
 

 

  شخصية اإلمام اخلميين واليت جعلته إمام التحول والتغيري
  طهران: املكان
  .م٣/٦/٢٠٢٠.   هـ١١/١٠/١٤٤١.   ش١٤/٣/١٣٩٩: الزمان
  )هس سرقد( لرحيل اإلمام اخلميين ٣١ الـ السنويةالذكرى: املناسبة

  
  

بة حلول الذكرى  كلمة متلفزة مباشرة مبناس٣/٦/٢٠٢٠ألقى قائد الثورة اإلسالمية يوم األربعاء 
، ويف كلمته تطرق اإلمام اخلامنئي للحديث حول )هس سرقد( لرحيل اإلمام اخلميين ٣١السنوية الـ

كما استنكر .بعض الصفات اليت برزت يف شخصية اإلمام اخلميين واليت جعلته إمام التحول والتغيري
عترباً أنها ليست باألمر اجلديد بل مساحته ممارسات الشرطة األمريكية حبق ذوي البشرة السمراء، م

 .هي جتسد ماهية النظام األمريكي الذي مارس مثل هذا الظلم يف أحناء عديدة من العامل
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى، حممد، وآله الطيبني 

 . وال سيما بقية اهللا يف األرضنيالطاهرين املعصومني،
طريقة . تقام اليوم مراسم إحياء ذكرى إمامنا العظيم بطريقة خمتلفة عن الشكل املعتاد هلذه املراسم

إقامة هذه املراسم ليست مهمة؛ أصل القضية واملهم فيها هو احلديث عن اإلمام العظيم، وهذا ما 
م بعد مرور سنوات على وفاته الظاهرية وفقده الظاهري اإلمام العظي. حيتاجه حاضر بالدنا ومستقبلها

حياً بيننا وجيب أن يبقى حياً بيننا، وعلينا أن نستفيد ونستفيض من حضوره وروحانيته ] ما زال[
 .وفكره وتوجيهاته

 
 طلب التغيري واالندفاع حنو التغيري من أبرز مسات اإلمام

وكان ] كثرية[بالطبع، كان رجالً ذا أبعاد . لعظيماليوم أريد أن أناقش مسة مهمة من مسات اإلمام ا
هذه السمة اليت أناقشها اليوم هي واحدة من أهم وأبرز مسات اإلمام . لديه الكثري من السمات البارزة

 .العظيم، وهي روحية اإلمام العظيم يف طلب التغيري واالندفاع حنو التغيري
 



 

 

يف ما يتعلق بإحداث التغيري، مل يكن . انعاً للتغيري أيضاًكان اإلمام يف روحه إنساناً طالباً للتغيري وص
كان دور القائد املشارك يف العمليات ودور القائد ] بل[دوره جمرد دور املعلم واألستاذ واملدرس، 

قام على أكرب التغيريات خالل عصره وزمنه يف ااالت املتنوعة ويف الساحات . باملعىن احلقيقي
 .ليت سأذكر بعضها اليوماملتنوعة والكثرية ا

ومل تكن لتنشأ لديه يف بداية . العظيم منذ مدة طويلة] اإلمام[أوالً، كانت روحية التغيري عند هذا 
كلّا، لقد كان إنساناً طالباً للتغيري ].  ميالدية١٩٦٢[ هجرية مشسية ١٣٤١النهضة اإلسالمية سنة 

 يف الثالثينات من عمره –يت كتبها يف شبابه منذ مرحلة الشباب، والدليل تلك املذكرة والكتابة ال
، وقد كتبها يف مكتب املرحوم وزيري يزدي، وأطلعين عليها املرحوم وزيري وقد كتبت خبط –تقريباً 

قُلْ ِإنما {: يف تلك الكتابة، يذكر اآلية الكرمية. لقد رأيت أا نشرت الحقاً وأتيحت لكثريين. يديه
 .١}نْ تقُوموا ِللَِّه مثْنى وفُرادىأَِعظُكُم ِبواِحدٍة أَ

لقد طبق هذه الروحية، . كانت موجودة فيه مثل هذه الروحية. وهي اليت تدعو العامة إىل القيام هللا
من . دخل يف مسألة التغيري بصورة ميدانية، ليس بالقول واألمر فقط. لقد صنع تغيرياً: وكما أشرت

 إىل صنع التغيري – سوف أشرحه اآلن – الطالب الشباب يف قم صنع التغيري الروحي يف جمموعة من
 .الواسع يف عامة الشعب اإليراين

 
 التغيري والثورة الروحية واملعنوية يف األفراد

قبل عشرات السنني من بداية النهضة، باإلضافة إىل درس الفقه . قضية قم هي درس األخالق
كان لديه حماضرة يف . خالق لسنوات طويلةواألصول واملعقول، كان لديه يف قم درس يف األ

 .األخالق
والذين شهدوا . طبعاً عندما ذهبنا إىل قم، كان هذا الدرس معطالً منذ سنوات، ومل يكن موجوداً

 كان لديه حماضرة أسبوعية يف مدرسة الفيضية وكان الطالب –درس األخالق ذلك، كانوا يروون 
يتحدث، كان يحدث ثورة يف اجللسة، كان يحدث ثورةً يف  أنه عندما كان –الشباب جيتمعون هناك 

أي أنه حىت يف دروس الفقه . طبعاً حنن أيضاً كنا قد رأينا ذلك يف درس الفقه واألصول. القلوب
. واألصول هذه كان يتحدث عن األخالق يف مناسبات عدة، وكان الطالب يبكون بكاء شديداً

كان تعبريه مؤثراً لدرجة أنه كان يحدث . ذرفون الدموععندما كان يتحدث عن األخالق، كانوا ي



 

 

األنبياء أيضاً بدؤوا مجيع حركام بالثورة الروحية يف . هذا أسلوب األنبياء نفسه. ثورة روحية
 .األفراد

ويِثريوا لَهم دفَاِئن ... ِليستأْدوهم ِميثَاق ِفطْرِتِه، ويذَكِّروهم منِسيّ ِنعمِتِه«): ع(ما يقوله أمري املؤمنني 
أي أنه كان يوقظ الفطرة اإلنسانية اخلفية فيهم » ِليستأْدوهم ِميثَاق ِفطْرِتِه«. ، هو كذلك٢»الْعقُوِل

بالطبع، ال . بدأ اإلمام من هنا وعلى هذا النحو. ويدفعهم إىل احلركة وهداية أعمال البشر وأفعاهلم
أنه نظّم تلك احملاضرات من أجل أن تؤدي إىل حركة سياسية كبرية الحقاً؛ ال ميكنين أن أدعي قطعاً 

