي مواطن أن يقدم خدماته فيما لو أراد
للبالد أشبه بشركة كربى،  الة يكون اجلهاز التنفيذيففي هذه احل. وطواعيةً اليت يشارك فيها مجيع الناس رغبةً

ها وإعدادها فيها لكلّ مواطن أسهم حبجم طاقته وإمكاناته، يستثمرها يف املشاريع اليت يشارك يف صياغت
  .اتخاذ القرار والعمل والرقابةيف التخطيط و فاجلميع مشارك. كذلك

ة، القرارات والقوا ة، فإنّ كلّويف السلطة التشريعيخذ وتصدر، بناًء على املشاركة العامتنني ت
ة ا النواب فيكون دورهم طرح النقاط، وتفعيل احلوار، وبيان أبعاد القضيأم. بالتصويت حيثما ينبغي ذلك

النواب يتحاورون، لكنهم يفسحون ! للناس، لكي يتمكّنوا من املشاركة يف اتخاذ القرار عن بينة واطّالع
نها ة فإأما القرارات النهائي. ة واضحة وسهلة، ضمن آليمجيع املقترحات من خارج الس النيايب اال لتلقّي

  !تصدر عن الشعب كلّه

ة القضاء على الظلم، بكلّ أشكاله، هو من األهداف البعيدة للدولة إنّ اخنراط مجيع أهل العامل يف عملي
الناس الوعي املطلوب فيما يتعلّق حبقوق مجيع املوجودات، ولكي يتحقّق األمر، جيب أن ميتلك . يف اإلسالم

  . كثرية اة مساعيهم أضعافًمة تضاعف من نتاج وفعاليباإلضافة إىل سعي اجلميع ضمن حركة منظّ
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  اإلسالميةمعامل الدولة 

  

  :فيها فيقول اإلسالميةيفصل اإلمام اخلامنئي يف كالم له املعامل الصحيحة لتهيئة بيئة تقوم األمة 

، ليأيت اإلسالميةتشكيل الدولة  ، مثّاإلسالمي، وبعدها تشكيل النظام اإلسالميةوىل هي الثورة احللقة األ
صلة ة ذات حلقات مت، هذه سلسلة مستمراإلسالميةة تشكيل األم ، مثّاإلسالميبعدها تشكيل اتمع 

  .ببعضها البعض
ة؛ وإن كانت هي احلركة الثوري – ىلواليت هي احللقة األو – اإلسالميةاملقصود من الثورة 

ةنقصد هنا بالثورة . ى آخر شاملةً جلميع املراحلالثورة مبعناإلسالمية والنهضة ، تلك احلركة الثوري
الثورية، اليت تسقط النظام الرجعي ة املناسبة لقيام النظام اجلديدوالقدمي والفاسد والتابع وختلق األرضي.  

د واليت ة ذات التعريف احملدية الكلّ، وأعين به هنا، اهلوياإلسالميهي النظام : لقة التاليةاحل
 اجلمهوريةبالنسبة لنا، فقد اختار شعبنا  – والذين هم الناس – صحاب الثورةأخيتارها البلد والشعب و

وحنن قد . اإلسالميةمع القيم  سالم ويتوافقة الشعب فيه من اإل، أي النظام الذي تنبثق حاكمياإلسالمية
ة داريإسات وبىن ة ومؤسصليأهناك دستورا وقوانني  هو أنّ اإلسالميةاملقصود بالدولة . عربنا هذه احللقة

ساس ما وجد يف مرحلة تعيني النظام أدت على للبالد قد حتداإلسالمي .موعة من املؤسسات هذه ا
فقط، بل جمموع ) احلكومة( التنفيذيةوليس املقصود هنا بالدولة السلطة  .اإلسالميةة هي الدولة دارياإل
  .ة املختلفة يف البلدم اإلدارية إدارة البالد، النظُة يف البالد واليت يلقى على عاتقها مهمداريجهزة اإلاأل

يام الدولة ة بعد قية وشديدة األمهّ، وهي مرحلة أساسياإلسالمياحللقة اليت تليها هي اتمع 
  .اإلسالميتها والتزامها يكمنان يف حتقيق اتمع مسؤولي فإنّ ،اإلسالمية

  ؟اإلسالميما هو اتمع 
واآلمال الكربى اليت  اإلسالميةواألهداف  اإلسالميةهو اتمع الذي تتحقّق فيه املثل العليا 

يف  ساسيأ، يكون للناس فيه دور وتأثري ع حرجمتمع عادل، مفعم بالعدالة، جمتم. ةسالم للبشرييرمسها اإل
ع بالرفاهية وخالٍ ، جمتمع يتمتة واكتفاء وطينة وطنيجمتمع ذو عز. مهمدارة البالد وبناء مستقبلهم وتقدإ

م يف مجيع االبعاد من الفقر واجلوع، جمتمع متقد– تقدو، م علميتقدو، م اقتصاديتقدم سياسي – 
مام، هذا هو ألإىل اويف حال مسري دائم  ،فن، بدون ركود، بدون توقّو يعرف السكا، جمتمع الوأخري

  .اتمع الذي نسعى له ونرغب به
تمع مل يتحقّق حتهذا اتمع، فإذًى اآلن، ولكنصبح هذا أ، انا نسعى جاهدين لتحقيق هذا ا
والوسطي واملهم هو هدفنا األساسي.  
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ملاذا نقول الوسطيتمع، فإنّعندما يتشكّ ه؟ ألنأ ل هذا ان الناس، يف اته أن يتمكّهم مسؤولي
، حيث والكمال اإلهلي ىل الكمال املعنويإجواء، أن يصلوا أهكذا جمتمع وهكذا حكومة وهكذا  ظلّ
}مقْلَا خجِالْ تواِإل ننلَّإِ سا ليعبدوإن يصل الناس أ، }نرت. ة اهللاىل عبوديليعبدون" لقد فُس "

ا، بل تعين أن العبادة العبادة تعين املعرفة، كلّ نّأو" عرف"تعين " عبد"وهذا ال يعين أن ". ليعرفون"بـ
ة اتمع الذي يصل إىل العبودي بناًء على هذا، فإنّ. وليست عبادةً بدون املعرفة ال معىن هلا، ليست ممكنةً

، ق بأخالق اهللا، وهذا هو اية الكمال اإلنساينّاهللا ووصل للتخلّىل املعرفة الكاملة بإهللا، يكون قد وصل 
، والذي هو اإلسالميجياد اتمع إهو ذلك اهلدف، واهلدف الذي قبله هو  اهلدف النهائي وعليه فإنّ

هدف كبري جداا وعال جد.  
أي توسع هذا  يةاإلسالمة إلجياد األمة ق أيضا األرضيحسن، عندما يوجد هكذا جمتمع ستتحقّ

تمع ومتد١"ده، وهذه اآلن مقولة أخرى وحبث آخرا.  
، واليت تكون اإلسالميةة االنطالق من املبادئ والقيم يعلى أمهّ يف مفهوم الدولة يدلّ قيد اإلسالم إنّ

انات وحيو ابشر ،والعدل يعين رعاية حقوق كلّ الكائنات. تدور الفضائل فيها مدارهاو ،العدالة حمورها
كانت أو  فاعلةً ،ة ألبنائهاالطاقات البشري احلقيقي يستلزم استثمار كلّ الدولةومعىن . ونباتات ومجادات

  .على طريق التحرك حنو اهلدف املنشود ،كامنة
 وذلك ،ليس من مذهب سوى اإلسالم ميتلك اخلطّة الشاملة للقضاء على الظلم وإقامة العدل الشامل

وإنما حد األشياء حبسب موقعها ومرتبتها عند  ،شيء يستلزم معرفة حد كلّ نع التعديألنّ إعطاء احلقوق وم
. ، ما دام غري حميط مبقام ربهإليه سبحانهوال ميكن ألي خملوق أن يعرف حدود الكائنات بالنسبة  ،اهللا تعاىل

، وحتديد موقعه على سلّم كائن ضمن دائرة الوجود العام هلذا، مل يكن سوى اهللا من عنده علم تعيني كلّ
على  ب قدرةًف عند معرفة القواعد العامة للحدود واحلقوق التابعة هلا، بل تتطلّوقيمة اإلنسان ال تتوقّ. درجاته

حتديد مصاديقها يف اخلارج، ويف االلتزام مبقتضى العدل واجتناب أي ينوع من التعد.  

العال اينّإنّ حقم الرب ه، وأعلى ، ألنّ له اعظيم جداملرتلة الرفيعة عند اهللا، وهو أفضل ناطق عن رب
وجيب على اإلنسان أن يتعرف على هذا . مظهر لكماله، واألوىل يف بيان إرادته وتربية الناس على عبوديته

اين العالره ويعظّمه مبقدار م الربلته عند اهللامرتويقد .عنه رتبةًآخر، يقلّ  افلو عظّمه مبقدار ما، مثّ عظّم شخص 
ومثل هذا ! وتعد ظلم عظمةً ألنّ املساواة بني العظيم واألقلّ. ابنفس املقدار، فإنه يكون عندها ظاملً ،عند اهللا

وقد أشري يف كثري من األحاديث . ما جيلبه من فساد على العامل كلّه ،وأسوأ ما فيه. الظلم ال يترك دون عقاب
  .از العرش الذي هو عبارة عن نظام العاملب باهتزالظلم يتسب والروايات إىل أنّ
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وإنزاهلم  ،نيأن تعني الناس على تشخيص العلماء الرباني ،يف مثل هذه احلالة ،اإلسالميةومهمة الدولة 
هم ميثّلون أفضل الطرق والوسائل املوصلة إىل األهداف ،نها اهللا هلممنازهلم اليت عيمبقتضى  ،وتعظيمهم. ألن

العلماء  وقد جاء أنّ. وعدم تفضيل غريهم عليهم ،ستفادة القصوى منهم، واتباعهم يف الرأييعين اال ،احلال
  .ةوهي إشارة إىل قيمة العلم احملوري ،حكّام على السالطني

 تمع يف ال شكأنّ وصول ال معها  اإلسالمية، تتبدإىل هذا الوضع املمتاز حيتاج إىل مراحل عد
عند الناس أشرف وأوىل  ا بعد أن يصبح العلم احلقيقيم، ال حيصل إلّرفعه فوق غري العالم وفتعظيم العال. القيم

ة شاملة، جيب أن تكون ضمن الربامج فها هنا ثورة قيمي. من مجع املال والسلطة واجلاه والشهرة والشهوات
ةة للدولة األساسياجلوراإلسالمي وإلّا وقع الظلم وعم ،.  

ن عمله، ال يكون قد ارتكب عم اخلبري يف أي مشروع، عندما يستبعد العال يإنّ املسؤول التنفيذ
ع باب ظلم العلماء يف أماكن أخرى اظلماملشروع فحسب، بل يكون قد شر حبق .ظلم العالم فمعىن وعندما ي

ي ذلك ويؤد. كحرة يف العمل والتومعىن ظلم العلم هو استبعاده كقيمة أساسية وحموري. ذلك أنّ العلم سيظلم
  .ه مجيع الشرور والرذائلءفيجلب ورا ،إىل أن يسود اجلهل وحيكم

وإنّ. ه املقصود من وراء معىن الظلمولعلّ ،ة الكامنة هو ظلم عظيمإنّ عدم تفعيل الطاقات اإلنساني 
 ابعيد اواحد اإنسانوهلذا، لو تركنا . عندما يسري البشر على طريق إصالح العامل طريق هذا التفعيل إنما يتحقّق

ة ة والنفسيأنّ األوضاع الروحييف وال شك . عن هذا العمل واملشاركة يف اإلصالح، نكون قد مسحنا بظلمه
. ويتنافسون على طريق الفضائل ايشتاق فيها الناس مجيع رائعةً ل بيئةً، ستشكّاليت ستسود يف اتمع املثايلّ

 الفقر، فإنّ عامل الغد سيشهد ظاهرةً عندما تكون معيشتهم حتت خطّ ناا يشعر الناس باحلرمان يف أياموكم
  .من املشاعر فيما لو كان احلرمان واالفتقار يف عامل املعنويات والكماالت مشاةً

واهلدف األعلى لإلسالم توجيه الدولة  .ة الكاملة الشاملةاهلدف األعلى للدولة إحراز املشاركة الشعبي
ى الناس مبادئ اإلسالم عن وعي وبصرية، ويتمكّنون من بناء دولتهم . هداف العلياة حنو األالشعبيوعندما يتبن
الشعبية، تظهر فيها عظمة القدرة اإلهليجه حنو عمارة األرض وتبديلها إىل جنم ستتة بإحدى ة، فإنّ طاقا

  .عن مظاهر العظمة الكربىا هناك ستفتح أبواب السماوات، ويسعى البشر للنفوذ فيها حبثً ،درجاا

. ا باجتماع الناس كلّهم على ذلك، وال ميكن ذلك إلّجبارةً ا، جهوداإذً ،يتطلّب حتقيق اهلدف املنشود
ه يستلزم تشكّل قناعة حنو اهلدف، فإن ا السعي اجلماعيأم. ةة الواقعية الدولة الشعبييوهنا تكمن قيمة وأمهّ
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فأن يتجه الناس كلّهم حنو أهداف تعلو . ا يأيت دور اإلسالم كدين ومنهاجوهن ،راسخة باهلدف ومتعلّقاته
ل جوهريعلى الدنيا وما فيها، هلو داللة على حتو ر جذرييف نفوسهم، وتغي ة وثقافتهميف منظومتهم القيمي.  

الدولة الشعبي القيم بيد، وهم شكل ب ،ويعارضه. ة بيد أخرىقائد هذا املشروع اليوم حيمل هم
ني واملتآمرين أن يستخدموا األمر الذي يسمح للمستغلّ ،جهل الناس حبقيقة اإلسالم ومعىن الدولة ،أساسي

والذي . وأمحزهاأما صناعة هذه املعرفة فهي من أشق األعمال . اجلاهل لتحقيق مآرم والتعطيل على القائد
ة، وهم ة، املسماة بالدميقراطيا بأنهم بناة الدولة الشعبياخنداع الناس بأشخاص عرفوا يف الدني هو يزيد الطني بلّةً

، وتسعى للتحرر من وحينما تتطلّع معظم الشعوب املسلمة إىل النظام الشعيب. أشد الناس عداًء للدين
االستبداد، فإنّ اجلهل مبنظومة القيم الدينييتركا هلا  ة املاثلة أمامها من جهة ثانية، لنة من جهة، والتجربة الغربي

  :ا إذا استطاع علماء اإلسالم أناللهم إلّ. األصيلة اإلسالميةالستكشاف الرؤية  مناسبةً فرصةً

 .يف احلكم واإلدارة رائدةً جتربةً يقدموا .١

 .يكشفوا عن زيف الغرب وخداعه .٢

  .الكاملة اإلسالميةيستنبطوا الرؤية  .٣

 ائة؛ وأما الثاين، فلن يصعب الغرب عليهم ذلك، نظر، ولو خبطوات متباطامدأما األول، فإنه يسري قُ
  .ي األكرب الذي له شؤون وشجونه ميثّل التحدا الثالث، فإنره وفشله؛ وأمالستكباره واستعالئه وتعثّ

يف هذا الكتاب، تتمثّل لنا جتربة عالفنسعى للبحث  ،ةم فقيه وهو يقود هذا املشروع حنو أهدافه اإلهلي
العقبات اليت تواجهه واإلجنازات اليت حتقّقت وعن اته ومواقفه عن معامل هذا املشروع ومراحله، يف طيات كلم

على  احملافظةويف هذا املعترك الواسع، نشاهد هذا اإلمام وهو يعمل ليل ار من أجل . بفضل اجلهاد الكبري
حسب تعبريه، وإقناعهم بأنهم  ،جتماعيةاالإجناز سلفه، اإلمام اخلميين، الذي متثّل بإحضار الناس إىل امليادين 

ة؛ أصحاب الدولة الواقعية حقيقيهم قادرون على إجناز املستحيل، ومنه بناء دولة شعبيأكرب  ومواجهةون، وأن
عمليويل ميارسها الغرب بإمرباطورية تضليل وته اإلعالميأهل العلم  دفعويف نفس الوقت،  ،ةة األخطبوطي

الكاملة إلدارة اتمع  اإلسالمية مسامهتهم، اليت ال غىن عنها، من أجل تقدمي املنظومة لكي يستمروا يف
ال ا، انطالقًاإلسالميج اإلمام اخلميين وإجنازاته الكربى يف هذا ا من.  



١٩ 

 

ي واالنتماء لإلسالم يف األوساط الشعبيمشكلة اجلهل مبعارف الدين رغم حجم التأييد والتبن ة، لكن
وهلذا  .ة هادرة، تكون مبستوى التحديات املفروضةا مينع من انطالقة ثورة قيميم ،لقرآن ما زالت مستفحلةًوا

  :األمر أسبابه، ومنها

١. املناهج احلوزويق بني عرض الدين وعرض األحكام الشرعيةة اليت مل تفر. 

 .ضعف مواكبة متطلّبات العصر على مستوى البيان واحلاجات والتحديات .٢

 .ةة وثقافته املنحطّوق الغرب يف عرض منظومته الفكريتف .٣

٤. غلبة التيارات التقليدية املناهضة لإلصالح يف الوسط العلمي.  

قة، ة على حتليل ودراسة الكثري من املسائل املدروسة واحملقّفاقتصار معظم اجلهود يف احلوزات العلمي
ة، جيعلها شبه عقيمة يف إنتاج بعيدة عن احلاجات الواقعي مع ما حتمله هذه التجربة من تركيز اجلهود يف قضايا

الفكر الذي حنتاج إليه لصناعة الرأي العام بذل يف مناقشة ت جهود معظم الطلبة واحملقّقني تفإذا كان. اإلسالمي
ق بشأن ر تغيري اآلراء فيها على مسار اتمع ومصريه، فهل سيبقى لديهم متسع من الوقت للتحقيقضايا ال يؤثّ

  العديد من القضايا اليت حتتاج إىل االجتهاد والبحث والعرض؟

أو  على جمرد كتاب الصالة والطهارة والزكاة والصوم واحلج إنّ جهودنا يف املاضي كانت منصبةً
لكافّة شؤون  تنا واحتياجاتنا اآلن قد باتت شاملةًعلى البيع واإلجارة على أحسن تقدير، فإنّ قضي

ة ة والعالقات الدولينا حنتاج إىل فقه بوسعه تلبية مطالب احلكومة والسياسة اخلارجيإن. معحياة ات
وكيفية التعامل مع الشبكات االقتصاديد أنّ إنّ .ة الكربىة العامليتنا اليوم مل تعد جمربغلة فالن  قضي

لشراء بالنسبة إىل بائع ابن فالن حتمل متاعا من مكان اىل آخر، أو جمرد بيان أحكام البيع وا
ة، ضمن ذلك موضوع النفط، وقيمة الدوالر، ة عامليإننا نتعامل اليوم مع شبكات اقتصادي. متجول

وقضايا التجارة اخلارجيال؟ فلو  مة، فهل لإلسالم أحكام يف مثل هذه القضايا أة، واملصادر الطبيعي
ولكننا جنيب باإلجياب، وعلى ذلك فمن الذي . كناقصا، وهذا غري ممعتربنا اإلسالم نأجبنا بالنفي ال

  .٢عليه استنباط األحكام؟
  

، يستدعي من اإلسالميإنّ ظروف مرحلة الثورة، والتوجه املتعاظم حنو اإلسالم خارج حدود بلدنا 
، من خالل حتلّيهم بالرؤية احلديثة، وباالستعانة اإلسالميعلماء الدين متهيد السبيل أمام اتمع 

واالجتهاد الفاعل  ة الفقه التقليدية، متبعني يف ذلك منهجياملدد الذي ال ينضب من املعارف الدينيب
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وعلى احلوزات العلمي ،وأن احلي ،ة التساوق مع متطلّبات العامل املعاصر عرب إحداث تطوير أساسي
الطريق بوجه االلتقاطي ة والغواية بتوظيف تستهدف يف خططها حتقيق اإلبداع، والعمل على سد

من اإلنتاج  جيب أن تعيش احلوزات حالةً. لذلك، وإبراز مباين الفقاهة وأصوهلا الوقت الضروري
  .٣ا مل تنفّذ مطالبهن، والفكر والرأي الناضج، ممم املتدينسان العالالدائم، إنتاج الكتاب، واإل

، ال يعين املعروف بالفقه اجلواهري ،يديما قصده اإلمام من تأكيده على الفقه التقل ميكن القطع بأنّ
الفقه  ألنّ. أن يتحول العلماء إىل مقلّدين يف األصول والقواعد اليت حيتاج إليها الفقيه يف استنباط األحكام

اجلواهري إنر عن روحيما يعبة علمية خاصالديين ة،  ة تقوم على االعتناء الشديد بالنصوظواهر الكتاب والسن
هذا هو الفقه الذي يطلق العنان . ل دون إعمال األهواء واآلراء اليت ال ينجم عنها سوى البدع واخلرافاتوحيو

ة كبرية جلهود العلماء ية، ويويل أمهّة والرباهني، ليسبح يف حبار التعاليم الدينيللعقل السليم الظاهر باألدلّ
نه من ر اوالفقهاء السابقني واملعاصرين، نظرملا يتضمة اإلخالص والتقوىوحي .ة ولو روعيت هذه الروحي

الفقهيةً ة رعايةًة التقليديتمع والدولة تاما ا هم ة، وامتزجوخاض الفقيه فيها جتربة العمل اإلسالمي ،
اء ذلك العديد من األصول والقواعد، اليت ستمنح الفقيه مزيدمن القدرة على  اواإلدارة، لظهر من جر

  .والتحقيق االستنباط

ة، وعلى الذين سيقومون رات العاملية احلوزات األخرى أن ال تبقى مبعزل عن التطوعلى حوزة قم وكافّ
الع بقضايا وأحداث العامل، ال طوا من أجل أن يكون الطلبة على اطّروا وخيطّبإدارة شؤون احلوزة أن يفكّ

ة واالكتشافات اجلديدة يف عن املواضيع العلميأن يكونوا منعزلني وبعيدين عن تطورات العامل وأخباره، و
االت املختلفة، سواء على صعيد العلوم الطبيعية أو على صعيد العلوم اإلانسانيملاذا؟ ألنّ . ة بوجه خاص

ه لن يستطيع استنباط  إنّ. ة للفتوىالعلم باملوضوع هو أحد األركان املهمالفقيه إذ مل يعرف املوضوع فإن
  .٤كما هو حقّه من الدليل الشرعي هلياحلكم اإل

مواكبتها ملقتضيات العصر  ا أنّة انتقلت من هامش اتمع إىل متنه، إلّاحلوزات العلمي ورغم أنّ
ولعلّ سذاجة النظر إىل الغرب وعدم إدراك حجم خطر ثقافته، هي . والزمان ما زالت دون املستوى املطلوب

ستنباط من معرفة ما جيري يف الدنيا من موضوعات حتتاج شتغل بالفقه واالاليت تلعب الدور األكرب يف منع امل
تهإىل أحكام اإلسالم ونظري.  
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لو كان هناك، ال قدر اهللا، عاملٌ على قدرٍ كبري من التقوى، لكنه جاهل بزمانه، وال يعرف ماذا يدور يف 
اجأ بأنّ كل هذا الثقل من العلم والتقوى قد هذا العامل، وال يستطيع التفريق بني الصديق والعدو، فإنه سيف

تبدل وانتقل اىل كفّة الباطل، وبالطبع فإنه ال يكون عامدا يف ذلك أو أنه يريد أن يرتكب عملًا سيئًا ال 
فعليكم بالوعي، . مسح اهللا، بل يكون نتيجة للجهل باألوضاع املعاصرة وعدم معرفة العدو ماذا يريد منا 

  .٥)مانه ال جم عليه اللوابسالعامل بز(ألن 

الته وأوضاعه وعالقاتهال ننسى أنّ من عين مسرية أحداث العامل وحتو – احينما كان املسلمون نيام 
وال يغيب عن بالنا أنّ أغلب ما جيري ). أجرى اهللا سنته يف حتقيق إرادة اإلنسان هنا(هو ذاك الغرب الظامل  –

ة، هو ة والفكرية والنفسية واإلعالمية والتربوية والعلمية والسياسيجتماعيااليف العامل، على صعيد املسائل 
وهلذا جيب أن منيز بني عدائنا لثقافته وحضارته، وبني الواقع الذي فرض فيه . صنيعة هذا الغرب املستكرب

وكنتم جاهلني بزمانكم إنكم لو صرمت أعلم العلماء، : "يقول اإلمام اخلامنئي دام ظله. حتوالته ومستلزماته
  ".وعصركم، فمن احملال أن تصبحوا مفيدين تمعكم

املدارس واجلامعات  إىلودخلت هذه اللغة . يتواصل ا أبناء العامل لقد فرض هذا الغرب لغةً خاصةً
ن مل مموالكثري . ومع هذه اللغة، تأيت املفاهيم والتطلّعات والقضايا واالهتمامات. ووسائل اإلعالم املختلفة

وال ). ختصاصوهم أهل اال(ا قليل من الناس يواكبوا هذه التحوالت، يصرون على استعمال لغة ال يفهمها إلّ
نقصد باللغة هنا العربية، بل طرق التواصل والتحاور والبيانة أو اإلنكليزي.  

اوينشر الغرب منذ عشرات السنني أفكاره وقيمه، مدفوع بآلة إعالمية ضخمة، ومؤسة سات ثقافي
عرب القرونوعلمي ة متتد .ق بنسبة كبرية يف فهو يستحوذ على أقوى اجلامعات واملعاهد العلمية يف العامل، ويتفو

اإلنتاج العلمي والفكري واألديب يوالفن وقد ركّز جلّ جهوده، يف املرحلة اليت أعقبت انتصار . واإلعالمي
هذا يف الوقت الذي تقف  .ة ومبادئها عن عمد وختطيطحماربة منطلقاا الفكرياملباركة، على  اإلسالميةالثورة 

سات املعنيمعظم املؤسقطاعات  شبه مشلولة أمام هذا الغزو واالجتياح الذي طال كلّ ةة باملواجهة الثقافي
إلمجال فقط، ومل ال على حنو ا ،فما مل يؤمن املسلمون بعظمة ما لديهم من فكر وقيم. الدولة وشرائح اتمع

الدفاع، فإنهم  ندومع مجودهم ع. يسعوا من أجل عرضها على العامل كلّه، فإنهم سيبقون يف موقع الدفاع
ةيسامهون يف بقاء اهلزمية الثقافي.  
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يعانون من فقدان  اإلسالميكثري من املفكّرين الذين يتوقّع منهم أن يسامهوا يف تطوير مسرية الفكر 
ة، ة السياسياالجتماعيلتحوالت الكربى اليت حقّقها اإلمام اخلميين، ليس فقط على صعيد احلياة صال مع اتاال

ة هو وجود وأغلب الظن أنّ السبب الذي يقف وراء هذه الظاهرة املَرضي. بل على مستوى الفكر واملعارف
التيارات األخرى اليت سعت إىل جتاوز ظاهرة اخلمينيها وة الفكريملا تعتقده يف البعد  جدت فيها خمالفةًة، ألن

السياسي وملصاحلها املادورغم أنّ اإلمام استطاع أن يعيد معىن السياسة إىل الفكر . ةيذلك مل اإلسالمي لكن ،
وإنّ سهولة جتاوز . وغريه فبقي هلا األتباع واألنصار يف الوسط احلوزوي ،يعدم فكرة فصل السياسة عن الدين

فوا على ما يف هذا الوسط بالتحديد، تؤمن البيئة اليت يترعرع فيها علماء لن يتعر ،ة لإلمامفكرياإلجنازات ال
  .قدمه اإلمام، ولن يتعبوا أنفسهم بدراسة فكره وجه، وهم حيوزون املناصب واملقامات

ة أنه مل حتدث أي البعض يعتلون املنرب، وعندما نسمع كلمام، نظن إنّ: "يقول اإلمام اخلامنئي دام ظلّه
  ".ثورة يف هذا البلد، وكأنه مل يظهر قائد مثل إمامنا الراحل رضوان اهللا عليه
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  اإلسالميالنظام 

  

  :قال اإلمام اخلامنئي

 ة ذات التعريف احملدد، واليت خيتارها البلد والشعبة الكلّي، وأعين به هنا اهلوياإلسالميالنظام 
؛ أي النظام اإلسالمية اجلمهوريةبالنسبة لنا، فقد اختار شعبنا . وهم الشعب –وأصحاب الثورة 

ةة الشعب فيه من اإلسالم، ويتوافق مع القيم الذي تنبثق حاكميوحنن قد عربنا هذه . اإلسالمي
  .٦احللقة

تمع املؤمن يف حركته التكامليا ا وفق القيم  ة هي مرحلة بناء النظاماملرحلة الثانية اليت مير
يف  ،للحياة، فإنه سيعبر آمن باإلسالم كنظام وألنّ اتمع اإليراينّ. واألصول اليت آمن ا واعتنقها

حركته السياسيمن خالل تشييد األسس  ، وذلكة بناء الدولة، عن هذا اإلميانة، ويف عملية االجتماعي
  .اإلسالميبناًء على اإلسالم، فينبثق النظام 

ة، دف إىل تقوية ة سوى عطايا إهلية يف احلركة اإلميانياالجتماعية وكتسبات الفرديليست امل
، هو من أكرب العطايا للشعب الذي اإلسالميوالنظام . هذه احلركة وتوجيهها يف مسلك اهلداية العامة

وإن  ،، أنّ بناء النظاممن هذه الكلمة واملقصود احلريفّ. اعتنق اإلسالم وثار على طريقه يف سبيل اهللا تعاىل
كان نتيجة هذه احلركة املضحه أمرة، إلّية والفدائيأكرب وأعظم منها ا أن .تكون النتيجة يف احلركة ادائم ،

ة أكرب بكثري من احلركة، واألثر أعظم من الفاعلاإلمياني .لكن يفرض اجليلً اوهذا وإن كان أمر ،
ي كثري، إن على مستوى املهام أو  ات ويتطلّب لياقات، ويدل على أنّمسؤوليما ينتظر الشعب املضح

بةالنتائج الطي.  
ويشرح مساحة اإلمام اخلامنئي هذه املسألة يف عدة مواقف، حيث يبين أنّ العامل، يف النظام 

عندما يبدأ احلركة باالاإلهلي ،ه وجيعل نتاج هذه احلركة آالف تجاه الصحيح، فإنّ اهللا سيعطيه وميد
وطاملا أنّ احلركة مستمرة يف االتجاه الصحيح، فإنّ النتائج . ي إىل نتائج عظيمةتفاعالت اليت تؤدال

د، والعطايا تزيتستمر.  
ة، ة، واإلنسانيكالعوامل الطبيعي: جيب أن يكون هناك ماليني العوامل والتفاعالت لنجاة بلد ما

والعاملية، والسياسيستخدم هذه العوامل من أجل أن يتمكّن الشعب من ة؛ وينبغي أن ة، واالقتصاديت
إنّ هذه العوامل، ليست من اختيار البشر، وال ترتبط ارتباطًا مستقيما . حتقيق التحول يف حياته

د آالف وماليني التحركات والتفاعالت يف جاهللا تعاىل يو ا أننا عندما نقوم هللا تعاىل، فإنّبإرادتنا، إلّ
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مثل الطبيعة متاما، فعندما تغرسون . ة واحدة من قبلنا، فيتحقّق التحول حينهاحياتنا، نتيجة خلطو
سوف تتحول إىل شجرة كبرية، نتيجةً  – تقومون ذا العمل البسيط – شجرية صغرية يف التربة

مل ا أنكم لو إنّ عملكم يعد بسيطًا مقابل تلك األفعال واالنفعاالت، إلّ. ملاليني األفعال والتفاعالت
فسوف لن تتحقّق مجيع هذه  – ل زراعة الشجرية يف األرضالذي ميثّ –تقوموا ذا العمل البسيط 

وجوده ووجه الشعب حنو العمل بندائه وسعيه  لقد قام اإلمام هللا، ودخل امليدان بكلّ .التفاعالت
لعوامل واألسباب من أجل هذه اخلطوة، وهذا العزم الراسخ، قام اهللا تعاىل بتحقيق ماليني ا. وجهاده

هلذه احلركة، فإنّ ما حتقّق كان يشبه املعجزة؛ وهو تأسيس نظام إسالمي ة، ولقد يف منطقة حيوي
حتقّق ذلك نتيجة حلركة اإلمام، على خالف أهداف العدو وعداء أصحاب القدرة يف مجيع أحناء 

  .٧العامل
  

هو أن تثبت تلك  املهم. أحسن وجهاألمور علی  عندما تتواجد اجلماهري يف الساحة، ستنعقد كلّ
  الفئة املناضلة املصممة، صدقها يف السري علی النهج، وأن تبين أنها تروم بلوغ الغاية بصدق،

  .٨نصره  وعندها سريسل اهللا تعالی

وإنّ من أهم عوامل خسارة الثمار الطية السليمة أن يفقد العاملون الرؤية بة للحركة السياسي
من هنا، كانت احلاجة إىل امتالك رؤية . هذه احلركة؛ وهو ما نعبر عنه بفقدان البصرية الصحيحة لنفس

تمعات ال واضحة للمسار العامك عليه اة والكرامةالذي ينبغي أن تتحرطالبة للهداية والعز.  

