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 ضد النظام البهلوي يف التاسع من كانون  مع الذكرى السنوية النتفاضة أهايل مدينة قم التارخييةتزامناً
 حشد من أهايل ومسؤويل هذه املدينة باإلمام ٩/١/٢٠١٩، التقى يوم األربعاء ١٩٧٨الثاين عام 

 الذين كانوا خيططون اء وخالل اللقاء أكّد مساحته على أنّ األنظمة التحليلية لدى األعد.اخلامنئي
ران يشوا النقص وأنّ تبجح األمريكيني بأنّ احلظر الذي  يف طه٢٠١٩لالحتفال بعيد امليالد للعام 

يفرضونه اليوم ال مثيل له يف التاريخ لن جيدي نفعاً بل إنهم سيمنون يف املقابل زمية ال مثيل هلا على 
 .يد الشعب اإليراين

 
 

 مي اهللا الرمحن الرحبسم
 آله ي حممد، وعلي أيب القاسم املصطفاني ونبدناي سي والصالة والسالم عل،ني هللا رب العاملواحلمد

 أعدائهم ي ولعنة اهللا عل،ني األرض اهللا يفةي بقماي سن،ي املطهرني املعصومني املنتجبني األطهرنيبياألط
 .نيأمجع

 من ني أهايل قم األعزاء، والفضالء احملترمزات،ي اإلخوة األعزاء واألخوات العزهاي أاًريثك بكم أرحب
هو مبعث أمل ] هذا [مكوميم وكم واللقاء بك أنّ اجتماعقةي احلق.ربزة يف قم املةياحلوزة العلم
 التاسع عشر من ومي سبة إنّ منا.ةي ومفيد للدروس  والعرب طوال هذه األعوام املتمادة،يويونشاط وح

 جبي مع أنّ هذا األمر مناسب ويف حملّه حقاً، فدهم،ي ومتجهمميرك أهايل قم وتمي رد تعظستيدي ل
 وأوجدوا هذا املتحول واملنعطف مةية العظك أطلقوا هذه احلرني أهايل قم وشباب قم الذديحقاً متج

 نبع لنهر هادر ان الذي حتول إىلك هي املم ق.هي فك هذا مما ال ش. أبداًى الذي لن ينسيخيالتار
ز الثورة، كالثورة، ومر نةي فقم مد.ة ومقدمة لبحر الثورة املتالطم وهذا مل يكن بالشيء القليلكباحلر

 .وأم الثورة



 

 

 يف قم وإضعاف الروح ةي األجواء الثوريري دوافع وحوافز لتغك بأن هناني قوسني أقوهلا هنا بوطبعاً
 العدو يف كافّة اجلوانب واألبعاد، ديك الغفلة عن نبغيي ال . مثة دوافع ذا االجتاه. فيهاةيني والدةيالثور

 العدو ديكنبغي الغفلة عن يما ال ك .رهك ومدهيك العدو ارسمي ثيومنها اجلانب االقتصادي ح
 نبغيي دوافعهم وحمفزام، ويرسلون العمالء، لذا همي ولدعملون،يومكره يف اجلانب الثقايف، فأعداؤنا 

 ةيزك اخلائنة بإخراج قم من مردييابر قم وشباا أن ال يسمحوا لألك على أ. هذه األمورااللتفات إىل
 النبع كلّ حال، ذلك ى فقم، عل.هاي واملفاهيم فملعاينوا قطب الثورة، وإضعاف هذه اك ومن الثورة

 العامل وهزته، وال تزال هذه ترية اليت غك هي الداعم املعنوي هلذه احلرةيالرئيس وحوزا العلم
 .قي الطرةية مستمرة، وال نزال يف بداكاحلر
] لذلك[ أهايل قم وإجالهلم، إنه فرصة مناسبة ميركسب لت مناومي التاسع عشر من دي هو ومي إذاً،

ن األمر ال يقتصر على هذا، فالتاسع عشر من دي حيوي دروساً حلاضرنا، وسوف أعرض هنا، كل
 نتبهي ل.ةك ضمن إطار هذه احلرهي فقي يل أنّ باملستطاع دراسته وحبثه والتحقبدويجلانب خمتصر مما 

م أنتم ك عاتقي ويلتفتوا إىل هذه احلقائق ألنّ العمل علنتبهواين الشباب؛ على الشباب خصوصاً أ
 .م أنتم الشبابكالشباب، واملستقبل ل

