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»في الخطوة األولی بّدلت الثورة النظام الملکي االســتبدادي المخزّي إلی حکٍم شــعبّي وســیادة شعبیة، وأدخلت عنصر 
اإلرادة الوطنیة، الذي یمثل روح التقّدم الشــامل والحقیقّي، في صلب إدارة البالد، ثم جعلت الشباب الالعبین األصلیین في 
األحداث وأدخلتهم في ميدان اإلدارة... أّیها الشباب األعزاء... ینبغي علیکم بتوفیق الله أن تخطوا الخطوة الواسعة الثانیة 

للتقدم بها.« اإلمام الخامنئي 2019/2/11

كلمة
مفتاحية

#الخطوة_الثانية_لثورة_اإلسالمية
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خطة سير طالب التغيير والتحول
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شرح نقاط هاّمة من بيان اإلمام الخامنئي االستراتيجي الموّجه إلى الشباب في الذكرى السنوية 
األربعين النتصار الثورة اإلسالمية

أفضـل عنـوان ُيمكـن إعطـاؤه لهـذه الزيـارة هـو وصفهـا 

ها انعقـدت في الفتـرة التي 
ّ
بزيـارة االنتصـار واالسـتمرار، ألن

 االنتصـارات النهائّيـة فـي سـوريا، رغـم 
ً
نشـهد فيهـا تقريبـا

يـة لكي يكتمـل هذا 
ّ

ـه ال تـزال هنـاك بعـض المراحـل المتبق
ّ
أن

ـى اللحظـة 
ّ
قـت حت

ّ
االنتصـار، لكـّن حجـم االنتصـارات التـي تحق

 فـي المراحـل 
ً
نـا حالّيـا

ّ
هائـل بحيـث يمكننـا أن نقـول بجـرأة أن

األخيـرة لألزمـة السـورية. هـذه الفرصـة اآلن فـي لحظـة 

تحقيـق انتصـارات عظيمـة.

تطوير العالقة االستراتيجّية بين البلدين

هـذه الزيارة هـي من ناحيـة زيارة التقـاء لألطـراف المنتصرة 

فـي األزمـة السـورّية، ومـن ناحيـة أخـرى لهـذه الزيـارة ُبعـٌد 

ـد اسـتمرار العالقـة 
ّ
آخـر فـي غايـة األهمّيـة وهـو أن تؤك

هـا سـوف تسـتمّر رغـم كّل 
ّ
االسـتراتيجّية بيـن البلديـن وأن

الضغوط التي تمارسـها أمريكا وإسـرائيل والعالـم الغربي 

وبعـض البلـدان العربّيـة علـى الحكومـة السـورية لتدفـع 

الحكومة السـورية إلى تقليل مسـتوى تعاونها مع إيـران، 

خاّصـة فيمـا يخـّص قضّيـة تواجـد المستشـارين العسـكرّيين 
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نقّدم هذا العدد إلى أرواح شهداء اليمن

»إن مـا تقـوم بـه الدولـة السـعودية اليـوم فـي اليمـن، يضاهـي بالكامـل مـا قـام بـه 

الصهانيـة فـي غـزة. وينطـوي عملهـم هـذا علـى جانبيـن: األول أنـه جريمـة وإبـادة 

بشـرية وباإلمكان مالحقتها على الصعيـد الدولي. فإنهـم يقتلون األطفـال، ويهدمون 

البيـوت، ويدّمرون البنـى التحتية، ويسـحقون الخيرات الوطنيـة، وهذا يعـّد جريمة كبرى. 

)والثانـي( هـو أّن السـعوديين سـيتضررون ويتكّبـدون الخسـائر فـي هـذه القضيـة، وال 

اإلمـام الخامنئـي 2015/4/9  |     ».
ً
سـبيل لهـم إلـى النصـر أبـدا

بمناسبة ذكرى هجوم السعودية على اليمن في 2015/3/25

االستقالل إنجاز عظيم..

