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 يف مراسم الذكرى السنوية الثالثني لرحيل ٤/٦/٢٠١٩الثاء شارك قائد الثورة اإلسالمية يوم الث
وكان مما جاء يف كلمته إشارته إىل أنّ التقييم الصحيح جلبهة املقاومة يثبت ) قدس سره(اإلمام اخلميين 

أنها منسجمة يف املنطقة وخارج حدودها أكثر من األعوام األربعني املاضية وتأكيده على أنّ هدف 
بلوغ نقطة الردع يف ااالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والعسكرية ولفت املقاومة هو 

مساحته أيضاً إىل أفول قدرة أمريكا يف ااالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية كما أشار اإلمام 
السياسة  باتت تشكل اليوم خطاباً معروفاً يف أدبيات ميين أن نظرية مقاومة اإلمام اخلاخلامنئي إىل

  .العاملية
 
 

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

  .األطيبني األطهرين املنتجبني املعصومني اهلداة املهديني، سيما بقية اهللا يف األرضني
الضبط على ذلك اليوم التارخيي املرير، ثالثون عاماً على فراق اليوم يكون قد مضى ثالثون عاماً ب

إمامنا الكبري احملبوب، ثالثون عاماً على ذلك الوداع التارخيي والتشييع العظيم املنقطع النظري الذي 
خالل هذه األعوام الثالثني بذلت حماوالت كثرية لتبهيت ذكرى . قام به الشعب إلمامه العزيز الفذّ

وقد مورست أالعيب كثرية لتجاهل مبادئ اإلمام اخلميين وفكره وجه يف . ميين وامسهاإلمام اخل
وجرت حماوالت للتقليل من بريق اجلاذبية املنقطعة . اإلدارة العامة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية

ء شتى وأحياناً منذ ثالثني عاماً ومثل هذه احملاوالت متارس من قبل أعدا. النظري إلمامنا اخلميين اجلليل
. من قبل بعض األفراد الغافلني، لكن الواقع جرى على الضد متاماً من إرادة املعارضني واألعداء

ومن مؤشرات . الواقع أنّ جاذبية اإلمام ليس فقط مل تقلّ، بل اتسعت رقعتها وازداد امتدادها أكثر



 

 ٢ 

 اإلمام اخلميين اجلليل، تضفي هذه احلشود فبعد ثالثني عاماً من رحيل. ذلك هذا التجمع اهلائل اليوم
املتحمسة العظيمة، وبكلّ هذا النشاط واحليوية، ويف هذا اليوم من شهر رمضان، ويف وقت العصر، 

 أين جند نظرياً ملثل هذا الشيء يف العامل؟. ويف هذا اجلو احلار، الرونق على مراسم ذكراه السنوية
قبل .  قبل عدة أيام يف مظاهرات يوم القدس، وشاهدها العامل كلّهولقد شاهدمت جاذبية اإلمام اخلميين

وها قد مضى . أربعني سنة ابتكر اإلمام اخلميين اجلليل يوم القدس للدفاع عن قضية فلسطني املهمة
وقد خرجت هذا العام . ، إلّا أنّ يوم القدس ال يزال جديداً مل يعتره الِقدم]على ذلك[أربعون عاماً 

ففي الوقت الذي .  يف أكثر من مائة بلد يف يوم القدس على ذكرى اإلمام اخلميين اجلليلمظاهرات
تنصب فيه مساعي السياسات االستكبارية ألمريكا وأذناا وأتباعها على إيداع القضية الفلسطينية 
طي النسيان وحموها ـ وأنتم تسمعون هذه األخبار عن خبث األمريكيني وخيانة بعض الرؤساء 
العرب يف هذا اخلصوص ـ ويف مثل هذه الظروف يؤدي عامل نفوذ إمامنا الكبري إىل طرح قضية 
القدس يف أكثر من مائة بلد وإحيائها؛ ال من قبل الساسة واملتحدثني السياسيني الرمسيني بل من قبل 

 تزال قائمة حىت بعد وهذا دليل على جاذبية اإلمام اخلميين اليت ال. اجلماهري الشعبية وعموم املسلمني
وإنين هنا، أغتنم الفرصة . ما من جاذبية يف العامل ميكنها أن تضاهي هذه اجلاذبية. ثالثني عاماً من وفاته

ألتقدم من شعبنا العزيز بالشكر من أعماق القلب على مشاركته العظيمة الباهرة تلك، يف يوم اجلمعة 
 الشعب الضخمة إىل الساحات يف كلّ أحناء األخري من شهر رمضان املبارك، حيث نزلت حشود

  .واحلق أنّ الشعب مل ولن يقصر يف العمل بتوصية اإلمام اخلميين. البالد
ما السر يف هذه اجلاذبية؟ ومما تنشأ هذه اجلاذبية املنقطعة النظري لإلمام اخلميين اجلليل؟ أذكر فقط 

كان اإلمام اخلميين يتمتع مبزايا شخصية . أوسعجانباً واحداً من هذا املوضوع الذي حيتاج إىل حبث 
كان إنساناً : ومن هذه املزايا أنه. ومواهب منحها اهللا له قلّما جتتمع يف شخص إىل هذه الدرجة

شجاعاً، إنساناً حكيماً مدبراً، إنساناً ورعاً تقياً مرتبطاً باهللا العظيم عاشقاً لذكر اهللا؛ كان اإلمام رجالً 
يكافحه، يدعم املظلوم، ويقارع االستكبار؛ كان اإلمام رجالً ] بل[م ال يساوم الظلم، مقارعاً للظل

