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 من الدولة إلى الحكومة اإلسالمّية

 السّيد عّباس نور الدين

 ، الدميوقراطّية، السيادة.: الدولة، احلكومة، الشعب، اإلسالم، الدولة الدينّية، الدولة الشعبّية، احلكومةالكلمات المفتاحّية

إداريّة للبالد، قد حتّددت على أساس ما ُوجد يف مرحلة  املقصود بالدولة اإلسالمّية هو أّن هناك دستورًا وقوانيًنا أصلّيًة ومؤّسسات وُبىن
 تعيني النظام اإلسالمّي. هذه اجملموعة من املؤّسسات اإلداريّة، هي الدولة اإلسالمّية. وليس املقصود هنا بالدولة السلطة التنفيذيّة

 .1ّمة إدارة البالد، النُّظم اإلداريّة املختلفة يف البلد)احلكومة( فقط، بل جمموع األجهزة اإلداريّة يف البالد واليت يُلقى على عاتقها مه

نّنا ّل لطاملا قيل إّن الدولة للشعب، واحلكومة لإلسالم. ويذكر مساحة اإلمام اخلامنئي أّن لدى إيران دولة دينّية ذات سيادة شعبّية، إّّل أ
احلكومة الشعبّية تعارًضا وتقابل. لكّن التأّمل يف مسرية الشعب نّدعي وجود حكومة إسالمّية. وقد يظّن البعض أّن بني الدولة الدينّية و 

ولة الثوريّة، اليت انطلقت على أسس قيمّية )حّب اإلسالم، املرجعّية الدينّية، احلرّيّة، رفض الظلم، وغري ذلك(، يدّل على أّن مسرية الد
 ّية.يف حال عربت مراحل التكامل والرتّقي، ستصل حتًما إىل احلكومة اإلسالم

إّن مصطلح الدولة يشري إىل املؤّسسات الشعبّية )وإن تفاوتت هذه املؤّسسات يف متثيلها الشعيّب(. فال يصّح إطالق عنوان الدولة على 
النظام امللكّي إّّل باجملاز، ألّن مجيع مؤّسساته تعمل وفق أهواء امللك وتبًعا ملصاحله. أّما الشعب فهو ُملك امللك وخادمه، يقسم 

 بالطاعة والتضحية بالنفس يف سبيله ومن أجل عرشه. والبالد بكّل ثرواهتا وإمكاناهتا متعّلقة برأس النظام وأمالكه.

 وهلذا، فإّن أصل تشّكل الدولة يُفرتض أن ينطلق من اإلرادة الشعبّية، ويصبح القانون العاّم فيها مظهرًا لسلطة الشعب، ويكون التحّول
النظام الشعيّب أشبه بالتحّول من اّلستبداد الفردّي إىل اّلستبداد اجلماعّي. ويف األّول يكون القانون متمحورًا من النظام امللكّي إىل 

 حول مصلحة امللك وأهوائه، ويف الثاين حول مصاحل األكثريّة وأهوائها.

دينّية، وفيها خيضع اجلميع )من احلاكم إىل أّما احلكومة اإلسالمّية، فهي تعين سيادة القانون اإلهلّي، وتتمركز حول سيادة القيم ال
ثقافّية احملكومني( لإلرادة اإلهلّية ويطّبقون األحكام اإلسالمّية مبلء إرادهتم ورغبتهم. وّل شّك أّن هذا األمر ّل يكون إّّل بعد حتّوّلت 

 وقيمّية جذريّة.

 % 51ميكن إّّل بإرادة شعبّية عارمة ّل مبجّرد حتّقق أكثريّة نسبّية )هذا يف النظريّة. ويف الواقع العملي، فإّن حتّقق مثل هذه احلكومة ّل 
يتيح  من الناخبني(. وعليه، فإّن احلكومة اإلسالمّية تتشّكل يف درجة مرتفعة وبعد حركة اشتداديّة تطّوريّة لإلرادة الشعبّية الشاملة. وما

من القيم اإلنسانّية الرفيعة. ففي الدولة الشعبّية البحتة، يكون اجتماع اجملال ملثل هذا األمر اجتماُع الناس واشرتاكهم يف أكرب قدر 
الناس ضمن دائرة حمدودة من القيم )كاحلرّيّة واّلستقالل(، مع وجود اختالفات واضحة حول جمموعة قيمّية أخرى ذات أمهّّية معنويّة، 

(، على األقّلّية % 51الفات من خالل استبداد األكثريّة )دون أن يؤّدي ذلك بالضرورة إىل فصم عرى الدولة؛ حيث يتّم حّل اّلخت
( دون تسمية هذا احلّل باّلستبداد. أّما احلكومة اإلسالمّية، ففيها جيب أن يتحّقق اجتماع الناس وامجاعهم على تبيّن مجيع % 49)

م اإلسالم، وعلى وجوب الرجوع إىل من يقدر القيم والربامج والنظم اليت ينبغي أن تدير حياهتم. فهم مّتفقون على ضرورة تطبيق أحكا
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 على استنباط األحكام الدينّية فيما يتعّلق جبميع مسائل احلياة وقضاياها األساسّية، يساعدونه يف عملّية بلورة موضوعاهتا ويشاركون يف
 برنامج الشريعة ومنهاجها. فاحلكومة صياغة القواعد الكربى للنُّظم املختلفة يف اإلدارة والتنفيذ. فالكّل متفاعل ألجل اّلهتداء إىل

 اإلسالمّية، بناًء على هذا، ليست سوى حكومة شعبّية يف أرقى مستوياهتا وأقوى درجاهتا.

ين إّن احلكومة املستقبلّية للمهدّي املوعود )أرواحنا فداه( هي حكومة شعبّية بكّل معىن الكلمة. فماذا تعين الشعبّية يا ترى؟ إّّنا تع
لى إميان اجلماهري وإرادهتا وسواعدها، فإّن إمام الزمان ّل ميأل الدنيا عدًّل وقسطًا مبفرده، وإّّنا يقّر العدل اإلهلّي يف كافّة اّلعتماد ع

أرجاء املعمورة، ويقيم حكومًة شعبّيًة مئة باملئة، مستعيًنا باجلماهري املؤمنة ومعتمًدا عليها، والفارق بني هذه احلكومة الشعبّية 
مات اليت تّدعي الشعبّية والدميقراطّية يف عاملنا املعاصر، كالبعد ما بني األرض والسماء. فما يسّمونه اليوم على املستوى العاملّي واحلكو 

نالك بالدميقراطّية وحاكمّية الشعب هو عني تلك الدكتاتوريّة القدمية، لكّنها ارتدت ثوبًا جديًدا، أي دكتاتوريّة الطبقات. فإذا ما كان ه
نافس، فهو يدور بني الطبقات وّل شأن للشعب به، إذ يستحوذ حزب على السلطة وميسك مبقدرات األمور يف البالد بعقل قدرته ت

ّية السياسّية مستغالا إيّاها جلمع األموال والثروات لصاحله وتسخريها لالستحواذ على املزيد من السلطة. إّن حاكمّية إمام الزمان الشعب
 ب الدينّية ختتلف متاًما عن هذا األسلوب.أي حاكمّية الشع

يأيت تأكيدي على وجوب احلذر من سوء اّلستغالل املايّل داخل أجهزة السلطة التابعة للحكومة، فاخلسارة الكربى  ،ومن أجل هذا
سلطة خلدمة املال، فيتبلور النامجة عن الفساد اّلقتصادّي داخل أجهزة الدولة إّّنا تتمّثل يف توظيف املال خلدمة السلطة، واستخدام ال

من ذلك دور باطل، حيث ُيساء استغالل السلطة واملسؤولّية جلمع الثروة واملال، ومن مث يكّرس هذا املال لشراء أصوات املنتخبني، 
ّددة، أي سواء كان شراء مكشوفًا كما هو املتداول يف الكثري من مناطق العامل حيث يدفعون األموال أو شراًء خفياا بأساليب متع

 احلصول على الشعبّية عرب شّّت اإلنفاقات.

فإذا ما استقطبت أصوات اجلماهري عرب اإلعالم املاكر الباذخ فليست تلك حاكمّية شعب وّل مشاركة مجاهرييّة، بل إّن أصوات 
اإلسالمّي، الذي ميثل بقّية اهلل  اجلماهري أضحت ألعوبًة، وإن التوّسل باخلداع والتحايل ّلستقطاب أصوات الشعب يعّد جرًما يف النظام

 )أرواحنا فداه( مظهره التاّم، وإّن استغالل السلطة لالستيالء على األموال يعّد من أعظم اجلرائم، فأنصار اإلمام املهدّي )عّجل اهلل
 .2تعاىل فرجه الشريف( مكّلفون بأن يّتخذوا احلّد األدىن من املعيشة

، وخترج من رحم النظام اإلسالمّي، فإّن مسارها العاّم يتحّدد وفق قّوَتني أساسّيَتني مها: قّوة الشعب عندما تتّولد الدولة بإرادة الشعب
وقّوة القانون. أّما قّوة الشعب، فإّّنا تظهر من خالل محاية اإلجناز اجلديد بالتواجد يف الساحات وامليادين املختلفة )جبهات احلرب 

املليونّية، وغري ذلك(. وأّما قّوة القانون، فإّّنا تتمظهر وتعرّب عن نفسها من خالل املؤّسسات الدفاعّية، اّلنتخابات، املظاهرات 
 التشريعّية والقضائّية والتنفيذيّة وغريها.
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لطاملا مسعنا اإلمام يرّدد العبارة: "إّن وحدة الكلمة واحلضور يف الساحة هي رمز مجيع اّلنتصارات"، ولوّل هذا ملا أمكن إليران 
َلَنا﴿تتقّدم، ولكّن الشعب بأسره أدرك ذلك، فتحّقق الوعد اإلهلّي،  أن ن َُّهْم ُسبُ  ْهِديَ  َنا َلنَ  و"من كان هلل كان  ﴾َوالَِّذْيَن َجْاَهُدْوا ِفيْ 

 .3اهلل له"
 

الدميقراطّية ليست اّلنتخابات يف بالدنا حركًة استعراضّيًة فهي أساس نظامنا. اّلنتخابات إحدى أسس النظام، ّل ميكن حتقيق 
بالكالم. الدميقراطّية الدينّية ممكنة احلصول مبشاركة اجلماهري، وتواجدهم، وإرادهتم، وارتباطهم الفكرّي والعقاليّن والعاطفّي 
بتطّورات البالد. وهذا غري متاح إّّل عن طريق انتخابات صحيحة عاّمة ومشاركة شعبّية واسعة فيها. هذه الدميقراطّية سبب 

ب اإليرايّن. حينما استطعتم طوال هذه الثالثني عاًما أن ّل تفزعوا من صراخ القوى العظمى، وحينما مل تستطع صمود الشع
القوى العظمى توجيه ضربة قاصمة لكم ما عدا صراخهم، وحني يبدي شباب البالد هذه الشجاعة واإلخالص يف خوض شّّت 

دينّية؛ فيجب معرفة قدره حبّق. اّلنتخابات هي الرصيد واّلستثمار الكبري السوح وامليادين، فهذا كّله ناجم عن الدميقراطّية ال
للشعب اإليرايّن. أشبه برصيد كبري هائل تضعونه يف البنك فيعمل به البنك وتنتفعون أنتم من أرباحه. صوت كّل واحد منكم 

ته. فكّلما كانت اّلنتخابات أعظم وأنشط، أّيها اجلماهري هو سهم من هذا اّلستثمار واإليداع. حّّت الصوت الواحد له أمّهيّ 
برزت عظمة الشعب اإليرايّن يف أعني معارضيه وأعدائه أكثر، وسُيولون بذلك ُحرمًة أكرب لشعب إيران. وأصدقاؤكم يف العامل 

ول دائًما تركيز سوف يفرحون بدورهم. عظمة الشعب اإليرايّن تعرّب عنها مشاركة الشعب يف اّلنتخابات. املسألة األوىل اليت أحا
جهدي عليها يف اّلنتخابات هي التأكيد علی أمّهّية مشاركة اجلماهري. مشاركتهم هي تصديق وتأييد وتعزيز لنظام اجلمهوريّة 
اإلسالمّية. ليست املسألة جمّرد مسألة سياسّية وفرديّة وأخالقّية حمضة، بل هي مسألة شاملة متعّددة األبعاد. اّلنتخابات مّتصلة 

 الشعب، وخصوًصا انتخابات رئاسة اجلمهوريّة اليت متّثل إناطة السلطة التنفيذيّة يف البالد بشخ  وجمموعة تدير البالد مبصري
 .4لعّدة سنوات. اّلنتخابات مهّمة إىل هذا احلدّ 

 
اشطة، سواء الذين إّن العمل بالدستور، هو العالج الوحيد حلّل مشاكل هذا البلد. ويتوّقف هذا بدوره على أّن العناصر الن

أو الذين  –كالسلطة التنفيذيّة   –أو أولئك الذين ينّفذون الدستور  –كاألجهزة التشريعّية   –يعّينون أسلوب تنفيذ الدستور 
ومجيع منتسيب هذا البلد، عليهم أن يضعوا اإلخالص والصدق والشعور  –كالسلطة القضائّية   –يراعون العدالة ويتابعون اجلرائم 

 .5ّية والعمل هبا معياًرا هلمباملسؤول

ريّة يف النظام اإلسالمّي هو املوجِّه العاّم للدولة، ومشاركة الشعب هي القّوة الدافعة لعمل مؤّسساهتا. ومن املتوّقع أن تفرز التجربة الثو 
داثة التجربة بداية األمر دستورًا يعرّب عن إرادة الشعب أكثر من إرادة القانون اإلهلّي )دون أن ختالفه طاملا أّّنا حتت نظر الفقيه(، نظرًا حل

وقّلة اخلربة وضعف اّلّطالع على التشريعات اإلسالمّية، وكذلك بسبب حمدوديّة األحباث والنظريّات املتعّلقة باجملاّلت اّلجتماعّية 
شريع واحلكومّية اإلسالمّية. فالدستور يف أحسن حاّلته غري خمالف للضرورات الدينّية واملبادئ اإلسالمّية العاّمة. أّما عملّية الت
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فستالحظ األكثريّة والتوافق، أكثر من مالحظة عمق التشريعات الدينّية )خصوًصا مع قّلة النظريّات الدينّية يف اجملاّلت التشريعّية  
مال آلكالنظام اّلقتصادّي، والرتبوّي، والتعليمّي، والبيئّي، وغري ذلك(. وسيادة القانون هنا تكون حممّيًة من قبل الشعب، نظًرا ّلنعقاد ا
ّن العدالة عليه يف حتقيق العدالة اّلجتماعّية، خالفًا ملا كان عليه يف الوضع السابق. وهلذا، قد يظّن الثّوار الذين عانوا الظلم واّلستبداد أ
الشعب هي املساواة. وسيطالبون حبكم مشاركتهم يف إسقاط النظام البائد، حبصصهم من الثروة الوطنّية واإلمكانات املتاحة. وحيث إّن 

ما هو صانع الثورة، فالنتاج ينبغي أن يوزّع على مجيع أفراده بالتساوي. وعندما جتري عملّية سّن القوانني ووضع اخلطط التنفيذيّة، فإّن 
سيضفي عليها املشروعّية هو سلطة الشعب اليت متارس من خالل الربملان، أو جملس الشورى، الذي يضّم ممثّلني عن مجيع شرائح 

 وفئاته.اجملتمع 

إّن قّوة الدولة تُقاس يف هذه احلالة حبسب متثيلها الشعيّب يف مجيع القطاعات )وخصوًصا السلطة التنفيذيّة(. وطاملا أّن الشعب يشعر 
جلماهري، بأنّه ميسك مبؤّسساهتا ويدفع هبا إىل اإلمام، فاملتوّقع أن يكون مسري الدولة تقّدمياا تكاملياا. ومن املتوّقع كذلك أن تكتشف ا
اهلداية وهي ختوض عملّية بناء الدولة املستقّلة حبرّيّة تاّمة، النواق  والعيوب يف النظام التشريعّي مع كّل جتربة ومنعطف. وطاملا أّن خّط 
عن حمفوظ، بوجود الفقيه اجلامع للشرائط على رأس التجربة، فإّن هذه املسرية ستمضي قدًما، حّّت تصل إىل مرحلة الكشف التاّم 

 النُّظم والنظريّات اإلسالمّية.

أّيها اإلخوة واألخوات األعّزاء، أّيها الشعب اإليرايّن العزيز، اّلنتخابات تصون البالد. الشيء الذي حيفظ هيبة هذا الشعب 
مظاهرها ويستعرض قدراته املعنويّة بوجه األعداء وخييفهم ويصّدهم عن التطاول عليه هو التواجد واملشارکة الشعبّية، ومن 

املشارکة يف اّلنتخابات، ومن مظاهرها املشارکة يف الثاين والعشرين من هبمن، الذي هو علی األعتاب أمامکم. کّلما کان 
التواجد أعمق، ارتفع اّلعتبار والقيمة الوطنّية. وکذا احلال بالنسبة لالنتخابات. کّلما کان الزحام علی صناديق اّلقرتاع أشّد، 

سع، ارتفع اعتبار البلد وتضاعفت مناعته وحصانته. مشارکة اجلماهري بوسعها تأمني مستقبل البالد وضمانه. ومشارکة الشعب أو 
جملس الشوری الصاحل والنزيه والقوّي يستطيع التأثري علی أداء کّل األجهزة واملؤّسسات يف البالد، فهو يؤثّر علی أداء احلکومة 

أداء القّوات املسّلحة. اجمللس القوّي الصاحل النزيه السليم له مثل هذا الوضع والدور. وعلی أداء السلطة القضائّية، وحّتی علی 
فمتی ميکن تشکيل مثل هذا اجمللس من دون الشعب؟ هذا ما ّل يريده األعداء. منذ شهَرين أو ثالثة واألبواق اإلعالمّية للعدّو 

ا يف اّلنتخابات. والبعض يف الداخل من دون أن يتفطّنوا إلی تعمل من أجل بّث اليأس والقنوط فی نفوس الناس کي ّل يشارکو 
 .6ما يقومون به يتناغمون معهم لألسف! أولئك مغرضون، وهؤّلء غافلون

 
إنّنا إذا أردنا إعمار بالدنا وإنعاش زراعتنا، واستقالل صناعتنا، واّلعتماد على طاقات البالد ومتخّصصيها، والنهوض 

التحقيق والبحوث، واّلرتفاع حبالة الّرفاه لتشمل القرى واألرياف، وإذا ما أردنا إشاعة القيم األخالقية باجلامعات، وإنشاء مراكز 
وأحكام القرآن وتطبيق شريعة اإلسالم يف واقع احلياة، فإن كّل ذلك يتم بفضل اهلل وإرادة الشعب وإميانه. وإن كل من يسعى 

 .7إبعاده عن الساحة فإّن ذلك يُعّد طعنة يف اخللف وغدًرااليوم إىل بّث اّلختالفات يف صفوف الشعب، أو 
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 وما قد يعيق هذه املسرية أمور، أمّهها:

 اّلنفصال عن الويّل الفقيه وفقدان اّلهتمام بتوجيهاته وأمهّّية موقعه. .1

 فشل الشعب يف اختيار ممثّليه يف املؤّسسات املختلفة من بني األمناء اخلرباء. .2

هو جملس شورى إسالمّي، أي إّن معيار قبول أو عدم قبول القوانني عندنا هو تطابقها أو عدم تطابقها مع الدين إّن جملسنا التشريعّي 
مبعىن أّن السلطة التنفيذيّة ف ي البالد، وكاّفة األذرع واأليدي واألصابع املسامهة ف ي إدارة البالد، ترتبط  –جملس صيانة الدستور  –

ئ  الرئيسة جملتمعنا اليوم. وهذا ما مل يكن ف ي املاضي. إن كنتم ترون جبهة الكفر واّلستكبار اهلائلة مبصدٍر دين ّي. هذه هي اخلصا
بكّل أشكاهلا املختلفة تعارض هذه النقاط بشّدة، فهذا هو السبب. يعارضون جملس صيانة الدستور بشّدة، يعارضون اجمللس بشّدة إذا  

يس اجلمهوريّة الذي ينادي باإلسالم. ومن باب أوىل يعارضون القيادة ووّلية الفقيه مئة كان جملس شورى إسالمّي، يعارضون بشّدة رئ
ّل سابقة باملئة، ألّن هذه هي النقاط األساسّية الت ي تؤمِّن التحّرك واّلجّتاه اإلسالمّي للنظام. إذا رجعنا أدراجنا ف ي التاريخ، سنجد أن 

 .8هلذه احلال حّّت صدر اإلسالم

الفقيه، مبا يتمّتع به من معرفة، ومبا يشغله من منصب، يقف يف أفضل منطقة أو موقع يف كّل الّنظام. وهذا ما يتيح له  إّن الويلّ 
ة اإلشراف التاّم على التجربة، ومراقبة املسرية، وحتديد احلاجات، وضبط اّلجّتاهات. ومبقدار ما يتّم اّللتفات إىل توجيهات هذه القياد

 والعمل هبا وعليها، تكون املسرية تكاملّيًة مهتديًة.الشرعّية وتقديرها 

ع العدّو إذا أراد اجملتمع اإلسالمّي أن يدفع عدّوه يف الوقت املناسب فعليه أن حيفظ مركز القدرة والقّوة والقيادة فيه، واملواجهة الناجحة م
احد يف مواجهة العدّو، لتوّجه ضربًة حمكمًة قويًّة لعدّوها. يلزمها تكّتل وضّم كّل األجنحة يف هذا اجملتمع اإلسالمّي، ووضعها يف خّط و 

وهذا ّل حيصل ما مل تندفع هذه األجنحة مبلء اختيارها هلذا العمل وتلك املواجهة. وإّّل استطاع عدّوهم أن يهلكهم عن طريق 
وإذا ما أراد اجملتمع املسلم أن يستفيد من  الدسيسة. وقد تكّرر وقوع مثل هذا يف التاريخ العام لألمم ويف التاريخ اإلسالمّي أيًضا.

طاقاته ويتجّنب السلبّيات والنقائ  فعليه حتكيم عالقاته الداخلّية وتوحيد أعضاء اجملتمع كما تتوّحد أعضاء اجلسد الواحد وتتعّبأ 
اجملتمع اإلسالمّي ومن أجل حتقيق  ملواجهة اخلطر اخلارجّي، واجملتمع اإلسالمّي يد واحدة مقابل أعدائه. خالصة ما نريد ذكره هنا أنّ 

ا اجملتمع من هذا بعَدي الوّلية األّوليَّني عليه أن ميتلك مركزًا قيادياا واحًدا قادًرا وفّعاًّل، وأن تستلهم كّل العناصر الفّعالة والنشطة يف هذ
تقوية احملّبة والوّلء بني أفرادها. وهذا املركز الواقع يف املركز نشاطها الفكرّي والعملّي وفعالياهتا احلياتّية وأساليب مواجهة أعدائها وطرق 

 عمق اجملتمع املسلم هو الذي يتوىّل إدارة متام األجنحة، وهو الذي حيّدد لكّل فرد عمله ومكانه املناسب، وهو الذي يرفع حاّلت النزاع
اية واحدة، ويف مسار واحد، وهذا املركز يعّينه اهلل والتعارض ومينع من نشوء هذه احلاّلت، وهو الذي يسّدد كّل القوى للمسري حنو غ

إلسالمّية سبحانه، فال بّد أن يكون عال ًما، واعًيا، مأمونًا، جامًعا لكّل الكماّلت اليت يريدها اإلسالم، مظهرًا قرآنياا حياا. وثقافتنا ا
 تطلق على هذا املركز اسم الويّل.

إىل  قد ّلحظنا يف قضّية الفساد املايّل كيف كان مساحة اإلمام اخلامنئي يلوم املسؤولني ألّّنم مل يعملوا بنصيحته ومطالباته؛ فوصل األمر
أن خيتلس بعض املسؤولني أمواًّل طائلًة صعقت اجلميع، وألقت اليأس واإلحباط يف النفوس، وزعزعت الثقة بالنظام. وقد شاهدنا مثل 
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رتاخي يف العديد من مؤّسسات الدولة. وبالطبع، ليس باإلمكان حتديد حجم اّلنفصال أو اإلمهال، كذلك يصعب معرفة حجم هذا ال
 املشكلة دون امتالك معطيات مفّصلة أو أرقام دقيقة.

صيانة التاّمة املانعة من كذلك حتكي التجربة أّن عملّية انتخاب املمثّلني )من نّواب ووزراء( واختيارهم، مل تصل بعد إىل امتالك ال
ئد الثورة وصول املستغّلني، هذا بالرغم من أّن اجلمهوريّة اإلسالمّية تطّبق أفضل معايري النزاهة اّلنتخابّية يف العامل. وهلذا، دعا مساحة قا

يف أّن نفوذ املستغّلني  إىل إدخال املزيد من التحسينات على اّلنتخابات، لتمكني الناس من حتديد ممثّليهم بصورة أفضل. وّل شكّ 
املرتبطني مبراكز القّوة واملال، هو الذي يسمح بتشّكل عصابات وجتّمعات جتعل قسًما مهماا من املال العاّم دولة بني األغنياء منهم 

ها والدفع هبا إىل خاّصة؛ فتحرم الشرائح املختلفة من املكتسبات والفوائد، وجتعلها تنكفئ عن دعم الدولة، واملشاركة الفاعلة يف بنائ
 األمام.

