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  أيام احلرب املفروضة النطالقهم إىل اجلبهاتيف ملعب احلرية التعبويني ذكرى اجتماع: املناسبة

  
 

 حشداً صخماً من التعبويني من أبناء ٤/١٠/٢٠١٨وم اخلميس التقى اإلمام اخلامنئي صبيحة ي
 وخالل هذا اللقاء أكّد اإلمام اخلامنئي على .حمافظيت طهران والربز وذلك يف ملعب احلرية يف طهران

دور الشباب املؤمن املتحفز يف حلّ معضالت البالد حيث وصفهم مساحته برأس احلربة وحمرك قطار 
 كما أشار مساحته إىل أنه ليس مثة طريق مسدود أمام الشعب اإليراين . أهدافهامسرية البالد حنو حتقيق

وأنه بإمكان اقتصاد اجلمهورية اإلسالمية هزمية احلظر االقتصادي املفروض وتوجيه صفعة جديدة 
   .ألمريكا ولبقية أعداء الشعب اإليراين

 
 

 :جاء النص الكامل لكلمة اإلمام اخلامنئي على الشكل التايل
 

 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 
القاسم املصطفى حممد، وعلى آله  احلمد للّه رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا و نبينا أيب 

 السالم عليك يا .األطيبني األطهرين املنتجبني اهلداة املعصومني املكرمني، سيما بقية اللّه يف األرضني
لّيت حلّت بفنائك، عليك مني سالم اللّه أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار أبا عبد اللّه وعلى األرواح ا

وال جعله اللّه آخر العهد مني لزيارتك، السالم على احلسني وعلى علي بن احلسني وعلى أوالد 
 .احلسني وعلى أصحاب احلسني

 األيام أيام بالغة األمهية ، هذه)عليه السالم(إا ليلة استشهاد سيد الساجدين سيدنا علي بن احلسني 
 يف مثل هذه األيام كانت هناك املسرية من كربالء .بعد عاشوراء؛ وهي يف الواقع أيام امللحمة الزينبية

إىل الكوفة والشام مث بعد ذلك إىل املدينة، إا املسرية النورانية العظيمة امللحمية لزينب الكربى 
 هؤالء الذين استطاعوا بنشاطهم وحراكهم ذاك أن .ءوسيدنا اإلمام السجاد وباقي أسرى عاشورا



 ٢ 

 وحنن بدورنا يف هذه األيام .مينحوا أحداث عاشوراء اخللود، وجيعلوا أبديةً دائمةً عصيةً على الزوال
 شعبنا والشعب العراقي . واألربعني قادم أمامنا.نشعر بتواصل قليب أكثر مع أولئكم الشهداء العظماء

 ملحمة األربعني . الشعوب األخرى يستعدون إلحياء ملحمة األربعني الكربىوالكثري من الناس من
ظاهرة استثنائية ظهرت بلطف اهللا وفضله يف وقت كان العامل اإلسالمي مبنتهى احلاجة ملثل هذه 

 نغتنم ذكرى سيد الشهداء يف قلوبنا ويف أذهاننا، ودي سالمنا بكل ود وإخالص لذلك .امللحمة
 : وألولئك العظماء ولتربة الشهداء الطاهرة، ونقول كما قال الشاعراإلنسان العظيم

 (٢(أوصلي دموعنا لتربتهم الطاهرة / يا ريح الصبا يا رسول البعيدين 
يف ] الذي حدث[هذا التجمع العظيم اليوم وهذه احلشود الشابة املتحمسة والتعبوية تذكِّر بالتجمع 

الثمانينيات من القرن العشرين ) [٣( عقد الستينيات نفس هذا املكان ويف نفس هذا امللعب يف
حيث انطلق الشباب من هنا وانتصروا، وسوف تنتصرون أنتم أيضاً إن شاء اهللا انتصاراً ] للميالد

  .كامالً يف مجيع الساحات اليت تعملون فيها
ساسة، يقام هذا التجمع الكبري يف ظرف حساس جداً، ظروف البالد واملنطقة والعامل ظروف ح

 ومرد هذه احلساسية إىل عربدات ساسة االستكبار وساسة أمريكا .وخصوصاً بالنسبة للشعب اإليراين
السفاحة من ناحية، وجتلي قدرات الشباب املؤمن واالنتصارات املتعاقبة يف ساحات خمتلفة من ناحية 

ضعفاء يف البالد أخرى، وكذلك مشكالت البالد االقتصادية وضيق معيشة جزء كبري من الناس ال
وحتسس وقلق واهتمام النخبة يف البالد الذين جعلتهم هذه الوضعية يتحسسون ودفعتهم إىل احلراك 

 . لقد خرجت البالد من حالة اخلمول والالحراك بسبب وجود مشكلة ما.واملساعي الفكرية والعملية
 هذه نواح . أداء واجبامالكثريون ممن كانوا جمرد متفرجني يشعرون اليوم بالواجب ويعكفون على

  .خمتلفة وأوضاع خاصة للبالد وهذا التجمع يعقد يف مثل هذه الظروف
لُباب كالمي اليوم هو أوالً عظمة إيران، وثانياً اقتدار اجلمهورية اإلسالمية، وثالثاً تعذُّر هزمية الشعب 