مطالباً بالعدالة، مناصراً وحامياً للمظلومني؛ من أهل الصدق، فكان صادقاً مع الناس، يتكلّم مع 
الناس بكالم قلبه وكما يشعر يف داخله؛ وكان يتعامل مع الناس بصدق؛ كان من أهل اجلهاد يف 

: سبيل اهللا، ال يقر له قرار وال يهدأ له بال يف ذلك، كان يف حال جهاد دائم، ومصداقاً لآلية الشريفة
كان عندما يفرغ من عمل كبري يفكّر يف عمل كبري ). ١(» فَإذا فَرغت فَانصب وإىل ربك فَارغَب«

ولقد اجتمعت . مام اخلميينهذه عوامل جاذبية اإل. كان من أهل اجلهاد يف سبيل اهللا. آخر ويتابعه
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هذه هي األعمال الصاحلة اليت . هذه املزايا فيه، وكل من جتتمع فيه هذه املزايا تنجذب إليه القلوب
هذا وعد ). ٢(» إنَّ الَّذين ءامنوا و عِملُوا الصاِلحاِت سيجعلُ لَهم الرمحانُ ودا«: يقول اهللا تعاىل عنه

  .إنه شأن إهلي ويف يد اهللا.  مودة إهلية، وليست مودة دعائية وتلقينية ومفروضةإهلي، وهذه املودة هي
؛ »املقاومة«هناك مسة من مسات اإلمام اخلميين أريد التحدث اليوم عنها أكثر من غريها، وهي مسة 

 وهذه هي السمة اليت جعلت اإلمام يطرح على شكل مدرسة وفكر وعقيدة وج. املقاومة والصمود
لقد أعلن اإلمام . يف زمانه ويف التاريخ، مسة املقاومة وعدم االستسالم مقابل املشكالت والعقبات

اخلميين للعامل كافّة مقاومته للطواغيت، سواء الطاغوت الداخلي خالل فترة الكفاح حيث تعب 
جع قيد الكثريون وشارف كثريون على اليأس، لكن اإلمام اخلميين وقف بصالبة ومن دون أن يترا

وبعد انتصار الثورة ظهرت ضغوط من نوع . أمنلة يف طريق الكفاح، وكان هذا قبل انتصار الثورة
. دوآخر وبنحو أمشل يف وجه اإلمام، لكن اإلمام مل يتخلّ هناك أيضاً عن مبدأ املقاومة والثبات وصم

نه فسر حقاً الكثري من عندما أنظر إىل مسات اإلمام وخصوصياته هذه وأراجع اآليات القرآنية أجد أ
فَِلذلك فَادع واستِقم كما أُِمرت و «: مثالً حني يقول القرآن. اآليات القرآنية بصموده ومقاومته هذه

ال أنهم مل . أنّ التهديد والترغيب واخلداع مل يؤثّر يف اإلمام اخلميين] نرى) [٣(» ال تتِبع أهواَءهم
ادعوا، بلى، فعلوا كلّ هذا، لكن أفعاهلم هذه مل تكن لتؤثر يف اإلمام مطلقاً يهددوا أو مل يرغّبوا أو مل خي
واملهم أن مساعي العدو وديداته مل تستطع التأثري سلباً على حسابات . ومل تنل من ثباته ومقاومته

اراتكم فمن األعمال األساسية لألعداء أنهم حني يواجهونكم ويعلمون نواياكم وقر. اإلمام أو خلطها
هذه إحدى األعمال املهمة اليت ميارسها . يعملون على تغيري حساباتكم واإلخالل جبهاز حساباتكم

ومل يستطع العدو اإلخالل جبهاز حسابات اإلمام اخلميين اجلليل املستند . العدو يف ااالت املختلفة
  .إىل بينات الدين اإلسالمي املبني

ومة أن خيتار اإلنسان طريقاً يعده الطريق احلق والطريق الصحيح ويسري ما معىن املقاومة؟ معىن املقا
هذا هو معىن . فيه، وال تستطيع املوانع والعقبات صده عن السري يف هذا الدرب وإيقاف مسريته

يف ] كبرية[افترضوا مثالً أنّ اإلنسان يواجه يف طريقه سيالً أو حفرة، أو قد يواجه صخرة . املقاومة
 اجلبال حيث يريد الوصول إىل القمة، البعض عندما يواجهون هذه الصخرة أو املانع أو حركته يف

العقبة أو السارق أو الذئب يعودون عن طريقهم وينصرفون عن مواصلة السري، أما البعض فال، 
ينظرون ويفكّرون ما هو طريق االلتفاف على هذه الصخرة، وما هو السبيل ملواجهة هذه العقبة، 

هذا هو معىن املقاومة، وهكذا .  ذلك الطريق أو يرفعون املانع أو يتجاوزونه بأسلوب عقالئيفيجدون
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كان اإلمام اخلميين، لقد اختار طريقاً وسار فيه، فما هو هذا الطريق؟ وما هو الكالم الذي كان يقوله 
هلية على جمتمع اإلمام ويصر عليه؟ كان كالمه حاكمية دين اهللا، حاكمية دين اهللا واملدرسة اإل

بعد أن وفّق للتغلّب على املوانع . هذا ما كان يقوله اإلمام اخلميين. املسلمني وعلى حياة عموم الناس
ال نظِلم لكننا يف . والعقبات وتأسيس نظام اجلمهورية اإلسالمية أعلن أننا ال نظِلم وال خنضع للظلم

