
 

 

   ها ضداحلرب االقتصادية اليت تشنو سالميةاجلمهورية اإل
  )ره(طهران ـ حسينية اإلمام اخلميين : املكان
  م٢٠١٨/٠٨/١٣.   هـ١/١٢/١٤٣٩.   ش٢٢/٥/١٣٩٥: الزمان

  خمتلف شرائح الشعب اإليراين: احلضور
  لقاءات عامة: املناسبة

  
 

م اآلالف من ١٣/٨/٢٠١٨اح يوم االثنني  اإلمام اخلامنئي صب مساحة قائد الثورة اإلسالميةیالتق
 وخالل هذا اللقاء أشار .أبناء الشعب اإليراين الذين قدموا من خمتلف احملافظات اإليرانية للقاء مساحته

 كما تناول سالميةاإلمام اخلامنئي إىل قضية احلرب االقتصادية اليت تشنها أمريكا ضد اجلمهورية اإل
يكا حيث أكد قائد الثورة اإلسالمية على رفض اجلمهورية اإلسالمية مساحته مسألة املفاوضات مع أمر

   .التفاوض مع أمريكا بشكل مطلق وائي
 
 

  اهللا الرمحن الرحيمبسم
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى حممد وعلى آله  

  .يني املعصومني، سيما بقية اهللا يف األرضنياألطيبني األطهرين املنتجبني اهلداة املهد
 نورمت اليوم هذه احلسينية باألنوار املعنوية . بكم كثرياً أيها اإلخوة األعزاء واألخوات العزيزاتمرحباً

 ينبغي حتري .لإلخالص املشهود لدى الكثري منكم حيث جئتم من مدن بعيدة يف هذا اجلو احلار
 ومثة بينكم . والدوليةاسيةعات فضالً عن جوانبها اإلدارية والسيجوانب معنوية من هذه االجتما

بالتأكيد أنفاس طاهرة وقلوب نقية ونورانية وأدعية مستجابة؛ وحنن عاقدون ونعقد األمل على هذه 
  .القلوب
 إنه اليوم األول من شهر ذي احلجة؛ وشهر ذي احلجة شهر عجيب، إنه شهر الدعاء، وشهر حسناً،

وشهر التذكري مبيقات الرب مع رسوله العظيم؛ وذروة هذا التضرع والدعاء والتوسل املناجاة، 
 عرفةمع اهللا تعاىل يف دعاء ) ١(تتجسد يف يوم عرفة حيث نشهد هناك حوار إمامنا اجلليل الشهيد 

  وفَديناه ِبِذبٍح«بتلك املضامني السامية، مث هناك يوم عيد األضحى الذي يذكر بالتضحية الكربى 



 

 

، مث ندخل العشرة الثانية من شهر ذي احلجة، ونستذكر حادثة الغدير هذه احلادثة )٢(» عظيم
 .معنوياً فلننتفع من هذه الفرص انتفاعاً . إنه شهر مهم ومقدمةٌ لشهر حمرم.العجيبة

اراً  أغلبكم شباب وقلوبكم طاهرة وأرواحكم نقية وتلوثكم أقل باملقارنة بأمثالنا ممن قضوا أعمإنَّ
يف كل أموركم، يف ) ٣(» واسأَلُوا اللَّه ِمن فَضِلِه«طويلة، فاسعوا لنيل فضل اهللا بالتوجه إليه تعاىل 

 الدولية، وسوف ألمورأموركم الشخصية ويف أموركم االجتماعية ويف األمور السياسية ويف ا
امليزة األوىل لذلك  عندما تثقون بالفضل اإلهلي والربكات اإلهلية فستكون .يستجيب جلَّ وعال

 .شعوركم بالقوة والقدرة ويبتعد عنكم الضعف واخلوف وما شاكل، وهذا شيء عظيم وقيم جداً
 األبدية ومستندون القدرةوالشعور اآلخر الذي يتولد لديكم ألنكم معتمدون على اهللا ومتكلون على 

مل فيكم وينمو وتتنور قلوبكم إىل النعمة اليت ال تزول، هو انبثاق األمل يف النفوس، حيث ينبثق األ
 عندما يكون هناك أمل وتوكل وثقة بالنفس واعتماد على القدرة اإلهلية، عندها سيكون .بنور األمل

 من حيث االقتدار ومن حيث التحرك أبديالشعب عصياً على اهلزمية، ويتحول اإلنسان إىل عنصر 
ض الذي جنده يف كلمات األئمة األطهار  وهذا هو السر يف كل هذا احلثِّ واحل.ومن حيث التقدم

 عندما تعتمدون .ويف األدعية على التوسل باهللا تعاىل والتوكل على اهللا تعاىل والتضرع إىل اهللا تعاىل
يعِطي الْمعطُونَ  ِبفَضِل قُوِتك، فَصلِّ علَى محمٍد وآِلِه، واكِْفنا، وِإنما  كْتفُونَ الْم ِإنما يكْتِفي«على اهللا 

إهلي، الذين استطاعوا يف هذه الدنيا أن ) ٤(» ِمن فَضِل ِجدِتك، فَصلِّ علَى محمٍد وآِلِه، وأَعِطنا
 يف القرآن ويف أدعية . من قوتك هلم فمن علينا بشيء منهايصونوا أنفسهم أمام األعاصري أعطي جزءاً

 حني يوصوننا بالدعاء والتضرع .يعلموننا أن ندعو ونطلب هكذاالصحيفة السجادية لإلمام السجاد 
 إذا .فذلك يعود ألن ال نضيع أنفسنا وال خنطئ وال تصغروا أنفسكم وال تعتربوا أنفسكم ضعفاء

اللَّهم أَغِْننا عن ِهبِة « القدرة والثروة األبدية فلن حتتاجوا إىل أي أحد دركنتم مستندين إىل مص
ِبِصلَِتكالْو ةَ الْقَاِطِعنيشحا واكِْفنو ،ِتكِبِهب اِبنيوحىت لو أعرضت عنكم الدنيا كلها ستبقون )٥(» ه ،

 فإذا به يقف بكل قوة ملدة يراين انبلجت ذرة واحدة من هذا الشعور يف الشعب اإل.أقوياء مقتدرين
 ما منلكه أنا وأنتم قليلٌ من .ربة يف الدنياأربعني سنة بوجه القوى الصلفة الوقحة العدمية احلياء املتك

  . حسناً، هذا عن شهر ذي احلجة.كثري يف هذا اال، وكلما زدناه زاد هذا االقتدار والقوة
 أن أحتدث معكم اليوم عن ثالثة مواضيع ـ وطبعاً أنا مصاب بزكام وصويت مبحوح أريد

طرح ثالثة مواضيع يف حدود ما تسمح وأستميحكم العذر بسبب حباح الصوت هذا، عذراً ـ أروم 
  .به أجواء الس وإمكانيته



 

 

 األول يتعلق بقضية االقتصاد ومعيشة الناس وهي اليوم القضية الراهنة يف البالد واليت تشغل املوضوع
 واملوضوع اآلخر هو أمريكا . أريد اإلشارة إىل عدة نقاط يف هذا اخلصوص.أذهان غالبية األفراد

 أمثاهلم بل حيث يطرح اليوم كالم جديد يف هذا اخلصوص من ِقبلهم ومن ِق.اكلوشرورها وما ش
 وقضية أخرى هي قضية الوحدة السياسية والعامة للناس واملسؤولني .وسنتطرق باختصار هلذه القضية

وحالة التآزر والتعاون يف كل أحناء البالد فليحاول الشعب واملسؤولون أن يتآزروا ويكمل بعضهم 
  .بعضاً

