
 

 

 سباب العداء بني إيران وأمريكا وأبعاده أ

  )ره(طهران ـ حسينية اإلمام اخلميين : املكان
  .م٣/١١/٢٠١٨.   هـ٢٤/٢/١٤٤٠.   ش١٢/٨/١٣٩٧: الزمان

   من طلبة املدارس واجلامعاتحشد: احلضور
  اليوم الوطين ملقارعة االستكبار: املناسبة

  
 

على أعتاب اليوم الوطين ملقارعة االستكبار، التقى قائد الثورة اإلسالمية يوم السبت 
م حشداً كبرياً من طلبة املدارس واجلامعات يف اجلمهورية اإلسالمية حيث شرح ٣/١١/٢٠١٨

ل هذا اللقاء أسباب العداء بني إيران اإلسالمية وأمريكا وأبعاده ورأى مساحته أنّ هذا مساحته خال
ويف . العداء سوف يستمر ما دامت أمريكا تنتهج ج اهليمنة وحتاول السيطرة على مقدرات الشعوب

اإلطار ذاته رأى اإلمام اخلامنئي أنّ من حق شعوب املنطقة بغض أمريكا ومعاداا وذلك بسبب 
 .اإلهانات الكثرية اليت وجهتها أمريكا هلذه الشعوب

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين سيما بقية اهللا يف األرضني 

أسأل . زاءمرحباً بكم كثرياً أيها األخوة األعزاء، واألخوات العزيزات، الشباب األعزاء، أبنائي األع
اهللا تعاىل أن يوفقكم مجيعاً وحيفظ قلوبكم الطاهرة النرية بألطافه وهدايته على طريق احلق والصراط 

مع بعضها وتصادفت مع ) ١(اقترنت أيام األربعني وأيام الثالث عشر من آبان . املستقيم إن شاء اهللا
وفقوا وذهبوا هذه السنة هلذا السفر أوالً نبارك للذين . سأذكر شيئاً عن األربعني. بعضها هذه السنة

. حبماس وعشق وإخالص، وطووا هذا الطريق وشاركوا يف هذا السفر، فهو توفيق كبري، فطوىب لكم
ثانياً أتقدم بالشكر من أعماق . عسى أن يشمل هذا الفيض إن شاء اهللا كلَّ الذين حيبون هذا الطريق

ات صاحبة اخلربة والشخصيات السياسية يف القلب للشعب العراقي واحلكومة العراقية والشخصي
العراق اليت ساعدت يف هذا السبيل، وقد بذلوا اجلهود واحلق يقال وسهلوا هذه احلركة لشعبهم 
وللشعوب القادمة من البلدان األخرى وخصوصاً من بالدنا حيث يبدو أن أكثر من مليوين شخص 



 

 

وا، وأبدوا املودة واحملبة، اإلخوة العراقيني األعزاء، كل الذين ضيفوا، واستقبل. ذهبوا لزيارة األربعني
  .أشكرهم مجيعاً، فقد قاموا بعمل كبري

إا مناورة عظيمة . منقطعة النظري أصالً] ظاهرة[ظاهرة األربعني ظاهرة ال تقبل الوصف، بل هي 
والغربيون ال .  العامل ال نظري هلا يف-وكما قيل مراراً يف هذه األيام-هذه احلركة االستثنائية . ومذهلة

يستطيعون إدراك هذه احلركة ومعناها وكيف ميكن أن تكون؟ لذلك ترون أجهزم اإلعالمية سكتت 
عدة سنوات، مؤامرة الصمت، وهم ينشرون ويذيعون أدىن حركة يف أي مكان من العامل، بينما مل 

. وا هلا ومل ينشروا صورة هلايذكروا حىت اسم هذه احلركة الشعبية العظيمة لعدة سنوات، ومل يشري
ويف هذه السنة حيث تطرقوا هلا قليالً وحلّلوها، كانت حتليالم عدائية وخاطئة، وهي من وجهة نظر 

من قبيل اإلذاعة الربيطانية وما شاكل قدموا حتليالت بلهاء، وهذا . املؤمنني ذا الطريق حتليالت بلهاء
ذه الينبوع الفياض قد أصام بالتخبط بشدة وال يستطيعون يدلُّ على أن هذا الفوران والغليان وه

حتليله، فقالوا أحياناً إنَّ األيدي احلكومية أطلقت هذه الظاهرة، أية حكومة تستطيع تسيري عشرة 
مخسة عشر مليون إنسان من رجال ونساء وشيوخ وشباب وشرائح خمتلفة، وجتعلهم ] أو[ماليني 

ن مثانني كيلومتراً من مدينة إىل أخرى، أية حكومة تستطيع فعل ميشون على أقدامهم ما ال يقل ع
وحىت على فرض املُحال لو افترضنا أن حكومة اجلمهورية اإلسالمية واحلكومة العراقية ! ذلك؟

