
 

 

  تأثرياا على البالد كافّةو تربيز ألهايل من ٢٩انتفاضة 
  )ره(طهران ـ حسينية اإلمام اخلميين : املكان

  مدينة تربيز حشد من أهايل ومسؤويل: احلضور
  الذكرى السنوية النتفاضة أهايل مدينة تربيز: املناسبة
  .م١٨/٢/٢٠١٩.   هـ١٢/٦/١٤٤٠.  ش٢٩/١١/١٣٩٧: الزمان

  
لذكرى السنوية النتفاضة أهايل مدينة تربيز التارخيية ضد النظام البهلوي يف الثامن عشر من تزامناً مع ا
 حشد من أهايل ومسؤويل هذه املدينة باإلمام ١٨/٢/٢٠١٩، التقى يوم اإلثنني ١٩٧٨شباط عام 

احلليفة،  وخالل اللقاء علّق مساحته على انعقاد مؤمتر وارسو بأنّ هذا املؤمتر مجع الدول .اخلامنئي
 لكنه باء بالفشل وأراق ماء وجه اإلسالميةالضعيفة واملرعوبة ألمريكا ليتخذوا موقفاً من اجلمهورية 

   .الكثري من زعماء احلكومات اليت تدعي اإلسالم
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
حممد وعلى آله احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى  

  .األطيبني األطهرين املنتجبني املعصومني املطهرين، سيما بقية اهللا يف األرضني
أرحب بكم كثرياً أيها اإلخوة األعزاء واألخوات العزيزات والعلماء والشخصيات وعوائل الشهداء 

ز وخاصة شباا منوذجيون احملترمني والشباب التربيزي املتحمس النادر النظري، واحلق أنّ أهايل تربي
 أنا مسرور جداً أن وفّقنا هذا العام أيضاً للّقاء بكم يف هذه احلسينية، .وقلّما جتد هلم نظرياً يف البالد

 .يف يوم اهللا، التاسع والعشرين من من، الذي هو حبق يوم اهللا ومن األيام اإلهلية
 أيام اهللا هي أيام التجلّي . هم من صنعوا يوم اهللا هذاوأشري بداية إىل هذه النقطة، وهي أنّ أهايل تربيز

 وقد صنع أهايل تربيز هذا .اخلاص هللا تعاىل، فأحياناً يصنع عزم الناس ومهمهم وإرادم مثل هذا اليوم
ممهم وبصريم وهو ما سوف ] م١٨/٠٢/١٩٧٨ [٥٦اليوم يف التاسع والعشرين من من سنة 

ع، مل تكن هذه هي املرة األوىل واألخرية، فتارخينا املعاصر حافل بريادة أهايل  وبالطب.أشري إليه الحقاً
 ولكم أن تالحظوا، خالل حقبة الثورة هذه، .تربيز وآذربيجان يف القضايا املهمة واألحداث املصريية

وأنتم الشباب ال تتذكّرون أحداث بداية الثورة، حيث اجترح أهايل تربيز معجزة باملعىن احلقيقي 



 

 

 فاملؤامرة اليت مهد هلا العدو يف تربيز أُحبطت على أيدي أهايل تربيز أنفسهم على أفضل وجه .للكلمة
 وقد قال اإلمام اخلميين يومذاك، حني كان الكلّ قلقني مما سيحدث يف تربيز، وكان أعداء .ممكن

: رة، قال ما مضمونهالثورة قد جيشوا اجليوش من سائر النواحي علّهم يستطيعون فصل تربيز عن الثو
 وبعد ذلك، يف فترة الدفاع .ال تقلقوا، فأهايل تربيز أنفسهم سريدون على هؤالء، وهذا ما حصل

، وبعدها يف التاسع من دي حيث خرج الناس ٨٨املقدس واألحداث املتزامنة معها، وبعدها يف سنة 
من من دي، أي قبل اآلخرين وأسرع يف البلد كلّه يف التاسع من دي، لكن أهايل تربيز خرجوا يف الثا

