
 

 

  ّالثورة اإلسالمية حررت إيران من مخالب أمريكا وهذا أساس معاداتها لنا
  طهران: المكان

  جمع من أهالي قم: الحضور
  م١٩٧٨عام » هالي قمأل دي ١٩انتفاضة «ذكرى : المناسبة

  م٩/١/٢٠٢٢.   هـ١٦/٦/١٤٤٤.   ش١٩/١٠/١٤٠١: الزمان
  
  
  

 فــي لقــاء مــع جمــع مــن أهــالي قــم بمناســبة ٩/١/٢٠٢٣ بتــاريخ  دام ظلــه،ة اإلمــام الخــامنئيكلمــ
ّوخــــالل اللقــــاء لفــــت قائــــد الثــــورة اإلســــالمية إلــــى أن . ١٩٧٨عــــام »  دي١٩انتفاضــــة «ذكــــرى  ّ

ـــال إن هـــدف الثـــورة  ـــام اهللا أو الحـــد منهـــا، وق ـــاء األهميـــة ألي ـــى إخف ّاســـتراتيجية الباطـــل تقـــوم عل ّ ّ
ّوتحـدث سـماحته عـن كـون البروباغانـدا الجـزء األهـم .  إيران من براثن الغـربّاإلسالمية كان إخراج

ّمـن نـشاط العــدو فـي أعمـال الــشغب األخيـرة، وتـابع قــائال إن التبيـين يـشكل اليــوم سـبيل التــصدي  ّ ّ ً
  .لهذه البروباغندا

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
سيما بقيـة اهللا ] وال[وآله الطاهرين، والحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد 

  .في األرضين
  

ًإنه ألمر عذب ولطيف جدا أن ألتقـي مجـددا أهـالي قـم . ًأيها اإلخوة واألخوات األعزاء، أهال بكم ًّ ّ
ًال أنسى، أي دائما ما يبقى حاضرا في بالي حضور أهالي قـم األعـزاء لـسنوات مديـدة فـي . األعزاء ً

لقـد . تلك اإلثارة والمشاعر والبصيرة الثاقبة في مختلف المجـاالتهذه الحسينية بذاك الشغف وب
  .بحمد اهللا، نحن في خدمتكم مرة أخرى هذا العام. ُحرمنا هذا عامين أو ثالثة

  
ًيجـــب فعـــل ذلـــك أيـــضا، وينبغـــي أن . ّ كـــل عــام١٩٧٨»  دي١٩انتفاضـــة «ّيتكــرر إحيـــاء ذكـــرى 

ــوراني أن يــستمر فــي ــستمر، وال بــد لهــذا الخــط الن ــضاّي ــة كانــت . ً المــستقبل أي لمــاذا؟ ألن الحادث
ًتحوال عظيما ولم تكن عادية إن الحفاظ علـى ذكـرى األحـداث المفـصلية فـي التـاريخ هـو واجـب . ً



 

 

ّفي األحداث التاريخية العظيمـة هنـاك تجربـة ثمينـة أو تبيـين لـسنة . ًسأشير الحقا إلى هذا. الجميع
م واالســـتفادة التاريخيـــة للـــشعوب، ولـــذلك ينبغـــي هـــذه كلهـــا تـــستحق االهتمـــا. إلهيـــة فـــي الطبيعـــة
  .ّالحفاظ عليها حية

  
من . في قم حادثة مفصلية وتاريخية؟ ألنها بداية وانطالقة لجهاد عظيم»  دي١٩«لماذا نقول إن 

. هنا، انطلق جهـاد عظـيم فـي أنحـاء الـبالد كافـة وكـان هدفـه إخـراج إيـران العزيـزة مـن بـراثن الغـرب
حت أيادي وأقـدام الثقافـة الغربيـة العوجـاء والخاطئـة وتحـت الهيمنـة الـسياسية ُإيران التي سحقت ت
إن هــذه . ُالثــورة تخرجهــا وتجعلهــا مــستقلة، وتحيــي الهويــة التاريخيــة إليــران... والعــسكرية للغــرب

منـذ بدايـة اإلسـالم حتـى اليـوم، أي شـعب آخـر تعرفونـه خـدم اإلسـالم . الهوية هي إيـران اإلسـالمية
 اإليراني في مجال العلوم المختلفة، والفلسفة والفقه والعلوم المختلفة؟ أرجو الرجوع بقدر الشعب

. ُإلى هذا الكتاب العزيز والمغتنم للمرحوم الشهيد مطهري الخدمات المتبادلة بـين إيـران واإلسـالم
ُهـذه الهويــة اإلســالمية إليــران كانــت قــد فقــدت، فــإذا جــاء شــخص مــا وســار فــي شــوارع طهــران  ّ- 

 -] ١[س في طهران فقط بل في كثير من المدن األخرى وحتى فـي بعـض األمـاكن مـن مـشهدنالي
  !هذا ما فعلوه. ًفلن يشعر أن هذا بلد إسالمي وأن هناك أناسا مسلمين يعيشون هنا

  
ــدأ  ــى انــدلعت فــي قــم –هــذا الجهــاد الــذي ب ــران مــن ذلــك - شــعلته األول  كــان مــن أجــل إنقــاذ إي

. يتهــا األصــلية والحقيقيـــة والتاريخيــة، وهويتهــا التــي تبعــث علــى الفخـــرالوضــع، وإعادتهــا إلــى هو
ــى أهميــة هــذا  ــذين كــانوا فــي صــلب الحــادث فــي ذلــك اليــوم إل ّبــالطبع، ربمــا لــم يلتفــت أولئــك ال

ربمـا لـم يلتفتـوا إلـى .  فـدخلوا وسـط الميـدان– سأشير إليه اآلن -شعروا بتكليفهم ] إنما[العمل، 
ن جمـيعهم ملتفتـين إلــى مـا كـانوا يفعلونـه وكــم كانـت حركـة عظيمـة تلــك علـى األقـل، لــم يكـ. ذلـك

ــا الحــديث عــن القــضايا واألحــداث ! ّالتــي يــسطرونها ــوا يعرفــون ذلــك، ولكــن إذا أردن هــم لــم يكون
ما سبب حادثة قـم ومـاذا كانـت تبعاتهـا؟ . ّالتاريخية، فال بد أن نقرأها في سياق ماضيها ومستقبلها

»  دي١٩«ًحـسنا، هـذه حقيقـة . حادثة وحجم هذه القضية ومـدى عظمتهـاهذا يدل على أهمية ال
  . في قم١٩٧٨عام 

  
ًإنها حادثة عظيمة للغاية وال بد من إبقائها حية ّ ّ ُينبغي أال تمحى هذه الحادثة من ذاكرة التـاريخ أو . ّ