ما أُجنز وتوضيحه، وشرح مراحله، وذكر  ،هذا هو املسار الذي لطاملا قام مساحة قائد الثورة ببيانه
ات جتاه كلّمنها، وما هي املسؤولي ة جتاوزهامرحلة، واآلفات اليت تعترض املسري، وكيفي .ة الكربى ا اآلفّأم

فهناك من يضيع الطريق وال يعرف مراحله، وأين . ة بالكاملفتكمن يف افتقاد الرؤية السياسي ،واملشكلة األكرب
  .د طريق من األساسوهناك من ال يعرف بوجو ،هو على هذا الطريق

، ألي إنسان يريد أن االجتماعيوالوعي  من قاموس الفكر السياسي اإلسالميوإنّ غياب معىن النظام 
ل املسؤوليكارثةًيتحم عدةهلذا، سعى قائد الثورة . فادحة كربى وخسارةً ة جتاه جمتمعه وقومه، يدام  اإلسالمي

هذه املرحلة ليست مما  لكن. ةمييف احلركة التقد ةًأساسي يعد مرحلةً مياإلساله إىل التأكيد على أنّ النظام ظلّ
 ، وقاعدةًةًحتتي بل تعترب بنيةً ،ينبغي نسيانه وجتاوزه، وكأنها قشر أو لباس يبلى بعد مدة وينبغي انتزاعه وجتديده
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املسري الالحق يصبح أيسر  عدة، فإنّمتتني األصل وتقوية القا ومبقدار ما يتم .، ينبغي االنطالق منهاصلبةً
  .وأسهل

ها يرى أن– ذه اخلصائص  اإلسالميأي اتمع  – اإلسالميعندما ينظر اإلنسان إىل أهداف وقيم النظام 
إذا كان نظام ما يسعى للمثل العليا، هذه . ةلديه هذه القابلي اإلسالميالنظام . بداأ ال تبلى وال تصبح قدميةً

وعليه،  .دأما النظم واملؤسسات اليت يراد أن توصلنا إىل تلك األهداف فهي قابلة للتجد ،تبلىاملثل ال 
النظرة . ةهي غري قابلة للتغري؛ وذلك ألنها مثل فطري اإلسالميميكننا أن نستنتج، بأنّ املُثل العليا يف النظام 

بل ،أو لتلبية نزوات عابرة ةًإىل هذه املُثل ليست شهواني ة نابعة من فطرة اإلنسانهي حاجة طبيعي .
ات السامية، ، واحلاجة للتقدم، واحلاجة للرفاهية العامة، واحلاجة لألخالقيحريةفاحلاجة للعدالة، واحلاجة لل
تمع . ةهي حاجات اإلنسان الفطرياهذا ليس قابلًا للتغيري. هو هذا، وهذا ما نسعى إليه اإلسالمي، لكن 

  .تهاهذا يتعلّق بالظروف الراهنة وكيفي ،يت توصلنا إليها، قابلة للتغيري أحياناالنظم ال

بناًء على هذا، لو أردنا ان نلخص هذا الكالم، يف اجلواب على السؤال حول مسألة شيخوخة 
ن نقولأة حلّها، ينبغي وشباب النظام وكيفي :يف  لًا، إنّ التجديد ممكن، لكن ليس مبعىن جتديد النظرأو

ثانيا، إنّ التجديد مبعىن تغيري النظم، تغيري وسائل العمل وأساليبه، تغيري . ةألنّ هذه املثل فطري ،املثل العليا
ر السياسات، هو أمر عمليوممكن، وواجب يف بعض األحيان، وهو مانع من التحج، لكن ينبغي أن يتم 

فإذن، املثل . على أساس األصول لتغيري ينبغي أن يتموالنقطة الثالثة، هي هذه أيضا، بأنّ ا. بناًء لألصول
ة الكلّالعليا، واليت استلهمت منها الشاكلة واهلويةنظام . ة للنظام، غري قابلة للتغيريية اجلمهوريهو  اإلسالمي

وذه النظرة فهو ليس نظاما ميكن أن يبلى ويهرم أو يتحجر، ليس متخلّفًا ولن يكون . هكذا نظام
  .٩ا دائماميكنه أن يبقى شاب ،كذلك

عن  –ة االجتماعيته يف املسرية بعد حتديد موقعي – اإلسالميإنّ القدرة على متييز طبيعة النظام 
األنظمة السياسياة األخرى يف العامل، وخصوص عداه وتريد فرض نفسها على شعبه، تتلك اليت تتحد من أهم 

نات الوعي السياسيويبدو أ. مكوي على األصول، يف جتربتها نّ بعض الشخصيليت مبصيبة التعدات اليت ابت
السياسية واإلداريواال ة، كانت تعاين من هذا اخللل يف بنائها الفكريعتقادي .ة اليت وذلك ألنّ املنطقة األساسي

، هي نفس )الغريب ،التسلطي ،يايلّاإلمرب ،الليربايلّ( ستكباريوالنظام اال اإلسالميجيري فيها الرتاع، بني النظام 
ما أوتوا من قوة،  فبعد انتصار الثورة، حياول أعداؤها إرجاع األوضاع إىل سابق عهدها بكلّ. ساحة النظام
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ث اليوم عن إرجاع أبناء الشاه املقبور إىل احلكم؟ – ى يصابوا باليأسحتفيسعون إىل منعها من  – !من يتحد
اليت تتمثّل يف حتويل نفسها إىل نظام مغاير للوضع السابق وخمالف ألنظمتهمةإكمال حركتها التغيريي ،.  

ه العامد التوجفلو أنّ ثورة حدثت واستطاعت . للمجتمع، وحيكي عن آفاق مسريته فشكل النظام حيد
ة فريسةًأن تقضي على النظام احلاكم، ومل تتمكّن من إرساء دعائم نظام مغاير لنظام أعدائها، ستصبح بعد مد 

وهي تسري على الطريق الذي عبدوه وجعلوا ايته ! كيف ال. يأكل الضعيف القويأنّ حبكم  ،هلم سائغةً
  .عندهم

مل يكن النظام الدميقراطي الغريببنسخته الربيطاني ،ة أو األمريكية، سوى عملية إصالح للنظام امللكي 
متّ توزيع اجلبنة على عدد حيث ،ة العاتيةأمام أمواج االعتراضات الشعبي ني، وإيهام اجلماهري أكرب من الرأمسالي

 ة وحبمبين على أصالة الرتعة الفردي إنه نظام. ة من اجلبنةمن يريد أن ينال حص بانفتاح باب الفرص لكلّ
التملّك وقيمة الثروة املادية اخلاصتمع حنو رفاهه ة؛ أما توزيع الفرص بالعدل، وتوجيه اة، وسعادته الواقعي

  .عبض والترإا أمور مأخوذة بالعف

على صعيد التنمية  ،ما أجنزه النظام الرأمسايلّ باألوضاع من ال يعلم أنّ أهم كم هو مغفّل وجاهل
وأما املنفعة العامة فلم . ، مل يكن سوى نوع من االستثمار يشبه ما تقوم به الشركات الكربىزدهار العامواال
. ة، وإنما حصل منها ما حصل، نتيجة تدفّق الثروات يف تلك املشاريع االستثماريابالذات يوم مقصودةً تكن

 ، أن ندرك الفارق اجلوهريعناصر الوعي السياسي وما يعنينا يف هذه النقطة، أنّ من أهم. واحلديث هنا يطول
ة النظام بني ماهياإلسالمي ة، ووغريه من األنظمة السياسيا األنظمة املعاديةخصوص.  

يف بلد ما، بنظامعندما تسعى أمريكا لتبديل نظام ملكي ، دميقراطي عدحبسب زعمها، فإنّ هذا ي ،
ة، قائم بنسخته األمريكي النظام الدميقراطي. باتجاه تأمني مصاحلها واحلصول على املزيد من املكتسبات خطوةً

أن  وألنّ أمريكا هي مركز رأس املال يف العامل، فمن الطبيعي .ةعلى وصول أصحاب رؤوس املال إىل السلط
وما أسوأ . جا على البسطاء والسذّة خمادعة، ال تنطلي إلّة استثماريفهي عملي. هلا تصبح السلطة اجلديدة تابعةً

  .عاقبة الغفلة يف السياسة
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منظومة القيم اليت ينتمي  من داخل اإلسالميوعلى هذا األساس، ينبغي البحث عن مقومات النظام 
سها، هذا بالطبع عندما يكون شعباإليها الشعب ويقد ةفاحل. امستقلً احريواالستقالل، يضمنان استمرار  ر

  .وعندما يفقد الشعب استقالله، فسوف يتخلّى عن قيمه ومقدساته. الشعب يف تبنيه للقيم ومتسكه ا

ات وغريها يف العامل؛ بل هو شبيها ببقية احلكومات واجلمهوريليس  اإلسالمية اجلمهوريةنظام  إنّ
فهو نظام ميتاز عن تلك  ،ا تتعطّش إليه شعوب العاملمم اإلسالميإنّ رسالة النظام . نظام ذو رسالة

 ،ةاليت ال تفكّر إلّا ضمن حدودها اجلغرافي – مهما كان نظامها السياسي –الدولة أو احلكومة 
ة ة قضيفهنا القضي. ة املختلفةميز عن أولئك املترئّسني وهم ملوثون بالشهوات البشريمثلما أنه يت

 اإلسالميفنظامنا . ة جناة الشعوب من قبضة القوى املهيمنة واملتسلّطةقضي ،ةة اإلنسانيقضي ،القيم
١٠ل شعب إيراننفس هذه الرسالة هي اليت جعلت ناهيب العامل يقفون يف مقاب. ةلديه رسالة للبشري.  

  
ة ة القائمة على أساس األصول الغربييرفض هذا النوع من الدميقراطي اإلسالمية اجلمهوريةنظام 

ة اجلماهري يف إطار الدين ة لإلنسان، وحركة غالبية احلقيقية تعين العزة الدينيفالدميقراطي. اخلاطئة
اإلهلية، ومطالبات، وليس يف إطار التقاليد اجلاهلي ة، واملبادئ اليت يضعها الشركات االقتصادي

ةاحلركة يف نظام . اب احلروب، بأنفسهمون وطلّالعسكرية اجلمهوريختتلف عن حركتهم؛  اإلسالمي
١١وإرادة الشعب هي العامل الرئيسي يف تعيني املصري ،فهي حركة يف إطار الدين اإلهلي.  

أمام األنظمة  ،اوثقافي انفسي ،ارضونه ألنهم ازموا، إنما يعاإلسالميبعض الذين يعارضون النظام 
 مشترك بتلك األنظمة؛ بيد أنّ الكل ،اليت هي سبب بقائهم ،األخرى؛ والبعض اآلخر، عندما ربطوا مصاحلهم

  .نسحاب من القيم والتراجع عنهايف نقطة واحدة وهي اال

وألنّ معركة . بقائه وسبب دميومته سر اأيضشيء، هو  قبل أي اقيمي انظام اإلسالميوكون النظام 
بصموده  ،اإلسالميفلو انتصر النظام . تظهر للجميع ،وهزميةً اانتصار ،القيم قوية وشديدة، فإنّ آثارها املدوية

قه آثار أكرب بكثري من آثار االوثباته، سيكون لنصره هذا وتفوزم. ةنتصارات العسكريبتخلّي  ،وكذلك، لو ه
  .اجد العواقب ستكون وخيمةً عن قيمه، فإنّ الشعب
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ر لو أنّ مهندساولتقريب املعىن، تصو اخبري ه بقي مهندساخسر ماله كلّه، لكن فمن اوحمترفً اقدير ،
وقع اخلسارة سيكون أكرب بكثري فيما لو خسر شرفه  ولكن .ع أن تقوم هذه املعارف واملهارات بنجدتهاملتوقّ

  .هناك سيكون من الصعب أو املستحيل أن يعود إىل سابق وضعه. أو عزته وكرامته

التعبري عنه من خالل  وهذا املبدأ يتم. ترجع إىل مبدأ اإلميان باهللا تعاىل اإلسالميمجيع القيم يف النظام 
يم، أما الشريعة فهي قاعدة هذه الق. شؤون احلياة التمسك بدينه، الذي يتضمن منظومة القيم الشاملة لكلّ

 وليست الدولة أو احلكومة، اليت تسعى لتطبيق الشريعة، سوى التعبري العملي. واإلطار الذي يصوا وحيفظها
  .ةأما والية الفقيه، فإنها جتلّي هذه احلكومة الديني. عن التمسك بشرع اهللا وأحكامه

فهو . ةهلذه املنظومة القيمي لتاميقوم على مبدأ والية الفقيه، باعتبار أنه املمثّل ا اإلسالميفالنظام 
ا، والورع الزاهد املظهر للقيم املعنوي ا حينما ميسك العارف بأحكام اإلسالم، والعاملة بأعلى درجا

وهو ااهد، الذي يعبر عن اإلرادة العامة . لطة يف أعلى مستوياا، فال تسوقه حنو الشهوات واألهواءبالس
  .ةستكبارياال الرافضة للظلم واهليمنة

إنه نائب . تلك القيم اليت آمنت ا ، فإنها تعلن عن متسكها بكلّعندما تتمسك اجلماهري بالفقيه الويلّ
؛ة، وصوته الصادح مبواقفه الكربىالشعب يف القضايا املصريي والشعب هو يف إرادتهاهو الشعب خمتصر ، .

ليس له من هم أو  ،امبستقبله الشخصي بتات وال يفكّر وال يهتم ،اوالويلّ وفق هذه الرؤية، ال ميلك لنفسه شيئً
عن إرادة الشعب يف سعيه حنو بناء جمتمعه املثايلّ اعمل سوى أن يكون تعبري.  

ة للنظام وهكذا جتتمع لدينا العناصر األساسياإلسالمي:  

 .هو مرحلة على طريق األهداف الكربى .١

 .ضلّ املسريلكنه قاعدة لالنطالق، إذا فُقدت  .٢

 .وهو ثورة مستمرة من أجل تبديل مجيع النظم االجتماعية .٣

٤. مبين ة الراقيةعلى أساس منظومة القيم الديني. 

٥. ر عن نفسه بنظام والية الفقيه وحاكميتهيعب. 
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٦. وهو خيار الشعب وإرادته ومسريه العام.  

ة، ويف صناديق املظاهرات املليوني وعبر عن ذلك يف ،من إقامة هذا النظام وقد متكّن الشعب اإليراينّ
سايتّ .بصورة أدهشت العامل كلّه االستفتاء العامحيفظ  وكان عليه أن يترجم هذا الوعي من خالل كيان مؤس

لينتقل إىل مرحلة بناء النموذج  ،ليواجه التحديات العاصفة واملؤامرات اللئيمة اواقتدار النظام ويزيده قوةً
األفضل، الذي يتفوحتذى لكلّ ةق يف إجنازاته احلضاريشعوب  على مجيع األنظمة، ويعرض نفسه كقدوة ت

اقة للعدالة والقيم اإلنسانيةالعامل التو.  
ابعد الثورة خبمسني يومد النظام السياسيدح ، انظروا أنتم يف الثورات . للبالد عن طريق االستفتاء الشعيب

املختلفة حتن لكم أمهّيهذا الكالمة ى تتبي .نظام  افبعد مخسني يوم من انتصار الثورة عرف الناس أي
أنهم  لقد نزلوا بأنفسهم إىل صناديق االقتراع، وحددوا يف هذا التصويت العجيب والتارخيي. يريدون

  .١٢اإلسالمية اجلمهوريةيدون نظام ير
ى لتكميل جتربتها احلرة، إىل مجيع املؤمنة بالدين، وهي تسع الشعبيةومن الطبيعي أن تتعرض احلركة 

رين من النظام الشعيبأنواع املؤامرات من قبل املتضر .املؤامرات فتكًيف  وال شك دف هي  اأنّ أشد تلك اليت
هذه املؤامرة اليت تعمل حتت . إىل فصل اجلماهري عن النظام، من خالل فصل النظام عن القيم اليت آمنت ا

ى الوسائل واألساليب، وعلى رأسها إيهام الناس بأنّ نظام والية عنوان إسقاط مشروعية النظام، وتستخدم شت
  .ستبدادالعامة ومساوٍ لال الشعبيةالفقيه أمر خمالف لإلرادة 

وهلذا، كانت املسؤولية يف املرحلة األوىل من تشييد النظام ة األساسياإلسالمي سة الدفاع عن املؤس
وكان على املؤمنني ذه القيمة، . اليت هي ضمانة بقائه ومستقبله، وهي مؤسسة والية الفقيهاألوىل للنظام، و

نوا عدم تعارض حاكميأن يبيبطل وقد شاهدنا مساحة اإلمام اخلامنئي . ة الشعب وإرادتهة الفقيه مع حاكمي
  .هذا امليدان وفارسه املقدام

ة، وليست هي ضوابط ديني ليلة إلمامنا اجلالسياسي ضوابط القيادة ووالية الفقيه وفق املدرسة إنّ
كضوابط البلدان الرأمساليص فـي التبعية التـي تتلخة هلذا التيار القوي أولئك . أو ذاك والغنـي

االنتماء إىل : ضوابطهم هي هذه نّا أهلم ضوابطهم وينتخبون فـي إطار هذه الضوابط، إلّ اأيض
. ضوابطة أو تلك، ومن كان خارج تلك العصابة مل تنطبق عليه الثريهذه العصابة املقتدرة وال

الضابطة هنا . ةالضوابط هنا ضوابط معنوي. ليست هذه اإلسالميةة فـي املدرسة السياسي الضوابط
، والدراية تضمن فرز الوعي، والتقوى تورث الشجاعةالعلم ي. عبارة عن العلم والتقوى والدراية
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إذا سلبت من . ةملدرسة اإلسالم السياسي اة طبقًهذه هي الضوابط الرئيسي. مةمصاحل البالد واأل
املسؤول إحدى هذه الضوابط وافتقدها، ستسقط عنه األهلية الشعب فـي ى لو وقف كافّة حت

  .١٣البالد إىل جانبه
  

هات وصيانةً هذه القيم اليت يكون حتقّقها صيانةً للتوج ،إنّ الوالية يف اإلسالم تنشأ من القيم
وإذا . من مجلة شروط الوالية – ةأي تلك امللكة النفساني – العدالة مبعناها اخلاص اللشعب، فمثلً

احتقّق هذا الشرط تكون الوالية أمر د أن يصدر من الويلّ امصونه مبجرة آفة؛ ذلك ألنأو  من أي
فإنّ شرط العدالة يسلب  ،اإلسالميةي لألوامر والنواه اخارج احلدود وخمالفً خاليفّ الوايل أي عمل

متييز أو عمل خمالف  أي إنّ. للشرع يسلب العدالة ااحنراف يكون خمالفً أدىن ظلم وأقلّ إنّ. ويزول
 .العدالة فإنه يعزل من منصبه وعندما تزول. ينتزع العدالة من الوايل أو معصية أو ترك تكليف

ة ويتوقّع اخلرباء ات معنوية مسؤوليللقيادة املعنوي لك ألنّوعلى مستوى القيادة يكون األمر أعلى وذ
والشعب منه أن ال يرتكب حتاى ذنب اواحد .اولو ارتكب ذنب ه يسقط دون احلاجة إىل  اواحدفإن

  .١٤ن حجةً على نفسه وال على الناسفكالمه لن يكو. أن يتم إسقاطه
  

واجهة بني السلطة واجلماهري تنتمي ألدبيات األنظمة امل. ال يقف بوجه اجلماهري اإلسالميالنظام 
االستبداديةة والدكتاتوري .مثّة أنظمة، إىل جانب األنظمة االستبدادية والدكتاتوريى وإن ة، حت

ةًكانت دميقراطي على الثروة واملال ومصاحل طبقات  ا أنّ باطنها قائمفـي ظاهرها، إلّ ةًوشعبي
ةخاص .ا فـي النظام . ، سواء اعترفت بذلك أم مل تعترفتقف بوجه اجلماهري اهذه األنظمة أيضأم

ها نائبة الشعب وخادمته . ، فاحلكومة موظّفة لدى اجلماهري، وهي بيد اجلماهرياإلسالميإن
، اقوي اذراع القضائيةفـي مثل هذه املنظومة تعد السلطة . هم اجلماهري أصحاب احلق. وموظّفته

ملخالف وال ، جيب أن ميسك هذا الذراع بتالبيب ااحنراف عن هذه احلالة أو خمالفة أينما حصل
  .١٥يتركها

  
إنّ القيادة يف الواقع هي إدارة قيمييف بعض األحيان جترب الضغوط واألزمات والضرورات . ةة كلّي

يادة أن تراقب اإلدارات املختلفة لسلوك بعض املنعطفات غري الالزمة أو غري اجلائزة، وهنا على الق
، وليست ةًتنفيذي ةًة ليست مسؤولي، هذه املسؤولياة ثقيلة جدا يقع هكذا أمر، هذه املسؤوليلئلّ

الًتدخ يف األعمال، مع أنّ البعض حيبون أن يتحدذا الشكل، ويقولون بأنّ القرارات الفالني ة ال ثوا
ا ليس األمر كذلك، املخذ بدون رأي القيادة، كلّتتات سؤولون يف األقسام املختلفة لديهم مسؤولي

حمددة، يف القطاع االقتصاديويف القطاع السياسي ،ويف القطاع الدبلوماسي ،لس يف ، ونواب ا
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ويف مجيع هذه . ات حمددةمسؤولي يف جمال عملهم، فلكلٍّ القضائيةأقسامهم، ومسؤولو السلطة 
األمور ال القيادة قادرة على التدخاال يوجد أصلً. يف ذلك وال القدرة عليه ل وال هلا احلق ة إمكاني

ل، ها ال تتدخا ال تقبله القيادة، ولكنمم االقتصاديةخاذ الكثري من القرارات ات ميكن أن يتم. لذلك
هناك مسؤولون هلذا، وعليهم أن يعملوا، نعم يف املكان الذي يؤدخاذ سياسة ما إىل احنراف ي ات

ة يف خدمة األصول ة على القيادة، على القيادة أن تضع العقالنيالثورة، يصبح هناك مسؤوليطريق 
ويف اتهات حنو املثل العلياخاذ القرار والعمل، وأن تضع الواقعية يف خدمة التوج.  

يف امللف خذ النووييف تلك املرحلة األوىل حيث كان هناك جتاذبات، كان البعض يت ،
القيام ذه األعمال، فسأنزل  إذا مل يتم ، حينها قلت يف خطاب عامها مل تكن مناسبةًإجراءات لعلّ

  .١٦بنفسي إىل امليدان، وهكذا حدث، هذا هو معىن القيادة، وهذا أمر مستنبط من اإلسالم
  

الكلّ يعلم واخلرباء العامليزون يعلمون أنّ هذه القضية ة من االبتكارات العظيمة والبارزة واملمي
تعد اليوم تلبيةً لالحتياجات  ه باملعىن الصحيح للكلمة هي فكرةالفقي ففكرة حكومة الويلّ. لإلسالم
الواقعيه إىل املعنوياتة للبشر، فالناس يف عصرنا هذا يعانون من الفاقدين للتقوى ومن عدم التوج .

ة االستغراق يف املادفقد أضحت حياة البشر ضحيمةٌلو تشكّلت حكو. اتي – ه من حيث أن
على رأسها هو ذلك اإلنسان  –الطبيعي أن يكون للحكومة األثر األكرب يف حياة الناس ومصريهم 

ات والذي يصون نفسه من املعاصي ويطيع مواله فلن يكون هناك ما هو أكثر العامل بالدين واملعنوي
١٧يف خالصهم افائدةً للبشر وأكثر تأثري.  

  
الذي يعترب الركن  –د لتحريف مبدأ والية الفقيه أو التشكيك ذا األصل إعداد العدة والعد إنّ

ة للشعب، االجتماعيومبا يعنيه من سيادة الدين والتقوى على احلياة  –الركني يف هذا البناء الشامخ 
نابع من هذه الدوافع الشيطانية التسلّطيلالستكبار  اة؛ ففي عامل تعكس فيه احلكومات مظهر

ة، حيث ال والقيم املعنوي اإلسالمية البعيدة عن التقوى، يفخر النظام يط واجلور والرتعة املادوالتسلّ
ة ما هي والية وحمبعلى اخلداع والتصنع، وإن قائمةً وال رئاسةً امستبد امتثّل فيه احلكومة تسلّطً

ابدلً –، وتعتمد وإمياينّ وترابط قليب املبتنية على املال والدعايات الزائفة و امن املعايري الشائعة حالي
– ١٨هلا االفقاهة والعدالة معيار.  

نقطة القوة هذه، واليت كان عليهم أن جيعلوا منها نقطة  اإلسالميوقد عرف الذين يستهدفون النظام 
من هذا أعداء النظام  ويبدو أنّ حظّ. مبعىن الوالية ومفهوم الفقاهة ضعف النظام باستغالل اجلهل التارخيي
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وكما هو متوقّ .الدقيقة ةاجلهل كان األوىف من اجلميع يف هذه القضية، سيمنع اجلهل ع يف نظام السنن الكوني
  .صاحبه من حتقيق أهدافه والوصول إىل مآربه

ا إنّ من أهم األعمال اليت يقوم]إ، بل لعلّنا نقول ]العدوما يقوم به هو نوعان من العمل نّ أهم :
نات الدين وأصوله، وواضحات األحكام ل، عاألوزل الشعب عن النظام، والثاين، إبعادهم عن بي

للنظام هو  ما يقومون به، ألنّ الداعم األساسي ادلقد عرفوا جي. اإلسالميةوالشريعة  اإلسالمية
فكيف . فهم يعلمون أنهم لو فصلوا الناس عن النظام فسيكون النظام بدون سند وظهري. الشعب

ون فمهما حاول املسؤول. صراحة من خالل القضاء على ثقة الناس باملسؤولني فعلون ذلك؟ بكلّي
كوا وقاموا بأعمال مفيدة، فسيكون له تفسري سيئوسعوا وحتر ة، واإلعالم يف اإلذاعات األجنبي

اخلارجيوبالطبع. ا يشاهده املرء بوضوح، مم، افإنّ هذا األمر كان موجود مجيع العهود ففي . ادائم
فطوال العشرين . كان فصل الناس عن املدراء والعاملني والقضاء على ثقتهم م من أعمال األعداء

سنة بعد رحيل اإلمام، ويف حياته املباركة رضوان اهللا تعاىل عليه، كان هذا األمر من األعمال اليت 
تراضات على بعض ممارسات هلذا كان إمامنا العظيم يف ذلك الزمان، ورغم وجود اع. يقومون ا

عنهم ااملسؤولني والعاملني يف البالد يدافع دوم .ات وهذا ال يعين أنّ اإلمام كان يدافع عن جزئي
وكان اإلمام يقف يف مواجهة العاملني . اا، ولكن اإلمام كان جيعل من نفسه درعكلّ. األعمال

تضعضع ثقة الناس م؛ وأنا العبد على  ، وأدى إىلاحجر ؤولني يف النظام فيما لو رمى أحدواملس
  .١٩هذا املنوال

  
ما استطاعت من  كلّ –، بل كانوا يف جبهة واحدة اومل يكن العدو واحد –بذلت جبهة األعداء 

ما كانوا يستطيعون فعله، ابتداًء من حروب الشوارع، إىل احلروب  اجلهود واملساعي، وفعلوا كلّ
القومية، إىل االنقالب العسكريإىل ، إىل فرض حرب السنوات الثمانية، إىل احلظر االقتصادي ،

، واحلرب اني وثالثني عاممنذ اثن. اني وثالثني عامة طوال اثنهائلة من احلرب النفسي  إطالق ماكنة
الشعب اإليراينّالنفسي وة ضد ،اإلمام قائمة  الثورة، ضد هم، .  وضدمارسوا الكذب، وتوجيه الت
  .شاعات، وسعوا لزرع اخلالفات، وحتريف السبل يف الداخلاإل وبثّ

  :األهداف اليت كانوا يسعون هلا هي
ل كان هدفهم األو .اإلسالمية اجلمهوريةإسقاط الثورة ونظام : بالدرجة األوىل

ملسخ فسيسعون   اإلسالمية اجلمهوريةه إذا مل يتحقّق إسقاط نظام هو أن :وهدفهم الثاين. اإلسقاط

حاولوا الكثري يف . ويزول باطنها وسريا وروحها ا صورا،، فال يبقى من الثورة إلّثورة و تبديلهاال
ال، وكان آخر مسرحيرضت على اخلشبة فتنهذا ام اليت ع٨٨عام   ةا .ىكانت يف احلقيقة مسع 

املناصب وما ووقع البعض يف الداخل أسرى هذه املؤامرة، بسبب حب الذات وحب . من املساعي
ة اخلطريةإىل ذلك من األمراض النفسي .م واملدير كان، وال اوقد قلت مرارإنّ املخطّط واملصم ،
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. ن غري علموقد تعاونوا معهم يف الداخل، بعضهم عن علم، والبعض اآلخر ع. يزال، خارج احلدود
  .هذا هو اهلدف الثاين

عناصر  فيمكن دس اإلسالميلنظام وكان اهلدف الثالث، وال يزال، هو أنه لو بقي ا 

ني الذين يتعامل معهم يف ، واالستفادة منهم، وجعلهم أطرافه األصليمن ضعيفي النفوس فيه
 اوبالتايل يريدون أن يكون هناك نظام ال ميتلك القدرة الكافية، ويكون ضعيفً. خصوص قضايا البالد

اومطيع – اهو أن يكون عميلً املهم هذه هي أهدافهم. يف وجه أمريكا قفوال ي – اومطيع.  
بالطبع، لقد . وقد أخفقت هذه األهداف وهذه املراحل حلد اآلن، ومل يستطيعوا حتقيقها

جهد، لكنهم مل ينجحوا، ألنّ  ومل يدخروا أي. عةاملساعي، وتابعوا ممارسات متنوبذلوا الكثري من 
  .٢٠االشعب كان يقظً

 االجتماعيته، يكون مبثابة بناء الوعي يته وأمهّوماهي سالمياإلإنّ احلديث الدائم عن النظام 
والسياسيه العاموميثّل الدستور تلك القاعدة الصلبة، اليت . للدولة والشعب والطاقات واملوارد ، وحتديد التوج

التعامل مع  وجيب أن يعلم اجلميع أنّ طبيعة. الرتاعات ينبغي أن يلجأ إليها اجلميع يف رسم التوجهات وحلّ
 فالدستور هو اإلطار العام. اإلسالميةهي امليزان الذي ميكن من خالله معرفة حجم االنتماء للقيم  الدستور

ا الشعب يف انتمائه لإلسالمالذي يشتمل على كلّي كات القيم، اليت يتمس.  

 – اإلسالميللنظام العنصر اآلخر الذي حال دون جناح العدو، هو األسس املتينة والبىن القوية 
فقد حرص املشرع على بلورة دستور يوفّق بني اإلرادة واألصوات واملطالب  –املتمثّلة بالدستور 

من جهة أخرى، واحلفاظ على ذلك يف كلّ مفصل من مفاصل  اإلسالميةمن جهة، والرؤية  الشعبية
وحكومةً، كان مبثابة السد  املانوبر اكئ على الشعب، صوتالرصني املت اإلسالميفالنظام . النظام

 ابالطبع، ال خيفى أنّ العدو مل يترك يوم. هجمة أو خمطّط أراد العدو متريره احلصني أمام كلّ
ممارساته العدوانياملبادئ اليت سامهت يف صمود هذه الثورة وبقائها، كانت  فكلّ. اة ولن يتركها أبد

ن الناس ومتسكهم بالنظام، هو أحد أبرز العناصر اليت فإميا. ملخطّطات العدو اوال تزال هدفً
استهدفها العدو، الطامع بالعودة إىل البلد، وبسط نفوذه، وزرع عمالئه، وإفشاء الظلم والفساد يف 

  .٢١كلّ أرجاء البلد
  

الًجيب أو عميقة يف الفكر إيضاح نقطة تأسيسي حالة نيابة الشعب هلا جذور جد ّ ة وهي أن
اإلسالمي. قضيباع للعرف الدارج يف العامل، وألنّ يف العامل انتخابات ة هذه النيابة ليست قضية ات
ها تصطنع . ب علينا أن ال نتخلّف عن العاملة لذا جيودميقراطينظري بعض هذه البلدان، اليت ترون أن
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وكذلك احلال . ةة حقيقباسم جملس الشورى ليست له أي اة، وتؤسس شيئًللدميقراطي اظاهري اشكلً
  .ألحناء اليت تقام فيها انتخاباتيف ا

 اإلسالميةالوالية يف الرؤية . لدينا أسس واضحة. أساس أفكارنا ليست من هذا القبيل
آخر. ة باهللاخاص إنسان والية على إنسان ليس لدينا يف اإلسالم أن يأيت زيد، . أي ال يوجد ألي

  .جيب عليك أن تعمل مبا أقوله أنا، ام مثلً، ويقول لعمرو، وهو أنتاوهو أنا مثلً
 اواضح ادحمد اذًوإذا رسم اهللا هلذه الوالية منفّ. الوالية هللا. ليس ألحد والية على غريه

حتديده يف  ذ ومتّوقد رسم اهللا تعاىل هذا املنفّ. باعهميكن ات امقبولً اإهلي اذًذ منفّفسيكون هذا املنفّ
أي جيب أن يتفقا وال . ةللمعايري والضوابط اإلهلي اذ جيب أن يكون طبقًالقانون والتنفي. اإلسالم

. ات والقواعد العامة املعروفة واملفهومة عن اإلسالمي، أو مع الكلّاإلسالميةيتعارضا مع األحكام 
واألفراد املسؤولون عن التنفيذ هلم ممينةزات وخصائص معي :غري فاسقني ادولًجيب أن يكونوا ع ،– 

وقناة العبور حنو الشيء الذي  والدستور هو الشكل التنفيذي –اخلصائص املرسومة يف دستورنا 
ومسألة األقلّ. ةرمسته لنا الوالية اإلهليية واألكثريةة بطبيعة احلال مسألة ضروري .ه ال يوجد مع أن

ح مبوجبه األكثريد نرجة على األقلّلدينا يف اإلسالم شيء حمده شيء ال ا ختتلف اآلراء، إلّة، حينميا أن
منه يف خمتلف الشؤون اإلنساني ةبد .خذ مخسة أشخاص قراراحينما يت حول شيء معيفق ن، ويت

ثالثة منهم على قرار يرتبط مبصري اخلمسة مجيعهم، فعلى الشخصين أن يذعنا بطبيعة احلالني اآلخر .
ن يقبله اإلسالم و هذا شيء عقالئيميضيهبي.  

ة، وهلا جذورها يف الوالية والية إهلي –والتشريع والية  – إذن، الوالية اليت لكم اليوم
ةاإلهلي .ها تنبع وتنبثق من الوالية اإلهليةهذا هو معىن . ةإنالدميقراطي االديني معناها أن . ة اليت ننادي

تور، كقناة إلعمال الوالية ، بالطريق احملدد يف الدساإلسالمييكتسب النائب يف جملس الشورى 
تكليفً. ةاإلهلي اأن يكتسب والية تعد إذن، ما يصادق عليه يف جملس الشورى . عليه اوواجب

اإلسالمي باع بالنسبة يل، كشخص وكفئة،واجب االت عمل بناًء عليهأن أ ال بد .ىهذا املبىن مبن 
٢٢إسالمي.  