 أما القضية األوىل فهي قضية االقتصاد، واملشكالت املعيشية اليوم متثِّلُ شيئاً يشعر به كل حسناً،
واحد من أبناء الشعب، وجزٌء من الشعب يتعرض للضغوط بشدة، فهناك فعالً غالء، واملواد الغذائية 

 املنازل وما ار وإجيواللحم وال أدري بيض الدجاج والدجاج وباقي األشياء الضرورية يف احلياة،
 هذه أمور تشكِّل .شاكل، كما أنَّ مستلزمات املرتل وغريها من املستلزمات تعاين من غالء كبري أيضاً

ضغوطاً على الناس واحلق يقال مثة مشاكل، اخنفاض قيمة العملة الوطنية، هذه مشكالت اقتصادية 
 املسؤولني متفقون على أن سبب هذه منثري  خرباء البالد، اخلرباء االقتصاديون والك.حالية يف البالد

 وهذا ما قاله .األحداث ليس احلظر اخلارجي، إمنا هلذه األحداث عامل داخلي ومشكالت داخلية
 ال . واخلرباء على حد اطالعي وعلمي متفقون على هذه الفكرة.كثري من املسؤولني أيضاً وصرحوا به

 فإذا كان . له تأثريه لكن التأثري األساسي يتعلق بأدائناأيضاًأقول أن احلظر ال تأثري له، بلى، احلظر 
هذا األداء أفضل مما هو عليه وأكثر تدبرياً ويف الوقت املناسب وأقوى مما هو عليه اليوم، فلن يترك 

 معظم املشكلة نامجة عن .احلظر تأثرياً كبرياً، وسيمكن معاجلته وميكن املقاومة والصمود بوجه احلظر
  .خليةالداقضايانا 

 
 

 من مشكالت البالد االقتصادية ذات منشأ داخلي وقد اتفق خرباء البالد االقتصاديون على الكثري
 .هذه الفكرة

 
 مثالً يف قضية العملة الصعبة واملسكوكات الذهبية وما إىل ذلك مما ظهر إىل السطح خالل لنفترض

 مليار دوالر من العملة الصعبة املوجودة ١٨هذين الشهرين أو الثالثة أشهر، مبالغ كبرية، وقيل إا 
 احلصول داخل البالد عوهي بالنسبة لبالدنا اليت تعاين من مشكلة يف تأمني العملة الصعبة، وال نستطي

 مليار بالنسبة لبالدنا رقم كبري، هذه األموال وقعت نتيجة بعض ١٨على أموالنا اليت يف اخلارج، 



 

 

 شخص يسجل على استرياد بضاعة معينة .يد أفراد أساءوا استغالهلاحاالت عدم التدبري وعدم التنبه ب
 قال إنين أريد . طلب شيئاً ما لقصٍد ما ومل ينفق العملة الصعبة يف ذلك اال.فيستورد بضاعة أخرى

] املهرب[ إما إم استهلكوا العملة الصعبة مبقدار حمدود أو باعوها للمهربني، وهو .السفر ومل يسافر
ره أخذها إىل اخلارج أو باعها لشخٍص ليحتكرها وخيبئها إىل أن يرتفع سعرها مث يبيعها بضعفي أو بدو

 ومسؤولو . هذه مشكالت إدارة وال عالقة هلا باحلظر.ثالثة أضعاف سعرها، فيحصل على ثروة سهلة
 من املشكالت هي  حسناً، إذن كثري.البالد يعترفون ذا املعىن ويوافقون على أنَّ املشكلة ذا الشكل

  . مشكالت تتعلق بطريقة إدارتنا وطريقة ختطيطنا ورمسنا للسياسات وتنفيذنا.من هذا القبيل
 يوزعون العملة الصعبة أو املسكوكات الذهبية بصورة خاطئة، فهذه القضية هلا طرفان الطرف عندما

 اآلخر هو الذي يعطي هذا األول هو الذي يأخذ هذا الشيء وهو مهرب أو يبيعه للمهرب، والطرف
 وحنن نركض فقط وراء ذلك الشخص الذي يأخذ هذا الشيء ونبحث عنه، املُفسد .الشيء

 واملهرب، واحلال أنَّ التقصري األساسي موجه للذي أعطى هذا الشيء، وجيب البحث قتصادياال
ون فيه عن هذا  وهذا العمل الذي بدأته السلطة القضائية مؤخراً وهو عمل صحيح، يبحث.عنه

 أ، وليست القضية أم يقومون باام زيٍد وعمرٍو بشكل اعتباطي، ال، ولكن خمالفة وخط]الشخص[
 وال نقول إا خيانة، وأنا ال يلهج لساين حبيث أقول بسهولة إنَّ فالناً وفالناً خيونون، ال، .كبري حصال

 عندما ترتفع قيمة العملة . على الناسولكنهم أخطأوا على كل حال وارتكبوا خطأ مهماً عاد ضرره
الصعبة إىل هذا احلد فمعىن ذلك أن قيمة الريال ستنخفض، وذا لن يبقى شيء لذلك املوظف 

 عندما بط قيمة الريال وعندما تنخفض قيمة العملة .احملدود الدخل أو صاحب الراتب القليل
سناً، هذه نقطة وهي أنَّ احلظر له تأثريه،  ح.]اليوم[الوطنية سوف حتصل هذه املشكالت اليت تروا 

 . وإدارتنارفناال أقول أنه ال يؤثر؛ لكن أغلب اآلثار السيئة يتعلق بطريقة تص
 أخرى هي أنَّ العدو يأيت ويدخل من هنا ليسيء استغالل هذه احلالة، فالعدو أعد كمائنه وحنن ونقطة

ء خبثاء وأراذل ليسوا بالقليلني، وهم يف كمائنهم  حنن شعب وألسباب متعددة لنا أعدا.لدينا أعداؤنا
 هذه املشكلة كما علىهنا وهناك، ومبجرد أن يشاهدوا هذه املشكلة يف الداخل يأتون ليحطوا فوراً 

حتط الذبابة على اجلرح، ويعملوا على استغالل هذا الوضع، ويوحوون ويروجون بأن النظام 
  .عاجز، يروجون اليأس ويبثون احلرية والدوار بني الناساإلسالمي مل يستطع وأن النظام اإلسالمي 

 تالحظون اإلعالم، وال أدري كم أنتم مطلعون على هذا اإلعالم العاملي، والفضاء االفتراضي وأنتم
اآلن متاح للجميع، هناك دعايات وإعالم ضد النظام اإلسالمي وضد اإلسالم وضد اجلمهورية 



 

 

ن مائة جانب، وهذه احلاالت تبدأ بسبب خطأ يرتكبه زيد أو اإلسالمية وضد كل أجهزة البالد م
 حسناً، وماذا اآلن؟ يريد العدو أن . هذا هو التحرك الشرير للعدو.عمرو أو بكر، فيستغله العدو

يوحي بأن البلد وصل إىل طريق مسدود، هذا هو كالمي، أنا أقول ال يوجد يف البالد أي طريق 
 ليس األمر حبيث ال يوحد حل، ال، .صادية ال يوجد أي طريق مسدودمسدود، ويف هذه القضية االقت

 وعلى الفاعلني أن .مشكالت البالد واملشكالت االقتصادية معروفة، وطرق احلل معروفة أيضاً
يعقدوا اهلمة ويشمروا عن سواعدهم إن شاء اهللا وقد بدأوا وحصلت أعمال وسوف أشري إىل هذا 

