
 

 

 سداللة على عمق املعتقد الديين لدى النا» دي١٩«
   طهران:املكان

  ١٩٧٨ : عامأهايل مدينة قم ذكرى انتفاضة :املناسبة
  س الفيديوكنفران عرب ـأهايل مدينة قم املقدسة :احلضور
  .م٩/١/٢٠٢٢  . م٦/٦/١٤٤٣  . ش١٩/١/١٤٠٠ :الزمان

  
  

 يف لقاء مع أهايل مدينة قم املقدسة حيث أشار مساحته ٩/١/٢٠٢٢كلمة اإلمام اخلامنئي بتاريخ 
لقادة املتدينني خالل اللقاء إىل أن الغرية الدينية لدى الناس كانت السبب يف حتقيق إضافة إىل وجود ا

من العلماء كانت السبب يف حتقيق الثورة إجنازاا، ولفت قائد الثورة اإلسالمية إىل أن أمريكا 
أخطئت سابقا وال زالت ختطئ يف حساباا والدليل املعاصر على ذلك اغتياهلا للشهيد سليماين حيث 

 .حصدت نتائج عكس تلك اليت كانت تتوقعها
 

 مبسم اهللا الرمحن الرحي
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، ولعنة اهللا على أعدائهم 

 .أمجعني
 .السالم عليِك يا سيديت يا فاطمة املعصومة، بنت موسى بن جعفر، ورمحة اهللا وبركاته

لقد . سبة إىل هذا العبدلطاملا كان لقائي مع اجلمع املفعم باحلماسة ألهايل قم دائماً فرصة مغتنمة بالن
كنا حمرومني منذ عامني، واليوم جندد اللقاء مع اجلمع احلاضرين، ونبلغ سالمنا وحتياتنا ونعبر عن 

 .حمبتنا لكل أهايل قم األعزاء
بعض ). ٩/١/١٩٧٧( املهمة والتارخيية ١٣٥٦ من شهر دي سنة ١٩حديثنا اليوم عن حادثة يوم 

امني عميقة وترسل رسائل مهمة إىل أبناء األجيال املقبلة جيب أن تبقى األحداث التارخيية اليت هلا مض
ينبغي أال ندع غبار النسيان يستقر على هذه األحداث . ال بد من مناقشتها والتحدث عنها. حية

 .هي من هذا القبيل»  دي١٩«حادثة . العظيمة
 



 

 

كانت منشأ حركة ] ألا [-، يف احلقيقة، هذه احلادثة وتبعاا » دي١٩« نناقش حادثة طبعاً عندما
 ال ميكن النظر إليها من جمرد كوا حادثة حمدودة يف -متسلسلة أدت إىل انتصار الثورة اإلسالمية 

، أي داللة ال بد من النظر إىل هذه احلادثة بوصفها املنشأ األساسي لتحول عظيم] بل[يوم أو يومني، 
جزء من السمات ] إا. [حنن نركّز على هذه النقطة ونؤكدها. على عمق املعتقد الديين للناس

الواضحة والبينة للثورة اإلسالمية، لكن الدعايات من أولئك الذين ال يزالون يكنون احلقد جتاه 
 !الثورة جتعل حىت بينات الثورة يف موضع التشكيك

إنّ ارتباط هذه . يف قم وما تالها تظهر عمق املعتقد الديين لدى الناس» دي ١٩«أنا أؤكد أن حادثة 
أي لو مل يكن حمور هذه احلادثة ... احلادثة مبرجع ديين، مبرجع تقليد، هو الذي خلق هذه احلادثة

بصفته مرجعاً وقائداً روحانياً وعاملاً مناضالً، ما وقعت هذه احلادثة، وما ) رض(شخص اإلمام الراحل 
ال ميكن ألي شخص آخر وال تيار آخر، أن يفعل أي شيء ويكون . ان ليحدث شيء من قبيلهاك

لديه وضع من شأنه أن يحرك ذه الطريقة مدينة ما، مث مدينة أخرى، وهكذا باقي املدن األخرى، 
 .ويف اية املطاف، حيرك شعباً بأسره

شخصيات من خمتلف التيارات السياسية كما تعلمون، يف نظام الطاغوت، تعرض مئات العظماء وال
الذين كان بعضهم أو معظمهم من املناضلني، من اليمني واليسار واملاركسيني وغريهم، للتهديد 

ساكناً، أي مل يستطع أن يؤثر يف البيئة ] ذلك األمر[والسجن والتعذيب واإلعدام واإلهانة، ومل يحرك 
اجلليل، وحدثت ] اخلميين[ يف الصحيفة حول اإلمام االجتماعية للناس، لكنهم كتبوا أربعة أسطر

هذا يعين أن تلك احلادثة مرتبطة مبرجع التقليد والعاِلم الروحاين، . هذه احلادثة العظيمة يف قم
 .ومرتبطة بالدين والقضايا الدينية

 
  سنة١٥٠يف بالدنا خالل آخر  العلماء الدينيون منشأ أساسي لألحداث املهمة

ل لكم إن معظم القضايا املهمة اليت حدثت يف بلدنا خالل األعوام املئة واخلمسني املاضية أود أن أقو
تقريباً يف األحداث التارخيية االجتماعية واألحداث كافة اليت دخل فيها الناس . هي على هذا النحو

ديين، وعامل  كانت هناك يد ملرجع – بقدر ما أتذكر -إىل امليدان واستطاعوا إجناح عمل ما وإجنازه 
 .ديين، وعامل شجاع ومناضل وملم بالسياسة

