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  حركة املقاومة يف بلدان املنطقة يف تنام
   طهران:املكان

  أهايل مدينة تربيز :احلضور
   من٢٩ذكرى انتفاضة  :سبةااملن

  .م١٧/٢/٢٠٢٢  . هـ١٥/٧/١٤٤٣  . ش٢٨/١١/١٤٠٠ :الزمان
  
  

 مع أهايل مدينة تربيز مبناسبة ذكرى ١٧/٢/٢٠٢٢كلمة اإلمام اخلامنئي يف اللقاء املتلفز بتاريخ 
 من حيث أشار مساحته إىل أنّ حركة املقاومة يف دول املنطقة يف تناٍم وأنّ أبهة أمريكا ٢٩انتفاضة 

واالستكبار انكسرت وصارت الشعوب جريئة وانطلقت ألسنتها ضد أمريكا، الفتاً إىل ضرورة 
 ،ك يف النقطة املقابلة حلركة العدوة التحرة حية أنّ الثورة اإلسالميكما اعترب قائد الثورة اإلسالمي

 .وولّادة وهذا هو السبب يف عداء جبهة االستكبار هلا
 

 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين، ولعنة اهللا على 

 .أعدائهم أمجعني
 

 ممكناً أن نشعر بأنفاسكم الدافئة أيها األعزاء التربيزيون واألذربيجانيون كما يف السنوات ليته كان
نتمىن أن يوفقكم اهللا . مل نتمكن من لقائكم من كثب هذا العام أيضاً! يف هذه احلسينية] هنا[املاضية 

 تربيز على مر الزمان املتعايل ويساعدكم ويواصل التفضالت اليت من ا على أهايل أذربيجان وأهايل
، وهو )١٨/٢/١٩٧٨ (١٩٥٦هذا اللقاء مبناسبة التاسع والعشرين من شهر من عام . بأفضل حنو

 ٢٩«. لقاؤنا السنوي معكم، وهذا اليوم هو يف احلقيقة يوم تألّق تربيز يف تاريخ الثورة اإلسالمية
 .تاريخ ثورتناهو يوم ذاخر باالفتخار ومبعث على تألق تربيز على مر « من

 
 يف النصف من شهر رجب توصية للشباب بتقوية بنيتهم الروحية واغتنام األعمال العبادية

  



 

 ٢ 

، ألنّ اليوم هو النصف من » من٢٩«قبل الدخول يف احلديث عن مناسبة إحياء هذا اليوم وذكرى 
 وأعزاءنا حيتاجون إىل شهر رجب ويوم عمٍل وعبادة وتضرع، أرى من املناسب أن أقول إنّ شبابنا

الشباب جيذبون عوامل الروحانية على حنو أكرب . تقوية البنية الروحية، ومجيعنا حنتاج إىل ذلك
قد يؤدي أعمالَ اليوم شخص مثلي، لكن عندما يؤديها الشاب يكون الفيض الذي ينتهله . وأفضل

هذه هي ميزة . أمثايل، أنا الذليل إىل اهللاواالنتفاع الذي ينتفعه أكثر بكثري من الفيض الذي ينتهله 
أوصي الشباب باغتنام فرصة شهر رجب، وأن يغتنموا فرصة اليوم الذي هو النصف من . الشباب

طبعاً ربطوا أعمال اليوم بثالثة أيام من الصوم، لكن يمكن أداء أعمال أم داوود دون . شهر رجب
العالقة مع اهللا تضفي الربكة على حياتكم، وتضفي الربكة هذه . الصوم وبقصد رجاء املطلوبية أيضاً

 .على البالد أيضاً، وتضفي على مستقبل الثورة بالربكة أيضاً
 

 يف استمرار النضال وانتصار الثّورة اإلسالمية مدعاة لشكر اهللا بسبب تأثريها»  من٢٩«حركة 
 

حديثي . لنسبة إىل تربيز وإلينا مجيعاًهو يوم شكر با»  من٢٩«، فأوالً إن » من٢٩«أما بشأن 
يوم للشكر، ملاذا للشكر؟ ألن احلادثة اليت . يتعلّق ذه املقولة، وسوف أوافيكم به اآلن، إن شاء اهللا

وهذه احلادثة أدت إىل أن تؤيت الثورة . جرت يف تربيز يف مثل هذا اليوم أدت إىل أن تؤيت الثورة مثارها
. يف تربيز»  من٢٩«هذه كانت ميزة . دانية والسياسة السابقة للثورة مثارهاوالفعاليات واجلهود املي

ملاذا؟ ألن هذه احلركة كانت إبداعية، فقد كانت حركة مهمة وعلّمت وأظهرت للجميع استمرار 
، فإن سنة إقامة » من٢٩«لو مل تؤد تربيز تلك احلركة العظيمة يف . يف قم»  دي١٩«انتفاضة 
عندما أُقيمت .  واستمرار النضال لدى الشعب اإليراين مل تكن لتنطلق وتصري رائجةاألربعينية

انطلقت هذه . أمنوذجاً] احلركة[األربعينية لشهداء قم يف تربيز بابتكار من التربيزيني، صارت هذه 
 وقادت -  يزد وكرمان ومدن حمافظة فارس ومناطق أخرى خمتلفة –احلركة يف مدن أخرى خمتلفة 

انتصار هذه الثورة كان بسبب .  إىل ميدان النضال والثورة، وهذا ما أدى إىل انتصار الثورةالناس
مل تنتصر هذه الثورة ال بالبندقية وال باملتاجرة السياسية . حضور الناس يف الساحة وامليدان والشارع

حلركات، حضور الناس كان بسبب هذه ا. انتصرت حبضور الناس. وال باملصاحل احلزبية الضيقة
لذلك، جيب علينا مجيعاً، مبن يف ذلك أنتم، . وكانت بداية هذه احلركات قد نشأت وابتكرت يف تربيز