 وكالم رسائلاإلنسان وأنا بنفسي إذ أجلس هنا تصلنا دوماً اقتراحات و يرى .اجلانب يف تتمة كالمي
وما إىل ذلك من شباب مؤمن ثوري محب حسن التفكري ومبدع، تصلين وأنا أرسلها لألجهزة 

  . هذه أشياء تصلنا، وتصلين.التنفيذية ليستفيدوا منها
ف البعض منهم، حوايل ثالثني  مؤخراً أن بعض اخلرباء االقتصاديني وبعضهم مشهورون، نعرشاهدت

أو أربعني شخصاً كتبوا رسالة لرئيس اجلمهورية وقدموا فيها قائمة باملشكالت االقتصادية للبالد، 
 يح،وطرحوا قائمة باحللول أيضاً، وقد قرأت هذه الرسالة بدقة فوجدت أن ما جاء فيها صح

من معارضي احلكومة واألجهزة ووجدت أم كتبوا هذه الرسالة عن إخالص، وهم أشخاص ليسوا 
 هؤالء من ضمن هذا التيار الذي له يف الوقت احلاضر تواجده .احلكومية ورئيس اجلمهورية احملترم

 اإلشكاالتالكامل يف األجهزة التنفيذية ولكن يف الوقت ذاته شخصوا مشكالت االقتصاد البنيوية و
ية يف البالد بشكل جيد وكتبوها ودونوا عشرين املوجودة والفعلية اليت تعاين منها احلركة االقتصاد

 ونظرت فيها فبدا يل، حسب ما أتذكر، لقد كانت مجيع حلوهلم صحيحة، وهذه هي .طريقة حل هلا
األشياء نفسها اليت كررناها يف شعارات السنة خالل األعوام املاضية وذكرنا غالبيتها وال أقول كلها 

 إىل السلطات الثالث، ويقوهلا اآلن خرباء االقتصاد املستقلون يف السياسات العامة اليت يتم تبليغها
  . إذن احللول موجودة.وهم أصحاب خربة ورأي وأفكار

تقوم جمموعة من األفراد املنحطني الداخليني ] تنفيذاً ألوامره[أن يقوم العدو وتباعاً له ] أما] 
الين وإشاعة أن البلد وصل إىل طريق بالترويج يف املطبوعة الفالنية أو يف املوقع اإللكتروين الف

 األكرب، فهذا ال مسدود، وال يوجد أي سبيل سوى أن نلجأ إىل الشيطان الفالين أو الشيطان الفالين
 ال، بل يوجد سبيل ويوجد حل، توجد طرق احللول هذه، حتت تصرف املسؤولني .يعدو كونه خبث

 وأنا .ا ببعضها ولكن ينبغي أن يبدأوا جبد أكرب وقلت إم بدأو.وميكنهم تنفيذها وميكنهم العمل ا
 مراراً يف االجتماعات اخلاصة اأقول لكم اآلن، إنين أقول يف هذا الس وعلى املأل لكنين قلت هذ



 

 

لرؤساء البالد احملترمني وملسؤويل البالد، وهم يتابعون ويتحركون ويسعون بقدر اإلمكان، جيب أن 
يدين، من هؤالء الشباب املؤمنني، فليس لدينا قلة يف الكوادر خيتاروا زمالء جيدين وناشطني ج

 يف . للعمل املشمرة عن سواعدها واملتحفزةعدةوالطاقات، ليس لدينا شحة يف الطاقات املوهوبة املست
اآلونة األخرية هذه كتب يل مخسة آالف شخص، حوايل مخسة آالف شخص من اجلامعيني رسالة، ومل 

ا نقلوا يل خربها، وقعوها، مخسة آالف شخص، يقولون حنن يف خدمة الثورة ويف أر الرسالة طبعاً، إمن
خدمتكم ومستعدون وجاهزون، إم جاهزون مستعدون للعمل، فليس لدينا قلة يف الطاقات 

 هذا البلد غين بالطاقات البشرية وهللا احلمد، حسناً فليتم االنتفاع من هؤالء .والكوادر البشرية
  .هم وسوف تنجز األعمال إن شاء اهللاوطلب املساعدة من

 هذه .للمسؤولني يف مناسبة عامة كان يوم عيد الفطر ويف صالة العيد] األمر[ مرة قلت هذا آخر
السيولة النقدية اهلائلة اليت ظهرت يف البالد وهي بدورها نامجة عن أخطاء، فهي حبد ذاا إحدى 

 قلت .املشاكل النقدية يف البالد وأوجدت الكثري من السياسات اخلاطئة اليت أدت إىل زيادة السيولة
إن هذه السيولة إذا استطاع مسؤولو البالد أن جيدوا هلا سبالً ويوجهوها حنو االقتصاد اإلنتاجي سواء 
يف الصناعة أو يف الزراعة أو يف قطاع السكن أو ما شاكل، إذا استطاعوا توجيهها حنو تلك االجتاهات 

قدية اليت تعترب اليوم ديداً وخطراً سوف تتحول إىل فرصة، حىت لو استطاعوا فإن هذه السيولة الن
 واآلن أيضاً أقول للمسؤولني احلكوميني احملترمني إنكم .توجيه وترشيد نصف هذه السيولة النقدية

 واآلن أيضاً أوصي املسؤولني احلكوميني .تعلمون أنين أدعم احلكومة فأنا دعمت كل احلكومات
 ومطلعني وأذكياء وجيدوا سبالً وأساليب لتوجيه ءيدة بأن يفكروا ويستعينوا بأشخاص خرباتوصية أك

 وهو واجب . هذا ممكن، هذا األمر ممكن، وهو شيء عملي.هذه السيولة النقدية اهلائلة حنو اإلنتاج
  . هذه نقطة.املسؤولني احملترمني احلكوميني واالقتصاديني وجيب أن يقوموا به

هي أنه يقال، هؤالء الذين حيللون القضايا االقتصادية، وأحياناً يرفعون التقارير  أخرى ونقطة
للمسؤولني رفيعي املستوى يف البالد وينقلون هذه التحليالت هلم، يقولون إن سبب هذه املشكالت 
اليت حدثت يف السوق، ويف أجواء العمل والكسب يعود لكون العدو كان من املقرر أن يبدأ احلظر 

لنصف من شهر مرداد أو من شهر آبان، ألن الناشطني االقتصاديني كانوا يعلمون بذلك فقد من ا
 ال بأس، إذا كان الناشطون االقتصاديون الذين .مللموا أنفسهم وتدبروا أمرهم وفعلوا كذا وكذا

 يستعدوا أنعلموا أنه من املقرر فرض احلظر قد استعدوا فكان جيب على املسؤولني االقتصاديني 
 والبعض يقولون إن تأثريه ثالثون باملائة والبعض . وقلت إن احلظر له تأثري أقل.أكثر ملواجهة احلظر



 

 

يقولون إن تأثريه عشرون باملائة، وليس لدى مقياس ألستطيع القول ثالثون باملائة أو عشرون باملائة، 
لمون أنه من املفترض بدء  كنتم تعنتم إذا كان احلظر مؤثراً فال بأس، أ.لكنين أعلم أن تأثريه أقل

 .احلظر فكان جيب أن تعدوا أنفسكم، كان جيب أن تستعدوا وتعدوا العدة، كان جيب أن يستعدوا
 إذا قال قائل إن األوان قد فات، وإذا قال .واآلن أيضاً على نفس الشاكلة، اآلن أيضاً مل يفت األوان

 .أو يطلق الكالم جزافاً، ال، مل يفت األوان إما جاهل وقائل إن األمر غري ممكن، فقوله هذا خطأ، فه
اآلن أيضاً ميكنهم أن يتبنوا قرارات الختاذ خطوات الزمة مقابل خطوات العدو اخلصامية واخلبيثة 

