
 

 

ّالجمهورية اإلسالمية هي أنمشكلة الغرب واالستكبار مع  ّ    يوما بعد يومّ تتقدم وتزدهرهاّ
   طهران:المكان

  جمع من أهالي محافظة أصفهان :الحضور
  .م١٩/١١/٢٠٢٢ . هـ٢٤/٤/١٤٠١ . ش٢٨/٨/١٤٠١ :الزمان

 ٣٧٠ التـــي شــيع خاللهــا أهــالي اصــفهان جثـــامين ١٩٨٢ نــوفمبر ١٦ذكــرى ملحمــة : المناســبة
ـــى الجمهوريـــة اإلســـالمية (شـــهيدا مـــن شـــهداء الـــدفاع المقـــدس  -١٩٨٠الحـــرب الـــصدامية عل

١٩٨٨(.  
  
  
  

 خالل لقاء مع جمع من أهـالي محافظـة ١٩/١١/٢٠٢٢ بتاريخ )دام ظله (كلمة اإلمام الخامنئي
ّأصفهان، وفي كلمته تحدث قائد الثورة اإلسالمية عن نهب الغ َربيين العالم ألكثر من قرنين بمنطق ّ ّ

ّالديمقراطية الليبرالية، ولفت إلى أن مشكلة الدول المستكبرة مع جمهورية إيـران اإلسـالمية تكمـن  ّ ّّ ّ
ّفي أن تقدم ّ يـؤدي إلـى بطـالن منطـق الديمقراطيـة الليبراليـة فـي العـالم، وأكـد سـماحته فـي قـضية هاّ ّ ّّ ّ

ّن بـــساط الـــشرور فـــي إيـــران ســـوف يلملـــم دون شـــك وأن الـــشعب أعمـــال الـــشغب األخيـــرة إلـــى أ ّّ ُ
ّاإليراني سيواصل التقدم في الميدان بقوة أكبر وروح أكثر حيوية ّ ّ ّ.  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
ّالحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا، أبي القاسم المـصطفى محمـد، وعلـى  ّ ّ ّ

  .سيما بقية اهللا في األرضين] وال[ن المعصومين، ّآله الطيبين الطاهري
  

ّإنكم عينة مـن أهـالي أصـفهان األعـزاء الـذين يـستحقون . ًأيها اإلخوة واألخوات األعزاء، أهال بكم ّ
ًالثناء حقا، مثلما قـال الـسيد طباطبـائي نجـاد ّإننـي سـعيد جـدا ألننـا تمكنـا مـن . ًأيـضا وأصـاب] ١[ّ ً

ّينية، خاصـة عـائالت الـشهداء المعظمـة والمـضحين الحاضـرينرؤيتكم مـرة أخـرى فـي هـذه الحـس ّ .
ّومــن هنــا، أتوجـــه بالتحيــة والــسالم إلـــى أهــالي أصـــفهان كافــة وأشــكرهم علـــى جهــودهم وإيمـــانهم  ّ

  .وجهادهم، وميزاتهم األصفهانية الخاصة بهم
  



 

 

ول أود أن أقـــ]. ٢)[١٦/١١/١٩٨٢(»  آبــان٢٥«ُيعقــد هــذا اللقـــاء اليــوم هنـــا بمناســبة ذكـــرى 
بــضع جمــل حــول هــذا الموضــوع المهــم للغايــة، وحركــة األصــفهانيين عامــة وفــي مــا يتعلــق بالجهــاد 

ّكذلك، سوف أتحدث عن نظرتنا العامة ونظرة الثورة والـبالد تجـاه المواجهـة بـين إيـران . والشهادة ّ
 وأعمــال ثـم سأشـير إلـى المـسائل األخيـرة فـي الـبالد. ّواالسـتكبار، وماهيـة هـذه المواجهـة وكيفيتهـا

  .الشغب وما إلى ذلك
  

. أمـا بــشأن أصـفهان، فمناقبهــا ليــست واحـدة أو اثنتــين؛ أصـفهان هــي مدينــة العلـم والفــن والجهــاد
فــي مــا يتعلــق بــالعلم، وربمــا فــي هــذه الــسنوات األربعمئــة الماضــية، إذا . إنهــا مدينــة مفعمــة بالحيــاة

