
 

 

  وجوب المحافظة على عزة الجمهورية اإلسالمية
  طهران: المكان

  .م٢١/٩/٢٠١٧.  هـ٣٠/١٢/١٤٣٨.   ش٣٠/٦/١٣٩٦ :ناالزم
  رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة: الحضور
   مجلس خبراء القيادة الدورياجتماع: المناسبة

  
ـــوء مخططـــاتهم فـــي منطقـــة غـــرب آســـيا بالفـــشل بـــسبب حـــضور ـــة األمريكيـــون غاضـــبون مـــن ب  الجمهوري

  ّاإلسالمية المؤثر
   

 لقاء قائد الثورة اإلسالمية اإلمـام الـسيد علـي الخـامنئي بـرئيس ٢١/٩/٢٠١٧شهد صباح يوم الخميس 
وخــالل هــذا اللقــاء اعتبــر ســماحة قائــد الثــورة . وأعــضاء مجلــس خبــراء القيــادة فــي الجمهوريــة اإلســالمية

  دة كلمة تنم عن الغضب والخيبة  اإلسالمية كلمة الرئيس األمريكي في األمم المتح
        

  )١(بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  .الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية اهللا في األرضين

ًمرحبـــا بكـــم كثيـــرا أيهـــا اإلخـــوة األعـــزاء والـــسادة المحترمـــون بـــراء مـــن إن اللقـــاء بكـــم أيهـــا الـــسادة الخ. ً
التــأثير الــذي تتركونــه فــي المنــاخ االجتمــاعي الــذي تعيــشون فيــه، . اللقــاءات المحببــة والطيبــة بالنــسبة لنــا

والتأثير الذي يتركه هذا االجتماع الشريف العزيز في مجمل هيكليـة النظـام، كلهـا نقـاط مهمـة ونتمنـى أن 
ّيكون مـا فكرتم وتـأملتم فيـه ومـا قلتمـوه ومـا أردتمـوه ومـا بـا درتم مـن أجلـه، نتمنـى أن يكـون إن شـاء اهللا ّـ

  .ًمشموال باللطف والمدد اإللهيين، وأن يبلغ نتائجه إن شاء اهللا
ّنشكر سماحة الشيخ جنتي وسماحة السيد الشاهرودي كثيرا على كلمتيهما، فقد قدما كلمتين مفيدتين،  ً

ًطبع كنـت قـد اطلعـت سـابقا علـى بال. ّوعرفانا في هذه الجلسة على أجواء المجلس خالل أيام االجتماع
ًتطـرق الـسادة لمواضـيع وقـضايا مهمـة جـديرة باالهتمـام حقـا. تقرير في هذا الخصوص  . ولنـذكر المرحـوم

الــشيخ معــصومي، ســماحة الحــاج الــشيخ علــي أصــغر معــصومي رحمــة اهللا عليــه، فقــد كــان مــن أصــدقائنا 
 يشأ هو نفسه أن ينضم للمجلس في دورته ولم. القدامى، وكان عضو مجلس خبراء القيادة لعدة دورات

، ونتمنــى أن )٢(ًاألخيـرة هـذه، فقـد كـان مريـضا وغيـر قـادر علــى العمـل، وانتقـل إلـى رحمـة اهللا قبـل أيـام 
  .تشمله الرحمة واللطف اإللهيان إن شاء اهللا

محــرم شـــهر اإلمــام الحـــسين؛ شــهر الجهـــاد، وشــهر اإلخـــالص، وشــهر الوفـــاء، وشــهر التـــضحية، وشـــهر 
إنه شهر كل تلك القـيم التـي تجلـت وتبلـورت فـي وجـود سـيد الـشهداء سـالم اهللا . الهتمام بحفظ الدينا

  .عليه
أشــار الــسيدان ســماحة الــشيخ جنتــي وســماحة الــسيد الــشاهرودي إلــى مناســبة محــرم، وهــي مناســبة علــى 

القــيم التــي إنــه شــهر كــل تلــك . محــرم شــهر اإلمــام الحــسين، إنــه شــهر حــسيني. جانــب كبيــر مــن األهميــة



 

 

شـهر الجهـاد، وشـهر اإلخـالص، وشـهر الوفـاء، . تجلت وتبلورت في وجود سيد الشهداء سالم اهللا عليه
إنــه . وشــهر التــضحية، وشــهر االهتمــام بحفــظ الــدين، ديــن اهللا، والمقاومــة بوجــه القــوى المعارضــة للــدين

ًمحـرم ومـا شـاكل، وحقـا إن الوجود المبارك لسيد الشهداء وأحداث عاشوراء و. تجسيد لكل هذه األمور
كمـا أن هـذه الحادثــة ازدادت . هـذا االعتقـاد صـحيح بــأن ثـورة سـيد الــشهداء هـي التـي حفظـت اإلســالم

ّحيوية وعظمة يوما بعد يـوم علـى مـر القـرون لقـد ازدادت مراسـم إحيـاء هـذه الحادثـة فـي الوقـت الـراهن . ً
ّ معارضون لتدين الناس كما هـم اليـوم ـ ازدادت بالمقارنة إلى ما قبل مائة سنة ـ حيث لم يكن في الماضي