الحصـول علـى االسـتقالل الحقيقـي، هـذا 

كان أهم شعار في الثورة.. وحصلت عليه، 

 مازالـت تحافـظ عليـه، 
ً
وبعـد أربعيـن عامـا

وهـذا مـن أعظـم اإلنجـازات. الذين يديـرون 

اقتصاديـة،   
ً
أوضاعـا ويعالجـون   ،

ً
دوال

ويعرفـون مـا هـي الضغـوط فـي العالـم، 

والبنك الدولي، وصنـدوق النقـد الدولي، 

والمجتمـع  الدولـي،  األمـن  ومجلـس 

الدولـي، والواليـات المتحـدة األميركيـة، 

دولـة  تبقـى  أن  يعنـي  مـاذا  يعرفـون 

 قرارها مسـتقل؛ تحافظ على 
ً
أربعين عامـا

اسـتقاللها علـى سـيادتها علـى قرارهـا 

االسـتراتيجي علـى قرارهـا الداخلـي. هي 

تفعـل مـا تريـد ومـا تشـاء ومـا ينسـجم مع 

مصالحهـا، وترفـض أن ُيملـي عليهـا أحـد 

 أو سياسة أو استراتيجية أو ما شاكل. 
ً
قرارا

هذا بحد ذاته إنجاز عظيم، وبقاؤه أربعون 

السـيد حسـن نصـر اللـه   إنجـاز أعظم.
ً
عامـا

2019/2/6

ـع إلـى بيـان اإلمـام الخامنئـي الـذي صـدر منـذ 
ّ
ينبغـي التطل

حوالـي الشـهر فـي أجـواء الذكـرى األربعيـن النتصـار الثـورة 

ل فـي الحقيقـة "خطـة 
ّ
اإلسـالمية فـي إيـران علـى أنـه يشـك

فـي  بالتغييـر  ويطالـب  بالحرّيـة  ينـادي  مـن  لجميـع  سـير" 

العالـم ويسـعى إلرسـاء نظـام حديـث وللتصـدي للحـركات 

الفاسـدة والظالمـة التـي تحكـم العالـم. هـي خطـة تتضّمـن 

مقّدمـة وخاتمـة. بيـان ُيسـتهّل باسـتعراض دقيـق وجامـع 

الثـورة  تلـك  إيـران،  فـي  اإلسـالمية  الجمهوريـة  لنجاحـات 

اإلسـالمية التـي عملـت القـوى العالميـة علـى إبادتهـا منـذ 

 بالقضـاء عليهـا خـالل األيـام التـي 
ً
البدايـة وكانـت تِعـد أيضـا

 علـى انتصارهـا. لكـّن قائد 
ً
سـبقت مهرجـان مـرور أربعيـن عامـا

هـذه الثـورة يتحـّدث اآلن حـول األيـام الصعبـة لكـن الطافحـة 

 فـي أّن سـماحته 
ّ

بالفخـر ويرسـم اآلفـاق اآلتيـة بأمـل. ال شـك

اعتبـر أّن البيـان موّجـه بشـكل أساسـي لمـن تنعقـد عليهـم 

اليوم آمال شـعوبهم. فاإلمام الخامنئي بنظرته الواقعّية 

لون المحـّرك الذي 
ّ
والمفعمـة باألمل يعتبـر أّن الشـباب يشـك

البلـدان اإلسـالمية حيـث  المجتمعـات وخاّصـة  كافـة  ُيسـّير 

أنهم يحملون اليوم رسـالة رفع مسـتوى وعي شـعوبهم، 

بعـدت عـن الحقائـق علـى مـدى أعـوام 
ُ
تلـك الشـعوب التـي أ

هـا 
ّ
لكن الخارجـي،  االسـتعمار  أو  ـي 

ّ
المحل االسـتبداد  نتيجـة 

اليـوم فـي كنـف "نهضـة الصحـوة اإلسـالمية المرتكـزة علـى 

نهج المقاومـة" التي ال شـك فـي أنها تنبع بشـكل مباشـر أو 

غيـر مباشـر مـن الثـورة اإلسـالمية فـي إيـران، تتجـه نحـو طـرح 

خطـة جديـدة فـي منطقـة غـرب آسـيا.

بقيـادة  العالمـي  االسـتكبار  كان  منطقـة  فـي  ذلـك  يتـّم 

أمريـكا والصهاينـة يتفـّردون فـي الحكـم عليهـا ويرسـمون 

مكانـة  أن  إلـى  االلتفـات  ينبغـي   
ً
طبعـا المخططـات.  لهـا 

الثـورة اإلسـالمية اليـوم تنطـوي علـى عالقـة متبادلـة مـع 

المقاومـة اإلسـالمية ومجاهـدي هـذه الجبهة؛ فمـن جهة 

تحّولـت هـذه الثـورة إلـى ملهـم لهـم ومـن جهـة أخـرى 

الثـورة  والمجاهديـن  والشـجعان  الغيـارى  الشـباب  حـرس 

ومبادئهـا السـامية والعالميـة. لكـن المسـار ال ينتهـي هنـا، 

فـاآلن هو زمـن خطـوة جديـدة فـي هـذا المسـار الصعـب لكن 

ـص إن شـاء 
ّ
الواضـح والجلـي الـذي سـيختتم بظهـور المخل

اللـه وسـيعقب طـّي هـذا المسـار "تنّعـم بالدهـم بالحرّيـة 

المسـلمين  الشـباب  علـى  ينبغـي  والتقـّدم واالسـتقالل". 