على أبناء الشعب أن يبحثوا. كتكليف شرعّي وأخالقّي ليعثر كّل واحد على املرّشحني، الذين إذا ُسئل بني يَدي اهلل عن سبب 
م انتخاهبم، يكون لديه جواب يف أنّه صّوت هلم لكذا مصلحة. املشاركة يف اّلنتخابات واجبة، والتصويت يف اّلنتخابات عمٌل عظي

غري أّن  –هذه جتربتنا خالل عشرين سنة  –وإقدام شرعّي وإهلّي. احبثوا عن األشخاص املناسبني هلذا العمل. جيب أن يكون كفوًءا 
يف الكفاءة لوحدها ّل تفي بالغرض، بل ّل بّد أن يكون متديّ ًنا أيًضا، ألّن احتمال خيانة املتديّن قليل. كما جيب أن يّتصفوا بالشجاعة 

ديدات هذا وذاك. ألّن من جي ن أمام التهديدات تزّل يده عند التوقيع، وترتع  مفاصله عند التقّدم، وّل ميكن الثقة به. جيب مقابل هت
 أن يكون شريًفا وأميًنا وعونًا للضعفاء، جيب أن يكون القانون قادرًا على محاية حقوق الضعفاء، وإّّل فإّن القانون الذي جيعل الثريّ 

يُعترب قانون بلد إسالمّي. القانون جيب أن يكون قادًرا على حّل العقد املستعصية ومعاجلة آّلم الطبقات احملرومة، والنائب  أكثر ثراًء ّل
 .9جيب أن يكون إنسانًا متفّهًما هلذه األمور، وأن يكون جمرّبًا جهد اإلمكان؛ إذ إّن للتجربة أمهّّيًة بالغًة يف هذه األعمال الكربى

ّل بّد من جعل عملّية بناء الدولة عملّيًة تراكمّيًة تكاملّيًة، ترتكز على تضافر اجلهود الشعبّية، وعلى هداية الفقيه، حّّت من هنا، كان 
الوصول إىل دولة املؤّسسات احلقيقّية اليت تدفع الشعب بدل أن يكون هو الدافع هلا! وبتحقيق هذا اهلدف، يصبح جمموع الشعب أكرب 

 لو عمل كّل فرد بكّل طاقته(.من اجلميع! )فيما 

 إّن كّل مؤّسسة يف العامل، حسب فلسفة وجود املؤّسسات إّما:

 أن تكون مؤّسسًة ّلستغالل الناس واّلنتفاع منهم )كاملؤّسسات التجاريّة(. .1

 أو أن تكون مؤّسسًة ملنع الناس من املشاركة واّلستفادة. .2

 لني فيها.أو أن تكون ملصلحة طائفة أو نسبة حمّددة من العام .3

 أو للجميع حبيث تتوزّع الفائدة والثمار بالتساوي على كّل عامل. .4

 أو للجميع لكّن الفوائد واملنافع تتوزّع وفق قانون العدل. .5
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 أو تتعّدى منافعها وفوائدها كّل العاملني فيها لتشمل غريهم أيًضا. .6

بح واملنفعة اخلاّصة، لكن أن تكون املؤّسسات العاّمة كذلك، فهذا ومن الطبيعّي واملقبول أن تتشّكل املؤّسسات التجاريّة على قاعدة الر 
 ممّا يشري إىل استشراء الفساد واستفحاله، كاحلاصل يف النظام الطائفّي يف لبنان.

ك، و هذه أّما املؤّسسة اليت تكون هويّتها ورسالتها منع الناس من اّلستفادة واحليلولة دون نفعهم، فهي مؤّسسة حمكومة بالفشل والتفكّ 
اّد هي املؤّسسة اّلستبداديّة البحتة، وما مل يكن ناتج املؤّسسة عبارة عن ربح أو منفعة، فإّّنا ستبدأ خبسارة الدعم والعطاء والعمل اجل
من )كما حصل يف املصانع احلكومّية يف التجربة اإلشرتاكّية، حني عاىن العّمال من استغالل طاقاهتم دون احلصول على احلّد األدىن 
على  املنافع(. وتبدأ املؤّسسة باّلزدهار النسيّب عندما تزداد نسبة املستفيدين واملنتفعني فيها، فتنال املزيد من الدعم والعمل، واحلفاظ

 ة واإلداريّة.استمرار هذا النوع من املؤّسسات يُعّد أكرب حتدٍّ للمدراء يف العصر احلايّل، نظرًا لتداخل العوامل النفسّية واألخالقّية واملهنيّ 

يتوّقع كّل مواطن ناخب، أن يكون ناتج صوته كناتج صوت أّي مواطن آخر يف بلده، من حيث التمّتع بالتنمية املتوازية واحلقوق 
املتساوية. وما مل تكن حصيلة عمل جملس الشعب، يف تشريعاته ورقابته على احلكومة والوزارات، حتقيق هذا اإلّناء املتوازن والتوزيع 
املتساوي للمكتسبات على أبناء الوطن، فهذا يدّل على أّن هذا اجمللس مل يتحّول إىل مؤّسسة ذات منفعة عاّمة شاملة لكّل املواطنني. 

 وهو مشكلة مؤّسساتّية واضحة.

عالمة استفهام حول  "العدالة هي معيار حّقانّية أو بطالن احلكومات. أي إنّه يف اإلسالم، إذا مل يكن فيصل العدالة موجوًدا، فهناك
 .10احلّقانّية واملشروعّية"

العدالة يف النظام اإلسالمّي أساس كّل القرارات التنفيذيّة، وعلى كاّفة مسؤويل النظام، من نّواب جملس الشورى اإلسالمّي 
السياسات والربامج، وإىل احملرتمني، إىل مسؤويل املؤّسسات التنفيذيّة املختلفة، وخصوًصا من هم يف مستوى اخلرباء وواضعي 
 .11القضاة والعاملني يف جهاز القضاء، عليهم العمل بكّل جّد وجهد وإخالص من أجل تطبيق العدالة

 
إّن التقّدم إذا مل يكن مصحوبًا بالعدالة فهو ليس التقّدم الذي يبتغيه اإلسالم. أن نرفع الناتج اإلمجايّل الوطيّن والدخل العاّم 

، مع وجود متييز وعدم مساواة يف الدخل، ويكون للبعض آّلف األلوف بينما يعي  البعض اآلخر الفقر للبالد إىل رقم عالٍ 
واحلرمان، فهذا ليس ما يريده اإلسالم. ليس هذا هو التقّدم الذي يبتغيه اإلسالم. ينبغي تأمني العدالة. والعدالة مفردة جّد 

ثور عليها. نعتقد أّن العدالة هي خفض الفواصل الطبقّية واجلغرافّية. عميقة وواسعة جيب البحث عن خطوطها الرئيسّية والع
اّلنتفاع  –مّمن هلم القابلّية والقدرة  –وتوفري املساواة يف اّلستفادة من اإلمكانّيات والفرص. جيب أن يستطيع مجيع أبناء البالد 

 .12ايّل واّلقتصادّي اليت جيب أخذها مأخذ اجلدّ من اإلمكانّيات العاّمة للبالد. من مصاديق العدالة مكافحة الفساد امل
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 فإذا قّوم الشعب مثل هذا اجمللس، وفرض عليه حتقيق تلك املساواة، ميكنه أن ينتقل إىل مرحلة بناء مؤّسسات العدالة اّلجتماعّية، اليت
السّنة اإلهلّية أن يكون الناتج العاّم  تقوم على مبدإ إعطاء كّل ذي حّق حّقه ووضع األشياء يف مواضعها. هنا، بالذات، يتوّقع حبسب

 أكثر من حاجة اجلميع؛ وهذا هو الرفاه اّلجتماعّي مبعناه احلقيقي.

ينبغي املطالبة بالعدالة من قبل اجلماهري، وشرائح الشعب، وّل سّيما الشباب حبيث يضطّر كّل مسؤول أن يتحّدث عن العدالة 
لعدالة معناها أن تكون العدالة اخلطاب الغالب يف األجواء الشبابّية واجلامعّية، حّّت لو كان ذلك خبالف رغبته. املطالبة با

 .13فيطالبون بالعدالة مجيع املسؤولني
 

البعض يقولون إّن العدالة تعين توزيع الفقر. كاّل، الذين يثريون قضّية العدالة ّل يقصدون أبًدا توزيع الفقر، بل التوزيع العادل 
ة. الذين يقولون: العدالة هي توزيع الفقر، فإّن لباب كالمهم وجوهر قوهلم هو: ّل تنشدوا العدالة، بل اطلبوا لإلمكانّيات املتوّفر 

إنتاج الثروة ليكون ما يوزّع على الناس هو الثروة. طلب إنتاج الثروة من دون أخذ العدالة بنظر اّلعتبار نتيجته ما تالحظونه 
مثّة أشخاص ميوتون من اجلوع والربد واحلّر. هذه ليست  –أي أمريكا  –أغىن بلدان العامل حالياا يف البلدان الرأمسالّية. يف 

شعارات، بل واقع مشهود. ّنوذج نظام اجلمهوريّة اإلسالمّية ّنوذج إسالمّي، أي إنّه ّنوذج التقّدم والرفاه إىل جانب العدالة 
 .14بني الفقري والغيّن يف اجملتمع واألخّوة واحملّبة والعطف بني شرائح اجملتمع وردم الفوارق

ة تتطّلب إّن اإلرادة الشعبّية العاّمة تستطيع أن تفرض املساواة، لكّنها غري مؤّهلة مبا هي إرادة شعبّية حبتة على فرض العدالة. ألّن العدال
فة حّد كّل شيء يف الوجود النابع من حظّه معرفًة دقيقًة بنظام حقوق مجيع األشياء وواجباهتا. ومثل هذه املعرفة ّل حتصل إّّل يف ظّل معر 

إلهلّي ّل منه. وتؤّكد الشواهد القطعّية أّن اإلسالم يف جوهره دين العدالة الشاملة، فيما يتعّلق بالفرد واجملتمع والكون. وألّن غاية الدين ا
شياء، اليت هي مبنزلة قطع هذه اآللة، وعملت هذه تتحّقق إّّل إذا وضعت األشياء مواضعها، ومّت بناء اآللة العاملّية الكربى من هذه األ

لتعاليم اآللة بشكل صحيح وحترّكت حنو اهلدف املنشود، فإّن قضّية العدالة اليت حتصل الغاية النهائّية يف ظّلها، تُعّد نقطة حموريّة جلميع ا
 الدينّية.

سالمياا باملعىن احلقيقّي للكلمة، وسوف تتكّرس إذا ما أصبحت احلكومة إسالمّيًة بكّل معىن الكلمة، فإّن البلد سيصبح إ
العدالة، ويتّم القضاء على التفرقة، والتغّلب على الفقر شيًئا فشيًئا، وتتحّقق العّزة احلقيقّية لذلك الشعب، وحيّقق ذلك البلد 

 .15املزيد من التطّور على نطاق العالقات الدولّية. هذا هو البلد اإلسالميّ 
 

فق على أّن ّناية هذه احلركة التارخيّية العظيمة هي ّناية مليئة باألمل وبالعدل. أي إّّنا تقول بشكل قاطع أنّه مجيع األديان تتّ 
سيأيت عصر يكون عصر العدل، وهو عصر استقرار الدين الكامل. وقد جاء يف الدعاء الذي يُقرأ بعد زيارة آل ياسني، "ميأل اهلل 

وقسطا"، حيث ختتلف يف مواضع عديدة، "كما ُملئت ظلًما وجورا"، ويف مواضع أخرى به األرض قسًطا وعدًّل" أو "عدًّل 
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"بعدما ُملئت ظلًما وجورا". فجميع األنبياء، وكّل األديان، ومجيع النبّوات، أشارت إىل هذه النهاية وأّكدت عليها، وأصّرت 
سري ويف املنتهى، كان اعتماد النبّوات على العدل، وهذا ما ّل املوقالت بأّّنا يف طور التحّرك حنو ذلك. هلذا فإنّه يف املبدأ ويف 

 .16نظري له

الواحدة إّن العدالة بني مجيع قوى النفس اإلنسانّية، هي مبدأ السري التكاملّي للفرد. والعدالة اّلجتماعّية تعين تركيب أجزاء اآللة الكربى 
اء والتطّور. أّما العدالة الكونّية اليت تستلزم وضع أجزاء العامل كّل للمجتمع، كّل حبسب موضعه، من أجل حترّكه على مسار اّلرتق

 حبسب موضعه، فهي اليت جتعل النفوذ يف أقطار السموات واألرض متاًحا، وتفتح بسببها أبواب السموات كّلها )وهلذا قّصة أخرى(.

ة؛ ففيها ينبغي أن يتحّرك األفراد حنو إقامة العدالة اّلجتماعّية من إّن العالقة بني العدالة اّلجتماعّية والعدالة الفرديّة ختضع ملعادلة دقيق
على أجل الوصول إىل العدالة الذاتية والفرديّة. ومن املتوّقع يف هذا التحّرك اختالف األفراد وتفاوهتم يف العطاء والعمل، فيكون الناتج 

نفسه أرضّية التكامل املعنوّي، ما مل يكن عاماًل من أجل الوصول إىل  املستوى الفردّي خمتلًفا. إنّه ملن املستحيل أن يوجد اإلنسان يف
العدل اّلجتماعّي، وحيدوه يف ذلك اهلدُف األمسى أي العدل الكويّن. ففي ظّل األخري تتسارع حركة املرء حنو لقاء ربّه من خالل طّي 

ن اجملاهدون يف سبيل إقامة القسط والعدل اّلجتماعّي، من مراتب ومدارج شهود مجاله يف العوامل واألكوان )السموات(. وما مل يتمكّ 
ح حتقيقها وإرساء دعائمها، فلن تتأّمن البيئة املناسبة ّلنطالق اجلميع حنو العدالة الفرديّة، ولن يصبح اجملتمع مكانًا مناسًبا لتفتّ 

ترتعرع فيها الفضائل ويتسابق فيها اجلميع حنو القيم  اّلستعدادت املعنويّة الراقية. جيب على كّل جماهد أن جيعل مثل هذه البيئة اليت
 السامية، هدفًا أساسياا له، ينال مبوجب هذه النّية توفيق السري املعنوّي التكاملّي، سواء وصل إىل اهلدف اّلجتماعّي أو مات دونه.

علمّي أو الفكرّي أو الروحّي أو األخالقّي الواجب الثاين هو أن يسعى اإلنسان لتحقيق الرقّي لنفسه ولآلخرين. سواء يف اجملال ال
أو يف اجملال اّلقتصادّي، أي حتقيق الرفاهية يف حياة الناس. جيب على اجلميع  –أي رقّي اجملتمع  –أو اّلجتماعّي أو السياسّي 

رقّي الروحّي واملعنوّي، أن يسعوا لتحقيق هذه األمور. أعين تقّدم العلم وتطّوره للجميع، وسيادة األفكار السليمة الصحيحة، وال
وّل يقتصر هذا على األبعاد املعنويّة والعلمّية واألخالقّية للفرد  –واخللق الكرمي ومكارم األخالق، والتقّدم اّلجتماعّي البشرّي 

ن يوّفروا وتقّدم الشؤون اّلقتصاديّة والرفاهية لإلنسان، وينبغي عليهم أ –فحسب، بل ينبغي أخذ اجملتمع بنظر اّلعتبار أيًضا 
للناس وسائل الرفاهية واّلستفادة من إمكانّيات احلياة أكثر فأكثر. هذا هو الواجب الذي يقع على عاتق اجلميع، وّل يقتصر 

 .17على حكومة أو سلطة بل هو واجب يرتّتب حّّت يف عصر احلكومات غري التوحيديّة
 

ميكن فتح القمم العلمّية بواسطة املعنويّات؛ أي إّن القيم املعنويّة إذا ُوجدت فسيوجد العلم أيًضا. وعندها فإّن الدنيا ستصبح 
، دنيا إنسانّية؛ ستصبح دنيا تليق حبياة اإلنسان فيها. دنيا اليوم هي دنيا الغابة. الدنيا اليت يرتافق فيها العلم مع البعد املعنويّ 

مع البعد املعنوّي، والثروة مع البعد املعنوّي، ستصبح دنيا إنسانّية. بالطبع، إّن النموذج الكامل لتلك الدنيا سيتحّقق  واحلضارة
ستبدأ الدنيا من جديد. إنّنا نتحّرك اليوم يف اجملاّلت  –أنا هنا أقول هذا  –يف زمان ظهور بقّية اهلل أرواحنا فداه ومن بعدها 
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يف  –نسايّن. عندما نصل إىل اجلاّدة األصلية يبدأ حينها املسري حنو األهداف العليا. عندما تصل إىل اجلاّدة التمهيديّة للعامل اإل
 .18ستبدأ هناك حركة اإلنسان األصلّية؛ احلركة السريعة لإلنسان؛ احلركة الناجحة والسهلة –زمان ظهور بقّية اهلل 

القصوى من العدالة اّلجتماعّية، فإّن املقصود من وراء العدالة اّلجتماعّية تأمني البيئة  وألّن العدالة الكونّية هي اهلدف األعلى والغاية
هي  املناسبة للقيام حبّق كّل شيء يف عامل الطبيعة واألرض، بدايًة، ممّا يشّكل أرضّيًة صاحلًة للعروج واّلرتقاء يف آفاق السموات، اليت

نسانّية. وّل ميكن واحلال هذه، اّلكتفاء بتحقيق العدالة للبشر وإمهال غريهم من الكائنات، املضمار الكبري لالرتقاء املعنوّي لعامل اإل
والوقائع تؤّكده، بل جيب األخذ بعني اّلعتبار إعطاء احلقوق ملوجودات العامل، من الكائنات احلّية والنباتات واجلمادات، وتأمني 

 آدم عليه السالم.حقوقها يبدأ من عودة األرض كهيئتها يوم أهبط اهلل 

ليست العدالة مبعىن تساوي كّل اإلمكانّيات والتمّتع هبا. إّّنا هي مبعىن تساوي الفرص واحلقوق. اجلميع جيب أن يتمّتعوا بفرص 
احلركة والتقّدم. ليس معىن العدالة أن ّل نستثمر أو ّل نسمح للمستثمر بأن يستثمر. هدفنا تكريس العدل يف اجملتمع. هذا ما 

ه. كّل األعمال واملشاريع إّّنا تكتسب قيمتها ألجل إقامة العدل. يف اجملتمع الذي ّل ينعم باملساواة حّّت لو كانت الثروة  نريد
كبرية فإّّنا ستنجرف لصاحل شرحية أو فئة معّينة من الناس. أّما يف اجملتمع الذي تسوده املساواة والعدالة فستكون الثروة لصاحل 

عين العدالة املساواة دائًما. وهنا جيب أن ّل نقع يف اخلطإ. العدالة معناها وضع الشيء يف موضعه. هذا هو اجلميع. طبًعا، ّل ت
معىن العدل. ليست العدالة بذلك املعىن الذي خيتلج يف أذهان بعض البسطاء وغري العميقني. وقد يتصّورون اآلن، أّن مجيع أبناء 

ن كّل شيء. كاّل، شخ  قد يعمل أكثر، وشخ  قد تكون له مواهب أكثر، اجملتمع جيب أن حيصلوا على مقدار واحد م
وشخ  قد تكون له قيمة أكرب يف تقّدم البالد. العدالة تعين العمل طبًقا للحّق، ومنح كّل شيء وكّل شخ  حّقه. هذا هو 

 .19معىن العدالة الضروريّة للمجتمع
 
ا مبفهوَمي العقالنّية واملعنويّة. إذا انفصلت العدالة عن العقالنّية واملعنويّة فلن  حتقيق العدالة احلقيقّية مرتبط ارتباًطا وثيًقا إنّ  جدا

تكون العدالة اليت تنشدوّنا. بل لن تكون عدالة أصاًل. العقالنّية ضروريّة ألنّه لو مل يستخدم العقل يف تشخي  مصاديق 
متّثل العدالة، واحلقيقة أّّنا ّل متثّلها، أو قد ّل يرى بعض األمور  العدالة فسيعرتي اإلنسان الضالل واخلطأ، ويتصّور بعض األمور

 اليت متّثل العدالة. إذن، العقالنّية واحلسابات الدقيقة من الشروط الضروريّة لبلوغ العدالة.
العدالة اليت ّل ترافقها  فلن تكون بدورها عدالًة. –أي إذا مل تكن العدالة مصحوبًة باملعنويّة  –وإذا فصلنا العدالة عن املعنويّة 

املعنويّة والتوّجه لآلفاق املعنويّة يف عامل الوجود والكائنات ستنقلب إىل رياء وكذب واحنراف وتصّنع ومتظهرات خمتلقة؛ كما يف 
ا. يف كّل البلدان األنظمة الشيوعّية اليت رفعت شعار العدالة. كّنا نقول العدالة واحلّريّة، لكّن احلّريّة مل تكن من شعاراهتم إطالقً 

كانت العدالة حمور شعاراهتم، بيد أّن ظروف حياهتم مل   –ثورة أو انقالب  –اليت قامت فيها حركة شيوعّية بشكل من األشكال 
 .20تكن تدّل على العدالة إطالًقا، بل كانت على العكس من العدالة متاًما
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اآللة اّلجتماعّية، هو أّن أجزاء اآلّلت وقطعها تّتصف بالثبات من حيث احلجم على أّن فارقًا مهماا بني نظام اآللة امليكانيكّية ونظام 
تكون يف واألداء، أّما أجزاء اجملتمع وأعضاؤه فإّّنا يف حركة دائمة تكاماًل وتسافاًل. وهلذا، فإّن أحجامها الوجوديّة وحدودها التابعة هلا 

ا. فإذا  حالة تبّدل مستمرّة، ممّا جيعل أمر التعّرف على حقوق ها عملّيًة يف غاية الدقّة، ويتطّلب الكشف عن معادّلهتا معرفًة خاّصًة جدا
كان حّق كّل فرد يف اجملتمع ينبع من حّده وحظّه من الوجود )احلجم الوجودّي(، فما هو األمر الذي على أساسه يتحّدد هذا احلجم 

 معرفة نظريّة القدر الوجودّي لكّل شيء بناًء على مستوى عالقته دون غريه ويستحّق صاحبه هذا احلّق دون سواه؟ واجلواب يكمن يف
 باهلل تعاىل، ومدى قربه أو بعده منه سبحانه، }ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر{.

ون قيمة كّل موجود فوفق النظريّة اإلهلّية، يقرتب كّل إنسان أو يبعد عن ربّه عّز وجّل حبسب رعايته إلرادة اهلل الذي هو موّله؛ فتك
التقوى اليت  حبسب تقواه، }ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكْم{، والتقوى هي اليت تنزل األفراد منازهلم، وحتّدد لكّل منهم قدره. وهذه

يف حركة سّيالة دائمة  يصنعها كّل إنسان باختياره، قد تزيد أو تنق  حبسب عمله وسريه. فجميع أعضاء اجملتمع اإلنسايّن وأجزائه هم
على منحىن التقوى ومعيارها. وما مل ميتلك اجملتمع مثل هذا املعيار الدقيق للتقوى، ّل ميكنه أن يقيس حجم أّي فرد وحيّدد موقعه، 

 ليعرف بناًء عليه حّقه ويضعه موضعه.

حياهتم وأعماهلم، من شأنه أن ميّكنهم من حتديد منازل  وّل شّك يف أّن حتّرك أبناء اجملتمع حنو التقوى، بعد صريورهتا قيمًة حموريًّة يف
 التقوى ومراتب األتقياء، فيّتجهون بصورة تلقائّية حنو إقامة العدالة اّلجتماعّية مبعناها الواقعّي.

يكون تقياا يستلزم  ومن جانٍب آخر، إّن التحّرك حنو التقوى الفرديّة يُعّد مظهر ثبات العدالة الفرديّة وسبب حتّققها. وسعي الفرد لكي
ة السعي لتعديل قواه، كما أّن تعادل القوى النفسّية يشّكل أرضّية السعي احلثيث حنو التقوى وحتّققها. وعندما تصبح العدالة اّلجتماعيّ 

لتقوى الفرديّة. أُمنية اجلميع ومطلبهم األساسّي، فإّن هذا يدّل على وجود حركة عاّمة يف اجملتمع، على مستوى أفراده حنو العدالة وا
ة ستتوفّر وعندما تصبح إقامة العدالة اّلجتماعّية أولويًّة كربى يف سعي األفراد، فإّن البيئة املناسبة لكي يّتجه الباقون حنو العدالة الفرديّ 

 ولو بعد حني.

 هو ظلم للنفس. وهذا يُعّد ميدانًا الذنوب والزّّلت والسعي وراء الشهوات واتّباع األهواء واّلبتعاد عن الذكر واخلشوع لرّب العاملني
العدالة يف العالقات اّلجتماعّية ويف تشكيل النظام اّلجتماعّي ّل ميكننا أن نغفل  –مهماا. عندما نقوم بالبحث يف باب العدالة 

نفسي" هي هذا العدل. فال العدالة مع النفس. فال ينبغي أن نظلم أنفسنا. بل أن نعاملها بالعدالة. والنقطة املقابلة ل  "قد جرت على 
جنور بل نعدل. لو أّن اهلل تعاىل وفّقنا أن جنتنب هذا الظلم فإّن هذا العبد لديه أمل كبري أن نوّفق إن شاء اهلل بإقامة العدل يف 

 .21اجملتمع

 فما هو األمر الذي جيعل العدالة الفرديّة مطلًبا عاماا وقيمًة ثقافّيًة رائجًة؟

 أبناء اجملتمع الواحد ومسؤوليه )أي دولته(، حتّدد املسار العاّم الذي يسلكه هؤّلء األفراد. املسؤولون هم مظهر إّن طبيعة العالقة بني
ا يف رازقّية اهلل يف حياة البشر، جُيري اهلل على أيديهم املال واإلمكانات، ويراهم الناس عماد حياهتم الدنيويّة، وهلذا تراهم أشّد تأثريً 

من الوّعاظ واملعّلمني. وإذا قامت العالقة بني املسؤول والشعب على اّلستغالل والرشوة واحملاباة، فسرعان ما سيتحّول  حياهتم املعنويّة
                                                           

 .17/5/2011كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ   21
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الناس إىل عبيد للمسؤولني بدل أن يكونوا عبيًدا هلل يستشعرون فضله ونعمه. أّما إذا كان املسؤولون خّداًما للشعب، ويرون شرفهم يف 
على أمورهم، فإّن الناس يف ظّل هكذا عالقة سيتمّكنون من مالحظة اليد اإلهلّية يف أهّم أمورهم وشؤوّنم،  تأمني حاجاهتم والسهر

فتتحّول قلوهبم من عبادة العباد إىل عبادة رّب العباد. وهلذا أسباب عديدة، منها جريان التوفيقات ونزول الربكات اليت تفوق القدرة 
نها ما يعود إىل التزام املسؤولني بالقيم األخالقّية السامية، وهم يف عني تضحياهتم وإبداعاهتم ّل البشريّة والتدبري املعمول به، وم

ّيز يسمحون للناس بتعظيمهم وتربيبهم! وهكذا تنبعث الدوافع املعنويّة يف ظّل ازدياد خمزون اإلميان بني الناس، بفعل احلضور اإلهلّي املم
 يف حياهتم.