ت، وليست كالماً فارغاً  ليست هذه حمض شعارا... وهذا ليس من قبيل االرجتاز والتفاخر.اإليراين
 هذه واقعيات يتمىن أعداء الشعب اإليراين أن ال .مثل بعض الشعارات والكالم الذي يقوله آخرون

 لكنها أوضح من هذا، إا أوضح .نعلمها أو أن نغفل عنها ونظن بأنفسنا وبالدنا وشعبنا ظنوناً أخرى
ين يف الزمن احلايل فقط، فعظمة إيران أمر  قلت عظمة إيران، وال أع.من أن يستطيع أحد إنكارها

 لقد استطاع بلدنا العزيز يف جمال العلم ويف مضمار الفلسفة ويف امليدان .تارخيي على مر الزمن
السياسي ويف ساحة الفن ويف جمال رفع راية العلوم اإلسالمية أن يقف شاخماً ويعبر عن نفسه بني 
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 عظمة إيران أمر واضح ال مفر أمام أي .امل يف مرحلة زمنيةالشعوب املسلمة، وبني كل شعوب الع
 واالستثناء يف ذلك . هذا طبعاً أمر يتعلق بزماننا وكذلك بالعهود التارخيية.إنسان منصف من تصديقه

؛ أي من منتصف العهد القاجاري فصاعداً والعهد ]اإلسالمية[هو املئتا عام اليت سبقت انتصار الثورة 
وم، خالل هذه الفترة أي على مدى مئيت عام سحقت عظمة إيران لألسف، وال عالقة البهلوي املشؤ

 .لكالمنا اآلن ذا املوضوع
فيما يتعلق باقتدار اجلمهورية اإلسالمية يكفينا أنَّ اجلمهورية اإلسالمية انتشلت إيران من حتت هيمنة 

شر تقريباً، فسيطر األجانب القساة  بدأت هذه اهليمنة منذ مطلع القرن التاسع ع.بريطانيا وأمريكا
 يكفي اجلمهورية اإلسالمية اقتداراً أا استطاعت .املتكربون على كل مقدرات هذا البلد وشؤونه

 كما أنَّ من مظاهر اقتدار اجلمهورية اإلسالمية .إخراج البالد والشعب من حتت هذه اهليمنة الظاملة
كي الوراثي، وأنَّ اجلمهورية اإلسالمية وقفت ومنعت إنقاذ البالد من شر احلكم االستبدادي املل

 وألول مرة عرب هذه القرون األخرية .طوال هذه األربعني سنة من عمرها تطاول وطمع األعداء
 قبل عهد .أن حتول دون جتزئة البالد] املفروضة[استطاعت اجلمهورية اإلسالمية خالل احلرب 

 والعهد القاجاري كلما نشبت حرب كان األعداء إما اجلمهورية اإلسالمية أي يف العهد البهلوي
 ألول مرة .يقتطعون جزءاً من تراب إيران أو يتواجدون هم أنفسهم عسكرياً ويهينون الشعب

استطاع الشعب اإليراين يف حرب الثمانية أعوام املفروضة أن يفرض اإلخفاق التام على جبهة 
 . هذا هو معىن االقتدار.ظ على وحدة أراضي البالداألعداء الواسعة، ويطردهم خارج البالد وحياف

االقتدار هو أن اجلمهورية اإلسالمية استطاعت رفع مستوى اعتبار واحترام هذا البلد يف املنطقة ويف 
 .العامل كله، وأن تقف لوحدها مقابل جبهة االستكبار الواسعة

 ميكن مالحظة السبب يف تعذُّر اهلزمية .وقلنا تعذُّر هزمية الشعب اإليراين، وهذا طبعاً بفضل اإلسالم
هذا ومؤشره يف انتصار الشعب اإليراين يف الثورة اإلسالمية الكربى وانتصار الشعب اإليراين يف 

 شعبنا مل يتراجع .الدفاع املقدس، وصمود الشعب اإليراين طوال أربعني سنة مقابل مؤامرات األعداء
 هذا هو وضع . هذا انتصار للشعب اإليراين.بل العدوومل ينهار ومل يشعر بالضعف واالنكسار مقا

  . وبالطبع سأقدم إيضاحات أكثر يف هذه ااالت إن شاء اهللا.البلد
 ولكن أيها اإلخوة األعزاء أيتها األخوات العزيزات، ويا شعب إيران الكبري، .هذا هو وضعنا اليوم

يه متاماً بساحة املعركة العسكرية؛ إذا أصيبت األمر يف ساحة املعركة السياسية واملعركة االقتصادية شب
 االغترار بالنصر وعدم .اجلبهة اليت تشعر باالنتصار بالغرور فسوف ينسد أمامها طريق االنتصار
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وعدم امتالك مبادرات وإبداعات الستمرار االنتصارات سيؤدي بالتأكيد إىل ] خطة[امتالك خارطة 
عدم [ إذا أصابنا الغرور وإذا ركنا إىل الالعمل .و التقدمالتراجع أمام العدو وسيدفع بالعدو حن

 ينبغي مواصلة السعي واجلد واالجتهاد واملبادرة .وعدم اإلبداع واإلبتكار فسوف خنفق] العمل
 إننا يف منتصف الطريق، إننا يف بداية .والعمل واالستفادة من الطاقات واإلمكانيات على أكمل حنو