استطاعتا فعل ذلك فستكون هذه حبد ذاا معجزة حكومية، حسناً، افعلوا أنتم أيضاً مثل هذا إن 
ال، ليس سوى العشق، وليس .  ذلك فأطلقوا أنتم أيضاً مثل هذه الظاهرةاستطعتم، إذا كنتم جتيدون

سوى اإلميان، وليس سوى غليان دماء الشهداء األجالء، ما من عامل آخر قادر على إطالق هذا 
لقد متَّ إجناز عمل كبري، وهو يزداد حتسناً يوماً بعد آخر، يزداد قوة، ونضجاً ويتكرس أكثر، . احلراك

 كل سنة قياساً إىل السنة املاضية، وسوف يتواصل بعد اآلن أيضاً إن شاء اهللا، والغربيون ويتحسن يف
مضطرون للمشاهدة وال يستطيعون التحليل وال يستطيعون الفهم، وسوف يتلقون ضربة هذا 

  .احلراك
بان لقد وقعت يف الثالث عشر من آ. حسن، مناسبة لقاء اليوم هي الثالث عشر من آبان وهو يوم غد

احلدث األول هو نفي . كما تعلمون ثالثة أحداث، وكلها ذات صلة بأمريكا بشكل من األشكال
ألقى اإلمام . اإلمام اخلميين بسبب قضية احلصانة القضائية، حصانة املستشارين األمريكيني يف إيران

األول كان هذا احلدث . فنفي على إثر ذلك] م١٩٦٤ [٤٣اخلميين تلك الكلمة العاصفة يف سنة 
 ٥٧واحلدث الثاين هو املذحبة اليت ارتكبت ضد تالميذ املدارس يف سنة . وهو على صلة بأمريكا



 

 

أمام اجلامعة هنا، ومل يكن ذلك على يد اجلنود األمريكيني ولكن على يد النظام العميل ] م١٩٧٨[
 ما ألمريكا، أي إن فالنظام الطاغويت النظام البهلوي ينتسب بنحو. ألمريكا املفروض من قبل أمريكا

وأنتم . األمريكيني وعمالئهم مستعدون الرتكاب مثل هذه اجلرائم من أجل مترير أهدافهم الشيطانية
ترون أحداثاً من هذا القبيل يف العامل كأحداث اليمن وأحداث البحرين وأحداث كثرية يف العامل تدل 

  .على هذه احلقيقة
ا التالميذ والشباب اليافعني بالدماء حني أطلقوا عليهم وهنا أيضاً فعلوا الشيء نفسه، فقد ضرجو

النار مباشرة فكانت هذه أيضاً حادثة، أما احلدث الثالث فهو حدث السفارة، وكر التجسس 
مبعىن أنَّ الثورة منحت الشعب اإليراين هذه القوة . األمريكي الذي مثَّل صفعة إيرانية متقابلة ألمريكا

جمموعة هذه .  ويهني أمريكا رداً على حتركام ورداً على هجمامأن يوجه مثل هذه الصفعة
وهذا التحدي مستمر حلد اليوم، فمنذ أربعني عاماً . األحداث الثالثة تعبر عن حتد بني إيران وأمريكا

وهذا التحدي مستمر بني إيران اإلسالمية وأمريكا، وقد كانت هناك شىت صنوف التحركات من قبل 
وأنتم طبعاً مل تشهدوا الكثري من هذه األحداث، فلم تكونوا . ال هذه األعوام األربعنيالعدو طو

وسوف أشري فقط إىل احلرب العسكرية مثالً، فقد . حاضرين ومل تشهدوا لكنكم مسعتم أو قرأمت
كانت هناك حركة عسكرية خالل هذه املدة من قبل أمريكا على أشكال خمتلفة، وأسوؤها حتريض 

 على اهلجوم على إيران، حرضوه ووعدوه، وعدوه باملساعدة، وقد ساعدوه فعالً، صدام حسني
أو . لكنهم طبعاً تلقوا صفعة على أفواههم وانكسروا وتراجعوا. وشغلوا البالد باحلرب مثانية أعوام

على سبيل املثال اهلجوم على طائرة اإليرباص، واهلجوم على طبس، واهلجوم على منصاتنا النفطية، 
  .ه أعمال وحتركات قام ا األمريكيون ضدناهذ

وقد كانت هناك حرب اقتصادية يف هذا التحدي املمتد ألربعني سنة، وهي حرب ال ختتص بوقتنا 
احلاضر، واألمريكيون اآلن يريدون أن خيدعوا أنفسهم أو خيدعوا شعبهم ليقولوا إننا نقوم بعمل 

 علينا منذ أربعني سنة حظراً اقتصادياً بأشكال خمتلفة، جديد، ال، ليس هذا بالعمل اجلديد، فقد فرضوا
مرةً خيتص احلظر بالنفط، ومرة أخرى بالتعامل، وأخرى بالتجارة، ويف يوم آخر باالستثمارات، كان 