 

 ٣ 

أيها التربيزيون األعزاء، أن نشكر اهللا على أن حركتكم هذه نالت الربكة وأدت إىل إتيان الثورة 
 .مثارها

 
 خريةأذربيجان؛ رائدة الوحدة والصمود الوطنيين يف القرون األ

 
مرت أذربيجان بأحداث خمتلفة، وعلى مر التاريخ، منذ ]. مهم[هو حدثٌ »  من٢٩«حسناً إن يوم 

 كانت - طبعاً ما ميكننا قوله جبزم، منذ ثالثة قرون أو أربعة إىل اآلن - بضعة قرون إىل اآلن 
ة يف تشكيل احتاد أذربيجان رائدة الوحدة والصمود الوطنيني، أي كانت أذربيجان وتربيز نقطة أساسي

هذا ما يصنع . الشعب اإليراين، ومركزاً مهماً لتعليم صمود الشعب اإليراين جتاه خمتلف األحداث
 .افتخارات هلذه املدينة وهذه احملافظة، وهو بالطبع افتخار عظيم هلما

 
 من مزايا أهايل حمافظة أذربيجان وافتخارام) ع(حمبة أهل البيت 

 
) ع(ظيمة ألذربيجان، اليت من اجليد أيضاً ذكرها، هي أن راية احملبة ألهل البيت إن إحدى املزايا الع

كانت دائماً يف أيدي أهايل أذربيجان، ففي القرون القليلة املاضية اليت ذكرا، مل تنكف هذه الراية 
رى الشيء نفسه موجود يف عدد من املدن األخ. اليت يف أيدي أهايل حمافظة أذربيجان عن اخلفقان

 .لكن أذربيجان هلا ميزة خاصة يف هذا اال، وهذه أيضاً من االفتخارات العظيمة ألذربيجان
 

 أمهية استمرار أي حركة يف حتقيق االنتصار
 

اليوم أريد أن أحتدث قليالً عن هذا ... أدت إىل استمرار النضال»  من٢٩«حسناً، حركة 
 .»االستمرار«
 

إذا بدأت احلركة ومل تستطع االستمرار، ومل تتمكن . النتصار تلك احلركةاستمرار احلركة هو املفتاح 
من اختاذ اخلطوات التالية بانتظام بعد اخلطوة األوىل، فستبقى هذه احلركة عقيمة، وستصري باطلة 

نعرف ضات وثورات يف العامل بدأت جيداً واختذت خطوات مهمة لكنها مل حتقق . وغري مؤثرة
أو قادة النهضة أو أتباع الناس » أصحاب النهضة« حسناً، – ألن أصحاب النهضة ملاذا؟. االنتصار

إما تعبوا وإما أصيبوا باإلحباط وإما .  توقفوا عن املُضي ومواصلة املسري-وأفرادهم ممن اتبعوهم 
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 .التهوا باألالعيب املادية وإما أصيبوا باليأس وإما أصيبوا باخلوف وإما دخلوا يف صراعات داخلية
لذلك نقول إن . وعلى أي حال، مل يتمكنوا من اختاذ اخلطوات التالية، ولذا مل حتقّق ضتهم االنتصار

 .مواصلة احلركة واستمرارها سر النتصار أي حركة
 
 هي املؤسس الستمرار النهضة امليدانية الشعبية يف النضاالت» من٢٩«
 

قام أهايل تربيز على عمٍل بدأ . ة امليدانية الشعبيةهي املؤسس الستمرار النهض»  من٢٩«حادثة 
طبعاً كان النضال موجوداً منذ سنوات قبل ذلك، وكان هناك أنواع . احلركة امليدانية الشعبية

وأشكال للنضاالت يف أجزاء خمتلفة من البالد، لكن احلضور امليداين الشعيب بدأ من قم، ولوال حادثة 
بداية »  من٢٩«علّم أهل تربيز االستمرار للجميع، وكانت . يتتربيز، لكانت قضية قم قد نس

هذا االبتكار جرأ الناس على القدوم إىل امليدان، ما . الستمرار احلركة العظيمة اليت بدأت ومواصلتها
يصل بصوت أعلى من أي وقت مضى إىل ) رض(الراحل ] اخلميين[جعل النداء املبني لإلمام 

 قضية تربيز هذه، أصدر اإلمام ما ال يقل عن بيانني خماطباً الناس والشعب  يف-اإليرانيني مجيعاً 
صار معلوماً ما جيب فعله إذا .  فتجلّى مسار الثورة-) ٢(اإليراين وخماطباً أهايل تربيز وأذربيجان 

علّمت هذا للجميع، وأظهرت أنه جيب التحرك على هذا »  من٢٩«. أرادت هذه الثورة االستمرار
، وجيب القدوم إىل وسط امليدان، وأال خناف من وهج جهاز الطاغوت وبريقه، الذي كان يف النحو

 .الواقع فارغاً وخاوياً
 

 هات سياسات اإلمام اخلميينة من أمقده(استمرار احلركة الثوري( 
 

رية يف حسناً، مسألة االستمرار اليت قلنا إا قضية مهمة كانت أيضاً من أمهات سياسات اإلمام الثو
بعد انتصار الثورة، وبعد تشكيل النظام اإلسالمي، كانت كل جهود اإلمام . منطق اإلمام اجلليل

كانت كلمات اإلمام املنرية ترفع معنويات اجلميع . العظيم الشأن من أجل استمرار هذه احلركة
ضال وهذه باستمرار، وتبين الطريق، وتذكّر الناس باألهداف حىت ال ينسوا اهلدف من هذا الن