يـل مـن شـأن مثـل ّبالطبع، إن إستراتيجية تيار الباطل هـي كتمـان أيـام اهللا أو التقل. التقليل من شأنها
ًإستراتيجية تيار الباطل أن يمنع مثل هذه األيام من أن تبقى حية ومشعشعة، وغالبا . هذه األحداث ً ّ



 

 

ُمــا تكــتم هــذه األيــام جبهــة الباطــل أو تنكرهــا يريــدون التكــتم علــى . ّيــصل بهــم الحــد إلــى إنكارهــا. َ
 -] ٦[» بهمــــن٢٩«و] ٥[» دي٩«و] ٤[» دي١٩«و] ٣[» آبــــان١٣«و] ٢[» بهمــــن٢٢«

.  ويوم تشييع الشهيد سـليماني وكـذلك تـشييع الـشهيد حججـي، فهـذه كلهـا أيـام اهللا-ّقضية تبريز 
ّإن تيـار . يريدون كتمانها، فكل يـوم منهـا هـو مـشعل، وال بـد مـن وجهـة نظـر تيـار الباطـل أن تنطفـئ

ّن يــدمرها عليـه أ. ّالباطـل الـذي يقـف أمــامكم وأمـام هـذا الــشعب والثـورة ال يتحمـل تلــك المـشاعل
ــا أن نتــذكر . ًهــذا فــي النقطــة المقابلــة تمامــا لمــا جــاء فــي القــرآن. ويطفــئ هــذه المــشاعل إنــه يأمرن

ِواذْكـر فـي اْلكتـاب مـريم إذ انـتبـذت مـن َأهلهـا مكانـا شـرقيا{َونْذكر مثل هذه األحـداث؛  ِ ِْ ْ َْ ً َ ََ َ ََ ِ ِْ ْ َْ َ َْ ِ ِ َِ ُ مـريم، (} َ
ِواذْكـر فـي اْلكتـاب {. ّ هـذا يجـب أن يخلـد فـي التـاريخ.ينبغي أال ننسى حادثة مريم المهمة). ١٦ َِ ِ ْ ُ َ

َإبــراهيم َِ َواذْكــر فــي اْلكتــاب موســى{، )٤١مــريم، (} ِْ ُ ِ َِ ِ ْ ُ َواذْكــر عبــدنا أَيــوب{، )٥١مــريم، (} َ ُّ َ َ َْ ْ ُ ص، (} َ
ــد{، )٤١ ــدنا داوود ذا األي ــر عب ِواذْك َْ ْ َ َ َ َُ ََ َ ْ ْ ــذ{، )١٧ص، (} ُ ــر َأخــا عــاد إذ أَن َواذْك ْ ْ ِ ٍ َ َ ْ ُ ِر قـومــه باألحقــافَ َ ْ َ ْ َِ ُ َ ْ َ {

... واذكر، واذكـر: ّربما هناك عشرة مواضع أو أكثر في القرآن على هذا النحو). ٢١األحقاف، (
ِواسـأْلهم عـن {: ُحتى في بعض األماكن التي كانوا يكتمون فيها األمر، يـؤمر نبـي اهللا أن يـستنطقهم َ ْ ُ َْ َ

ْاْلقرية التي كانـت حاضـرة اْلبحـ َ َ َ ََ ِ َِ َْ َ َّ ِ ّهـل تخفـون قـضية الـسبت؟ قـضية : اسـألهم). ١٦٢األعـراف، (} ِرْ
! الغش تلك التـي أردتـم أن تفعلوهـا مـع اهللا وأن تخـدعوه، فقـد جعلكـم اهللا المتعـالي قـردة وخنـازير

ِواسأْلهم عن اْلقرية التي كانت حاضرة اْلبحـر{: اسألهم! تريدون منا أن ننسى، أال نعرف ْ َ َ َ ََ ِ َِ َْ َ َّ ِ ْ ِْ َ ُ َْ  احـصل. }َ
  .هذا منطق القرآن. على إجابة منهم

  
ً تتــضمن تجربــة تاريخيــة– كمــا ســبق وذكرنــا –ًحــسنا، هــذه الحــوادث  ً إذا تــصرفتم مــع اهللا بمكــر : ّ

َواللــه خيـــر اْلمــاكرين{وحيلــة،  َ َِ ِ ُ ْ َُ ْإنـهــم {مــنكم؛ ] يمكــر أفــضل[، فــاهللا المتعــالي )٨٥آل عمــران، (} َّ ُ َِّ
ـــدا  ًيكيـــدون كي ُْ َ َ ِ َوَأكيـــد ك) ١٥(َ ُ ِ ـــدا َ ًي ْحـــسنا، اآلن إذ تـــدخلون ســـاحة اهللا، فهـــو ). الطـــارق(} )١٦(ْ ً

ــيكم[، »مالــك الملــك« ــا بــصفتي ] وإل ــة للبــشر، وأن ــي وقعــت فــي الحيــاة التاريخي هــذه التجربــة الت
ِإنسانا أعيش في هذا العصر ال بد لي أن أعرفها وأعيها، وهي تلـك التجربـة مـع أصـحاب الـسبت،  ّ ً

ّي أال أكـــرر مـــا فعلـــوهفـــال بـــد لـــي أن أعرفهـــا وينبغـــ ًأو تتـــضمن ســـنة إلهيـــة... ّ عنـــدما ينكـــر بعـــض . ّ
ًينـيم اهللا أشخاصـا ثالثمئـة عـام ونيـف ثـم . األشخاص يوم القيامة ستحـضر قـضية أصـحاب الكهـف ُ ّ

أو القـضايا المتعـددة األخـرى، وهـي موجـودة ... كذلك هـي األمـور: ْيوقظهم، ويظهر لنا أن انظروا
ُدبر فـي القـرآن يوصـلنا إلـى كثيـر مـن هـذه الحقـائق، ويمكـن لهـا أن تكـون إن التـ. بكثرة في القرآن ِ ُ ّ

المــصباح لطريقنــا فــي هــذا العــصر الــذي نعيــشه، ففــي النهايــة نحــن لــدينا دنيــا وآخــرة، ويجــب أن 
ًبالمناسبة إن مرحلتنا مرحلة حساسة ومهمة أيضا. نسعى ونعمل في هذه المدة هذه المرحلة التـي . ّ



 

 

أن تولوا أهمية كبيرة لها؛ هي مرحلة حساسة ] يجب [–َ خاصة أنتم الشباب – أعيش فيها وإياكم
  .إذن، هنا تكمن أهمية هذه الحادثة. ًومهمة، ويجب أن تستفيدوا من هذه السنن اإللهية كثيرا

  
ًنفسها دروس أيـضا»  دي١٩«كذلك في حادثة  ًلقـد أشـرت إلـى بعـض هـذه األحـداث مـرارا فـي . ٌ