وكانت هلم حرم . هلم شىت أنواع احلظر، وهذه هي احلرب االقتصادية، املواجهة االقتصادية
ثورة وإىل اليوم كانت ألمريكا حرا اإلعالمية معنا، أي نشر األكاذيب اإلعالمية، أيضاً منذ بداية ال

واإلغراءات وإثارة الفنت وإشاعة الفساد وحتريض األفراد، وهذا ليس وليد اليوم واحلاضر، وطبعاً 
ولكن حىت عندما مل . هناك اليوم أساليب جديدة وإنترنت وما إىل ذلك، والفضاء االفتراضي وما شابه



 

 

أي إن هذا . الوسائل كانوا يعملون باستمرار عن طريق التلفزة والراديو والفضائياتتكن هذه 
حسن، مثة هاهنا حقيقة مهمة قد تبقى خافية عن . التحدي موجود بيننا وبني أمريكا منذ أربعني سنة
 تلك احلقيقة حقيقة متألقة، وهي أن الطرف الذي. أنظار البعض أحياناً، تبقى خافية لشدة وضوحها

ازم خالل هذه التحدي املمتد ألربعني سنة هو أمريكا، والطرف الذي انتصر هو اجلمهورية 
  .هذه حقيقة مهمة جداً. اإلسالمية

ما الدليل على أن أمريكا ازمت وغُلبت؟ الدليل على ذلك أا هي اليت شنت اهلجوم وهي اليت 
وهي اليت شنت احلرب العسكرية، عمدت إىل ممارسات مثرية للفساد، وهي اليت فرضت احلرب، 

كان هدف أمريكا من كل . لكنها مل تصل إىل مقاصدها وأهدافها، هذا هو الدليل على هزمية أمريكا
. هذه األعمال واملمارسات أن تستعيد السيطرة اليت كانت هلا خالل عهد الطاغوت على هذا البلد

فرض هذه احلرب وهذا احلظر وهذه اهلدف من . وهي سيطرة وهيمنة زالت بالثورة وقُطعت يدها
الضغوط السياسية واالقتصادية وما إىل ذلك، اهلدف من كل ذلك هو إعادة تلك اهليمنة، ومل 

الحظوا . يستطيعوا، إم منذ أربعني سنة يبذلون قصارى جهدهم ومل يستطيعوا الوصول إىل شيء
 مبقدار ذرة هو اجلمهورية اإلسالمية اليوم أنّ البلد الذي ليس ألمريكا دور يف قراراته وخطواته حىت

  .هذا يشكِّل هزمية ألمريكا، وال ميكن للهزمية أن تكون أوضح من هذا. يف إيران
من فرض احلرب أن تنتصر على اجلمهورية اإلسالمية ـ يف احلرب مع صدام ] أمريكا[كان هدف 

 حكومة اجلمهورية اإلسالمية ـ وتريق ماء وجهها وتذهب بسمعتها وتقول إنَّ اجلمهورية اإلسالمية،
لقد هزمت إيران دوماً خالل . ونظام اجلمهورية اإلسالمية تسبب يف هزمية إيران، فما كان إال العكس

يف املائيت عام األخرية، يف كل احلروب اليت كانت لنا خالل هذه املائيت عام ] اليت كانت هلا[احلروب 
ا يف حرب األعوام الثمانية هذه فقد كانت . زمت إيراناألخرية، اليت كانت إليران مع بلد آخر، هأم

ومل يقع حىت . هي احلرب األوىل واحلرب الوحيدة اليت هزمت فيها إيران الطرف املقابل ومل تهزم هي
حدث ما هو نقيض وخالف ما أراده . هذه هي احلرب األوىل. شرب واحد من تراب البالد بيد العدو

لقد فرضت . من احلظر شلُّ البالد وفرض التأخر عليها] أمريكا[ هدفها وكان. األمريكيون متاماً
احلظر عسى أن تشلَّ االقتصاد وتشلَّ البالد وتفرض عليها التأخر، فماذا كانت النتيجة؟ كانت 

لقد تعودنا، وقد تعود الشعب اإليراين طوال السنني . النتيجة تسارع مسرية البالد حنو االكتفاء الذايت
ة أن يستورد كل شيء، لكننا اآلن بفضل احلظر الذي فرضوه تعودنا أن نعمد أوالً إىل صناعة املتمادي

  .كل شيء وإنتاجه، وسوف أعود ألشري الحقاً هلذه النقطة



 

 

مثة اليوم مئات اجلماعات، اجلماعات الناشطة من الشباب حسين التفكري، سواء من طلبة اجلامعات 
 مهمة على مستوى البالد، وقلت إنين سأعاود اإلشارة الحقاً ملا أو من اخلرجيني يشتغلون يف أعمال