 أعزائي، كونوا سباقني يف هذه اخلطوة .منهم بيوم، فكانوا رواداً سباقني يف كلّ امليادين واحلمد هللا
 أهايل تربيز يفتخرون بيوم اهللا يف التاسع .أيضاً وستكونون كذلك إن شاء اهللا] للثورة[الثانية 

 البعض ضعفاء ومساكني .هي على جانب كبري من األمهية الحظوا هذه النقطة و.والعشرين من من
 قد يكونوا قاموا يف يوم ما بتحرك ثوري، إلّا أنهم اليوم خيجلون من ماضيهم حتت ضغط .ومنفعلون

أهايل تربيز يفتخرون مباضيهم الثوري مثل ] لكن [.مؤامرة العدو، وبالطبع، بسبب نزعام الدنيوية
ويرفعون رؤوسهم ويقولون حنن الذين كنا أطلقنا هذه احلركة الثورية، حركة أغلبية الشعب اإليراين، 

األربعني، وذكريات األربعني حنن الذين أطلقناها، وهم على حق، يفتخرون، وجميئكم هذا إىل هنا 
وهذا التجمع اهلائل احلماسي، وخاصة الشباب األعزاء، هو من الدالئل والعالمات هلذا االفتخار 

  .العميق املعاينالكبري 
حسن، أريد أن أتكلّم قليالً عن التاسع والعشرين من من، وكالمي األساسي يكمن يف هذه النقطة 

  . لكن قبل ذلك أريد تكرار نقطتني والتذكري ما، فهذه فرصة بالنسبة يل.اليت سأذكرها
] اإلسالمية الثانية للثورة اخلطوة[النقطة األوىل، هي أنين شكرت اجلماهري والشعب يف اية بياين 

 إلّا أنّ ذلك الشكر بيين وبني اهللا أقلّ بكثري .على مشاركتهم يف مظاهرات الثاين والعشرين من من
 . لقد أجنز الشعب اإليراين يف الثاين والعشرين من من عمالً كبرياً.وأصغر مما يستحقه شعب إيران

لشوارع، حيث رفع إيلّ تقرير بأنّ احلضور على مستوى وأقوهلا لكم إنّ احلضور اهلائل للشعب يف ا
 .البالد كافّة أو يف مثانية وتسعني باملائة من مدن البالد أو أزيد بقليل، كان أكثر من السنوات املاضية

ففي بعض املناطق ازداد احلضور بنسبة مخسني باملائة، ويف بعضها اآلخر بنسبة أربعني باملائة، ويف 
 إنّ العدو يرى هذا احلراك لكنه حتماً، يتكتم عليه يف .كثر بنسبة ثالثني باملائةمناطق أخرى كان أ

 ال يقولون نزل ماليني . يقولون يف إعالمهم إنّ آالف األشخاص قد نزلوا إىل شوارع إيران.إعالمه
دو يدرك  فالع. هذا ما ال يقولونه لكنهم يدركونه.األشخاص يف كلّ املدن مبا جمموعه عشرات املاليني



 

 

والكلّ يف العامل يعلم بأن البلد الذي يكون شعبه متحداً يف الساحات ذا النحو، ال ميكن أن يناله 
 أي إنّ حضوركم هذا يف الساحة السياسية للبالد ويف ساحة .العدو بسوء، هذا ما يعلمه اجلميع

مستوى البالد كلّها، ، على )م١٩٧٩(ش.ـ ه٥٧الثورة ويف ذكرى الثاين والعشرين من من لسنة 
 ينبغي شكر اهللا على ذلك، فالقلوب .كان حركة سياسية وأمنية مهمة أُجنزت على يد الشعب اإليراين

األيدي ممتدة حنو اهللا، »  وِإلَيك مدِت األعناق ِإلَيك نِقلَِت الْأَقْدام «.القلوب بيد اهللا] نعم[بيد اهللا، 
ي قاد الناس حنو الساحات، فنشكر اهللا تعاىل، ونشكر الشعب العزيز والقلوب بيد اهللا، واهللا هو الذ

، وقد قلت يف »املوت ألمريكا« لقد حضر الناس ورفعوا الشعارات نفسها، شعار .أيضاً من األعماق
ذلك اليوم إنّ هذا ال يعين الشعب األمريكي، فقد بينت مصداقه يوم التاسع عشر من من وذكرت 