لكن ما هو مؤكد أن إحداث احلركة، وهذا التحفيز للغرائز املعنوية والفطرة اإلنسانية . أعرف ذلك
] وصل إىل[من هنا بدأ حىت . بدرس األخالق والتذكري وحتضري القلوب، كان أسلوب اإلمام العظيم

 سأعطي اآلن بعض األمثلة عن –تغيري على مستوى واسع يف شعب، سواء خالل النضال إحداث ال
. أحدث تغيرياً يف الشعب اإليراين بكل ما للكلمة من معىن.  أو بعد انتصار الثورة–هذا التغيري 

ض قبل بداية ضة اإلمام، كان هناك بع. التفتوا إىل أن املخاطب يف هذا التغيري كان الشعب اإليراين
لعشرات ] تناضل[النضال، كانت هناك نضاالت سياسية يف إيران، كانت هناك مجاعات خمتلفة 

مثالً لنفترض عدداً من الطالب اجلامعيني . السنني، لكن نطاق عملها كان حمدوداً يف أعلى مستوياته
ية إن قض.  شخصاً من الطالب، ويأتوا م إىل مراسم معينة١٥٠ شخص، ١٠٠ميكن أن يؤثروا يف 

اإلمام مل تكن قضية جمموعة حمدودة أو مجاعة حمدودة أو مهنة معينة، لقد كانت قضية الشعب 
ميكن متويج املسبح، . الشعب كاحمليط، وإحداث طوفان يف احمليط ليس فعل أي شخص. اإليراين

 .أحدث تغيريات: الشعب حميط، واإلمام فعل ذلك. ولكن متويج احمليط عمل عظيم
 

 [والطموح[واخلضوع لدى الشعب وحتويله إىل روح املطالبة تغيري التقاعس 
يف أيام شبابنا، يف املرحلة اليت . أحد التغيريات كان التغيري يف روح التقاعس واالستسالم لدى الشعب

بدأت فيها هذه النهضة كما نتذكر، كان الشعب اإليراين شعباً ال عالقة له أبداً بالقضايا األساسية 
هذه احلالة من احلركة . انوا خاضعني، وكانوا متقاعسني جتاه حيام الشخصيةالناس ك. ملصريه

امليدانية، والدخول إىل امليدان، واملطالبة، تلك املطالبة بأشياء عظيمة ومهمة، مل تكن موجودة يف 
لقد حول هذا الشعب املتقاعس اخلاضع . هذا ما أوجده اإلمام. سلوك الشعب ومزاجه على اإلطالق

تلك اخلطابات العاطفية والعاصفة لإلمام، تلك العبارات اهلادرة لإلمام، ]. وطموح[عب مطالب إىل ش
 هجري مشسي ١٣٤١ومن األمثلة على ذلك قضايا عام . هزت األمة لدرجة أا أصبحت أمة مطالبة



 

 

 –]  ميالدي١٩٦٢[ هجري مشسي ١٣٤١ إذ إن بداية النهضة كانت يف –]  ميالدي١٩٦٢[
 ٤[ت جتمعات الناس يف خمتلف املدن، وقد وصلت إىل اخلامس عشر من خرداد كان] حني[

نظام [يف اخلامس عشر من خرداد، ورغم تلك ازرة العظيمة، مل يستطع ]. ١٩٦٢يونيو /حزيران
. دائماً استمرت جتمعات الناس على طول الزمن حىت اية مرحلة النضال. إيقاف هذه احلركة] الشاه

 .اً عجيباً أحدثه، هووكان هذا تغيري
 

 )الوطنية(التغيري يف نظرة الناس، وخلق العزة والثقة بالنفس 
الشعب اإليراين كانت لديه نظرة . التغيري اآلخر كان التغيري يف نظرة الناس إىل أنفسهم وجمتمعهم

، هذا يعين أن يستطيع هذا الشعب التغلب على إرادة القوى، وإرادة القوى العظمى. ازدراء ذايت
حىت ] بل[ليس القوى العاملية فقط، . مل تتبادر إىل ذهن أي شخص على اإلطالق] وهذه الفكرة[

 دائرة أمن أو شرطة، مل يتبادر إىل – لنفترض –إرادة القوى الداخلية، حىت إرادة املسؤول الفالين 
ادة مرة أذهان الناس على اإلطالق أم قادرون على التغلب على إرادة أولئك الذين لديهم إر

 .وخطرية
بدل اإلمام هذا إىل شعور بالعزة، شعور بالثقة بالنفس، . كانوا يشعرون بالدونية، ومل يشعروا بالقدرة

إن :  يف ذلك الوقت، كان تصورنا هكذا–الناس الذين يعتقدون أن احلكم االستبدادي شيء طبيعي 
هي طبيعة األمر، وكنا نعتقد أنه أمر هناك شخصاً على رأس البالد وإرادته هي احلاكمة، حسناً هذه 

كان أحد شعارات الناس يف .  حوهلم إىل أشخاص حيددون نوع احلكومة بأنفسهم–طبيعي وعادي 
الشعب نفسه كان . أوالً النظام اإلسالمي، مث احلكومة اإلسالمية، مث اجلمهورية اإلسالمية: الثورة

تلفة، مت تعيني الشخص احلاكم واألشخاص املسؤولني يف وقت الحق، يف انتخابات خم. احملدد واملطاِلب
أي أن حالة االزدراء الذايت املوجودة عند الناس حتولت . عن خمتلف أجزاء احلكومة على يد الناس

 ).الوطنية(كلياً إىل حالة من العزة والثقة بالنفس 
 

 التغيري يف نوعية مطالب الناس
أي إذا افترضتم أنه يف ذلك الوقت كانت لدى جمموعة . التغيري اآلخر كان التغيري يف مطالب الناس

من الناس مطالب من النظام أو من األشخاص األقوياء يف ذلك الزمان، على سبيل املثال تعبيد هذا 
بدل ذلك إىل املطالبة ! الزقاق أو ختطيط هذا الشارع ذا الشكل، فقد كانت املطالب ذا املستوى



 

 

أحدثَ مثل هذا التغيري يف . »ال شرقية ال غربية«أو شعار . العظيمة] القيم[يعين . باالستقالل واحلرية
مطالب الناس وتبدلت من هذه األشياء املتواضعة والصغرية واحمللية واحملدودة وصارت أموراً أساسية 

 .وعظيمة وإنسانية وعاملية
 

 التغيري يف نظرة الناس إىل الدين
رأى الناس الدين جمرد وسيلة لألمور .  التغيري يف النظر إىل الدينالتغيري اآلخر الذي قام به اإلمام هو