أي مل يغفل اإلمام عن هذه النقطة املهمة يف أوىل خطواته بعد انتصار . احلركة، فكانت تحرك اجلميع
حىت بعد مرض اإلمام ودخوله املستشفى وإصابته بقيود جسدية كثرية، مل ينس قضية . الثورة
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 تسبب يف إحباط وهذا ما. اخلطوات املستمرة هذه واستمرار احلركة الثورية، فكان يتابع حبرص
 .مكائد األعداء وأبقى الثورة حية

 
  بيد الناس أنفسهم١٩٧٩إميان اإلمام اخلميين مبعاجلة غائلة تربيز عام 

 
، واجهت تربيز هجوماً معادياً )١٩٧٩ (١٣٥٨يف أواسط . مرة أخرى سوف أعطي مثاالً من تربيز

 وهي مكتوبة يف بعض األماكن ويعرفها بتدابري ما، وعرب مقدمات سجلّت يف بعض األمكنة،. للثورة
كان هناك يف تربيز نفسها عدد . كثريون، والقدماء يذكرون أيضاً، واجهت تربيز حركة معادية للثورة

قليل من العناصر الفاسدين، لكن الغالبية تدفقوا من خارج تربيز وأثاروا الفوضى فيها، وكانت 
قدم مساعدات إىل أولئك املخلّني من بعض كانت ت. تصلهم املساعدة من املركز بطريقة ما

كنا يف جملس شورى الثورة نطرح هذه القضية يف ذلك الوقت، . وهناك من كان قلقاً. األشخاص
قال اإلمام إن أهل تربيز الغيورين سيعاجلوا بأنفسهم، وال داعي أن . وكان هناك من هو قلق جداً

قال إن تربيز ال . أيضاً) ٣(مام ذلك يف خطابه ولقد قال اإل. كان هذا منطق اإلمام. يتدخل أحد
] السيد مري أسد اهللا[الشهيد . حتتاج إىل تدخل اآلخرين، وتربيز ستخمد الغائلة بنفسها، وقد أمخدا

) رض(قاضي ] السيد حممد علي[الذي كان إمام مجعة تربيز يف ذلك اليوم بعد الشهيد ) رض(مدين 
كان الشهيد مدين نفسه وسط امليدان، وازداد التفاف الشباب من . كان وسط امليدان يف ذلك اليوم

حركة اإلمام . معه ومتكنوا من التغلب على هذه املؤامرة] أتوا[آالف الشباب . حوله حلظة تلو حلظة
هذه، ونظرة اإلمام، وهذا النوع من تصرف اإلمام، كلها تسببت يف توفيق عظيم، وكانت هذه 

 . عمل اإلماملقد كانت تلك طبيعة. خطوة
 

 حتويل ديد احلرب إىل وسيلة لتقوية الثّورة واستمرارها
 

 قده(عرب تدابري اإلمام اخلميين( 
 

من األمثلة املهمة جداً على تدابري اإلمام يف ما يتعلق باستمرار احلركة واستمرار حركة الثورة هي 
منذ اليوم األول . »الدفاع املقدس«يف زمن ) قده(تلك التدابري اليت كانت تشاهد وتصدر عن اإلمام 

الذي بدأ فيه هجوم صدام على بعض املطارات واملناطق، وحىت اليوم األخري من حرب السنوات 
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، كان اإلمام يبثّ نفساً جديداً باستمرار ويرفع املعنويات )٥٩٨(الثماين وقبول قرار جملس األمن 
 الواقع، صنع اإلمام من احلرب اليت فُرضت ويف. لدى ااهدين والناس والداعمني ومسؤويل البالد

. ففي ذلك اليوم، كانت أيدينا داخل البلد فارغة حقاً. على الشعب اإليراين وسيلة القتدار الشعب
فإمكاناتنا كانت . كانت خالية من األسلحة واإلمكانات ومن منظمة عسكرية جمهزة ملواجهة العدو

يف مثل هذا الوضع، . الثورة، وكانت هناك مشكالت كثريةكان ذلك يف أوائل انتصار . ضعيفة للغاية
صنع اإلمام من احلرب وسائل االقتدار واملكانة الوطنية والدولية لشعب ثوري كان يفتقد إىل 

فاألعداء هم الذين خططوا للحرب دف تدمري الثورة، فيما استخدم اإلمام احلرب . اإلمكانات
» االستمرار«هذا هو موضوع . حويل هذا التهديد إىل فرصةكوسيلة لتقوية الثورة واستمرارها ولت

 .يف سياسات اإلمام
 

 ات) قده(دور اإلمام اخلميينوقاسم سليماينّ يف تربية شخصي هيدين مهدي باكريمثل الش 
 

مثة صديق . كنت قد رأيت الشهيد باكري قبل الثورة. حسناً، جمدداً سوف أعطي مثاالً من تربيز
كان طالباً .  يف جامعة تربيز أحضر املرحوم مهدي باكري إىل مشهد، فرأيتهمشهدي كان يدرس

كان هذا . لقد أنشأ اإلمام وصنع من طالب جامعي شخصية عظيمة، وقائداً عظيماً وأمنوذجاً. عادياً
اإلمام هو الذي أنتج أمثال مهدي باكري والشهيد قاسم سليماين، وهو الذي صنع . من ِفعل اإلمام

إا حتول الشباب باستمرار إىل شخصيات الثورة، إىل رجال . ذا هي حركة استمرار الثورةهك. هؤالء
 .الثورة، إىل رواد الثورة، ومتضي م

 
 االلتفات الدائم إىل استمرار احلركة الثّورية ومواصلتها

 
 الرائدة كانت»  من٢٩« إذْ قلنا إن حركة -لذلك إن مسألة استمرار احلركة الثورية ومواصلتها 

جيب أن نضع هذا .  هي من أهم املواضيع الرائعة يف حياة بالدنا اليوم وغداً- هلذا االستمرار الثوري 
وبالطبع، تعلّم اجلميع هذا الدرس . يف االعتبار دائماً، ونتابع ذلك، ونفكر يف هذا األمر، ونعمل عليه