فـر 
ُ
الغيـارى فـي هـذا المسـار  أن ال يخشـوا سـلطة عالـم الك

مـن خـالل تنميـة األخـالق والفضائـل واالرتـكاز لتعاليمهـم 

الدينيـة وبـذل الجهـود مـن أجـل تحصيـل العلـم واكتسـاب 

العلوم المعاصـرة وأن يملكـوا الهواجـس والهمـم العالية 

مـن أجـل أن يبسـطوا المنهجّيـة اإلسـالمية والثوريـة علـى 

بنمـط  التلـّوث  اجتنـاب  خـالل  مـن  ومجتمعاتهـم  حياتهـم 

العيـش المسـتورد مـن العالـم الغربـي. 

ينبغـي علـى الشـباب الذيـن يتحّملـون مسـؤولياتهم وعبـر 

خاصـة  وعميـق  دقيـق  بشـكل  المعاصـر  التاريـخ  مطالعـة 

مسـار التحوالت في منطقة غرب آسـيا االسـتراتيجية، والتي 

عّبـر عنهـا العديـد مـن الخبـراء بقلـب الكـرة األرضّيـة، فعليهـم 

والثـروات  القـوة  معاقـل  مخطـط  علـى  االطـالع  بدايـة 

المشـؤوم منـذ قـرن الرامـي إلـى احتـالل قبلـة المسـلمين 

وفهـم  صهيونيـة  سـرطانية  غـّدة  وتأسـيس  األولـى 

حقيقـة منشـأ كل مـا حـّل خـالل العقـود المعاصـرة بمنطقتنـا 

يسـتوعب  أن   
ً
ثانيـا كامـل؛  بشـكل  المظلومـة  وشـعوبها 

بشـكل كامـل مسـار التحـول العالمـي مـن نظـام بقطبيـن 

إلـى نظـام األقطـاب الثالثـة، وأن يفهـم حادثـة زوال االتحـاد 

ل مواجهـة أساسـية 
ّ
السـوفيتي وخطـاب الشـيوعية وتشـك

بيـن االسـالم واالسـتكبار، والتـي هـي منطلـق للعديـد مـن 

التحـوالت الالحقـة مـن خـالل التطلـع إلـى اصطفـاف القـوى 

العالـم.  فـي 

الشـباب المسـلمون ومـن خـالل فهـم هـذه المراحـل بشـكل 

لـوا بشـكل 
ّ
صحيـح، سـيقدرون فـي الخطـوة الثالثـة أن يحل

مفّصـل ودقيـق ظـروف مجتمعاتهـم المعاصـرة. فـي عصـٍر 

تقوم فيـه "بعض الحكومـات العربيـة باتخاذ مواقـف عدائية 

ـق ومجاملـة األعـداء" وهـذا مـا جعـل مـن 
ّ
مـن إخوتهـا والتمل

 "أعـداء لشـعوبهم".
ً
هـؤالء الحـكام المسـلمين ظاهرّيـا

هـذا  خضـّم  فـي  اإلسـالمية  البلـدان  شـباب  علـى  ينبغـي 

تجربـة  وضـع  والتعقيـدات  بالمصاعـب  المحفـوف  المسـار 

 نصـب 
ً
أربعيـن عامـا الثمينـة علـى مـدى  الشـعب اإليرانـي 

بقيـادة  وثـق  الـذي  الشـعب  أذهانهـم،  وفـي  أعينهـم 

رجـل سـماوي وعقـد اآلمـال علـى الوعـود اإللهيـة وقطـع 

 بمسـتقبل نّير وهـو اليـوم قد فرض نفسـه 
ً
 أمـال

ً
 صعبـا

ً
مسـارا

كحقيقـة غيـر قابلـة لإلنـكار علـى القـوى العالميـة المتآمـرة 

ة والتقـّدم.
ّ

العـز ويقـف علـى قمـم 

شهداؤنا

نهج املقــــــــاومة

خطة سير طالب التغيير والتحول

أيام العبادة وفرصة التقّرب
»يمثـــل شـــهر رجـــب فرصـــة للتقـــرب إلـــى 

القيـــم اإللهيـــة والتقـــرب إلـــى البـــاري 

تقدســـت أســـماؤه وبنـــاء الـــذات. وهـــذه 

كلهـــا فرصـــة، وكل فرصـــة نعمـــة، وكل 