َفال ﴿نسان املؤمن احلازم العازم ذو اإلرادة واخلائف من اهلل. الذي خياف اهلل وّل خياف ما سوى اهلل، ما يضمن العدالة هو اإل
، هذا ما يقوله اهلل تعاىل يف القرآن. إذا كان هذا، عندئٍذ ميكن بواسطة األجهزة املتنّوعة والعصريّة ﴾خَتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْونِ 

. وإذا مل تكن مثل هذه اإلرادة أو كانت ضعيفًة متحلحلًة فإّن أياا من هذه األجهزة لن تضمن واجلّيدة بلوغ العدالة بنحٍو تامّ 
 .22العدالة بشكل تلقائّي، بل قد تكون أحيانًا أرضّيًة ّلنعدام العدالة

 
ولة إقامة مثل هذه مبا أّن احلكومة، حكومة ربّانّية وقرآنّية يركن الناس فيها إىل الدين، ويؤمنون به، إذن ميكن حتًما وبسه

احلكومة بواسطة هؤّلء الناس، فيدخل الناس دون أن يطلبوا من أحد شيًئا، أو تكون هلم مّنة على شخ ، أو أن يتقاضوا من 
أحد، غري اهلل، أجًرا على إخالصهم وتفانيهم. ونتيجًة لذلك يعمل أكرب املخّططني السياسّيني وأعظم الشبكات التجّسسّية يف 

هذه الدولة واحلكومة وإذا جبهودهم ختفق بعد مضّي سبعة عشرة سنة، وإن شاء اهلل ستمضي عشرات العقود دون العامل  ضّد 
أن حيصلوا على نتيجة ُتذكر. إذن، ّلحظوا كم هو كبري دور تواجد الناس، واجمللس هو جتسيد آلراء الشعب يف إدارة هذا النظام. 

لس على رأس األمور كّلها". اجلميع مكّلفون. فالشعب مكّلف باّلشرتاك يف ولذا قال اإلمام رضوان اهلل عليه: "إّن اجمل
اّلستفتاء، وتشخي  املرّشحني الصاحلني بغية انتخاهبم وفًقا للموازين الدينّية والشرعّية والثوريّة وأمثال ذلك، وأن ّل يُدخلوا يف 

ذلك. وليعرفوا األنسب حقاا واألقرب إىل املوازين اإلهلّية والثوريّة  القضّية أموًرا مثل العالقات والقرابة العشرية والطائفة وما شاكل
 .23وينتخبوه، وليتفاعلوا مع هذه القضّية حبماس وشغف انطالًقا من الشعور باملسؤولّية

 
اليوم، يؤّدي أّيها اإلخوة، جيب احملافظة على النظام على أساس التقوى، وطريق التقوى ذكر اهلل. إّن أقّل فشل ُتصاب به أّمتنا 

إىل تراجع الصحوة اإلسالمّية مخسني سنًة أو أكثر إىل الوراء. فهؤّلء الشباب يف إفريقيا وآسيا والشرق األوسط، وحّّت يف مدن 
البلدان األوروبّية يهتفون باسم اإلسالم، ويتحرّكون باسم اجلمهوريّة اإلسالمّية. فإن حصل انكسار أو فشل، فستخّلف آثار 

 بّية، ويتجّرأ العدّو علينا.وتغرّيات سل
م األمر الثاين، إّن حركة هذا النظام وموفقّيته ّل تتحّقق إّّل بربكة التقوى. وهذه هي خصوصّية النظام اإلهلّي، فنظام احلّق ّل يتقدّ 

عقائدّي. أّيها الوزراء،  إّّل بالتقوى. أّما التقوى فهي مبعىن الطهارة والنقاء والورع ورعاية كّل القيم املطلوبة يف جمتمع إسالميّ 
وأعضاء اجمللس، واملدراء املختلفون يف الدولة ومسؤولو القضاء، ّل تعتربوا أنفسكم يف غىًن عن الدعاء والنافلة والذكر والتوّجه 
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شخاص الذين ّل والتوّسل والبكاء واإلنابة إىل اهلل. ّل تقولوا: ما دمنا مشغولني خبدمة الناس فال حاجة لنا للدعاء، إّّنا يدعو األ
عمل هلم. فعندما يكون ذلك نصبح بال حافظ، فحينما تصطّف الوساوس أمامنا وحنن ضعفاء النفس مل نرتّب وحريصون على 
الدنيا، فإنّنا سننقاد إىل هذه الوساوس حتًما. اجعلوا لكم يف اليوم ساعًة بينكم وبني اهلل، دعوا األعمال املختلفة وكونوا يف أنس 

يائه، مع ويّل العصر عّجل اهلل تعاىل فرجه وأرواحنا فداه. وآنسوا أنفسكم بالقرآن. وهكذا نستطيع حتّمل املسؤولّية مع اهلل وأول
 الثقيلة واألمانة اإلهلّية.

 –على حّد تعبري اإلمام الراحل )قده(  –حتتّل مسألة احلكومة واجلماهري مركز الصدارة من بني املسائل األخرى، فهؤّلء يا سادة 
ولياء نعمتنا، وليس هذا على سبيل املزاح. فإّن اإلمام )قده( كان يقول: "لئن يسّموين خادًما خرٌي من أن يسّموين قائًدا"، وهذا أ

الكالم صحيح، ألّن اخلدمة أعظم مدًحا لصاحب القلب الواعي، وكّل كيان اإلمام كان واعًيا. إذا متّكنت من إقناع نفسي بأيّن 
أخدم من؟ الناس طبًعا، وّل ريب أّن املقصود من الناس مجيع أفراد الشعب. لكّن الطبقة احملرومة  خادم، ذلك حسن، ولكن

جيب أن حتظى بعناية خاّصة ألمَرين: أّوًّل، ألّن احتياجاهتم أكثر فمقتضى العدل إيالؤهم عنايًة أكرب. الثاين: ألّن دعمهم 
لعاّمة الذين أوصى هبم أمري املؤمنني يف عهده التارخيّي إىل مالك األشرت، للنظام أشد وأدوم، كان ذلك منذ البداية. هؤّلء هم ا

حيث دعاه إىل ترك اخلاّصة واحملافظة على العاّمة الذين يقفون إىل جنب واليهم يف احلرب ويعينونه على املشكالت، ويشاركونه 
 يف حتّمل املصاعب.

 م، وثانيهما كسب حّبهم وثقتهم.أّيها السادة علينا واجبان جتاه الناس: أّوهلما خدمته
تكون صحيحًة عندما يبلغ نفعها إىل  –أينما كنتم وأّي موقع شغلتم  –فماذا تعين خدمة الناس؟ تعين أّن براجمكم وخططكم 

حندرنا اجلماهري الذين ذكرهتم. فإّن أعظم األزمات ميكن جتاوزها بعاطفة الناس وحمّبتهم. جيب أن يثق الناس بنا أنا وأنتم، فإذا ا
ا  صوب قضايانا الشخصّية، وانصّب تفكرينا على أنفسنا، وانشغلنا باملظاهر الربّاقة، ورحنا نلهث وراءها من دون أن نضع حدا
ًنا ملا ننفق من بيت املال فهل ستبقى ثقة للناس بنا؟ ينبغي أن نكون منصفني يف نفقاتنا، وّل نفتعل نفقات إضافّية، فإّن  معيّ 

دولة يف تغيري ديكور غرفة املدير العاّم أو معاون الوزير أو الوزير أو املسؤول الكذائّي يف السلطة القضائّية استخدام أموال ال
والدوائر املختلفة جرٌم كبري. فال ينبغي أن نستبدل سّياراتنا بسّيارات جديدة لنوّزعها على األجهزة مّث نعّد ذلك من مجلة نفقات 

سببه، فإّن هذا غري صحيح. اكتفوا بقدر ما متليه الضرورة وراعوا احلدود، فهذه األمور تباعد بيننا الدولة، ونلغي الدعم املايّل ب
 وبني الناس.

وأّما الفصل الثاين: فهو يتعّلق باألمور السياسّية واّلجتماعّية للمجتمع، واملنافسات اخلطّّية واّلختالفات الفئويّة. انظروا إىل 
ن أنّه أعطى أّي موضوع اهتماًما أكثر من موضوع اّلختالف. إذا استمّر احلال هكذا فإّن الناس توجيهات اإلمام، فإيّن ّل أظ

 سوف ّل ينظرون إىل النقاط اإلجيابّية بل سيقولون ّل بّد من وجود خلل يف أصل العمل.

 ومثل هذه اليقظة تُعّد أساس التوّجه حنو الفضيلة والتقوى والعدالة الفرديّة.

سؤولون من التأثري اإلجياّي يف الناس، عليهم أن يكونوا على درجة عالية من القّوة والفاعلّية، يف الوقت الذي عليهم أن ولكي يتمّكن امل
عمل هبا يراعوا موازين التقوى والتواضع واملرتبة. وّل ميكن للمسؤولني حتقيق هذا الوضع إّّل يف ظّل التطبيق الكامل للنُُّظم اإلسالمّية وال

 لقطاعات اإلداريّة.يف كّل ا
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وقضّية أخرى هي قضّية ثقافة اّللتزام بالقانون يف البالد. حنن حباجة حًقا إىل أن يكون القانون مؤّشًرا وحموًرا وفصل اخلطاب يف  
كّل شؤون البلد. لو التزمنا القانون حقاا فسوف يساعد هذا األمر مساعدًة حقيقّيًة على مرونة حياة الناس. إنّه بالضبط  

ملصابيح اخلضراء واحلمراء عند تقاطع الشوارع. ّلحظوا كم ختلق من املشاكل عدم مراعاة هذه املسألة. راعوا القوانني حّّت ّل كا
حتدث كّل هذه املشاكل. ّلحظوا، هذا مثال واضح نواجهه يومياا، ولذلك غالًبا ما يراعيه الناس ويلتزمون به. والقوانني يف كّل 

. إذا جرت مراعاة القوانني كانت األمور مرنًة وسهلًة. وإذا حّل عدم اّللتزام بالقانون، أحدهم يقول مكان على هذه الشاكلة
هذا القانون يضّيع حّقي، وهذا القانون كذا، وذاك كذا، اختّلت األمور واألعمال. فعلى اجلميع احرتام القانون. وأقول لكم إّن 

ن تنتشر ثقافتها بني النخبة لتصل إىل عموم اجملتمع. وإذا مل تلتزموا أنتم النخبة هذه احلالة، كغريها من احلاّلت، اليت ينبغي أ
 وننا.بالقانون، فال تتوّقعوا من عموم اجملتمع اّللتزام به. نّدعي أنّنا خنبة سياسّية أو علمّية، لكّننا ّل نكرتث للقانون يف أمورنا وشؤ 

 أزال وسأبقى مصراا يف املستقبل أيًضا على تطبيق القانون. أي أن ّل ويف خصوص هذه القضايا اجلارية، فقد كنت مصراا وّل
نتجاوز القانون حّّت خطوًة واحدًة. قانون بالدنا هو قانون اجلمهوريّة اإلسالمّية. وّل شّك بأّن النظام والشعب لن خيضعوا 

إن مل  –ّلنقياد له هي الدكتاتوريّة. ليعلم األصدقاء للتعّسف وملنطق القّوة مهما كان الثمن. اجلهة املقابلة لاللتزام بالقانون وا
وهم يعلمون أنّه يوجد يف قعر أرواحنا مجيًعا ميل إىل الدكتاتوريّة، وعلينا قمع هذا امليل. وكما قلنا جيب علينا  –يكونوا يعلمون 

نعاجل أنفسنا، كان العالج صعًبا. إذا مل يكن ترويض هذا املتحّجر القابع يف داخلنا دوًما مبطرقة القانون والدين والتعّبد. وإذا مل 
 .24هناك انقياد للقانون، ستربز الدكتاتوريّة رويًدا رويًدا. الدكتاتوريّة تظهر هبذه الصورة يف اجملتمعات

مة، وتبعث إّن األحكام اإلسالمّية، اليت تنتظم وتتفاعل يف نظم إداريّة حبسب قضاياها وموضوعاهتا، هي اليت توّفر تلك القّوة الالز 
التوّجهات املعنويّة املساعدة. فاإلسالم هو الدين الوحيد الذي ميتلك القدرة على توجيه النشاطات األرضّية للبشر يف ظّل التوّجه 

ة وهلذا أسبابه املّتصلة بعمليّ  –والتحّرك املعنوّي العميق. وحبسب املطالعة املدقّقة، مل يتّم الكشف عن هذه املنظومة إىل حّد اآلن 
اّلستنباط وباألصول اّلجتهاديّة. بيد أّن الذي يفتح أبواب الكشوفات العلمّية للمنظومة الدينّية هو رغبة املسؤولني وسعيهم احلثيث 
حلّل مشكالت اجملتمع. ومثل هذا األمر، لن حيصل على ما يبدو إّّل بعد يأسهم من جناح النُُّظم الغربّية اليت تلّقوها أثناء دراستهم 

 عّية. ومثل هذا اليأس لن جيدي نفًعا، ما مل تنطلق عملّية شاملة داخل احلوزات الدينّية ألجل سّد الفراغات املكتشفة.اجلام

تدّل على أّن اإلسالم ميكنه أن مينح العزّة ألّي بلد؛ وميكن أن يرفع رأس أّي شعب، وميكن أن يرسم  33إّن جتربة هذه السنوات ال 
يعّبد الطرق حنو هذه األهداف؛ وميكن أن يوجد حركًة علمّية، وميكن أن حيّقق حركًة تقنّيًة وصناعّية؛ وميكن أن أهدافًا جيّدة، وميكن أن 

يوجد حركًة تقوائّيًة وأخالقّية؛ وميكن أن جيعلهم أصحاب وجوٍه بيضاء يف مقابل الشعوب األخرى؛ هذه أحداٌث جرت يف بلدنا؛ وهذه 
م يف هذا البلد. فاإلسالم دوًما هو لّب حركة نظامنا وحمتواه وماّدته األساسّية، أّما الشكل فهو شكل أعماٌل كربى أجنزت بربكة اإلسال

سنا السيادة الشعبّية؛ ومها أمران ّل تفكيك بينهما. أي إّن هذه السيادة الشعبّية هي أيًضا نابعة من اإلسالم. إّن ما يُقال بأنّنا اقتب
أ، إّن الصورة حبسب الظاهر واحدة. أّما سيادتنا الشعبّية فلها أصول وجذور متتّد يف معرفة دينّية السيادة الشعبّية من الغرب هو خط
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ورؤيّة كونّية أخرى، فماذا يقول هؤّلء؟ إنّنا نؤمن بكرامة اإلنسان ونعتقد بأمهّّية صوته، ونعتقد بأّن مشاركته أمر ضرورّي لتحّقق 
 .25األهداف اإلهلّية، وّل ميكن ذلك بدوّنا

ففي الوقت الذي تتحّرك مجاهري الشعب حنو مسؤولّيتها يف حفظ النظام اإلسالمّي، ويف الوقت الذي يتحّرك املسؤولون حنو اخلدمة 
لة احلقيقّية للناس، جيب أن يتحّرك أهل العلوم اإلسالمّية حنو الكشف عن النُُّظم اإلسالمّية واألحكام الدينّية اليت تضمن إقامة العدا

مبنزلة ضابط اإليقاع الذي يتحّمل مسؤولّية توجيه الطاقات وبعث اهلمم واحلفاظ  الولّي الفقيهة. ويف هذا املشهد العاّم يكون اّلجتماعيّ 
 على املشاركة اجلماهرييّة الواسعة.

املسؤولون بعمارة دنياهم من أّما لو تراخى احلوزويّون يف محل مسؤولّيتهم الشرعّية جتاه الفقيه وجتاه مشروع الدولة اإلسالمّية، وانشغل 
 خالل مناصبهم، ويئس الناس من دولتهم ومجهوريّتهم، فإّن هذه التجربة ستتوّقف وتبدأ مسرية الرتاجع واّلّنزام.

إّن هذا النبع املبارك إذا مل يتفّجر اليوم، فإّن اجملتمع اإلسالمّي سيفقد غًدا كّل شيء، ولكن إذا بقيت احلوزة تعمل حبيويّة 
وخاّلقّية ووعي وجّد، وظّلت قلعة للعلم والعمل مبا يتناسب مع دورها وواجباهتا، فإنّنا سيكون لدينا بعد عشرين عام  ونشاط

مجهوريّة إسالمّية راسخة وقويّة وعارفة بواجباهتا ومسيطرة على أمورها وجمّهزة أمام أعدائها ومالًذا ألصدقائها. فإذا مل يكن لدينا 
فلن يكون لدينا مثل هذه اجلمهوريّة غًدا وهو ما ّل جدال فيه.. إّن احلوزات العلمّية إذا ما عملت جبّد  مثل هذه احلوزة اليوم،

ونشاط، ورفعت من مستواها العلمّي، واستطاعت تربية الكوادر املمتازة وعلماء الدين األفذاذ، فستكون لدينا غًدا مجهوريّة 
فإنّنا نتوّقع أحد  –ّل قّدر اهلل  –ا ّل نعلم ماذا سيحدث يف املستقبل. وعندئذ إسالمّية حقيقّية، وأّما إذا كان العكس فإنّن

أمَرين: إّما أن اخلّط الصحيح للثورة اإلسالمّية والنظام اجلمهورّي يفقد حمتواه وينحرف تدرجيياا، وإّما أن يزول نظام اجلمهوريّة 
 .26اإلسالمّية من أساسه

 
نقطة عطف تارخيّية يف بالدنا ويف تارخينا، رهينًة حبضور العلماء، وبقدر ما كانت تستمّر تلك لقد كانت كّل ّنضة، أو حتّول، أو 

احلركة كانت حترز اّلنتصار األكيد، ولكن عندما مل يكن لعلماء الدين حضور، ومل يكن دعاة الدين ومعّلمو القرآن يف طليعة 
ضة يكون مصريها الفشل. وهلذا، فإنّه عندما كانت تقوم ثورة، ويكون اجلماهري، ومل يستطيعوا استقطاب اجلماهري، فإّن تلك النه

للعلماء دور فيها، فإّّنا كانت تشّق طريقها حنو التقّدم وإحراز النتائج، وكانت تلك الثورة حتّقق من األهداف بقدر بقاء العلماء 
درجيياا كما تنطفئ الشمعة. إّن هذه هي جتربتنا، معها، ولكن عندما كان العلماء يبتعدون عن تلك احلركة، فإّّنا كانت تنطفئ ت
أو فيما تالها من  –كقضّية التنباك وسواها   –ولكم أن تالحظوا ذلك سواء يف عهد املشروطة، أو فيما سبقها من أحداث 

 .27وقائع، فإّن األمر كان على هذا املنوال
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الشعب، هي أن يتحّول املسؤولون إىل التفكري برفاهيتهم اخلاّصة،  إّن آفة املسؤولّية، يف أّي نظام، يعتمد على آراء الناس وإميان
 .28والبحث عن الثروة وجتميع املال، وهوس حياة النبالء واألشراف، وطرق باب هذا وباب ذاك؛ فهذه هي اآلفة العظمى

 يف املراحل التالية:إّن سعي الشعب للوصول إىل احلكومة اإلسالمّية، أو دولة العدالة اّلجتماعّية، ينبغي أن ميّر 

 

 . دولة القانون1

وهي اليت متنع العمل باألهواء واستغالل السلطة والتفّلت والفساد، وتصون الوحدة الشعبّية بدرجة مهّمة. ومؤّسسات هذه الدولة هي: 
سالمّية جملًسا لصيانة الدستور، جملس الشعب أو الشورى، واحلكومة أو السلطة التنفيذيّة، والسلطة القضائّية. وقد ابتكرت اجلمهوريّة اإل
 وجملًسا لتشخي  مصلحة النظام حلّل اخلالفات واملسائل العالقة بني جملس الشورى وجملس صيانة الدستور.

يف الدستور ليس هناك فرق بني القائد ورئيس اجلمهوريّة ورئيس السلطة القضائّية وسائر مسؤويل البلد وبني أفراد الشعب أمام القانون. 
هناك من هو فوق القانون. إّن الدستور مينح صالحّيات للبعض. الدستور هو الذي يأمر القاضي بأن يدين هذا أو يربّئه، أو أن ليس 

 يصدر حكًما قضائياا. ويقول الدستور للقيادة أن تعفو أيًضا مع مالحظة هذه اجلوانب. وهذا ّل يعين التحّرك فوق القانون، بل إنّه ن ّ 
 .29فالقانون واحد للجميعالقانون وروحه. 

 

 .أ. مجلس الشورى1

إّن جمللس الشورى اإلسالمّي مكانة مرموقة، حقاا، يف نظامنا. واحلقيقة هي أن يكون، وجيب أن يكون، آلراء ومطالب الشعب 
يُعترب، يف احلقيقة، يف اجملتمع اإلسالمّي دور أساسّي ومصريّي يف توجيه النظام اإلسالمّي وحتديد سلوكه العاّم. أي إّن اجمللس 

 .30أحد أعظم، وأهّم، إن مل نقل أعظم، املعابر وأكثرها حساسية واليت يسري فيها النظام اإلسالمّي حنو األهداف املنشودة
 

ي إّن جملس الشورى يُعّد القّوة املفّكرة يف البلد. األفكار تتجّلى يف لبوس القانون، مّث تسري وجتري يف كّل كيان البلد. الشيء الذ
 –ينبغي أخذه بعني اّلعتبار دوًما هو، أّوًّل، أن نرى ما هي طبيعة الصلة بني أفكار هذه القّوة املفّكرة والقيم األساسّية للثورة 

ثانًيا، ما هي طبيعة الصلة بينه وبني اجملتمع  –فهذا الغصن متفرّع على كّل حال من جذع الثورة العظيم والفارع والقوّي 
حتياجات الناس. نظرة إىل املبدأ واملنطلق، ونظرة ثانية إىل النتيجة والنهاية. نظرة إىل املنبت ونظرة إىل ومشكالت البالد وا

اهلدف. هذه نقطة جيب أن تكون واضحًة. إذا كان ذلك، كانت القوانني أصيلًة وصحيحًة وناهضًة وكفوءًة. وإذا مل تكن األوىل  
ه غري مقبول. إذا مل يكن القانون منسجًما مع احتياجات اجملتمع ومقتضايته كان الغصن منقطًعا عن الشجرة ومشروًعا لكنّ 
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الفوريّة واآلنّية، وكذلك احتياجاته طويلة األمد، عندئٍذ لن يكون مقبوًّل مبقدار ما يّتصف بالنق  يف ذلك اجلانب. هذه نقطة 
آراء اإلمام. وقد ّل يستخدمون هذه العبارة  جيب أخذها بنظر اّلعتبار. ليس من الصحيح أن يُقال إنّنا جيب أن نشّك يف

"نشّك"، لكّنهم يطلقون كالًما معناه الشّك. وصّية اإلمام هي خالصة لكلماته )رضوان اهلل تعاىل عليه( وملباين الثورة وأصوهلا.  
واملسرية على هذا األساس. قد كان اإلمام رجاًل كبريًا وواعًيا. خذوا هذه األمور بعني اّلعتبار دوًما. ولتكن القوانني واملواقف 

ولكن ينبغي أن يكون هذا هو املهدف  –ّل إشكال يف ذلك  –يفهم إنسان املسألة بنحو، ويفهمها شخ  آخر بنحٍو خمتلف 
 واحملور.

لذا نقطة أخرى؛ هي أّن للقانون جانب ملزم وسيادّي ووّلئّي. إّنكم من خالل القانون تعملون وّليتكم واقتداركم على اجملتمع، 
 –وأنتم من مجلتهم  –فالقانون ملزم. هذا شيء صحيح وحمفوٌظ يف حمّله. أي إّن اجلانب اآلخر يف اجملتمع، وهم أبناء اجملتمع 

سيقف حتت مظّلة اقتدار القانون وسُيعمل القانون وّليته عليهم. هذا هو اجلانب الواضح من القانون. ومثّة جانب آخر، هو 
  –ّي للقانون يف اجملتمع. أي قانون تسّنونه حّّت لو مل يكن له على الظاهر صلة بالقضايا الرتبويّة والثقافّية التأثري الثقايّف والرتبو 

سيكون له أثر ثقايّف وأخالقّي وتربوّي، مباشر أو غري مباشر، على اجملتمع.  –كأن يكون قانونًا اقتصادياا على سبيل املثال 
ا آثار متقابلة ومتبادلة. األخالق ترتك تأثريًا يف السلوك، والسلوك أيًضا يرتك تأثريه يف السلوكّيات واألخالقّيات والرتبية هل

بُوا ِبآياِت اللَّهِ  مُثَّ كاَن عاِقَبَة الَّذيَن َأساُؤا السُّواى﴿األخالق. ّلحظوا أنّه  إذا فعلنا شيًئا سّيًئا فسيرتك أثره على قلبنا  ﴾َأْن َكذَّ
وأخالقنا، وأحيانًا على تصّوراتنا ورؤانا. األعمال والسلوك من جهة، واألخالق والرتبية من جهة ثانية. هذه ترتك تأثريات 

اجلمارك، أو باّلقتصاد، أو متقابلًة. وكذا احلال بالنسبة للقانون. أّي قانون تضعونه سواء كان متعّلًقا بالنقل واملواصالت، أو ب
بالسياسّية اخلارجّية، أو أّي شيء آخر، ستكون له آثار تربويّة وأخالقّية. جيب أن يؤخذ هذا اجلانب من القانون بنظر اّلعتبار. 