 ى طهران وألق إىلاكي أمرةي مجهورسيجاء رئ]  م٣١/١٢/١٩٧٧ [٥٦ العاشر من شهر دي سنة يف
 رةي هي جزرانيإ« إنّ ك وقال يف خطبته الغراء تل. حملمد رضاهياذب ومبالغ فك ديخطبة غراء يف متج

 ني التابعة هلا واملسؤولراني مطمئنة ومرتاحة البال إزاء إاكي أن أمر مبعىن؟، بأي معىن»االستقرار
ان يف العاشر من شهر دي ـ ومل كالم ك االستقرار ـ هذا الرةي هنا جز.خدم هلاك ني العاملينيرانياإل

وا كالتاسع عشر من شهر دي وحتر وقعت حادثة قم، حيث انتفض أهاليها يف  حىتاميمتض عشرة أ
 هذه هي أجهزة .فاسد اللي النظام الظامل العمك امليدان بأرواحهم وأجسادهم ضد ذلونزلوا إىل

 تباهوني أنفسهم انكي أنفسهم واألمروني الغرب. الحظوا هذه النقطةة،ي والغربةيكياحلسابات األمر
 ني مثة مجاعة من املتأثرضاًي للمستقبل، وهنا أ وباستشرافهملي التحلي وبقدرم علةيبقدرام احلساب
هكذا قال « ويرددون ني والتخمحلسابات اي علاكي بقدرة أمرسلّموني اكي بأمرنيبالغرب واملتأثر

 الفالين هكذا يقول، كيي ومركز الدراسات األمري،كي وهكذا قال العامل الفالين األمران،كياألمر
هنا  «قولواي احلسابات هي بأن ى علاكي إنّ قدرة أمر.»ملستقبل اتصوريذا ك العالَم وهعرفيذا كوه
انتفاضة ] حتدث [ثي االستقرار، حرةي جز ما معىنامي أرة بعد أقلّ من عشنيتبي، و» االستقراررةيجز

لّ شيء ك الذي قلب ةية اهلائلة مث طوفان الثورة اإلسالمك مث احلرز،يقم، وبعدها انتفاضة أهايل ترب



 

 

 احلسابات ال تزال ى هذه القدرة عل.)١( التابع الطاغويت لي النظام البهلوي العمىلالقضاء ع] مثّ[
يف مجع من األوباش ) ٢( قبل مدة صرح أحد املسؤولني األمريكيني. هذاا يومنذا النحو إيل

م ـ الذي صادف مروره قبل أيام ـ يف ٢٠١٩األمل بأن حنتفل بعيد امليالد للعام : واإلرهابيني
 حسابام . األشخاص أنفسهمك احلسابات، وهؤالء هم أولئى القدرة علكهذه هي تل! انطهر

 غضون  طهران يف إىلصلي الذي أراد أن ني هذا األمل، مثل أمل صدام حسل هلم مثونكيتقتضي أن 
 مباشرة خالل ثالثة صلوايرمانشاه فك من واريسي بأن ني املنافقنيأسبوع، ومثل أمل مرتزقتهم اآلخر

 بعض املسؤولني األمريكيني . احلساباتىهذه هي قدرة العدو عل!  هذه هي حسابام. طهران إيلاميأ
 ! باجلنون ـ وأنا حتماً ال أوافق على ذلك ـ لكنهم حقّيقة محقى من الدرجة األوىلنيتظاهرو

 ،ينيمعرف ني من أجهزة احلسابات، وتقابالً لنظامني أظهرت انتفاضة أهايل قم اصطفافاً جلهازلقد
 قراطيمي الدربايليأحدمها النظام املعريف الغريب الل:  أحدمها مقابل اآلخرقفي ينيلي حتلنيولنموذج

 مي والتقوني للتخمنيزأظهرت تقابل جها] نعم[ اإلسالمي؛ ديياملتخبط، والثاين النظام املعريف التوح
  احلسابات األوىلكتل الصورة، وبك بتلراني إيري اجلهاز احلسايب الذي كذل: واحلسابات

 بعد انتصار الثورة،  الشهور األوىل يفراني إي احلظر عليكي األمروخي فرض جملس الشان،كيلألمر
 حسابام ـ يوتصوروا بأنّ الثورة اإلسالمية سوف تندثر بعد مخسة أشهر أو ستة أشهر ـ هذه ه

إنين أمسع صوت حتطّم عظام  «ليل اجليني قال اإلمام اخلمثيوجهاز حسابات النظام اإلسالمي هذا، ح
  لقد .ةي العظام، هذه هي القضكلّه صوت حتطّم تلك مسع العامل نيوبعد سنة أو سنت) ٣ (»ةيسكاملار