إنه تيار يسير في العالم . هذا كله يدل على حقائق. هذا كله له معناه. ًاليوم حرارة وجاذبية وحماسا وسعة
ُبقيادة الحسين بن علي سالم اهللا عليه، وسوف يتقدم أكثر إن شاء اهللا، وسوف يكتب له الفتح والتوفيق 

  .يحل عقد الشعوب ومشكالتهمإن شاء اهللا، وسوف 
. إحدى النقـاط تتعلـق بهـذا المجلـس المحتـرم، مجلـس خبـراء القيـادة. أريد اإلشارة إلى نقطتين أو ثالث

ونقطــة أخــرى حــول أوضــاع المنطقــة . ًوالنقطــة األخــرى ـ وهــي نقطــة تكــررت تقريبــا ـ حــول شــؤون الــبالد
  .والعالم وعالقتها بنا وبالجمهورية اإلسالمية

ًنقطـــة األولـــى يجـــب القـــول إن هـــذا المجلـــس مجلـــس اســـتثنائي ومنقطـــع النظيـــر حقـــا مـــن حيـــث حـــول ال
أعتقـد أنـه يمكـن . التركيب ومن حيث الوظائف ومن حيث األداء خالل هذه األعوام الماضية وإلى اليـوم

عقد اآلمال على هذا المجلس لغـرض مهـم آخـر إلـى جانـب األعمـال ومهـام التـي قـام بهـا لحـد اآلن وال 
لـيس لـدينا بـين أجهزتنـا جهـاز يقـوم . وهو عبارة عن النظرة العامة االستراتيجية للثـورة ومـسار الثـورة. زالي

ًوهــي طبعــا مــن جملــة واجبــات القيــادة، وقــد جــرت المحاولــة للنهــوض بهــذه المهمــة فــي . بهــذه المهمــة
الـسلطات الـثالث . مـةًولكننـا ال نمتلـك جهـازا لهـذه المه. ّحدود اإلمكـان، رغـم النـواقص الموجـودة فـي

ًطبعـا هـم يجـب أن . مكلفة بإدارة البالد، ويجب عليها إدارة البالد، كل واحـدة فـي قطـاع مـا وبـشكل مـا
يــديروا الثــورة، وال شــك فــي هــذا، بيــد أن نظــرتهم بــشكل طبيعــي مركــزة علــى الــدرب الــذي يــسيرون فيــه، 

طـوال هـذه األعـوام الثمانيـة والثالثـين أو وهي على العموم ليست نظـرة عامـة واسـتراتيجية لمجمـل الثـورة 
  .األربعين الماضية، وعلى مدى عشرات السنين القادمة

يمكـن . فمـا معنـى هـذا؟ ألوضـح المـسألة أكثـر بعـض الـشيء. ّال بد من وجود مركز تكون له هذه النظـرة
ه الجماعـة تصور هيئة تفكير في مجلس خبراء القيادة هذا ـ والحمد هللا علـى أن أصـحاب الفكـر فـي هـذ

ًالمكونة من سـبعين أو ثمـانين شخـصا ليـسوا بالقالئـل ـ ولـتكن وظيفـة هـذه الهيئـة المفكـرة أن تلقـي نظـرة  ّ
لقد كان لهذه الثـورة أهـدافها وكانـت هنـاك حركـة انطلقـت . عامة على مسار الثورة منذ بدايتها وإلى اليوم

وبخـصوص أي األهـداف . مـن أيهـا اقتربنـا. لينظـروا ويـروا كـم اقتربنـا مـن هـذه األهـداف. نحو أهـداف مـا
وقــد تكــون هنــاك حــاالت . وبخــصوص أي األهــداف تقــدمنا إلــى األمــام. عانينــا مــن المراوحــة والتوقــف

ًسجلنا فيها تقدما نحو هدف ما في بدايات الثـورة لكننـا بعـد مـدة ال أننـا شـهدنا مراوحـة وتوقفـا وحـسب  ً
  .األموريجب أن نعرف هذه . بل وربما عدنا إلى الوراء

  



 

 

ْمعنـــى ال غربيـــة؛ أن ال ننجـــذب إلـــى الغـــرب وال نقـــع تحـــت تـــأثيره وال نتقبـــل الثقافـــة الغربيـــة، ويجـــب أن 
ــبالد والثقافــة مــن االمتــزاج بالثقافــة الغربيــة المنحطــة وأن ال نخــضع لتــأثير الغــرب مــن الناحيــة  نــشذب ال

  السياسية وال نكون تابعين لهم
عض األمـور، فيجـب أن نطـرح مطالباتنـا فـي هـذا الخـصوص وينبغـي وإذا شاهدنا مثل هذه الحاالت في ب

وطالما جرى الحديث عن مطالبات، كانت هناك في . أن يطرح هذا المجلس مطالباته على هذا األساس
نعم يجب أن يكون لمجلس الخبراء مطالباته من : كلمات السادة، وأشار السادة هنا، وسبق أن قلت أنا