  .هذا ما كان يقوله اإلمام. دعم املظلومالوقت نفسه ال نرضخ للظلم؛ ال نتصاحل مع الظامل ون
وفضالً عن أنّ القرآن يصرح بذلك فإنّ العقل . هذا الكالم مستمد من أصل الدين، ومن نص القرآن

مواجهة الظلم والدفاع عن املظلوم وعدم التعاون مع الظامل وعدم . السليم أيضاً يعضده ويؤيده
ومن البديهي أن . وقد ثبت اإلمام اخلميين على هذا الكالم. مساومته أمر يستحسنه كلّ عقالء العامل

يكون هلذا الكالم وهذا النهج أعداؤه الغالظ العتاة يف العامل، فاألجهزة االستكبارية يف العامل من أهل 
قبل أن يبدأ اإلمام اخلميين هذه النهضة العمالقة كانت الدول الغربية وألكثر من مائيت عام . الظلم

 بشكل متصاعد متزايد ضد الشعوب يف أحناء خمتلفة من العامل، يف آسيا وأفريقيا وبلدان متارس الظلم
الربيطانيون يف اهلند وبلدان تلك املنطقة والفرنسيون يف أفريقيا واجلزائر وبلدان أخرى، . متعددة

ن ومن الطبيعي أ. ودول أوروبية أخرى كانت متارس الظلم بشكل واضح ومكشوف يف بلدان عديدة
أن تظهر دولة يف قلب آسيا ويف هذه املنطقة احلساسة، يف إيران، . يرتعج هؤالء من هذا الشعار

ويكون شعارها أنها ال تتصاحل مع الظلم وال تقبل به، وال تساوم الظامل، وتدعم املظلوم، فمن الواضح 
  .لذلك بدأت العداوات منذ بداية املسرية. أن يكون هذا صعباً عليهم وال يطاق

هؤالء حتماً، مل يكن بوسعهم االنسجام مع . لقد بدأ العداء من هم من أهل الظلم والعدوان واالبتزاز
لذلك انطلقت حاالت العداء منذ البداية، . طبيعة رسالة اإلمام اجلليل أي نظام اجلمهورية اإلسالمية

باركة لإلمام اخلميين اجلليل وقد كانت حاالت العداء هذه يف العقد األول للثورة، ويف زمن احلياة امل
وقد أرسى اإلمام اخلميين منذ . بنحو، وبعد رحيله أيضاً خالل العقدين أو الثالثة األخرية بنحو آخر

البداية فكرة املقاومة والصمود وعدم تضييع النهج واهلدف مقابل هذه اهلجمات الدنيئة اخلبيثة، 
ني ااهدين وملسؤويل البالد لننطلق منه ونسري وقدمها كدرس وج لنا وللشعب اإليراين وللمكافح

  .عليه
ال أننا نريد تصدير عنوان املقاومة أو . وقد جتاوزت هذه املقاومة تدرجيياً حدود اجلمهورية اإلسالمية

فكر املقاومة هذا حىت يعترض البعض من سياسيني وآخرين هنا وهناك ويقولوا، ملاذا تريدون تصدير 
الثورة فكر وعقيدة وج، فإذا ما اجنذب إليها شعب وأعجبته فسوف . نصدر الثورةإننا ال . الثورة
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وهل حنن الذين ذهبنا هذا العام إىل تلك البلدان وقلنا هلم اخرجوا يف مظاهرات يف يوم . يتقبلها تلقائياً
نا اليوم، يف يف منطقت. القدس؟ هم خرجوا بأنفسهم، وهم أرادوا، واملقاومة نفسها أمر تقبلته الشعوب

. منطقة غرب آسيا، تعد املقاومة الكلمة املشتركة بني الشعوب، اجلميع يقبلون باملقاومة ويؤيدوا
حتماً البعض يتجرأون ويدخلون ساحة املقاومة والبعض ال يتجرأون، لكن الذين يتجرأون ليسوا 

ان وفلسطني وغريها هي مثرة مقاومة واهلزائم اليت مين ا األمريكان يف العراق وسورية ولبن. بقلّة
  .جبهة املقاومة اليوم جبهة قوية. اجلماعات واألحزاب املقاومة

بالتأكيد، حنن ال ننكر أننا حنن الشعب اإليراين، ألننا متسكنا باملقاومة بشدة ومضينا قدماً ووفّقنا يف 
احمللّلون السياسيون الدوليون غري وهذا ما قاله حتى اخلرباء و. ذلك، تشجع اآلخرون على املقاومة

يقول حملّل عاملي معروف ـ وهو أمريكي، يعرفه اجلميع ومسعوا بامسه ـ إنّ .  اإليرانيني وصرحوا به
من أهم أسباب عداء أمريكا للجمهورية االسالمية أنّ اجلمهورية اإلسالمية سارت يف طريق املقاومة 

إنهم . العقبات يف هذا الطريق، هذا من أسباب العداءوحقّقت النجاحات واستطاعت التغلب على 
  .يريدون لنا أن ننهزم وننكسر ونتراجع ونرفع أيدينا باالستسالم، وألننا ال نفعل ذلك يعادوننا

الفكرة املهمة . حسن، لقد اختار اإلمام طريق املقاومة. التفتوا، سأشري هنا إىل نقطة مهمة وضرورية
فاخللفية اليت على . تر املقاومة بدافع احلماس واألحاسيس واملشاعر العابرة الزائلةهي أنّ اإلمام مل خي

