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مقدمة الناشر

بسم اهلل الرحمن الرحيم

أفضــل الصــالة والســالم علــى محمــد وعلــى آلــه الطيبيــن الطاهريــن 
واللعــن الدائــم المؤبــد علــى أعدائهــم أجمعيــن مــن اآلن إلــى قيــام يــوم 

الديــن.

الجهــات  كل  لهــا  تحتــاج  قصــوى  ضــرورة  المؤسســاتي  العمــل  إن 
المؤسســاتي  فالعمــل  األرض؛  فــي  اهلل  حكــم  إلقامــة  تســعى  التــي 
العليــا. األهــداف  إلــى  للوصــول  واألســهل  األفضــل  الطريــق   هــو 
وهــذا مــا يؤكــد عليــه الســيد القائــد الخامنئي حفظــه اهلل: »ما لــم يكن العمل 
 ال يصلــح أن يتــم تأســيس أي عمــل عليــه، كمــا أّن التســاهل ممنــوٌع 

ً
مؤسســاتيا

فــي بنــاء العمــل المؤسســاتي بعــد أن فرضنــا أن بــه تتــم تحقيــق الغايات«.

إلــى  الوصــول  بوصلــة  هــو  المؤسســاتي  العمــل  بــأن  القــول  نســتطيع 
الهــدف، ومــن البديهــي بــأن نتيجــة الوصــول إلــى طريــٍق مــا مــن غيــر بوصلــة 
كــد  هــي الضيــاع أو االنحــراف التــام عــن الطريــق المقصــود، فلهــذا الســبب أ
الســيد القائــد الخامنئــي علــى ضــرورة العمــل المؤسســاتي ووضعــه كبوصلة 
لتحقيــق األهــداف، وهــذا مــا نالحظــه مــن خــالل إدارتــه لألمــة اإلســالمية 

جمعــاء بالشــكل العــام وللشــعب اإليرانــي بالشــكل الخــاص.

يســّر دار الوفــاء للثقافــة واإلعــالم إطالق كتابها األول من سلســلة نهج الوالية 
تحــت عنوان »العمل المؤسســاتي في فكــر اإلمام الخامنئي«.

وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمين
دار الوفاء للثقافة واإلعالم





ال ينجز أي عمل من دون مؤسسات ونظام

ضرورةـإيجادـالنظمـوالمؤسسات

يعتبــر العمــل المؤسســاتي الغايــة المتوخــاة فــي كل مجموعــة تتبــع 
كل مفــردات النظــم وتقســيم  هدفــًا معّينــًا، حيــث إنــه يشــتمل علــى 
األعمــال والوظائــف، مــن قبيــل االرتبــاط واالتصــال والتعاضــد، وهــذا أمــٌر 
يــات، إذ أّن كل األعمــال فــي العالــم إنمــا  مثمــٌر جــدًا بــل إنــه مــن الضرور
تتقــدم وتتطــور بفضــل العمــل المؤسســاتي، ومــا حصــل فــي إيــران مــن 

انتصــاٍر للثــورة اإلســالمية لــم يكــن ليتــم لــو ال العمــل المؤسســاتي.)1)

ومــن الطبيعــي القــول: إن أســاس أي عمــل والبنيــة التــي يعتمــد 
عليهــا هــو مــا ذكرنــاه، فمــا لــم يكــن العمــل مؤسســاتيًا ال يصلــح أن يتــم 
كمــا أّن التســاهل ممنــوٌع فــي بنــاء العمــل  تأســيس أي عمــل عليــه، 

المؤسســاتي بعــد أن فرضنــا أن بــه تتــم تحقيــق الغايــات.)2)

1- لقاء سماحته مع صحيفة اطالعات بتاريخ 16-2-1982م

يــخ  ى مجمــع أهــل البيــت؟مهع؟ العالمــي بتار 2- بيانــات ســماحته فــي لقــاء أعضــاء شــور
26-8-1991م
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مــن هنــا، فإنــي شــخصيًا أتبنــى فكــرة النظــم المؤسســاتي، وضــرورة 
ــا.)1) ــا ومبادئن ــى أن ال يســلخنا هــذا األمــر عــن هويتن االلتفــات إل

كل  إدارة  فــي  بــارزًا  دورًا  يلعبــان  ي  واإلدار المؤسســاتي  العمــل  إن 
والضيــاع  بالبيروقراطيــة  التشــبث  األمــر  هــذا  يعنــي  أن  دون  األعمــال 
ومركــزٍ فكــرّيٍ  واحــد  ّيٍ  إدار فقــط وجــود مســؤوٍل  يعنــي  بــل  بأروقتهــا، 

فــارد.)2)

ــر  ــاب الفك ــن أصح ــاء م ــد األصدق ــع أح ــر م ــذا األم ــت ه ــد عرض ولق
التقدمــي، وأخبرتــه بوجــوب جمــع عــدد مــن الفضــالء والمحققيــن فــي 
مدينــة قــم المقدســة ووضعهم أمام مســؤولياتهم، وأفرزوا لهــم الميزانيات 
الالزمــة لتحقيــق أعمــاٍل واقعيــة وعمالنيــة فــي هــذا المجــال، ولكــن مــع 
، ولــم يتحقــق هــذا المشــروع رغــم إنــي  األســف لــم تتــم متابعــة هــذا األمــر
إن هــذه التكاليــف ال  ، و كنــت أعلــم مــن البدايــة صعوبــة هــذا األمــر
إدارًة  تنجــز علــى المســتوى الفــردي بــل تتطلــب عماًل مؤسســاتيًا دؤوبــًا و

مؤسســاتيًة أيضــًا.)3)

إن العمــل المؤسســاتي -فــي الواقــع- يعنــي: التعــاون بيــن األفــراد 
باإلضافــة إلــى الهمــة العاليــة، مــن هنــا ال ُبــّد مــن الشــروع فــي العمــل 
، فنبــدأ باألطفــال والمراهقيــن ونعّودهم أن  المؤسســاتي مــن نقطــة الصفــر
يتطلعــوا إلــى المســتقبل بهمــة عاليــة ونظــرة شــمولية، فهنــاك الكثيــر مــن 

1- بيانات سماحته في لقاء أعضاء ممثلية ولي الفقيه في الجامعات بتاريخ 11-7-2010م

2- بيانات سماحته في لقاءه مع األساتذة والطالب في جامعة شيراز بتاريخ 3-5-2008م

3- بيانــات ســماحته فــي لقــاء جمــع مــن فضــالء الحــوزة العلميــة فــي مدينة قــم بتاريــخ 2-19-
1992م
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المســائل ال ُبــّد مــن مشــاهدتها علــى المســتوى العالمــي والشــمولي ال 
علــى المســتوى اإلقليمــي والمحلــي، كمــا أن لبعضهــا آثــارًا ومخرجــاٍت 
تتخطــى فــي آفاقهــا المســتقبلية المائــة أو المائــة والخمســين عامــًا، 

ــم شــامخة متعــددة األقطــاب. ى تحتــاج إلــى عزائ وهكــذا رؤ

إن الطالــب المدرســي أو الجامعــي الــذي يتــم ترشــيده وتنشــئته 
اليــوم علــى مقاعــد المــدراس والجامعــات، هــو بذرة ســتنمو فــي القريب 
العاجــل؛ ليكــون أســتاذًا أو مديــرًا أو ناشــطًا أو خبيــرًا أو عنصــرًا مؤثــرًا فــي 
تيــار سياســي فــي المجتمــع، وهكــذا أفــكار ال ُبــّد مــن غرســها وتعميقهــا 
فــي أذهــان شــبابنا اليــوم فــال يكونــوا يــؤدون وظائفهــم وال يــدرون إلــى أيــن 
تكــون شــخصيته  لكــي  ي  المفاهيــم ضــرور هــذه  فترســيخ  يســيرون، 

مبنيــة علــى هــذا األســاس.)1)

ال وهــي الهدايــة  فــإذا أردنــا أن نحقــق الغايــة الكبــرى فــي األرض، أ
اإللهيــة، وتعميــق وجودهــا فــي األذهــان والنفــوس، فــال محيــص لنــا عــن 
كانــت عظمتــه  تدعيــم العمــل المؤسســاتي، وأي جهــٍد فــردّيٍ مهمــا 
النفــع،  وقليــل  المؤسســاتي  العمــل  أمــام  اإلنتــاج  ضئيــل  ســيكون 
الداخلــي  المســتويين  علــى  عنوانــه،  كان  ومهمــا  ميدانــه  كان  مهمــا 

والخارجــي.)2)

1- بيانات سماحته في لقاء أساتذة ومعلمي جامعة خراسان الشمالية بتاريخ 11-10-2012م

2- لقــاءه مــع أعضــاء القســم التبليغــي الخارجــي التابــع للحــزب الجمهــوري بتاريــخ 12-9-
1982م
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جمعـوتوحيدـالطاقات

كبــر  تتجلــى آثــار العمــل المؤسســاتي فــي أنــه يضمــن لنــا جمــع أ
بجمــع  أشــبه  وهــذا   ، والفكــر الطاقــات  أصحــاب  مــن  ممكــن  عــدد 
حبــات الســبحة فــي خيــط واحــد، وهــو بحــق مــن األلطــاف والنعــم 

علينــا.)1) الكبيــرة  اإللهيــة 

فيــه  تغيــب  ومنظــم  جماعــي  عمــل  هــو  المؤسســاتي  العمــل  إن 
خصوصيــة الفــرد ضمــن خصوصيــة الجمــع، فــال يغــدو الفــرد متشــخصًا 
هــذا  هــو  المؤسســاتي  العمــل  كلة  فشــا غائبــًا،  يكــون  ال  أنــه  كمــا 
الجمعــي. والجهــود  الوجــود  فــي  فــردي  تشــّخص  ألي  االضمحــالل 

وهــذا النحــو مــن العمــل هــو الــذي تؤيــده الفطــرة الســليمة وتســتقيم 
ــة المريــرة لــكل فتــرة االختنــاق  ، لكننــا خــالل التجرب عليــه أمــور البشــر

يخ 28-1-2003م 1- لقاء سماحته مع جمع من أعضاء منتدى القلم الثقافي بتار
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التــي عشــناها خــالل فتــرة حكومــة رضــا خــان ومحمــد رضــا خــان، فــإن 
الحكومــة اإليرانيــة خــالل مــدة الخمســين ســنة وأيضــًا قبــل ذلــك بـــ 
كمــة فيهــا ســلطة يرأســها الفــرد؛ وهــذا  )2500( عــام كانــت الســلطة الحا

ــه الشــرقيون »االنفــراد«. ينســجم مــع الواقــع الــذي يميــل إلي

يــخ فــردي، مــن الفــن إلــى  يــخ الشــرقي منــذ القــدم هــو تار إن التار
الفــرد،  حــول  تتمحــور  أمــور  كلهــا  وغيرهــا؛  فالرياضــة  الموســيقى، 
الجماعــي  الفــن  فنجــد  هنــا،  تتواجــد  ال  الجماعيــة  والنشــاطات 
والموســيقى الجماعيــة فــي العالــم الغربــي، فالرياضــة هنــا هــي مصارعــة 
فــي  لنجــد  نكــن  فلــم  القــدم،  كــرة  أو  اليــد  كــرة  هنــاك  بينمــا  فقــط، 
العصورالغابــرة فرقــة موســيقية شــرقية كاألوركســترا تشــتمل علــى أنــواع 

. إن وجــد فهــو نــادر ، و الموســيقى وأصــوات الجناجــر

يــخ نجــد الشــرقيين يميلــون  وعلــى كل حــال فإننــا إذا طالعنــا التار
إلــى التفــرد والفرديــة، وقــد تموضــع اإلســالم تمامــًا فــي النقطــة المقابلــة 
لهــذا النــوع مــن الفكــر والعمــل؛ فحــث علــى التشــارك والتعــاون حتــى 

فــي األعمــال العباديــة كالصــالة.)1)

إن أول معانــي العمــل المؤسســاتي الواحــد هو أن يعمل أفراد مؤسســة 
مــا بغيــة تحقيــق هــدف واحــد مســتعينين ببعضهــم البعــض ومتعاونيــن 
كانــت األخــالق  علــى التكاتــف ضمــن المؤسســة الواحــدة، مــن هنــا 
المؤسســاتية هــي: األخــالق اإلســالمية المنظمــة لطــرق التعامــل بيــن 

كثــر األمــور الفرديــة التــي تربــط العبــد بــاهلل تعالــى وهــي تشــمل التقديــس  1- تعتبــر العبــادة مــن أ
 ،.... والتضــرع وقــد حثنــا اإلســالم علــى إتيانهــا علــى النحــو الجمعي كصــالة الجماعــة، الحــج و

تاريــخ 9-6-2016م
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الجمــع كأصحــاب فكــر واحــد متناغــم يزيــل كل تصــادم وعنــاد.)1)

العملـالمؤسساتيـهوـاألفضلـللطالبـالجامعي

تتيــح األنشــطة الجامعيــة الفرصــة للطالــب كــي يشــارك فــي العمــل 
الجماعــي، وأنــا شــخصيًا مؤمــن بالعمــل الجماعــي، وأعتبــره مــن اللــوازم 
كتســاب المهارات السياســية  للطالــب الجامعــي حيــث يســاعده على ا
ــواع  ــف أن ــن مختل ــه م ــط ب ــا يحي ــن كل م ــن م ــي يتحص ــة ك واالجتماعي

الخــدع والمســتنقعات المتنوعــة المشــاَهدة فــي بالدنــا.

ية  االســتكبار المؤامــرات  أهــداف  أحــد  هــم  الجامعــة  طــالب  إّن 
يــة الشــبابية فــي بالدنــا  والســبب واضــح، حيــث إن نســبة الفئــات العمر
كطــالٍب جامعييــن أن يكــون لهــم الــدور األمثــل  مرتفعــة ويؤمــل لهــم 
فــي شــتى المياديــن العلميــة والسياســية، والذيــن يحيكــون المؤامــرات 
هــذه  فــي  ســمومهم  وبــّث  جهودهــم  الســتثمار  مضطــرون  لبالدنــا 
الشــرائح الجامعيــة اإليرانيــة، فالعمــل المؤسســاتي والجماعــي يمكــن 
يمنعــه بحفظــه مــن الوقــوع  يأخــذ بيــد الطالــب و أن يمنــح الحصانــة و
ــذي  ــي ال ــدور األساس ــو ال ــذا ه ــا؛ ه ــة ومجاريه ــتنقعات الجهال ــي مس ف

يمكــن أن تؤديــه المؤسســات.)2)

ـوتجاربـاآلخرين الـُبّدـمنـاالستفادةـمنـأفكار

ــّد مــن االســتفادة مــن علــم وتجــارب اآلخريــن، وهــذا ال يعنــي أن  ال ُب

1- نفس المصدر

2- لقاء سماحته مع األساتذة والطالب في جامعة علم وصنعت بتاريخ 14-2-2008م
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إنمــا يعنــي أن نأخــذ العلــم أيــن مــا  نغلــق طريــق التعلــم علــى أنفســنا، و
وجــد ونســعى لتســخيره لخدمتنــا، وهــذا العمــل اإلســالمي وهــو مــن 
أوامــر اإلســالم وال يخالفــه؛ وهكــذا عمــل ملقــًى علــى عاتــق الشــباب.)1)

ــايخ والســادة العلمــاء  ــدة للمش ــات مفي وال يخفــى أن هكــذا تجمع
يكــون  أيضــًا حيــث يجتمعــون علــى طاولــة واحــدة فتتالقــح أفكارهــم و
فيكونــون  أعمالهــم،  وتْزُكــو  أفكارهــم  فتتكامــل  لبعــض  مــرآة  بعضهــم 
مجموعــة واحــدة لديهــا الهــدف نفســه والغايــة نفســها اتجــاه النــاس، 

وهــذا عمــل مثمــر جــدًا؛ وهــو متحقــق فــي مجتمعنــا.)2)

1- كلمــة ســماحته فــي لقــاءه مــع وزير جهــاد البناء وجمع من مســؤولي الوزارة، وعوائل الشــهداء 
وجمــع من العشــائر والناجين مــن زلزال محافظة كيالن وزنجان بتاريــخ 18-6-1991م

2- لقــاء سمـــاحته مـــع إمـــام جمعــــة مدينــة كرمان وجمــع من علمائها وطلبتهــا بتاريــخ 11-11-
1991م



معايير وتركيبة المنظمة الثورية الموفقة

اإلدارةـالمركزية

إن المؤسســات القائمــة علــى األفــراد ال تلبــث أن تتالشــى وتختفــي 
مــن خيــرة  مــا وأعضاؤهــا  كان عندنــا مؤسســة  فلــو  أفرادهــا،  بذهــاب 
إال  منهــم  أي  يفكــر  لــم  ذلــك  ومــع  الثورييــن،  والفنانيــن  المفكريــن 
بشــخصه فــال يمكــن أن يقــوم لهــا قائمــة ولــن تتجــاوز فائدتهــا عنوانهــا 
حياتهــا  لتســتمد  المؤسســاتية  التجمعــات  تأتــي  هنــا  مــن  واســمها، 
لهــا  ينيــر  كالمصبــاح  وتكــون  تراقبهــا  أعلــى  مــن جهــة  يتها  واســتمرار

مــا دامــت ملتزمــة بتكليفهــا وضوابطهــا. طريقهــا 

، بالبصــر أو  ــّد أن يراقــب المجموعــة بنحــو مســتمر إّن المشــرف ال ُب
البصيــرة، فتنتعــش روح المجموعــة بــه، وال ُيقصــد بالبصــر هنــا البصــر 
ــة مــن قبــل المشــرف، مــن هنــا يأتــي هــذا  إنمــا توفــر المعون الظاهــري، و
الســؤال: مــن يمتلــك الفرصة لإلشــراف على التجمعات والمؤسســات؟ 
يــة تصبــح المبــادرة  كانــت المؤسســات محتاجــة لــإلدارة المركز فلــو 
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علــى مــن يمتلــك األهليــة والوقــت الزمــة وواجبــة.

المجتمــع،  مؤسســات  تحكــم  أن  يجــب  التــي  هــي  األمــور  وهــذه 
ــن  ــؤوليات لتضم ــوزع المس ــات وت ــب الرئاس ــات وتنتخ ــكل الهيئ فتتش

وتقدمهــا.)1) اســتمرارها 

ـالتشتتـواالنقسام خطر

ال ُبــّد أن تكــون كل المؤسســات منســجمة فيما بينهــا كي تكون موردًا 
ــّد أن تتكاتــف مــع بعضهــا)2)، لتدفــع عنهــا  لالعتمــاد والقبــول، كمــا ال ُب
خطــر االنقســام واالنشــقاق، إذ لــو قــّدر ألحدنــا أن ينشــق عــن المجموعــة 
بســبب فكــرة مــا أو موقــٍف معيــن، ورغــم أنهــا فــي نفســها ال تســتدعي 
ــوٍع مــن  ــا، فإنــه ســيؤدي إلــى ن إنمــا لمجــرد أنهــا لــم تــرق ألحدن ذلــك، و
االســتبداد والعصاميــة، وهــذا ممــا ال يجــدر تواجــده فــي مؤسســاتنا، ولــو 
فــرض أن وجــد فــال ُبــّد مــن تداركــه بســرعة؛ ألنــه مــن األخطــار التــي تهــدد 

المجتمــع وتهــدد الوحــدة الوطنيــة.)3)

ـالنظمـفيـالعملـالمؤسساتي عنصر

إْن ُفِقــد التنظيــم فــي العمــل وُفِقــدت المؤسســات فمعنــى ذلــك أن 
عمليــة اإلدارة مســتحيلة، وال يكــون هنــاك أي تطــور عملــي، وفــي الوقــت 

1- لقاء سماحته لجمع من الفنانين والمسؤولين الثقافيين في البالد بتاريخ 13-7-1991م

2- لقــاء ســماحته مــع جمــع مــن ممثلــي الشــريحة الثقافيــة فــي البــالد وخارجهــا بتاريــخ 23-
4-1991م

يخ 21-5-2010م 3- لقاء سماحته لجمع من أعضاء الحشد الطالبي في الجامعات بتار
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ــذا  ــًا أن ه ــد أيض ــاتي نعتق ــم المؤسس ــوب النظ ــد بوج ــذي نعتق ــه ال نفس
ــا)1)، فمــع إّن أســاس العمــل هــو  النظــم ال يجــب أن يســلخنا عــن هويتن
المؤسســات ولكــن مــا لــم تتوفــر قواعــد العمــل المؤسســاتي فــال يمكــن 
بنــاء أي شــيء، دون أن يعنــي هــذا عــدم اإلســراع فــي إنجــاز العمــل 

المؤسســاتي.)2)

خوضـالميادينـبثقافةـجهاديةـوروحيةـعالية

بســرعة  اإلســالمية  يــة  الجمهور نظــام  فــي  األعمــال  جميــع  تمتــاز 
، وذلــك ببركــة الثــورة اإلســالمية، فمــا أعطتــه الثــورة  مضاعفــة فــي النمــو
اإلســالمية لشــعبنا، هــي الثقافــة الجهاديــة، التــي يمكــن لهــا أن تتواجــد 
فــي جميــع المياديــن بــدءًا ببنــاء البنيــة التحتيــة إلــى األعمــال الزراعيــة 

والمواشــي.

العالميــة:  بالثــورات  مــا يتعلــق  فــي  السياســيون  المحللــون  يقــول 
الثــورات بعــد انتصارهــا مــن حالتهــا الســّيالة والمتفاعلــة  إن جميــع 
كنة يــكاد ال يســمع لهــا حــس، لكــن الثــورة  والمتحركــة إلــى حالــة ســا
اإلســالمية فــي إيــران قــد أســقطت هــذه الفرضيــة مــن أساســها؛ ألنهــا 
أوجــدت أجهــزة جهاديــة بطبعهــا، ســّيالة فــي ذاتهــا...، هــذه الروحيــة 
العمــل  ســاحات  فــي  الحضــور  هــذا  االهتمــام،  هــذا  العــام،  للحــراك 
، هــذه المعونــة الكثيــرة، تختــص بأمــة يملــئ قلبهــا الحــراك  واالبتــكار

1- لقاء سماحته مع أعضاء ممثلية القيادة في الجامعات بتاريخ 11-7-2010م

2- بيانــات ســماحته فــي لقائــه ألعضــاء شــورى مجمــع أهــل البيــت؟مهع؟ العالمي بتاريــخ 26-
9-1991م
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الجهــادي.)1)

ــة التــي كانــت فــي فتــرات الدفــاع  ــات التعبوي وهــي نفســها المعنوي
كانــوا فــي  المقــدس، هــي نفســها معنويــات صّنــاع المالجــئ الذيــن 
كــي يصنعــوا  العــراء، فيغتســلون غســل الشــهادة ويركبــون الجرافــات 
، فيجــب علينــا حفــظ هــذه المعنويــات وحفــظ هــذه القيــم،  الســواتر
ــل العكــس  وهــذا ال يتنافــى مــع العمــل العلمــي والنظــم المؤسســاتي، ب
مــع هــذه  ُمــزِج  إْن  أفضــل  ينمــو  و يتطــور  العلمــي  فالعمــل  مــن ذلــك 

الجهاديــة. المعنويــات 

ي  الثــور والحــرس  البنــاء  جهــاد  هــي  المؤسســات  هــذه  إحــدى  و
ي ثابت  وقــوات التعبئــة الشــعبية، فإنهــا مؤسســات ليــس لهــا شــكل إدار
 ، إن كان تنظيــم هــذه المؤسســات موجــود فــي بــادئ األمــر ، و ومتحجــر
ولكــن نفــس هــذه المعنويــات التــي تدفــع الشــخص نحــو التطــور والنمــو 
الموجــود فــي الثــورة قــد شــاهدناها فيهــم أيضــًا، ونحــن قــد شــاهدنا أثرهــا 
فــي الخــارج، وقــد شــاهدنا بــأم العيــن خــالل ســنوات الدفــاع المقــدس 
العمــل  مياديــن  فــي  الشــعبي  والحــراك  الشــعبية  التعبئــة  معنويــات 
، لقــد رأينــا الــروح الجهاديــة، والتــي فــي الواقــع لــم تبــَق  والعمــران والتطــور
مختصــة بجهــاد البنــاء فحســب، بــل قــد تعّدتهــا إلــى كثيــر مــن األجهــزة 

الوطنيــة.)2)

1- لقاء سماحته مع جمع من المزارعين بتاريخ 4-1-2004م

2- نفس المصدر
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االعتمادـعلىـالمددـاإللهي

إن العامــل األهــم والبــارز فــي اإلدارة الجهاديــة هــو احتــرام الــذات 
واالعتمــاد علــى النفــس واالعتمــاد علــى المــدد اإللهــي، يجــب التــوكل 
نســأل  وعندمــا  ؛  األمــور جميــع  فــي  الســداد  وطلــب  تعالــى  اهلل  علــى 
َه  ِ اللّٰ ݑ ٯݧ

ݩݩݑَّ ٮݧ ݦَ �نݨْ �ی ݡَ يقــًا نيــرًا: >َومݧ المعونــة مــن اهلل تعالــى فإنــه تعالــى يفتــح لنــا طر
وݨَ  هݩُ ِه �نَ ى اللّٰ

َ
ْل َعل

كَّ َ وݩݧ ٮݩݩݑَ ݦَ �نݨْ �ی ݡَ  َومݧ
ݦݦݩݩ
٭ ݑَِس�بݦݦُ ݧ ݧ ݧ ٮݧ ْ حݧ َ ُ لٰا �ی �ث �یْ هݩُ ِم�نݨْ حݡَ

�ݑݨْ ْررݩݩنُ ݦَ ݢ�ی ا ٢ َوݥݢ �بً رݨَ
نݨْ حݧ ݡَ ݧ ۥ مݧ ُ هݩݧ

َ
ْل ل َ عݧ بݨْ ݫ ݫ حݫ َ �ی

ا<)1)، وهــذا الــرزق  رݦً دݦْ �ݑَ ٍء  یݦْ
َ ِكُّلِ �ث ݫ لݫ ُه  اللّٰ َل  عݡَ ݡَ ْد حب �ݑَ ݩݦ 

ݩݩݩ
ِرٖه٭ ݨْ مݧ

َ
ا ٰاِل�نُ  �ب َه  اللّٰ  ِا�نّݡَ 

ݩݩݩ
٭ ۥݨٓ هݦݩُ ْس�بݨُ حݡَ

يصــل إلينــا بأشــكال مختلفــة، فقــد تحصــل فــي بعــض األحيــان إشــارة 
فــي ذهــن اإلنســان تنيــر لــه الطريــق، أو يســطع أمــٌل مــا فــي قمــة الضغــوط 

ــرزق اإللهــي.)2) ــة، كل هــذا مــن مصاديــق ال المادي

الحفاظـعلىـالنسيجـالثوريـفيـالمؤسسات

ي وِقَيمهــا  الثــور كل مؤسســة أن تحافــظ علــى نســيجها  تســتطيع 
يــة، وتــؤدي الوظائــف واألعمــال الكبــرى مــن خــالل حفظهــا لهــذه  الثور

القيــم.)3)

إن مقارعــة األعــداء ومواجهــة تحدياتهــم مــن مســؤوليات الطالــب 
وباقــي  اإلســالمية  المؤسســة  علــى  فيجــب  تحديــدًا،  الجامعــي 
فــال  المواجهــة،  لهــذه  األماميــة  الصفــوف  فــي  تكــون  أن  المؤسســات 
يــة واإلســالمية بغيــة خدمــة  يجــب الســماح لهــم بــأن يضعــوا القيــم الثور

1- الطالق: 3-2

2- لقاء سماحته مع جمع من موظفي مجمع مينا الصناعي بتاريخ 30-4-2014م

3- لقاء سماحته مع جمع من مسؤولي وزارة جهاد البناء بتاريخ 9-2-1998م
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؛ وباألخــص أولئــك المغفليــن الذيــن يتــم اســتغاللهم أن  جبهــة العــدو
يكونــوا فــي الصفــوف األماميــة مــن هــذه المواجهــة.

يــة التــي تعــد مــن أعــالم الهدايــة  كمــا يجــب تعظيــم الشــعائر الثور
وتينــا مــن 

ُ
فــي ســبيل إعــالء هــذا البلــد وعمرانــه، والدفــاع عنهــا بمــا أ

قــوة، وال تســاهل مــع المنافقيــن الذيــن يتظاهــرون بأنهــم مّنــا، بــل يجــب 
وطردهــم.)1) فضحهــم 

أمــا مــا هــي الميــزة التــي تمتــاز بهــا مؤسســاتنا التــي ولــدت مــن رحــم 
الثــورة؟ وكيــف يمكــن أن تحفــظ القيــم اإلســالمية فيهــا؟ فــإن ذلــك يتــّم 
يكفــي أن نشــاهد هــذه  بالجهــد الحثيــث وتقديــم الخدمــات الكبيــرة، و
المســاهمات وروح اإلحســاس بالمســؤولية لنــرى كيــف ارتفــع مســتوى 

العمــل بنســبة عاليــة عــن باقــي القطاعــات األخــرى.)2)

تعيينـاألهدافـوتأليفـالكتب

إذا كان تأســيس المؤسســات يفتقــد إلــى الهــدف والغايــة الواضحــة، 
للتخطيــط  تفتقــد  لكنهــا  واضــح  والهــدف  معلومــة  الغايــة  كانــت  أو 
العمــل  تتوقــف عــن  المؤسســة ســوف  فــإن هــذه  لهــا،  الــذي يوصــل 
إذا اســتطاعت أن تبقــى فــإن  مــن تلقــاء نفســها وبالتالــي تتالشــى، و
الــذي يفتقــد للــروح، وهكــذا هــي ميــزة  لــن يتجــاوز الجســد  بقاءهــا 
معظــم المؤسســات اإلنســانية، وأمــا مؤسســاتنا فهــي واضحــة المعالــم 

اإلســالمية  المنتديــات  مســؤولي  لتجمــع  الســنوي  المؤتمــر  بمناســبة  ســماحته  بيــان   -1
1-8-1998م يــخ  بتار للجامعــات 

2- لقاء سماحته بجمع من مسؤولي جهاد البناء بتاريخ 7-10-1998م
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واألهــداف، وقــد تــم اســتخالصها مــن خطــاب اإلمــام الخمينــي؟توضر؟ 
ــه  ــي بشــيٍء معيــن مقتــرح فــي هــذا المجــال، لكــن خطابات ــن يأت فهــو ل
ــّد مــن اإلحاطــة  ــوءة باإلرشــادات التــي تهــدي اإلنســان، فــال ُب كلهــا ممل

بمعالــم هــذا الخطــاب المبــارك وتبييــن معالمــه.

العمــل  مرحلــة  تأتــي  ينهــا  وتدو األهــداف  هــذه  تبييــن  وبعــد 
الحثيــث والعلمــي علــى وفقهــا، لنصــل إلــى المعنــى الحقيقــي لكلمــة 

(1 األهــداف.)