م هائل من األدوات ك ففي جانب، .ةيوقف الغرب أمام مثل هذه الظاهرة، ظاهرة الثورة اإلسالم
 ةي اجلانب اآلخر قوة معرف ـ ويفك ذلا إيل ومةي واملالةياسي والسةيرك املبهرة ـ العسةياملاد

ة، مستشرفة للمستقبل، تعلم ما ستفعل، ك الظهور، متحفّزة مفعمة بالنشاط واحلرثةي حدةيوحضار
 . مقابل بعضهما البعضقفاني ن أن تصل، هذادي ترني أوتعلم ما ينبغي أن تفعل، وإيل

 فال يتعجنب ة،يعي الصاعدة حالة طبثةيهرة احلد هلذه الظايكيباري الغريب واألمرك عداء النظام االستإنّ
ملاذا  "قولوني حنو آخر ـ وىان األمر علك بعدم الفهم ـ ورمبا تظاهروني يي البعض برأ.البعض

 سببه التصريح اكيأمر بأن عداء تصوروني إنهم ." عداء أمريكافاستجلبتمصرحتم التصريح الفالين 
 ةي القضة؛ي هذه هي القضستي ل.اكي فيه ألمرأسيء الفالين الذي  أو للمسؤولينيالفالين لإلمام اخلم

 بعد وماًي وتنمو ك وتتحرري عاماً وهذه القوة الشابة تسني منذ أربع.يف شيء آخر، وهي أعمق من هذا
 ةي بظهور هذه القوة املعنو.نهمي أمام أعا وهم يرون هذ.رب وتزداد صالبة وقوة واقتداراًك وتوم،ي



 

 

دتصدعت القوة عرفها،ي العامل نكي اليت مل بةي العجةية املتحفزة، وبظهور هذه الظاهرة املعنواحلديثة ا 
ومات ك حي إنّ أثر. عاماً، كان هذا الصدع يزداد عمقاًني وطوال هذه األربع.بارك لالستةيالظاهر

 لنقاط اليت ومعاناةً للمشاكل؛ وهل هذه مزحة؟ هذه هي اونيةي مدماتثر احلكوك أوميالعامل هي ال
 ك هذا املسؤول وذاني اصطفافات كالمية بةي قضةي القضستي ل.هاي علزيك شبابنا التري علنبغيي

 .ات واملبادئ ووضع املستقبلك واحلراتي اهلوةي قضةياملسؤول، إنما القض
 .هميدي قد خرجت من أةي الدمسة الشهراني ألنّ لقمة إ لقد تلقوا ضربة وصفعة، بالدرجة األويلطبعاً

 تقع يف راني إ.ك ذلري أو غةيني الالتاكي النائي أو أحد بلدان أمرقيي البلد الفالين األفرسيفإيران ل
 يف ةي أي منطقة جغرافهيهز مهم جداً، ال تضاك هي مر. اجلغرايف يف العاملجييقمة املوقع االسترات

 ةيمثل هذه الثروات املاد حيوي راني وقلّما يوجد بلد مثل إ. ويف هذه املنطقة أمهّيةايغرب آس
 املؤسسات ىإحد يل ءيتس ولكي ام،ي قبل أ. به هم أنفسهمقروني وهذا ما .والقدرات املتنوعة

ذا ك وهح،يالمها هذا صحك . العامليف األثري هي البلد اخلامس رانيالغربية، أعلنت واعترفت بأن إ
 وهذا هو أول أسباب ةياللقمة الدمسة الشه وقد خسروا هذه .ةي وطاقاتنا استثنائاتنايانك فإمران،يهي إ

 .غضبهم، وحتماً هو ال يزال مستمراً
جاَء الْحق وما : " احلق والباطلني والتقابل ب؛نيتك حرني املواجهة بةي األساسية فهي قضةي القضأما

 رتعدي احلق، سوف أيتي فعندما . اليت تالها القارئ احملترم اآلنةي، هذه اآل)٤" (ديعي الْباِطلُ وما بِدئي
 دماء الشعوب، وقد ى ويتغذّون علسونربون ومستعمرون يتنفّك هؤالء مست.عييل طبكالباطل بش

 ظهرت اآلن قوة يف العامل تعارض هذه الظاهرة الظاملة، وال ختضع هلا، وتوصل صوا ما استطاعت إىل
 وإىل اآلن نيهذه األعوام األربعنا طوال ك لقد .انت موفقة ناجحة إىل اآلنكأمساع الشعوب، وقد 