. أساسها اختار إمامنا اجلليل املقاومة هي خلفية منطقية وعقالنية وعلمية، وحتماً هي خلفية دينية
  .وسأعرض هنا لعدة جوانب من هذا املنطق. هناك منطق يقف وراء صمود اإلمام ومقاومته

جانب من هذا املنطق هو أنّ املقاومة رد فعل طبيعي ألي شعب حر شريف مقابل العسف ومنطق 
فأي شعب يعري أمهية لشرفه وهويته وإنسانيته، عندما يرى . القوة والظلم، وال حاجة لسبب آخر

هذا . أنهم يريدون فرض شيء عليه سوف يقاوم وميتنع ويصمد، وهذا حبد ذاته سبب مستقلّ ومقنع
  .أوالً

فإن تراجعتم خطوة إىل الوراء حني ميارس . ثانياً، املقاومة تؤدي إىل تراجع العدو، خبالف االستسالم
والسبيل إىل أن ال يتقدم هو أن . العدو ظلمه وأعماله التعسفية حبقّكم، سوف يتقدم هو بال شك

وتعسفه وابتزازه هو السبيل للحؤول دون الصمود واملقاومة مقابل أطماع العدو . تقاوموا وتثبتوا
وهذا ما نقوم به حنن أيضاً، وجتربتنا يف اجلمهورية اإلسالمية تدلّ . إذاً، فالفائدة يف املقاومة. تقدمه

ولدي اآلن أمثلة ومناذج عديدة يف ذهين وال أريد اخلوض فيها وذكر األمثلة، إنما أقول . على ذلك
نا وثبتنا استطعنا التقدم وأينما استسلمنا وعملنا طبقاً لرغبة الطرف أينما قاوم: على وجه العموم
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هناك أمثلة واضحة، واألذكياء واملطّلعون يستطيعون العثور بسهولة على . املقابل تلقّينا الضربات
  .هذا أيضاً جانب من هذا املنطق. أمثلة هلذا األمر من حياة اجلمهورية اإلسالمية املمتدة ألربعني عاماً

وهو أنّ ) ٤(اجلانب الثالث من منطق املقاومة هو ما قلته يف هذا اللقاء نفسه قبل سنة أو سنتني 
 تكاليف االستسالم مقابل العدو للمقاومة تكاليفها على كلّ حال، وهي ليست عدمية التكاليف، لكن

النظام . اليفعندما تستسلمون أمام العدو عليكم أن تتحملوا التك. أكرب من تكاليف مقاومته
البهلوي كان مستسلماً أمام أمريكا ـ وكانوا مرتعجني يف كثري من األحيان وغري راضني لكنهم 
كانوا مستسلمني وخيافون ـ كان يعطي النفط واملال وخيضع لالبتزاز ويتلقّى منهم الصفعات يف 

دم األموال واحلكومة السعودية يف الوقت احلاضر على املنوال نفسه، فهي تق! الوقت نفسه
البقرة «والدوالرات وتتخذ املواقف وفقاً إلرادة أمريكا ومع ذلك تسمع اإلهانات ويسموا بـ 

ولالستسالم . تكاليف االستسالم والرضوخ وعدم املقاومة أكثر بكثري من تكاليف املقاومة! »احللوب
، »املقاومة«بل عن » احلرب«تكلّم عن إلتفتوا رجاًء، حنن اآلن ال ن) (٥(تكاليفه املادية واملعنوية أيضاً 

  .(شيء آخر، وأنا أحتدث اآلن عن الثبات واملقاومة وعدم التراجع، فالتفتوا جيداً» احلرب«قضية 
اجلانب الرابع أو العنصر الرابع من منطق املقاومة الذي أرساه اإلمام اجلليل يف نظام اجلمهورية 

لقد وعد اهللا تعاىل يف آيات متعددة من القرآن بأنّ أهل . هلياإلسالمية هو اجلانب القرآين والوعد اإل
قد . واآليات القرآنية الكثرية تدلّ على هذا املعىن. احلق وأنصار احلق هم املنتصرون يف النهاية

من بني ... إنهم املنتصرون يف هذه الساحة. يقدمون التضحيات لكنهم يف اية املطاف ال ينهزمون
القرآنية أذكر هنا آيتني أو ثالث آيات، ولرياجعها الشباب األعزاء من محلة القرآن هذه األمثلة 

، يتصورون أنهم خيطّطون )٦(» أم يريدونَ كيدا فَالَّذين كفَروا هم املَكيدون«: وليفكّروا فيها
 م طبقاً وميهدون األرضية ويتآمرون على جبهة احلق واملقاومة، لكنهم ال يدرون بأنّ مكرهم حييق

إىل آخر ) ٧(» ونريد أن نمن على الَّذين استضِعفوا ِفي األرِض«: وآية أخرى. للقانون والسنة اإلهلية
 اُهللا من  ولَينصرنَّ«: وآية أخرى). ٨(» إن تنصروا اَهللا ينصركم ويثَبت أقدامكم«: وآية أخرى. اآلية

هذا أيضاً . ن تبشر كلّها ذه العاقبة للسائرين يف درب املقاومةآيات كثرية من القرآ). ٩(» ينصره
هذه اآليات القرآنية هي جزء من الدليل الرصني واملنطق القوي لإلمام اخلميين ـ وهناك . دليل