ولــو فرضنــا أن يتفــق وقــوع حــادث يــؤدي إلــى إلغــاء عمــٍل مــا أو 
ألهــل  العالمــي  المجمــع  فــي  المعنيــون  توصــل  لــو  كمــا  مؤسســة، 
البيــت؟مهع؟ إلــى إلغــاء مؤتمــر مــا، فال ُبــّد عندهــا أن يكون قد تــرك مخزونًا 
كبيــرًا اســتقاه مــن فتــرة تشــغيله وهــذا بخــالف بعــض المؤسســات حيث 

. نراهــا بمجــرد انتهاءهــا ينطفــي وميضهــا وال تتــرك خلفهــا أي أثــر

ــر  ــرًا خلفــه لكــي نؤث ــا أن يتــرك أث لذلــك يجــب بعــد أن ينتهــي عملن
مــن خاللــه علــى الواقــع االجتماعــي والدنيــوي...، هــذا العمــل ال يكــون 

ذا منفعــة إال عــن هــذا الطريــق.)2)

ضوابطـالتخطيطـأصوليًاـوعمومّيته

إن أســاس عمــل بعض المجموعات هــو وضع البرامج والمخططات 

1- بيانــات ســماحته بمناســبة لقــاءه مــع جمــع مــن ممثلي طالب وفضــالء الحــوزة العلمية في 
قم بتاريــخ 27-11-1989م

2- بيانــات ســماحته بمناســبة لقــاءه مع أعضاء ممثلية مجمع أهل البيــت؟مهع؟ العالمي 21-
10-1990م



| 28 | العمل المؤسساتي في فكر اإلمام الخامنئي

البرامــج  فتوضــع  ذكرناهــا،  التــي  والسياســات  األهــداف  أســاس  علــى 
وخطــط العمــل لهــذا العــام وتوضــح معالــم هــذه الخطــة مــن أول هــذا 
إلــى أي مــدى  العــام إلــى آخــره، فُتحــدد األعمــال التــي ال ُبــّد مــن أدائهــا و
. نذهــب بهــا، وبعــد يتــم التقييــم والتغذيــة الراجعــة للعمــل الــذي أنجــز

ال ُبــّد مــن التخطيــط علــى مــدى خمــس أو عشــر ســنوات، كمــا ال ُبــّد 
مــن التقــدم ببصيــرة.)1)

مــن  ُبــّد  ال  كمــا  بــّد للتخطيــط أن يكــون حرفّيــًا، عامــًا وشــاماًل،  ال 
كــي  فــرض الجزئيــات فإنهــا الزمــة؛ ولكــن مــن منظــور متقــدم ورفيــع 
يســتطيع اإلنســان تســخير كل الشــرائط والظــروف فــي صالحــه)2)، كمــا 
ُبــّد مــن تقســيم العمــل علــى النحــو الصحيــح بيــن األمــور التــي ال  ال 
ُبــّد مــن عملهــا، وبيــن الطريــق الــذي ال ُبــّد مــن الســير عليــه لتحقيــق 
الهــدف، كــي يكــون تطورنــا وتقدمنــا مناســبًا للفتــرة الزمانيــة والمكانيــة 

التــي ســوف نملكهــا.)3)

وهــذا األمــر ال يقــف عنــد مؤسســة دون أخــرى، بــل إننــا نجــزم بوجــوب 
تحققــه فــي كل المياديــن حتــى الحــوزات العلميــة، مــن هنــا كان ال ُبــّد 
يناقشــون  مــن وجــود متخصصيــن فــي مجــال التخطيــط، يخططــون و
والمســؤوليات  التكاليــف  ضمــن  الحــوزات  مســتقبل  المعنييــن  مــع 

الملقــاة علــى عاتقهــا.

1- نفس المصدر 

2- بيانــات ســماحته فــي لقــاء أعضــاء بعثــة الحــج بحضــور حجة اإلســالم والمســلمين محمد 
ريشــهري ممثــل الولــي الفقيه لبعثة الحــج بتاريــخ 14-7-1991م

3- بيانات سماحته في لقاء رئيس الجمهورية وأعضاء حكومته بتاريخ 30-8-2010م
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وعندمــا نقــول تخطيــط فهــذا يشــمل كل مكونــات اإلدارة والتنظيــم، 
إحصــاء المعلومــات وغيرهــا.)1) كتفعيــل أنظمــة المراقبــة و

يجــب أن تكــون  فالحــوزة اليــوم هــي العجلــة التــي تحــرك المجتمــع و
كــي نســتطيع أن  يــة الموضوعــة بمســتوى التطلعــات  البرامــج الحوزو
نســّد بهــا الكثيــر مــن المتطلبــات المتجســدة وفــق تغييــرات الزمــان 
والمــكان، وتصبــح الشــيء الــذي يؤمــل لــه أن يبــدد قلــق المعنييــن إلــى 

حــد كبيــر فيمــا يرتبــط بمســتقبل المنطقــة والعالــم.)2)

احترامـالقانون

إن احتــرام القانــون وســيادته أمــر مهــم جــدًا؛ ألنــه كســّكة القطــار ال 
إال فــإن اإلصابــة والتضــرر حتمــي ال محالــة، رغــم  يجــوز الخــروج عنهــا، و
أنــه قــد يكــون القانــون فــي بعــض األحيــان ناقصــًا، لكــن مــع ذلــك فإنــه إْن 
، وهــذا أمــٌر ال ُبــّد مــن  كبــر كثــر وأ لــم يتــم العمــل بــه فــإن الضــرر المتحقــق أ

ترســيخه فــي جميــع األجهــزة الحكوميــة وغيرهــا.)3)

ال تخرجــوا عــن ســياق القانــون فــي المجاميــع والمؤسســات بــأي 
نحــو كان، فلــو فقــدت الرعايــة للقانــون فــي أي مؤسســة كانــت، حكوميــة 

أو أهليــة، فــإن التدهــور والتخبــط يظهــر مباشــرة.

ُبــّد  وال  األســاس،  فــي  مكنونــة  القانونيــة  الســيادة  هــذه  جوهــر  إن 

1- بيانات سماحته في درس خارج الفقه بتاريخ 22-9-1991م

2- بيانــات ســماحته فــي لقــاء جمــع من األســاتذة والمســؤولين وفضــالء وطالب مؤسســة اإلمام 
باقــر العلوم؟ع؟ الثقافية بتاريــخ 21-1-1990م

3- بيانات سماحته في لقائه مع رئيس الجمهورية وأعضاء حكومته بتاريخ 28-8-2003م



| 30 | العمل المؤسساتي في فكر اإلمام الخامنئي

يــط، لتظهــر إن شــاء اهلل ثمــاره  مــن المحافظــة عليــه دون إفــراٍط أو تفر
مــن  العــدد  هــذا  إّن  بعدهــا  لنقــول  المســتضعفين،  مجتمــع  فــي 

االســتضعاف.)1) حالــة  مــن  خرجــوا  قــد  المســتضعفين 

ــن  ــي القواني ــا ه ــي تحكمه ــن الت ــإن القواني ــاًل، ف ــيارة مث ــذ الس فلنأخ
التــي إذا طبقــت فإّنهــا ستســير وتعمــل بشــكل صحيــح، خصوصــًا إذا 
فهمنــا أن هــذه القوانيــن ال تتخطــى إرادتنــا، فــإن كان تصرفنــا صحيحــًا 
أوصلتنــا إلــى المقصــد الــذي نبتغيــه؛ هــذه هي طبيعــة الحياة البشــرية.

إن وجــودات هــذه الطبيعــة بمــا فيهــا مــن المــاء والتــراب والهــواء، 
كلهــا أمــور تســّخر لنــا إذا مــا عملنــا وفــق القانــون   ، المعــادن والبحــار
نشــبهه  أن  يمكــن  مــا  وهــذا  اإلســالمية،  الشــريعة  فــي  لهــا  المقنــن 
بالســفينة التــي إن وافــق اتجــاه الهــواء شــراعها فإنهــا ســتبحر بســالم، 
وكذلــك األمــر عندمــا يوافــق ســيرنا فــي اإلســالم فإّننــا ال نســير خــالف 

تطورنــا.)2) إلــى  يــؤدي  وهــذا  الطبيعيــة؛  الحركــة 

تدعيمـالمجموعاتـبأفراٍدـجدد

إن العمل الذي يتوجب عليكم أن تفعلوه أمران:

ــزه؛ أي تمنعــوا . 1 أن تدعمــوا أســاس هــذا المنتــدى وتســندوا ركائ
أســاس هــذه المؤسســة مــن االنــرالق.

1- بيانات ســماحته في لقاء عدد من مســؤولي مؤسســة المســتضعفين والعســكريين القدامى 
بتاريخ 25-11-1989م

يــة لمحافظــة بوشــهر بتاريــخ 1-2- 2- بيانــات ســماحته فــي جمــع مــن أعضــاء الشــورى اإلدار
1992م
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إنكــم بــال شــك محتاجــون إلــى أفــراد جــدد داخــل المؤسســة . 2
كــي يمدوهــا بالــروح المطلوبــة؛ ألن المؤسســات المغلقــة التــي 
ال تتبــدل فيهــا الوجــوه والشــخصيات تفقــد رونقهــا بعــد مــدة، 
المؤسســة  هــذه  إرواء  مــن  ُبــّد  ال   . تشــعر أن  دون  مــن  فتشــيخ 
بشــخصيات جديــدة ســليمة ليــس فيهــا أي ســقم أو ضعــف 

يــؤدي إلــى تفشــي خللهــا إلــى باقــي أعضــاء المؤسســة.

وهــذا األمــر يضيــف علينــا أمــرًا ثالثــًا وهــو البحــث عــن الطاقــات 
فــي  إدخالهــم  و وعــادل،  صحيــح  بشــكٍل  واختيارهــا  المعطــاءة 

واحــدة. للحظــٍة  ولــو  األمــر  هــذا  فــي  تتــرددوا  فــال  المجموعــة، 

هنــاك حــراك عــام ملفت يحصل فــي كل البالد؛ بــدءًا من التجمعات 
الطالبيــة الصغيــرة إلــى تجمعــات طــالب الجامعــات وأعلــى مــن ذلــك 
إن الــذي يدفــع هــؤالء  أيضــًا فــي طهــران وغيرهــا مــن المــدن األخــرى، و

نحــو هــذا النــوع مــن التحــدي هــو اإلحســاس بالتكليــف.

إن شــعار التحــدي الثقافــي الــذي رفعنــاه فــي الســنوات الســابقة قــد 
ــراد، يتــم اآلن رفعــه مجــددًا بواســطة  ــم رميــه بالحجــارة مــن بعــض األف ت
هــؤالء األفــراد أنفســهم، وهــذه التشــّكالت الصغيــرة هدفهــا واحــد، وهــو 

مقارعــة هــذا الهجــوم الثقافــي.

فلــو ســألنا مثــاًل: لمــاذا ُكِتــب هــذا الكتــاب أو المســرحية أو الكراســة 
المنتــدى؟  ؟ ولمــاذا أســس هــذا  الشــعر ُكِتــب هــذا  الفالنيــة؟ لمــاذا 

يجــاب بصــوت واحــٍد: إنمــا هــذا لمقارعــة الهجمــة الثقافيــة.

إن هــذا العمــل مبــارك جــدًا فــال تســتخفوا بــه؛ ألنكــم ســوف تجــدون 
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بيــن هــؤالء معــادن ألمــاس وذهــب، كمــا ورد فــي الحديــث)1)، وعلينــا 
ال  حيــث  مــن  ولــو  وتجمعاتنــا  مؤسســاتنا  إلــى  إدخالهــم  و اختيارهــم 

(2(. يــدرون، ال ُبــّد مــن القيــام بهــذه األمــور

شعبويةـالمؤسساتـوعموميتها

منطلــق  مــن  تتحــرك  كــي  شــعبية  المؤسســات  تصبــح  أن  بــّد  ال 
ــوا  ــاًل لــن يقــول أحــد تعال واجباتهــا، ففــي ليلــة النصــف مــن شــعبان مث
فــإن  ذلــك  علــى  اإلعتــراض  تــم  إذا  بــل  الشــريف،  بالمولــد  لنحتفــل 
كثــر إلقامــة هــذا الحفــل بــأي ثمــن كان، هــذه  كثــر وأ النــاس يتعطشــون أ

هــي المهمــة األصيلــة.)3)

االبتعادـعنـاالختالفاتـالذوقية

أمــٌر  تــم ذكرهــا  الــذي  أنــا أعتقــد أن اتحــاد التشــكالت الجامعيــة 
جيــد؛ لكــن هــذا ال يعنــي أن نلغــي جميــع التشــكالت والمؤسســات 
بغيــة تأســيس مؤسســة واحــدة؛ هــذه ليســت بتجربــة جيــدة، إذ بعــد 
كل التــي تحصــل داخــل المؤسســة حالهــا  مــدة يســيرة ســتزداد المشــا
حــال باقــي المؤسســات األخــرى، والصحيــح هــو أن يتــم التعــاون بيــن 
بــوا مــن بعــض بالتفاهــم  يتقار هــذه المؤسســات والتشــكالت الطالبيــة، و

1- عن رسول اهلل؟ص؟: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. الكافي، جزء 8، صفحة 177

2- بيانات سماحته في لقائه عدد من أعضاء منتديات القلم الثقافية بتاريخ 28-1-2003م

3- لقــاء ســماحته مــع وزيــر الثقافــة واإلرشــاد اإلســالمي والممثليــن الثقافييــن فــي خــارج البــالد 
بتاريــخ 23-4-1991م
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واتخــاذ الحــق معيــارًا لهــم، كمــا ال ُبــّد أن تكــون مخالفتهــم مســتندة إلــى 
االســتدالل والمنطــق.)1)

يــة، وهــي أن ال تنظــروا إلــى اآلخريــن نظــرة  وهنــاك نقطــة أخــرى ضرور
يــة  منافــس، فقــد يتواجــد فــي مجموعــة ترتبــط ببعــض المؤسســات الثور

كًا ثقافيــًا، ولــكٍل مميزاتــه، فلنتصاحــب معهــم ونأنــس بهــم.)2) حــرا

فــإن  والثقافــي،  واالقتصــادي  السياســي  بنياننــا  نقــّوي  أن  ألجــل 
فعلــى  الكلمــة،  ووحــدة  الوفــاق  خلــق  هــو  األساســي  األولــي  الشــرط 
تعلــن  أن  هــذا  يعنــي  وال  الوفــاق،  تحقيــق  ألجــل  يســعوا  أن  الجميــع 
ــل إّن معنــى  ــل المتنوعــة حــّل نفســها وتفككهــا؛ ب التشــكالت والفصائ
ُهْم<)3)، نتحمــل بعضنا  �نَ ٮیْ َ اُء �ب الوفــاق هــو أن نحســن الظــن ببعضنــا >ُرَحمݡَ
ونعيــن بعضنــا فــي ســبيل ترســيم األهــداف الرفيعــة والوصــول إليهــا، 
إن وحــدة الكلمــة هــي أن نتجنــب المواقــف التــي تخلــق التشــنجات 
إيــكال التهــم إلــى بعضنــا البعــض،  األخالقيــة والصراعــات واإلهانــات و

ــا.)4) ــي وظيفتن ــذه ه ــا وه ــو واجبن ــذا ه ه

إنــي أشــجع الحــركات اإليمانيــة والمتدينــة ال ســيما الشــباب الــذي 
يخــوض المجــاالت السياســية والعلميــة واالقتصاديــة بحوافــز دينيــة، 

فالشــباب الــذي شــعاره القيــم الدينيــة مقــدس ومحبــوب.

1- لقاء سماحته مع الطالب المتميزين في الجامعات بتاريخ 28-11-1992م

2- لقاء سماحته مع مجتمع أطلس اإلعالمي في سنة 2013م

3- الفتح: 29

4- بيانــات ســماحته فــي لقــاء هيئــة الرئاســة وممثليــة أعضــاء مجلــس الشــورى اإلســالمي 
28-5-2002م يــخ  بتار
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الذيــن  الشــباب  ولكــن  الشــباب؛  جميــع  أحــب  إنــي  الواقــع  فــي 
يهتمــون بالقيــم الدينيــة أعــز إلــى نفســي، ال كأولئــك الذيــن يتظاهــرون 
يخلقــون حالــة مــن الفوضــى فــي المجتمــع. بتمســكهم بالقيــم الدينيــة و

ــه  ــي أن ــل ل ــث قي ــان، حي ــات زنج ــي جامع ــر ف ــي أم ــت انتباه ــد لف لق
توجــد مؤسســات وتشــكيالت طالبيــة متنوعــة ال يقابلــون بــاق التشــكالت 
بالمثــل والســب، وهــذا تصــرف جميل جــدًا، وأوصيكم أن تكونــوا كذلك.

إخــوة  فلتعمــل كل مــن المؤسســات عملهــا؛ ولكــن كونــوا أصدقــاء و
ومتنافســين بمحبــة؛ ألن التحــدي العلمــي والتســابق الفكــري فرصــة 

مهمــة للتطــور والتقــدم.

إن المجاميــع التــي تضــم فــي طياتها األفــكار السياســية واالجتماعية، 
فليجتمــع أفرادهــا وليبينــوا آراءهــم بالفكــر والمنطــق، وعلــى المجموعــة 
األخــرى التــي لــم تــرَض بــآراء هــذه المجموعــة أن يجتمــع أفرادهــا فــي 

مــكان آخــر وليبينــوا آراءهــم بالفكــر والمنطــق أيضــًا.)1)

وأوصيكــم بتجنــب الخالفــات الشــخصية والخالفــات المزاجيــة، 
وابحثــوا عــن نقــاط االشــتراك. إنــي أتعجــب مــن الذيــن يســعون إليجــاد 
ــًا مــن  ي ــًا جذر ــا اختالف ــا وبيــن الذيــن يختلفــون معن نقــاط اشــتراك بينن
نقــاط  إليجــاد  يســعون  وال  واإللحاديــة،  الماديــة  اإليديولوجيــا  حيــث 

اشــتراك بيننــا وبيــن إخوتنــا المســلمين.

ابحثــوا عــن وجــه االشــتراك، فالمشــتركات بيننــا كثيــرة. لعلــه هنــاك 

1- بيانــات ســماحته فــي لقــاء عــدد مــن األســاتذة والطــالب الجامعييــن مــن محافظــة زنجــان 
يــخ 14-10-2003م بتار
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ــا بتعــداد هــذا  يــات واألذواق الموجــودة بينن ــر مــن األفــكار والنظر الكثي
؛ ولكــن فــي النهايــة هنــاك هــدف واحــد، طمــوح معيــن، وجــه  الحضــور
المشــترك،  الوجــه  ابحثــوا عــن هــذا  قــد جمعنــا هنــا،  اشــتراك واحــد 
وعــززوه. هــذا وعــي رفيــع المســتوى، هــذا وعــي مطلــوب اليــوم، فــإن 

ي ال ُبــّد أن يتمتــع بهــذا الوعــي.)1) المســلم المناضــل الثــور

العملـيخّلدـاإلنسان

ــذا  ــى، كان ه ــور المعن ــرعة ووف ــة بالس ــل أي مجموع ــاز عم ــا امت كلم
كثــر دوامــًا وبقــاًء. فــي الواقــع إن المؤسســات البشــرية تســتمد  العمــل أ
وجودهــا وقوتهــا مــن العمــل، علــى ســبيل المثــال: إنكــم لــو لــم تأمــروا 
وحــدة عســكرية بالتحــرك وتنفيــذ المخطــط، فإنهــا ســوف تتفــكك مــن 
تلقــاء نفســها بعــد شــهر واحــد، وال تحتــاج لشــخص كــي يفككهــا! فــإن 
قــدرة القيــادة ونفوذهــا فــي جميــع أجــزاء هــذه المجموعــة هــي التــي 
تمدهــا بالحركــة والنشــاط المســتمر وتحفــظ روحها الجماعيــة. فعليكم 
؛ وأعنــي بذلــك بأنكــم ال ُبــّد أن تنظمــوا العمــل فــي  أن تحــذوا هــذا الحــذو
هــذه المجموعــة علــى نحــو يكــون الحــراك مســتمرًا، وال يخطــر علــى بــال 

أحــد أن يومــًا مــا يمكــن أن تنحــل هــذه المجموعــة أو تتشــعب.)2)

ــه  قــد ذكــرت علــى نحــو متكــرر فــي مــا يتعلــق بمؤسســة اإلمــداد بأن
ــن  ــن نوعهــا؛ م ــدة م ي ــة فر ــة هــي مؤسس ــول أن هــذه المؤسس ــا الق يمكنن
يــة  جهــة أن روح العمــل وحقيقــة العمــل غالبــة علــى األشــكال الظاهر

1- بيانات سماحته في 6-6-1979م

2- بيانات سماحته في عدد من أعضاء مؤسسة القلم الثقافية بتاريخ 28-1-2003م
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الثــورة  بعــد  حتــى  ي؛  اإلدار والعمــل  الموظفيــن  وأمــور  والتنســيق 
اإلســالمية إننــا ال نجــد إال القليــل مــن األجهــزة الحكوميــة التــي حــذت 
حــذو مؤسســة اإلمــداد. إن أصــل القضيــة فيمــا يتعلــق بمؤسســة اإلمــداد 
فــي الواقــع هــو العمــل الــذي يســعون إلنجــازه؛ والميزانيــة التــي تخصــص 
لهــم واإلمكانــات التــي يتــم توفيرهــا لهــم، فإنهــا تصــرف بأقــل مقــدار على 
مقدمــات عملهــم. فــي بعــض األحيــان نجــد فــي بعــض المؤسســات 
ممــا  كثــر  أ يــف  مصار عليهــا  يصــرف  العمــل  مقدمــات  أن  اإلنســانية 
ي، الســعي خلــف جذب  يصــرف علــى أصــل العمــل؛ الســفر غيــر ضــرور
األعضــاء مــن غيــر بــاب الضــرورة، التنســيقات العبثيــة، والتوســعات 

غيــر المجديــة!)1)

ـالمرونة أهميةـعنصر

ي أنــه ال ُبــّد مــن رفــع عــدد  لقــد ذكــرت إلخوتنــا فــي الحــرس الثــور
ثــة أضعــاف عــدده الحالــي عنــد اقتضــاء الضــرورة،  ي ثال الحــرس الثــور
كنــا نمتلــك اليــوم خمســة عشــر فوجــًا، فــال  علــى ســبيل المثــال: إذا 
ــاتي  ــاف المؤسس ــة واالنعط ــدرة والمرون ــك الق ــواج أن تمتل ــذه األف ــّد له ُب
فــي ذاتهــا فيتحــول كل فــوج إلــى أفــواج، وبعبــارة أخــرى يتحــول جميــع 
الخمســة عشــر فوجــًا إلــى خمســة وأربعيــن فوجــًا فــي آن واحــد. ال ُبــّد 
ي أن يمتلــك هــذه القــدرة المرنــة، وعليــه االســتعانة  علــى الحــرس الثــور
بشــرائح التعبئــة الشــعبية كــي يســتطيع أن ينجــز مهامــه. هــذا فــي حــال 
ــن  ــّد م ــا ال ُب ــارف عليه ــام المتع ــي األي ــا ف ــة؛ وأم ــة العام ــرورة والتعبئ الض

ــة ومســؤولي جمعيــة إمــداد اإلمــام  1 بيانــات ســماحته فــي عــدد مــن أعضــاء الشــورى المركزي
يــخ 2-5-1991م الخمينــي؟ق؟ بمناســبة تأســيس هــذه المؤسســة بتار
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الحفــاظ علــى البنيــة القويــة والصلبــة للوحــدات بنظامهــا العســكري 
والمــرن فــي الوقــت نفســه.)1)

ـخّطاء كّلـبشٍر

 ، ال يتوقــع مــن مجموعــة بشــرية عــدم الوقــوع فــي الخطــأ والقصــور
ــول  ــي ط ــًا وف ــا حديث ــدأت عمله ــي ب ــرة الت ــع الصغي ــن المجامي ــًا م أيض
هــذه المــدة -حيــث العمــر القصيــر فــي األعمــال المؤسســاتية- والتــي ال 
تمتلــك أي ســابقة أو خبــرة قــد توارثتهــا مــن الســابقين، ال يتوقــع منهــا أن 
تطــور نفســها علــى نحــو ال يكــون هنــاك أي خلــل أو نقصــان يصــدر منهــا. 
إن النقائــص وعــدم وجــود الخبــرات والتجــارب والقصــور أمــر طبيعــي. 

إن األخطــاء فــي الحــد المتعــارف عليــه مقبولــة.)2)

يــة اإلســالمية نمتلــك أهدافــًا وقيمــًا إلهيــة،  نحــن فــي نظــام الجمهور
يطبقهــا فــي  لكــن أدواتهــا هــي بشــرية وماديــة، فليــس الــذي يجريهــا و
إنمــا هــم البشــر العاديــون  المجتمــع هــم األنبيــاء والمعصومــون؟مهع؟ و
أمثالنــا، مــن هنــا فــإن احتمــال الخطــأ موجــود دائمــًا، وأحيانــًا قــد تكــون 
أنفســهم  يرصــدوا  أن  دائمــًا  المســؤولين  علــى  يجــب  لذلــك  مؤذيــة؛ 

يكتشــفوا أخطاءهــم ليصلحوهــا، واالعتبــار منهــا وعــدم تكرارهــا.)3) و

تأمينـاألزماتـالماليةـبالعملـالثقافي

1- كلمة سماحته في لقاء مدراء اإلذاعة والتلفزيون بتاريخ 1-12-2004م

2- كلمة سماحته في مراسم توديع موظفي مكتب رئاسة الجمهورية بتاريخ 8-8-1989م

3- كلمة سماحته في لقاء أعضاء مجلس الخبراء بتاريخ 21-9-2004م
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بالمعجــزة،  تحــل  وال  جديــة  الماليــة  كلكم  مشــا إن  الواقــع،  فــي 
ليــس مــن المصلحــة أن يعيــش اإلنســان حياتــه دائمــًا معتمــدًا علــى 
يقــة ممكنــة،  بــأي طر موافقــون علــى مســاعدتكم  نحــن  المعجــزات. 
طرقــًا  علينــا  يقترحــوا  و يفكــروا  أن  اإلخــوة  مــن  يســتدعي  هــذا  ولكــن 
هــذا  فــي  فيــه  نتعــاون  أن  نســتطيع  مــا  كل  فــي  نقّصــر  ولــن  معقولــة. 
المجــال؛ ولكــن اســعوا ليكــون توجــه تجمعكــم فــي العمــل الثقافــي.)1)

1- كلمة سماحته في اللقاء الذي جمعه بأعضاء رابطة القلم بتاريخ 28-1-2003م
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وصيــة أخــرى والتــي أعتقــد أنهــا مهمــة جــدًا، أن هــذا العمــل الكبيــر 
يــًا قويمــًا كــي يحميهــا مــن المخاطــر التــي  والواســع يســتدعي إســنادًا فكر
إلــى عمــل نظــري رصيــن وعميــق وتخطيــط  تترصــد بهــا. تحتاجــون 
وبرمجــة، مــن وجهــة نظــري: إن هــذا اإلســناد الفكــري والثقافــي ال ُبــّد 
بالنظــرة  ، فســوف تبتلــون  لــم يتوفــر إْن  و أن يكــون باعثــًا لالطمئنــان. 
ــل إن المؤسســات  ــوا أنتــم ب الســطحية، تبتلــون باالنحــراف، ال أن تنحرف
ــة التكــّرر  ــة النظــرة الســطحية، آف ــة االنحــراف، آف ســوف تتفشــى فيهــا آف
وعــدم التجــّدد، وفــي بعــض األحيــان تبتلــى بآفــات التحّجــر الخطيــرة.

التحجر

المذهبــي  التحّجــر  ذهننــا  إلــى  يتبــادر   ، التحّجــر نذكــر  عندمــا 
ليــس  التحّجــر  ولكــن   ، التحّجــر أنــواع  مــن  أيضــًا  هــذا  نعــم  مباشــرة؛ 
التحّجــر  ذلــك،  مــن  األخطــر  بــل  فحســب،  المذهبــي  التحّجــر  هــو 
السياســي؛ التحّجــرات الناشــئة مــن التحــّزب والمؤسســات السياســية 
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، فلــو ذكــرت عشــرة أدلة  التــي ال تســمح ألحــد بإمكانيــة التعّقــل والتفكيــر
علــى حقانيــة أمــرٍ مــا، يقبلــه، ولكــن يعمــل عكــس ذلــك، مــا الســبب فــي 
ذلــك؟ ألن الحــزب تلــك المؤسســة الســيادية التــي تحكمــه تتصــرف 
، ولألســف فــإن هــذا  ــا، وهــي التــي تطلــب منــه هــذا األمــر معــه كالمافي

ــة. ــاط الجامعي ــي األوس ــى ف ــة حت ــدة أمكن ــي ع ــاهٌد ف ــر مش األم

، خرجــت مــن  إن تلــك المجموعــة المبتــالة بهــذا النــوع مــن التحّجــر
؛ ألن الفكــر المســتنير يســتدعي الحقانيــة، عيــن  دائــرة الفكــر المســتنير

ــكاز علــى المنطــق واالســتدالل.)1) بصيــرة، وكذلــك االرت

الركودـوعدمـالحركة

إن المؤسســات البشــرية تســتمد وجودهــا وقوتهــا مــن العمــل. علــى 
ســبيل المثــال: إنكــم لــو لــم تأمــروا وحــدة عســكرية بالتحــرك وتنفيــذ 
المخطــط، فإنهــا ســوف تتفــكك مــن تلقــاء نفســها بعــد شــهر واحــد، وال 
تحتــاج لشــخص كــي يفككهــا، تتفــكك مــن تلقــاء نفســها! فــإن قــدرة 
القيــادة ونفوذهــا فــي جميــع أجــزاء هــذه المجموعــة هــي التــي تمدهــا 
بالحركــة والنشــاط المســتمر وتحفــظ روحهــا الجماعيــة. فعليكــم أن 
؛ وأعنــي بذلــك بأنكــم ال بــّد أن تنظمــوا العمــل فــي  تحــذوا هــذا الحــذو
هــذه المجموعــة علــى نحــو يكــون الحــراك مســتمرًا وال يخطــر علــى بــال 

أحــد أن يومــًا مــا يمكــن أن تنحــل هــذه المجموعــة أو تتشــعب.)2)

1- كلمة سماحته في لقاء الطالب الجامعيين النخب بتاريخ 28-11-2002م

2- نفس المصدر
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ـالسليمة المنافسةـغير

والتشــكالت  المؤسســات  تتخــذوا  بــأن  ألنفســكم  تســمحوا  ال 
الجامعيــة الطالبيــة وأعضــاء النهضــة الجماعيــة أعــداء. إن المنافســة 

اإليجابيــة.)1) المنافســة  جيــد؛  أمــر 

انقسامـاألعضاءـوتصادمهم

راقبــوا عــن كثــب المؤسســات الطالبيــة الجامعيــة وال تســمحوا لهــا أن 
ــر بالخالفــات الذوقيــة كــي ال يحصــل لهــم تصــدع مــن الداخــل وال  تتأث
صــدام. إن أحــد مصاديــق الوحــدة التــي نوصــي وندعــوا لهــا هــي هــذه. 
إن الــذي يبعــد المســافات بيــن النــاس أو يقربهــا هــي هــذه األصــول 
والمبانــي المعرفيــة. فــإذا لــم تكــن هــذه المبانــي محــل اتفــاق وقبــول 
بينهــم، فإنهــا ســوف تبعــد الخطــوات بينهــم؛ ولكنهــا إذا كانــت محــل 
قبــول لديهــم أصبحــت مقربــة لهــم مــن بعضهــم. ولكــن هــذا الــكالم 
طالــب  أحدهــم  مــا.  ذوٍق  لديــه  شــخص  كل  فــإن  األذواق؛  يشــمل  ال 
الطــب،  يــدرس  أحدهــم  الجميلــة،  الفنــون  طالــب  واآلخــر  هندســة، 
فلدينــا هنــا ثــالث أذواق، ولــدى كٍل منهــم الكثيــر من الرغبــات والميول 
المختلفــة؛ أحدهــم يحــب هــذا األمــر واآلخــر ال يحبــه؛ فــال تدعــوا هــذه 
األمــور أن تكــون ســبب اختــالف فيمــا بينكــم، ومــن وجهــة نظــري إن هــذا 

األمــر مهــم جــدًا.)2)

1- كلمة سماحته مع أساتذة وطالب جامعة شيراز في بتاريخ 3-5-2008م

2- كلمة سماحته في اللقاء مع الجامعيين التعبويين بتاريخ 22-10-2010م
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العملـالمحاذي

أعنــي  وال   ، المتكــرر العمــل  يعنــي  ال  المحــاذي  العمــل  معنــى  إن 
بعــض  فــي  ألنــه  كال؛  خاطــئ،  عمــل  هــو  محــاٍذ  عمــل  أي  أن  بذلــك 
ولكــن  والضــرورة،  للحاجــة  المحــاذي  العمــل  منــا  يتطلــب  األحيــان 
تجنبــوا األعمــال المتكــررة والوقــت اإلضافــي فــي العمــل إن لــم يســتند 

إلــى جهــة منطقيــة وامنعوهــا فــال تســمحوا بحــدوث ذلــك.)1)

إن المســألة األخــرى فــي اإلدارة الحكوميــة هــي األعمــال المحاذيــة، 
: يكمــن فــي العمــل المحــاذي عــدة محاذير

كها. : تستهلك الطاقات البشرية الكثيرة في غير مورد استهال
ً
أوال

: يستهلك الكثير من المال.
ً
ثانيا

القــرارات، فعندمــا  اتخــاذ  فــي  التناقــض  نوعــًا مــن  : يحصــل 
ً
ثالثــا

تتولــى جهتيــن مســؤولية عمــٍل مــا فــإن أحدهــم يتخــذ هــذا القــرار واآلخــر 
ــرًا. ــرارًا آخ ــذ ق يتخ

: إن األهــم مــن هــذا كلــه أن العمل ســوف يفقد رونقــه المطلوب، 
ً
رابعــا

األعمــال  بعــض  فــي  األمــر  هــذا  حصــل  إذا  المثــال:  ســبيل  فعلــى 
االقتصاديــة أو المســائل الثقافيــة أو فيمــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة، 
فــإن هــذه األعمــال ســوف تفقــد رونقهــا وال تتــم علــى النحــو المطلــوب. 
كل ســعينا منصــب علــى قلــع هــذه المشــكلة مــن  فــال ُبــّد أن يكــون 
ي أمــر غيــر مرغــوب به.)2) إصالحهــا، فعليــه: إن العمــل المــواز جذورهــا و

1- كلمة سماحته مع مسؤولي مؤسسة خاتم األوصياء الثقافية

2- كلمة سماحته مع رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة بتاريخ 30-8-2010م
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فقدانـالهدف

ال ُبــّد علــى المؤسســات الطالبيــة فــي الجامعــات أن ال تفقــد هدفهــا. 
إن الهــدف األصيــل للمؤسســات الطالبيــة فــي الجامعــات هــو ذلــك 
الهــدف المكتــوب علــى بيــرق الحــراك الجامعــي الطالبــي؛ معارضــة 
، اإلعانــة فــي تطــور البــالد، حفظ اللحمــة الوطنية، المســاهمة  االســتكبار
فــي التطــور العلمــي، الحضــور فــي مياديــن المقاومــة الشــعبية إلســقاط 
المؤامــرات والغلبــة علــى األعــداء؛ هــذه هــي األهــداف األصيلــة؛ عليكــم 

أن ال تنســوها.)1)

طلبـالترفـوالراحة

أحــد هــذه المهالــك والمــزالت أن يتصــور اإلنســان إمكانيــة تحصيــل 
القيــم والمبــادئ دون ثمــن، نحــن شــاهدنا خــالل فتــرات النضال بعض 
األشــخاص ممــن يؤمنــون بأهــداف المقاومــة لكنهــم يرفضــون تقديم أي 
تضحيــات فــي ســبيلها، واليــوم أيضــًا يوجــد بعــض األشــخاص الذيــن 
يتصــورون أنهــم يســتطيعون التوصــل إلــى األهــداف، مــن دون أن يقدمــوا 
أي تضحيــات. وفــي كل مــورد فيــه تضحيــات تراهــم ينســحبون، وكثيــرًا 

مــا يشــتبه اإلنســان فــي تقديراتــه نتيجــة هــذا التقهقــر واالنســحاب.)2)

ـعنـالحقائقـالموجودة غضـالنظر

ومــن األخطــاء األخــرى أننــا نــرى جــزءًا مــن الحقيقــة والواقــع، وال نــرى 

1- كلمة سماحته مع طالب جامعة العلم والصناعة بتاريخ 14-11-2008م

2- كلمة سماحته مع وسطاء النظام بتاريخ 24-7-2012م
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يســتلزم  ؛ وهــذا أيضــًا مــن موجبــات الوقــوع فــي األخطــاء؛ و الجــزء اآلخــر
الوقــوع فــي التقديــرات أيضــًا. ال ُبــّد مــن مشــاهدة الوقائــع والتعــرف عليهــا 

كلهــا.