ّأنهـا ] فـسيدرك[ٌعـزاء، ولكـن إذا ألقـى أحـد نظـرة شـاملة إلـى هـذه الحادثـة، كلماتي مع أهل قم األ
 أنــتم تعرفونهــا، والجميـــع –بــدأت هـــذه القــضية . عجيبــة للغايــة، فهــذه الحادثـــة تتــضمن الــدروس

بـأمر مـن الـبالط نفـسه، أي مــن ] الخمينـي[ بنـشر مقالـة سـخيفة عــن اإلمـام -يعرفـون هـذه األمـور 
كانــت تتـــضمن اإلهانــة إلمامنـــا .  نظــام الطـــاغوت ال المتوســطة أو الـــدنياتلــك المراتـــب العليــا فـــي

ًالجليــل فــي المنفــى، وكــان فــي النجــف وابنــه قــد استــشهد حــديثا وفــارق الــدنيا ِ ْ تعــاطف النــاس مــع . ُ
ً كان السيد مـصطفى إنـسانا بـارزا حقـا –اإلمام الجليل لفقده ابنه المحترم والمعزز  ً الـشاه ( فـرأوا –ً

ّتـصرفوا بحماقـة وافتعلـوا مـشكلة ألنفـسهم ] ّلكـنهم[هم يجب أن يقدموا على فعـل مـا، أن) وأعوانه
ُفأتاهم الله من حيث لـم يحتـسبوا{بأيديهم وأقدموا على نشر تلك المقالة؛  ِْ َ ْ ْ ُ َُ َْ َ ُ ِ َّ ُ تلقـوا ): ٢الحـشر، (} َََ

  .ًصفعة من حيث لم يحتسبوا
  

ًد الثانية بعـد الظهـر عـادة وتحتـاج سـاعتين كانت تصدر هذه الصحيفة عن. ًحسنا، انتشرت المقالة
مــا إن ). ينـاير/ كـانون الثــاني٧( دي ١٧متـى وقــع هـذا؟ يــوم . ًمـثال حتـى تــصل مـن طهــران إلـى قــم

ــل ذلــك حتــى خرجــت مجموعــة مــن  ــى قــم ورأى النــاس أنهــا تحتــوي علــى مث ّوصــلت الــصحيفة إل
وارع وأخــذوا بعــض أعــداد بــادروا بــسرعة وخرجــوا إلــى الــش.  دي١٧النــاس، أي بــدأت القــصة فــي 

 دي جـاء دور ١٨صـباح .  دي١٧كـان هـذا فـي . هذه الصحيفة وأحرقوها وأعربوا عن امتعاضهم
نحو بيـوت ] وتحركوا[ّطالب الحوزات الدينية، فعطلوا الدرس والبحث ونزلوا إلى الشوارع جماعة 

ذا اليــوم مــع ّالمراجـع، واســتمر تحــرك الطــالب حتــى المــساء، ووقعــت اشــتباكات وصــدامات فــي هــ
ـــاس فـــي . عـــساكر النظـــام وعناصـــره ـــزل الن ـــة – دي ١٩ن ـــي الحادث ـــوم األساســـي ف ـــى – هـــو الي  إل

لقــد كـان الجهــاز الطـاغوتي علــى . ّالميـدان، ونـزل الــشباب والتجـار والنــاس العـاديون، نــزل الجميـع
ًاسـتعداد دائــم لقمـع النــاس، فهــم أيـضا نزلــوا إلــى الـشوارع وأردوا عــددا مــن النـاس شــهداء  وجرحــوا ً

في نهاية المطاف، انتهت حوادث ذلك اليوم بالشهادة وأمثال . ّآخرين، وتعرضوا بالضرب آلخرين
ِذلك لكنها لم تنته  لقد سردت لكم مـا جـرى فـي تلـك . تلك كانت البداية. بل بدأت] في الواقع[ّ

  .الحادثة
  



 

 

ّقم مفتخرة بأنها حملت أول راية خ. بهذا، صارت قم حاملة لواء الثورة ًفاقة للثـورة عمليـاَ بـالطبع، . ّ
ًكــان القميــون متقــدمين عــن البقيــة فــي بدايــة النهــضة أيــضا التــي انطلقــت عــام  ّ١٩٦٣ (١٣٤١( ،

ــم تكــن قــد نــضجت بعــد أو وصــلت إلــى  ــاريخ بخمــس عــشرة ســنة، ولكــن المــسألة ل قبــل ذاك الت
اللــواء وفــي الطليعــة، ّلكــن مــع بدايــة الثــورة وحركــة الثــورة العظيمــة صــار القميــون حــاملي . خواتيمهـا

إذا لـم يكـن هللا، فكيـف يـستطيع اإلنـسان أن يقـف . ْألنهم كانوا مؤمنين ودخلـوا الميـدان ألجـل اهللا
بـــصدره أمـــام الرصـــاص؟ أوهـــل يـــستطيع اإلنـــسان أن يعـــرض نفـــسه لخطـــر بهـــذا الحجـــم مـــن دون 

ّ عملهـم ألنهــم كــانوا ّاالعتقـاد بحقيقــة وجـود البــاري المتعـالي وبحــق البـاري المتعــالي؟ لقـد بــارك اهللا
بــدأ هــذا العمــل فــي غــضون يــوم أو اثنــين أو ثالثــة كمــا ذكــرت لكــم، . مــؤمنين ولــديهم إيمــان بــاهللا

  .ًتبريز أوال، ثم بقية المناطق: ِلم ينته، فقد أشعل البالد] في الواقع[ّوانتهى في الظاهر لكنه 
  

. إنهـا دروس لنـا. ث أو أربـع منهـاّاآلن، هناك نقاط عدة بشأن هذه الحركة، وأريد التحدث عن ثال
ّنعم، قد ال يستطيع أحد أن يحسب بدقة، ولكنني ال أبالغ . نحن نعيش في مرحلة عجيبة: الحظوا

ًإذا قلـت إن الــشعب اإليرانــي والجمهوريــة اإلســالمية صــارا أكثـر تقــدما وقــوة ووعيــا وبــصيرة ودرايــة  ًّ ّ ّ
ًتلــف األحـداث كثيـرا فـي العــالم اليـوم عـن تلــك تخ. ًبـاألمور بمئـة ضـعف قياســا بتلـك األيـام األولـى

ًتسود العـالم أحـداث عجيبـة، وتلـك األحـداث التـي لـم تكـن قابلـة للتـصديق تقـع اآلن . ًاأليام أيضا
فــي العــالم الغربــي والــشرقي، وأقــصى الــشرق مــن العــالم وأقــصى الغــرب، والنــصف الــشمالي للكــرة 

يجـب أن . تـرون ذلـك! مور عجيبـة فـي العـالمتحدث أ. ّ، وكل مكان]الجنوبي[األرضية، والنصف 
  .هذه التجارب ال يعفو عليها الزمن. نستفيد من تجارب ذلك اليوم