 اإلعالن عن طريق مسدود، إذا أعلن شخص أنه . هذا شيء ممكن.واليت سوف نتحدث عنها بدورها
وقضي األمر، إذا قام أحد مبثل هذا الشيء فهو إما جاهل  قد فات طارال ميكن القيام بعمل ما وأن الق

 هذه .أو كما قلت اآلن ال أريد أن أنسب اخليانة ألحد، لكنه كالم خائن إذا مل يكن نامجاً عن جهالة
  .أيضاً نقطة أخرى

 هذه . حماربة الفساد واحدة من األمور اليت جيب أن تنجز حتمياً. أخرى هي قضية الفسادونقطة
لة اليت كتبها لنا رئيس السلطة القضائية احملترم قبل أمس وأجبنا عليها وأكدنا أن هذه اخلطوة الرسا

 ملاذا نقول حسناً، .هي خطوة مهمة إجيابية حملاربة الفساد واملفسدين، جيب معاقبة الفساد واملفسدين
املفسدين سترتفع هذا عالنية ونصر عليه؟ ألن التجربة أثبتت أنه عندما جتري مواجهة الفساد و

 قبل سنوات من اآلن، قبل عشرة أعوام أو إثين عشر عاماً ـ ال .األصوات والضجيج من هنا وهناك
 الفساد وقلت فيها إن لأتذكر اآلن قبل كم سنة ـ كتبت رسالة إىل رؤساء السلطات الثالث حو
لدقة، وهو موجود طبعاً، الفساد ـ القول كان قريباً من هذا املضمون وال أتذكر ما كتبته على وجه ا

موجود يف الوثائق وما شاكل ـ قلت إن الفساد كالتنني ذي السبعة رؤوس، هكذا هو الفساد، إذا 
 عندما . بشكل كاملواجهته ينبغي م.قطعت رأساً من رؤوسه، فلديه عدة رؤوس أخرى سترتفع

التصدي للمفسدين بدون أية نتكلم بعالنية فمن أجل أن يعلم اجلميع ويفهموا أنه من املقرر أن جيري 
، من فضلكم، من فضلكم، وهل أنتم حمكمة حىت تقولوا جيب أن يعدم؟ )٦(مراعاة وبشكل حاسم 

قد يحكم على بعضهم باإلعدام وقد ال يكون هذا هو حكم البعض اآلخر منهم، قد ال حيكم عليهم 
ـ طبعاً ] إلعدامهم[يضطرون ، فال تؤججوا األجواء بأنه جيب إعدامهم ف)٧(باإلعدام بل بالسجن 

ال يضطرون بل هم يراعون ـ وقد كتبت إن املتابعة جيب أن تتم بشكل عادل وبدقة، مبعىن أن العمل 
  .جيب أن يتم بدقة وبشكل عادل



 

 

 انتبهوا اآلن، فيما يتعلق بالفساد مثة نقطة على جانب كبري من األمهية، ألقل هذا، ليتنبه حسناً،
 وليتنبه الشعب اإليراين كله، كنت أكافح الفساد واملفسدين االقتصاديني وغري اجلميع إىل هذا املعىن

 لكن البعض م،ذلك منذ زمن قدمي، وكنت أعارض، واآلن أيضاً هذه هي عقيديت وبكل صالبة وحز
عندما يتحدثون عن الفساد يتحدثون بشكل متطرف، دققوا وتنبهوا، يتحدثون وكأن الكل فاسدون، 

 املدراء كلهم، واستوىل على األجهزة كلها، ال يا سيدي، ليس األمر كذلك، القلة وأن الفساد مشل
 حبيث يتصور ولونه نعم، الفساد قليله كثري، وجيب مواجهته، لكن هذا كالم وما تق.هي الفاسدة

السامع أن الفساد عم كل مكان وأن الفساد منظم، والبعض يستخدم التعابري األجنبية، الفساد 
 يا سيدي، الذي يرى الفساد منظماً الفساد موجود يف دماغه، والفساد موجود يف عينه، منظم، ال

 يف كل أحناء البالد نقياءفهناك كل هؤالء املدراء الرتيهني، وكل هؤالء املسؤولني املؤمنني األ
واملوجودين يف كل األجهزة، وهم يتحملون املشاق واألتعاب، فلماذا تظلموم؟ وملاذا تتكلمون 
خبالف الواقع؟ ملاذا تظلمون النظام اإلسالمي؟ النظام اإلسالمي، نعم يف النظام اإلسالمي جيب أن ال 

 وليس عشرة آالف فاسد، وهذان نيكون هناك حىت فاسد واحد، لكن املوجود هو عشرة فاسدي
تبون،  البعض عندما يتكلمون وعندما يك. دققوا يف هذا األمر.خيتلفان عن بعضهما كثرياً] أمران[

والفضاء االفتراضي اآلن متاح ومن السهل أن يكتبوا ويفعلوا كذا وكذا هنا وهناك ويقولوا إن 
 يوجد فساد، ويوجد يف أجهزة خمتلفة، م نع.الفساد قد عم اجلميع، ال يا أخي، ليس األمر كذلك

جتد أن الذين الحظت أنا مثالً أنه يف جملس الشورى أو يف مكان آخر يتهمون البعض، وعندما تدقق 
 مث إن هذا فيما لو كان الكالم .وجهت هلم التهمة عدد من األفراد فال ميكن تعميم هؤالء القلة

 الواقع، أو بسبب عدم املعرفة واالطالع، ولكن فصحيحاً، فقد تكون حىت هذه التهمة املوجهة خبال
 الحظوا أن .بريحىت لو كانت صحيحة فستكون موجهة لعدد قليل من األفراد يف مقابل عدد ك

  .اإلفراط والتفريط خطأ يف كل األمور وااالت
 أما اخلالصة، يف هذه الشؤون االقتصادية مشكالت اقتصاد البالد معروفة وهي موجودة حسناً،

 لقد طلبت من .ومعروفة، وحلوهلا أيضاً معروفة، سواء احللول البنيوية أو احللول القصرية األمد
حملترمني عقد جلسة مشتركة من أجل أن جيدوا حالً لقضايا البالد رؤساء السلطات الثالث ا

 واملشكالت االقتصادية سوية وبشكل مشترك، منذ حنو شهر ونصف أو شهرين طلبت القتصاديةا
هذا، ويتم عقد هذا االجتماع بشكل متواصل ومستمر، رؤساء السلطات الثالث يتناقشون مع بعض 



 

 

ثة حول الشوؤن االقتصادية، وهذا عملٌ مهم؛ هذا ما طالبناهم به، اخلرباء األمناء يف السلطات الثال
  .طالبنا السادة به، والسادة ينفذونه حالياً

 سواء األجهزة املعلوماتية . األجهزة املشرفة أن تكون حاضرة يف الساحة بقوة وبأعني مفتوحةوعلى
جهزة املشرفة اخلاصة مبجلس واالستخباراتية أو األجهزة املشرفة اخلاصة بالسلطة القضائية واأل

 . له دوراًأنالشورى، وكل واحد من أبناء الشعب املؤمن جيب أن يشعر بأن هناك واجباً على عاتقه و
الحظت يف إحدى الصحف إعالناً يطلب من الشعب املؤمن املتدين والتعبوي أنكم إذا رأيتم يف مكان 

 نعم إا فكرة حسنة .ن هذا القبيل فبلغوا عنهاما وكسبتم اطالعاً حول عملية احتكار مثالً أو شيء م
 أبناء الشعب، واحلكومة أيضاً دة الكثري من هذه األعمال اليت مت إجنازها كان مبساع.جداً وصحيحة