يمكـــن تنظـــيم هـــذه المطالبـــات علـــى أســـاس هـــذه الدراســـة، يجـــب أن . لفـــةاألجهـــزة والمؤســـسات المخت
وال . لنفترض أن من عناوين هذه الثورة ال شرقية وال غربية. ًندرس، ولنفترض مثال بشأن األمور الموجودة

ْفما معنى ال غربية؟ معناها أن ال ننجذب إلى الغرب وال . يوجد اليوم شرق، ويوجد غرب بكل قوة وقدرة
ت تأثير الغـرب وال نتقبـل الثقافـة الغربيـة، ويجـب أن نـشذب الـبالد والثقافـة مـن االمتـزاج بالثقافـة نقع تح

ــالي. الغربيــة المنحطــة ال . معناهــا أن ال نخــضع لتــأثير الغــرب مــن الناحيــة الــسياسية. هــذا هــو معناهــا بالت
 معنـى ال غربيـة ـ وكـذلك ً.هـذا هـو معناهـا عمومـا. ال نكون مطيعين منقـادين للغـرب. نكون تابعين للغرب

أيـن هـو . ال شـرقية، بيـد أنـه ال يوجـد اليـوم شـرق ـ هـذا هـو معنـى ال غربيـة بالتـالي: الحـال بالنـسبة لـشعار
. للحكومـات األوربيـة ثقافـة وسياسـة وخارطـة طريـق طويلـة وعامــة. ًالغـرب؟ الغـرب هـو طبعـا أمريكـا وأوربـا

هـذا . فـسنا مـن الـسقوط فـي الـدرب الـذي يريـده الغـربنحن باعتبارنا جمهورية إسالمية يجب أن ننقـذ أن
فهل قمنا بهذا الواجب لحد اآلن أم ال؟ بأية نسبة قمنا به؟ وفي أي المواضـع والمـواطن . أحد الواجبات

ًقمنا بـه؟ وإذا لـم نقـم بـه فـي مـواطن معينـة فـأين تكمـن المـشكلة؟ طبقـا لتـشخيص تلـك المـشكلة يمكـن 
ي، وقـــد تكـــون مطلوبـــة مـــن .طـــرح المطالبـــات فـــي هـــذا المجلـــس ّـــ وقـــد تكـــون هـــذه المطالبـــة مطلوبـــة من

ًوقــد يكــون الحــرس الثــوري مطالبــا بهــا، وقــد يكــون . الحكومــة، وقــد تكــون الــسلطة القــضائية مطالبــة بهــا
  .ًكان هذا مثاال. يمكن طرح مطالبات على هذا األساس. ًمجلس الشورى مطالبا بها

وقـوة العملـة الوطنيـة . دار االقتـصادي مـن أركـان اقتـدار الـبالداالقت. أو لنفترض على الصعيد االقتصادي
ّمن العناصر األساسية التي تشكل االقتدار االقتصادي، بمعنى أن تكون للعملـة الوطنيـة قوتهـا، وأن تـوفر 

إذا وصـلنا بنـاء علـى سياسـات خاطئــة ـ سياســات . المـال والثـروة للمـواطنين ولمـن يمتلكـون هــذه العملـة
ة وقرارات خاطئة وحاالت عدم االهتمام وعدم االكتراث علـى اخـتالف أنواعهـا ـ إلـى وضـع تنفيذية خاطئ

ّيجـب أن نـشخص هـذه الحالـة. ًيهبط بقيمة العملة الوطنية يوما بعد يوم، فهذا رجوع إلى الـوراء ونطـرح . ُ
 ويمكــن أن تكــون هــذه المطالبــة مــن الحكومــة وقــد تكــون مــن مجلــس الــشورى،. علــى أساســها مطالبــات

ًوهلم جرا ّ.  
العدالـة معناهـا تقليـل المـسافات الفاصـلة . من األمور التي كانت مطروحة منذ مطلـع الثـورة قـضية العدالـة

وهـذه تختلـف عـن . بين الفقير والغني في البالد، ومكافحة الفقر، وتوزيع الثروة بشكل صحيح في البلد
. هـذا هـو رأي اإلسـالم. يون أو الـشيوعيوناألفكار الماركسية، وهي غير المساواة التي يطرحهـا االشـتراك

ال بمعنى أن نـسيطر علـى ثـروة األثريـاء ونريـد . والمصادر والوثائق اإلسالمية تؤيد وتؤكد كلها هذا المعنى
. أن نــسلبهم هــذه الثــروة، ال، بــل ينبغــي إدارة الــبالد بحيــث تقــل الفــوارق والمــسافات بــين الفقيــر والغنــي



 

 

وهـذا هـو المعامـل . ير مـن األهميـة، وهـي قـضية تطـرح اليـوم فـي العـالمٌحسن، هذه قضية على جانب كب
إنه في الواقـع وبمعنـى مـن . الجيني الذي يطرح في العالم ويعد اليوم من المعايير والمؤشرات االقتصادية