يــة الواقــع، ترجــع إلــى ذواتنــا، تكــون  أحــد هــذه األخطــاء المتعلقــة برؤ
ميولنــا ورغباتنــا معيقــة لنــا.

إن رغباتنــا وميولنــا تجعلنــا نتقبــل وقائــع ال وجــود لهــا مطلقــًا؛ فــي 
الرفاهيــة  التــي تســعى خلــف  الواقــع هــو خطــأ تفرضــه علينــا ذواتنــا 

األشــياء.)1) لهــذه  واقعيــة  ال  أن  حيــن  فــي  الماديــة، 

1- نفس المصدر



اإلدارة والنفحة القيادية

ــد  ــوة ق ــات، واإلخ ــول المؤسس ــام ح ــي المق ــّدم ف ــة تق ــاك آراء قّيم هن
اقترحــوا بعــض األمــور القّيمــة، كأن يكتــب القانــون األساســي واآلفــاق 
ــه جيــد وحســن، 

ّ
المســتقبلية، والســادة قــد أشــاروا إلــى ذلــك، وهــذا كل

غيــر أنــه ال يتحقــق شــيء مــن ذلــك دون التمتــع بــإدارة قويــة متينــة، 
وذلــك ألن مفتــاح كافــة األعمــال التــي يؤمــل أن يكتــب لهــا النجــاح 

البارعــة.)1) اإلدارة  إال  ليــس 

ومــن ثــم لــو كان هنــاك فشــل أو ضعــف فــي أمــرٍ مــا، يكمــن ســببه فــي 
عــدم التمتــع بــاإلدارة الصحيحــة، وســوء اإلدارة كمــا هــو معلــوم ليســت 
ثمرتهــا إال ســوء العمــل وعــدم االبتــكار الناجَميــن عــن عــدم توظيــف 
األفــراد المؤهليــن)2). وممــا ال شــك فيــه أن قــدرة الزعامــة والقيــادة فــي 
كافــة أجــزاء المجموعــة والتنظيمــات هــي التــي تحركهــا وتعطيهــا القــوة 

1- كلمــة ســماحته فــي زيارتــه لجمع من األســاتذة والمبلغين والباحثين فــي الحوزات العلمية 
للبلد بتاريخ 29-11-2007م

2- كلمة سماحته في اجتماع له مع طالب جامعة أمير كبير الصناعية بتاريخ 12-3-2001م
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ــة.)1) ــا الجماعي ــظ بحياته ــاط، وتحتف ــة والنش والحيوي

منــذ ســنوات ســمعت كالم مــن أحــد القــادة العســكريين المجربين، 
وقــد وقفــت علــى صحــة قولــه فــي عمــل قــادة القــوات المســلحة مــرارًا، 
ليســت  ذلــك  ودون  ذاتيــة،  نفحــة  تتطلــب  القيــادة  إن  يقــول:  فــكان 
، فهــي أمــر معنــوي،  قيــادة حقيقيــة. ليســت القيــادة مجــرد إصــدار أوامــر

ــب. ــكل الجوان إدارة شــاملة ل ــة، و وضــرب مــن الزعام

إن القيــادة واإلدارة أمــر يعتمــد علــى الذهــن واإلحســاس المعمــق 
وعلــى العمــل الجســمي والروحــي الــدؤوب، هــذا النــوع مــن القيــادة 
هــي التــي تجعــل مــن القــوات المســلحة قــوة ذات كفــاءة وبراعــة، وعنــد 
بلــوغ ذلــك ســُتنفخ الحيــاة فــي الســالح والمعــدات، فــإذا كانــت قديمــة 
إذا كانــت حديثــة ســتحفظ، وتصنــع غيرهــا مــن األدوات  ســتحّدث، و
والســالح! إال أنــه حــال عــدم وجــود قيــادة صائبــة أو تنظيمــات مؤطــرة، 
الت والســالح وال تجــدي شــيئًا. وقــد الحظتــم ذلــك  ســوف تعطــل اآل
بــأّم أعينكــم فــي بعــض تنظيمــات قواتنــا المســلحة خــالل الحــرب 

المفروضــة.

الت والمعدات  وقــد تتمتــع بعــض البلــدان والحكومات بأحــدث اآل
الحربيــة، علــى غــرار مــا تالحظــون اليــوم فــي دول الخليــج، فهــي تحظــى 
إنمــا  بأرقــى التكنولوجيــا، فهــي ال تنقصهــا األدوات واألعتــدة الحربيــة، و
الــذي ينقصهــا هــذه القيــادة الحكيمــة والصائبــة التــي أشــرنا إليهــا فيمــا 
ي وجودهــا وعدمهــا فــي أرض الواقــع!  ســبق، ممــا أدى بهــا إلــى أن تســاو
ولذلــك تضطــر أن ترحــب بغيرهــا وتفتــح ذراعهــا لكثيــر مــن الــدول 

1- كلمة سماحته في زيارته ألعضاء رابطة أهل القلم بتاريخ 29-10-2002م
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الســلطوية لتحتمــي بهــا وتدافــع عنهــا!

أعتقــد أن روح هــذه القوانيــن -والتــي ســتوزع الحقــًا علــى القــادة 
األعــزاء- هــو عالقــة القيــادة الصحيحــة مــع بقيــة أجــزاء المنظمــة وكافــة 
أعضائهــا. يجــب أن تعتنــوا بهــذه العالقــة خيــر العنايــة وتراعوهــا، وعلــى 
األســفل،  إلــى  التنظيــم  فــي  القســم  أعلــى  مــن  يراعوهــا  أن  اآلخريــن 
ولذلــك ال يوجــه إليكــم هــذا الخطــاب فحســب باعتباركــم قــادة القــوات 
الوحــدات  وجميــع  اآلخريــن  القــادة  جميــع  إلــى  إنمــا  و المســلحة، 
مختلــف  فــي  القيــادة  ميــزات  أهــم  مــن  وهــذا  األخــرى،  العســكرية 
إنمــا هــي أمــر  المجموعــات التنظيميــة أن القيــادة ليســت شــخصية و

جماعــي.

فالقيــادة   ،(1(» النفيــر فــي  وال  العيــر  فــي  »ليــس  لوحــده  القائــد  إن 
يجــب االحتفــاظ  ليســت إال سلســلة تراتبيــة مــن األعلــى إلــى األســفل، و
بهــذه السلســلة، وال يتيســر ذلــك إال عبــر العالقــات الصحيحــة، ومــن ثــم 
ــات  ــن بمواصف ي

ّ
ــلحة، متحل ــوات المس ــي الق ــادة ف ــون الق ــب أن يك يج

القيــادة الصحيحــة، وهــذا أمــر خطيــر يجــب أن ينــال اهتمــام الســادة.)2)

، المستهان به 1- مثل ُيضرب للرجل الصغير القدر

كبــار قــادة القــوات العســكرية والمدنيــة وتقديــم الئحــة القوانيــن  كلمــة ســماحته فــي   -2
19-1-1991م يــخ  بتار المســلحة  للقــوات  االنضباطيــة 
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يةـ ـالتنظيماتـالعسكر وظائفـمدير

حفظـالتنظيماتـوصيانتها.  

مــا يجــب عليكــم فعلــه هــو أن تحفظــوا وتصونــوا هــذه التنظيمــات، 
وأن تمنعــوا مــن أن يتســلل إليهــا الضعــف)1). فصونــوا أركان المؤسســة 
واحفظوهــا عــن التفكيــك، واجعلــوا صيانتهــا أســاس عملكــم، واجتنبــوا 
المســائل الجزئيــة والشــؤون الجانبيــة، لكــي تبقــى هــذه المؤسســة معينــًا 
فّياضــًا لجميــع المضطهديــن مــن المعّوِقيــن وغيــر المعّوِقيــن كذلــك، 
ولكــي تتحقــق بــكل فخــر واعتــزاز غاياتهــا المنشــودة بنهجهــا الصحيــح 

بعيــدة عــن أي إجحــاف وفســاد.)2)

العقالنيةـوالحكمةـفيـاألمور.  

ــي بالحكمــة والعقالنيــة فــي 
ّ
مــن أهــم المؤشــرات األخــرى هــو التحل

العمــل، بمعنــى أْن ال يتــم القيــام بعمــل مــن األعمــال إال بعــد دراســة 
مــا  القضيــة وتداعياتهــا، وحتــى مالحظــة  معّمقــة ومالحظــة جوانــب 
كلمــة قائــد أو جهــة مــن الجهــات ذات النفــوذ  أثــر  يمكــن أن ينتــج 
والقــدرة فــي الحكومــة! يحــدث أن تتكلــم جهــة أو مســؤول عــن قضيــة 
 إال بكــّد النفــس وجهدهــا. 

ُ
مــا قــد يثيــر شــغبًا وبلــوى فــي الســاحة ال ُتــزال

الــكالم علــى  الــكالم مدروســًا، وأن ال نلقــي  ولذلــك يجــب أن يكــون 
هــذه  يجعلــوا  أن  يجــب  المناصــب  أصحــاب  أو  والمــدراء  عواهنــه، 

1- كلمة سماحته في زيارته ألعضاء رابطة أهل القلم بتاريخ 27-1-2003م

يــخ 25- 2- كلمــة ســماحته مــع مســؤولي مؤسســة المســتضعفين والمعوقيــن اإليرانيــة بتار
11-1989م
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القضيــة نصــب أعينهــم، ال أن يتفوهــوا بــكل مــا يخطــر فــي أذهانهــم 
دون أن يفّكــروا فيــه وال أن يدرســوا جوانبــه وتداعياتــه، ولذلــك ال ُبــّد مــن 

(1(. كافــة الشــؤون واألمــور ــي بالحكمــة والعقالنيــة فــي 
ّ
التحل

اإلصالحـاإلداري.  

يــة، فإنــي قــد رأيــت  ممــا يعانــي منــه النــاس هــو حــال الدوائــر اإلدار
الكثيــر يشــتكي مــن األوضــاع فيهــا والقوانيــن المضّيقــة، ولهــم الحــق فــي 
اعتراضهــم، وذلــك ألننــي علــى علــم مــن أحــوال النــاس، وأنــي كأحــد مــن 
هــؤالء قــد ترعرعــت مثلهــم وفــي أجوائهــم، واآلن لســت بعيــدًا عــن تلــك 
ــم يجــب أن يلبــي المعنيــون مطالبهــم بأحســن الوجــوه.  األجــواء، ومــن ث
أعتقــد أنكــم طيبــون، لكــن هــذا ال يعنــي أن كافــة مــن يعمل تحــت إمرتكم 
هــم طيبــون، كال ثــم كال! ولذلــك يجــب مراعــاة أحــوال النــاس وأن تجعلــوا 
القيــام بأعمالهــم وشــؤونهم فــي جــدول أعمالكــم. ومــن ثــم إذا رأيتــم أن 
النــاس تشــتكي مــن مؤسســٍة مــا أو مــن أيــة دائــرة مــن الدوائــر الحكوميــة، 
تهم.  يجــب أن ال تدخــروا جهــدًا إال وتبذلــوه لحســم قضاياهــم ومشــكال
الدوائــر منهجيــة صحيحــة لحلحلــة قضايــا  لكافــة  يكــون  أن  يجــب 
، غيــر أن مــا  كثــر الشــعب، وأن تلبــي حاجــات النــاس بســرعة وعنايــة أ
يســود فــي دوائرنــا الحكوميــة لحــد اآلن ومــع األســف تلــك المنهجيــة 
القديمــة التــي ال تســتطيع تلبيــة حاجــات النــاس بســرعة مقبولــة وهــذه 
ية اإلســالمية  المنهجيــة فــي الواقــع ليســت بمنهجيــة اإلســالم وال الجمهور
اإليرانيــة، ولذلــك يجــب تيســيرها وتســهيلها مراعــاًة للنــاس والمواطنيــن. 

يــخ  بتار الــوزراء  مجلــس  وأعضــاء  يــة  الجمهور لرئيــس  يارتــه  ز فــي  ســماحته  كلمــة   -1
2013م -8 -28
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كثر تســهياًل في الحركة مــاذا تصنعون؟  فأنتــم لــو أردتــم أن تجعلــوا ســيارة أ
إلــخ،   .. و األساســية  قطعهــا  إلــى  وتنظــرون  محركهــا  يــت  ز ســتغيرون 
ــر واإلدارات، يجــب أن تفعلــوا شــيئًا مــا  ــة هــي نفســها فــي الدوائ والحكاي
لتســهيل أمــور النــاس. ودور رئيــس الدوائــر التنظيميــة هــو األهــم فــي هــذا 
كثرهــا تعقيــدًا،  ، لكــي يشــرف علــى األوضــاع مــن أســهلها إلــى أ المضمــار
ــه، ليراقــب األوضــاع  ويشــرف علــى جميــع الطواقــم ومــن هــم تحــت إمرت
جيــدًا، وأن ال يمــر علــى الخطــأ والفســاد مــرور الكــرام، وأن يجعــل أســاس 

عملــه فــي رضــا النــاس.)1)

تحسينـجودةـالتنظيم.  

يجــب أن تكونــوا علــى أهبــة االســتعداد، وهــذا االســتعداد ينبغــي 
أن يكــون فــي االهتمــام بشــؤون اإلدارة الصحيحــة لتقويتهــا وتحســين 
جودتهــا وتنظيمهــا، وذلــك ألن فوائــد المــوارد البشــرية واليــد العاملــة 
تعــود إلــى اإلدارة الصحيحــة والتنســيق الصائــب ولذلــك يجــب علــى 

المــدراء أن يولــوا مســألة التنظيــم عنايــة بالغــة.)2)

ـفيـمواجهةـالتحديات.   الصبر

ــى اإلنســان بالصبــر والطمأنينــة فــي مواجهــة المشــكالت 
ّ
لــو يتحل

يقــه فــي حركتــه صــوب  وكافــة الصعوبــات والعوائــق التــي تعتــرض طر
ــق إن شــاء اهلل.  ــة تلــك العوائ ــزول كاف ــه النجــاح ولت الكمــال، ليكتــب ل
والصبــر هــو مفتــاح الســعادة والفــالح، وهــو ميــزة جنــود اهلل جــّل وعــال، 

1- كلمة سماحته في أعضاء المجلس اإلداري لمحافظة قم بتاريخ 19-1-2001م

2- كلمة سماحته في لقائه مع جمع من القادة ورجال الشرطة بتاريخ 19-4-1995م
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 ،(1(> و�نݡَ اِل�بُ عنݡَ
ْ
ال ُهُم 

َ
ل ا  َد�نݡَ �ن ُ >إَِو�نّݡَ حب  : كتابــه العزيــز كمــا يقــول فــي محكــم 

ــد فــي تعاملهــم مــع اهلل 
ّ
ــوا بالصبــر والتجل

ّ
فجنــود اهلل وعبــاد اهلل كلهــم تحل

فيمــا يعتــرض طريقهــم مــن مشــكالت وصعوبــات، ومــن الطبيعــي تمامــًا 
إنــه إذا كان هنــاك صبــر ومقاومــة فــإن العوائــق كلهــا ســتزول بــإذن اهلل.)2)

مواجهةـالفساد.  

أعتبــر أن للفســاد دورًا فــي تدميــر كافــة اإلنجــازات البشــرية بشــكٍل 
أو  موضــع  فــي  خلــل  أو  فوضــى  هنــاك  كان  فكلمــا  وملحــوظ،  كبيــرٍ 
يًا، وقــد تعــود الفوضــى فــي  كان الفســاد فيهــا مستشــر كلمــا  مؤسســة، 
بعــض األحيــان إلــى ســوء اإلدارة كذلــك، غيــر أن للفســاد دورًا ال يمكــن 
غــض الطــرف عنــه فيمــا يخــص هــذه المســألة، ومــن ثــم يجــب محاربــة 

الفســاد بكافــة أشــكاله.)3)

ال تغضــوا الطــرف عــن الفســاد فــي مختلــف تنظيمــات البلديــة، 
كان فــي داخلهــا أم فــي خارجهــا، ســواء اتخــذ منهــا وســيلة أم  ســواء 
إلــى  يــؤدي  فــي مكافحتــه  أّي قصــور  بــل إن  ال  إلــى دهاليزهــا،  تغلــل 
استشراســه، وبالتالــي اإلعاقــة عــن تحقيــق األهــداف، رغــم أّن هــذا ليــس 
؛ ألن فــي البلديــة مــن الثــروة  باألمــر الســهل، وأعتــرف بصعوبــة هــذا األمــر
ال يأبهــون  قــد  أناســًا  ، وفيهــا يواجــه  ومــن اإلمكانيــات الشــيء الكثيــر

1- الصافات: 173

2- لقــاء ســماحته مــع رؤســاء الســلطات الثــالث والمســؤولين ومــدراء مختلــف فــروع النظــام 
يــخ 9-9-2008م بتار

3- كلمــة ســماحته فــي جمــع مــن المواطنيــن فــي محافظــة كيــالن فــي ســتاد الشــهيد عضدي 
فــي مدينــة رشــت بتاريــخ 1-5-2001م
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باإلســراف فــي نيــل مقاصدهــم، ولهــذا الســبب أؤكــد علــى أن تكــون 
. كــن تحــت إشــرافكم الدقيــق والمســتمر مثــل هــذه األما

وفــي تلــك المواضــع ال ُبــّد مــن التســلح بتقــوى اهلل جــل وعــال؛ ألن 
والذنــوب  اآلثــام  اإلنســان، لحمــاه مــن أســهم  تلّبســه  لــو  التقــوى درع 
الســامة والحــادة، فالتقــوى حصــن اإلنســان المنيــع، وهــذا هــو الســبب 
كثــر االنحرافــات واألخطــاء ال تنبثــق  أن اهلل قــد أمرنــا بالتقــوى مــرارًا، فأ
عــن  إنمــا  و والمذهــب،  اإليديولوجيــا  عــن  وال  والمعتقــد،  الفكــر  عــن 
هــوى النفــس ومطالبهــا. فيحــدث أن تــزل قــدم اإلنســان فــي موضــع 
مــا ويرتكــب خطــأ أو جريمــة، ولكنــه ليــس هنــاك مــن يقــف فــي وجهــه 
الباطلــة،  بالذرائــع  لهــا  يأتــي  و فيهــا  فيســتمر  ويردعــه عــن خطيئتــه، 
يــد مــن األخطــاء،  يــًا قــد تجــره إلــى المز فيصنــع منهــا إيديولوجيــًا فكر
وهــذا أمــر قــد الحظنــاه عنــد كثيريــن، حيــث قــد اتخــذوا بــل اصطنعــوا 
ثــم  ومــن  أخطاءهــم،  بهــا  ويبــرروا  وراءهــا  يختفــوا  يــة  فكر إيديولوجيــة 
يجــب أن نقــف فــي وجــه أخطائنــا وأخطــاء اآلخريــن، كلمــا ظهــر خطــأ 
يســتفحل، واألفضــل مــن ذلــك كلــه نحــول  يجــب إيقافــه قبــل أن يكبــر و

دون ظهــور األخطــاء، وذلــك بتعزيــز روح التقــوى فينــا إن شــاء اهلل.)1)

وكل مــن أراد محاربــة الفســاد وقــف بوجهــه األعــداء! فمــا أن يشــرع 
اإلنســان بمحاربــة الفســاد تصّطــف بوجهــه جنــود االنحــراف والرشــوة، 
الســيف  شــهر  هــو  النكــث  أّن  تعتقــدوا  وال  يبالــون!  وال  ينكثــون  فهــم 
، هنــاك الفتنــة  أمــام اآلخريــن، بــل هنــاك مــا هــو أخطــر مــن ذلــك بكثيــر
كاذيــب ضــد النــاس، والمســتغرب أن هــؤالء  وهنــاك التهمــة ونشــر األ

1- كلمــة ســماحته فــي لقــاء أعضــاء مجلــس المدينــة ورئيــس البلدية بطهــران في ســنة 12-8-
1983م
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تهــم تلــك بالعمــل الثقافــي الــدؤوب  األعــداء قــد يدافعــون عــن خزعبال
ويرمــون التهــم ضــد مــن يخالفهــم، مــن هنــا كان ال بــّد مــن محاربــة هــؤالء 

إخــالص.)1) المفســدين بصــدق و

أن  يمنــع  و أشــكاله  بــكل  الفســاد  يحــارب  اإلســالمي  النظــام  إن 
يستشــري فــي طبقــات المجتمــع ومؤسســاته، بــل يعتبــره بمثابــة محاربــة 
االعتقــادات واآلراء الفاســدة، فالنظــام اإلســالمي يواجــه بشــدة األعمــال 

غيــر الصائبــة وغيــر األخالقيــة وترســيخ الفســاد.

يجــب علــى جميــع المســؤولين فــي الحكومــة وعلــى جميــع المــدراء 
والجهــات المعنيــة أن يجعلــوا المراقبــة ومحاربــة الفســاد نصــب أعينهم 
يحولــوا بينــه وبيــن أن يتســلل إلــى النظــام والمجتمــع، كمــا يجــب أن  و
ينتبهــوا إلــى أن الفاســد ال يعلــن عــن نفســه، فصاحــب الفســاد المالــي 
ــدة  ــف األصع ــى مختل ــروعة عل ــر المش ــررات غي ي والمق ــاد اإلدار والفس
والمجــاالت، ال يقــول عــن نفســه إنــي فاســد أبــدًا، بــل علــى العكــس 
تمامــًا، فيدخــل الســاحة بدايــة بذرائــع متعــددة لينشــر فســاده، واإلنســان 
ــة والعمليــة، ولذلــك يجــب  ي بطبيعتــه عرضــة للخطــأ والوسوســة الفكر

(2(. أن نكــون حذريــن تمــام الحــذر

اإلشرافـوالرقابةـوالرقي.  

ــدؤوب  ــراف ال ــة باإلش كل التنظيمي ــا ــات والهي ــتمرار المؤسس إن اس

1- كلمة سماحته في خطبة له في يوم الجمعة بطهران بتاريخ 19-11-2001م

ــه  ــة هاشــمي رفســنجاني فــي دروت ي 2- كلمــة ســماحته فــي مراســم تنصيــب رئيــس الجمهور
يــخ 2-8-1993م الثانيــة بتار
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يمكن أن نشــبه اإلشــراف  يــة، و والمراقبــة المســتمرة وفــق الترتيبــات اإلدار
الــذي إذا ســلطناه علــى مــكان محــدد  ي  اليــدو والرقابــة بالمصبــاح 

إال فــال! يضيئــه و

واألمــر هنــا كذلــك فــإذا كان الرئيــس مشــرفًا حقيقيــًا علــى األوضــاع 
ــة،  ــة فيهــا ال محال ، فتبــث الحيــاة والحيوي وراقبهــا فإنهــا تبقــى وتســتمر
يــة التــي تتــم  وقصــدي مــن المراقبــة بالعيــون ليســت المراقبــة الظاهر
كافــة  إنمــا أقصــد ذلــك الحضــور الدائــم فــي  بقــوة العيــن فحســب، و
األســفل،  إلــى  األعلــى  مــن  األولويــات  م 

ّ
لســل وفقــًا  التنظيمــات  فــروع 

ليشــعر الجميــع أن هنــاك إشــرافًا مســتمرًا.)1)

يــة والتنفيذيــة علــى مــدار ســنين  خــالل تجربتــي فــي الشــؤون اإلدار
يشــرف  طويلــة توصلــت إلــى أن المديــر أو الرئيــس يجــب أن يراقــب و
جميــع الموظفيــن، هــذا إذا أراد أن يكــون مــكان عملــه نظيفــًا بعيــدًا 
يــرٍ يــراه مناســبًا  عــن الفســاد والخلــل، وال يكتفــي بتعييــن مســؤوٍل أو وز
دون أن يشــرف بنفســه علــى عملــه، وذاك المســؤول يجــب أن يكــون لــه 

معاونــون، وللمعاونيــن معاونــون وهكــذا.

كمــا ال ننســى أن المســؤولية علــى قدر المنصب، فكلمــا كان منصب 
كثــر أمــام اهلل وأمــام النــاس، ومــن  الشــخص رفيعــًا كلمــا كانــت مســؤوليته أ
ثــم مــا ننتظــره مــن كبار المســؤولين ليس بقدر مــا نريده مــن معاونيهم، وما 
نريــده مــن المعاونيــن ليــس بقــدر ما نلتمســه مــن الموظفيــن، والمســؤولية 
الوحيــدة التــي يتشــاركون بهــا هــي إيجــاد االطمئنــان والثقــة وقيــام الــكل 

يــخ  كلمــة ســماحته فــي لقائــه مــع الفنانيــن والمســؤولين الثقافييــن فــي البلــد بتار  -1
13-7-1994م
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بوظائفــه المحــددة لــه، ومراعــاة تقــوى اهلل؟ج؟.)1)

كان فــي الســابق إذا ارتكــب أحــد مخالفــة واعتــرض عليــه أحــد كان 
يكّفــه، ال بــل كان أحيانــًا يشــجع  النظــام الســائد وقتهــا يصــّد المتعــرض و
يــع المعتــرض، وهــذا مــا شــهدناه بــأم  يتــم تقر المخالــف علــى مخالفتــه و
العيــن، أمــا اليــوم بحمــد اهلل فــإن األمــور تغيــرت كثيــرًا وتحســنت وال أقــول 
أن المجتمــع أصبــح نظيفــًا خاليــًا مــن المخالفيــن، بــل إن هــذا األمــر 
كان فــي زمــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟، لكــن المهــم أن النظــام والمؤسســات 
المســؤولين  أن  كمــا  مخالفتــه،  علــى  المخالــف  تشــجع  ال  الفاعلــة 

والمتصديــن فيهــا يميلــون نحــو الصــالح ويرفضــون المخالفيــن.)2)

يرأ.  االهتمام بمحتويات التقار

يجــب أن تجعلــوا التقاريــر الموصولــة نصــب أعينكــم، وأن تكونــوا 
يبلــغ  أن  يجــب  بجديــة،  بمحتوياتهــا  وتتعاطــوا  جــدًا  لهــا  مهتميــن 
اإلنســان درجــة كلمــا وصلــه تقريــر أو نقــد، أن يســتخلص منــه مــا يفيــده 

مــن الحــق والصحــة.