نعمـــة تحتـــاج إلـــى شـــكر. وشـــهر رجـــب 

نعمـــة مـــن هـــذه النعـــم، ويليـــه شـــهر 

شـــعبان وهـــو كذلـــك نعمـــة أخـــرى، وهـــذان 

لـــون وأربـــاب  الشـــهران بحســـب مـــا يـــراه الكمَّ

مقدمـــة  الن 
ّ
يشـــك والمعنـــى  التوحيـــد 

لشـــهر رمضـــان، وشـــهر رمضـــان شـــهر 

العـــروج والمعـــراج.« اإلمـــام الخامنئـــي 

2015/4/26

»ال ينبغـــي االســـتخفاف بأيـــام العبـــادة 

هـــذه، وهـــي أيـــام شـــهري رجـــب وشـــعبان، 

واألســـمى منهـــا أيـــام شـــهر رمضـــان. فـــإن 

أردنـــا الســـير باقتـــدار فـــي مياديـــن الحيـــاة 

والصـــراط  المســـتقيم  الطريـــق  علـــى 

نـــا عليـــه اإلســـالم، البـــّد 
ّ
القويـــم الـــذي دل

لنـــا مـــن توطيـــد عالقتنـــا بالمبـــدأ األعلـــى 

وبالبـــاري جـــّل وعلـــى، وهـــذه العالقـــة 

تتحقـــق بالدعـــاء والصـــالة وتـــرك الذنـــوب.«  

 اإلمـــام الخامنئـــي 2008/7/17

شرح نقاط هاّمة من بيان اإلمام الخامنئي االستراتيجي الموّجه 
إلى الشباب في الذكرى السنوية األربعين النتصار الثورة اإلسالمية
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ل إحـدى 
ّ
، الـذي يشـك

ً
اإليرانّييـن فـي سـوريا وحـزب اللـه أيضـا

المواضيـع المثيـرة للجـدل بالنسـبة للغـرب والعالـم العربـي 

ـه ورغـم كّل هـذه 
ّ
 نـرى أّن هـذه الزيـارة تثبـت أن

ً
وإسـرائيل. أيضـا

الضغوط فإّن الحكومة السورية ورئيس جمهورّيتها يعتقدان 

بـأّن هـذه العالقـة االسـتراتيجية ال ينبغـي أن ال تتراجـع فقـط 

بـل ينبغـي تطويرهـا ألّن هـذا االنتصـار كان ثمـرة هـذه العالقـة 

االسـتراتيجّية.

هذه النقطة تحوز بالمطلق على أهمّية كبيرة، ففي الحقيقة 

أراد السـّيد بشـار األسـد مـن خـالل زيارتـه هـذه التأكيـد علـى 

أّن العالقـات االسـتراتيجّية بيـن إيـران وسـوريا ليسـت عالقـات 

ـع إلـى 
ّ
ـه ومـع التطل

ّ
ضعفهـا الضغـوط الخارجّيـة بـل يبـدو أن

ُ
ت

التحـّوالت السياسـّية فـي المشـهد السـوري فـإّن الحكومـة 

بإيـران،  عالقتهـا  أهمّيـة  يـوم  بعـد   
ً
يومـا تكتشـف  السـورية 

فإضافـة إلـى االنتصـارات العسـكرّية هـي تـرى نفسـها بحاجـة 

 لهذه العالقة االستراتيجية في الميادين العملّية وضمن 
ً
أيضا

العملّيـة السياسـّية.هذا مـا جعلنـا نـرى أّن انعـكاس خبـر هـذه 

 على المسـتوى العالمي وقد خّصصت قنوات 
ً
الزيارة كان كبيرا

تلفازيـة عديـدة برامـج خاّصـة بتحليـل هـذه الزيـارة وتداعياتهـا، 

وحتـى بعـد انقضـاء ٢٤ أو ٤٨ سـاعة علـى الزيـارة كنـا ال نـزال نـرى 

أّن العديـد مـن القنـوات التلفازّيـة تتطـّرق إلـى هـذه الزيـارة 

وتداعياتهـا. 