جيب أن تتم االستفادة من الطاقات املتحفزة والذكية الواعية يف اإلدارة العامة وليس يف األعمال 
 على السلطة التنفيذية واحلكومة أن تسد الطريق على الفساد يف الوزارات وعند املدراء .الصغرية

 نعم السلطة القضائية تعاقب ولكن ميكن احليلولة دون الفساد وسد الطرق عليه يف السلطة .الكبار
رت هلا لو  يف قضية العملة الصعبة واملسكوكات هذه اليت أش. األعمال احملفزة على الفساد.التنفيذية

كان هناك إشراف ودقة ومتابعة ألغلق الطريق على هذا الفساد، لكنهم مل يغلقوا هذه البوابة ومل 
 أحد األعمال هو إغالق طرق الفساد، . الفساد نتيجة لذلكلحيصل ما كان جيب أن حيصل فحص

بصريته  لقد أثبت شعبنا .فلتغلق أبواب الفساد، وليعمل الشعب حيال حتريضات العدو ببصرية
واحلمد هللا، وسوف أذكر الحقاً نقطة حول أحداث شهر دي، مع أن اجللسة ستطول بعض الشيء، 

 بعيدة، وأنا على الرغم من كوين مزكوم لكنين عندما ماكنولكن ال إشكال يف األمر وقد قدمتم من أ
  .حتدثت يبدو أن صحيت حتسنت بعض الشيء

ضاً ببصرية، وليعلموا أن العدو يريد استغالل نقطة  تصرف الشعب ببصرية ويتصرفون اآلن أيلقد
أا غري موجودة، لكن العدو ] أقول[ نقطة الضعف هذه موجودة، ال .الضعف هذه املوجودة فينا

يريد استغالل نقطة الضعف هذه ضد الشعب اإليراين ولصاحله، فهو ال يهدف إزالة نقطة الضعف 
 الشعب صاحب البصرية كما .يريد أن يستغل الظروفهذه، إمنا يعمل ما استطاع لتكريس الضعف و

أثبت يف املاضي أيضاً أنه تصرف ببصرية ليعمل اآلن أيضاً ببصرية يف هذا اال، واألجهزة اإلعالمية 
 اليأس بني ذورأيضاً سواء اإلذاعة والتلفزيون أو الصحافة أو مواقع الفضاء االفتراضي ال تنثر ب

 البعض إىل اليأس من اإلسالم، ال، وإذا أرادوا أن ينتقدوا فلينتقدوا، الناس، وال تتكلم حبيث تدعو
 إنساناً يتكلم يف صحيفة أو ى أحياناً تر.إنين ال أعارض النقد املنطقي ولكن ال يعملوا على يأس الناس



 

 

 لكن . ويتصور أن كل األبواب مغلقةتمعيف برنامج تلفزيوين أو يف برنامج إذاعي حبيث يتعجب املس
 اعلموا هذا، اعلموا أن .ر ليس كذلك، ليست األبواب مغلقة، فلماذا يتحدثون ذه الطريقةاألم

الشعب اإليراين والثورة اإلسالمية العزيزة ونظام اجلمهورية اإلسالمية كما اجتازت مراحل صعبة 
  . من تلك وبسهولة إن شاء اهللاأسهلأخرى سوف جتتاز بالتأكيد هذه املراحل اليت هي 

 أوالً أقول إن األمريكان يف أدبيام ويف كالمهم أصبحوا خالل هذه .، أما عن قضية أمريكاحسناً  
 يف السابق أيضاً كان .األشهر األخرية أو نصف السنة األخرية أكثر وقاحة وسوء أدب من املاضي

 واألدباألمريكان سيئي األدب يف كالمهم وقلما كانوا يراعون يف كالمهم األدب الدبلوماسي 
 ال .السياسي واآلداب السائدة يف العالقات الدولية، لكنهم اآلن أصبحوا أكثر وقاحة وسوء أدب

 وكأن .يقتصر األمر على العالقة معنا فقط بل فيما يتعلق بالعامل كله وكل شيء وكل القضايا املختلفة
حري منها اإلنسان  يتاقفاحلياء قد سلب منهم؛ أي إم يقومون بأعمال ويطلقون كالماً ويتخذون مو

حقاً ويتساءل من هم هؤالء؟ هل هم بشر؟ على سبيل املثال لقد شاهدمت يف األسبوع املاضي وعلى 
 خالل .مدى أسبوع واحد أن السعوديني ارتكبوا جرميتني مروعتني يف اليمن، خالل أسبوع واحد

 ويف آخر . والصواريخلالقنابهذا األسبوع هامجوا مستشفى وقتلوا عدداً من املرضى يف املستشفى ب
األسبوع استهدفوا سيارة حتمل أطفاالً أعمارهم يف الثامنة والتاسعة والعاشرة وقتلوا حوايل أربعني أو 

 لديكم يف البيت طفل يف الثامنة أو . الحظوا كم هي هذه املصيبة كبرية.مخسني من األطفال األبرياء
 ضمري العامل .وديون هذه اجلرمية واهتز العامل السعبالتاسعة من العمر، يرجتف قلب اإلنسان، ارتك

] قلوب[اهتز وقالت احلكومات بعض الكلمات من باب ااملة، وأبدوا أسفهم وقالوا شيئاً لكن 
 .اجلميع اهتزت

 الذي فعلته أمريكا هنا؟ بدل أن تدين أمريكا هذه اجلرمية الواضحة قالت إن لدينا تعاوناً استراتيجياً ما
 أليس هذا انعدام للحياء؟ أليس هذا انعدام للخجل؟ وهكذا يف كل القضايا .مع السعوديني

 الذي قام به ه هذا الفعل نفس.والشؤون، األعمال اليت يقومون ا تدل على الوقاحة وعدم احلياء
 ألفان أو ثالثة آالف، ألفا طفل على األقل ممن هم يف أعمار السنتني والثالث .الرئيس األمريكي

 مث إم األطفال، وال .مس سنوات، أقل أو أكثر، فصلهم عن أمهام باعتبارهم مهاجرينسنوات واخل
 يف أقفاص، الحظوا، فالميكن االحتفاظ باألطفال على كل حال، فماذا يفعلون هلم؟ وضعوا األط

يفصل الطفل عن والدته مث من أجل أن يستطيع السيطرة على هذا الطفل بال أمه يضع ألفي طفل 
 هل هلذه اجلرمية من سابقة يف التاريخ؟ يفعلون هذه األشياء ويقفون وينظرون مباشرة .فصداخل ق



 

 

 وخطوام كانت أعماهلمبكل وقاحة ويتحركون وال يشعرون باخلجل؛ أي إن أدبيام وكالمهم و
  .خالل الفترة األخرية وقحة وعدمية احلياء حقاً

أنفسهم يتحدثون عن اجلمهورية اإلسالمية ذه اللهجة  هؤالء .عنا أيضاً] اليوم[ إم يتحدثون حسناً
 فماذا يقولون؟ ما عدا قضية احلظر اليت يقولون أم سيفرضون حظراً وما شاكل، .السخيفة والتافهة

 وهم طبعاً ال . إحدامها قضية احلرب والثانية قضية املفاوضات.يطرحون موضوعني ما عدا احلظر
ولون نود احلرب لكنهم حسب تصورام يريدون القول بلغة يتحدثون عن احلرب صراحة وال يق

 يضخمون شبح احلرب من أجل .اإلشارات والكنايات أنه من املمكن أن تنشب حرب على كل حال
 . خييفون هؤالء،أن خييفوا الشعب، إما خييفوا الشعب أو خييفوا اجلبناء، فلدينا عدد من اجلبناء طبعاً