فلسفة والحديث والتفسير وما إلـى ذلـك أردنا أن نذكر أسماء علماء أصفهان العظماء في الفقه وال
ــتهم وقيمــتهم وشــهرتهم بخــصوصية أصــفهان، فقــد كــان بعــضهم يعمــون العــالم - ّ ال عالقــة ألهمي

 أو إذا أردنا أن نكتـب أسـماءهم فقـط، فـسينتج –ّاإلسالمي بأسره، وبعضهم يعمون إيران بأكملها 
وم النـائيني والمرحـوم الـسيد أبــي إن كبـار علمائنـا حتــى األمـس القريـب، مثـل المرحــ. كتـاب عـريض

الحــسن األصــفهاني والمرحــوم الحــاج الــشيخ محمــد حــسين األصــفهاني، وكبــار العلــم كلهــم فـــي 
إذن، إنهـا مدينـة العلـم، أي . األزمنة المختلفة لما قبل هؤالء إلى نحو أربعمئة عام، هم أصـفهانيون

فهانيين لكـنهم نـشؤوا فـي أصـفهان بعـضهم ليـسوا أصـ. ّمربية، وليس في الفقه فقط بل في الفلسفة
  .هذه هي خصوصية أصفهان. ّوبرزوا فيها، وأصفهان هي التي خرجتهم

  
ّ، وهــذه إحــدى الخــصوصيات التــي قلمــا جــرى التركيــز )ع(إنهــا مدينــة اإليمــان ومحبــة أهــل البيــت 

َفقـــد كنـــت أتـــردد إلـــى أصـــفهان كثيـــرا منـــذ القـــدم، منـــذ أواخـــر عقـــدي . عليهـــا َ ِ  ١٣٤٠ و١٣٣٠ً
َتقريبــا، وقــد لفــت هــذا المفهــوم انتبــاهي) ١٩٦٠ و١٩٥٠( األصــفهانيون هــم مــن أهــل التوســل : ً

مدينــة (فعلــى ســبيل المثــال، فــي مــشهدنا . ، وهــذا نــاجم مــن اإليمــان]إلــى اهللا[ّوالتــضرع والتوجــه 
ً، وللمـــصادفة أيـــضا كـــان يقيمـــه عـــالم »كميـــل«وخـــالل تلـــك الـــسنوات، كـــان يقـــام دعـــاء ) مـــشهد

ربمـا أولئـك الـذين كـانوا . »كميـل«دعـاء ] يتلـو[ن المرحـوم كلباسـي فـي مـشهد أصفهاني حيث كـا
ربمـا كـانوا . اآلن أقـول عـشرين مـن بـاب االحتيـاط. ًيتجمعون عند منبره لم يصلوا إلى عشرين فردا

َثمانيـة أو تـسعة أو عـشرة مـثال مـن يقـرؤون دعـاء كميـل فـي ذلـك الزمـان نفـسه فـي أصـفهان، كـان . ً
ّيعـــج » ّالـــسيد«للمرحـــوم الحـــاج الـــشيخ مهـــدي مظـــاهري فـــي مـــسجد » يـــلكم«دعـــاء ] مجلـــس[

أما بـشأن مجـالس العـزاء والمجـالس المتعلقـة باألئمـة . هذه مقارنة بين مشهد وأصفهان. بالحضور
ًونحو ذلك، فكل ما يقوله المرء قليل حقا؛ إنها مدينة اإليمان) ع( ٌ.  



 

 

  
ْضا، إذ يوجـد فـي أصـفهان مختلـف أنـواع الفنـون إذن، إنها مدينة العلم، واإليمـان كـذلك، والفـن أيـ ً

ّإنهـا مدينـة التـراث الفنـي المـشرف والقـيم. اإليرانية الراقية ال أتـذكر أنـه يوجـد فـي أي مكـان آخـر . ّ
مدينــة ... هـذه كلهــا نقـاط بـارزة ألهــالي أصـفهان. مثـل هـذا التــراث الفنـي الــذي لـدينا فـي أصــفهان

 إنهـم -ْي رأيي، يمكن لـصانعي األفـالم الوثائقيـة األكفـاء لـدينا ف. ذات هوية إيرانية وإسالمية كاملة
 أن يصنعوا من هذه األمور، ومع الجزء الذي سأصل إليه في حديثي، الكثير -كثيرون وهللا الحمد 