  
قـد تكـون مـشكلتنا . بـالتكليف بـسرعة] أهـالي قـم[لقـد شـعر . النقطة األولى هي المبـادرة الـسريعة

ّأحيانا أننا ال نشخص التكليف بسرعة؛ يجب أن يأتوا ويجلسوا ويتحدثوا معن ّ ا ويناقشونا في األدلة ً
في استـشعارهم التكليـف أنهـم حينمـا نظـروا ] أهالي قم[سرعة مبادرة . ّوما إلى ذلك، فيمر الوقت

لقد نزل أصـحاب . ّورأوا أن األمور تسير بتلك الطريقة عرفوا ما ينبغي أن يفعلوا ونزلوا إلى الميدان
الء وأجـالء مـن الحـوزة، ونـزل النـاس ّالمحالت إلى الميدان، ونزل التجار وطالب الحوزات والفـض

  .ًالعاديون وشعروا بالتكليف سريعا
  

 كـــانوا يعلمـــون بهـــذه –ّالنقطـــة الثانيـــة أنهـــم شـــروا أرواحهـــم مقابـــل المخـــاطر الكبيـــرة لهـــذا العمـــل 
ّمــــن الواضـــح أن النــــزول إلــــى الــــشارع وســـط نظــــام مثــــل نظــــام . ّ وتقبلوهــــا-المخـــاطر ويعرفونهــــا 



 

 

كنــا قــد رأينــا قــساوتهم، وشــهدها النــاس ]. خطــر[م والعنــف والقــسوة، الطــاغوت، ومــع ذلــك الظلــ
وقعــت هنــا . واألحــداث الالحقـة) ٥/٦/١٩٦٣(لقــد شـهدوا الخــامس عـشر مــن خـرداد ]. ًأيـضا[

ـــــــى أحـــــــداث المدرســـــــة الفيـــــــضية فـــــــي الثـــــــاني مـــــــن فـــــــروردين   ١٣٤٢فـــــــي قـــــــم، باإلضـــــــافة إل
 ١٣٥٤عــام ] ًأيــضا[لفيــضية عظيمــة ومهمــة فــي المدرســة ا] ٧[، حادثــة أخــرى)٢٢/٣/١٩٦٣(
ــم يكــن األمــر كــأنهم غــافلون). ١٩٧٥( ــاس هــذه األحــداث ول كــانوا يعلمــون األخطــار . ّشــهد الن

ففــي النهايــة، ال يمكــن خــوض . لكــنهم يــشرون أرواحهــم؛ لقــد تقبلــوا األخطــار ونزلــوا إلــى الميــدان
  .ّغمار أعمال عظيمة دون تقبل األخطار

  
ًقلـت هـذا مـرارا فـي لقـاء مجموعـات ! التفتـوا. ي الوقـت المناسـبّالنقطة األخرى تتعلق بـالتحرك فـ

ّقــد يقــف عــشرون عــامال علــى خــط اإلنتــاج، والمنــتج الــصناعي يتحــرك علــى هــذا الخــط، : مختلفــة َ ْ ُ ّ ً
ًأحدهم ينبغي أن يضرب بالمطرقة، وآخر يشد البراغي، وثالث يضع شـيئا مـا، . ٍّولكل منهم وظيفته ٌ ّ
 –ّإذا مـرت القطعـة مـن أمامـك . م أن يفعلـوا ذلـك فـي اللحظـة المناسـبةعلـيه. ًوآخر يرفع شيئا مـا

ٍ وغرقـت عـشر ثـوان فــي التفكيـر، فقـد فــات -كنـت مـن العـشرين الــذين يقفـون علـى خـط اإلنتــاج 
ــه. األوان وانتهــى األمــر ًقــام التوابــون وحــاربوا ثــأرا للــدم المطهــر . ينبغــي أن ينجــز العمــل فــي لحظت

ُلــوا، لقـــد قتلــوا جميعـــا، لكــن ال يـــشاد بهــم فـــي التــاريخُ، فقت)ع(لإلمــام الحـــسين  ً لمـــاذا؟ ألنهـــم . ُ
لماذا لم تـأتوا فـي األول ) ع(ّأنتم الذين أردتم أن تقدموا دماءكم في سبيل اإلمام الحسين . تأخروا

ًمن المحرم والثاني منه لتفعلوا شيئا على األقل؟ تقفـون هنـاك وتنظـرون، ويستـشهد اإلمـام الحـسين 
ّهـذا مـا يحـدث عنــدما ال يـؤدى العمـل فــي ! تحتـرق قلـوبكم، وعندئــذ تـأتون إلـى الميــدان، ثـم )ع( ُ

ّال بد أن يؤدى العمل في حينه. الوقت المناسب ُ.  
  

يجـب أن نـدخل الميـدان دون . ينبغي أال نغفل عن الواجب الذي وضعه العقل والشرع على عاتقنا
. ل األخطار بما يتناسب مع أهمية ذلـك العمـلعندئذ، نشري أرواحنا مقاب. ينبغي أال نتأخر. تأخير

هنــاك بعــض الحــوادث غيــر . ّفــي النهايــة، ال ينبغــي لإلنــسان تحمــل أي خطــر مــن أي حادثــة كانــت
فلنقابل خطـر الـدخول إلـى الميـدان بمـا . المهمة، وال تستحق أن يخاطر اإلنسان بحياته من أجلها

ال نـشعر :  يقـع الخلـل فـي هـذه المهمـاتالمـشكلة تظهـر عنـدما. يتناسب مع أهميـة تلـك الحادثـة
فــي الوقــت المناســب، وال نــشري أنفــسنا مقابــل األخطــار ] الميــدان[ًبــالتكليف ســريعا، وال نــدخل 

  .األمر كذلك. ونتوانى عن ذلك
  



 

 

ّإذا اســـتوفينا الـــشروط، فـــإن التقـــدم حتمـــي، أي ال يـــراودنكم شـــك فـــي ذلـــك ـــدفاع «وســـنوات . ّّ ال
َر مجـــددا توصــيتي لكـــم أن تقــرؤوا ســير أهـــالي الــشهداء خـــالل ّأكــر. مثــال علـــى ذلــك» ّالمقــدس ً ّ

، وتـــروا كـــم كانــت المـــصاعب التـــي »)ع(الـــدفاع عــن مراقـــد أهـــل البيــت «أو » الــدفاع المقـــدس«
الـدفاع «فـي . يتـرك هـذا الـشاب زوجتـه العزيـزة، وابنـه نـور عينيـه ويـذهب ألداء التكليـف. ّتحملوها
 ودخلوا الميدان بتلك الطريقة، فمـاذا تكـون النتيجـة؟ ذهب آالف األشخاص] عندما[، »المقدس