 وهذا يستدعي السعي واجلد .تلك القمة اليت تبتغيها اجلمهورية اإلسالمية وجيب أن نصل إىل .الطريق
  .ويستلزم كذلك معرفة الطريق، ويتطلب أيضاً الشجاعة، ويقتضي كذلك التدبري

لكن املهم بالنسبة لكم أنتم الشباب وما جيب أن تلتفتوا له هو أنكم رأس حربة هذا احلراك الوطين 
 بإمكان الشيوخ ذوي التجربة إذا مل يكونوا متعبني ومتثاقلني .فتح الطريق فأنتم من جيب أن ي.العظيم

وعاطلني عن القدرة على العمل أن يكونوا مرشدين، بيد أنَّ حمرك هذا القطار هو أنتم الشباب، وقد 
 لقد كان لنا طوال .كان هذا هو احلال يف املاضي أيضاً، وكان هذا هو الواقع يف كل ساحات اجلهاد

 يف كل هذه الساحات كان الشباب يف .عوام األربعني العديد من ساحات اجلهاد والنضالهذه األ
 يف فترة اجلهاد ضد الطاغوت خالل عهد ما قبل .املقدمة وهم الذين يفتحون الطرق وهم رأس احلربة

 االنتصار ـ فترة الكفاح ـ ويف اجلهاد ضد االنفصاليني يف بداية انتصار الثورة حيث ظهر يف شرق
البالد وغرا ومشاهلا انفصاليون، يف اجلهاد ضد هؤالء االنفصاليني كان الشباب وحركتهم العظيمة 

يف جهاد ) امسحوا يل، إنين على علم جباهزيتكم، تنبهوا( ويف جهاد البناء .)٤(هم الرواد والطليعة 
قني متقدمني فهم الذين البناء الذي كان من حاالت النماء والتفتح يف بداية الثورة كان الشباب سبا

 ويف اجلهاد ضد إرهاب املنافقني واخلونة يف بداية عقد .شرعوا حبركة جهاد البناء العظيمة هذه
ويف اجلهاد ضد املعتدين خالل مثانية أعوام من ] الثمانينيات من القرن العشرين للميالد[الستينيات 

كان الشباب يف خمتلف ] م١٩٨٨ [٦٧نة الدفاع املقدس، ويف اجلهاد لترميم ما دمرته احلرب بعد س
اجلامعات ويف شىت مراكز البحوث هم الذين لبوا نداء املطالبة بالتقدم العلمي، وفتحوا طريق العلم 
والتقنية يف البالد على شكل قفزات واسعة، وكذلك يف اجلهاد ضد اإلرهاب التكفريي يف عقد 

 واليوم أيضاً يف .ويف األعوام األخرية] شرين للميالدالعقد الثاين من القرن احلادي والع[التسعينيات 
اجلهاد الفكري واجلهاد العلمي من أجل حلِّ العقد االقتصادية الشباب أيضاً يقدمون لنا اقتراحات 

 الكثري من االقتراحات .حيال مشكالت البالد االقتصادية، وحنن نرفعها للمسؤولني ونطالبهم مبتابعتها
  .اقتراحات جد ناضجة ومفيدة ونافعةيتقدم ا شباب وهي 
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شبابنا اليوم واحلمد هللا أصحاب أفكار وحتفز واندفاع يف التعامل مع القضايا اليت يواجهها البلد، 
وكما أشرنا فإن املشكالت حضت اجلميع على احلراك والتوثب، وشبابنا يشعرون بالواجب 

ية من ااميع اجلهادية يف كل أحناء البالد،  تعمل اليوم قرابة عشرة آالف خل.والتكليف واملسؤولية
 إم عاكفون على العمل والسعي .وهي يف الواقع بشائر مستقبل البالد وأرصدة هائلة ملستقبل البالد

واجلد وقد أجنزوا وينجزون رمبا مئات آالف األعمال املهمة مما يتعلق بالطبقات الضعيفة يف مناطق 
 وإذن فهو . هذا رصيد هائل للبالد.وصغرية حسب ما حيتاجه الناسبعيدة من البالد، أعمال كبرية 

 إنين عندما أثين على . أنتم الشباب أصحاب البلد ومالكوه.دور الشباب الذي يبشرنا مبستقبل أفضل
يبدو أنَّ فالناً غري مطلع على بعض الشباب املنحرفني وغري املبالني : الشباب يف كالمي يقول البعض

، ويوجد يف البالد على كل حال وبالتأكيد شباب ال ]القضية[، إنين مطلع على هذه واجلاحنني، ال
 إمنا أقول إنَّ حاالت .تتوفر فيهم هذه السمات اإلجيابية املتألقة، وهؤالء ميثلون حاالت التساقط عندنا

 سبيل النماء عندنا تتفوق على حاالت التساقط، فالشباب يتجهون حنو االلتزام والفكر والعمل يف
 البعض ال يدرك .األهداف أكثر من أولئك الذين يتجهون حنو الال مباالة، وهذه بشارة للمستقبل

هذه احلالة وال يلتفتون بدقة لدور الشباب يف مستقبل البالد بل يف حاضر البالد، بل إنَّ البعض 
شأنه حتويل الشباب إىل حياولون حىت أن يقولوا إنَّ الشباب هم مشكلة البالد أو حىت أن يفعلوا ما من 