الشخصية، واملسائل العبادية، واألحوال الشخصية على أكرب تقدير، وملسائل الصالة والصوم أو 
وكانوا يرون أن وظيفة الدين . الواجبات املالية والزواج والطالق فقط، يف هذه احلدود فقط

عرف اإلمام للدين مهمة بناء النظام واحلضارة . لدين تنحصر يف هذه األمورومسؤولية الدين ورسالة ا
 .وتغريت نظرة الناس إىل الدين بالكامل. واتمع واإلنسان وما شابه ذلك

 
 التغيري يف النظرة إىل املستقبل، وبناء حضارة إسالمية جديدة

ت الذي انطلقت فيه النهضة ودخل اإلمام يف الوق. التغيري اآلخر كان التغيري يف التطلّع إىل املستقبل
إىل الساحة، مع ترديد كل الشعارات اليت كانت تطلقها بعض األحزاب وبعض اموعات 

أي .  مل يكن هناك مستقبل يف نظرة الناس– كانت حمدودة جداً وصغرية أيضاً –واموعات الصغرية 
أنظروا .  هذا إىل بناء حضارة إسالمية جديدةتبدل. أن الناس مل يكن لديهم أفق ومستقبل أمام أعينهم

إا يد اإلمام املباركة اليت صنعت هذه احلالة، فالناس يتطلعون إىل بناء : إىل الشعب اإليراين اليوم
هذه هي . وتشكيل حضارة إسالمية جديدة، وتشكيل احتاد إسالمي عظيم، وتشكيل األمة اإلسالمية

 .النظرة العامة للناس واحلشود
 
 غيري يف األسس املعرفية التطبيقية، ودخول الفقه يف جمال بناء التنظيمالت

اإلمام أوجد هذا، وهو ختصصي . التغيري يف األسس املعرفية التطبيقية] يأيت[يف جمال أكثر ختصصاً، 
أدخل اإلمام . ومن ضمن املسائل احلوزوية وملن له عالقة يف الفقه ويف علم األصول وما شابه ذلك

طبعاً، كانت قضية والية الفقيه موجودة . كان الفقه بعيداً عنه هذه املسائل. يف جمال بناء النظامالفقه 
وتطرح بني الفقهاء منذ ألف سنة، لكن مبا أنه مل يكن هناك أمل يف أن تتحقق والية الفقيه، مل يتطرقوا 

حلوزة العلمية للنجف يف ا. قد أدخل اإلمام هذا األمر يف أهم املسائل الفقهية. إىل تفاصيلها
، طرح هذا املوضوع وتناقش حوله نقاشات علمية متقنة وحمكمة أثارت اهتمام األشخاص ]األشرف[



 

 

 اليت هي املصاحل –أيضاً قضية مصلحة النظام . الذين كانوا من أصحاب الرأي يف هذه ااالت
األهم «و» التزاحم« مسألة . اإلمام طرحها يف الفقه–العامة، املصاحل الوطنية، وليست شيئاً آخر 

املعروفة يف الفقه واألصول، اليت كانت تستخدم يف املسائل الشخصية واملسائل الصغرية، » واملهم
يف جمال إدارة الدولة ويف مسألة » األهم واملهم«دخلت يف جمال الشؤون العامة، فكانت تطرح مسألة 

 كان يتيح للفقه فرصة كبرية، ويطلق يد أي أنه أدخل يف الفقه هذه األمور، وهذا. مصلحة النظام
يف رأيي، جيب على احلوزات . الفقه على نطاق التدخالت اليت ميكن أن يقوم ا يف قضايا خمتلفة

بالطبع، ما فعله اإلمام يف هذا اال من . تقدير ذلك كثرياً واالستفادة منه والترحيب به] العلمية[
أي .  الفقه جوهرة– وفق تعبري اإلمام –أي وفق ذلك . املالفقه كان منهجياً ومشروعاً على حنو ك

 .أنه ال يوجد بدعة يف الفقه، وهو االستخدام الصحيح للموازين الفقهية املتعارفة يف تصرف الفقهاء
 

 اإلصرار على التعبد مع الرؤية التجديدية يف الفقه
 هو اإلصرار على التعبد بالتزامن مع مثال آخر على هذا التغيري يف النظرة إىل الدين والقضايا الدينية

كان ينظر إىل األشياء . أي أن اإلمام، الفقيه ادد، كان رجل دين جمدد. النظرة التجديدية للقضايا
يف ذلك اليوم، ويف تلك األيام، طبعاً كان . بعني التجديد؛ ويف الوقت نفسه كان ملتزماً بشدة بالتعبد

النفتاح وكانوا يناقشوا ويتحدثون عنها، وهؤالء كانوا أيضاً هناك رجال دين ضليعون يف مسائل ا
كانوا نوعاً ما حتت تأثري بعض الظروف، ومل يكن ] لكنهم[رجال دين وعلماء وخمتصني بالدين، 

 ولكن – يف املمارسة الشخصية، نعم، كانوا ملتزمني –لديهم التقيد الالزم بالنسبة إىل قضايا التعبد 
جاء اإلمام ووقف بقوة عند قضية التعبد، مع وجود . يعتمدوا كثرياً على قضية التعبديف تبليغام مل 

على . تلك الرؤية التجديدية للمسائل الفقهية، والقضايا اإلسالمية، والقضايا الدينية، وما شابه ذلك
لك؛ كل سبيل املثال التأكيد العجيب الذي كان لديه بشأن جمالس العزاء ومراسم احلداد، وما إىل ذ

  .ذلك يشري إىل التزامه وتعبده العظيم
 

 التغيري يف النظرة إىل جيل الشباب والوثوق م
وِثق بأفكار . النظرة إىل الشباب. جمال آخر، التغيري الذي أحدثه هو التغيري يف النظرة إىل جيل الشباب

حرس «على سبيل املثال، أي لنفترض، . وهذا كان تغيرياً بكل ما للكلمة من معىن. الشباب وأفعاهلم
وافق على الشباب يف سن العشرين ونيف ليكونوا على رأس : الذي مت تشكيله» الثورة اإلسالمية



 

 

كانوا . احلرس، ومعظم هؤالء كانوا من الشباب الذين يصل عمرهم إىل الثالثني كحد أقصى مثالً
ؤالء مجيعهم من الشباب الذين ه. ، وقادة اجليوش والقادة العامني»حرس الثورة اإلسالمية«على رأس 

يف املسائل القضائية، ويف . وهذا ينطبق يف جماالت أخرى أيضاً. قد أُوكلت إليهم املهمات الكربى
كان يوكّلهم . جماالت أخرى أيضاً، كانت لديه ثقة عجيبة بالشباب الذين كانوا حمط قبوله