يجب أن ننظر لنـرى كـم تقـدمنا إلـى اإلمـام مـن هـذه الناحيـة . المعاني المسافة الفاصلة بين الفقير والغني
يجــب أن نحــسب هــذه . ِ وجهــة نظــر اإلســالم، وكــم ســرنا وتحركنــا، ولمــاذا الوضــع علــى هــذا النحــومــن

  .األمور وندرسها
  

العدالــة معناهــا تقليــل المــسافات الفاصــلة بــين الفقيــر والغنــي فــي الــبالد، ومكافحــة الفقــر، وتوزيــع الثــروة 
  بشكل صحيح

ستمرار حياة الجمهوريـة اإلسـالمية وجـود الـدوافع شرط ا. ًأو لنفترض مثال حماية وحراسة الدوافع الثورية
نعم، . إذا لم تكن الروح الثورية فلن تكون الجمهورية اإلسالمية. والمحفزات الثورية ووجود الروح الثورية

تحركـات الـشعب هـذه، . ستكون هناك دولـة تتـولى األمـور لكـن تلـك الدولـة لـن تكـون جمهوريـة إسـالمية
ـــذلوها و ـــدماء التـــي ب ـــشريعة وهـــذه ال ـــاء ال ـــاء اإلســـالم وإحي ـــي تحملوهـــا إلحي هـــذه الجهـــود والمـــشاق الت

ّإذن، ال بــد مــن . اإلســالمية، كلهــا كانــت لهــذا الغــرض، وســوف تــزول وتنــسحق إذا زالــت الــدوافع الثوريــة
ــة اإلســالمية ــة لــصيانة الجمهوري مــا هــو حــال هــذه الــدوافع الثوريــة؟ هــل انخفــضت؟ هــل . الــدوافع الثوري

مرت؟ مـا هـي حـاالت مواجهـة ومكافحـة هـذه الـدوافع؟ ومـا هـو الـسبيل لمواجهـة هـذه ازدادت؟ هل است
الحرب التي تشن ضد هذه الدوافع الثورية؟ ندرس هـذا ونعـد مطاليبنـا علـى ضـوء دراسـتنا ُ  ًلنفتـرض مـثال . ُ

أننـــي أقـــول فـــي كلمـــاتي المختلفـــة يجـــب أن تـــساعدوا الـــشباب الثـــوري والمتـــدين، فهـــذا هـــو معنـــى هـــذا 
ًوطبعا لحـسن الحـظ ال لـم يتراجـع . أي إن هذا مطلب قائم على نظرة للمسيرة الثورية في البالد. كالمال

  .هذا شيء أكيد وممكن اإلثبات. البلد في هذا المجال وحسب بل وتقدم إلى األمام
ا ال نريـد إننـ«ًتتكرر هذه العبارة أحيانا . نحن نريد أن يكون الناس متدينين. ّأو لنفترض قضية تدين الناس

َأن ندخل الناس إلى الجنة بالقوة . هذه العبارة في رأينا عبارة غير صحيحة، إنما هـي تعبيـر فيـه مغالطـة. »ُ
بـل . ال يريد أحد إدخال أحد إلى الجنة بـالقوة، ولكـن علينـا أن نفـتح طريـق الجنـة أمـام النـاس ونـشجعهم

بـل إن كــل . الجنـة وال يــدعوهم يـدخلون النــارجـاءوا ليأخــذوا النـاس إلــى . إن األنبيـاء جــاءوا لهـذا الغــرض
ــزال الكتــب وكــل هــذه الجهــود والمجاهــدات كانــت مــن أجــل أن ال يــسمحوا بــدخول  إرســال الرســل وإن

هـذا ممـا ال . هذا واجبنا ويجب أن نقوم  ونـنهض بـه، ويجـب أن يكـون النـاس متـدينين. الناس إلى جهنم
في ) واجبار(ليس في اإلسالم قوة «ْوأن يقول قائل . ائبًطبعا بالطريق الصحيح وبالشكل الص. شك فيه

فمــا هــي هــذه الحــدود الــشرعية إذن؟ مــا هــي إذن هــذه الـــ . فهــذا لــيس بــالكالم الــصحيح» هــذا المجــال
  .؟ هذه كلها قوة) ٤(» فاجلدوهم ثمانين جلدة«أو ) ٣(» مائة جلدة.... فاجلدوا «

هيئتكم المفكرة وتلقـي نظـرة علـى مـسيرة الثـورة وعلـى أي عندما تجتمع . إذن، هذه دراسات استراتيجية
هــذه المجموعــة طــوال هــذه الــسنين التــسعة والثالثــين، وتــسجل كــل واحــدة مــن هــذه الحــاالت ـ وعــشر 
ًحــاالت أو خمــس عــشرة حالــة مهمــة أخــرى يمكــن تعــدادها ـ وتجــد أننــا حققنــا تقــدما فــي هــذا الجانــب 

يام بأعمال من أجل أن نواصل هـذا التقـدم ونحـافظ عليـه، فسيكون هذا التقدم مبعث تشجيع وينبغي الق