 .كلنا تعلّمناه من اإلمام. من اإلمام
 

 هي املعىن الستمرار احلركة الثورية  واملستقبل لتحقيق أهداف الثّورةتلبية احتياجات اليوم
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أمثلة، ولكن ما هي املصاديق على ؟ لقد ذكرنا »استمرار احلركة الثورية«حسناً اآلن، ماذا يعين 

تعين أن نأخذ ونضع يف االعتبار أهداف » استمرار احلركة الثورية«استمرار هذه احلركة بشكل عام؟ 
 وننظر يف احتياجات اليوم والغد كلها، واحتياجات احلاضر واملستقبل اليت تقودنا إىل تلك الثورة،

جعل ... معىن هذا هو استمرار الثورة. األهداف، ونليب هذه االحتياجات على أي حنو نستطيع
ولتحقيق هذه األهداف طبعاً هناك احتياجات بعضها يتعلق باملدى . األهداف الثورية يف االعتبار

جيب أن . القصري وبعضها باحلاضر وبعضها باملستقبل، أي متعلق بالغد، فيجب جتهيزها للغد من اليوم
نسعى لنوجد هذه االحتياجات بقدر استطاعتنا، وهذا خيلق حركة مواصلة الثورة واستمرارها، 

ة ؟ أي تقدم البالد، والعدال»أهداف الثورة«حسناً ماذا نعين بـ. وسأعرض أمثلة عليها اآلن
االجتماعية يف البالد، واقتدار البالد، وتشكيل اتمع اإلسالمي يف البالد، ويف اية املطاف الوصول 

ما : جيب النظر. هذه هي أهداف الثورة. إىل حضارة إسالمية جديدة وحضارة إسالمية عظيمة
قيق التقدم األعمال الالزمة من أجل الوصول إىل هذه األهداف، وحتقيق العدالة االجتماعية، وحت

 - ال التقدمات الفارغة واملزعومة وإمنا التقدم الشامل لكل األبعاد املادية واملعنوية -احلقيقي للبالد 
والوصول إىل جمتمع إسالمي تطبق فيه أحكام اإلسالم باملعىن احلقيقي حيث يستفيد الناس من تطبيق 

؟ مث علينا أداء تلك األعمال بقدر ما هذه األحكام، ويف النهاية الوصول إىل حضارة إسالمية جديدة
أنا بطريقة ما، وذلك املسؤول بطريقة أخرى، وذاك الطالب . كل شخص بقدر استطاعته. ميكننا

 .سوف أحتدث عن هذا اآلن. بأسلوب آخر، وما إىل ذلك
 

 مصاديق الستمرار الثّورة ومواصلتها
 

اجلهد الذي يبذله العامل والباحث هو . ..جهود العلماء والباحثني. لذا، سأذكر بعض األمثلة اآلن
نشاط . جهود علماء احلوزة واجلامعات وتدريس علماء احلوزة واجلامعات. حركة ملواصلة الثورة

هذه كلها أشياء عندما تنجز . رواد األعمال والعمال من الصناعة والزراعة واخلدمات وأمثال ذلك
مثابرة الباحث العلمي الشاب سواء . تمرار الثورةمع النظر إىل أهداف الثورة تكون مصاديق على اس

الناشطون يف اخلدمات االجتماعية والناشطون يف املساعدات اإلميانية اليت شاهد . يف اجلامعة أو احلوزة
الناشطون يف جمال . الشعب اإليراين حاالت كثرية منها خالل العام أو العامني املاضيني يف قضايا خمتلفة

هذه األشياء اليت قاهلا السيد آل هاشم اآلن يف حديثه . لناشطون يف جهاد التبينيا. الدفاع العسكري
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املوظفون . املوظفون احلكوميون اخلدومون يف احلكومة والسلطات الثالث. وأفاد بأا تنجز حالياً
هناك العديد من األشخاص . تنويرات املنوِّرين يف اال السياسي. الذين خيدمون بصدق وإخالص

ذين يقومون بالتنوير يف اال السياسي، ويوضحون احلقائق للناس يف خمتلف وسائل اإلعالم، ال
وحلسن احلظ اليوم يف الفضاء اازي جيري هذا العمل بنحو جيد على يد األشخاص الذين يشعرون 

مساعدة مراكز . باملسؤولية، وكذلك يف الصحافة، وبصورة رئيسية يف وسائل اإلعالم الوطنية
إن الذين يساعدون مراكز املقاومة يف منطقتنا والعامل اإلسالمي يعملون يف احلقيقة من أجل ... املقاومة

على . كذلك أولئك املستعدون للحضور إىل امليادين يف خمتلف األحداث. مواصلة الثورة واستمرارها
حتدث أحياناً . امليدانسبيل املثال، حتدث قضية الدفاع عن العتبات املقدسة، فيأيت الناس ويدخلون 

 طبعاً يف تربيز نزلوا إىل -) ٣٠/١٢/٢٠٠٩(مثالً يف يوم التاسع من دي . قضايا خمتلفة داخل البالد
كل هذه احلركات هي .  يأيت أشخاص ويرتلون إىل امليدان-امليدان يف الثامن من دي قبل اجلميع بيوم 

، »حركة مواصلة الثورة واستمرارها«ا كلها مكونات حلركة عامة نسميه. حركات استمرار الثورة
 .وكلها تنجز بالنظر إىل األهداف العظيمة للثورة واألهداف السامية هلا

 
 أمثلة على اجلهود املبذولة لتلبية احتياجات البالد اليوم

 
بعض هذه اجلهود تتعلق باليوم، أي القضايا اليومية الساخنة، وبعضها . بالطبع هذه اجلهود من نوعني

عادة ما يشخص احتياجات احلاضر، االحتياجات اآلنية، أفراد الشعب بسرعة أو . يا املستقبلبقضا
كانت . »الدفاع املقدس«هكذا كانت احلال يف . مع بعض التلميحات، ويدخلون امليدان دون خوف