  
وون أمام القانون، ويف جمال التمتع باإلمكانات واملواهب متسا اإلسالمياألفراد يف النظام  إنّ كلّ

ة املتوفّرة يف الوطن اإلهليمقتدر أن يفرض سلطته، وال ألحد أن يفرض إرادته اإلسالمي ؛ وليس ألي
  .٢٣للقانون على اآلخرين اخالفً
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  اإلسالميةمن الدولة إىل احلكومة 
  

ة للبالد، قد حتددت ومؤسسات وبىن إداري ةًأصلي اوقوانين اورهو أنّ هناك دست اإلسالميةاملقصود بالدولة 
ة، هي الدولة هذه اموعة من املؤسسات اإلداري. اإلسالميعلى أساس ما وجد يف مرحلة تعيني النظام 

ة يف فقط، بل جمموع األجهزة اإلداري) احلكومة( التنفيذيةوليس املقصود هنا بالدولة السلطة . اإلسالمية
ظم اإلدارية إدارة البالد، النلقى على عاتقها مهم٢٤ة املختلفة يف البلدالبالد واليت ي.  

ة ذات ديني مام اخلامنئي أنّ لدى إيران دولةويذكر مساحة اإل. الدولة للشعب، واحلكومة لإلسالم نّإلطاملا قيل 
ة، إلّسيادة شعبيا أنعي وجود حكومة إسالميوقد. ةنا ال ند البعض أنّ بني الدولة الديني ة واحلكومة يظن

حب اإلسالم، (ة ة، اليت انطلقت على أسس قيميلكن التأمل يف مسرية الشعب الثوري. وتقابل اتعارض الشعبية
املرجعيةة، احلة الدينييمسرية الدولة يف حال عربت مراحل التكامل  على أنّ يدلّ ،)وغري ذلك، رفض الظلم، ر

  .اإلسالميةإىل احلكومة  اترقّي، ستصل حتموال

فال ). سات يف متثيلها الشعيبوإن تفاوتت هذه املؤس( الشعبيةنّ مصطلح الدولة يشري إىل املؤسسات إ
يصح إلّ إطالق عنوان الدولة على النظام امللكيساته تعمل وفق أهواء امللك وتبعاز، ألنّ مجيع مؤساا با 

. الشعب فهو ملك امللك وخادمه، يقسم بالطاعة والتضحية بالنفس يف سبيله ومن أجل عرشها أم .ملصاحله
  .قة برأس النظام وأمالكهثرواا وإمكاناا متعلّ والبالد بكلّ

 افيها مظهر ويصبح القانون العام ،الشعبيةوهلذا، فإنّ أصل تشكّل الدولة يفترض أن ينطلق من اإلرادة 
إىل  أشبه بالتحول من االستبداد الفردي إىل النظام الشعيب كون التحول من النظام امللكيوي ،لسلطة الشعب

االستبداد اجلماعي. ل يكون القانون متمحورحول مصلحة امللك وأهوائه، ويف الثاين حول مصاحل  اويف األو
ة وأهوائهااألكثري.  

ة، وفيها وتتمركز حول سيادة القيم الديني ،إلهليفهي تعين سيادة القانون ا ،اإلسالميةأما احلكومة 
. مبلء إرادم ورغبتهم اإلسالميةقون األحكام ة ويطبلإلرادة اإلهلي) من احلاكم إىل احملكومني(خيضع اجلميع 

هذا األمر ال يكون إلّ أنّ وال شكا بعد حتوالت ثقافية وقيميةة جذري.  

ق مثل هذه احلكومة ال ميكن إلّحتقّ لي، فإنّويف الواقع العم .ةهذا يف النظرية عارمة ال ا بإرادة شعبي
د حتقّمبجرق أكثريةاحلكومة  وعليه، فإنّ). من الناخبني % ٥١( ةة نسبيل يف درجة مرتفعة وبعد تتشكّ اإلسالمي
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حركة اشتدادية تطوةة لإلرادة ريالشاملة الشعبي .الناسال ملثل هذا األمر اجوما يتيح ا واشتراكهم يف  تماع
ةففي الدولة . ة الرفيعةأكرب قدر من القيم اإلنسانيالبحتة، يكون اجتماع الناس ضمن دائرة حمدودة من  الشعبي

دون  ،ةة معنويية أخرى ذات أمهّمع وجود اختالفات واضحة حول جمموعة قيمي ،)واالستقالل ريةكاحل(القيم 
ي ذلك بالضرورة إىل أن يؤدحلّ فصم عرى الدولة؛ حيث يتم ٥١(ة االختالفات من خالل استبداد األكثري 

ق ، ففيها جيب أن يتحقّاإلسالميةا احلكومة أم. ستبدادباال دون تسمية هذا احللّ) % ٤٩(ة ي، على األقلّ)%
ماجتماع الناس وامجاعهم على تبنفقون على . ي مجيع القيم والربامج والنظم اليت ينبغي أن تدير حيافهم مت

ق ة فيما يتعلّضرورة تطبيق أحكام اإلسالم، وعلى وجوب الرجوع إىل من يقدر على استنباط األحكام الديني
ةجبميع مسائل احلياة وقضاياها األساسي، ا ويشاركون يف صياغة القواعد يساعدونه يف عملية بلورة موضوعا

متفاعل ألجل االهتداء إىل برنامج الشريعة ومنهاجها فالكلّ .يذظم املختلفة يف اإلدارة والتنفالكربى للن .
  .ة يف أرقى مستوياا وأقوى درجاا، بناًء على هذا، ليست سوى حكومة شعبياإلسالميةفاحلكومة 

إنّ احلكومة املستقبليأرواحنا فداه(املوعود  ة للمهدي (فماذا تعين  .معىن الكلمة ة بكلّهي حكومة شعبي
ها تعين االعتماد على إميان اجلماهري وإرادا وسواعدها، فإنّ إمام الزمان ال ميأل الدنيا يا ترى؟ إن بيةالشع
مئة باملئة،  ةًشعبي يف كافّة أرجاء املعمورة، ويقيم حكومةً مبفرده، وإنما يقر العدل اإلهلي اوقسطً اعدلً

امستعين ةرق بني هذه احلكومة عليها، والفا اباجلماهري املؤمنة ومعتمدعي  الشعبيواحلكومات اليت تد
فما يسمونه اليوم على املستوى . كالبعد ما بني األرض والسماء يف عاملنا املعاصر، الدميقراطيةو الشعبية
ةب العامليالدميقراطي وحاكمية الشعب هو عني تلك الدكتاتوريها ارتدت ثوباة القدمية، لكن أي اجديد ،
فإذا ما كان هنالك تنافس، فهو يدور بني الطبقات وال شأن للشعب به، إذ يستحوذ . ة الطبقاتوريدكتات

حزب على السلطة وميسك مبقدرات األمور يف البالد بعقل قدرته السياسياها جلمع األموال  اة مستغلإي
أي  الشعبيةام الزمان ة إمحاكمي إنّ. والثروات لصاحله وتسخريها لالستحواذ على املزيد من السلطة

حاكمية الشعب الدينيعن هذا األسلوب اة ختتلف متام.  

داخل أجهزة السلطة  ومن أجل هذا يأيت تأكيدي على وجوب احلذر من سوء االستغالل املايلّ
التابعة للحكومة، فاخلسارة الكربى النامجة عن الفساد االقتصادي ل يف ما تتمثّداخل أجهزة الدولة إن

ف املال خلدمة السلطة، واستخدام السلطة خلدمة املال، فيتبلور من ذلك دور باطل، حيث يساء توظي
س هذا املال لشراء أصوات املنتخبني، سواء استغالل السلطة واملسؤولية جلمع الثروة واملال، ومن مث يكر

 اموال أو شراًء خفيكما هو املتداول يف الكثري من مناطق العامل حيث يدفعون األ اكان شراء مكشوفً
ةدة، أي احلصول على بأساليب متعدالشعبي ى اإلنفاقاتعرب شت.  

ة شعب وال فإذا ما استقطبت أصوات اجلماهري عرب اإلعالم املاكر الباذخ فليست تلك حاكمي
أصوات اجلماهري أضحت ألعوبةً ة، بل إنّمشاركة مجاهرييل باخلداع والتحايل الستقطاب، وإن التوس 

أصوات الشعب يعد يف النظام  اجرماإلسالمي، أرواحنا فداه(اهللا ة الذي ميثل بقي (وإنّمظهره التام ، 
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استغالل السلطة لالستيالء على األموال يعد من أعظم اجلرائم، فأنصار اإلمام املهدي )ل اهللا تعاىل عج
 .٢٥األدىن من املعيشة خذوا احلدفون بأن يتمكلّ) فرجه الشريف

لد الدولة بإرادة الشعب، وخترج من رحم النظام عندما تتواإلسالميد وفق  ، فإنّ مسارها العاميتحد
تقوتة القانون: ني مهاني أساسية الشعب وقوقو .ها تظهر من خالل محاية اإلجناز اجلديد أمة الشعب، فإنا قو

، وغري ةات، املظاهرات املليونياالنتخابة، الدفاعيجبهات احلرب (بالتواجد يف الساحات وامليادين املختلفة 
 التنفيذيةو القضائيةة ووأما قوة القانون، فإنها تتمظهر وتعبر عن نفسها من خالل املؤسسات التشريعي). ذلك

  .وغريها

اتنتصاروحدة الكلمة واحلضور يف الساحة هي رمز مجيع اال إنّ: "د العبارةلطاملا مسعنا اإلمام يرد" ،
م، ولكنالشعب بأسره أدرك ذلك، فتحقّ ولوال هذا ملا أمكن إليران أن تتقدق الوعد اإلهلي ،

}الَّوذين اْجهدوا فيا لَننهدينهم سلَب٢٦"من كان هللا كان اهللا له"و} ان.  
  

إحدى أسس النظام، ات االنتخاب. فهي أساس نظامنا ةًاستعراضي ات يف بالدنا حركةًاالنتخابليست 
ة ممكنة احلصول مبشاركة اجلماهري، وتواجدهم، الديني الدميقراطية. بالكالم الدميقراطيةال ميكن حتقيق 

م، وارتباطهم الفكريوالعقالينّ وإراد والعاطفي ا عن طريق وهذا غري متاح إلّ. رات البالدبتطو
انتخابات صحيحة عامةهذه  .ة واسعة فيهاة ومشاركة شعبيسبب صمود الشعب  الدميقراطي

أن ال تفزعوا من صراخ القوى العظمى، وحينما  احينما استطعتم طوال هذه الثالثني عام. اإليراينّ
مل تستطع القوى العظمى توجيه ضربة قاصمة لكم ما عدا صراخهم، وحني يبدي شباب البالد هذه 

ةه ناجم عن ذا كلّى السوح وامليادين، فهالشجاعة واإلخالص يف خوض شتالدميقراطي ة؛ الديني
أشبه برصيد . ات هي الرصيد واالستثمار الكبري للشعب اإليراينّاالنتخاب. فيجب معرفة قدره حبق

ها واحد منكم أي صوت كلّ .البنك وتنتفعون أنتم من أرباحهكبري هائل تضعونه يف البنك فيعمل به 
ما كانت فكلّ. تهيى الصوت الواحد له أمهّحت .داعسهم من هذا االستثمار واإلي اجلماهري هو

يف أعني معارضيه وأعدائه أكثر، وسيولون  ، برزت عظمة الشعب اإليراينّات أعظم وأنشطاالنتخاب
عظمة الشعب . وأصدقاؤكم يف العامل سوف يفرحون بدورهم. بذلك حرمةً أكرب لشعب إيران

تركيز جهدي  ااملسألة األوىل اليت أحاول دائم. اتتخاباالنتعبر عنها مشاركة الشعب يف  اإليراينّ
مشاركتهم هي تصديق وتأييد . ة مشاركة اجلماهرييات هي التأكيد علی أمهّاالنتخابعليها يف 

ة حمضة، بل ة وأخالقية وفرديد مسألة سياسيليست املسألة جمر. اإلسالمية اجلمهوريةوتعزيز لنظام 
انتخابات رئاسة  اصلة مبصري الشعب، وخصوصات متاالنتخاب. األبعادهي مسألة شاملة متعددة 
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. ة سنواتيف البالد بشخص وجمموعة تدير البالد لعد التنفيذيةل إناطة السلطة اليت متثّ اجلمهورية
  .٢٧ة إىل هذا احلدات مهماالنتخاب

  
ف هذا بدوره على أنّ ويتوقّ. إنّ العمل بالدستور، هو العالج الوحيد حللّ مشاكل هذا البلد

أو أولئك  –ة كاألجهزة التشريعي –العناصر الناشطة، سواء الذين يعينون أسلوب تنفيذ الدستور 
 –أو الذين يراعون العدالة ويتابعون اجلرائم  – التنفيذيةكالسلطة  –الذين ينفّذون الدستور 

اإلخالص والصدق والشعور ومجيع منتسيب هذا البلد، عليهم أن يضعوا  – القضائيةكالسلطة 
 .٢٨هلم اة والعمل ا معيارسؤوليبامل

ومن . ومشاركة الشعب هي القوة الدافعة لعمل مؤسساا ،للدولة هو املوجه العام اإلسالميالنظام 
املتوقّع أن تفرز التجربة الثورير عن إرادة الشعب أكثر من إرادة القانون  اة يف بداية األمر دستوريعباإلهلي 

)ها حتت نظر الفقيهدون أن ختالفه طاملا أن(، الع على التشريعات طّحلداثة التجربة وقلّة اخلربة وضعف اال انظر
. اإلسالميةة ة واحلكومياالجتماعيقة بااالت ات املتعلّة األحباث والنظري، وكذلك بسبب حمدودياإلسالمية

ة التشريع أما عملي. العامة اإلسالميةة واملبادئ ضرورات الدينيفالدستور يف أحسن حاالته غري خمالف لل
فستالحظ األكثرية ة والتوافق، أكثر من مالحظة عمق التشريعات الديني)مع قلّ اخصوصة النظرية يف ات الديني
االت التشريعية كالنظام االاقتصاديوالتربوي ،والتعليمي ،ادة القانون هنا تكون وسي). غري ذلكو ،، والبيئي

ةًحممي النعقاد اآلمال عليه يف حتقيق العدالة  امن قبل الشعب، نظرملا كان عليه يف الوضع  اة، خالفًاالجتماعي
وسيطالبون حبكم . ار الذين عانوا الظلم واالستبداد أنّ العدالة هي املساواةوهلذا، قد يظن الثو. السابق

نّ الشعب هو إوحيث . واإلمكانات املتاحةالوطنية ائد، حبصصهم من الثروة مشاركتهم يف إسقاط النظام الب
ة سن القوانني ووضع وعندما جتري عملي. يوزع على مجيع أفراده بالتساوي صانع الثورة، فالنتاج ينبغي أن

ان، أو جملس ة هو سلطة الشعب اليت متارس من خالل الربمل، فإنّ ما سيضفي عليها املشروعيالتنفيذيةاخلطط 
تمع وفئاتهممثّلني الشورى، الذي يضمعن مجيع شرائح ا .  

قاس يف هذه احلالة حبسب متثيلها الشعيبة الدولة تيف مجيع القطاعات  إنّ قو)السلطة  اوخصوص
سري الدولة ع أن يكون موطاملا أنّ الشعب يشعر بأنه ميسك مبؤسساا ويدفع ا إىل اإلمام، فاملتوقّ). التنفيذية

تقدامي ومن املتوقّع كذلك أن تكتشف اجلماهري. اتكاملي، ةة بناء الدولة املستقلّة حبوهي ختوض عمليية رتام، 
بوجود الفقيه ، اهلداية حمفوظ وطاملا أنّ خطّ. جتربة ومنعطف مع كلّ النواقص والعيوب يف النظام التشريعي
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عن  ى تصل إىل مرحلة الكشف التام، حتانّ هذه املسرية ستمضي قدمفإ ،اجلامع للشرائط على رأس التجربة
النةات ظم والنظرياإلسالمي.  

الشيء الذي . ات تصون البالداالنتخابز، يالعز راينّيها الشعب اإلياء، أها اإلخوة واألخوات األعزيأ
ه يصدهم عن التطاول عليو فهميخية بوجه األعداء ويبة هذا الشعب ويستعرض قدراته املعنويفظ هحي

ات، ومن مظاهرها املشارکة يف االنتخابة، ومن مظاهرها املشارکة يف يهو التواجد واملشارکة الشعب
کلّما کان التواجد أعمق، ارتفع . ن من من، الذي هو علی األعتاب أمامکميالثاين والعشر
ق االقتراع يما کان الزحام علی صنادکلّ .وکذا احلال بالنسبة لالنتخابات. ةيمة الوطنياالعتبار والق

 ريمشارکة اجلماه. أشد، ومشارکة الشعب أوسع، ارتفع اعتبار البلد وتضاعفت مناعته وحصانته
 علی ريع التأثيستطي ه والقوييجملس الشوری الصاحل والرت.  مستقبل البالد وضمانهنيبوسعها تأم

ة، يؤثّر علی أداء احلکومة وعلی أداء السلطة القضائيسات يف البالد، فهو األجهزة واملؤس أداء کلّ
وحتات املسلّحةی علی أداء القو .لس القويم له مثل هذا الوضع والدوريه السليالصاحل الرت ا .

ن أو ثالثة يمنذ شهر. ده األعداءيريل مثل هذا الس من دون الشعب؟ هذا ما ال يکن تشکميفمتی 
 شارکوا يفيأس والقنوط فی نفوس الناس کي ال يدو تعمل من أجل بثّ الة للعيواألبواق اإلعالم

! تناغمون معهم لألسفيقومون به ينوا إلی ما تفطّيوالبعض يف الداخل من دون أن . اتاالنتخاب
  .٢٩أولئك مغرضون، وهؤالء غافلون

  
لى طاقات البالد إننا إذا أردنا إعمار بالدنا وإنعاش زراعتنا، واستقالل صناعتنا، واالعتماد ع

ومتخصصيها، والنهوض باجلامعات، وإنشاء مراكز التحقيق والبحوث، واالرتفاع حبالة الرفاه 
لتشمل القرى واألرياف، وإذا ما أردنا إشاعة القيم األخالقية وأحكام القرآن وتطبيق شريعة 

وإن كل من يسعى اليوم . اإلسالم يف واقع احلياة، فإن كلّ ذلك يتم بفضل اهللا وإرادة الشعب وإميانه
إىل بثّ االختالفات يف صفوف الشعب، أو إبعاده عن الساحة فإنّ ذلك يعد طعنة يف اخللف 

٣٠اوغدر.  

  :هاوما قد يعيق هذه املسرية أمور، أمهّ

 .ة موقعهيهتمام بتوجيهاته وأمهّالفقيه وفقدان اال نفصال عن الويلّاال .١

 .سسات املختلفة من بني األمناء اخلرباءفشل الشعب يف اختيار ممثّليه يف املؤ .٢

إنّ جملسنا التشريعي نّ معيار قبول أو عدم قبول القوانني عندنا هو إ، أي هو جملس شورى إسالمي
فـي البالد،  التنفيذيةمبعىن أنّ السلطة  –جملس صيانة الدستور  –تطابقها أو عدم تطابقها مع الدين 
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هذه هي اخلصائص . املسامهة فـي إدارة البالد، ترتبط مبصدرٍ دينـية األذرع واأليدي واألصابع وكافّ
 كنتم ترون جبهة الكفر واالستكبار اهلائلة بكلّ إن. وهذا ما مل يكن فـي املاضي. الرئيسة تمعنا اليوم

يعارضون جملس صيانة الدستور بشدة، . أشكاهلا املختلفة تعارض هذه النقاط بشدة، فهذا هو السبب
الذي ينادي  اجلمهورية، يعارضون بشدة رئيس ضون الس بشدة إذا كان جملس شورى إسالمييعار

ة التـي ومن باب أوىل يعارضون القيادة ووالية الفقيه مئة باملئة، ألنّ هذه هي النقاط األساسي. باإلسالم
خ، سنجد أن ال سابقة هلذه احلال إذا رجعنا أدراجنا فـي التاري. للنظام اإلسالميتؤمن التحرك واالتجاه 

٣١ى صدر اإلسالمحت. 

 مبا يتمتع به من معرفة، ومبا يشغله من منصب، يقف يف أفضل منطقة أو موقع يف كلّ ،إنّ الويلّ الفقيه
. تجاهاتعلى التجربة، ومراقبة املسرية، وحتديد احلاجات، وضبط اال وهذا ما يتيح له اإلشراف التام .النظام

 ةًاملسرية تكاملي تقديرها والعمل ا وعليها، تكونة ولتفات إىل توجيهات هذه القيادة الشرعيما يتم اال ومبقدار
  .مهتديةً

أن يدفع عدوه يف الوقت املناسب فعليه أن حيفظ مركز القدرة والقوة والقيادة  اإلسالميإذا أراد اتمع 
يلزمها تكت فيه، واملواجهة الناجحة مع العدوتمع  كلّ ل وضماألجنحة يف هذا اووضعها يف اإلسالمي ،

وهذا ال حيصل ما مل تندفع هذه األجنحة . ةً لعدوهاواحد يف مواجهة العدو، لتوجه ضربةً حمكمةً قوي خطّ
وقد تكرر . عن طريق الدسيسة أن يهلكهم هماستطاع عدوا وإلّ .مبلء اختيارها هلذا العمل وتلك املواجهة

وإذا ما أراد اتمع املسلم أن يستفيد . اأيض اإلسالميمثل هذا يف التاريخ العام لألمم ويف التاريخ  وقوع
ب السلبيمن طاقاته ويتجند ات والنقائص فعليه حتكيم عالقاته الداخليتمع كما تتوحة وتوحيد أعضاء ا

أ ملواجهة اخلطر اخلارجيتمأعضاء اجلسد الواحد وتتعبع ، واخالصة . يد واحدة مقابل أعدائه اإلسالمي
 اقيادي اني عليه أن ميتلك مركزليي الوالية األوومن أجل حتقيق بعد اإلسالمياتمع  ما نريد ذكره هنا أنّ

اواحد اقادر تمع من هذا املركز نشاطها  ، وأن تستلهم كلّاالًوفعالة والنشطة يف هذا االعناصر الفع
الفكري والعملي ا احلياتيوفعالياوهذا . ة والوالء بني أفرادهاة وأساليب مواجهة أعدائها وطرق تقوية احملب

املركز الواقع يف عمق اتمع املسلم هو الذي يتولّى إدارة متام األجنحة، وهو الذي حيدد لكلّ فرد عمله 
ع من نشوء هذه احلاالت، وهو الذي ومكانه املناسب، وهو الذي يرفع حاالت الرتاع والتعارض ومين

أن  ، ويف مسار واحد، وهذا املركز يعينه اهللا سبحانه، فال بدةالقوى للمسري حنو غاية واحد يسدد كلّ
وثقافتنا . احي اقرآني االكماالت اليت يريدها اإلسالم، مظهر لكلّ ا، جامعا، مأمونا، واعيامـيكون عال
  .ا املركز اسم الويلّتطلق على هذ اإلسالمية

هم مل يعملوا  ة الفساد املايلّقد الحظنا يف قضيكيف كان مساحة اإلمام اخلامنئي يلوم املسؤولني ألن
 صعقت اجلميع، وألقت اليأس طائلةً ابنصيحته ومطالباته؛ فوصل األمر إىل أن خيتلس بعض املسؤولني أموالً
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. وقد شاهدنا مثل هذا التراخي يف العديد من مؤسسات الدولة. قة بالنظامواإلحباط يف النفوس، وزعزعت الث
كذلك يصعب معرفة حجم املشكلة دون امتالك  ،نفصال أو اإلمهالوبالطبع، ليس باإلمكان حتديد حجم اال

لة أو أرقام دقيقةمعطيات مفص.  

اب ووزراء(ة انتخاب املمثّلني كذلك حتكي التجربة أنّ عمليتصل بعد إىل واختيارهم، مل ) من نو
تطبق أفضل معايري  اإلسالمية اجلمهوريةهذا بالرغم من أنّ  ،امتالك الصيانة التامة املانعة من وصول املستغلّني

ات، االنتخابوهلذا، دعا مساحة قائد الثورة إىل إدخال املزيد من التحسينات على . ة يف العاملياالنتخابالرتاهة 
أنّ نفوذ املستغلّني املرتبطني مبراكز القوة واملال، يف  وال شك. م بصورة أفضللتمكني الناس من حتديد ممثّليه

عات جتعل قسماهو الذي يسمح بتشكّل عصابات وجتم امهم ة؛  من املال العامدولة بني األغنياء منهم خاص
شاركة الفاعلة يف بنائها فتحرم الشرائح املختلفة من املكتسبات والفوائد، وجتعلها تنكفئ عن دعم الدولة، وامل

  .والدفع ا إىل األمام

واحد على املرشحني، الذين إذا سئل  ليعثر كلّ وأخالقي كتكليف شرعي. على أبناء الشعب أن يبحثوا
ت هلم لكذا مصلحةبني يده صوم، يكون لديه جواب يف أناملشاركة يف . ي اهللا عن سبب انتخا
احبثوا عن األشخاص . وإهلي ات عملٌ عظيم وإقدام شرعياالنتخاب ات واجبة، والتصويت يفاالنتخاب

غري أنّ الكفاءة لوحدها  –هذه جتربتنا خالل عشرين سنة  – اجيب أن يكون كفوًء .املناسبني هلذا العمل
أن يكون متدي ال تفي بالغرض، بل ال بدان ن قليلاأيضصفو. ، ألنّ احتمال خيانة املتديا كما جيب أن يت

يده عند التوقيع، وترتعش  ألنّ من جينب أمام التهديدات تزلّ. شجاعة يف مقابل ديدات هذا وذاكبال
للضعفاء، جيب أن يكون  اوعون اوأمين اجيب أن يكون شريفً. مفاصله عند التقدم، وال ميكن الثقة به

ا فإنّ القانون الذي جيعلعلى محاية حقوق الضعفاء، وإلّ االقانون قادر عترب قانون بلد  الثريأكثر ثراًء ال ي
إسالمي .العقد املستعصية ومعاجلة آالم الطبقات احملرومة، والنائب  على حلّ االقانون جيب أن يكون قادر

اجيب أن يكون إنسان مامتفه بجهد اإلمكان؛ إذ إنّ للتجربة أمهّ اهلذه األمور، وأن يكون جمريف  بالغةً ةًي
  .٣٢الكربىهذه األعمال 

من هنا، كان ال بد من جعل عملية بناء الدولة عمليةًةً تراكمي ترتكز على تضافر اجلهود ةًتكاملي ،
اليت تدفع الشعب بدل أن يكون هو  ة، وعلى هداية الفقيه، حتى الوصول إىل دولة املؤسسات احلقيقيالشعبية

  ).طاقته فرد بكلّ فيما لو عمل كلّ! (كرب من اجلميعح جمموع الشعب أوبتحقيق هذا اهلدف، يصب! الدافع هلا

  :حسب فلسفة وجود املؤسسات إما مؤسسة يف العامل، إنّ كلّ

١. الستغالل الناس واالنتفاع منهم  سةًأن تكون مؤس)سات التجاريةكاملؤس.( 
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 .ملنع الناس من املشاركة واالستفادة أو أن تكون مؤسسةً .٢

 .دة من العاملني فيهانسبة حمد أو أن تكون ملصلحة طائفة أو .٣

 .عامل أو للجميع حبيث تتوزع الفائدة والثمار بالتساوي على كلّ .٤

٥. ع وفق قانون العدل أو للجميع لكنالفوائد واملنافع تتوز. 

٦. ى منافعها وفوائدها كلّأو تتعد االعاملني فيها لتشمل غريهم أيض. 

سات ال ومن الطبيعيواملقبول أن تتشكّل املؤستجاريلكن أن  ،ةة على قاعدة الربح واملنفعة اخلاص
ا يشري إىل استشراء الفساد واستفحاله، كاحلاصل يف النظام الطائفية كذلك، فهذا ممسات العاميف  تكون املؤس

  .لبنان

أمسة اليت تكون هويسة ا املؤستها ورسالتها منع الناس من االستفادة واحليلولة دون نفعهم، فهي مؤس
وما مل يكن ناتج املؤسسة عبارة عن ربح  ،ة البحتةستبداديو هذه هي املؤسسة اال ،كحمكومة بالفشل والتفكّ

ها ستبدأ خبسارة الدعم والعطاء والعمل اجلادأو منفعة، فإن )ة يف التجربة كما حصل يف املصانع احلكومي
م دون احلاإلشتراكيال من استغالل طاقااألدىن من املنافعة، حني عاىن العم سة ). صول على احلدوتبدأ املؤس

واحلفاظ على  ،زدهار النسيب عندما تزداد نسبة املستفيدين واملنتفعني فيها، فتنال املزيد من الدعم والعملباال
ة لتداخل العوامل النفسي ا، نظراستمرار هذا النوع من املؤسسات يعد أكرب حتد للمدراء يف العصر احلايلّ

ةواألخالقي واملهنيةة واإلداري.  

مواطن آخر يف بلده، من حيث  مواطن ناخب، أن يكون ناتج صوته كناتج صوت أي يتوقّع كلّ
ورقابته على  يف تشريعاته ،وما مل تكن حصيلة عمل جملس الشعب. التمتع بالتنمية املتوازية واحلقوق املتساوية

 املتوازن والتوزيع املتساوي للمكتسبات على أبناء الوطن، فهذا يدلّ حتقيق هذا اإلمناءاحلكومة والوزارات، 
ة وهو مشكلة مؤسساتي. ل إىل مؤسسة ذات منفعة عامة شاملة لكلّ املواطننيهذا الس مل يتحو على أنّ
  .واضحة

"ه يف اإلسالم، إذا مل يكن فيصل العإأي . ة أو بطالن احلكوماتالعدالة هي معيار حقّانيدالة ن
اموجودفهناك عالمة استفهام حول احلقّاني ،٣٣"ةة واملشروعي.  

اب ة مسؤويل النظام، من نو، وعلى كافّالتنفيذيةالقرارات  أساس كلّ اإلسالميالعدالة يف النظام 
من هم يف  ااملختلفة، وخصوص التنفيذيةاحملترمني، إىل مسؤويل املؤسسات  اإلسالميجملس الشورى 
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خلرباء وواضعي السياسات والربامج، وإىل القضاة والعاملني يف جهاز القضاء، عليهم العمل مستوى ا
  .٣٤بكلّ جد وجهد وإخالص من أجل تطبيق العدالة

  
م إذا مل يكن مصحوبم الذي يبتغيه اإلسالم اإنّ التقدأن نرفع الناتج . بالعدالة فهو ليس التقد

د إىل رقم عالٍ، مع وجود متييز وعدم مساواة يف الدخل، ويكون للبال والدخل العام الوطين اإلمجايلّ
ليس . للبعض آالف األلوف بينما يعيش البعض اآلخر الفقر واحلرمان، فهذا ليس ما يريده اإلسالم

والعدالة مفردة جد عميقة وواسعة جيب . ينبغي تأمني العدالة. هذا هو التقدم الذي يبتغيه اإلسالم
ة نعتقد أنّ العدالة هي خفض الفواصل الطبقي. ة والعثور عليهاالرئيسيالبحث عن خطوطها 

ةواجلغرافي .جيب أن يستطيع مجيع أبناء البالد . ات والفرصوتوفري املساواة يف االستفادة من اإلمكاني
– ن هلم القابلية والقدرة مم– ة للبالداالنتفاع من اإلمكانيفحة من مصاديق العدالة مكا. ات العام

 .٣٥اجلد اليت جيب أخذها مأخذ واالقتصادي الفساد املايلّ

فإذا قوم الشعب مثل هذا الس، وفرض عليه حتقيق تلك املساواة، ميكنه أن ينتقل إىل مرحلة بناء 
 ،هنا. حقّه ووضع األشياء يف مواضعها ذي حق إعطاء كلّ إة، اليت تقوم على مبداالجتماعيمؤسسات العدالة 

 االجتماعيأكثر من حاجة اجلميع؛ وهذا هو الرفاه  ة أن يكون الناتج العامع حبسب السنة اإلهلييتوقّ ،تبالذا
  .مبعناه احلقيقي

ينبغي املطالبة بالعدالة من قبل اجلماهري، وشرائح الشعب، وال سيكلّ ما الشباب حبيث يضطر 
ث عن العدالة حتاملطالبة بالعدالة معناها أن تكون . هى لو كان ذلك خبالف رغبتمسؤول أن يتحد

العدالة اخلطاب الغالب يف األجواء الشبابي٣٦ة، فيطالبون بالعدالة مجيع املسؤولنية واجلامعي.  
  

توزيع  اة العدالة ال يقصدون أبدا، الذين يثريون قضيكلّ .ون إنّ العدالة تعين توزيع الفقرالبعض يقول
العدالة هي توزيع الفقر، فإنّ لباب : الذين يقولون. ات املتوفّرةنيالفقر، بل التوزيع العادل لإلمكا

ال تنشدوا العدالة، بل اطلبوا إنتاج الثروة ليكون ما يوزع على الناس : كالمهم وجوهر قوهلم هو
يف  اطلب إنتاج الثروة من دون أخذ العدالة بنظر االعتبار نتيجته ما تالحظونه حالي. هو الثروة
. مثّة أشخاص ميوتون من اجلوع والربد واحلر –أي أمريكا  –يف أغىن بلدان العامل . ةرأمساليالبلدان ال

نه إ، أي منوذج إسالمي اإلسالمية اجلمهوريةمنوذج نظام . هذه ليست شعارات، بل واقع مشهود
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م والرفاه إىل جانب العدالة واألخومنوذج التقدتمة واحملبع وردم الفوارق ة والعطف بني شرائح ا
تمع بني الفقري والغين٣٧يف ا.  

ة حبتة على لة مبا هي إرادة شعبيالعامة تستطيع أن تفرض املساواة، لكنها غري مؤه الشعبيةإنّ اإلرادة 
ومثل هذه املعرفة ال . بنظام حقوق مجيع األشياء وواجباا دقيقةً ألنّ العدالة تتطلّب معرفةً. فرض العدالة

م يف ة أنّ اإلسالد الشواهد القطعيوتؤكّ. ه منهشيء يف الوجود النابع من حظّ كلّ معرفة حد لّا يف ظلّحتصل إ
ا إذا ق إلّال تتحقّ وألنّ غاية الدين اإلهلي. ق بالفرد واتمع والكونفيما يتعلّ ،جوهره دين العدالة الشاملة

رتلة قطع هذه اآللة، اليت هي مب ،ربى من هذه األشياءالك ةبناء اآللة العاملي وضعت األشياء مواضعها، ومتّ
وعملت هذه اآللة بشكل صحيح وحترة العدالة اليت حتصل الغاية النهائية يف كت حنو اهلدف املنشود، فإنّ قضي

  .ةة جلميع التعاليم الدينيها، تعد نقطة حموريظلّ

معىن الكلمة، فإنّ بكلّ ةًإذا ما أصبحت احلكومة إسالمي االبلد سيصبح إسالمي باملعىن احلقيقي 
س العدالة، ويتمافشیئً االقضاء على التفرقة، والتغلّب على الفقر شیئً للكلمة، وسوف تتكر ،

ة احلقيقير على نطاق العالقات وتتحقّق العزة لذلك الشعب، وحيقّق ذلك البلد املزيد من التطو
هذا هو البلد . ةالدولي٣٨اإلسالمي.  

