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  أدوات االقتدار الوطنيو.. الجمهورية اإلسالمية

  )ره( ـــ حسينية اإلمام الخميني طهران: المکان

  م٢٠١٨/٠١/٠٩.   هـ٢١/٤/١٤٣٩.   ش١٩/١٠/١٣٩٦: الزمان

  اآلالف من أهالي مدينة قم :الحضور

 ذكرى انتفاضة التاسع عشر من شهر دي: المناسبة

  

قم ضد النظام الملكي البائد، التقى قائد الثورة اإلسالمية بمناسبة الذكرى السنوية النتفاضة أهالي 
. م اآلالف من أهالي هذه المحافظة٩/١/٢٠١٨اإلمام السيد علي الخامنئي قبل ظهر يوم الثالثاء 

ّوخالل هذا اللقاء شرح اإلمام الخامنئي أسباب األحداث األخيرة التي شهدتها الجمهورية اإلسالمية 
ّلفصل بين الناس أصحاب المطالب المحقة وبين أولئك الذين استغلوا حيث رأى سماحته وجوب ا ُ

 .مشاعر الناس بغية تحقيق أهدافهم المشؤومة ضد نظام الجمهورية اإلسالمية

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله 
 .ألطهرين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية اهللا في األرضيناألطيبين ا

ٍمرحبا بكم كثيرا أيها اإلخوة األعزاء واألخوات العزيزات، أهالي مدينة قم الشجعان البواسل، وجمع  ً ً
ٌ الدين المحترمين والعلماء المكرمين، فيوم التاسع عشر من شهر دي في كل سنة فيه بشارة علماءمن  

 .ٌ يكون لنا لقاء معكم هنا أيها األهالي المؤمنون الشجعان الشرفاءلي بأن



 

 ٢ 

. قم زاخرة بالمحفزات والدوافع، ومفعمة باألمل، إنها آملة بنفسها وتبعث على األمل لدى اآلخرين
ًقم مدينة رائدة وأهاليها طالئعيون ورواد يقينا في بالدنا ٌ ش ١٣٥٦سنة في التاسع عشر من دي . ٌ

ين سمعنا بأحداث قم عن بعد، ولم يكن في البالد آنذاك أية أحداث من قبيل ح) م٩/١/١٩٧٨(
ًالتجمعات الشعبية والهياج الشعبي، لكن قم نهضت وانتفضت وجعلت من صدور أبنائها دروعا 

منذ ذلك اليوم وإلى اليوم حيث مضت أربعون سنة، واصلت مدينة قم . وقدمت القتلى والشهداء
وقد شاهدتم هذه السنة في يوم التاسع من دي أن أهالي قم خرجوا . تقيممسيرتها في الصراط المس

في تلك المظاهرات التي تقام بشكل طبيعي وعادي في كل أنحاء البالد، لكنهم لم يكتفوا بذلك، 
 .حيث خرجوا يوم الثالث عشر من دي بتلك المظاهرات الملحمية وصنعوا تلك الحركة العظيمة

شعبنا العزيز، وشرائح شعبنا العزيزة، ومدن بالدنا المختلفة، وشبابنا، . م شعبناًوقد كان هذا دوما كال
كالم الثورة والنظام اإلسالمي والصمود بوجه منطق القوة وعدم الرضوخ لما ) ًدوما(كان كالمهم 

ًكالم الشعب طوال كل هذه السنين الطويلة كان شيئا واحدا، واليوم حيث . تفرضه القوى العاتية ً
ّأربعون سنة على تلك األيام، يتبنى شعبنا ذلك المنطق نفسه، وتلك المسيرة نفسها، وذلك مضت 

ًالهدف نفسه، لكنه اليوم أصبح أكثر نضجا وتجربة وخبرة  . ْومن حيث التحفز واالندفاع إن لم نقل 

ًأن شبابنا اليوم أكثر تحفزا من  )الدوافع التي ّتلك األيام، فإنهم يمتلكون نفس المستوى من) شباب 
، فضال عن أنهم أكثر عددا؛ أي أن عدد الشباب المؤمن )أولئك الشباب في الماضي(كان يمتلكها  ً ً

شبابنا عشية ) عدد(المتدين المتحفز المستعدين للتواجد والتضحية في ساحات الخطر أكثر من 
ًحسن، أنا طبعا . هذا البلدهذا هو الخط المستمر ل. الثورة وفي السنين األولى من الثورة بعدة أضعاف ٌ

ّأقول هذا الكالم دائما، وتوجد دوما شواهد وقرائن، لكن ما حدث في هذه األيام مثل شواهد واضحة   ً ً
كما قلنا فإن شعب إيران في أقصى مناطق البالد، في المدن الكبيرة، . ناصعة لصالح هذه القضية

حيث كانت هذه األلعاب ) م٣٠/١٢/٢٠١٧(وفي المدن الصغيرة، منذ يوم التاسع من شهر دي 
ًالنارية وهذه الشيطنات التي قام بها بعض األفراد قد بدأت لتوها، وسوف أتحدث عنها الحقا،  ّ
انطلقت هذه الحركة في كل مكان من البالد منذ يوم التاسع من دي، وبعد ذلك عندما رأوا أن مرتزقة 



 

 ٣ 

ًه المظاهرات في كل أنحاء البالد تباعا في أيام ، تكررت هذ)عن أفعالهم هذه(األعداء ال يكفون 
في قم وفي األهواز وفي همدان وفي ) م٣/١/٢٠١٨(متوالية، من يوم الثالث عشر من دي 

كرمانشاه، وفي يوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من دي في مدن 
هذه ليست . ز وأصفهان وتبريزمتعددة، في المدن الكبيرة، ومرة أخرى في مدينة مشهد وشيرا

هذه . وهذا ما أقوله عن اطالع ومعرفة. ٌباألحداث العادية، فال يوجد نظير لها في أي مكان من العالم
الحركة الشعبية العظيمة المنسجمة في مواجهة مؤامرة العدو، بهذا التنظيم، وبهذه البصيرة، وبهذا 

مستمرة ) هذه الحركة الشعبية(وهي . من العالمالحماس، وبهذا التحفز، غير موجودة في أي مكان 
إنها معركة الشعب مع . القضية ليست قضية سنة وسنتين وخمس سنين وما شاكل. منذ أربعين سنة

لقد استمرت هذه . أعداء الشعب، معركة إيران مع أعداء إيران، معركة اإلسالم مع أعداء اإلسالم
انشغال الشعب اإليراني بالنضال والصمود واالستقامة ًالحالة وسوف تستمر بعد اآلن أيضا، بيد أن 

شبابكم هؤالء أنفسهم قاموا بالكثير من . لم يجعله يغفل عن باقي أبعاد الحياة وجوانبها، ال
ًاإلنجازات والتقدم العلمي، وموظفوكم أنجزوا أعماال كبيرة حققت للشعب اإليراني سمعة حسنة في  ً ً