، كان مراجع النجف وكبار علماء )٢(»املشروطة«يف . يف قضية التنباك مثالً، كان املريزا الشريازي
وبشأن احلادثة املهمة يف مسجد جوهرشاد، كان املرحوم . طهران وتربيز وأصفهان وأماكن أخرى



 

 

 ١٥«يف . ، كان املرحوم آية اهللا الكاشاين» تري٣٠«يف . مشهدوعلماء ) رض(الشيخ حسني القمي 
مثة رجل دين . العظيم وبعض العظماء والعلماء اآلخرون] اخلميين[، كان اإلمام ١٩٦٣» خرداد

شجاع ومناضل وملم بالسياسة حاضر يف هذه األحداث كلها، وحضوره هو املنشأ األساسي للتحرك 
 شخص ذي نفوذ، أن جيعل عدداً من الناس ينفذون رد فعل ما، نعم، ميكن مثالً لشخص،. الشعيب

بتحرك ما، لكن احلركة العظيمة للناس ونفض هذا احمليط العظيم وجعل أمواجه تثور ليست سوى 
 .عمل عامل ديين، وعمل مرجع روحاين

اسيني وللدين من هنا، ميكن فهم السر يف عداوة القوى املستكربة يف العامل لعلماء الدين والعلماء السي
ألن حضور هؤالء هو حضور . السياسي والفقه السياسي والعاِلم السياسي، ومعرفة ملاذا يعادون

هؤالء يعلمون، ولذلك هم يعادون . مناهض لالستكبار ولالستعمار، وقد أنشأ هذه القضايا العظيمة
م ضد الدين السياسي العاِلم السياسي، واملرجع السياسي، والفقه السياسي، وهم يقولون صراحة إ

 .إا حقيقة جيب االلتفات إليها. واإلسالم السياسي
 

 بشأن القضايا العاملية هي سبب عداوة أمريكا لنا النظرة الثّورية والدينية للجمهورية اإلسالمية
. ن هنامع العلم، ميكن فهم العداء واحلقد العميقني لدى أمريكا جتاه نظام مجهورية إيران اإلسالمية م

نظام اجلمهورية اإلسالمية هو مظهر االعتقاد الديين لدى الناس، وناجم عن النظرة الثورية الناشئة عن 
هلذا إن رأس االستكبار، وهو أمريكا، يعادي اجلمهورية . الدين جتاه القضايا اجلارية يف العامل والبالد

؟ يف »املوت ألمريكا«: كا، ملاذا تقولونملاذا أنتم تعادون أمري: أن يقول بعض الناس اآلن. اإلسالمية
رأينا إا نظرة ظاهرية وسطحية، فعمق القضية هو أن طبيعة االستكبار تتعارض بصورة طبيعية مع 

. ظاهرة مثل اجلمهورية اإلسالمية، حيث كل شيء مرتبط بالدين وبتفسري علماء الدين وحبركة دينية
 .» دي١٩«بشأن ] مهمة[هذه مسألة ونقطة 

 
 .» دي١٩«ل الغرية الدينية لدى الناس يف نشأة عام

السبب يف أنين أرمز . النقطة األخرى هي أنه ال ينبغي جتاهل دور الغرية الدينية للناس يف هذه القضية
إىل هذا هو أن املرء يرى أن هناك دعاية، ويف احلقيقة، يبذل جهد ثقايف واسع ليتهموا األشياء النامجة 

فالغرية الدينية . ال، القضية ليست كذلك: أنا أقول. ة بالالمنطقية وبالعنف الالمنطقيعن الغرية الديني
وأساساً الغرية الدينية نامجة عن البصرية، والبصرية . أينما تتجلَّ وتوقع أثراً، تكن مصحوبة بالعقالنية



 

 

، عندما تنظرون، من فروع العقالنية وداللة عن عمق التدين، ويف معظم احلاالت هذه الغرية الدينية
الشخصيات األكثر امتالكاً للغرية الدينية غالباً ما يكون لديهم عقالنية . ترون أا مصحوبة بالعقالنية

لقد كان ذروة الغرية الدينية، فنحن يف احلقيقة مل . العظيم] اخلميين[عالية، ومثال ذلك شخص اإلمام 
ن والثقافة الدينية واحلياة الدينية ومنط احلياة الديين نر أو نعرف أحداً مثل اإلمام يف الغرية جتاه الدي

 .واألحكام الدينية، ويف الوقت نفسه كان يف ذروة العقالنية، حكيماً وعاقالً وعاملاً
من اجليد أن أذكر يف هذه املناسبة الفقيه والفيلسوف املعاصر املرحوم آية اهللا املصباح اليزدي الذي 

صافاً لقد كان تلميذاً جديراً لإلمام، وأيضاً يف ذروة الغرية الدينية، إن. كان على هذا النحو أيضاً
هي تركيب المع من »  دي١٩«انتفاضة . وكذلك العقالنية، وكان فيلسوفاً باملعىن احلقيقي للكلمة

 .الغرية والعقالنية
 

 هدف نظام الطّاغوت من تشويه اإلمام كسر قدسية اإلمام ومكانته يف عيون الناس
 -هدف الطاغوت هو .  اآلن شرحاً موجزاً إلظهار مدى النجاح هلذه االنتفاضة يف العقالنيةسأقدم

مل تكن قراراً فجائياً وآنياً قد اختذوه، كان )  ٢(»اطالعات«] صحيفة[أي مسألة كتابة تلك املقالة يف 
حتطيمها أمام  كسر قدسية اإلمام، كسر تلك العظمة اليت كان ميلكها اإلمام و-يروم إىل هدف كبري 