  .عشرات اآليات يف القرآن الكرمي ـ وقد قرأت منها ثالث أو أربع آيات
أخذها اإلمام اخلميين بعني ن فيما يتعلّق مبنطق املقاومة وقد النقطة اخلامسة اليت ينبغي أخذها باحلسبا

 النظر، وحنن أيضاً نعلمها ونفهمها ونأخذنا يف حساباتنا، هي أنّ املقاومة أمر ممكن، وهذا على الضد
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ال فائدة من ذلك، وكيف تريدون أن تقاوموا؟ «متاماً من التفكري اخلاطئ للذين يقولون ويروجون بأنه 
ف وقويار ومتعسر املرء بأنّ .  يكمن اخلطأ الكبري، هنا»والطرف املقابل جباخلطأ الكبري هو أن يتصو

وألوضح هذه النقطة أكثر ألنها قضية مهمة وشائعة . املقاومة والصمود بوجه عتاة العامل أمر غري ممكن
وموضع ابتالء، ولدينا اآلن أيضاً من يروجون، ومبظهر املثقّفني واملستنريين وما إىل ذلك، يف الصحف 

ال فائدة يا أخي، وال ميكن الدخول معهم يف حرب «: احملاضرات هنا وهناك ويقولونوالكتب و
واخلالصة أنه جيب أن نرضى بأن يهيمنوا علينا » ونزاع، وال ميكن الصمود بوجههم، وجيب أن نوافق

نامجة عن تلك األخطاء يف » ال نستطيع«وما أقوله هو أنّ هذه النظرة اليت تقول . ونريح بالنا
  .هذا خطأ يف احلسابات). ١٠(ابات اليت سبق أن أشرت إليها احلس

عندما يكون الكالم . خطأ احلسابات يف كلّ قضية ناجم عن أننا ال نرى العوامل املتنوعة يف القضية
عن مواجهة وِصدام بني جبهتني فإنّ خطأ احلسابات ينجم عن أننا ال نعرف جبهتنا بدقّة، وكذلك ال 

إن عرفناها ] أما. [وعندما ال نعرف هذه األمور سنخطئ يف احلسابات. بلة بدقّةنعرف اجلبهة املقا
وأقول هنا، علينا يف حساباتنا اليت جيب أن نقوم ا فيما يتعلّق . بدقّة فستكون حساباتنا بنحو آخر

ئق املتعلّقة بقضية مقاومة عتاة العامل، أن نعرف بدقة احلقائق املتعلّقة ؤالء العتاة ونعرف أيضاً احلقا
  .«القدرة على املقاومة«ومن هذه احلقائق . بنا

ما شاع . »املقاومة على طريقة اإلمام اخلميين«الحظوا، يف األدبيات السياسية الدولية هناك عنوان 
هذا . »مبدأ مقاومة اإلمام اخلميين«: كثرياً يف تعابري األجانب وبعد حترير خرمشهر هو هذا املصطلح

وقد سجلت هنا عبارة إلحدى الشخصيات السياسية املعروفة يف . بوا املقاالت حولهما طرحوه وكت
إن زمن الدور احلصري للقوة العسكرية «: حيث كتب. العامل وإذا ذكرت امسه فسيعرفه اجلميع

أن يكون هناك بلد له قوة عسكرية كبرية وقوة . واالقتصادية يف السيطرة العاملية آخذ باألفول
: ويكتب» برية ويستطيع مواصلة سيطرته، فهذا شيء يف طريقه إىل األفول، فالعامل قد تغيراقتصادية ك

يف املستقبل غري البعيد سوف نشهد ظهور قوى تتجاوز حدودها، وهي ليست على درجة عالية جداً «
اآلالت احلربية من قبيل القنبلة النووية، أو من حيث املشاركة يف اإلنتاج ] امتالك[من حيث 

لصناعي العاملي، لكنها بقدرا على التأثري يف ماليني البشر سوف تتحدى السيطرة العسكرية ا
: مث يضيف. هذا ما يقوله سياسي وخبري غريب أمريكي يف الشؤون السياسية. »واالقتصادية للغرب

 سر هذا هو. »مبدأ مقاومة اخلميين يستهدف بكلّ قوة الشريان األساسي لسيطرة الغرب وأمريكا«
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وهذا هو النهج الذي تركه لنا هذا اإلنسان اجلليل وعبد اهللا الصاحل، ج . بقاء اجلمهورية اإلسالمية
  .املقاومة والصمود، وج معرفة قدر ما منتلكه

وأقوهلا لكم إنّ جبهة املقاومة اليوم يف أكثر أحواهلا انسجاماً خالل األربعني عاماً املاضية؛ يف املنطقة 
ويف الطرف املقابل هناك القوة االستكبارية، القوة . حىت خارج املنطقة، وهذا واقعويف مواقع 

االستكبارية ألمريكا وقوة الكيان الصهيوين املثرية للفنت واخلبيثة، واليت تدنى مستواها واخنفض منذ 
 األحداث جيب أن ندخل يف حساباتنا. هذا ما ينبغي أن نأخذه يف حساباتنا. أربعني عاماً وإىل اليوم

والتحوالت اليت جرت وجترى يف الواقع السياسي األمريكي أو الوضع االجتماعي واالقتصادي 
، هذا ما يقوله كاتب »األفول على طريقة األرضة«: وهذا ما يقوله بعض األمريكان أيضاً. األمريكي
أي إن » األرضة أفول كأفول الشيء الذي تأكله «يقول حول أفول االقتدار األمريكي إنه . أمريكي