ــون والقلــوب ــي ســتقر بهــا العي ــة ألصــفهان الت ــة. ّمــن األفــالم الوثائقي ــة الثوري اآلن وقــد ... أمــا الهوي
بــالطبع، كانــت هنــاك جهــود . إلــى الثوريــة] فنــصل[العلميــة والدينيــة والفنيــة، ] ةالهويــ[تحــدثنا عــن 

ًثورية في كثير من مدن بالدنا قبل الثورة، وبالمناسـبة كانـت جيـدة وقويـة أيـضا لكـن أصـفهان كانـت 
فقـد كانـت علـى . ْعلـى األقـل كانـت مـن المـدن الثوريـة المتفوقـة، هـذا إن لـم تكـن أفـضلها. متفوقة

كانــت أصــفهان المدينــة األولــى التــي ُأعلنــت فيهــا حالــة الطــوارئ . دة مــن أفــضل المــدناألقــل واحــ
حـين لـم يكـن هنـاك حالـة طـوارئ عـسكرية فـي أي مكـان قبـل . العسكرية في عهـد نظـام الطـاغوت

ًيظهر أن النـاس كـانوا يبـذلون جهـدا ] هذا. [أصفهان، ُأعلنت حالة الطوارئ العسكرية في أصفهان ُ
ــر مــن اآلخــري ــدفاع المقــدس«فــي . نأكب ــان مــشهورتان وكاســحتان لخطــوط »ال ــديها فرقت ، كانــت ل

التــــي كــــان قائــــدها المــــشهور هــــو الــــشهيد خــــرازي، » )ع(اإلمــــام الحــــسين «فرقــــة ]: الجبهــــة[
بعــد استــشهاد خــرازي، . ًالتــي كــان أيــضا قائــدها المــشهور والـشهيد هــو أحمــد كــاظمي» النجـف«و

ّ، تولى قـادة بـارزون آخـرون إدارة هـاتين الفـرقتين، »النجف«ّوبعد مدة على مغادرة الشهيد كاظمي 
ّوهــم شــجعان متميــزون حقــا، وقــد تعرفنــا إلــى كثيــرين مــنهم ورأينــاهم مــن كثــب ًحــسنا، يوجــد فــي . ً

 مـدفونون ٧٥٠٠ ألـف شـهيد نتيجـة هـذه النـضاالت، مـن بيـنهم قرابـة ٢٤محافظة أصـفهان نحـو 
عـشرات اآلالف مـن . ة، إنهـا ذات دالالت عظيمـةهـذه أرقـام عجيبـ. في روضة الشهداء بأصـفهان

ال . هـذه األمـور تـضع علـى عـاتقكم مـسؤولية. هـؤالء وثيقـة افتخـار ألصـفهان. الجرحى والمحـررين
نريد المديح فقط، فالحفاظ على هذه األمور العظيمة وهذا اإلرث الكبيـر مـسؤولية كـل مـن لـديهم 

  .ضمير
  

.  آبـان٢٥ً شهيدا في مدينة أصفهان في يـوم ٣٦٠نحو لقد تم تشييع ... » آبان٢٥«أما مناسبة 
أولئـــك القــادة الـــذين استــشهد هـــؤالء أمـــام ! ً شـــهيدا٣٦٠كيــف يمكـــن لمدينــة أن تتحمـــل هــذا؟ 

! كم كانت هذه الحادثة كبيرة وعجيبة! أعينهم وحاروا كيف يأتون بالشهداء إلى أصفهان لتشييعهم
ّمخـضبين بالـدماء وشـيعوهم فـي أي مكـان مـن العـالم، ً شابا ٣٦٠في رأيي، إذا جاؤوا إلى الناس بـ 



 

 

ــوم  َورد فــي . أصــفهان لــم تــشل] لكــن[ُفــإن تلــك المدينــة ستــصاب بالــشلل وتنهــك فــي ذلــك الي
ّتوجـه فـي عـصر ذلـك اليـوم واأليـام الالحقـة عـدد كبيـر مـن الـشباب إلــى : ّأخبارنـا وتقاريرنـا المؤكـدة