. لقد كانوا يرون تنامي تأثري اإلمام يف أفكار الناس وعقوهلم. عيون الناس الذين كانوا يتحركون بأمره
كان من . لذلك بدؤوا هذا الفعل. أرادوا احلطّ من مكانة اإلمام بني الناس. كانوا يالحظون هذا األمر

. » دي١٩«مل تستقر يف صدر الطاغوت يوم املمكن أن يستمر األمر لو أن القبضة القوية ألهايل قم 
كانوا يكتبون عدداً من املقاالت والكتب والقصص، ويصنعون األفالم وما . مل تكن تلك املقالة فقط

. إىل ذلك، من أجل احلطّ من اإلمام ومكانته يف نظر الناس، ويف الواقع القضاء على مركزية النهضة
ة للناس اليت كانت تتوسع يوماً بعد يوم، واألجهزة األمنية وألن اإلمام كان حمور هذه احلركة العظيم

للطاغوت ترى وتدرك هذه احلقيقة، أرادوا تدمري حمور احلركة هذا، واملركز الذي ميد هذه احلركة 
 .بالطاقة، عرب ذلك الفعل

 
 خطأ حسابات الطّاغوت وأمريكا يف خططهم



 

 

ئن البال إىل أنه مهما كانت حتركاته يف هذا كان ظَهر الطاغوت مستنداً إىل أمريكا، أي كان مطم
الصدد وتبعاا، فإم سيتهمون اإلمام بعمل متطرف وعنيف، مث جيعلون كل شخص يناصر هذا 

 .اجلليل حتت الضغط، فأمريكا تسند ظهره، فال حيدث رد فعل عاملي وال رد فعل دويل وحنو ذلك
 ١٣٥٦العاشر من ِدي ] يأ[كما تعلمون، يف تلك األيام من مطلع ذلك العام، 

ألقى كلمة هناك . ، كان كارتر يف طهران، واحتفلوا بعيد رأس السنة مع الشاه)٣١/١٢/١٩٧٧(
اتضح من األخطاء اليت ارتكبها كم أنّ . »جزيرة االستقرار«وقال إنّ إيران، إيران البهلوية، هي 

ة، واملثال على ذلك تصرحيه حني حسابام غري صحيحة، وال تزال حسابات األمريكيني غري صحيح
إذاً، كان الطاغوت يشعر، كان حممد رضا يشعر بأنّ الظروف . »جزيرة االستقرار«قال إنّ إيران 

مواتية متاماً لقمع النهضة عرب كسر اإلمام اجلليل، وبالطبع كان جسدياً بعيداً عن متناوهلم، فاإلمام 
كر اإلمام وذكراه وحرمته للخدش والنقاش كان يف النجف، لكن كان يف مقدورهم تعريض ذ

إذاً، هذا العمل كان ضمن حسابام، أي . رأوا أنّ الفرصة مواتية وانطلقوا يف هذا األمر. واإلهانة
 .كانوا قد أجروا حسابام يف هذه املسألة وجلسوا ووضعوا خطّة

 
  حسابات العدوالقوة واملتانة األكرب لإلمام والثّورة اإلسالمية نتيجةٌ للخطأ يف

فَالَِّذين كَفَروا {يف احلقيقة، فعل أهايل قم ما أحبط حسابات العدو؛ . لقد بعثر أهايل قم هذه احلسبة
لقد أرادوا . هؤالء حاكوا املؤامرة لكنها انقلبت عليهم يف النهاية). ٤٢الطور، (} هم الْمِكيدونَ
أرادوا أن يضعفوا . تانة أكرب وأكثر إشراقاً يف امليدانهذا أدى إىل بروز اإلمام مب] لكن[كسر اإلمام، 

لقد . أرادوا إضعاف النهضة فازدادت هذه النهضة قوة. عالقة الناس باإلمام فتوطّدت هذه العالقة
ال أدعي أنّ كلّ األفراد الذين نزلوا إىل الشارع . تضمنت حركة الناس يف الواقع مثل هذه احلسابات

بات، لكن خلف هذه احلركة اجلماعية، يف الواقع، كان اهللا املتعايل قد أهلم الناس أجروا هذه احلسا
وأبادت خطّته ة أحبطت حسابات العدوك، وكانت حسبةً مهمذا التحر . فذاك الشخص نفسه

كارتر ] جيمي[، أي »جزيرة االستقرار« بأنها ١٩٧٧يوليو /الذي وصف إيران يف األول من متوز
إىل طهران لكي يطفئ ) ٣(هايزر] اجلنرال[يوليو من العام التايل على أن يرسل /جرب يف متّوزنفسه، أُ

عرب االنقالب والقتل وارتكاب اازر حبق الناس، ... النهضة بأي وسيلة ممكنة وبأي أسلوب ممكن
 . اإلسالمية أخفق يف هذا األمر أيضاً، ومل يتمكنوا من إيقاف انطالق الثورة- حبمد اهللا -لكن 

 



 

 

 عظمة اإلحياء لذكرى الشهيد سليماين لدى خمتلف الفئات يف إيران وخارجها
فاآلن أيضاً، جيرون . إنه الشيء نفسه اآلن. يستمر هذا اخلطأ األمريكي يف نظام احلساب لديهم

ومثال ذلك قضية بقاء استشهاد شهيدنا العزيز، ] لكنهم يفشلون[حسابات حول قضايا خمتلفة 
كانوا يظنون أنه بالقضاء على الشهيد ! ماذا كانوا يظنون، وماذا حدث. د سليماين، نِديةًالشهي