ناس روح إذا وضعنا قانونًا يعّزز روح إطاعة القانون لدى الناس، فهذا شيء جّيد. وعلى العكس، إذا شّرعنا قانونًا خيلق لدى ال
مشاكسة القانون وعدم اّلكرتاث له، ولو بنحو غري مباشر، فهذا شيء مرجوح. تنّبهوا إىل هذا اجلانب: التأثري املتبادل بني 
احلقوق واألخالق. والتالزم بني القضايا احلقوقّية والقضايا األخالقّية. هذه أمور على جانب كبري من األمّهّية. هذا هو اجلانب 

 ضّية.النظرّي من الق
إىل جانب ذلك هناك البعد العملّي؛ أو اخلارجّي للقضّية، والذي جيب على السادة أخذه بعني اّلعتبار. أي إّنكم إذا كنتم 
تريدون مراعاة األخالق اإلسالمّية يف قوانينكم من املناسب أن تكون لكم جلساتكم األخالقّية واملعرفّية، فهي ختّفف عن 

ات اليت تتكالب عليه يف غمرة العمل. يف أتون هذه األعمال واملهام التنفيذيّة، جيب على اإلنسان اإلنسان وتفرغه من التعقيد
الرتّفع إىل السماء وإىل اهلل وإىل السمّو، والتخّفف من األثقال، ومن مّث العودة إىل العمل. كّلما كانت مسؤولّياتنا أكرب، كانت 

 اجللسات األخالقّية واملعنويّة.حاجاتنا أكرب. "األغىن هم األحوج"، إىل هذه 
النقطة األخرى؛ هي أّن اجمللس حمّل للحوار، ومستوى احلوارات يُفرتض أن يكون عالًيا. ما أروم التأكيد عليه وذكره لكم مجيًعا 

قت للّرد أو اجلواب، هو أن ترفعوا روح حتّمل الكالم املعارض يف اجمللس. استمعوا مّث رّدوا باألدّلة والرباهني. وإذا مل يكن لديكم و 
فال متنحوا أصواتكم لذلك الرأي وّل تعملوا به. إذن جيب التنّبه إىل رفع مستوى التحّمل يف اجمللس، وأيًضا أن ّل تكون اآلراء 

 والتصرحيات بدافع اللجاجة. ذكر هذه املسألة سهل طبًعا، لكّن العمل هبا صعب.
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عّية احلكومة اجلديدة. أنتم يف جهة واحلكومة يف جهة. أنتم مشّرعون واحلكومة النقطة األخرى؛ من املفرتض أن تديروا البلد مب
منّفذة. جيب أن تعملوا سويًّة. اجعلوا أساس عملكم املماشاة واملداراة وروح التعاون. ينبغي أن ّل تسمحوا لألمور أن تصل إىل 

 درجة املماحكات. الناس عادًة متتعض حقاا من املماحكات.
؛ هي قضّية ثقافة اّللتزام بالقانون يف البالد. حنن حباجة حقاا إىل أن يكون القانون مؤّشًرا وحموًرا وفصل اخلطاب يف  وقضّية أخرى

كّل شؤون البلد. لو التزمنا القانون حقاا فسوف يساعد هذا األمر مساعدًة حقيقّيًة على مرونة حياة الناس. إنّه بالضبط  
تقاطع الشوارع. ّلحظوا كم ختلق من املشاكل عدم مراعاة هذه املسألة. راعوا القوانني حّّت ّل  كاملصابيح اخلضراء واحلمراء عند

حتدث كلّ هذه املشاكل. ّلحظوا، هذا مثال واضح نواجهه يومًيا، ولذلك غالًبا ما يراعيه الناس ويلتزمون به. والقوانني يف كّل 
ت األمور مرنًة وسهلة. وإذا حّل عدم اّللتزام بالقانون، أحدهم يقول مكان على هذه الشاكلة. إذا جرت مراعاة القوانني كان

هذا القانون يضّيع حّقي، وهذا القانون كذا، وذاك كذا، اختّلت األمور واألعمال. فعلى اجلميع احرتام القانون. وأقول لكم إّن 
ل إىل عموم اجملتمع. وإذا مل تلتزموا أنتم النخبة هذه احلالة، كغريها من احلاّلت، اليت ينبغي أن تنتشر ثقافتها بني النخبة لتص

 وننا.بالقانون، فال تتوّقعوا من عموم اجملتمع اّللتزام به. نّدعي أنّنا خنبة سياسّية أو علمّية، لكّننا ّل نكرتث للقانون يف أمورنا وشؤ 
بل أيًضا على تطبيق القانون. أي أن ّل ويف خصوص هذه القضايا اجلارية، فقد كنت مصراا وّل أزال وسأبقى مصراا يف املستق

نتجاوز القانون حّّت خطوة واحدة. قانون بالدنا هو قانون اجلمهوريّة اإلسالمّية. وّل شّك بأّن النظام والشعب لن خيضعوا 
إن مل  –م األصدقاء للتعّسف وملنطق القّوة مهما كان الثمن. اجلهة املقابلة لاللتزام بالقانون واّلنقياد له هي الدكتاتوريّة. ليعل

وهم يعلمون أنّه يوجد يف قعر أرواحنا مجيًعا ميل إىل الدكتاتوريّة، وعلينا قمع هذا امليل. وكما قلنا جيب علينا  –يكونوا يعلمون 
إذا مل يكن ترويض هذا املتحّجر القابع يف داخلنا دوًما مبطرقة القانون والدين والتعّبد. وإذا مل نعاجل أنفسنا، كان العالج صعًبا. 

 هناك انقياد للقانون، ستربز الدكتاتوريّة رويًدا رويًدا. الدكتاتوريّة تظهر هبذه الصورة يف اجملتمعات.
مركوزًة على البالد  –يف ممارستهم للعملّية التشريعّية وسّن القوانني  –والنقطة األخرية. هي أن تكون نظرة النّواب احملرتمني 

بيد أّن تلك املصاحل جيب أن تكون ضمن  –ّل شك يف ذلك  –كيد مالحظة مصاحلهم ومنطقتهم برّمتها. بالطبع، جيب بالتأ
منظومة النظر لعموم البالد، وإّّل إذا تقّرر أن يعمل نائب الشرق للشرق حّّت لو كان ذلك على حساب الغرّي وضّد الغرب، 

أو للجنوب معناه أن يشرك حاجة منطقته اليت يعرفها  فلن تكون هذه حالة مقبولة. أن يكون الشخ  نائًبا للشرق أو للشمال
عند سّنه للقوانني، ّل أن يشرّع القانون ألجل تلك املنطقة فقط. القانون للجميع، هذه هي النظرة العاّمة للبالد عند عملّية 

 تشريع القوانني.
ار. عليكم أنفسكم أن تتفطّنوا إىل هذه النقطة وهناك أيًضا قضّية اإلسراف والتبذير. اإلسراف يف التكاليف، واإلسراف يف األسف

 .31وّل تسمحوا جمللس الشورى اإلسالمّي باخلروج عن حالة الورع والزهد. ينبغي اّلهتمام هبذا احلالة جبدّ 
 من مجلة التوصيات، اليت سبق أن أوصيت هبا األعّزاء نّواب اجمللس أحيانًا، وكذلك مسؤويل احلكومة، هي أن ّل ترتكوا قراءة
 القرآن. اقرأوا القرآن حتًما. يف كّل يوم، ولو مبقداٍر قليل، ولو مبقدار صفحة واحدة يومياا، بتدبّر ودّقة. ما نصّر عليه هو أن ّل

ا. وأعتقد أّن الصحيفة السّجاديّة املباركة من أفضل كنوزنا يفقد األعّزاء صلتهم بالقرآن.  والدعاء. الدعاء أيًضا شيء مهّم جدا
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ة لو استطعنا اّلنتفاع منها. تواصلوا مع أدعية الصحيفة السّجاديّة واستأنسوا هبا فكّل واحد منها باب، وعامل خاّص، املعنويّ 
 .32وحبر يعّلم اإلنسان املعارف، ويرّقق قلبه، ويعّلمه اخلشوع

 

 .ب. السلطة التنفيذيّة1

حتّققه احلكومة إّّنا هو جناح للنظام اإلسالمّي، وإذا ما أصاب احلكومة هي الناشط احلقيقّي على امتداد ساحة البالد، وأّي جناح 
احلكومة، ّل مسح اهلل مخول أو توّقف أو إخفاق يف أعماهلا املتعّددة، فسُيعّد ذلك إخفاًقا وفشاًل ألصل النظام. وهذه حقيقة 

مّنا القول إّن حكومتنا فاشلة يف خططها غري ذات أبعاد متعّددة، إذ يتعّذر الفصل بني النظام واألدوات التنفيذيّة له. وّل يصّح 
 .33أّن نظامنا فاعل وناجح، فنجاحات النظام إّّنا تتجّلى يف النجاحات اليت حتّققها احلكومة، باعتبارها مرفًقا رئيًسا إلدارة البالد

 
احلكومّية مع الناس ومع الذين يراجعوّنم من األشياء الفائقة األمّهّية، أن يتعاطى املسؤولون مبراتبهم املختلفة داخل األجهزة 

ببشاشة. الناس ُيسّرون من حتسُّس املسؤولني آلّلمهم، واغتمامهم وحزّنم ألجلهم. ّل شّك بأّن عليهم أن يسعوا أيًضا وبقدر 
ة، أو اخلدماتّية، أو سواء يف اجملاّلت التعليميّ  –اإلمكان، وأن يستجيبوا حلاجاهتم. أنتم املسؤولون احملرتمون يف خمتلف اجملاّلت 

اعلموا أّن هذه اخلدمة اليت تؤّدوّنا،  –الصناعّية، أو الزراعّية، أو الثقافّية، الصّحّية والعالجّية، أو العسكريّة واألمنّية وغري ذلك 
به، كّل خدمة أجرها ليس فقط ذلك الراتب الذي تتقاضونه من األجهزة احلكومّية؛ أجركم عند اهلل. اعلموا أّن كّل عمل تعملون 

 .34تقّدموّنا للناس، هي عند اهلل تعاىل حمفوظة ومدّونة. عندما تعملون هبذه الروحّية، لن تتعبوا من العمل
 

بالنسبة للتوّجهات العاّمة والرئيسّية يف احلكومة، أوصي حبفظ هذه التوّجهات بقّوة، وحبّدة وحبمّية. ّل تعرضوا عن هذه 
التوّجه األخالقّي، التوّجه العداليّت، التوّجه اخلدمايّت، التوّجه حنو مواجهة ومقارعة اّلستكبار التوّجهات: التوّجه الدييّن، 

 واملتجرّبين يف العامل. لقد أّدى ّنّو الشعب املتزايد يومياا على صعيد الفهم والقراءة والبلوغ السياسّي إىل طلب هذه األمور أكثر.
ر أوضح وأنصع ومطلوبًة أكثر من السنوات املاضية، ومن أوائل الثورة. لقد رأى الشعب لقد باتت اليوم قضّية مقارعة اّلستكبا

اليوم الكثري من األمور رأي العني، اختربوها بشكل واضح؛ لذا تبلورت لديهم الكثري من املسائل. قضّية تأمني اخلدمات هكذا، 
 .35ذه توّجهاتكم األساسّية؛ فال ختسروها وّل ترتكوهاقضّية اجملاهدة احلثيثة من أجل تقّدم البلد كذلك؛ جيب أن تكون ه

إحدى األمور اليت جيب أن تعىن هبا الدولة يف توّجهاهتا، مسألة تسهيل احلياة على الّناس. هذا عنوان مهّم، حبيث إّن اإلنسان 
مة، احلكومة اإللكرتونّية مثاًل، إذا أراد أن يوّسع فيه، فسنرى أّن الكثري من اّلحتياجات اّلقتصاديّة، الكثري من أعمال احلكو 
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وصوًّل إىل قضّية تفعيل دور القرى، احلّد من اهلجرة، هذه مجيعها تنضوي حتت عنوان تسهيل حياة الّناس، كي يتمّكنوا من 
 .36العي  براحة، يتمّكنوا من العي  بأمان. هذا العمل سيرتك أثًرا يف اجملاّلت املختلفة

 

  .ج. السلطة القضائّية1

أن السلطة القضائّية هو أن تبعث نور األمل يف قلب املظلوم، يف أّي مكاٍن يف هذا البلد، لكي يراجع السلطة القضائّية إّن ش
ويأخذ حّقه. واليوم الذي نصل فيه هلذه النقطة، هو يوم حتّقق القضاء اإلسالمّي. على اجلميع أن يشعروا بأّن إحقاق احلّق 

. إّن الشرط األول هو صالبة واستقالل السلطة القضائّية، واستقالل القاضي، وعدم تغلغل وإبطال الباطل، يتحّقق بال حتّيز
 .37التّيارات السياسّية، وعدم تدّخل األجهزة األخرى يف عمل السلطة القضائّية

 
واّلعتداء والفساد وأمثاهلا. يف كّل نظاٍم أو اجتماع تُعّد السلطة القضائّية حمّل حّل وفصل النزاعات، وإحكام العدل مقابل الظلم 

 فمن أجل أن توّفق السلطة القضائّية لتحقيق هذا اهلدف، فإّّنا حتتاج إىل أمَرين:
أحدمها القّوة واّلقتدار ]...[ السلطة القضائّية تنال قّوهتا وتصل إىل اقتدارها باّلستحكام الداخلّي، وبإعداد وتأهيل وتشغيل 

ضلة واألمينة والكفوءة؛ وبوضع القوانني الصحيحة واإلشراف املناسب، وباّلستفادة من التطّورات الطاقات البشريّة املناسبة والفا
من اّلستفادة من  –كما ذكرت مراًرا   –املختلفة فنّ ياا وتنظيمياا؛ وباّلستفادة من كّل العامل، يتحّقق هذا اّلقتدار. إنّنا ّل خنجل 

لٍة أو أّي نظاٍم قضائّي يف العامل لديه نقاط جّيدة ومضيئة يف عمله وسنتعّلم منه. اآلخرين. إنّنا سنستفيد من كّل شعٍب أو دو 
لكّننا ّل نتطّلع إىل أّي أسلوٍب أو كالٍم من هنا أو هناك بأعنٍي مغمضة فهذا خطأ. السعي الكثري واإلبداع املستمّر جيلب 

الضعف واملشاكل والعقد العمياء من أجل أن يتخّلصوا منها  اّلقتدار. فعلى مسؤويل السلطة القضائّية أن ينظروا ليكتشفوا نقاط
 ..[باإلبداع ].

والثاين الثقة، حيث ينبغي أن يشعر الناس بالّثقة جتاه هذه السلطة ]...[ سيتّم حتقيقه من خالل بسط العدالة والعمل الدقيق 
يف إجراء العدالة حتصل الثقة. لو أردنا أن يكون للعدالة  واحلكيم بالقانون. فعندما يرى ]الناس[ أّن السلطة القضائّية تلتزم بقوهلا

 يف السلطة القضائّية مساًرا دائًما وعاماا وشاماًل، فينبغي حتكيم التقوى والنظرة احلياديّة جتاه القضايا الصغرى والكربى اليت تردّ 
لة التشكيك بالسلطة ]...[ التشكيك إىل السلطة القضائّية ]...[ هناك شيء يضاّد هذه احلالة، وهو أن خيلق البعض حا

باألنشطة يضّيع اجلهود. يشاهد املرء يف هذه األيام الطعن بإحصاءات السلطة التنفيذيّة وبيانات وإحصاءات السلطة القضائّية، 
 .38سوإلقاء الشبهات بشأن اإلجنازات اإلجيابّية واألنشطة اجلّيدة للسلطة التشريعّية واجمللس؛ وهذا ما يسلب ثقة النا
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 .د. مجلس صيانة الدستور1

إّن جملس صيانة الدستور يُعّد مبثابة صّمام األمان للنظام اإلسالمّي ]...[ هو أحد مؤّسسات نظام اجلمهوريّة اإلسالمّية ولكّنه 
أمّهّية أقّل، ليس كسائر املؤّسسات، حّّت يُقال بأّن املؤّسسات واألجهزة واجملاميع خمتلفة، فبعضها أهّم، والبعض اآلخر حيظى ب

وجملس صيانة الدستور هو واحد من تلك املؤّسسات، كاّل؛ فلمجلس صيانة الدستور مكانة إذا ُكتب له النجاح، فلن يتعّرض 
هذا النظام إىل خماطر اّلحنراف عن الدين، وهذا ليس بالشيء القليل، وّل ميكن قياسه على بقية املظاهر. فمجلس صيانة 

الذي يأيت  –النظام اإلسالمّي عن خّط الدين واإلسالم، وحيول أيًضا دون اخلروج عن الدستور  الدستور حيول دون احنراف
فالدستور يُعّد مبثابة العمود الفقرّي ويف احلقيقة هو مركز السلسلة العصبّية  –بالدرجة الثانية يف األمّهّية، إّّل أنّه أيًضا مهّم 
ة ّل يسمح ملؤّسسات النظام باّلحنراف عن الدستور، فال يسمح باملصادقة على ما للنظام، وهو املعيار والضابطة، وجملس الصيان

خيالف الدستور والقوانني ويقف أمامها. فمثل هذه املؤّسسة اليت حتظى هبذا املستوى من األمّهّية جديرة باحملافظة على هيبتها 
أن يدركوا أّن عدم احرتام وهتك  –اب واإلعالمّيني من الكتّ  –وعظمتها وحرمتها وكرامتها. وعلى من هم خارج هذه املؤّسسة 

حرمة جملس صيانة الدستور واّلعرتاض عليه ليس باألمر اهلنّي، وّل ميكن قبوله أو حتّمله. بالطبع، إّن مسؤولّية جملس صيانة 
ا، وّل بّد من إجنازها مبنتهى الدّقة ومالحظة احلّد األكرب من العدل واإلنصا ف ]...[ ينبغي أن ّل ُيشاهد الدستور خطرية جدا

انعدام للعدل حّّت مبقدار حّبة اخلردل، وّل بّد أن يراقب أعضاء جملس الصيانة ويدّققوا يف عمل السادة املراقبني وما يفعلونه 
 .39باسم جملس صيانة الدستور

السلطة التشريعّية، وعلى جملس إّن من حّق الشعب على جملس صيانة الدستور أن ّل يسمح لذوي النوايا السّيئة بالوصول إىل 
صيانة الدستور أن يؤّدي حّق الشعب، ومينع من يريدون السوء هلذا الشعب وهلذه الثورة ولإلمام اخلميين من الدخول إىل السلطة 

 التشريعّية لبلد اإلمام.

 . دولة االقتدار2

الشديدة، ويُثبت النظام فيها قدرته على الثبات واّللتزام وهي نتاج دولة القانون؛ حيث تصمد الدولة يف مواجهة التحّديات اخلارجّية 
ألطروحة. مببادئه واستقاللّيته. فاّلقتدار العلمّي، والتقيّن، واّلقتصادّي، والسياسّي، والعسكرّي، كّل هذه تُعّد مظاهر قّوة النظام وجناح ا

 ممّا ميّكن القيادة من اإلصرار على اّلنتقال إىل املرحلة التالية.

ا للبلد. وهذه العّزة الوطنّية ليست جمّرد كالم، إّّنا هلا ترمجتها العملّية يف كّل جماّلت حياتنا.الع  ّزة الوطنّية مهّمة جدا
 معناها أن تعتمد احلكومة والنظام على شعبه ومجاهريه. العّزة الوطنّية في إدارة البالد،

حتصل حينما يصل البلد إىل اّلكتفاء الذايّت ويكون قادًرا إىل درجة أنّه إذا احتاج شيًئا  العّزة الوطنّية في القضايا االقتصاديّة،
 من العامل يأخذه، وحيتاج إليه العامل يف الوقت نفسه فيأخذ منه ما حيتاج إليه. أي ّل يكون البلد مغلوبًا ومقهوًرا.

الشيء  –الباحث والعامل أن خيوض غمار العلم وحيّطم حدوده هي أن حياول الشاّب اجلامعّي و  العّزة الوطنّية في مجال العلم،
وأن ينتج العلم. الذين بلغوا بالعلم هذه املراتب كانوا بشًرا، إن مل نقل  –الذي أمسيناه النهضة الرقائقّية )الربجمّية( وإنتاج العلم 
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قرون من املاضي العلمّي املتأّلق يف التاريخ، وجيب أن إّّنم أقّل مّنا من حيث معّدل املواهب والذكاء، فهم ليسوا أكثر مّنا. لدينا 
 نستطيع اليوم أيًضا إنتاج العلم وإجياده واكتشافه فيكون لنا نصيبنا الوافر يف الصرح العلمّي يف العامل. هذه هي العّزة.

عه باستقالل الرأي. على ويف تعاطيه مع البلدان األخرى واحلكومات والقوى املختلفة تكمن يف متتّ  عّزة الشعب في السياسة،
 احلكومة وعلى النظام أن يظهر أمام القوى األخرى حبيث ّل تتمّكن هذه القوى من فرض إرادهتا عليه يف أيّة قضّية.

هي أن يلتزم الشعب بتقاليده ويرى هلا قيمة وّل يقّلد الثقافات األجنبّية املهامجة. ولألسف  العّزة الوطنّية في المجال الثقافّي،
غرق بلدنا قبل الثورة وطوال مائة عام أو يزيد أمام هذا الطوفان وهذه األمواج املدّمرة من الثقافة الغربّية، وما نزال نتحّمل  فقد

آثار ذلك، وما نزال نعاين من التبعات إىل يومنا هذا. العّزة الوطنّية هي أن حيرتم الشعب تقاليده وأعرافه، ويفخر هبا، وّل يهتم 
قولون له إّنك رجعّي. تفعل بعض البلدان األوروبّية اليوم أفعاًّل، لو عرضت على إنسان عاقل سوّي طبيعّي ملا لآلخرين حني ي

بدر منه سوى الضحك واّلستهزاء. نقول: ملاذا تفعلون هذا؟ يقولون: هي تقاليدنا! ملتزمون بتقاليدهم البالية القدمية. وإذا 
هبا، يستهزئون هبم ويطعنون فيهم. كاّل، اّلّنزامّية على الضّد من العزّة الوطنّية.  احرتمت الشعوب األخرى تقاليدها، والتزمت

تتحّقق العّزة الوطنّية حينما ّل ينهزم الشعب إزاء ثقافة اآلخرين. هذه هي العّزة الوطنّية، العّزة الوطنّية هلا ترمجتها ومعانيها 
 ومصاديقها يف جماّلت احلياة.
والتواصل مع الناس، تتجّلى العزّة الوطنّية يف أن حيظى مجيع أفراد اجملتمع باّلحرتام. "إّما أخ لَك يف  ويف أسلوب إدارة البالد

الدين أو نظري لَك يف اخللق". إذا كان الشخ  على نفس دينكم فهو جدير باّلحرتام، وحّّت لو مل يكن على نفس دينكم،  
جدير باّلحرتام والتكرمي. هذه حالة تنتج العزّة الوطنّية. هذه هي األبعاد  كان جديًرا باّلحرتام أيًضا. كّل إنسان يف اجملتمع

 املختلفة للعّزة الوطنّية اليت أوصى هبا اإلمام وأشار إليها وشّدد عليها.
لكّن وقد تقّدم النظام اإلسالم يف هذه األعوام الثالثني على أساس الثقة بالذات. طبًعا كانت هناك منعطفات وكبوات وّنوض، 

املسرية مل تتوّقف والشعب مل يتوّقف. وقد انعكست عّزة شعبنا اليوم يف العامل. إّنين ّل أوافق كالم أولئك الذين يتصّورون أّن 
شعبنا أصيب باهلوان يف العامل وسقط من األعني نتيجة التزامه مببادئه وأصوله، أبًدا، لدينا أعداء، وأعداؤنا جبهة مّتحدة تتّكون 

من بني البلدان اليت يعتقد هؤّلء  –ّخلّية وتعسفّية يف العامل. حينما ترى هذه القوى بلًدا خيرج من مدارها وفلكها من قوى تد
كبلد إيران الذي خرج عن مدارهم بالثورة اإلسالمّية حياولون جماهبته وضربه   –أّّنا أقمارهم اليت جيب أن تبقى تدور يف فلكهم 

كثرية. ليس معىن هذا إنّنا فقدنا عّزتنا، كاّل، يف قرارة قلوب هؤّلء الذين يعادون اإلسالم وقمعه وإذّلله ووسائل إعالمهم  
 واجلمهوريّة اإلسالمّية، مثّة احرتام راسخ لإلمام والشعب اإليرايّن.

ّزته الوطنّية يف سبيل شعبنا الكبري الذي نشأ على كلمات اإلمام وهديه، سبيله لبلوغ ذروة العلياء والتقّدم، هو أن حيافظ على ع
مجيع اجملاّلت. ميكن هلذا الشعب بلوغ ذروة العلياء. فالشعب إذا متّتع بالقّوة وأحرز الرقّي املاّدّي واملعنوّي، فسوف يتحّقق له 
ا األمن الكامل أيًضا؛ أي أّن هشاشته وضعفه سوف يزوّلن ولن يعود األعداء يطمعون فيه. إذا أراد شعبنا بلوغ األمن التام، وإذ
أراد أن ّل يتجّرأ األعداء على هتديده، فعليه السري يف هذا الطريق. إذا كان يريد التقّدم والعدالة فعليه السري يف هذا الدرب. 
اخلطر الكبري على بالدنا هو اّلنفصال عن الشعب، واّلنفصال عن القيم اإلسالمّية، واّلنفصال عن اخلّط املبارك لإلمام 

بالدنا. إذا مّت احلفاظ على هذه اهليكلّية املتينة اليت أوجدهتا الثورة فسوف ميكن ترميم الكثري من  اخلميين. هذه أخطار على
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املشكالت هنا وهناك على مّر الزمان. ّل تسمحوا بتحّطم هذه اهليكلّية املتينة، فإذا حتّطمت لن يعود باإلمكان معاجلة أّي جرح 
 .40. اهليكلّية املتينة للنظام اإلسالمّي، اليت عّلمنا اإلمام إيّاها، جيب أن ُتصان وحُتفظمن اجلراح، ولن ميكن ترميم أيّة زاوية خربة

إّن شأن هذا البلد هو أعلى بكثري من أن يكون معدوًدا ضمن دول املرتبة الثانية يف العامل. جيب أن يكون باملستوى األّول بني 
 .41قايّف، وقدراتنا الشعبّية، وثرواتنا الطبيعية، كّلها متلي علينا هذا األمرالّدول والشعوب. إّن سوابقنا التارخيّية، وتراثنا الث

مليونًا. وأنا العبد  75إّن التجربة املرتاكمة يف التشريع والتقنني ويف التنفيذ هي من النقاط الساطعة للبلد. عدد سّكان بلدنا 
 .42مليون نسمة 150كنه أن يستوعب أقول هنا إّنين أعتقد أّن بلدنا مع اإلمكانات املتوافرة لدينا مي
ّل توجد أيّة قّوة تستطيع أن تزعم أّن إرادهتا هلا تأثري على إرادة مسؤويل  يف هذا العامل الكبري اليوم، وبني هذه القوى الكربى،
اجلاذبّية يف نفوس هلا أكرب  –أي الصمود واّلستقالل والعّزة السياسّية  –البالد أو الشعب اإليرايّن. وهذه النقطة بالذات 

الشعوب. حني ترون أّن الشعوب حترتم الشعب اإليرايّن الكبري، فإّن اجلانب األكرب من هذا اّلحرتام يعود هلذا السبب. 
 .43اّلستقالل السياسيّ 

كثري من املشكالت قد نشأت يف { وهو أحد املعايري املهّمة. الَكْي َّل َيُكوَن ُدوَلًة بَ نْيَ اأْلَْغِنَياء ِمنُكمْ بالنسبة لالقتصاد ]...[ }
 العامل بسبب النظرة املاّديّة ملوضوع اّلقتصاد واملال والثروة. اإلسالم يعطي الثروة أمّهّيًة، ويعطيها قيمًة، ولكن من خالل الفطرة

سراف. جيب اّلستفادة اإلهلّية واملعنويّة. النظرة اإلهلّية واملعنويّة هي عدم وجوب استخدام هذه الثروة للفساد وخللق السلطة ولإل
 .44من هذه الثروة لصاحل اجملتمع

إّن إمكاناتنا اّلقتصاديّة عظيمة. لقد قلت ذات يوم أّن نسبة منامجنا وثرواتنا الكامنة واحلّساسة يف مقابل عدد سّكاننا هي أعلى 
كما أّن بلدنا هو كذلك تقريًبا على   –تقريًبا منها على صعيد الكرة األرضّية. فنسبة سّكاننا إىل سّكان العامل هي واحد يف املئة 

