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  حضور اجلمهورية اإلسالمية يف املنطقة يعزز استقرارها ويقوي أصدقائها
  طهران: املكان
  .م٨/١٠/٢٠١٢.   هـ٢٤/٥/١٤٤٢.  ش١٩/١٠/١٣٩٩: الزمان
  م١٩٧٨ذكرى ضة أهايل قم عام : املناسبة

  
  

، ألقى اإلمام اخلامنئي يوم اجلمعة ١٩٧٨يف أجواء الذكرى السنوية لنهضة أهايل قم عام 
ىل أنّ حضور اجلمهورية  كلمة متلفزة مباشرة، ويف كلمته أشار قائد الثورة اإلسالمية إ٨/١/٢٠٢١

اإلسالمية يف املنطقة يعزز استقرارها ويقوي أصدقائها عكس ما ينتجه حضور أمريكا والدول 
االستكبارية، مشرياً إىل أنّ أعداء إيران باتوا جمربين بعد إسقاط الطائرة األمريكية وضربة عني األسد 

 اإلمام اخلامنئي باللقاح اإليراين الذي صنعه على إجراء حسابات بشأن قرارام العسكرية، مثّ أشاد
  .اخلرباء اإليرانيون وقال أنه مدعاة فخر واعتزاز إيران

  
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، وال سيما بقية اهللا يف 

 .األرضني
لألسف، هذا هو وضع لقائنا السنوي هذا . اء واحلوزة العلمية العظيمةأقدم التحية إىل أهل قم األعز

العام، وأنا حمروم رؤيةَ الوجوه املستنرية لإلخوة القميني األعزاء، لكن هذا أيضاً واحد من صور 
ستمر، إن ] األزمة[هذه . احلياة فيها دهاليز كثرية، وجيب سلوك طريق احلياة. احلياة، وهلا تقلّبات

إنها مؤقتة، وإن شاء اهللا، سيصري . هللا، فهي مثل كل األحداث األخرى اليت كانت حلوة أو مرةشاء ا
 .طريق احلياة معبداً

احلمد هللا، والشكر للشعبني اإليراين والعراقي العزيزين على التحركات العفوية يف ذكرى الشهيد 
 »أبو مهدي«سليماين والشهيد 

، )١(»التاسع عشر من دي«احلدث املهم وامللحمة املهمة ليوم حديثي اليوم كلمات قليلة حول 
وبضع كلمات حول بعض قضايا اليوم اليت أثريت يف الرأي العام، لكن قبل أن أبدأ املوضوع 



 

 ٢ 

الرئيسي جيدر أن احلمد هللا وأشكر شعب بالدنا العزيز على احلركة امللحمية العظيمة هلم يف البالد، يف 
 .)٢(ليماينذكرى شهيدنا العزيز س

احلمد . يف احلركات العفوية للناس يف أحناء البالد مجيعاً» أبو مهدي«جتسد الشهيد سليماين والشهيد 
هللا، ذه احلركة الشعبية العظيمة، انبعثت روح جديدة يف جسد الوطن والشعب، بل مل يكن من 

مشاعر الناس وقلوم هذه احلركة جاءت بسبب . املمكن إنشاء هكذا حركة بأي توجيه أو أمر
 .وبصريم، والدوافع الصحيحة هلم

، »أبو مهدي«كما كان هناك جتمع كبري ورائع يف بغداد ومدن عراقية أخرى إلحياء ذكرى الشهيد 
خالص الشكر جلميع . القائد العراقي البارز، والشهيد سليماين، الضيف العزيز على الشعب العراقي

 .وا يف هذه املراسم هنا، ويف العراقاإلخوة واألخوات الذين شارك
جيدر أن أذكر أمساء الشهداء املرافقني للشهيد سليماين، ألن عظمة الشهيد سليماين جعلت أمساء 

، الشهيد )٥(، الشهيد طارمي )٤(، الشهيد مظفري نيا )٣(الشهيد بور جفري : هؤالء أقل ذكراً
» أبو مهدي«وكذلك رفقاء الشهيد العراقي . ، ومجيعهم من الشهداء العظيمي املقام)٦(زماين نيا 

 .الذين مل يتسن يل تذكّر أمسائهم
 الذين فقدوا أرواحهم خالل مراسم التشييع يف كرمان، )٧(أيضاً جيدر إحياء ذكرى الشهداء 

وكذلك يف حادث حتطم الطائرة املرير واملؤسف جداً يف طهران، الذي كان مأسوياً حقاً، كما أنه 
، أن جيعل هؤالء الشهداء، سواء شهداء - تعاىل –نتمىن، إن شاء اهللا . ولني يف البالدأحزن املسؤ

كرمان أو طهران، يف رمحته ولطفه، وأن يشمل أسرهم بالصرب والسلوان والسكينة والعناية وفضله 
 .بالطبع، على املسؤولني أيضاً واجبات ذكّرناهم ا. ومنه

. )٨()رض(كرى مبناسبة األربعني الستشهاد الشهيد فخري زادهكما أرى من الضروري إحياء الذ
أحدمها : فقدنا يف املدة األخرية شخصيتني علميتني عظيمتني. لقد كان شهيداً عظيماً وشخصية عظيمة

كلٌّ يف . كالمها من الشخصيات العلمية البارزة. )٩(الشهيد فخري زاده، واآلخر آية اهللا املصباح
وكالمها ترك إرثاً قيماً يف املؤسسة اليت كان يديرها، وهذا جيب أن . اصجماله اخلاص وعمله اخل

 .يستمر بقوة اهللا، وبأفضل حال
 

 » دي١٩انتفاضة «مسألتان يف 



 

 ٣ 

أحدمها أننا حباجة إىل : »التاسع عشر من دي«سأقول شيئني عن ... »التاسع عشر من دي«أما عن 
وصوما، واآلخر ضرورة أن » سع عشر من ديالتا«وحادثة » التاسع عشر من دي«حراسة ذكرى 