ٌ الشعب أثبت أنه شعب حي ونشط وحيوي، شعب مع اهللا واهللا بمعنى أن. البالد وفي المنطقة ٌ ٌٌ ّ 

 .يساعده ويعينه

 

 .لقد استأصلت الثورة اإلسالمية جذور العدو في البالد من الناحية السياسية    

حسن، كل ما قام به العدو في هذه األعوام األربعين من تحركات في مواجهتنا كان  ) عبارة عن(ٌ
لقد استأصلت الثورة جذور العدو في البالد من الناحية السياسية، والعدو . ةهجمات مضادة للثور

اآلن يشن الهجمات المضادة باستمرار، ويمنى بالهزيمة في كل مرة ُ  . يبادر ويعمل وال يستطيع فعل
هذه . ّال يستطيع تحقيق أي نجاح، والسبب هو الصمود وهذا السد الشعبي الوطني المنيع. شيء

ًضا يقول الشعب بكل اقتدار ألمريكا ولبريطانيا ولنزالء لندن إنكم لم تستطيعوا هذه المرة المرة أي
ًأيضا، وسوف لن تستطيعوا في المرات القادمة أيضا خصصوا مليارات الدوالرات، وهذا شيء . ً



 

 ٤ 

ّواقعي، خصصوا مليارات الدوالرات، وأوجدوا الشبكات طوال سنين، وأعدوا المرتزقة ودربوهم ّ  من 
لكن المسؤولين في أمريكا اليوم، . ولم يكونوا يعلنون ذلك. أجل إيجاد مشكالت من الداخل

ٌوسذاجتهم ظاهرة في الشؤون السياسية، هؤالء فضحوا أنفسهم وقالوا ال يمكن مواجهة إيران من 
 بها منذ وهذه هي بالتالي العملية التي ال زالوا يقومون. الخارج، لذلك ينبغي تخريبها من الداخل

 .سنين

يأتون إلى إحدى . ُإعداد الشبكات والمرتزقة، وحلب الحكومات التابعة لهم لتسديد نفقات ذلك
الحكومات الثرية في الخليج الفارسي يحلبونها ويمتصونها ليستطيعوا توفير نفقاتهم هنا وفي أماكن 

 إذا أمكن إعادة تدويرهم يعيدون تدوير القمامة الهاربة من إيران، ويعيدونهم إلى الساحة. أخرى
أطلقوا آالف الشبكات االفتراضية، وأسسوا عشرات القنوات التلفزيونية، وأطلقوا . وإعادة إنتاجهم
وأسسوا جماعات إرهابية وأرسلوها إلى داخل الحدود سواء من جنوب شرق البالد أو . قنوات فضائية

ألكاذيب والتهم والشائعات، عسى أن وانهالوا على رؤوس الشعب بوابل من ا. من شمال غرب البالد
شبابنا األعزاء، هؤالء الشباب الذين لم . ًيستطيعوا تغيير أفكار هؤالء الناس، وخصوصا شبابنا اليافعين

يروا اإلمام الخميني ولم يشهدوا الثورة ولم يعيشوا فترة الدفاع المقدس، ولم يروا شهداءنا الكبار 
فماذا كانت النتيجة؟ حججي، . على أذهان هؤالء الشبابالمشهورين، كل ذلك من أجل التأثير 

هذا الشهيد العزيز األخير من نجف آباد، والشهداء اآلخرون الذين استشهدوا . الشهيد حججي
تطميع بعض األشخاص في . خالل هذه األيام القليلة الماضية، هؤالء كلهم كانوا من هؤالء الشباب

وقد . ًوهم أنفسهم أيضا يتدخلون بشكل مباشر. واقع واألركانالداخل، والنفوذ والتغلغل في بعض الم
ًالحظتم، وسوف أقول الحقا، تدخالت المسؤولين األمريكيين خالل هذه األيام القليلة عن طريق هذه 

 .لقد أخفقوا رغم كل هذه المساعي. ًلكنهم لم يفلحوا أيضا. الشبكات اإلنترنتية وما شابهها

هذا . لشكر لشعبنا العزيز، ويجب أن أتقدم بالشكر ألف مرة، ال مرة واحدةأرى من الالزم أن أتقدم با
ٌالشعب شعب راشد حقا، ووفي، وذو بصيرة وهمة، وعارف بالزمن والتوقيت واللحظات، ويعلم متى  ّ  ً ٌ ٌ

، وفي يوم السبت خرجت تلك )١(بدأت تلك األحداث في مشهد يوم الخميس . هي لحظة التحرك



 

 ٥ 

وبعد ذلك عندما . التي ربما لم تشهدها مشهد منذ سنين بهذا الحماس والهياجالمظاهرة العجيبة 
كانت هناك أعمال متفرقة أخرى طوال يوم أو يومين، وكلكم مطلعون عليها، بعد ذلك خرجت  ُ ٌ ٌ
ًالمظاهرات منذ الثالث عشر من دي إلى السابع عشر من دي طوال خمسة أيام متتالية، ما يدل حقا  

. شعب ومعرفته باللحظة المناسبة، فهم يعلمون ما الذي يريدون فعله في كل وقتعلى وفاء ال
ُنعم، في إعالمهم يظهرون مئات األشخاص من المخربين . واآلخرون بالتالي تصلهم هذه الرسائل

ُبينما يظهرون حركات الشعب المليونية في المسيرات . ومثيري الشغب وكأنهم آالف األشخاص
هكذا يطرحون القضية في إعالمهم، . أو حركة عدة آالف من األشخاص) صغيرة (وكأنها حركة جماعة

ّوهكذا يقولون، لكنهم يدركون الحقيقة، إنهم يعون  )زعماؤهم السياسيون يرون الحقيقة ). الحقيقة
لكنهم يكتمونها؛ بمعنى أن الشعب يفعل فعله ويترك تأثيره ويبث رعبه في قلوب ساسة العدو   

لقد بلغ الشعب ببصيرته الذروة حقا، الحقيقة هي أن الشعب ارتفع ببصيرته . ه العظيمة هذهبتحركات ً
 .وتحفزه إلى الذروة، وأظهرها خالل هذه األيام

 

 .الشعب يفعل فعله ويترك تأثيره ويبث رعبه في قلوب ساسة العدو بتحركاته العظيمة هذه    

ليالت متنوعة من قبل أشخاص وتيارات مختلفة، وفي أما تحليل ذلك، أطلقت خالل هذه األيام تح
الصحف، وفي شبكات اإلنترنت، فيما يتعلق بهذه األحداث، وقد كانت هناك في هذه التحليالت 
نقطة مشتركة تقريبا، وهي نقطة صحيحة، أال وهي الفصل بين مطالب الشعب الصادقة المحقة وبين  ُ ً

ٌأن يحرم إنسان من حق ويعترض . هذا ما ينبغي الفصل بينه. اٍالتحركات الوحشية والتخريبية لجماعة م ُْ
أو أن يأتي هؤالء المعترضون سواء كانوا مائة شخص أو خمسمائة شخص إلى مكان ما يتجمعون فيه 
ُويقولون كالمهم، فهذا شيء، وأن يسيئ البعض استغالل هذا التجمع وهذه الحوافز فيشتمون القرآن  ْ