 وأقول اآلن إنّ املوت ألمريكا يعين املوت للهيمنة واملوت لالعتداء واملوت .الشعارمن هو املراد ذا 
 هذه احلركة املستنرية الواعية اإلنسانية الزاخرة باملعاين .للتطاول على حقوق الشعوب، هذا هو معناه

 البعض .واملضامني قام ا الشعب، ذا الشعار، يف كلّ مكان من البالد، وهي تستحق الشكر حقّاً
أنفسهم ضعفاء، منفعلون ومتأثّرون بالغري، يقولون إنّ الثورة ضعفت؛ هم أنفسهم ضعفاء فيقيسون 

 هم أنفسهم مفتونون مأخوذون، قد فقدوا الشجاعة، فيتصورون أن الناس .األمر على أنفسهم
الثاين  وينسبون ضعفهم إىل الشعب، ال، فالشعب هو هؤالء الذين شاهدمتوهم يوم .والشعب كذلك

 فليشملكم اهللا تعاىل، وليشمل الشعب اإليراين واجلماعة املفعمة بالنشاط اليت .والعشرين من من
 هذه هي النقطة .تدافع ذا النحو وببصرية، عن ثورا ونظامها وهويتها وبالدها، برمحته ولطفه

  .األوىل
 ظاهر القضية .رواحهم يف سبيل أمن البالدالنقطة الثانية تتعلّق ؤالء الشهداء األعزاء الذين ضحوا بأ

أنّ عشرين أو ثالثني شاباً قد استشهدوا، وحنن قدمنا الكثري من الشهداء، بيد أن هذه النقطة جديرة 
 الحظوا، هؤالء .بالتأمل، هذا شيء جيب أن يزيدنا وعياً ويقظة لنعلم بأي مثن يتأتى األمن وحيصل

 يف البالد يف أعماهلم وكسبهم ومشاغلهم وفنوم ورياضتهم الذين يستفيدون من األمن املتوفر
هذا األمن الذي نرفل ونعيش فيه ! ودراستهم وكلّ أعماهلم، مثّ نرى البعض منهم ينكرون اجلميل

حيصل ذا الثمن، ولقد كان الثمن دماء شبابنا، خرية شبابنا، هؤالء الشباب األصفهانيني، فسالم اهللا 
، سالم اهللا على أهايل أصفهان املربني للشهداء، الذين قاموا أول من أمس وسالم مالئكته عليهم

 وأهايل أصفهان أيضاً من الرواد يف هذا النهضة وهذه . جلثامني هؤالء الشهداءبيبذلك التشييع امله
 جيب أن ال ننسى كيف يصان األمن وحيفظ، أمن حدودنا، واألمن يف . هذا عمل مهم جداً.احلركة



 

 

لبالد، أمن الطرق، أمن املدن، األمن العجيب لكلّ هذه احلشود يف يوم الثاين والعشرين من داخل ا
من، فلقد انتهت هذه األحداث وهذه احلشود اهلائلة يف يوم الثاين والعشرين من من بأمان، وهل 

هل ترانا  هؤالء الذين حيافظون على األمن لنا؟ هل ترانا نعرف قدرهم؟ همهذا بالشيء القليل؟ من 
 نعرفهم؟ سالم اهللا على احلرس الثوري وباقي العناصر اليت حتافظ على األمن، وعلى قوات الشرطة،

 لقد حصلت هذه . وعلى اآلخرين الذين يضحون ذا النحو ويقدمون أرواحهم بسخاء،واجليش
  .الثورة وهذه العزة الوطنية وهذا األمن ذه التضحيات

،ا عن انتفاضة تحسن٢٩ربيز، فالنقطة املتعلقة بانتفاضة  أم ،من يف تربيز، واليت كانت انتفاضة حبق 
وباملعىن احلقيقي للكلمة، وكانت بالطبع يف مدينة واحدة لكنها تركت تأثرياا على البالد كافّة، 