. ألنه متَّ فرض احلظر علينا فكرنا بأن نسد احتياجاتنا بأنفسنا. وقد كان هذا نتيجة احلظر. يقومون به
الحظوا أن هذه هزائم . إذن انتهى احلظر أيضاً لصاحلنا؛ أي إنَّ أمريكا ازمت يف هذه السياسة أيضاً

وإذا ألقيتم نظرة أوسع، وأرجو أن تلتفتوا هلذه النقطة بدقة أيها الشباب . الية للطرف األمريكيمتت
  .األعزاء، فاألعمال يف مستقبل البالد بأيديكم أنتم، وجيب أن تتنبهوا هلذه األمور

 أن عندما ننظر لوضع أمريكا جند] بشكل عام[ولندع جانباً التحدي بني إيران وأمريكا، بنظرة أوسع 
قدرة أمريكا واقتدارها وهيمنتها يف العامل آيلة إىل األفول ومنحدرة حنو الزوال، فهي تقلُّ وتنقص 

القدرة . وأمريكا اليوم أضعف بكثري من أمريكا قبل أربعني سنة عندما انتصرت الثورة. مبرور األعوام
  .هذه هي النقطة املهمة. األمريكية آيلة حنو األفول

 العامل املعتربين وعلماء االجتماع املعتربين يف العامل يعتقدون أن قوة أمريكا الناعمة الكثري من سياسيي
فما هي القوة الناعمة؟ القوة الناعمة هي أن تستطيع حكومة . قد رأت وخارت، وهي يف حال زوال

و الضعف هذه القوة لدى أمريكا اليوم آيلة حن. ما إقناع األطراف األخرى بإرادا ورأيها وعقيدا
ويف ااالت املختلفة، ويف زمن حكومة أوباما أيضاً كان الوضع على هذا . التام وحنو التهرؤ الكامل

الذي جتري معارضته بشكل واضح يف كل ااالت؛ حيث تتم ) ٢(النحو، ولكن يف زمن هذا السيد 
ارضة الشعبية اليت لو تقرر ليس فقط املع. معارضته يف العامل يف معظم ااالت اليت يتخذ فيها قرارت

، ]حوله[أن جيروا استبياناً واستفتاًء للناس ويسألوا الناس يف كل بلد فسوف يدلون بآراء سلبية 
الصني تعارض، وأوروبا تعارض، وروسيا تعارض، . وحىت احلكومات اليت جتامل أمريكا راحت ختالفها

القوة الناعمة ألمريكا متجهة حنو األفول . رضواهلند تعارض، وإفريقيا تعارض، وأمريكا الالتينية تعا
وهذا ليس بالشيء الذي أقوله أنا، بل هو من اآلراء اليت يطرحها علماء . والضمور والسقوط

  .االجتماع املُهمني يف العامل اليوم
ة ليست أمريكا فقط من تسري قدرا املعنوية وقوا الناعمة حنو األفول بل حىت الليربالية الدميقراطي

، هؤالء أسقطوا مسعة ]هي األخرى تسري حنو األفول[اليت تعد الركن األساسي للحضارة الغربية 
قبل سنني من اآلن قال أحد علماء االجتماع املهمني يف . الليربالية الدميقراطية وال زالوا يسقطوا

لصعود واالرتقاء إىل أكثر العامل إن وضع أمريكا احلايل هو اية تكامل التاريخ اإلنساين، وال ميكن ا
وقد ال . هذا الشخص نفسه سحب كالمه اآلن وراح يقول ال، ويتمىن شيئاً آخر، يقول ال. من هذا



 

 

يقول بصراحة إنين أخطأت لكنه يطرح اآلن كالماً آخر، على الضد متاماً من الكالم الذي كان كان 
النسبة لليربالية الدميقراطية سبق أن طبعاً ب]. اليوم[حسن، هذا هو وضع أمريكا . يقوله يومذاك

أشرت مراراً هلذا املعىن، وهو أن الليربالية الدميقراطية جلبت التعاسة للشعوب الغربية اليت تقوم 
الليربالية الدميقراطية السائدة . أركان وأسس حكوماا وأنظمتها االجتماعية على الليربالية الدميقراطية

سهم تعساء بائسني، فالفوارق االجتماعية، وانعدام العدالة يف الغرب اليوم جعلتهم هم أنف
االجتماعية، وايار العائلة، والفساد األخالقي الشامل املتفشي، واحلاالت الفردية املتطرفة الشديدة، 
أتعستهم هم أنفسهم، وقد جاء هذا السيد اآلن، الرئيس األمريكي احلايل العجيب الغريب الذي راح 

حسناً، هذا فيما يتعلق بقوة . سقط ما تبقى من مسعة أمريكا والليربالية الدميقراطيةيبيع كل شيء وي
  .أمريكا الناعمة

القوة الصلدة أي القوة العسكرية والقوة . وأقول إن القوة الصلدة ألمريكا أيضاً تضعضعت بشدة
وات ومعدات العسكرتارية األمريكية، نعم، لدى أمريكا أد. االقتصادية، هذه هي القوى الصلدة