أمريكا تتآكل من الداخل مثل ما تفعل األرضة ـ هذا ما تقوله املؤسسات األمريكية نفسها ـ وهذا 
وهناك إحصائيات . هو وضعهم من الناحية االقتصادية ومن الناحية االجتماعية ومن الناحية السياسية

قتصاد العاملي الذي هبط يف واضحة بشأن وضع القدرة االقتصادية ألمريكا وتأثري أمريكا يف اال
العقود األخرية بشكل عجيب، واإلحصائيات موجودة وقد سجلتها، لكن ال ضرورة لذكر 

  .وقد أفل اقتدار أمريكا يف اجلانب السياسي أيضاً. التفاصيل
لو مل يكن ألفول أمريكا سياسياً سوى دليل واحد ـ : أيها اإلخوة واألخوات األعزاء، أقوهلا لكم

. كره اآلن ـ لكفى، والدليل هو انتخاب شخص بصفات السيد دونالد ترامب يف أمريكاسوف أذ
مصري أكثر من ثالمثائة مليون من السكان . هذا االنتخاب نفسه دليل على األفول السياسي ألمريكا

الشخص الذي . بيد شخص ميتلك هذه الصفات واخلصائص دليل على األفول السياسي ألمريكا
مريكا نفسها كلّ هذا الكالم حول توازنه النفسي والفكري واألخالقي، عندما يوجد يف داخل أ

لطاملا دعم هؤالء جرائم الكيان . يصبح رئيساً لبلد فهذا دليل على أفول ذلك البلد، سياسياً وأخالقياً
ا ضد ودعموا جرائم عدد من الدول يف اليمن واملذابح اليت يرتكبو. الصهيوين ومذاحبه ودافعوا عنها

 إنهم يدعمون اجلرمية، فهل هناك سقوط أخالقي أسوأ من هذا؟. الشعب اليمين الربيء
وقد قلت قبل فترة يف بداية شهر رمضان على ما أذكر . يف داخل أمريكا نفسها، املشكالت كثرية

ذا ه.  مليون شخص يف أمريكا يعانون اجلوع٤١إنّ وزارة الزراعة األمريكية أعلنت رمسياً أن ) ١١(
 مليار ٢٢٠٠ولقد بلغت ديون احلكومة األمريكية . هو وضع أمريكا وهذا هو واقعها االقتصادي

هذه مشكالم، وإذا ذا .  ترليون وهذا شيء خيايلّ، بل ال ميكن تصور هذه األرقام٢/٢. دوالر
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راين وتوفّره على السيد يبدي حرقة على الشعب اإليراين ويقول إننا نريد السعادة والرفاه للشعب اإلي
حتتلّ أمريكا املرتبة األول عاملياً . فرص عمل؛ اذهب وأصلح نفسك وحسنوا أوضاعكم إن استطعتم

. وهي يف املرتبة األوىل عاملياً من حيث تعاطي املخدرات. من حيث ارتكاب اجلرائم املصحوبة بالعنف
.  الناس على يد الشرطة األمريكيةوهي البلد األول يف العامل من حيث قتلهم ملواطنيهم، حيث يقتل

 شخصاً من املواطنني األمريكيني ٨٣٠هذا ما تظهره إحصائيام، ففي األشهر الثمانية املاضية قتل 
هذا هو الوضع االجتماعي للحكومة اليت دد الشعب اإليراين . على يد الشرطة يف الشوارع

  .وتتوعده
فنحن بالتأكيد لدينا . حني القيام باحلسابات هو حنن أنفسناأحد األطراف اليت ينبغي أخذها باحلسبان 

مشكالت، لدينا مشكالت اقتصادية، وقد قلنا هذا مراراً، واملسؤولون يسعون حللّ هذه املشكالت 
املهم هو أننا ال نواجه طريقاً . لدينا مشكالت لكن ليس هناك من طريق مسدود. حبسب قدرام

. لشؤون االقتصادية وال يف القضايا االجتماعية، وال يف األمور السياسيةمسدوداً يف البالد، ال يف ا
لدينا مشكالت هلا أسباب خمتلفة، لكن ليس لدينا يف البلد طريق مسدود، بل على العكس لدينا 

وعلى رأس املميزات اليت يتمتع ا بلدنا، شعبنا اإليراين العزيز هذا، هذا الشعب املتحمس . تقدم
لو مل يكن شعبنا من أهل البصرية ملا شوهدت هذه املشاركة الشعبية يف .  صاحب البصريةاملتوثّب

 ٩٧الحظوا يف الثاين والعشرين من من للعام . املواطن اليت تلزم فيها املشاركة، املشاركة الشعبية
 هذا .أي قبل أربعة أو مخسة أشهر، أي جتمعات عظيمة حصلت يف الشوارع يف شتى أحناء البالد

الوعي والبصرية : شيء حيتاج إىل بصرية ومهّة وجاهزية واستعداد، وهذا ما يتحلّى به الشعب اإليراين
. هذه نقطة القوة الكربى يف بالدنا، وهناك نقاط قوة أخرى. والقدرة على الصمود واإلرادة القوية

رد اإلمام اخلميين ساحة املقاومة وعليه، فمنطق املقاومة يتمثّل يف هذه اجلوانب اليت أشرنا إليها، وقد و
  .مرتكزاً على مثل هذا املنطق

إحدى النقاط هي . لقد سجلت مجلة من النقاط سوف أسردها بسرعة ألنّ الوقت أدركنا إىل حد ما
جيب أن نصل يف االقتصاد، ويف الشؤون . أنّ هدف املقاومة يتمثّل يف الوصول إىل مرحلة الردع