  
أي . باألمل وبالعدل العظيمة هي اية مليئة ةيع األديان تتفق على أنّ اية هذه احلركة التارخييمج
وقد . يكون عصر العدل، وهو عصر استقرار الدين الكامل ا تقول بشكل قاطع أنه سيأيت عصرنهإ

، "وقسطا اعدلً"أو " اوعدلً اميأل اهللا به األرض قسطً"جاء يف الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة آل ياسني، 
 ابعدما ملئت ظلم"، ويف مواضع أخرى "وجورا اكما ملئت ظلم" ،حيث ختتلف يف مواضع عديدة

فجميع األنبياء، وكلّ األديان، ومجيع النبوات، أشارت إىل هذه النهاية وأكّدت عليها، ". وجورا
ملبدأ ويف املسري ويف املنتهى، كان هلذا فإنه يف ا. وأصرت وقالت بأنها يف طور التحرك حنو ذلك

 .٣٩اعتماد النبوات على العدل، وهذا ما ال نظري له

ة تعين االجتماعيوالعدالة . للفرد ة، هي مبدأ السري التكامليالعدالة بني مجيع قوى النفس اإلنساني إنّ
ى مسار االرتقاء من أجل حتركه عل ،حبسب موضعه كلّ ،تركيب أجزاء اآللة الكربى الواحدة للمجتمع

روالتطو .ا العدالة الكونيطار حبسب موضعه، فهي اليت جتعل النفوذ يف أق ة اليت تستلزم وضع أجزاء العامل كلّأم
ة أخرى(ها ح بسببها أبواب السموات كلّ، وتفتاالسموات واألرض متاحوهلذا قص.(  
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ملعادلة دقيقة؛ ففيها ينبغي أن يتحرك األفراد  ختضع ةة والعدالة الفردياالجتماعيإنّ العالقة بني العدالة 
ع يف هذا التحرك اختالف ومن املتوقّ. ةة من أجل الوصول إىل العدالة الذاتية والفردياالجتماعيحنو إقامة العدالة 

جد ه ملن املستحيل أن يونإ. اخمتلفً تج على املستوى الفردياألفراد وتفاوم يف العطاء والعمل، فيكون النا
اإلنسان يف نفسه أرضيمن أجل الوصول إىل العدل  ا، ما مل يكن عاملًة التكامل املعنويوحيدوه يف االجتماعي ،

مراتب  األخري تتسارع حركة املرء حنو لقاء ربه من خالل طي ففي ظلّ. ذلك اهلدف األمسى أي العدل الكوينّ
وما مل يتمكّن ااهدون يف سبيل إقامة القسط والعدل  ).السموات(ومدارج شهود مجاله يف العوامل واألكوان 

االجتماعيمن حتقيقها وإرساء دعائمها، فلن تتأم ،ة، ولن ن البيئة املناسبة النطالق اجلميع حنو العدالة الفردي
تمع مكانايصبح ا ح اال امناسبتستعدادلتفت ه البيئة أن جيعل مثل هذ جيب على كلّ جماهد. ة الراقيةاملعنوي

ة ينال مبوجب هذه الني ،له اأساسي االيت تترعرع فيها الفضائل ويتسابق فيها اجلميع حنو القيم السامية، هدفً
توفيق السري املعنوي سواء وصل إىل اهلدف  ،التكامليأو مات دونه االجتماعي.  

أو  يف اال العلمي سواء. الواجب الثاين هو أن يسعى اإلنسان لتحقيق الرقي لنفسه ولآلخرين
الفكري أو الروحي أو  أو األخالقياالجتماعي تمع  – أو السياسيا ال  –أي رقيأو يف ا

جيب على اجلميع أن يسعوا لتحقيق هذه األمور. ، أي حتقيق الرفاهية يف حياة الناساالقتصادي .
م العلم وتطوره للجميع، وسيادة األفكار السليمةأعين تقد الروحي الصحيحة، والرقي واملعنوي ،

ة وال يقتصر هذا على األبعاد املعنوي – البشري االجتماعيواخللق الكرمي ومكارم األخالق، والتقدم 
والعلمية واألخالقيتمع بنظر االعتبار أيضم الشؤون  – اة للفرد فحسب، بل ينبغي أخذ اوتقد

ينبغي عليهم أن يوفّروا للناس وسائل الرفاهية واالستفادة من والرفاهية لإلنسان، و االقتصادية
هذا هو الواجب الذي يقع على عاتق اجلميع، وال يقتصر على حكومة . ات احلياة أكثر فأكثرإمكاني

ب حتدي التوحريى يف عصر احلكومات غأو سلطة بل هو واجب يترت٤٠ةي.  
  

ميكن فتح القمم العلميإي ات؛ أة بواسطة املعنوينّ القيم املعنويجدت فسيوجد العلم أيضاة إذا و .
دنيا اليوم هي دنيا . ة؛ ستصبح دنيا تليق حبياة اإلنسان فيهاوعندها فإنّ الدنيا ستصبح دنيا إنساني

، والثروة مع البعد ، واحلضارة مع البعد املعنويالدنيا اليت يترافق فيها العلم مع البعد املعنوي. الغابة
املعنويق يف زمان ظهور بالطبع، إنّ النموذج الكامل لتلك الدنيا سيتحقّ. ة، ستصبح دنيا إنساني

ك اليوم يف . ستبدأ الدنيا من جديد – أنا هنا أقول هذا –ومن بعدها  ة اهللا أرواحنا فداهبقينا نتحرإن
االت التمهيدية األصلية يبدأ . ة للعامل اإلنساينّاحينها املسري حنو األهداف عندما نصل إىل اجلاد

ة؛ ستبدأ هناك حركة اإلنسان األصلي –ة اهللا يف زمان ظهور بقي –عندما تصل إىل اجلادة . العليا
  .٤١احلركة السريعة لإلنسان؛ احلركة الناجحة والسهلة
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ة هي اهلدف األعلى والغاية القصوى من العدالة وألنّ العدالة الكونيمن وراء  فإنّ املقصود ،ةاالجتماعي
 ةًمما يشكّل أرضي، يف عامل الطبيعة واألرض، بدايةًتأمني البيئة املناسبة للقيام حبق كلّ شيء  ةاالجتماعيالعدالة 
وال . ةلعامل اإلنساني للعروج واالرتقاء يف آفاق السموات، اليت هي املضمار الكبري لالرتقاء املعنوي صاحلةً

ده، بل جيب والوقائع تؤكّ ،للبشر وإمهال غريهم من الكائناتيق العدالة ميكن واحلال هذه، االكتفاء بتحق
من الكائنات احلية والنباتات واجلمادات، وتأمني حقوقها  ،األخذ بعني االعتبار إعطاء احلقوق ملوجودات العامل

  .يبدأ من عودة األرض كهيئتها يوم أهبط اهللا آدم عليه السالم

. إنما هي مبعىن تساوي الفرص واحلقوق. ات والتمتع ااإلمكاني ليست العدالة مبعىن تساوي كلّ
ليس معىن العدالة أن ال نستثمر أو ال نسمح . اجلميع جيب أن يتمتعوا بفرص احلركة والتقدم

ما األعمال واملشاريع إن كلّ. هذا ما نريده. هدفنا تكريس العدل يف اتمع. للمستثمر بأن يستثمر
ى لو كانت الثروة كبرية يف اتمع الذي ال ينعم باملساواة حت. ألجل إقامة العدلتكتسب قيمتها 

فإننة من الناسها ستنجرف لصاحل شرحية أو فئة معي .تمع الذي تسوده املساواة والعدالة أما يف ا
. إنقع يف اخلطوهنا جيب أن ال . ااملساواة دائم ، ال تعين العدالةاطبع. فستكون الثروة لصاحل اجلميع

ليست العدالة بذلك املعىن الذي خيتلج . هذا هو معىن العدل. العدالة معناها وضع الشيء يف موضعه
وقد يتصورون اآلن، أنّ مجيع أبناء اتمع جيب أن حيصلوا . يف أذهان بعض البسطاء وغري العميقني

كون له مواهب أكثر، ا، شخص قد يعمل أكثر، وشخص قد تكلّ. شيء على مقدار واحد من كلّ
شيء  ، ومنح كلّللحق االعدالة تعين العمل طبقً. وشخص قد تكون له قيمة أكرب يف تقدم البالد

  .٤٢للمجتمع ةهذا هو معىن العدالة الضروري. شخص حقّه وكلّ
  
نفصلت العدالة إذا ا. ةة واملعنويي العقالنيمبفهوم اجد اوثيقً اة مرتبط ارتباطًحتقيق العدالة احلقيقي إنّ

عن العقالنياة واملعنويابل لن تكون عدالة أصلً. ة فلن تكون العدالة اليت تنشدو .العقالنية ة ضروري
ألنه لو مل يستخدم العقل يف تشخيص مصاديق العدالة فسيعتري اإلنسان الضالل واخلطأ، ويتصور 

إذن، . و قد ال يرى بعض األمور اليت متثّل العدالةبعض األمور متثّل العدالة، واحلقيقة أنها ال متثّلها، أ
العقالنية لبلوغ العدالةة واحلسابات الدقيقة من الشروط الضروري.  

أي إذا مل تكن العدالة مصحوبةً –ة وإذا فصلنا العدالة عن املعنوي فلن تكون  –ة باملعنوي
ة يف عامل الوجود والكائنات لآلفاق املعنوية والتوجه العدالة اليت ال ترافقها املعنوي. بدورها عدالةً

ع ومتظهرات خمتلقة؛ كما يف األنظمة الشيوعية اليت رفعت ستنقلب إىل رياء وكذب واحنراف وتصن
البلدان  يف كلّ. امل تكن من شعارام إطالقً ريةاحل ، لكنريةكنا نقول العدالة واحل. شعار العدالة

كانت العدالة حمور  –ثورة أو انقالب  –بشكل من األشكال  ةاليت قامت فيها حركة شيوعي
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، بل كانت على العكس من اعلى العدالة إطالقً ظروف حيام مل تكن تدلّ شعارام، بيد أنّ
٤٣االعدالة متام.  

ا ة، هو أنّ أجزاء اآلالت وقطعهاالجتماعية ونظام اآللة بني نظام اآللة امليكانيكي امهم افارقً على أنّ
ها يف حركة دائمة تكاملًتتتمع وأعضاؤه فإنا أجزاء ااوتسافلً اصف بالثبات من حيث احلجم واألداء، أم. 

ة وحدودها التابعة هلا تكون يف حالة تبدل مستمرة، مما جيعل أمر التعرف على أحجامها الوجودي وهلذا، فإنّ
ا معرفةًةً يف غاية الدقّة، ويتطلّب الكشف عن حقوقها عمليمعادال ةًخاص كلّ فرد يف . اجد فإذا كان حق

، فما هو األمر الذي على أساسه يتحدد هذا )احلجم الوجودي(اتمع ينبع من حده وحظّه من الوجود 
احلجم دون غريه ويستحق دون سواه؟ صاحبه هذا احلق واجلواب يكمن يف معرفة نظريلكلّ ة القدر الوجودي 

  .}رٍدقَبِ اهنقْلَخ ٍءيش لَّا كُنإِ{ ،على مستوى عالقته باهللا تعاىل، ومدى قربه أو بعده منه سبحانه شيء بناًء

فوفق النظرية، يقترب كلّة اإلهلي ه عزحبسب رعايته إلرادة اهللا الذي هو  وجلّ إنسان أو يبعد عن رب
، والتقوى هي اليت ترتل األفراد }كُم عند اللَّه أَتقاكُمإِنَّ أَكْرم{ ،موجود حبسب تقواه مواله؛ فتكون قيمة كلّ

إنسان باختياره، قد تزيد أو تنقص حبسب  وهذه التقوى اليت يصنعها كلّ. منهم قدره منازهلم، وحتدد لكلّ
 .رهاوأجزائه هم يف حركة سيالة دائمة على منحىن التقوى ومعيا فجميع أعضاء اتمع اإلنساينّ. عمله وسريه

تمع مثل هذا املعيار الدقيق للتقوى، ال ميكنه أن يقيس حجم أيد موقعه، ليعرف  وما مل ميتلك افرد وحيد
  .ه ويضعه موضعهعليه حقّ بناًء

ا قيمةًيف  وال شكتمع حنو التقوى، بعد صريورك أبناء اأنّ حتر م وأعماهلم، من  ةًحمورييف حيا
ة حنو إقامة العدالة فيتجهون بصورة تلقائي ،د منازل التقوى ومراتب األتقياءشأنه أن ميكّنهم من حتدي

االجتماعية مبعناها الواقعي.  

ك حنو التقوى الفرديومن جانبٍ آخر، إنّ التحرة يعد قهاة وسبب حتقّمظهر ثبات العدالة الفردي .
نّيستلزم السعي لتعديل قواه، كما أ اوسعي الفرد لكي يكون تقي ة يشكّتعادل القوى النفسية السعي ل أرضي

هذا يدلّ  ، فإنّة أُمنية اجلميع ومطلبهم األساسياالجتماعيوعندما تصبح العدالة . قهااحلثيث حنو التقوى وحتقّ
على وجود حركة عامتمع، على مستوى أفراده حنو العدالة والتقوى الفرديوعندما تصبح إقامة . ةة يف ا

ة جه الباقون حنو العدالة الفرديكربى يف سعي األفراد، فإنّ البيئة املناسبة لكي يت ةًة أولويجتماعياالالعدالة 
  .ر ولو بعد حنيستتوفّ

                                                           

  .املصدر نفسه ٤٣



٤٨ 

 

كر واخلشوع لرب العاملني هو باع األهواء واالبتعاد عن الذات والسعي وراء الشهوات واتالذنوب والزلّ
العدالة يف العالقات  –ندما نقوم بالبحث يف باب العدالة ع. امهم اميدان وهذا يعد. للنفس ظلم

ة ويف تشكيل النظام االجتماعيفال ينبغي أن نظلم أنفسنا. ال ميكننا أن نغفل العدالة مع النفس االجتماعي .
لو . فال جنور بل نعدل. هي هذا العدل" قد جرت على نفسي"والنقطة املقابلة لـ . بل أن نعاملها بالعدالة

كبري أن نوفّق إن شاء اهللا بإقامة العدل يف  ا الظلم فإنّ هذا العبد لديه أملاهللا تعاىل وفّقنا أن جنتنب هذ أنّ
  .٤٤اتمع

فما هو األمر الذي جيعل العدالة الفردياة مطلب وقيمةً اعام ؟رائجةً ةًثقافي  

الذي يسلكه هؤالء  د املسار العامحتد، )أي دولته(إنّ طبيعة العالقة بني أبناء اتمع الواحد ومسؤوليه 
م جري اهللا على أيديهم املال واإلمكانات، ويراهة اهللا يف حياة البشر، ياملسؤولون هم مظهر رازقي. األفراد

م الدنيوية، والناس عماد حياتأثري اهلذا تراهم أشد م املعنوييف حياوإذا قامت العالقة . منياظ واملعلّة من الوع
سرعان ما سيتحول الناس إىل عبيد للمسؤولني بدل ف املسؤول والشعب على االستغالل والرشوة واحملاباة، بني

هللا يستشعرون فضله ونعمه اأن يكونوا عبيد. أما إذا كان املسؤولون خدللشعب، ويرون شرفهم يف تأمني  اام
 ة يف أهماإلهلي تمكّنون من مالحظة اليدعالقة سي هكذا حاجام والسهر على أمورهم، فإنّ الناس يف ظلّ

وهلذا أسباب عديدة، منها جريان . أمورهم وشؤوم، فتتحول قلوم من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد
لتزام املسؤولني إىل اعمول به، ومنها ما يعود ة والتدبري املالتوفيقات ونزول الربكات اليت تفوق القدرة البشري

وهكذا ! يسمحون للناس بتعظيمهم وتربيبهم وهم يف عني تضحيام وإبداعام ال ،ة الساميةالقيبالقيم األخ
تنبعث الدوافع املعنويم ة يف ظلّ ازدياد خمزون اإلميان بني الناس، بفعل احلضور اإلهليز يف حيااملمي.  

الذي خياف اهللا وال . من اهللا ما يضمن العدالة هو اإلنسان املؤمن احلازم العازم ذو اإلرادة واخلائف
إذا كان . ، هذا ما يقوله اهللا تعاىل يف القرآن}فَال تخشوا النّاس واخشون{خياف ما سوى اهللا، 

ميكن بواسطة األجهزة املتنو هذا، عندئذعة والعصرية واجليوإذا مل تكن . دة بلوغ العدالة بنحوٍ تام
من هذه األجهزة لن تضمن العدالة بشكل  اأي فإنّ متحلحلةً مثل هذه اإلرادة أو كانت ضعيفةً

تلقائيا، بل قد تكون أحيان ٤٥النعدام العدالة ةًأرضي.  
  

انيةمبا أنّ احلكومة، حكومة رب وقرآنياة يركن الناس فيها إىل الدين، ويؤمنون به، إذن ميكن حتم 
، ا، فيدخل الناس دون أن يطلبوا من أحد شيئًوبسهولة إقامة مثل هذه احلكومة بواسطة هؤالء الناس

ة على شخص، أو أن يتقاضوا من أحد، غري اهللا، أجرعلى إخالصهم وتفانيهم اأو تكون هلم من .
ة يف العامل  ضد هذه ني وأعظم الشبكات التجسسيطني السياسيونتيجةً لذلك يعمل أكرب املخطّ
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سبعة عشرة سنة، وإن شاء اهللا ستمضي عشرات  يالدولة واحلكومة وإذا جبهودهم ختفق بعد مض
إذن، الحظوا كم هو كبري دور تواجد الناس، والس هو . العقود دون أن حيصلوا على نتيجة تذكر
الس على رأس  إنّ: "ولذا قال اإلمام رضوان اهللا عليه. جتسيد آلراء الشعب يف إدارة هذا النظام

الشعب مكلّف باالشتراك يف االستفتاء، وتشخيص املرشحني ف. اجلميع مكلّفون. "األمور كلّها
ة وأمثال ذلك، وأن ال يدخلوا يف ة والثورية والشرعيللموازين الديني االصاحلني بغية انتخام وفقً

القضيمثل العالقات والقرابة العشرية والطائفة وما شاكل ذلك اة أمور .اوليعرفوا األنسب حق 
 اة حبماس وشغف انطالقًة وينتخبوه، وليتفاعلوا مع هذه القضية والثوريازين اإلهليواألقرب إىل املو

٤٦ةمن الشعور باملسؤولي.  
  

فشل  لّأق إنّ. أيها اإلخوة، جيب احملافظة على النظام على أساس التقوى، وطريق التقوى ذكر اهللا
فهؤالء . أو أكثر إىل الوراء ني سنةًمخس اإلسالميةتصاب به أمتنا اليوم، يؤدي إىل تراجع الصحوة 
الشباب يف إفريقيا وآسيا والشرق األوسط، وحتة يهتفون باسم اإلسالم، ى يف مدن البلدان األوروبي

ةكون باسم ويتحرة اجلمهوريفستخلّ ،فإن حصل انكسار أو فشل. اإلسالميرات ف آثار وتغي
سلبيأ العدوعلينا ة، ويتجر.  

وهذه هي . ا بربكة التقوىحركة هذا النظام وموفقيته ال تتحقّق إلّ األمر الثاين، إنّ
خصوصية النظام اإلهليم إلّ ، فنظام احلقىا بالتقوال يتقد. ا التقوى فهي مبعىن الطهارة والنقاء أم

ها الوزراء، وأعضاء الس، أي. عقائدي القيم املطلوبة يف جمتمع إسالمي والورع ورعاية كلّ
ى عن الدعاء والنافلة أنفسكم يف غن دراء املختلفون يف الدولة ومسؤولو القضاء، ال تعتربواوامل

والذكر والتوجمة الناس فال ما دمنا مشغولني خبد: ال تقولوا. ل والبكاء واإلنابة إىل اهللاه والتوس
فعندما يكون ذلك نصبح بال حافظ، . ما يدعو األشخاص الذين ال عمل هلمنحاجة لنا للدعاء، إ

فحينما تصطف وحريصون على الدنيا، فإن نا سننقاد الوساوس أمامنا وحنن ضعفاء النفس مل نترب
بينكم وبني اهللا، دعوا األعمال املختلفة وكونوا  اجعلوا لكم يف اليوم ساعةً .اإىل هذه الوساوس حتم

وآنسوا أنفسكم . ل اهللا تعاىل فرجه وأرواحنا فداهالعصر عج ع اهللا وأوليائه، مع ويلّيف أنس م
  .ةة الثقيلة واألمانة اإلهليوليل املسؤوهكذا نستطيع حتم. بالقرآن

 –مسألة احلكومة واجلماهري مركز الصدارة من بني املسائل األخرى، فهؤالء يا سادة  حتتلّ
قده(فإنّ اإلمام . أولياء نعمتنا، وليس هذا على سبيل املزاح – )قده( لتعبري اإلمام الراح على حد (

اخلدمة  ، وهذا الكالم صحيح، ألنّ"اخري من أن يسموين قائد الئن يسموين خادم": كان يقول
لصاحب القلب الواعي، وكلّ اأعظم مدح اكيان اإلمام كان واعي .ي إذا متكّنت من إقناع نفسي بأن
املقصود من الناس مجيع أفراد  ، وال ريب أنّاك حسن، ولكن أخدم من؟ الناس طبعخادم، ذل

احتياجام أكثر  ، ألنّالًأو: ينة ألمرالطبقة احملرومة جيب أن حتظى بعناية خاص لكن. الشعب
 .دعمهم للنظام أشد وأدوم، كان ذلك منذ البداية ألنّ: الثاين. أكرب فمقتضى العدل إيالؤهم عنايةً
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هؤالء هم العامم أمري املؤمنني يف عهده التارخيي إىل مالك األشتر، حيث دعاه إىل  ة الذين أوصى
ترك اخلاصة الذين يقفون إىل جنب واليهم يف احلرب ويعينونه على املشكالت، ة واحملافظة على العام

  .مل املصاعبويشاركونه يف حت
ها السادة علينا واجبان جتاه الناسأي :هلما خدأوهم وثقتهممتهم، وثانيهما كسب حب.  

 –موقع شغلتم  أينما كنتم وأي –براجمكم وخططكم  فماذا تعين خدمة الناس؟ تعين أنّ
فإنّ أعظم األزمات ميكن جتاوزها . عندما يبلغ نفعها إىل اجلماهري الذين ذكرم تكون صحيحةً

جيب أن يثق الناس بنا أنا وأ. تهمبعاطفة الناس وحمبة، نتم، فإذا احندرنا صوب قضايانا الشخصي
اقة، ورحنا نلهث وراءها من دون أن نضع حدتفكرينا على أنفسنا، وانشغلنا باملظاهر الرب اوانصب 

نينبغي أن نكون منصفني يف نفقاتنا، وال  املال فهل ستبقى ثقة للناس بنا؟ ملا ننفق من بيت امعي
ة، فإنّ استخدنفتعل نفقات إضافيأو معاون الوزير  ام أموال الدولة يف تغيري ديكور غرفة املدير العام

ةيف السلطة  أو الوزير أو املسؤول الكذائيكبري القضائي فال ينبغي أن  .والدوائر املختلفة جرم
نستبدل سياراتنا بسيارات جديدة لنوزذلك من مجلة نفقات الدولة،  عها على األجهزة مثّ نعد
اكتفوا بقدر ما متليه الضرورة وراعوا احلدود، فهذه  .بسببه، فإنّ هذا غري صحيح م املايلّونلغي الدع

  .األمور تباعد بيننا وبني الناس
فهو يتعلّ: ا الفصل الثاينوأمة وق باألمور السياسية للمجتمع، واملنافسات اخلطّاالجتماعية ي

انظروا إىل توجيهات اإلمام، . ةواالختالفات الفئويي ال أظن أنفإنه أعطى أي أكثر  اموضوع اهتمام
ة بل الناس سوف ال ينظرون إىل النقاط اإلجيابي إذا استمر احلال هكذا فإنّ .موضوع االختالفمن 

  .من وجود خلل يف أصل العمل  بدسيقولون ال

ه حنو الفضيلة والتقوى والعدالة الفرديأساس التوج عدةومثل هذه اليقظة ت.  

يف الناس، عليهم أن يكونوا على درجة عالية من القوة  ي يتمكّن املسؤولون من التأثري اإلجيايبولك
وال ميكن للمسؤولني حتقيق هذا . ة، يف الوقت الذي عليهم أن يراعوا موازين التقوى والتواضع واملتربةوالفاعلي

  .ةالقطاعات اإلداري ا يف كلّوالعمل  اإلسالميةم ظُا يف ظلّ التطبيق الكامل للنالوضع إلّ

وقضيإىل أن يكون القانون  احنن حباجة حقً. ة ثقافة االلتزام بالقانون يف البالدة أخرى هي قضي
مؤشار شؤون البلد وفصل اخلطاب يف كلّ اوحمور .فسوف يساعد هذا األمر  الو التزمنا القانون حق

ه بالضبط كاملصابيح اخلضراء واحلمراء عند تقاطع إن. على مرونة حياة الناس ةًحقيقي مساعدةً
 ى ال حتدث كلّراعوا القوانني حت. املشاكل عدم مراعاة هذه املسألة الحظوا كم ختلق من. الشوارع

. ما يراعيه الناس ويلتزمون به ا، ولذلك غالباالحظوا، هذا مثال واضح نواجهه يومي. هذه املشاكل
. وسهلةً إذا جرت مراعاة القوانني كانت األمور مرنةً. هذه الشاكلةوالقوانني يف كلّ مكان على 

ي، وهذا القانون كذا، وذاك وإذا حلّ عدم االلتزام بالقانون، أحدهم يقول هذا القانون يضيع حقّ
نّ هذه احلالة، كغريها من إوأقول لكم . فعلى اجلميع احترام القانون. اختلّت األمور واألعمال ،كذا

وإذا مل تلتزموا أنتم النخبة . ليت ينبغي أن تنتشر ثقافتها بني النخبة لتصل إىل عموم اتمعاحلاالت، ا
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نا ال ة، لكنة أو علمينا خنبة سياسيندعي أن. بالقانون، فال تتوقّعوا من عموم اتمع االلتزام به
  .نكترث للقانون يف أمورنا وشؤوننا

يف املستقبل  اوال أزال وسأبقى مصر ات مصرويف خصوص هذه القضايا اجلارية، فقد كن
على تطبيق القانون اأيض .قانون بالدنا هو قانون . واحدةً ى خطوةًأي أن ال نتجاوز القانون حت

ف وملنطق القوة مهما كان بأنّ النظام والشعب لن خيضعوا للتعس وال شك. اإلسالمية اجلمهورية
إن مل يكونوا  –ليعلم األصدقاء . ةبالقانون واالنقياد له هي الدكتاتورياجلهة املقابلة لاللتزام . الثمن

. ة، وعلينا قمع هذا امليلإىل الدكتاتوري ميل اه يوجد يف قعر أرواحنا مجيعوهم يعلمون أن –يعلمون 
ر القابع يف داخلنا دوماوكما قلنا جيب علينا ترويض هذا املتحج دمبطرقة القانون والدين والتعب .

اوإذا مل نعاجل أنفسنا، كان العالج صعب .إذا مل يكن هناك انقياد للقانون، ستربز الدكتاتورياة رويد 
ارويد .تمعاتالدكتاتوريذه الصورة يف ا ٤٧ة تظهر.  

ر هي اليت توفّ ،ة حبسب قضاياها وموضوعاااليت تنتظم وتتفاعل يف نظم إداري ،اإلسالميةإنّ األحكام 
فاإلسالم هو الدين الوحيد الذي ميتلك القدرة على . ة املساعدةهات املعنويلقوة الالزمة، وتبعث التوجتلك ا

توجيه النشاطات األرضيك املعنويه والتحروحبسب املطالعة املدقّ. العميق ة للبشر يف ظلّ التوج قة، مل يتم
 بيد أنّ. ةة االستنباط وباألصول االجتهاديصلة بعمليوهلذا أسبابه املت – حد اآلن ىلإالكشف عن هذه املنظومة 

الذي يفتح أبواب الكشوفات العلمية هو رغبة املسؤولني وسعيهم احلثيث حللّ مشكالت ة للمنظومة الديني
وها أثناء اليت تلقّ الغربيةم ظُا بعد يأسهم من جناح النومثل هذا األمر، لن حيصل على ما يبدو إلّ. اتمع

 ة ألجل سدة شاملة داخل احلوزات الديني، ما مل تنطلق عملياومثل هذا اليأس لن جيدي نفع. ةاستهم اجلامعيدر
  .الفراغات املكتشفة

تدلّ على أنّ اإلسالم ميكنه أن مينح العزة ألي بلد؛ وميكن أن يرفع رأس  ٣٣إنّ جتربة هذه السنوات الـ
ة اشعب، وميكن أن يرسم أهدافً أيد الطرق حنو هذه األهداف؛ وميكن أن يوجد جيدوميكن أن يعب ،

ة، وميكن أن حيقّق حركةً تقنيةًحركةً علمي وصناعيةًة؛ وميكن أن يوجد حركةً تقوائي ة؛ وميكن أن وأخالقي
جيعلهم أصحاب وجوه بيضاء يف مقابل الشعوب األخرى؛ هذه أحداثٌ جرت يف بلدنا؛ وهذه أعمالٌ 

، ةهو لب حركة نظامنا وحمتواه ومادته األساسي افاإلسالم دوم. ربكة اإلسالم يف هذا البلدكربى أُجنزت ب
هي  الشعبيةنّ هذه السيادة إأي . ومها أمران ال تفكيك بينهما ؛الشعبيةأما الشكل فهو شكل السيادة 

نابعة من اإلسالم اأيض .قال بأنةنا اقتبسنا السيادة إنّ ما يإنّ الصورة حبسب الغرب هو خطأمن  الشعبي ،
ة أخرى، فماذا ة كونية ورؤيديني وجذور متتد يف معرفة فلها أصول الشعبيةأما سيادتنا . الظاهر واحدة
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لتحقّق  ضروري ة صوته، ونعتقد بأنّ مشاركته أمرييقول هؤالء؟ إننا نؤمن بكرامة اإلنسان ونعتقد بأمهّ
اة، وال ميكن ذاألهداف اإلهلي٤٨لك بدو.  

ك مجاهري الشعب حنو مسؤوليتها يف حفظ النظام ففي الوقت الذي تتحرويف الوقت الذي اإلسالمي ،
ك املسؤولون حنو اخلدمة احلقيقيك أهل العلوم يتحرةة للناس، جيب أن يتحراإلسالمي م ظُحنو الكشف عن الن

مبرتلة  الفقيه الويلّيكون  ويف هذا املشهد العام. ةاالجتماعية ة اليت تضمن إقامة العدالواألحكام الديني اإلسالمية
ل مسؤوليضابط اإليقاع الذي يتحمة الواسعةة توجيه الطاقات وبعث اهلمم واحلفاظ على املشاركة اجلماهريي.  