قـد .  دعـم ضـخمة مـن أصـفهان بـسبب الـشهداءفـي تلـك الليلـة نفـسها، انطلقـت قافلـة. الجبهات
ً شـــهيدا فـــي ذلـــك اليـــوم، وال بـــد أن يجلـــس النـــاس وينـــشغلوا بـــالعزاء ولـــن يكونـــوا ٣٦٠أحـــضروا 

انظـروا إلـى . لقد انطلقت الحشود في ذلك اليوم نفسه واأليام التي تلتـه! كال. ملتفتين إلى الجبهة
هيدين، وعــائالت قـدمت ثالثــة، وعــائالت عــائالت قـدمت شــ! انظـروا إلــى هــذا الـدافع! هـذه الــروح

عـائالت عــدة قـدمت خمــسة شـهداء، وعــائالت عـدة قــدمت سـتة، وعائلــة قــدمت ... قـدمت أربعــة
. ّتتعلـق بأصـفهان، إنهـا تفـسر لنـا الهويـة الثوريـة والجهاديـة ألصـفهان] القـضية[هذه ! سبعة شهداء

عقـود األربعـة، كلمـا لـزم األمــر، فـي هـذه ال. هـذا جـزء مـن مناقـب أصـفهان، إذ لـديها أكثـر مـن هـذا
أتـذكر . لم يتراجع أهالي أصفهان إلى الخلـف فـي أي قـضية. ّتصدرت أصفهان وكانت في المقدمة

لقــد نزلــوا إلــى الميــدان . بعــض القــضايا علــى وجــه الخــصوص واآلن ال أريــد التــذكير وذكــر األســماء
  .ًمرات عدة بكل حيوية وبإشارة ولفتة واحدة، وأخمدوا فتنة

  
التـي قالهـا ] المـسألة[إن هـذه . لطبع، خصائص أهل أصفهان هذه غيـر مرتبطـة بـشكاوى أهاليهـابا

كنـت أتـابع هـذه . السيد طباطبائي صحيحة وهو على حق، فقضية المياه في أصفهان قـضية مهمـة
إلــــى الجهــــات [ًلقـــد كتــــب كثيـــرون مــــن األصـــدقاء رســــائل إلينـــا، وأحلناهــــا أيـــضا . ًالقـــضية أيــــضا

الحمــد هللا، إنهــم . ًمنــا علــى متابعتهــا، ولقــد تابعتهــا بنفــسي أيــضا فــي المــدة األخيــرة، وق]المختــصة
ًيعملـون، أي ثمــة أعمـال جيــدة جاريـة، خمــسة إجــراءات أو سـتة، ويمكــن أن يقـال مــثال إن بعــضها  ُ

ٍحـسنا ولـيكن، ففـي النهايـة العمـل جـار علـى قـدم وسـاق، وهـو يتقـدم، وإن شـاء اهللا، . طويل األمـد ً
ًطبعــا إننــي أوصــي المــسؤولين المحتــرمين الــذين يــسعون حقــا ويعملــون أن ]. المــشكلة[ُفــستحل  ً

يبذلوا ما في وسعهم في هذا المجال، وأن يعملوا بأسرع ما يمكن، ألن أهـالي أصـفهان يـستحقون 
  .ًحقا أال نعرف الليل من النهار من أجل خدمتهم

  
ً البالد أيـضا قـد صـنعت قيمـا بنحـو مـا، المدن األخرى في. ًحسنا، كان هذا في ما يتعلق بأصفهان ًَ

لـم تكـن كلهـا علـى نحـو واحـد بـالطبع، وال بالمـستوى . ولسنا في صدد التركيز على أصفهان فقط
ُلقد بذلت جهود جيدة في أماكن . كان بعضها في المقدمة، وكانت أصفهان بين المتقدمين. نفسه

فــي واحــد مــن ] ننتــصر[د كافــة جعلتنــا هــذه الجهــود الــشاملة للنــاس فــي أنحــاء الــبال. ًأخــرى أيــضا
ًلم يكن دفاع السنوات الثماني اختبـارا بـسيطا، بـل حادثـة مهمـة للغايـة. االختبارات القليلة النظير ً .