يجــب علــى المديــر أن يجعــل جميــع مــن يعمــل معــه وتحــت إمرتــه 
إال لــن يتيســر لهــم العمــل بشــكل صحيــح؛ والدفــاع  ضمــن حمايتــه، و
عــن الموظفيــن والزمــالء فــي العمــل رغــم أنــه جيــد مستحســن، ولكنــه 
ــى  ــادر إل ــام أن نب ــي المق ــاد ف ــه أي انتق ــرد توجي ــه بمج ــك أن ــي ذل ال يعن

يــة هاشــمي رفســنجاني  1- كلمــة ســماحته فــي مراســم تنصيــب الــدور الثانــي لرئيــس الجمهور
بتاريــخ 2-8-1993م

2- كلمــة ســماحته فــي لقائــه مــع جمــع غفيــر مــن النــاس والمواطنيــن فــي مدينــة قــم بمناســبة 
حلــول 19 شــهر دي بتاريــخ 9-1-1990م
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الدفــاع دون تريــث وتثبــت، بــل يجــب متابعــة القضيــة بــكل جديــة.)1)

ــة  ــى ِخَياَن
َ
ــَدُه ِإل ــَط َي ــْم َبَس ــٌد ِمْنُه َح

َ
ــِإْن أ

َ
ــن؟ع؟: »ف ــر المؤمني ــول أمي يق

ْخَبــاُر ُعُيوِنــَك«)2)، ممــا يعنــي أنــه إذا بلغــك 
َ
ْيــِه ِعْنــَدَک أ

َ
اْجَتَمَعــْت ِبَهــا َعل

خبــر خيانــة أحــد، ال تقــم بعقوبتــه فــورًا، بــل يجــب التريــث والتيقــن مــن 
ــَك  ِل

َ
ــَت ِبذ ْكَتَفْي ، ثــم القــول: »ا ــر ذلــك أو أن يصــل األمــر إلــى مرتبــة التوات

ِمــْن  َصــاَب 
َ
أ ِبَمــا  َتــُه 

ْ
َخذ

َ
َوأ َبَدِنــِه،  ِفــي  ُعُقوَبــَة 

ْ
ال ْيــِه 

َ
َعل َبَســْطَت 

َ
ف  ،

ً
َشــاِهدا

َعَمِلــِه«)3)، وعنــد ذلــك تتــم محاســبته، ثــم علــى فــرض المجــازاة هنــاك 
ى  أنــواع لهــا وأقســام، ولهــا أســبابها وظروفهــا، بحيــث يجــب أن يجــاز

ــه.)4) ــدر جرم ــدان بق الم

ير المرفوعةب.  كتفاء بالتقار عدم اال

أطلبــوا التقاريــر مــن المــدراء والمســؤولين، وال تثقــوا بهــا ثقــة كاملــة، 
وهــذا ال يعنــي عــدم الثقــة بالمســؤولين، بــل هــو واجــب مراعــاة للحيطــة 
كثيــرًا مــن التقاريــر ال تنطبــق مــع الواقــع  ، فالتجربــة تؤكــد أّن  والحــذر
ــل منهــا مــا ال يوافــق الواقــع،  والحقيقــة، فليــس كّل مــا يرفــع صحيــح، ب
ولتكــن المراقبــة مــن أقــرب النــاس إليكــم، وقــد اقترحــت ســابقًا هــذه 
ية،  الفكــرة علــى آية اهلل هاشــمي رفســنجاني عندمــا كان رئيســًا للجمهور
وكذلــك الســيد محمــد خاتمــي، فقلــت للســيد خاتمــي أن ينصــب 

يــة وهيئــة الــوزراء بمناســبة أســبوع الدولــة  1- كلمــة ســماحته فــي لقائــه مــع رئيــس الجمهور
25-8-1991م يــخ  بتار

2- نهج البالغة، الخطبة 53، عهد مالك األشتر

3- نفس المصدر

4- كلمة سماحته في لقائه مع أعضاء الحكومة بتاريخ 9-10-2005م
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كثــر فائــدة هذا  أخــاه الســيد علــي خاتمــي لهــذه المهمــة وقــد فعــل، ومــا أ
، فيجــب اختيــار أقــرب النــاس لتلــك المناصــب، لثقتنــا بهــم،  االختيــار
كــي يكونــوا مصــدرًا موثوقــًا للمعلومــات إلــى جانــب التقاريــر المرفوعــة.)1)

كل التنظيميةت.  إشراف ومراقبة جميع أقسام الدوائر والهيا

األمــور  مــن  المؤسســات  فــي  األقســام  جميــع  علــى  اإلشــراف  يعــد 
المســؤولين  كبــار  بصفتكــم  عليكــم  أؤكــد  ولذلــك  جــدًا،  المهمــة 
 ، والمــدراء أن تكــون جميــع األقســام وموظفوهــا تحــت إشــرافكم المباشــر
يضمــن صحــة العمل  وهــذا اإلشــراف المســتمر هــو الــذي يأتــي بالثمــار و
وتقدمــه، ولــو أغفلتهــم عنــه وعن المراقبة الدؤوبة ليظهر الفســاد والخلل 
ال  البشــرية  المجموعــات  أن  تنتبهــوا  أن  يجــب  و عنــه،  أغفلتــم  فيمــا 
التشــغيل،  زر  وتتحــرك بمجــرد ضغــط  كينــات، تشــتغل  كالما تعمــل 
ــد  ــية، فق ــز الجنس ــول والغرائ ــن المي ــة م ــات مكون ــي مجموع ــا ه ــل إنم ب
لكنــه  كثيــرًا  فيــه  وتأملتــم  مــا،  بأمــر  القيــام  علــى  تعزمــوا  أن  يحــدث 
، لذلــك يجــب إزالــة كل هذه الشــوائب  يصطــدم ببعــض الميــول والغرائــز
وال يتيســر ذلــك إال باإلشــراف الدائــم والمراقبــة المســتمرة، وهنــا تكمــن 

اإلشــراف.)2) أهميــة 

والعامــل المهــم اآلخــر فــي كفــاءة األنظمــة والمؤسســات هــو إشــراف 
ككتابــة  فقــط بشــؤون عاديــة  ترتبــط  ال  الوزيــر مثــاًل  المــدراء، فمهمــة 
الرســائل وتوجيههــا إلــى فــالن وفــالن ...، وقــد ذكــر لــي المغفــور الســيد 
رجائــي قصــة أنــه ذهــب مــرة إلــى مكتــب أحــد وزرائــه عندمــا كان رئيســًا 

يخ 27-8-2001م ية وأعضاء حكومته بتار 1- كلمة سماحته في لقائه مع رئيس الجمهور

يخ 23-8-2008م ية وأعضاء حكومته بتار 2- كلمة سماحته في لقائه مع رئيس الجمهور
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للــوزراء، ففوجــئ باختفــاء الوزيــر خلــف مكتبــه لكثــرة مــا عليــه مــن 
ملفــات.

قــال لــي: فتقدمــت إليــه وأخرجتــه مــن بيــن تلــك الملفــات، وأيضــًا 
قبلهــا فــي التنظيمــات العســكرية ووزارة الدفــاع، أن البعــض يعتمــد 
إشــغال الوزيــر بأمــوٍر هامشــية غيــر مفصلية ليبعده عن الواقع والمســائل 
الخطيــرة، لذلــك عليكــم أن تكونــوا حذريــن محتاطيــن تمامــًا كــي ال 

يســتخدم البعــض حيــاًل دقيقــة ليبعدكــم عــن وظيفتكــم األساســية.

إن أهــم وظيفــة للوزيــر هــي إشــرافه الدقيــق علــى أداء جميــع المــدراء 
ياضــي، يقــف علــى  الذيــن هــم تحــت إمرتــه، وهــو أشــبه بمــدرب فريــق ر
تعــب  فــإذا  الالعبيــن،  جميــع  أداء  علــى  ليشــرف  الملعــب  جانــب 
يســتبدله  أحدهــم أو لــم يــؤدي دوره بشــكل جيــد يخرجــه مــن الملعــب و
بغيــره، أو قــد يضطــر لتغييــر التكتيــك فــي الخطــة، فيخــرج العبــًا جيــدًا 
، وقــد يحــدث أن يرتشــي الالعــب  ليســتبدله بآخــر يقــوم بهــذا الــدور

ــه. فعلــى المــدرب أن يــدرك ذلــك بفطنتــه وذكائ

أن  يجــب  ومســؤوليات،  ســلطة  وأصحــاب  وزراء  بصفتكــم  وأنتــم 
تنظــروا إلــى مدرائكــم بهــذه النظــرة، وأن تشــرفوا علــى جميــع مــن تحــت 
إمرتكــم إشــرافًا مباشــرًا، فقــد يكــون قــد طــرأ علــى أحدهــم التعــب وعلــى 
اآلخــر الضعــف، كمــا يمكــن أن ال يكــون اآلخــر كفــؤًا فــي عملــه، وقــد 
، أو قــد ال يكــون متخصصــًا فــي مجالــه، مــع  يصــدر خطــأ مــن اآلخــر
االلتفــات إلــى وجــوب وجــود موظفيــن احتياطييــن تملــؤون المناصــب 

الشــاغرة بهــم.)1)

يخ 27-8-2001م ية وأعضاء حكومته بتار 1- كلمة سماحته في لقائه مع رئيس الجمهور
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تلــك  علــى  اإلشــراف  هــي  عليهــا  نؤكــد  التــي  الهامــة  والنقطــة 
أن  إلــى  تنتبهــوا  أن  يجــب  عليهــا.  ســلطة  لكــم  التــي  المجموعــات 
واإلدارات،  الدوائــر  مختلــف  فــي  يوجــد  مــا  أغــرب  مــن  البيروقراطيــة 
ية عشــر أو اثنا عشــر  والحــق أننــا وقــد يمــر علــى تجربتنــا السياســية واإلدار

البيروقراطيــة! معنــى  نعــرف  ال  نــزال  وال  كثــر  وأ ســنة 

نحــن نعــرف البيروقراطيــة مــن أقــوال رجالهــا الذيــن خبــروا ميدانهــا 
مــدة خمســين أو ســتين ســنة، وتعريفاتهــم تلــك تنطبــق علــى وضعنــا 
، فبالرغــم مــن أنــه ال مجــال الجتنــاب البيروقراطيــة  الراهــن بشــكل كبيــر
هــذه، ولكــن لــو لــم تراقــب وتعــّدل لتحولــت إلــى أمــر خطيــر جــدًا، هــذه 
المراقبــة هــي التــي توصلكــم إلــى أهدافكــم المنشــودة بســرعة ونجــاح، 
ــة، لــن تتمكنــوا  فلــو لــم تكــن أياديكــم العاملــة وتلــك األجهــزة التنفيذي

مــن الوصــول إلــى أهدافكــم المنشــودة.

إن البيروقراطيــة إن لــم ُتراقــب فإنهــا ســتحرفكم عــن هدفكــم مهمــا 
كنتــم أتقيــاء صالحيــن فإنكــم لــن تتمكنــوا مــن الســيطرة عليهــا.

ليــس  ألنــه  جيديــن؛  موظفيكــم  كل  انتخبــوا  نقــول  أن  يمكننــا  ال 
هنــاك معيــار لذلــك ومــن ثــم يطبــق علــى الجميــع فضــاًل عــن أنــه ال 
، فمــن  يمكــن إجــراء ذلــك علــى أرض الواقــع، لــو ســلمنا إمكانيــة األمــر
عمرهــم؟  آخــر  إلــى  جيديــن  يبقــوا  أن  الجيديــن  الموظفيــن  يضمــن 
أليــس للوسوســات  والتبــّدل؟  كل واحــٍد منــا عرضــة للتغييــر  أليــس 
النفســية والشــيطانية أثــٌر علــى النــاس؟ لهــذا بالــذات أؤكــد علــى أهميــة 

تقــدم أهدافكــم. فــي  اإلشــراف ودوره 

ينبغــي  أنــه  القــول  ألمكــن  وقتــه،  يقســم  أن  ممتــاز  مديــر  أراد  إذا 
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أن يخصــص نصــف وقتــه لإلشــراف والنصــف اآلخــر لبقيــة أعمالــه 
الجلســات. وعقــد  األوامــر  إصــدار  و السياســات  ووضــع  كالتخطيــط 

واإلشــراف علــى الجهــاز التنفيــذي يعنــي التواجــد الدائــم والمتابعــة 
المســتمرة فــي أعمــال الموظفيــن، باإلضافــة إلــى المتابعــة حيــث إنهــا 
تنــدرج ضمــن اإلشــراف، هــذه كانــت نقطــة هامــة وجدتهــا جديــرة أن 

، وأتمنــى مــن الجميــع أن يوليهــا االهتمــام والعنايــة.)1) تذكــر

يكــون!  ال  وقــد  بالمكتــب  غرفتــه  فــي  يكــون  قــد  الجيــد  والمديــر 
ــا  ــه يتابــع مختلــف القضاي ــه قــد ال يكــون فــي غرفتــه ألن وقصــدي مــن أن
يــد  فــي مكتبــه وفــي الجهــاز التنفيــذي الــذي تحــت إمرتــه، وكلمــا ز
يــد فــي المســؤولية، ومــن ثــم يجــب عليكــم  فــي المنصــب والمقــام؛ ز
ــم  ــى عل ــوا عل ــا أن تكون ــب علي ــاب مناص ــدراء وأصح ــم م ــم بصفتك أنت
ليســت  يــة  اإلدار الشــؤون  ففــي  والمســؤولون.  الموظفــون  يفعلــه  بمــا 
هنــاك »حمــل علــى الصحــة«، بمعنــى أن نوجــه غيــاب البعــض وأن 
ــن  ــا أن الموظفي ــم، كال، وقولن ــؤونهم وأعماله ــغولون بش ــم مش ــول لعله نق
معصومــون،  أنهــم  ذلــك  يعنــي  ال  جّيــدون،  الفالنيــة  المؤسســة  فــي 
يعنــي ذلــك  ولكــن هــل  ال يخونــون،  أنهــم  يعنــي  فوصــف »جّيــدون« 
راجــع نفســي 

ُ
أنهــم ال يخطئــون وال يتكاســلون وال يقصــرون؟ فإنــي إذا أ

كــن علــى  فــي خلواتــي؛ أجــد أنــه قــد ينيبنــي الضعــف والكســل، لــو لــم أ
حــذر ولــو لــم أتغلــب علــى هــواي، وأظــن أنكــم كذلــك؛ ألننــا بشــر والبشــر 

عرضــة للخطــأ والنســيان والكســل.

فيجــب أن نراقــب أنفســنا قبــل كل شــيء ثــم الــوزراء والمــدراء، يجب 

يخ 25-8-1991م ية وأعضاء حكومته بتار 1- كلمة سماحته في لقائه مع رئيس الجمهور
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أن نراقــب، كــي تجــري األعمــال علــى الوجــه األحســن دون خطــأ.)1)

عنهــم  تغفلــوا  وال  تامــة،  مراقبــة  والموظفيــن  المســؤولين  راقبــوا 
األضــواء  يســلطون  دائمــًا  الحــّراس  أن  كيــف  رأيتــم  لعلكــم  للحظــة، 
كــن المظلمــة، كذلــك عليكــم أن تكونــوا  الكاشــفة علــى مختلــف األما
فــي إشــرافكم ومراقبتكــم، فــال تغفلــوا عــن العامليــن والموظفيــن وال عــن 
تفقــد أعمالهــم، لتــروا هــل هــم يقومــون بمهامهــم أم ال؟ وهــل يقومــون بهــا 
ُهــْم 

َ
ْعَمال

َ
ــْد أ

َ
علــى الوجــه الصحيــح أم ال؟ يقــول اإلمــام علــي؟ع؟: »ُثــّمَ َتَفّق

ــّرِ   َتَعاُهــَدَك ِفــي الّسِ
َ

ــِإّن
َ
ْيِهــْم ف

َ
ــاِء َعل

َ
َوف

ْ
ــْدِق وال ْهــِل الّصِ

َ
ــوَن ِمــْن أ ُعُي

ْ
واْبَعــِث ال

ــِة«)2). ِعّيَ ــِق ِبالّرَ
ْ
ــى اْســِتْعَماِل األَماَنــِة والّرِف

َ
ُهــْم َعل

َ
ُموِرِهــْم َحــْدَوٌة ل

ُ
أِل

وهذا كله يؤدي إلى أن تصونوا األمانات وتردوها إلى أهلها.)3)

تحديثـالمؤسسات.  

ي مجموعــة مــن الرجــال  يجــب أن يكــون فــي قــوات الحــرس الثــور
والمتخصصيــن يدرســون ويبحثــون لتحديــث األنظمــة، وليوظفــوا فيهــا 
كثــر نجاعــًة، وال يعنــي هــذا أنــه ال  كافــة المناهــج الحديثــة التــي تبــدو أ
ي أن تغيــر كل أنظمتهــا ومناهجهــا، لكــن أن ال  ُبــّد لقــوات الحــرس الثــور

يــة. نميــل إلــى التحّجــر فــي الشــؤون التنظيميــة واإلدار

يجــب علينــا جميعــًا أن نعــرف كيــف تــدار هــذه المؤسســة لتنجــز 
نتاجــًا  كثــر  واأل األســلم  بالطــرق  عاتقهــا  علــى  الملقــاة  المســؤوليات 

1- نفس المصدر

2- نهج البالغة، الخطبة 53، عهد مالك األشتر

3- كلمة سماحته في لقائه مع أعضاء الحكومة بتاريخ 9-10-2005م
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وفعاليــة.)1)

ذكــر بعــض األصدقــاء أن اآلليــات الحاليــة التــي تتمتــع بهــا أجهزتنــا 
كافــة  تلبــي  أن  الوجــوه  مــن  بوجــٍه  لهــا  يمكــن  ال  والثقافيــة،  العلميــة 
احتياجــات البلــد، ولكنــي أقــول لكــم انطالقــًا مــن تجربتــي الطويلــة 
ــد التنظيمــات واآلليــات ال تحــل مشــكالت  فــي هكــذا مســائل، أّن تزاي
البلــد، فلــو قمنــا بإنشــاء تنظيمــات أخــرى وأشــركنا فيهــا عــددًا مــن 
مــن  ونتمكــن  أهدافنــا  إلــى  نصــل  هــل  والمتخصصيــن،  الخبــراء 
تنا؟ طبعــًا ال، بــل أعتقــد أنــه يجــب تحديــث منظماتنــا  اجتيــاز مشــكال
كــب العصــر ومتطلباتــه، فلــو قامــت  ومؤسســاتنا القديمــة وتقويتهــا لتوا
وزارة التربيــة والعلــوم بجميــع أقســامها، كذلــك المجلــس األعلــى للثــورة 
بلدنــا،  فــي  والنخــب  المتخصصيــن  مــع  التعامــل  بتيســير  الثقافيــة 

لتمكنتــا مــن أن تخطــوا خطــوات جبــارة نحــو األمــام.

بــدل  الموجــودة  والمؤسســات  التنظيمــات  تقويــة  أقتــرح  لذلــك 
بلدنــا.)2) فــي  العلــم  عجلــة  لندفــع  غيرهــا  وتأســيس  إلغائهــا 

تقويةـالبنىـالتحتية.  

كمال الطريق؟ إن سألتم كيف يمكن إ

التحتيــة،  البنــى  بتقويــة  الطريــق  أن تكملــوا  لكــم يمكنكــم  أقــول 
كمــال  فلــو قمتــم بتقويــة تلــك البنــى لســّهل لكــم المســار وتيّســر لكــم إ

1- كلمــة ســماحته فــي الــدور الرابــع الجتمــاع القــادة وممثلــي مكتــب الولــي الفقيــه فــي قيــادة 
الحــرس الثــوري بتاريــخ 18-9-1991م

2- كلمة سماحته مع األساتذة الجامعيين عام 30-8-2009م
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الطريــق.)1)

ترتيبـسلمـاألولويات.   

يجــب أن تحــددوا ســلم أولويــات األعمــال، وال نعنــي بهــذا أنــه ال 
ينبغــي القيــام بمــا ال ينــدرج ضمــن األولويــات، بــل يعنــي تحديــد مــا 
هــو األهــم مــن النقــاط التــي تؤثــر علــى بقيــة األقســام، ســواء كانــت فــي 
المجــال االقتصــادي أم الثقافــي أم غيرهمــا، ومــن ثــم يجــب التركيــز 

علــى األهــم فالمهــم وهكــذا.)2)

ُبــّد مــن  ال  فمســألة ســلم األولويــات مهمــة جــدًا، وقبــل أي عمــل 
مالحظــة هــل قامــت بــه جهــة مــا أو ال؟ فــإن كانــت هنــاك جهــة تعمــل 
إحالــة  تلــك المجموعــة ومهمتهــا، و عليــه فعليكــم حينــذاك تعزيــز 
إن  األفــراد والتنظيمــات المتعلقــة بهــذا الشــأن إلــى هنــاك إن أمكــن، و

كان اإلجابــة ال، فلتحملــوا عنــاء المهمــة بأنفســكم)3).

ثــم إنــي قــد رأيــت فــي رســالتكم التــي وصلتنــي مؤخــرًا أنكــم جعلتــم 
المنطقــة والعالــم اإلســالمي والعالــم الغربــي موضــع اهتماماتكم، ولســت 
يــة، إال أنــه يجــب أن تكــون الشــؤون الداخليــة  ممــن يخالــف هــذه الرؤ
ألي  كنــا ســنتعرض  إن  ألننــا  وذلــك   ، كبــر األ اهتمامكــم  حائــزة علــى 
ضربــة فإننــا ســنتعرض لهــا مــن الداخــل، إذ ممــا ال شــك فيــه أن تغييــر 
ــم  ــو ل ــا ل ــالمي، أم ــام اإلس ــق األذى بالنظ ــذي يلح ــو ال ــة ه ــر والثقاف الفك

1- كلمة سماحته مع مسؤولي خاتم األوصياء الثقافية

2- كلمة سماحته مع رئيس الجمهورية وأعضاء حكومته بتاريخ 28-8-2007م

3- كلمة سماحته مع مسؤولي خاتم األوصياء الثقافية
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نعــرف تلــك الدولــة األوروبيــة أو األفريقيــة، فمــاذا يضرنــا ذلــك؟ طبعــًا 
نحــن ال ننكــر مــدى األهميــة لمعرفــة تلــك البلــدان والحكومــات، غيــر 
يلحــق بــه األذى والضــرر هــو أن يكــون الشــعب  كياننــا و أن مــا يمــس 
التــي  األهــداف  وال  منهجــك  وال  طريقتــك  يعرفــون  ال  والمواطنــون 
تنشــدها، عندهــا نكــون قــد ســقطنا بالضربــة القاضيــة، لهــذا الســبب 
كبــر أن تولوهــا  بالــذات أقــول لكــم إن الشــؤون الداخليــة هــي األهــم واأل

واهتماماتكــم.)1) عنايتكــم 

أنــه عنــد االســتجابة  وهنــاك نكتــة أساســية فــي عمــل المجلــس 
اإلجابــة: فــي  ُبعديــن  إلــى  نحتــاج  واالحتياجــات  للمطالــب 

اإلجابة المقّدمة.- 

المساءلة.- 

فجــواب الحكومــة قــد يكــون موجهــًا للعمــوم، وهــذا أمــر مهــم ولطالما 
الكــرام أن يبينــوا للمواطنيــن  بــه الحكومــة وأعضاءهــا  كنــت أوصــي 

يشــرحوا لهــم ضمــن األطــر القانونيــة. و

ــًا،  ــوا جواب ــم أن تقدم ــط بعملك ــا يرتب ــاءلوا، وفيم ــب أن تس ــم يج فأنت
شــّخصوا أولوياتكــم ورتبوهــا.

فأنتــم قــد انتخبتــم مــن مناطــق متعــددة، وقــد قدمتــم وعــودًا ورفعتــم 
شــعارات وخطبتــم وتكلمتــم، اجمعــوا كل هــذا ورتبــوا األولويــات فيهــا، 
هــذه األولويــات يجــب أن تــدرس فــي اللوائــح التــي ترفــع للحكومــة، 
تتــم  أن  يجــب  و المجلــس،  يع  مشــار فــي  الميزانيــات  لهــا  وتؤمــن 

1- كلمة سماحته مع أعضاء أطلس اإلعالمية في سنة 2013م
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المســاءلة فيهــا واإلجابــة عنهــا.

وبعــد ترتيــب األولويــات فيهــا وتحديــد الســقف الزمنــي لهــا، عندهــا 
يتــم عرضهــا علــى العمــوم، والقــول لهــم أننــا رفعنــا المشــروع الفالنــي 
الوقــت  انتهــاء  ومــع  الفالنــي،  القانــون  واقترحنــا  كــذا،  زمنــي  بســقف 

المحــدد لــه ينظــر فــي مــدى إنجــاز مــا خطــط لــه.

إن مــا ذكــره الســيد حــداد عــادل مــن أنــه فــي الســنة القادمــة يمكن أن 
نقــدم ســجاًل ال بــأس بــه مــن اإلنجــازات، فــإن هــذا يتــم فيمــا لــو كنتــم قــد 
أعددتــم برنامجــًا لألولويــات وحددتموهــا فــي أســقف زمنيــة مشــخصة، 
ومــن ثــم تعلنــوا عنهــا، إذ ال يمكــن إنجــاز األعمــال كلهــا دفعــة واحــدة، 
إجابــات  تقدمــوا  أن  يمكنكــم  وترتيبهــا  األولويــات  تلــك  معرفــة  فمــع 
للنــاس كمــا يمكنكــم أن ُتســائلوا المســؤولين فــي األجهــزة التــي هــي 

ــرافكم.)1) ــت إش تح

تنفيذـاألولوياتـوفقًاـلإلمكانيات.   

تكــون  قــد  النفقــات،  فــي  األولويــة  مراعــاة  األمانــة:  مصاديــق  مــن 
النفقــات المخصصــة موزعــة بشــكل صحيــح، غير أنه لم تســتعمل وفقًا 
لســلم األولويــات، لذلــك يجــب أن تنفــذ األولويــات وفقــًا لإلمكانــات، 
ــق  ــّد التوفي ــم ال ُب ــن ث ــدودة، وم ــون مح ــد تك ــدرات ق ــات والق ألن اإلمكان
بينهــا وبيــن أولوياتنــا...، فعلــى أيــة حــال يجــب أن نهتــم ببيــت المــال 

ــًا.)2) ــًا بالغ اهتمام

1- كلمة سماحته مع نواب الدورة السابعة لمجلس الشورى اإلسالمي بتاريخ 16-6-2004م

2- كلمة سماحته في لقاء رئيس الجمهورية وأعضاء حكومته بتاريخ 27-8-2001م
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تجنبـالدعاياتـقبلـاإلتقانـفيـالعمل.   

ــات  ــة اإلعالن ــد أن لوح ــات، وأعتق ــات واإلعالن ــي الدعاي ــوا ف ال تبالغ
قــد تكــون مفيــدة وقــد تكــون ضــارة! وأنــا أخالــف أولئــك الذيــن قبــل أن 
يشــرح عملهم. يشــرعوا فــي عمــل أي شــيء تراهــم يضعــون إعالنــًا يبّيــن و

ــأس، وال يكــن  ــًا فــال ب ــم إذا وضعتــم إعالن ــدؤوا العمــل ث ــول لكــم اب أق
ســعيكم بنشــر الدعايــات قبــل العمــل.)1)

المحاسبةـوكشفـأسبابـالفشلـفيـاألعمال.   

يارتــه  افترضــوا أنكــم أنشــأتم موقعــًا علــى االنترنــت غيــر أنــه لــم تتــم ز
مــن قبــل النــاس ولــم يســتخدمه أحــد، عندهــا يجــب التوقــف لمعرفــة 
أســباب  وكشــف  األعمــال  متابعــة  مــن  ُبــّد  ال  آخــر  بمعنــى  الســبب. 
الفشــل علــى الــدوام، مثلمــا شــاهدنا خــالل الحــرب، حيــث إذا كنــا نبــدأ 
بعمليــات عســكرية ولــم ننجــح، كنــا نبحــث عن أســباب ذلــك ودالئله، 

ــّد مــن االهتمــام إلــى هــذه المســألة الهامــة كذلــك.)2) ولذلــك ال ُب

تعريفـالعمل،ـوالقيامـبهـوفقًاـللطاقاتـوالميزانيات.   

النقطــة المهمــة هــي أن تقفــوا علــى طاقاتكــم وهــي بحمــد اهلل جيدة، 
وأن تكــون نشــاطاتكم علــى أساســها، بمعنــى أن ال تكــون النشــاطات 
أم  بشــرية  كانــت  ســواء  واإلمكانيــات،  الطاقــات  مــن  كبــر  أ أو  كثــر  أ
ماديــة واقتصاديــة، فمثــاًل: افترضــوا أنــه بإمكانكــم تأســيس مجلــة قّيمــة 

1- كلمة سماحته مع أعضاء مجمع أطلس اإلعالمي في سنة 2013م

2- نفس المصدر
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كتفــوا بهــذه المحلــة العلميــة وال تأسســوا عشــر مجــالت أو  علميــة، فا
خمســة مجــالت ضعيفــة غيــر علميــة، فــإذا حصلتكــم علــى إمكانيــات 

يــادة. يــد فــال بــأس عندهــا مــن الز كثــر وطاقــات أز أ

ــورة،  ــة للث ــارات المخالف ــوابق التي ــن س ــة ع ــة ومعرف ــك تجرب ــا أمل وأن
كمت  ينشــروا أفكارهــم، فترا حيــث لــم يكــن لديهــم إمكانات ليتوســعوا و
ــد  ــالت فق ــف والمج ــع الصح ــت أتاب ــي كن ــا أن ــًا، وبم كمام ــيرهم أ مناش

حدثــت أن هنــاك أمــورًا ســتحصل.

رحــم اهلل صديقنــا الســيد صابــري )گل آقــا(، فقــد عملنــا معــًا لبعــض 
يعــرف أمورهــم وأعمالهــم، فقــال لــي  الوقــت، وكانــت لــه صلــة بهــم، و
كــم هــؤالء، وبمجــرد أن ســنحت الفرصــة لهــم قامــوا بنشــر  آنــذاك: لقــد ترا

كل ذلــك.

رغــم أن هــذا العمــل صــدر مــن األعــداء إال أن العمــل فــي نفســه جيــد 
ومستحســن، وأنتــم كونــوا كذلــك، فإنكــم إذا رأيتــم عــدم مقدرتكــم علــى 
القيــام بشــيٍء مــا أو مهمــٍة مــا، فاجتمعــوا مــع بعضكــم وأجمعــوا طاقاتكم 
وقوتكــم، وحينمــا تحصلــون علــى اإلمكانيــة الكافيــة يمكنكــم نشــر هــذه 

... إلــخ.)1) المعلومــات المجتمعــة أو التجــارب و

إعدادـالمدراءـوالمسؤولينـالمجربينـبعدكم.   

أتذكــر أننــي قــد قلــت لبعــض المســؤولين فــي أحــد األقســام، إن 
ــم  ــوا مقامك ــي يقوم ــم، لك ــرادًا أمثالك ــوا أف ــم أن ترّب ــى واأله ــم األول مهمتك
بعدكــم، ألنــه ال ســمح اهلل إذا حــدث لكــم حــادث أو أصبتــم بمصيبــة، 

1- كلمة سماحته في لقائه مع مجمع أطلس اإلعالمي في سنة 2013م
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يكــون هنــاك مــن ينــوب عنكــم. وأنــا شــخصيًا اســتغرب مــن اســتنكاف 
ــل بهــا نفســه، ولكــن ال ُبــّد مــن وجــود 

ّ
البعــض عــن ذلــك لمحــذروات يعل

أفــراد جديريــن تعرفونهــم وتثقــون بهــم، ليقومــوا مقامكــم عنــد الحاجــة، 
يكــون الجميــع تحــت إشــرافكم ومراقبتكــم.)1) و

التعاملـمعـالنخبـوالمستشارين.   