املسائل االجتماعية، ويف القضايا العسكرية إىل مرحلة تكون رادعة، مبعىن أن السياسية للبالد، ويف 
يستطيع الشعب تقدمي نفسه بنحو يصرف العدو عن التطاول على الشعب اإليراين يف ااالت كافّة، 

على الصعيد . ويرى العدو بأن ال فائدة من التطاول وال ميكنه فعل شيء مع الشعب اإليراين
وحني تروم يصرون على قضية . لنا اليوم إىل مرحلة الردع هذه إىل حد كبريالعسكري وص
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الصواريخ وما إىل ذلك فهذا هو السبب، فهم يعلمون أننا وصلنا إىل مرحلة الردع وحمطّة الثبات 
  .والرسوخ ويريدون حرمان البلد من هذا الشيء، وحتماً لن يستطيعوا ذلك أبداً

انا ومع أعدائنا أوالً، أن يكون بشجاعة وال يكون بفزع وخوف، ثانياً، جيب ينبغي لتعاطينا مع قضاي
ثالثاً، ينبغي أن يكون تعاٍط عقالين حكيم، وال يكون محاسياً . أن يكون مصحوباً بالتفاؤل، ال باليأس

نفعال؛ ورابعاً جيب أن يكون تعاٍط إبداعياً ابتكارياً، ال من منطلق اال. نابعاً من األحاسيس العابرة
فلنبتكر؛ فإن سرنا وحتركنا ذا النحو فاعلموا بأنّ الشعب اإليراين سينجح وسيستطيع التقدم يف 

  .مواجهته لكلّ القوى الكربى
الحظوا يا . وشرط آخر للنجاح هو أن نراقب ونرصد حيل العدو الرامية إلضعاف فكر املقاومة

إذاً، من الطبيعي للعدو أن يسعى . عب من الشعوبأعزائي، إنّ فكرة املقاومة هي أقوى سالح بيد ش
لذلك يشرعون بالوسوسة وبثّ الشكوك ضد فكرة . إىل نزع هذا السالح من يد الشعب اإليراين

ينبغي حتصني فكر املقاومة من . »ما الفائدة من هذا، وهذا غري ممكن! يا أخي«: املقاومة، ويرددون
  .ه عن طريق خدعه وأحابيلهحيل العدو ومكره، واحلؤول دون إضعاف

كهذه احليلة األخرية لرئيس . وألحابيل العدو أنواع وصنوف، فهو أحياناً يهدد وأحياناً يرغّب
ميكن إليران ؤالء القادة احلاليني أنفسهم أن حتقّق "مجهورية أمريكا احملترم الذي صرح مؤخراً بأنه 

يران احلاليني، إننا ال نريد إإلطاحة بكم، فال حتزنوا، وال وهذا معناه أن يا قادة إ» حاالت تقدم كبرية
وهذا يف الواقع نوع من الشطارة السياسية . دف إىل إسقاطكم، وحنن على استعداد لالعتراف بكم

وحتماً هذا الكالم صحيح؛ فإذا مشّر القادة واملسؤولون احلاليون يف إيران عن . خياطبون ا قادة إيران
حدين قلباً وقالباً، واستثمروا طاقات سواعد اهلماراً، وجاهدوا وكانوا متة والعزمية، وعملوا ليالً و

هذا مما ال شك فيه، . الشعب بنحو مناسب وصحيح، فسوف حيقّقون، بال شك، مزيداً من التقدم
سياسية هذه الشطارة ال. لكن بشرط أن ال يقترب األمريكان، شرط التقدم أن ال يقترب األمريكيون

جيب على األمريكان . من قبل هذا السيد ال ختدع مسؤويل اجلمهورية اإلسالمية وال الشعب اإليراين
يف أي مكان وطأته قدم األمريكان، إما اشتعلت حرب، أو نشب اقتتال بني اإلخوة، أو . أن ال يقتربوا

إذا مل .  مشؤومة سيئةحدثت فتنة، أو حصل استغالل أو استعمار أو إهانة، قدم األمريكان قدم
يقتربوا، فإننا نعلم كيف نتصرف، وحنن جنيد وحنسن مهماتنا، وسوف يوفّقنا اهللا تعاىل وسنتقدم إن 

  .شاء اهللا
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تها األخوات . الشعب حاضر يف الساحة وينبغي هلذا احلضور أن يستمراء أيها اإلخوة األعزأي
ضروا يف اجلمعة األخرية من شهر رمضان يف الساحة ذا اعلموا، مبجرد أن حت: العزيزات، أقوهلا لكم

نعم، . أنزل اهللا بركاته ورمحته عليكم إن شاء اهللا). ١٢(النحو، ستتلخبط حسابات األعداء وختتلّ 
  .الشعب اإليراينّ جاهز حقّاً

يف . اسيةأال وهي التركيز على املشكلة والقضية األس: وأوجه توصية للمسؤولني احملترمني يف البالد
نظام «قبل انتصار الثورة كان . كلّ فترة من الزمن تكون يف البلد قضية أساسية ينبغي التركيز عليها

وبعد انتصار الثورة كانت . هو القضية األساسية اليت ركز عليها اإلمام اخلميين وجنح» الطاغوت
اليت فرضها صدام على احلرب «، ويف فترة ما كانت »تكريس النظام«القضية األساسية لفترة ما 