 إنّ . الشعوب؟ هذا شيء ال سابقة لهنيب" اكياملوت ألمر "ر شعارتفعي الحظوا يف أي البلدان .موفّقني
 الظلمة واجلائرين، وترعب نيي أصحاب النفوذ املادفي وختفهم،ي خترايني للشعب اإلمةية العظكاحلر
 نعم، الفجوات .قي الطرةي ام يرون أنهم وصلوا إىل املصاصة لدماء الشعوب؛ فهةيات الدولكالشر
 ة،ية صناعك يف احلضارات ال تفصح عن نفسها بسرعة؛ نعم، لقد قام الغرب حبركة ما، قام حبرةياملعنو

 ة،ي واألساسةي الثغرة األصلكن تلك لج،ي العامل وأثار الضجى علطريتسب العلم والثروة، وسكوا
 غاية األمر أنها ال تعرب عن نفسها بسرعة؛ .األرضةك هيله، تفعل فعلها فوهي الثغرة املعنوية يف داخ

 أنظروا إىل ...ويف بعض احلاالت تظهر بعد قرون من الزمن، وقد بدأت اآلن بالتعبري عن نفسها
ل؛ مثّ يأيت يف مثل هذا العامل، كل آخر، والبلدان التابعة هلما بشك بشكل، وأوروبا بشاكيأوروبا، فأمر



 

 

 من وباالستفادة، ةي واحلضارة اإلسالمة،ية اإلسالمك واحلرة،ي الشعب اإلسالمادةيم، وساإلسال
 هذا وم؛ي بعد وماًي املوجودة يف العامل اليوم، واألدوات املتوفرة فيه، يزداد منواً وازدهاراً اتيانكاإلم

 .عادوهي أن يعي ومرعب بالنسبة هلم، ومن الطبفيشيء خم
،األمور طي أشرنا إليه، ال ينبغي تبسذيإحدامها هي سبب هذا العداء ال:  مثة نقطتان هناحسن 
 سبب العداء هو ... وطبيعتهامةية العظك هذه احلرةي إنّ سبب العداء هو ماه.ارك األفحيوتسط

 لثورة، لسةي باألسس الرئةي اإلسالمةي والتزام اجلمهور... ووفائهاتهي وتضحراينيشجاعة الشعب اإل
 ةي سبب العداء هو أنّ اجلمهور. هذا هو سبب العداء.امل إىل اآلنكل كبشوهو التزام حصل 

أنها حضارة صاعدة ويف حال النمو والرشد، وإذا حقّقت مقاصدها ] يوماً فيوماً[ تثبت ةياإلسالم
ومات ك احلرسها متابار واالستعمار اليتك حالة الظلم واالستى اهللا وعونه، ستقضي علقيفإنها بتوف

 . هذه هي أسباب العداء.ةيالغرب
 فتخوف من اتي قد تبثّ بعض الدعا. ال تعاديهاضاًي أةي والشعوب الغربران،ي ال تعادي إالشعوب

ن يف ك يف موضع ثالث، لعةي يف موضع آخر، وختوف من الشرانياإلسالم يف موضع ما، وختوف من إ
 بل ة،يم اإلسالةيتعادي اجلمهور للناس، فإنّ الشعوب ليس فقط ال قةي احلقهاياملواطن اليت تتضح ف

ان كما ك العدو هو الطغاة الظلمة وفراعنة العامل، و.ات، وواها وتدعمهاك مثل هذه التحركتبار
 حق ي علي أن موسعلميان ك بأنه صرحي حق ـ والقرآن ي أنه علعلمي وهو ي موسعادييفرعون 

ما ك أنا مع.)٥(»  وأَرٰىمسعما أَكا ِإنين معال تخاف«: ي ملوس ـ فقد قال اهللا تعايلهيعادينه كان كل
 عرش السلطة والقوة، وهذا شيء ي نعم، إنّ فرعون متربع عل.ما وواصالهاكتكفاذهبا وابدءا حر

، وهذا هو بالضبط اخلطاب »ما أَمسع وأَرٰىكِإنين مع«ما كن اذهبا ونفّذا مهمتك لف،يمرعب وخم
 . العداءسبب إذاً، هذا هو .رايني للشعب اإلومياملوجه ال

ان اهللا معه فهو املنتصر، فالقوة كلّ من ك هي أنّ جتهي هذا العداء؟ نتجةيما هي نت:  هيةي الثانالنقطة
نا حنن مع اهللا، وسرنا يف طريق اهللا، فسيكون االنتصار حليفنا مائة ك إذا . املقدسةةيهي للذات اإلهل