التعامــل الوثيــق مــع النخــب المخلصيــن أصحــاب الفكــر الســليم 
كمــا  أبــدًا،  القّيمــة  آرائهــم  والــرأي المســتقيم، ال تحرمــوا أنفســكم مــن 
اإلدارة  مجــال  فــي  النخــب  تلــك  مــن  تســتفيدوا  أن  لكــم  ينبغــي 
ــرًا مــن  والسياســة، فنحــن خــالل هــذه الســنين الطــوال قــد الحظنــا كثي
إلــى  قّيمــة  التجــارب  فهــذه  اإلدارة،  مجــال  فــي  المحنكيــن  الرجــال 
ــم يجــب عليكــم االســتفادة مــن تلــك الطاقــات  أبعــد الحــدود، ومــن ث
والقــدرات التــي تكــون كامنــة فيهــم، ففــي كل مســتوى مــن مســتويات 
اإلدارة يجــب أن توظفــوا أفــرادًا كفوئيــن، فهــم يســدون خدمــات قّيمــة 
ينبغــي أن ال تهــدر  يجيــًا و لهــذا النظــام، وتجاربهــم قــد اجتمعــت تدر
ســدى، ومــن الطبيعــي ال يمكــن توظيــف مــن قــرر أن يعــادي النظــام أو 

أن ال يهتــم بشــؤونه وشــؤون النــاس.)2)

كثيــرة جــدًا، ولدينــا قــدرات ومــوارد  والمالحــظ أن طاقــات بلدنــا 
تلــك  وظفنــا  ولــو  واألصعــدة،  المجــاالت  مختلــف  فــي  قويــة  بشــرية 
إيــران  الثــورة اإلســالمية فــي  تــم تربيتهــا وتعليمهــا بعــد  التــي  المــوارد 

يخ 27-8-2001م ية وأعضاء حكومته بتار 1- كلمة سماحته في لقائه مع رئيس الجمهور

2- كلمة سماحته في لقائه مع رئيس الجمهورية وهيئة الوزراء بتاريخ 28-8-2006م
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والمواطنيــن.)1) النظــام  إلــى  عظمــى  خدمــة  ألســدينا 

ــا هــي مســألة نوعيــة التعامــل  والنقطــة األخــرى الجديــرة بالذكــر هن
التعامــل  يجــب  حيــث  المخالفيــن،  وحتــى  البلــد  فــي  النخــب  مــع 
ــة حــال أعتقــد  ، ال أن ننســاهم، ولكننــي علــى أي معهــم بأحســن الصــور
-وفــي اعتقــادي اســتند علــى قــول اإلمــام علــي؟ع؟- إذا حصــل تعــارض 
بيــن مطالــب النــاس ومطالــب النخــب والخــواص، يجــب تقديــم عمــوم 
النــاس، وقــد يحــدث أن يكــون للنخــب بعــض اآلراء التعديليــة فــي 
النظــام وفــي مختلــف الشــؤون، يجــب أن يولــي لهــا اهتمــام وعنايــة.)2)

ـاألولويات.    ـاإلسرافـفيـاإلنفاقـواجتنابـالنفقةـفيـغير عدم

شــيء،  فــي  والســخاء  الجــود  مــن  ذلــك  وليــس  قبيــح  اإلســراف 
يأبهــون  ال  والمالــي«. فالذيــن  االقتصــادي  االنتظــام  إنمــا هــو »عــدم  و
يســرفون مــن دون مانــع وال رادع، وال يهمهــم شــؤون البلــد  بأمــوال البلــد و
االقتصاديــة والماليــة، فأنــا أعتبرهــم رجــااًل غيــر منضبطيــن اقتصاديــًا 
اســتخدام  يجتنبــوا  أن  الكــرام  المســؤولين  مــن  يــد  أر وهنــا   ... وماليــًا 
ضمــن  مــن  وليــس  لــه  ضــرورة  ال  فيمــا  العامــة  واألمــوال  الممتلــكات 
األولويــات، فــإذا كان هنــاك حاجتــان، حاجــة عاديــة وحاجــة ملحــة، 
كــي ال تذهــب تلــك  ُبــّد مــن تلبيــة الحاجــة الملحــة قبــل غيرهــا،  ال 

ســدى.)3) الممتلــكات 

1- كلمة سماحته في لقائه مع رئيس الجمهورية وهيئة الوزراء بتاريخ 8-8-2013م

2- كلمة سماحته في لقائه مع رئيس الجمهورية وهيئة الوزراء بتاريخ 26-8-2008م

3- كلمة سماحته بمناسبة حلول السنة الجديدة بتاريخ 21-3-1995م
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ـالمؤسسةـتجاهـاألعضاء وظائفـمدير

دعمـالروحـاإليمانيةـفيـالمؤسسةـوالمجموعة.  

يجــب علــى مــدراء المجموعــة أن يقــّووا الــروح اإليمانيــة فــي أنفســهم 
وفــي المؤسســة التــي يديرونهــا، فــإن للمديــر تأثيــرًا مباشــرًا فــي مجموعته 
أعضــاء  ســلوكيات  جميــع  يلحــظ  فالمديــر  كان؛  منصــب  أي  فــي 
المؤسســة ومــا يرتكبــه بعــض األعضــاء مــن األخطــاء، وال يعنــي هــذا أن 
المــدراء مصانيــن مــن األخطــاء فاأللطــاف اإللهيــة تشــملنا مــا دمنــا لــم 
نســرف فــي خطايانــا ففــي هــذه الحالــة ســوف يطهــر ذنوبنــا. قــال تعالــى: 
َم<)1)، واللمــم يعنــي: أن اإلنســان يخطــأ بعــض األحيــان فيــدرك  مݡَ

َّ
ا الل

َّ
ل >اإِ

نفســه؛ فيتــوب إلــى اهلل تعالــى؛ فهــذا هــو معنــى اللمــم.

لعــل هــذا الذنــب ال يتكــرر صــدوره مــن اإلنســان، فكلّنــا خّطــاؤون 
َم< إال المعصومــون؟مهع؟. مݡَ

َّ
وكلنــا مبتلــون بهــذا >الل

جلبـالكفاءاتـواختيارها.  

األمــر الــذي ال ُبــّد مــن إنجــازه هــو البحــث عــن الكفــاءات والطاقــات 
واختيارهــا علــى نحــو عــادل وصحيــح ومــن ثــم إدخالهــم فــي المؤسســة، 
ال تتــرددوا فــي هــذا األمــر ولــو للحظــة واحــدة. هنــاك تحــركات عامــة 
ملفتــة للنظــر تحصــل فــي البــالد؛ بــدءًا بالتجمعــات الطالبيــة الصغيــرة 
إلــى تجمعــات طــالب الجامعــات إلــى النقابــات واالتحــادات..، فــي 
إّن الــذي يدفــع هــؤالء نحــو هكــذا تحــدي  طهــران وغيرهــا مــن المــدن، و

1- النجم: 32
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هــو اإلحســاس بالتكليــف. إن شــعار التحــدي الثقافــي الــذي رفعنــاه 
فــي الســنوات الســابقة والــذي تــم رفضــه ورميــه بالحجــارة مــن بعــض 
األفــراد، قــد تــم رفعــه مجــددًا بواســطة هــؤالء األفــراد أنفســهم. اآلن الــكل 

هدفــه واحــد ومقارعــة هــذا الغــزو الثقافــي.

وفــي الكتــاب الــذي أرســله اإلمــام علــي؟ع؟ إلــى مالــك األشــتر رضي 
 ،

ً
ُهُم اْخِتَبــارا

ْ
اْســَتْعِمل

َ
اِلــَك، ف ُمــوِر ُعّمَ

ُ
اهلل عنــه يوصيــه بقولــه: »ُثــّمَ اْنُظــْر ِفــي أ

ِخَياَنــِة، 
ْ
َوال َجــْوِر 

ْ
ال ُشــَعِب  ِمــْن  ِجَمــاٌع  ُهَمــا 

َ
ِإّن

َ
ف َثــَرًة، 

َ
وأ ُمَحاَبــاًة  ِهــْم  ِ

ّ
ُتَول  

َ
َوال

َقــَدِم 
ْ
اِلَحــِة، َوال ُبُيوَتــاِت الّصَ

ْ
ْهــِل ال

َ
َحَيــاِء، ِمــْن أ

ْ
ْجِرَبــِة َوال ْهــلَ الّتَ

َ
 ِمْنُهــْم أ

َ
َوتــَوّخ

 ِفــي 
َقــلُّ

َ
، َوأ

ً
ْعَراضــا

َ
َصــّحُ أ

َ
، َوأ

ً
قــا ْخالَ

َ
ْكــَرُم أ

َ
ُهــْم أ

َ
ِإّن

َ
َمــِة، ف ُمَتَقّدِ

ْ
ْســالَِم ال

ْ
ِفــي اال

.(1(»
ً
ــرا ــوِر َنَظ ُم

ْ
ــِب اال ــي َعَواِق ــُغ ِف

َ
ْبل

َ
، َوأ

ً
ــَراقا ــِع ِإْش َمَطاِم

ْ
ال

كفــأ فيهــم،  ُهُم اْخِتَبــارًا« أي: امتحنهــم لتجــد األ
ْ
وفــي قولــه »َفاْســَتْعِمل

َثــَرًة« أي: ال تولــي الصديــق هــذا األمــر وهنــاك مــن 
َ
ِهــْم ُمَحاَبــاًة وأ ِ

ّ
»َواَل ُتَول

يســتحق هــذا المنصــب أو العمــل باســتحقاقه وكفاءتــه، أو أن ينصــب 
شــخصًا مــا بمعــزل عــن استشــارة أصحــاب العقــول والــرأي الســديد.

أنحــاء  فــي جميــع  المخلصــة  الكفــاءات  ال نغفــل عــن  علينــا أن 
البــالد، وال يكــن ُبعــد الديــار مانعــًا لنــا مــن التعــرف إليهــم والعمــل معهــم، 

فــال تغفلــوا عــن هــذا األمــر وضعــوه ضمــن أولوياتكــم.)2)

ـالعلميـواإليمانيـبالطاقاتـالبشرية.   الدعمـالمعنويـواالرتقاء

إن الطاقــات البشــرية واإلنســانية تحتــاج دائمــًا إلــى الدعــم والتــدارك 

1- نهج البالغة، الخطبة 53، عهد مالك األشتر

2- كلمة سماحته مع أعضاء الحكومة بتاريخ 9-10-2005م
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المعنــوي المســتمر فــال ُبــّد مــن االهتمــام بهــا. إن أهميــة هــذا الدعــم 
يــس تأتــي  المعنــوي متقــدم علــى جميــع األمــور األخــرى فأهميــة التدر
بالمرتبــة الثانيــة. فاإلرشــاد والنصــح والتشــجيع ال يتحصــل بعلــم الديــن 
فنشــرع بتعليــم األفــراد علــم الديــن، بــل هــي تحصــل مــن اإليمــان بالديــن 
... فــإن العمــل األساســي لرجــل الديــن هــو فتــح نوافــذ القلــوب وجعلهــا 
واالســتدالل  يــس  التدر خــالل  مــن  النفحــات  هــذه  لتلقــي  مســتعدة 
بالطاقــات  فاالرتقــاء  المؤثــرة؛  األمــور  مــن  وغيرهــا  والبرهانــي  العقلــي 

ــي بالدرجــة األولــى.)1) البشــرية اإليمانيــة يأت

يةـواالرتقاءـبها.   تنظيمـالطاقاتـالبشر

يجــب علــى المســؤولين فــي قــوات التعبئــة أن يهتمــوا اهتمامــًا بالغــًا 
بالعمــل المنظــم؛ ألن أســاس جميــع األمــور متقــّوم بالعمــل المنظــم، 
الفكــري  الدعــم  ينتــج  و الصحيــح  التعليــم  ينتــج  المنظــم  فالعمــل 

القويــم.)2)

علــى مؤسســات قــوات التعبئــة وأعنــي بذلــك هيئــة الرئاســة واإلدارة 
والمســؤولين أن يعملــوا بدقــة تامــة كــي يجلبــوا جميــع الطاقــات الفرديــة 
إلــى داخــل المؤسســة مــن خــالل هــذا التنظيــم الصحيــح، فــال تفقــد 
ــة منــزل فــي الوقــت الــذي تشــعر فيــه أنهــا  المــرأة دورهــا فــي البيــت كرّب
فــي  الطالبيــة  الشــريحة  ضمــن  أنهــا  أو  النظاميــة،  المؤسســة  ضمــن 
الوقــت الــذي تشــعر فيــه بنفســها أنهــا ضمــن العمــل النظامــي التعبــوي.

1- لقاء سماحته بجمع من أمراء الجيش وموظفيه بتاريخ 19-4-1995م

يــخ  2- بيانــات ســماحته عنــد لقائــه بمجموعــة مــن قــوات التعبئــة النموذجييــن بتار
6-6-1989م
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إن هــذا العمــل ال يتيســر إال مــن خــالل التنظيــم والتنظيــر الصحيــح 
والتعامــل مــع جميــع الطبقــات لترســيخ أفــكار وحقائــق هذه المؤسســة، 

أعنــي بذلــك مؤسســة قــوات التعبئــة.)1)

االستعانة بالكفاءات والخبراء ضمن العملأ. 

يجــب عليكــم أن تختــاروا الكفــاءات والخبــرات وتجعلوهــا حولكم، 
فقــد يحصــل أن ال يعــرف الوزيــر الكثيــر عــن عملــه ولكــن معاونــه يعــرف 
يتــم  الثغــرات ستســد، فعندمــا  فــإن هــذا الخــط وهــذه  الكثيــر فيــه، 
تغييــر الحكومــة يتــم معهــا أيضــًا تغييــر جميــع الــوزراء، إال أنــه أحيانــًا ال 
يتــم اســتبدال المعاونيــن للــوزراء ويتــم االســتفادة مــن خبراتهــم، وهــذه 
كســتان وبريطانيــا، حيــث ال يتــم  متبعــة فــي كثيــر مــن الــدول مثــل با
التخلــي عــن المعــاون فــي أي وزارة كان؛ ألنــه ناقــل جميــع التجــارب 

ــوزراء الجــدد.)2)  ــراد وال ــى األف ــة إل الماضي

اختيار األفراد المؤمنين للمسؤولية في المستويات العلياب. 

ال ُبــّد مــن التأنــي وعــدم العجلــة فــي اختيــار المســؤولين للمســتويات 
العليــا، وال ُبــّد مــن اختيــار الطاقــات المؤمنــة؛ وليــس كالمــي فــي مســألة 
»التخصــص والتعقــد«، فــإن تلــك مســألة أخــرى، والبحــث هنــا ينصــب 

حــول المســؤول والموظــف.

هكــذا  أصحــاب  عــن  المســاجد  فــي  نبحــث  أن  يعنــي  ال  وهــذا 
مســؤوليات، بــل الواقع يســتدعي اختيار أصحــاب الكفاءات والقدرات 

1- كلمة سماحته في حفل يوم التعبئة في قاعدة اإلمام الحسن؟ع؟ بتاريخ 26-11-1990م

2- لقاء سماحته برئاسة الجمهورية وأعضاء الحكومة بتاريخ 27-8-2001م
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مــن خــالل المتقيــن والمؤمنيــن والمخلصيــن، ومــن ثــم تســليم هــؤالء 
والعليــا.)1) المهمــة  المناصــب  األفــراد 

مــا  بــكل  العمــل  فــي  اإليمانيــة  األجــواء  إشــاعة  هــو  المطلــوب  إن 
ــّد للمؤمنيــن أن يتولــوا المناصــب الحساســة  للكلمــة مــن معنــى؛ فــال ُب
فــي المؤسســات، وال يعنــي هــذا االســتغناء عــن الخبــرات والكفــاءات 
األقســام  مــن  الكثيــر  فهنــاك  وعقائديــًا،  يــًا  فكر معنــا  تختلــف  التــي 
وال  بالعقيــدة  معنــا  يختلفــون  مــدراء  يترأســها  البــالد  فــي  المختلفــة 
ــه لخدمــة هــذا  يعتقــدون أصــاًل بالثــورة وال بقيمهــا، ولكنــه ســخر طاقات

المؤسســة. وهــذه  المنصــب 

ــذا  ــن ه ــراد، ولك ــرات األف ــن خب ــتفادة م ــن االس يقــة يمك ــذه الطر وبه
األمــر ال يتعــدى إلــى ســطوح الوظائــف العليــا، فــال ُبــّد لهــذه المناصــب 
العامــة  الخطــوط  يرســمون  مؤمنــون  أفــراد  يتبوءهــا  أن  الحساســة 
واألساســية لمــن هــم دونهــم مســتعينين بقيــم الثــورة األصيلــة. وهــذا 
هــو األســاس الــذي إذا تــم تحقيقــه فإنــه ســيؤدي إلــى تحقيــق جميــع 
األهــداف التــي شــخصتموها وعقدتــم المؤتمــرات ألجلهــا وســعيتم إلــى 

تحقيقهــا.)2)

اإلجراءات الالزمة لتقويم عمل األفرادت. 

يســتعين  يجــب علــى اإلنســان أن يتعــرف علــى نقــاط قوتــه وضعفه، و

يــة والــوزراء بمناســبة تكريم أســبوع الحكومة بتاريــخ 8-25- 1- لقــاء ســماحته برئاســة الجمهور
1991م

2- بيانــات ســماحته فــي الحكومــة التــي تســلمت مهامهــا فــي الــدورة الثانيــة على التوالــي فترة 
رئاســة الشــيخ هاشــمي رفســنجاني بتاريخ 24-8-1993م
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باألفــراد واألشــخاص الحرصيــن لتحديــد ذلــك.

يتعــدى  وال  والكفــاءات،  الطاقــات  يمتلكــون  ال  الذيــن  األفــراد  إن 
مســتوى عملهــم مقــدار مســؤوليتهم فإنهــم بطبيعــة الحــال ســيتعرضون 
يعملــون  الذيــن  واألفــراد  المــدراء  قبالهــم  وفــي  االنتقــادات؛  لبعــض 
علــى  النمــاذج  هــذه  تشــجيع  مــن  ُبــّد  ال  فإنــه  وطمــوح  تامــة  بجديــة 
المواصلــة، وعليــه فــإن التقييــم ومــا يترتــب عليــه يكــون متناســبًا لنــوع 

ومســتواه.)1) العمــل 

إن المراقبــة أمــٌر مهــم جــدًا وعلــى للمــدراء أن يهتمــوا بأمــر مراقبــة 
األفــراد  تشــجيع  يتــم  األســاس  هــذا  وعلــى  عملهــم،  ومحيــط  العمــل 
المعاقبــة  بالمؤاخــذة  نقصــد  وال  المقصريــن،  ومؤاخــذة  المســتحقين 
الجســدية؛ بــل المقصــود أنــه ال ُبــّد مــن ترتيــب أثــر مــا علــى هــذا التباطــئ 
يســير علــى  والتخــاذل فــي العمــل، فالــذي عمــل وفــق البرامــج المعــدة و
أثرهــا يســتحق التقديــر والتشــجيع والعكــس صحيــح، فالــذي يتخــاذل 

فــي عملــه ال ُبــّد أن تتــم مؤاخذتــه وأخــذ اإلجــراءات الالزمــة بحقــه.)2)

أخالقياتـالعملـوالطاقاتـالعاملة.  

ــّد مــن العمــل عليهــا فــي  إن النقطــة المفصليــة واألســاس والتــي ال ُب
بلدنــا هــي غــرس مفهــوم أخالقيــات العمــل فــي وجــدان جميــع أفــراد 
الــكادر الوظيفــي حيــث إن كثيــرًا مــن قيمنــا قــد تــم تلويثهــا مــن قبــل 

يــة وأعضــاء الحكومــة بمناســبة بــدء أســبوع الحكومــة  1- لقــاء ســماحته مــع رئيــس الجمهور
28-8-2006م يــخ  بتار

يــة اإلســالمية اإليرانيــة بتاريــخ 29- 2- لقــاء ســماحته مــع مســؤولي اإلذاعــة والتلفزيــون للجمهور
7-1990م
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يــدًا مــن العنايــة  ــّد مــن إيــالء هــذا األمــر مز القــوى المعاديــة ألمتنــا، فــال ُب
واالهتمــام.

إن اإلعــداد للعمــل الــدؤوب فــي مجتمعاتنــا لــن يكــون لــه أي فائــدة 
إذا افتقــد هــذا العنصــر المهــم. )1)

المؤسساتـواألشخاصـالقدوة.  

عندمــا نــدرس ســيرة رســول اهلل؟ص؟ نســمع الكثيــر عــن زهــده وورعــه، 
فــكان ملبســه عاديــًا جــدًا، ولــم يرفــض طعامــًا أبــدًا مهمــا كان نوعــه، 
يــخ  تار كل  فــي  لهــا  ال مثيــل  األخــالق  قــّط، وهــذه  يكــن متطلبــًا  ولــم 
يــة  البشــرية، وكان فــي عشــرته عنوانــًا للكمــال والطهــارة والنظافــة الظاهر
 أجــود وال أنجــد وال 

ً
: »مــا رأيــت أحــدا والباطنيــة، يقــول عبــداهلل بــن عمــر

كان؟ص؟ معاشــرًا للنــاس وفــي  أشــجع وال أوضــأ مــن رســول اهلل«)2) فقــد 
معاشــرة  والمعنويــة،  الماديــة  درجــات  أعلــى  فــي  كان  الوقــت  نفــس 
كأنــه أحــد منهــم مــن غيــر  النــاس معاشــرة إنســانية، معاشــرة حســنة 
تكبــر وال غــرور مــع مــا لــه؟ص؟ مــن هيبــة إلهيــة، فــال يعــرف نــور مقابــل 
نــوره، وكان يالطــف النــاس بأخالقــه الحســنة، فــال يعــرف بيــن النــاس 
إذا خالطهــم مــن شــدة تواضعــه، إنــه النبــي األميــن والقائــد العظيــم، وقــد 
كانــت إدارتــه االجتماعيــة والعســكرية فــي أعلــى مراتبهــا، ومــع ذلــك لــم 

ــه. ــن أصحاب ــل ع يغف

يــة وأعضاء الحكومة بمناســبة بــدء أســبوع الدولة بتاريخ  1- لقــاء ســماحته مــع رئيــس الجمهور
23-8-1990م

2- مكارم األخالق، الطبرسي، صفحة 18
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فــي الواقــع كان المجتمــع آنــذاك مجتمعــًا صغيــرًا، فلــم تكــن غيــر 
المدينــة وأطرافهــا ومــن ثــم مكــة وبعــض المــدن األخــرى، ولكنــه؟ص؟ 
كان يهتــم لشــؤون رعايــاه حيــث النظــم يتجلــى فــي جميــع خطواتــه. 
ذلــك  فــي  والمؤسســات  والمحاســبة  اإلدارة  لنظــام  أســس  فلقــد 
ي. هــذه هــي ســيرة النبــي؟ص؟ التــي يجــب أن تكــون  المجتمــع البــدو
قــدوة لنــا نحــن أصحــاب المناصــب والمســؤولون فــي الدولــة؛ قــدوة 

(1( يحتــذى بهــا. 

بعثـالروحـاإليجابيةـفيـالمؤسسة.  

ــروح  ــوا األمــل وال
ُ

ــا أن يبّث يجــب علــى الرؤســاء فــي المناصــب العلي
التــي  المؤسســات  فــي  والموظفيــن  المــدراء  نفــوس  فــي  اإليجابيــة 
يحثوهــم علــى العمــل الــدؤوب ومتابعــة األعمــال، كمــا عليهم  يرأســوها و

أن يتابعــوا األعمــال عــن كثــب.

ئ يحصــل فــي  كمــا يجــب عليهــم أن ال يخفــوا أي تطــور وأي طــار
إلــى  األعمــال  يــات  بمجر بــأول  أواًل  يــر  التقار تقديــم  وعليهــم  العمــل 
رؤســائهم كــي يكونــوا علــى إطــالع تــام بمــا يجــري، فنفــس هــذه األعمــال 

تــؤدي إلــى بــث الــروح اإليجابيــة النشــاط فــي العمــل.)2)

1- خطبة صالة الجمعة بتاريخ 27-9-1991م

يــة وأعضــاء الحكومــة بمناســبة أســبوع الدولــة بتاريــخ  2- لقــاء ســماحته مــع رئيــس الجمهور
28-6-2002م
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وظائفـمدراءـالمؤسساتـتجاهـالناس

الحرص،ـاالحترامـوالتكريم.  

كل مســؤولي  كان أميــر المؤمنيــن؟ع؟ مثــااًل ُيحتــذى بــه مــن قبــل 
قطاعــات الدولــة، واآلن يتواجــد بينكــم بعــض مســؤولي الدولــة، فأينمــا 
كانــوا ومهمــا كان تنــوع مســؤولياتهم يجــب عليهــم إنجــاز عمــل النــاس 
بــكل حــرص ومحبــة، كمــا عليهــم أن ينجزوهــا مــن منطلــق الخدمــة 
ــل يكــون الهــدف هــو  وا قــدر أي مراجــع لدوائرهــم، ب

ّ
ــة، وال يســتقل ال المّن

الخدمــة فقــط وتقديــم العــون، إن حفــظ النفــس عــن الحــرام والعيــن 
عــن الحــرام، واللســان عــن الحــرام، واالبتعــاد عــن المــال الحــرام وحفــظ 
القلــب مــن التلــوث مــن أصعــب األمــور التــي يجــب علينــا الســعي إلــى 
تحقيقهــا؛ فــإن أميــر المؤميــن؟ع؟ قــد أدى جهــده فــي ســبيل إحيــاء 

(1(. ــر ــوب البش قل

االهتمامـبالتقارير.  

يجــب علينــا أن نهتــم بمــا يرفــع إلينــا مــن تقاريــر ونرتــب عليهــا 
األثــر الــالزم، يجــب علــى اإلنســان أن يمتلــك وعيــًا كافيــًا يمكنــه مــن 
ــه، وهــذا أقــل مــا هــو  ــر التــي ترفــع ل ي استشــمام الحــق مــن خــالل التقار

مطلــوب منــا.)2)

يــخ 4-8- يف بتار 1- لقــاء ســماحته مــع مســؤولين النظــام بمناســبة يــوم المبعــث الشــر
1993م

يــة وأعضــاء الحكومــة بمناســبة أســبوع الدولــة بتاريــخ  2- لقــاء ســماحته مــع رئيــس الجمهور
28-5-1991م



اإلدارة والنفحة القيادية | 79 |

تركـالمنة.  

النــاس  خدمــة  مبــدأ  مــن  ينطلــق  أن  اإلنســان  علــى  يجــب 
يــة  واآلخريــن فــي التعامــل معهــم، وباألخــص فيمــا يتعلــق باألمــور اإلدار
والمؤسســاتية، فمــا يفعلــه الشــخص للنــاس إنمــا هــو خدمــة منــه ال ُبــّد 
مــن تقديمهــا، فهــي وظيفتــه التــي برقبتــه ال مّنــة علــى أحــد، يقــول أميــر 
ِتــَك  : »إّيــاَك والَمــّنَ علــى َرِعّيَ المؤمنيــن؟ع؟ فــي كتابــه إلــى مالــك األشــتر
اإلنســان  يمــدح  فقــد  اإلحســاَن«)))،  ُيبِطــلُ  الَمــّنَ   

َ
ِبإحســاِنَك«..»فإّن

أحيانــًا غيــره مــن خــالل تضخيــم األعمــال والخدمــات التــي قدمهــا 
لآلخريــن، وهــي صفــة مذمومــة جــدًا، كمــا قــد يلجــأ إلــى مــدح نفســه 
وهــو أمــر معيــب خلقيــًا، لذلــك يكمــل أميــر المؤمنيــن؟ع؟ بالقــول: »أو 

كاَن ِمــن ِفعِلــَك«))). ــَد فيمــا  ّيُ َز الّتَ

هــي  إليهــا  اإلشــارة  مــن  ُبــّد  ال  التــي  األخــرى  المهمــة  األمــور  ومــن 
الوفــاء بالوعــود التــي ُتعطــى للنــاس، فمــن أعطــى وعــدًا عليــه أن يفــي بــه 
يســعى جاهــدًا لتنفيــذه إال إذا كان األمــر خارجــًا عــن يده،...»الُخلــَف  و

يوجــب المقــت عنــد اهلل والنــاس«.)3)

تقبلـالنقد.  

يجــب علــى اإلنســان أن يرســخ فــي ذاتــه فكــرة تقبــل النقــد وتحمــل 
، وهــذا الــكالم متوجــه بالدرجــة األولــى إلــى مســؤولي الدولــة. اآلخــر

1- نهج البالغة، الخطبة 53، عهد مالك األشتر

2- نفس المصدر

3- لقاء سماحته مع أعضاء مجلس الوزراء بتاريخ 9-10-2005م
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ــن  ــّد م ــن ال ُب ــدًا ولك ــب ج ــس صع ــي النف ــة ف ــذه الصف ــيخ ه إن ترس
تقبــل هــذا األمــر بصــدر رحــب، وقــد ورد فــي الحديــث: أن »آلــة الرئاســة 
«)1)، كمــا أنــه ليــس المــراد هــو المناصــب العليــا فقــط، بــل  ســعة الصــدر
يــًا يجــب عليــه أن يتحلــى بذلــك،  كل مــن يســعى ليتســنم مقامــًا إدار

فهــذا فــي الواقــع يصــب فــي مصلحتــه.)2)

وهــذا طبعــًا بخــالف النقــد الهــدام الــذي ال يكــون بقصــد اإلصــالح، 
وهــذا أمــر جلــّي وواضــح، فعلــى ســبيل المثــال: انظــروا إلــى االنتقــادات 
التــي تبــث فــي الصحــف والمجــالت، وعشــرات اإلذاعــات والبرامــج 
التلفزيونيــة، فنجــد فيهــا الخبيــث والطيــب والغــث والســمين، ناهيكــم 

عــن تضخيــم األشــياء الصغيــرة وخلــق الوقائــع االفتراضيــة.

إن النقــد البنــاء هــو كمصلــح يســعى إلــى خيــر المجتمــع وال يصــدر 
، إذ لعلنــا  يــص، وال ُبــّد أن يؤخــذ بعيــن االعتبــار إال عــن صديــق أو حر
توّصلنــا مــن خاللــه إلــى أمــر كان مخفيــًا عنــا، مــع عــدم إغفــال أن يكــون 
كان لزامــًا علينــا أن نتقبــل النقــد  الناقــد قــد اشــتبه بنقــده، مــن هنــا 

بصــدر رحــب.)3)

إذا أردنــا أن ندفــع األخطــاء عــن أنفســنا أو أن نقللهــا بالقــدر الممكــن 
أحــد طــرق  فهــي  المخلصيــن  مــن  الحرصــاء  نقــد  نتقبــل  أن  فعلينــا 
الســالمة والنجــاة. وال يخلــو هــذا األمــر مــن المغرضيــن الذيــن يخلطــون 
األمــور علــى النــاس مــن خــالل حــرب نفســية مبرمجــة أو مــن خــالل 

1- نهج البالغة، حكمة 176

2- كلمة سماحته مع أعضاء الحكومة بتاريخ 30-8-2010م

3- لقاء سماحته مع أعضاء مجلس الوزراء بتاريخ 9-9-2009م
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الكــذب والتلفيــق أيضــًا؛ ولكــن فــي قبالهــم البعــض الذيــن ال ينطلقــون 
إن كان لحــن كالمهــم فظــًا غليظــًا ولكــن  مــن منطلــق العنــاد والعــداء و
فــي الواقــع ال يجــب علينــا أن نتحــّرج منهــم بــل نتقبــل نصحهــم ونقدهــم 

، فلــو طبقنــا ذلــك فــإن ثمــاره ســترد إلينــا.)1) بســعة صــدر

1- لقاء سماحته مع أعضاء مجلس الوزراء بتاريخ 9-10-2005م
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وظائفـمدراءـالمؤسساتـتجاهـأنفسهم

رتـفيهمـالكفاءة.  
ّ
تقبلـالمسؤوليةـإذاـتوف

الكســل  فــإن  للعمــل،  مســتعدًا  يكــون  أن  المســؤول  علــى  يجــب 
المســؤول. أو  المديــر  تســقط  التــي  اآلفــات  إحــدى  والتخــاذل 

تجــاه  بالمســؤولية  واإلحســاس  العمــل  فــي  واالهتمــام  الجديــة  إن 
العمــل والوظيفــة التــي يتوالهــا الشــخص مــن أهــم األمــور التــي تقــع علــى 
عاتقــه، مــن هنــا فإنــه ال يكــون مشــروعًا ألي مســؤول كان فــي أي موقــع 
أنــه ال يســتطيع أن يقــوم  كان يعلــم  ي أن يتســلم أي مســؤولية إذا  إدار
بأعبائهــا؛ ألن قبــول العمــل مــالزم للتعهــد تجــاه الوظيفــة، وهــذا أمــر ال 

يتحقــق مــن دون الكفــاءة.

االستعدادـالروحيـوالمعنوي،ـواالستعدادـاألخالقي.  