 .وكان يثق بتفكري الشباب وفعل الشباب] باألعمال[
 

 إىل الشباب مع اعتماد القوى غري الشبابيةالتطلّع 
عندما نطرح مسألة التطلّع إىل الشباب . بالطبع، يف الوقت نفسه كان ال ينكر القدرات غري الشبابية

كثرياً اليوم، يعتقد بعض الناس أن التطلّع إىل الشباب يعين أن على املرء إخراج املسنني كلياً من 
اعتمد على الشباب بصفتهم ذخراً للنظام، . مام على اإلطالقالساحة؛ كال، مل يكن هذا رأي اإل

لنفترض، على . ولكوم ثروة للنظام، واعتمد على األشخاص من غري الشباب على حد سواء أيضاً
 الفقري ن هذا العبدإلمامة اجلمعة يف – مل أكن مسناً كثرياً آنذاك –] مساحته[سبيل املثال، عندما عي 

، الرجل الثمانيين، إلمامة اجلمعة يف ٣ نفسه عين املرحوم الشهيد أشريفطهران، ويف الوقت
هؤالء مجيعهم كانوا ... شهداء احملراب الذين عينهم] سائر[، أو ٤كرمانشاه، أو املرحوم دستغيب

أو يف القوات املسلحة، على سبيل املثال، عين . رجاالً يف الستينات والسبعينات، وما شابه ذلك
، ٦، أو لنفترض املرحوم ظهري جناد٥الشهيد فلّاحي: يف اجليش. حرس الثورة االسالميةالشباب يف 

اعتمدوا : استفاد اإلمام من هؤالء، ومل يكن األمر عندما نقول. كانوا يف سن الستني وأكثر من الستني
جلنة «  يف٧أو عندما عين املرحوم عسكر أوالدي. على الشباب، أي إخراج القوى غري الشبابية كلياً

 .، ومل يكن شاباً جداً يف ذلك الوقت»اإلمداد
 ما زلنا نعتقد أنه جيب الوثوق بالشباب، وأنه جتب االستفادة –إذن، ما نقوله هو أنه وثق بالشباب 

، ما يعين أم ذخر وثروة للبلد –من القوى الشابة للنهوض بالبالد، وسوف أتطرق إىل ذلك الحقاً 
هذا ال يعين أنه ال جيب االستفادة من األشخاص ذوي اخلربة من . لثروةوجيب االستفادة من هذه ا

 .غري الشباب، فهم ثروة أيضاً وهلم حضورهم
  

 التغيري يف النظرة إىل القوى العاملية والقوى العظمى واالعتقاد بإمكانية هزميتهم



 

 

والذي رمبا كان أكثر هذه التغيريات، لكن التغيري اآلخر واملهم الذي قام به، ] لقد أحدث[حسناً، 
يف ذلك . أمهية من بعض هذه التغيريات، هو التغيري يف النظرة إىل القوى العاملية والقوى العظمى
ما قام به . الوقت، مل يكن أحد يتخيل أنه ميكن ختطّي كالم أمريكا، وفعل حركة خمالفة إلرادة أمريكا

اإلمام : وهذا ما حدث فعالً. »اخلميين أذلّناإن «: اإلمام دفع الرؤساء األمريكيني أنفسهم إىل القول
وأعوان اإلمام والشباب الذين كانوا يتحركون بإمياءة من يد اإلمام أذلوا القوى العظمى بكل ما 

أثبت اإلمام أنه ميكن توجيه الضربات . للكلمة من معىن، فقد كسروا إرادم وأخرجوهم من امليدان
لقد رأيتم مصري االحتاد السوفييت . بل أثبت الشيء نفسه أيضاًإىل القوى العظمى وهزميتهم، واملستق

مل يكن ! السابق الذي صار ذا الشكل، وهذه أمريكا اليوم أيضاً، وتالحظون هذه القضايا األمريكية
وضع اإلمام هذا يف قلوب الناس منذ ذلك اليوم، حىت يعرفوا أن . ألحد أن يتصور شيئاً هكذا أبداً

 .هم وباإلمكان توجيه الضربات إليهمهؤالء ميكن هزميت
 

 نظرة اإلمام اإلهلية والتوحيدية إىل كل هذه التغيريات
حسناً، النقطة املهمة هي أن اإلمام العظيم الذي أجرى كل هذه التغيريات وكان إمام التغيري بكل ما 

 إىل نفسه؛ كان للكلمة من معىن، اعترب كلّ هذه األمور من عند اهللا، فاإلمام مل ينسب هذه األمور
 مت نشره يف –الحظوا هذا التغيري الروحي نفسه الذي حدث يف الشباب . يرى أا من عند اهللا

أنه أمر مثري ] أي[ كان يهتم به ويتعجب منه ويكرر ذلك يف خطاباته كثرياً، –صحيفة اإلمام 
 لكنه كان يعدها من أن اإلمام قام بذلك بنفسه، وكانت له يد يف هذا العمل،] مع العلم[للدهشة، 

ال حول وال قوة إال باهللا العظيم، كل شيء وكل حول . وحقيقة األمر أا كانت من عند اهللا. عند اهللا
.  باملعىن احلقيقي للكلمة٨}وما رميت ِإذْ رميت{]: اآلية[وقد آمن اإلمام ذه . وقوة من عند اهللا

 من هذه ٩ب هذه، والتغيري عند الشباب، وكان منبهراًلقد أوىل الكثري من االهتمام حلركة الشبا
يف مكان آخر، كان يقول إن التغيري الذي حدث يف روحية الشباب أعلى من االنتصار على . الواقعة

هذا التغيري ] ولكن[نظام الطاغوت، ألن االنتصار على نظام الطاغوت كان انتصاراً على الطاغوت، 
أي أنه يرى . لى الشيطان، والشيطان متفوق على الطاغوتالذي حدث يف الشباب هو انتصار ع

 .هذا بالنسبة إىل هذه املسألة اليت حتدثنا عنها. املسألة على هذا النحو وقد كان معجباً ذا التفسري
 

 حاجة كل جمتمع حي إىل التغيري واحليوية



 

 

أنه مثالً لدينا معلومات أكثر وهذا ما نقوله، وال يتعلق األمر فقط ب. حسنا، كان اإلمام إمام التغيري
جيب أن . أخذ الدروس] ولكن الغاية منه [– بالطبع هو أمر مهم يف حمله –حول شخصية اإلمام 

حنن حباجة إىل التغيري اليوم يف جماالت . حيتاج كل جمتمع حي وحيوي إىل التغيري. نتعلم من اإلمام
أي أن . تنحرف الثورة والبالد عن النهج التغيرييبالطبع، أود أن أقول إنه بعد وفاة اإلمام مل . خمتلفة