ا لو تراخى احلوزويأمون يف محل مسؤولية جتاه الفقيه وجتاه مشروع الدولة تهم الشرعيةاإلسالمي ،
تهم، فإنّ هذه وانشغل املسؤولون بعمارة دنياهم من خالل مناصبهم، ويئس الناس من دولتهم ومجهوري

  .زامف وتبدأ مسرية التراجع واالالتجربة ستتوقّ

شيء، ولكن إذا  كلّ اسيفقد غد اإلسالميإنّ هذا النبع املبارك إذا مل يتفجر اليوم، فإنّ اتمع 
ة ووعي وجد، وظلّت قلعة للعلم والعمل مبا يتناسب مع اقية ونشاط وخلّويبقيت احلوزة تعمل حبي

نا سيكون لدينا بعد عشرين عام مجهوريا، فإندورها وواجباة إسالمية وعارفة ة راسخة وقوي
فإذا مل يكن لدينا مثل هذه . ألصدقائها ابواجباا ومسيطرة على أمورها وجمهزة أمام أعدائها ومالذً

ة إنّ احلوزات العلمي.. وهو ما ال جدال فيه اغد اجلمهوريةوزة اليوم، فلن يكون لدينا مثل هذه احل
ونشاط، ورفعت من مستواها العلمي واستطاعت تربية الكوادر املمتازة وعلماء إذا ما عملت جبد ،

االدين األفذاذ، فستكون لدينا غد مجهورية إسالمية حقيقينا ال نعلم ماذا ا إذا كان اة، وأملعكس فإن
الصحيح للثورة  إما أن اخلطّ: ينفإننا نتوقّع أحد أمر –ر اهللا ال قد –وعندئذ . سيحدث يف املستقبل

 اجلمهوريةا أن يزول نظام ، وإمايفقد حمتواه وينحرف تدرجيي والنظام اجلمهوري اإلسالمية
  .٤٩همن أساس اإلسالمية

  
حبضور العلماء،  ة يف بالدنا ويف تارخينا، رهينةًحتول، أو نقطة عطف تارخييضة، أو  لقد كانت كلّ

تلك احلركة كانت حترز االنتصار األكيد، ولكن عندما مل يكن لعلماء  وبقدر ما كانت تستمر
الدين حضور، ومل يكن دعاة الدين ومعلّمو القرآن يف طليعة اجلماهري، ومل يستطيعوا استقطاب 

نت تقوم ثورة، ويكون وهلذا، فإنه عندما كا. تلك النهضة يكون مصريها الفشل اجلماهري، فإنّ
فيها، فإنها كانت تشق طريقها حنو التقدم وإحراز النتائج، وكانت تلك الثورة حتقّق  للعلماء دور

من األهداف بقدر بقاء العلماء معها، ولكن عندما كان العلماء يبتعدون عن تلك احلركة، فإنها 
إنّ هذه هي جتربتنا، ولكم أن تالحظوا ذلك سواء يف . كما تنطفئ الشمعة انت تنطفئ تدرجييكا

                                                           

  .٨/٣/٢٠١٢كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ  ٤٨
  .١/٩/١٩٨٨كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ  ٤٩



٥٣ 

 

أو فيما تالها من وقائع،  –ة التنباك وسواها كقضي –عهد املشروطة، أو فيما سبقها من أحداث 
  .٥٠فإنّ األمر كان على هذا املنوال

  
نظامإنّ آفة املسؤولي ل املسؤولون إىل يعتمد على آراء ال ،ة، يف أيناس وإميان الشعب، هي أن يتحو

ة، والبحث عن الثروة وجتميع املال، وهوس حياة النبالء واألشراف، وطرق التفكري برفاهيتهم اخلاص
 .٥١باب هذا وباب ذاك؛ فهذه هي اآلفة العظمى

أن مير يف املراحل  ة، ينبغياالجتماعيأو دولة العدالة  ،اإلسالميةإنّ سعي الشعب للوصول إىل احلكومة 
  :التالية

  

  دولة القانون. ١

. ةبدرجة مهم الشعبيةوهي اليت متنع العمل باألهواء واستغالل السلطة والتفلّت والفساد، وتصون الوحدة 
. القضائية، والسلطة التنفيذيةجملس الشعب أو الشورى، واحلكومة أو السلطة : ومؤسسات هذه الدولة هي

لتشخيص مصلحة النظام حللّ اخلالفات  الصيانة الدستور، وجملس اجملس اإلسالمية وريةاجلمهوقد ابتكرت 
 .واملسائل العالقة بني جملس الشورى وجملس صيانة الدستور

وسائر مسؤويل البلد  القضائيةورئيس السلطة  اجلمهوريةيف الدستور ليس هناك فرق بني القائد ورئيس 
. ات للبعضإنّ الدستور مينح صالحي. لیس هناك من هو فوق القانون. نونوبني أفراد الشعب أمام القا

ئه، أو أن يصدر حكماالدستور هو الذي يأمر القاضي بأن يدين هذا أو يرب ویقول الدستور . اقضائي
مع مالحظة هذه اجلوانب اللقیادة أن تعفو أيض .ه نصك فوق القانون، بل إنن القانو وهذا ال يعين التحر

  .٥٢فالقانون واحد للجميع. وروحه

  

  جملس الشورى. أ.١

واحلقيقة هي أن يكون، وجيب أن . ، يف نظامناامكانة مرموقة، حق اإلسالميإنّ لس الشورى 
 اإلسالمييف توجيه النظام  أساسي ومصريي دور اإلسالمييكون، آلراء ومطالب الشعب يف اتمع 
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نّإأي . وحتديد سلوكه العام عترب، يف احلقيقة، أحد أعظم، وأهملس ياملعابر  ، إن مل نقل أعظم،ا
  .٥٣حنو األهداف املنشودة اإلسالميوأكثرها حساسية واليت يسري فيها النظام 

  
األفكار تتجلّى يف لبوس القانون، مثّ تسري وجتري يف . إنّ جملس الشورى يعد القوة املفكّرة يف البلد

، أن نرى ما هي طبيعة الصلة اهو، أولً الشيء الذي ينبغي أخذه بعني االعتبار دوما. كلّ كيان البلد
ة املفكّرة والقيم األساسيع على كلّ –ة للثورة بني أفكار هذه القوحال من جذع  فهذا الغصن متفر

 الثورة العظيم والفارع والقوي– تمع ومشكالت ااثانيلبالد ، ما هي طبيعة الصلة بينه وبني ا
نظرة إىل املنبت ونظرة . نظرة إىل املبدأ واملنطلق، ونظرة ثانية إىل النتيجة والنهاية. واحتياجات الناس

 وصحيحةً إذا كان ذلك، كانت القوانني أصيلةً. هذه نقطة جيب أن تكون واضحةً. إىل اهلدف
. لكنه غري مقبول اععن الشجرة ومشرو اوإذا مل تكن األوىل كان الغصن منقطع. وكفوءةً وناهضةً

اإذا مل يكن القانون منسجم تمع ومقتضايته الفوريمع احتياجات اة، وكذلك احتياجاته ة واآلني
هذه نقطة جيب . مبقدار ما يتصف بالنقص يف ذلك اجلانب اطويلة األمد، عندئذ لن يكون مقبولً

وقد ال . يف آراء اإلمام نشك ننا جيب أنإليس من الصحيح أن يقال . أخذها بنظر االعتبار
ة اإلمام هي خالصة وصي. معناه الشك ا، لكنهم يطلقون كالم"نشك"يستخدمون هذه العبارة 

خذوا هذه . اوواعي اكبري اكان اإلمام رجلً. وملباين الثورة وأصوهلا) رضوان اهللا تعاىل عليه( لكلماته
قد يفهم إنسان . املواقف واملسرية على هذا األساسولتكن القوانني و. ااألمور بعني االعتبار دوم

ولكن ينبغي أن يكون  –ال إشكال يف ذلك  –املسألة بنحو، ويفهمها شخص آخر بنحوٍ خمتلف 
  .هذا هو املهدف واحملور
كم من خالل القانون إن. هي أنّ للقانون جانب ملزم وسيادي ووالئي ؛نقطة أخرى

أي . هذا شيء صحيح وحمفوظٌ يف حملّه. تمع، لذا فالقانون ملزمتعملون واليتكم واقتداركم على ا
سيقف حتت مظلّة اقتدار  –وأنتم من مجلتهم  –نّ اجلانب اآلخر يف اتمع، وهم أبناء اتمع إ

ومثّة جانب آخر، هو . هذا هو اجلانب الواضح من القانون. القانون وسيعمل القانون واليته عليهم
ى لو مل يكن له على الظاهر صلة أي قانون تسنونه حت. للقانون يف اتمع والتربوي التأثري الثقايفّ

بالقضايا التربوية ة والثقافي– اكأن يكون قانون سيكون له أثر ثقايفّ –على سبيل املثال  ااقتصادي 
وأخالقي تمعوتربويمباشر أو غري مباشر، على ا ، .السلوكيلتربية هلا آثار ات واات واألخالقي

الحظوا . يترك تأثريه يف األخالق ايف السلوك، والسلوك أيض ااألخالق تترك تأثري. متقابلة ومتبادلة
فسيترك أثره  اسيئً اإذا فعلنا شيئً} أَنْ كَذَّبوا بِآيات اللَّه  ثُم كانَ عاقبةَ الَّذين أَساؤا السواى{أنه 

األعمال والسلوك من جهة، واألخالق والتربية  .على تصوراتنا ورؤانا انعلى قلبنا وأخالقنا، وأحيا
قانون تضعونه سواء  أي. وكذا احلال بالنسبة للقانون. هذه تترك تأثريات متقابلةً .من جهة ثانية

شيء  ة، أو أية اخلارجيبالنقل واملواصالت، أو باجلمارك، أو باالقتصاد، أو بالسياسي اقًكان متعلّ
إذا . جيب أن يؤخذ هذا اجلانب من القانون بنظر االعتبار. ةة وأخالقير، ستكون له آثار تربويآخ
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د اوضعنا قانونز روح إطاعة القانون لدى الناس، فهذا شيء جيعنا . يعزوعلى العكس، إذا شر
ء فهذا شي ،خيلق لدى الناس روح مشاكسة القانون وعدم االكتراث له، ولو بنحو غري مباشر اقانون

والتالزم بني القضايا . التأثري املتبادل بني احلقوق واألخالق: تنبهوا إىل هذا اجلانب .مرجوح
احلقوقيهذه أمور على جانب كبري من األمهّ. ةة والقضايا األخالقيةي .من  هذا هو اجلانب النظري
ةالقضي.  

؛إىل جانب ذلك هناك البعد العملي أو اخلارجي دة أخذه الذي جيب على الساو ،ةللقضي
يف قوانينكم من املناسب أن  اإلسالميةإذا كنتم تريدون مراعاة األخالق  نكمإأي . بعني االعتبار

تكون لكم جلساتكم األخالقية، فهي ختفّف عن اإلنسان وتفرغه من التعقيدات اليت ة واملعرفي
، جيب على اإلنسان الترفّع إىل التنفيذيةم يف أتون هذه األعمال واملها. تتكالب عليه يف غمرة العمل

كلّما كانت . السماء وإىل اهللا وإىل السمو، والتخفّف من األثقال، ومن مثّ العودة إىل العمل
إىل هذ"األغىن هم األحوج. "اتنا أكرب، كانت حاجاتنا أكربمسؤولي ،ة ه اجللسات األخالقي
ةواملعنوي.  

. الّ للحوار، ومستوى احلوارات يفترض أن يكون عاليهي أنّ الس حم ؛النقطة األخرى
لس اما أروم التأكيد عليه وذكره لكم مجيعل الكالم املعارض يف اهو أن ترفعوا روح حتم .

وإذا مل يكن لديكم وقت للرد أو اجلواب، فال متنحوا أصواتكم . ة والرباهنياستمعوا مثّ ردوا باألدلّ
أن ال تكون  اه إىل رفع مستوى التحمل يف الس، وأيضإذن جيب التنب. بهلذلك الرأي وال تعملوا 

  .، لكن العمل ا صعباذكر هذه املسألة سهل طبع. اآلراء والتصرحيات بدافع اللجاجة
أنتم يف جهة . ة احلكومة اجلديدةمن املفترض أن تديروا البلد مبعي ؛النقطة األخرى

اجعلوا أساس عملكم . ةًجيب أن تعملوا سوي. ون واحلكومة منفّذةأنتم مشرع. واحلكومة يف جهة
. ينبغي أن ال تسمحوا لألمور أن تصل إىل درجة املماحكات .ماشاة واملداراة وروح التعاونامل

من املماحكات االناس عادةً متتعض حق.  
؛ة أخرىوقضي ة ثقافة االلتزام بالقانون يف البالدهي قضي .إىل أن يكون  احنن حباجة حق

القانون مؤشار شؤون البلد وفصل اخلطاب يف كلّ اوحمور .فسوف يساعد  الو التزمنا القانون حق
إنه بالضبط كاملصابيح اخلضراء واحلمراء عند . على مرونة حياة الناس ةًحقيقي هذا األمر مساعدةً

ى ال راعوا القوانني حت. ألةالحظوا كم ختلق من املشاكل عدم مراعاة هذه املس. تقاطع الشوارع
ما يراعيه الناس  ا، ولذلك غالباالحظوا، هذا مثال واضح نواجهه يومي. هذه املشاكلحتدث كلّ 
إذا جرت مراعاة القوانني كانت األمور . والقوانني يف كلّ مكان على هذه الشاكلة. ويلتزمون به

قول هذا القانون يضيع حقّي، وهذا القانون وإذا حلّ عدم االلتزام بالقانون، أحدهم ي. وسهلة مرنةً
نّ هذه احلالة، إوأقول لكم . فعلى اجلميع احترام القانون. اختلّت األمور واألعمال ،كذا، وذاك كذا

وإذا مل تلتزموا . كغريها من احلاالت، اليت ينبغي أن تنتشر ثقافتها بني النخبة لتصل إىل عموم اتمع
ة، ة أو علمينا خنبة سياسيندعي أن. تتوقّعوا من عموم اتمع االلتزام به أنتم النخبة بالقانون، فال

كترث للقانون يف أمورنا وشؤوننانا ال نلكن.  



٥٦ 

 

اويف خصوص هذه القضايا اجلارية، فقد كنت مصر يف املستقبل  اوال أزال وسأبقى مصر
على تطبيق القانون اأيض .قانون بالدنا هو قانون . واحدة ى خطوةأي أن ال نتجاوز القانون حت

ف وملنطق القوة مهما كان بأنّ النظام والشعب لن خيضعوا للتعس وال شك. اإلسالمية اجلمهورية
إن مل يكونوا  –ليعلم األصدقاء . ةاجلهة املقابلة لاللتزام بالقانون واالنقياد له هي الدكتاتوري. الثمن

. ة، وعلينا قمع هذا امليلإىل الدكتاتوري لمي ار أرواحنا مجيعه يوجد يف قعوهم يعلمون أن –يعلمون 
ر القابع يف داخلنا دومد اوكما قلنا جيب علينا ترويض هذا املتحجمبطرقة القانون والدين والتعب .

اوإذا مل نعاجل أنفسنا، كان العالج صعب .إذا مل يكن هناك انقياد للقانون، ستربز الدكتاتورياة رويد 
  .ة تظهر ذه الصورة يف اتمعاتالدكتاتوري. ادروي

ة ة التشريعييف ممارستهم للعملي –اب احملترمني هي أن تكون نظرة النو .والنقطة األخرية
 –بالطبع، جيب بالتأكيد مالحظة مصاحلهم ومنطقتهم . على البالد برمتها مركوزةً –وسن القوانني 

ا إذا احل جيب أن تكون ضمن منظومة النظر لعموم البالد، وإلّبيد أنّ تلك املص –ال شك يف ذلك 
ر أن يعمل نائب الشرق للشرق حتتقرى لو كان ذلك على حساب الغريب فلن تكون  ،الغرب وضد

للشرق أو للشمال أو للجنوب معناه أن يشرك حاجة  اأن يكون الشخص نائب. هذه حالة مقبولة
القانون . جل تلك املنطقة فقطوانني، ال أن يشرع القانون ألمنطقته اليت يعرفها عند سنه للق

ة لللجميع، هذه هي النظرة العامة تشريع القواننيلبالد عند عملي.  
اوهناك أيض التكاليف، واإلسراف يف األسفار اإلسراف يف. ة اإلسراف والتبذيرقضي. 

باخلروج عن حالة  اإلسالميالشورى عليكم أنفسكم أن تتفطّنوا إىل هذه النقطة وال تسمحوا لس 
  .٥٤ينبغي االهتمام ذا احلالة جبد. الورع والزهد

  
ا األعز من مجلة التوصيات، اليت سبق أن أوصيتلس أحياناب اوكذلك مسؤويل ااء نو ،

ولو  ،ولو مبقدارٍ قليل ،يف كلّ يوم. ااقرأوا القرآن حتم. احلكومة، هي أن ال تتركوا قراءة القرآن
ر ودقّة ،امبقدار صفحة واحدة يومياء صلتهم بالقرآن. بتدبعليه هو أن ال يفقد األعز ما نصر .

ة املباركة من أفضل كنوزنا اديوأعتقد أنّ الصحيفة السج. اجد شيء مهم االدعاء أيض .والدعاء
ة لو استطعنا االنتفاع منهااملعنوي .ادتواصلوا مع أدعية الصحيفة السجا فكلّي واحد  ة واستأنسوا

٥٥، وحبر يعلّم اإلنسان املعارف، ويرقّق قلبه، ويعلّمه اخلشوعمنها باب، وعامل خاص.  

  

  التنفيذيةالسلطة . ب.١

                                                           

  .٢٤/٦/٢٠٠٩كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ  ٥٤
  .١٠/٦/٢٠٠٨اخلامنئي بتاريخ كلمة لإلمام  ٥٥



٥٧ 

 

احلكومة هي الناشط احلقيقي ما هو جناح  على امتداد ساحة البالد، وأيجناح حتقّقه احلكومة إن
كومة، ال مسح اهللا مخول أو توقّف أو إخفاق يف أعماهلا للنظام اإلسالمي، وإذا ما أصاب احل

ذلك إخفاقًا وفشلًا ألصل النظاماملتعد عددة، إذ يتعذّر الفصل . دة، فسيوهذه حقيقة ذات أبعاد متعد
نّ حكومتنا فاشلة يف خططها غري أنّ نظامنا إمنا القول  وال يصح. بني النظام واألدوات التنفيذية له

، فنجاحات النظام إنما تتجلّى يف النجاحات اليت حتقّقها احلكومة، باعتبارها مرفقًا فاعل وناجح
  .٥٦رئيسا إلدارة البالد

  
ة مع ة، أن يتعاطى املسؤولون مبراتبهم املختلفة داخل األجهزة احلكومييمن األشياء الفائقة األمهّ

املسؤولني آلالمهم، واغتمامهم  الناس يسرون من حتسس. الناس ومع الذين يراجعوم ببشاشة
أنتم . بأنّ عليهم أن يسعوا أيضا وبقدر اإلمكان، وأن يستجيبوا حلاجام ال شك. وحزم ألجلهم

ة، أو ة، أو الصناعية، أو اخلدماتيسواء يف ااالت التعليمي –املسؤولون احملترمون يف خمتلف ااالت 
الزراعية، أو الثقافية، الصحة يوالعالجية، أو العسكرياعلموا أنّ هذه اخلدمة  –ة وغري ذلك ة واألمني

ا، أجرها ليس فقط ذلك الراتب الذي تتقاضونه من األجهزة احلكوميوة؛ أجركم عند اهللاليت تؤد .
. خدمة تقدموا للناس، هي عند اهللا تعاىل حمفوظة ومدونة عمل تعملون به، كلّ كلّ اعلموا أنّ

  .٥٧ة، لن تتعبوا من العملتعملون ذه الروحيعندما 
  

. بالنسبة للتوجهات العامة والرئيسية يف احلكومة، أوصي حبفظ هذه التوجهات بقوة، وحبدة وحبمية
، ، التوجه اخلدمايتّ، التوجه العداليت، التوجه األخالقيالتوجه الديين: ال تعرضوا عن هذه التوجهات

الشعب املتزايد يوميا على  لقد أدى منو. ستكبار واملتجبرين يف العاملاجهة ومقارعة االالتوجه حنو مو
ة مقارعة . إىل طلب هذه األمور أكثر صعيد الفهم والقراءة والبلوغ السياسيلقد باتت اليوم قضي

ى الشعب لقد رأ. أكثر من السنوات املاضية، ومن أوائل الثورة ستكبار أوضح وأنصع ومطلوبةًاال
. اليوم الكثري من األمور رأي العني، اختربوها بشكل واضح؛ لذا تبلورت لديهم الكثري من املسائل

قضية تأمني اخلدمات هكذا، قضية ااهدة احلثيثة من أجل تقدم البلد كذلك؛ جيب أن تكون هذه 
  .٥٨توجهاتكم األساسية؛ فال ختسروها وال تتركوها

  
هذا عنوان . أن تعىن ا الدولة يف توجهاا، مسألة تسهيل احلياة على الناس إحدى األمور اليت جيب

ع فيه، فسنرى أنّ الكثري من االإ، حبيث مهمة، الكثري نّ اإلنسان إذا أراد أن يوسحتياجات االقتصادي
ة تفعيل دور القرى، احلدة مثلًا، وصولًا إىل قضيمن  من أعمال احلكومة، احلكومة اإللكتروني

                                                           

  .٤/٩/٢٠٠٤كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ  ٥٦
  .٢٧/١٠/٢٠١٠كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ  ٥٧
  .٣٠/٨/٢٠١٠كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ  ٥٨



٥٨ 

 

اهلجرة، هذه مجيعها تنضوي حتت عنوان تسهيل حياة الناس، كي يتمكّنوا من العيش براحة، 
  .٥٩هذا العمل سيترك أثرا يف ااالت املختلفة .يتمكّنوا من العيش بأمان

  

   القضائيةالسلطة . ج.١

 مكان ة هو أن تبعث نور األمل يف قلب املظلوم، يف أييف هذا البلد، لكي إنّ شأن السلطة القضائي
واليوم الذي نصل فيه هلذه النقطة، هو يوم حتقّق القضاء . يراجع السلطة القضائية ويأخذ حقّه

وإبطال الباطل، يتحقّق بال حتّیز. اإلسالمي إنّ الشرط . على اجلميع أن يشعروا بأنّ إحقاق احلق
ة، ارات السياسيوعدم تغلغل التي األول هو صالبة واستقالل السلطة القضائية، واستقالل القاضي،

  .٦٠وعدم تدخل األجهزة األخرى يف عمل السلطة القضائية
  

وفصل الرتاعات، وإحكام العدل مقابل  يف كلّ نظامٍ أو اجتماع تعد السلطة القضائية حملّ حلّ
دف، فإنها فمن أجل أن توفّق السلطة القضائية لتحقيق هذا اهل. الظلم واالعتداء والفساد وأمثاهلا

ينحتتاج إىل أمر:  
السلطة القضائية تنال قوا وتصل إىل اقتدارها باالستحكام  ]...[ أحدمها القوة واالقتدار

الداخلية املناسبة والفاضلة واألمينة والكفوءة؛ وبوضع ، وبإعداد وتأهيل وتشغيل الطاقات البشري
ا؛ ا وتنظيميمن التطورات املختلفة فني القوانني الصحيحة واإلشراف املناسب، وباالستفادة

من  –كما ذكرت مرارا  –إننا ال خنجل . وباالستفادة من كلّ العامل، يتحقّق هذا االقتدار
يف العامل لديه نقاط  نا سنستفيد من كلّ شعبٍ أو دولة أو أي نظامٍ قضائيإن. االستفادة من اآلخرين

لكننا ال نتطلّع إىل أي أسلوبٍ أو كالمٍ من هنا أو هناك بأعنيٍ . نهجيدة ومضيئة يف عمله وسنتعلّم م
فعلى مسؤويل السلطة القضائية . السعي الكثري واإلبداع املستمر جيلب االقتدار. مغمضة فهذا خطأ

 أن ينظروا ليكتشفوا نقاط الضعف واملشاكل والعقد العمياء من أجل أن يتخلّصوا منها باإلبداع
].[..  

سيتم حتقيقه من  ]...[ين الثقة، حيث ينبغي أن يشعر الناس بالثّقة جتاه هذه السلطة والثا
أنّ السلطة القضائية تلتزم ] الناس[ فعندما يرى. خالل بسط العدالة والعمل الدقيق واحلكيم بالقانون

مسارا دائما لو أردنا أن يكون للعدالة يف السلطة القضائية . بقوهلا يف إجراء العدالة حتصل الثقة
ا وشاملًا، فينبغي حتكيم التقوى والنظرة احلياديوعامإىل  ة جتاه القضايا الصغرى والكربى اليت ترد

 هناك شيء يضاد هذه احلالة، وهو أن خيلق البعض حالة التشكيك بالسلطة] ...[ السلطة القضائية
األيام الطعن بإحصاءات السلطة يشاهد املرء يف هذه . التشكيك باألنشطة يضيع اجلهود ]...[

                                                           

  .املصدر نفسه ٥٩
  .٧/٦/٢٠٠٠كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ  ٦٠



٥٩ 

 

ة واألنشطة بيالتنفيذية وبيانات وإحصاءات السلطة القضائية، وإلقاء الشبهات بشأن اإلجنازات اإلجيا
اجليلس؛ وهذا ما يسلب ثقة الناسدة للسلطة التشريعي٦١ة وا.  

 

  جملس صيانة الدستور. د.١

سات نظام هو أحد مؤس ]...[ اإلسالميان للنظام جملس صيانة الدستور يعد مبثابة صمام األم إنّ
ى يقال بأنّ املؤسسات واألجهزة وااميع ولكنه ليس كسائر املؤسسات، حت اإلسالمية اجلمهورية

والبعض اآلخر حيظى بأمهّخمتلفة، فبعضها أهم ،وجملس صيانة الدستور هو واحد من تلك ة أقلّي ،
انة الدستور مكانة إذا كُتب له النجاح، فلن يتعرض هذا النظام إىل ا؛ فلمجلس صياملؤسسات، كلّ

فمجلس . خماطر االحنراف عن الدين، وهذا ليس بالشيء القليل، وال ميكن قياسه على بقية املظاهر
دون  اعن خطّ الدين واإلسالم، وحيول أيض اإلسالميصيانة الدستور حيول دون احنراف النظام 

 فالدستور يعد – مهم اه أيضا أنة، إلّيالذي يأيت بالدرجة الثانية يف األمهّ –اخلروج عن الدستور 
مبثابة العمود الفقري ة للنظام، وهو املعيار والضابطة، وجملس ويف احلقيقة هو مركز السلسلة العصبي

الف سات النظام باالحنراف عن الدستور، فال يسمح باملصادقة على ما خيالصيانة ال يسمح ملؤس
ة جديرة يسة اليت حتظى ذا املستوى من األمهّفمثل هذه املؤس. الدستور والقوانني ويقف أمامها

من  –سة وعلى من هم خارج هذه املؤس. باحملافظة على هيبتها وعظمتها وحرمتها وكرامتها
الكتالعتراض أن يدركوا أنّ عدم احترام وهتك حرمة جملس صيانة الدستور وا –ني اب واإلعالمي

جملس صيانة الدستور خطرية  ةبالطبع، إنّ مسؤولي. عليه ليس باألمر اهلين، وال ميكن قبوله أو حتمله
األكرب من العدل واإلنصافاجد من إجنازها مبنتهى الدقّة ومالحظة احلد ينبغي أن ال  ]...[ ، وال بد

شاهد انعدام للعدل حتأني ة اخلردل، وال بدقوا يف يراقب أعضاء جملس الصيانة ويدقّ ى مبقدار حب
  .٦٢عمل السادة املراقبني وما يفعلونه باسم جملس صيانة الدستور

  
الشعب على جملس صيانة الدستور أن ال يسمح لذوي النوايا السي ئة بالوصول إىل إنّ من حق

الشعب، ومينع من يرالسلطة التشريعي ي حقيدون السوء هلذا ة، وعلى جملس صيانة الدستور أن يؤد
ة لبلد اإلمامالشعب وهلذه الثورة ولإلمام اخلميين من الدخول إىل السلطة التشريعي. 

  

  دولة االقتدار. ٢

                                                           

  .٢٧/٦/٢٠١١كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ  ٦١
  .٣/٢/١٩٩٦مام اخلامنئي بتاريخ كلمة لإل ٦٢



٦٠ 

 

يات اخلارجيثبت النظام فيها وهي نتاج دولة القانون؛ حيث تصمد الدولة يف مواجهة التحدة الشديدة، وي
، ، والسياسي، واالقتصادي، والتقينقتدار العلميفاال. تهلتزام مببادئه واستقالليقدرته على الثبات واال

ة النظام وجناح األطروحة ، كلّوالعسكريمظاهر قو عدهذه ت .نتقال إىل ا ميكّن القيادة من اإلصرار على االمم
 .املرحلة التالية

ة يف ما هلا ترمجتها العمليليست جمرد كالم، إنالوطنية وهذه العزة . للبلد اة جدمهمالوطنية العزة 
  .جماالت حياتنا كلّ

  .كومة والنظام على شعبه ومجاهريهمعناها أن تعتمد احل يف إدارة البالد،الوطنية العزة 
ويكون  حتصل حينما يصل البلد إىل االكتفاء الذايتّ ،االقتصاديةيف القضايا الوطنية العزة 

ه إذا احتاج شيئً اقادرن العامل يأخذه، وحيتاج إليه العامل يف الوقت نفسه فيأخذ منه م اإىل درجة أن
  .اومقهور اأي ال يكون البلد مغلوب. ما حيتاج إليه

والباحث والعامل أن خيوض  اجلامعي هي أن حياول الشاب يف جمال العلم،الوطنية العزة 
وأن  –وإنتاج العلم ) ةالربجمي(ة الشيء الذي أمسيناه النهضة الرقائقي –غمار العلم وحيطّم حدوده 

ل منا من حيث معد ، إن مل نقل إنهم أقلّاالذين بلغوا بالعلم هذه املراتب كانوا بشر. ينتج العلم
ق يف التاريخ، وجيب أن املتألّ لدينا قرون من املاضي العلمي. املواهب والذكاء، فهم ليسوا أكثر منا

إنتاج العلم وإجي انستطيع اليوم أيضيف  اده واكتشافه فيكون لنا نصيبنا الوافر يف الصرح العلمي
  .هذه هي العزة. العامل

ويف تعاطيه مع البلدان األخرى واحلكومات والقوى املختلفة  ،عزة الشعب يف السياسة
على احلكومة وعلى النظام أن يظهر أمام القوى األخرى حبيث ال . تكمن يف متتعه باستقالل الرأي

  .ةه القوى من فرض إرادا عليه يف أية قضيتتمكّن هذ
هي أن يلتزم الشعب بتقاليده ويرى هلا قيمة وال يقلّد  ،يف اال الثقايفّالوطنية العزة 
ولألسف فقد غرق بلدنا قبل الثورة وطوال مائة عام أو يزيد أمام هذا . ة املهامجةالثقافات األجنبي

آثار ذلك، وما نزال نعاين من ، وما نزال نتحمل الغربيةالثقافة الطوفان وهذه األمواج املدمرة من 
هي أن حيترم الشعب تقاليده وأعرافه، ويفخر ا، وال يهتم الوطنية العزة . بعات إىل يومنا هذاالت

ك رجعيلآلخرين حني يقولون له إن .لو عرضت على اة اليوم أفعالًتفعل بعض البلدان األوروبي ،
: ملاذا تفعلون هذا؟ يقولون: نقول. ملا بدر منه سوى الضحك واالستهزاء سوي طبيعيإنسان عاقل 
 وإذا احترمت الشعوب األخرى تقاليدها، والتزمت. ملتزمون بتقاليدهم البالية القدمية! هي تقاليدنا

ة العز تتحقّق. ةة على الضد من العزة الوطنيا، االزاميكلّ. ا، يستهزئون م ويطعنون فيهم
هلا ترمجتها الوطنية ة، العزة هذه هي العزة الوطني. حينما ال ينهزم الشعب إزاء ثقافة اآلخرينالوطنية 

  .ومعانيها ومصاديقها يف جماالت احلياة
ى مجيع أفراد يف أن حيظالوطنية ويف أسلوب إدارة البالد والتواصل مع الناس، تتجلّى العزة 

إذا كان الشخص على نفس دينكم . "ا أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللقإم" .اتمع باالحترام
فهو جدير باالحترام، وحتاى لو مل يكن على نفس دينكم، كان جدير إنسان  كلّ. اباالحترام أيض
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 هذه هي األبعاد املختلفة للعزة. ةهذه حالة تنتج العزة الوطني. يف اتمع جدير باالحترام والتكرمي
  .اليت أوصى ا اإلمام وأشار إليها وشدد عليهاالوطنية 

كانت  اطبع. وقد تقدم النظام اإلسالم يف هذه األعوام الثالثني على أساس الثقة بالذات
وض، لكنة . املسرية مل تتوقّف والشعب مل يتوقّف هناك منعطفات وكبوات ووقد انعكست عز

وافق كالم أولئك الذين يتصورون أنّ شعبنا أصيب باهلوان يف العامل إنين ال أ. شعبنا اليوم يف العامل
حدة تتكّون من اوسقط من األعني نتيجة التزامه مببادئه وأصوله، أبدلدينا أعداء، وأعداؤنا جبهة مت ،

ليقوى تدخة يف العاملة وتعسفي .من بني  –خيرج من مدارها وفلكها  احينما ترى هذه القوى بلد
كبلد إيران الذي خرج  –ها أقمارهم اليت جيب أن تبقى تدور يف فلكهم ن اليت يعتقد هؤالء أنالبلدا

ليس . حياولون جماته وضربه وقمعه وإذالله ووسائل إعالمهم كثرية اإلسالميةعن مدارهم بالثورة 
، اإلسالمية مهوريةاجلا، يف قرارة قلوب هؤالء الذين يعادون اإلسالم ومعىن هذا إننا فقدنا عزتنا، كلّ

  .مثّة احترام راسخ لإلمام والشعب اإليراينّ
سبيل شعبنا الكبري الذي نشأ على كلمات اإلمام وهديه، سبيله لبلوغ ذروة العلياء 

. ميكن هلذا الشعب بلوغ ذروة العلياء. يف مجيع ااالتالوطنية والتقدم، هو أن حيافظ على عزته 
ع بالقوفالشعب إذا متتاملاد ة وأحرز الرقيي واملعنوي؛ أي ا، فسوف يتحقّق له األمن الكامل أيض

إذا أراد شعبنا بلوغ األمن التام، . أنّ هشاشته وضعفه سوف يزوالن ولن يعود األعداء يطمعون فيه
لعدالة إذا كان يريد التقدم وا. وإذا أراد أن ال يتجرأ األعداء على ديده، فعليه السري يف هذا الطريق

اخلطر الكبري على بالدنا هو االنفصال عن الشعب، واالنفصال عن القيم . فعليه السري يف هذا الدرب
إذا متّ احلفاظ على . هذه أخطار على بالدنا. املبارك لإلمام اخلميين ، واالنفصال عن اخلطّاإلسالمية

ا الثورة فسوف ميكن ترميم الكثهذه اهليكلية املتينة اليت أوجد ري من املشكالت هنا وهناك على مر
جرح من  ة املتينة، فإذا حتطّمت لن يعود باإلمكان معاجلة أيال تسمحوا بتحطّم هذه اهليكلي. الزمان

اليت علّمنا اإلمام إياها،  ،اإلسالمية املتينة للنظام اهليكلي. اجلراح، ولن ميكن ترميم أية زاوية خربة
  .٦٣جيب أن تصان وتحفظ

  
جيب أن . ضمن دول املرتبة الثانية يف العامل اشأن هذا البلد هو أعلى بكثري من أن يكون معدود إنّ

، الشعبية، وقدراتنا ة، وتراثنا الثقايفّإنّ سوابقنا التارخيي. يكون باملستوى األول بني الدول والشعوب
  .٦٤وثرواتنا الطبيعية، كلّها متلي علينا هذا األمر

  
عدد سكّان . تراكمة يف التشريع والتقنني ويف التنفيذ هي من النقاط الساطعة للبلدإنّ التجربة امل

نين أعتقد أنّ بلدنا مع اإلمكانات املتوافرة لدينا ميكنه أن إوأنا العبد أقول هنا . امليون ٧٥بلدنا 
  .٦٥مليون نسمة ١٥٠يستوعب 

                                                           

  .٤/٦/٢٠٠٩كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ  ٦٣
  .١٨/٨/٢٠١١كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ  ٦٤



٦٢ 

 

  
توجد أية قوة تستطيع أن تزعم أنّ إرادا ال   يف هذا العامل الكبري اليوم، وبني هذه القوى الكربى،

أي الصمود  –وهذه النقطة بالذات . هلا تأثري على إرادة مسؤويل البالد أو الشعب اإليراينّ
ة السياسية واالستقالل والعز– حني ترون أنّ الشعوب حتترم . ة يف نفوس الشعوبهلا أكرب اجلاذبي

االستقالل  .ن هذا االحترام يعود هلذا السببألكرب مالكبري، فإنّ اجلانب ا الشعب اإليراينّ
٦٦السياسي.  