وهذا يعين أنّه من الالزم أن تكون ثرواتنا الطبيعّية واألساسّية واحد يف املئة، لكّنها يف بعض اجملاّلت  –مستوى الكرة األرضّية 
على صعيد املوقع اجلغرايّف تصل إىل ثالثة أو أربعة أو مخسة يف املئة. فمثل هذه اإلمكانات مهّمة وذات قيمة عالية ]...[ و 

واإلقليمّي األمر كذلك، فنحن واقعون يف مكاٍن حّساس. جناور حبرين ونصل بسهولة إىل املياه الدولّية ونقع يف منطقٍة حّساسة 
ا من هذه املنطقة احلّساسة  –بني الشرق والغرب أي بني آسيا وأوروبا  رق يؤّمن لنا الوصول إىل الش –فنحن ّنّثل جزًءا مهما

 .45والغرب. مجيع هذه ُتعّد امتيازات وهي من إمكانات البلد. وجيب أن نفّعلها، األمر الذي حيتاج إىل بذل اجلهود
حنن نطمح اليوم إىل حتقيق اّلستقالل اّلقتصادّي، ونطمح إىل حترير البلد من اّلعتماد على النفط، وحناول إجياد التدابري 

 .46ت واّلنعكاسات عند حصول أّي اخنفاض يف أسعار النفطالكفيلة بعدم ظهور مثل هذه اإلفرازا
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اعلموا أّن الفقر واملشاكل اّلقتصاديّة هي أشّد حربة يف أيدي أعدائكم وأعداء هذه الثورة والنظام. فينبغي التفكري هبذه القضّية 
 .47إشباع بطون الشعب]...[ إّن ما يقع على رأس أولويّاتكم هو احملافظة على روح األمل يف نفوس الشعب. وكذلك 

القّوات املسّلحة حبسب كالم أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم، هم حصون هذه األّمة والبالد. واحلصن ينبغي أن يكون قائًما 
دوًما وّل خُيرتق. فلو ُوجد هذا اّلستحكام، وقام احلّراس املتواجدون عليه مبهّمتهم وحافظوا على يقظتهم وحذرهم ورصدوا 

ت العدّو ومل يغفلوا عن أيّة زاويٍة فإّن األمن داخل احلصن سيبقى مستتباا؛ ويف ظّل هذا األمن ميكن للناس أن ينالوا دينهم حترّكا
ودنياهم. وهذا ما ّل ميكن بدون هذا األمن. فاحلفاظ على منعة القوات املسّلحة هو أصل دييّن ّل ميكن الغّض عنه. فعلى 

لقوات املسّلحة نفسها، احلكومات املتعاقبة وعلى الشعب أن يقّدم الدعم. فهذا احلصن ينبغي أن اجلميع أن يكونوا منتبهني، ا
يكون منيًعا. فللحصن يف كّل مكان معىًن. فأنتم حصون؛ اجلي  حصن من جهة، واحلرس حصن من جهة أخرى، وكذلك 

لّيات املعّينة هلم أن يلتفتوا إىل تلك اجلهة املتعّلقة هبم يف التعبئة، والقوى األمنّية، ومحاية املخابرات؛ فعلى اجلميع يف تلك املسؤو 
 .48احلصن وإىل ضرورة احلفاظ عليها

وفقا لإلحصاءات العاملّية فإّن سرعة تطّور النمّو العلمّي يف البالد هي عّدة أضعاف املتوّسط العاملّي، طبًعا، مازال هناك بَ ْون 
 .49نسيان هذه الوترية العلمّية املتسارعة واملباركة شاسع بيننا وبني ركب العلم، ولكن ّل ينبغي

شبابنا األعّزاء! إّن األشياء اليت جتعل بلدكم يف مصاف الدول العشر األوىل يف العامل أو الثمانية ليست قليلًة. ففي القطاعات 
الذين هم بأغلبهم  –والعلوم الفضائّية وغريها سرتون أّن علماء البالد  nano tecاملختلفة يف قطاع علوم احلياة وعلوم النانو 
قد متّكنوا من إيصال البلد إىل هذه النقطة حبيث يُقال يف هذا اجملال إّن إيران هي  –شباب مفعمون باحلماس واحليويّة والنشاط 

عشر؛ أي إّن هذا تطّور عظيم، وهو ميّثل موقعّيًة إحدى الدول الثمانية األوىل، يف العامل ويف ذاك اجملال هي إحدى الدول ال
 .50مهّمًة للبالد

أس إّن التحّضر، والعلم، والتقّدم املاّدّي مبعّية املعنويّة والتقوى والفضيلة واهلداية الدينّية، شيء مل جيّربه العامل. سنكون على ر 
 .51قائمة التقّدم ف ي العامل

الرأمسال األساسّي هو الطاقات البشريّة. وهذا ما ميتلكه بلدنا. فشبابنا هم يف حال التقّدم  يف قضّية تطّور العلم والتكنولوجيا. إنّ 
 .52يف هذا امليدان بروحّيٍة قويٍّة ولديهم إميان أّن مجيع األعمال اليت ُتعّد بناها التحتّية يف البلد هي من صنع أيديهم

 
ديًدا هلا. وخاّصًة بعد العصور احلديثة، من عصر النهضة إىل يومنا استخدام العلم ينبغي أن يكون من أجل أمن البشريّة ّل هت

هذا؛ وخصوًصا يف القرن األخري، فإّن الكثري ممّا ُأجنز على صعيد العلم بدل أن يكون لرفاهية وأمن البشريّة كان هتديًدا هلا؛ إّما 
وتعبئة جيوب الناهبني الدولّيني وأصحاب الشركات  أنّه كان هتديًدا للروح أو األخالق أو األسرة، وتشجيًعا على اّلستهالك،
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والكارتالت ومؤّسسوها. حنن نقول إّن العلم ينبغي أن يكون بدًّل من ذلك يف خدمة اإلنسان ويف مصلحة أمنه ورفاهه ويف 
 .53خدمة الروح والنفس

النُّخب، فإنّنا حتًما نكون قد فعلنا ذلك يف أكثر اعتقادي الراسخ هو أنّنا لو صرفنا الرساميل على قضّية العلم والتقنّية وتربية 
 األعمال أولويًّة. فالتطّور العلمّي وبتبعه التطّور التقيّن سيتيح للبلد والشعب هذه الفرصة وهذه اإلمكانّية من أجل حتقيق اّلقتدار

 .54ة وهذا ما نعتمد عليهاملاّدّي واملعنوّي. وهلذا إذا كانت نظرتنا إسرتاتيجّيًة فإّن للعلم مثل هذه األمّهيّ 
اجلهاد بالنفس هو أن تضّحوا بأوقات ترفيهكم وراحة أجسامكم وتعرضوا عن ذاك العمل الذي يدّر الكثري من املال واملدخول 

وتقضوا وقتكم يف هذا احمليط العلمّي والبحثّي حّّت تستنبطوا حقيقًة علمّيًة حّيًة وتقّدموها   –وبقول األجانب مصنع املال  –
 .55قة ورد إىل جمتمعكم؛ هذا هو اجلهاد بالنفس. وقسم صغري منه هو اجلهاد باملالكبا

على شبابنا أن جيعلوا مهمهم حبيث يصبح بلدهم بعد مرور حوايل عقَدين من الزمن مرجًعا علمياا لعلماء العامل، وهذا ما يتطّلب 
بذلك استفادًة جّيدًة من املوارد واإلمكانات املوجودة يف البلد.  مّهًة مضاعفًة وعماًل مضاعًفا يف ميدان العلم واألحباث ليستفيدوا

 .56وعليهم أن يستفيدوا إىل أقصى حّد من كّل ما ميكن أن يبين بلدهم يف املستقبل أو حيّقق الرفاه يف احلياة العاّمة للشعب
من الوصّية بالعلم الذي يُعّد أساس عملهم.  إّنين أرى الوصّية باخلشوع والذكر والتقوى والسعي للتقّرب إىل اهلل، أوجب للطاّلب

سواء يف  –فلو ُوجد العلم ومل يكن هناك من تقوى فإّن هذا العلم يكون بال فائدة، بل يكون مضراا أحيانًا. كان لدينا علماء 
إّن روح املعنويّات أمر مل يستفيدوا من هذا العلم أو يفيدوا فحسب، بل أصبحوا وباًّل ووزًرا. ف –العلوم الدينّية أو يف غريها 
 .57ضرورّي يف قالب العلم والعاملِ 

وهو عبارة عن  –ولعّله ّل زال موجوًدا يف بعض األذهان إىل اليوم  –هناك وهم َخِطٌر موجود يف األذهان، كان قد ُحقن فيها 
من جانب آخر. فقد كان البعض وهم التقابل والتضاّد بني العي  بعقالنّية والتنمية من جانب، والعي  بروحانّية وأخالقّية 

يعتقد أنّه إذا كان اجملتمع يريد أن يعي  بعقالنّية وعمالنّية وحتّرك وتسارع يف طريق التطّور فال بّد أن يبتعد عن األخالقّيات 
خالقّية فال بّد أن واملعنويّات والدين واهلل! وأنّه إذا أردنا أن نلتزم باألخالق واملعنويّات ورعاية الضوابط واحلدود الدينّية واأل

نصرف النظر عن تقّدم البالد، وأّن نغّض النظر عن احلياة العقالنّية! لقد كان هذا التوّهم موجوًدا. وكان هلذا الظّن الذي هو 
ين ظّن باطل دّلئل تارخيية ومربّرات حبسب علم اّلجتماع. إّن ما نريد أن نؤّكد عليه هو أن اجلمهوريّة اإلسالمّية وحاكمّية الد

واإلسالم قد أبطلت هذا التوّهم. فنحن نريد، ونقدر على العي  بعقالنّية ومنطقّية وعلمّية وتقّدم، يف نفس الوقت الذي 
نتمّسك فيه بقيمنا األخالقّية وإمياننا الدييّن ونستمّر على العمل بالفرائض ومقتضيات احلياة الدينّية؛ ّل بل نتقّدم يف هذا 

 .58هو دين املعنويّات هو دين العلم أيًضا اّلجّتاه. فاإلسالم الذي
 

                                                           
 .6/10/2010كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ   53
 املصدر نفسه. 54
 املصدر نفسه. 55
 .21/3/2010كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ   56
 .12/10/2011كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ   57
 .29/3/2010كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ   58



26 
 

وّل خَيَْشْوَن َأَحًدا ِإّلَّ ﴿ اذهبوا إىل األعمال اليت ّل ميكن أن تتحّقق، حّت تتحّقق. قّرروا محل األعمال الثقيلة حّت تتمّكنوا،
 .59﴾اهللَ 

وإذا استطاع التوّفر على العلوم والتقنّية إن كان هذا البلد قد استطاع حتقيق جناحات ف ي ميادين التحّرك والتقّدم املاّدّي، 
والصناعة، وإذا استطاع أن تكون له سياسة دولّية ودبلوماسّية قويّة، وإن كان قد متّكن من إدارة اقتصاد اجملتمع، وإن كان قد 

طاع اّلستفادة من متّكن من استثمار مصادر الثروة اهلائلة حتت األرض وفوقها، من مناجم وزراعة وما شاكل، وإذا كان قد است
 ّي، أراضيه اإليرانّية الواسعة واملتنّوعة وموقعه العسكرّي املهّم، وباختصار إذا كان قد استطاع مواكبة معايري التقّدم العاملّي واملدن

ءة. وستكون فسيكون البلد واحلكومة األوىل الت ي استطاعت اكتساب التقّدم املاّدّي حتت أنوار مصابيح الفضيلة واملعنويّة الوّضا
ا ف ي التاريخ، وهو ظاهرة حتمل الكثري من النذر وحتذيرات للحضارة الغربّية. إذا بّرزمت دور  هذه حضارة جديدة. هذا نادر جدا

 .60رجال الدين ف ي هذه املنظومة فسوف تقّدمون خدمًة عظيمًة للمدنّية واحلضارة
لزمن قد تبّدل. فقد انقضى ذلك اليوم الذي كانت القوى قادرة على هتديد ليعلم اجلميع واعلموا أنتم أّيها الشباب األعّزاء أّن ا

شعوب هذه املنطقة كما حيلو هلا وحتقريها؛ وكّلما أرادوا يأتون بقّواهتم وميارسون الضغوط. فشعب إيران اليوم قد ُعرف يف العامل  
اإلعالم اليت ميتلك أعداؤنا منها ألف ضعف ممّا كّله أنّه شعب مقتدر. والقضّية ليست قضّية املال وّل السالح وّل وسائل 

ّنتلكه؛ القضّية هي قضّية اإلميان والعزم الراسخ والبصرية وإدراك الشعب لشأنه وموقعّيته وحّقه. لقد تكّشفت أيادي القوى 
هم وزعمهم بأّن الرأي العاّم املستكربة. ومع كّل الدعاية اليت يقومون هبا وبكّل هذه الوسائل اإلعالمّية احلديثة املوجودة يف أيدي

بني الشعوب أكثر فأكثر،  –وعلى رأسهم أمريكا  –العاملّي يف قبضتهم، فإنّه يوًما بعد يوم تتسافل مسعة هذه القوى 
ويُفتضحون أكثر، وتتبلور أكثر قدرة صمود الشعوب وّنضة القوى الشعبّية. فاملستقبل لكم وهو متعّلق بكم. واّلقتدار احلقيقّي 

 .61شعب إيران ومتعّلق بشعب إيران؛ وّل ميكن ألّي أحد أن يصرفه عن هذا الطريق الذي انتهجهحّق 

 دولة العدالة اّلجتماعّية: اليت يتمركز السعي فيها والتحّدي يف تطبيق النظم اإلسالمّية يف إدارة الدولة ومجيع قطاعاهتا.

أقول لكم إّن تكريس العدالة اّلجتماعّية أصعب من احلفاظ على الدميقراطّية، وسائر املهّمات يف اجلمهوريّة اإلسالمّية. إّّنا 
ا. وّل نقول إنّنا استطعنا إىل اليوم تكريس وحتقيق العدالة اّلجتماعّية بشكل كامل، ّل، ّل تزال املسافة بعيدة  عملّية صعبة جدا

ا. ّل تزال  املسافة كبرية بني العدالة اليت أرادها مّنا اإلسالم، وما هو موجود اليوم يف جمتمعنا؛ بيد أّن املسرية حنو العدالة جدا
 اّلجتماعّية مل تتوّقف وهي مستمّرة وتتصاعد يوًما بعد يوم. التحّرك باجّتاه العدالة اّلجتماعّية أشّد حالياا من األعوام والدورات

ق املهّمة للعدالة اّلجتماعّية التقسيم والتوزيع املناسب للفرص يف البالد. يف األنظمة الغافلة عن حقيقة املاضية. من املصادي
كلما مضى   العدالة اّلجتماعّية جيري التشديد على طبقة خاّصة وعلى مناطق خاّصة من البالد، ولكن يف اجلمهوريّة اإلسالمّية

جند أّن هذا املعىن يتكّرس ويقوى أكثر. فالقرى تندرج ضمن مناطق املراقبة  –ًما عا 32و قد مضى حلّد اآلن  –الزمن وتقدمنا 
واّلهتمام، وكذلك املدن النائية. كّل هذا البناء للمساكن يف القرى واألرياف، وكّل هذا املّد للطرق حنو املدن البعيدة والقرى يف 

للشرب واهلاتف  يل الطاقة الكهربائّية واملياه الصاحلةالبالد. طرق التواصل، واّلّتصاّلت على اختالف أشكاهلا، وتوص
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وإمكانّيات احلياة. كّل هذه األمور مّت توزيعها يف خمتلف أحناء البالد. هذه األسفار والزيارات اليت يقوم هبا املسؤولون 
 من الدرجة الثانية، ويرون للمحافظات واملدن، وبعض هذه املدن البعيدة مل يكن أهاليها يتصّورون يوًما أن يشاهدوا مسؤوًّل 

اليوم أّن مسؤويل البالد رفيعي املستوى يزوروّنم. هذا شيء على جانب كبري من األمّهّية والقيمة. حينما يذهب املرء إىل هناك 
لة ويشاهد املشكالت فسوف تتوّفر احملفزات ملعاجلة املشكالت، وهذا هو حتقيق العدالة اّلجتماعّية. حنن نسري باجتاه العدا

 .62اّلجتماعّية
إّن شعار العدالة جيذب الشعب؛ شعار اّلبتعاد عن صنع الوجاهات هو شعار مطلوب للّناس وجّذاب ]...[ أو شعار مقارعة 
اّلستكبار، أو شعار بساطة العي ، أو شعار العمل والسعي وخدمة الّناس؛ هذه أشياء حيّبها الشعب ويريدها. إّن جمتمًعا وبلًدا 

سيطلب هذه األمور من مسؤوليه: املطالبة بالعدالة، املطالبة باإلنصاف، املطالبة باخلدمة، املطالبة بالعالقة الوطيدة  وشعًبا واعًيا
ه مع الشعب، املطالبة بالدين، اّللتزام بالقيم الدينّية، اّللتزام بالشرع. هذه أمور يطلبها الشعب وحيّبها. وأنتم حبمد اهلل رفعتم هذ

 .63الناس وأقبلوا عليها؛ اغتنموا هذه الفرصةالشعارات، فرضيها 
أخذ موقعه ومكانته يف العامل. هذه ثالثة أركان  –التوحيد، وكرامة اإلنسان، والعدالة اّلجتماعّية  –أعّزائي! هذا الكالم اجلديد 

خصّياتنا وسلوكّياتنا حنن املسؤولني رئيسّية. علينا أن نعترب كّل ختّلفاتنا يف هذه األركان الثالثة ختّلفات حقيقّية. كّلما ابتعدت ش
عن السلوكّيات التوحيديّة، واخنفض مستوى احرتامنا حلياة الشعب، وشخصّيته، وهويّته، وعّزته، ومبقدار ما مل تعاجل الفواصل 

ّكز كّل جهودنا على الطبقّية، ومل تتابع العدالة اّلجتماعّية يف البالد باملعىن احلقيقّي للكلمة، فسيكون هذا ختّلف. ينبغي أن ترت 
تاليف حاّلت التخّلف. وهكذا ينبغي أن تكون أجواء اجملتمع. هذا هو السبب الذي جيعلين أحّذر أحيانًا بعض األشخاص من 
مسؤولني أو سواهم. أعتقد أّن العمل ألجل حتقيق العدالة اّلجتماعّية وردم الفواصل الطبقية هو أكرب وأهم مسؤولّياتنا. أهّم 

 .64يوم هي أن نستطيع ملء اهلّوة الطبقّية بني الفقري والغينّ قضايانا ال
 

إّن معيار العدل ومؤّشره هو العمل بالقانون. إذا تطابق عمل الفرد أو اجلماعة مع القانون لكان ذلك عدًّل، وإذا احنرف العمل 
قد يكون يف منظومتنا القانونّية بعض  عن القانون كان غري عادل. والقانون يف النظام اإلسالمّي هو قانون إسالمّي. بالطبع،

القوانني اليت ّل تتطابق مع أحكام اإلسالم مائة باملائة، أو بعض القوانني املتبقّية من املاضي، أو قوانني أخرى، هذه جيب 
 .65إصالحها

ما نريد أن نصل إليه هو النظريّة اإلسالمّية يف باب العدالة. بالطبع، يكون ذلك برؤية جتديديّة ابتكاريّة ُتراَجع فيها املصادر 
ّية املختّصة هبا. إّن توّجه الرؤية اإلسالمّية إىل العد الة اإلسالمّية وُتستخرج من منت املصادر اإلسالمّية، يف األطر العلمّية والفنّ 

مع توّجه النظم والنظريّات الغربّية. ففي اإلسالم تنشأ العدالة من احلق. وباإلضافة إىل هذا يوجد يف العدالة "الوجوب"،  خيتلف
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أي إّن التوّجه حنو العدالة يف اإلسالم يُعّد وظيفًة إهلّيًة. يف حني أّن األمر يف املذاهب الغربّية ليس كذلك. ويف مجيع هذه 
 .66إىل العدالة نظًرا بنيوياا وأساسياا ومبنياا على القيم األصولّية كما هو احلال يف الدين واإلسالماملذاهب مل يكن النظر 

حنن نسعى حنو العدالة يف حّدها األكثرّي، نريد أن ّل يكون هناك أّي ظلم يف اجملتمع وللوصول إىل هذه املرحلة يوجد مسافة 
 .67طويلة، هلذا جيب السعي من أجل ذلك

تكون مقولة العدالة حّيًة دائًما وحاضرًة يف الساحة، بني النخب واملسؤولني والناس وخصوًصا األجيال اجلديدة حيث  نريد أن
 .68جيب أن يكون عنوان العدالة وقضّية العدالة كعنوان قضّية أساسّية

 
تأمني مستقبل سعيد  –وكّل األجيال اآلتية أنا وأنتم وكّل واحد مّنا وسائر شبابنا  –إذا كّنا نريد يف هذه اجلمهوريّة اإلسالمّية 

لبلدنا وألنفسنا وأبنائنا، فأساس التحّرك يف النظام اإلسالمّي هو اإلميان الذي جيب أن حيّققه ليس فقط يف القلب بل يف العمل 
 .69ويف اخلطط ويف مجيع التحرّكات

الحم القوّي بني الشعب واملسؤولني والقيادة العليا. فلو ثبت ولكّل مرحلة شروط ميكن حتقيقها، وموانع ميكن التغّلب عليها، بفضل الت
 الشعب على دعم القيادة، وضغط باجّتاه تطبيق القانون يف مجيع اجملاّلت، فإّن هذا سيوّفر الكثري من الطاقات، ومينع الكثري من الفساد

 واإلهدار، ممّا يؤّمن األرضّية املناسبة للمزيد من اّلقتدار. 

اب املعصية سيظهر أثره يف إدارة أمور البالد إذا كّنا نقوم بذلك، يف إدارة قطاٍع ما، أو إذا كّنا يف ميدان احلرب، أو إّن عدم اجتن
 .70إذا وقعنا يف اختباٍر مايّل واقتصاديّ 

إذا مل نَر النقاط السلبّية ومل نتعّرف على ضعفنا فإنّنا حتًما سنتلّقى ضربات. أينما تلّقينا ضربًة فذلك بسبب تقصرياتنا حنن. ويف 
بعض األماكن مل نعمل بتكليفنا، ويف بعض األماكن مل نكن مراقبني حيث جيب، ويف بعض األماكن قمنا بالدوس على روابطنا 

لقد تلّهينا باألشياء اليت كان ينبغي أن  –جيب أن نأخذ ذلك بعني اّلعتبار  –كّله إىل وقوع مشاكل   احلميمة وقد اجنّر ذلك
حنذر منها، وانشغلنا بالنزاعات السياسّية والشجارات، انشغلنا بطلب الرفاهية وانشغلنا حبياة الطبقات املرّفهة؛ هذه نقاط 

رفاهية والتفاخر فإّن الناس يقتدون بنا، هناك جمموعة تنتظر املرّبر وهم ينظرون ضعٍف. فعندما أقوم أنا وأنتم جبعل حياتنا حياة ال
إلينا ويقولون أّيها السّيد انظر كيف يعي  هؤّلء وحنن نريد أن نعي  مثلهم، فهؤّلء أيديهم طائلة. وهناك أشخاص يعتقدون أّن 

ندما ينظرون ويرون أّنين أنا وأنتم نسرف يقولون حسًنا علينا أن نعي  حياة اّلقتصاد، وّل ينبغي أن نسرف أو نفرط، هؤّلء ع
حنن لسنا أفضل من هؤّلء فهؤّلء رؤساؤنا. مثل هذه األمور خطرة. فقد كان ّنج الثورة والثورّيني بتبع التعاليم اإلسالمّية عبارة 

وأن تزيدوا من الناتج القومّي مهما عن اإلعراض عن احلياة املرّفهة. فأنتم اسعوا قدر استطاعتكم أن حتّققوا للناس الرفاهية 
أمكنكم، حّققوا للبلد الثروات، ولكن ليس على مستوى أنفسكم، فاملسؤولون ما داموا مسؤولني ّل ينبغي أن يتوّجهوا للحياة 
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العدّو ونفوذه يف اجلّو املرّفهة. إّن الغفلة عن الروحّية اجلهاديّة واإليثار والغفلة عن اهلجوم الثقايّف للعدّو، والغفلة عن وجود كمائن 
 .71اإلعالمّي للبلد والالمباّلة جتاه حفظ بيت املال: كّل هذه معاٍص، وهي نقاط ضعفنا

إّن امليل إىل السلوكّيات القبلّية يف ميدان السياسة واّلقتصاد هي من نقاط ضعفنا. فالسلوك القبلّي يعين أّن ختطئة أو تأييد أّي 
جهة عالقته ي وبك. فلو أخطأ شخ  من قبيلتنا نغّض النظر عنه بسهولة، لكّنه إذا   شخ  ّل ينبع من عمله بل ينبع من

كان من قبيلة أخرى فإنّنا نالحقه ونتتّبعه. وإذا صدر العمل اجلّيد من شخ  ينتمي إىل قبيلتنا فإنّنا نثين عليه ولو كان من قبيلة 
 .72إسالمياا وّل ثوريااأخرى فال نفعل ذلك، هذا هو السلوك القبلّي وهو ليس سلوًكا 

إّن من أبرز القضايا اليت تطفو على السطح اليوم، قضّية مكافحة الفساد. وعلى املسؤولني أن يدركوا ذلك جّيًدا. واملراد من 
ق الفساد، أن يقوم البعض، مستعيًنا بشّّت احليل، ومستفيًدا من الثغرات القانونّية والكالم املهّذب املعسول، والتظاهر بالصد
واألمانة، أن يقوم  باّلنقضاض على ممتلكات بيت املال والنهب منها جبشع. وّل خيفى أّن التبعات واألضرار اليت ستنجم عن 

على تشييد وإعمار البىن التحتّية من  –ذلك كثرية وطائلة، من مجلتها: أّن األموال اليت كان من املفروض أن تُنفق على الشعب 
ستذهب إىل ريع شخ  واحد أو جمموعة  –ائّية وتطوير القرى واألحياء والرتفيه عن الشعب طرق وجسور وسدود وموارد م

حمّددة من األشخاص. فعندما تشاهدون أحدهم قد استحوذ على عشرات املليارات من بيت املال، يف غضون مّدة قصرية ّل 
اليت كان من املفروض أن تذهب إىل بناء وتشييد  تتجاوز الثالث أو أربع سنوات، فماذا يعين لكم ذلك؟ معىن ذلك أّن األموال

وإعمار آّلف القرى واألحياء الفقرية، وإنعاش أهلها وإنقاذهم من حياة البؤس واحلرمان، قد استحوذ عليها شخ  واحد 
وال إىل باستخدام احليلة واملكر واخلديعة، واستغفال بعض الناس. إّن أّول األضرار إذن، هي جتفيف بيت املال وذهاب األم

 جيب شخ  طّماع حري  أنايّن جشع.
صناعّي أو زراعّي  –الضرر اآلخر، يتمّثل يف تكريس ّنوذج سّيئ، فعندما جيد املستثمر الذي ينوي القيام بنشاٍط اقتصادّي ما 

ه حافًزا للتوّجه عندما جيد أّن هناك طرًقا غري مشروعة تدّر أرباًحا طائلًة يف فرتات وجيزة، سيكون ذلك بالنسبة ل –أو غريه 
حنوها. هناك من يقول أّن مكافحة الفساد تقضي على اّلستثمار، لكيّن أجد أّن القضّية معكوسة؛ فعدم مكافحة الفساد 
اّلقتصادّي تزيد من احتمال توّجه املستثمرين حنو الطرق الالمشروعة يف تراكم الثروة، ألّّنم جيدوّنا أسهل بكثري من الولوج يف 

 مار واّلنتاج املشروع. إّن الشخ  الفاسد جيّر معه اآلخرين حنو الفساد، ويشّجعهم على ذلك.معمعة اّلستث
 إذن، يّتضح أّن الضرر الثاين الناجم عن الفساد املايّل يتمّثل يف القضاء على النشاط اّلقتصادّي للبلد.