ومضموا، أي من الضروري والالزم علينا صون » التاسع عشر من دي«نصون حمتوى ملحمة 
احلدث نفسه وحراسته، ما يعين إبقاءه حياً، وكذلك محاية احملتوى هلذه امللحمة العظيمة وحراسته، 

 .وسوف أشرح السبب اآلن
 

 وصفها من نقاط أوج الشعب اإليراينب»  دي١٩«صون ذكرى  (١
. جيب أن نصون وحنرس تلك امللحمة نفسها، ألا من إحدى النقاط يف أوج حياة الشعب اإليراين

فهي اليت تظهر احليوية واملثابرة . جيب إبقاء نقاط األوج حيةً. الشعوب هلا نقاط أوج ونقاط حضيض
 ١٩«كان األمر كذلك يوم . هذه األوقات احلساسةللشعب، وإرادة الشعب وعزميته وبصريته يف 

فيجب أن تبقى نقطة األوج حية، ألا تعطي املعنوية جليل املستقبل، وألا مصدر للفخر . »دي
لذلك، ال ينبغي . هذه النقاط تسجل يف التاريخ وتضيء املستقبل جليل املستقبل. والعزة الوطنية

احلمد هللا، حىت يومنا، ظلّت هذه احلادثة حية ونشيطة، .  باهتةالسماح هلذه احلادثة نفسها بأن تصري
 .وينبغي أن تبقى كذلك

 
 ومنع التفسري اخلطأ هلا»  دي١٩«احملافظة على مضمون  (٢

ما مضمون هذه ... وأما حراسة مضمون هذه احلادثة، حسناً، فلكل حادث مضمون وحمتوى ومعىن
ملاذا حنرسه؟ ألن الرواة اخلونة واحملللني املغرضني . حراستهاحلادثة؟ جيب علينا معرفة هذا املضمون و

هذه احلالة . حياولون تغيري حمتوى األحداث العظيمة ملصلحتهم وملصلحة القوى الغاصبة يف العامل
الراوي املغرض يروي احلادثة بطريقة جتعل صورة تلك امللحمة تتبادر إىل : موجودة دوماً منذ الِقدم

اليوم، مع انتشار وسائل التواصل االجتماعي واإلمكانات اهلائلة .  املقصود منهاذهن املخاطب بعكس
والواسعة، من املمكن للقوى املغرضة واأليدي اخلائنة تغيري األحداث وتغيري مضموا ومغالطة 
 تفسريها وتضليل الرأي العام، خاصة لتغيري الرأي العام لألجيال املقبلة، وللذين مل يكونوا حاضرين يف
تلك احلادثة ومل يطّلعوا عليها من كثب أو مل يسمعوا ا يف الزمن القريب، ومن هم بعيدون من 

اليوم، إنّ من أهم املهمات ألجهزة التجسس اجللوس ورصد أحداث العامل، مثّ، ليس مباشرة . احلادث
بار لكن بلسان اآلخرين أو بأقالمهم، أو عن طريق مقاالت وحتليالت لألشخاص ذوي االعت
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يعكسون ما ورد يف احلادثة وفقاً ... املال، والتهديد، والتطميع: والشهرة، أو بالوسائل املتاحة لديهم
 .لتفسريهم املطلوب

يف الواقع، لقد مجع هذا الكتاب، ألن أشخاصاً خمتلفني . لقد قرأت يف املدة األخرية كتاباً كتبه أمريكي
 على )١٠(التجسسية » سي آي إي«رة وكالة يدور هذا الكتاب حول سيط. شاركوا يف تأليفه

يشرح كيف . هذا الكتاب هو يف األساس عن هذا املوضوع. الصحف واالت الرئيسية يف العامل
يف املقاالت والتحليالت والكتابات والبيانات ملؤلفني مشهورين، ويف بعض » سي آي إي«تدخلت 

لعام تفسريها اخلاص بدالً من التفسري احلقيقي األحيان يف االت املعتد ا، إذ لقّنت الرأي ا
يذكر جملة فرنسية . وسيطرت عليه، ليس يف الصحافة األمريكية فقط بل يف بلدان أخرى، يف أوروبا

قالوا هكذا، وكتبوا هكذا، ما يعين أن هذا العمل شائع . شهرية ويقول إم فعلوا تلك األشياء هناك
حتليلها املضلل وتفسريها » سي آي إي«واقع، وبذلك، تنقل وكالة يف ال. يف العامل اآلن، وهو موجود

 .هذا خطر موجود دائماً. اخلطأ للقضايا واألحداث إىل الرأي العام وتضلّله
 
 مقدمة النتفاضة عامة للشعب» دي ١٩«

 طبعاً . أن نكون حذرين حىت ال حيدث ذلك] ينبغي[، »التاسع عشر من دي«حسناً، يف ما خيص
يف قم، احلركة العظيمة اليت نفّذها »  دي١٩«جياز ما هو املضمون واحملتوى واملعىن حلركة سأقول بإ

إذا انتهت قضية قم يف مدينة قم نفسها وبقت حمصورة فيها، . الشعب واحلوزة العلمية باالشتراك
لقد كانوا : ميكن للمرء أن حيملها على أا حركة عاطفية سببها مثالً انفعاالت دينية وعابرة، فيقول

 !لقد ثاروا يف حادثة مث قُِمعت وانتهى األمر... أناساً شجعاناً
امتدت من قم . حادثة قم مل تنتِه ومل تقتصر على قم. قد يقولون ذلك، لكن حادثة قم مل تكن كذلك

. وأدت تدرجيياً إىل انتفاضة عامة... إىل تربيز، إىل يزد، إىل كرمان، إىل شرياز، إىل مشهد، إىل طهران
يف غضون مخسة أشهر أو ستة، حتولت . بدأت يف قم، بدأت من القميني، لكن احلادثة مل تنتِه يف قم

ما هذه احلادثة؟ بعد ذلك، . احلادثة إىل انتفاضة وطنية يف املدن مجيعها وتدرجيياً يف القرى؛ ثار اجلميع
رمبا فريدة من نوعها يف .. .على أساس هذه االنتفاضة، حدثت ثورة شعبية كبرية وفريدة يف التاريخ