النقطة األخرى فيما يخّص هذه الزيارة هي أّن كيفّية استقبال 

اإلمـام الخامنئـي للسـّيد بشـار األسـد كانـت ودّيـة للغايـة وقـد 

عانقه من أعماق القلـب وهذا ما يثبت حقيقـة أّن العالقات بين 

ـت المسـتوى االسـتراتيجي والعالقـات أخوّيـة 
ّ
البلديـن قـد تخط

للغايـة ووطيـدة وال تشـوبها شـائبة، وفي الحقيقـة فـإّن إيران 

 لها .
ً
تعتبر انتصـار سـوريا انتصـارا

دور قيادة الّرئيس بشار األسد في انتصار سوريا

مـن النقـاط الهاّمـة فـي هـذه الزيـارة أّن اإلمـام الخامنئـي 

إضافـة إلشـارته إلـى صمـود ومقاومـة وشـهامة الحكومـة 

ق هـذا االنتصار العظيم، 
ّ

والشـعب السـوري ودورهم في تحق

أشـار بشـكل خـاّص إلـى دور السـّيد بشـار األسـد ومقاومتـه 

وشـهامته، وفي الحقيقـة لقد اعتبـر سـماحته أّن هـذا االنتصار 

 لصمـود الرئيـس األسـد. مـن الجديـر هنـا أن أذكـر 
ً
مديـٌن أيضـا

 أو نموذجين حـول هذا األمر لنـدرك أهمّية الـدور الذي 
ً
نموذجا

يلعبـه قـادة أّي بلـد فيمـا يخـّص اسـتمرار صمـود الشـعب.

ـع بأهمّيـة كبيـرة هـو أّن اإلمـام 
ّ
الموضـوع اآلخـر الـذي يتمت

سـوريا  صمـود  أّن  إلـى  اللقـاء  هـذا  فـي  أشـار  الخامنئـي 

ـب السـّيد بشـار 
ّ

ومقاومتهـا لهـذه المؤامـرة أّدت إلـى أن ُيلق

 لـم يعـودوا 
ً
األسـد ببطـل العالـم العربـي، واألعـداء اليـوم أيضـا

يتحّدثـون حـول أّن النظـام يجـب أن يسـقط وأّن الرئيـس األسـد 

يجـب أن يتنّحـى. األمـر اآلن يدور حـول كيف يمكنهم المحافظة 

حة فـي مناطـق مثـل إدلـب. إذا 
ّ
علـى بقّيـة الجماعـات المسـل

أجرينا هـذه المقارنة مع شـخصّيات من أمثـال بن علي الـذي فّر 

طيح به بكّل سـهولة وآخرين فسـوف 
ُ
من بلده أو مبـارك الذي أ

نسـتنتج أّن بشـار األسـد كوالـده حافـظ األسـد يمتلـك شـخصّية 

قوّية للغاية وهـو قد تحـّول اآلن إلـى بطل في العالـم العربي 

اسـتطاع إحبـاط مؤامـرة دعمتهـا ١٠٥ دول .

تقوية محور المقاومة بأكمله

أّن  إلـى   
ً
أيضـا أشـار  الخامنئـي  اإلمـام  فـإّن  أخـرى  مـن جهـة 

مقاومتـه أّدت إلـى تقويـة محـور المقاومـة، أي أّن التأثيـر لـم 

ينحصـر بسـوريا ومكانتهـا بـل كان التأثيـر علـى محـور المقاومـة 

ككّل رغـم أّن هـذا المحـور أثبـت فعاليتـه فـي مواجهـة هـذه 

ـل أعضـاء هـذا المحـور فـي هـذه األزمـة 
ّ

المؤامـرة وقـد تدخ

وصمـدوا بوجـه هـذه المؤامـرة وتصـّدوا لهـا. 