املال سوف لن جيد األمر سائًغا، وإّّنا سيتّم الضرر الثالث، هو أّن الشخ  الفاسد عندما يريد اّلستحواذ على ممتلكات بيت 
منعه بطبيعة احلال، لذلك سيكون جمربًا على دفع الرشوة إىل املدراء واملسؤولني وإىل كّل من يقف يف طريقه. وّل خيفى أّن اجلميع 

عن غري قصد. لكن غري قادر على الصمود أمام الرشى. فهناك من يصمد وهناك من ّل يقاوم أمام املال، سواء عن عمد أو 
على العموم، إّن الفاسد عندما يريد حتقيق غايته، عليه أن يؤّسس لبيئة فاسدة من خالل رشوة الكثريين، فهو يفسد املدراء 

 والعناصر األمنّية وموّظفي البنوك وموّظفي هذه الوزارة وتلك الوزارة.
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وخاّصتهم، وّل خيفى أّن استشراء املال احلرام يؤّدي إىل انتشار  الضرر الرابع، ينجم عندما يستشري املال احلرام بني عاّمة الناس
َفَسُقوا فيها﴿املعصية؛  ، وبالتايل فالولوج إىل الفساد املايّل هو مبثابة املقّدمة للولوج إىل الفساد األخالقّي، ﴾َأَمْرنا ُمتْ َرفيها فَ 

 واجلنسّي، والشهوايّن، وسائر أّناط الفساد األخرى.
يّتضح إذا ما علمنا أّن اجلهاز اإلدارّي، وكذلك القاعدة الشعبّية، عندما تفسد فإّّنا تتحّول إىل موضع من  الضرر اخلامس،

 مواضع العدّو اخلارجّي. فاألخري، جيد يف العناصر الفاسدة األدوات املثلى اليت حتّقق له غايته السياسّية يف بلد من البلدان.
اد الشامل. ورجائي من مسؤويل البلد أن ّل يلّوثوا هذا اجلهاد باملصاحل السياسية لذلك كانت مكافحة الفساد مبثابة اجله

الرخيصة. ولو حتّلى املسؤول بالوعي الكايف، لعلم أّن مكافحة الفساد يف الوقت احلاضر هي أمر واجب وحيوّي، وهي اجلهاد 
 .73اليت تعّد أمًرا خطريًا للغاية بعينه. أّما اجلهل بالواقع أو اخلطر احملّدق، فمعناه اّلبتالء بالغفلة

ينبغي احلذر من خضوع القوانني لنفوذ وتأثريات األفراد. وهلذا السبب قيل إّن من األفضل أن ّل يقبل النّواب احملرتمون يف 
طمع إعالمهم، ويف جهودهم وأنشطتهم اّلنتخابية مساعدات مالية من بعض املراكز الطامعة. إذ أّن املساعدات النامجة عن ال

تستتبع مثل هذه املشكالت على كل حال. على النائب يف اجمللس أن يهتم كثريًا لالستقالل الذي منحه له الدستور، ومنحه له 
 .74اهلل، ولقدرته على اّلختيار واخّتاذ القرارات.. هذا شيء مهم وكبري، وّل ميكن املساومة عليه بأشياء صغرية

إسفني بني الشعب واملسؤولني، وبّث روح اّلختالف بني صفوف الشعب، وإشاعة روح اخلصام إّن مؤامرات العدّو ترمي إىل دّق 
والنزاع. فعلى أبناء الشعب أن ّل يلتفتوا إىل دعايات العدّو. وبالطبع، فإّن اختالف الرأي واملشارب أمر مشروع وطبيعّي، ولطاملا 

ما يقلقين هو هتويل ذلك"؛ إّن هذا اّلختالف ّل ميكن أن يكون مدعاًة قال اإلمام: "إنّه ّل يقلقين أبًدا مثل هذا اجلدال، إّن 
لتمّزق الشعب، وإّن تالحم القلوب واأليدي أمر ينبغي أن يكون مستمًرا مع وجود اّلختالف يف العقيدة والرأي. إّن على 

 .75مجيًعااجلميع أن يتالمحوا يف خّط اإلسالم والثورة وأن تكون األهداف اإلسالمّية نصب أعيننا 
عندما ّل يكون هناك اعتقاد باهلل؛ فاألخالقّيات أيًضا تصبح بال معنی؛ العدالة بال معنی؛ وّل معنی لشيء سوی اللذة والنفع 
الشخصّي. إذا اصطدمت قدم اإلنسان حبجر وتأّذی يف طريق الوصول إلی نفعه الشخصّي يكون قد تضّرر وخسر. إن مل يصل 

 .76ی، يأيت دور اليأس واّلنتحار وغريها من األعمال غري املعقولةللربح، إن مل يستطع أن يسع
أساس عمل العدّو يف احلرب الناعمة، هو إثارة الغبار يف اجلّو السياسّي للبلد؛ انتبهوا إلی هذا. اليوم أهّم عمل للعدّو هو هذا. 

القوی العظمی ّل تكمن يف قنابلهم النوويّة وّل يف الثروات املطّلعني واملتابعني للعمل السياسّي وقضاياه، يعرفون بأنّه حالياا قدرة 
املكّدسة يف مصارفهم، بقدر ما تتجّلی يف قّوهتم اإلعالمّية، فی صوهتم العايل الذي يصل إلی كّل مكان. هم يتقنون جّيًدا 

ا اجملال ثقيل، ليس املطلوب منكم األساليب اإلعالمّية. ولإلنصاف لقد تطّوروا يف العمل اإلعالمّي. تكليف شبابنا اليوم يف هذ
 فقط أن تعرفوا أنتم احلقيقة، بل إّن عليكم أن جتعلوا جوّكم وحميطكم اخلارجّي ذا بصرية أيًضا وأن توضحوا القضايا لآلخرين.

لنجاح، هي ]...[ البصرية ليست شرطًا كافًيا ل البصرية تكون أحيانًا موجودًة ولكّن اخلطأ واّلشتباه يستمّران يف الوقت نفسه
شرط ّلزم. يوجد هنا عوامل أخری؛ إحداها مسألة عدم وجود العزم واإلرادة. البعض يعرف احلقائق، لكّنه يقّرر أن يّتخذ موقًفا؛ 
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ّل يقّرر أن يصرّح مبا جيب؛ ّل يقّرر أن يقف مع احلّق ويف موقف الدفاع عن احلّق. طبًعا، هناك أسباب لعدم اخّتاذ القرار: طلب 
أحيانًا، هوی النفس أو الشهوات أحيانًا أخری، اتّباع املصاحل الشخصّية وأحيانًا العناد واللجاجة. حيث إّن أحدهم العافية 

يتفّوه بكلمة ويريد أن يبقی ملتزًما بكلمته، فلو تراجع فإّن البعض سيعرّيونه ويشمتون به. وقد ورد يف رواية: "لعن اهلل اللجاجة". 
الوقائع ويعرفون احلقائق؛ لكّنهم فی الوقت نفسه يساعدون اّلجّتاهات املخالفة، اجّتاهات العدّو. بعض األشخاص مطّلعون علی 

الكثري من الذين ندموا )علی ثوريّتهم و جهادهم!( وانقلبوا علی أعقاهبم، كانوا فی يوم من األيّام ثورّيني بشكل إفراطّي متشّدد؛ 
عاكسة متاًما وانشغلوا خبدمة أعداء الثورة! السبب هو تلك العوامل؛ األهواء ولكّنكم اليوم تروّنم قد وقفوا فی النقطة امل

النفسانّية، الشهوات النفسانّية، الغرق يف الطلبات املاّديّة، والعامل األصلّي هلذا كّله هو الغفلة عن ذكر اخلالق، الغفلة عن 
 .77ون اجّتاههم مئة ومثانني درجةالواجب، الغفلة عن املوت، الغفلة عن القيامة؛ هذا ما جيعلهم يغريّ 

منصّبة على أن ّل تتحّول اجلمهوريّة اإلسالمّية إىل ّنوذج ناجح يف أعني الشعوب، إذ حينما يتوّفر النموذج  حماوّلت األعداء
إضعاف تتحّرك اجلماهري حنوه، وحينما يعلم الناس بنجاح هذا النموذج فسوف يتشّجعون. مثّة عامالن يساعدان بعضهما يف 

  –هذا النموذج، أحدمها العامل الداخلّي واملتمّثل يف النواق  املوجودة وتقصرياتنا وتقاعسنا وكسلنا واّلبتالء بأمور مضّرة باحلركة 
هذه  –كاّلختالفات واملخالفات املتنّوعة وامليل للدنيا واّلجنرار إليها والتعّط  للسلطة وعدم التدبري السياسّي وما إىل ذلك 

 امجة عنا وحنن الذين نوجد هذه النواق  والعيوب. هذا العامل الداخلّي يضّر هبذا النموذج.أمور ن
العامل اآلخر يرتبط بالعدّو، وهو أن يعمل العدّو على تضخيم نواقصنا مئات املّرات ويعرضه أمام أنظار اآلخرين، مضاًفا إىل 

نفعل اآلن؟ علينا أّوًّل أن ّنتّم لوضعنا الداخلّي ونتدارك تقصرياتنا اهّتامه لنا بالعيوب اليت ليست فينا. فماذا جيب علينا أن 
 .78ونواقصنا. فإذا أصلحنا هذا اجلانب سوف يكفينا اهلل تعاىل العامل الثاين، أي إنّه تعاىل سوف حيبط إعالم العدوّ 

 
. ّل نقول أّن علی خطباء املذاهب ينبغي اليوم عدم إشعال النريان. لتكن لكّل إنسان عقيدته اليت يسوق األدّلة إلثباهتا

اهني اإلسالمّية املختلفة، إذا ارتقوا منابرهم، أن ّل يسوقوا األدّلة والرباهني واإلثباتات لصاحل عقيدهتم، كاّل، فليسوقوا األدّلة والرب 
، وإهدار الطاقات يف احلروب وليثبتوا عقائدهم. بيد أّن إثبات العقيدة شيء ومعاداة الطرف املقابل، ومعاضدة اّلستكبار العامليّ 

الداخلّية بني املسلمني، شيٌء آخر. إّّل أّن الشيء اجلديد بشأن اخلالفات بني الفرق اإلسالمّية، هو أنّه بعد انتصار الثورة 
الشاملة،  اإلسالمّية يف إيران، وانتشار فكرها يف كّل اآلفاق اإلسالمّية، كان من حيل اّلستكبار ملواجهة هذه املوجة اإلسالمّية

هذا من  –وليست إسالمّيًة باملعىن العاّم  –أن يطرحوا الثورة اإلسالمّية اإليرانّية على أّّنا حركة شيعّية باملعىن الطائفّي للكلمة 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى، أن يبذلوا جهوًدا حثيثًة إلفشاء السجال واخلالف والنفاق بني الشيعة والسّنة. تنّبهت اجلمهوريّة 

المّية اإليرانّية منذ البداية هلذا املكر الشيطايّن، وأصّرت دوًما على وحدة الفرق اإلسالمّية، وسعت ّلحتواء هذه الفتنة اإلس
 .79وإحباطها

                                                           
 املصدر نفسه. 77
 .10/3/2011كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ   78
 .22/8/2009كلمة لإلمام اخلامنئي بتاريخ   79



32 
 

ن تتجّسد يف العامل بصيغة نظام قيمّي متكامل، ميكن عرضه على اآلخرين، ويكون مبقدوره أن جيذب أإذا أريد للقيم اإلسالمّية 
غرّي حياة املسلمني، فإّن مثل هذا اهلدف ّل ميكن بلوغه من دون وحدة املسلمني. وهذه الوحدة لن تكون ممكنًة القلوب، وأن ي

 واملسلمون موّزعون فرقًة فرقة، تأتلفهم أواصر العداء والنزاع الفرقّي.
ة؛ فماذا تعين الشعبّية يا ترى؟ إّّنا ]...[ احلكومة املستقبلّية للمهدّي املوعود أرواحنا فداه هي حكومة شعبّية بكّل معىن الكلم

هلّي تعين اّلعتماد على إميان اجلماهري وإرادهتا وسواعدها، فإّن إمام الزمان ّل ميأل الدنيا عدًّل وقسطًا مبفرده، وإّّنا يقّر العدل اإل
معتمًدا عليها، والفارق بني هذه احلكومة يف كاّفة أرجاء املعمورة، ويقيم حكومًة شعبّيًة مائة باملائة، مستعيًنا باجلماهري املؤمنة و 

الشعبّية واحلكومات اليت تّدعي الشعبّية والدميقراطّية يف عاملنا املعاصر، كالبعد ما بني األرض والسماء. فما يسّمونه اليوم على 
ا جديًدا، أي دكتاتوريّة املستوى العاملي بالدميقراطّية وحاكمّية الشعب هو عني تلك الدكتاتوريّة القدمية، لكّنها ارتدت ثوبً 

الطبقات. فإذا ما كان هنالك تنافس، فهو يدور بني الطبقات وّل شأن للشعب به، إذ يستحوذ حزب على السلطة وميسك 
مبقدرات األمور يف البالد بعقل قدرته السياسّية مستغالا إيّاها جلمع األموال والثروات لصاحله وتسخريها لالستحواذ على املزيد 

 لطة.من الس
 ]...[ إّن حاكمّية إمام الزمان الشعبّية أي حاكمّية الشعب الدينّية ختتلف متاًما عن هذا األسلوب.

ومن أجل هذا يأيت تأكيدي على وجوب احلذر من سوء اّلستغالل املايّل داخل أجهزة السلطة التابعة للحكومة، فاخلسارة 
دولة إّّنا تتمّثل يف توظيف املال خلدمة السلطة، واستخدام السلطة خلدمة الكربى النامجة عن الفساد اّلقتصادّي داخل أجهزة ال

املال، فيتبلور من ذلك دور باطل، حيث ُيساء استغالل السلطة واملسؤولّية جلمع الثروة واملال، ومن مّث يكّرس هذا املال لشراء 
مناطق العامل حيث يدفعون األموال أو شراًء خفًيا  أصوات املنتخبني، سواء كان شراًء مكشوًفا كما هو املتداول يف الكثري من

 بأساليب متعّددة، أي احلصول على الشعبّية عرب شّّت اإلنفاقات.
فإذا ما استقطبت أصوات اجلماهري عرب اإلعالم املاكر الباذخ فليست تلك حاكمّية شعب وّل مشاركًة مجاهرييًّة، بل إّن أصوات 

ّسل باخلداع والتحايل ّلستقطاب أصوات الشعب يُعّد جرًما يف النظام اإلسالمّي؛ الذي ميّثل اجلماهري أضحت ألعوبًة، وإّن التو 
بقّية اهلل أرواحنا فداه مظهره التاّم، وإّن استغالل السلطة لالستيالء على األموال يُعّد من أعظم اجلرائم، فأنصار اإلمام املهدّي 

 .80وا احلّد األدىن من املعيشةعّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف مكّلفون بأن يّتخذ
 

إّنين أقّسم هذه األخطار واآلفات علی قسَمني: ما كان له جذور يف داخلنا وينبثق من ضعفنا، وما كان نتيجًة مباشرًة لتخطيط 
 أعدائنا.

هو من قبيل: الشعور والظّن بأّن سقوط احلاكم العميل والفاسد والدكتاتور هو ّناية الطريق. إّن هذا سوف يبعث  القسم األّول
علی اّلرختاء وراحة البال والغرق يف نشوة النصر، وما يتبع ذلك من ضعف الدوافع وهبوط العزائم. هذا هو اخلطر األّول. 

احلصول علی سهم خاّص يف الغنيمة. فما جری يف "معركة ُأحد"، حيث وسوف يتفاقم هذا اخلطر حني يعمد أشخاص إلی 
طمع احملافظون علی مضيق اجلبل بالغنيمة، وما أّدی ذلك إلی هزمية املسلمني وإلی لوم رّب العاملني، إّّنا هو ّنوذج بارز ينبغي 

 أن ّل ننساه أبًدا.
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حساس باخلوف من أمريكا وسائر القوی املتدخّلة، آّفة أخرى من هذه إّن الشعور باخلشية من اهليمنة الظاهريّة للمستكربين، واإل
الفئة، وّل ّبد من توّقيها. النخب الشجاعة والشباب جيب أن يطردوا من قلوهبم هذا اخلوف. إّن الثقة بالعدّو واّلخنداع 

 ل خاّص النخب وقادة املسرية.بابتسامته ووعوده ودعمه إّّنا هو من اآلفات الكربی األخری، اليت جيب أن حيذر منها بشك
جيب معرفة العدّو بعالماته، مهما تلّبس من لباس، وصيانة الشعب والثورة، من كيده الذي يدّبره يف مواضع خلف ستار الصداقة 
حلزم ومّد يد املساعدة. ومن جانب آخر، قد يعرتي األفراد غرور وحيسبون العدّو غافاًل، ّل بّد من اقرتان الشجاعة بالتدبري وا

وحشد كّل اإلمكانات اإلهلّية يف وجودنا ملواجهة شياطني اجلّن واإلنس. إّن إثارة اّلختالفات، وخلق الصراعات بني الثورّيني، 
 واّلخرتاق من خلف جبهة النضال، هي أيًضا من اآلفّات الكربی اليت جيب الفرار منها بكّل ما أوتينا من قّوة.

عوب املنطقة قد خربهتا غالًبا يف احلوادث املختلفة، وأّوهلا، تويّل األمور، عناصر تعتقد أّن هلا فإّن شأّما أخطار القسم الثاني، 
التزامات أمام أمريكا والغرب. الغرب يسعی، بعد السقوط اّلضطرارّي للعناصر التابعة، أن حيافظ علی أصل النظام واهليكلّيات 

سم، وبذلك يواصل فرض سيطرته. وهذا يعين إهدار كّل املساعي واجلهود؛ املفصلّية للقدرة، وأن يضع رأًسا آخر على هذا اجل
وإذا ما واجهوا مقاومة اجلماهري ووعيها يف هذه احلالة، فسوف يسعون إلی بدائل منحرفة أخری يضعوّنا أمام الثورة واجلماهري. 

إلسالمّية مرًّة أخری إىل شراك التبعّية الثقافّية هذا السيناريو ميكن أن يتمّثل باقرتاح ّناذج للحكم والدستور، تدفع بالبلدان ا
والسياسّية واّلقتصاديّة للغرب؛ وميكن أن تتمّثل فی اخرتاق صفوف الثورّيني، وتقدمي الدعم املايّل واإلعالمّي لتّيار مشكوك، 

ة اليت أعيدت صياغتها والبعيدة عن وعزل التّيارات الثوريّة األصلّية. وهذا يعين أيًضا عودة تسّلط الغرب وتثبيت النماذج الغربيّ 
مبادئ الثورة مّث سيطرهتم علی األوضاع. ويف حال أّن هذا التكتيك مل يفلح، فإّن التجارب تقول لنا بأّّنم سيعمدون إلی 

ني الشعوب أساليب، منها إثارة الفوضى واّلغتياّلت واحلرب الداخلّية بني أتباع األديان، أو القومّيات والقبائل واألحزاب، بل ب
والبلدان اجملاورة؛ إلی جانب فرض احلصار اّلقتصادّي واملقاطعة وجتميد األرصدة الوطنّية، وأيًضا اهلجوم الشامل اإلعالمّي 
والدعائّي. إّن هدفهم من وراء كّل ذلك جعل الشعوب تشعر بالتعب واليأس، والثّوار بالرتّدد والندم. ويعلم األعداء أّن مثل هذه 

ل هزمية الثورة ممكنًة وميسورًة. إّن اغتيال النخب الصاحلة والفاعلة، واإلساءة إلی مسعة اآلخرين، ومن جهة أخری شراء احلالة جتع
ذمم العناصر اهلزيلة، هي أيًضا من األساليب املتداولة للقوی الغربّية وأدعياء التمّدن واألخالق!! إّن وثائق وكر التجّسس 

ورة اإلسالمّية يف إيران اإلسالمّية، أوضحت بدّقة أّن كّل هذه الدسائس قد خّطط هلا نظام األمريكّي، اليت وقعت بيد الث
الوّليات املّتحدة األمريكّية. إعادة الرجعّية واّلستبداد واحلاكمّية التابعة يف البلدان الثوريّة مبدأ جييز هلم ممارسة كّل هذه 

 .81األساليب القذرة
 

سالمّي هو بسبب اّلبتعاد عن املعارف اإلهلّية واملعارف القرآنّية. فالقرآن كتاب احلكمة والعلم كّل نق  يعاين منه العامل اإل
واحلياة. إّن حياة األمم والشعوب إّّنا تكون يف ظّل التعّرف على املعارف القرآنّية والعمل مبقتضى هذه املعارف وتطبيق األحكام 

رين من الظلم فعليهم أن يتعّلموا أسلوب مواجهة الظلم من القرآن. لو كان الناس القرآنّية. لو كان الناس طالبني للعدالة ومتنفّ 
طاّلب علم وأرادوا بواسطة املعرفة والوعي والعلم أن حيّسنوا حياهتم ويؤّمنوا راحتهم ورفاهّيتهم فإّن طريقه سُيعرف بواسطة القرآن 
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ء املعنوّي والروحّي واألنس مبقام القرب اإلهلّي فإّن طريقه هو الكرمي. إذا كان الناس بصدد معرفة اهلل تعاىل وحتصيل الصفا
 .82القرآن

ّل ينبغي أن نتوّقع استتباب العدالة يف اجملتمع مبعناها احلقيقّي دون أن يكون هناك اعتقاد باملبدأ واملعاد. فأينما انعدم هذا 
أّن بعض األطروحات الغربّية اجلميلة يف باب العدالة اّلعتقاد تصبح العدالة كشيء مفروض وإجبارّي ّل أكثر. وهذا هو السبب 

 مل تتحّقق مطلًقا ألنّه مل يكن لديها ركائز اعتقاديّة. فاّلعتقاد باملعاد، واّلعتقاد بتجّسم األعمال، واّلعتقاد بتجّسم امللكات يف
له كّل هذه ستتجّسم يوم القيامة. هذه القيامة له تأثري كبري. أن نكون عادلني، ومطالبني بالعدالة، وّندح العدل، ونسعى ألج

هي النقطة املقابلة )للغرب(. هذا اّلعتقاد مينح اإلنسان النشاط والطاقة. فليعلم اإلنسان أّي بالء جلبه على نفسه جّراء سلوكه 
 .83الظامل بل حّّت فكره الظامل على صعيد جتّسم األعمال يف القيامة، فمثل هذا يقّربه إىل العدالة

امعات هنا لتكون مراكز صناعة القدرة، بفضل اّلرتباط احملكم بينها )كمؤّسسة لبناء الكوادر والطاقات العلمّية والبحث وتأيت اجل
 والتطوير( وبني السلطة التنفيذيّة املسؤولة عن تأمني اّلقتدار واملنعة واهليبة مقابل األعداء واملرتّبصني.

ت عند قائدنا الفقيد العظيم من قضايا الدرجة األوىل املتعّلقة بالثورة والبالد. وذات ميكن أن جنزم قائلني إّن قضّية اجلامعة كان
مّرة قال اإلمام يف لقاء مع جمموعة من املسؤولني الثقافّيني يف الدولة: إّن قضّية احلرب هي أمر مرحلّي ومؤّقت، ولكّن القضّية 

 .84املهّمة والدائمّية واألساسّية عندنا هي اجلامعات
امعة هي مركز تقّدم اجملتمع. وهذا هو شأّنا يف كّل بلدان العامل. واجلامعة هي أحد املراكز اليت تعكس احلركة الفكريّة املوجودة اجل

يف ذلك اليوم كنت أقول إّن على اجلامعّي أن ّل ينتظر صدور الشعارات للتحّرك. فهو، مبقتضى دراسته وموقعه  . يف اجملتمع
 .85فّعالة ومتحرّكة بطبيعتها، يتحّمل مسؤولّيًة أكربكواحد من أفراد فئة 

لدينا مؤّسستان جامعّيتان أصلّيتان، أحدمها: تّتجه حنو اكتساب العلوم املرتبطة مبعرفة وتبليغ الدين والبحث عن املستجّدات يف 
تحقيق يف شؤون الدين، وتعّلم األحكام جمال البحوث الدينّية. وهذه وظيفة املؤّسسة احلوزويّة اليت امسها احلوزة العلمّية: وهي ال

اإلهلّية املرتبطة جبميع شؤون احلياة، وليس ما يرتبط باحملراب والعبادة فقط، وكذا فهم واكتساب العلوم والبحث عن األحكام 
 املستّجدة وتصفيتها من الشوائب والزوائد، وتبليغها باليت هي أحسن ومبا يناسب اجملتمع والزمان واملخاطب.