 

 

أو إننا عانينـا مـن المراوحـة فـي مـواطن معينـة، وكـان . فمن المؤكد أن لهذا التقدم من يعارضونه ويخالفونه
وهـذا مـا يفـرز . يجـب أن ننظـر مـا الـذي ينبغـي فعلـه حيـال هـذه الحـاالت. لنا تراجعنا في بعـض المـواطن

مطاليــــب، بمعنــــى أن المطاليــــب الالزمــــة أكبــــر بكثيــــر مــــن المطاليــــب الجزئيــــة والتنفيذيــــة، مــــن قبيــــل أن 
ًوتلك أيضا مشكالت بالطبع وال . لفالنية تعاني من هذه المشكلة أو تلكالمحافظة الفالنية أو المدينة ا

ــد تجاهلهــا، بيــد أن موقــع مجلــس خبــراء القيــادة موقــع متابعــة تلــك القــضايا هــذه برأيــي مــن المهــام . نري
  .األساسية والمهمة التي يمكن لهذا المجلس أن يقوم بها

 البالد وهي كالم مكرر قيـل مـرات عديـدة ونريـد أن والنقطة الثانية التي أشرت إلى أنها تتعلق بمشكالت
لـيعلم مـسؤولو الـبالد وكـل أبنـاء الـشعب أن حـل مـشكالت : نطرحه مرة أخرى، خالصـته أننـا نريـد القـول

ّالـــبالد غيـــر متـــاح إال علـــى أيـــدي أبنـــاء الـــبالد أنفـــسهم، ســـواء المـــشكالت االقتـــصادية أو المـــشكالت 
  .لهذا الشعب نفسه أن يعالجهاكل أنواع المشكالت يمكن . الثقافية

  
ّلــيعلم مــسؤولو الــبالد وكــل أبنــاء الــشعب أن حــل مــشكالت الــبالد غيــر متــاح إال علــى أيــدي أبنــاء الــبالد 

  أنفسهم
ًوألذكر شيئا حول ذلك الموضوع السابق يصدق أيضا علـى هـذه القـضية، وهـو أنكـم عنـدما تـصلون إلـى  ً

ْاألساســية للثــورة، فيجــب أن تحولــوه إلــى خطــاب، كــأن نتيجــة مــا بخــصوص عنــوان مــن العنــاوين المهمــة  ّ
إنكم عدد كبير من األفراد، عدد كبير من السادة من أئمة الجمعة . ًتنشروه مثال في الصحف والمجالت

أو الشخـصيات البـارزة فــي المحافظـات أو فــي العاصـمة، ولهـم منــابرهم ويـستطيعون التحــدث مـع النــاس 
والخطـاب هـو تلـك الفكـرة الـشائعة بـين النـاس . ًأن تـصبح الفكـرة خطابـاومخاطبتهم، فكرروا وقولوا إلى 

عندما يتحول الشيء إلى مطالبـة عامـة وخطـاب عـام فـسيقترب . والتي تمثل مطالبة عامة من قبل الشعب
قـضية التأكيـد علـى األيـدي . ًوكـذا الحـال بالنـسبة لهـذه القـضية أيـضا. بشكل طبيعي من التطبيـق العملـي

 مــشكالت الــبالد يجــب أن تتحــول إلــى واحــدة مــن الواضــحات والبينــات الفكريــة لـــدى الداخليــة لحــل
ًيجب أن تقال هذه الفكرة وتكرر ويستدل عليها وتبين إلى أن تغدو خطابا قطعيا. الشعب ً ّ.  

لـــدينا شـــباب متحفـــز وأفـــراد متخصـــصون ومنتجـــون جيـــدون وصـــناع فـــرص عمـــل جيـــدون، ولـــدينا عمـــال 
يجـب إصـالح األمـور علـى يـد أفـراد مـن . معلمـون جيـدون وأسـاتذة جيـدونجيدون ومزارعون صالحون و

ــبالد وهــؤالء هــم مــن ينبغــي أن يعــالجوا . هــذا القبيــل، وهــؤالء هــم الــذين ينبغــي أن يعــالجوا مــشكالت ال
  .فاألجانب ال يستطيعون فعل شيء. ًالمشكلة االقتصادية أيضا والمشكالت العملية المتنوعة األخرى

منـذ بدايـة الثـورة كنـت مـن األشـخاص . ًنقطع عالقاتنا بالعالم، فهذه ليـست رؤيتـي أبـداال أقول يجب أن 
ّالذين أصروا على االرتباط بأطراف العالم، واآلن أيضا لـدي نفـس هـذه العقيـدة، لكـن مـا أقولـه هـو أن ال  ً

وقــوف علــى مـن الخطــأ أن نتوكـأ علــى عـصا األجنبــي بـدل ال. نبـدل أرجلنــا القويـة الطبيعيــة بعـصا األجانــب
اإلشكال الذي كان لدي . ًطبعا ال إشكال في المفاوضات في العالقات العالمية. أرجلنا واالعتماد عليها