  .مشكلة للبالد، وأنا على العكس من ذلك أعتقد أن الشباب هم حل املشكلة وليسوا املشكلة
 هذه أمور ينبغي أن .حسن، لدي اآلن ما أقوله لكم أيها الشباب األعزاء وأنتم مبثابة أبنائي األعزاء

ق الذي أمامنا طريق سريع معبد وبال عقبات،  املهم أن ال تتصوروا أنتم الشباب أنَّ الطري.تتنبهوا هلا
ال، طريق التقدم مفتوح أمامنا لكنه طريق مليء باملنعطفات وااللتواءات والصعود واهلبوط ومثة 

 علينا أن نقطع هذا الطريق ونطويه .عقبات وموانع يف هذا الطريق، والعدو نشط متاماً يف مواجهتنا
 اخلطوة األوىل من أجل أن نستطيع السري يف هذا الدرب .شروطه وهلذا .متغلبني على عقباته وعثراته

 ذلك املتشبه باملثقفني اجلانح إىل الراحة .بصورة صحيحة هي أن نشعر بوجود العدو وحضوره
والعافية واملُرائي واملنافق الذي ينكر أساساً عداء أمريكا وال يفهم هذا العداء ويصف للشعب 

 إن مل يكن .بل أمريكا، هذا ليس رجل الساحات واملهمات الصعبةواحلكومة وصفة االستسالم مقا
  .عميالً للعدو فهو على األقل ليس رجل ساحة تقدم البالد املهمة

 ما مل يشعر اإلنسان بالعدو أمامه فلن يبادر .إذن اخلطوة األوىل هي الشعور بتواجد العدو وحضوره
  .ل األسلحة الالزمةلصناعة سدود وخنادق وموانع حتميه ولن يسعى إىل مح



 ٦ 

 األشخاص ضعيفو املعنويات واملترددون .اخلطوة الثانية هي الثقة بالنفس والعزم على الصمود
 هذا إن .واجلبناء واالنتهازيون والذين يعانون من عقدة دونية ال ميكنهم فعل أي شيء يف هذه الساحة

يء وأحياناً خيلقون عقبات أمام  هم أنفسهم ال يستطيعون فعل أي ش.مل خيلقوا العقبات لآلخرين
 كساىل ويدفعون اآلخرين أيضاً إىل . إم يائسون ويعملون على دفع اآلخرين حنو اليأس.اآلخرين
ـُم ما «:  يقول القرآن الكرمي حول مجاعة من الناس كانوا يف ذلك احلني.الكسل لَو خرجوا فيك

إن هؤالء حىت لو ساروا معكم إىل ساحة اجلهاد فإم أي ) ٥(»  زادوكم إلّا خبالًا ولَأوضعوا ِخاللَكم
 طبعاً مل .سوف يفسدونكم وخيلقون حاالت من اخللل فيكم، فهم ال يساعدون بل يتحولون إىل عقبة

يكن شبابنا مبتلني ذه البلية يف مجيع ساحات اجلهاد اليت ذكرا، فقد كانوا يتحلون بالثقة بالنفس 
 هذا .دين ومل يكونوا جبناء وخائفني، ولو كانوا كذلك ملا أجنزت األعمالوالشجاعة ومل يكونوا مترد

  .فيما يتعلق باخلطوة الثانية
 أين هي حربنا مع العدو وهجوم العدو ضدنا؟ ينبغي أن نشخص .اخلطوة الثالثة معرفة ساحة اهلجوم

غي أن يتضح أين  جيب أن ندرك ديد العدو بشكل صحيح، ونعرف مقداره وينب.هذا الشيء بدقة
 إذا هجم العدو من احلدود الشرقية وسريمت قواتكم حنو احلدود الغربية فلن .هي ساحة اهلجوم

 . جيب أن تعلموا من أين يهجم العدو.تستطيعوا فعل شيء، ولن تنتفعوا شيئاً من وجود القوات
  .صورة صحيحةالنظام كله والبلد كله والشعب كله جيب أن يدرك ساحة املعركة مع األعداء ب

 الساحة .حسن، أين هي ساحة املعركة؟ أشري هنا إىل ساحتني أو ثالث من ساحات املعركة مع العدو
 لقد تلقت أمريكا صفعة من اإلسالم، وحتمل على اإلسالم .األوىل هي اإلسالم واإلميان اإلسالمي

 .قلبها على الثورة اإلسالمية لقد تلقت أمريكا صفعة من الثورة اإلسالمية، وحتمل الضغينة يف .حقداً
لقد كانوا الكلَّ بالكلِّ يف إيران وكان كلُّ شيء حتت تصرفهم، ومسؤولو البالد كانوا خاضعني 
مطيعني هلم، ومصادر البالد كانت بأيديهم، وأرصدة البالد تتغري حسب رغبام، وسياسات البالد 

 من الذي .ذا بأيديهم تقطع عن كل هذااالقتصادية واالجتماعية والثقافية توضع حسب ميوهلم، وإ
قطع أيديهم؟ اإلسالم هو الذي قطع أيديهم، والثورة اإلسالمية هي اليت قطعت أيديهم، لذلك فهم 

 عداؤهم ليس . البعض ومنهم املتململون يقولون ال تذكروا أمريكا بسوء حىت ال تعاديكم.يعادوا
فقط بسبب ذكرهم بسوء ورفع شعارات املوت ألمريكا، إمنا حيملون األحقاد على أساس الثورة 