ك مؤّسسة جامعّية أخرى ناظرة اىل شؤون احلياة العاّمة باستثناء ما يرتبط بالدين. فالناس حباجة إىل معاش، كسب، مباٍن، وهنا
طرقات و....، فيلزم ذلك علوم وحبوث وحتقيقات متعّددة وخمتلفة يف جمال شؤون احلياة. وألّن العلوم متشّعبة، وهناك حاجة إىل 

ت احلياة العاّمة. فاجلامعة مسؤولة عن توفري هذا األمر، عليها اكتساب هذه العلوم والتحقيق فيها أنواع العلم للنهوض مبستويا
ومتحيصها لتقدميها للمجتمع وختريج املتخّصصني واخلرباء يف هذا اجملال، واّلستفادة من البحوث املستجّدة يف العامل، وبدورها 

ة أيًضا. فإذا قامت هاتان املؤّسستان بوظيفتهما بصورة صحية وجّيدة، وكانت تقوم بإبداعات واخرتاعات علمّية لتقدميها للبشريّ 
 بينهما عالقات وّد وتعاون متقابلة، صلح اجملتمع دينه ودنياه.
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فعلى احلوزة حتديد مسار احلياة يف اجملتمع وعلى اجلامعة توفري سبل احلياة، على احلوزة صقل الفكر والذهن والروح واّلرتقاء هبا 
لرذائل لتحديد املسار الصحيح إىل اهلدف، وعلى اجلامعة توفري الوسيلة الالزمة للتحّرك حنو هذا اهلدف. فينبغي وجود عن ا

وسيلة للتحّرك هبا كذلك ينبغي وجود رؤية وبصرية ثاقبة ملعرفة اهلدف الذي يتحّرك حنوه. فهذه دنيا وتلك آخرة، وإذا اجتمعتا، 
دة الدنيا واآلخرة. لذا نشاهد أّن النيّب األكرم )ص( جاء بالدين وبالبصرية واعتمد على اجلانب حتّققت إرادة األنبياء وهي سعا

املعنوّي، لكّنه يف الوقت نفسه وّفر الوسيلة املاّديّة وذلك إّما مباشرة بتعليمهم إدارة شؤون احلياة، وإّما بفرض التعّلم عليهم 
تاج إىل ختّص . وكان نتيجتها عظمة واقتدار هَذين األمَرين يف صدر اإلسالم، وأمرهم بالتبّصر واّلكتشاف يف املوارد اليت حت

 وبربكة اإلسالم صار املسلمون يف قّمة العلوم البشريّة املاّديّة، وّل ميكن للغرب إنكار هذا التاريخ وسلبه من الدول اإلسالمّية.
 دون األخرى، واجه إشكاّلت.لو اجتمعت الدنيا واآلخرة كان األمر هكذا، وإن أخذ بأحدامها 
هو تقّدم اجلانب  –سواء يف الغرب أو يف سائر بقاع العامل  –إّن ما يالحظ اليوم يف األنظمة اليت أوجدهتا الثقافة الغربّية 

الفضاء، الدنيوّي ويف شؤون احلياة املاّديّة، إّّنم استطاعوا الوصول إىل الكواكب ومتّكنوا من تصليح وإعمار التلسكوبات وهي يف 
ويعترب هذا تقّدًما علمياا عظيًما وخارًقا للعادة، وّل أحد ينكر ذلك، لكّنها ختّلفت كثريًا يف حتديد مسار احلياة اإلنسانّية 

فبدون حتديد املسار تكون هذه الوسائل مضرًّة بالبشر. ومن هنا يالحظ  –الصحيحة اليت هي حباجة إىل تلك الوسائل املاّديّة 
 لئت ظلًما وجوًرا.أّن الدنيا م

ولألسف فإّن البعض ّل يفهم مسألًة هبذا الوضوح، أليست هذه الدنيا خلقت للبشر؟ أليس التقّدم العلمّي ألجل أن يستفيد 
اإلنسان منه؟ أّل يكفي ما نراه اليوم من األوضاع املأساويّة السائدة يف العامل، يف حني أّن زمرًة تقدم على ظلم اإلنسانّية هبذه 

 –أي جناح املعنويّة  –رة وبالوسائل العلمّية اليت خلقت هلا؟ أّل يكفي هذا األمر ملعرفة أّن أحد جناَحي اإلنسانّية الصو 
 مكسور؟

ذا غضضنا النظر عن البعد املعنوّي وسعينا إىل إبعاده عن جمتمعنا، كالذي حصل يف أواخر حكومة ناصر الدين شاه، عندما 
 –ّل اليت هي طبيعّية وّلزمة للحياة العاّمة لإلنسان  –الغربّية تغزو إيران بصورة مربجمة ومدروسة بدأت تأثريات وطالئع الثقافة 

طبًعا هناك من يعلم هبذه احلقيقة بالنسبة لرضا شاه لكن ّل يعلمها عن سالطني  –بدأت حماربة الدين وحماولة إبعاده عن احلياة 
ن وسعوا إىل استغالل البعد املعنوّي ألهدافهم اخلبيثة. صار اجملتمع جمتمًعا بدأوا حبذف الدين وإبعاد علماء الدي –القاجار 

املطلوب فيه وسائل احلياة أي ما نعرّب عنها بالدنيا، صار جمتمًعا املطلوب فيه العلوم املتطّورة وذات اّلخرتاعات واّلكتشافات 
اجلانب وغفلنا عن اجلانب اآلخر، أصبح أحد بُعَدي احلياة ناقًصا  الكثرية اليت تدّرس يف اجلامعات اليوم. فإذا أبدينا اهتماًما هبذا

وهو البعد املعنوّي. نعم قد يالحظ تطّور وتقّدم يف جانب من العلوم املرتبطة بوسائل احلياة يف جمتمع ما كاجملتمعات الغربّية، وقد 
املنقادة للغرب واليت تركت اجلانب املعنوّي ومل ّل يالحظ أّي تطور حّّت يف هذا اجلانب كاحلاصل اليوم لكثري من اجملتمعات 

تتمّكن من الفوز باملاّديّات، وكوضعنا املعيشّي يف عصر احلكومة البهلويّة، أبعدنا املعنويّات ومل نتمّكن من اكتساب املاّديّات 
َيا َواآل﴿بالكيفّية املتطّورة والعلمّية احلديثة واحلقيقّية فأصبحنا كاّلذي  نْ   .﴾ِخَرةَخِسَر الدُّ

والطرف اآلخر للقضّية: هي أن يبدي اجملتمع اهتماًما بالبعد املعنوّي فقط ويغفل عن التقّدم العلمّي وعن اّلكتشافات 
واّلخرتاعات العلمّية وعن حتصيل العلوم بني أبناء الوطن، عن ختريج أناس إلدارة شؤون احلياة، وإبداع الوسائل املناسبة 

فال  –أي إّن اجلناح اآلخر مكسور  –والسرعة املطلوبة يف عصرنا احلاضر، كان األمر كاألّول ّلحتياجات البشر بالسهولة 
راف تتصّوروا أّن اإلسالم يؤّيد حصر مجيع األمور يف اجلانب الروحّي واملعنوّي وّل ينظر إىل املاّديّات ّنائياا، إّن هذا احنراف كاّلحن
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زال عن الدنيا وع ن احلي اة بصورة واضحة كما ورد يف كلمات أمري املؤمنني )ع( يف ّنج األّول، إّن اّلسالم يرفض اّلنزواء واّلنع
 البالغة، كتاب الزهد هذا.

لقد سعت أيادي املستعمرين والذين حاولوا اهليمنة على هذا البلد سياسياا وثقافياا واقتصادياا بإبعاد الدين من اجملتمع وباخلصوص 
بعاد الدين وأهله أو جعل علماء الدين أجساًدا خامدًة إْن مل يتمّكنوا من القضاء عليهم. وقد من أجواء اجلامعات وذلك بإ

طبًعا رضا شاه جاء وجترّب وعمد إىل  –بدأوا ذلك منذ مئة ومخسني عاًما أي كما أشرت يف آخر حكومة ناصر الدين شاه 
ء اجلامعّية، كان هدفهم واضًحا وبرناجمهم دقيًقا، ألنّه بإبعاد ولذا كان الدين غريًبا يف األجوا –القضاء حّّت على هذه الظواهر 

الدين من هذه األجواء سُتسلَّم دّفة شؤون احلياة وزمام األمور يف املستقبل لعناصر قد ترعرت يف هذه األجواء وبالتايل إبعاد 
إبعاد العناصر املؤمنة من اجلامعة، فشباب هذا  الدين من اجملتمع. وجنحوا نسبياا يف فرتة طويلة من الزمن، طبًعا مل يتمّكنوا من

البلد كانوا من أسر مؤمنة ومتديّنة، منهم من أبعد عن الدين أو أصبح ّل يهتّم بالدين لكّن البعض اآلخر بقي على تديّنه 
ا املتدّين وتلك املتديّنة اليت وإميانه. فليس معناه أّن املتديّنني واملؤمنني مل يتواجدوا يف اجلامعات يف ذلك العصر، بل معناه أّن هذ

حتاول احملافظة على عّفتها وحجاهبا وكذا األستاذ اجلامعّي كان غريًبا يف اجلامعة، فلم يتواءم مع الوضع العاّم يف اجلامعة، بل كان 
بالدين كان اجملال مفسوًحا  معارًضا وخمالًفا له يف كثري من األحيان. لكن إذا كان الطالب اجلام عّي أو األستاذ بع يًدا أو ّل يب ايل

 له، وّل جيد أيّة معارضة من الوضع العاّم يف اجلامعة.
وهذا هو األمر الذي كان إمامنا العظيم يشتكي منه وعلى أساسه طرح شعار الوحدة بني احلوزة واجلامعة، ومن هنا يفهم معىن 

 الوحدة بني احلوزة واجلامعة.
إيصال الشعب والبالد إىل الكمال، الوحدة يف التحّرك على خطَّني متوازَيني وصوًّل إىل  الوحدة يف األهداف العاّمة، الوحدة يف

 .86هدف مشرتك واحد
 .87هناك فاجعة ميكن أن حتدث. وأحد عناصرها هو انفصال الطبقة اجلامعية الشابة عن مجاهري الشعب

أحالم الشباب. وهكذا يتحّول طلب العلم إىل وسيلة للجاه املشكلة األخرى هي التوجه إىل الشهادات واحلياة املاّديّة وأضغاث 
 .88واملال، ويكون اختيار اّلختصاص العلمّي على أساس املدخول املايّل األعلى والسلطة األكرب. ما يؤّدي إىل لطمة مؤملة للعلم

ا والطموحات الوطنّية الكربى، فإّن هذه من دخل إىل اجلامعة أو خرج منها وّل يشعر باملسؤولّية إزاء الثورة ودين البالد واستقالهل
اجلامعة ّل قيمة هلا وإن كانت على مستوى رفيع من الناحية العلمّية، ألّن نتاج هذه اجلامعة سيقع حتت تصّرف السياسات 

وح الطالب وعقله. املتضاربة بيسر. فعلينا يف اجلامعة أن جنعل الدين والروح الثوريّة وخباّصة النفور من التبعّية هي احلاكمة على ر 
كما يصطلح عليها   –الدول الصغرية على الصعيد السياسّي ودول العامل الثالث  –ولألسف  –والتبعّية هي ما تعاين منه اليوم 

وأغلبها من الدول اإلسالمّية، وبطبيعة احلال ينبغي عدم اخللط بني هذه التبعّية وبني طلب العلم أينما كان، والذي يتعنّي  –
 .89سان البحث عنهعلى اإلن
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 .90جيب أن تسري روحّية حّب العلم والتحقيق والتحصيل يف اجلامعّيني
 

ينبغي أن تكون منظومتنا العلمّية صحيحًة وسليمًة؛ حيث تتكّفل "اخلريطة العلمّية الشاملة" حالياا هبذا العمل. على منظومتنا 
، وما هو مدى احتياجنا، كيفّية التناسب بني األقسام العلمّية العلمّية أن تكون منظومًة كاملًة؛ يُعرف منها ما هي حاجاتنا

املختلفة. فال يظهر تطّورنا بشكل كاريكاتورّي؛ أن تكون خريطًة منسجمًة، وتطّوًرا منسجًما وصحيًحا، ينبغي نشر ثقافة اإلبداع 
زل إىل ميدان اإلبداع العلمّي؛ أن يتحّول هذا إىل يف جامعاتنا. كّل هذه القابلّيات املليونّية لألساتذة والطاّلب عندنا ينبغي أن تن

ثقافة. على طالبنا اجلامعّي أن يفّكر من البداية أن يتعّلم كي ينتج العلم، فال يتعّلم للتقليد وهكذا يقبل أشياء، ّل ميكن تغيريها 
 .91فيما بعد. ينبغي أيًضا أن ُتزال املوانع من أمامه

قتدار الالزم لردع العدّو، وتّتجه البالد حنو املزيد من األمن واّلستقرار، مع ما حيمله ذلك من وعندما ينجح املسؤولون يف حتقيق اّل
 فرص عظيمة للمشاريع الكربى، فإّن هذا سيجلب املزيد من التأييد الشعيّب، ويؤّدي إىل استعادة الثقة باألطروحة اإلسالمّية.

م واإلسالمّيني، وجعلت الناس يؤمنون بقدرة اإلسالم على صنع املعجزات. وعندما لقد انتصرت الثورة اإلسالمّية بقيادة علماء اإلسال
توىّل العلماء مسؤولّية إدارة البالد، مل يصبحوا حتت جمهر الرقابة واحلكم فحسب، بل صار اإلسالم كدين وبرنامج كذلك. وصار 

من املنعطفات واإلخفاقات، فإّن جتربة إدارة الدولة حتت الشعب ينظر إىل هذا الدين من خالل هذا التجربة اجلديدة. ورغم العديد 
ة، شعار قدرة الدين على إدارة احلياة، كانت يف تكامٍل مستمّر. وقد كان حتقيق اإلجنازات العلمّية املمّيزة، والقدرات العسكريّة الالمع

سياسّية املشرّفة، من الشواهد املهّمة على قدرة الذين والصمود اّلقتصادّي البارز بوجه مجيع أنواع احلظر واحلصار، وظهور املوقعّية ال
كما أنّه يعين استعادة الثقة بالنفس الوطنّية،   –والنجاح هنا يعين املؤثّريّة واحملبوبّية  –يؤمنون باإلسالم كأطروحة شاملة وجناحهم 

 إلسالم.والبحث عن أسباب التقّدم والرقّي من داخل الثقافة احملّلّية وهي بال شّك ثقافة ا

اإلسالمّية طريقها، طريق العزّة يف ظّل اإلسالم، واألمن يف كنف اإلسالم، والعدالة يف ظّل اإلسالم، والدميقراطّية يف  ستواصل اجلمهوريّة
ظّل اإلسالم والنابعة من الفكر اإلسالمّي، وستتقّدم إلی األمام بال أّي ترّدد وّل أّي ضعف أو خور وستصدر األجيال القادمة 
حكمها. واعلموا أّن الشباب اليوم، واألجيال اليت ستأيت بعدهم، سوف تواصل الطريق إلی القمم، وستصل إلی تلك القمم بفضل 
التجارب اهلائلة الكامنة لدی هذا الشعب يف مواجهته لالستكبار. الشعب اإليرايّن جدير ببلوغ القمم. شعب ذكّي ومبتكر ومؤمن، 

لنابعة من اإلسالم واليت وّفرهتا لنا الثورة، مثل هذا الشعب لن يتوّقف أبًدا يف مسريته وحركته. سوف تشهدون حينما تتوّفر له احلرّيّة ا
أنتم الشباب ذلك اليوم إن شاء اهلل. عليكم أن تعقدوا عزميتكم ومهمكم يف القطاع الذي أنتم فيه وعلی اجلميع بذل مساعيهم ومهمهم 

 .92يف قطاعاهتم اخلاّصة هبم

ر البارز أّما اإلخفاقات فلم تكن قليلًة أيًضا؛ فقد مشلت اجلانب الثقايّف والتعليمّي واإلعالمّي والقضائّي والبيئّي واإلدارّي. ورغم التطوّ 
يران من يف جماّلت اّلّتصال، فإّن األنظمة اإلداريّة تعود يف معظمها إىل عصور مضت، وتتيه يف أروقة البريوقراطّية املوحلة. ومل تتمّكن إ
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تقّدم  تطوير خطاهبا اإلعالمّي مبا يتناسب مع التحّديات الدولّية؛ وأخفقت الدولة يف معاجلة املسائل األخالقّية والثقافّية املستفحلة. ومل
 ّنوذًجا مطلوبًا على مستوى التعليم. أّما يف جمال القضاء، فإّن اإلجنازات مل تتناسب مع الوعود املقطوعة.

هو مؤّشر دقيق وشّفاف للرضا الشعيّب عن املسؤولني والتجربة، فيما لو كانت جاّدًة يف تبيّن خيار السيادة الشعبّية إىل  ما حتتاجه إيران
أقصى حّد. وبواسطة هذا املؤّشر، جيب تقوية قنوات التواصل الفّعال بني الشعب ومؤّسسات الدولة، لتقومي أداء املسؤولني وحماسبتهم 

دم ترك األمور إىل صناديق اّلقرتاع. بيد أّن الشعب ما مل ميتلك معياًرا واضًحا للتقييم والتقومي، فإّن حركته يف الوقت املناسب، وع
 ستكون مشوبًة بالعشوائّية. واملعيار األقوى واألسلم هو توجيهات القيادة الشرعّية وإرشاداهتا.

نسجامهم مع وّلية الفقيه. ومثل هذا يستدعي املزيد من العمل إّن من أهّم مسؤولّيات الشعب حماسبة املسؤولني يف مدى طاعتهم وا
على تقوية رابطة الشعب بقيادته، من خالل تعميق مفهوم الوّلية ودورها. وّل شّك بأّن حتقيق هذا األمر، ّل يكون مبعزل عن تقوية 

 ثورة حقيقّية يف جمال التعليم. البعد الثقايّف والفكرّي واملعنوّي بني شرائح الشعب. وّل ميكن حتقيق هذا األمر دون

وهنا نقف عند أهّم مظاهر العجز، ونتساءل عن أسبابه. لقد ّلحظنا طوال مّدة مراقبتنا للوضع اجلامعّي وثقافة اجلامعّيني )ألكثر من 
يف القضايا  عشرين سنة( ضعف النظام التعليمّي على صعيد طرح املسائل الواقعّية، ومتكني الطاّلب من تطوير مهارات التفكري

 األساسّية واملشاكل املهّمة. وما دامت اجملامالت واحملاباة واهلروب من املسؤولّية هي احلاكمة، فلن تسري عملّية تطوير البالد بصورة
 متوازنة ختضع فيها مجيع العناصر ملسار تكاملّي واحد.

 
 . المجتمع اإلسالميّ 3

اإلسالمّية واألهداف اإلسالمّية واآلمال الكربى اليت يرمسها اّلسالم للبشريّة. جمتمع هو اجملتمع الذي تتحّقق فيه املثل العليا 
عادل، مفعم بالعدالة، جمتمع حّر، يكون للناس فيه دور وتأثري أساسّي يف إدارة البالد وبناء مستقبلهم وتقّدمهم. جمتمع ذو عزّة 

تقّدم علمّي، تقّدم  –الفقر واجلوع، جمتمع متقّدم يف مجيع األبعاد وطنّية واكتفاء وطيّن، جمتمع يتمّتع بالرفاهية وخاٍل من 
وأخريًا، جمتمع ّل يعرف السكن، بدون ركود، بدون توّقف ويف حال مسري دائم لألمام، هذا هو  –اقتصادّي، تقّدم سياسّي 

 اجملتمع الذي نسعى له ونرغب به.
ن لتحقيق هذا اجملتمع، فإذن، أصبح هذا هو هدفنا األساسّي واملهّم هذا اجملتمع مل يتحّقق حّّت اآلن، ولكّننا نسعى جاهدي

 والوسطّي.
ملاذا نقول الوسطّي؟ ألنّه عندما يتشّكل هذا اجملتمع، فإّن أهّم مسؤولّياته بأن يتمكن الناس، يف ظّل هكذا جمتمع وهكذا 

ْعُبُدونْ ﴿ حكومة وهكذا أجواء، بأن يصلوا إىل الكمال املعنوّي والكمال اإلهلّي، حيث ، أن ﴾َما َخَلْقُت اجِلنَّ َواإِلْنَس ِإّلَّ ِليَ 
ملعرفة،  يصل الناس إىل عبوديّة اهلل. لقد ُفسِّرت "ليعبدون" ب  "ليعرفون". وهذا ّل يعين بأّن "َعَبَد" تعين "َعَرَف" وبأّن العبادة تعين ا

 كاّل، بل تعين بأّن العبادة بدون املعرفة ّل معىن هلا، ليست ممكنًة وليست عبادًة. بناًء على هذا، فإّن اجملتمع الذي يصل إىل
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العبوديّة هلل، يكون قد وصل إىل املعرفة الكاملة باهلل ووصل للتخّلق بأخالق اهلل، وهذا هو ّناية الكمال اإلنسايّن، وعليه فإّن 
ا ا وعاٍل جدا  .93اهلدف النهائّي هو ذلك اهلدف، واهلدف الذي قبله هو إجياد اجملتمع اإلسالمّي، والذي هو هدف كبري جدا

 هلل عليه وآله: "لن تُقّدس أّمٌة ّل يؤخذ فيها للضعيف حّقه من القوّي غري متتعتع".قال رسول اهلل صّلى ا
يه إذا متّكن الشعب من حتقيق دولة العدالة اّلجتماعّية، واطمأّن إىل مسؤوليه وعشق قيادته، فإنّه يكون قد حّقق تلك املؤّسسة اليت سرتبّ 

ي ظّل العدالة اّلجتماعّية ستبدأ التحرّكات العظيمة للشعب حنو املعنويّات ويصبح السعي تربيًة قائمًة على املبادئ والقيم اإلسالمّية. فف
 حنو الفضائل السمة البارزة للمجتمع.

 يُتاح إّن نظام اجلمهوريّة اإلسالمّية تشّكل أساًسا، استجابًة لدعوة األنبياء، وحمورها األساسّي الوصول إىل التكامل املعنوّي، وهذا ما ّل
يف ظّل إجياد عامل حافل باحلسنات واملعروف جيعل احلياة الطّيبة ممكنة اّلحتمال عند اإلنسان؛ ومن أبرز هذه احلسنات هي إّّل 

 العدالة. إذن، تشكيل اجملتمع العادل هدف، ولكّنه هدف وسيط. إنّنا نروم بلوغ اجملتمع اإلهلّي العادل. اجملتمع اإلسالمّي. كي نستطيع
 .94اإلهلّي أن نرفع أنفسنا يف مدارج التكامل وصوًّل إىل قّمة األمان والسكينة يف ظّل هذا النظام

وما دام الظلم موجوًدا وّل يرجو الناس من حكومتهم أن ترفعه عنهم، فإّن جّل مّههم سيتمركز يف رفع الظلم الذي حلق هبم، ولن ينظروا 
ضده. فالدولة اليت جتعل مّهها األكرب استعادة احلقوق املهدورة، إىل بعضهم البعض نظرة اإلنسان ألخيه اإلنسان الذي يعينه ويع

وخصوًصا للضعفاء، تضفي على اجملتمع أجواء الطمأنينة، فيأمن الناس بعضهم لبعض ويبدؤون باكتشاف معىن اإلنسانّية. وهذا هو 
 الباعث األكرب على اإلقبال على املعنويّات.

واحملورّي األّول للحركة اإلهلّية. إّّنا استمرار مهّمة مجيع األنبياء واملصلحني الكبار يف التاريخ.  التشديد على العدالة هو املبدأ األساسيّ 
من توىّل منهم  –إّّنا الشيء الذي تتعّط  له البشريّة، والذي مل يطّبق باملعىن احلقيقّي للكلمة إّّل يف حكومة األنبياء اإلهلّيني العظام 

ا. إّّنا قيمة ّل يطاهلا النقاش من أو األولياء ا –زمام احلكم  ملمّيزين نظري اإلمام علّي بن أي طالب. العدالة يف اإلسالم قضّية مهّمة جدا
 .95وجهة نظر اإلسالم بأّي حال من األحوال ومهما كانت الظروف. العدالة هدف األنبياء، وهي أيًضا هدف الثورة اإلسالمّية

تشيع األجواء الروحّية واملعنويّة يف ظّل الصالة والصيام، ما دام املرء ّل يأمن حّّت على حذائه من على املستوى اّلجتماعّي العاّم، لن 
 أن يسرق إذا دخل املسجد! وعلى مستوى عالقات البشر، لن تنفع كثرة الركوع والسجود ما دام الغّ  واخليانة والكذب منتشرًا.

املرء نفسه من هذه املوبقات وسعى للحفاظ عليها. فهنا تكون الصالة خري وسيلة  إّن الصالة تنفع يف مثل هذه األوضاع فيما لو صان
ّل وأفضل درع. لكن لو أردنا للمثل اإلسالمّية العليا أن تسود، فيجب البدء من النظام والدولة، ألّن الدولة تعين اإلحتكام إىل القانون 

يه السالم: "إّّنا بدء الفنت أهواء تّتبع". وليس اهلوى سوى بديل القانون. أّما اهلوى، وإىل الشرع ّل األفراد. وقد قال أمري املؤمنني عل
العدالة فهي اهلدف األمسى للقانون. فيدّل وصول اجملتمع إىل مرحلة العدالة الشاملة على أّن القانون يطّبق يف أفضل وأرقى حاّلته. 

لة فحسب، بل جيب أن يشارك الناس مجيًعا، وجيب أن تسعى الدولة ومثل هذه املرحلة ّل ميكن أن تتحّقق بوجود أجهزة قويّة للدو 
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حتّقق  جلعل املشاركة الشعبّية يف تطبيق القانون وإقامة العدل عارمًة شاملة. فعلى املؤّسسات احلكومّية أن توجد اهليكلّيات اإلداريّة اليت
وغريها. ولنضرب مثاًل حكومة تريد بناء سّد لتطوير مشاريع الرّي  مشاركة فعلّيًة شاملًة جلميع أبناء الشعب يف مشاريع البناء والتطوير

 والطاقة، فإّّنا تستطيع أن توفّر على خزينة الدولة الكثري من خالل توسعة املشاركة الشعبّية يف العمل التطّوعّي على هذا السّد )حيث
هم مثل هذه الربكات ويالحظوا كم وّفرت عليهم من أموال إّن قسًما مهًما من التكاليف يدفع للعمال(. وعندما يرى الناس يف مشاركت

ودًة للقيام مبشاريع أخرى تعود عليهم بالنفع أيًضا، فإّن مفهوم الدولة سيتغرّي ويّتسع ليصبح حبجم اجملتمع، بعد أن كانت متّثل نسبًة حمد
 من املؤّسسات املنتجة يف البالد.