  
الكثري . وهو أحد املعايري املهمة }كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياء منكُم{ ]...[ بالنسبة لالقتصاد

من املشكالت قد نشأت يف العامل بسبب النظرة املاداإلسالم  .وضوع االقتصاد واملال والثروةة ملي
ة ة واملعنويالنظرة اإلهلي. ةة واملعنويولكن من خالل الفطرة اإلهلي ،، ويعطيها قيمةًةًييعطي الثروة أمهّ

ستفادة من هذه جيب اال. هي عدم وجوب استخدام هذه الثروة للفساد وخللق السلطة ولإلسراف
  .٦٧الثروة لصاحل اتمع

  
قلت ذات يوم أنّ نسبة منامجنا وثرواتنا الكامنة واحلساسة يف  لقد. عظيمة االقتصاديةإنّ إمكاناتنا 

فنسبة سكّاننا إىل سكّان العامل هي . ةمقابل عدد سكّاننا هي أعلى منها على صعيد الكرة األرضي
اواحد يف املئة تقريب – اكما أنّ بلدنا هو كذلك تقريب ه  –ة على مستوى الكرة األرضيوهذا يعين أن

ة واحد يف املئة، لكنها يف بعض ااالت تصل إىل ة واألساسيأن تكون ثرواتنا الطبيعيمن الالزم 
وعلى صعيد  ]...[ ة وذات قيمة عاليةفمثل هذه اإلمكانات مهم. ثالثة أو أربعة أو مخسة يف املئة

ل بسهولة جناور حبرين ونص. األمر كذلك، فنحن واقعون يف مكان حساس واإلقليمي املوقع اجلغرايفّ
اسة بني الشرق والغرب أي بني آسيا وأوروبا إىل املياه الدوليحس فنحن منثّل  –ة ونقع يف منطقة

مجيع هذه تعد . يؤمن لنا الوصول إىل الشرق والغرب –من هذه املنطقة احلساسة  امهم اجزًء
  .٦٨ىل بذل اجلهودوجيب أن نفعلها، األمر الذي حيتاج إ. امتيازات وهي من إمكانات البلد

  
، ونطمح إىل حترير البلد من االعتماد على النفط، قتصاديستقالل االحنن نطمح اليوم إىل حتقيق اال

اخنفاض  د حصول أيوحناول إجياد التدابري الكفيلة بعدم ظهور مثل هذه اإلفرازات واالنعكاسات عن
  .٦٩يف أسعار النفط
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. ي أشد حربة يف أيدي أعدائكم وأعداء هذه الثورة والنظامه االقتصاديةاعلموا أنّ الفقر واملشاكل 
ذه القضي ةفينبغي التفكري ]...[ اتكم هو احملافظة على روح األمل يف إنّ ما يقع على رأس أولوي

  .٧٠وكذلك إشباع بطون الشعب. نفوس الشعب
  

. ة والبالدهذه األمالقوات املسلّحة حبسب كالم أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم، هم حصون 
اواحلصن ينبغي أن يكون قائم خت ادوماس . رقوال يجد هذا االستحكام، وقام احلرفلو و

كات العدوتهم وحافظوا على يقظتهم وحذرهم ورصدوا حترومل يغفلوا عن  املتواجدون عليه مبهم
أيفإنّ ة زاوية ن ميكن للناس أن ينالوا دينهم هذا األم ؛ ويف ظلّااألمن داخل احلصن سيبقى مستتب

ال  عة القوات املسلّحة هو أصل ديينفاحلفاظ على من. وهذا ما ال ميكن بدون هذا األمن. ودنياهم
فعلى اجلميع أن يكونوا منتبهني، القوات املسلّحة نفسها، احلكومات املتعاقبة . عنه ميكن الغض

. مكان معىن فللحصن يف كلّ. اكون منيعفهذا احلصن ينبغي أن ي. وعلى الشعب أن يقدم الدعم
من جهة أخرى، وكذلك التعبئة، والقوى  جهة، واحلرس حصنمن  فأنتم حصون؛ اجليش حصن

األمنينة هلم أن يلتفتوا إىل تلك اجلهة ة، ومحاية املخابرات؛ فعلى اجلميع يف تلك املسؤوليات املعي
  .٧١ااملتعلّقة م يف احلصن وإىل ضرورة احلفاظ عليه

  
وفقا لإلحصاءات العامليالعلمي ر النموة فإنّ سرعة تطو ط العاملية أضعاف املتوسيف البالد هي عد ،

ن شاسعاطبعومازال هناك ب ، ة بيننا وبني ركب العلم، ولكن ال ينبغي نسيان هذه الوترية العلمي
  .٧٢املتسارعة واملباركة

  
ل بلدكم يف مصاف الدول العشر األوىل يف العامل أو الثمانية األشياء اليت جتع إنّ! اءشبابنا األعز
ة والعلوم الفضائيnano tec  ففي القطاعات املختلفة يف قطاع علوم احلياة وعلوم النانو. ليست قليلةً

 –والنشاط  ةالذين هم بأغلبهم شباب مفعمون باحلماس واحليوي –علماء البالد  وغريها سترون أنّ
إيران هي إحدى الدول  نّإيصال البلد إىل هذه النقطة حبيث يقال يف هذا اال قد متكّنوا من إ

ر عظيم، وهو ميثّل هذا تطو نّإالثمانية األوىل، يف العامل ويف ذاك اال هي إحدى الدول العشر؛ أي 
ةًموقعي ٧٣للبالد ةًمهم.  
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يم املادر، والعلم، والتقدإنّ التحض ة املعنوية والمبعيبه  ة، شيءتقوى والفضيلة واهلداية الدينيمل جير
  .٧٤سنكون على رأس قائمة التقدم فـي العامل. العامل

  
يف قضير العلم والتكنولوجياة تطو .إنّ الرأمسال األساسي وهذا ما ميتلكه . ةهو الطاقات البشري

ديهم إميان أنّ مجيع األعمال اليت ة ولة قويفشبابنا هم يف حال التقدم يف هذا امليدان بروحي. بلدنا
بناها التحتي عد٧٥د هي من صنع أيديهمة يف البلت.  

  
استخدام العلم ينبغي أن يكون من أجل أمن البشريديد هلا اة ال .بعد العصور احلديثة، من  ةًوخاص

اعصر النهضة إىل يومنا هذا؛ وخصوص صعيد العلم بدل ا أُجنز على يف القرن األخري، فإنّ الكثري مم
أن يكون لرفاهية وأمن البشريديد اة كان ا أنهلا؛ إمديد للروح أو األخالق أو األسرة،  اه كان

اوتشجيع ني وأصحاب الشركات والكارتالت على االستهالك، وتعبئة جيوب الناهبني الدولي
ة اإلنسان ويف مصلحة أمنه من ذلك يف خدم انّ العلم ينبغي أن يكون بدلًإحنن نقول . ومؤسسوها

  .٧٦ورفاهه ويف خدمة الروح والنفس
  

نا لو صرفنا الرساميل على قضياعتقادي الراسخ هو أنة العلم والتقنيخب، فإنة وتربية النانا حتم 
ةًنكون قد فعلنا ذلك يف أكثر األعمال أولوي .ر العلميفالتطو ر التقينسيتيح للبلد  وبتبعه التطو

وهلذا إذا كانت . واملعنوي ية من أجل حتقيق االقتدار املادهذه الفرصة وهذه اإلمكاني والشعب
للعلم مثل هذه األمهّ ةً فإنّنظرتنا إستراتيجي٧٧ا ما نعتمد عليهة وهذي.  

  
وا بأوقات ترفيهكم وراحة أجسامكم وتعرضوا عن ذاك العمل الذي اجلهاد بالنفس هو أن تضح

وتقضوا وقتكم يف هذا احمليط  –وبقول األجانب مصنع املال  –ال واملدخول الكثري من امل يدر
العلمي والبحثي ى تستنبطوا حقيقةًحت ةً ةًعلميموها كباقة ورد إىل جمتمعكم؛ هذا هو  حيوتقد

  .٧٨وقسم صغري منه هو اجلهاد باملال. اجلهاد بالنفس
  

 اعلمي اين من الزمن مرجعمرور حوايل عقدعلى شبابنا أن جيعلوا مهمهم حبيث يصبح بلدهم بعد 
يف ميدان العلم واألحباث ليستفيدوا  امضاعفً اوعملً مضاعفةً لعلماء العامل، وهذا ما يتطلّب مهّةً
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وعليهم أن يستفيدوا إىل أقصى حد . من املوارد واإلمكانات املوجودة يف البلد بذلك استفادةً جيدةً
  .٧٩ة للشعبق الرفاه يف احلياة العامم يف املستقبل أو حيقّما ميكن أن يبين بلده من كلّ

  
ين أرى الوصيةإن ب إىل اهللا، أوجب للطلّاب من الوصية باخلشوع والذكر والتقوى والسعي للتقر

فلو وجد العلم ومل يكن هناك من تقوى فإنّ هذا العلم يكون بال . بالعلم الذي يعد أساس عملهم
افائدة، بل يكون مضر كان لدينا علماء . اأحيان– مل  –ة أو يف غريها سواء يف العلوم الديني

ات أمر فإنّ روح املعنوي. اووزر ايستفيدوا من هذا العلم أو يفيدوا فحسب، بل أصبحوا وبالً
م ضروري٨٠يف قالب العلم والعال.  

  
يف بعض األذهان  ال موجودولعلّه ال زا –يف األذهان، كان قد حقن فيها  ر موجودطخ هناك وهم
ة والتنمية من جانب، والعيش وهو عبارة عن وهم التقابل والتضاد بني العيش بعقالني –إىل اليوم 

بروحانيتمع يريد أن يعيش . آخر ة من جانبة وأخالقيه إذا كان افقد كان البعض يعتقد أن
بعقالنير فالة وعمالنيك وتسارع يف طريق التطوة وحتر أن يبتعد عن األخالقي بدات ات واملعنوي

ة ات ورعاية الضوابط واحلدود الدينيوأنه إذا أردنا أن نلتزم باألخالق واملعنوي! والدين واهللا
ةواألخالقي النظر عن احلياة العقالني م البالد، وأنّ نغضأن نصرف النظر عن تقد لقد كان ! ةفال بد

م موجودوكان . اهذا التوهالذي هو ظن رات حبسب علم  باطل دالئل تارخيية هلذا الظنومرب
ة الدين واإلسالم قد وحاكمي اإلسالمية اجلمهوريةإنّ ما نريد أن نؤكّد عليه هو أن . االجتماع

ة وتقدم، يف نفس ة وعلمية ومنطقيفنحن نريد، ونقدر على العيش بعقالني. أبطلت هذا التوهم
على العمل بالفرائض ومقتضيات  ونستمر ة وإمياننا الديينفيه بقيمنا األخالقي الوقت الذي نتمسك

احلياة الدينيم يف هذا االتجاهة؛ ال بل نتقد .فاإلسالم الذي هو دين املعنوي٨١اات هو دين العلم أيض.  
  

لة حىت تتمكّنوا، قرروا محل األعمال الثقي. اذهبوا إىل األعمال اليت ال ميكن أن تتحقّق، حىت تتحقّق
}دنَ أَحوشخ٨٢}اَهللاإِالَّ  اوال ي.  
  
، وإذا استطاع يكان هذا البلد قد استطاع حتقيق جناحات فـي ميادين التحرك والتقدم املاد إن

التوفّر على العلوم والتقنية والصناعة، وإذا استطاع أن تكون له سياسة دولية ودبلوماسية، وإن ة قوي
كان قد متكّن من استثمار مصادر الثروة اهلائلة حتت  ن من إدارة اقتصاد اتمع، وإنكان قد متكّ

ة األرض وفوقها، من مناجم وزراعة وما شاكل، وإذا كان قد استطاع االستفادة من أراضيه اإليراني
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الواسعة واملتنوعة وموقعه العسكري م ، وباختصار إذا كان قد استطاع مواكبة معايري ااملهملتقد
العاملي واملدنـيم املادفسيكون البلد واحلكومة األوىل التـي استطاعت اكتساب التقد ،حتت  ي

اءةأنوار مصابيح الفضيلة واملعنويوستكون هذه حضارة جديدة. ة الوض .فـي  اهذا نادر جد
زمت دور رجال الدين إذا بر. الغربية، وهو ظاهرة حتمل الكثري من النذر وحتذيرات للحضارة التاريخ

  .٨٣ة واحلضارةللمدني عظيمةً فـي هذه املنظومة فسوف تقدمون خدمةً
  

فقد انقضى ذلك اليوم الذي . ليعلم اجلميع واعلموا أنتم أيها الشباب األعزاء أنّ الزمن قد تبدل
ا يأتون ما أرادوكانت القوى قادرة على ديد شعوب هذه املنطقة كما حيلو هلا وحتقريها؛ وكلّ

م وميارسون الضغوطبقوه شعبفشعب إيران اليوم . ارف يف العامل كلّه أنمقتدر قد ع .ة والقضي
ليست قضيا منتلكه؛ ة املال وال السالح وال وسائل اإلعالم اليت ميتلك أعداؤنا منها ألف ضعف مم

القضياإلميان والعزم الراسخ والبصرية وإدراك الشعب لشأنه ةة هي قضي لقد . ته وحقّهوموقعي
ة هذه الوسائل اإلعالمي الدعاية اليت يقومون ا وبكلّ ومع كلّ. تكشفت أيادي القوى املستكربة

احلديثة املوجودة يف أيديهم وزعمهم بأنّ الرأي العام العاملي ه يومبعد يوم تتسافل  ايف قبضتهم، فإن
عوب أكثر فأكثر، ويفتضحون أكثر، وتتبلور بني الش –وعلى رأسهم أمريكا  –مسعة هذه القوى 

واالقتدار . فاملستقبل لكم وهو متعلّق بكم. الشعبيةأكثر قدرة صمود الشعوب وضة القوى 
احلقيقي شعب إيران ومتعلّ حقأحد أن يصرفه عن هذا الطريق الذي  ق بشعب إيران؛ وال ميكن ألي
  .٨٤انتهجه

يف إدارة الدولة  اإلسالميةركز السعي فيها والتحدي يف تطبيق النظم اليت يتم: ةاالجتماعيدولة العدالة 
  .ومجيع قطاعاا

ات يف ، وسائر املهمالدميقراطيةة أصعب من احلفاظ على االجتماعيتكريس العدالة  أقول لكم إنّ
يس وحتقيق وال نقول إننا استطعنا إىل اليوم تكر. اة صعبة جدها عمليإن. اإلسالمية اجلمهورية

ال تزال املسافة كبرية بني العدالة . اة بشكل كامل، ال، ال تزال املسافة بعيدة جداالجتماعيالعدالة 
ة مل االجتماعياليت أرادها منا اإلسالم، وما هو موجود اليوم يف جمتمعنا؛ بيد أنّ املسرية حنو العدالة 

من  اة أشد حالياالجتماعيجاه العدالة ك باتالتحر. بعد يوم اف وهي مستمرة وتتصاعد يومتتوقّ
ة التقسيم والتوزيع املناسب للفرص االجتماعية للعدالة من املصاديق املهم. األعوام والدورات املاضية

ة وعلى ة جيري التشديد على طبقة خاصاالجتماعييف األنظمة الغافلة عن حقيقة العدالة . يف البالد
ة، ولكن يف ة من البالدمناطق خاصة اجلمهوريو قد مضى  –كلما مضى الزمن وتقدمنا   اإلسالمي

٣٢اآلن  حلد س ويقوى أكثر – اعامفالقرى تندرج ضمن مناطق املراقبة . جند أنّ هذا املعىن يتكر
هذا املد  هذا البناء للمساكن يف القرى واألرياف، وكلّ كلّ. واالهتمام، وكذلك املدن النائية
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صاالت على اختالف أشكاهلا، طرق التواصل، واالت. املدن البعيدة والقرى يف البالد للطرق حنو
ة واملياه الصاحلةوتوصيل الطاقة الكهربائي  هذه األمور متّ كلّ. ات احلياةللشرب واهلاتف وإمكاني 

ظات واملدن، هذه األسفار والزيارات اليت يقوم ا املسؤولون للمحاف. توزيعها يف خمتلف أحناء البالد
وبعض هذه املدن البعيدة مل يكن أهاليها يتصومن الدرجة الثانية،  اأن يشاهدوا مسؤولً ارون يوم

ة يهذا شيء على جانب كبري من األمهّ. ويرون اليوم أنّ مسؤويل البالد رفيعي املستوى يزوروم
حملفزات ملعاجلة املشكالت، حينما يذهب املرء إىل هناك ويشاهد املشكالت فسوف تتوفّر ا. والقيمة

  .٨٥ةاالجتماعيحنن نسري باجتاه العدالة . ةاالجتماعيوهذا هو حتقيق العدالة 
  
بتعاد عن صنع الوجاهات هو شعار مطلوب للناس شعار العدالة جيذب الشعب؛ شعار اال إنّ

لسعي وخدمة ستكبار، أو شعار بساطة العيش، أو شعار العمل واأو شعار مقارعة اال ]...[وجذّاب 
سيطلب هذه األمور من  اواعي اوشعب اوبلد اإنّ جمتمع. الناس؛ هذه أشياء حيبها الشعب ويريدها

املطالبة بالعدالة، املطالبة باإلنصاف، املطالبة باخلدمة، املطالبة بالعالقة الوطيدة مع : مسؤوليه
. هذه أمور يطلبها الشعب وحيبها. بالشرع لتزاملتزام بالقيم الدينية، االالشعب، املطالبة بالدين، اال

  .٨٦وأنتم حبمد اهللا رفعتم هذه الشعارات، فرضيها الناس وأقبلوا عليها؛ اغتنموا هذه الفرصة
  

التوحيد، وكرامة اإلنسان، والعدالة  –هذا الكالم اجلديد ! ائيأعزأخذ موقعه  –ة االجتماعي
ختلّفاتنا يف هذه األركان الثالثة  علينا أن نعترب كلّ .ةهذه ثالثة أركان رئيسي. ومكانته يف العامل

ة، ات التوحيدياتنا حنن املسؤولني عن السلوكياتنا وسلوكيكلّما ابتعدت شخصي. ةفات حقيقيختلّ
واخنفض مستوى احترامنا حلياة الشعب، وشخصيته، ومبقدار ما مل تعاجل الفواصل ته، وهويته، وعز

لعدالة ة، ومل تتابع االطبقياالجتماعيينبغي . للكلمة، فسيكون هذا ختلّف ة يف البالد باملعىن احلقيقي
هذا هو . وهكذا ينبغي أن تكون أجواء اتمع. جهودنا على تاليف حاالت التخلّف أن تتركّز كلّ

أعتقد أنّ العمل ألجل . بعض األشخاص من مسؤولني أو سواهم االسبب الذي جيعلين أحذّر أحيان
قضايانا اليوم هي  أهم. اتناة وردم الفواصل الطبقية هو أكرب وأهم مسؤولياالجتماعيق العدالة حتقي

ة الطبقيأن نستطيع ملء اهلو٨٧ة بني الفقري والغين.  
  

إذا تطابق عمل الفرد أو اجلماعة مع القانون لكان . إنّ معيار العدل ومؤشره هو العمل بالقانون
هو قانون  اإلسالميوالقانون يف النظام . لعمل عن القانون كان غري عادل، وإذا احنرف ااذلك عدلً
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إسالمي .ة بعض القوانني اليت ال تتطابق مع أحكام اإلسالم بالطبع، قد يكون يف منظومتنا القانوني
٨٨ة من املاضي، أو قوانني أخرى، هذه جيب إصالحهامائة باملائة، أو بعض القوانني املتبقي.  

  
ة بالطبع، يكون ذلك برؤية جتديدي. يف باب العدالة اإلسالميةة ن نصل إليه هو النظريما نريد أ

ابتكاريع فيها املصادر ة تةراجستخرج من منت املصادر  اإلسالميةوتاإلسالمية ، يف األطر العلمي
والفناي ةه الرؤية . ة املختصةإنّ توجه اإلسالميإىل العدالة خيتلف مع توج ات النظم والنظري

نّ إ، أي "الوجوب"وباإلضافة إىل هذا يوجد يف العدالة . ففي اإلسالم تنشأ العدالة من احلق. الغربية
وظيفةً إهلي عده حنو العدالة يف اإلسالم يةاألمر يف املذاهب  يف حني أنّ .ةًالتوجليس كذلك الغربي .

ة على القيم األصولي اومبني اوأساسي ابنيوي الة نظرويف مجيع هذه املذاهب مل يكن النظر إىل العدا
  .٨٩يف الدين واإلسالمكما هو احلال 

  
ها األكثريحنن نسعى حنو العدالة يف حدتمع وللوصول إىل  ، نريد أن ال يكون هناك أيظلم يف ا

  .٩٠السعي من أجل ذلك هذه املرحلة يوجد مسافة طويلة، هلذا جيب
  

يف الساحة، بني النخب واملسؤولني والناس  وحاضرةً ادائم قولة العدالة حيةًنريد أن تكون م
اوخصوص ة العدالة كاألجيال اجلديدة حيث جيب أن يكون عنوان العدالة وقضية عنوان قضي

٩١ةأساسي.  
  

ةا نريد يف هذه إذا كنة اجلمهوريأنا وأنتم وكلّ – اإلسالمي جيال األ ا وسائر شبابنا وكلّواحد من
هو اإلميان  اإلسالميتأمني مستقبل سعيد لبلدنا وألنفسنا وأبنائنا، فأساس التحرك يف النظام  –اآلتية 

 .٩٢كاتمل ويف اخلطط ويف مجيع التحرقه ليس فقط يف القلب بل يف العالذي جيب أن حيقّ

قوي بني الشعب ولكلّ مرحلة شروط ميكن حتقيقها، وموانع ميكن التغلّب عليها، بفضل التالحم ال
فلو ثبت الشعب على دعم القيادة، وضغط باتجاه تطبيق القانون يف مجيع ااالت، . واملسؤولني والقيادة العليا

فإنّ هذا سيوفّر الكثري من الطاقات، ومينع الكثري من الفساد واإلهدار، ممن األرضية املناسبة للمزيد من ا يؤم
  . االقتدار
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صية سيظهر أثره يف إدارة أمور البالد إذا كنا نقوم بذلك، يف إدارة قطاعٍ ما، أو عدم اجتناب املع إنّ
  .٩٣واقتصادي إذا كنا يف ميدان احلرب، أو إذا وقعنا يف اختبارٍ مايلّ

  
النقاط السلبي إذا مل نرنا حتمف على ضعفنا فإنأينما تلقّينا ضربةً. سنتلقّى ضربات اة ومل نتعر 

ويف بعض األماكن مل نعمل بتكليفنا، ويف بعض األماكن مل نكن . اتنا حننفذلك بسبب تقصري
مراقبني حيث جيب، ويف بعض األماكن قمنا بالدوس على روابطنا احلميمة وقد اجنر ذلك كلّه إىل 

لقد تلهينا باألشياء اليت كان ينبغي أن حنذر  –جيب أن نأخذ ذلك بعني االعتبار  –وقوع مشاكل 
ة والشجارات، انشغلنا بطلب الرفاهية وانشغلنا حبياة الطبقات لنا بالرتاعات السياسيمنها، وانشغ

فعندما أقوم أنا وأنتم جبعل حياتنا حياة الرفاهية والتفاخر فإنّ الناس . هة؛ هذه نقاط ضعفاملرفّ
ف يعيش يقتدون بنا، هناك جمموعة تنتظر املربر وهم ينظرون إلينا ويقولون أيها السيد انظر كي

وهناك أشخاص يعتقدون أنّ علينا أن . هؤالء وحنن نريد أن نعيش مثلهم، فهؤالء أيديهم طائلة
نعيش حياة االقتصاد، وال ينبغي أن نسرف أو نفرط، هؤالء عندما ينظرون ويرون أنين أنا وأنتم 

فقد كان . مثل هذه األمور خطرة. حنن لسنا أفضل من هؤالء فهؤالء رؤساؤنا انسرف يقولون حسن
ج الثورة والثوري ةني بتبع التعاليمفأنتم اسعوا قدر . عبارة عن اإلعراض عن احلياة املرفّهة اإلسالمي

مهما أمكنكم، حقّقوا للبلد  استطاعتكم أن حتقّقوا للناس الرفاهية وأن تزيدوا من الناتج القومي
مسؤولني ال ينبغي أن يتوجهوا  الثروات، ولكن ليس على مستوى أنفسكم، فاملسؤولون ما داموا

للعدو، والغفلة  ة واإليثار والغفلة عن اهلجوم الثقايفّة اجلهاديإنّ الغفلة عن الروحي. للحياة املرفّهة
اإلعالمي ونفوذه يف اجلو كلّ هذه : والالمباالة جتاه حفظ بيت املال للبلد عن وجود كمائن العدو

  .٩٤معاصٍ، وهي نقاط ضعفنا
  

 فالسلوك القبلي. قتصاد هي من نقاط ضعفناة يف ميدان السياسة واالات القبلييل إىل السلوكيإنّ امل
فلو أخطأ . جهة عالقته يب وبكشخص ال ينبع من عمله بل ينبع من  يعين أنّ ختطئة أو تأييد أي

وإذا . عهونتتبمن قبيلتنا نغض النظر عنه بسهولة، لكنه إذا كان من قبيلة أخرى فإننا نالحقه  شخص
صدر العمل اجليد من شخص ينتمي إىل قبيلتنا فإننا نثين عليه ولو كان من قبيلة أخرى فال نفعل 

اوهو ليس سلوكً ذلك، هذا هو السلوك القبلي اإسالمي ٩٥اوال ثوري.  
  

ن وعلى املسؤولني أ. ة مكافحة الفسادإنّ من أبرز القضايا اليت تطفو على السطح اليوم، قضي
دايدركوا ذلك جي .اواملراد من الفساد، أن يقوم البعض، مستعين ى احليل، ومستفيدمن  ابشت

قضاض على ة والكالم املهذّب املعسول، والتظاهر بالصدق واألمانة، أن يقوم  باالنالثغرات القانوني
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نجم عن ذلك كثرية وال خيفى أنّ التبعات واألضرار اليت ست. هب منها جبشعممتلكات بيت املال والن
على تشييد وإعمار  –أنّ األموال اليت كان من املفروض أن تنفق على الشعب : وطائلة، من مجلتها

البىن التحتية وتطوير القرى واألحياء والترفيه عن الشعب ة من طرق وجسور وسدود وموارد مائي– 
شاهدون أحدهم قد فعندما ت. واحد أو جمموعة حمددة من األشخاص ستذهب إىل ريع شخص

استحوذ على عشرات املليارات من بيت املال، يف غضون مدة قصرية ال تتجاوز الثالث أو أربع 
سنوات، فماذا يعين لكم ذلك؟ معىن ذلك أنّ األموال اليت كان من املفروض أن تذهب إىل بناء 

اة البؤس واحلرمان، وتشييد وإعمار آالف القرى واألحياء الفقرية، وإنعاش أهلها وإنقاذهم من حي
إنّ أول . باستخدام احليلة واملكر واخلديعة، واستغفال بعض الناس خص واحدقد استحوذ عليها ش

  .جشع األضرار إذن، هي جتفيف بيت املال وذهاب األموال إىل جيب شخص طماع حريص أناينّ
ي القيام الضرر اآلخر، يتمثّل يف تكريس منوذج سيئ، فعندما جيد املستثمر الذي ينو

غري مشروعة تدر  اعندما جيد أنّ هناك طرقً –أو غريه  أو زراعي صناعي –بنشاط اقتصادي ما 
طائلةً اأرباح ه حنوها ايف فترات وجيزة، سيكون ذلك بالنسبة له حافزهناك من يقول أنّ . للتوج

ي أجد أنّ القضيم مكافحة الفساد ة معكوسة؛ فعدمكافحة الفساد تقضي على االستثمار، لكن
هم  االقتصاديه املستثمرين حنو الطرق الالمشروعة يف تراكم الثروة، ألنتزيد من احتمال توج

إنّ الشخص الفاسد جير معه . جيدوا أسهل بكثري من الولوج يف معمعة االستثمار واالنتاج املشروع
  .حنو الفساد، ويشجعهم على ذلك اآلخرين

ضاء على النشاط يتمثّل يف الق لثاين الناجم عن الفساد املايلّإذن، يتضح أنّ الضرر ا
للبلد االقتصادي.  

الضرر الثالث، هو أنّ الشخص الفاسد عندما يريد االستحواذ على ممتلكات بيت املال 
اسوف لن جيد األمر سائغما سيتموإن ، على دفع الرشوة إىل  امنعه بطبيعة احلال، لذلك سيكون جمرب

وال خيفى أنّ اجلميع غري قادر على الصمود أمام . من يقف يف طريقه واملسؤولني وإىل كلّاملدراء 
لكن على . فهناك من يصمد وهناك من ال يقاوم أمام املال، سواء عن عمد أو عن غري قصد. الرشى

ين، العموم، إنّ الفاسد عندما يريد حتقيق غايته، عليه أن يؤسس لبيئة فاسدة من خالل رشوة الكثري
وظّفي هذه الوزارة وتلك الوزارةة وموظّفي البنوك ومفهو يفسد املدراء والعناصر األمني.  

الضرر الرابع، ينجم عندما يستشري املال احلرام بني عامة الناس وخاصتهم، وال خيفى أنّ 
، وبالتايل فالولوج إىل }أَمرنا مترفيها فَفَسقُوا فيها{استشراء املال احلرام يؤدي إىل انتشار املعصية؛ 

، وسائر أمناط اينّ، والشهو، واجلنسيهو مبثابة املقدمة للولوج إىل الفساد األخالقي الفساد املايلّ
  .الفساد األخرى

ضح إذا ما علمنا أنّ اجلهاز اإلدارية، وكذلك القاعدة الضرر اخلامس، يتعندما الشعبي ،
فاألخري، جيد يف العناصر الفاسدة . العدو اخلارجيتفسد فإنها تتحول إىل موضع من مواضع 

ة يف بلد من البلداناألدوات املثلى اليت حتقّق له غايته السياسي.  
ورجائي من مسؤويل البلد أن ال يلوثوا . لذلك كانت مكافحة الفساد مبثابة اجلهاد الشامل

عي الكايف، لعلم أنّ مكافحة الفساد ولو حتلّى املسؤول بالو. هذا اجلهاد باملصاحل السياسية الرخيصة
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ق، أما اجلهل بالواقع أو اخلطر احملد. وحيوي، وهي اجلهاد بعينه ي أمر واجبيف الوقت احلاضر ه
فمعناه االبتالء بالغفلة اليت تعد اأمر ٩٦للغاية اخطري.  

  
ن األفضل أن ال وهلذا السبب قيل إنّ م. ينبغي احلذر من خضوع القوانني لنفوذ وتأثريات األفراد

ية مساعدات مالية من بعض االنتخابيقبل النواب احملترمون يف إعالمهم، ويف جهودهم وأنشطتهم 
. إذ أنّ املساعدات النامجة عن الطمع تستتبع مثل هذه املشكالت على كل حال. املراكز الطامعة

لس أن يهتم كثريومنحه له اهللا، ولقدرته  لالستقالل الذي منحه له الدستور، اعلى النائب يف ا
  .٩٧هذا شيء مهم وكبري، وال ميكن املساومة عليه بأشياء صغرية.. على االختيار واتخاذ القرارات

  
ختالف بني صفوف روح اال إسفني بني الشعب واملسؤولني، وبثّ مؤامرات العدو ترمي إىل دق إنّ

.  يلتفتوا إىل دعايات العدوفعلى أبناء الشعب أن ال. الشعب، وإشاعة روح اخلصام والرتاع
ولطاملا قال اإلماموبالطبع، فإنّ اختالف الرأي واملشارب أمر مشروع وطبيعي ،" :إناه ال يقلقين أبد 

لتمزق  ختالف ال ميكن أن يكون مدعاةًهذا اال ؛ إنّ"ما يقلقين هو ويل ذلك مثل هذا اجلدال، إنّ
ختالف يف العقيدة مع وجود اال انبغي أن يكون مستمرالشعب، وإنّ تالحم القلوب واأليدي أمر ي

نصب  اإلسالميةاإلسالم والثورة وأن تكون األهداف  على اجلميع أن يتالمحوا يف خطّ إنّ. والرأي
٩٨اأعيننا مجيع.  