ترون أا قد . سليماين، ستنطفئ النهضة واحلركة العظيمة اليت كان ميثلها وكان مؤشرها ورمزها
انت بفعل هذا العام، يف الذكرى الثانية الستشهاد الشهيد سليماين، هذه احلركة العظيمة، ك! زادت

أنا فعلت ذلك أو حنن فعلناه؟ مل تكن سوى فعل القدرة : من؟ يد من كانت؟ من يستطيع أن يدعي
هذه احلركة العظيمة، وهذا التعبري عن احملبة واإلخالص العام للشهيد . اإلهلية ويد القدرة اإلهلية

حقاً وإنصافاً إن . ألشياءمل يستطع العدو، وال يستطيع، حساب هذه ا. سليماين يف إيران وخارج إيران
. ال ميكنهم فهم احلقائق حول اجلمهورية اإلسالمية كما هي. نظام احلسابات للعدو غافل ومعطّل

القرار اخلطأ يتسبب يف . عندما يكون حساب الوضع احلايل خطأً ستكون القرارات خطأٌ أيضاً
 .فشلهم، وهو ما حدث حىت اآلن، وسيفشلون بعد ذلك، إن شاء اهللا

حبمد اهللا إنه حي حىت يومنا، . لن ينسى أيضاً»  دي١٩«ناً، يا أعزائي، تلك األيام قد مضت، وحس
لقد بارك اهللا حركة . يف قم بلغت النهضة ذروا»  دي١٩«بعد حادثة . ولن ينسى بعد ذلك أيضاً

 اإلمام العظيم القميني وبلغت هذه النهضة ذروا وأدت إىل الثورة وإىل األيام العظيمة للثورة، وعاد
إىل البالد منتصراً، وانتصرت الثورة وتأسست وأُرسيت اجلمهورية اإلسالمية، وهي نظام السيادة 

 .الشعبية الدينية
 

 معرفة الواجب احلايلّ والتطلّع إىل املستقبل مع العربة من املاضي
د، وبالصعود  مصحوبة باجلها٤٣ سنة منذ ذلك اليوم، وقد كانت هذه السنوات الـ٤٣لقد مرت 

هذه األحداث هي أحداثنا املاضية اليت جيب أن نأخذ العربة . واهلبوط، ومبختلف أنواع التحركات
والدرس منها، لكن الشعب احلي ال ينظر إىل املاضي فقط؛ الشعب احلي ينظر يف كل مرحلة من 

 ما جيب أن يفعله -  تارخيه إىل اقتضاءات زمانه والواجب عليه يف تلك اللحظة، وإىل اخلطوة التالية
ينبغي أن نعرف واجب اللحظة احلالية، وأن حندد خطواتنا للمستقبل، .  وإىل اآلفاق أيضاً-بعد ذلك 

ذه . وأن نوضح األفق، وأن منعن النظرة إىل ذلك األفق، وأن نتحرك حنوه بقوتنا وقدرتنا كلها
لنصر النهائي، وهو احلياة الطيبة الطريقة، ستنجح هذه النهضة باملعىن احلقيقي للكلمة، وستحقق ا



 

 

 إذا تعلّم اآلخرون، فهذا أمر آخر، وإذا صار أمنوذجاً، فهذا أمر -للشعب اإليراين يف املقام األول 
 ونصل إن شاء اهللا إىل السعادة والعيش اإلسالمي وهو احلياة الطيبة، ففيها الدنيا والدين -آخر 

طبعاً مت اجتياز مسافات من .  اآلن يف منتصف الطريقحنن. والرفاه واجلسد والروح، وفيها كل ذلك
لقد سعى فتقدمنا مقداراً قليالً، لكن جيب أن نعرف . الطريق حىت اليوم، والشعب اإليراين فعل هذا

 .واجبنا اليوم وواجبنا غداً وأفقنا أيضاً
 

 هو املؤشر لوضع الشعب اإليراينّ وحقيقته تشييع جثمان الشهيد سليماين
افترضوا على سبيل املثال أم يظهرون استطالعات رأي حول آراء الناس، ... يرى املرء أحياناًاآلن 

هي اليت . هذه احلقيقة تظهرها قضية تشييع الشهيد سليماين. ال تظهر حقيقة الشعب اإليراين] لكنها[
فساحة . همتظهر مزاج الشعب اإليراين، وما هي األحوال اليت يقضوا، وما مشاعرهم، وما بواطن

بعظمة دولة إيران ووسعتها والشعب اإليراين جيب أن تكون قادرة على أن تظهر حقيقة هذا الشعب 
ال ميكن هلذه االستطالعات اليت جيريها اآلن بعض األشخاص يف اجلوانب واهلوامش لغرض أو . وباطنه

 .دونه أن تكون معياراً
 

 تذكريات للناس
حلسن احلظ، يرافقنا اليوم . اللهيني املؤمنني يف البالد- ب احلزبحلسن احلظ، اتسع اليوم فكر الشبا

لذلك، وعلى هذا . فكر ثوري ومؤمن، وفكر منتج، وفكر تقدمي لدى عدد كبري من الشباب
اقتضاء هذا اللقاء ال يتيح ] لكن[طبعاً، التذكريات كثرية . األساس، أود أن أقول بعض التذكريات

 .سأقول عدداً من التذكريات] لذلك. [التحدث على حنو واسع
 احلفاظ على الغرية الدينية بصفتها حمول التهديد إىل فرصة -١

أعزائي، األشخاص الذين يسمعون هذا الكالم من هذا العبد الذليل هللا، حافظوا : التذكري األول هو
عب اإليراين عاملَ لقد كانت الغرية الدينية لدى الش. حافظوا على الغرية الدينية. على الغرية الدينية