» النـاتو«ًالنتيجة أن مجنونا مثل صدام يدخل الميـدان بإمكانـات وفيـرة، وتـساعده أمريكـا وأوروبـا و
واالتحاد السوفييتي، والدول الرجعية العربية تنثر األموال تحت قدميه كالرمل، وفي نهاية المطاف، 

الـدفاع «عندما يكون لدينا شاب في الميدان مثل شباب مرحلة . ًد خائباًيخسأ أن يفعل شيئا، ويعو
ّمستندين إلى ذلك اإليمان، ورجل مثل اإلمـام يقبـل أيـديهم وسـواعدهم، فكـذلك تكـون » المقدس

نعم، كانت حرب األحزاب، وقد انتصرت إيران في حرب األحزاب هـذه، . النتيجة، والتقدم حتمي
... فقوى العالم كلها تكاتفت من أجل تقسيم إيران، وليفصلوا خوزستان ويفصلوا كـذا وكـذا منطقـة

ّلكنهم خابوا أن يأخذوا شبرا واحدا من تراب الوطن، هل هذا شيء هين؟ هل هـذا انتـصار صـغير؟  ً ً
هـذه هـي . اجـب ونقبـل المخـاطرة ونـدخل الميـدان، كـذلك تكـون النتيجـةعندما نتحرك ونشعر بالو

  .تجربتنا
  

ّلمـاذا تجـرأ نظـام الطـاغوت، الـذي كـان يعلـم تعلـق النـاس : النقطة األخـرى فـي حادثـة قـم هـي هـذه ّ
ًبهــذه الشخــصية العظيمــة، علــى هــذه الخطــوة؟ ألنــه كــان واثقــا بمــساندة أمريكــا لــه؛  ّ ْواتخــذوا مــن {ّ ِ ُ َ َّ َ

ِدون  َاللـــه آلهـــة لعلهـــم يـنـــصرون ُ ًُ َ َُْ ْ ُ ََّ ََّ ِ َال يـــستطيعون نـــصرهم وهـــم لهـــم جنـــد محـــضرون ) ٧٤(ِ َُ ََ ْ ُ ُ ْ َُ ُ ٌَ َْ ْ ْ ْ ُْ َ َ ُ ِ َ)٧٥( {
مـن حادثـة قـم هـذه، التقـى ] فقـط[ًكان واثقا بمساندة كارتر، فقبل بـضعة أيـام، بـضعة أيـام ). يس(

ِواحتسيا العرق معا وثمال ومدح الشا] ٨[كارتر الشاه هنا َ ًه وهو سكران مدحا طويال، وقالً هنـا «: ً
ـــرة االســـتقرار ـــا بمـــساندتهم. وکـــذا وكـــذا... » جزي حـــين يكـــون هنـــاك مثـــل تلـــك . ًلقـــد كـــان واثق

ْال يــستطيعون نــصرهم{لــن ينفعــه؛ : المــساندات الخاطئــة، كــذلك تكــون النتيجــة ُْ ْ ََ َ َ ُ َ أولئــك الــذين . }َ
ًاءات مـع قـوى الكفـر، ال، فـنحن أيـضا لـدينا  ال أقـول الـذين لـديهم لقـ-ُيستندون إلى قـوى الكفـر  ُ
ــة، فكــذلك تكــون النتيجــة-ُلقــاءات مــع قــوى الكفــر  ــر القــوة اإللهي . ّ إذا كــانوا معتمــدين علــى غي

  .ًحسنا، هذا من تلك الناحية
  

ّمــن هــذه الناحيــة أيــضا، كــان النــاس يناضــلون ضــد النظــام حقــا، نظــام الطــاغوت، لكــنهم كــانوا فــي  ً ًّ
ــا . ضــد أمريكــا وكــارترالواقــع يناضــلون  ــوم شــيئا عجيب ــران فــي ذلــك الي ًكــان حــضور أمريكــا فــي إي ً



 

 

ّفي رأيي، أنتم الشباب األعزاء . ًوغريبا ّ الحاضرين هنا ولم تشهدوا تلك األوقات، ولعـل بعـضكم –ّ
ًقــرؤوا عنهــا فــي الكتــب، وكثيــرون لــم يقــرؤوا الكتــب أيــضا، فقلــيال مــا يطــالع شــبابنا، لألســف   ال –ً

  .ّكانت أمريكا هي المسيطرة على شؤون البالد كافة! م كان حجم التغلغلتعرفون ك
  

ًبثالثة عشر عامـا وقبـل انتـصار الثـورة بأربعـة عـشر عامـا »  دي١٩« قبل - ١٩٦٤التفتوا؛ في  ً- 
ًلمــاذا نفــوا اإلمــام؟ لقــد ألقــى اإلمــام خطابــا، فمــا الــذي قالــه فــي هــذا خطابــا؟ . ُنفــي اإلمــام مــن قــم ً

، أي مــنح األمــريكيين )الحــصانة القانونيـة(» الكابيتالـسيون« فـي هــذا الخطـاب ضــد ّتحـدث اإلمــام
 هــذا هــو مــضمون –يقــول اإلمــام فــي ذلــك الخطــاب . كــان قــد هــاجم أمريكــا. الحـصانة فــي إيــران

ً إنه إذا ما دهس شاه إيران كلبا أمريكيا في الـشارع، فتجـب معاقبتـه، ولكـن إذا مـا دهـس –كالمه  ً
. »الكابيتالـسيون«هـذا هـو ! ه إيران في الـشارع، فـال أحـد لديـه الحـق فـي معاقبتـهّطباخ أمريكي شا

هذا مـا هاجمـه اإلمـام، ومـن أجـل ذاك صـرخ فـي وجـه األجهـزة، وقـد أُبعـد اإلمـام فـي ذلـك الحـين 
ًصحيح أن نفي اإلمام دام ثالثـة عـشر عامـا لكنـه كـان منفيـا مـدى العمـر]. الخطاب[بسبب هذا  ً .
لحسن الحظ، انتصرت الثورة وعاد اإلمـام إلـى الـبالد بعـد ثالثـة . مدى الحياة] اماإلم[كان نفيهم 
ًحـسنا، انـتفض الـشعب . ّهذا معناه أن تغلغل أمريكا في هـذا البلـد كـان إلـى هـذا الحـد. ًعشر عاما

  .على مثل هذا التغلغل، وثاروا على مثل تلك القوة المتغلغلة في البالد
  

ــة فــي قــمًأود أن أذكــر أمــرا آخــر حــول  ــارات : هــذه الحادث ــتمكن األفــراد أو الجماعــات والتي ــم ي ّل ّ
ّالكثيــرة االدعــاء والفاقــدة للهويــة مــن التغلغــل ال فــي هــذه الحادثــة، وال األحــداث التــي تلتهــا هــذه . ّ