 .بعض اجلوانب
 

 غضب الشعب على النظام الديكتاتوري الفاسد واملناهض للدين واألرستقراطي: » دي١٩«معىن 
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هذه ! كال. حسناً، من هذا املنظور، مل يعد من املمكن تبسيط حادثة قم وتفسريها بوصفها هيجاناً
؟ إا غضب »التاسع عشر من دي«فما معىن حادثة . احلادثة هلا معىن آخر، هلا عمق، هلا معىن أعمق

وقوة اعتراض من الشعب ضد النظام الديكتاتوري، التابع، الفاسد، املناهض للدين، األرستقراطي 
لقد تراكم استياء الناس وغضبهم مع مرور الوقت، ووجدوا دعماً فكرياً من دروس اإلمام . الطبقي

استطاعت هذه احلركة العظيمة خلق هذه . ر من قم والنجفوخطاباته وبياناته اليت كانت تنش
االنتفاضة العظيمة من هذا الغضب العام للناس املعتمدين على الدعم الفكري الذي يلقيه اإلمام دائماً 

 .وباستمرار، مثّ انعكس على يد الشباب املناضلني، خاصة طالب العلم يف أحناء البالد مجيعاً
 

 اجلانب الديين واجلانب املعادي ألمريكا: »ي د١٩«نقطتان مهمتان يف 
النقطة األوىل أنّ قائد هذه احلركة العامة . هناك نقطتان مهمتان جيب أخذمها باحلسبان ومها مصرييتان

دعا هذا . كان مرجع تقليد، عامل دين عظيم، شخصية بارزة، مبلّغاً ومروجاً ألسس املعرفة الدينية
، كانت دعوة ١٩٦٣منذ بداية النضال، عام . ين منذ اليوم األول للنضالالقائد العظيم الناس إىل الد

اإلمام تستند إىل مبادئ دينية، وإن كان يعترض أو يقترح عرضاً، فهو يعتمد على املبادئ الدينية يف 
فكانت حركة الناس دينية أساساً، ألا كانت بقيادة اإلمام، بتعليٍم وهدي وتوجيه . األحوال مجيعاً

هذه نقطة . كان اإلمام مرجع تقليد وعامل دين بارزاً، وعمله قائماً على مبادئ دينية منذ البداية. منه
 .مهمة جداً

 يف ذلك احلني -النقطة الثانية أنه قبل أسبوع تقريباً من انتفاضة أهايل قم، أعرب رئيس أمريكا 
د أعدوا له خطاباً يلقيه لق.  من طهران عن دعمه الكامل لنظام لوي، وحممد رضا- كارتر)جيمي(

 -  كَشف عنه الحقاً مستشاروه ومرافقوه -يف احلفل، ووضعوا ذلك اخلطاب يف جيبه، مث بدأ الكالم 
لذلك، كانت هذه احلركة يف قم معادية . وأخذ ميدح ويؤيد حممد رضا ونظام لوي بصورة كاملة

خلبيثة اليت دعمت النظام البهلوي لقد كانت خطوة ضد تلك القوى ا. ألمريكا، ومناهضة لالستكبار
يف الواقع، كان لالنتفاضة جانب . الديكتاتوري املناهض للدين والفاسد من أجل مصاحلها اخلاصة

 .ديين وآخر مناهض ألمريكا
 
 الضربة األوىل للفأس اإلبراهيمي على منت الصنم األمريكي العظيم» دي ١٩«
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بأا الضربة األوىل للفأس اإلبراهيمي على »  ديالتاسع عشر من«يف الواقع، ميكن وصف انتفاضة 
كانت هذه ضربة الفأس األوىل اليت وجهت إىل صنم أمريكا الكبري على يد أهايل . منت الصنم الكبري

ترون حالة الصنم العظيم اليوم، . قم، واستمرت بعد ذلك، وأنتم تشاهدون الوضع يف أمريكا اليوم
حقوق اإلنسان هي يف ! ذه فضيحة انتخابام، هذه حقوق اإلنسانترون أنّ هذه هي دميقراطيتهم، ه

قتل رجل ذي بشرة مسراء يف الشارع كل بضع ساعات، أو على األقل كل بضعة أيام، دون سبب، 
... إا قيمهم كما يكررون، القيم األمريكية، والقيم األمريكية! ودون جرم، وال تتم مالحقة القاتل

وهذا أيضاً اقتصادهم . حىت أصدقاؤهم يسخرون منها. ضحوكة العامل كلهاليوم صارت هذه القيم أ
إن االقتصاد األمريكي مشلول بكل معىن الكلمة، فهناك عشرات املاليني من املتعطّلني عن . املشلول

هذا أمر مهم بالطبع، لكن األكثر غرابة . هذا هو الوضع يف أمريكا اليوم. العمل واجلياع واملشردين
عض الناس ال تزال لديهم الِقبلة يف أمريكا، وال يزال لديهم أمل وحلم ا، بأمريكا مبثل هذه منه أن ب

 !احلالة
مل يكن السبب حصراً أن رئيس أمريكا قد جاء . حسنا، قلنا إن االنتفاضة العامة كانت معادية ألمريكا

لغضب الداخلي عند الناس، يف الواقع، كانت تنفيساً لالستياء وا%. ١٠٠بنسبة ] أيد الشاه[اآلن و
فقد كانت أمريكا متارس أنواع الضغط كافة على الشعب مخسة وعشرين عاماً عرب نظام لوي 

مل تكن نتيجةُ ذلك تقدماً لبالدنا، . االستبدادي والفاسد، الذي جعل إيران يف الواقع قاعدا الرئيسية
 الفقر االقتصادي والفقر العلمي والفساد بل على العكس، نتيجةُ الوجود األمريكي يف بالدنا كانت