ومن األمثلة . الغرية الدينية هي اليت حتول التهديدات إىل فرص. إنقاذ البالد يف اللحظات املصريية
اليت كانت تشكل ديداً كبرياً، ] احلرب[على ذلك احلرب املفروضة ودفاع السنوات الثماين، 

ة الدينية لدى الناس، الغرية الدينية لدى الشباب، الغرية الدينية لدى اآلباء واألمهات الغري] لكن[
والزوجات، جعلت الشباب يذهبون إىل اجلبهة وإىل هذه احلرب الدولية حقاً، إذ إن أمريكا يف ذلك 



 

 

وم، يف ذلك اليوم، والرجعية اإلقليمية يف ذلك الي» الناتو«اليوم، والسوفييت يف ذلك اليوم، و
مجيعاً واستطاعت ] إيران[تواطؤوا معاً لكي يهزموا إيران ويخضعوا اإلمام ويدمروا النهضة، فهزمتهم 

أيضاً كانت هناك . »الدفاع املقدس«حسناً، هذا بشأن . ذلك كان منشؤه الغرية الدينية. أن تنتصر
 .أحداث خمتلفة يف السنوات التالية
 اينّ يف تشييع الشهيد سليماينإظهار اهلوية احلقيقية للشعب اإلير

خالل مرحلتنا املعاصرة هذه أضحت شهادة شهيدنا العزيز، الشهيد سليماين، حدثاً تارخيياً مذهالً 
 أن يكتسب هذا احلدث مثل هذه العظمة -  حىت األصدقاء مل يتوقّعوا أيضاً -مل يكن يتوقّع أحد . حقّاً

.  اهلوية الدينية والثورية للناس أمام أعني اجلميع ويرواوأن يبارك اهللا املتعايل هذا احلدث، فتتجلى
جرى . لقد عرض الشعب اإليراين هويته ووحدته باملعىن احلقيقي للكلمة حتت تابوت الشهيد سليماين

تشييع يف طهران، وتشييع يف كرمان، وتشييع يف تربيز وخمتلف املدن األخرى، وأيضاً ذاك التشييع 
ق، ولو تقرر أن حيملوا جثمان هذا الشهيد املقدس إىل سوريا ولبنان، لوقع األمر نفسه املهيب يف العرا

إنّ هذا احلدث . هناك أيضاً، ولو أخذوه إىل باكستان أيضاً، لوقع هذا احلدث كذلك بالشكل نفسه
ثل الشهيد إنّ استشهاد شخصية عظيمة م. أبرز احلركة العظيمة لألمة املسلمة، فلقد كان حدثاً عظيماً

سليماين كان مبثابة ديد من العدو ومن اجلميع، لكن غرية الشعب املسلم، الشعب اإليراين، حولت 
 ١٩«حادثة . يف تارخينا املاضي] األحداث[لدينا مثل هذه . هذا التهديد إىل فرصة، وصار فرصة

هذا هي من ) ٣٠/١٢/٢٠٠٩ (١٣٨٨سنة »  دي٩«حادثة . هي من هذا القبيل أيضاً» دي
القبيل، إذْ كان هناك ديد كبري أيضاً، واستمر أشهراً عدة، ولكن غرية الناس برزت إىل الساحة يوم 

.  دي وقضت على تلك احلادثة، بل قضت على آثارها السلبية وحولت ذلك التهديد إىل فرصة٩
ت إىل فرص، هذه النقطة، أي العامل الرئيسي هلذه االنتصارات، هذه النجاحات، وحتويل التهديدا

وعلى املتحدثني والكُتاب واألشخاص املؤثرين يف . جيب احلفاظ عليها. كان الغرية الدينية لدى الناس
طبعاً من الواضح أن املخالفني واألعداء . ااالت الذهنية والفكرية للناس االنتباه إىل هذه النقطة

يف هذا الصدد أيضاً، ويتكلّمون، سوف يعترضون على حديثي . يؤدون عملهم يف هذا اال أيضاً
احلقيقة هي أن هذه الغرية الدينية جيب أن تحفظ يف نفوس الناس، وستبقى . لكن هذه هي احلقيقة
 .حمفوظة بالتوفيق اإلهلي

 الوقوف يف وجه نزع احلساسية جتاه مبادئ الثّورة اإلسالمية -٢



 

 

اليت تطرح بقوة اليوم يف خمططات أعداء الثورة إن أحد األمور ! التفتوا: التذكري الثاين الذي أود قول
. اإلسالمية أعداء نظام اجلمهورية اإلسالمية هو نزع احلساسية جتاه أصول الثورة وبيناا ومبادئها

إذا تعرض شخص ما إىل . الناس حساسون جتاه القضايا األساسية للثورة اإلسالمية. فالناس حساسون
هذا أيضاً عن . هم يريدون تقليل هذه احلساسية تدرجيياً. س موقفاًهذه املبادئ، فسوف يتخذ النا

طريق الدعاية الواسعة النطاق اجلارية هذه األيام يف الفضاء اازي، ويف وسائل التواصل االجتماعي 
حىت . يف بعض األحيان، جيري اإلبراز والتعظيم لكالم بعض األشخاص. األجنبية مبختلف أنواعها

أشخاص قليلو االطالع واملعرفة، وكثريو . قيمة كبرية، ال كالمهم وال أفكارهمأشخاص ليس هلم 
 .االدعاء، يشككون يف هذه املبادئ للثورة وأصول الثورة اإلسالمية

  
 بعض أصول الثّورة اإلسالمية

يف األساس، تشكلت اجلمهورية اإلسالمية . أصول الثورة اإلسالمية يف املقام األول مثل حكم الدين
أساساً لكي يعيش وينتظم اتمع بالشكل واهلندسة ... ثورة اإلسالمية من أجل حاكمية دين اهللاوال