 .وعلى أصل هذه احلركة العظيمة اليت قام ا الشعب اإليراين، وكيدهم ومكرهم موجه هلذا الشيء
مية كبرية يف هذه  لذلك فهم خيافون من وض قوة إسال.هذه هي الساحة األوىل من ساحات املعركة
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 يريدون هلذا أن ال حيصل هذا الشيء وخيافون منه .املنطقة فتحول بالكامل دون مطامعهم فيها
  .ويصطفون وينشئون اجلبهات ضده

 ما .خيافون من القوة اإلسالمية والقوة الثورية لذلك يسعون للنيل من عناصر القوة والقضاء عليها
سياسي واألمن االجتماعي والوحدة الوطنية وااللتزام مببادئ الثورة هي عناصر قوتنا؟ إا االستقرار ال

 هذه هي .وأصوهلا، وحركة التقدم حنو التنمية العلمية، وتنمية وتعميق الثقافة الثورية واإلسالمية
 هم طبعاً يعارضون التقدم العسكري أيضاً، ويعارضون صوارخينا، . وهذا ما يعارضونه.عناصر قوتنا

 إذن هنا ساحة .جدنا يف املنطقة، فهذه أيضاً جزٌء من عوامل قوتنا وعناصر اقتدارناويعارضون توا
 ساحة احلرب وساحة مواجهة االستكبار إليران اإلسالمية عبارة عن كل ما يوجب اقتدار .املعركة

 هذه إحدى ساحات . ينبغي اعتبار ذلك أحد مراكز االشتباك مع قوة املستكربين.إيران اإلسالمية
  .تباكاالش

ساحة أخرى من سوح االشتباك تتمثل يف الفهم الصحيح لواقعيات إيران والعامل؛ فهمكم الصحيح 
 بأية وسائل؟ بوسائل .حلقائق بالدكم وواقعياا أمر يصب يف ضررهم، وهذا ما يعارضونه وحياربونه

 يصنعونه من صور  حياولون مبا.اإلعالم البالغة اخلطورة وخصوصاً وسائل اإلعالم حديثة الظهور
 ينسجون صورة خاطئة عن إيران، وصورة خاطئة عن .مغلوطة حتريف الرأي العام للشعب اِإليراين

 من صورهم اخلاطئة أم يتظاهرون بأم يف موضع .أنفسهم أيضاً، وصورة خاطئة عن أوضاع املنطقة
استعراضها؛ أي إم ميلكون  نعم، قوم الصلدة قوةٌ ميكن .القوة، واحلال أم ليسوا يف موضع قوة

 هذه أدوات قوة، ولكن يف املواجهة العاملية .املال وميلكون املعدات العسكرية واإلمكانيات اإلعالمية
تبقى الكلمة األوىل للقوة الناعمة، والقوة الناعمة تعين املنطق والدليل والكالم اجلديد، الكالم اجلديد 

 أمريكا . ليس لديهم كالم جديد وليس لديهم منطق.الذي حيسم أمور احلياة، طرح كالم جديد
 ليرباليتها الدميقراطية . كالمها هو منطق القوة ومنطقها ضعيف.ضعيفة جداً من حيث القوة الناعمة

مفضوحة يف العامل اليوم ـ السلوكيات واألساليب اليت ميارسون ا الليربالية الدميقراطية وكانوا 
م من قبل أصحاب الرأي بشكل فاضح ـ ولذلك تالحظون أنَّ أمريكا يفخرون ا تتعرض للنقد اليو

اليت متتلك القوة النووية والتقنية املتقدمة واملال الوفري قد ازمت يف الكثري من مناطق العامل، فقد 
ازمت يف العراق، وازمت يف سورية، وازمت يف لبنان، وازمت يف باكستان، وازمت يف 

زمت وتنهزم يف مواجهة قوى العامل، واليوم أيضاً هناك هزائم أخرى تنتظر أمريكا كما أفغانستان، وا
  . هذه هي الصورة اليت يصنعوا ألنفسهم وهي صورة خاطئة وكاذبة.يلوح للمراقب
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ولديهم صناعة صورة أخرى تتسم هي أيضاً مبنتهى اخلطأ واملخادعة؛ أال وهي تصويرهم إليران 
اليت حياولون تروجيها لدى الرأي العام العاملي بل ويسعون لعرضها حىت علينا حنن  الصورة .اإلسالمية

 باالعتماد على املشكالت .أيضاً وعلى الشعب اإليراين ونشرها وإقناعنا بآرائهم الباطلة حول بالدنا
هم داخل رؤوس] أوهام[االقتصادية اليت نعيشها اليوم يف البالد وهي واقع راحوا يفكرون يف أخيلة 

 مسعت مؤخراً أنَّ الرئيس األمريكي قال لبعض الرؤساء األوروبيني .ضئيلة الدماغ وعدمية التدبري
!  هكذا قال هلم.انتظروا شهرين أو ثالثة وبعدها سوف تنهار اجلمهورية اإلسالمية وتزول ائياً

لذين كانوا خدماً وتذكَّرت الكالم الذي كان يطلقه قبل أربعني سنة، قبل أربعة عقود، نفس هؤالء ا
 .ألمريكا يف داخل البالد وكانوا يبشرون به بعضهم بعضاً، ويقولون انتظروا ستة أشهر وسوف تنهار