 

 

لثمـاني سـنوات، قـوى العـالم كلهـا فـي جهـة، وإيـران . كثيرون من شبابنا ال يعرفون مـا الـذي حـدث
ْحـسنا، قـد تحـدث حـوادث فـي ب! في الجهة األخرى ... عـض األمـاكن وتتعـرض دولـة مـا لهجمـاتً

َأوال لــم تكــن بــذلك النطــاق الــذي فــي إيــران، وثانيــا كــان هنــاك مــن يــساعدونهم، ونحــن لــم ] لكــن[ ً ً
مـــع صــــدام، وأمريكــــا علـــى وجــــه الخـــصوص، وكــــان االتحــــاد » النــــاتو«كـــان . ّيـــساعدنا أي أحــــد

ً معتمــدة كثيــرا علــى االتحــاد الــسوفييتي الــسابق مــع صــدام، وبعــض الــدول األوروبيــة التــي لــم تكــن
مــع صــدام، مثــل يوغوســالفيا، فقــد ذهبــت ورأيــت مــن ] كانــت[ًالــسوفييتي وال علــى أمريكــا أيــضا 

ًهؤالء أيـضا كـانوا إلـى جانبـه، أي العـالم كلـه كـان فـي جهـة، والجمهوريـة اإلسـالمية فـي ] ٣.[كثب
ذه، مـن االنتـصار فـي هـذه فقد تمكنت إيران، وعبر حركة الناس هذه ودوافعهـم هـ. الجهة األخرى

ًلقد حققنا انتصارا كامال والمعا في حرب الـسنوات الثمـاني! ٍالحرب وذلك بأيد فارغة ً لقـد حققنـا . ً
قـضية النظـرة : ّاآلن أود أن أدخل في الموضوع الثاني من البحـث. ِاالنتصار لكن األمر لم ينته بعد

  . ونظام االستكبار وعالم االستكبارالكلية إلى التحدي بين إيران اإلسالمية، والمستكبرين
  

مـشكلة : المشكلة من وجهة نظر جبهة االسـتكبار تكمـن هنـا: أرجو منكم االلتفات إلى هذا األمر
ــة اإلســالمية وهــذا النظــام  ــه إذا تقــدمت الجمهوري ــران اإلســالمية هــي أن ــة إي ّاالســتكبار مــع جمهوري ّّ ّّ

ّوازدهرت وبرزت في العـالم، فـإن منطـق الليبراليـ ُة الديمقراطيـة فـي العـالم الغربـي سـوف يبطـلّ َ ّ لقـد . ّ
ُناقـشت هـذا األمــر مـرة فـي أصــفهان بالمناسـبة وأشـرت إليــه وسـط الجمـوع الغفيــرة المحتـشدة فــي  ّ ُ

ّمنطق الليبرالية الغربية في العالم] ٤.[ُساحة أصفهان الكبرى ّاستطاع الغربيون عبر هذا المنطق ... ّ
ّهـب العــالم كلــه عبـر منطــق الليبراليـة الديمقراطيــة، فمـرة قــالواَقبـل قــرنين أو قرابـة ثالثــة ن ّ ّ ّ ال توجــد : َ

ّحرية هنا ودخلوا، ومرة قالوا ّال توجد ديمقراطية فدخلوا ونهبوا أموال ذاك البلد وخزائنه ومصادره : ّ
ّبذريعة إرساء الديمقراطية والذرائع األخرى، فغدت أوروبا الفقيرة ثرية على حـساب تعاسـة كثيـر  مـن ّ

لقــد جعــل هــؤالء الهنــد تعيــسة، فلــو قــرأتم كتــاب لمحــات مــن تــاريخ العــالم . ّالــدول الثريــة كالهنــد
ّكذلك هناك عدد من الدول األخرى كالـصين وسـائر األمـاكن . ّلنهرو، فستكتشفون بدقة ما حدث

ّطبعا لم يجر استعمار إيران مباشـرة إلـى ذلـك الحـد، لكـنهم فعلـوا هنـا مـا فـي ]. أتعسوها[ ِ وسـعهم ً
ّأيضا عبر منطـق الليبراليـة الديمقراطيـة، أي نـادوا بالحريـة والديمقراطيـة والـسيادة الـشعبية وسـيطروا  ّ ّ ّّ ً

ّعبر هذا العنوان على الدول ثم فعلوا كل ما في وسعهم ضد حرية الدول وسيادتها الشعبية ّ ّّ ّ.  
  