 جةيان هذا نتك . حنقّق النصر طبعاًومللقد قصرنا يف بعض املواضع،  . أبداًهي فكباملائة، وهذا مما ال ش
 ونتحرك ونعمل فيه ح،يل صحك ويف أي موطن نتصرف فيه بش. حنن، وبفعل سوء أدائناناريتقص
 عندها حة،ية صحكة حرك صائبة ـ املسؤولون بنحو، والشعب بنحو ـ وتكون فيه احلرقةيبطر

 . هذا يفك ال ش.)٦" (نصرهي اُهللا من نصرنَّيولَ "ك بال ش اهللا تعاىلساعدنايس



 

 

،بالنسبة ألعمار احلضارات ،ريثك بالزمن الستي لقد مضت أربعون سنة، وأربعون سنة لحسن 
 بل فترة خوخةي سن الشسي لني وسن األربع.ةيركة الفك عهد البلوغ واحلرةياألربعون سنة بدا

 انميإل ا. مقدمات هذا االزدهار وعالماتهشاهدي واملرء . اهللا إن شاءتحققياالزدهار، وهذا االزدهار س
 ومشاركة الشعب دة،ي أبناء شعبنا جني الراسخة بةمي واحلمد هللا، والعزدي جومي بالدنا ال يفينيالد

ثر ـ وأنا ك بقلّة بل هم سواي الراسخة لةمي والشباب املؤمن وأصحاب العزدة،ي جتهيوحضوره وجاهز
 األعمال ىفون علكعين يوجد يف أحناء البالد آالف الشباب كلّهم، لكأعرفهم أعرف، بالطبع ال 

 البناء واإلنتاج ى بدأب علعملوني ـ شباب علماء، أصحاب عزم راسخ، ةيرك واألعمال الفقةيالعم
 ،ني حسن ومتاممي هؤالء هم صناع املستقبل، إ.لّ أرجاء البالدك يف ديار واإلبداع والتجدكواالبت

 حسنة، وهؤالء مري املشرق، وبصل وثقتهم باهللا كبرية، وأملهم باملستقبةيم على درجة عاللهكوتو
 قلت آالف األشخاص قصدت أولئك الذين هم يف  ني بقلّة ـ وحسواي الناس وهم لنيموجودون ب

 وأساس .ن يوجد عشرات أضعاف هؤالء ـ شبابنا جاهزون مستعدونكدائرة عالقايت ومعرفيت، ل
 ويسري قدماً ملا تطوري هلذا األمر أن  اهللا تعاىلشأي ولو مل .ضهياألمور هو لطف اهللا تعاىل وفلّ هذه ك

 لير التفاصك يف فترة من الفترات ـ وال أتذلي اجلليني لقد استنتج اإلمام اخلم.مهد له هذه املقدمات
ِاذا أراد «: نجزي وتميأن  أراد هلذا العمل لألسف ـ من إجناز عمل ما وحتقّقه بسهولة، أنّ اهللا تعاىل

ئاًياُهللا شه أسبأي همات األمر فواضح أنّ اهللا تعايل." ابي وتحقّقي أراد هلذا األمر أن  فإن توفّرت مقدتم. 
 النظام اإلسالمي، هذه هي ليك وتشةي اإلسالمةي اجلمهورسي الثورة وتأساميومقدمات األمر هي ق

 اليت دمات هذه هي املق. املتناسبة وهذا العصر والقرنةيإلسالم احلضارة اك تلاميمقدمات األمر لق
 .، وسوف نصل إن شاء اهللاك هنا لنصل إيلهيأها اهللا تعاىل

،ل للمسؤول:  خطاباني لدحسنزيل، والثاين لشعبنا العزك ورجال الدولة وما شانياخلطاب األو. 
 يف نيونوا مشغولك فأن ت.ومسؤولياتكمم كومة أوالً، اعرفوا قدر مواقعكأقول لرجال الدولة واحل

 والعمل من أجل مثل نةي معةي اإلنسان تولّي مسؤولعيستطي أن .ةريبك ةي هلو نعمة إهلةي الفالنةياملسؤول
 أمهّيتها عرفواي من اهللا؛ عليهم أن ةريبكهذه األهداف، وملثل هذا الشعب، وملثل هذا البلد، فهذه نعمة 