ضرورّي. وهذا حيتاج إىل التقوية كما حيتاج إىل املعلومات الضروريّة حيث ينبغي على  املشاركة الشعبّية املباشرة يف اّلقتصاد أمر
 .96املسؤولني أن يضعوها يف أيدي الناس ونأمل إن شاء اهلل أن يتكامل هذا السعي يوًما بعد يوم
بّد من إشراك اجلميع يف اّلستمثار إذا كان علينا أن نصل بالبالد إىل حّد اّلكتفاء وعدم احلاجة على صعيد الثروة الوطنّية، فال 

والنشاطات اّلقتصاديّة وتنمية الثروات؛ حّّت يتمّكن اجلميع من املسامهة يف األعمال، وّل بّد من الدعم احلكومّي والقانويّن. إّن 
املشاريع اّلقتصاديّة  بزمام األمور يف تفعيل –وهم كثر واحلمد اهلل  –من الضرورّي أن يأخذ شبابنا ومثّقفونا ومدراؤنا املاهرون 

 .97واإلنتاجّية الكربى، وأن ينهضوا بالبالد على صعيد املوارد املاّديّة واملصادر البشريّة
 

إّن من حّق الشعب على جملس صيانة الدستور أن ّل يسمح لذوي النوايا السّيئة بالوصول إىل السلطة التشريعّية، وعلى جملس 
ومينع من يريدون السوء هلذا الشعب وهلذه الثورة ولإلمام اخلميين من الدخول إىل السلطة صيانة الدستور أن يؤّدي حّق الشعب، 

 التشريعّية لبلد اإلمام.
من األمور اليت جيب تنفيذها أيًضا؛ إعالم أبناء الشعب بتفاصيل القرارات اجلديدة؛ حّّت يكونوا على دراية باملشاريع اليت ميكنهم 

 .98شاطات اّلقتصاديّة واّلستثماريّة وكيفّية املسامهة يف التعاونّياتاملشاركة فيها؛ والقيام بالن
إّنين أوصي مسؤويل البلد أن يتحّدثوا مع الشعب حول أمّهّية ارتفاع مستوى األرباح يف التنمية اّلقتصاديّة للبالد. ليقولوا إّن 

املسافة الفاصلة على مستوى مدخول الطبقات ارتفاع مستوى األرباح يف النمّو اّلقتصادّي للبلد، وكذلك يف التقليل من 
كم هو مهّم.   –هذا الصدع املوجود يف املداخيل، والتصدّع اّلقتصادّي بني القطاعات املختلفة للمجتمع  –املختلفة للمجتمع 

 .99فهذه الفواصل واهلّوة والتصّدعات ليست مقبولًة عندنا، واإلسالم ّل حيّبذها
نكر أحد الواجبات. البعض يغتاب، والبعض اآلخر يكذب، والبعض يتآمر، والبعض اآلخر األمر باملعروف والنهي عن امل

يستهزئ باآلخرين، والبعض اآلخر يقّصر يف واجبه، والبعض اآلخر خيلق حالة من التذّمر، والبعض يسرق أموال الناس، وآخرون 
طريق على هذه املنكرات هو النهي عن املنكر. وّل يفرطون بعرق جبني الناس. إّن هذه كّلها منكرات. والعامل الذي يقطع ال

شّك أّن كالا من جملس الشورى اإلسالمّي، واجلهاز القضائّي، والقوى احملّلّية، موّظفون مبساندة من ينهى عن املنكر، هذا 
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ثر حذًرا يف مجيع واجبهم. إّن الشعب هو الذي ميكن أن يتصّدى هلذا العمل، وجيب أن يفعل. لقد كان الشعب دائًما هو األك
 .100القضايا. وكانت يقظة الناس وذكاؤهم هي الباعثة على التفات أجهزة الدولة يف كثرٍي من األحيان إىل قضايا خمتلفة

 لكن ّلإّن الدعوة إىل تصغري احلكومة تنبع من أمَرين أساسيَّني مها: النزعة الفرديّة؛ وفشل األجهزة احلكومّية يف حتقيق النزاهة الالزمة. 
اب يشّك عاقل يف أّن األجهزة احلكومّية هي أفضل املؤّسسات اليت ختدم البالد والعباد فيما لو متّتعت بنظافة الكّف واملصداقّية. ومع غي

 النزعة الفرديّة يف ظّل التوّجه حنو املعنويّات، فإّن تكبري احلكومة يصبح احلّل العقالئّي األمثل.

عليها، تصّوروا لو أّن جهاز الشرطة احملدود، الذي ّل يتمّكن من متابعة العديد من املخالفات  ويف حماربة اجلرمية والسعي للقضاء
واجلرائم بسبب قّلة عديده، أصبح مكّونًا من معظم املواطنني أو أنّه استطاع أن يستعني هبم يف أوقات الضغط )بعد تأهيلهم ضمن 

 صورة ّل ختطر على بال.دورات تعبويّة مناسبة(، فإّن قدرة الشرطة ستتضاعف ب

ويف بناء املساكن للفقراء واملعدمني، كم خيطر على بال الصاحلني الذين حيّبون أن ينفقوا يف سبيل اهلل أن يسامهوا لكّنهم ّل يعرفون 
نصف، وألمكن الطريقة. لو أّن الدولة استطاعت أن توجد مثل هذه املشاركة يف عملّيات البناء، ّلخنفضت تكاليف بناء املساكن إىل ال

 حّل مثل هذه املشكلة بسرعة قياسّية.

وهبذا التكبري والتوسعة، تتضاعف قدرة الشعب بصورة مذهلة، ويتمّكن من حّل معظم مشكالته اليت تأخذ منه الكثري من اجلهد 
 والوقت، وتستنزف روحّيته، وتضعف ثقته.

يتحّقق يف ظّل التعاضد والتكافل بني أبناء اجملتمع الواحد. وّل  –نويّات والذي يُعّد قاعدة بناء املع –إّن حّب اإلنسان ألخيه اإلنسان 
شّك أّن بإمكان الدولة توسعة مؤّسساهتا لتحقيق أكرب قدر ممكن من هذا التعاون، وذلك من خالل تفعيل العمل الشعيّب التطوعّي. 

 ة مشاركته الواسعة والشاملة.وبعبارة أدّق، إّن بإمكان الشعب أن يزيد من حجم دولته مّت ما شاء بواسط

إّن التعبئة هي أساس حركة النظام، فيجب أن يكون اجلميع تعبوّيني، جيب أن تكون احلكومة ومسؤولو البالد تعبوّيني. واحلمد 
 .101اهلل هم كذلك

واملدارس واملعامل والدوائر، من باستطاعيت أن أّدعي بكّل جرأة أنّه لوّل احلضور الشعيّب لقّوات التعبئة الذين تدّفقوا من البيوت 
املدن والقرى، من الرجال والنساء ومبختلف أعمارهم على مجيع اجلبهات اليت كانت حمتاجة إليهم، ملا متّكّنا من الدفاع عن 

يف كّل حلظة  البالد بالشكل املطلوب، وإثبات قدرة اجلمهوريّة اإلسالمّية وصالبتها للعامل يف سائر اجلبهات اليت تواجه العدّو فيها
 .102إىل يومنا هذا، فهذه القّوات هي اليت أعطتنا هذه القدرة وهذه القّوة

التعبئة حركًة سطحّيًة منقطعة اجلذور ووليدة العواطف، بل هي حركة منطقّية عميقة وإسالمّية تتجاوب مع حاجات ليست 
ْؤِمِننْيَ ﴿رمي: العامل اإلسالمّي عاّمًة، واجملتمع اإلسالمّي خاّصًة. يقول القرآن الك

ُ
، فاملؤمنون املشار ﴾ُهَو الَِّذْي أَيََّدَك ِبَنْصرِِه َوبِامل

إليهم يف هذه اآلية الكرمية هو تعبري آخر عّما هو موجود اليوم يف جمتمعنا باسم "التعبئة"، كذا اآليات القرآنّية األخرى اليت تشري 
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ة من نوعها واليت هي حصيلة فكر ودراية إمامنا العظيم، فيجب التأّمل إىل املؤمنني واملخلصني، فهي ترّكز على التعبئة الفريد
والتدبّر يف حاجة العامل اإلسالمّي إىل هذه احلركة. التعبئة هي حركة منبثقة من صلب الشعب، الشعب الذي يتمّتع سّيما شبابه 

سرية العاّمة للبالد ويتأمّل لذلك ثانًيا، ويتصّدى له باملعنويّة وقلبه مع اهلل، الشعب الذي أّوًّل: يعي ويلتفت ألّي احنراف يف امل
ثالثًا، وهذا هو معىن التعبئة. عندما دعا اإلمام الراحل )رض( إىل تأسيس جي  العشرين مليونًا يف إيران، كانت نفوس بلدنا 

سابًقا، أّي أّن الناس الذين تبلغ أربعني مليون نسمة، وكّلهم كانوا حيملون خصائ  التعبوّيني. واليوم، فإّن الوضع كما كان 
حيملون مثل هذه اخلصوصّيات ّل ميكن أن يكونوا غري مبالني فيما خيّ  شؤون جمتمعهم ونظامهم، ويتقّدم صفوفهم من يكسب 
دعمهم، ومن مل يكسب دعم الناس ّل ميكن أن يتقّدم الصفوف. إذن فالعالقة بني مسؤويل البالد وأبناء الشعب، والذي يشّكل 

ّيون معظمهم، هي عالقة صميمّية وأخويّة للغاية. فاحلكومة اليت تعتمد على شعبها إىل هذا احلّد، ّل ختشى أمريكا التعبو 
 .103فحسب، بل هي قادرة على مواجهة عشر قوى عاملّية مماثلة لقّوة اّلستكبار األمريكيّ 

أطهر شباب هذا البلد وأكثرهم استعداًدا للبذل وقدرة لو شئنا إعطاء تعريف مقتضب لقّوات التعبئة لقلنا ثّلة تضّم بني صفوفها 
على العطاء يف سبيل األهداف العليا هلذا الشعب، وعلى طريق البلوغ هبذا البلد إىل الكمال والسعادة. وقّوات التعبئة عبارة عن 

شؤون هذا البلد ومتطّلبات هذا وحدات ينصهر يف بوتقتها أفراد شّّت ليتحّولوا إىل مجاعة كربى ومنسجمة حتمل رؤية وبصرية عن 
الشعب، وتثري الذعر يف قلوب العدّو، واألمل يف قلوب األصدقاء، وتبعث على الثقة واّلطمئنان. جتّسد قّوات التعبئة يف احلقيقة 

للشعب كّله مظهر وحدة مقّدسة بني أبناء الشعب. وإّن مجيع امليادين اليت سامهت فيها قّوات التعبئة كانت ميادين شعبّيًة تعود 
والبلد ّل يستغين على اإلطالق عن مثل هذه الثّلة العظيمة اليت  –كميادين الدفاع املقّدس، وميادين البناء، واخلدمات العاّمة   –

تتأّلف من خرية أبناء هذا البلد، وهبذه اخلصائ  اليت حيملوّنا، يف أّي وقت من األوقات. قّوات التعبئة متّثل يف الواقع مظهًرا 
 .104شق واإلميان والوعي واجملاهدة واّلستعداد التاّم لرفعة البلد والشعبللع

يتجّلى حّب الشعب للنظام اإلسالمّي يف دفاعه عنه، وسهره على تطويره ورقّيه، ونشر رسالته يف اآلفاق. فمن املتوّقع واحلال هذه أن 
 تربز عظمة النظام والتجربة، وتنتشر يف كّل بالد العامل وتتعّرف عليها تتفّجر ينابيع اإلبداعات واألعمال األدبّية والفنّ ّية الرائعة، واليت

 جح.الشعوب فتهفوا إليها القلوب. وينال النظام اإلسالمّي، تبًعا لذلك، اقتدارًا عاملياا عندما تصبح الشعوب راغبًة بتطبيق ّنوذجه النا

دادات املعنويّة والروحّية وبروزها وقّوهتا وانتشارها. وّل شك يف أّن احلاجة إّن من أهّم مثار جتربة جمتمع العدالة الشاملة، تفّتح اّلستع
ا الروحّية، بكّل معانيها، هي احلاجة األوىل عند أبناء البشر أينما كانوا. وهذا التعّط  الروحّي الذي نالحظ آثاره أينما جلنا، وخصوصً 

املعنوّي، رغم شّدة حضور املاّديّات يف ثقافة البشر. وعلى هذا األساس، سيمتلك  بصورة التّيارات الروحّية الغريبة، إّّنا حيكي عن اخلواء
ّكنه من اجملتمع اإلسالمّي الواقعّي، أعظم بضاعة ومنتج ميكنه تصديره إىل كّل بلدان العامل وشعوبه، فيحرز هبذا التفّوق موقعّيًة ممتازًة مت

 جة إىل خوض احلروب والنزاعات.التأثري الثقايّف والسياسّي واّلجتماعّي دون احلا
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العامل كله اليوم متعّط  للمعنوية وهذه املعنوية موجودة يف اإلسالم... معنوية من دون ُعزلة ... من دون انفصال عن احلياة. 
 .105معنويّة تواكب السياسة. عرفان مع النشاط اّلجتماعّي والتضرع والبكاء بني يدي اهلل واجلهاد يف سبيله

بلغه اإلصالح يف أّي تغيرٍي اجتماعّي هو األخالق. واألخالق ليس هنا مبعىن السلوك العملّي. صحيح أّن سلوك إّن آخر ما ي
الناس فيما بينهم يطلق عليه عرًفا عنوان األخالق. لكن ليس هذا مرادنا. إّن آخر ما يصل إليه التغيري هو يف امللكات اخللقّية 

 .106الراسخة على صعيد الفرد واجملتمع
 
املدرسة اإلسالمّية هي مدرسة اإلنسانّية والقيم اإلنسانّية، ومدرسة إشاعة الرمحة واملروءة واألخّوة اإلنسانّية. مدرسة معيارها يف "

احلقوق اّلجتماعّية هو: "لن تقّدس أّمة ّل يؤخذ للضعيف فيها حّقه من القوّي غري متتعتع". الشخ  اخلالية يداه من املال 
بال أيّة مشکلة. هذه هي رسالة اإلسالم. وهذا  –ذي املال والقّوة  –ع جيب أن يستطيع أخذ حّقه من القوّي والقّوة يف اجملتم

هو اجملتمع اإلسالمّي الصحيح. هذه الرسالة هي اليت جتتذب إليها الشعوب اليوم. أّي مکان من العامل يدار اليوم هبذه الطريقة؟ 
أيّة حقوق إنسان مزعومة تستطيع اليوم طرح مثل هذا الشيء و السري علی هداه؟ إّّنا يعملون أيّة دميقراطّية أم أيّة ليربالّية، أم 

 .107اليوم باّلجّتاه املعاکس
إّن الشيء الذي ميكن عّده مائًزا بني النظام اإلسالمّي واجملتمع اإلسالمّي وكّل اجملتمعات البشريّة، هو بالدرجة األوىل هذه 
النقطة؛ مسألة اإلميان باهلل، واإلميان بالغيب، واإلميان بذلك الطريق الذي جعله اهلل تعاىل للبشر من أجل سعادهتم الدنيويّة 

ن اليوم لنظام اجلمهوريّة اإلسالمّية من كالٍم يقوله جتاه سائر األنظمة يف العامل، أو قضّية يتحّدى هبا األنظمة واألخرويّة. ولو كا
املاّديّة، فذلك من أجل أّن املائز األساسّي هو اإلميان. إّن البشريّة اليوم وبسبب عدم اإلميان ابُتليت بتلك الشقاءات احلياتّية 

ليس  –الذي يتبعه العمل بتلك التعاليم  –ئز األساسّي هو اإلميان. اإلميان باهلل وطريق اهلل وطريق األنبياء املختلفة وهلذا فإّن املا
ألجل اّلرتقاء املعنوّي فحسب، وإن كان أهّم مثاره هو ذلك اّلرتقاء املعنوّي والتكامل اإلنسايّن واألخالقّي؛ ألّن الدنيا مزرعة 

ياة الدنيا ميكن لإلنسان أن يقطع املدارج واملعارج ويتكامل. هلذا فإّن احلياة املاّديّة تقع ضمن اآلخرة. فمن خالل التحّرك يف احل
عاىل نطاق اإلميان باهلل. فاإلميان باهلل تعاىل إذن، ّل يضمن السعادة املعنويّة فحسب، بل السعادة املاّديّة أيًضا. إّن اإلميان باهلل ت

َلْيِهْم ﴿شياء اليت حيتاجوّنا يف حياهتم املاّديّة، ميّكن الناس من احلصول على كّل األ جْنيَل َوما أُْنزَِل ِإ َوَلْو أَن َُّهْم أَقاُموا الت َّْوراَة َواإْلِ
ْوِقِهْم َوِمْن حَتِْت َأْرُجِلِهمْ  يصلون من فلو أقيم الدين وُعمل بالتعاليم اإلسالمّية يف اجملتمع، فإّن الناس س .﴾ِمْن َرهبِِّْم أَلََكُلوا ِمْن فَ 

حيث الرفاهية إىل حيث ّل يبقى أّي شيء من حاجاهتم غري متوّفر. ومن حيث اّلستقرار املعنوّي والروحّي والشعور باألمن 
وانَُه ُسُبَل َقْد جاءَُكْم ِمَن اللَِّه نُوٌر وَِكتاٌب ُمبنٌي يَ ْهدي ِبِه اللَُّه َمِن ات ََّبَع ِرضْ ﴿والطمأنينة يربز دور اإلميان أيًضا وبقول القرآن: 

، فالقرآن يعّلم البشر طرق السالم والطمأنينة والسالمة الروحّية، هذا الطريق الذي يوصل اإلنسانّية إىل الطمأنينة ﴾السَّالم
ات الروحّية؛ وهو ذلك الشيء الذي يفتقده العامل ويؤّدي إىل حال الغليان. هناك التطّور املاّدّي، والتطّور التقيّن والعلمّي، والثرو 

الطائلة املوجودة يف اجملتمعات، ولكن ّل يوجد طمأنينة أو استقرار. فهذا بسبب قّلة هذا العنصر األساسّي يف حياة البشر الذي 
هو عبارة عن اإلميان. فهذه قضّية أساسّية ينبغي التوّجه إليها باّلستفادة من القرآن الكرمي. إذا كّنا نريد يف هذه اجلمهوريّة 
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تأمني مستقبل سعيد لبلدنا وألنفسنا وأبنائنا، فأساس  –نا وأنتم وكّل واحد مّنا وسائر شبابنا وكّل األجيال اآلتية أ –اإلسالمّية 
التحّرك يف النظام اإلسالمّي هو اإلميان الذي جيب أن حيّققه ليس فقط يف القلب بل يف العمل ويف اخلطط ويف مجيع 

 .108التحركات

قد اكتسب منعًة أوىل بفضل حضور اجلماهري يف ميدان الدفاع، سواء يف املظاهرات املليونّية، أو يف  وّل شّك يف أّن النظام اإلسالميّ 
حرب الدفاع املقّدسة؛ واكتسب منعًة إضافّيًة بفضل ثبات مؤّسساته األساسّية، وزاد من منعته بفضل حتصيل أنواع اّلقتدار العسكرّي 

 ى بأعلى درجاهتا عندما يتمّكن من التحّول إىل األّنوذج والقدوة اليت هتوي إليها أفئدة العاملني.والتكنولوجّي، لكّن قّوته احلقيقّية ستتجلّ 

فإذا كان قسٌم كبري من سّكان الوّليات املّتحدة يعارضون اّلعتداء على اجلمهوريّة اإلسالمّية، بسبب حجم اخلسائر املتوقّعة، وعدم 
كون األمر حينما تصبح هذه اجلمهوريّة أفضل ّنوذج يف اإلدارة والعدالة واّلستقرار والرفاه جدوائّية احلرب وفداحة تكاليفها، فكيف سي

 واملعنويّات؟!

 هناك سيكون جمّرد التفكري مبحاربتها أو معاداهتا سبًبا لسقوط السياسّيني يف محالهتم اّلنتخابّية املزعومة. وستشّكل مجاهري البلدان
 صّناع القرار فيها؛ وذلك عندما ترى إشراقة التجربة وجناحها، وتتعّرف على خدع زعمائها وخياناهتم.املستكربة وسيلة ضغط كربى على 

اهلدف النهائّي جيب أن يتمّثل يف التوّجه حنو األّمة اإلسالمّية الواحدة، وبناء احلضارة اإلسالمّية اجلديدة، على أساس الدين 
 .109والعقالنّية والعلم واألخالق

لقيام حبركة أساسّية كصيغة مكّملة للثورة اإلسالمّية الكربى، وهذه احلركة األساسّية ذات مرحلَتني: إحدامها تثبيت على جمتمعنا ا
النظام وإشاعة األخالق اإلسالمّية كقيم كربى بني أبناء جمتمعنا بعد أن سقطت عن درجة اّلعتبار يف عهد احلكومات الطاغوتّية 

 اليت حكمت بالدنا اإلسالمّية.
قدان ّما املرحلة الثانية فهي نقل هذه القيم األخالقّية إىل العامل كّله؛ ألّن عاملنا اليوم حباجة إليها. واإلنسانّية اليوم تعاين من فأ

 .110األخالق. وهنا ميكن لإلسالم واملسلمني تقدمي أفضل هديّة أخالقّية للشعوب والبشريّة مجعاء

 

 . األّمة اإلسالمّية4

اجملتمع اإلسالمّي ستتحّقق أيًضا األرضّية إلجياد األّمة اإلسالمّية أي توّسع هذا اجملتمع ومتّدده، وهذه اآلن مقولة  حسٌن، عندما يوجد
 .111أخرى وحبث آخر
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يبدو أّن الشعوب اإلسالمّية، ورغم حجم احلواجز اليت زرعتها السياسة، ستكون أّول الشعوب اليت تقبل على التجربة اإلسالمّية 
 ستنضّم إليها لتشّكل أّمًة ذات وجهة واحدة؛ قائمًة على حماربة الطغيان، ومعاداة اّلستكبار، ورفض القيم املنحطّة للغرب.األصيلة، و 

ور. ويبدو أيًضا أّن قيام مثل هذه األّمة الواحدة، سيتحّقق على يد قائٍد كبري يقبل به اجلميع، مثلما كانوا ينتظرونه عرب األزمنة والعص
ة اإلسالمّية، مع بقاء اّلختالفات املذهبّية والعرقّية والقومّية واللغويّة واجلغرافّية، يتطّلب قيادًة مل يسبق هلا مثيل، نظرًا فتوحيد األمّ 

 للتعقيدات اهلائلة أمام هذه العملّية احلضاريّة الكربى.

للمجتمعات اإلسالمّية. وستكون يف الوقت نفسه، لكّن حتّول األّمة اإلسالمّية إىل قّوة عظمى، سيكون من حتمّيات املسار التارخيّي 
قّوًة ّل تؤمن باهليمنة والتسّلط واحلروب والفتك والعنصريّة؛ أي خري أّمة أخرجت للناس. ّل حتمل هلم سوى رسالة مّد يد العون حلّل 

كوّنا شرطّي العامل، لتقبض   املشكالت. قّوة عظمى يهاهبا اجلميع، ومع ذلك ّل تسمح لنفسها أن تكون مثل أمريكا، اليت تستغلّ 
الرشاوى والعموّلت والضرائب الفادحة واخلراج. أّمة ترى من واجبها أن تساعد احملرومني أينما كانوا، وتعترب نفسها مسؤولًة عن إخراج 

 املساكني من الفقر واجلوع والعوز واجلهل.

م بشكل عاّم أهل خلالفة اهلل يف األرض؛ بإمكاّنم أن يعيشوا برفاه وسيسجّل التاريخ ألّول مرّة كيف أّن البشر استطاعوا أن يثبتوا أّنّ 
دون أن يفسدوا فيها أو يسفكوا الدماء. وستكون األّمة اإلسالمّية من يقضي على سباق التسّلح باحلقيقة، ّل بالنفاق واخلداع. 

ة بني شعوب العامل، ويبدأ التبادل الكبري بني وستتمّكن من فرض نزع أسلحة الدمار الشامل والتخّل  منها؛ لتسقط احلواجز النفسيّ 
 الثقافات، حيث تكون أربح التّجار، نظرًا لثرواهتا املعنويّة والثقافّية العظيمة.

ذاك الشيء الذي تبّشر به املهدويّة، هو نفس األمر الذي جاء من أجله مجيع األنبياء وانطلقت من أجله مجيع البعثات، وهو 
توحيدّي مبيّن وقائم على أساس العدالة، وباّلستفادة من مجيع اّلستعدادات اليت أودعها اهلل تعاىل يف  عبارة عن إجياد عاملٍ 

اإلنسان؛ ومثل هذا العصر هو عصر ظهور اإلمام املهدّي )سالم اهلل عليه وعّجل اهلل تعاىل فرجه(. هو عصر اجملتمع التوحيدّي، 
ة للروحانّية والدين على كّل جماّلت حياة البشر، وعصر استقرار العدل مبعناه عصر حاكمّية التوحيد، عصر احلاكمّية احلقيقيّ 

 .112الكامل واجلامع. حسٌن، لقد جاء األنبياء من أجل هذا
إّن العدل والقسط واستقرار العدالة يف اجملتمع والقضاء على الظلم من على وجه البسيطة، من خصائ  املهدّي املوعود. 

فيه سعٌي من أجل العدالة ومواجهة الظلم كيف ميكن أن يكون إسالًما يّتجه البشر حنوه. فالبشريّة  فاإلسالم الذي ّل يكون
تتحّرك حنو ذلك الشيء الذي يكون مظهره الوجود املقّدس للمهدّي عليه الصالة والسالم وعّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف، وهو 

 .113ًّل ويقتلع الظلم من جذورهالذي حبسب األحاديث املتواترة سيمأل األرض قسطًا وعد
ات اّلستثنائّية، هذه اجملموعة البشريّة املسّماة باألّمة اإلسالمّية متلك ثقافًة غنّيًة وتراثًا ثراا وزّخاًرا ومتالزًما مع األملعّية واّلستعداد

ر اإلسالم والتوحيد اخلاّص واخلال  وهي إىل جانب تنّوعها وتعّدديّتها الواسعة تتمّتع بوحدة وانسجام عجيَبني، ناشَئني من جتذّ 
 .114يف حياهتا، بكّل ما يف هذه احلياة من أجزاء وأركان وزوايا
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هذه الشعوب املتآخية املتعاطفة بأعراقها السوداء والبيضاء والصفراء وبلغاهتا املختلفة، ترى نفسها أجزاء متساويًة هلذه األّمة 

يوم حنو مركز واحد لتدعو اهلل بلغة واحدة، وتستلهم مجيًعا من كتاب مساوّي اإلسالمّية الكربى، وتفخر بذلك، وتّتجه كّل 
 .115واحد

األّمة اإلسالمّية الكربى، أكرب سند للعامل اإلسالمّي، أي إّن الشعوب املسلمة بوحدهتا وتالمحها وتفامهها، وصرخة اعرتاضها 
الوهبّية، تذيب قلب كّل دولٍة مستكربة، وتصّم أذّنا وتقصم املدويّة، وقدرة تفكريها وسواعدها العاملة وثرواهتا الطبيعّية و 

 .116ظهرها
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