لقد تغيرنا وأصبحنا . الشعب اإليراين، بفضل هللا، متكن من اتباع ج اإلمام التغيريي واملضي به قدماً
أكثر قوة من املاضي يف خمتلف ااالت باملعىن احلقيقي للكلمة، ويف بعض احلاالت أصبحنا أكثر 

هذا التطور العلمي الذي حدث ليس بالشيء الصغري؛ إنه . ا ما يهمناحيوية من أي وقت مضى، وهذ
 .شيء مهم جداً

اليوم . يف ذلك اليوم، من الناحية العلمية، كنا يف وضع غري ملحوظ وغري جدير بالذكر على اإلطالق
يف القدرات ] مثالً[أو . احلركة العلمية والعمل العلمي] من رواد[حنن ذات مكانة يف العامل بوصفنا 

هذا أمر مهم جداً استطاعت الدولة . الدفاعية؛ اليوم قدراتنا الدفاعية قريبة من مستوى الردع
اليوم تظهر اجلمهورية . على الساحة السياسية، وهي وجه عظمة الدولة يف العامل] مثالً[أو ]. حتقيقه[

حدثت وهي جديرة اإلسالمية نفسها كشخصية عظيمة وقوية يف العامل، وهذه كلها تغيريات 
 .باالهتمام

] بل[خالل هذه السنوات الثالثني، مل تتوقف حركة البالد، احلركة التغيريية اليت أنشأها اإلمام، 
يف بعض األمور أيضاً، كان هناك تغيريات يف البنية التحتية، ولكنها مل تكن كما . تقدمت إىل األمام

ما أقوله هو أننا يف بعض األمور مل يكن لدينا . ةهذه موجودة ولكنها ليست كافي. جيب ومل تتحقق بعد
 ويف بعض األمور تراجعنا، وهذا أمر مؤسف – يف بعض األمور املهمة، مل يكن لدينا تغيري –تغيري 

بقاء الثورة منوط باستمرارية التجدد . للغاية وغري حمبذ وغري مقبول ويتعارض مع طبيعة الثورة
. الوصول إىل وضع أفضل بشكٍل واضح، أي نقلة نوعية، خطوة عظيمةالتغيري يعين . والتغيري والتقدم

يف جماالت خمتلفة، حنن كنا حباجة إىل ذلك؛ كنا يف بعض ااالت غري قادرين على فعل ذلك على 
 .اإلطالق

 
  تقدم اتمعات واحندارها يعتمد على إرادة البشر

أي أنه بعد مخس . يف العامل ابتلي باالحندارعدد من الثورات . االحندار هو النقطة املقابلة للثورة
سنوات، أو عشر سنوات، أو مخس عشرة سنة من بداية الثورة، بسبب ال مباالم، ابتلوا باالحندار 



 

 

 أي التقدم الثوري واالحندار أيضاً مبعىن –وكالمها . هذا االحندار هو نقيض الثورة. والعودة إىل الوراء
فإذا حترك البشر يف االجتاه الصحيح، سيتقدمون إىل . لى إرادة البشر يعتمد ع–العودة إىل الوراء 

يف . األمام، وإذا حتركوا على حنو غري صحيح، سيعودون إىل الوراء، وكالمها مذكور يف القرآن أيضاً
، إذ ١٠}ا ِبأَنفُِسِهمِإنَّ اللَّه لَا يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا م{]: – تعاىل –يقول [سورة الرعد املباركة 

إن سياق اآليات يظهر أن هذه اآلية تعبر عن هذا اجلانب اإلجيايب، أي عندما تقومون بتغيريات إجيابية 
الثاين يف سورة ] املورد. [ أيضاً سيخلق أحداثاً إجيابية ووقائع إجيابية لكم– تعاىل –يف أنفسكم، اهللا 

، وهذا ١١} يك مغيرا ِنعمةً أَنعمها علَى قَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَنفُِسِهمذَِلك ِبأَنَّ اللَّه لَم{: األنفال
جانب سليب، جانب العودة إىل الوراء، فإذا أنعم اهللا على أمة بنعمة، وهذه األمة مل تتحرك بصورة 

ن أيضاً، أيها األعزاء، تقرأو. صحيحة، ومل تعمل على حنو صحيح، سيسلب اهللا هذه النعمة من هؤالء
هذا التغيري يف النعمة، أي سلب . ١٢»اللّـهمّ اغِْفر يل الذُّنوب الَّيت تغيِّـر النِّعم«: يف دعاء كميل

 .ينبغي لنا املراقبة حبذر شديد كي ال نبتلى مبثل هذه احلالة. النعمة، هو شيء ينبع من اإلرادة
هذا النظام، وبعد وفاة اإلمام كانت هذه احلركة التغيريية بناء على ذلك، وجد هذا املعىن يف 

وبدالئل متنوعة، إننا قادرون على إحداث . موجودة، ولكن الكمية املوجودة ليست كافية، يف رأينا
لكن هناك نقاط طبعاً، أي أن توقعي من . تغيري يف أجزاء خمتلفة من حضارة البالد وحضارة النظام

نا ومن نخبنا هو أن نفكر يف إحداث تغيري يف ااالت املختلفة واملطلوبة نفسي ومن شبابنا ومن شعب
 .منا
 

 امليل املستمر حنو التحسن واجتناب اجلمود: طلب التغيري
سوف أشري إىل نقطة الحقاً، . واآلن، ما األجزاء اليت حتتاج إىل تغيري؟ هذا حيتاج إىل نقاش منفصل

إذا أردنا أن حيدث التغيري باملعىن احلقيقي للكلمة . لتغيريا] موضوع[ولكن هناك بعض النقاط يف 
هناك نقطة، وهي أن التغيري ال يعين بالضرورة . ومبعناه الصحيح، جيب أن ننتبه إىل هذه النقاط

أي رفض االكتفاء مبا هو . امليل املستمر إىل التحسن؛ هذا هو طلب التغيري: االعتراض، بل يعين
بالطبع، قد يكون املنشأ يف بعض احلاالت هو االعتراض .  منشأ التغيريميكن أن يكون هذا. موجود

يف حاالت كثرية، يكون التغيري مبعىن أننا ال . على الوضع القائم، ولكن ليست احلال هكذا دائماً
لكي حندث تغيرياً، ال جيب أن نشعر . نكتفي مبا لدينا، وخنطو خطوة أبعد، ونتوخى مرحلة متقدمة

ماذا أريد أن استنتج من هذا؟ أود أن . مكان ما؛ كال، ففي بعض األحيان، ال نشعر باهلزميةباهلزمية يف 