يعتقد بعض الناس اآلن أننا إن تعاملنا مع أمريكا، . لقد خلقوا مثل هذا الوضع. واالحنطاط الثقايف
انظروا إىل ما قبل الثورة ! كال. وإذا تصاحلنا وصرنا أصدقاء، فإنّ الوضع يف البلد سيتحول إىل جنة

لدان اليت تتملّق ألمريكا، وانظروا إىل وضعهم، وضعهم انظروا إىل الب. وكيف كان الوضع
 .يف منطقتنا نفسها، ولن أمسيهم، فأنتم تعرفوم... االقتصادي والعلمي

يسعون إىل االستمرار بتلك اهليمنة . بالطبع، حىت بعد تلك الثورة العظيمة، مل تكف أمريكا يدها
أن يتساءل بعض . على إيران واملنطقة كلها] لب[اجلهنمية نفسها على بلدنا، ليس على بلدنا فقط، 

أمريكا، ألا استفادت هنا لسنوات . الناس ما الفرق بني أمريكا ودولة أوروبية، فهذا هو االختالف
عدة وظلت جالسة هنا، ترى نفسها قوة متفوقة وتسعى باستمرار إىل العودة إىل الوضع السابق، 

 .بالطبع، إن بعض احلكومات اخلائنة يف املنطقة تساعدها. ويقظاًوهذا ما جيعل الشعب اإليراين واعياً 
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 املصاحل األمريكية مرهونة باالضطراب يف املنطقة
وإىل حني أا مل . أمريكا ترى مصلحتها يف االضطراب يف املنطقة يف الظروف احلالية: أقول أيضاً

مصلحة أمريكا . ستقرار املنطقةتسيطر على املنطقة بالكامل، سيكون من مصلحتها قبل ذلك زعزعة ا
قال خبري مشهور . يعبرون عنه صراحة بأنفسهم. يقولون هذا بأنفسهم. يف غياب االستقرار يف املنطقة
، وهو خبري مشهور يف مركز األحباث هذا، ولو أمسيه، )١١(» إنتربرايز«يف مؤسسة أمريكية شهرية، 

صراحة إننا ال نريد االستقرار يف إيران والعراق قال ب. فهو معروف لكثري من الضالعني يف السياسة
ال نرغب يف االستقرار وال ... ليست إيران فقط، بل إيران والعراق وسوريا ولبنان. وسوريا ولبنان

نريده؛ إن القضية األساسية ليست اللزوم لزعزعة االستقرار يف هذه البلدان أو العكس، فذلك من 
. يف هذه البلدان، لكن كيفية زعزعة االستقرار هي القضيةجيب أن حيدث االضطراب : املسلّمات

فتنة «، وتارةً أخرى عرب »داعش«اآلن، تارةً ما ويف مكان ما عرب . كيف نصل إىل االضطراب
إم يسعون إىل زعزعة . يفعلون أشياء مثل هذه، واألشياء اليت تروا يف املنطقة... »٢٠٠٩

كال، بل .  أمريكي ويقول إن إيران تسبب االضطراب يف املنطقةاالستقرار يف املنطقة، مث يأيت مثرثر
أرادت أمريكا أن تزعزع االستقرار . نتسبب يف االستقرار، وإننا نقف ضد زعزعة أمريكا لالستقرار

الشيء نفسه الذي حدث يف . ٢٠٢١، وقد نزل عليهم البالء نفسه يف ٢٠٠٩يف إيران عام 
، عندما ذهب أشخاص إىل الكونغرس فاقتضى )١٢(ن أمس واشنطن يف هذه األيام، خاصة أول م

أرادوا أن يفعلوا ذلك يف إيران، أرادوا خلق الفوضى هنا، أرادوا أن . ريب أعضائه عرب ممرات سرية
، ٢٠٠٩هنا يف ] إىل الفوضى[كانوا يسعون .  مل يوفقهم لذلك- تعاىل –يشعلوا حرباً أهلية، واهللا 

 .٢٠٢١ليهم البالء نفسه يف  ع- تعاىل –وقد جلب اهللا 
 

حضارةٌ إسالمية جديدة هدفُنا النهائي 
عشرات املرات ] نرى[حىت يومنا، »  دي١٩«بالطبع، عندما ننظر إىل مسار حركة البلد والثورة من 

 كيف – ميكن أن نقول مئات املرات، لكن ال أريد استخدام كلمات كبرية جداً -على األقل 
مل نكن جمهزين يف ذلك . سق والصالبة والعمق والنضج واخلربة، وصار جمهزاًاكتسب بلدنا القوام املت

لقد . حنن اليوم جمهزون بصورة كبرية، جمهزون فكرياً وعملياً وسياسياً وعسكرياً، حبمد هللا. اليوم
جيلٌ . هذا هدفنا النهائي. اهلدف هو إنشاء حضارة إسالمية جديدة. تغلبنا على كثري من العقبات
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احد قد ال يصل إىل هذا اهلدف، لكن هذا الطريق سيستمر، وإن شاء اهللا، ستصل األجيال املقبلة إىل و
 .هذا اهلدف

علينا التغلب على املطبات اليت يضعها املهيمنون يف طريقنا، والسياسات اخلبيثة اليت حييكوا ضد 
هذا . ستدالل وهذه الفلسفةموقفنا ضد احلكومة األمريكية ينطلق من هذا الفكر وهذا اال. بلدنا

 .» دي١٩«حديثي حول 
 

 حتديات مهمة بني إيران وجبهة االستكبار
من القضايا املتكررة يف املواجهة بني اجلمهورية اإلسالمية وجبهة : يف ما خيص بعض القضايا الساخنة

مي إليران، وأيضاً االستكبار اليت تقودها أمريكا األوىل مسألة احلظر، واألخرى قضية احلضور اإلقلي
وهذا ... القدرة الدفاعية والقدرة الصاروخية اإليرانية، فيقولون دائماً أمراً ما، وكالماً ما، وتذمراً ما

 .اجلانب يرد عليهم بإجابة ما
طبعاً عناصرنا الداخلية واملسؤولون يف الداخل قد ردوا على جبهة االستكبار يف القضايا الثالث، 