  املهمة اليت كانت يفقطةوقادت اجلميع إىل الساحة وأفضت إىل تلك الثورة الشعبية العظيمة، الن
انتفاضة تربيز واليت بارك اهللا فيها هي أنّ أهايل تربيز استطاعوا معرفة الوقت وتشخيص اللحظة بدقة 

 ومها مهمان جداً يف . هذان األمران مهمان للغاية.أوالً، مث إنهم بادروا للعمل يف الوقت املناسب ثانياً
حظة والظرف، مث بعد أن نعرف  اعرفوا الوقت والل.اعيةمجيع األمور واألحداث الشخصية واالجتم

الوقت وندرك بأن الوقت وقت عمل، فعلينا أن ننجز ذلك العمل يف حينه ويف وقته املناسب، وبذلك 
 فإذا مل نعرف الوقت، وحصلت غفلة، أو إذا مل نقم بالعمل الالزم يف حينه وأوانه، .سنحقّق النجاح

 .لك من التاريخ هو حركة التوابني والنموذج على ذ. تذكرةعندها لن يكون ألي عمل فائد
فالتوابون هم اجلماعة اليت ثارت بعد وقوع حادثة كربالء، واستشهاد حبيب قلب الرسول اإلمام 
احلسني بذلك النحو، وبعد حصول كلّ تلك احلوادث، حيث غلت الدماء يف عروقهم والموا 

رية، فساروا، وواجهتهم احلكومة  وكانوا مجاعة كبنتفضوا،أنفسهم على قعودهم، فنهضوا وثاروا وا
واستشهدوا مجيعاً وقتلوا، ولكن، هل كان لفعل مائة منهم من التأثري مبقدار ما كان لفعل ذلك الغالم 
األسود الذي استشهد يف كربالء؟ وهل كان تأثري مائة فرد منهم يوازي تأثري شخص واحد هو حبيب 

 فلو كنتم .مل يقوموا بالعمل يف وقته املناسب] ألنهم[ كربالء؟ ال، بن مظاهر الذي استشهد يف
تريدون الدفاع عن اإلمام احلسني وعن الرسول وعن حرمي الوالية وعن حركة احلق مقابل باطل يزيد 

 هذا هو . لكنكم خسرمت عامل الوقت وأضعتم الفرصة.كان جيب أن تفعلوا ذلك يف يوم عاشوراء
 وحتماً لدينا مناذج من هذا القبيل يف . التاريخ مناذج من هذا القبيل وهي كثرية لدينا يف.التاريخ

   .تارخينا املعاصر  أيضاً



 

 

 أنسى أنه يف مطلع الثورة، وكان اإلمام اخلميين قد عاد إىل طهران يف اليوم الثاين عشر من من، ال
ومة، وكانت األرضية مهيأة ووعد بتشكيل احلك» أنا سوف أشكّل احلكومة«وقال يف شت زهراء 

 والتحديد، لدقة  يف اليوم الرابع عشر أو اخلامس عشر من من، وال أذكر اليوم على وجه ا.متاماً
أرسل اإلمام يف طلبنا، ألنّ املسؤول عن يئة املقدمات لتشكيل احلكومة كان جملس شورى الثورة 

بنا اإلمام اخلميين فذهبنا إليه يف مدرسة  طل.اليت كنت وعدداً من األشخاص اآلخرين أعضاء فيها
الصحيح، ] الفعل [هوالحظوا، هذا » ماذا حصل إذاً، وما الذي جرى إجنازه؟«:  فقال.علوي

ملاذا مل يئوا املقدمات؟ هذه هي معرفة : ما الذي حصل؟ وماذا عن تشكيل احلكومة؟ يعين] فسؤاله[
يل أو الذي بعده، عين اإلمام اخلميين احلكومة املؤقتة  مث يف اليوم التا.الوقت واالستفادة من الوقت

 وأنتم يا أهايل تربيز، . معرفة الوقتهي هذه .وأصدر حكماً، واستمرت األمور على ذلك املنوال
بارك اهللا يف عملكم ألنكم عرفتم الوقت واللحظة املناسبة وأدركتم أن هذا الوقت هو وقت توجيه 