إذا أدى اإلنســان مهامــه علــى النحــو الجيــد فــإن األجــر المترتــب 
المؤاخــذة  فــإن  وظائفــه  أداء  فــي  قصــر  إذا  و مضاعــف،  ذلــك  علــى 
مضاعفــة أيضــًا، فعلــى اإلنســان أن يوثــق عالقتــه بــاهلل تعالــى كــي يتجــاوز 
العربيــة  يتقــن  ال  ومــن  يوميــًا،  القــرآن  بقــراءة  وعليــه  المراحــل،  هــذه 
فليتدّبــر فــي ترجمــات القــرآن بتمّعــن، وليفــرغ عشــر دقائــق علــى األقــل 
مــن وقتــه يوميــًا لقــراءة القــرآن، ولنســعى ليكــون هــذا برنامجــًا يوميــًا لنــا.

كمــا ال ُبــّد مــن االهتمــام بالصــالة والنوافــل وبعــض األذكار الــواردة، 
ا 

ݩً
ل ٖل�ی �ݑَ ٰا 

ّ
ِال َل  �یْ

َّ
الل ِم  �ݑُ  ١ ُل  ِّ مݧ ُمرنَّ

ْ
ال ا  ݡَ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
ا  

ٓ
ٰا >�ی الرســول؟ص؟:  مخاطبــًا  اهلل  قــال 

ٰا  ِا�نّ ا ٤ 
ݩً
ل ٖٮی ݭݫ ݩݑݫ �ݧ ْ رݧ �نݡَ �ݑَ ْرءاٰ �ݑُ

ْ
ِ ال لݫ ݬِ ݫ

ݑّ �ݧ رݦَ ِه وݦَ �یْ
َ
ْد َعل ِ ْو رن

َ
ا ا ٣ 

ݩً
ل ٖل�ی ُه �ݑَ ْص ِم�ݩݩنݨْ ݑُ �ݧ ِو ا�نݨْ

َ
ا ۥݨٓ  ُه ݡَ �ݨݦنݧ صݦْ ِ �ݨنݫ  ٢
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ا<)1).
ݩً ݧ
ل �ی �ݑٖ

َ �ث ا 
ݩً
ْول �ݦݑَ َك  �یْ

َ
َعل ی  �ݑٖ

ْ
ل �نُ سݡَ

فــإذا أردنــا أن نؤثــر علــى اآلخريــن فعلينــا أن نواجههــم ونعاشــرهم 
ــالم  ــرت، وأن اإلس ــد تغي ــا ق ــم أن أخالقن ــت له ــن وأن نثب ــق الحس بالُخل
قــد ترســخ فــي نفوســنا ودخــل إلــى بواطــن قلوبنــا ونفــذ إلــى أرواحنــا، 
إال فالكثيــر يّدعــون اإلســالم وال يكــون لهــذا أي اعتبــار وقيمــة عنــد اهلل  و

تعالــى وأحيانــًا يترتــب الضــرر مــن خــالل هــذا األمــر واالدعــاء.)2)

وقــد ذكرنــا أنــه كلمــا كان المــدراء متعهدين ومؤمنيــن وحرصين على 
النــاس والشــعب والنظــام اإلســالمي،  أداء وظائفهــم وأعمالهــم تجــاه 

كلمــا ازددنــا توفيقــًا وســدادًا.)3)

ُبــّد مــن التــوكل علــى اهلل تعالــى وطلــب العــون منــه تعالــى، وال  ال 
ــّد مــن توثيــق العالقــة بيننــا وبيــن اهلل تعالــى يومــًا بعــد يــوم مــن خــالل  ُب
التــي  األعمــال  فــي  االنشــغال  وعــدم  معنوياتنــا  تقــوي  التــي  األعمــال 

تبعدنــا عــن ذكــره تعالــى.

النشــاط  يــادة  ز إلــى  يــؤدي  منــه  واالســتمداد  التــوكل علــى اهلل  إن 
لخدمــة  توفيقنــا  علــى  تعالــى  نشــكره  أن  علينــا  يجــب  والتوفيــق، 
النــاس مــن خــالل المســؤوليات التــي نتبوؤهــا ونســأله تعالــى دوامهــا 

(4 واســتمرارها.)

1- المزمل: 5-1

2- لقــاء ســماحته مــع ســماحة الشــيخ محمــد الريشــهري والمقيميــن علــى أمــور الحــج بتاريخ 
4-3-1998م

يخ 1-7-2001م 3- لقاء سماحته مع جمع من مختلف شرائح المجتمع بتار

يــة وأعضــاء مجلــس الــوزراء بمناســبة أســبوع الدولــة  4- لقــاء ســماحته مــع رئيــس الجمهور
يــخ 26-8-2007م وحلــول مناســبة المنتصــف مــن شــعبان بتار
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اإلخالصـوصدقـالنية.  

إن الثــورة تحتــاج إلــى أفــراد مؤهليــن صادقيــن، فالصــدق واإلخــالص 
، فــإن افتقــد اإلنســان هــذه الخصــال فلن  شــرطان أساســيان فــي كل خيــر
كل. يكــون موفقــًا فــي عملــه، وقــد ُيبتلــى -ال ســمح اهلل- بمعوقــات ومشــا

يقومــوا  إن الكفــاءة فــي العمــل يعنــي أن يــؤدي األفــراد أعمالهــم و
نيــة. بــكل إخــالص وصــدق  بوظائفهــم 

تجنبـطلبـالدنياـوالدعة.  

إن طلــب الدنيــا مــن المهالــك التــي ال ينجــي منهــا إال تقــوى اهلل مــع 
دوام المراقبــة، أو اإلشــراف الدقيــق الــذي يمنــع اإلنســان مــن أن يتصــرف 
كمــا يحلــو لــه، فيضطــر األشــخاص إلــى مراعــاة القانــون، ومــع ذلــك 
تبقــى هنــاك إمكانيــة ارتــكاب المخالفــات عبــر الطــرق غيــر المشــروعة.

لقــد كتبــت قبــل خمــس أو ســت ســنوات إلــى مجموعــة مــن الشــبان 
والطــالب الجامعييــن الذيــن كان مــن المقرر أن يتســلموا في المســتقبل 
القريــب مهامهــم فــي المؤسســات الحكوميــة، وشــرحت لهــم هــذا األمــر 
وطلبــت منهــم أن ال ينخدعــوا بملــذات الدنيــا ورونقهــا فإنهــا خداعــة 

وكلنــا معرضــون لفخاخهــا، خصوصــًا الشــباب.

ذلــك  علــى  ينبههــم  أن  يمكنــه  مــن  كل  علــى  واجــب  أمــٌر  وهــذا 
ــص  ــًا وال يخت ــؤولين أيض ــمل المس ــر يش ــذا أم ــك، وه ــوع بذل ــية الوق خش

فحســب.)1) الشــباب  بعنصــر 

يخ 23-2-1991م 1- بيانات سماحته مع مسؤولي ورؤساء تحرير الصحف الجامعية بتار
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إن أخالقيــات اإلنســان وصفاتــه وخصالــه هــي التــي ترســم أهدافــه 
كل الخطايــا تحــت مظلــة  وتوجهاتــه، وقــد جمــع أميــر المؤمنيــن؟ع؟ 

كل خطيئــة«)1). حــب الدنيــا، »حــب الدنيــا رأس 

لــم  اليــوم مــن أشــخاص فاســدين فــي المجتمــع  إن مــا نشــاهده 
يكونــوا بطبعهــم فاســدين بــل هنــاك أســباب أدت بهــم إلــى هكــذا حــال، 
فلعــل البعــض قــد ُخــِدع بزخــارف الدنيــا وذاق طعــم حالوتهــا الزائلــة 
فلــم يســتطع أن ينفــك عنهــا، ومــن ثــم يومــًا بعــد يــوم ترســخ حــب الدنيــا 
كان علــى  فــي قلبــه فأصبــح عبــٌد لهــا مــن حيــث ال يعلــم، مــن هنــا 
اإلنســان أن يراقــب نفســه وقلبــه مــن االنجــراف خلــف الدنيــا وزخارفهــا، 

كل خطيئــة.)2) فهــي رأس 

والنقطــة المهمــة األخــرى: هــي أن ال نقــع فــي فــخ الكســل والدعــة 
وراحــة الجســم، فإنهــا مهلكــة أخــرى، وهــذا الــكالم متوجــه بالخصــوص 
إلــى قــوات التعبئــة فهــم بطبيعــة الحــال عناصــر نشــطين فــي المجتمــع 

يجــب عليهــم المحافظــة علــى هــذه الخصلــة الحســنة.)3) و

1- خطبة صالة الجمعة بتاريخ 24-8-2008م

يــة والمســؤولين التنفيذيين فــي الحكومة  2- بيانــات ســماحته عنــد لقائــه مــع رئيــس الجمهور
بتاريــخ 30-6-2008م

3- بيانــات ســماحته عنــد لقائــه جمــع مــن أعضــاء التعبئــة الطالبيــة فــي الجامعــات بتاريــخ 
21-5-2007م
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محوريةـالتكليفـوعدمـاالعتناءـبالمنصبـوالمقام.  

جميــع  فــي  النــاس  خدمــة  فــي  أنفســنا  نجــد  أن  علينــا  يجــب 
ــا  ــران كن ــى طه ــام؟ق؟ إل ــيء اإلم ــرر مج ــا ق ــة؛ عندم ــف وكل األمكن المواق
وجمــع مــن األخــوة كالشــهيد مطهــري والشــهيد بهشــتي والشــهيد باهنــر 
ي  شــيراز ربانــي  والمرحــوم  هاشــمي  كالشــيخ  األعــزاء  األخــوة  وباقــي 
والمرحــوم ربانــي آملشــي؛ نجتمــع فــي جامعــة طهــران فنبحــث مســألة 
مجــيء اإلمــام، وبعــض المســائل األخــرى، وكان اإلمــام؟ق؟ ســيصل إلــى 
طهــران بعــد يــوم أو يوميــن ونحــن لــم نقــم بعــد بتنظيــم أمورنــا، فعقدنــا 
اجتماعــًا ألجــل هــذا األمــر وقررنــا أن نرتــب األمــور حتــى يصــل اإلمــام؟ق؟ 

. فترجــع جميــع األمــور

لــم يتكلــم أي منــا بمســألة الدولــة رغــم أن البعــض منــا كان عضــوًا 
فــي مجلــس قيــادة الثــورة، كنــا نعمــل ســويًا ولــم نكــن نتطــرق إلــى مســألة 

ــة. الدول

يــوزع  مــن  أنــا  كــون  أ أن  وطلبــت  المســؤوليات  ووزعنــا  اجتمعنــا 
، فقلــت لهــم: ولمــا العجــب،  الشــاي، تعجــب الجميــع مــن هــذا األمــر
أعــرف أنكــم لــن تعّينــوا أحــدًا لذلــك، واألمــور يجــب أن تســير علــى مــا 

. كــون أنــا مــن يقــوم بهــذا األمــر يــرام، لذلــك ال مانــع لــدي أن أ

طبعــًا كنــت أعلــم أنــه لــن يعّينــي أحــد لذلــك، ولكنــي كنــت علــى 
كــون أنــا مــن يقــدم الشــاي، فــال مانــع  اســتعداد أنــه إذا تطلــب األمــر أن أ

ــدي. ل

نعيــر  ال  أن  علينــا  اندفاعــي،  كان  وهكــذا  روحيتــي،  هــي  هــذه 
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إنمــا  المناصــب أي اهتمــام إذ ليــس الهــدف هــو تســلم المناصــب، و
عاتقنــا. علــى  الملقــاة  بمســؤولياتنا  نقــوم  أن  الهــدف 

يــة قبــل وفــاة اإلمــام؟ق؟،  فــي الفتــرة التــي كنــت فيهــا رئيســًا للجمهور
وكانــت فتــرة رئاســتي قــد أوشــكت على نهايتهــا، لم أصدر أي إشــارة إلى 
يقترحــون  أي منصــب أو مســؤولية، وكان البعــض يراجعوننــي دائمــًا و
ــراد ال يمتلكــون  ــّي بعــض المســؤوليات، كنــت أنظــر إليهــم بأنهــم أف عل
حــس المســؤولية، وكنــت أرفــض كل مــا يقترحونــه علــّي وأقــول لهــم: إن 
عملــي منــوط بأمــر اإلمــام، فلــو كلفنــي بتولــي أي منصــب كان حتــى لــو 
كان منصبــًا عاديــًا جــدًا فــي أي مــكان فــي الدولــة فكلــي ســمع وطاعــة 
إن لــم يكلفنــي بشــيء فســأطلب منــه أن يســمح لــي بــأن أتفــرغ إلدارة  و

الشــؤون الثقافيــة.

فنكــون  القادمــة،  الفتــرات  لــكل  أنفســنا  نعــد  أن  علينــا  يجــب 
إن أفضــل الســبل أن نشــّبه  مســتعدين مــا دامــت الثــورة بحاجــة إلينــا، و
كالســلم الــذي يســاعد النــاس فــي الصعــود، ومــا الضيــر فــي  أنفســنا 

النظــام والبــالد تقتضــي ذلــك. كانــت مصلحــة  إذا  ذلــك 

ــورة أيــن مــا  ــا أيهــا اإلخــوة األعــزاء أن نقــدم الخدمــة للث يجــب علين
ــك.)1) ــي ذل ــة ف ــنا الحاج ــا إذا تلّمس كن

العــدو  تواجــه  التــي  ية  العســكر بالمجموعــة  أنفســنا  شــّبهنا  ولــو 
نجــد أن هنــاك مــن هــو مــوكل بالتخطيــط، وآخــر بالتنفيــذ، وآخــر بنقــل 

وهكــذا... العتــاد،  بنقــل  وآخــر  الجرحــى، 

1- بيانات سماحته عند توديع مسؤولي رئاسة الجمهورية بتاريخ 8-8-1989م
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وليســت كل مهمــة مــن هــذه بأقــل مــن نظيرتهــا، إذ الــكل ال ُبــّد لــه 
ــم يقومــوا  ــو ل أن ينجــز مــا عليــه مــن واجبــات حتــى تنجــح المهمــة، فل

بعملهــم مجتمعيــن لمــا انتصــرت الحــرب.

يــة اإلســالمية علينــا أن  ونحــن فــي أي موقــع كنــا فــي نظــام الجمهور
نعتبــر أن هــذا الموقــع هــو ثقــل العالــم وأن نكــون واعيــن إلــى أن جميــع 

األعمــال أصبحــت متوجهــة إلينــا.)1)

ســوف  التــي  المناصــب  حــول  بالســؤال  إلــّي  كثيــرون  توجــه  وقــد 
يــة، وبمــا أن ميولــي كانــت  أتســلمها بعــد انتهــاء فتــرة رئاســة الجمهور
ميــواًل ثقافيــة فكنــت أتصــور أنــه بعــد انتهــاء فتــرة الرئاســة ســأقوم بــإدارة 
عمــٍل ثقافــي مــا، فعندمــا ُســئلت هــذا الســؤال قلــت: إن لــم يكلفنــي 
اإلمــام بــأي شــيء، ســأقوم بتســلم رئاســة مكتــب العقيــدة السياســية 
أقــول.  فيمــا  والنيــة  القــول  صــادق  أنــي  يعلــم  واهلل  زابــل،  مدينــة  فــي 
فباعتقــادي يجــب علينــا إنجــاز األعمــال والمهــام مــن هــذا المنطلــق؛ 

ففــي هــذه الحالــة يبــارك لنــا اهلل فــي أعمالنــا.)2) 

التوكلـعلىـاهللـتعالى.  

أهــم مــا يقدمــه اإلنســان كوصيــة إلــى عزيــز أن يوصيــه بالتــوكل علــى 
اهلل تعالــى كــي يقــوي قلبــه وباطنــه، فــإذا كان باطــن اإلنســان مســتحكمًا 

أمــام األزمــات فــإن هــذا ســينعكس علــى ظاهــره.

يجــب علينــا أن نقــوي قلوبنــا ونحصــن بواطننــا مــن اآلفــات وبذلــك 

1- كلمة سماحته مع مسؤولي مؤسسة اإلعالم اإلسالمية بتاريخ 24-2-1992م

2- نفس المصدر
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نتغلــب علــى جميــع ذلــك، وال يتحقــق هــذا األمــر إال بالتــوكل علــى اهلل 
تعالــى وطلــب العــون مــن ســاحته المقدســة.)1) 

إن الســبب الرئيســي الــذي أدى إلــى انتصارنــا في الحــرب المفروضة 
هــو التــوكل علــى اهلل تعالــى والتقــوى، والــذي ينصرنــا اليــوم هــو التــوكل 
والتوجــة إليــه ســبحانه أيضــًا، وأهمهــا الحفــاظ علــى التقــوی وعــدم 

االهتمــام بزخــارف الدنيــا.

وعندمــا نقــول عــدم االهتمــام بزخــارف الدنيــا ال نعنــي بذلــك عــدم 
كتفــاء مــن الحوائــج الماديــة، بــل مــن الواجــب علينــا أن نســعى خلف  اال
حوائجنــا الماديــة ليؤمــن اإلنســان معاشــه اليومــي ورفاهيتــه المشــروعة، 
وهــذا يختلــف عــن التعلــق بالدنيــا وآثارهــا فينســى اهلل تعالــى وتكــون 

 (2(. كل حياتــه مطابقــة لمــا تتطلبــه العيشــة الماديــة المحضــة ال غيــر

عدمـاإلعجابـبالنفسـوحبـالمدح.  

رنــا أميــر المؤمنيــن؟ع؟ مــن أن نعجــب بأنفســنا، إذ لعــّل 
ّ

لطالمــا حذ
اإلنســان يــرى فــي نفســه بعــض المميــزات التــي تمّيــزه عــن اآلخريــن، 
ــه يمتــاز 

ّ
كالفهــم الجيــد والقــدرة البدنيــة العاليــة والذهــن الوّقــاد، أو لعل

بصــوت جميــل وبيــان لطيــف، فعليــه أن ال يغتــر بهــذه الصفــات مطلقــًا، 
ُيعِجُبــَك  بمــا  َقــَة  والّثِ ِبَنفِســَك،  واإلْعجــاَب  إّيــاَك  »و ؟ع؟:  األميــر يقــول 
ِمنهــا«)))؛ فاإلنســان فــي بعــض األحيــان ال يــرى عيوبــه بســبب غــروره 

1- لقاء سماحته مع أعضاء مجلس الوزراء بتاريخ 9-9-2009م

2- خطبة صالة الجمعة بتاريخ 3-6-1993م

3- نهج البالغة، الخطبة 53، عهد مالك األشتر
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ــه. ــه بنفس إعجاب و

فــي  اإليجابيــة  الصفــات  هــذه  يــرى  ال  أن  اإلنســان  علــى  يجــب 
نفســه فقــط، بــل يجــب أن يــرى الصفــات الســلبية األخــرى؛ ألن ســبب 
اإلعجــاب بالنفــس هــو غــض النظــر عــن هــذه الصفــات الســلبية، وهــذا 

هــو الخطــأ الــذي نقــع فيــه.

فقــد  أنفســنا،  لمشــاهدة  الصحيــح  الميــزان  يعطينــا  ؟ع؟  واألميــر
يستشــعر اإلنســان فــي نفســه بعــض نقــاط القــوة والتميــز لكنــه إذا رجــع 
ــه  ــه؛ ألن ــى عقل ــيطر عل ــام تس ــة أوه ــوى مجموع ــا س ــم يجده ــه ل ــى ذات إل
جعــل مقيــاس نفســه هــو الــذي أدنــى منــه فاعتبــر هــذا األمــر فضيلــة 
وصفــة مميــزة، فــي حيــن أنــه إذا قــاس األمــر مــع مــن هــو أعلــى منــه لمــا 

كثيــرًا بمــا يمّيزنــا عــن اآلخريــن.)1) تخيــل هــذه األوهــام، فــال نثــق 

ــِق  ثــم يتابــع أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »وُحــّبَ اإلطــراِء؛ فــإّن ذلــَك ِمــن أوَث
ــيطاِن فــي َنفِســِه ِلَيمَحــَق مــا َيكــوُن ِمــن إحســاِن الُمحِســنيَن«)))؛ 

َ
ــَرِص الّش

ُ
ف

فــرص  أوثــق  مــن  يكــون  فذلــك  لنفســه  المــدح  اإلنســان  يحــب  فــأْن 
الشــيطان التــي سيســتغلها إلغوائنــا حيــث يذهــب إحســان المحســنين 

يســلب اإلحســاس المعنــوي والروحــي منــا.)3) هبــاء، و

تجنبـاالستبدادـبالرأي.  

برأيــه مهمــا عــال  االســتبداد  يبتعــد عــن  أن  اإلنســان  يجــب علــى 

1- لقاء سماحته مع أعضاء مجلس الوزراء بتاريخ 9-10-2005م

2- نهج البالغة، الخطبة 53، عهد مالك األشتر

3- لقاء سماحته مع أعضاء مجلس الوزراء بتاريخ 9-10-2005م
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ــّنَ 
َ
 َتُقول

َ
: »َوال شــأنه، وفــي قــول أميــر المؤمنيــن علــي؟ع؟ إلــى مالــك األشــتر

يــِن  ِللّدِ َوَمْنَهَكــٌة  ــِب 
ْ
َقل

ْ
ال ِفــي   

ٌ
ِإْدَغــال َذِلــَك   

َ
ــِإّن

َ
ف َطــاُع، 

ُ
أ

َ
ف آُمــُر  ــٌر  ُمَؤّمَ ــي  ِإّنِ

كيــد هنــا بقولــه؟ع؟: »ال تقولــن« يــدل علــى  «))) فالتأ ِغَيــِر
ْ
ٌب ِمــَن ال َوَتَقــّرُ

ــاع  ــب أن أط ــؤول يج ــي مس ــاس إن ، فاإلحس ــر ــذا األم ــاب ه ــة اجتن أهمي
أمــٌر مرفــوض تمامــًا.)2)

تقبلـالمسؤوليةـوالمساءلة.  

إن فــن اإلدارة يكمــن فــي القــدرة علــى تقبــل المســؤوليات، إذ علــى 
لإلنســان أن ينظــم عملــه وفــق األســس المنطقيــة، فيتحمــل مســؤولية مــا 
لقــي علــى عاتقــه وال يخشــى مــن توليهــا، فــال ُبــّد بالدرجــة األولــى وجــود 

ُ
أ

كًا لمقتضيــات األمــور كــي ال تترتــب  أســاس منطقــي قانونــي يكــون مــال
كل فــي أداء الوظائــف.)3)  أي مشــا

إذا قــام اإلنســان بأعمالــه علــى وفــق األســس المنطقيــة، فحتــى لــو  و
ا 

َ
ــى: >ل ــال تعال ــام اهلل، ق ــه أم ــذورًا ل ــيكون مع ــه س ــا فإن ــٌص م ــه نق ــرز في ب

ا<)4)، ومعــذورًا أمــام النــاس، فعلينــا أن نســعى  هݡَ ا ُوْسعݡَ
َّ
ل ًسا اإِ �نْ ُه �نَ

َ
�نُ الّل ِ

ّ
كَل ُ �ی

لترســيخ األســس المنطقيــة فــي أعمالنــا، وال نعنــي بذلــك عــدم الوقــوع 
، أي البحــث  بالخطــأ مطلقــًا لكــن ال ُبــّد أن نســعى إلــى تحقيــق هــذا األمــر
إدخالــه ضمــن أعمالنــا، كمــا يجــب علينــا  عــن المنطــق الصحيــح و
إنجــاز األعمــال علــى النحــو األحســن واألفضــل وفــي ســبيل تحقيــق 

1- نهج البالغة، الخطبة 53، عهد مالك األشتر

2- لقاء سماحته مع أعضاء مجلس الوزراء بتاريخ 9-10-2005م

يخ 26-8-2001م 3- لقاء سماحته مع أعضاء مجلس الوزراء بمناسبة أسبوع الدولة بتار

4- البقرة: 286
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هــذا األمــر ينبغــي االســتعانة باآلخريــن مــن أجــل تأســيس العمــل علــى 
األســس الراســخة القويمــة.)1)

إن المســاءلة مبــدأ إســالمي أصيــل، ونعنــي بــه أنــه علــى كل إنســان 
فــي أي منصــب كان عليــه أن يتحمــل مســؤولية أداء وظيفتــه، وال ُبــّد أن 
يراجــع نفســه فــي المقــام األول، فيــری هــل أخالقــه وســلوكياته والقــرارات 
التــي اتخذهــا متأثــرة بميــول أو رغبــات؟ هــل كانــت قــرارات عقالنيــة 
الشــهوات  تأثيــر  تحــت  أنانيــة  قــرارات  كانــت  أم  التقــوی  مــن  نابعــة 
والرغبــات والميــول الشــخصية؟ فلــو اســتطاع اإلنســان أن يجيــب علــى 
تســاؤالت ضميــره وندائــه الباطنــي، فإنــه بطبيعــة الحــال يســتطيع أن 
ٌم 

ْ
ِه ِعل َك �بِ

َ
سݡَ ل ٮیْ

َ
ا ل �نُ مݡَ �ݑْ ا �ݑَ

َ
يجيــب علــى كل ُمســاءالت اآلخريــن. >َول

ولاً<)2)، فالبصــر  ْس�ئُ ُه مݡَ ا�نݡَ َع�نْ َك كݡَ �ئِ
َٰ
ول

ئُ
ا اَد ُكّلُ  وئَ �نُ

ْ
َر َوال صݡَ �بَ

ْ
ْمَ� َوال �نّݡَ الّسݡَ اإِ  ۚ

يشــّخص الحــق مــن الباطــل، وكذلــك  الــذي نمتلكــه يســتطيع أن يــرى و
الســمع يســتطيع أن يســمع كالم الحــق فيؤثــر فــي قلوبنــا، وكذلــك القلب 
يتخــذ القــرارات الصائبــة، وقــد  يستشــعر الحــق و يســتطيع أن يحــس و
عبــر عــن هويــة اإلنســان الواقعيــة بالقلــب، فهــذه الوســائل ســوف نســأل 

عــن كيفيــة اســتخدامها يــوم الديــن.

قــال رســول اهلل؟ص؟: »كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه«، يعنــي: 
إن الــذي يتأثــر النــاس بكالمــه فــإن مســؤوليته تكــون أعظــم يــوم القيامــة؛ 
فالــكل ُيســأل يــوم القيامــة عــن أفعالــه وقراراتــه ومــا نطــق بــه؛ هــذه حقيقــة 
إســالمية ال ُبــّد مــن التمســك بهــا. فــكل إنســان إذا عــرف أنــه مســؤول 

يخ 26-8-2001م 1- لقاء سماحته مع أعضاء مجلس الوزراء بمناسبة أسبوع الدولة بتار

2- اإلسراء: 36
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أمــام الــكالم الــذي ينطــق بــه فســوف تؤثــر هــذه المعرفــة علــى منطــق 
يقــة عرضــه، فــإذا علــم أنــه مســؤول أمــام خطواتــه التــي يتخذها  كالمــه وطر
كلهــا. ونفــس األمــر بالنســبة  فإنــه ســيكون حــذرًا فــي اتخــاذ خطواتــه 
للشــخص الــذي ال يستشــعر المســؤولية فــي اتخــاذ قراراتــه فإنــه ســيكون 

حــرًا فــي اتخــاذ قراراتــه غيــر مقّيــد بنتائجهــا.)1) 

التــي  األخطــاء  أمــام  مســؤواًل  يكــون  أن  اإلنســان  علــى  هنــا  مــن 
ُبــّد مــن تأديتهــا  كان ال  يرتكبهــا؛ ومســؤواًل أيضــًا تجــاه األعمــال التــي 
ــدم أداء  ــي ع ــأ ف ــون الخط ــان ال يك ــض األحي ــي بع ــا. فف ــم تأخيره ــد ت وق
الوظائــف بــل فــي التقصيــر فــي أدائهــا حيــث لــم ُتــؤدى علــى النحــو 

والخطــأ.)2) التخلــف  مــن  نــوع  أيضــًا  فهــذا  المطلــوب، 

ـمنـالعجلةـوالرجوعـعنـاألخطاء.    التحرز

يجــب علــى اإلنســان أن ال يتســرع فــي اتخــاذ القــرارات، يقــول أميــر 
فالعجلــة  َواِنَهــا«)3)، 

َ
أ َقْبــلَ  ُمــوِر 

ُ ْ
ِباأل ــَة 

َ
َعَجل

ْ
َوال ــاَك  ِإّيَ »َو المومنيــن؟ع؟: 

ِو 
َ
مذمومــة وال تأتــي بالخيــر لصاحبهــا أبــدًا، قــال أميــر المؤميــن؟ع؟: »أ

يعنــي بالتســقط اإلهمــال والتقصيــر  َط ِفيَهــا ِعْنــَد ِإْمَكاِنَهــا«)))، و
ُ

َســّق الّتَ
األعمــال. وتســويف 

يــخ  1- لقــاء ســماحته مــع حشــد غفيــر مــن مختلــف تيــارات الشــعب المختلفــة بتار
14-4-2004م

2- لقاء سماحته مع أعضاء مجلس الوزراء بتاريخ 30-8-2005م

3- نهج البالغة، الخطبة 53، عهد مالك األشتر

4- نفس المصدر
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واألمــر اآلخــر هــو اللجاجــة واإلصرار على الخطأ فهــو مهلك لصاحبه 
وال يــدر بالنفــع عليــه مطلقــًا، مــن هنــا يكمــل أميــر المؤمنيــن؟ع؟ قولــه: 
ــَرْت«)1)، فــإذا شــرع اإلنســان فــي عمــل مــا وأشــار 

َ
َجاَجــَة ِفيَهــا ِإَذا َتَنّك

َّ
ِو الل

َ
»أ

عليــه البعــض بالتــرك لكنــه أصــر ووصــل إلــى طريــق مســدود فاألفضــل 
أن يقــف وال يكمــل مــن منطــق اللجاجــة والعنــاد، فاالعتــراف بالخطــأ 
فضيلــة، واللجاجــة والعنــاد أمــران مســتقبحان عقــاًل، ثــم يكمــل؟ع؟: 
َوْهــَن َعْنَهــا ِإَذا اْســَتْوَضَحْت«)2) فلــو تبينــت معالــم القضيــة ووهنهــا 

ْ
ِو ال

َ
»أ

فعلــى اإلنســان أن يتراجــع فــورًا عنهــا وال يتقــدم خطــوة أخــرى.)3) 

التغلبـعلىـالموانع.   

يتجلــى فــن اإلدارة فــي كيفيــة التغلــب علــى الصعــاب والموانــع، فــال 
ــه،  ــع مــن همــم اإلنســان فضــاًل مــن أن تحبــط معنويات تقلــل هــذه الموان
فــال ييــأس إذا واجهتــه الصعــاب فــي طريــق تطــوره وتقدمــه، بــل علــى 
يلتــف حولهــا.  ــع ويهــدم أسســها و ــّد أن يزيــل هــذه الموان العكــس، ال ُب

وهــذا األمــر ال يتحقــق إال بالعمــل الحثيــث والــدؤوب.)4) 

ـوالدقة.    سرعةـاإلنجاز

يجــب علــى اإلنســان أن يمــزج بيــن الســرعة والدقــة فــي عملــه، وهــي 
، بــل المقصــود هــو الســرعة المرافقــة للدقــة،  ال تعنــي العجلــة فــي األمــور

1- نفس المصدر

2- نفس المصدر

3- لقاء سماحته مع أعضاء مجلس الوزراء بتاريخ 8-9-2005م

4- لقاء سماحته مع أعضاء مجلس الوزراء بمناسبة أسبوع الحكومة بتاريخ 26-8-2002م
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وبهــا العمــل يكــون صحيحــة. ال ُبــّد أن ال نخلــط بيــن المفهوميــن.)1)

وال ينبغــي أن يتملكنــا القلــق فــي أداء مهماتنــا ووظائفنــا، فــإن القلــق 
مــن أهــم األمــور التــي تعيــق المســؤولين عــن أداء وظائفهــم، بــل قــد يــؤدي 

إلــى ظهــور الكثيــر من األخطــاء.)2)

تفويضـالمسؤوليةـعندـالحاجة.   