 ويقولون انتظروا سنة واحدة وستنتهي القضية، وقد مضى على ذلك .ومتضي ستة أشهر وال تنهار
ذا املسكني اآلن يمني احلني أربعون عاماً وحتولت تلك الغرسة الضعيفة إىل شجرة ضخمة، وإذا 

  : تذكرت هذا الشعر العامي الذي يقول.نفسه وزمالءه األوروبيني بأن انتظروا شهرين أو ثالثة
 بعري حيلم باألعالف يف منامه»
 (٦(» يأكلها باجلملة حيناً وباملفرد حيناً 

وح الثورية واإلميانية، العدو مل يعرفكم، العدو مل يعرف الشعب اإليراين، العدو مل يعرف الثورة والر
وقد أدى هذا التحليل اخلاطئ إىل ضالله طوال هذه األعوام، وال يزال يعمل على تضليله، وطبقاً هلذا 

فقد جعل اهللا » اَحلَمد ِللِّه الَّذي جعلَ أعدائَنا ِمن احلُمقاء«) عليه السالم(الدعاء املنسوب للمعصوم 
  . هم أعداء الشعب اإليراين احلمقى.أعداء الشعب اإليراين جهالء

 ليتنبه الشباب األعزاء وشعبنا املتحفز املؤمن .حنن طبعاً لدينا مشاكل، نعم، لدينا مشكلة اقتصادية
 وليس لدينا ثقافة .جداً، لدينا مشكلة اقتصادية، ولدينا اقتصاد نفطي وهذا حبد ذاته خلل كبري

 لدينا هذه . بيننا، وهذا خلل، فاإلسراف خللاقتصاد وعدم تبذير، ثقافة عدم التبذير ضعيفة جداً
العيوب، بيد أن العيب احلقيقي ليست هذه، العيب احلقيقي هو الطريق املسدود وهذا ما ال نواجهه 

 العيب احلقيقي أن يتصور الشباب يف البالد أنه ال يوجد حلٌّ . ليس أمامنا طريق مسدود.واحلمد هللا
لشبابنا، وهذا ما يريده ] األمر[لبعض حياولون اإلحياء ذا  ا.سوى اللوذ بالعدو، هذا هو العيب

 يريد العدو أن يوصل الشعب اإليراين إىل نتيجة مفادها أن هناك طريق مسدود، وال يوجد .العدو
 إنين أعلن صراحة، إنين أعلن .حلٌّ إال باللوذ بأمريكا والركوع أمام أمريكا واالستسالم مقابلها

ذه الفكرة اليت يرغب فيها األعداء يف داخل البالد إمنا ميارسون خيانة، الذين يشيعون ه: صراحة
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 أن نشيع طبقاً لرغبة العدو أنه ال يوجد طريق سوى اللوذ بالعدو فهذه أكرب خيانة .فهذه خيانة للبلد
 وبالطبع فإن هذا لن حيدث، فأنا حبول اهللا وقوته ومبواكبتكم طاملا كان يفَّ روح وقوة .يف حق الشعب

 .لن أمسح بوقوع هذا الشيء يف البالد
هذه هي الصورة اليت ينسجها العدو، هذه هي الصورة املخادعة اليت يعرضها العدو لوضعه هو 

 صور كاذبة تعرض اليوم عرب آالف شبكات التلفزة واإلذاعة واإلنترنت على الشعب .ولوضعنا
 هي الصورة احلقيقية؟ الصورة احلقيقية هي  هذه الصورة كاذبة، ولكن ما.اإليراين والرأي العام عندنا

 هذا هو الشرط األول .أنكم وكلُّ شباب البالد جيب أن تدركوا مكانة بالدكم وشعبكم اليوم
 أوالً الساسة الكبار يف العامل والعقول السياسية الناضجة يف العامل اليوم تكرم وجتلُّ الشعب .لتأثريكم

، هذا واقع، هذا شيء نراه بشكل واضح وحمدد وحنن على اطالع اإليراين ملقاومته طوال أربعني سنة
 الساسة الناضجون حىت يف أمريكا نفسها وحىت يف الغرب نفسه والبلدان األوروبية .به وأنا أقوله لكم

اليت ال تربطهم عالقة جيدة بنا ـ ناهيك عن البلدان األخرى ـ يثنون على الشعب اإليراين ألنه مل 
ط األعداء طوال أربعني عاماً، بل وحقق الكثري من التقدم وحتول إىل قوة، هذا شيء يتراجع أمام ضغو

 قلت قبل سنني أنَّ ضابطاً صهيونياً بارزاً كان قد قال إنين سيئ العالقة مع إيران لكنين .جدير بالثناء
يت أقف وأرفع قبعيت احتراماً أمام الشخص الذي صنع هذا الصاروخ ـأحد عشرات الصواريخ ال

متت صناعتهاـ العقول السياسية يف العامل تشعر باإلجالل واالحترام مقابل هذا البلد وهذا الشعب 
  .ومقاومته وتقدمه

 الطاقات .ثانياً الواقع اآلخر هو أنَّ بالدنا متتلك إمكانيات وطاقات كثرية قلَّما توجد يف بلد يف العامل
 .ة وطاقات املصادر اجلوفية، والطاقات فوق األرضاجلغرافية والطاقات اإلقليمية والطاقات البشري