: ًحول المفاوضات النووية وال يزال وطرحته على المسؤولين أنفسهم مرارا في جلسات خاصة وعامـة هـو
كـان ينبغـي التـدقيق والحـذر أقول لم يكـن ثمـة مـشكلة فـي أن نتفـاوض، ال إشـكال فـي التفـاوض، ولكـن 



 

 

الـالزم فــي هـذه المفاوضــات حتـى ال يــتمكن الطـرف المقابــل مـن ارتكــاب أيـة حماقــة يريـدها مــن دون أن 
ًيعتبر ذلك انتهاكـا لالتفـاق النـووي، بينمـا بمجـرد أن نتزحـزح قلـيال يعـد ذلـك انتهاكـا لهـذا االتفـاق ً ًّ ُ هـذا ! ُ

ب عدم االعتماد واالهتمام للقوة الداخلية، وبسبب هذا ما يحدث بسب. خطأ، وما كان يجب أن يحدث
  .االعتماد على الطرف المقابل والعنصر الخارجي

  
كان ينبغي التدقيق والحذر الالزم في المفاوضات حتى ال يتمكن الطرف المقابل من ارتكاب أية حماقـة 

ًيريدها من دون أن يعتبر ذلك انتهاكا لالتفاق النووي ُ  
يجـب أن نتعامـل مـع العـالم، ال مـشكلة لـدينا فـي ذلـك، . ق اآلمال على األجانبيجب عدم تعلي: أقولها

ًوالتعامل مع العالم له التزاماته حتميا، ونحن نتقبل تلك االلتزامات ونتحملها على عاتقنا، لكننا ال نعتمد 
عـداء فـي فاألعداء كثيرون في خارج بيئة مجتمعنا وبالدنا، وهناك جبهـة مـن األ). األجانب(على الخارج 

الحمد هللا على أننا وجهنا ضرباتنا لهذه الجبهة إلى اليوم، وفرضنا عليها الهزيمة والتراجـع، وهـذا . مقابلنا
ًمـا ســيكون بعــد اآلن أيـضا، ولكــن لــنعلم أن مـا هــو مقابلنــا لــيس نقطـة عــداء واحــدة بـل جبهــة واســعة مــن 

  .األعداء
ختصار بأننا فـي خـصوص القـضايا العالميـة فـي حـال يجب أن أقول با. وأما قضية أوضاع العالم والمنطقة

بعكس . ال أننا لم نتراجع وحسب، بل ولم نتوقف، بل ونحن في حال تقدم إلى األمام. تقدم والحمد هللا
ًأننا فقدنا سمعتنا في العالم وأصبحنا طرفا صـغيرا فـي العـالم«ما يروم البعض إظهاره من  ال، الجمهوريـة » ً

ّول اهللا وقوته عزيزة بالعزة اإللهية، وقد ازدادت عزة إلـى اليـوم باسـتمرار وتـضاعف اإلسالمية في إيران بح
  .وهذا ما يغيظ األعداء. اقتدارها

  
كالم الرئيس األمريكي كالم مضطرب يدل على أنهم غاضـبون وخـائبون ويعـانون مـن الناحيـة الفكريـة مـن 

  مشكلة وتخلف وخفة عقل
فـي منظـة األمـم المتحـدة ـ يفتـرض أنكـم سـمعتم هـذا الكـالم ) ٥(اء سمعتم كلمة الرئيس األمريكـي البلهـ

بــشكل مباشــر أو غيــر مباشــر ـ وقــد اســتخدم عبــارات جــد قبيحــة وســخيفة، عبــارات رجــال العــصابات، 
والتهديـــدات عديمـــة المعنـــى والخاطئـــة والتحلـــيالت األكثـــر خطـــأ مائـــة ) رعـــاة البقـــر(عبـــارات الكـــاوبوي 

كـــالم . ربمـــا كـــان فـــي هـــذه الكلمـــة عـــشرون كذبـــة واضـــحة! خطـــاء واألكاذيـــبٌكلمـــة مليئـــة باأل. بالمائـــة
. مضطرب يدل على أنهم غاضبون وخائبون ويعانون من الناحية الفكرية مـن مـشكلة وتخلـف وخفـة عقـل

أي إن هذه الكلمة عبرت عن جميع األشياء الثالثة، كشفت عن الغضب، وكشفت عـن الخيبـة واليـأس ـ 
ًذي يجب أن يفعلوه مقابل هذا الواقع الموجـود ـ وعبرت أيـضا عـن خفـة عقـلحيث ال يعلمون ما ال لـم . ـ

وأعتقـد أن النخبـة األمـريكيين يجـب . يكن الكالم الذي قيـل مبعـث فخـر لـشعب مثـل الـشعب األمريكـي
وال شـأن . ٌأن يشعروا بالخجل ـ وهم يشعرون بالخجل ـ من أن يكون لهم رئيس كهذا يتكلم بهـذا الكـالم

قـضية . الـسبب هـو تقـدمنا إلـى األمـام. مـا أريـد قولـه يتعلـق بـسبب غـضبهم. ن بما قاله وكيـف قالـهلي اآل