الثـــورة «لقـــد أطلـــق العلمـــاء . »الثـــورة الدســـتورية«مثـــل ] هنـــا[لـــم يكـــن األمـــر . ًمـــسألة مهمـــة جـــدا
لـــى االســـتبداد، فـــدخل أنـــاس معروفـــون أو مجهولـــون إلـــى الميـــدان وحرفـــوا للقـــضاء ع» الدســـتورية

ًذهبـوا إلــى هنـاك، وصــارت تلـك الــسفارة وسـيطا مــن أجـل مطلــب ! الطريـق نحــو الـسفارة البريطانيــة
ًيخص أناسا عاديين لـم يحـدث ]. النتيجة[ّعندما يدخل أشخاص سيئون إلى انتفاضة ما هذه هي . ّ

فـي المجريـات الـذي حـدثت مـع هـذه االنتفاضـة، لـم يحـدث مثـل . شيء مثل هذا في انتفاضـة قـم
ارتعبــوا مــن النــاس وهــذه الحركــة . أولئــك الــذين عارضــوا األمــر] حتــى[ارتعــب الجميــع . هــذا األمــر

إنسان يجلس في النجف ويصرخ في درس طالب الحوزة علـى . ّالعظيمة وصرخات اإلمام المدوية
كانــت هــذه الحركــة . إلمــام بــصورة صــحيحة وال شخــصيتهًنحــن أيــضا لــم نعــرف ا! ّنحــو يهــز العــالم

 كـــان هنـــاك -حتــى أولئـــك الـــذين عارضــوا . ًحركــة ال يـــستطيع اآلخـــرون دخولهــا؛ كـــانوا يخـــشونها
 لم يمتلكوا الجـرأة ال –شيوعيون في إيران وكثيرون ممن لم تعجبهم تلك الحركة ولم يكونوا معها 



 

 

مـا أعرضـه هـو تجـاربي الشخـصية مـن . كانـت عظيمـةعلى معارضتها وال دخولها، ألن حركة النـاس 
ّإنني أحدثكم عما أعرفه وعما شاهدته من كثب. قرب ّ ّ.  

  
ًحسنا، لمـاذا لـم يتمكنـوا مـن التغلغـل؟ هـذه نقطـة مهمـة أيـضا لمـاذا لـم تـستطع التيـارات األخـرى . ً

ــل أو التغلغــل؟ الــسبب أن قــادة هــذه الحركــة ومــن فــي مقــدمها هــم شخــص يات الــدخول أو التعطي
 طهــران وقــم وأمــاكن -فــي المــدن كافــة . دخلــت الشخــصيات الدينيــة بجــرأة إلــى الميــدان. دينيــة

ّ دخـل كبـار العلمـاء والشخـصيات الدينيـة المعتـد بهـا إلـى الميـدان وصـاروا -ًأخرى ومشهدنا أيـضا 
 جعلـوا عدد من العلماء الذين كانوا منفيين إلى هنـا وهنـاك. رأينا هذا في مدن مختلفة. هم األعالم

ّتؤيدهم وتؤيد كالمهم ووجهوا القلوب كافة نحوهم] ّالناس[ ّ ّ.  
  

ّفي النهاية، تمكنت الثورة اإلسـالمية وهـذه الحركـة الـضخمة التـي انطلقـت مـن قـم مـن إنقـاذ إيـران 
ـــة الدمويـــة التـــي تمـــارس النهـــب ّمـــن المخالـــب األمريكي ّ ـــة . ّ صـــحيح أن الحركـــة كانـــت ضـــد الملكي

يثـــة وفاســـدة وعميلــة، وقـــد ُأطــيح بهـــا بحمـــد اهللا، لكنهــا فـــي الحقيقـــة والــبالط، وضـــد حكومــة خب
ُأخرجــت إيــران مــن تحــت بــراثن . ّلــدي هــدف فــي قــولي هــذا. أخرجــت إيــران مــن حلقــوم أمريكــا

مــن الخطــأ القــول إن الحادثــة ! التفتــوا. أمريكــا، وغــدا هــذا القاعــدة واألســاس لعــداء أمريكــا إليــران
ًبعض األشخاص يقولون اآلن أيضا وبعد انقـضاء . ء األمريكيين لناالفالنية هي التي تسببت في عدا

ًهـل نحـن مـن نـصنع العـدو؟ منـذ أربعـين عامـا وهـم ! ّلماذا تجعلون األمريكيين يعادونكم:  سنة٤٠ َ
ًّهل نحن من نجعل أمريكا عدوا لنا؟. ّمتعطشون لدمنا َ  

  
ًنشرت حديثا. ّمنذ اليوم األول] العداء[ّاألمريكيون بدؤوا  ُ جـاؤوني بهـا ويبـدو أنهـا نـشرت - وثيقة ُ ّ
ّ وعرضها مركز أمريكي رسمي ينشر الوثائق المهمـة بعـد انقـضاء ثالثـين سـنة أو -قبل أسابيع قليلة  ّ

ًكـارتر أصـدر أمـرا ] الـرئيس[ّهـذه الوثيقـة التـي تقـول إن ] المركـز[نـشر . أربعين علـى سـبيل المثـال
ً، أي تقريبـا بعـد عـشرة أشـهر مـن ١٩٧٩ديـسمبر /األولّإلى وكالة المخـابرات المركزيـة فـي كـانون 
ديـسمبر، أي /، والوثيقـة فـي كـانون األول١٩٧٩فبرايـر /انتصار ثورتنـا، فـالثورة انتـصرت فـي شـباط

ًبعد عشرة أشهر من انتصار الثورة، يوجه كارتر أمرا إلى وكالـة المخـابرات . ًهناك عشرة أشهر تقريبا ّ
ّبجمهورية إيران اإلسالميةأطيحوا : ّالمركزية، واألمر هو كان هذا في ذلك اليـوم، أي فـي بـدايات ! ّ

ّيوجه الرئيس األمريكي أمـر اإلطاحـة بالجمهوريـة اإلسـالمية إلـى وكالـة المخـابرات المركزيـة، . الثورة ّ َّ
ّثم إن النقطة الالفتة أنه يذكر بأي وسيلة عليكم اإلطاحة بها. ّربما بسبب الكابوس الذي رآه ّ ّ ّ.  



 

 

  
ّروجـــوا ضــد الجمهوريـــة اإلســـالمية : يقـــول.  نقطــة يـــذكرها هــي الدعايـــة اإلعالميـــة، البروباغنــداّأول ّ ّ ّ

ّأليست هذه السياسة مألوفـة لـديكم؟ الدعايـة ضـد الجمهوريـة اإلسـالمية. بالبروباغندا ّ الدعايـة فـي ! ّ
ــة . كــان هــذا العمــل الــذي بــدؤوه فــي ذلــك اليــوم. العــالم ولــدى الــرأي العــام وداخــل الــبالد الدعاي

ّطبعــا، لــم يقتــصر األمــر علــى الدعايــة بــل كــان هنــاك الحظــر أيــضا والتجــسس والتغلغــل ! اإلعالميــة ً ً
ــات العــسكرية ــد لالنقالب ــة أوال. ّوالتمهي ــه ذكــر الدعاي ــضا لكن ــل أي ــاك أمــور مــن هــذا القبي ًكــان هن ّ َ ّ ً ٌ .