  
تصبح بال معنی؛ العدالة بال معنی؛ وال معنی  اضيات أيعندما ال یكون هناك اعتقاد باهللا؛ فاألخالق

ق الوصول إلی يإذا اصطدمت قدم اإلنسان حبجر وتأذّی يف طر. وی اللذة والنفع الشخصيلشيء س
ر وخسري نفعه الشخصيأس يأيت دور اليسعی، يستطع أن يصل للربح، إن مل يإن مل . كون قد تضر
  .٩٩ املعقولةريها من األعمال غريواالنتحار وغ

  
وم يال. للبلد؛ انتبهوا إلی هذا اسييالس ار يف اجلوأساس عمل العدو يف احلرب الناعمة، هو إثارة الغب

هو هذا أهم ي للعمل السني واملتابعنياملطّلع. عمل للعدوه حالياه، يوقضا اسيعرفون بأنقدرة  اي
ة وال يف الثروات املكدسة يف مصارفهم، بقدر ما تتجلّی يالقوی العظمی ال تكمن يف قنابلهم النوو

ب ياألسال اديج تقنونيهم . مكان صل إلی كلّية، فی صوم العايل الذي ييف قوم اإلعالم
ل، يبابنا الیوم يف هذا اال ثقف شيتكل. ولإلنصاف لقد تطوروا يف العمل اإلعالمي .ةياإلعالم

طكم يقة، بل إنّ علیكم أن جتعلوا جوكم وحميفقط أن تعرفوا أنتم احلق س املطلوب منكميل
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ية أريصذا ب اخلارجينيا لآلخريوأن توضحوا القضا اض. موجودةً االبصرية تكون أحيان اخلطأ  ولكن
. للنجاح، هي شرط الزم ايكاف است شرطًيالبصیرة ل ]...[ واالشتباه يستمران يف الوقت نفسه

عرف احلقائق، لكنه يالبعض . وجد هنا عوامل أخری؛ إحداها مسألة عدم وجود العزم واإلرادةي
ويف موقف الدفاع عن  قف مع احلقيقرر أن يب؛ ال جيصرح مبا يقرر أن ي؛ ال اتخذ موقفًيأن  قرري

احلق .خاذ القراراطبعية أحيطلب العاف: ، هناك أسباب لعدم اتي، هوی النفس أو الشهوات أحااناان 
د أن يريفوه بكلمة وتينّ أحدهم إث يح. العناد واللجاجة اانية وأحيأخری، اتباع املصاحل الشخص

لعن اهللا : "ةيوقد ورد يف روا. شمتون بهيرونه ويعيبكلمته، فلو تراجع فإنّ البعض س ابقی ملتزمي
عرفون احلقائق؛ لكنهم فی الوقت نفسه يبعض األشخاص مطّلعون علی الوقائع و". اللجاجة

!) تهم و جهادهميعلی ثور( موان ندي من الذريالكث. ساعدون االتجاهات املخالفة، اتجاهات العدوي
وم تروم يمتشدد؛ ولكنكم ال  بشكل إفراطينييام ثوريوم من األيوانقلبوا علی أعقام، كانوا فی 

السبب هو تلك العوامل؛ األهواء ! وانشغلوا خبدمة أعداء الثورة اقد وقفوا فی النقطة املعاكسة متام
هلذا كلّه هو الغفلة عن  ة، والعامل األصليييف الطلبات املاد ة، الغرقية، الشهوات النفسانيالنفسان

رون يغيعلهم جيامة؛ هذا ما يذكر اخلالق، الغفلة عن الواجب، الغفلة عن املوت، الغفلة عن الق
  .١٠٠ درجةنياتجاههم مئة ومثان

  
يف أعني الشعوب،  إىل منوذج ناجح اإلسالمية اجلمهوريةة على أن ال تتحول منصب  حماوالت األعداء

إذ حينما يتوفّر النموذج تتحرك اجلماهري حنوه، وحينما يعلم الناس بنجاح هذا النموذج فسوف 
ل واملتمثّ مثّة عامالن يساعدان بعضهما يف إضعاف هذا النموذج، أحدمها العامل الداخلي. يتشجعون

كاالختالفات  –ور مضرة باحلركة يف النواقص املوجودة وتقصرياتنا وتقاعسنا وكسلنا واالبتالء بأم
عة وامليل للدنيا واالجنرار إليها والتعطّش للسلطة وعدم التدبري السياسيوما إىل  واملخالفات املتنو

يضر  عامل الداخليهذا ال. هذه أمور نامجة عنا وحنن الذين نوجد هذه النواقص والعيوب –ذلك 
  .ذا النموذج

،ات  العامل اآلخر يرتبط بالعدوعلى تضخيم نواقصنا مئات املر وهو أن يعمل العدو
فماذا جيب علينا أن . إىل اتهامه لنا بالعيوب اليت ليست فينا اويعرضه أمام أنظار اآلخرين، مضافً

الًنفعل اآلن؟ علينا أو تم أن فإذا أصلحنا هذا . ونتدارك تقصرياتنا ونواقصنا لوضعنا الداخلي
  .١٠١نه تعاىل سوف حيبط إعالم العدوإهللا تعاىل العامل الثاين، أي اجلانب سوف يكفينا ا

  
ال نقول أنّ علی . لتكن لكلّ إنسان عقيدته اليت يسوق األدلّة إلثباا. ينبغي اليوم عدم إشعال النريان

ات املختلفة، إذا ارتقوا منابرهم، أن ال يسوقوا األدلّة والرباهني واإلثبات اإلسالميةخطباء املذاهب 
بيد أنّ إثبات العقيدة شيء . ة والرباهني وليثبتوا عقائدهما، فليسوقوا األدلّلصاحل عقيدم، كلّ
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ومعاداة الطرف املقابل، ومعاضدة االستكبار العاملية بني ، وإهدار الطاقات يف احلروب الداخلي
، هو أنه بعد انتصار ميةاإلسالإلّا أنّ الشيء اجلديد بشأن اخلالفات بني الفرق . املسلمني، شيٌء آخر

، كان من حيل االستكبار اإلسالميةاآلفاق  يف إيران، وانتشار فكرها يف كلّ اإلسالميةالثورة 
ة ة على أنها حركة شيعياإليراني اإلسالميةالشاملة، أن يطرحوا الثورة  اإلسالميةملواجهة هذه املوجة 

للكلمة  باملعىن الطائفي– ةًوليست إسالمي هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى، أن  – باملعىن العام
ة حثيثةً ايبذلوا جهودهت . إلفشاء السجال واخلالف والنفاق بني الشيعة والسنةتنباجلمهوري 

، اإلسالميةعلى وحدة الفرق  ا، وأصرت دومة منذ البداية هلذا املكر الشيطاينّاإليراني اإلسالمية
  .١٠٢تنة وإحباطهاوسعت الحتواء هذه الف

  
متكامل، ميكن عرضه على اآلخرين،  ن تتجسد يف العامل بصيغة نظام قيميأ اإلسالميةإذا أريد للقيم 

ويكون مبقدوره أن جيذب القلوب، وأن يغير حياة املسلمني، فإنّ مثل هذا اهلدف ال ميكن بلوغه من 
فرقة، تأتلفهم أواصر  موزعون فرقةً واملسلمون وهذه الوحدة لن تكون ممكنةً. دون وحدة املسلمني
العداء والرتاع الفرقي.  

]...[ احلكومة املستقبلية للمهدي معىن  ة بكلّاملوعود أرواحنا فداه هي حكومة شعبي
ها تعين االعتماد على إميان اجلماهري وإرادا وسواعدها، فإنّ يا ترى؟ إن الشعبيةالكلمة؛ فماذا تعين 

يف كافّة أرجاء املعمورة،  مبفرده، وإنما يقر العدل اإلهلي اوقسطً األ الدنيا عدلًإمام الزمان ال مي
عليها، والفارق بني هذه  اباجلماهري املؤمنة ومعتمد امائة باملائة، مستعين ةًشعبي ويقيم حكومةً

كالبعد ما بني يف عاملنا املعاصر،  الدميقراطيةو الشعبيةواحلكومات اليت تدعي  الشعبيةاحلكومة 
ة الشعب هو عني وحاكمي الدميقراطيةفما يسمونه اليوم على املستوى العاملي ب. األرض والسماء
تلك الدكتاتوريها ارتدت ثوباة القدمية، لكن اجديدفإذا ما كان هنالك . ة الطبقات، أي دكتاتوري

على السلطة وميسك  تنافس، فهو يدور بني الطبقات وال شأن للشعب به، إذ يستحوذ حزب
مبقدرات األمور يف البالد بعقل قدرته السياسياها جلمع األموال والثروات لصاحله  اة مستغلإي

  .وتسخريها لالستحواذ على املزيد من السلطة
عن هذا  اة ختتلف متامة الشعب الدينيأي حاكمي الشعبيةة إمام الزمان حاكمي إنّ[...] 

  .األسلوب
داخل أجهزة  يأيت تأكيدي على وجوب احلذر من سوء االستغالل املايلّومن أجل هذا 

السلطة التابعة للحكومة، فاخلسارة الكربى النامجة عن الفساد االقتصادي ما داخل أجهزة الدولة إن
ل يف توظيف املال خلدمة السلطة، واستخدام السلطة خلدمة املال، فيتبلور من ذلك دور باطل، تتمثّ

يكرس هذا املال لشراء أصوات  ة جلمع الثروة واملال، ومن مثّاستغالل السلطة واملسؤوليحيث يساء 
كما هو املتداول يف الكثري من مناطق العامل حيث يدفعون  امكشوفً املنتخبني، سواء كان شراًء

ااألموال أو شراًء خفي ةدة، أي احلصول على بأساليب متعدالشعبي ى اإلنفاقاتعرب شت.  
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ة شعب ا ما استقطبت أصوات اجلماهري عرب اإلعالم املاكر الباذخ فليست تلك حاكميفإذ
ل باخلداع والتحايل التوس ، وإنّأصوات اجلماهري أضحت ألعوبةً ، بل إنّةًمجاهريي وال مشاركةً

الستقطاب أصوات الشعب يعد يف النظام  اجرم؛ الذي ميثّاإلسالميظهره أرواحنا فداه ماهللا ة ل بقي
وإنّالتام ، استغالل السلطة لالستيالء على األموال يعد من أعظم اجلرائم، فأنصار اإلمام املهدي 
مكلّ فل اهللا تعاىل فرجه الشريعجفون بأن يت١٠٣األدىن من املعيشة خذوا احلد.  

  
إنم هذه األخطار واآلفات علی قسمفنا، وما نبثق من ضعييف داخلنا و ما كان له جذور: نيين أقس

  .ط أعدائنايجةً مباشرةً لتخطينت كان
هو من قبیل لالقسم األو :بأنّ سقوط احلاكم العمیل والفاسد  الشعور والظن

بعث علی االرختاء وراحة البال والغرق يف نشوة يإنّ هذا سوف . قية الطريوالدكتاتور هو ا
تفاقم هذا يوسوف . لاخلطر األو هذا هو. تبع ذلك من ضعف الدوافع وهبوط العزائميالنصر، وما 

، "معركة أُحد"فما جری يف . مةييف الغن عمد أشخاص إلی احلصول علی سهم خاصي نياخلطر ح
وم رب  وإلی لنية املسلمميمة، وما أدی ذلك إلی هزيق اجلبل بالغنيث طمع احملافظون علی مضيح

  .انبغي أن ال ننساه أبدي ، إنما هو منوذج بارزنيالعامل
كا يمن أمرن، واإلحساس باخلوف ية للمستكربيمنة الظاهرية من اهليإنّ الشعور باخلش

النخب الشجاعة والشباب . هاية أخرى من هذه الفئة، وال بد من توقّآفّ ،وسائر القوی املتدخلّة
ما ة بالعدو واالخنداع بابتسامته ووعوده ودعمه إنالثق إنّ. طردوا من قلوم هذا اخلوفيب أن جي

  .ةريالنخب وقادة املس بشكل خاص ذر منهاحيهو من اآلفات الكربی األخری، اليت جيب أن 
ده الذي يانة الشعب والثورة، من كيب معرفة العدو بعالماته، مهما تلبس من لباس، وصجي

عتري األفراد غرور يومن جانب آخر، قد . د املساعدةي دبره يف مواضع خلف ستار الصداقة ومدي
ة يف ياإلمكانات اإلهل  واحلزم وحشد كلّريمن اقتران الشجاعة بالتدب د، ال باغافلً سبون العدوحيو

، نيي الثورنيإنّ إثارة االختالفات، وخلق الصراعات ب.  اجلن واإلنسنياطيوجودنا ملواجهة ش
بكلّ ما  ار منهاب الفرجيات الكربی اليت من اآلفّ اضيواالختراق من خلف جبهة النضال، هي أ

  .نا من قوةيأوت
ا أخطار القسم الثاين، أما غالبهلا،  افإنّ شعوب املنطقة قد خربيف احلوادث املختلفة، وأو

سعی، بعد السقوط يالغرب . كا والغربريتولّي األمور، عناصر تعتقد أنّ هلا التزامات أمام أم
افظ علی أصل النظام واهلحيللعناصر التابعة، أن  االضطراريات املفصليكلية للقدرة، وأن يضع ي

املساعي واجلهود؛  عين إهدار كلّيوهذا . آخر على هذا اجلسم، وبذلك يواصل فرض سيطرته ارأس
سعون إلی بدائل منحرفة أخری يها يف هذه احلالة، فسوف ي ووعريوإذا ما واجهوا مقاومة اجلماه

أن يتمثّل باقتراح مناذج للحكم والدستور، تدفع  كنميهذا السيناريو . ريضعوا أمام الثورة واجلماهي
كن أن مية للغرب؛ وية واالقتصادياسية والسية الثقافيأخری إىل شراك التبع مرةً اإلسالميةبالبلدان 

                                                           

١٠٣ ٦١و ٦٠، الصفحتان مصدر سابق، اإلمام املهدي.  
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الدعم املايلّميني، وتقدتتمثّل فی اختراق صفوف الثوري  لت واإلعالميمشكوك، وعزل الت اريارات ي
اليت أعيدت صياغتها  الغربيةت النماذج يعودة تسلّط الغرب وتثب اضيعين أيوهذا . ةية األصليالثور

فإنّ  يف حال أنّ هذا التكتيك مل يفلح،و. طرم علی األوضاعيس والبعيدة عن مبادئ الثورة مثّ
 ةياالت واحلرب الداخليب، منها إثارة الفوضى واالغتيعمدون إلی أساليالتجارب تقول لنا بأنهم س

 الشعوب والبلدان ااورة؛ إلی جانب نيات والقبائل واألحزاب، بل بيان، أو القومي أتباع األدنيب
د األرصدة الوطنيواملقاطعة وجتم فرض احلصار االقتصاديية، وأياض اهلجوم الشامل اإلعالمي 

يذلك جعل الشعوب تشعر بالتعب وال إنّ هدفهم من وراء كلّ. والدعائيد أس، والثوار بالترد
ال النخب يإنّ اغت. سورةًيوم ة الثورة ممكنةًميويعلم األعداء أنّ مثل هذه احلالة جتعل هز. والندم

لة، هي ين، ومن جهة أخری شراء ذمم العناصر اهلزيالصاحلة والفاعلة، واإلساءة إلی مسعة اآلخر
س إنّ وثائق وكر التجس!! القاء التمدن واألخية وأدعيب املتداولة للقوی الغربيمن األسال اضيأ

هذه  ، أوضحت بدقّة أنّ كلّاإلسالميةران ية يف إيد الثورة اإلسالمي، اليت وقعت بكيياألمر
ة ية واالستبداد واحلاكميإعادة الرجع. ةيكيحدة األمرات املتيالدسائس قد خطّط هلا نظام الوال

  .١٠٤ب القذرةيهذه األسال كلّ ز هلم ممارسةيجية مبدأ التابعة يف البلدان الثورّی
  

. ةة واملعارف القرآنيهو بسبب االبتعاد عن املعارف اإلهلي اإلسالمييعاين منه العامل  كلّ نقص
ما تكون يف ظلّ التعرف على إنّ حياة األمم والشعوب إن. فالقرآن كتاب احلكمة والعلم واحلياة

ة والعمل مبقتضى هذه املعارف وتطاملعارف القرآنيلو كان الناس طالبني . ةبيق األحكام القرآني
لو كان الناس . القرآن للعدالة ومتنفّرين من الظلم فعليهم أن يتعلّموا أسلوب مواجهة الظلم من

تهم فإنّ وأرادوا بواسطة املعرفة والوعي والعلم أن حيسنوا حيام ويؤمنوا راحتهم ورفاهي طلّاب علم
إذا كان الناس بصدد معرفة اهللا تعاىل وحتصيل الصفاء . الكرميطريقه سيعرف بواسطة القرآن 

املعنوي والروحي ١٠٥طريقه هو القرآن فإنّ واألنس مبقام القرب اإلهلي.  
  

تمع مبعناها احلقيقيدون أن يكون هناك اعتقاد باملبدأ  ال ينبغي أن نتوقّع استتباب العدالة يف ا
وهذا هو . ال أكثر مفروض وإجباري تصبح العدالة كشيء هذا االعتقاد فأينما انعدم. واملعاد

ألنه مل يكن لديها  ااجلميلة يف باب العدالة مل تتحقّق مطلقً الغربيةالسبب أنّ بعض األطروحات 
م امللكات يف القيامة . ةركائز اعتقاديم األعمال، واالعتقاد بتجسفاالعتقاد باملعاد، واالعتقاد بتجس
أن نكون عادلني، ومطالبني بالعدالة، ومندح العدل، ونسعى ألجله كلّ هذه ستتجسم . له تأثري كبري
فليعلم  .هذا االعتقاد مينح اإلنسان النشاط والطاقة). للغرب( هذه هي النقطة املقابلة. يوم القيامة

                                                           

  .١٧/٩/٢٠١١لإلمام اخلامنئي بتاريخ  كلمة ١٠٤
  .٢/٨/٢٠١١كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ  ١٠٥



٧٦ 

 

ى فكره الظامل على صعيد جتسم جلبه على نفسه جراء سلوكه الظامل بل حت اإلنسان أي بالء
 .١٠٦ألعمال يف القيامة، فمثل هذا يقربه إىل العدالةا

سة لبناء كمؤس(وتأيت اجلامعات هنا لتكون مراكز صناعة القدرة، بفضل االرتباط احملكم بينها 
ةوبني السلطة ) ة والبحث والتطويرالكوادر والطاقات العلمياملسؤولة عن تأمني االقتدار واملنعة واهليبة  التنفيذي

  .اء واملتربصنيمقابل األعد

ة اجلامعة كانت عند قائدنا الفقيد العظيم من قضايا الدرجة األوىل نّ قضيإميكن أن جنزم قائلني 
 :ني يف الدولةوذات مرة قال اإلمام يف لقاء مع جمموعة من املسؤولني الثقافي. قة بالثورة والبالداملتعلّ

إنّ قضية احلرب هي أمر مرحلي القض ومؤقّت، ولكنية املهمة والدائمية عندنا هي ة واألساسي
  .١٠٧اجلامعات

  
واجلامعة هي أحد املراكز اليت . بلدان العامل وهذا هو شأا يف كلّ. اجلامعة هي مركز تقدم اتمع

تمعتعكس احلركة الفكرينّإيف ذلك اليوم كنت أقول . ة املوجودة يف ا أن ال ينتظر  على اجلامعي
كة فهو، مبقتضى دراسته وموقعه كواحد من أفراد فئة فعالة ومتحر. كللتحر صدور الشعارات

بطبيعتها، يتحم١٠٨أكرب ةًل مسؤولي.  
  

ستان جامعيلدينا مؤسجه حنو اكتساب العلوم املرتبطة مبعرفة وتبليغ الدين : تان، أحدمهاتان أصليتت
ات يف جمال البحوث الدينيوهذه وظي. ةوالبحث عن املستجدسة احلوزوية اليت امسها احلوزة فة املؤس

ةالعلمي :ة املرتبطة جبميع شؤون احلياة، وليس وهي التحقيق يف شؤون الدين، وتعلّم األحكام اإلهلي
ما يرتبط باحملراب والعبادة فقط، وكذا فهم واكتساب العلوم والبحث عن األحكام املستجدة 

  .يناسب اتمع والزمان واملخاطبباليت هي أحسن ومبا  وتصفيتها من الشوائب والزوائد، وتبليغها
سة جامعيوهناك مؤسة باستثناء ما يرتبط بالدينة أخرى ناظرة اىل شؤون احلياة العام .

، فيلزم ذلك علوم وحبوث وحتقيقات متعددة ....ىل معاش، كسب، مبان، طرقات وإفالناس حباجة 
لعلوم متشعبة، وهناك حاجة إىل أنواع العلم للنهوض وألنّ ا. وخمتلفة يف جمال شؤون احلياة

فاجلامعة مسؤولة عن توفري هذا األمر، عليها اكتساب هذه العلوم والتحقيق . ةمبستويات احلياة العام
فيها ومتحيصها لتقدميها للمجتمع وختريج املتخصصني واخلرباء يف هذا اال، واالستفادة من 

إ، وبدورها تقوم بة يف العاملالبحوث املستجدبداعات واختراعات علمية لتقدميها للبشريذا إف. اة أيض
ستان بوظيفتهما بصورة صحية وجيوتعاون قامت هاتان املؤس دة، وكانت بينهما عالقات ود

  .قابلة، صلح اتمع دينه ودنياهمت
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ة، على احلوزة فعلى احلوزة حتديد مسار احلياة يف اتمع وعلى اجلامعة توفري سبل احليا
ىل اهلدف، وعلى إصقل الفكر والذهن والروح واالرتقاء ا عن الرذائل لتحديد املسار الصحيح 

ك حنو هذا اهلدفاجلامعة توفري الوسيلة الالزمة للتحر .ا كذلك ينبغي فينبغي وجود وسيلة للتحر ك
ا وتلك آخرة، وإذا اجتمعتا، فهذه دني. ك حنوهوجود رؤية وبصرية ثاقبة ملعرفة اهلدف الذي يتحر

جاء بالدين ) ص(األكرم  نّ النيبألذا نشاهد . قت إرادة األنبياء وهي سعادة الدنيا واآلخرةحتقّ
وبالبصرية واعتمد على اجلانب املعنويلكن ،يا مباشرة ه يف الوقت نفسه وفّر الوسيلة املادة وذلك إم

لتعلّم عليهم وأمرهم بالتبصر واالكتشاف يف املوارد اليت بتعليمهم إدارة شؤون احلياة، وإما بفرض ا
ين يف صدر اإلسالم، وبربكة اإلسالم ين األمروكان نتيجتها عظمة واقتدار هذَ. ىل ختصصإحتتاج 

صار املسلمون يف قمة العلوم البشريية، وال ميكن للغرب إنكار هذا التاريخ وسلبه من الدول ة املاد
  .اإلسالمية

جتمعت الدنيا واآلخرة كان األمر هكذا، وإن أخذ بأحدامها دون األخرى، واجه لو ا
  .إشكاالت

سواء يف الغرب أو يف سائر  – الغربيةإنّ ما يالحظ اليوم يف األنظمة اليت أوجدا الثقافة 
ىل إهم استطاعوا الوصول ة، إنويف شؤون احلياة املادي هو تقدم اجلانب الدنيوي –بقاع العامل 

ماالكواكب ومتكّنوا من تصليح وإعمار التلسكوبات وهي يف الفضاء، ويعترب هذا تقد اعلمي اعظيم 
ة الصحيحة يف حتديد مسار احلياة اإلنساني اللعادة، وال أحد ينكر ذلك، لكنها ختلّفت كثري اوخارقً

. بالبشر هذه الوسائل مضرةً فبدون حتديد املسار تكون –ة ىل تلك الوسائل املاديإاليت هي حباجة 
  .اوجور انّ الدنيا ملئت ظلمأومن هنا يالحظ 

ذا الوضوح، أليست هذه الدنيا خلقت للبشر؟ أليس  نّ البعض ال يفهم مسألةًإولألسف ف
م العلميالتقد ة السائدة ألجل أن يستفيد اإلنسان منه؟ أال يكفي ما نراه اليوم من األوضاع املأساوي

ة اليت خلقت هلا؟ ة ذه الصورة وبالوسائل العلميم على ظلم اإلنسانيتقد نّ زمرةًأمل، يف حني يف العا
  مكسور؟ –ة أي جناح املعنوي –ة نينساي اإلنّ أحد جناحأأال يكفي هذا األمر ملعرفة 

ىل إبعاده عن جمتمعنا، كالذي حصل يف أواخر إوسعينا  ذا غضضنا النظر عن البعد املعنوي
تغزو إيران بصورة مربجمة  الغربيةومة ناصر الدين شاه، عندما بدأت تأثريات وطالئع الثقافة حك

بدأت حماربة الدين وحماولة إبعاده  –ة لإلنسان ة والزمة للحياة العامال اليت هي طبيعي –ومدروسة 
عن سالطني القاجار هناك من يعلم ذه احلقيقة بالنسبة لرضا شاه لكن ال يعلمها  اطبع –عن احلياة 

صار . ألهدافهم اخلبيثة ىل استغالل البعد املعنويإبدأوا حبذف الدين وإبعاد علماء الدين وسعوا  –
تمع جمتمعاا ر عنها بالدنيا، صار جمتمعاملطلوب فيه العلوم  ااملطلوب فيه وسائل احلياة أي ما نعب

 افإذا أبدينا اهتمام. ليت تدرس يف اجلامعات اليوماملتطورة وذات االختراعات واالكتشافات الكثرية ا
عدذا اجلانب وغفلنا عن اجلانب اآلخر، أصبح أحد باي احلياة ناقص نعم قد . وهو البعد املعنوي

ر وتقدتمعات يالحظ تطوةم يف جانب من العلوم املرتبطة بوسائل احلياة يف جمتمع ما كاالغربي ،
ر حتى يف هذا اجلانب كاحلاصل اليوم لكثري من اتمعات املنقادة للغرب وقد ال يالحظ أي تطو

واليت تركت اجلانب املعنوي ومل تتمكّن من الفوز باملادييف عصر احلكومة  ات، وكوضعنا املعيشي



٧٨ 

 

البهلويات ومل نتمكّة، أبعدنا املعنويين من اكتساب املادات بالكيفية املتطويثة ة احلدرة والعلمي
نا كالّذي ة فأصبحواحلقيقي}ِسخر الدنيا واآلخةر{.  

فقط ويغفل عن  بالبعد املعنوي اهي أن يبدي اتمع اهتمام: ةالطرف اآلخر للقضيو
م العلميالتقد ة وعن حتصيل العلوم بني أبناء الوطن، عن وعن االكتشافات واالختراعات العلمي

ياة، وإبداع الوسائل املناسبة الحتياجات البشر بالسهولة والسرعة ختريج أناس إلدارة شؤون احل
روا  – نّ اجلناح اآلخر مكسورإأي  – لاملطلوبة يف عصرنا احلاضر، كان األمر كاألونّ أفال تتصو

د حصر مجيع األمور يف اجلانب الروحياإلسالم يؤي إوال ينظر  واملعنوييىل املادائي نّ هذا إ، اات
نّ االسالم يرفض االنزواء واالنعزال عن الدنيا وعـن احليـاة بصورة إراف كاالحنراف األول، احن

  .يف ج البالغة، كتاب الزهد هذا) ع(املؤمنني  واضحة كما ورد يف كلمات أمري
القد سعت أيادي املستعمرين والذين حاولوا اهليمنة على هذا البلد سياسي اوثقافي 

تمع وباخلصوص من أجواء اجلامعات وذلك بإبعاد الدين وأهله أو بإبع اواقتصادياد الدين من ا
وقد بدأوا ذلك منذ مئة . إنْ مل يتمكّنوا من القضاء عليهم خامدةً اجعل علماء الدين أجساد

الدين شاه  أي كما أشرت يف آخر حكومة ناصر اومخسني عام– ر وعمد  اطبعرضا شاه جاء وجتب
ة، كان هدفهم يف األجواء اجلامعي اولذا كان الدين غريب –ى على هذه الظواهر حتىل القضاء إ

اوبرناجمهم دقيقً اواضحسلَّم دفّة شؤون احلياة وزمام األمور ، ألنه بإبعاد الدين من هذه األجواء ست
يف  اا نسبيوجنحو. يف املستقبل لعناصر قد ترعرت يف هذه األجواء وبالتايل إبعاد الدين من اتمع

مل يتمكّنوا من إبعاد العناصر املؤمنة من اجلامعة، فشباب هذا البلد كانوا  افترة طويلة من الزمن، طبع
نة، منهم من أبعد عن الدين أو أصبح ال يهتممن أسر مؤمنة ومتدي البعض اآلخر بقي  بالدين لكن

مل يتواجدوا يف اجلامعات يف ذلك العصر، بل  نني واملؤمننياملتدي نّأفليس معناه . على تدينه وإميانه
 ستاذ اجلامعينّ هذا املتدين وتلك املتدينة اليت حتاول احملافظة على عفّتها وحجاا وكذا األأمعناه 

اكان غريب يف اجلامعة، فلم يتواءم مع الوضع العام له يف كثري  اوخمالفً ايف اجلامعة، بل كان معارض
أو ال يبـايل بالدين كان اال  استاذ بعـيدأو األ ا كان الطالب اجلامـعيلكن إذ. من األحيان

امفسوح ة معله، وال جيد أييف اجلامعة ارضة من الوضع العام.  
وهذا هو األمر الذي كان إمامنا العظيم يشتكي منه وعلى أساسه طرح شعار الوحدة بني 

  .احلوزة واجلامعة عىن الوحدة بنياحلوزة واجلامعة، ومن هنا يفهم م
ىل الكمال، الوحدة يف إة، الوحدة يف إيصال الشعب والبالد الوحدة يف األهداف العام

ك على خطَّالتحر١٠٩ىل هدف مشترك واحدإ اني وصولًني متوازي.  
  

وأحد عناصرها هو انفصال الطبقة اجلامعية الشابة عن مجاهري . هناك فاجعة ميكن أن حتدث
  .١١٠الشعب
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ل وهكذا يتحو. ة وأضغاث أحالم الشبابيخرى هي التوجه إىل الشهادات واحلياة املاداملشكلة األ

على أساس املدخول املايلّ طلب العلم إىل وسيلة للجاه واملال، ويكون اختيار االختصاص العلمي 
  .١١١ي إىل لطمة مؤملة للعلمما يؤد. األعلى والسلطة األكرب

  
ة إزاء الثورة ودين البالد واستقالهلا ال يشعر باملسؤوليمن دخل إىل اجلامعة أو خرج منها و

الكربى، فإنّ هذه اجلامعة ال قيمة هلا وإن كانت على مستوى رفيع من الناحية الوطنية والطموحات 
ة، ألنّالعلمي فعلينا يف اجلامعة أن . ف السياسات املتضاربة بيسرنتاج هذه اجلامعة سيقع حتت تصر

. ة هي احلاكمة على روح الطالب وعقلهة النفور من التبعية وخباصالثوري جنعل الدين والروح
ولألسف  –ة هي ما تعاين منه اليوم والتبعي– ودول العامل  الدول الصغرية على الصعيد السياسي

، وبطبيعة احلال ينبغي عدم اخللط بني اإلسالميةوأغلبها من الدول  –ها يكما يصطلح عل –الثالث 
  .١١٢ن على اإلنسان البحث عنهة وبني طلب العلم أينما كان، والذي يتعيبعيهذه الت

  
جيب أن تسري روحية حب ١١٣نيالعلم والتحقيق والتحصيل يف اجلامعي.  

  
 احالي" ة الشاملةاخلريطة العلمي"؛ حيث تتكفّل وسليمةً ينبغي أن تكون منظومتنا العلمية صحيحةً

؛ يعرف منها ما هي حاجاتنا، وما هو كاملةً ة أن تكون منظومةًلميعلى منظومتنا الع. ذا العمل
مدى احتياجنا، كيفية املختلفةة التناسب بني األقسام العلمي .رنا بشكل كاريكاتوري؛ فال يظهر تطو

 كلّ. ، ينبغي نشر ثقافة اإلبداع يف جامعاتنااوصحيح امنسجم ا، وتطورمنسجمةً أن تكون خريطةً
؛ أن اب عندنا ينبغي أن ترتل إىل ميدان اإلبداع العلمية لألساتذة والطلّات املليونيابليهذه الق

م على طالبنا اجلامعي أن يفكّر من البداية أن يتعلّم كي ينتج العلم، فال يتعلّ. يتحول هذا إىل ثقافة
  .١١٤ل املوانع من أمامهأن تزا اينبغي أيض. للتقليد وهكذا يقبل أشياء، ال ميكن تغيريها فيما بعد

وعندما ينجح املسؤولون يف حتقيق االقتدار الالزم لردع العدو، البالد حنو املزيد من األمن  جهوتت
، ستقرار، مع ما حيمله ذلك من فرص عظيمة للمشاريع الكربى، فإنّ هذا سيجلب املزيد من التأييد الشعيبواال

  .ميةاإلسالقة باألطروحة ويؤدي إىل استعادة الث
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ني، وجعلت الناس يؤمنون بقدرة اإلسالميبقيادة علماء اإلسالم و اإلسالميةلقد انتصرت الثورة 
ة إدارة البالد، مل يصبحوا حتت جمهر الرقابة واحلكم وعندما تولّى العلماء مسؤولي. اإلسالم على صنع املعجزات

ىل هذا الدين من خالل هذا التجربة وصار الشعب ينظر إ. فحسب، بل صار اإلسالم كدين وبرنامج كذلك
ورغم العديد من املنعطفات واإلخفاقات، فإنّ جتربة إدارة الدولة حتت شعار قدرة الدين على إدارة . اجلديدة

احلياة، كانت يف تكاملٍ مستمر. وقد كان حتقيق اإلجنازات العلميزة، والقدرات العسكرية الالمعة، ة املمي
ال والصمود االقتصاديبارز بوجه مجيع أنواع احلظر واحلصار، وظهور املوقعيفة، من الشواهد ة السياسية املشر

 – ةة واحملبوبيريوالنجاح هنا يعين املؤثّ – املهمة على قدرة الذين يؤمنون باإلسالم كأطروحة شاملة وجناحهم
ة وهي لّيوالرقي من داخل الثقافة احمل ة، والبحث عن أسباب التقدمقة بالنفس الوطنيثكما أنه يعين استعادة ال

ثقافة اإلسالم بال شك.  

طريقها، طريق العزة يف ظلّ اإلسالم، واألمن يف كنف اإلسالم، والعدالة  اإلسالمية  اجلمهوريةستواصل 
  أي، وستتقدم إلی األمام بالاإلسالمييف ظلّ اإلسالم والنابعة من الفكر  الدميقراطيةيف ظلّ اإلسالم، و

د وال أيالشباب اليوم، واألجيال اليت  واعلموا أنّ. ضعف أو خور وستصدر األجيال القادمة حكمها ترد
وستصل إلی تلك القمم بفضل التجارب اهلائلة الكامنة  ،ستأيت بعدهم، سوف تواصل الطريق إلی القمم

ومبتكر  شعب ذكي. قممجدير ببلوغ ال الشعب اإليراينّ. لدی هذا الشعب يف مواجهته لالستكبار
 االنابعة من اإلسالم واليت وفّرا لنا الثورة، مثل هذا الشعب لن يتوقّف أبد ريةومؤمن، حينما تتوفّر له احل

عليكم أن تعقدوا عزميتكم . سوف تشهدون أنتم الشباب ذلك اليوم إن شاء اهللا. يف مسريته وحركته
  .١١٥ة ميع بذل مساعيهم ومهمهم يف قطاعام اخلاصومهمكم يف القطاع الذي أنتم فيه وعلی اجلم

ا اإلخفاقات فلم تكن قليلةًأم ؛ فقد مشلت اجلانب الثقايفّاأيض والتعليمي واإلعالمي والقضائي والبيئي 
ر البارز يف جماالت اال. واإلداريورغم التطوتة تعود يف معظمها إىل عصور مضت، صال، فإنّ األنظمة اإلداري

مبا يتناسب مع التحديات  ومل تتمكّن إيران من تطوير خطاا اإلعالمي. ة املوحلةتيه يف أروقة البريوقراطيوت
الدولية؛ وأخفقت الدولة يف معاجلة املسائل األخالقية املستفحلةة والثقافي .م منوذجاومل تقد على  امطلوب

  .ات مل تتناسب مع الوعود املقطوعةأما يف جمال القضاء، فإنّ اإلجناز. مستوى التعليم

ر دقيق وشفّاف للرضا الشعيبةً ما حتتاجه إيران هو مؤشعن املسؤولني والتجربة، فيما لو كانت جاد 
وبواسطة هذا املؤشر، جيب تقوية قنوات التواصل الفعال بني . إىل أقصى حد الشعبيةيف تبني خيار السيادة 

مي أداء املسؤولني وحماسبتهم يف الوقت املناسب، وعدم ترك األمور إىل صناديق الشعب ومؤسسات الدولة، لتقو
. ةبالعشوائي للتقييم والتقومي، فإنّ حركته ستكون مشوبةً اواضح ابيد أنّ الشعب ما مل ميتلك معيار. قتراعاال

  .ة وإرشادااة الشرعيواملعيار األقوى واألسلم هو توجيهات القياد
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م إنّ من أهمومثل . ات الشعب حماسبة املسؤولني يف مدى طاعتهم وانسجامهم مع والية الفقيهسؤولي
وال . هذا يستدعي املزيد من العمل على تقوية رابطة الشعب بقيادته، من خالل تعميق مفهوم الوالية ودورها

بأنّ حتقيق هذا األمر، ال يكون مبعزل عن تقوية البعد الثقايفّ شك واملعنو والفكريوال . بني شرائح الشعب ي
  .ة يف جمال التعليمون ثورة حقيقيميكن حتقيق هذا األمر د

ة مراقبتنا للوضع . مظاهر العجز، ونتساءل عن أسبابه وهنا نقف عند أهملقد الحظنا طوال مد
اجلامعي ألكثر من عشرين سنة(ني وثقافة اجلامعي( على صعيد طرح املسائل ا ضعف النظام التعليمية، لواقعي

ةومتكني الطلّاب من تطوير مهارات التفكري يف القضايا األساسيامالت واحملاباة . ة واملشاكل املهموما دامت ا
واهلروب من املسؤولية تطوير البالد بصورة متوازنة ختضع فيها مجيع العناصر ة هي احلاكمة، فلن تسري عملي

واحد ملسار تكاملي.  