ولذلك . عسكرية، بيد أنَّ القوى اإلنسانية العسكرية األمريكية مكتئبة بشدة وحائرة وتائهة ومترددة
رير مقاصدهم وحتقيقها، نراهم يف الكثري من البلدان اليت يتواجدون فيها ولكي يستطيعوا مت

يستخدمون منظمات إجرامية مثل بالك ووتر وما شاكل؛ أي أنَّ اجلندي األمريكي غري قادر على 
فيما يتعلق . هذه هي طاقام اإلنسانية، وكذا احلال بالنسبة القتصادهم. تنفيذ اخلطة األمريكية

ون دوالر، الرقم رقم أسطوري، مخسة باالقتصاد األمريكي أمريكا اليوم مدينة مبقدار مخسة عشر تريلي
عجز امليزانية . وعجز امليزانية األمريكية قرابة مثامنائة مليار دوالر! عشر تريليون دوالر ديون أمريكا

وهم يغطون على كل هذا بالبهارج واألضواء . هذا يف الواقع ختلُّف اقتصادي. يف هذه السنة اجلارية
هذا عن القوة .  امللونة، لكن هذا هو الواقع يف أمريكاوالشعارات والكالم املعسول والظواهر

حىت الذين يبدون االستعداد بدعم من . ليعلم اجلميع هذا. إذن، أمريكا آيلة إىل األفول. الصلدة
أمريكا للعمل على نسيان قضية فلسطني بالكامل يف هذه املنطقة، ليعلموا هم أيضاً أن أمريكا آيلة إىل 

   .الزوال
أمريكا سائرة حنو األفول حىت يف . عوب املنطقة، احلي هو احلقائق القائمة يف هذه املنطقةاحلي هو ش

من مظاهر انكسار أمريكا أا مل تستطع التأثري على روح املطالبة . منطقتها ناهيك عن هذه املنطقة
] يافعينا[ثنا الحظوا أن شبابنا األعزاء اليوم، شبابنا وأحدا. باالستقالل لدى شعبنا ولدى شبابنا

والبعض قد ال يكونوا ملتزمني كثرياً . األعزاء يف كل أحناء البالد مشاعرهم مشاعر مطالبة باالستقالل



 

 

وهذا يدلُّ على أن أمريكا رغم كل هذا . باألسس الدينية لكنهم يشعرون باملقاومة جتاه هيمنة األجنيب
ورية اخلربية واإلعالمية اليت أطلقتها يف العامل اإلعالم ورغم كل هذه املساعي اليت بذلتها ذه اإلمرباط

مل تستطع التأثري على جيل الشباب يف بالدنا، ومل تتمكن من حلحلة روح املقاومة واالستقالل لديهم 
إنين أقول هذا جبد ألنين أراه، فشبابنا اليوم من حيث التحفز على الصمود واملقاومة . والقضاء عليها

إن املرء ليشاهد هذا . ى جيل الشباب يف بداية الثورة فهم غري متأخرين عنهمإن مل يكونوا متقدمني عل
واألمر غري خمتص بشبابنا، فهو حالة راحت تترسخ بني شباب . الشيء بوضوح يف الوقت احلايل

يرى املرء كالم . البلدان األخرى على حسب معلوماتنا واطالعنا، وخصوصاً البلدان ااورة لنا
ويشعر أن .  املؤمنني يف البلدان القريبة منا واجلارة لنا وأفعاهلم ورسائلهم وسلوكهمالشباب األعزاء

وبالطبع فإن العدو األمريكي يرى أننا حنن السبب يف بعض هذه . روح االستقالل كبرية فيهم
وهم يهددوننا، يهددوننا ملاذا هاجم الشباب . احلاالت، ويقول إن هذا بسبب حترك الشباب اإليرانيني

أن ] لنا[يبعثون رسائل . يف البلد الفالين قواتنا، وهذا حقاً من النوع العجيب والغريب من الكالم
الشباب يف البلد الفالين ااور لكم إذا هامجوا قواتنا أو األفراد املناصرين لنا فسوف نعتربكم املذنبني 

 .، هذه محاقة منكم أن تعتربوننا مذنبني]لذلك[واملسببني 

راقي يبغضكم، شباب العراق يكرهونكم، شباب سوريا يبغضونكم، شباب لبنان الشعب الع
يكرهونكم، ويف هذه اجلهة يف الشرق شباب أفغانستان يكرهونكم أنتم األمريكان، وشباب باكستان 

. إم يكرهونكم وقد يبادرون إىل فعل شيء ضدكم. يبغضونكم أنتم األمريكان، فما عالقتنا حنن ذا
هذا واقع، فلماذا ال يدرك األمريكيون هذا الواقع؟ ملاذا ال يفهمون كراهية الشعوب هلم، نعم، نعم 