ا إلــى أفغانــستان لإلطاحــة ً عامــا، جــاؤو٢١قبــل . مــن أمثلتــه الحاضــرة أمــام أعيــنكم أفغانــستان هــذه
جـاء األمريكيـون وارتكبـوا الجـرائم فـي أفغانـستان . بحكومة زعمـوا أنهـا غيـر شـعبية وتـسلب الحريـة



 

 

ّ عاما، لقد ارتكبوا أنواع الجرائم وأشكالها، وسرقوا وسـلبوا وأكلـوا وقتلـوا ودمـروا كـل مـا ٢٠طوال  ً
ًما جـاءت إلـى الـسلطة تلـك الحكومـة  عا٢٠في وسعهم وأبادوا العائالت وسحقوا األخالق، وبعد 

هذا مثال حاضر اليـوم أمـام ! ّسلموها أفغانستان وغادروا بتلك الفضاحة. نفسها التي دخلوا ضدها
  .أعينكم أيها الشباب

  
اآلن، إذا كانـت . ًلثالثمئة عام، تحرك األوروبيون أوال، ثم األمريكيون، بمنطق الديمقراطية الليبرالية

ي العالم يرفض منطـق الديمقراطيـة الليبراليـة ويعطـي شـعب بلـده هويـة بمنطـق هناك حكومة ونظام ف
ُحقيقـــي، ويحيـــيهم ويـــوقظهم ويقـــويهم ويقـــف فـــي وجـــه الديمقراطيـــة الليبراليـــة، فهـــذا يبطـــل منطـــق  ْ

لقـد تأسـست الديمقراطيــة الليبراليـة علــى . الجمهوريــة اإلسـالمية هـي كــذلك. الديمقراطيـة الليبراليـة
ــدأ نفــي الــدين زعمــوا أنهــم يتمتعــون بالــشعبية، لكــن . ، بينمــا الجمهوريــة اإلســالمية علــى الــدينمب

  .الجمهورية اإلسالمية نظام شعبي بالمعنى الحقيقي للكلمة
  

. بالطبع، واضح أنهم ينكرون ذلك في دعاياتهم وقنـواتهم التلفزيونيـة، لكـنهم مقتنعـون بـه ويعرفونـه
ومـن قبيـل هـذا الكـالم، ... توجـد حريـة وليـست شـعبيةحقيقة أنكم ترون مجموعة هنا تقـول إنـه ال 

ّفهـؤالء ينظـرون إلــى أفـواه أولئـك، وإال الــدليل علـى الحريـة هــم أنفـسهم الـذين يقولــون هـذا الكــالم 
حتى اليوم ] الخميني[الدليل على الشعبية أنه منذ ارتحال اإلمام . ّضد النظام وال يتعرض لهم أحد

إلى السلطة، لم تكـن منهـا حكومتـان متـشابهتان مـن الناحيـة لم تكن هذه الحكومات التي وصلت 
إذن، مـــن . جـــاءت حكومـــة مــا إلـــى الـــسلطة ثــم جـــاءت الحكومـــة التاليــة بفكـــر مختلـــف. الفكريــة

  .تارة يختارون هذه، وتارة يختارون تلك. َالناس أحرار وهم من يختارون. الواضح أنها حرية فكرية
  

ّالجمهوريــة اإلسـالمية هــي أن الجمهوريـة اإلســالمية تتقــدم إذن، إن مـشكلة الغــرب واالسـتكبار مــع  ّ ّّ ّّ
ــه، والغــرب ال يقــدر علــى تحمــل هــذا  ّوتزدهــر، وجميــع مــن فــي العــالم يــرون هــذا التقــدم ويقــرون ب ّ ّ

ّهؤالء ليسوا مـستعدين لتحمـل ذلـك، وهنـا تكمـن المـشكلة. األمر ّلـو أننـا لـم نتقـدم، ولـو أننـا لـم . ّ ّّ
ّ المنطقة، ولـو أن صـوتنا ارتجـف أمـام أمريكـا واالسـتكبار، وكنـا مـستعدين ُنظهر الحضور القوي في ّ ّ

ّلقبول غطرستهم وتجبرهم، لقلت هذه الضغوط ّطبعا، كانوا سـيأتون ويتـسلطون علينـا، ولكـن هـذا . ّ ً
كلمــا عــال صــدى اقتــدار الجمهوريــة . ّالحظــر والــضغوط، وهــذا النــوع مــن التحــديات كــان ســيقل