  
 ياتمع اإلسالم. ٣

هو اتمع الذي تتحقّق فيه املثل العليا اإلسالمية واألهداف اإلسالمية واآلمال الكربى اليت يرمسها 
جمتمع عادل، مفعم بالعدالة، جمتمع حر، يكون للناس فيه دور وتأثري أساسي يف . االسالم للبشرية

فاء وطين، جمتمع يتمتع بالرفاهية جمتمع ذو عزة وطنية واكت. إدارة البالد وبناء مستقبلهم وتقدمهم
تقدم علمي، تقدم اقتصادي، تقدم  –وخالٍ من الفقر واجلوع، جمتمع متقدم يف مجيع األبعاد 

 ا، جمتمع ال يعرف السكن، بدون ركود، بدون توقّف ويف حال مسري دائم لألمام،  –سياسيوأخري
  .هذا هو اتمع الذي نسعى له ونرغب به

تمع، فإذن، أصبح هذا انا نسعى جاهدين لتحقيق هذا اى اآلن، ولكنتمع مل يتحقّق حت
والوسطي واملهم هذا هو هدفنا األساسي.  

ملاذا نقول الوسطي؟ ألنه عندما يتشكّل هذا اتمع، فإنّ أهم مسؤولياته بأن يتمكن 
وا إىل الكمال املعنوي والكمال الناس، يف ظلّ هكذا جمتمع وهكذا حكومة وهكذا أجواء، بأن يصل

لقد فُسرت . ، أن يصل الناس إىل عبودية اهللا}ما خلَقْت اجلن واِإلنس إِلَّا ليعبدونْ{اإلهلي، حيث 
وبأنّ العبادة تعين املعرفة، كلّا، بل " عرف"تعين " عبد"وهذا ال يعين بأنّ ". ليعرفون"بـ " ليعبدون"

بناًء على هذا، فإنّ اتمع . لعبادة بدون املعرفة ال معىن هلا، ليست ممكنةً وليست عبادةًتعين بأنّ ا
الذي يصل إىل العبودية هللا، يكون قد وصل إىل املعرفة الكاملة باهللا ووصل للتخلّق بأخالق اهللا، 

ف الذي قبله هو وهذا هو اية الكمال اإلنساينّ، وعليه فإنّ اهلدف النهائي هو ذلك اهلدف، واهلد
  .١١٦إجياد اتمع اإلسالمي، والذي هو هدف كبري جدا وعالٍ جدا
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لن تقدس أمةٌ ال يؤخذ فيها للضعيف حقّه من القوي غري : "قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله
  ".متتعتع

ادته، فإنه يكون إذا متكّن الشعب من حتقيق دولة العدالة االجتماعية، واطمأنّ إىل مسؤوليه وعشق قي
ففي ظلّ العدالة االجتماعية . قد حقّق تلك املؤسسة اليت ستربيه تربيةً قائمةً على املبادئ والقيم اإلسالمية

  .ستبدأ التحركات العظيمة للشعب حنو املعنويات ويصبح السعي حنو الفضائل السمة البارزة للمجتمع
سا، استجابةً لدعوة األنبياء، وحمورها األساسي الوصول إىل اإلسالمية تشكّل أسا اجلمهوريةإنّ نظام 

التكامل املعنوي، وهذا ما ال يتاح إلّا يف ظلّ إجياد عامل حافل باحلسنات واملعروف جيعل احلياة الطيبة 
إذن، تشكيل اتمع العادل هدف، . ممكنة االحتمال عند اإلنسان؛ ومن أبرز هذه احلسنات هي العدالة

العادل. ه هدف وسيطولكن تمع اإلهلينا نروم بلوغ اإن .تمع اإلسالميكي نستطيع يف ظلّ هذا . ا
  .١١٧النظام اإلهلي أن نرفع أنفسنا يف مدارج التكامل وصولًا إىل قمة األمان والسكينة

كز يف وما دام الظلم موجودا وال يرجو الناس من حكومتهم أن ترفعه عنهم، فإنّ جلّ مهّهم سيتمر
. رفع الظلم الذي حلق م، ولن ينظروا إىل بعضهم البعض نظرة اإلنسان ألخيه اإلنسان الذي يعينه ويعضده

فالدولة اليت جتعل مهّها األكرب استعادة احلقوق املهدورة، وخصوصا للضعفاء، تضفي على اتمع أجواء 
وهذا هو الباعث األكرب على اإلقبال . نسانيةالطمأنينة، فيأمن الناس بعضهم لبعض ويبدؤون باكتشاف معىن اإل

 .على املعنويات

إنها استمرار مهمة مجيع األنبياء . التشديد على العدالة هو املبدأ األساسي واحملوري األول للحركة اإلهلية
احلقيقي للكلمة إنها الشيء الذي تتعطّش له البشرية، والذي مل يطبق باملعىن . واملصلحني الكبار يف التاريخ

أو األولياء املميزين نظري اإلمام علي  –من تولّى منهم زمام احلكم  –إلّا يف حكومة األنبياء اإلهليني العظام 
إنها قيمة ال يطاهلا النقاش من وجهة نظر اإلسالم بأي . العدالة يف اإلسالم قضية مهمة جدا. بن أيب طالب

  .١١٨العدالة هدف األنبياء، وهي أيضا هدف الثورة اإلسالمية. ظروفحال من األحوال ومهما كانت ال

على املستوى االجتماعي العام، لن تشيع األجواء الروحية واملعنوية يف ظلّ الصالة والصيام، ما دام 
وعلى مستوى عالقات البشر، لن تنفع كثرة ! املرء ال يأمن حتى على حذائه من أن يسرق إذا دخل املسجد

  .كوع والسجود ما دام الغش واخليانة والكذب منتشراالر
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إنّ الصالة تنفع يف مثل هذه األوضاع فيما لو صان املرء نفسه من هذه املوبقات وسعى للحفاظ 
لكن لو أردنا للمثل اإلسالمية العليا أن تسود، فيجب . فهنا تكون الصالة خري وسيلة وأفضل درع. عليها

وقد قال أمري . ألنّ الدولة تعين اإلحتكام إىل القانون ال اهلوى، وإىل الشرع ال األفراد البدء من النظام والدولة،
أما العدالة فهي اهلدف . وليس اهلوى سوى بديل القانون". إنما بدء الفنت أهواء تتبع: "املؤمنني عليه السالم

. نّ القانون يطبق يف أفضل وأرقى حاالتهفيدلّ وصول اتمع إىل مرحلة العدالة الشاملة على أ. األمسى للقانون
ومثل هذه املرحلة ال ميكن أن تتحقّق بوجود أجهزة قوية للدولة فحسب، بل جيب أن يشارك الناس مجيعا، 

فعلى املؤسسات . وجيب أن تسعى الدولة جلعل املشاركة الشعبية يف تطبيق القانون وإقامة العدل عارمةً شاملة
هليكليات اإلدارية اليت حتقّق مشاركة فعليةً شاملةً جلميع أبناء الشعب يف مشاريع البناء احلكومية أن توجد ا

ولنضرب مثلًا حكومة تريد بناء سد لتطوير مشاريع الري والطاقة، فإنها تستطيع أن توفّر . والتطوير وغريها
حيث إنّ (لتطوعي على هذا السد على خزينة الدولة الكثري من خالل توسعة املشاركة الشعبية يف العمل ا

وعندما يرى الناس يف مشاركتهم مثل هذه الربكات ويالحظوا كم ). قسما مهما من التكاليف يدفع للعمال
وفّرت عليهم من أموال للقيام مبشاريع أخرى تعود عليهم بالنفع أيضا، فإنّ مفهوم الدولة سيتغير ويتسع 

  .ت متثّل نسبةً حمدودةً من املؤسسات املنتجة يف البالدليصبح حبجم اتمع، بعد أن كان

ة املباشرة يف االقتصاد أمر ضروريوهذا حيتاج إىل التقوية كما حيتاج إىل . املشاركة الشعبي
املعلومات الضرورية حيث ينبغي على املسؤولني أن يضعوها يف أيدي الناس ونأمل إن شاء اهللا أن 

  .١١٩د يوميتكامل هذا السعي يوما بع
  

إذا كان علينا أن نصل بالبالد إىل حد االكتفاء وعدم احلاجة على صعيد الثروة الوطنية، فال بد من 
إشراك اجلميع يف االستمثار والنشاطات االقتصادية وتنمية الثروات؛ حتى يتمكّن اجلميع من املسامهة 

الضروري أن يأخذ شبابنا ومثقّفونا إنّ من . يف األعمال، وال بد من الدعم احلكومي والقانوينّ
بزمام األمور يف تفعيل املشاريع االقتصادية واإلنتاجية  –وهم كثر واحلمد اهللا  –ومدراؤنا املاهرون 

  .١٢٠الكربى، وأن ينهضوا بالبالد على صعيد املوارد املادية واملصادر البشرية
  

لذوي النوايا السيئة بالوصول إىل  إنّ من حق الشعب على جملس صيانة الدستور أن ال يسمح
السلطة التشريعية، وعلى جملس صيانة الدستور أن يؤدي حق الشعب، ومينع من يريدون السوء هلذا 

  .الشعب وهلذه الثورة ولإلمام اخلميين من الدخول إىل السلطة التشريعية لبلد اإلمام
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بتفاصيل القرارات اجلديدة؛ حتى يكونوا  من األمور اليت جيب تنفيذها أيضا؛ إعالم أبناء الشعب

على دراية باملشاريع اليت ميكنهم املشاركة فيها؛ والقيام بالنشاطات االقتصادية واالستثمارية وكيفية 
  .١٢١املسامهة يف التعاونيات

  
إنين أوصي مسؤويل البلد أن يتحدثوا مع الشعب حول أمهّية ارتفاع مستوى األرباح يف التنمية 

ليقولوا إنّ ارتفاع مستوى األرباح يف النمو االقتصادي للبلد، وكذلك يف التقليل . قتصادية للبالداال
هذا الصدع املوجود يف  –من املسافة الفاصلة على مستوى مدخول الطبقات املختلفة للمجتمع 

ه الفواصل فهذ. كم هو مهم –املداخيل، والتصدع االقتصادي بني القطاعات املختلفة للمجتمع 
  .١٢٢واهلوة والتصدعات ليست مقبولةً عندنا، واإلسالم ال حيبذها

  
البعض يغتاب، والبعض اآلخر يكذب، والبعض . األمر باملعروف والنهي عن املنكر أحد الواجبات

يتآمر، والبعض اآلخر يستهزئ باآلخرين، والبعض اآلخر يقصر يف واجبه، والبعض اآلخر خيلق حالة 
إنّ هذه كلّها . ، والبعض يسرق أموال الناس، وآخرون يفرطون بعرق جبني الناسمن التذمر

وال شك أنّ كلا من . والعامل الذي يقطع الطريق على هذه املنكرات هو النهي عن املنكر. منكرات
 جملس الشورى اإلسالمي، واجلهاز القضائي، والقوى احمللّية، موظّفون مبساندة من ينهى عن املنكر،

لقد كان الشعب . إنّ الشعب هو الذي ميكن أن يتصدى هلذا العمل، وجيب أن يفعل. هذا واجبهم
وكانت يقظة الناس وذكاؤهم هي الباعثة على التفات . دائما هو األكثر حذرا يف مجيع القضايا

  .١٢٣أجهزة الدولة يف كثريٍ من األحيان إىل قضايا خمتلفة

الرتعة الفردية؛ وفشل األجهزة احلكومية : بع من أمرين أساسيني مهاإنّ الدعوة إىل تصغري احلكومة تن
لكن ال يشك عاقل يف أنّ األجهزة احلكومية هي أفضل املؤسسات اليت ختدم البالد . يف حتقيق الرتاهة الالزمة

جه حنو املعنويات، فإنّ ومع غياب الرتعة الفردية يف ظلّ التو. والعباد فيما لو متتعت بنظافة الكف واملصداقية
  .تكبري احلكومة يصبح احللّ العقالئي األمثل

ويف حماربة اجلرمية والسعي للقضاء عليها، تصوروا لو أنّ جهاز الشرطة احملدود، الذي ال يتمكّن من 
تطاع أن متابعة العديد من املخالفات واجلرائم بسبب قلّة عديده، أصبح مكونا من معظم املواطنني أو أنه اس
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، فإنّ قدرة الشرطة ستتضاعف )بعد تأهيلهم ضمن دورات تعبوية مناسبة(يستعني م يف أوقات الضغط 
  .بصورة ال ختطر على بال

ويف بناء املساكن للفقراء واملعدمني، كم خيطر على بال الصاحلني الذين حيبون أن ينفقوا يف سبيل اهللا 
لو أنّ الدولة استطاعت أن توجد مثل هذه املشاركة يف عمليات البناء، . أن يسامهوا لكنهم ال يعرفون الطريقة

  .الخنفضت تكاليف بناء املساكن إىل النصف، وألمكن حلّ مثل هذه املشكلة بسرعة قياسية

وذا التكبري والتوسعة، تتضاعف قدرة الشعب بصورة مذهلة، ويتمكّن من حلّ معظم مشكالته اليت 
  .هد والوقت، وتسترتف روحيته، وتضعف ثقتهتأخذ منه الكثري من اجل

يتحقّق يف ظلّ التعاضد  –والذي يعد قاعدة بناء املعنويات  –إنّ حب اإلنسان ألخيه اإلنسان 
وال شك أنّ بإمكان الدولة توسعة مؤسساا لتحقيق أكرب قدر ممكن من . والتكافل بني أبناء اتمع الواحد

وبعبارة أدق، إنّ بإمكان الشعب أن يزيد من . ل تفعيل العمل الشعيب التطوعيهذا التعاون، وذلك من خال
  .حجم دولته مىت ما شاء بواسطة مشاركته الواسعة والشاملة

إنّ التعبئة هي أساس حركة النظام، فيجب أن يكون اجلميع تعبويني، جيب أن تكون احلكومة 
  .١٢٤حلمد اهللا هم كذلكوا. ومسؤولو البالد تعبويني

  
باستطاعيت أن أدعي بكلّ جرأة أنه لوال احلضور الشعيب لقوات التعبئة الذين تدفّقوا من البيوت 
واملدارس واملعامل والدوائر، من املدن والقرى، من الرجال والنساء ومبختلف أعمارهم على مجيع 

ملطلوب، وإثبات قدرة اجلبهات اليت كانت حمتاجة إليهم، ملا متكّنا من الدفاع عن البالد بالشكل ا
اإلسالمية وصالبتها للعامل يف سائر اجلبهات اليت تواجه العدو فيها يف كلّ حلظة إىل يومنا  اجلمهورية

  .١٢٥هذا، فهذه القوات هي اليت أعطتنا هذه القدرة وهذه القوة
  

يقة التعبئة ليست حركةً سطحيةً منقطعة اجلذور ووليدة العواطف، بل هي حركة منطقية عم
يقول القرآن . وإسالمية تتجاوب مع حاجات العامل اإلسالمي عامةً، واتمع اإلسالمي خاصةً

، فاملؤمنون املشار إليهم يف هذه اآلية الكرمية هو تعبري }هو الَّذي أَيدك بِنصرِه وبِاملُؤمنِين{: الكرمي
، كذا اآليات القرآنية األخرى اليت تشري إىل "عبئةالت"آخر عما هو موجود اليوم يف جمتمعنا باسم 

املؤمنني واملخلصني، فهي تركّز على التعبئة الفريدة من نوعها واليت هي حصيلة فكر ودراية إمامنا 
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التعبئة هي حركة منبثقة . العظيم، فيجب التأمل والتدبر يف حاجة العامل اإلسالمي إىل هذه احلركة
يعي : لذي يتمتع سيما شبابه باملعنوية وقلبه مع اهللا، الشعب الذي أولًامن صلب الشعب، الشعب ا

ويلتفت ألي احنراف يف املسرية العامة للبالد ويتألّم لذلك ثانيا، ويتصدى له ثالثًا، وهذا هو معىن 
س إىل تأسيس جيش العشرين مليونا يف إيران، كانت نفو) رض(عندما دعا اإلمام الراحل . التعبئة

واليوم، فإنّ الوضع كما . بلدنا تبلغ أربعني مليون نسمة، وكلّهم كانوا حيملون خصائص التعبويني
كان سابقًا، أي أنّ الناس الذين حيملون مثل هذه اخلصوصيات ال ميكن أن يكونوا غري مبالني فيما 

م الناس خيص شؤون جمتمعهم ونظامهم، ويتقدم صفوفهم من يكسب دعمهم، ومن مل يكسب دع
إذن فالعالقة بني مسؤويل البالد وأبناء الشعب، والذي يشكّل . ال ميكن أن يتقدم الصفوف

فاحلكومة اليت تعتمد على شعبها إىل هذا . التعبويون معظمهم، هي عالقة صميمية وأخوية للغاية
قوة االستكبار احلد، ال ختشى أمريكا فحسب، بل هي قادرة على مواجهة عشر قوى عاملية مماثلة ل

١٢٦األمريكي.  
  

لو شئنا إعطاء تعريف مقتضب لقوات التعبئة لقلنا ثلّة تضم بني صفوفها أطهر شباب هذا البلد 
وأكثرهم استعدادا للبذل وقدرة على العطاء يف سبيل األهداف العليا هلذا الشعب، وعلى طريق 

عبارة عن وحدات ينصهر يف بوتقتها أفراد وقوات التعبئة . البلوغ ذا البلد إىل الكمال والسعادة
شتى ليتحولوا إىل مجاعة كربى ومنسجمة حتمل رؤية وبصرية عن شؤون هذا البلد ومتطلّبات هذا 

. الشعب، وتثري الذعر يف قلوب العدو، واألمل يف قلوب األصدقاء، وتبعث على الثقة واالطمئنان
وإنّ مجيع امليادين اليت سامهت . دسة بني أبناء الشعبجتسد قوات التعبئة يف احلقيقة مظهر وحدة مق

كميادين الدفاع املقدس، وميادين  –فيها قوات التعبئة كانت ميادين شعبيةً تعود للشعب كلّه 
والبلد ال يستغين على اإلطالق عن مثل هذه الثلّة العظيمة اليت تتألّف من  –البناء، واخلدمات العامة 

قوات التعبئة متثّل يف . لد، وذه اخلصائص اليت حيملوا، يف أي وقت من األوقاتخرية أبناء هذا الب
  .١٢٧الواقع مظهرا للعشق واإلميان والوعي وااهدة واالستعداد التام لرفعة البلد والشعب

يتجلّى حب الشعب للنظام اإلسالمي يف دفاعه عنه، وسهره على تطويره ورقيه، ونشر رسالته يف 
فمن املتوقّع واحلال هذه أن تتفجر ينابيع اإلبداعات واألعمال األدبية والفنية الرائعة، واليت تربز عظمة . اقاآلف

وينال النظام . النظام والتجربة، وتنتشر يف كلّ بالد العامل وتتعرف عليها الشعوب فتهفوا إليها القلوب
  .ح الشعوب راغبةً بتطبيق منوذجه الناجحاإلسالمي، تبعا لذلك، اقتدارا عامليا عندما تصب
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إنّ من أهم مثار جتربة جمتمع العدالة الشاملة، تفتح االستعدادات املعنوية والروحية وبروزها وقوا 
. وال شك يف أنّ احلاجة الروحية، بكلّ معانيها، هي احلاجة األوىل عند أبناء البشر أينما كانوا. وانتشارها

وحي الذي نالحظ آثاره أينما جلنا، وخصوصا بصورة التيارات الروحية الغريبة، إنما حيكي وهذا التعطّش الر
وعلى هذا األساس، سيمتلك اتمع اإلسالمي . عن اخلواء املعنوي، رغم شدة حضور املاديات يف ثقافة البشر

ه، فيحرز ذا التفوق موقعيةً ممتازةً الواقعي، أعظم بضاعة ومنتج ميكنه تصديره إىل كلّ بلدان العامل وشعوب
  .متكّنه من التأثري الثقايفّ والسياسي واالجتماعي دون احلاجة إىل خوض احلروب والرتاعات

... معنوية من دون عزلة ... العامل كله اليوم متعطّش للمعنوية وهذه املعنوية موجودة يف اإلسالم
عرفان مع النشاط االجتماعي والتضرع . السياسةمعنوية تواكب . من دون انفصال عن احلياة

  .١٢٨والبكاء بني يدي اهللا واجلهاد يف سبيله
  

واألخالق ليس هنا مبعىن السلوك . إنّ آخر ما يبلغه اإلصالح يف أي تغيريٍ اجتماعي هو األخالق
ا مرادنالكن ليس هذ. صحيح أنّ سلوك الناس فيما بينهم يطلق عليه عرفًا عنوان األخالق. العملي .

  .١٢٩إنّ آخر ما يصل إليه التغيري هو يف امللكات اخللقية الراسخة على صعيد الفرد واتمع
  
املدرسة اإلسالمية هي مدرسة اإلنسانية والقيم اإلنسانية، ومدرسة إشاعة الرمحة واملروءة واألخوة "

مة ال يؤخذ للضعيف فيها حقّه لن تقدس أ: "مدرسة معيارها يف احلقوق االجتماعية هو. اإلنسانية
الشخص اخلالية يداه من املال والقوة يف اتمع جيب أن يستطيع أخذ حقّه ". من القوي غري متتعتع

 ة  –من القوية مشکلة –ذي املال والقوتمع . هذه هي رسالة اإلسالم. بال أيوهذا هو ا
أي مکان من العامل يدار . الشعوب اليوم هذه الرسالة هي اليت جتتذب إليها. اإلسالمي الصحيح

اليوم ذه الطريقة؟ أية دميقراطية أم أية ليربالية، أم أية حقوق إنسان مزعومة تستطيع اليوم طرح 
  .١٣٠مثل هذا الشيء و السري علی هداه؟ إنما يعملون اليوم باالتجاه املعاکس

  
المي واتمع اإلسالمي وكلّ اتمعات البشرية، إنّ الشيء الذي ميكن عده مائزا بني النظام اإلس

هو بالدرجة األوىل هذه النقطة؛ مسألة اإلميان باهللا، واإلميان بالغيب، واإلميان بذلك الطريق الذي 
 اجلمهوريةولو كان اليوم لنظام . جعله اهللا تعاىل للبشر من أجل سعادم الدنيوية واألخروية

وله جتاه سائر األنظمة يف العامل، أو قضية يتحدى ا األنظمة املادية، فذلك اإلسالمية من كالمٍ يق
إنّ البشرية اليوم وبسبب عدم اإلميان ابتليت بتلك الشقاءات . من أجل أنّ املائز األساسي هو اإلميان
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الذي  – وطريق األنبياء اإلميان باهللا وطريق اهللا. احلياتية املختلفة وهلذا فإنّ املائز األساسي هو اإلميان
ليس ألجل االرتقاء املعنوي فحسب، وإن كان أهم مثاره هو ذلك  –يتبعه العمل بتلك التعاليم 

فمن خالل التحرك يف . االرتقاء املعنوي والتكامل اإلنساينّ واألخالقي؛ ألنّ الدنيا مزرعة اآلخرة
هلذا فإنّ احلياة املادية تقع ضمن . ج ويتكاملاحلياة الدنيا ميكن لإلنسان أن يقطع املدارج واملعار

فاإلميان باهللا تعاىل إذن، ال يضمن السعادة املعنوية فحسب، بل السعادة املادية . نطاق اإلميان باهللا
إنّ اإلميان باهللا تعاىل ميكّن الناس من احلصول على كلّ األشياء اليت حيتاجوا يف حيام . أيضا

 أَنهم أَقاموا التوراةَ والْإِنجيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لَأَكَلُوا من فَوقهِم ومن تحت ولَو{املادية، 
هِملجتمع، فإنّ الناس سيصلون من حيث  .}أَرة يف امل بالتعاليم اإلسالميفلو أقيم الدين وع

ومن حيث االستقرار املعنوي والروحي . ن حاجام غري متوفّرالرفاهية إىل حيث ال يبقى أي شيء م
قَد جاَءكُم من اللَّه نور وكتاب {: والشعور باألمن والطمأنينة يربز دور اإلميان أيضا وبقول القرآن

رق السالم والطمأنينة ، فالقرآن يعلّم البشر ط} مبني يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السالم
والسالمة الروحية، هذا الطريق الذي يوصل اإلنسانية إىل الطمأنينة الروحية؛ وهو ذلك الشيء الذي 

هناك التطور املادي، والتطور التقين والعلمي، والثروات . يفتقده العامل ويؤدي إىل حال الغليان
فهذا بسبب قلّة هذا العنصر . طمأنينة أو استقرارالطائلة املوجودة يف اتمعات، ولكن ال يوجد 

فهذه قضية أساسية ينبغي التوجه إليها . األساسي يف حياة البشر الذي هو عبارة عن اإلميان
أنا وأنتم وكلّ واحد منا  –اإلسالمية  اجلمهوريةإذا كنا نريد يف هذه . باالستفادة من القرآن الكرمي

تأمني مستقبل سعيد لبلدنا وألنفسنا وأبنائنا، فأساس التحرك  –ال اآلتية وسائر شبابنا وكلّ األجي
يف النظام اإلسالمي هو اإلميان الذي جيب أن حيقّقه ليس فقط يف القلب بل يف العمل ويف اخلطط 

  .١٣١ويف مجيع التحركات

ان الدفاع، وال شك يف أنّ النظام اإلسالمي قد اكتسب منعةً أوىل بفضل حضور اجلماهري يف ميد
سواء يف املظاهرات املليونية، أو يف حرب الدفاع املقدسة؛ واكتسب منعةً إضافيةً بفضل ثبات مؤسساته 
األساسية، وزاد من منعته بفضل حتصيل أنواع االقتدار العسكري والتكنولوجي، لكن قوته احلقيقية ستتجلّى 

 .منوذج والقدوة اليت وي إليها أفئدة العاملنيبأعلى درجاا عندما يتمكّن من التحول إىل األ

اإلسالمية، بسبب  اجلمهوريةفإذا كان قسم كبري من سكّان الواليات املتحدة يعارضون االعتداء على 
حجم اخلسائر املتوقّعة، وعدم جدوائية احلرب وفداحة تكاليفها، فكيف سيكون األمر حينما تصبح هذه 

  !يف اإلدارة والعدالة واالستقرار والرفاه واملعنويات؟أفضل منوذج  اجلمهورية
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ية االنتخابهناك سيكون جمرد التفكري مبحاربتها أو معاداا سببا لسقوط السياسيني يف محالم 
وستشكّل مجاهري البلدان املستكربة وسيلة ضغط كربى على صناع القرار فيها؛ وذلك عندما ترى . املزعومة

  .وجناحها، وتتعرف على خدع زعمائها وخيانام إشراقة التجربة

اهلدف النهائي جيب أن يتمثّل يف التوجه حنو األمة اإلسالمية الواحدة، وبناء احلضارة اإلسالمية 
  .١٣٢اجلديدة، على أساس الدين والعقالنية والعلم واألخالق

  
ية الكربى، وهذه احلركة األساسية على جمتمعنا القيام حبركة أساسية كصيغة مكملة للثورة اإلسالم

إحدامها تثبيت النظام وإشاعة األخالق اإلسالمية كقيم كربى بني أبناء جمتمعنا بعد : ذات مرحلتني
  .أن سقطت عن درجة االعتبار يف عهد احلكومات الطاغوتية اليت حكمت بالدنا اإلسالمية

ا املرحلة الثانية فهي نقل هذه القيم األخالقية إىل العامل كلّه؛ ألنّ عاملنا اليوم حباجة أم
وهنا ميكن لإلسالم واملسلمني تقدمي أفضل هدية . واإلنسانية اليوم تعاين من فقدان األخالق. إليها

  .١٣٣أخالقية للشعوب والبشرية مجعاء

  

  األمة اإلسالمية. ٤

د األمة اإلسالمية أي توسع هذا اتمع حسن، عندما يوجد اتمع اإلسالمي ستتحقّق أيضا األرضية إلجيا
  .١٣٤، وهذه اآلن مقولة أخرى وحبث آخرومتّدده

يبدو أنّ الشعوب اإلسالمية، ورغم حجم احلواجز اليت زرعتها السياسة، ستكون أول الشعوب اليت تقبل على 
على حماربة الطغيان، ومعاداة  التجربة اإلسالمية األصيلة، وستنضم إليها لتشكّل أمةً ذات وجهة واحدة؛ قائمةً

  .االستكبار، ورفض القيم املنحطّة للغرب

ويبدو أيضا أنّ قيام مثل هذه األمة الواحدة، سيتحقّق على يد قائد كبري يقبل به اجلميع، مثلما كانوا 
رقية والقومية فتوحيد األمة اإلسالمية، مع بقاء االختالفات املذهبية والع. ينتظرونه عرب األزمنة والعصور

  .واللغوية واجلغرافية، يتطلّب قيادةً مل يسبق هلا مثيل، نظرا للتعقيدات اهلائلة أمام هذه العملية احلضارية الكربى
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لكن حتول األمة اإلسالمية إىل قوة عظمى، سيكون من حتميات املسار التارخيي للمجتمعات 
ةً ال تؤمن باهليمنة والتسلّط واحلروب والفتك والعنصرية؛ أي خري أمة وستكون يف الوقت نفسه، قو. اإلسالمية

قوة عظمى يهاا اجلميع، ومع ذلك . ال حتمل هلم سوى رسالة مد يد العون حللّ املشكالت. أخرجت للناس
ال تسمح لنفسها أن تكون مثل أمريكا، اليت تستغلّ كوا شرطي العامل، لتقبض الرشاوى والعموالت 

أمة ترى من واجبها أن تساعد احملرومني أينما كانوا، وتعترب نفسها مسؤولةً عن . الضرائب الفادحة واخلراجو
  .إخراج املساكني من الفقر واجلوع والعوز واجلهل

وسيسجلّ التاريخ ألول مرة كيف أنّ البشر استطاعوا أن يثبتوا أنهم بشكل عام أهل خلالفة اهللا يف 
وستكون األمة اإلسالمية من . أن يعيشوا برفاه دون أن يفسدوا فيها أو يسفكوا الدماء األرض؛ بإمكام

وستتمكّن من فرض نزع أسلحة الدمار الشامل . يقضي على سباق التسلّح باحلقيقة، ال بالنفاق واخلداع
ثقافات، حيث تكون والتخلّص منها؛ لتسقط احلواجز النفسية بني شعوب العامل، ويبدأ التبادل الكبري بني ال

  .أربح التجار، نظرا لثرواا املعنوية والثقافية العظيمة

ذاك الشيء الذي تبشر به املهدوية، هو نفس األمر الذي جاء من أجله مجيع األنبياء وانطلقت من 
ادة أجله مجيع البعثات، وهو عبارة عن إجياد عاملٍ توحيدي مبين وقائم على أساس العدالة، وباالستف

من مجيع االستعدادات اليت أودعها اهللا تعاىل يف اإلنسان؛ ومثل هذا العصر هو عصر ظهور اإلمام 
 ل اهللا تعاىل فرجه(املهدية ). سالم اهللا عليه وعجعصر حاكمي ،تمع التوحيديهو عصر ا

وعصر استقرار  التوحيد، عصر احلاكمية احلقيقية للروحانية والدين على كلّ جماالت حياة البشر،
  .١٣٥حسن، لقد جاء األنبياء من أجل هذا. العدل مبعناه الكامل واجلامع

  
إنّ العدل والقسط واستقرار العدالة يف اتمع والقضاء على الظلم من على وجه البسيطة، من 

فاإلسالم الذي ال يكون فيه سعي من أجل العدالة ومواجهة الظلم كيف . خصائص املهدي املوعود
فالبشرية تتحرك حنو ذلك الشيء الذي يكون مظهره . ن أن يكون إسالما يتجه البشر حنوهميك

الوجود املقدس للمهدي عليه الصالة والسالم وعجل اهللا تعاىل فرجه الشريف، وهو الذي حبسب 
  .١٣٦األحاديث املتواترة سيمأل األرض قسطًا وعدلًا ويقتلع الظلم من جذوره

  
رية املسماة باألمة اإلسالمية متلك ثقافةً غنيةً وتراثًا ثرا وزخارا ومتالزما مع هذه اموعة البش

األملعية واالستعدادات االستثنائية، وهي إىل جانب تنوعها وتعدديتها الواسعة تتمتع بوحدة وانسجام 
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بكلّ ما يف هذه احلياة من عجيبني، ناشئَني من جتذّر اإلسالم والتوحيد اخلاص واخلالص يف حياا، 
  .١٣٧أجزاء وأركان وزوايا

  
هذه الشعوب املتآخية املتعاطفة بأعراقها السوداء والبيضاء والصفراء وبلغاا املختلفة، ترى نفسها 
أجزاء متساويةً هلذه األمة اإلسالمية الكربى، وتفخر بذلك، وتتجه كلّ يوم حنو مركز واحد لتدعو 

  .١٣٨لهم مجيعا من كتاب مساوي واحداهللا بلغة واحدة، وتست
  

األمة اإلسالمية الكربى، أكرب سند للعامل اإلسالمي، أي إنّ الشعوب املسلمة بوحدا وتالمحها 
وتفامهها، وصرخة اعتراضها املدوية، وقدرة تفكريها وسواعدها العاملة وثرواا الطبيعية والوهبية، 

 مستكربة، وتصم ا وتقصم ظهرهاتذيب قلب كلّ دولة١٣٩أذ.  
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