 

 

ّما كان باديا فـي هـذه الكلمـة أكثـر مـن أي شـيء آخـر وبوضـوح هـو الغـضب. الغضب هذه قضية مهمة ً .
  لماذا هم غاضبون؟

ها الـشرق األوسـط، منـذ الغضب سببه أن أمريكا كـان لهـا مخططهـا لمنطقـة غـرب آسـيا هـذه التـي يـسمون
ًخمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة ماضية ـ وربمـا منـذ فتـرة أسـبق مـن هـذه، ربمـا كـان المخطـط عائـدا 
ًإلى فترة أسبق، لكنه ظهر منذ نحو خمسة عشر أو سـتة عـشر عامـا ـ وقـد طرحـوا علـى أساسـه لفتـرة مـن 

كـان . »الـشرق األوسـط الكبيـر«م ، وطرحوا لفترة من الوقـت اسـ»الشرق األوسط الجديد«الزمن عنوان 
وكان المحور األصلي لهذا المخطط وقلب هذا المخطط هو سوريا ولبنان . لهم مخططهم لهذه المنطقة

فكيف تطبـق؟ . كانت هذه البلدان الثالثة ثالثة محاور وثالثة مراكز يجب أن تطبق الخطة فيها. والعراق
ًت مستسلمة وخادمة ألمريكـا تمامـا، فتطيـع أمريكـا فـي بأن تتولى السلطة في هذه البلدان الثالثة حكوما

ومــا ســتكون النتيجــة؟ ســتكون النتيجــة أن تــصبح هــذه المنطقــة كلهــا ســاحة . كــل مــا تريــده، وتعمــل لهــا
لصوالت الكيان الصهيوني، ويجري بنحو من األنحاء تأمين من النيل إلى الفرات الذي نادوا به فـي هـذه 

 شـــكل سياســـة ظاهريـــة بـــل علـــى شـــكل ســـلطة ونفـــوذ وهيمنـــة معنويـــة المنطقـــة، حتـــى وإن لـــم يكـــن علـــى
أرادوا أن يكون العراق، هذا البلد التاريخي العظيم، بكل هذه المفاخر، . هذا ما أرادوا القيام به. وواقعية

وأرادوا أن تكون سوريا وهي مركز مهم للغاية من مراكز المقاومة ضد . تحت هيمنة الصهاينة واألمريكيين
هـذا مـا أرادوه وهـذا هـو . والوضـع بالنـسبة للبنـان واضـح.  الصهيوني، في قبضة الكيان الصهيونيالكيان

  .العمل الذي أرادوا القيام به
  

  )األمريكي" (الشرق األوسط الكبير"سوريا ولبنان والعراق كانت المحور األصلي لمخطط  
الحظـوا أنهــم لـم يــستطيعوا ! راده هـؤالءّــولكـم أن تنظـروا اآلن إلــى الواقـع، لتـروا كــم يختلـف الواقـع عما أ

والحظــوا ســـوريا، . ًوالحظــوا فـــي العــراق حــصل العكـــس تمامــا ممـــا أرادوه. القيــام بأيــة حماقـــة فــي لبنـــان
وبــالطبع فقــد ارتكبــت أمريكــا وحلفاؤهــا الكثيــر مــن الجــرائم فــي ســوريا، وأيــديهم ملوثــة بــدماء الــشعب 

لقـوا داعــش، وأطلقــوا التكفيــريين مثـل جبهــة النــصرة ومــا أط. الـسوري إلــى المرافــق، هـذا ممــا ال شــك فيــه
فعلــوا هــذا لكــنهم لــم يــستطيعوا تمريــر . شــابه، وارتكبــوا ضــد النــاس مــذابح جماعيــة بمعنــى مــن المعــاني

وقــد . الحظــوا اليــوم أن قــضية داعــش آخــذة باالنتهــاء فــي الواقــع، والتكفيريــون فــي عزلــة تامــة. مخططهــم
ًته من أجل اإلتيان بوضع آخر، وتحقق ما هو على الضد تمامـا ممـا أرادتـه تكرس الوضع الذي أرادوا إزال

وعلــى حــد تعبيــر المرحــوم .  يجــدون إيــران مــؤثرة ومذنبــة، لــذلك يغــضبوناألمريكيــونوحــين ينظــر . أمريكــا
. فليكونــوا غاضــبين، هــذه هــي القــضية وهــذه هــي المعركــة! »إغــضب ومــت مــن غــضبك«الــسيد بهــشتي 

ويتصور أن قوة لها كيت وكيت تقف بوجه إيران، ال، ردود األفعال التي يبـدونها يجب أن ال يخطئ أحد 
تدل على الضعف والتخلف وعلى الغـضب النـاجم عـن هـزيمتهم، فقـد تمـرغ أنفهـم بالوحـل، لـذلك فهـم 

  .غاضبون ويطلقون هذا الكالم ويلقون هذه الكلمات السخيفة ويقومون بهذه األعمال
  



 

 