 كانـت مـساعي - الظروف متنوعة خالل هذه األعوام، وأنتم تعلمـون ذلـك  فقد كانت-اإلسالمية 
  .ًالعدو إلى خدش الجمهورية اإلسالمية أكبر أيضا



 

 

  
ّلــذا، التحــدي األساســي لبلــدنا اليــوم هــو تحــدي التقــدم والتوقــف والركــود، أو لنقــل تحــدي التقــدم 

. و يعــود إلـى الــوراء بالفعــلوالرجـوع، ألن التوقــف يعنـي العــودة إلـى الــوراء، وأي شـخص يتوقــف فهـ
ّنحـن نتقـدم، ونحـن نـسعى : هـذه هـي القـضية. ّألن العالم يتقدم لألمام، وإذا وقفت، فسوف تتأخر

ــدون لهــذا األمــر أال يكــون، فكافــة قــوى االســتكبار فــي العــالم، وهــي ] ّإال أنهــم[ّوراء التقــدم،  ّيري ّ
ّأمريكــا وأوروبــا أساســا، تغتــاظ أمــام حركــة التقــدم هــذه لل ّجمهوريــة اإلســالمية، يغتــاظون ويــضطربون ً ّ

ًطبعــا، يخــسؤون فــي فعــل أي . ّويــستاؤون، ولــذلك يــدخلون الميــدان، ويفعلــون كــل مــا فــي وســعهم
  .ًهم أخفقوا حتى اآلن، وسيخفقون بعد ذلك أيضا. شيء

  
ّوســط هــذه المعركــة، تقــف أمريكــا فــي الخــط األمــامي للعــدو ّوالــسبب وراء تركيزنــا وإصــرارنا علــى . ّ

ّأمريكا هو أنها تقف في الخط األمامي ّاآلخرون موجودون أيضا لكنهم خلف أمريكا. ّ لقـد حـارب . ً
ـــامي طـــوال هـــذه األعـــوام  ـــة اإلســـالمية فـــي هـــذا الخـــط األم ـــون كلهـــم الجمهوري ّالرؤســـاء األمريكي ّ ّّ

ــي تلــت انتــصار الثــورة اإلســالمية ــاء أيــن هــم اآلن؟ بعــضهم لقــوا ا. ّالمتماديــة وخــالل العقــود الت لفن
ــى وهــم أحيــاء ــاريخ حت ــة الت ــوا، وبعــضهم يقبعــون فــي مزبل ــدؤوا مــن كــارتر وكلينتــون . َوتلفــوا وزال لتب

ّوأوبامــا الــديمقراطيين حتــى تــصلوا إلــى ريغــان وبــوش الجمهــوريين وخفيــف العقــل الــسابق ذاك ّ]٥ [
ّوصوال إلى هذا الرجل الحالي الفاقد الوعي والتركيز . الـشعب اإليرانـيالذي يريد إنقـاذ إيـران و] ٦[ً

ّهــؤالء كلهـــم وقفــوا فـــي وجــه الجمهوريـــة اإلســـالمية دون اســتثناء، واســـتخدموا كــل مـــن اســـتطاعوا  ّ ّ
ـــان الـــصهيوني خاصـــة ودعمـــوه ّاســـتخدامه مـــن أصـــدقائهم، وحرضـــوا الكي ـــان . ّ ّيقـــال طبعـــا إن الكي ً ُ

ّالــصهيوني الغاصــب يحرضــهم ــان [ّنعــم، قــد يكــون األمــر كــذلك فــي بعــض الحــاالت، لكــن . ُ الكي
ّهـــو كلــبهم المـــسعور فـــي المنطقــة ومهمتـــه اإلفـــساد . ُكلـــبهم الـــذي يمــسكون قالدتـــه] الــصهيوني

ّنعـم، هـم وجهـوا . وممارسة الضغوط، وبعض الحكومات األخرى في المنطقة تعاونت معه، لألسف
ًبعض الضربات أيضا  ً ليس األمر أنهم لم يفعلوا شيئا -ّ قـاف ّ لكنهم أخفقوا عامـة وعجـزوا عـن إي-ّ
ّالجمهورية اإلسالمية صـحيح . ٌّلم تنجح أي من مخططاتهم، أي لم تبلغ غايتهم التي سعوا خلفها. ّ