لقد ردوا عليهم، لكنين ... سواء أكانوا مسؤولينا العسكريني أم وزارة اخلارجية أم شعاراتنا الشعبية
 .اآلن سأقول الكالم الفصلَ والنهائي يف هذا الصدد

 
 بيثاحلظر الغادر واخل -١

أما يف احلظر، فجبهة الغرب وأعداؤنا ملزمون بوضع حد هلذه احلركة اخلبيثة، أي احلظر على الشعب 
إا حركة غادرة وخبيثة، وهذا عداء كبري ال . رفع احلظر كلّه: هذا واجبهم. اإليراين، ووقفها فوراً

هم ] لكن[مية أو احلكومة فقط ليس عداًء مع نظام اجلمهورية اإلسال. طائل منه مع الشعب اإليراين
جيب عليهم : بالطبع، قلت مرات عدة وأكرر. واجبهم رفع احلظر سريعاً. يعادون الشعب اإليراين

. رفع احلظر، وحنن أيضاً علينا تنظيم اقتصادنا وختطيطه بطريقة ميكننا ا إدارة البالد جيداً رغم احلظر
 .رى اآلن، وسوف أكرره مرة أخ)١٣(لقد كررت هذا مرات 

طبعاً لقد صار غري فعال تدرجيياً، هذا يعين أنه صار شكلياً، لكن ... لنفترض أن احلظر لن يرفع
لنفترض اآلن أن احلظر سيبقى، جيب أن خنطط اقتصاد البلد بطريقة ال نواجه فيها مشكالت يف 

ن أيضاً؛ اخلرباء هذا ممك. االقتصاد مع وجود احلظر أو إلغائه، ومع أالعيب األعداء االقتصادية
هذا أمر ممكن، القدرات : يقولون... احلريصني يقولون هذا. يقولون هذا، ولست أنا من يقوله
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 )١٤(» االقتصاد املقاوم«وقد أبلغنا هذا بصفته سياسات عامة، وهي سياسة . الداخلية كبرية جداً
افعلوا : أما قوهلم.  هو هذايف قضية احلظر] اجلواب احلاسم[إذن، . اليت جيب متابعتها بقوة وجدية

. كذا وال تفعلوا كذا، فهو كالم فارغ؛ احلظر خيانة وجرمية حبق الشعب اإليراين وال بد من إزالتها
 .هذه مسألة

 
 حضور إيران الباعث على االستقرار -٢

اإلسالمية نظام اجلمهورية . يف ما خيص حضورنا يف املنطقة، يقولون دائماً ملاذا توجد إيران يف املنطقة
حضورنا يعين تعزيز أصدقاءنا . هذا واجبنا. ملزم بالتصرف بطريقة تعزز أصدقاءه وحلفاءه يف املنطقة

جيب علينا ألّا نفعل عمالً يؤدي إىل تضعيف األصدقاء واألوفياء للجمهورية اإلسالمية يف . وحلفاءنا
ت أن حضور اجلمهورية اإلسالمية ثب. وهو باعث على االستقرار. حضورنا على هذا النحو. املنطقة

... يف العراق وقضايا خمتلفة يف سوريا وما شابه» داعش«يزيل ما يسبب فقدان االستقرار، مثل قضية 
لذلك، هذا احلضور يف . األشخاص املعنيون يدركون هذا األمر. ال أريد التطرق إىل هذه التفاصيل

 .املنطقة حمسوم، وجيب أن يكون، وسيبقى
 

 ة القدرة الدفاعية والصاروخية اإليرانيةمسأل -٣
أما يف القدرة الدفاعية، فال جيوز لنظام اجلمهورية اإلسالمية أن يكون الوضع الدفاعي للبلد على حنٍو 
يأيت فيه شخص عدمي القيمة مثل صدام حسني ويكون قادراً على قصف طهران وإطالق الصواريخ 

هذا قد .  قادراً على فعل شيء)آنذاك(ها ومل يكن النظام يف مسائ» ٢٥-ميغ«وأن حتلّق طائراته 
األوروبيون » السادة« هؤالء - كانت إما تستهدف بالصواريخ العراقية . يف مدينة طهران هنا. حدث

الصاروخية حىت تصل صوارخيه من بغداد إىل طهران ] صدام[أنفسهم عملوا على تعزيز قدرات 
اليت تقصف من ارتفاع عاٍل ومل نتمكّن من فعل أي شيء؛ مل » ٢٥- ميغ« أو بطائرات - وبقية املدن 

حنن مل نبقيها على هذا . ال جيوز للنظام اإلسالمي أن يبقي البلد على هذا النحو. تكن لدينا إمكانات
عندما . اليوم، قدراتنا الدفاعية جتعل أعداءنا يأخذون هذه القدرات باحلسبان. النحو، بتوفيق إهلي

جلمهورية اإلسالمية من إسقاط الطائرة األمريكية اليت دخلت األجواء اإليرانية، أو يتمكن صاروخ ا
 ذه الطريقة، سيكون العدو مجرباً )١٥(» عني األسد«تتمكن الصواريخ اإليرانية من ضرب قاعدة 

لبالد جيب ألّا نترك ا. على أن يأخذ قوة هذا البلد وقدراته يف حساباته اخلاصة وقراراته العسكرية
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ال ينبغي أن جنعل العدو جيرؤ علينا وأال نكون قادرين على أن نفعل . هذا واجبنا. دون قدرات دفاعية
 .شيئاً يف مواجهته

 
 نقاط حول االتفاق النووي وتقليص التزامات اجلمهورية اإلسالمية

الفضاء هناك قضية أخرى تتكرر اليوم كثرياً على لسان املسؤولني والشعب والسياسيني ويف 
االفتراضي وغري االفتراضي، وهي قضية االتفاق النووي وااللتزامات اليت أعلنتها اجلمهورية 