 طبعاً حنن مل ننتفع .اإلمكانيات والطاقات املهمة جداً لالقتصاد والتقدم كثرية جداً يف هذه البالد
 لقد شاهدت إحصائية وحتدثت عنها يف جلسة من اجللسات ـ .بصورة صحيحة من هذه الطاقات

نا البلد األول يف العامل من حيث عدم االستفادة من طاقات ـ تقول إن) ٧(وقد مت بثُّ هذا الكالم 
 توصييت للمسؤولني دوماً هي أن يشخصوا الطاقات واإلمكانيات .عدم االستفادة من الطاقات! بالدنا

  . هذا ثانياً.غري املستخدمة ويستفيدوا منها إلنتاج الثروة الوطنية
 الشباب املؤمن يف .لشباب املؤمن، هذه هي الصورة الواقعيةثالثاً الطاقة الفعلية للبالد هي أنتم أيها ا

البالد الذين هلم قدرات دفاعية وهلم قدرات علمية وهلم قدرات يف جمال الشؤون الثقافية، وهلم 
قدرام يف ااالت والشؤون االجتماعية وقد ظهرت هذه القدرات يف الكثري من الساحات 
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 العدو الذي يفكر حول إيران اإلسالمية بتلك الطريقة .ة هلذا البلدوامليادين، هذه هي الصورة الواقعي
  .ال يرى هذه ااميع اهلائلة من الشباب املؤمن يف البالد

؛ ]االقتصادي[رابعاً وصل العدو يف مواجهته للجمهورية اإلسالمية وبعد حبث كثري إىل خيار احلظر 
ق أخرى سوى طريق احلظر االقتصادي، وبقية  ليس أمامه طر.أي إنَّ الطرق األخرى مغلقة بوجهه

 . لكنين أقول لكم إنَّ احلظر االقتصادي أكثر هشاشة من اقتصادنا الوطين.الطرق مسدودة أمامه
اقتصادنا الوطين يستطيع حتطيم احلظر وسوف حنطمه بلطف من اهللا وحول منه وقوة، وهزمية احلظر 

  .ى أمريكا صفعة أخرى من الشعب اإليراينهي هزمية ألمريكا، وزمية احلظر جيب أن تتلق
النقطة اخلامسة ـ خامساً ـ الصورة الصحيحة لوضع البالد هي هذه التعبئة، تعبئة املستضعفني، هذه 
التشكيالت اهلائلة املترامية الكبرية يف كل أحناء البالد، هذه اموعة البشرية العظيمة اليت حتولت إىل 

ى بأن يقصدوا شبام ويستعينوا م حلل املشكالت املختلفة، التعبئة، منوذج لبعض البلدان األخر
بعد معركة » اَلَّذين قالَ لَهم الناس ِانَّ الناس قَد جمعوا لَكم فَاخشوهم«التعبئة مصداق لآلية الشريفة 

لكن املؤمنني » انافَزادهم إمي«أحد بثّوا إشاعات بأنه من املقرر اهلجوم على املدينة فخافوا العدو 
 هذه هي .)٨(» وقالوا حسبنا اُهللا وِنعم الوكيل«ازدادوا إمياناً مقابل هذه التهديدات والعربدات 

التعبئة، التعبئة مصداق هلذه اآلية الشريفة حيث ال تتراجع مقابل ديدات العدو وليس هذا وحسب 
 التعبئة من النقاط البارزة .م، وهذه نقطة قوةضاعفت التهديدات من إميا» فَزادهم إميانا«بل 

للصورة احلقيقية لبالدنا العزيزة، والعدو يعارض التعبئة أشد املعارضة وعمالء العدو أيضاً يعارضون 
  .التعبئة أشد املعارضة

النقطة السادسة هذه القطاعات البارزة واملتألقة اليت يشاهدها اإلنسان يف جممل البالد طوال السنة، 
ا يف ذلك ااميع اجلهادية ـ وقد أشرت إىل وجود قرابة عشرة آالف خلية من ااميع اجلهادية مب

الثورة، ] إحياء ذكرى انتصار[السائرين إىل النور، ومسريات ] قوافل[الناشطة ـ وتعبئة البناء و
االزدهار يوماً ومراسم االعتكاف، واملراسم احلسينية والعاشورائية اليت تكتسب مزيداً من الرونق و

 طبعاً . هذه أشياء ميكن عن طريقها معرفة الشعب اإليراين.بعد يوم، هذه هي الصورة احلقيقية للبالد
] قوافل[مجيع أجهزة البالد مكلفة مبساعدة التعبئة وهذه القوى اجلهادية والنشاطات اجلهادية و

  .السائرين إىل النور
 النقطة األوىل هي .إىل ثالث أو أربع نقاط لكم أيها األعزاءأشارف على إاء كالمي وأشري يف اخلامتة 

وسائل اإلعالم وسائل مهمة !  تنبهوا.أنَّ العدو يستخدم حالياً وسائل اإلعالم للتأثري على الرأي العام
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 يشبهون وسائل اإلعالم بالسالح الكيميائي يف احلرب .وإذا كانت يف يد العدو فهي خطرية
لقون السالح الكيميائي فإنه ال يدمر الدبابات واملعدات، إمنا تبقى املعدات  عندما يط.العسكرية

وميوت البشر ويعجزون عن استخدام هذه املعدات، هذا ما تفعله األسلحة الكيميائية يف احلرب 
 يستخدمون اليوم التلفزة واإلذاعة واإلنترنت والشبكات .العسكرية، وهكذا هي وسائل اإلعالم