ٌون علم البالد ويحرقون المساجد ويخربون ويحرقون فهذا كالم آخرُويشتمون اإلسالم ويهين  هاتان . ُ
هذه المطالب الشعبية وهذه االعتراضات الشعبية في . ويجب عدم الخلط بينهما) مختلفتان(مقولتان 

ًهذه البالد كانت موجودة دائما وهي موجودة اليوم أيضا التي فيها ) المالية(هذه البنوك والصناديق . ً



 

 ٦ 

ًشاكل أو بعض المؤسسات المالية ذات المشاكل مثال، كانت هناك بعض األجهزة فيها مشاكل م
ٌلدينا علم . وتسببت في عدم رضا الناس، بعض الناس، واألمر اآلن له سنة، وربما أكثر من سنة

 مبنى يتجمعون في المدينة الفالنية مقابل المؤسسة الفالنية ومقابل. ًبذلك، وغالبا ما تصلنا األنباء
المحافظة ومقابل مجلس الشورى اإلسالمي هنا، توجد مثل هذه األمور، فهي موجودة اآلن وقد كانت 

ويجب متابعة هذه المطالب واإلصغاء لها . ًموجودة دائما، وال أحد يعترض على هذا أو يخالفه
ت عشرة قد يكون بين المطالب إذا كان. وسماعها واالستجابة لها في حدود القدرة واالستطاعة

مطالب قد يكون اثنان منها غير صائبين، لكن تلك الصائبة والصحيحة يجب علينا متابعتها، يجب 
ًعلينا جميعا، وال أقول يجب عليهم متابعتها، فأنا نفسي مسؤول أيضا، وكلنا يجب أن نتابعها وسوف . ًٌ

ذا ال عالقة له بأن لكن ه. يكون لي كالمي الذي أخاطب به المسؤولين خالل كلمتي، وسوف أقوله
ٌيأتي البعض ويحرقوا علم البالد أو يأتي أشخاص يستغلون تجمع الناس فيطلقوا الشعارات ضد 

 .معتقدات الناس ويصرخوا ضد القرآن وضد اإلسالم وضد نظام الجمهورية اإلسالمية

 

يجب علينا جميعا متابعة مطالب الناس المحقة، وال أقول يجب عليهم، فأنا نف     ُ ًسي مسؤول أيضا، ً
 .وكلنا يجب أن نتابعها

ٌوأقولها لكم، لقد كان هناك مثلث نشط في هذه األحداث، واألمر ال يتعلق باليوم واألمس، بل كان  ٌ
ًاألمر منظما ومخططا له كل ما أقوله له قرائنه المخابراتية، وبعضها علنية، ومن كالمهم هم أنفسهم، . ً

والمخطط يعود لألمريكيين . كان هناك مثلث نشط.  مخابراتيةٌوبعضها مستخلصة من قنوات وطرق
أن نأتي إلى المدن الصغيرة . والصهاينة، فهم الذين رسموا المخطط، وهم يخططون منذ عدة أشهر

ِونبدأ منها وننتقل إلى المركز ونفعل الناس ونحرضهم بخصوص مطالبهم ونزيد من هياجهم وحرارتهم،  ّ ّ
 وهم يعملون على هذا المخطط منذ شهور، والمخطط من فعل ٌهذا مخطط رسموه وخططوه،

والمال من إحدى هذه الحكومات فاحشة الثراء في أطراف . األمريكين وعناصر الكيان الصهيوني
ًوهذه األعمال مكلفة طبعا، ويجب أن ينفقوا األموال. الخليج الفارسي واألمريكيون غير مستعدين . ٌ



 

 ٧ 

هذان ضلعان، أما الضلع الثالث فهم .  موجودين، فدفع هؤالء المالإلنفاق المال عندما يكون هؤالء
منظمة مجاهدي خلق (العمالء والمنفذون، وقد كان التنفيذ والجلبة على عاتق منظمة المنافقين 

. كانوا مستعدين منذ شهور. هؤالء كانوا العمالء المأجورين. ، منظمة المنافقين المجرمة)اإلرهابية
فقين نفسها اعترفت في هذه األيام وقالت إننا كنا على ارتباط باألمريكيين منذ عدة وسائل إعالم المنا

شهور في إطار هذه القضية بأن يكونوا هم العمالء والمنظمين والمنسقين ومن يلتقون هذا وذاك، ومن 
وهم الذين دعوا . يعملون على أشخاص في الداخل ويجدونهم ليساعدوهم حتى يأتوا ويثيروا الناس

ًيجتذبون عددا من الناس بهذا . وهذا شعار يروق للجميع. »ال للغالء«ْنادوا، وأن يطلقوا شعار و
هذا كان . الشعار، ثم يأتون هم أنفسهم بين الناس وينفذون أهدافهم المشؤومة ويجرون الناس وراءهم

 .الهدف

 

مريكين وعناصر الكيان مخطط األحداث األخيرة التي شهدتها الجمهورية اإلسالمية من فعل األ    
 .الصهيوني

ًفي البداية جاء البعض، ولم يكن عددهم عددا كبيرا طبعا، ولكن : الشيء الذي قام به الشعب هنا هو ً ً
نفس . بمجرد أن الحظوا ما هي أهداف هؤالء وبمجرد أن تبينت شعاراتهم فصل الناس الصفوف

وما شابهها، هؤالء » ال للغالء«لمطالبة بـ أولئك الذين شاركوا يوم الخميس والجمعة في التجمعات ا
أنفسهم جاؤوا يوم التاسع من دي وشاركوا في مظاهرات الشعب العظيمة، ورفعوا الشعارات ضدهم، 

مقرين للقيادة في جوار ) األعداء(لقد شكلوا . لقد فصل الناس صفوفهم. ضد أمريكا وضد المنافقين
 اعترافاتهم هم وليس ما نقوله نحن، بل أولئك الذين أحدهما اعترفوا به هم أنفسهم، وهذه. إيران

في وسائل اإلعالم ويتحدثون في المقابالت ويقولون ) يكشفون الحقائق واألسرار(يفضحون الكالم 
بعض األشياء، هم قالوا إن هناك مقرين لقيادة العمليات للفضاء االفتراضي وإدارة االضطرابات 

هذا ما اعترفوا به هم . كيين وعناصر الكيان الصهيونيتشكلت في جوار إيران من قبل األمري
ًأي إنهم أعدوا كل شيء مسبقا، وقد كانوا يتصورون أن النصر سيكون حليفهم مسبقا. أنفسهم ً ّ .