لكـن فـي األسـاس وألّن سـوريا قـد صمـدت وانتصـرت فـإّن محـور 

المقاومة هو الذي انتصر وأثبت مّرة أخرى أّن كّل المحاور التي 

ل مـن أجـل مواجهـة هـذا المحـور، وكانـوا يطلقـون 
ّ
كانـت تتشـك

عليهـا أسـماء مثـل: محـور االعتـدال أو محـور البلـدان الغربّيـة 

والعربّيـة واالئتالفـات الّدوليـة، جميعهـا ُهزمـت أمـام محـور 

المقاومة. لذلك فإّن انتصار سوريا هو انتصاٌر لمحور المقاومة 

 انتصـار لسـوريا.
ً
وانتصـار محـور المقاومـة هـو أيضـا

رسالة جدّية لإلسرائيلّيين

ـع باألهمّيـة هـي أن زيـارة الّرئيـس 
ّ
النقطـة األخـرى التـي تتمت

بيـل زيـارة نتنياهـو إلـى موسـكو 
ُ

بشـار األسـد إلـى إيـران جـاءت ق

والتقائـه ببوتيـن. هـذا التوقيـت يظهـر أّن هـذا اللقـاء يحمـل 

 للبلـدان األخـرى صاحبـة التأثيـر 
ً
رسـالة جدّيـة لإلسـرائيلّيين وأيضـا

 أّن يتوهمـوا بـأن 
ً
فـي األزمـة السـورّية وال ينبغـي عليهـم أبـدا

سـوريا سـترضخ لضغـوط المطالبيـن بخـروج القـّوات اإليرانّيـة من 

مـا زادت 
ّ
ه كل

ّ
سـوريا. عالقة البلدين عالقة عميقة والالفت هـو أن

الضغوط أّدى ذلك إلى تطوير العالقات بين البلدين أكثر فأكثر.

أسمى ميزة يمتاز بها أمير المؤمنين لعصرنا العاضر
»شــخصية أمير المؤمنين منذ الوالدة وحتی الشهادة كانت طوال هذه المراحل شخصية اســتثنائية. فإن والدته في جوف  تأريخ اإلسالم يف فكر الويل

 لله ومعرفة 
ً
 وصبرا

ً
الكعبة وشهادته في المسجد ومحراب العبادة. وبين هاتين المحطتين كانت حياة اإلمام بأسرها جهادا

وبصيرة وحركة في ســبيل نيل مرضــاة الله. ففي بدايــة طفولته وضعت يــد التدبير اإللهي علــي بن أبي طالــب في أحضان 

الرسول. وحينما نزل الوحي علی النبي، كان هو الوحيد إلی جانب الرســول في غار حراء وفي تلك اللحظات الحساسة. وقد 

آمن بالرسول في عهد طفولته، وصلی خلفه، وجاهد معه، وضحی من أجله، وبذل قصارى جهده طيلة حياته إلقامة الحق 

وإقامة دين الله وصيانة اإلسالم. ولقد كانت حياة اإلمام زاخرة بالدروس. وإن أفضل ما يشهده اإلنسان من بين سلوكه )ع(  وأسمى 

هذه الخصال بالنسبة لحاضرنا هو حالة منح البصيرة للذين يحتاجون إلی البصيرة؛ أي إنارة األجواء.«    اإلمام الخامنئي 2010/6/26 

الحرب على اليمن 

 26 فـي  الغاشـمة  الحـرب  هـذه  بـدأت 

ت السـعودية 
ّ
مارس/آذار 2015، عندما شـن

الحـزم"  "عاصفـة  عنـوان  تحـت  عدوانهـا 

بمشاركة عدد من الدول العربية وبذريعة 

إعادة الرئيس المسـتقيل والهارب عبدربه 

 باقتالع 
ً
منصـور هـادي إلـى السـلطة، أمـال

حركـة أنصـار اللـه اليمنيـة وحلفائهـا فـي 

بضعة أسـابيع، والسـيطرة على العاصمة 

صنعـاء، غيـر أن األسـابيع امتـدت لسـنوات 

باتـت تبعاتهـا  التـي  الحـرب  حسـم 
ُ
ت ولـم 

 
ً
 وتنهكهـا اقتصاديـا

ً
تطـارد الريـاض دوليـا

.
ً
عسـكريا وتسـتنزفها 

»الشـعب اليمنـي اليـوم شـعٌب مظلـوم، 

وال يوجـد ظلـم أعلـى مـن هـذا الظلـم. 