 

 

 ال ينبغي ألحد أن – لنفترض، يف جمال العلم –أقول إنه حىت يف األماكن اليت أجرينا فيها تغيرياً إجيابياً 
 أن نكتفي باألشياء اليت يقول لقد تغرينا وال توجد حاجة؛ كال، فال جيب أن نكتفي مبا لدينا، وال جيب

وهذا أيضاً يف اال نفسه الذي . منلكها، بل جيب أن نطلب التغيري أكثر ونراه ضرورياً ونسعى وراءه
لذلك، يعين التغيري الرغبة . كان لدينا تغيري فيه، أو يف خمتلف ااالت األخرى اليت حدث فيها تغيري

يف احلركة واجتناب اجلمود، واجتناب اإلصرار ] عيةالنو[يف التسريع والسرعة يف احلركة والنقلة 
هذه معاين التغيري، وحيث ال يوجد حىت اعتراض أيضاً فإن هذا ... على االعتقادات غري الصحيحة

 .لذلك إن هذه نقطة مهمة. املعىن موجود متاماً
 

 الركيزة الفكرية من مستلزمات التغيري الصحيح
يعين أنه ال ميكن وصف أي حركة . ح حيتاج إىل الركيزة الفكريةالنقطة الثانية هي أن التغيري الصحي

ال ميكن احتساب بعض احلركات اخلفيفة والسطحية أا تغيري، ألن . غري مدعومة فكرياً بأا تغيري
لنفترض أن إحدى القضايا اليت جيب إحداث تغيري فيها اليوم هي . التغيري حيتاج إىل الركيزة الفكرية

ما هو . يف جمال العدالة، جيب أن حندث تغيرياً، وجيب أن يقوم ذلك على أساس فكري. قضية العدالة
يعين أن هذه . فكرنا املتقن واملتبلور يف جمال العدالة؟ حينئذ، وبناًء على ذلك، نذهب إىل التغيري

د من أي أننا جيب أن نستفي. الركيزة الفكرية هي أحد األشياء الالزمة وهي من ضمن أصولنا املعنوية
أصولنا املعنوية يف هذا الصدد، وهي أحكام اإلسالم والقواعد اإلسالمية، واآليات القرآنية الشريفة، 

 .جيب علينا االستفادة من هذه األشياء وإجراء التغيري بناًء عليها). ع(وكلمات أهل البيت 
ل ما قام به يف جمال اإلمام اعتمد على هذه احلركة اإلسالمية واألسس املعرفية لإلسالم نفسها يف ك

إذا مل يكن هناك مثل هذه الركيزة الفكرية، فإن تغيري . لقد عرب اإلمام من خالل إطارها. التغيريات
اإلنسان سيكون خطأً، ومن احملتمل أن يتخذ اإلنسان اخلطوة غري الصائبة، مث إنه لن يثبت بصورة 

 .اخلطىأي أنه يف هذه احلالة التغيريية لن يكون ثابت . صحيحة
كان لدينا أشخاص ثوريون ومهتمون، ولكن ألن أسسهم الفكرية مل : يتذكر املرُء البعض يف ثورتنا

تكن صلبة، ومل تكن أسسهم اإلميانية متينة وحمكمة وتفتقد إىل الركيزة العقالنية واالستدالية القوية، 
ولوا إىل أولئك املتحجرين فإم بعد مرور زمن، أو بعد اجتيازهم سن الشباب على سبيل املثال، حت

أي أن الثورة اإلسالمية يف احلقيقة وضعت جانباً . أنفسهم الذين كانت الثورة ضدهم يف األساس
بعض الشباب الذين كانوا من الثوريني أمس، بعد دخوهلم مراحل . عدداً من املتحجرين املنحرفني



 

 

 اآلن إما اقترب بعضهم، وإما حتول –خمتلفة من احلياة واجتياز سنوات الشباب، اقتربوا بالفعل 
 :وكما يقول املرحوم أمريي فريوزكوهي يف قصيدته.  إىل شيء يشبه أولئك املتحجرين–بعضهم 

 شباب العمر انقضى باملعرفة، والشيب باجلهل«
 ،١٣»فصالً وباباً، ما قبل وما بعد] جعلين[كتاب العمر 

 .يف احلقيقة، هكذا حال البعض
 

  اخلروج عن اهلوية احلقيقية يف مقابل التغيريالتحول الفكري و
قبل مدة قصرية من . نقطة أخرى مهمة للغاية هي أنه ال ينبغي اخللط بني التغيري والتحول الفكري

حكم النظام البهلوي وبعد ذلك، وكان أوجها خالل حكم النظام البهلوي، دخل شيء إىل البالد 
هذا مل يكن تغيرياً، بل كان . يري يف حياة الشعب اإليراينيسمى احلداثة، كان ينظر إليه على أنه تغ

أي أن الشعب اإليراين فقد هويته الدينية . حتوالً للشعب اإليراين، كان سلباً هلوية الشعب اإليراين
احلداثة يف عهد النظام البهلوي، وبتسهيل من . وهويته الوطنية وهويته التارخيية العريقة يف هذه احلداثة

الداعمني له أيضاً وما يسموم املنفتحني املتأثرين بالغرب واملسحورين يف زمن ] وبواسطة[رضا خان 
يف الواقع إىل ] أدت[، – الذين كانوا يدفعون به، ويقودونه، ويساعدونه ويربرون أفعاله –رضا خان 

، »ةاستحال«أُخرج من تلك اهلوية احلقيقية؛ هذه ] الشعب[سلب هوية الشعب اإليراين، أي أن 
إذا فقدت الشعوب . جيب أن يكون التغيري حنو األمام، وكان ذلك يسري إىل الوراء. وليست تغيرياً

هذا موت حضاري، . هويتها، وفقدت أصوهلا املعنوية، هذا يصنف يف الواقع موتاً حضارياً هلا
ألكادميية، أي يف املناقشات العلمية واالجتماعية وا. هكذا يف بلدنا أيضاً] الوضع[ولألسف، كان 

وكانوا . وصل م األمر إىل درجة أم، على سبيل املثال، كانوا يرون كالم عامل غريب الكالم الفصل
هذا . هكذا قال العامل الغريب الفالين، فعندما يقول هو ذلك، ينتهي النقاش] يقولون[عندما يتناقشون، 

سألة تقليد اآلخرين فال جيرؤ املرء على عندما يأيت التقليد، وتظهر م. يعين أننا نغلق طريق التفكري
ختطّي كالم عامل غريب عن مسألة ما يف العلوم اإلنسانية أو ما شابه، هذا يعين أنه جيب على املرء أن 