يات ك حنو السلولي وليحذروا من املة،ريبكعمل بلوازم هذه النعمة ال الهمي علاً،ي ثان.ويشكروها
 هذا .تي الساسة الطواغني احلالة الشائعة بكل واإلسراف، وحنو تةياخلاطئة، وحنو الرتعة االرستقراط

 ري العمل مثل أمعي إننا ال نستط.ةيومة اإلسالمك اإلسالم واحلقي طرقي الطر.هو واجب ساستنا



 

 

 جبي االجتاه، فك بذلري السنكميكنهج ومسار، ونعلم أنه ] عمله[ ميكننا أن نعرفه نك ل،نياملؤمن
 .قي الطرك يف ظل ذلريالس

 شجعاناً وال ونواكي فعليهم أن ،ني واجبان آخران من واجبات املسؤولضاًي مها أ.ةي والعقالنالشجاعة
 به، قومواي أن نبغييب، وعما  عما هو صائتخلواي، وال ك أمام ويالت وصراخات هذا وذاتراجعواي

م يطلقون ك الحظوا ولكم أن ت.همري وغيني واألوربانكيمقابل أراجيف وترهات هؤالء الساسة األمر
 جي إثارة الضجينيكي أحد الساسة األمرديري . حقّاًني يكون ككالم املهرجاناًيالمهم أحكمن ترهات، 

 أن تتعلّم حقوق اإلنسان من رانيإنّ على إ: قولي و، فيأيت]توهميحبسب ما [واللغط حولنا يف العامل 
ما الذي ميكن أن يقوله املرء عن مثل هذا اإلنسان؟ وهل ميكن أن يطلق عليه سوى ! ةي السعودةيالعرب

 وال لوعودهم وال دامي أن ننعته بنعت أخر؟ هذا الشخص وأمثاله ال اعتبار لتهدنكمياملهرج؟ هل 
 بشجاعة، حي الصحقي يف الطرري السنبغييتراث هلؤالء، بل كال ينبغي اال .عاميالمهم وال لتوقكل
نة باملشاعر ك ممري على املشاعر واألحاسيس، وإدارة البالد غاداً اعتمري السنكمي فال ة،ي بعقالنكذلكو

 علينا ة،ين مبا هي داعم وظهري للعقالنك جداً، لةي املشاعر واألحاسيس ضرور.واألحاسيس الصرفة
 . ونتقدم انطالقاً من الدوافع واألحاسيسة،ي بعقالنقيار الطرأن خنت
 البالد وتثمينها،  يفةيانات الداخلك هو تقدير اإلمهي اإللتفات إلناي مسؤولي علنبغيي آخر واجب

 وذلك . من هذه الطاقات عندما ال نعرفها ستتوقف وتعطلريثك ال.انات والطاقاتكومعرفة هذه اإلم
 هذهانات، ومن مجلة ك من اإلمريثكثل هذا الشيء فعالً؛ فلم نعرف الكما حصل ـ لألسف ـ م

 يف بعض ني مثّة عقد تعترض أعمال بعض املسؤول.انات والطاقات هؤالء الشباب الصاحلونكاإلم
 سواء بأنامل فكّوها،ي ولّوهاحي هلؤالء الشباب أن نكمي والرمسية الكبرية، ةيومكأقسام املؤسسات احل

 إليهم، جعواري قدر الشباب ولعرفواي فل.بة النيرة، أو بأنامل عملهم وجهودهمارهم الشاكأف
 يف املواطن اليت استفدنا فيها من آرائهم وانتفعنا فناي حلقيان التوفك وغالباً ما . من آرائهمدوايستفيول
 ، هذهك ذلال يفك الشباب طموحون، ال إش.ةي قدر الشباب، وقدر طموحام العالعرفواي ل.ا

 جي ضجهابواي وال . مكانه وتوقفهه األمام وحتول دون مراوحتالطموحات هي اليت تتقدم بالشعب إىل
 . وضوضائهمينيالغرب

 الوقت احلاضر، ألنّ  األساس يفةي الناس، فهذا هو العمل األهم واألولوشةي اهتماما خاصاً ملعولوايول
 الت اليت تعرض للطبقات الفقرية ك واملش.قرية الطبقات الفشةي هذا اجلانب وعلى معى علزكريالعدو
 ،ينيومك احلني يف البالد، وخاصة املسؤولني هي من أهم األعمال اليت ينبغي للمسؤولشتهاييف مع



 

 

ن ك للة،يون املصادر والوسائل الداخلية قلك قد ت.التصدي هلا؛ وهذه من أهم األعمال والواجبات
ل ظامل، هذه السمسرة ك تبتلع هذه املصادر والوسائل بشاراتيوت يف داخل البالد أفراداً شاهدياملرء 