شـهر  وفـي  الحـرام،  الشـهر  ففـي 

رجـب الـذي هـو مـن األشـهر الحـرم، كان 

 إذا حـّل عليهم 
ً
المشـركون في مكة أيضـا

واألقبـح  الحـرب،  عـن  ـوا 
ّ
تخل الشـهر  هـذا 

واألسـوء مـن مكـة فـي ذلـك اليـوم، هـم 

أنـاٌس فـي هـذا اليـوم وفـي شـهر رجـب 

والشـهر الحـرام أخـذوا يجّرعـون العوائـل 

اليمنية كاسـات المصائب والمحـن، وراحت 

تقصف طائراتهم خالل اليوم والليلة مئة 

أو مئتـي مرة نقطـة واحـدة بذرائـع واهية 

وحجـج باطلـة ومدعيـات كاذبـة.« 

اإلمام الخامنئي 2015/5/16

 ،1980 أبريل/نيسـان  مـن  التاسـع  فـي 

وبعـد خمسـة أشـهر مـن اقتحـام السـفارة 

مـن  عـدٍد  يـد  علـى  إيـران  فـي  األمريكيـة 

طـالب الجامعـات، أصـدر الرئيـس األمريكـي 

 بقطـع العالقات 
ً
يومذاك، جيمي كارتـر، أمرا

الجمهوريـة  مـع  والتجاريـة  السياسـية 

إيـران. فـي  اإلسـالمية 

وعلـى أثرهـا أصـدر اإلمـام الخمينـي )ره( 

 قـال فيـه: »إذا كان كارتـر قـد فعل طيلة 
ً
بيانـا

ه 
ّ
 فقط يمكن أن يوصف بأن

ً
 واحدا

ً
عمره عمال

كان لخيـر المظلـوم وصالحـه، فهـو قطـع 

هـذه. « العالقـة 

»واحدة مـن سياسـاتنا الرئيسـية هي قطع 

العالقة مع أمريكا... فإن العالقة السياسية 

 ألنهـا ال 
ً
مـع أمريـكا مضـرة لنـا، وذلـك أوال

تحـّد مـن الخطـر األمريكـي... فـإن العالقـة 

السـلطوية  النزعـة  خطـر  علـى  تقضـي  ال 

وجـود  ألن   
ً
وثانيـا قـوة.  أليـة  الجنونيـة 

ومازالـت  كانـت  األمريكييـن  مـع  العالقـات 

وسـيلة للتغلغـل بيـن الطبقـات المسـتعدة 

اإلمام  للعمالة واالرتـزاق فـي ذلـك البلـد.« 

قطع العالقات السياسية 
بين إيران وأمريكا

کلمـــــــــتنا

زیارة االنتصار
تحليل رسائل لقاء اإلمام الخامنئي التاريخي برئيس الجمهورية العربية السورية في طهران
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لقـد حظـي اإلنسـان فـي هـذه األشـهر الثالثـة 

كثيـرة.  ببـركات   - ورمضـان  وشـعبان  رجـب   -

وبطبيعة الحال يعتبر المبعث النبوي الشريف 

مبـدأ جميـع هـذه البـركات. ففـي شـهر رجـب 

توجد ذكـرى المبعث النبـوي العظيـم ووالدة 

اإلمام علي بن أبـي طالب )ع( وعـدد من األئمة 

اآلخريـن. ويضـم شـهر شـعبان والدة اإلمـام 

الحسين سيد الشهداء )ع( ووالدة صاحب األمر 

)عج(. وفي شـهر رمضان المبـارك نـزول القرآن 

على القلب الطاهر للرسـول األعظم )ص(. وإن 

األلسن والعقول واألفكار لتعجز عن استيعاب 

كرامـة هـذه األشـهر الثالثـة. وال شـك أن مـن 

الـواردة  األدعيـة  األشـهر هـي  هـذه  بـركات 

فيهـا. اإلمـام الخمينـي )ره(: 1983/5/28

خط اإلمام

الثورة اإلسالمية:

وأکثرهــا  الحدیــث  العصــر  فــي  الثــورات  أکبــر   

شعبّیة.

 زاخرة 
ً
ورة الوحیــدة التي أمضت أربعین عامــا

ّ
 الث

بالمفاخر واألمجاد من دون خیانة لمبادئها.

هــا عطوفــة ومتســامحة بــل 
ّ
 ثــورة قوّيــة، لکن

اکة للدمــاء، وفي 
ّ

 ســف
ً
مظلومــة. لــم تکــن يومــا

الوقت ذاته لم تكن منفعلة وال مترّددة.

 تتمتــع بالمرونــة ومســتعّدة لتصحیــح أخطائها 

ها ال تتقبل االستئناف وليست منفعلة.
ّ
لکن

 بین الغلیــان الثــوري والنظام 
ً
 لن تشــهد تضــادا

السیاســي واالجتماعــي، وســتبقی تدافــع إلی 

األبد عن نظریة النظام الثوري.

هــا متجــذّرة 
ّ
 شــعاراتها العالميــة لــن تمــوت، ألن

في فطرة اإلنسان وفي جمیع العصور.