وتنفيذ % ٢٠اإلسالمية ووضع بعض هذه االلتزامات جانباً، والبدء أخرياً يف التخصيب بنسبة 
شري إىل نقطتني أو أود أن أ. هذه إحدى النقاشات اليت جيري التداول ا اليوم. احلكومة قرار الربملان

  .ثالٍث حول قضية االتفاق النووي
 

 عودة أمريكا إىل االتفاق-١
يثريون مسألة هل على أمريكا أن تعود إىل االتفاق النووي أم ال؟ اجلمهورية اإلسالمية : النقطة األوىل

ضيتنا عودة أمريكا أو عدمها ليست ق. ليس لديها إصرار وال هي مستعجلةٌ لعودة أمريكا إىل االتفاق
هذا حق مغتصب . جيب رفع احلظر. فاملطلب املنطقي والعقالين للمطالبة به هو رفع احلظر. أصالً

لشعبنا، وواجب عليهم أن يؤدوا حق الشعب اإليراين، سواء أمريكا أو أوروبا الذين هم معلّقون 
طبعاً موضوع . ىنإنْ رفع احلظر، تصري عودة أمريكا إىل االتفاق ذات مع. بأمريكا وتابعون هلا

اخلسائر، وهو أحد مطالبنا، ستجري متابعته يف املراحل املقبلة، لكن بال رفٍع للحظر، قد تكون عودة 
وطبعاً، . قد تكون مضرةٌ بنا] بل[أمريكا إىل االتفاق النووي مضرة بالبلد، فهي ليست من مصلحتنا، 

ضي قُدماً والعمل على هذه القضايا بدقّة طلبت من املسؤولني يف السلطتني التنفيذية والتشريعية امل
  .واملراعاة الكاملة للضوابط

 
 القرار الصائب يف إلغاء االلتزامات -٢

واحلكومة إلغاَء جزء من التزامات االتفاق النووي » جملس الشورى اإلسالمي«إنّ قرار : املسألة الثانية
طرف اآلخر بالتزاماته مجيعاً يف االتفاق، عندما ال يفي ال. قرار صائب ومنطقي وعقالين متاماً ومقبول

لذلك، منذ مدة، ألغوا تدرجيياً بعض التزامام، . ال معىن أن تفي اجلمهورية اإلسالمية بالتزاماا مجيعاً
بطبيعة احلال، إذا عادوا إىل التزامام، سنعود إىل التزاماتنا، . وقبل مدة قصرية، ألغوا التزامات أخرى

جيب أن يكون االلتزام مقابل : كما قلت منذ طُرحت مسألة االتفاق. البدايةوقد قلت هذا من 
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. كل ما يتوجب علينا فعله ينبغي على الطرف املقابل أن يعمل مقابله. االلتزام وعملهم مقابل عملنا
 .هذا ما مل حيدث يف البداية لكن جيب أن حيدث اآلن

 
 فراد اربنياالستفادة من املبادرة وحيوية الشباب مع خربة األ

مسألة أخرى ال ضري من أن أطرحها، ولقد دونتها هنا، هي أنين مسعت سؤاالً، وقد قلت ذات مرة يف 
 بثّ يف املدة األخرية على ما يبدو، إنه ينبغي أن تأيت حكومة فتية وذات ج )١٦(برنامج تلفزيوين 

 .ملُجربنيمتدين، وقد قلت ذات مرة إنه ال مصلحة يف االستفادة من ا
ال، هاتان تنسجمان مع بعضهما بعضاً، : أقول. وكيف ذلك؟ هاتان ال تنسجمان معاً: قال بعضهم

أنا أؤمن باالعتماد على قوايت الشابة، ولدي إميان راسخ ! التفتوا. وال تتنافيان مع بعضهما بعضاً
ق بالقوى الشابة أنه أوالً يف معىن الوثو. بذلك، وهو ال خيص اليوم، فقد كنت أؤمن بذلك منذ الِقدم

ثانياً ينبغي الترحيب . بعض اإلدارات املهمة يف البالد جيب االستفادة من الشباب والوثوق م
أحياناً يذهب الشاب إىل كل مكان، . باملبادرات اليت يتخذوا وحركتهم وطول باهلم ونشاط عملهم

لينا، مث عندما حنوله إىل اخلبري، يؤكد ويقول إنه ويقترح شيئاً مهماً ميكنه فعله وال جييبونه، فيأيت إ
حسناً، أعتقد أن على البالد االستفادة القصوى . هذا عمل مهم وميكن هلذا الشخص أداؤه. صحيح

هؤالء أبناؤنا، وهم أبناء البلد . من املبادرات الشبابية ونشاط الشباب وروح العمل والتحفز عندهم
. يف الوقت نفسه] النقطة املقصودة[هذه هي مسألة اإلدارات، وهي . موله احلق يف االستفادة منه

لكن عندما نقول إنه جيب االستفادة منهم يف اإلدارات، ال يعين هذا أننا جيب أن نتخلى متاماً عن 
يقتضي األمر يف مكان ما اإلدارة للشاب، ويف مكان آخر اإلدارة لشخص جمرب ! ال. اجليل السابق

 .وذي خربة عملية
قال بعضهم إن اإلمام يف طهران قد عين إمام مجعة . نفسه منذ بداية الثورة] املبدأ[لقد كان هذا هو 

حسناً، نعم، يف الوقت نفسه أيضاً، يف كرمانشاه، عينوا إمام ! يف األربعني، وقد كان أنا، هذا العبد
من العلماء الكبار، عينوا . ..، ويف يزد وشرياز ومشهد وتربيز وما إىل ذلك)١٧(مجعة يبلغ الثمانني

يف بداية الثورة، وضع اإلمام اجلليل على رأس . رجاالً يبلغون حنو السبعني، فاألمر خمتلف مبا يقتضيه
، ووضع على رأس القوات الربية يف اجليش رجالً يبلغ )١٨(شاباً مل يتجاوز الثالثني » حرس الثورة«