 

 ٨ 

الشكر هللا، رغم كل هذه األحداث المتتابعة لم يعرفوا . »الحمد هللا الذي جعل أعداءنا من الحمقى«
ّهذا السد المنيع المتين من اإليمان الوطني والصمود الوطني والشجاعة بعد، ولم يدركوا بعد ما معنى 

ثم إذا بهؤالء المخدوعين المساكين التعساء المخزيين في الداخل . لم يصلوا إلى أعماقها. الوطنية
عديمو العقول لم يدركوا أن ! من جهة وأحرقوا علم إيران من جهة أخرى» ٌروحي فداء إليران«قالوا 

ٌ، حسن، أسأله تعالى أن »ٌروحي فداء إليران«قالوا . رين ال ينسجمان مع بعضهما البعضهذين األم
 بوجه أعداء -بهذه األشكال واألزياء العجيبة-ولكن منذ متى تقفون أنتم ) ٢(ًتكونوا فداء إليران 

لخط حزب ًالذين وقفوا بوجه عدو إيران هم أيضا هؤالء الشباب المتدينون الثوريون المنتمون ! إيران؟
َمن كان أولئك الثالثمائة ألف شهيد في فترة الدفاع المقدس؟ وبعد ذلك من كانوا الشهداء . اهللا

الذين قدمناهم؟ هؤالء الشباب المؤمنون الثوريون الذين دافعوا عن بالدهم مقابل أعداء الثورة ومقابل 
؟ »ٌروحي فداء إليران«حتى تقولوا ًمتى ذهبتم أنتم فداء إليران . المعتدين الخارجيين ومقابل أمريكا

ٌأليس هذا دليل على عدم العقل، ! يحرقون بعد ذلك علم إيران» ٌروحي فداء إليران«وعندما يقولون 
 ٌأليس هذا دليل على السذاجة وعدم النضج؟

 

ٌأمريكا غاضبة من الشعب اإليراني وغاضبة من الدولة اإليرانية ومن الثورة في إيران     نها لماذا؟ أل. ٌ
 .ُهزمت على يد هذه الحركة العظيمة

َغاضبة من من؟ ليست غاضبة مني فقط، بل هي . أما أمريكا، أمريكا غاضبة، وهي غاضبة بشدة ِ

إنها غاضبة من الشعب اإليراني، وغاضبة من الدولة اإليرانية، وغاضبة من الثورة . ًغاضبة منكم أيضا
ُلماذا؟ ألنها هزمت، هزمت على يد . في إيران وقد لجأ المسؤولون األمريكيون . هذه الحركة العظيمةُ

، ال، »إن الدولة اإليرانية تخاف من شعبها«يقول الرئيس األمريكي . ّاآلن إلى إطالق الترهات واللغو
ٌالدولة اإليرانية وليدة هذا الشعب، وملك لهذا الشعب، وقد ظهرت إلى الوجود بواسطة هذا الشعب، 

. هذا الشعب، فلماذا تخاف؟ لو لم يكن هذا الشعب لما كانت هذه الدولةوهي تستند وتعتمد على 
الشعب هو الذي . إن وقوف هذه الدولة بوجهكم لمدة أربعين سنة يعود لمساعدة هذا الشعب



 

 ٩ 

إن الدولة اإليرانية تخشى القوة «يقول . استطاع مساعدة الدولة لتتمكن من الصمود بوجهكم

السبعينيات من القرن [ا نخشاكم فكيف طردناكم في عقد الخمسينيات ٌحسن، إذا كن. »األمريكية
العقد الثاني من القرن الواحد [من إيران، وأخرجناكم في عقد التسعينيات ] العشرين للميالد
والحال أن » إن الشعب اإليراني جائع ويحتاج للغذاء«يقول . من المنطقة كلها] والعشرين للميالد

حصائياتهم هم أنفسهم خمسين مليون جائع يحتاجون إلى الخبز اليومي، ثم يقول ًفي أمريكا طبقا إل
ًلقد عاش الشعب اإليراني بعزة وشرف، وسوف يكون وضعه أفضل يوما ! »الشعب اإليراني جائع«

بعد يوم إن شاء اهللا وبتوفيق من اهللا وبعون اهللا، وسوف تعالج مشكالتهم االقتصادية على الرغم من 
 ).لمسؤولين األمريكيينا(أنوفهم 

ًخالل هذه األيام الخمسة أو الستة كان له تصريح في كل يوم تقريبا ! ُيبدي الرئيس األمريكي قلقه ٌ
ْيبدي قلقه من السلوك مع المحتجين كأن يقول). ٣( نحن ال نعلم ماذا تفعل الدولة اإليرانية مع «: ُ

في ! واحدة ثمانمائة شخص من شعبكمأال تخجلون؟  إن شرطتكم قتلت خالل سنة . »المحتجين
بلد واحد، وخالل سنة واحدة، تقتل الشرطة التي تصون أمن الشعب، ثمانمائة إنسان؟ إنكم أنتم من 

عملتم كل ما استطعتم ضد الشعب في قضية انتفاضة وول ستريت، ركلتم بأرجلكم وضربتم، وقتلتم 
يارتها تشك فيها الشرطة وتطلق النار عليها امرأة تقود س. الناس على التهمة أو على االحتماالت

ٍهذه أحداث تقع باستمرار وبشكل متتال في أمريكا! فتقتلها أمام أعين طفلها الصغير ٍ ٌ. 

القاضي البريطاني في قضية الهجوم على . ًوبريطانيا، المسؤولون البريطانيون الخبثاء يبدون قلقهم أيضا
ٌالتي وقعت في اآلونة األخيرة ـ حكم أنه إذا رفع مسلم المسلمين ودفاع المسلمين عن أنفسهم ـ  

هؤالء . هذا هو قاضيكم! ًحجرا لكنه لم يرمه فيسجن أربعة أعوام، وإذا رماه يسجن سبعة أعوام
ًالسادة الذين يصدقون أحيانا القضاء الذي يشاهدونه في أفالم هوليوود، في األفالم السينمائية ـ  ُ

ل كذا والشرطة فعلت كذا ـ ويتصورون أن األجهزة القضائية الغربية هكذا، حيث يبثون أن القاضي قا

ًالقاضي البريطاني حكم بأنك إذا رفعت حجرا ولم ترمه تحكم بالسجن ألربع : فليسمعوا هذا الكالم
وإذا صنعت قنبلة مولوتوف ورفعتها ولم ترمها . سنوات، وإذا رميته تحكم بالسجن لسبع سنوات



 

 ١٠ 

هكذا يتعاملون، وإذا بهم يبدون القلق . ت أما إذا رميتها فتسجن خمس عشرة سنةتسجن سبع سنوا
 !والحرص على المعترضين في إيران لئال يطالهم ظلم

ُغايتهم النهائية معروفة، طبعا الحكومة األمريكية السابقة لم تكن تعلن هذا وتقول خالفه، لكن أولئك  ً
ُكانت الحكومة السابقة تصر وتكرر بأننا نقبل . سالميةإسقاط الجمهورية اإل: ًأيضا كان هذا هدفهم ُ

ًلي عدة رسائل وكرر هذا الشيء دائما في رسائله بأننا نقبل ) ٤(الجمهورية اإلسالمية، وقد كتب  ّ
فتوحة ويلتفت للسلوك، وقد كان ولكننا كنا نرى بالتالي، فاإلنسان عينه م. الجمهورية اإلسالمية