؟ لقد أسأمت وقمتم بأعمال قبيحة وسعيتم للسيطرة على هذه البلدان، ]هذا األمر[ملاذا ال يدركون 
من حق الشعب العراقي أن يبغضكم، ومن حق . وأهنتم هذه الشعوب، لذلك فهم يكرهونكم

أمريكا آيلة حنو األفول، ليعلم . لسوري أن يكرهكم، وكذا احلال بالنسبة للبلدان األخرىالشعب ا
الذين مييلون إىل أن نذهب ونستسلم لألمريكيني خيططون خططاً ال أساس وال أركان . اجلميع هذا

اول وعوامل أفول أمريكا ليست وليدة اليوم واألمس القريب حىت حي. هلا، فأمريكا سائرة حنو األفول
إمنا هي حالة تعود إىل التاريخ وترتبط به، فسبب هذا الوضع الذي يعاين منه . البعض معاجلتها

األمريكيون سبب طويل األمد، فقد أوجدوا على مر التاريخ حالة هذه هي نتيجتها، وهي ال تعاجل 
ألفول والزوال بسهولة، فهي سنة إهلية، وهم حمكومون بأن يسقطوا وحمكوم عليهم بأن ينحدروا حنو ا

  .عن ساحة القوة العاملية



 

 

لقد بدأنا من . أنا طبعاً ال أريد تضخيم األمور واملبالغة. حسن، يف املقابل هناك اجلمهورية اإلسالمية
الطريق الذي قطعه اآلخرون خالل مائة عام أو مائة ومخسني عاماً أو . الصفر، لقد بدأنا من الصفر

هذه األعوام األربعني، لكنين أقول أننا تقدمنا إىل األمام دوماً خالل أكثر ال أدعي أننا قطعناه خالل 
ومسرية اجلمهورية اإلسالمية على مدى أربعني عاماً . األعوام األربعني هذه، وازددنا قوة باستمرار

إننا نشهد مسرية جادة حنو االستقالل الصناعي واالستقالل السياسي يف . تثبت هذا املعىن بوضوح
حني قلت هناك مئات اموعات الشابة فهذا واقع، وأنا أعرف بعض هذه اموعات عن . بالدنا

قرب، وأعرف بعضها عن بعد، شباب جادون نشطون موهوبون مبتكرون مم عالية عاكفون على 
العمل والسعي واجلهد يف جماالت خمتلفة، ااالت الفكرية، وااالت العملية، وااالت العلمية، 

االت التقنية، ال يفكرون يف رئاسة وال يف أن يصبحوا مدراء وال أن يصريوا وزراء أو نواباً، إمنا وا
هذه ظاهرة مباركة توجد يف بالدنا اليوم، وسوف . هكذا هو الوضع اليوم. يركزون على العمل

  .تستمر
التوصية . البالدأريد أن أوصيكم أيها الشباب األعزاء بعدة توصيات، فهذه أمور ضرورية ملستقبل 

أحياناً يقولون ال . األوىل أن ال تنسوا معاداة أمريكا، وال تنخدعوا بابتسامات العدو الكاذبة املفضوحة
حكومة . مشكلة لنا مع الشعب اإليراين بل مشكلتنا مع حكومة اجلمهورية اإلسالمية، يكذبون

إم يعادون الشعب، إم . اجلمهورية اإلسالمية ليست بشيء من دون التوكؤ على هذا الشعب
أعداء الشعب الذي مل يتخلَّ عن تواجده وإسهامه وقوته وإرادته طوال هذه األعوام األربعني، واحلظر 

ال تنسوا عداء أمريكا، وقد كانت أمريكا تعادي الشعب اإليراين قبل الثورة . موجه ضد الشعب
كانت تفعل ما تريد هنا، كانت حىت، ولكن يف ذلك احلني كان عمالؤها على رأس السلطة، و

. تتصرف كما حيلو هلا وكان النظام البهلوي الطاغويت املشؤوم العميل يتبعهم وميتثل ألوامرهم
ال . واجلمهورية اإلسالمية تقف أمامهم بقوة لذلك فعداؤهم واضح وبين وهم ميارسونه بأبعاد خمتلفة

إىل مىت العداء مع أمريكا؟ اجلواب إىل حني : سؤالحسن، إىل مىت هذا العداء؟ هذا . تأوا ألكاذيبهم
تترك أمريكا نزعتها يف اهليمنة والسيطرة جانباً، فإذا تركت رغبتها يف اهليمنة جانباً سيمكن التعامل 

فذام، وقد قال . معها مثل باقي البلدان وميكن إقامة عالقات معها، وطبعاً مثل هذا الشيء مستبعد
نعم، طاملا كان الوضع هكذا . ا إنَّ ذات االستكبار هي نزعة السيطرة واهليمنةأحد اإلخوة األعزاء هن

عن هذا الوضع وتركته جانباً فسوف يزول العداء والقطيعة ] أمريكا[كان هناك عداء، أما إذا ختلَّت 
  .والضغينة وما إىل ذلك بالكامل، ولكن هذا ليس بالشيء الذي ميكن له أن يتحقق