 ليتنبه الذين يتحملون . وشىت صنوف وسائل الفضاء االفتراضي ضد الرأي العام عندنااالجتماعية
 وقد نبهناهم يف اجللسات .مسؤولية هذا القطاع يف البالد ـ قطاع االتصاالت ـ هلذه القضية جيداً

يستطيع العدو  ليتنبهوا أن ال يكونوا أداة .ونقوهلا اآلن أيضاً] على هذه املسألة[املباشرة أيضاً وأكدنا 
  . ليعلموا واجبام ويعملوا ا جبد.من خالهلا استخدام أسلحته الكيميائية بسهولة ضد هذا الشعب

النقطة الثانية هي أنَّ العدو ـ يا أعزائي ـ إذا شاهد فينا الوحدة وشعر بالقدرة فينا وبأننا نشعر 
 إذا شاهد العدو أنَّ الشعب .يتراجعبالقوة واالقتدار، وإذا شاهد فينا العزمية الراسخة، فسوف 

اإليراين والشباب اإليراين املؤمن متواجدون يف الساحة باقتدار ويشعرون بالواجب فسوف يتراجع، 
ولكن إذا شعر أنَّ هناك ضعفاً واختالفاً وأنَّ هناك حالة من عدم املواكبة وعدم التناغم يف االجتاهات 

اس واملسؤولني يف البالد فسوف يتشجع على مضاعفة شدة والكالم بني مسؤويل البالد أو بني الن
 . ليتنبه اجلميع هلذا األمر سواء مسؤولو البالد أو كلُّ أبناء الشعب وخصوصاً الشباب األعزاء.أعماله

علينا أن نبعث إىل العدو رسالة اقتدار وليس رسالة ضعف، يف كالمنا ويف سلوكنا ويف طريقة حياتنا، 
 فإذا شعر فينا ضعفاً سوف يتجرأ ويضاعف من .أنه يواجه جمموعة قوية مقتدرةجيب أن يشعر العدو 

  . هذه هي النقطة الثانية.شدة أعماله العدائية، فاحذروا
لقد قرر هذا الشعب : النقطة الثالثة هي أنين أقول بشكل حاسم ويف ضوء اطالعي على وضع البالد

ر أن ال يكون تابعاً للقوى األجنبية وللعدو، قرر أن وهذا اجليل الصاعد الشاب أن ال يهان ثانية، قر
 لديه مثل هذا القرار ولديه العزم .يرتقي بإيران العزيزة إىل ذروة الفخر والعزة، وهو قادر على ذلك

  .الراسخ ولديه القدرة، وسوف يصل إىل هذه املرحلة إن شاء اهللا
ذكر جبماعة املائة ألف شخص يف أواخر هذه اجلماعة املكونة من مائة ألف شخص يف هذا امللعب ت

عقد الستينيات هنا أيضاً حيث حتدثنا هلم وساروا إىل اجلبهات وحققوا للبالد انتصارات كبرية، 
وسيكون االنتصار والتوفيق حليفكم أنتم أيضاً أيها الشباب األعزاء إن شاء اهللا يف ساحات العلم 

واجلد والسعي الفردي واجلماعي ويف ساحات والنشاط واحلراك االقتصادي وتوفري فرص العمل 
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الالزمة أينما كان ) ٩(صناعات الشبكات االجتماعية والثقافية ويف ساحة حتركات النريان احلرة 
  .هناك شعور باحلاجة لذلك

 اهللا وبركاته والسالم عليكم ورمحة 
 ـــــــــ

ري بطهران ـ هم من ااميع احلاضرون يف هذه املراسم ـ اليت أقيمت يف ملعب احلرية الكب. ١
 م مناورات ٢٠١٨ أيلول ٢٠ آب إىل ٣١اجلهادية للتعبئة يف حمافظيت طهران والربز وقد نفذوا من 

حيث قدموا خدمات متنوعة للشرائح احملرومة من اتمع يف ااالت العمرانية » خدمة التعبويني«
  .والصحية والثقافية والتعليمية

  .إقبال الالهوري. ٢
جتمع املائة ألف تعبوي من أرجاء البالد لإليفاد إىل جبهات احلرب املفروضة بتاريخ . ٣
 .م٣/١٢/١٩٨٦
: بقوله» أيها القائد احلر، حنن جاهزون جاهزون«هنا رد اإلمام اخلامنئي على شعارات احلضور . ٤

 .امسحوا يل، أعلم جباهزيتكم، تنبهوا
 .٤٧سورة التوبة، شطر من اآلية . ٥

: فقال هلم اإلمام اخلامنئي» أيها القائد احلر، حنن جاهزون جاهزون«هنا رفع احلاضرون شعار  .٦ 
  .جزاكم اهللا خرياً، شكراً جزيالً، حفظكم اهللا إن شاء اهللا

 .م٢٩/٠٨/٢٠١٨كلمة اإلمام اخلامنئي يف لقائه برئيس اجلمهورية وأعضاء هيئة الوزراء بتاريخ . ٧
 .١٧٣ة سورة آل عمران، اآلي. ٨

اصطالح استخدمه اإلمام اخلامنئي يف بعض كلماته يف إشارة من مساحته إىل املبادرة الذاتية إىل . ٩ 
 .التحرك والعمل