ُأما هؤالء فيقولون بصراحة وبدون أية مراعاة بأننا يجب أن نسقط الجمهورية . السلوك سلوك إسقاط
 .هذا هو الهدف. اإلسالمية

ًحسن، ما هي الوسيلة؟ دققوا جيدا في هذه النقطة وسيلتهم سلب أدوات االقتدار الوطني من ! ٌ
من أهم أدوات االقتدار الوطني عواطف الناس والرأي : ار الوطني أدواتهلالقتد. الجمهورية اإلسالمية

هذا هو الرأي العام، ويريدون سلبه . العام الشعبي الذي يسير باتجاه صالح الناس والدولة وحكمتهم
  .من الجمهورية اإلسالمية

ًرا ـ تواجدنا في ًمن أدوات اقتدارنا الوطني ـ وأذكر هذا الشيء خصوصا باالسم ألنهم يكررونه كثي
ُإنه يظهر . المنطقة، التواجد المقتدر للجمهورية اإلسالمية في المنطقة من أدوات االقتدار الوطني

ًالشعب مقتدرا، وهو مقتدر حقا ٌ ويقول أحد الرؤساء األوروبيين . يريدون القضاء على هذا الشيء. ً
إننا نريد أن نتناقش حول تواجد «يقول ـ واألمريكيون ال يتجرؤون على ذكر كلمة التفاوض معنا ـ ) ٥(

ٌحسن، نحن يجب أن نتناقش حول تواجدكم في المنطقة، لماذا تريدون أنتم . »إيران في المنطقة
هذا من أدوات االقتدار الوطني، ويريدون سلب الجمهورية اإلسالمية هذا . التواجد في المنطقة

 .الشيء

وهم يريدون سلب الجمهورية اإلسالمية هذه . عيةمن أدوات االقتدار الوطني قدرة البالد الدفا
ٌإذا استطاع شعب . ّولهذا ترون أنهم يثيرون كل هذا الضجيج والصخب بشأن قضية الصواريخ. القدرة



 

 ١١ 

ّأن يرد الرد المناسب على من يقصفه بالصواريخ من بعيد، فهذا اقتدار، والجمهورية اإلسالمية تمتلك  ّ
 .يريدون سلبها أدوات االقتدار الوطني. دون لها امتالك هذا االقتداراليوم هذا االقتدار وهم ال يري

إنهم . من أهم أدوات االقتدار الوطني شبابنا المؤمن، وهم يريدون سلب هذا اإليمان من شبابنا
السهر والتعب في القضية النووية، وفي مجال التطورات ) عناء(الشباب المؤمنون الذين يتحملون 

 النانو، وفي باقي الميادين العلمية، من أجل أن يحققوا التقدم العلمي في نهاية العلمية، وفي مجال
. إنهم شبابنا المؤمنون المتدينون من يقوم بذلك ونحن نعرف الكثير من هؤالء عن كثب. المطاف

 .إنهم يريدون سلخ هذا اإليمان عن هؤالء الشباب وسلبهم هذه الحوافز

ًأوال أيها . النقطة األولى خطاب لألمريكيين. ً يطول كالمنا كثيراٌحسن، أذكر اآلن عدة نقاط حتى ال
السادة في اإلدارة األمريكية، لقد اصطدمتم بالجدار هذه المرة، وقد تعيدون الكرة فاعلموا أنكم 

ًثانيا إنكم تسببتم في خسارة لنا طوال هذه األيام القليلة . سوف تصطدمون بالجدار مرة أخرى
تتسببون في خسارة لنا في المستقبل أيضا، فاعلموا أن هذا لن يبقى من دون ثأروقد ) الماضية( ًثالثا . ً

 ويدور غير متوازن) ٌرجل(حسب الظاهر سواء هذا الرجل الذي على رأس الحكم هناك ـ رغم أنه 
الكالم في أمريكا هذه األيام عن مشكلته النفسية وحاجته إلى طبيب نفسي وعالم نفس وما شاكل، 

سوف لن يبقى هذا ! ًهذا ما سمعناه نحن أيضا ـ أو اآلخرون في الحكومة األمريكية ومن هم حولهو
الجمهورية اإلسالمية تقف على أركانها وأصولها بقوة وتدافع عنها . ّالجنون االستعراضي دون رد

خطاب هذا عنهم وهو . وتدافع عن شعبها وتدافع عن مصالحها وال تستسلم لمنطق القوة وما شابهه
 .ألمريكا

 

أيها السادة في اإلدارة األمريكية إنكم تسببتم في خسارة لنا طوال هذه األيام القليلة الماضية،     
 .فاعلموا أن هذا لن يبقى من دون ثأر



 

 ١٢ 

والذين يحبون أن يجالسوا األمريكين ويتسامروا معهم ويتصلوا بهم ـ سواء من خارج إيران أو      
ً لألسف ممن قد يفكروا ويتحركوا بهذه الطريقة ـ هؤالء أيضا ليستمعوا لهذا بعض من هم في الداخل

ٌالكالم الذي قلناه ألولئك السادة، وليعلموا أن هذا الشعب وهذا النظام واقف بصالبة وقوة وسوف  

ٌيعالج بتوفيق من اهللا كل المشكالت وكل نقاط الضعف، وهذا النظام قادر على فعل ذلك، وسوف 
 .ًكان هذا خطابا لألمريكيين.  شاء اهللايفعله إن

ًولدي خطابي لمسؤولينا الحكوميين ـ وهذا بالطبع يشملني أنا أيضا ـ والعناصر السياسية، العناصر  ّ
الناشطة في المجال السياسي، ومن يفكرون ويكتبون ويقولون ويتحركون، أخاطبهم وأخاطب 

رجي، وهذا الذي قلناه لم يكن تحليالت، بل كان ًأوال تحدثنا عن العدو الخا: المسؤولين الحكوميين
ًواقعا وأخبارا ومعلومات واطالع، فالعدو الخارجي موجود، بيد أن هذا يجب أن ال يؤدي بنا إلى  ً

ًنحن أيضا لدينا نقاط ضعف وإشكاالت ونواقص وحاالت خلل في أعمالنا . الغفلة عن نقاط ضعفنا
 نعاني من أية مشكلة وال يوجد في أعمالنا أية مشكلة وال ليس األمر بحيث أننا ال. في بعض المواطن

ّيوجد إال العدو الخارجي الذي يصنع المشاكل لنا، ال، الذبابة تحط على الجرح، فعالجوا الجرح وال  ّ
إذا لم تكن لدينا مشكلة داخلية فليس بوسع هذه الشبكات أن تؤثر وال . تسمحوا بحصول جرح

علينا أن نعالج مشكالتنا بأنفسنا، يجب معالجة المشكالت . ماقةيمكن ألمريكا أن ترتكب أية ح
الدفاع عن حقوق المظلومين . الداخلية، يجب أن نعالج نقاط الضعف والنواقص، فلدينا نقاط ضعف