يف مكان ما، يتطلب األمر مديراً شاباً . على ذلك النحوفاالقتضاءات كانت . )١٩(ستني عاماً تقريباً 
 .على رأس العمل، ويف مكان آخر مديراً مجرباً
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سوف . يف ما بعد، إن شاء اهللا، قريباً من االنتخابات... اآلن، سأحتدث عن احلكومة الفتية املتدينة
استفيدوا من املُجربني، :  قلناأحتدث، أي لدي كلمات أقوهلا الحقاً، لكن أن يخيل لبعضهم أننا إن

بالطبع، جتدر اإلشارة إىل أن بعض . هذا ال يتناىف! كال. فهذا يتعارض مع االستفادة من الشباب
] لكن[األشخاص يف منتصف العمر هم مثل الشباب، فقد كان الشهيد سليماين يف الستني تقريباً، 

طبعاً، . مثل الشباب، ومل خيَف من شيءرأيتم كيف يتنقل يف اجلبال والسهول والصحراء وكل مكان 
ما أعرفه أكثر من . ال يعرف الناس كثرياً عن نشاطاته وأعماله، ما شوهد على شاشات التلفاز فقط

 ساعة، يكون يف بلد ما ويعمل مبثابرة لدرجة أن املرء يتعب ٢٤يف بعض األحيان، خالل . ذلك بكثري
هناك من هم على هذا النحو . ٣٦ ساعة أو ٢٤ي متّ يف من قراءة مقدار اجلهد املبذول والتنقل الذ

 .أيضاً
 

  »كورونا«بعض النقاط حول 
 

 اللّقاح املصنوع يف إيران مبعثٌ للفخر واالعتزاز    -١
» كورونا«املُعد لـ] اإليراين[أوالً إن اللّقاح . الذي سنكرره» كورونا«املوضوع األخري هو موضوع 

بالطبع، يسريون حنو صناعة . إنه فخر للبلد. هذا اعتزاز ألي بلد. افال تنكروا هذ. أمر يدعو للفخر
. فال حتاولوا إنكار هذا. اللّقاح بطرق خمتلفة، وقد وصل إىل مرحلة االختبار على البشر وكان ناجحاً

عندما صنع شبابنا أجهزة الطرد . هناك بعض من يرون أن إجناز أي عمل عظيم يف البالد مستبعد
ية هذه، وقد ذكرا وأشرت إليها مرات عدة يف خطابايت، كتب يل بعض هؤالء الكبار املركزي النوو

كانوا . ال تنخدعوا ؤالء، فهم ال يستطيعون فعل شيء كهذا! سيدي: يف اال العلمي رسالة تقول
ينطبق الشيء نفسه . ينكرون ذلك، ويقولون إنه ال ميكن فعله، لكنكم رأيتم ما حدث وإىل أين وصل

 وهؤالء الشباب األعزاء، احلمد )٢٠(عندما استطاع املرحوم كاظمي . ى مسألة اخلاليا اجلذعيةعل
هللا، الذين ما زالوا حىت اليوم، إنتاج اخلاليا اجلذعية، وهو عمل عظيم جداً ضمن القضايا البيولوجية 

 ال أتذكر اآلن - البشرية، فوراً أيضاً صار يرسل إلينا عدد من األشخاص برقيات أو يكتبون رسائل 
ال تصدق هذا كثرياً، وهذا : جاء بعضهم إىل هنا وقالوا يل.  ألّا تصدقوا كثرياً- هل كانت رسائل 

. لقد كان معتداً به وصدقناه وكان ذلك صحيحاً آنذاك، مث تطور عشرة أضعاف! كال. ليس معتداً به
لبشر، وإن شاء اهللا، سيصنعون أفضله لقد صنعوا هذا اللّقاح وجرب على ا. إنه الشيء نفسه اآلن
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وأكمله أيضاً، أي سيكون أكثر اكتماالً يوماً بعد يوم، وقد جنح حىت اآلن، وبعد هذا، إن شاء اهللا، 
أشكر مجيع املعنيني وزارة الصحة . هذه أول نقطة تدلّ على أن هذا مصدر فخر. سيكون ناجحاً

  .وغريهم ممن شاركوا يف إنتاج اللّقاح
 

 لّقاحات األمريكية والربيطانية والفرنسيةمنع ال -٢
هي أن اللّقاحات األمريكية والربيطانية غري مسموح دخوهلا إىل » كورونا«النقطة الثانية خبصوص 

لو كان بإمكان األمريكيني إنتاج اللّقاح، . لقد قلت هذا للمسؤولني، وأقول ذلك للعموم اآلن. البالد
 ساعة، كان لديهم أربعة آالف ٢٤قبل أيام قليلة، يف غضون . يف بلدهم» كورونا«ما حدثت كارثة 

اخلاص م قادراً على صنع » فايزر«إذا كانوا يعرفون كيف يصنعون لقاحاً، وإذا كان مصنع . ضحية
لقاح، ملاذا يريدون إعطاءه لنا؟ بل ينبغي أن يستهلكوه بأنفسهم حىت ال يكون لديهم هذا القدر من 

ال أعرف، ... لذلك، ال ثقة م؛ أنا حقاً ال أثق. نفسه ينطبق على بريطانياالشيء . القتلى واملوتى
] غري مسموح اللّقاحات[لذلك . أحياناً يريدون جتربة اللّقاح على دول أخرى، ملعرفة هل يعمل أم ال

. )٢١(بالطبع، لست متفائالً بشأن فرنسا، ألن لديهم سابقة يف الدم امللوث . من أمريكا وبريطانيا
  . ال مشكلة- على أن يكون مكاناً مطمئناً –بعاً، إذا أرادوا احلصول على لقاح من أماكن أخرى ط
 

 االستمرار باإلجراءات الصحية -٣
اآلن اخنفض عدد الضحايا . هي أن املراعاة الشعبية جيب أن تستمر» كورونا«النقطة الثالثة بشأن 