أن  يســتطيع  ال  أنــه  مســؤوليته  كانــت  مهمــا  اإلنســان  أحــس  إذا 
األمــر  تفويــض  فــي  أبــدًا  يتــردد  فــال  المطلــوب  بالشــكل  يــؤدي عملــه 
إلــى الشــخص المناســب... فبعــض المســؤولين لديهــم الكثيــر مــن 
المشــاغل بحيــث ال يســتطيع أن يلفــق بيــن عملــه أو مشــاغله حينئــذ 
عليــه أن يســلم زمــام األمــر إلــى الشــخص المناســب الــذي يفــرغ نفســه 
لهــذه الوظيفــة، فــال تكــون الوظيفــة والمعيــار الوظيفــي هــي الهــدف األول 

(3(. لنــا بــل العمــل وأداء الوظيفــة هــو المعيــار

1- إن السرعة من دون الدقة تعني العجلة والتسرع

2- لقاء سماحته مع رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة بتاريخ 28-8-2006م

3- كلمة سماحته مع رئيس القوة القضائية ومسؤوليها
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وظائفـأعضاءـالموسسات

ـالمعرفةـالدينية.   تطوير

أيهــا اإلخــوة واألخــوات علينــا أن نقــوي مبانينــا المعرفيــة، كمــا إننــا 
نشــهد اليــوم إقبــااًل مــن الشــباب نحــو ترشــيد المعرفــة الدينيــة قياســًا 
تعقــد  هنــا  كانــت  حيــث  الســابقة،  الثمانيــة  أو  الســبعة  األعــوام  مــع 
يتكلمــون؛ وبعض  الجلســات فــي شــهر رمضــان واألصدقــاء يجتمعــون و
عندكــم،  المبانــي  هــذه  قــوة  عــن  تكشــف  قدمتموهــا  التــي  األفــكار 
ــك  ــوا لذل ــد وتأسس ــل الج ــى محم ــر عل ــذا األم ــذوا ه ــّد أن تأخ ــن ال ُب لك
الطالبيــة  المجموعــات  الحقــًا علــى  يتفــرع  كــي  هيئــات وجمعيــات 
ي وضعفهــا  فــي الجامعــات، فتقويــة المبانــي المعرفيــة أمــر الزم وضــرور
ســيلحق ضــررًا كبيــرًا بالطــالب الجامعييــن والجمعيات على الســواء.)1)

فــإن  الصالــح؛  والعمــل  اإليمــان  بقــوة  متمســكين  دمتــم  مــا  إنكــم 
وجميــع  الطبيعيــة  النواميــس  جميــع  اإللهيــة،  القــدرات  جميــع 
جميــع  يختــرق  أن  يحــاول  فالعــدو  لكــم،  تتوفــر  ســوف  اإلمكانــات 
المياديــن مــن اإلعمــار إلــى اإلعــالم والثقافــة ومواجهــة الغــزو الثقافــي 
واألخــالق بــل حتــى العمــل العســكري، رغــم أن هــذا مســتبعد، فإنــه 
ــكرية. ــة وعس ــوة تبليغي ــن ق ــي م ــا أوت ــا بم ــي يخترقه ــرص لك ــد الف يترص

وفــي الواقــع فــإن العــدو اليــوم فقــد قدرتــه الســابقة؛ فــي الســابق كان 
المحــور الشــرقي هــو المســيطر علــى طــول األرض وعرضهــا، بينمــا اليــوم 

1- بيانــات ســماحته عنــد لقائــه مــع جمــع مــن الطلبــة الجامعييــن فــي الحــادي عشــر من شــهر 
رمضان مبــارك بتاريــخ 22-8-2010م
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أصبــح مــن الماضــي، وقــد وقعــت تغيــرات جغرافيــة كثيــرة خــالل هــذه 
الفتــرة صبــت كلهــا فــي مصلحــة اإلســالم والمســلمين، فالعــدو ســوف 
يضغــف مقابــل همــم هــؤالء الشــباب والعوائــل المؤمنــة ولــن يجــرأ علــى 

ــدًا.)1) الخطــأ أب

وليــس مــن الصحيــح القــول إن القائــد الفالنــي ممتــاز فــال يهــم بعــد 
ي، فــال نكــون كاألمــراء والحــكام الســابقين  وضعيــة جســم الحــرس الثــور
وضــع  يهــم  وال  والواليــات،  المــدن  أمــور  إليهــم  تــوكل  كانــت  الذيــن 
الشــعب، فنحيــل فوجــًا كامــاًل إلــى أحــد القــادة وبعدهــا ال حســيب وال 

يتــه وال عــن قدرتــه. رقيــب، ال عــن حاجــات هــذا الفــوج وال عــن مدير

تقــع علــى  كبيــرة، ولكــن  تقــع علــى عاتقــه مســؤوليات  القائــد  إن 
القيادييــن األعلــى مســؤوليات جميــع األفــراد والقطاعــات، وكل هــذه 

المجموعــة يجــب أن تتحلــى بالمعرفــة الدينيــة.)2)

االلتزامـباإلسالمـومكارمـاألخالق.  

يجــب أن ال نغفــل عــن اهلل ونبقــى بذكــره دائمــًا، وأن نســتلهم مــن 
تعاليمــه وتشــريعاته، وهــذا مــا يميزكــم عــن باقــي المؤسســات التعبويــة 
فــي البلــدان األخــرى، فــإن الــذي يوفــق اإلنســان فــي جميــع المياديــن 

ــى. هــو ذكــر اهلل تعال

هــذا الــكالم يتوجــه باألخــص إلــى الشــريحة الشــابة فــي المجتمــع، 

1- بيانات سماحته عند لقائه مع قادة الحرس الثوري ومسؤوليه في سنة 20-9-1995م

2- كلمــة ســماحته عنــد لقائــه مــدراء مكاتــب ممثليــة الولي الفقيه فــي الحرس الثــوري بتاريخ 
27-1-1990م
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فــإن الشــاب كلمــا اســتأنس بذكــر اهلل تعالــى أدى ذلــك إلــى منفعــة عامة 
شــاملة. إن للشــباب قلوبــًا وأرواح نقيــة وطاهــرة، وعلــى الشــاب أن ال 
يلــوث روحــه بالزخــارف الدنيويــة الماديــة، فــإن أرواح الشــباب معــدة 
الســتلهام األنــوار اإللهيــة؛ علــى الشــاب أن يثّمــن هــذا األمــر وأن يحفظــه 

مــن الضيــاع.)1)

أنتــم جيــدون لكــن هــذا ال يكفــي، كــي تســتمر مؤسســة اقتصاديــة 
ــل يجــب أن تكــون المؤسســة جيــدة  بالعمــل حتــى آخــر نقطــة فيهــا، ب
ككل، فمثــاًل إذا أرادت مؤسســة مــا أن تنجــح فــي العمــل المؤسســاتي 
كــوزارة األشــغال أو وزارة الصناعــة أو وزارة الســياحة فــكل مفاصلهــا ال ُبــّد 
يكــون موظفوهــا بقــدر مــن األمانــة والتقــوى والصــدق  أن تكــون جيــدة و
هــذه  جملتهــا  مــن  والتــي  الدنيــا  بزخــارف  االعتنــاء  وعــدم  والهّمــة، 
صيــب قســم مــن أقســامها 

ُ
إال فــإن أ األمــوال التــي فــي حوزتهــم اآلن، و

ى معينــة فــإن الضــرر سيشــمل الــوزارة كلهــا ولــن يصــب هــذا األمــر  بعــدو
فــي منفعــة المســتضعفين.)2) 

تقويةـاإلخالصـوالتقوى.  

ليــس مــن الصحيــح طــرد األفــراد ضعيفــي اإليمــان مــن المؤسســات 
فإنــه عمــل غيــر ممــدوح وليــس بصالــح، بــل ال بــد مــن العمــل علــى نجــاة 
إصالحهــم، وليبــدأ اإلنســان مــن نفســه فيصلحهــا ومــن ثــم  هــؤالء األفــراد و
يســعى إلــى إصــالح مــن حولــه فــي المؤسســة مــن األصدقــاء، بــل يتعــدى 

يــخ  ية بتار 1- كلمــة ســماحته فــي يــوم التعبئــة فــي قاعــدة اإلمــام الحســن؟ع؟ العســكر
26-11-1990م

2- لقاء سماحته مع مسؤولي مؤسسة المستضعفين وجرحى الحرب بتاريخ 16-10-1990م
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مخــزون  لدينــا  يصبــح  وبذلــك  عائلتــه  وأفــراد  المؤسســة  خــارج  إلــى 
إصالحــي كبيــر فــي المجتمــع بــدل إهــداره فــي طيــات جهالتنــا، وهــذا 

العمــل هــو العمــل الصحيــح والمطلــوب.)1)

أي:   (2(> و�نݡَ �ݑُ
ٮݑَّ �ݑَ ْم 

ُ
ك

َّ
ل عݡَ

َ
>ل تعالــى:  لقولــه  مصداقــًا  نكــون  أن  علينــا 

ــأ  ــي الخط ــوع ف ــن الوق ــس م ــة النف ــي مراقب ــوى ه ــن، والتق ــون متقي أن نك
ــم وال  ــاس ويراقبه ــاء الن ــظ أخط ــات يالح ــب األوق ــي أغل ــان ف ــإن اإلنس ف
يالحــظ أخطــاءه التــي يقــع فيهــا. وهــذا األمــر مذمــوم. فــإن اإلنســان مهمــا 
كان وفــي أي مجــال يعمــل، مديــرًا كان أم ال؛ فــإن المراقبــة أولــى أن تكــون 
علــى نفســه، وهــو أمــر صعــب، فــإن اإلقــرار بالخطــأ صعــب علــى ابــن 
؛ ألننــا عرضــة للحســاب والمســاءلة يــوم  آدم؛ ولكــن ال بــد مــن هــذا األمــر
ــإن  ــا ف ــذه الدني ــي ه ــاه ف ــن خطاي ــان م ــص اإلنس ــم يتخل إن ل ــة، و القيام

ــوم القيامــة.)3)  لســانه ســوف يخــرس ي

إلــى الجمــع، أي: أن الجميــع  الفــرد  هنــاك تقــوى عامــة، تتعــدى 
يراقــب نفســه بمــا هــو جمــع. فــإن عــدم المراقبــة والتقــوى الجماعيــة 

كبيــرة جــدًا. تــؤدي إلــى االنحــراف واألضــرار عندهــا ســتكون 

الحــراك  باســم  البــالد  فــي  الســابقة  العقــود  فــي  كان هنــاك حــراك 
ي، وكان شــعارهم جذابــًا، لكنهــم يفتقــدون التقــوى الجمعيــة  اليســار
والرقابــة، وهــذا مــا أدى بهــم إلــى أن يتــم اســتغاللهم مــن قبــل المغرضيــن 

1- لقاء سماحته مع حشد غفير من الطلبة الجامعيين في سنة 7-12-2010م

2- البقرة: 183

3- كلمــة ســماحته مــع مســؤولي النظــام الجمهــوري اإلســالمي والمــدراء التنفيذييــن بتاريــخ 
10-10-2006م
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الحســين؟ع؟ وضــد  اإلمــام  الشــعارات ضــد  فرفعــت  المجتمــع،  فــي 
ــوا كذلــك، ولكــن أصحــاب تلــك  ــم يكون ــورة! طبعــًا ل اإلســالم وضــد الث
العامــة والجمعيــة  التقــوى  فــإن  تقــوی بهــم، مــن هنــا  قــد  الشــعارات 

مطلوبــة.

علــى  يعرضوهــا  و البرلمــان  فــي  آراءهــم  النــواب  يطــرح  أن  ُبــّد  ال 
ــّد مــن  اآلخريــن، فــإن هــذا العمــل هــو مــن التقــوى الجماعيــة، كمــا ال ُب
تقويــم المؤسســات فهنــاك بعــض الشــعارات التــي ترفــع مــن هنــا وهنــاك 
، ولكــن ال أحــد منــا  بحجــة أن النائــب يجــب أن يكــون حــر االختيــار
يخالــف هــذا، بــل المخالفــة إنمــا هــي تجــاه االنحرافــات والســلوكيات 
يفقــد  الــذي  فالنائــب  النــواب،  بعــض  مــن  تصــدر  التــي  المنحرفــة 
األخــالق الحســنة يمكــن أن يــؤدي بســمعة البرلمــان كلــه، خصوصــًا إن 
للمجلــس اإلســالمي شــأنًا عظيمــًا يســتمده مــن قــوة دســتور البــالد.)1)

ــّد مــن االلتفــات إليــه هــو أن الذيــن يعملــون  واألمــر اآلخــر الــذي ال ُب
يتحلــوا  أن  عليهــم  يجــب  المختلفــة  والمؤسســات  القطاعــات  فــي 
بصفــة إصــالح الــذات، وأن يحثــوا اآلخريــن عليهــا، وهــو الــذي يســمى 
. فــإن اإلنســان إذا اســتطاع أن  كبــر فــي قبــال الجهــاد األصغــر بالجهــاد األ
ينتصــر علــى صنــم نفســه وشــيطانه فــإن النصــر بــال شــك ســيكتب لــه 
ــدان  ــي هــذا المي ــان ف ــب اإلنس إذا غل ــن األخــرى، و ــي جميــع الميادي ف
ــا  ــه فيه ــب ل ــال يكت ــة، ف ــن الخارجي ــى الميادي ــينعكس عل ــذا س ــإن ه ف
إن كتــب لــه التوفيــق فــي بعضهــا، فــإن هــذا لــن يبنــي دولــة،  ، و النصــر

ــّد مــن توفــر عنصــر اإلصــالح الذاتــي. لذلــك ال ُب

يخ 29-5-2011م 1- كلمة سماحته عند لقائه مع أعضاء المجلس الشورى اإلسالمي بتار
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ُءوَن المناصــب، أن ينمــو ملكــة  ــَوّ يجــب علــى الشــباب الذيــن يتب
التقــوى فــي أنفســهم، فمــا لــم يتحلــوا بالتقــوى فــإن العمــل المؤسســاتي 

يــة ولــن تقــوم لــه قائمــة.)1) ســينحدر إلــى الهاو

الزهدـفيـالدنيا.  

تــم  لطالمــا  التــي  المســألة  وهــذه  وهــالك،  ابتــالء  دار  الدنيــا  إن 
ســماعها،  أو  ذكرهــا  عنــد  البعــض  يمتعــض  والتــي  عليهــا،  كيــد  التأ
ليــس لهــا حــدود إال حــدود التقــوى مــع الســيطرة التامــة التــي تفــرض 
علــى اإلنســان أن يماشــي القوانيــن المفروضــة. ومــع هــذا يوجــد البعــض 
الذيــن يســعون إلــى مخالفــة القانــون مــن خــالل تهريــب البضائــع وغيرها 
مــن األمــور المخالفــة للقانــون، وكل هــذا نابــع مــن حــب الدنيــا. لقــد تــم 
مراســلة ومخاطبــة بعــض الطلبــة الجامعييــن الذيــن ســوف يتخرجــون 
ــم تنبيههــم مــن  فيصبحــون مــن ضمــن المؤسســات الحكوميــة. وقــد ت
عــدم االغتــرار برونــق الدنيــا وبريقهــا الخــّداع. فــإن الشــاب الجامعــي 
معــّرض للوقــوع فــي هــذه الخــدع واالنحرافــات؛ وكذلــك الحــال بالنســبة 

ألي مســؤول أيضــًا.)2) 

ـمعنويًا.   دعمـالمدير

ي.  يجــب علــى االتحــاد اإلســالمي أن ال يتدخــل فــي العمــل اإلدار
ــم  ــن دع ــّد م ــال ُب ــدة، ف ــة واح ــي مؤسس ــران ف ــد مدي ــن أن يتواج ــال يمك ف

1- بيانــات ســماحته عنــد لقائــه مــع مــدراء ورؤســاء تحريــر الصحف الجامعيــة بتاريــخ 2-23-
1999م

2- نفس المصدر
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مســؤول  أي  فــي  خلــل  أي  اإلســالمي  االتحــاد  شــّخص  إذا  و  ، المديــر
كان وفــي أي موقــع فعلــى مــن رفــع األمــر إلــى الجهــات المختصــة أن 
ال يتدخــل شــخصيًا، ال أن نثيــر البلبلــة والقلقــة فــي ذلــك، فــال يحــق 
تحــاد اإلســالمي أن يخالــف مــا اختــاره المديــر لنفســه مــن معــاون أو  لال
رئيــس قســٍم مــا. ال ُبــّد لمحيــط العمــل أن يكــون محيطــًا إســالميًا. ال ُبــّد 
للعمــل أن يكــون عمــاًل إســالميًا. ال ُبــّد مــن التأثيــر علــى ذهنيــات األفــراد 
. فهــو ملــزم  إيجابيــًا ولكــن تقــع مســؤلية المؤسســات علــى عاتــق المديــر

ــه.)1) ــل وتنظيم ــإدارة العم ب

1- لقاء سماحته مع أعضاء المنتديات اإلسالمية بتاريخ 26-8-1992م
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مؤسسةـجهادـالبناء

ــها  ــم تأسيس ــي ت ــات الت ــن المؤسس ــي م ــاء ه ــاد البن ــة جه إن مؤسس
ومــن  للثــورة  والعشــق  االعتقــاد  بدافــع  اإلســالمية  الثــورة  انتصــار  بعــد 
بالمعاييــر  التمســك  منطلــق  ومــن  بالمســؤولية.  اإلحســاس  منطلــق 
ــال  ــدور الفع ــا ال ــث له ــة حي ــذه المؤسس ــل ه ــم تفعي ــة ت ي ــة والثور الديني
التوفيــق  وراء  الرئيســي  الســبب  إن  والواقــع  المجتمــع،  فــي  والنشــيط 
المؤسســة  هــذه  آفــاق  وتعــدت  الثــورة،  انتصــار  هــو  المؤسســة  لهــذه 
باعتبارهــا مؤسســة خدماتيــة إلــى دعــم المجاهديــن والمناضليــن فــي 

ســاحات الجهــاد وكأنهــا مؤسســة مختصــة بأمــور الحــرب.)1)

تــم تأســيس مؤسســة جهــاد البنــاء بأمــر مــن اإلمــام الخمينــي؟ق؟، فــي 
ــت  ــت وبان ــام؟ق؟ فنم ــطة اإلم ــها بواس ــم غرس ــة ت ــجرة طيب ــي ش ــع ه الواق
ثمارهــا، فعــّم نفعهــا جميــع أطيــاف الشــعب فــي المراحــل المختلفــة 

1- لقاء سماحته مع مسؤولي وزارة جهاد البناء بتاريخ 9-2-1998م
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مــن عمــر الثــورة. إن مســألة جهــاد البنــاء فــي البــالد قــد تــم طرحهــا 
ومنقاشــتها قبــل أن تدخــل البــالد فــي خضــم الحــرب العســكرية، إن 
البلــد الــذي قــد تــم أخــذه مــن يــد النظــام الظالــم والعميــل والفاســد 
البهلــوي علــى يــد الثــورة واإلمــام وهــذا الشــعب كان بلــدًا مدمــرًا. فلقــد 
الكبــرى فقــط؛ وال يتعــدى  بالمــدن  والثــروات مختصــة  العمــران  كان 
هــذا الرونــق منافــع النظــام األصليــة، وكانــت القــرى مدمــرة ولــم تكــن 
طرقهــا معبــدة وكانــت تفتقــد جميــع اإلمكانــات واألعمــال المثمــرة. 
األوضــاع  تكــن  فلــم  البــالد،  مــدن  جميــع  تســود  كل  المشــا كانــت 
مناســبة مطلقــًا. ومــن هــذا المنطلــق أســس اإلمــام؟ق؟ مؤسســة جهــاد 
البنــاء، فالتحــق طيــف عظيــم مــن الشــباب زرافــات ووحدانــًا بهــذه 
المؤسســة المباركــة. فتبيــن أن ازدهــار هــذه المؤسســة رهــن لالبتــكار 
والتحــق  األمــان.  بــر  إلــى  بالبــالد  للخــروج  والتطــور  الــدؤوب  والعمــل 
كثيــر مــن الشــباب المؤمــن والتقــي، والتحــق أيضــًا  بهــذه المؤسســة 
الكثيــر مــن أصحــاب الخبــرات واالســتعدادت النيــرة إلــى هــذا الســلك 
إعمــار المــدن والقــرى البعيــدة  فشــاركوا فــي إصــالح الطــرق وتعبيدهــا و
كــن الحــارة أو البــاردة، فــي جميــع الظــروف الجويــة  النائيــة فــي األما
الشــاقة، ولــم يمنعهــم ذلــك مــن العمــل الــدؤوب والمســتمر فــي خدمــة 
الشــعب. وقدمــت مؤسســة جهــاد البنــاء عــددًا مــن الشــهداء قبــل أن 
تبــدأ الحــرب المفروضــة. وقــد تــم تقديــم هــذه التضحيــات واستشــهد 
ــد عناصــر المنافقيــن؛ ألنهــم  ــاء علــى ي بعــض اإلخــوة فــي مياديــن البن
أحســوا بخطــورة هــذا العمــل حيــث الشــاب الجامعــي المثقــف والخبيــر 
ــم هــذا النظــام بواســطة عملــه  أو اإلنســان الماهــر والخــدوم يقــوي دعائ
الــدؤوب. ومــن ثــم تــم فــرض الحــرب علينــا وأصبحــت مؤسســة جهــاد 



المؤسسات الثورية في أجهزة النظام | 105 |

البنــاء فــي الخطــوط األماميــة مــن الحــرب. وقــد تــم إطــالق لقــب »صنــاع 
ى« عليهــم، وهــو لقــب يشــتمل علــى الكثيــر  المالجــئ الفاقديــن للمــأو
يع الخدماتيــة  مــن المعانــي القيمــة. فلقــد تــم تشــييد الكثيــر مــن المشــار
الطــرق  تعبيــد  قبيــل  مــن  المؤسســة  هــذه  بواســطة  الحــرب  خــالل 
األســلحة  مخــازن  وصنــع  العتــاد  ونقــل  القتــال  لســاحات  الموصلــة 
والعتــاد، وجميــع األفــكار واألطروحــات التــي ال تخطــر علــى ذهــن بشــرٍ 
مــا قــد تــم صنعهــا بواســطة هــؤالء الشــباب الذيــن يعملــون فــي هــذه 

المؤسســة. واليــوم يعــد وجودهــم مــن أهــم النعــم فــي الســاحة.)1)

األحزابـالسياسية

حزبـالجمهوريةـاإلسالمية

إن الــدول والبلــدان التــي تحصــل فيهــا الثــورات يطــرح بعدهــا هــذا 
الســؤال، مــا هــو الموقــف مــن التحــزب واألحــزاب؟

فــي الواقــع ليــس مــن الصحيــح مخالفــة التحــزب مطلقــًا. فإننــا قــد 
كبــر األحــزاب  رســمنا قبيــل انتصــار الثــورة األســس األساســية ألحــد أ
أيــده  وقــد  الثــورة  بدايــة  فــي  الحــزب  هــذا  تشــكيل  تــم  وقــد  الفعالــة؛ 
اإلمــام؟ق؟، وقــد مارســنا دورنــا فيــه بجديــة خــالل عــدة أعــوام، ولكــن تــم 
يشــكل البعــض علــى أن التحــزب مخالــف  إلغــاء الحــزب فــي مــا بعــد. و
للوحــدة العامــة للمجتمــع. فــي الواقــع إن التحــزب واألحــزاب يمكــن لها 
أن تتواجــد فــي المجتمــع وفــي نفــس الوقــت يتــم الحفــاظ علــى اللحمــة 
الوطنيــة أيضــًا فــال منافــاة بينهمــا. ولكــن الحــزب المقبــول هــو المؤسســة 

يخ 7-10-1998م 1- لقاء سماحته مع جمع من مسؤولي وزارة جهاد البناء بتار
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إيجابيــًا فــي هدايــة النــاس نحــو المثــل والقيــم  التــي تلعــب دورًا هامــًا و
العليــا.

هنــاك نوعــان مــن األحــزاب؛ حــزب يكــون عبــارة عــن نافــذة نحــو 
أو  السياســي  بمعناهــا  الهدايــة  عــن  النظــر  بغــض  يــة؛  الفكر الهدايــة 
الدينــي والعقائــدي وهــذا هــو المطلــوب، وآخــر ال يهمــه ســوى الوصــول 
إلــى الســلطة، فــال يكــون الغايــة مــن الحــزب هــو الســلطة والســيطرة علــى 
موازيــن القــوى بــل إيصــال المجتمــع إلــى مســتوى سياســي وعقائــدي 
. معيــن. والمنافســة متاحــة للجميــع وصاحــب الحــظ األوفــر هــو الفائــز

فالحــزب اآلخــر يحــذو حــذو األحــزاب الغربيــة فــي التعامــل مــع 
مفهــوم الســلطة؛ ألن الغــرب عبــارة عــن أحــزاب تســعى خلــف الســلطة 
عــن  عبــارة  هــو  لديهــم  الحــزب  يــف  تعر يكــون  و القــدرة.  كتســاب  وا
مجموعــة مــن األفــراد الذيــن يســعون للوصــول إلــى الســلطة مــن خــالل 
اســتثمار أموالهــم الخاصــة إضافــة إلــى اإلمكانــات الماليــة األخــرى أو 
االســتعانة بأمــوال غيرهــم أو إعطــاء الوعــود وعقــد االتفاقيــات السياســية 
ــذو  ــس يح ــي مناف ــزب سياس ــم ح ــي مقابله ــلطة. وف ــول للس ــة الوص بغي
الســلطة  السياســية فتصبــح  المنافســة  عــن  إزاحتهــم  بغيــة  حذوهــم 
ملــكًا لــه. والحــال الغالــب علــى األحــزاب فــي الدنيــا ال يتعــدى هــذا 
علــى  المتنافســان  يــكا  أمر حزبــا  هــذا  علــى  مثــال  وأفضــل  المفهــوم. 
 . كتســاب القــدرة ال غيــر الســلطة. فــي الواقــع هــي منظمــات تعمــل ال
فــي الواقــع نحــن ال نمنــع أن يســعى البعــض خلــف هــذا النــوع مــن 
التحــزب فلــو اّدعــى أحدهــم أن النظــام قــد منعهــم مــن هــذا النــوع مــن 
التحــزب فأمــره ال يتجــاوز كونــه كذبــة محضــة. ولكــن هــذا النــوع مــن 
التحــزب مذمــوم أخالقيــًا، فــال يــؤدي ســوى إلــى الصراعــات السياســية 
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التــي تســعى للحصــول علــى الســلطة؛ ولكــن الحزبيــة بالمعنــى األول 
تكــون نافــذة نحــو الهدايــة االجتماعيــة مــن جميــع النواحــي شــاءت أن 
إســالمية أم سياســية وتربويــة، ولكنهــا مذمومــة بالنــوع  تكــون عقائديــة و

الثانــي.)1)

هــذه  إلــى  لالنضمــام  بأعــوام  الثــورة  انتصــار  قبــل  ســعينا  فلقــد 
األحــزاب وقبــل انتصــار الثــورة بســنتين أو ثــالث أسســنا النــواة األولــى 
لهــذا الحــزب وتــم تأســيس هــذا الحــزب فــي أجــواء خطــرة ومشــحونة 
تعــارض تأســيس أي حــزب مخالــف للنظــام آنــذاك، فــكان لزامــًا علينــا 
أن نعمــل متخفيــن وكانــت هنــاك الكثيــر مــن المخاطــر تحــف بنــا مــن 
خــالل هــذا العمــل الســري. فبعــض األعمــال البســيطة السياســية كانــت 
كفيلــة بإدخــال أفــراد هــذا العمــل بســنوات متماديــة فــي الســجن؛ وكان 
البعــض يستشــهدون بســبب أعمــال التعذيــب. ومــن هنــا لــم نكــن 
إن كان  ــون الداخلــي لهــذا الحــزب، و كتتــاب القان ــری مصلحــة فــي ا ن
ــم  ــد ت ــض، وق ــع بع ــا م ــل أفراده ــرة يتواص ــة كبي ــي مؤسس ــزب ف ــذا الح ه
تبعيــدي إلــى منطقــة إيرانشــهر بســبب االنتمــاء إلــى الحــزب، واســتمر 
. فعنــد انتصــار  هــذا االرتبــاط مــع باقــي األعضــاء مــا دمــت فــي المهجــر
الثــورة عقدنــا اجتماعــًا وكتبنــا قوانيــن هــذا الحــزب. وعليــه فإنــا نعتقــد 
كلتها الصحيحــة. ولكــن الــذي يجــري اليــوم  بظاهــرة األحــزاب علــى شــا
فــي مجتمعنــا أن هــذه األحــزاب التــي ظهــرت مؤخــرًا فــي الواقــع هــي 

انعــكاس ألشــكال األحــزاب الخاطئــة.