حول قضية احلرب، وقد حصل ] جهوده وطاقاته[هي القضية األساسية حيث ركّز البلد كلّه » البالد
حتماً هناك أيضاً . واليوم فإنّ القضية األساسية وامللحة هي قضية االقتصاد. النجاح والتوفيق حبمد اهللا

ذا احلال بالنسبة للقضايا األمنية، لكن القضية وك. القضايا الثقافية وهي على جانب كبري من األمهية
األكثر إحلاحاً من بني كلّ هذه القضايا هي القضية االقتصادية ذات الصلة مبعيشة الناس والشعب، 

  .واليت تؤثّر أيضاً يف الشؤون الثقافية واألمنية أيضاً
 منها مسألة ازدهار اإلنتاج، :يف قضية االقتصاد هناك مسائل أساسية وعناوين مهمة أشري إىل بعضها

ومنها قيمة العملة الوطنية، ومنها حتسني أجواء التجارة والعمل، ومنها قضية فصل اقتصاد البلد عن 
بيع النفط اخلام ـ فلنقطع حبل سرة ميزانية البلد واقتصاده عن النفط اخلام، وبيع النفط اخلام، 

لرئيسية ـ ومن هذه القضايا واملسائل تبديل تدخل واملتاجرة بالنفط اخلام، فهذه إحدى مشاكلنا ا
احلكومة يف االقتصاد إىل توجيه احلكومة وإشرافها عليه، ومنها قطع أيدي املفسدين االقتصاديني، أي 

. املختلسني، واإلرهابيني االقتصاديني، واملهربني عدميي الرمحة الذين ينبغي قطع أيديهم عن االقتصاد
على مسؤويل البالد، وخاصة السلطة التنفيذية، . كل األساسية يف اقتصاد البلدهذه هي املشا! الحظوا

وإىل جانبها السلطة التشريعية، ويف بعض املسائل السلطة القضائية، أن يعملوا سوياً على هذه القضايا 
لنركّز على هذه القضايا وال خنوض يف األمور . هذه هي املسائل والقضايا األساسية. ومعاجلتها

التضامن الوطين على درجة كبرية من . ال خنلق ألنفسنا أموراً هامشية. هلامشية اجلانبية والفرعيةا
األمهية، ونبذ الرتاعات السياسية واحلزبية أمر مهم جداً، ومن أهم األمور احلفاظ على االرتباط القليب 

  .باهللا تعاىل
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طّلعت عليه وطبقاً للتقارير اليت رفعت إيلّ فبحسب ما ا. لقد كان شهر رمضان هذا العام شهراً جيداً
عن قرب، كانت جمالس الدعاء والذكر واملناجاة والوعظ وتبيني املعارف اإلسالمية حارة جداً يف 

يف مدينة طهران هذه ويف أحيائها املختلفة تشكّلت جتمعات شعبية . شهر رمضان من هذا العام
هذه أمور غاية . ناجاة وذرف الدموع والتوسل والتضرععظيمة، وغالباً من الشباب، فعكفوا على امل

أيها الشباب . فاعرفوا قدر هذا األمر وواصلوه. يف األمهّية، وهي مقدمة للرمحة واهلداية اإلهلية
األعزاء، ميكن لقلوبكم الطاهرة النيرة أن تعمل كمفتاح حللّ املعضالت الكربى وتستجلب الرمحة 

 اهللا أن يكون شهر رمضان العظيم هذا الذي أمضاه الشعب هذه السنة مباركاً ونتمنى إن شاء. اإلهلية
واليوم هو آخر أيام شهر رمضان، وحنن اآلن يف الساعات األخرية من هذا الشهر، فمن . على شعبنا

نسألك اللّهم وندعوك بامسك العظيم األعظم األعز األجلّ . املناسب أن ندعو اهللا ببعض الدعوات
 .حبرمة حممٍد و آله، يا اهللا يا رمحن يا رحيم يا مقلّب القلوب ثبت قلوبنا على دينكاألكرم و

أللّهم احشر الروح الطاهرة لإلمام اخلميين الذي علّمنا املقاومة مع . أللّهم ثبت أقدامنا على صراطك
ربنا أنزل . أللّهم أدم ظلّ ذكرى اإلمام اخلميين وذكرى الشهداء فوق رؤوس هذا الشعب. أوليائه

أللّهم أذلّ وافضح مثريي الفنت يف . ربنا من على األمة اإلسالمية بالنصر. نصرك على الشعب اإليراين
أللّهم مبحمد وآل حممد وبكرمك ولطفك حقّق حاجات هؤالء الناس الذين هلجوا ا . العامل اإلسالمي

أللّهم . ه، واستجب أدعيتهمبألسنتهم أو استحضروها يف قلوم يف جلسات الذكر والدعاء هذ
ربنا ال . مبحمد وآل حممد اجعل شهر رمضان هذا مباركاً على الشعب اإليراين وعلى األمة اإلسالمية

حترمنا من كرمك ولطفك وعفوك ومغفرتك، واغفر لنا خطايانا واعف عن ذنوبنا وإسرافنا، وأرحم 
نا بأدعية وليك وحجتك املستجابة، واجعلنا من أللّهم مبحمد وآل حممد امشل. أمواتنا وآباءنا وأمهاتنا

أللّهم مبحمد وآل حممد اجعل ما قلناه ومسعناه وما نفعله لك ويف . جنوده، واملستشهدين بني يديه
  .سبيلك وتقبله منا بكرمك
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