ًواجبنا جميعا، وخصوصا الدفاع عن الضعفاء وعن حقوق الشعب، وخصوصا الدفاع عن الطبقات  ً ً
ُعا أن ندققالضعيفة من الشعب، وعلينا جمي هناك طبقات مرفهة وال تضغط مشاكل الحياة عليهم، . ً

ّيجب أن تنصب كل هممنا وجهودنا . ولكن ثمة جماعة مهمة في البالد تضغط عليهم ضغوط الحياة
 .هذا ما يجب أن نسعى إليه. على إخراجهم من تحت هذه الضغوط

 

ًالدفاع عن حقوق المظلومين واجبنا جميعا، وخصوصا ا     لدفاع عن الضعفاء وعن حقوق الشعب، ً
 .ًوخصوصا الدفاع عن الطبقات الضعيفة من الشعب



 

 ١٣ 

النقطة األخرى هي أن تعرف السلطات الثالث مشكالت البالد وتركز على المشكالت واحدة      

ًلو كتبنا الئحة بالمشكالت، كأن يكون لدينا مثال عشر مشكالت رئيسية أو خمس عشرة . واحدة
يجب أن نقسم العمل ونركز على هذه المشكلة ونخصص لها . ّسية ندونها على الورقمشكلة رئي  

منذ سنتين أو سنتين . اآلفات االجتماعية) لمعالجة(ُلقد عقدت عدة جلسات . الوقت ونعالجها
ونصف نعقد هنا بين الحين واآلخر جلسة لآلفات االجتماعية مع المسؤولين رفيعي المستوى 

ي البالد من وزراء ونواب ومسؤولي أجهزة ومؤسسات ورؤساء سلطات وما شاكل، واألساسيين ف
ُوقد قلت هناك للسادة إنه يجب تقسيم األعمال . ونناقش المشاكل واآلفات والسلبيات االجتماعية

. ً وحققوا تقدما إلى األمام-ُوالحق يقال- ًطبعا في جانب من األمور عملوا بشكل جيد . والمهام
ليس لدينا في البالد مشكلة ال تقبل الحل لنقول .  بعض القضايا وعملوا وتقدموا إلى األمامركزوا على

ُإن هذه المشكلة ال تقبل الحل، أو إن هذه العقدة ال تحل ليس لدينا مثل هذا الشيء، ليعلم . ّ
كل هذه العقد ممكنة الحل، ولكن يجب أن نعد أنفسنا أكثر ونزيد من جاهزي. الجميع هذا ُ  تنا ونعمل

 .أكثر وبدقة أكبر

نعم، لكل قطاع من . ًليكن مسؤولو البالد كلهم يدا واحدة. ًالنقطة التالية هي أن نكون كلنا يدا واحدة
ّالبالد حيزه من المسؤولية الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولياته فيه، وال عالقة لذلك الحيز اآلخر بهذا  ّ

المي، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، وباقي مجلس الشورى اإلس. ّالحيز، هذا شيء نعلمه
مجاله ومسؤوليته، وال عالقة له بأعمال مجال ) سلطة ولكل قطاع(القطاعات والمؤسسات، لكل 

عندما ترون أن العدو يهددكم ـ العدو اللجوج . ُآخر، وال يسألون عنها، لكن هذا في الحالة العادية ُ 

أفعاله وبما قاموا به في داخل البالد، فيجب أن يتعاضد الجميع العنيد ـ ويصنع لكم مشكالت ب
هذا ما أقوله للجميع، سواء لمسؤولي البالد، أو لكل المجاميع السياسية . ويكونوا إلى جانب بعضهم

ًليتعاون الجميع ويجدوا ويسعوا ويتآزروا، وال يضعف بعضهم بعضا. في البالد ُ ُ ال يتكلم هذا بكالم . ّ
ليتآزروا، فالنظام واحد، نظام الجمهورية . ُيتكلم ذاك في المقابل بكالم يضعف هذاُيضعف ذاك، و

نعم، لكل واحد من القطاعات مسؤوليات منفصلة مستقلة، لكن النظام نظام . ٌاإلسالمية نظام واحد
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ٌواحد، والسلطة التنفيذية ملك لهذا النظام، والسلطة القضائية ملك لهذا النظام، والسلطة التش ريعية ٌ
ٌملك لهذا النظام هي األخرى، والقوات المسلحة ملك لهذا النظام نفسه، والقوى األمنية ملك لهذا  ٌ ٌ

 .بعضهم البعض) يكملون(جميعهم . ٌالنظام، واألجهزة والمؤسسات العلمية ملك لهذا النظام نفسه

وقد الحظتم .  غياب القانونإننا نخسر ونتضرر في ظل. ًليعتبر الجميع القانون معيارا: النقطة التالية
 تحملنا خسارة ٨٨ ؟ في سنة ٨٨لماذا تحمل البلد خسارة في سنة ].  م٢٠٠٩ [٨٨في سنة 

ًقلنا لهم تعالوا واعملوا طبقا . بسبب الخروج عن القانون. مادية وتعرضت سمعتنا في العالم للخطر
ًتقولون إن هناك إشكاال في االنت. للقانون، فالقانون محدد ٌحسن، عندما يكون هناك إشكال . خابات

ًفي االنتخابات القانون يحدد الموقف وكيف يجب معالجة القضية، فتعالوا واعملوا طبقا للقانون لم . ُ
يفعلوا، ولم يخضعوا للقانون، وخرجوا عن القانون، وأوجدوا مشكلة، أوجدوا مشكلة للبالد، وأوجدوا 

ًوجدوا انعداما في األمن ومشكالت متعددة استمرت مشكلة ألنفسهم، وأوجدوا مشكلة للناس، أ
توصيتي وتأكيدي وطلبي من . السبب هو عدم الخضوع للقانون. لمدة سبعة أو ثمانية أشهر متتابعة

مختلف األجهزة هو أن يسلم الجميع للقانون ُ. 

 

توصيتي وتأكيدي وطلبي من مختلف األجهزة هو أن يسلم الجميع للقانون     ُ. 