 يف وكان األمر على النحو نفسه. إشارة من اإلمام العظيم ترسل سيالً من الناس إىل ساحات القتال
طبعاً يف هذا الصدد . هذه القضايا األخرية أيضاً، وكان كذلك يف قضايا الدفاع عن العتبات املقدسة

ت الالزمة، واملثال البارز على كيف يدخلون امليدان بوعي يف احلاال! وعي الشعب اإليراين مذهل حقاً
. ذلك، كما ذكرت، يف العقود املاضية مسألة احلضور يف اجلبهة، واحلضور ملواجهة أعداء الثورة

 هي مثال على ذلك، وكانت هناك أيضاً أمثلة وفعاليات خمتلفة يف أجزاء ١٩٧٩قضية تربيز عام 
اء الناس بعفوية ودخلوا امليدان من ج. كان التاسع من دي إحدى هذه الفعاليات. أخرى من البالد

 .لقد شعروا باحلاجة فلبوها. تلقاء أنفسهم
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على سبيل املثال، يف قضية كورونا هذه، بدأ العلماء . الفعاليات العلمية اليت حتتاجها البالد هي كذلك
رحت مبجرد أن طُ. فقد كنا مطلعني من كثب على ما كانوا يفعلون. الشباب يف البالد العمل فوراً

قضية أنه جيب وجود إنتاج ضخم من اللقاحات، بدؤوا العمل من أماكن وأقسام خمتلفة، واآلن ترون 
أن الناتج هو جمموعة متنوعة من اللقاحات يف البالد وقد استخدمها الناس وصارت البالد غري 

 من اللقاحات، مضطرة أن متد يد العوز إىل هذا وذاك، فاآلخرون ميننون بأن يعطوا أو ال يعطوا قليالً
هذه هي احلاجة اآلنية اليت يشعرون أا حاجة البالد . ومل يكونوا ليعطونا لو مل ننتجها بأنفسنا

 .وينتجوا
 

يف هذا العام، .  من قبل أيام قليلة٢٢أحدثُ هذه األعمال الساخنة هو هذا احلضور يف مراسم 
لقد كانت حركة عفوية . حقاً حركة عفويةلقد كانت . كان مذهالً... الثاين والعشرون من من

رغم . هذه احلركة جديرة بالثناء حقاً. للناس باملعىن احلقيقي للكلمة، وكانت جديرة بالثناء حقاً
 كورونا من ناحية، واملشكالت املعيشية من ناحية، والتشنيع من - املشكالت اليت أحاطت الناس 

 ويف - لعناصر الداخلية مع ذلك التشنيع من ناحية األجانب من ناحية، واملسامهة املؤسفة لبعض ا
فأولئك الذين . خضم حصار كل هذه العقبات واملشكالت، خيوض الشعب هذه املسريات العظيمة

ميلكون مقياساً لتعداد احملتشدين ويقدمون التقارير كل عام، إذ يستطيعون ختمني العدد القريب من 
، أفادونا بتقرير أنه يف مجيع حمافظات البالد باستثناء الواقع للمحتشدين عرب الكامريا وما شابه

كان بعضهم ِضعف ما كانوا عليه . حمافظتني أو ثالث كان عدد احملتشدين هذا العام أكرب من املاضي
] األمر[كان . العام املاضي، وبعضهم أكرب بنسبة مخسني يف املئة، وبعضهم أكرب بنسبة أربعني يف املئة

وهي جديرة بالثناء حقاً، وهذه . إن حركة الناس هذه فطنة مذهلة. ل مكانعلى هذا النحو يف ك
حسناً إا مرتبطة باحتياجات احلاضر اليت يشخصها الناس فيدخلون امليدان . احلركة ذات مغزى كبري

 .بأنفسهم ويأخذون زمام املبادرة
 

 أمثلة على القضايا األساسية لتلبية االحتياجات املستقبلية للبلد
 

يعمد كثريون إىل تشخيصها وتلبيتها، ومثة من يغفل عنها . هناك أيضاً أشياء هي احتياجات املستقبل
إنّ مرادي من هذه االحتياجات املرتبطة باملستقبل تلك االحتياجات اليت إن مل تلتفتوا إليها . أيضاً

إذا مل تنتبهوا إليها اليوم، . اليوم ومل تفعلوا شيئاً من أجلها، فستضطرون إليها غداً، أي ستتعطلون غداً
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اليوم، إذا مل . على سبيل املثال تربية العامل والباحث من هذا القبيل. فستحدث لكم مشكلة يف الغد
ندرب الباحثني، ومل نبدأ حركة علمية عظيمة وضةً علمية، ففي غضون مخسة عشر عاماً، أو عشرين 

يعد هذا . حاق حبدود العلم املتقدمة يف العلم أو تعديهاعاماً، لن يكون لدينا علماء بارزون ميكنهم الل
 . مهمة طويلة األمد- تدريب الباحثني والعلماء -العمل اليوم 

 
إذا مل نفكر يف اإلجناب وتكثري . قضية اإلجناب وتكثري النسل، اليت أؤكد عليها كثرياً، من هذا القبيل

سنصبح بلداً ليس لديه ما يكفي . ن ذلك متأخراً سنة أخرى، سيكو٢٠ سنة، ١٥النسل اليوم، فبعد 
 .من اليوم علينا أن نفكر يف الغد. من العناصر الضرورية من أجل حركة التقدم، أي الشباب

 
حنن أيضاً . أو قضية الطاقة النووية حيث يصري العامل أكثر اعتماداً على الطاقة النووية يوماً بعد يوم