 

 

كا وال تنخدعوا بابتسامات العدو الكاذبة؛ إم أعداء الشعب اإليراين الذي مل ال تنسوا عداء أمري
  .يتخلَّ عن تواجده وإسهامه وقوته وإرادته طوال هذه األعوام األربعني، واحلظر موجه ضد الشعب

البعض ال يتصور . النقطة الثانية هي نظرية املقاومة مقابل العدو القوي، روجوا هذه النظرية وانشروها
كون العدو ميتلك قنابل وصواريخ وما إىل ذلك ولديه أجهزة إعالمية فيجب أن نتراجع، ال أبداً، 
نظرية املقاومة نظرية أصيلة وصحيحة، سواء على املستوى النظري أو على املستوى العملي، وجيب 

 الناحية النظرية معناها من. أن تكون وتتبع من الناحية النظرية و من الناحية العملية، من كال الناحيتني
أن تبينوا وتوضحوا، وأنتم الشباب تستطيعون تبيني نظرية املقاومة هذه بشكل جيد جداً، سواء فيما 
بينكم أو يف البيئة واألجواء اليت تعيشون فيها، أو حىت يف العالقات مع البلدان األخرى والشباب 

يطرة واهليمنة والتسلط على الشعوب، بينوا نظرية املقاومة هي أن هدف االستكبار هو الس. اآلخرين
ومن الناحية العملية نعتقد أن . هذا املعىن وأوضحوه للجميع لكي يعلموا أن هذا هو هدف االستكبار

تيار املقاومة هو حق الشباب، شباب العراق، وشباب سوريا، وشباب لبنان، والشباب يف مشال 
رافها، هناك شباب يقاومون أمريكا ويقفون ويصمدون يف إفريقيا، الشباب يف مناطق شبه القارة وأط

وجهها، وهذا حقهم، وحنن نعترب ذلك حقهم، وتعزيز هذه التيارات وتعضيدها يعين تعضيد نظرية 
   .املقاومة

النقطة الثالثة هي أن تعتربوا أنتم الشباب أنفسكم مسؤولني حيال قضية تقدم البالد، وخطة التقدم 
منوذج التقدم اإليراين اإلسالمي وقد الحظتم أن . طة مدروسة ودقيقةخطة مشخصة معلومة، خ

بوسعه أن يكون اإلطار ملسرية هذا البلد يف ااالت املختلفة إىل مخسني سنة قادمة، متَّ تبيينه وتعيينه 
اعتربوا . صحاب الرأي لينضجوه ويكملوه ويعدلوهوعرضه وهو جاهز ويف متناول أيدي اخلرباء وأ

وهذا . أنفسكم جزءاً من الناشطني يف هذه اخلطة الواسعة الشاملة وأعدوا أنفسكم هلذه املهمة
االستعداد واجلاهزية قد تكون ذات يوم من خالل الدراسة والتحصيل العلمي، وقد تكون يوماً ما 

ون يف يوم آخر عن طريق الصناعة والبناء، ويف يوم آخر عن طريق البحث العلمي والتحقيق، وقد تك
عن طريق العلم واإلبداع، ويف يوم آخر عن طريق اختاذ مواقف سياسية صحيحة، ويف يوم ما عن 

. طريق التواجد يف الساحة السياسية، كل يوم وكل فترة من حياتكم تقتضي أحد هذه االقتضاءات
من األعمال األساسية . مبسؤولية وبإسهام يف تقدم بالدكماعتربوا أنفسكم يف كل األحوال مكلفني 

اليت جيب أن نقوم ا على صعيد الشؤون االقتصادية ومستقبل البالد قطع تبعية اقتصاد بالدنا للنفط، 
وهذا ما قاله ويقوله كل علماء االقتصاد اخلرباء والواعني ال اليوم بل قالوه مراراً وتكراراً ومنذ 



 

 

وقد قلنا حنن أيضاً للمسؤولني أن حياولوا يف حدود املمكن فصل اقتصادنا . اقعيسنني، وهو شيء و
إننا نبيع النفط اخلام، وبذلك إننا نستخرج ونبيع ثروتنا وأرصدتنا الكامنة حتت . عن بيع النفط اخلام

إدارة األرض واليت ال تقبل التجديد بل تنفد وتنتهي، نستخرجها ونبيعها ونقبض األموال لننفقها على 
ينبغي استخدام هذه األرصدة حبيث تكون فيها قيمة مضافة، ينبغي استخدامها . هذا خطأ. البالد

  .هذه التبعية للنفط من إشكاالت اقتصادنا املهمة. بنحو أمثل
  

. حسن، ليجتمع شبابنا املؤمن من أهل التفكري والعمل وجيدوا طرقاً إلخراج البالد من التبعية للنفط
صندوق التنمية الوطنية الذي أسسناه وأبلغناه يف . يم ووضع سياسات هذه العمليةطبعاً مت تصم