ً عاما وسياسة أمريكا ٤٣ ميالدية حتى اليوم، ١٩٧٩منذ . ٌّهذا مستمر حتى اليوم! بالدعاية: يقول
ــستهدف اإلطاحــة بالجمهوريــة اإلســالمية ّهــذه مــستمرة، سياســة ت ّ ــالحظر والتغلغــل . ّ ــأي وســيلة؟ ب ّب

وممارسة الضغوط القصوى وبناء التحالفات المعادية إليران ومعاداة إيران واإلسالم والشيعة، بهـذه 
  .ّألمور، وال تزال حتى اليوم سنة وهم يمارسون هذه ا٤٣منذ . الوسائل وفي مقدمتها الدعاية

  
أيـن الجمهوريـة اإلسـالمية فـي . بالطبع، من الواضح أن العـدو لـم يـنجح فـي تحقيـق نيتـه المـشؤومة

تلك السنوات من الجمهورية اإلسالمية اليوم، ذات الجذور المتينة الممتدة ليس فـي الـبالد فقـط، 
 بفــضل اهللا وحولــه -ريــة اإلســالمية اليــوم ًبـل فــي المنطقــة أيــضا؟ إن المتانــة التــي تتمتــع بهــا الجمهو

ــه  ّلكــن هــؤالء وجهــوا ضــربة إلينــا، وهــذه األفعــال أبطــأت .  ال تمكــن مقارنتهــا بــذلك اليــوم-ّوقوت
لقــد فرضــوا . لقــد ارتكبــوا جريمــة. حركتنــا، فقــد كــان فــي إمكاننــا أن نكــون متقــدمين أكثــر مــن هــذا

ّالدولة التي تركز طاقاتها كلها ثماني سنوات ًحسنا، . علينا ثماني سنوات من الحرب، وهذه جريمة
ًللدفاع عن البالد كان يمكنها أن توظف هذه الطاقات في اإلعمار، وأن تمـضي بـالبالد قـدما، وأن  ُ

هذه كلهـا مـؤثرة، هـذه كلهـا . ليست الحرب المفروضة فقط، فهناك الضغط والحظر. تجتث الفقر
ُلقد مارسوا أفعاال خبيثة ليبط. كانت مؤثرة   .ئوا حركة الجمهورية اإلسالميةً

  
ُحــسنا، اآلن، هــل يمكننــا تعــويض هــذا الــبطء؟ نعــم، اعتقــادي أننــا نــستطيع علينــا أن نعمــل أكثــر . ً

يمكننـا التعـويض ولـيس األمـر علـى . هـذا هـو الطريـق. ًوندير أفـضل ونبـذل جهـودا ال تعـرف الكلـل
قطاعـــات بـــالتوفيق اإللهـــي، لقـــد أُنجـــزت مثـــل هـــذه األعمـــال فـــي بعـــض ال. نحـــو ال يمكننـــا ذلـــك

شــرح ... وأُنجــزت هــذه األعمــال فــي القطاعــات العلميــة والدفاعيــة وكثيــر مــن القطاعــات اإلنتاجيــة
أُنجـزت أعمـال عظيمـة ببركـة العمـل الجهـادي، وإيمـان . اآلن] ّمفـصل[هذه األعمال التي أُنجزت 

ًالعـــاملين وعقيـــدتهم، ووصـــل الليـــل بالنهـــار والعمـــل لـــيال ونهـــارا ُ بـــد أن يفعـــل هـــذا العمـــل فـــي ال. ً
  .القطاعات كافة؛ نحن قادرون



 

 

  
ًكانت يد العدو األجنبي واضحة فيها أيضا، وهـو . ًحسنا، أود أن أشير إلى أعمال الشغب األخيرة

ّالعـدو األجنبــي، فـإنهم ينكــرون ذلـك فـورا مــن أجـل التغلــب : مـا إن يقــول المـرء. َمـا أنكـره بعــضهم ً
لكن ال، كانـت يـد . كال، إنه خطؤكم]: يقولون[أو حكومة، أي على جناح أو شخص أو مجموعة 
ــــت جليــــة ــــة . ّاألجانــــب واضــــحة، كان ــــدول األوروبي ــــين، ال ُعمــــل األمــــريكيين ذاك، وعمــــل األوروبي ُ

. المختلفــة، كــل واحــد مــنهم دخــل فــي هــذه القــضية بأســلوب مــا، بأســلوب واضــح وجلــي ال خفــي
ال يمكـن . ألمر كذلك في أعمال الشغب األخيـرةكان ا. َاتضح من هم المتورطون في هذه القضية

. ًبالطبع، هنا أيضا كان الجزء األكثر أهمية في العمل الدعاية اإلعالمية. التغاضي عن هذه األفعال
ِمـن شـر اْلوسـواس {. ًهنا أيـضا كـان الجـزء األكثـر أهميـة فـي حركـة العـدو مـسألة الدعايـة اإلعالميـة َ َْ ِّ َ ْ ِ

ِاْلخنَّاس  ِالذي ) ٤(َ ِيـوسوس في صدور النَّاس َّ ِ ُ ُ ِ ُ ِ ْ َ ِمـن اْلجنَّـة والنَّـاس ) ٥(ُ َ َِ ِ } الوسـواس{). النـاس(} )٦(ِ
لقــد رأيــتم الفــضاء المجــازي، . ًال يتعلـق بــالجن فقــط، فالنــاس أيــضا يوسوســون ويمارســون الوسوســة

 كـان الـدور ًلذلك هنا أيـضا. ًوطبعا الحظتم وسائل اإلعالم األجنبية الغربية والعربية والعبرية ونحوها
  .األول يتعلق بالدعاية اإلعالمية

  
كمـا [ّكان األجانب يـصورونها فـي إعالمهـم ... ًحسنا، كان بعض األشخاص يريدون تصوير األمور

ّإن أعمـال الـشغب هـذه، حـين يـأتي عـدد مـن األشـخاص إلـى الـشوارع ويـصرخون ويـشتمون ]: يلـي ّ
أن هـؤالء ] ّيـصورون[ وأمثـال هـذه األمـور، ّويكسرون الزجاج في مكان مـا ويحرقـون حاويـة نفايـات

ّنقـاط الـضعف اإلداريـة واالقتـصادية وغيرهـا: ّمعارضون لنقاط الضعف في الـبالد ّ كـال، أقـول لكـم . ّ
ّإن القضية على العكس من ذلك ّهؤالء كانوا يريدون القضاء على نقاط قوتنـا وأمننـا الـذي يـشكل . ّ ّ