لكن . إنه كثري. خص أو أكثر، يف اليوم، ليس شيئاً قليالًمئة، أو مئة ش. بالطبع إنه ما زال كثرياً. قليالً
استمروا يف ! كال. قلّ عن ذي قبل، جيب ألّا يعتقد الناس أنّ املشكلة قد حلّت وانتهت] ألنه[اآلن 

  .املراعاة، وعلى مسؤويل الدولة الذين هم مسؤولون عن هذا األمر متابعة واجبام
 

 االستفادة من اخلربات اجلديدة -٤
هي أن بعض األشخاص لديهم جتارب جيدة يف هذا اال وصنعوا » كورونا«لنقطة الرابعة حول ا

دواًء، وجربوا هذا الدواء يف مكان ما حتت إشراف املسؤولني، ومت اعتماده وثبتت فعاليته، فال 
قصد طبعاً ال أ. قد يكون هناك كثري من األشخاص من حولكم يفعلون شيئاً جديداً. تعارضوا هؤالء
 .لكن تأكّدوا من صحة تلك االدعاءات! كال. قبول أي ادعاء
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 التفاؤل باملستقبل والنجاح يف ااالت االقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية
الكلمة األخرية لشعبنا العزيز وشعب قم العزيز واحلوزة العلمية املعظّمة هي أنّ الشعب اإليراين 

 ن واحلضور يف الوقت استطاع يف األمس أن يقومذه الثورة العظيمة يف ظل الوحدة والعزم والتدي
واليوم، هذا . استطاع القيام ذا العمل العظيم الذي غير جمرى تاريخ العامل والبشر. املناسب والنضال

الشعب ذاته، بالقدرات نفسها واملزيد من اخلربة، ومع اإلمكانات املتوافرة، حاضر بأضعاف، وميكنه 
ميكن هلذا الشعب أن يكون موفّقاً يف اال االقتصادي، ويف جمال اإلنتاج . تغلب على العقبات كافةال

 .والقيمة النقدية، ويف الشؤون الثقافية والسياسية والعسكرية وما شابه
والسالم .  أن يضاعف فضله ولطفه على هذا الشعب يوماً بعد يوم، إن شاء اهللا-  تعاىل –أسأل اهللا 

.  الذي كان عونه دائماً سنداً لنا-  أرواحنا فداه - ويلّ اهللا األعظم، بقية اهللا، احلجة ابن احلسن على
 .وسالم اهللا ورمحته على روح اإلمام العظيم املطهرة واملباركة، والذي فتح لنا هذا الطريق

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ـــــــــــــــ 

 .» دي١٩انتفاضة «، املشهورة بـ٩/١/١٩٧٨انتفاضة أهايل مدينة قم يف  -١
 إثر )»حرس الثورة اإلسالمية«يف قوات » فيلق القدس«قائد (استشهد الفريق قاسم سليماين  -٢

أبو « برفقة الشهيد )٣/١/٢٠٢٠(هجوم طائرة مسيرة أمريكية على مطار بغداد فجر اجلمعة 
 .مثانية آخرين من املرافقني هلما و)العراقي» احلشد الشعيب«القائد يف (املهندس » مهدي

 .)املساعد اخلاص للشهيد سليماين(الشهيد حسني بور جعفري  -٣
 .)مرافق الشهيد سليماين(الشهيد شهرود مظفري نيا  -٤
 .)مرافق الشهيد سليماين(الشهيد هادي طارمي نيا  -٥

 .)مرافق الشهيد سليماين(الشهيد وحيد زماين نيا   -٦
ع جثمان الشهيد قاسم سليماين ودفنه يف مقربة شهداء كرمان، استشهد عدد خالل مراسم تشيي -٧

كما أصيبت طائرة ركاب أوكرانية متجهة من طهران إىل كييف . من املواطنني وسط ازدحام احلشود
 . بواسطة الدفاع اجلوي الداخلي، ما أدى إىل استشهاد ركاا مجيعا٨/١/٢٠٢٠ًباخلطأ يف 

 يف ٢٧/١١/٢٠٢٠زاده العامل النووي والدفاعي الذي استشهد باغتيال يف الشهيد حمسن فخري  -٨
 .منطقة آبسرد يف دماوند
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مؤسسة اإلمام اخلميين «ورئيس » جملس خرباء القيادة«عضو (آية اهللا حممد تقي مصباح يزدي  -٩
 ).»التعليمية والبحثية

 .(CIA) وكالة املخابرات املركزية األمريكية -١٠
١١- American Enterprise Institute. 

اقتحام املئات من أنصار دونالد ترامب مبىن الكونغرس األمريكي واحتالله لساعات، ما أدى  -١٢
 .إىل اشتباكات عنيفة مع القوات العسكرية واألمنية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على األقل

 .)٢٤/١١/٢٠٢٠(» الس األعلى للتنسيق االقتصادي«من كلمته يف لقاء أعضاء  -١٣
 .)١٨/٢/٢٠١٤(» االقتصاد املقاوم«إبالغية السياسات العامة  -١٤
» حرس الثورة«، ويف عملية أطلق عليها اسم الشهيد سليماين، استهدف ٨/١/٢٠٢٠يف  -١٥

وجاءت العملية رداً على العمل اإلرهايب . بصواريخ باليستية» عني األسد«القاعدة األمريكية يف 
 .لشهيد سليمايناألمريكي، اغتيال ا

 .»غري رمسي«برنامج وثائقي حتت عنوان  -١٦
 .آية اهللا عطاء اهللا أشريف إصفهاين -١٧
 .اللواء حمسن رضائي -١٨
 .أمري قاسم علي ظهري جناد -١٩
 .)التحقيقية» رويان«الرئيس األسبق ملؤسسة (سعيد كاظمي آشتياين  -٢٠
 الفرنسي خمثرات الدم امللوثة بفريوس نقص املناعة »إنستيتو مريو«يف الثمانينيات، صدر معهد  -٢١

ونتيجة الستخدام هذا الدم أصيب عدد كبري من مرضى اهليموفيليا .  إىل إيران)اإليدز(البشرية 
 .بالفريوس وفقدوا حيام