وأقوهلا . السياسات العامة الغرض منه هو هذا أي الغرض منه أن نستطيع اخلروج من التبعية للنفط
أوالً حنن نطلق على هذا احلراك اسم التقدم وليس كما . هنا إننا ال نستقي منوذج التنمية من الغرب

حنن ال نقتبس منوذج تقدم البالد من الغرب، فالغربيون أنفسهم جلبوا . سمونه هم النمو والتنميةي
التعاسة على أنفسهم بانتهاجهم هلذا النهج والنموذج، وأوجدوا الكثري من املشكالت ألنفسهم، 

طبعاً إننا . مفهناك البهارج واملظاهر لكن الباطن فاسد ومنخور وآيلٌ حنو الفساد، وحنن ال نقتبس منه
ننتفع من العلوم العصرية ومن التقنيات احلديثة إىل أقصى الدرجات، ونعترب التقدم مبعث سعادة 
ومبعث فخر واعتزاز للشعب، ومن أسباب األمن يف البالد، ونبذل اجلهود واملساعي من أجل تقدم 

 ويشعروا بالتكليف البالد، وعلى شبابنا وأعزائنا أن يعتربوا أنفسهم مسؤولني يف هذا اخلصوص
   .والواجب

عليكم أنتم الشباب أن تبدوا مهماً وتكون لكم مهة . وحاجة البلد األساسية عبارة عن مهمكم العالية
عالية وتسعوا وتعملوا وتتركوا اخلوف جانباً وتنبذوا الكسل جانباً، وجتعلوا اإلبداع شعاركم وعلى 

هذه .  واجبكم الكبري، وطبعاً بغرية ونزعة وطنيةرأس جدول أعمالكم، وتعتربوا التجديد واالبتكار
   .أمور الزمة لبالدنا ولشبابنا، ولتكونوا يف كل ااالت جمموعات نشطة متوثبة فعالة متحركة

لقد كانت هذه توصيتنا للشباب، بيد أننا خناطب ذه التوصية املسؤولني أيضاً، : وأقول للمسؤولني
م بعني اجلد، وليأخذوا الشباب مأخذ اجلد، وليفتحوا أذرعهم فليأخذ املسؤولون أيضاً هذا الكال

أرى يف بعض األحيان أن جمموعة من . بشكل حقيقي جليل الشباب اليوم وليساعدوه فهو جيل متحفز
الشباب أجنزت عمالً جيداً جداً وممتازاً ومفيداً، لكن املؤسسة املسؤولة ذات الصلة ذا اإلجناز ال 



 

 

ليأخذ املسؤولون الشباب مأخذ اجلد، ولينظروا بعني اجلد . شكاالت عملناتساعدهم، هذه من إ
    .واالهتمام ألعماهلم وإجنازام، وليهتموا م

أيها الشباب األعزاء، كما قلت، اعلموا أن مستقبل هذا البلد : وما أروم قوله يف اية كلميت هو
اعلموا أن هذا الشعب لو تقدم وسار . كثريومستقبل إيران اإلسالمية أفضل وأكثر تألقاً من ماضيها ب

ذه الروح اليت حتملوا وتبدوا اليوم، فال شك أنه سيستطيع يف املستقبل غري البعيد أن يصل إىل 
هذا . ذروة وقمة يف العامل وتكون له اليد العليا دائماً يف التعامالت العاملية، وسيستطيع حتقيق مقاصده

ال شك فيه، وسوف ترونه بأعينكم إن شاء اهللا أنتم الشباب، وسوف شيء حتمي، حتمي، وقطعي و
جتربون يف ذاك اليوم هذا التقدم العظيم الذي حتقق يف البالد بفضل اإلسالم وبفضل الثورة 

   .اإلسالمية
نسأل اهللا تعاىل أن حيشر أرواح شهدائنا األبرار الطاهرة الذين فتحوا هذا الدرب والذين وفروا للبالد 

ه األجواء اآلمنة، مع أرواح شهداء صدر اإلسالم وكربالء الطاهرة، وأن يرضي القلب املقدس هذ
والروح املطهرة إلمامنا اخلميين اجلليل وأرواح شهدائنا األبرار ) أرواحنا فداه(لإلمام املهدي املنتظر 

   .ه الواجباتعنا مجيعاً، وأن يعرفنا واجباتنا وأن يوفقنا مجيعاً إن شاء اهللا ألداء هذ
  بركاته و رمحة اللّه  و عليكم  والسالم
  :اهلوامش

م ١٩٧٩هجري مشسي املوافق للرابع من تشرين الثاين ١٣٥٨الثالث عشر من شهر آبان      -١
  .ذكرى سقوط وكر التجسس األمريكي يف طهران على يد الشباب اجلامعيني اإليرانيني

  .بالرئيس األمريكي احلايل دونالد ترام    -٢
 