هذا جزء من بينات الثورة . الدينية، وأن تنظم وتتحرك وتتقدم وتتصرف احلكومةُ باهلندسة الدينية
من أصول هذا . فالناس ضحوا بأرواحهم وقدموا دماءهم وضحوا لكي يتحقق ذلك. اإلسالمية

هذا من . أو مثالً رفض االستسالم للعدو املستكرب. إم يعملون على تقويضه. الثورة اإلسالمية
حنن يف وقت من . ينبغي رفض االستسالم، ال ينبغي حتمل جتبر العدو. أصول الثورة اإلسالمية

. قال آخراألوقات، على سبيل املثال، عندما نتفاوض مع العدو ونتحدث ونتواصل معه، فهذا م
ال ينبغي االستسالم أمام التجبر واإلكراه من العدو، ومل نستسلم حىت اآلن : الثورة اإلسالمية تقول لنا

فهذا من األصول، إم يعملون على . نفسها أيضاً] احلال[بالتوفيق اإلهلي، وبعد ذلك سوف تكون 
، أي التقليل من »ع؟ وما اإلشكال؟يا سيد، ملاذا؟ وما املان«: على سبيل املثال] فيقولون[تقويضه، 

إا . أو استقالل البالد وحماربة الفساد وحماربة الظلم وما إىل ذلك... أمهية مثل هذا األساس البارز
 .أصول الثورة اإلسالمية

  
 مسؤوليات أهل الفكر والقلم جتاه التقليل من أمهية احلساسيات

جيب أن يؤخذ هذا باالعتبار، . لذي يسعى إىل ذلكهذه جزء من حرب ناعمة واسعة ومتنوعة للعدو ا
أهل الفكر، وأهل القلم، وأهل البيان، واألشخاص . فال بد من الوقوف يف وجه نزع احلساسية هذه



 

 

من خمتلف األنشطة االجتماعية، واألشخاص الناشطون يف الفضاء اازي، وأولئك الذين يستطيعون 
عليهم ألّا يدعوا األعداء يقللون تدرجيياً . ية يف هذا الصددوأيديهم مفتوحة، عليهم مسؤول] العمل[

 .من أمهية هذه احلساسية واحلمية الشعبية
  

 التمسك بأصول الثّورة اإلسالمية من أهم الوسائل لتقدم البالد
دعونا نعرف أيضاً أن التصور القائل إن هذه األصول ليست مفيدة للشعب والبالد واملستقبل هو 

، أينما ٤٣يف بلدنا، يف هذه السنوات الـ. إنه إجحاف حمض.  جداً وخالف للواقعتصور خطأ
أحرزنا تقدماً وكانت لدينا حركة موفقة، وكانت يدنا مقتدرة، فقد كان ذلك أين ما حترك األشخاص 

دم يف لقد متكّنا من إحراز تق. الثوريون بالروحية وااهدة ودخلوا إىل امليدان وعملوا، ومن مث تقدمنا
أين ... جمال التقدم العلمي، والتقدم الصناعي، والتقدم التقين، والتقدم السياسي، وخمتلف القطاعات

أينما بقي العمل مكانه على ] لكن. [ما كان يف امليدان أشخاص مؤمنون مدركون خبريون ثوريون
رستقراطية واآلراء األرض، عندما ينظر اإلنسان، يرى أنه هناك أيادي لالنتهازية والفساد واأل

لذلك إن التمسك بأصول . هذا ما يبقي األعمال على األرض وال تتقدم. واحلركات غري الثورية
وهذا تذكري أيضاً، . الثورة اإلسالمية هو بالتأكيد من أهم الوسائل واألدوات لتقدم البالد والشعب

 .فالتفتوا إليه
 احملافظة على الوحدة وجتنب التفرقة -٣

علينا أن نقلّل ما .  مسألة صون الوحدة يف البالد- هو أيضاً مهم جداً يف رأيي -  التايل التذكري
طبعاً هناك اختالف يف األذواق طبعاً واختالف يف اآلراء واختالف يف . استطعنا من أسباب التفرقة

يف جبهات مقابل موجودة لكن علينا أال ندعها تؤولنا إىل التموضع ] أمور[هذه . األساليب واملناهج
ينبغي أن حنول دون . ال ينبغي أن يزول ذاك التالحم الشعيب العام جراء هذه األمور. بعضنا بعضاً

 .تعاظم هذه اخلالفات
طبعاً هناك بعض من يقفون على حنو طبيعي يف وجه الثورة اإلسالمية، وال خيار أمام الثورة سوى أن 

] فإذا[حول االختالف يف الرأي والذوق ووجهة النظر، لكن يف حال كان النقاش يدور . تتصدى هلم
فال بد من . كانت هذه اخلالفات موجودة يف اتمع، ينبغي أال يؤدي ذلك إىل زوال التالحم الوطين

 .بقاء القرار اجلماعي بالدفاع عن البلد من أجل تقدمها وضخ األمل يف شباا، وأمثال هذه األمور
 



 

 

 خلالفات املذهبيةاحلرص على جتنب ا
 هناك يف العامل -  علينا أن نأخذ ذلك دائماً باالعتبار وسط جبهة العداء اليت نواجهها - هناك أعداء 

هذه من األمور القدمية ذات . فرق حتكُم أو تسد: ختصصهم. أعداٌء ختصصهم هو خلق اخلالفات
ومن . هم فعلوا ذلك أين ما تسنى هلمواملرء يالحظ أن. الصلة ببعض هؤالء، فهم يتقنون هذا األمر