هذه نقطة والنقطة األخرى هي قضية املفاوضات فيقولون إننا  .يضخمون شبح احلرب ويطرحونه
 أحدهم يقول . وهذه بدورها من تلك األالعيب املبتذلة املفضوحة.مستعدون للتفاوض مع إيران

 عيب هذه أال.مفاوضات دون شروط مسبقة، واآلخر يقول ال بل مفاوضات هلا شروط مسبقة
 على كل حال يتحدثون عن احلرب . حىت خيوض فيها املرءسياسية مبتذلة وتافهة حقاً وليست هلا قيمة

 وسوف أذكر نقطة أو نقطتني أو ثالث نقاط حول كل واحد من هذه .وعن املفاوضات يف آن معاً
لن حتدث حرب : املوضوعات، ولكن قبل أن أشري إىل هذه النقاط أقول للشعب اإليراين باختصار

  .ولن نفاوض
 ولكن مثة أدلة تقف .ة الكالم لتعلموها، وليعلمها الشعب اإليراين كله كانت هذه خالص. جيداًتنبهوا

وراء هذا الكالم وتسنده وليست جمرد ادعاءات وليست جمرد أقوال ومتنيات وشعارات، بل هي 
 أما حنن . ملاذا؟ ألن للحرب طرفني، أحد الطرفني حنن والثاين هو الطرف اآلخر. لن حتدث حرب.أدلة

 كانت لنا . اجلمهورية اإلسالمية تفخر بأا مل تبدأ أية حرب.نحن مل نبدأ أي حربفال نبدأ احلرب، ف
فمن الطبيعي أن ] احلرب[ وعندما يبدأ الطرف املقابل .حروب لكن البادئ ا كان الطرف املقابل

 أما الطرف األمريكي فاألمريكان . هذا من جانبنا.نرتل إىل الساحة باقتدار، لكننا لن نبدأ احلرب
أيضاً لن يبدأوا احلرب ألم حسب ظين يعلمون هم أيضاً أم لو بدأوا حرباً هنا فسوف تنتهي 

 اجلمهورية اإلسالمية والشعب اإليراين يشكلون جمموعة لو تطاول أي شخص .بضررهم مائة باملائة
 لقد .نلكنه سيتلقى هو الضربة األكرب، وهذا ما كان حلد اآل] ما[ضربة ] العدو[عليها، فقد يوجه 

 صحيح أم .)٨(هجم األمريكان هنا ذات مرة يف طبس وأنتم تتذكرون، وفضحوا أنفسهم مث عادوا 



 

 

قد ال يفهمون بعض األشياء لكن أخال أم ليسوا إىل تلك الدرجة اليت ال يفهمون معها هذا الشيء 
  . لن حتدث حرب بالتأكيد.)٩(

واقترح بأننا مستعدون ) ١٠(ن هذا الشخص  حسناً جاء اآل. املفاوضات، قضية املفاوضاتأما
 وعدد من األفراد هنا ـ وحني أقول عدد من األفراد ال أدري حقاً ماذا يعرب .للتفاوض مع إيران

 اقتراح التفاوض من .األمريكان يقترحون التفاوض! آووه، عجباً: عنهم اإلنسان ـ راحوا يقولون
السنني األربعني غالباً ما كانوا يسعون إىل  طوال هذه .جانب األمريكان ليس بالشيء اجلديد

الرئيس األمريكي القوي، وأمريكا يف ذلك احلني ختتلف كثرياً عن ] ذاك[التفاوض، ريغان، ريغان 
أقوى وأكثر اقتداراً من هؤالء بكثري، أرسل أشخاصاً إىل طهران يف ] ريغان[أمريكا اليوم، فقد كان 

 معروفة، أرسل شخصاً ملطار مهر آباد هذا، وعاد يف اية اخلفاء، مك فارلني، وقضية مك فارلني
 هذه ليست املرة األوىل اليت .)رضوان اهللا عليه(املطاف خايل الوفاض، وذلك يف زمن اإلمام اخلميين 

 أما ملاذا مل نكن . مل نكن نوافق. نعم، كانوا يطلبون هذا دوماً ونرفضه حنن.يطلبون فيها هذا الشيء
  . مل نكن نقبل ذلك أبداً واآلن أيضاً ال نقبله.أذكرهنوافق فهذا ما س

 الكالم كثري يف هذا . األمريكيون دائماً أن يتفاوضوا معنا، فلماذا ال نتفاوض؟ امسعوا، امسعواطلب
 ملاذا ال نتفاوض؟ السبب هو أن معادلة األمريكيني يف مفاوضام هي هذه اليت أقوهلا، ولينظر .اال

 ألن األمريكيني .ل يتفاوض أم ال يتفاوض وفق هذه املعادلة ومع هذا الطرفاإلنسان العاقل ه
 أوالً املفاوضات يف العرف السياسي ليست مبعىن .يستندون إىل قوة عسكرية وقوة مالية وقوة إعالمية

 املفاوضات معناها التعامل واألخذ واإلعطاء، أي اجلسوا .اجللوس والتحدث والسؤال عن األحوال
 واألمريكان . املفاوضات السياسية هذا هو معىن. الطاولة فتعطون أنتم شيئاً وتأخذون شيئاًعلى طريف

عندما يريدون التفاوض مع طرف ما حيددون أهدافهم الرئيسية مسبقاً، حيددون أهدافهم الرئيسية 
ء وقد يذكرون بعض هذه األهداف صراحة وال يذكرون البعض اآلخر، وإمنا يتقلبون وينقلبون أثنا
 .العمل باستمرار، ويضيفون بعض األشياء، ويساومون، لكن األهداف الرئيسية حمددة بالنسبة هلم

  .هذا أوالً
 . ال يتراجعون حىت خطوة واحدة. ال يتراجعون حىت خطوة واحدة عن هذه األهداف الرئيسيةثانياً

مش مث يصرفون النظر عنها نعم، قد يأتون أحياناً بأهداف فرعية وأمور تافهة قليلة القيمة على اهلا
 الرئيسية، أهدافهمليبدو األمر نوعاً من التراجع والتنازل، لكنهم ال يتراجعون إطالقاً عن مقاصدهم و

  .وال يعطون أية امتيازات



 

 

 يريدون من الطرف املقابل امتيازات نقدية فورية، وال يتقبلون منه الوعود، ويقولون حنن ال نثق ثالثاً
 .ات نقدية عاجلة، وهذا ما جربناه يف االتفاق النووي، وجربناه يف مواطن أخرىويطالبون بامتياز

 بامتيازات آنية نقدية ون يطالب.واألمر اآلن أيضاً على نفس املنوال حني يتفاوضون مع كوريا الشمالية
مياً  وإذا امتنع الطرف املقابل عن إعطاء امتيازات نقدية حالية يثريون ضجيجاً إعال.من الطرف اآلخر

دعائياً على مستوى العامل ويقولون إن هؤالء ال يتفاوضون، وعليهم العودة إىل طاولة املفاوضات، 
 الطرف املقابل أمام هذا الضجيج وخياف تراجع يثريون ضجيجاً هائالً حبيث ي.وهم يفعلون كذا وكذا

 غالباً ما .ريه هؤالءوغالباً ما يصاب باالنفعال مقابل مثل هذا الضجيج والضوضاء والصخب الذي يث
  . هذه النقطة الثالثة.يضعف الطرف املقابل وينفعل