ٌخرى هي أن النقد سلوك حسن والزم، والتذكير عمل جيد وضروري، ولكن ال تقوموا بتوجيه نقطة أ ٌ ٌ ٌ
ّتحويل الحبة إلى قـبة«التذكيرات واالنتقادات بشكل مبالغ فيه وعلى طريقة  لدينا عدة آالف من . »ُّ

 أشخاص من بين هؤالء العدة آالف من المدراء قد يكون هناك عشرة. المدراء في السلطة التنفيذية
ّإذا ضخمنا هذه المسألة وكبرناها وعممناها على كل المدراء، وسمعها . ًأو اثنا عشر شخصا فاسدين ّ 

يا للعجب، كل مدرائنا يعانون من هذه «شبابنا من ألسنتنا أنا وأنتم فمن حقه أن يتشاءم ويقول 
أو آالف ال يا سيدي، قد يكون هناك عدة أشخاص غير صالحين من بين مئات . »المشكلة

كل . ًهكذا هو الحال في السلطة القضائية أيضا. الموظفين في السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية
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هؤالء القضاة الشرفاء والدؤوبين يعملون، نعم، ال شك أن هناك عدة قضاة غير صالحين، نعلم ذلك  .
من . ناك تصدي ومحاسبة لهؤالءًوقد كان هذا هو الواقع في كل األزمنة، وهو الواقع اليوم أيضا، وه

المقرر التصدي لهؤالء في السلطة التنفيذية ومن المقرر التصدي لهم في السلطة القضائية، ومن 
لنفترض أنه من . المقرر التصدي لهؤالء األفراد غير الصالحين في السلطة التشريعة ومجلس الشورى

 نائبان بواجباتهم أو ساروا بطريقة أخرى، بين مائتي أو ثالثمائة نائب في المجلس لم يعمل نائب أو
ّإذن، عندما نذكر وننقد ليكن نقدنا منصفا، فال نبالغ وال نعمم وال . فال يمكن تعميم هذه الحالة ُ ً

ّنصنع من الحبة قبة«تحليك األجواء معناه أن . ّنحلك األجواء ونسودها هذا هو تحليك األجواء . »ّ
 .وتسويدها

على مسؤولي البالد االهتمام بقضية توفير فرص العمل واإلنتاج وقد أعلنا هذا النقطة الالحقة هي أن 
وهذه النقطة نخاطب أكثر ما . هذه قضايا أساسية مفتاحية. العام عام فرص العمل واإلنتاج الداخلي

ًوطبعا قد يكون لسائر المسؤولين دورهم أيضا. نخاطب بها المسؤولين التنفيذيين  ًوقد أشرنا مرارا. ً
ٌالبعض يعتبون لماذا ال ينبه فالن . لمسؤولي السلطة التنفيذية المحترمين في خصوص قضية االستيراد

ُال، إنني أكثر من التنبيه والتذكير. ّوال يوجه التذكيرات ًحين ترون أنني أقول شيئا في العلن بعض . ُ
األحيان فهذا ال يشكل حتى واحد بالعشرة من تذكيراتنا وتعنيفاتنا وت في . حذيراتنا لهؤالء السادةُ

وليس األمر أننا غير . ًاالجتماعات الحكومية غالبا ما تكون لي تذكيراتي وتحذيراتي ومطالباتي بكثرة
ًقد يقول البعض إن فالنا غير مطلع على القضية الفالنية. مطلعين على األمور  . إنني يجب أن أكون

سية التي يطلع عليها الناس عشرة أضعافهم، وأنا كذلك ًمطلعا على القضايا االجتماعية والعامة األسا

تصلنا تقارير كثيرة من مصادر مختلفة ـ من الناس والحكومة وبشكل رسمي وغير رسمي ـ . والحمد هللا
ما أنشده هو أن تتابع هذه النقاط األساسية . فننظر فيها ونفهم القضايا واألمور ونلتفت للمشكالت

الكثير من هذه المفاسد واآلفات االجتماعية سوف . ها قضية فرص العملومن. ويجري االهتمام بها
إذا أردنا أن نوجد فرص عمل . ٌتزول إذا كانت هناك فرص عمل، فالكثير منها ناجم عن بطالة الشباب

نثر . فيجب أن نولي أهمية لقضية اإلنتاج ونتقدم باإلنتاج الداخلي بأساليب صحيحة وسياسات دقيقة
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. حساب وال كتاب لن يصل بنا إلى نتيجة، بل يجب أن نحسب ونعمل بصورة دقيقةاألموال بال 
والحمد هللا كون مجموعة المسؤولين في السلطة التنفيذية يسعون بهذا االتجاه ونحو هذه األمور 
ًويتابعون األمور إن شاء اهللا، ونحن نساعدهم ما استطعنا إلى ذلك سبيال، وسيصلون إلى نتائج إن 

 .شاء اهللا

 

ًإذا كان الشخص مجرما حقا فال فرق بين أن يكون طالب علوم دينية أو طالب جامعة أو معمما      ً ًُ
ًأو غير معمم أو متعلما أو غير متعلم ُ. 

النقطة الالحقة هي أن مسؤولينا في الشرطة ومسؤولينا األمنيين والحرس الثوري والتعبئة عملوا 

 بشكل جيد، وقد شكرهم المسؤولون رفيعو المستوى في بواجباتهم في هذه األحداث، وقد عملوا
الشاب أو اليافع الذي يتأثر بالهياج في شبكة : ًالبالد، وأنا أيضا أشكرهم، ولكن ينبغي التدقيق

إنترنتية في الفضاء االفتراضي ويقوم بعمل ما أو يقول كلمة ما يختلف عن ذلك المرتبط باألجهزة 
المنظمة ويعد من جملة أولئك ًوالبعض طبعا . فال يحاسبوا هؤالء بشكل واحد.  العمالء المنفذينُ

أجواء جامعاتنا والحمد هللا من . يذكرون اسم الطلبة الجامعيين، ال فرق بين الطالب الجامعي وغيره
لدينا اليوم عدة ماليين من الطلبة الجامعيين يعكفون على الدراسة والبحث . أفضل وأسلم األجواء

، وال تعاني جامعاتنا من أية مشكالت، فإذا كان هناك عدة أفراد ورطوا أنفسهم في والتحقيق والعمل
ًهذه األحداث، فال يجروا الطلبة الجامعيين اعتباطا إلى القضية ًإذا كان الشخص مجرما حقا فال . ّ ً

ًفرق بين أن يكون طالب علوم دينية أو طالب جامعة أو معمما أو غير معمم أو متعلما أو غير  ًُ . متعلمُ
ُولكن ليميز المسؤولون المعنيون بين الشخص الذي، كما قلنا، تثيره المشاعر والهياج في الفضاء 

ًاالفتراضي فيفعل شيئا أو يقول شيئا، وبين ذاك المرتبط بالشبكات األمريكية والمنافقين ويعمل لها ً .
الجماعة األولى وينبغي التكلم ينبغي التعامل بطريقة تنويرية مع . ًهذه أيضا نقطة. هؤالء ال يستوون

ّمعهم، أما الذي يقتل الناس، الذين قتلوا الناس في دورود وتويسركان وخميني شهر وخربوا فالكالم 
 .هذا فيما يتعلق بكالمنا مع المسؤولين. هؤالء غير متساوين. بشأنهم مختلف
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وأقول شيئا لشعبنا العزيز ـ وبالطبع فإن كل ذلك الكالم كان خطاب  ًا للشعب أيضا ـ أقول للشعب رضي ً ً
طوال هذه السنين أين ما احتاج البلد نزلتم إلى . اهللا عنكم فقد عملتم بشكل حسن وبصورة جيدة

ًلقد تصرف شعبنا العزيز بشكل جيد جدا. ّالساحة بال منة وبال توقعات وببصيرة  . ُأسأله تعالى أن ينزل
الشعب هو . ًتم من صدوركم دروعا وأنقذتم هذا البلدجعل. توفيقاته ورحمته وفضله على هذا الشعب