، واإلنســان مختــار  فــي الواقــع إن األحــزاب تقســم إلــى نوعيــن ال غيــر

1- كلمة سماحته في لقاء جمع من طلبة محافظة كرمانشاه بتاريخ 16-10-2015م
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فــي تقبــل هــذا الــرأي أو ال، فالحــزب بالنــوع األول يتشــكل مــن مجمــوع 
يتــم جــذب آحــاد  أصحــاب الفكــر السياســي أو االعتقــادي واإليمانــي و
األعضــاء والشــعب إلــى هــذا الحــزب علــى هــذا األســاس، كــي يؤسســوا 
كــز الحزبيــة وتعيــن نــواة  لهــذه األفــكار فــي أذهــان العمــوم، فتأســس المرا
يطــرح كل منهــم أفكاره  كــز و الحــزب وخاليــاه، فيجتمعــون فــي هــذه المرا
السياســية أو العقائديــة واألفــكار الدينيــة وغيــر الدينيــة أيضــًا، فتصــب 
هــذه األفــكار فــي مصلحــة العمــوم مــن النــاس فتصــل هــذه األفــكار إلــى 
آحــاد األفــراد. ومــن هنــا يســتطيع كل فــرد أن يختــار الفكــرة التــي تنســجم 
مــع نفســه ومعتقــده، وهــذا النــوع مــن التحــزب تحــزب منطقــي ومقبــول، 

يــة اإلســالمية. وهكــذا تأســس حــزب الجمهور

فــي الواقــع إذا اســتطاع الحــزب أن يجــذب إلــى أروقتــه السياســية 
وغيرهــا أفــرادًا مفكــرون ونشــطاء وأذكيــاء فــإن هــذا الحــزب ســوف يوفــق 
كثــر فيجــذب الكثيــر مــن األفــراد إلــى داخــل حزبــه. فعنــد مجــيء وقــت  أ
االنتخابــات لــو صــدر بيــان مــن جانــب هــذا الحــزب فإنــه ســوف يواجــه 
إقبــااًل مــن قبــل األفــراد؛ ألن هــذا اإلقبــال صــادر مــن منطلــق االعتقــاد 
إن لــم يصــدر مــن الحــزب أي  بالمبــادئ والمعاييــر والمثــل الواحــدة و
بيــان. هــذا هــو النحــو الصحيــح لتشــكالت األحــزاب. وفــي الواقــع ال 
يوجــد هــذا النحــو مــن التحــزب فــي بالدنــا اآلن. لعــل المتواجــد اآلن هــو 
النســخة غيــر المكتملــة لهــذا النــوع مــن التحــزب، فبعــد انحــالل حــزب 

كلة. يــة اإلســالمية لــم يــأت أي حــزب علــى هــذه الشــا الجمهور

كًا  كتســاب القــدرة مــال وقــد ذكرنــا فــي الســابق أنــه يجــب أن ال يكــون ا
يــًا،  كان هــذا لألحــزاب الموفقــة أمــرًا قهر إن  فــي تأســيس األحــزاب. و
فلــو جــاء وقــت االنتخابــات فالحــزب الــذي يمتلــك غالبيــة األصــوات 
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يــة، وال يمكــن لهــذا  بطبيعــة الحــال هــو الــذي يعّيــن رئيــس الجمهور
كتــراث  الحــزب أن يكــون غيــر مبــاٍل لهــذا األمــر مــن منطلــق عــدم اال
بالقــدرة، فــال ُبــّد أن يكــون لهــذا الحــزب أيديولوجيــة تســتند إليهــا، وهــو 
أمــر طبيعــي. فمــن الطبيعــي أن يظهــر أثــر هــذه العقيــدة إلــى العلــن، 
وتســبب جــذب غالبيــة األصــوات للحــزب، ولكــن ال ُبــّد أن ال يكــون 
هدايــة  الهــدف  يكــون  أن  ُبــّد  فــال  القــدرة.  كتســاب  ا الحــزب  هــدف 
يــًا نحــو العقيــدة الصحيحــة التــي يتبناهــا الحــزب. هــذا هــو  النــاس فكر
اعتقــادي بالنســبة للتحــزب وتشــكيل األحــزاب وأنتــم أحــرار فــي اختيــار 

طرقكــم.)1)

المؤسساتـالشعبية

قواتـالتعبئة

إن هــذه القــوات فــي الواقــع تشــكلت بأمــر اإلمــام الراحــل؟ق؟ ولــم تكن 
قبــل ذلــك ســوى مجموعــة مــن الطموحــات واإلحســاس بالمســؤولية 
قبــال الشــعب، ومــن ثــم تــم تطويرهــا لتصبــح مؤسســة كبيــرة. وهــي مــن 
ابتــكارات اإلمــام الراحــل، وقــد شــجع بعــض رؤســاء الــدول اإلســالمية 

هــذه الخطــوة واعتبروهــا إنجــازًا عظيمــًا. وفــي الواقــع هــي كذلــك.)2)

مــن  نبعــت  التــي  ية  العســكر التشــكيالت  أغلــب  إن  الواقــع  فــي 
الثــورة هــي فــي األصــل نابعــة مــن هــذه المؤسســة. فــإن لجنــة  رحــم 

يــخ  1- بيانــات ســماحته عنــد لقائــه مــدراء ورؤســاء تحريــر الصحــف الجامعيــة بتار
1998م -4 -24

2- لقاء سماحته مع التعبئة في محافظة فارس بتاريخ 3-5-2008م
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الحــال  وكذلــك  المؤسســة.  هــذه  ضمــن  كانــت  اإلســالمية  الثــورة 
ي الــذي قــد شــاهدنا بركاتــه خــالل هــذه األعــوام  بالنســبة للحــرس الثــور

أيضــًا. المؤسســة  مــن رحيــق هــذه  نابــع  فإنــه  المتماديــة، 

إن هــذه المؤسســة يمكــن لهــا أن تكــون مقدامــة فــي شــتى الميادين؛ 
ال ســيما المياديــن العلميــة ومياديــن العمــران وجهــاد البنــاء. فــي الواقــع 
كــن، فــي الجامعــات  تتواجــد هــذه المؤسســة التعبويــة فــي جميــع األما
فــي  الديــن  رجــال  وبيــن  العلميــة  والمؤسســات  العلميــة  والحــوزات 
ــة  ــذه المؤسس ــع، إن ه ــات المجتم ــف طبق ــي مختل ــدن وف ــرى والم الق
اعتبــار  يمكــن  لعلــه  اإليرانــي.  الشــعب  لجميــع  المثلــى  األســوة  هــي 
هــذه المؤسســة مــن أهــم المؤسســات التــي تــم تشــييدها بأمــر مــن اإلمــام 
هــي  الواقــع  فــي  وجــه ممكــن.  بأحســن  تعمــل  زالــت  ومــا  الراحــل؟ق؟ 
أعظــم إنجــاز لإلمــام الراحــل؟ق؟ التــي يمكــن لهــا أن تكــون مقدامــة فــي 
يعــم أثرهــا المطلــوب جميــع المجــاالت، وقــد ســعى  شــتى المياديــن، و
كثيــرون إلــى إخمــاد شــعلة هــذه المؤسســة بعــد انتهــاء الحــرب، فــي 
الواقــع هــذا تلقيــن شــيطاني، وال يســتبعد أن يكــون للعــدو يــد فــي ذلــك 
أيضــًا. ولكــن فــي الواقــع إن هــذه المؤسســة باقيــة ببقــاء الثــورة فــال ُبــّد 
ــّد لــروح هــذه  عليهــا أن تتطــور يومــًا بعــد يــوم كــي تترســخ دعائمهــا. ال ُب
المؤسســة أن تتنامــى يومــًا بعــد يــوم كــي يســتطيع هــذا الوطــن أن يصــل 
بهــذه المســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه إلــى بــر األمــان)1)، وعليــه فــإن هــذه 

المؤسســة مســتمرة.)2)

ال وهي الهداية البشرية والسعادة اإلنسانية 1- أ

2- بيانات سماحته عند لقائه قادة التعبئة بتاريخ 18-11-1992م
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إن األمــر المهــم الــذي ال ُبــّد مــن تنفيــذه هــو تنميــة قــدرات هــذه 
األخالقيــة  واإللزامــات  القوانيــن  بعــض  فهنــاك  التعبويــة؛  القــوات 
والســلوكية، فاإللزامــات األخالقيــة هــي ترســيخ األخالقيــات اإلســالمية 
فــي نفوســنا، كالصبــر والحلــم والعفــو والتواضــع، واإللزامــات الســلوكية 
تشــمل ســلوكيات اإلنســان فــي العمــل ومحيطــه والتعامــل مــع اآلخريــن 
النــاس  خالقــوا  يــد  ز »يــا  الصــادق؟ع؟:  اإلمــام  قــال  المجتمــع.  وفــي 
ــوا فــي مســاجدهم، وُعــودوا مرضاهــم، واشــهدوا جنايزهــم، 

ُّ
بأخالقهــم، صل

إن اســتطعتم أن تكونــوا األئمــة والمؤذنيــن فافعلــوا، فإنكــم إذا فعلتــم،  و
، مــا كان أحســن مــا يــؤدب 

ً
ذلــك قالــوا: هــؤالء الجعفريــة، رحــم اهلل جعفــرا

، مــا  إذا تركتــم، ذلــك قالــوا: هــؤالء الجعفريــة، فعــل اهلل بجعفــر أصحابــه، و
كان أســوأ مــا يــؤدب أصحابــه«.)1)

أخالقياتــه  تكــون  أن  المؤسســة  هــذه  أفــراد  مــن  فــرٍد  كل  فعلــى 
وســلوكياته نابعــة مــن هــذا األصــل، مــن هــذا المذهــب، فيقــال عنهــم 
هــؤالء تربــوا فــي ظــل هــذا النظــام اإلســالمي، فيكونــوا مثــااًل عــز وفخــر 

اإلســالمية. يــة  للجمهور احتــرام  وســبب 

يــة ال ُبــّد  فــإن هــذه اإللزامــات العمليــة واالجتماعيــة قضايــا ضرور
مــن تطبيقهــا؛ بمعنــى تنميــة الخصــال الحســنة فــي النفــس والتعامــل 
جميــع  فــي  الــدؤوب  والعمــل  المحيــط  مــع  والمحتــرم  الحســن 
العامــة.)2) والخدمــات  والسياســة  اإلنتــاج  فــي  واآلفــاق  االتجاهــات 

1- من ال يحضره الفقيه، جزء 1، صفحة 267

2- لقــاء ســماحته مــع خمســين ألــف شــخص مــن قيــادات التعبئــة فــي مصلــى اإلمــام 
20-11-2003م يــخ  بتار الخمينــي؟ق؟ 
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المؤسساتـاألدبية

رابطةـالقلم

ــتنير  ــر المس ــن والفك ــاب الف ــن أصح ــد م ــع متعه ــع جم ــا اجتم كلم
واضحــة  وهــي  علينــا،  الكبيــرة  اإللهيــة  النعــم  مــن  هــذا  أن  اعتبــر 
للعيــان. إن العمــل الــذي يتوجــب علينــا أن نفعلــه هــو دعــم أســاس 
هــذه المنتديــات والروابــط الثقافيــة؛ أي: منــع أساســاتها مــن االنــزالق 
واالنحــراف. والعمــل الثانــي الــذي علينــا أداءه هــو إدخــال أفــراد جــدد 
إلــى المؤسســة كــي يمدوهــا بالــروح المطلوبــة؛ ألن المؤسســات المغلقــة 
شــك  بــال  رونقهــا  تفقــد  والشــخصيات  الوجــوه  فيهــا  تتبــدل  ال  التــي 
ــة  ــذه المؤسس ــن إرواء ه ــّد م . ال ُب ــعر ــن دون أن تش ــيخ م ــدة، فتش ــد م بع
ــّد أن  ــة. فــي الواقــع ال ُب ــروح المطلوب إمدادهــا بال بشــخصيات جديــدة و

تكــون هــذه الشــخصيات ســليمة وســالمة.

العمــل الثالــث هــو البحــث عــن الطاقــات المســتعدة والكفــوءة، 
فــي  إلدخالهــم  وعادلــة  صحيحــة  يقــة  بطر اختيارهــم  يتــم  الذيــن 
المجموعــة. فــال يجــب التــردد فــي هــذا األمــر ولــو للحظــة واحــدة، وهــذا 

بــه. االســتخفاف  يمكــن  ال  مبــارك  عمــل 

المؤسساتـالجامعية

االتحاداتـالجامعية

إن التعبئــة التربويــة والجامعيــة بمــا أعرفــه عنهــا ومــا ســمعته اليــوم 
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إن  لنــا)1)،  المســتقبل  ذخــر  وهــي  كلــه،  البلــد  بركتهــا  ســتنال  منكــم 
يــة متســلحة  التعبئــة الجامعيــة هــي فــي مقدمــة الحــرب الثقافيــة والفكر
بالفطنــة والعمــل والتــوكل، وهــي تعــد نفســها بحــق جنــد اإلســالم والثــورة 
واإلمــام، ورغــم أنهــا كيــان متيــن قائــم بنفســه علــى أســس منتظمــة، فهــي 
ــة  ــذوب فــي جنــاح سياســي، وال أنهــا تنافــس التشــكيالت الجامعي ال ت
األخــرى، بــل كل طالــب يحمــل قيــم الثــورة مهمــا كان انتمــاءه السياســي 

يمكــن لــه أن يكــون فــردًا مــن أفرادهــا.

إن ســالحكم أحبتــي هــو اإليمــان الصــادق والمنطــق والعــزم الراســخ، 
ــر  ــاعة الفك ــو إش ــم ه م وظيفتك

ّ
ــل ــا س إنم ــلحة، و ــة مس ــم تعبئ ــتم أنت ولس

ي الــذي هــو مجموعــة مــن اإليمــان العميــق والعمــل المخلــص  الثــور
والمقاومــة  لألصدقــاء،  المتفانــي  واإليثــار  األعــداء  لكشــف  الــدؤوب 
الشــجاعة الصادقــة، وهــذه هــي القيــم التــي كان اإلمــام ألجلهــا يمتــدح 

نفســه أنــه مــن التعبئــة.

إن أحــوج مــا تحتاجــه الجامعــات اليــوم هــو أنتــم، والتعبئــة الطالبيــة 
(2(. قبــل كل شــيء هــي بنــاء النفــس، والفطنــة واالقتــدار

المؤسساتـالعلمية

ـأبحاثـرويان مركز

يــان العلميــة فــي الواقــع مثــال موفــق وكامــل لمــا يتمنــاه  إن مؤسســة رو

1- كلمة سماحته مع التعبئة الطالبية في الجامعات بتاريخ 21-5-2007م

2- كلمة سماحته في تجمع التعبئة الطالبية بتاريخ 6-10-1998م
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اإلنســان فــي هــذا المجــال، والمرحــوم ســعيد كاظمــي لــه مكانــة كبــرى 
إدارتــه عبــارة عــن  يقــة عملــه و فــي قلبــي؛ ألن تحركاتــه ونشــاطاته وطر
مجموعــة كاملــة لــكل مــا يتمنــى اإلنســان أن يحققــه فــي هــذا الطريــق، 
ــذا الشــخص وباقــي  ــود ه ــالل جه ــن خ يــان وجــدت م ــإن مؤسســة رو ف
اإلخــوة األعــزاء العامليــن فيهــا. فلقــد أحَسْســت بنجــاح هــذه المؤسســة 
قبــل ســتة عشــر عامــًا عندمــا ُطرحــت علــّي القضيــة ألول مــرة مــن خــالل 
ئــم نجــاح هــذه الحركــة مــن األول فقــررت  صديــق مشــترك، شــاهدت عال
أن أعينهــم بالقــدر الــذي أســتطيع عليــه وال أقصــر بحقهــم، وكلمــا تقــدم 

. كثــر كثــر فأ الزمــان كلمــا تجلــت لــي آفــاق هــذا النجــاح أ

ولــو أردنــا أن نصــف هــذا المركــز لوصفناه بأنــه تركيبة علميــة، إيمانية 
ــوم  ــو أن المرح ــه ه ــارة إلي ــا اإلش ــا يهمن ــذات، وم ــن ال ــة م ــوی نابع ــع تق م
، وعليــه  كاظمــي قــد أفنــى عمــره وصحتــه فــي ســبيل تحقيــق هــذا األمــر
يــان لديهــا مكانــة عظيمــة فــي أنفســنا فهــم أعــزاء علينــا  فــإن مؤسســة رو
حالهــم كحــال كل األخــوة واألخــوات والشــباب الذيــن عملــوا فــي هــذه 
يــان لديهــا القابليــة الكبيــرة لكــي  المجموعــة، وأعتقــد أن مؤسســة رو

كثــر نحــو غــد مشــرق مملــوء بالنجاحــات.)1) كثــر فأ تتطــور أ

التشكالتـوالمؤسساتـالحوزوية

ممثليةـالوليـالفقيهـفيـالجامعات

تواصــالت  اإلســالمية  الثــورة  انتصــار  قبــل  الجامعــي  للتيــار  كان 
الروحانــي، ولــم تكــن هــذه االرتباطــات  التيــار  وارتباطــات وثيقــة مــع 

1- كلمة سماحته عند تفقده لمؤسسة األبحاث العلمية رويان بتاريخ 16-7-2007م
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أيضــًا  تكــن  ولــم  تية،  تشــكيال أو  مؤسســاتية  ارتباطــات  والعالقــات 
ارتباطــات جهاديــة ضــد النظــام، بــل كانــت ارتباطــات وتواصــالت بيــن 
يــة وتبيينهــا؛ أي:  التياريــن مــن بــاب توضيــح بعــض المســائل الفكر
تعقــد بعــض الجلســات التــي كان بعــض الطــالب الجامعيين يشــتركون 
فيهــا، أو أن يشــترك الروحانيــون فــي بعــض الجلســات الجامعيــة التــي 
كانــت تعقــد آنــذاك وكانــت هــذه الجلســات فــي وقتهــا تعقــد فــي مدينــة 
تــي المغــرب والعشــاء. فكنــت أصعــد  مشــهد، وكانــت تعقــد بيــن صال
ثيــن دقيقــة وكان  لقــي كلمــة مدتهــا ال تتجــاوز العشــرين أو الثال

ُ
المنبــر وأ

الشــباب  هــؤالء  وأغلــب  الشــابة،  الشــريحة  مــن  المســتمعين  أغلــب 
مــن التيــار الجامعــي، وكان البعــض منهــم مــا زال يــدرس فــي المرحلــة 
اإلعداديــة. وحضــر الشــهيد باهنــر يومــًا مــا إلــى مشــهد وجــاء معــي إلــى 
المســجد، فدهــش عندمــا شــاهد األعــداد الوفيــرة مــن هــؤالء الشــباب، 
وكان الشــهيد باهنــر محاضــرًا فــي طهــران فــي أحــد المســاجد آنــذاك 
هــذا  فــي  الحاضــر  الجامعــي  الشــباب  بأعــداد  صــدم  ولكنــه  أيضــًا، 
ثمئــة وأربعين  كثر مــن ثال الجمــع ولــم يتجــاوز عــدد الحضــور فــي وقتهــا أ
أو خمســين شــخصًا، ولكــن هــذا الكــم مــن الشــباب الجامعــي الحاضــر 
فــي المســجد عــدد مذهــل إذا تــم قياســه بالزمــان الــذي كنــا نعيــش فيــه، 
كان الشــاب الجامعــي يواجــه مــن التحديــات واالنحرافــات فــي  ومــا 

الخــارج.

ــي  ــدد الكل ــي الع ــن إجمال ــن م ــالب الجامعيي ــدد الط ــه كان ع فلعل
عجيبــًا  شــيئًا  كان  األمــر  وهــذا  قليــاًل  كثــر  أ أو  المائتيــن  بيــن  يتــراوح 
مائتيــن  يجتمــع  أن  المعقــول  مــن  فهــل  منــه،  باهنــر  الشــهيد  دهــش 
طالــب جامعــي فــي مــكان واحــد والمحاضــر يكــون شــخصًا روحانيــًا؟
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اآلن،  الجامعــي  الوضــع  مــع  الوضــع  ذلــك  نقيــس  أن  علينــا  واآلن 
وفــي  الجامعــي  التيــار  مــع  الفضــالء  الشــباب  الروحانيــون  فتواصــل 
الجامعــات أو مــع األســاتذة والمدرســين، يتيــح لكــم فرصــًا عظيمــًا مــا 
ــّد أن نغتنــم هــذه الفــرص؛ هــذه هــي  ــال ُب كانــت متاحــة فــي الســابق، ف

األهــم.)1) النقطــة 

يخ 11-7-2010م 1- كلمة سماحته عند لقائه ممثليات الولي الفقيه في الجامعات بتار



ورة العمل المؤسساتي الجبهة الثقافية للثورة وضر

الصراعـالثقافيـبينـالحقـوالباطل

إن التحديــات التــي تواجهنــا اليــوم هــي تحديــات ثقافيــة وسياســية 
يديرهــا الغــرب والنظــام الرأســمالي، وفــي جنبــه الصهيونيــة التــي تــدار 

بغيــة تحقيــق أهــداف معينــة.

وفــي جنــب هــذا كلــه الحــركات الرجعيــة البعيــدة عــن اإلنســانية. 
البهائــم  كحيــاة  حياتهــم  الذيــن  والمســؤولون  الســالطين  فهــؤالء 
كلهــم  هــؤالء  فــإن  وبالتالــي  وأفكارهــم متحجــرة،  وأهدافهــم عدوانيــة 
ضمــن مجموعــة واحــدة فــي قبالنــا. فلــو أردنــا أن نواجــه ونقــارع هــذه 
الجبهــات يجــب أن يكــون عملنــا متنوعــًا مبتكــرًا نابعــًا مــن الطمــوح 
وتحقيــق الغايــات مــع برنامــج متقــن ومــدروس، وهــذا الشــيء ال يتحقــق 
ال  الجبهــة  أو  الخــط  وهــذا  تأســيس خــط ردع مضــاد.  مــن خــالل  إال 
تؤســس باألفــراد أو المجموعــات فقــط، بــل ال ُبــّد مــن تأســيس جبهــة 
واســعة تشــمل جميــع األصعــدة، وهــذا الشــيء ال يتحقــق إال بمشــاركة 
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الشــعب؛ فمشــاركات الشــعب تنجــز الكثيــر مــن األعمــال.)1)

لإلطاحــة  وتســعى  شــعبنا  تتحــدى  كبيــرة  جبهــة  هنــاك  فاليــوم 
مقارعــة  ضمنهــا  مــن  والتــي  قــوة،  مــن  أوتَيــت  بمــا  النظــام  ببــركات 
النظــام  قــوام  أن  المهمــة،  النتيجــة  لهــذه  توصلــوا  فهــم   ، االســتكبار
بمحتــواه، فيســعون ليــل نهــار ســعيًا حثيثــًا إلفــراغ النظــام مــن محتــواه، 
فهــذا الغــزو الثقافــي الــذي نشــاهده اليــوم فــي بالدنــا هدفــه إفــراغ النظــام 
مــن محتــواه ومضمونــه اإلســالمي الدينــي. هــذه هــي النقــاط الحساســة 
التــي تســتدعي توفــر الوعــي الشــعبي. فيجــب علــى شــعبنا أن يــدرك 
الوعــي،  هــذا  يتواجــد  تعالــى  اهلل  بحمــد  واليــوم  ؛  األمــور هــذه  أهميــة 
فهــذا بذاتــه أحــد بــركات الثــورة اإلســالمية والنظــام اإلســالمي، فالنــاس 
كًا؛ وأصبحــت لديهــم قــدرة التحليــل ومعرفــة  إدرا كثــر وعيــًا و أصبحــوا أ

المفســدة.)2) مــن  المصلحــة 

واليــوم يجــب علــى الــكل أن يــدرك أن العــدو عاجــز عــن زعزعــة هــذا 
إفراغهــا  البنيــان الرصيــن. ولكنهــم يســعون إلــى ثلــم هــذه المحتويــات و
يــة  مــن األفــراد الذيــن كانــوا فــي هــذه الثــورة ومــا زالــوا فيهــا. فالجمهور
ي ال تبقــى نظامــًا  اإلســالمية إذا فرغــت مــن محتواهــا اإلســالمي والثــور
إســالميًا. فــال قيمــة لالســم مــن دون المحتــوى، المحتــوى أمــر مهــم 
والزم. فوظيفتنــا كلنــا أن ندافــع عــن محتويــات هــذه الثــورة وعــن أصولهــا 
والمثــل،  القيــم  بهــذه  يســتهين  أن  شــخص  ألي  نســمح  وال  القيمــة، 

1- لقاء سماحته مع مدراء مؤسسة خاتم األوصياء؟جع؟ الثقافية

يــخ  2- لقــاء ســماحته مــع جمــع غفيــر مــن مواطنــي محافظــة أذربايجــان الشــرقية بتار
16-2-2009م
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ــا.)1) ــي وظيفتن ــذه ه فه

وتعــد  التبليغــي،  الجانــب  مــن  كثيــرًا  تحــذر  االســتكبار  دول  إن 
العــدة لمواجهتــه، وكذلــك الجانــب السياســي، فعندمــا نســمي الجبهــة 
المقابلــة بجبهــة االســتكبار فــإن أصــل هــذه التســمية مســتند علــى 
بعــض الحقائــق، وكذلــك فــي الجانــب الثقافــي عندمــا نطلــق علــى 
ثقافــة العــدو بالثقافــة الغربيــة أو الغــزو الثقافــي فــإن أصــل التســمية 
مســتند إلــى بعــض الحقائــق؛ ولــم يــأت مــن العبــث. والبحــث المطــروح 
ــا أن  ــة اإلســالمية... فعلين ي ــة االســتكبار لنظــام الجمهور اآلن هــو محارب

(2(. ــر ــذه المخاط ــة ه ــا اســتطعنا لمقارع ــا مهم ــد قوان ــد أنفســنا ونوح نع

فــي الواقــع ال يوجــد علــى الصعيــد السياســي والثقافــي إال خّطــان 
وجبهتــان، خــط الثــورة وأنصــار الثــورة واإلمــام الخمينــي؟ق؟؛ والخــط 
اآلخــر أو االتجــاه اآلخــر هــو جبهــة أعــداء الثــورة. فاليــوم جميــع األحــزاب 
المختلفــة الشــرقية والغربيــة التــي كانــت فــي الســابق عبــارة عــن أحــزاب 
وتشــكالت وتبعيــات وأصعــدة مختلفــة أصبحــت اليــوم كلهــا تحــت 
ال وهــي خيمــة محاربــة النظــام اإلســالمي، فاليــوم ال  خيمــة واحــدة، أ

يوجــد خطــر أعظــم مــن الغــزو الثقافــي وطــرق العــدو الثقافيــة.

الصعيــد  مــن  أخطــر  يوجــد  ال  الداخلــي  الصعيــد  وعلــى  فاليــوم 
الثقافــي، ومــع األســف؛ هنــاك نــوع مــن الغفلــة تســيطر علــى مجتمعنــا 
اإلســالم  فأعــداء  ممكــن.  وقــت  بأســرع  معالجتهــا  مــن  ُبــّد  ال  والتــي 

1- خطبة صالة الجمعة بتاريخ 2-1-1998م

ــه جمعــًا مــن مســؤولي النظــام بحضــور ســماحة الســيد أحمــد  2- كلمــة ســماحته عنــد لقائ
يــخ 5-12-1990م الخمينــي بتار



| 120 | العمل المؤسساتي في فكر اإلمام الخامنئي

وأعــداء هــذا النظــام قــد اجتمعــوا معنــا فــي جبهــة ثقافيــة وسياســية 
واقتصاديــة. وفــي مقابلهــم خــط الثــورة واإلمــام؟ق؟ والــذي يشــمل جميــع 
بيــن هذيــن  فرقــًا  يــد أن نضــع  نر ال  الســابقين والجــدد، ونحــن  أفــراده 
الجيليــن مــن الثــورة، فالجيــل الســابق والقديــم إن كان لديــه خبــرات 
وتضحيــات فهــي فــي ســبيل اهلل تعالــى، وهــذا الجيــل الجديــد جــاء 
بمجــيء الثــورة إلــى الســاحة. وفــي الوقــت الــذي كنــا نجاهــد ونناضــل 
، واليــوم بحمــد اهلل تعالــى  لــم يكــن هــذا الجيــل ســوى أطفــال صغــار
إذا بــه يســبقنا فــي نــوع الخدمــات التــي  قــد كبــر هــذا الجيــل الجديــد و
يقدمهــا للنظــام والثــورة، وعليــه فــال يوجــد فــرق بيــن الذيــن يؤمنــون 
يــخ طويــل فــي  يعملــون بدافــع إيمانــي والذيــن لديهــم تار بهــذا النظــام و
خدمــة النظــام. فبــأي تشــكيل أو مؤسســة عملتــم أو بــأي حــزب أو خطــر 

سياســي كنتــم فإنكــم جــزء ال يتجــزء مــن هــذا الجنــاح.

تنتــج  آخــر  جانــب  ومــن  والشــعارات،  الفكــر  تنتــج  الثــورة  إن 
البعــض ينجرفــون خلــف  كان  األحاســيس والعواطــف، ولكــن طالمــا 
عواطفهــم وأحاسيســهم. والتــي تشــمل الشــعارات والحــروب والصراعــات 
مــع أمريــكا، ولــم ينجذبــوا إلــى فكــر الشــهيد مطهــري أو غيــره. فالذيــن 
إن  ال يكــون اعتقادهــم راســخًا لطالمــا انجرفــوا مــع التيــارات الضالــة، و
يــة متشــخصة وظاهــرة، فخــالل الخمســة عشــر عــام  كانــت ظواهرهــم الثور
الماضيــة حصلــت غربــالت كثيــرة لعناصر هــذه الثورة وهذا الخــط وكانوا 
مصداقــًا لهــذا القــول: »ولتغربلــن غربلــة«)1). إن الــكالم هنــا متوجــه إلــى 
، فاليــوم أيضــًا هــو يــوم بــدر  جبهتنــا، فإنــي أعتبرهــا كعــدد أفــراد يــوم بــدر
الكبــرى، ولعــل المشــاركين اليــوم فــي بــدر الكبــرى هــذه ســوف يكونــون إن 

1- نهج البالغة، الخطبة 16
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، إن  ثة عشــر ثمئة والثال ؟جع؟ الثال شــاء اهلل مــن أصحــاب اإلمــام المنتظر
المشــاركين فــي هــذه المجموعــة إذا كتــب لهــم العمــر الطويــل فإنهــم بــال 

شــك ســيكونون مــن ضمــن هــذه الثلــة الطيبــة.

بــل  فحســب؛  والفنانيــن  المفكريــن  تشــمل  ال  الجبهــة  وهــذه 
علــى  كيــد  التأ للنظــام.  والثقافيــة  السياســية  الجبهــات  كل  تشــمل 
مســألة الغــزو الثقافــي نابــع مــن مــا نشــاهده مــن ترصــد العــدو للفــرص 
الفــرص تكــون علــى  يــة اإلســالمية، وأغلــب هــذه  إلضعــاف الجمهور
كلة إضعــاف اإليمــان ودحــض اآلمــال وتشــتيت الجبهــات وجــذب  شــا
االســتثمارات، ولكــن العقيــدة الموجــودة هــو أن األمــر الــذي يكــون هلل 
تعالــى ال يبقــى مــن دون رعايــة ولــو تخلــى الجميــع عنــه، بمــا فيهــم أنتــم 
ــى  ــال اهلل تعال ، ق ــر ــذا األم ــن ه ــى ع ــى ال يتخل ــإن اهلل تعال ــمح اهلل، ف ال س
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كفــاء  ٌم<)1) فــإن اهلل تعالــى يســخر قومــًا آخريــن، وأ ِسٌ� َعٖل�ی ُه واٰ  َواللّٰ
ݦݩ
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ٓ
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ــل  ــإن العم ــة ف ــي النهاي ــن ف ــه، ولك ــرون عدل ينش ــره و ــون أم ــن يقيم آخري
ســوف يتأخــر وهــو ممــا ال شــك فيــه. فــي الواقــع إنــه مــن أعظــم الفخــر 
إقامــة أمــره. والعمــل المتوجــه إلينــا اليــوم هــو  أن يختارنــا اهلل لعبوديتــه و
ثمــة  كل، جبهــة بــدر الكبــرى وهــؤالء الثال حفــظ هــذه الجبهــة مــن التــآ

ــخصًا.)2) ــر ش ــة عش ث والثال

1- المائدة: 54

2- بيانــات ســماحته عنــد لقائــه جمعــًا مــن الفنانيــن ومــدراء القطــاع الثقافــي في البــالد بتاريخ 
13-7-1994م
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4- الرحيــل نحــو األبديــة، الســاعات األخيــرة للشــهيد علــي العــرب قبــل 

إعدامــه، كمــال الســّيد
ي 5- يسألونك عن عاشوراء، محمد فخراو

6- رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
7- على ضفاف الحسين، األستاذ محمد سرحان

8- نشــيد الشــهادة، شــرح وصيــة الشــهيد القائــد قاســم ســليماني، األســتاذ 
محمــد ســرحان

9- ماضــون علــى دربــك، قصــص أســرى البحريــن بعــد اســتقبال خبــر 
شــهادة الشــهيد قاســم ســليماني

الزهــراء؟امهع؟،  وفاطمــة  علــي  اإلمــام  حيــاة  يلتقيــان،  البحريــن  مــرج   -10
فخــراوي محمــد  األســتاذ 

11- خط اإلمام الخميني، الشيخ جاسم المحروس
12- اإلسالم دين الفطرة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

13- شقشــقة المظلــوم، شــرح الخطبــة الشقشــقية ألميــر المؤمنيــن؟ع؟، 
ــور ــر عاش ــيخ زهي الش
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14- إلى أحبتي، نصائح تربوية إلى الشباب، الشيخ زهير عاشور
15- وذكرهــم بأيــام اهلل، شــذرات مــن فكــر اإلســالم المحمــدي األصيــل 

لإلمــام الخمينــي، األســتاذ محمــد ســرحان

سلسلةـتاريخـالبحرين:

1-  شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم
يخ األسود 2-  آل خليفة األصول والتار

3-  اإلبادة الثقافية في البحرين
ية الطموح 4- تيار الوفاء اإلسالمي، المنهج الرؤ

كتبـأخرى:

1- قافلة الخلود - شهداء البحرين
2- عاشوراء البحرين 2019

3- كتّيب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الماللي
4- عاشوراء البحرين 2018

5- حصاد البحرين 2017
6- عاشوراء البحرين 2017

7- في رحاب مدرسة اإلمام الخميني؟ق؟
ية في الفكر الوالئي 8- المهدو

9- الحصاد السياسي 2016
10- ألم وأمل، السيد مرتضى السندي