 بدل أن يعطيه شيئاً عاجالً نقدياً مقابل ما أخذه نقداً منه مثل أية معاملة أخرى حني تأخذون املال وهو
ل  يأخذ نقداً ويعطي مقاب.النقدي جيب أن تعطوا البضاعة طبعاً، أما هؤالء فال، ال يعطون البضاعة
 يرضي ويطمئن قلب كّوا،ذلك وعوداً، لكنها وعود قوية ومؤكدة، كونوا واثقني، ال تترددوا، ال تش

 .الطرف املقابل بالوعود، والطرف املقابل يقول إن هؤالء يعطون وعوداً ذه القوة والتأكيدات
ه الوعود القوية  ينسى هذ. املرحلة األخرية فبعد أن تنقضي حاجاته سوف يخلف حىت ذه الوعودأما

 فهل جيب . هذا هو أسلوب األمريكان يف التفاوض.األكيدة كما لو أن الرياح قامت بتذريتها
 النووياجللوس والتفاوض مع هذه احلكومة وهذا النظام التعسفي املتقلب؟ ملاذا نتفاوض؟ االتفاق 

ل اخلطوط احلمراء  مث إنين كنت أتشدد وأصعب األمور وبالطبع مل تراع ك.منوذج واضح على ذلك
 ال ميكن التفاوض مع هذا . الطرف املقابل تصرف ذه الطريقة وعمل ذا الشكل.اليت حددناها

 ية أي شخص يتفاوض مع هذه احلكومة حول أي قض.الطرف، ال ميكن التفاوض مع هذه احلكومة
نيا ـ وهم يفرضون من القضايا املختلفة فسوف خيلق مشكلة، إال إذا كانوا باجتاه واحد مثل بريطا

منطق العسف والقوة حىت على بريطانيا، األمريكان يتعسفون حىت مع بريطانيا، ومع األوربيني، لكن 
 يتفاوض رفأولئك هلم أمورهم املشتركة ألسباب معينة ويتعاملون ويعملون فيما بينهم ـ أي ط

اخلطرة عندما ال ميكن   حسناً، علينا أن نتفاوض وندخل هذه اللعبة .معهم سيكون هذا هو وضعه
 نعم عندما تصل اجلمهورية اإلسالمية من .لضغوطه وضوضائه أن تؤثر فينا بسبب اقتدار معني منتلكه

 أما . وال مشكلة يف األمرضالنواحي االقتصادية والثقافية إىل االقتدار الذي نرنو إليه فلتذهب وتتفاو
 املفاوضات .تهي هذه املفاوضات بضررنا قطعاًاليوم فال يوجد هذا الشيء، ولو ذهبنا وتفاوضنا فستن

مع طرف متعسف ذا الشكل سوف تنتهي بضررنا، وهلذا السبب أيضاً قام اإلمام اخلميين مبنع 



 

 

 اخلميين طاملا مل تصبح أمريكا آدمية مام قال اإل.التفاوض مع أمريكا، وأنا أيضاً أعلنت أا ممنوعة
 فما معىن ما مل تصبح آدمية؟ أي طاملا كانت تدعم .معهافلن نتفاوض ] طاملا مل تتأدب أمريكا[

  . وحنن أيضاً نقول الشيء ذاته.إسرائيل وتدعم قوى الشر يف املنطقة
 حىت لو تقرر على فرض احملال أن تتفاوض حكومة اجلمهورية اإلسالمية مع النظام األمريكي فإا إذن

ليعلم سياسيونا !  ليعلم اجلميع ذلك.يةلن تتفاوض إطالقاً مع هذه احلكومة األمريكية احلال
 يف اال طونودبلوماسيونا وشبابنا املتحفزون وطلبتنا اجلامعيون يف فروع العلوم السياسية والناش

السياسي، ليعلم اجلميع أن التفاوض مع نظام تعسفي متغطرس وكثري التوقعات مثل أمريكا ليس 
فع عداء أمريكا إمنا املفاوضات وسيلة يف يد أمريكا وسيلة لرفع العداء، ليست املفاوضات وسيلة لر

 االعتبارات السياسية تؤكدها الحظوا أن هذه معادلة قطعية تؤيدها جتاربنا وتؤيدها و.ملمارسة العداء
 البعض يقولون لنتفاوض حىت تقلَّ حالة العداء، لكن املفاوضات ال تقلل العداء إمنا متنح .املختلفة

ة ملمارسة عدائه أكثر، وهلذا ال نفاوض واملفاوضات ممنوعة وليعلم اجلميع املفاوضات العدو وسيل
  .ذلك

 إا ليست حرباً، ليست حرباً عسكرية ولن تقع، . تركز اليوم على احلرب االقتصادية ضدناأمريكا
 إم يركزون اآلن على احلرب االقتصادية، ملاذا؟ ألم يائسون من احلرب .لكنها حرب اقتصادية

 من القرن اتالتسعيني[ الحظوا أنه يف عقد السبعينيات .كرية، ويائسون حىت من احلرب الثقافيةالعس
وهو العقد الثاين من ثورتنا انطلقت حركة ثقافية خبيثة ضد بالدنا وقد طرحت يف ] العشرين للميالد

 وتتفتح ذلك احلني قضية الغزو الثقايف، طرحت قضية الغارة الثقافية من أجل أن يتفطن الشباب
 والحظوا .عيوم وليعلم الناس أن هناك حركة ثقافية واسعة ضد بالدنا بدأت يف عقد السبعينيات

اآلن مواليد عقد السبعينيات يذهبون اآلن ويضحون بأرواحهم كمدافعني عن املراقد املقدسة 
يف ويقدمون رؤوسهم وطاقام وتعود نعوشهم، فمن كان يظن ذلك؟ لقد تفتحت هذه األزهار 

 الواسع، ومنت تلك ايفروضة اجلمهورية اإلسالمية يف تلك الفترة اليت شن خالهلا ذلك اهلجوم الثق
 إذن، فقد انتصرنا يف احلرب الثقافية وازم العدو يف هذه .الغرسات، وتكون أمثال الشهيد حججي

 أجل الدفع مبفاخر  شنوا حرباً ثقافية يف عقد السبعينيات وجزءاً من عقد الثمانينيات من.احلرب
 اإلسالمية تقنية ناعمة جلمهورية وأوجدت ا.الدفاع املقدس حنو النسيان، وكانوا مصرين على هذا

 سار ماليني .تقنية، تقنية قوة ناعمة» السائرين إىل النور« إن .العامة» السائرين إىل النور«وهي حركة 
ية وشاهدوا تلك الوضعية اليت كانت الشباب حنو جبهات احلرب يف قطب املعرفة والقدسية والتضح



 

 

 نعم، اجلمهورية اإلسالمية يف . املقدسلدفاعوما الذي حدث وعرفوا وشرحوا هلم ما حدث يف ا
، وتطلق حراك املعتكفني »السائرين إىل النور«إيران تنجب وتربي مدافعني عن املراقد املقدسة وتطلق 

 إذن، . وهذه ظواهر مل تكن. للتضرع والقداسةيف املساجد وكلهم تقريباً من الشباب كنموذج راق
 وانتصرنا أيضاً يف . وقد انتصرنا أيضاً يف احلرب العسكرية.ثقافيةفقد انتصرنا على العدو يف احلرب ال

 ٨٨ و أحداث سنة ٨٨ وقد كانت حرم األمنية والسياسية سنة .احلرب األمنية والسياسية
 ]. م٢٠٠٩[

نني طويلة من أجل تلك األحداث، ومثل تلك األحداث ال حتصل  بذلوا املساعي واألعمال سلقد
 لقد تغلَّب الشعب اإليراين ونظام . لقد عملوا هلا بدأب طوال سنني.خالل ساعة واحدة أو يوم واحد