يت ارتكبها النظام احلاكم إىل غليان الشارع فوقعت أحداث قم، وهناك  لقد أدت األخطاء ال.الضربة
 فكيف جيب أن تظهر هذه . األرضية مهيأةوكانتارتكب خطأ آخر فقتل عدداً من أهايل قم، 

 هذا ما أدركه أهايل تربيز، فكانت .األرضية املهيأة إىل النور؟ املناسبة األفضل كانت أربعني شهداء قم
 لقد عرفوا الوقت وشخصوه واستفادوا منه على .مظهراً للحركة واالنتفاضة والثورةذكرى األربعني 

  . أعماهلم، وهذا درس وعربة لذلك بارك اهللا يف.أفضل وجه
 وفرصة . فاليوم هو فرصة للعمل. تتوفّر اليوم أمام نظام اجلمهورية اإلسالمية أحسن الفرصأعزائي،

 على .ب وحترك املسؤولني كلّ من موضعه وحبسب مهامهللتحرك، حترك احلكومة وحترك الشع
 كبرية من د فأعدا. فاملوقع والظرف اليوم مناسبان.الشباب اليوم أن يتحركوا ويستفيدوا من الفرصة

السكان، وبلد كبري، وكلّ هذه اإلمكانيات اليت أشرت يف بياين إىل القليل منها؛ فإمكانيات البلد 
 كلّ منطقة من مناطق البالد، مبا يف .و موجود يف تقاريرنا وكتاباتنا وأقوالناوطاقاته أكرب بكثري مما ه

ذلك آذربيجان اليت أنتم فيها وتربيز اليت حتدث السيد إمام اجلمعة احملترم عنها، وما قاله صحيح، حبر 
قة جبوانب من اإلمكانيات والطاقات املتنوعة االقتصادية منها والعلمية واالجتماعية والفنية واملتعلّ

 ومن الذي ينبغي . إنها حبر من الطاقات فيجب معرفة هذه الطاقات واالستفادة منها.احلياة األخرى
 ما يقع على عاتقنا حنن املسؤولني، وبالطبع حني نقول حنن ذاأن يفعل ذلك؟ حنن املسؤولني، ه

استالم « هو معىن  وهذا.املسؤولني فال يعين هذا أنّ التكليف والواجب مرفوع عن عاتق الشباب
الذي حتدثت عنه؛ معناه أنّ على الشباب كافّة، واجلماعات املؤمنة يف املواقع وااالت » زمام املبادرة



 

 

 إىل القيام بكلّ ما يتأتى هلم من أعمال، طبقاً لقوانني البالد ومصاحلها، وال بادروااملختلفة، أن ي
 جزاكم اهللا .)٢(يلريم، قبالً بويور موشيز بنده بيلريم بوين كه ب) ١( إنّ عدونا ضعيف .ينتظروا أحداً

 وعدونا كثرية، حسن، الطاقات واإلمكانيات يف بالدنا .خرياً إن شاء اهللا، وحفظكم  حبفظه ورعاكم
عد "ال يعين :  انتبهوا، لقد قلتها مراراً وتكراراً، ال نريد أن نكون ساذجني، وقلت.اليوم ضعيف

 .أن نغفل عن نقاط قوته، ولكن حينما ننظر جيداً، جند أنّ العدو يعاين املشاكل" العدو عاجزاً وضعيفاً
 ومظهره النظام األمريكي املعتدي، متورط كبار،فالعدو الرئيس لنظام اجلمهورية اإلسالمية وهو االست

فون فيما ويعاين اليوم مشاكل داخلية  وخارجية، ومتورط يف الصراع بني ساسته وزعمائه، فهم خمتل
بينهم على قضايا شتى تسمعوا وتشاهدوا يف األخبار؛ إنهم متورطون بديون هائلة للحكومة 

 إنهم متورطون بترليون ونصف دوالر من القروض والديون، ياألمريكية لشعبها وللدول األخرى، أ
طرحوا هم أنفسهم ويعانون من مشكالت اجتماعية داخلية، فالشعب األمريكي طبقاً للوثائق اليت ي