إذا مل نفكر يف هذا األمر اليوم، ومل . ة ماسة إىل الطاقة النووية السلميةسنكون عاجالً أم آجالً يف حاج
عندما يهيمن العامل على جوانب . ، فسيكون ذلك متأخراً غداً، وستكون أيدينا فارغة]األمر[نتابع 

لذا ترون مدى اإلصرار . هذه القضية كلها، سيكون من الصعب علينا املضي قدماً يف ذلك اليوم
! بهة العدو يف موضوع طاقتنا النووية، احلظر بسبب الطاقة النووية اليت يعلمون أنها سلميةاجلائر جل

هم . هذا كالم سخيف وال معىن له! تفصلها املسافة الفالنية عن إنتاج القنبلة] إيران[اآلن يقولون إن 
ث عن أنفسهم يعرفون أننا ال نبحث عن هذه القضية، وال نبحث عن أسلحة نووية، بل نبح

إم ميارسون الضغوط وال . إم يفهمون هذا، ويعلمونه. النووية] للطاقة[استخدامات سلمية 
يريدون للشعب اإليراين أن حيقّق هذا التقدم العلمي الكبري والالفت، ألن الشعب سيحتاجه غداً، 

طة باملستقبل واملدى إذا ما قصرنا اليوم يف هذه القضايا املرتب. وهم ال يريدون هلذه احلركة أن تستمر
بشأن قضايا االتفاق النووي اإلشكالُ الذي كنت أطرحه خالل . البعيد، فسنواجه املشكالت غداً

.  أنه كان واجباً مراعاة بعض النقاط يف االتفاق حىت ال تنشأ مشكالت الحقا٢٠١٦ً و٢٠١٥عامي 
تبار، وقد قلت تلك كان هذا اعتراضي األساسي، وكنت أقول إنه جيب أخذ هذه النقاط باالع

حسناً، مل تؤخذ بعض هذه النقاط باحلسبان، ومل يتم االلتفات إليها، وحدثت . املالحظات مراراً
 .لذلك من املهم النظر إىل املستقبل واالستعداد له. املشكالت املتعاقبة اليت يشاهدها اجلميع

 
 االهتمام بالتقدم املُحرز خالل العقود األربعة املاضية
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، دعوين أوضح نقطة مهمة هنا، هي أنه خالل هذه العقود األربعة اليت مرت على انتصار حسناً
بعض هذه . الثورة، مت إجناز كثري من األعمال من أجل استمرار الثورة، والفعاليات املثمرة أيضاً

عضهم لقد متت أشياء عظيمة يف هذه العقود ويريد ب. األنشطة كانت شعبية عفوية، وبعضها حكومية
لقد قلت يف خطاب ألقيته قبل بضعة أيام إنه ال ينبغي السماح لبعض . إنكارها والتستر عليها

املشكالت احلالية يف البالد أن تغطّي هذه األنشطة املهمة والعظيمة اليت مت إجنازها خالل هذه 
 .، وال ينبغي جتاهلها)٤(السنوات 

 
يف سنوات ما بعد . ومن أنواعها تقدم العلم. من األمثلةلقد حققنا كثرياً من التقدم، وكان لدينا كثري 

إنه رأي املراكز . هذا ليس رأيي. الثورة، كنا متقدمني على دول العامل كافة جلهة التقدم العلمي
الدولية، وفيه أن سرعتنا وتسارع تقدمنا العلمي يبلغ أضعاف املتوسط العاملي، ووفق ما قاله بعضهم 

العلم ). ٥(حسناً، العلم مهم جداً؛ الِعلم سلطان . ال ثالثة عشر ضعفاًعشرة أضعاف، وهناك من ق
هي كالم ) ٦(» كان قادراً كل من كان عاملاً«هذه القصيدة الشهرية . هو قوة باملعىن الواقعي للكلمة

ت لقد أحرزنا تقدماً يف جماال. ، فالعلم جيلب القدرة إىل البالد»كان قادراً كل من كان عاملاً«. صحيح
مل نكن . كنا حاضرين يف الساحات األمامية للثورة. علمية خمتلفة مل يكن يف إمكاننا ختيلها بداية الثورة

نصدق إطالقاً أنه ميكننا التقدم على هذا النحو يف قضية الطاقة النووية، وتكنولوجيا النانو، 
ات اجلراحية الصعبة للغاية، والتكنولوجيا احليوية، ويف القضايا املختلفة من الطب املعقد والعملي

شبابنا قد بذلوا اهلمة . تقدمنا حبمد اهللا. والعقم، واخلاليا اجلذعية، وخمتلف ااالت العلمية املهمة
 .وحتركوا وتقدموا

 
بالطبع، . القضايا العلمية نوع، ونوع آخر هو البىن التحتية األساسية للبالد... البنية التحتية األساسية

يف جمال . ستكون مقارنتها ممتعةً وجذّابةً أيضاً.  املقارنة بينها، فليقارا من هم أهل اإلحصاءال أنوي
الطرق اآلمنة والطرق السريعة والطرق السيارة والسكك احلديدية، وقضايا السدود واإلسكان واملياه 

عقود مذهل ومهم إن التقدم الذي مت يف هذه ال. إىل خمتلف النقاط... والكهرباء وإمدادات الغاز
إيران صارت . للغاية، وبالتأكيد لو مل تكن الثورة، واحلركة الثورية واجلهادية، ما حتقق هذا التقدم

كان أولئك الذين يستطيعون وميلكون املال يذهبون ] سابقًا. [مركزاً للخدمات الصحية والطبية
ل املنطقة إىل إيران إلجراء اليوم يأيت أشخاص من دو. خارج البالد إلجراء أصغر عملية جراحية
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بعض هذه اخلدمات اليت مت إجنازها والتقدم الذي مت إحرازه يف . العمليات اجلراحية األكثر تعقيداً
حسناً، مت إجناز هذه . مهمة للغاية] أمور[احلقيقة عشرات األضعاف مما كان قبل الثورة، وهذه 