 ويف اجلبهة ة وبعد أن ازم العدو يف اجلبهة الثقافي.اجلمهورية اإلسالمية على مؤامرة العدو وانتصر
 وأقوهلا لكم .بهة السياسية ويف اجلبهة العسكرية راح يركز اآلن على اجلبهة االقتصاديةاألمنية ويف اجل

 إم يبذلون قصارى جهدهم لينتصروا يف .إن العدو سوف ينهزم يف هذه اجلبهة أيضاً بتوفيق من اهللا
  الحظوا أن أحد احلمقى يأيت ويشارك يف.هذه احلرب ويتحدثون مع الشعب اإليراين خبداع ومكر

برنامج تلفزيوين ويقول للشعب اإليراين إن دولتكم تأخذ أموالكم وتنفقها يف سوريا والعراق، إنه 
إننا أنفقنا سبعة ترليونات دوالر يف املنطقة؛ ) ١١( هؤالء هم أنفسهم الذين قال رئيسهم .أمحق حقاً

يونات دوالر، سبعة  حق، فلقد أنفقوا سبعة ترلعلى وهو .أي يف سوريا والعراق ومل حنصل على شيء
 واجلمهورية اإلسالمية مل تفعل أي .آالف مليار هنا على حد تعبريهم ومل حيصلوا على شيء حلد اآلن

 للجمهورية اإلسالمية تعامالا واحلكومتان السورية .شيء من هذا، بل ال ميكن املقارنة أصالً
بل أمريكا والسعودية، فسارعنا  جرى ديد استقرارمها من ققدوالعراقية حكومتان صديقتان لنا و

 .ملساعدما واستطعنا مساعدما وسوف نساعدمها بعد اآلن أيضاً، فنحن نساعد أية حكومة صديقة
واألمر ليس قضية منح أموال وما شاكل بل هو تبادل بني حكومات، يعطون ويأخذون ويشترون 

إليراين جتاه مواقف النظام اإلسالمي  ليبثَّ الشكوك لدى الشعب اقة لكنه يتكلم ذه الطري.ويبيعون
  .وحكومة اجلمهورية اإلسالمية

 يريدون . هذا هو هدفهم. هدف أمريكا يف احلرب االقتصادية اجياد حالة سخط وعدم رضاحسناً،
 أنقل لكم خرباً ـ .إجياد حالة عدم رضا علّهم يستطيعون حتويل عدم الرضا هذا إىل توترات داخلية

 ة يف شهر دي املاضي ـ قبل حوايل ست.ل هو خرب ـ تتذكرون أحداث شهر ديوهذا ليس حتليالً ب
أشهر أو سبعة أشهر ـ يف شهر دي وخالل عدة أيام خرج البعض إىل الشوارع يف بعض املدن 



 

 

 لقد عملت احلكومة األمريكية مع الصهاينة ومع السعوديني ثالثة .ورفعوا شعارات وفعلوا كذا وكذا
 أعوام بعة عملوا ثالثة أو أر.ل اجياد هذه األحداث، اهللا أعلم كم أنفقوا لذلكأو أربعة أعوام من أج

ليستطيعوا مجع مائيت أو مخسائة أو ألف شخص يف عدة مدن لبضعة أيام كي يرفعوا شعاراً، مث نزل 
الشعب اإليراين إىل الساحة من دون أن يطلب أحد منه ذلك ـ الواقع أن الشعب هب بنفسه وقد 

 وأوا األدران اءا مرحى هلذا الشعب حقاً ـ نزلوا هم أنفسهم إىل الساحة ونظفوا األجوقلت حينه
 حتمل أولئك األتعاب واملشاق عدة سنني خللق ذلك احلدث وقضى عليه الشعب .والتلوثات وهزموها
طلق يف العام  مث قالوا إنَّ العمل كانت فيه العيوب الفالنية فلرتل هذه العيوب ون.اإليراين يف عدة أيام

 الرئيس مجهورية األمريكي قال .د وهي هذه السنة احلوادث نفسها من جدي٩٧القادم أي سنة 
ستسمعون أخباراً مهمة عن إيران بعد ستة أشهر، وقد كانت هذه الستة أشهر القادمة شهر مرداد 

عدة أماكن الذي حنن فيه، وهذه األحداث اليت كانت قبل أيام حيث جتمع عدد من األشخاص يف 
 والتعب من أجل أن يوجدوا حدثاً هد إم ينفقون األموال ويعملون ويتحملون اجل.ورفعوا شعارات

 نعم، قضايا املعيشة تضغط على .ما فتكون هذه هي النتيجة، فالشعب يقظ وذكي وصاحب بصرية
أي األمريكية الناس والكثريون مستاؤون وغري راضني لكنهم ال ينصاعون ملؤامرات وإرادة السي آي 

  .والنظام التعيس املخزي الفالين
 ضعيف وعاجز ومهزوم ومن املؤكد أنه سوف ينهزم يف املستقبل يف كل املراحل بشرط أن العدو

 البعض يتكلمون ويتصرفون حتت طائلة أننا نريد .نكون أنا وأنتم يقظني وأن نعمل بواجباتنا وال نيأس
 .يعلموناء مثالً وما شاكل فيعملون لصاحل العدو وهم ال تصحيح األوضاع أو أننا مناصرون للضعف

هؤالء الذين خياطبون احلكومة بأا جيب أن تتنحى وتستقيل وتفعل كذا وكذا يعملون لصاحل خطة 
 ال، احلكومة جيب أن تبقى بقوة وهي اليت جيب أن تقوم باألعمال، ورئيس اجلمهورية منتخب .العدو

 وللمجلس قهأيضاً منتخب من قبل الشعب، لرئيس اجلمهورية حقومن قبل الشعب، وجملس الشورى 
  . جيب أن ينهضوا بالواجبات وجيب احلفاظ على حقوقهم وكرامتهم.حقوقه، لكالمها حقوقه وواجباته

 الشورى جيب أن حيفظ كرامة رئيس اجلمهورية ورئيس اجلمهورية جيب أن حيفظ كرامة جملس
 االجتماع العايل لرؤساء السلطات .خر ويتآزرا ويتعاونا معاً جيب أن حيفظ كلٌ منهما اآل.الس

 أنالثالث فيما يتعلق بالشؤون االقتصادية وقضايا البالد املهمة الذي قمنا بتشكيله مؤخراً جيب 
 وليتصرف الناس أيضاً .يكون من فوائده أن تتآزر السلطات وتتكامل ويضيف بعضها على بعض

لونه وليعلموا ما الذي يقومون به وليعلموا ما الذي يقولونه وما الذي ببصرية وليعلموا ما الذي يفع



 

 

 اخلميين إلماميريدونه، وأنا واثق إن شاء اهللا من أن يد القدرة اإلهلية تسدد هذا الشعب كما قال ا
يل، فهذا ما قاله اإلمام اخلميين نفسه، قال إنين أرى يد القدرة اإلهلية فوق رؤوس ) رضوان اهللا عليه(
يرى يد القدرة اإلهلية وحنن أيضاً ) رضوان اهللا عليه( كان اإلمام اخلميين .ذا الشعب وهذا النظامه

  . الشعب وإميانهقدرةنرى يد القدرة اإلهلية، وقدرة اهللا متجلية ومتبلورة يف 
 أتقدم لكم مرة أخرى بالشكر ألنكم جتشمتم املتاعب وتفضلتم . اهللا تعاىل أن يوفقكم مجيعاًنسأل

  .ايء وأسأل اهللا تعاىل لكم التوفيقب
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