: يضع التفكري جانباً، وأن يضع االجتهاد جانباً، وأن يكون مقلداً، وهذا عكس تعاليم األنبياء متاماً
»فَاِئند موا لَهِثرييقُوِلودفائن العقل تلك، ودفائن الفكر اليت أحيوها عند البشر، واليت ١٤» الْع ،

 .أيضاً] مهمة[هذه النقطة هي النقطة املقابلة هلم متاماً، وهذه نقطة . أثاروها وأظهروها
 



 

 

 احلاجة إىل الصرب يف التغيري وإىل اليد املرشدة املوثوقة
يف بعض األحيان، يكون التغيري . تغيري دفعة واحدةنقطة أخرى هي أنه ليس بالضرورة أن حيدث ال

إذا مت حتديد اهلدف والتصويب بصورة صحيحة وحدثت احلركة . فينبغي جتنب التسرع. تدرجيياً
باملعىن احلقيقي، ال توجد مشكلة إذا وصلنا إىل غاية التغيري يف وقت متأخر؛ املهم يف األمر هو إكمال 

ليس األمر كما نعتقد، أنه جيب القيام . ركة، وينبغي جتنب التسرعالسري يف الطريق، والقيام باحل
 .ال، ليس األمر كذلك. بشيء ما دفعة واحدة

كان هذا . املشكلة يف هذه احلداثة اليت أعطتنا إياها احلكومات العميلة هي أنه مل تكن هناك يد مرشدة
 التغيري التدرجيي املراد حتقيقه، جيب أن تكون هناك يد مرشدة موثوقة فوق رأس هذا. أحد إشكاالا

وإلّا، إذا مل يوجهوها، سيكون . وجيب توجيه هذه احلركات التغيريية بأيٍد موثوقة وجديرة بالثقة
 .أيضاً] مهمة[هذه نقطة . الوضع مثل ذلك الذي كان موجوداً يف تلك األيام

 
 جتنب األفعال السطحية واملتسرعة

فبعض .  بني التغيري وبني سلسلة من األفعال السطحية والسهلةنقطة أخرى هي أنه ال ينبغي اخللط
يف بعض األحيان، حيدث . األفعال السطحية اليت جتري بطريقة متهورة ومتسرعة هذه ليست تغيريات

التغيري فعل عميق وأساسي، . ذلك إلمخاد غريزة القيام بفعل ما، لكن هذه األفعال ليست ذات قيمة
حسناً، كانت هذه بعض . سرعة مهمة، لكن السرعة ختتلف عن التسرعبالطبع ال. وجيب أن حيدث

النقاط اليت جيب أن نسعى إليها من أجل التغيري، وجيب أن يسعى إليها الشعب اإليراين، خاصة 
 .وجيب أن تؤخذ هذه النقاط باالعتبار. شبابنا

 
  قائمة وأمثلة على حاجة اتمع إىل التغيري

ب أن حيدث التغيري؟ قلت إن هذا املوضوع، وهو نقاش طويل آخر، حنتاج حسناً، يف أي ااالت جي
 .فيه إىل حتديد ااالت اليت نعاين فيها من نقص، وأين حنتاج إىل إجراء تغيري بكل ما للكلمة من معىن

مثالً، يف جمال االقتصاد؛ : لكن كقائمة على سبيل املثال، ميكن أن نذكر بعض النماذج وبعض األمثلة
يعين أن . القتصاد البالد عن النفط) االرتباط الوثيق(تغيري هو أن نتمكن من قطع احلبل السري ال

أو لنفترض يف جمال . هذا تغيري باملعىن احلقيقي للكلمة. نتمكن من إنشاء اقتصاد منفصٍل من النفط
ر املوضوع واملسألة املوازنات احلكومية أن تقر احلكومة والربملان املوازنة بطريقة تأخذ بعني االعتبا



 

 

بالطبع، يزعم ذلك، واحلكومات . »املوازنة العملياتية«: بتعبري آخر. واألداء، باملعىن احلقيقي للكلمة
ميكن ملوازنة الدولة أن حتدث تغيرياً بكل . لكنها ليست كذلك» عملياتية«غالباً ما تدعي أن املوازنة 

أو لنفترض يف جمال قضايا . صها بصورة صحيحةمعىن الكلمة يف موضوع االقتصاد إذا مت ختصي
التغيري يف جمال التعليم هو أننا جيب أن نقدم . التعليم؛ يف احلقيقة حنن حباجة إىل التغيري يف جمال التعليم

متعمق وعملي وليس ] بأسلوب. [التدريس املتعمق يف اجلامعة واملدارس الثانوية وحىت االبتدائية
يدرس بعض الدروس يف مدارسنا أو جامعاتنا . وس واملناقشات املفيدةفلتطرحوا الدر. احلفظ فقط

وال تكون لديه تلك اخلربة ! لن تكون ذات أي فائدة للشخص الذي يقرؤها يف كل حياته] مع أا[
أي . من وقته] كثرياً[الفعالة يف هذا اال، مثل املعلومات العامة، فيتعلم شيئاً عدمي الفائدة ويستغرق 

 جمال التعليم، إن أردنا إحداث تغيري بكل معىن الكلمة، فالتغيري هو أن يكون الدرس مفيداً أنه يف
 إذا ما ١٥سيكون هناك دور يف هذا الصدد للخطة التغيريية اليت مت إعدادها للتعليم. ومتعمقاً وعملياً

 .مت تنفيذها والعمل ا
ري العدالة، أو احلل النهائي ملشكالت مثل يف جمال القضايا االجتماعية، مثل قضية توف] مثالً[أو 

إننا حنتاج : يف قضايا األسرة] مثالً[أو . يف الواقع هذه مشكالت اجتماعية جيب علينا حلها. اإلدمان
واليوم، ختربنا األخبار والتقارير املوثوقة أن بلدنا يسري حنو . إىل إحداث تغيري بكل ما للكلمة من معىن

هذا واحد من تلك األشياء اليت ستظهر .  مرهب للغاية، خرب سيءهذا خرب. الشيخوخة بسرعة
بواسطة التغيري؛ جيب ] حلّها[جيب ] األمور[حسناً، هذه . آثارها عندما ال ميكن تصور أي عالج هلا

 .إحداث التغيري يف هذه ااالت
 

  ترك اخلوف من العداوة واملعارضات، بشرط إحداث التغيري
 لرسوله – تعاىل –قال اهللا . حداث التغيري هو ألّا ختاف من العدو والعداواتحسناً، الشرط املهم إل