حسناً، أنا أحد . ه حىت يف جمال االقتصادوالشيء نفس. األعمال، وهذه اخلدمات ال ينبغي جتاهلها
أولئك الذين يوجهون النقد إىل أنفسنا دائماً يف القضايا االقتصادية، ويف جمال العدالة االجتماعية، 
والتوزيع العادل للثروة، وحرمان الطبقات الضعيفة، وأمثاهلا، وقد وجهت االنتقادات يف خطابات 

ذه نفسها، إن رأي املراكز االقتصادية الشهرية يف العامل هو أن خمتلفة، ولكن يف مقولة االقتصاد ه
إيران أحرزت، يف مؤشرات مهمة من املؤشرات االقتصادية، تقدماً كبرياً عما قبل، وخطت خطوات 

باإلضافة إىل ذلك اكتفاؤنا الذايت يف إنتاج أشياء كثرية، وثقة املنتج . كبرية وأجنزت حتركات عظيمة
بالطبع لوسائل اإلعالم الوطنية واجب كبري يف ]. يف اإلعالم[النفس، اليت جيب أن تنعكس اإليراين ب

. ربما مل يفعلوه على النحو الذي ينبغي، لذا عليهم أن يفعلوا ذلك] لكن[هذا الصدد لتعكس ذلك 
كل . هذه من املهمات الضرورية امللقاة على كاهل وسائل اإلعالم الوطنية. ينبغي أن يعملوا ذلك

وبالطبع، كان لدينا . الناشطني الذين عملوا يف هذه القطاعات سامهوا يف استمرار الثورة ومواصلتها
كان لدينا مثل هذه . أحياناً كانت هناك نيات سيئة. تقصري وغفلة على مر هذه السنني املتمادية

 .ة، لكان الوضع أفضلطبعاً، لوال هذه الغفل. األشياء، ولكن مت إجناز هذه األعمال العظيمة أيضاً
 

 مبثل الثّورة دليالن على حيوية الثّورة عداوة األعداء وتعلّق األجيال اجلديدة يف البالد
 

 الثورة حية -  حبمد اهللا - اليوم . أود القول إن مواصلة الثورة واستمرارها يكونان ذه احلركة
 هذا النحو ضد الثورة وضد الشعب إنكم ترون أن جبهة االستكبار تقف على. وولّادة ومنتجة أيضاً

، مل يكن هناك ]حية[لو مل تكن الثورة . اإليراين الثوري، ومتارس هذا العداء، ألن الثورة ما زالت حية
 .داٍع لديهم ليمارسوا هذا القدر من اخلباثة واملَلعنة ضد الشعب اإليراين

 
اليوم يرتبط . ل اجلديدة يف البالد مبثُل الثورةاآلن؟ إنه يعين ارتباط األجيا» بقاء الثورة حية«ماذا يعين 

إا تعين االستقالل الوطين، والكرامة الوطنية، والرفاهية . الناس بتلك املُثُل نفسها اليت طرحتها الثورة
الوطنية، والعدالة االجتماعية، وحتقّق جمتمع إسالمي، ويف النهاية كما قلنا بناء حضارة إسالمية 

 .هداف الكربى للثورةهذه هي األ. جديدة
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 أي –إن شعبنا اليوم عاقد األمل على هذه األهداف ومهتم ا، وإذا كانوا قادرين على فعل شيء 
]. التعلّق[فالغالبية العظمى يف البالد لديها هذا .  فإم يفعلونه حقّاً–شخص يقدر على فعل شيء 

حرك أو ال يشاركون فيه، لكن الشعب اآلن قد يكون هنا وهناك أشخاص بطيئون بعض الشيء يف الت
الشعب متعلّق، والثورة حية، والدليل على أن الثورة حية هو عداء . اإليراين مرتبط عموماً ذه املُثُل

 .جبهة االستكبار نفسه بسبب ثبات النظام على هذه األهداف
 

 ال صحة للكالم حول ابتعاد الثّورة عن أهدافها
 

لو احنرفت البالد . ال، ليس كذلك.  بعضهم أنّ الثورة ابتعدت عن أهدافهابالطبع، يسمع اإلنسان من
عن أهداف الثورة، ما كان أعداء الثورة معادين لنظام البالد واجلمهورية اإلسالمية وإيران اإلسالمية 

 هذه األعمال العدائية حبد ذاا هي عالمة على أن البالد والنظام اإلسالمي كانا وفيني. ذا القدر
. اآلن يسمع اإلنسان أفراداً يقولون إن النظام قد ابتعد عن أهداف الثورة. وملتزمني هذه األهداف

من ينتهج . أنا ال أقبل تعلّقهم بالثورة. أنا ال أقبل هذا الكالم. يريدون إظهار أم متعلّقون بالثورة
شعار . ل شعار دعم احلُفاةحياة أرستقراطية وحركته حركة أرستقراطية يف األساس ال ميكنه أن يقب

ال ميكن ملن يسعون إىل حياة أرستقراطية وحركتهم . الثورة هو نصرة املستضعفني وحفاة األقدام
شعار الثورة مواجهة االستكبار، واملواجهة مع هذه . حركة أرستقراطية أن يكونوا أوفياء هلذا الشعار

جون باالستسالم مقابل االستكبار، أولئك الذين يله. احلركة االستكبارية وقوى االستكبار
. ال ميكن قبول هذا الكالم. وباالستسالم مقابل أمريكا، ال ميكنهم التمسك ذه الثورة وأهدافها

نشكر اهللا أنه من على الشعب اإليراين وجعله ميتلك االستقامة فصمد واستقام واستطاع أن يصل 
ليس داخل البالد فحسب .  االستقامة يوماً بعد يوموإن شاء اهللا، جيب أن تستمر هذه. بالبالد إىل هنا