سواء في أحداث الدفاع المقدس حيث أنقذ الشعب إيران، أو في األحداث . الذي أنقذ إيران
العلم أيضا تقدم به شبابكم. السياسية، أو في األمور العلمية ُكما أشرت، في هذه األجهزة . ً

ًبا ما يكون الذين يقومون باألعمال العلمية من شباب والمؤسسات المسؤولة عن التقدم العلمي غال
تواجدكم ومشاركتكم منحت البالد سمعة . الشعب، أي إنهم كلهم من شباب الشعب، من شبابكم

 شباط ذكرى ١١(ًأين ما كان تواجد الشعب الزما ـ سواء في الثاني والعشرين من بهمن . حسنة
، أو في أحداث مثل التاسع من دي ـ يتواجد الناس ، أو في يوم القدس)انتصار الثورة اإلسالمية

في االنتخابات وفي المظاهرات وأين ما كان تواجد . لقد منحتم البالد سمعة وماء وجه. ويحضرون
 .أنتم من حافظ على ماء وجه البالد. ًالشعب ضروريا، استطاع هذا التواجد أن يؤثر

 

دفاع المقدس حيث أنقذ الشعب إيران، أو في سواء في أحداث ال. الشعب هو الذي أنقذ إيران    
 .األحداث السياسية، أو في األمور العلمية

ُوكما قلت فإن . ما ينبغي أن تتنبهوا له هو أن بث اإلشاعات اليوم من أهم تدابير األعداء ووسائلهم
لعام؟ فماذا يفعلون من أجل تغيير هذا الرأي ا. الرأي العام للشعب من بواعث االقتدار الوطني

ًأوال ال تنشروا إشاعات العدو، فحين نسمع كالما ال أساس له . ينشرون األكاذيب ويبثون اإلشاعات ً
إذن، . فهذا هو الشيء الذي يريده العدو. من شخص ما فعلينا أن ال نرويه في خمسة أو ستة أماكن

ثم ال نصدق اإل. ال نكرر اإلشاعات المبثوثة من قبل العدو. ال تفعلوا هذا طالما لم يتوفر . شاعاتُ
 .توثيق صحيح وفكرة منطقية معقولة فيجب عدم تصديق كالم العدو
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أن نتصور أن . نقطة أخرى هي أن يعلم الجميع أن مسؤولي البالد الكبار عاكفون على العمل

مسؤولو . ليس األمر كذلك، وأنا أشهد ذلك عن قرب وأراه. المسؤولين نائمون وال يعملون فهذا خطأ
البالد الكبار يعملون بقدر استطاعتهم، وبالطبع فإن هناك حاالت من القصور في بعض المواطن 

ّوهناك حاالت تقصير ـ ال ننكر هذه الحاالت، وأنا أيضا لدي قصور ولدي تقصير فعفا اهللا عني ـ لكن  ّ ً
ون عمل شيء، ال فائدة يا سيدي، ال يستطيع«أن يشيعوا أنه . ّالمسؤولين يعملون ويسعون ويجدون

بعض . ، ليست القضية على هذا النحو»وال يمكن فعل شيء، فاألماكن والسبل كلها مقفلة
المشكالت في طريقها إلى الحل، وبعض المشكالت ممكنة الحل، وبعض المشكالت يحتاج حلها 

ُن بعد الكثير من المشكالت عندما ينظر لها اإلنسان ع. ينبغي التنبه إلى هذه األمور. إلى وقت وزمن
أتذكر في زمن حياة اإلمام . يحلها بسهولة، ولكن عندما نقترب منها نجد أنها ليست بتلك السهولة

كان البعض يأتون إليه ويشتكون من المسؤول الحكومي الفالني ـ وقد ) رضوان اهللا عليه(الخميني 
ّكنت رئيسا للجمهورية آنذاك، يشتكون مني أو من رئيس الوزراء أو من الوزير ً  الفالني ـ ويقولون له يا ُ

كان اإلمام يستمع . سيدي إن هؤالء كان يجب أن يقوموا بالعمل الفالني ولم يقوموا به وما شاكل
صعبة، إنها عملية . وهذا هو الواقع. وعندما ينتهي كالم ذلك الشخص يقول إن إدارة البلد صعبة

اع وعصرنة وتحديث وتصرف في الوقت ّتحتاج إلى سعي وجد وإبد. صعبة، وليست بالعملية السهلة
ًهناك مسؤولون، وكلهم تقريبا منتخبون . المناسب، وتحتاج إلى جاهزية جسمانية، واستعدادات عصبية

على الجميع أن . َِبشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشعب، وهم يعملون، فيجب مساعدتهم
   .يساعدوا المسؤولين ليستطيعوا إنجاز أعمال جيدة

ًبعا أقدم تذكيرات وتنبيهات ـ قلت إن ما أقوله في العلن أحيانا ال يساوي واحدا بالعشرة مما أنا ط ً ً ُ 
ُأقوله للسادة في االجتماعات الخاصة، أحيانا نحذر، وأحيانا نتشاجر، عادة ما ننبه لمختلف القضايا  ًُ ً ً

ُت السيادة الشعبية الدينية لقد قبل: وأقولها للجميع. بقدر االستطاعة: واألمور ـ ولكن كما قلنا
ًإننا نؤمن فعال بالسيادة الشعبية الدينية، فكل من ينتخبه هذا الشعب نعتبره رئيسا ومسؤوال . بصدق ً ً

هكذا كان الحال مع جميع الحكومات، وكذا . ونعتقد أن من الالزم مساعدته ونرى ذلك واجبنا
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ًوأنا طبعا ال أتدخل في أعمالهم . كوماتُلقد ساعدت جميع الح. ًالحال مع هذه الحكومة أيضا
ّلقد ساعدت كل الحكومات، وأساعد . الجزئية، وال أتدخل في واجباتهم الخاصة لكنني أساعدهم ُ

 ً.هذه الحكومة المحترمة أيضا

إنني أعلم أن اهللا تعالى أراد إيصال هذا الشعب إلى . ًوأملي ونظرتي لمستقبل هذا البلد مشرقة جدا

ت، واعلموا أن الشعب اإليراني سيصل بال شك إن شاء اهللا وببركة اإلسالم وبفضل أرفع الدرجا
النظام اإلسالمي، إلى أرقى درجات يصلها شعب من الشعوب في حدود الشعب اإليراني، واعلموا أن  ٌ

معنى ًمؤامرة العدو وتخريبه وهجومه وضرباته لن تؤثر إطالقا، فالعدو ال يستطيع ارتكاب أية حماقة بال
 .الحقيقي للكلمة

 ّورحمة الله عليكم  ّوالسالم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . م٢٨/١٢/٢٠١٧بتاريخ . ١

 .ضحك الجمهور. ٢

 .ضحك الجمهور .٣

 الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما .٤

 .إيمانوئيل مكرون رئيس الجمهورية الفرنسية .٥

 

 