ـ وهذه ليست معلوماتنا الداخلية بل هي معطيات مستقاة منهم وموجودة يف صحافتهم ويف بعض 
 األمريكي يعاين من الكآبة واالنتحار، وحاالت القتل هناك تفوق شبابوثائقهم اليت تتوفّر لنا ـ وال

 من جرائم القتل، قتل الناس؛ قتل حاالت القتل يف العامل أمجع، حيث يقع يف أمريكا كلّ يوم عدد كبري
الناس بعضهم على أيدي بعض، وقتل الناس على يد الشرطة؛ وهناك اإلدمان واملخدرات، فتكاليف 

 تتراوح بني اخلمسني واملائة مليار دوالر سنوياً ـ وهذه من إحصائيام وأرقامهم مريكااملخدرات يف أ
 .كافحة املخدرات يف البالد من دون أن يكون هلا أثرـ مخسون مليار دوالر تنفقها أمريكا سنوياً مل

 جتعل  إنهم متورطون، وهذه املشكالت واملعضالت هي اليت.فاملخدرات تنتشر هناك يوماً فيوماً
كما ترون، ] أيضاً[وضعهم يف سورية كما تشهدونه اليوم، ويف أفغانستان كما تشهدون، ويف العراق 

عندها ترون أن أولئك الساسة الضعاف العقول، أو ـ كما قلتم  و.هذه املعضالت هي اليت تغضبهم
 السباب إىلتروم يغضبون من الشعب اإليراين، فيلجؤون ! حقّاً ـ احلمقى من الدرجة األوىل

والشتائم، ويتخبطون، ويقيمون مؤمتر وارسو فال يصلون إىل نتيجة، ويدعون البلدان املتعاونة معهم 
املرعوبة والضعيفة إليه، ليتخذوا قراراً ضد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية فال والعميلة هلم واحلكومات 

  .يصلون إىل نتيجة
 وعندما يكون العدو ضعيفاً فإنه يكثر من . إذاً، العدو ضعيف. كلّها من عالمات ضعف العدوهذه

ملسؤول الفالين، أو إىل  وال ينبغي هلذا الضجيج أن يؤدي إىل فزع ا.إطالق الترهات وإثارة الضجيج
 غرسة ضعيفة ة فيوم كانت هذه الثور.خطأ الشاب الفالين فيتصور بأنّ األوضاع وخيمة، ال، ال



 

 

وقد حتولت تلك ] فكيف اآلن [.وتعاضد هؤالء وتعاونوا على استئصاهلا من جذورها مل يستطيعوا
إنهم عاجزون عن ! يبة العظيمةالغرسة الضعيفة إىل هذه الشجرة الضخمة القوية، وهذه الشجرة الط

اللّه و  فَو  سعيك  كَيدك واسعدِك« إا ذات العبارة اليت قالتها السيدة زينب ليزيد .ارتكاب أي محاقة
 وبالطبع فقد أريق .إفعل ما بدا لك، لكن إعلم أنك ال تستطيع ارتكاب أي محاقة» ال متحوا ِذكرنا

 أريق ماء وجههم على .، يف هذه األحداثاإلسالمبلدان اليت تدعي ماء وجه الكثري من ساسة ال
 يف وارسو وما شابه، سواًء بعض الزعماء العرب الصهيوين هؤالء الذين جلسوا مع الكيان .األرض

يف اخلليج الفارسي أو غريهم، وحتالفوا مع الصهاينة واألمريكان ضد اإلسالم واملسلمني واجلمهورية 
  .حتى لدى شعوم] حسنة[ ال ماء وجه هلم وال مسعة اإلسالمية، هؤالء

 أقوله هو إننا اآلن يف نشاط األربعني عاماً وحيويته، وتتوفر لدينا اجلاهزية والقدرة الالزمة للسري ما
 . فالغالء ممكن احللّ.قدماً، ولدينا اإلمكانيات والطاقات، وهذه املشكالت املوجودة كلّها ممكنة احللّ

 هذه كلّها . الداخلي ممكنة احللّج واملشاكل  اليت تعترض اإلنتا.يمة الريال ممكن احللّواخنفاض ق
ممكنة احللّ، وحتتاج إىل قليل من الصرب، وقليل من التدبري، وقليل من االحتاد والتوافق، وقليل من 