ها تدل علـى الـضعف والتخلـف وعلـى الغـضب النـاجم عـن هـزيمتهم، فقـد تمـرغ ردود األفعال التي يبدون
  أنفهم بالوحل

لــذلك فــإن مــا أروم قولــه هــو أنــه فــي خــصوص نوعيــة تواجــد الجمهوريــة اإلســالمية فــي العــالم المعاصــر، 
ِوللـه العزة ولرسـوله وللمـؤمني«الحمد هللا على أن الجمهورية اإلسالمية حققـت نجاحـات  ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ ُ  نحمـد ). ٦(» نِـ

اهللا على أن الجمهورية اإلسالمية المؤمنة شملتها هذه اآلية القرآنية الـشريفة وتتحلـى بهـذه العـزة، نـشكر 
يجـب أن نحـافظ علـى هـذه العـزة ونـضاعفها إن شـاء اهللا بالعقـل . اهللا على ذلك، ويجب أن نحافظ عليه

ي نوعيــة العالقـات وفــي نوعيـة اتخــاذ واألفكـار الـصحيحة والخطــط الـصائبة وعــدم الوقـوع فــي األخطـاء فـ
  .القرارات وفي نوعية إطالق الكلمات

وهذا أحد نماذج ما قلناه من إن دوافع الجهاد اليوم أفـضل . وهذه العزة توفرت وتحققت بفضل الجهاد
َالحظوا الشهيد العزيز محسن حججي . من السابق َ ، هـذا نمـوذج واحـد، وليـسوا قالئـل الـشباب مـن )٧(ُ

ًلقــد أظهــر اهللا تعــالى هــذا النمــوذج ألســباب، وجعلــه واضــحا ليكــون أمــام أنظــار . ن حججــيأمثــال محــس
ّالجميع ويراه الجميع ويسلموا لهذه الحقيقة الشريفة العزيزة بأن هذه الدوافع الثورية تزداد لدى الـشباب   ُ

. اسمحوا لنـا بالـذهابًهناك من يكتبون لنا الرسائل ويتوسلون، يتوسلون حقا بأن . بفضل من اهللا وتوفيقه
ّهذا بالنسبة للذين يمكنهم أن يتصلوا هاتفيا هنا ويكتبوا الرسائل، وال بد أن هناك عـدة أضـعاف مـنهم ال  ً

هــذه هــي . يتوســلون بــأن أرســلونا إلـى هنــاك لنــذهب ونحــارب العـدو ونجاهــده. تتـوفر لهــم هــذه اإلمكانيـة
وأحــد هــذه .  الموجــودة علــى الــضد مــن هــذاوهــذه معجــزة فــي ضــوء العوامــل. دوافــع شــبابنا ومحفــزاتهم

ًالعوامل هو الفضاء االفتراضي الذي أشار له سماحة الشيخ جنتـي، وقولـه وتحـذيره طبعـا صـحيح، ونحـن 
نتابع القضية بـشكل جـاد، ولكـن رغـم وجـود هـذا الفـضاء االفتراضـي ورغـم هـذه المـؤامرات ورغـم وجـود 

هد وجـــود مثـــل هـــؤالء الـــشباب ومثـــل هـــذه الـــدوافع هـــذه الوســـاوس، تـــرون أن الجمهوريـــة اإلســـالمية تـــش
  .والمحفزات، فهذا لطف إلهي

وأن يشمل بلطفه ورحمته الذين . نتمنى أن يديم اهللا تعالى هذا اللطف على هذا البلد وعلى هذا الشعب
  .أوجدوا هذا الوضع للبالد، اإلمام الخميني الجليل والشهداء األعزاء ومجاهدي طريق الحق

  كم ورحمة اهللا وبركاتهّلسالم عليوا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ فـي بدايـة هـذا اللقـاء ـ الـذي انعقـد فـي نهايـة االجتمـاع الثالـث مـن الـدورة الخامـسة لمجلـس خبـراء ١
، وآيــة اهللا الــسيد محمــود )رئــيس مجلــس خبــراء القيــادة(القيــادة ـ تحــدث آيــة اهللا الــشيخ أحمــد جنتــي 

  ).نائب رئيس مجلس خبراء القيادة (الهاشمي الشاهرودي
النائب في مجلـس خبـراء القيـادة ألربـع دورات ومـسؤول ممثليـة الـولي ( ـ آية اهللا علي أصغر معصومي ٢

  .م١٨/٠٩/٢٠١٧ :الذي توفي بتاريخ) الفقيه في الجامعة اإلسالمية الحرة بمحافظة خراسان الرضوية
  .٢ : ـ سورة النور، شطر من اآلية٣
  .٤ :لنور، شطر من اآلية ـ سورة ا٤
  . ـ الرئيس األمريكي دونالد ترامب٥



 

 

   .٨ : ـ سورة المنافقون، شطر من اآلية٦
َ ـ الشهيد محسن حججي من القوات المدا٧ َ م في أسر تنظيم ٢٠١٧فعة عن المقدسات، وقع في آب ُ

 .يومينداعش اإلرهابي في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، واستشهد على أيديهم بعد 