علينا أال نسمح أن تقع هذه األمور داخل . مجلتها اخلالفات الطائفية، أي اخلالف بني الشيعة والسنة
] طويلة[عاشوا سنني . بالدنا وتتعاظم، فقد عاش الشيعة والسنة داخل هذه البالد على مدى قرون

اً خالفات بني القوميات، ونزاعات بني خمتلف القوميات، لقد شهدنا أحيان. ومل يواجهوا أي مشكلة
قد تخلق ذريعة، وقد . مل نشهد خالفاً وصراعاً بني الشيعة والسنة] لكن[فلدينا قوميات متنوعة 

حتدث أشياء من هذا القبيل، لكن حلُسن احلظّ وحبمد اهللا، مل حيدث مثل هذا األمر، فعلينا أال نسمح 
حسناً، قد ينطق أحدهم بكالم خطأ ويشعر أحدهم بالتكليف ]. على منعه[رص بوقوعه، وعلينا أن حن

 .لذلك على اجلميع احلفاظ على هذه اللحمة. حياله، فال ينبغي إطالة هذا وال استمراره
إن حكومة اجلمهورية اإلسالمية هي حكومة إسالمية ورايتها هي راية التشيع، ولكن اآلن يف ! التفتوا

ية حيث يعيش أهل السنة، يشاهد اإلنسان أحياناً مدى اهتمامهم والتعبري عن حمبتهم البلدان اإلسالم
هناك من يتصرف ذا األسلوب مع اجلمهورية . ومحيتهم وتعاوم ودعمهم اجلمهوريةَ اإلسالمية

لذلك إن . اإلسالمية يف عدد من البلدان، من شرق آسيا إىل غرب أفريقيا، وهم ليسوا من الشيعة
جلمهورية اإلسالمية يف العامل اإلسالمي اليوم هي مظهر من مظاهر اإلسالم، ومظهر من مظاهر األمة ا

لقد رأيتم ذلك يف الذكرى السنوية للشهيد ... قلت. اإلسالمية، ومظهر حلاكمية األمة اإلسالمية
ن منهم من السنة سليماين هذه كيف نظّموا تلك املظاهرات الضخمة وأمثاهلا يف بلدان خمتلفة، وكثريو

 .ال ينبغي أن نتصور أنّ من حقنا اليوم أن نتعامل بعدم مباالة مع قضية التالحم الوطين هذه. أيضاً
 تعزيز الثّقة واألمل يف املستقبل -٤

تعزيز األمل والرؤية للمستقبل؛ هذه واحدة ] أوالً: [بالطبع هناك تذكريات أخرى قيلت مرات عدة
هناك من حياول تقويض األمل لدى الشباب وجعلهم ال يثقون باملستقبل . ا اليوممن القضايا املهمة لن

ال ميكن . من واجبنا تعزيز هذا األمل يف القلوب. ويائسني منه، حىت ال يكون هناك أي آفاق أمامهم
ينبغي ملسؤويل البالد الذين هم منشغلون . باجلهد واحلركة] بل[هذا األمل بالكالم فقط، ] تعزيز[
 أن يلتفتوا إىل حقيقة أن كثرياً من أعماهلم اإلجيابية ميكن أن متأل قلوب - حبمد اهللا -لعمل والنشاط با

عندما ميتلك الشاب األمل يعمل جيداً يف خمتلف ااالت، . الشباب وتشبعها باألمل وجتعلهم متفائلني



 

 

منع وسوسة بعضهم يف ] رياتالتذك[أوىل هذه . ويبذل اجلهد املكثّف، ويدرس وجيري األحباث جيداً
 .االجتاه املعاكس لبث األمل لدى الشباب يف الفضاء االفتراضي وغريه

 تبيان جناحات اجلمهورية اإلسالمية واجتناب جتاهلها -٥
. نقطة أخرى وتذكري آخر هو أننا جيب أال نسمح بأن تظل جناحات اجلمهورية اإلسالمية طي الكتمان

لنفترض مشكلة ... حسناً، لدينا مشكالت اقتصادية اليوم. همة حقاًهذه واحدة من القضايا امل
التضخم، ومشكلة غالء بعض السلع، ومعيشة الناس وخباصة الطبقات الفقرية، ومشكالت البنوك 

هناك من يصف هذه املشكالت بطريقة كأنه مل تتحقّق . حسناً، هذه هي مشكالتنا. والضرائب وأمثاهلا
هناك عشرات النجاحات يف . طي الكتمان] ويبقي النجاحات[ية اإلسالمية، أي جناحات يف اجلمهور

جيب ). ٤(أقسام خمتلفة من نظام اجلمهورية اإلسالمية، وقد أشرت إىل بعضها يف بيان اخلطوة الثانية 
أنّ نتحدث عن هذه اإلجنازات العظيمة للجمهورية اإلسالمية، ونذكّر ا الناس وأولئك الذين يغفلون 

 .لذا هذه نقطة جيب أخذها باالعتبار. اعنه
 القرب من الناس والتواصل معهم -٦

. حسناً، إن احلكومة احلالية تتمتع بعالقات جيدة مع الناس، حبمد اهللا. نقطة أخرى هي مسألة الشعبية
أوالً . حتضر بني الناس وتذهب إليهم؛ هناك حركة شعبية ونزعة شعبية ملموسة جيب استكماهلا

يف احلقيقة . طبعاً هناك من يضع مشكلة على هذا الشيء نفسه، فال ينبغي االلتفات إليهم. رهااستمرا
 لكنه – هذا عمل صعب وليس سهالً -إن احلضور بني الناس متعب حتى للمسؤولني احلكوميني 