اً، والعدو يعاين  إمكانياتنا جيدة جد. هذا كلّ شيء. حتتاج إىل هذه األمور.اجلدية يف السري واحلركة
 فيجب االستفادة من هذه الفرصة كما استفدمت، أنتم أهايل ،من ضعف، وسيزداد ضعفاً إن شاء اهللا

، ووجهتم ضربتكم وفعلتم ٥٦تربيز، من الفرصة واستثمرمتوها يف التاسع والعشرين من من سنة 
 الشباب، وهذا البلد لكم، ليبين  أقول لكم أيها الشباب، ألنّ الغد لكم أنتم.فعلكم وقمتم مببادرتكم
 أنفسهم من الناحية الروحية ومن الناحية اجلسمانية، ومن الناحية العلمية، دواالشباب أنفسهم، وليع

 وليستفيدوا من مشورة الشيوخ .ومن حيث القدرات اإلدارية، فينبغي للبلد أن يدار بيد الشباب
 من ت فليعدوا أنفسهم كما قل.نمو احملرك للبلد هم الشبابوكبار السن ومن جتارم، إلّا أنّ  الداي

النواحي الروحية واملعنوية ومن النواحي األخالقية، ومن النواحي العلمية ومن حيث الدراسة 
والتحصيل العلمي، وأيضاً من النواحي اجلسمانية ومن حيث القدرات اإلدارية والتنظيمية، واللجان 

 وبإمكانكم ته، فمستقبل هذا البلد لكم، وعليكم أن تتمكّنوا من إدارواهليئات، ليستطيعوا العمل،
 حفظكم اهللا إن شاء اهللا ووفقكم ألن تثبتوا هذه اجلاهزية على املستوى .الوصول ذا البلد إىل القمة

  . هذه توصيتنا لكم أنتم الشباب.العملي إن شاء اهللا، مع ثبات القدم فهو أمر غاية يف األمهّية
 ملسؤويل البالد هي أن يعرفوا العدو جيداً، وال ينخدعوا حبيله ومكره، فالعدو يدخل من ناوتوصيت

طرق عدة ومتنوعة، فأحياناً يكشر عن أنيابه، وأحياناً يلوح بقبضاته، وأحياناً يبتسم، وهذه كلّها هلا 



 

 

قَد  «.التني وكالمها عداء احلبني فابتسامة العدو هي متاماً كتكشريه عن أنيابه، ال فرق .معىن واحد
فما يف قلوم النجسة الطافحة بالبغضاء واحلقد » بدِت البغضاُء يف أَفواِهِهم وما تخِفي صدورهم أَكبر

 فال .على اإلسالم واملسلمني وخصوصاً على اجلمهورية اإلسالمية أكثر بكثري مما يظهر يف كالمهم
 تالحظون اليوم أنّ الغربيني ميارسون اخلداع باملعىن .هم حيله عليطِوينخدعوا خبدع العدو، وال تن

 .احلقيقي للكلمة، أما أمريكا فقد جتاوزت اخلداع، وهي متارس العداء علناً وتشهر السيف بوضوح
األوروبيون يعملون مبكر وخداع، ولن أقول لكم ما الذي يفعلونه، فليجتمع رجال احلكومة 

دعوا، وأن تنطلي عليهم اخلدع؛ فال خيدعنهم العدو، وال يعرضوا  أن خيمنوليفكروا، وليحذروا 
أنفسهم والشعب ملشكلة على أمل أن يستطيعوا فعل شيء، عليهم أن ال ينخدعوا بالعدو وال يفزعوا 
منه، وليعلموا أن يد اهللا فوق األيدي، واهللا تعاىل الناصر والسند للشعب الذي ينصر دينه، وهذا 

   . يقوم ذا الفعل هللاحلمدالشعب وا
 لكم يا شبابنا األعزاء إنكم ستشهدون يف حياتكم إن شاء اهللا، اليوم الذي يتجلّى فيه كلّ ما وأقول

  .قلته لكم اليوم، وكررته مراراً حبول اهللا وقوته
   عليكم ورمحة اهللاوالسالم
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