ّواحدة من نقاط قوة بلدنا، وقضية تحصيل ّ العلم، إذ إننا دائما ما نفخر بأننـا تقـدمنا هكـذا وهكـذا ّ ّ ً ّ
ّحـسنا، أيـن يجـري تحـصيل العلـم؟ فـي المراكـز التعليميـة والعلميـة والبحثيــة ... مـن الناحيـة العلميـة ّ ّ ً

ُهؤالء استهدفوا هذه المراكز كي يغلقوها مـن أجـل أال يجـري تحـصيل العلـم. ًطبعا ّحتـى ال يكـون . َ
هذا العـام بدايـة الـسنة ] شعار[ّلقد أعلنا . ّصيل للعلم وال نمو في اإلنتاج المحليٌهناك أمن وال تح

قبـل . ّكان لإلنتـاج تحـرك جيـد هـذا العـام. كما العامين أو الثالثة الماضية بأسلوب وبمنظور خاص
ً بـث ذلـك علـى التلفـاز أيـضا -] ٩[بضعة أشهر، جاءت مجموعة إلى هـذه الحـسينية ّ  وشـرحت -ُ

. وقفـوا هنـا وشـرحوها وبثـوا ذلـك. نتاجية الكبيرة التي لـم يـسبق لهـا مثيـل داخـل الـبالداألعمال اإل
ــدون إيقافهــا، أو ]. األعمــال[يريــدون إيقــاف هــذه  ــسياحة أيــضا] ضــرب[كــانوا يري فقــد . ًقــضية ال

ّكانـــت إحـــدى سياســـات الحكومـــة قـــضية الـــسياحة علـــى ســـبيل المثـــال، إذ إن مـــدخول الـــسياحة 



 

 

كـانوا يـسعون إلـى إيقـاف نقـاط . على وشـك أن تبـدأ وتنطلـق، فـأرادوا إيقافهـاكانت . ّمدخول جيد
ّوإال، نعم، لدينا مشكالت اقتـصادية وال شـك فـي هـذا، ولـدينا مـشكالت النـاس المعيـشية، . ّالقوة ّ ّ ّ

ّهل تحل المـشكلة االقتـصادية بإضـرام النيـران فـي حاويـة النفايـات؟ هـل تحـل بـالنزول إلـى ] لكن[ ّ ُّ ُّ
ّوإثارة الشغب؟ هؤالء لم يكونوا يريدون إزالة نقاط الضعف بل القضاء على نقاط القوةالشارع  ّ ّ.  

  
إذن، كانت تلـك خيانـات دون أدنـى شـك، واألجهـزة المـسؤولة تتعامـل مـع الخيانـة بجديـة وعـدل، 

  .أود أن أقول جملتين قصيرتين في النهاية. ويجب أن تفعل ذلك
  

ّكــررت هــذا األمــر مــرات ومــرات وأعيــد تكــرارهلقــد . ّقــضية جهــاد التبيــين: األولــى ّ تقــع الدعايـــة . ّ
ّاإلعالميــة فــي مقــدم مخططــات العــدو، ووفــق قــولهم عــالج البروباغنــدا هــو التبيــين، . البروباغنــدا: ّ

! التبيـين. تبيين الحقيقة، على مختلف األلسن ومـن مختلـف الحنـاجر وبالتعـابير واالبتكـارات شـتى
. ّذاك الفتى أو الشاب مـا الـذي يزيلهـا؟ ال يمكـن للهـراوات فعـل ذلـكّتلك الوسوسة التي تؤثر في 

الجميع، فـي . ّيجب أخذ جهاد التبيين على محمل الجد. هذه النقطة األولى. ُالتبيين هو ما يزيلها
ّالحوزات والجامعات وخاصة في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون وفـي الـصحف، فـي النقـاط كلهـا وأيـن  ّ

ّشـعاع حـولكم يمكـنكم التـأثير فيـه، ال بـد لكـم مـن التبيـين، التبيـين الـسليم ما تقفـون وحيـث هنـاك  ٌ
  .والصحيح

  
ــى أعمــال عظيمــة: الثانيــة فــي . يجــب فعــل أعمــال عظيمــة ومفــصلية. األهــداف العظيمــة تحتــاج إل

ـــابرون، فـــيمكن إنجـــاز أعمـــال . اعتقـــادي، يمكـــن إنجازهـــا يوجـــد مـــسؤولون مؤمنـــون ودؤوبـــون ومث
هـذه كانـت . ًكـان كـل عمـل مـن مقـدمات الثـورة مفـصليا. ّسها كانت أكبر تحـولالثورة نف. مفصلية

ًبعــد اآلن أيــضا، األعمــال المفــصلية والعظيمــة . األعمــال التــي جعلتنــا نجتــاز تلــك الــسفوح الــوعرة
هــذا . ضــرورية ســواء فــي مجــال االقتــصاد، أو الثقافــة، أو األمــن، أو العلــم، ومختلــف المجــاالت

ــي ــبالد لــديها :العمــل ممكــن فــي رأي ــه، وبحمــد اهللا، ال ــون ل ــدينا األشــخاص والمــسؤولون المطلوب  ل
يوجـد فـي هـذه الجامعـات وكثيـر مـن الحـوزات العلميـة فـي أنحـاء الـبالد كافـة وبـين . شباب بارعون

  .ًفئات الناس شتى ومختلف الطبقات أناس يستطيعون أن يعملوا أعماال مبتكرة وإبداعية ومفصلية
  

  .ً المتعالي جميعا وإيانا في ما هو واجبنا، إن شاء اهللانرجو أن يوفقكم اهللا
  



 

 

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ

  .مدينة مشهد] ١[
  
  .١١/٢/١٩٧٩ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية في ] ٢[
  
اليوم الوطني لمقارعة االستكبار العالمي، وذكرى الـسيطرة علـى وكـر التجـسس األمريكـي فـي ] ٣[

  .طهران
  
  .٩/١/١٩٧٨انتفاضة أهالي قم في ] ٤[
  
  .، يوم البصيرة وميثاق األمة مع الوالية٣٠/١٢/٢٠٠٩، »التاسع من دي«ملحمة ] ٥[
  
  .١٨/٢/١٩٧٨انتفاضة أهل تبريز في ] ٦[
  
 بمناسـبة ذكـرى ٧/٦/١٩٧٥بين طالب المدرسة الفيضية في قـم وبـين جـالوزة الطاغيـة فـي ] ٧[

  .١٩٦٣عام »  خرداد١٥«انتفاضة 
  
]٣١/١٢/١٣٥٦] ٨.  
  
 .٣٠/١/٢٠٢٢خالل لقاء سماحته مع مجموعة من المنتجين والناشطين االقتصاديين، ] ٩[