؛ جيب أال ختاف من الناس، جيب أال ختاف من ١٦}وتخشى الناس واللَّه أَحق أَنْ تخشاه{): ص(
. ارضفأي فعل إجيايب، أي عمل مهم قد يكون له عدد من املعارضني، واملعارض يع. كالم هذا وذاك

وإذا كانت . فاليوم، مع ظهور الفضاء اإللكتروين، غالباً ما يكون نوع املعارضة صدامياً وحاداً ومؤذياً
جيب أن يتجاهلوا العدو . ستحدث حركة مهمة وصحيحة ومتقنة وحمسوبة، جيب أن يتجاهلوا هؤالء

للعدو، إذ جيلسون أي حترك حيدث يف البالد حنو الصالح هناك جبهة واسعة ] مع[اخلارجي كذلك؛ 
براجمهم أم . ويفكرون باستمرار يف إحلاق الضربات، سواء يف جماالت األجهزة واملعدات أو الربامج



 

 

يشككون يف القرارات املهمة والصحيحة واملنطقية اليت تتخذ يف البالد، عرب الدعاية الواسعة اليت 
جيب أال . ائية اليت هي يف أيدي الصهاينةلديهم، فيضربوا ويدمروا بواسطة هذه اإلمرباطورية الدع

وأعتقد أن السبيل إىل ذلك هو حضور القوى الشابة؛ فمن ال . جيب أن نتحرك. ختافوا من هذا
حضور القوى الشابة على النحو ] بالطبع. [تكترث وال ختشى وتتحرك دون اعتبار هي القوى الشابة

ب وروحية الشباب، ومن حالة اإلقدام والشجاعة يعين االستفادة من فكر الشبا. الذي ذكرناه سابقاً
فشرطها هو جتنب . واحلركة اليت ينهض ا الشباب، ال مبعىن نفي حضور الذخائر من غري الشباب

 .هذا األمر
 

 ايار القوى العظمى وأفوهلا، بسبب الثقة باهللا
جبهة العدو كان االحتاد جزء من . حلسن احلظ، عندما تثق البالد باهللا، تصبح النتيجة كما ما ترون

أحد هذه األجزاء هو أمريكا اليت تشاهدون وضعها املضطرب . السوفييت الذي صار ذا الشكل
هذه . ما تشاهدونه اليوم يف املدن والواليات األمريكية هو انكشاف حقائق كانت تخفى دائماً. اليوم

حلمأة من قاع الربكة إىل سطحها، فعندما تصعد ا. إا انكشاف احلقائق] بل[ليست أشياء جديدة، 
 .فإا تظهر نفسها؛ هذه احلالة هي كذلك

مثالً أن يضع شرطي مبنتهى الربودة ركبته على عنق رجل ذي بشرة مسراء ويبقيها هكذا ويضغط 
 هو يتوسل إليه، ويستغيث به، وهذا جيلس عليه بربودة أعصاب ويضغط –عليها إىل أن يفارق احلياة 

إنه ليس شيئاً مستحدثاً؛ هذه ... الشرطة اآلخرون يشاهدون ذلك وال يفعلون شيئاً وبعض رجال –
لقد فعلوا الشيء نفسه . هذا ما كان يفعله األمريكيون يف أحناء العامل إىل اآلن. هي الطبيعة األمريكية

نفسه مع أفغانستان، وفعلوا الشيء نفسه مع العراق، وفعلوا الشيء نفسه مع سوريا، وفعلوا الشيء 
هذه هي أخالق أمريكا، وهذه هي طبيعة احلكومة . سابقاً مع عدد من دول العامل ومع فيتنام

ال «أو » دعونا نتنفس«: أن يهتف الناس اآلن. وهي تكشف عن نفسها اليوم ذا الشكل. األمريكية
سعة يف ، وهو صار اليوم شعار الشعب األمريكي يف الواليات واملظاهرات الوا»أستطيع أن أتنفّس

اليت دخلت إليها أمريكا ظلماً ] الدول[خمتلف املدن، يف الواقع هذا هو لسان حال مجيع شعوب 
 .[ما فعلت[وفعلت 

 
 فضيحة اجلهاز احلاكم األمريكي وحرج الشعب األمريكي



 

 

» كورونا«فتلك إدارم ملسألة . على أي حال، وبتوفيق من اهللا ولطفه، فُضح األمريكيون بتصرفام
 فضحتهم يف العامل، واليت ما زالت مستمرة حىت اآلن، رغم أم أصيبوا يف وقت متأخر عن عدد اليت

من البلدان، وكان بإمكام االستفادة من جتارب اآلخرين، وكان بإمكام أخذ االستعدادات 
ضحاياهم اليوم أعلى من ] عدد[الالزمة، فقد تسبب ضعف اإلدارة يف ذلك البلد يف أن يكون 

مل يتمكنوا من أن يديروا . مصائبهم كذلك أيضاً] وأن تكون[ا الدول األخرى بأضعاف، ضحاي
. وال ميكنهم أن يديروها بسبب خصائص هذا الفساد املوجود لدى اجلهاز احلاكم يف أمريكا] األزمة[

هذه هي حال إدارة الناس، والتصرف مع الناس، وهم ثرثارون أيضاً؛ يقتلون الناس جبرمية واضحة 
! ويف الوقت نفسه يثرثرون؛ يقولون حقوق اإلنسان. وعالنية، ويكشفون عن أنفسهم وال يعتذرون

 .[منطقهم[يبدو أن الرجل ذا البشرة السمراء الذي قتل هناك مل يكن إنساناً وليس له حقوق؛ هكذا 
عر  يش– لقد قلت ذلك من قبل، وأقوله اآلن أيضاً –على أي حال، أعتقد أن الشعب األمريكي 

ومن املهم حقاً أن يشعر الشعب األمريكي باحلرج من هذه احلكومة . باخلجل واإلحراج من حكومته
اإليرانيني املوجودين داخل بلدنا، أو بعض ] أي[ سواء يف بلدنا، –أيضاً األشخاص . احلالية يف أمريكا

 أيضاً أم لن يستطيعوا  الذين كان عملهم الدفاع عن أمريكا وجتميلها، أعتقد–اإليرانيني يف اخلارج 
 .رفع رؤوسهم بعد اآلن جراء ما آل إليه الوضع

 األحداث يف العامل يف مصلحة الشعب اإليراين، إن شاء اهللا، وأن يزيد من – تعاىل –أمتىن أن جيعل اهللا 
عزاء كفاءة اجلمهورية اإلسالمية يوماً بعد يوم، وأن حيشر الروح الطاهرة لإلمام العظيم ولشهدائنا األ

 .سليماين، مع األولياء، إن شاء اهللا] قاسم[ولشهيدنا األخري، الشهيد 
 والسالم عليكم ورمحة اهللا
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