المنجزات: 
 التحول نحو السیادة الشعبیة

 إدخال عنصر اإلرادة الوطنیة في صلب إدارة البالد

 الدفع بالشباب إلى قلب الميادين وإدخالهم في ميدان اإلدارة

 روحّية »نحن قادرون« لدى الجميع
ّ

 بث

النتائج: 
حفظ استقرار البالد وتحقيق معجزة االنتصار

تحريك عجلة تطوير البالد في كافة المیادین العلمية والتقنية

 رفــع نســبة المشــارکة الشــعبّیة فــي القضایــا السیاســّیة إلــی الــذروة، وزيــادة اإلقبــال علــى األنشــطة 

االجتماعیة والخيرية

 رفع مستوی التفكير السیاسي ألبناء الشعب ونظرتهم للقضایا الدولّیة بنحو مذهل

ة العدالة في توزیع خیرات البالد العامة 
ّ

 ترجيح کف

 الرفع من مستوی المعنویة واألخالق في أجواء المجتمع

 تكريس نموذج الصمود المهیب بوجه العتاة والمستکبرین في العالم

التوصيات: 
نّموا في نفوسكم وفي نفوس اآلخرين غرسات األمل بالمستقبل، وانبذوا الخوف واليأس. هذا جهادكم األّول واألهّم.

1- العلم والبحث العلمي: 
الســير في هــذا الــدرب بمزيد من الشــعور بالمســؤولية 

.
ً
 جهاديا

ً
واعتباره عمال

2- المعنوية واألخالق: 
ال يمكن للحكومات تحقيقهــا عن طريق القــوة القهرية، 

إنما عليها:

- التحلي بالسلوكيات األخالقية والمعنوية

- تهيئة األرضية إلشاعة المعنوية واألخالق وترويجها في 

المجتمع

- محاربــة المؤّسســات المعاديــة للمعنويــة واألخــالق 

بأسلوب معقول

3- االقتصاد: 
إعــداد خطــط تنفيذيــة لــكّل جانــب مــن جوانــب االقتصــاد 

المقــاوم، ومتابعتــه وتطبيقه باقتدار ونشــاط وشــعور 

بالمسؤولية من قبل الحكومات.

4- العدالة ومكافحة الفساد:
- على األجهزة الرقابّية والحكومية مكافحة انعقاد نطف 

الفساد ونمّوها بحزم.

 مــن أجــل 
ً
- ينبغــي لقلــوب المســؤولين أن تخفــق دومــا

رفع الحرمــان، وتخاف أشــّد الخوف من الفــوارق الطبقية 

العميقة. 

5- االستقالل والحرية:
 حكومة الجمهورية اإلسالمية، 

ً
- على الجميع، وخصوصا

حماية هذا اإلنجاز بكّل كيانهم.

- يجــب أن ال يؤخذ االســتقالل بمعنــى حصر سياســة البالد 

واقتصادها داخل حدودها، وال ينبغي تفسير الحرية بشكل 

متعارض مع األخالق والقانون والقيم اإللهّية والحقوق 

العاّمة.

6- العــزة الوطنيــة والعالقــات الخارجيــة وتحديــد األطــر 
والحدود مع العدّو: 

على حكومة الجمهورية اإلسالمية:

- الحفاظ على الحدود الفاصلة بينها وبين االستكبار بدقة

- عدم التراجع عن القيم الثورية والوطنية خطوة واحدة

- معالجة مشكالتها الممكنة الحّل معهم بطريقة حكيمة 

وفق المصالح ومن منطلق ثوري

7- نمط الحياة: 
جهود الغرب لترويج نمط الحياة الغربي وإشاعته، قد عّرض 

بالدنا وشعبنا ألضرار أخالقية واقتصادية ودينية وسياسية 

.
ً
 وواعيا

ً
 شامال

ً
ال تعّوض، ومواجهتها تتطلب جهادا

اعرفوا قدر أنفسكم وجّدوا السير نحو المستقبل بحول الله وقوته واصنعوا المالحم.

ائي، إّن السنوات والعقود المقبلة هي عقودکم، وأنتم 
ّ

أعز

قّربوها 
ُ
من یجب أن تحموا ثورتکم بخبراتکم واندفاعكم وت

مهما أمکــن من هدفهــا الکبیــر، أال وهو إیجــاد الحضارة 

اإلســالمّیة الحدیثــة واالســتعداد لبــزوغ شــمس الولّي 

األعظم )أرواحنا فداه(.

مراجعة لبيان الخطوة 
الثانية للثورة اإلسالمية