اليوم ترون حركة املقاومة يف دول املنطقة يف ]. أيضاً[بل أثّرت استقامة الشعب اإليراين يف املنطقة 
تناٍم، وأبهة أمريكا وأبهة االستكبار يف املنطقة انكسرت، وصارت الشعوب جريئة وانطلقت ألسنتها 

 .ءضد أمريكا وضد حركة هؤال
 

ة للعدوة واإلعالميغوط االقتصاديعب مقابل الضك الشحتر 
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نصيحيت لشبابنا األعزاء هي أن . حسناً جيب أن نقدر هذا، ونستمر يف حركة استمرار الثورة هذه
يروا اليوم يف أي خط يتحرك العدو، وما الذي يستهدفه، وليعملوا وليتحركوا يف النقطة املقابلة لذاك 

. نظري، وكما أرى األوضاع، إن العدو يستهدف الشعب، والرأي العام، وفكر الشبابيف . العمل
 ما تسمى الغرف -إنهم يبذلون اجلهد يف غرف تفكريهم هذه . لقد أنفقوا مليارات الدوالرات

.  من أجل أن يثنوا الشعب اإليراين، وخباصة الشباب، عن هذا الطريق–الفكرية وجمموعات التفكري 
األول الضغوط االقتصادية للتضييق على الناس : ليت يتبعوا يف الوقت احلاضر هي نوعانالوسيلة ا

وأنواع التشنيع، وبثّ األكاذيب، ]... اإلعالمي[وسلخهم عن النظام اإلسالمي، والثاين التشنيع 
املراكز إم يكيلون التهم إىل . وكيل التهم إذ يوجهون التهم إىل أركان الثورة وإىل أبعاض الثورة

، »جملس صيانة الدستور«، ويوماً إىل »جملس الشورى اإلسالمي«يوماً إىل : املؤثرة يف تقدم الثورة
اليوم، حان دور احلرس، فيوجهون التهم والتشنيع إليه، ومن بينها إىل . »حرس الثورة«ويوماً إىل 

 من غضب الناس ورد إذا كانوا جيرؤون، ولوال خوفهم. شهيد كبري وعظيم مثل الشهيد سليماين
أيضاً، لكنهم ال جيرؤون ويعرفون أن رد فعل ] اخلميين[فعلهم، لكانوا سيوجهون اإلهانة إىل اإلمام 

لذلك إن هاتني الوسيلتني حتت تصرف العدو لفصل الشعب عن النظام، . الناس قاٍس ضد هذا
 من طرقه -ط االقتصادي الضغ] األوىل: [اختذ العدو خطوتني. وللتالعب بعقول الناس وأفكارهم

التشنيع اإلعالمي وبثّ األكاذيب، أي العداء االقتصادي والعداء ] الثانية[ و–هذا احلظر وما شابه 
.  فعلى الشباب الوقوف يف وجه ذلك، وعلى الشعب اإليراين أن يقف ضد هاتني احلركتني. اإلعالمي

 اجلهود الداخلية وإبطال مفاعيل احلظر، جيب إبطال أثر الضغط االقتصادي باجلهود الداخلية، أي عرب
إخواننا الثوريون يعملون على إلغاء احلظر، . وبالطبع اجلهود الدبلوماسية كما يفعل إخواننا الطيبون

واستجابة الطرف املقابل، وهذا أمر جيد، لكن املهمة الرئيسية هي إبطال مفاعيل احلظر بإجياد حركة 
حقّاً إن . القائمة على املعرفة مهمة للغاية] الشركات. [ادي احملليلإلنتاج احمللي، وبالتحرك االقتص

هذا . حركة االقتصاد املعريف والشركات املعرفية اليت متّ إجيادها مهمة، وعليهم تطويرها والتوسع فيها
 .[من ناحية أخرى[من ناحية، وإبطال مفاعيل حركة العدو اإلعالمية وتشنيعه 

 
 -  إن شاء اهللا -  يزيد توفيقاته وتفضله ورمحته على الشعب اإليراين يوماً بعد يوم نسأل اهللا املتعايل أن

نسأل اهللا أن حيشر . وأن يوفّق الشعب اإليراين كي يكون قادراً على عبور القمم، إن شاء اهللا
، وأن حيشر إمامنا العظيم الذي هو سبب هلذه احلركة العظيمة مع )ص(شهداءنا األعزاء مع النيب 
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نيب وأولياء اهللا، وأن ينال أجره وثوابه العظيم، وأن تشمل األلطاف اإلهلية دائماً الشعب اإليراين ال
أتوجه بالشكر إليكم . أمتىن لكم مجيعاً التوفيق، إن شاء اهللا. وأهايل أذربيجان وأهايل تربيز، إن شاء اهللا

حممد [يد اجليد جداً، وبيانات السيد تالوة القرآن، وهذا النش: مجيعاً على كل الربامج اليت قدمتموها
أسأل اهللا املتعايل التوفيق لكم مجيعاً، إن شاء . آل هاشم، والعزاء الذي تاله ذاك األخ العزيز] علي
 .اهللا
 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 
 ـــــــــــــــــ 

 مع احلاضرين يف مصلى تربيز حتدث يف بداية هذا اللقاء الذي عقد عرب تقنية االتصال بالفيديو. ١
بسبب مراعاة اإلجراءات الصحية حجةُ اإلسالم واملسلمني السيد حممد علي آل هاشم، إمام مجعة 

 .مدينة تربيز وممثل قائد الثورة اإلسالمية يف حمافظة أذربيجان الشرقية
 
إىل ) قده(اخلميين ، ونداء اإلمام )٢٧/٢/١٩٧٨(إىل أهايل أذربيجان ) قده(نداء اإلمام اخلميين . ٢
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 ).٢٣/٥/١٩٧٩(يف مجوع أهايل تربيز وأفراد الشرطة ) قده(كلمة اإلمام اخلميين . ٣
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