د للغاية وجيب أن يستمرذه. ثانياً الوفاء بالوعود املقطوعة للناس. مؤثر وجي الوعود يف جيب الوفاء 
ويف املواضع اليت يكون من غري املمكن الوفاء ذا الوعد . موعدها حىت يعرف الناس أن هناك جدية

 فليذهبوا إىل – هناك حاالت مت فيها تقدمي وعد ما لكن يف املمارسة العملية مل تتوفّر اإلمكانات -
 يف عجزهم عن إجناز هذا األشخاص الذين وعدوهم عندئذ، وليشرحوا هلم بوضوح وشفّافية السبب

 .هذه أيضاً مسألة الوفاء بالوعود. إن شاء اهللا] على إجنازه[إننا سنعمل ] ليقولوا[العمل، و
 

 إجياد آلية مناسبة لالستفادة من الطّاقات النخبوية والشعبية
فكاراً آخر هو أنه يف بعض األحيان يقدم اخلرباء واملتخصصون الذين هم جزء من الناس أ] تذكري]

آلية حىت ] املسؤولون[وأساليب حول العمل يف القطاعات املختلفة إىل املسؤولني احلكوميني، فليقدم 
يتمكنوا من استخدام هذه اآلراء اليت جتعل الناس يشاركون فعلياً يف قرارات األجهزة املسؤولة يف 



 

 

شعبية يف املمارسة من أجل إشراك وليتم أيضاً إجياد آلية لالستفادة من الطاقات ال. هذا أوالً. البالد
جيب حتديد الطريقة، . هناك كثريون ممن يريدون مساعدة احلكومة يف بعض األمور. الناس يف العمل

إم . عليهم أن جيلسوا ويفكّروا. أي مثالً طريقة اتصال الناس للمساعدة يف هذا القسم هي كذلك
 .حباجة إىل التفكري واملطالعة وما شابه

 
ةإنشاء آليقابة العامة مناسبة لالستفادة من الر 

هناك حاالت فساد وحمسوبية يف بعض زوايا . وكذلك االستفادة من القدرة الشعبية يف الرقابة العامة
] لذلك. [الناس يروا ويشاهدوا. البالد قد تبقى بعيدةً عن أعني اجلهات املختصة وختفى عنهم

هكذا، إن الشعبية هي أحد األمور األساسية . ا الصدد أيضاًفلتتم االستفادة من قدرة الناس يف هذ
  .على حنو اإلجياز] هنا[جداً، وعلى احلكومة أن تتابع ذلك بالطريقة نفسها اليت طُرحت 

 
 واجبات املسؤولني مقابل واجبات الناس

 املوقّرون يف عموماً، ومقابل هذه التوصيات اليت نقدمها إىل شعبنا األعزاء، جيب أن يرى املسؤولون
 -بالطبع، ما أراه اليوم هو أن املسؤولني احملترمني . البالد أنفسهم ملزمني حقّاً العملَ بطاقام كلها

وبقدر ما ميكن أن تراه أعيننا .  يعملون ويبذلون اجلهد والعناء، حبمد اهللا–من أعلى إىل أسفل 
 أن تشمل الربكة اإلهلية هذه -  تعاىل -هللا نسأل ا. ونشاهد إم يبذلون اجلهود ويتكبدون العناء حقاً

 حىت تصري -  تعاىل -فليكملوا هذه اجلهود، وليعملوا من أجل الناس، وليخلصوا نيتهم هللا . اجلهود
 .سوف أي كالمي. هذه احلركة عبادةً عظيمة

. ى أعدائه أن يوفق الشعب اإليراين يف ااالت والساحات كافّة، وأن ينصره عل- تعاىل - نسأل اهللا 
العظيم مع أوليائه، وأن يرضيه عنا ] اخلميين[ أن حيشر الروح الطاهرة لإلمام -  تعاىل -نسأل اهللا 

حىت ال خنجل من إمامنا العظيم، وأن يرضي األرواح الطيبة للشهداء عنا، وأن حيشرهم مع أوليائه وال 
 .يخجلنا أمامهم

 األعزاء، ولكم أيها احلضور الكرام يف هذا اللقاء، وأرجو أجدد التحية والتقدير مرة أخرى ألهايل قم
 . أن يشملكم مجيعاً بلطفه ورمحته وبركاته، إن شاء اهللا- تعاىل -اهللا 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ــــــــــ



 

 

ة يف مرقد السيد فاطمة املعصوم) قده(اجتمع احلاضرون يف هذا اللقاء يف صحن اإلمام اخلميين  * 
 ).ع(

 
 .الثورة الدستورية. ١
يف » اطالعات«هو عنوان مقالة نشرا صحيفة » إيران واالستعمار األمحر واألسود« .٢
 بأمر من الشاه وعمالئه، لكاتب باسم مستعار هو أمحد رشيدي مطلق، وتعرض فيها ٧/١/١٩٧٨

 !لإلمام اخلميين باإلهانة واالامات كما وصفه بأنه عميل للخارج
 لتنفيذ انقالب ٤/١/١٩٧٩كان هايزر جنراالً يف سالح اجلو األمريكي، ودخل إيران يف . ٣

عسكري وقيادة اجليش الشاهنشاهي ملنع انتصار الثورة اإلسالمية، وبعد شهر أخفقت خطة االنقالب 
 .وفر من إيران

ة اإلسالمية رسالة إىل الشعب اإليراين مبناسبة الذكرى السنوية األربعني النتصار للثور. ٤
)١١/٠٢/٢٠١٩). 