 يد دائماً علك إننا نؤ. دون تقدم البالدول حتك ذلري ويف التجارة وغةيار يف األمور املادكواالحت
 ذهبي مع مصاحله، تعارضي املستورد، وألنّ األمر السمسار الفالين] قد نرى[اإلنتاج الداخلي، 

 الناس ال يكون فقط شةي واالهتمام مبع. املرء أن العمل ال يؤيت مثارهيري و،يت األمر بطرق شعرقليو
النظر إىل هذه القطاعات املضرة ] يف هذا اال[بأن نوزع األموال عليهم، فمن األعمال املهمة 

 جلسات العمل،  يفلهي بتفاصاناًي وأحاته،يرنا به مسؤويل البالد خبصوصك وهذا ما ذ. ومنعهاةريواخلط
 .ني هذا خطابنا للمسؤول.ي مرة أخرهميد علك ونؤهم،يدناه علكوأ
 أن بجيلّ ك ال،ني املسؤولساعدواي أن زي أبناء الشعب العزي علبجي خطابنا للناس فأوالً، أما

 اإلنتاج الداخلي والبضائع الوطنية فجزء مهم من هذا املوضوع ةي إذا طرح موضوع تقو.ساعدواي
 البضاعة عيبيها وبائعها وصاحب احملل التجاري الذي كضاعة الوطنية ومستهل فمنتج الب. بالناستعلقي

 . من األمور املهمةعي التوزقةيجودة اإلنتاج وطر] كما أنّ [.ؤثرواي أن نهمكميلّهم كالوطنية، هؤالء 
ن يف  واآلن حنة،يراني البضائع اإلي علديكوالتأ" ةيرانيإنتاج البضائع اإل"لقد أعلنا هذا العام عام 

 م تقدمنا إيلكن ك بعض األعمال، لزتم عمل على هذا املوضوع؟ حتماً، لقد أُجنكأواخر العام، ف
 للناس أن يساعدوا يف هذا اال، وميكنهم التعاون فيما نكمي .األمام؟ ينبغي أن نتقدم يف هذه ااالت

 .يتعلّق بأعمال اخلري
 ساحات  أحسن وجه، احلضور يفيخلدمة البالد عل ا امي مجلة األعمال اليت ميكن للناس القمن

 من . العدو من شائعاتبثّهي ا، مواجهة ما امي ومن مجلة األعمال اليت ميكن للشعب الق.الثورة
 س، اضطراب النا الفعالة للعدو يف الوقت احلاضر، بثّ اإلشاعات اليت تؤدي إيلبياألسال

 نهم،ي بماي، وخلق الرتاعات والصراعات فكد هذا وذا وإطالق االتهامات ضنهم،ي بمايواالختالف ف
 الشعب أن ين هذا هو هدف األعداء، وعلك من اهللا؛ لقي بتوفدثحيومثل هذا ـ حتماً ـ لن 

 الذي عبلّ وقاحة ملواجهة الثورة والنظام؛ هذا الشك الشعب بدعوني إنهم . والفطنةقظةي باليتحلي
 وملا ةي ذه األمهريبك ودعامة للنظام ملا حدث شيء داًيرص الشعب نكي ولو مل . النظامهي علعتمدي

 ي وحيرضونه علثّونهحي هذا الشعب نفسه وضونحي درجة أم  إم وقحون إيل. األمامتقدم إىل
 نشطون ومي الشباب ال. على مواجهتهاعملي ولاتي الشعب أمام هذه الدعاصمدي فل.مواجهة النظام

 . أفواههمي لصفع األعداء عللةي وسونكي أن نهكميء االفتراضي يف الفضاء االفتراضي، والفضا



 

 

 يتبجح األمريكيون . البالدي الشعب وعلي ضغوطاً علسببي خبصوص احلظر، فاحلظر بالتايل أما
نعم، مل يشهد !  ويقولون بأنّ التاريخ مل يشهد له مثيالًرايني الشعب اإلي فرضوه عليباحلظر الذ

 هلا خي يشهد التارلن ضاً،ي يف هذا اخلصوص أانكي اليت سيمىن ا األمرةمياهلز] نلك[التاريخ له مثيالً، 
 هذا احلظر لصاحل ولحي بعمل قوموايومة واملسؤولني مجيعاً، أن ك ميكن للشعب واحل.مثيالً إن شاء اهللا
 حىت ونناعيبي ونواكي مل ثي يف زمن احلرب حناي حظر مفروض علكان هناكما ك و.البالد مائة باملائة

إلّا أنّ ) ٧(ة ك الشائك األسالحىت عوننايبي ونواكي وقلت ذات مرة إنهم مل ة،ي الفردفةياألسلحة اخلف
 هي ما حنن عل إىلةي الدفاعةي وإىل أن نصل من الناحةي تفجري الطاقات الداخل إىلىهذا احلظر نفسه أد

ان هذا بفضل ك من اهللا، وقد قيدماً بتوفثر تقك املنطقة واألي من األوائل على مستوومي وحنن الوم،يال
 مقابل األموال، اجاتي ولو أُعطينا هذه االحته،ينا حباجة إلكلّ ما ك ةي منذ البداناي وإلّا لو اشتر.احلظر
 يل شبابنا ـ وهم قولي .ايلّ القضاكذا احلال يف ك و. هنارنا بصنعها بأنفسنا وملا وصلنا إيلكملا ف

 هاري وغيار البلد من قطع الغتاجهحي وشيء لةيرد ادعاء ـ إنه ما من وس األمر جمسي ولك ذلثبتوني
 وقد اختربناهم يف بعض .لّ شيء، وهم صادقون فيما يقولونك بإمكاننا صناعة . صناعتهعيإلّا ونستط

 ولحي أن نفعل ما بجي وة،ي مثل هذه الطاقات اإلنسانناي لد.قولونيما كاحلاالت فوجدنا أن األمر 
 العمل على االستغناء عن ينا عل. قمة اإلبداع والعمل يف البالد ازدهار، ووصول إىلظر إيلهذا احل

 .ن احلصول والتحقّقك هذا شيء مم. بضائعنا حباجة إىلني وجعل اآلخرنيبضائع اآلخر
 بعض لقخي وهو بالطبع . من اهللا سنتجاوز هذه األمور املتعلقة باحلظر واملشكالتقي بتوفإننا
 فإذا ما ة،ي أنها موجودة منذ البدادياملشكالت موجودة، وهي اآلن أيضاً موجودة، ب .التكاملش

 إننا وسعوا وجدوا، ومشّروا عن سواعد اهلمة، فاً،ي ووعقظةيومة والشعب، وأبدوا كقاومت احل
ما جتاوزنا مرحلة احلرب املفروضة وخرجنا منها ك و.بالتأكيد سنتجاوز هذه املرحلة بانتصار

 وازدادت م،ي األسفل من اجلحك الدر صدام وذهب إيلريانت التعاسة والبؤس مصكن، ومنتصري
 اكي ضدنا يف أمرعملوني ني الذك أولئضاً،ي أعداؤنا أذهبي ازدهاراً، سوف ةي اإلسالمةياجلمهور

 . إن شاء اهللاةي اإلسالمةي اجلمهوري وستبقم،ي األسفل من اجلحك الدروأوربا والغرب، إىل
 وال ننس نصائح اإلمام . الذي فتح لنا هذا الدربلي اجلليني الروح الطاهرة إلمامنا اخلمى عل اهللارمحة
 ني األرواح الطاهرة لشهدائنا األبرار الذي روحه الطاهرة، وعلى رمحة اهللا عل.اهي ووصاينياخلم

 مكيمحة اهللا عل هذا، ورا إىل يومنلي جاهدوا يف هذا السبني الذي ورمحة اهللا علل،ي هذا السبضحوا يف
 . بلّغوا سالمي لباقي اإلخوة واألخوات من أهايل قم. أهايل قم األعزاءاي



 

 

 اتهك ورمحة اهللا وبرمكي علوالسالم
 ـــــــــــ

نعم، املوت كائن :  فقال له اإلمام اخلامنئي»اكياملوت ألمر«ـ هنا هتف أحد احلضور بشعار  ١
 . بالتايلاكيألمر
 .يكيألمن القومي األمرـ جون بولتون مستشار ا ٢
 . ٢٢٢ ، ص ٢١ ج ين،ي اإلمام اخلمفةيـ صح ٣
 . ٤٩ ةيـ سورة سبأ، شطر من اآل ٤
 . ٤٦ ةيـ سورة طه، شطر من اآل ٥
 . ٤٠ ةيـ سورة احلج، شطر من اآل ٦
 .م٢٦/٠٩/٢٠١٨ خيرات الدفاع املقدس بتارك مذةيلمة اإلمام اخلامنئي يف أمسك كـ من ذل ٧