ّأنهم أوجدوا بعض المشكالت لكـن غـايتهم لـم تتحقـق ّ ال الحظـر، وال اغتيـال العلمـاء، وال تقـديم . ّ
ّالرشــاوى إلــى بعــض األشــخاص كــي يتكلمــوا ضــد الجمهوريــة اإلســالمية فــي الــداخل، و ّ ّ ال تــدابيرهم ّ

ّالسياسية واألمنية المختلفة ّكلها لم تقدر على شل عوامل التحرك والتقـدم واالسـتقامة للـشعب ... ّ ّ ّ ّ
  .اإليراني

  



 

 

ّحسنا، إننا نواجـه مثـل هـذا الوضـع ًوإننـي أقـول إن مـسؤوليتنا جميعـا . ً ّّ  سـواء مـسؤولي الـبالد، أو –ّ
ــــاس، وأيــــضا المثقفــــين والــــشباب ال ّكــــل فــــرد مــــن الن ً ّ ّناشــــطين والنخــــب فــــي المجتمــــع، وكــــذلك ّ

ّ هـي أن نعلـم أن ال بـد لنـا مـن التقـدم، فهـو –ّالحوزات العلمية أو الجامعات : ّالمجتمعات العلمية ّ
ّمــسؤوليتنا اليــوم وفــي المجــاالت كلهــا ّال بــد لنــا مــن التقــدم علــى المــستويات الفنيــة واالقتــصادية . ّ ّ ّ ّ

عنـدما تكتـسبون االقتـدار، . ًنظام أكثر صالبة وتهبـه االقتـدارّأنواع التقدم هذه تجعل ال. ّوالسياسية
ّهدف العدو أن يزعزع أركـان االقتـدار، وأنـتم . ّلن يقدر العدو أن يرمقكم بنظرة تنطوي على السوء

ًمطلعــون علــى هــذا األمــر، فهــم ال يريــدون للنظــام أن يكــون مقتــدرا ــا جميعــا أن نــسعى وراء . ّ ًعلين
ّالتقـدم ألن تقـدمنا ي ًجعلنـا مقتـدرين ومكتفـين ذاتيـا وذوي صـالبةّّ ّإذا اسـتمر هـذا التقـدم . ّ ّ التقــدم –ّ

ّعلى المستويات العلمية والروحانية واألخالقية وأيـضا االقتـصادية والـسياسية، وهـذا مـا كانـت عليـه  ّ ّ ّّ ً
ّ فإن العدو سيضطرب–الحال حتى اآلن بفضل اهللا  ّالعدو يـشعر بالرعـب الـشديد مـن هـذا األمـر . ّ ّ

ّويوظف جهوده كلها من أجل منع ذلك ّ.  
  

ّحـسنا، كيـف نتقــدم؟ أدوات التقـدم كثيــرة وهنـاك أدوات متنوعـة ّ ّ ّأود اإلشــارة إلـى نقطــة مهمـة هــي . ً ّ
ّاألمل أهم أدوات التقدم، والعدو ركز على هـذا األمـر. األمل ّ ّ ّالعـدو يـسخر طاقاتـه كلهـا مـ. ّ ّ ُ ن أجـل ّ

ّقد يرى ذلك أحيانـا شـاب غيـر مطلـع علـى شـؤون . ّبث اليأس واإليهام بالوصول إلى طريق مسدود ً
ّالتقـدم يحتـاج إلـى األمـل، والعـدو . ّالعالم ويتأثر به، فيشعر باليأس، وحين ييأس، ينكفئ عن العمل ّ

ّيركــز علــى أمــل الــشعب اإليرانــي ّهــذه اإلمكانــات الواســعة التــي وظفهــا العــدو،. ّ  ووســائل اإلعــالم، ّ
ّواألقمــــار االصــــطناعية، والـــــساحة االفتراضــــية العجيبـــــة والغريبــــة، والقنـــــوات التلفزيونيــــة العميلـــــة  ّ ّ

ّلحسن الحظ إن األمل حي . ّوالمأجورة، كلها ترمي إلى قتل األمل في أنفس الناس ّ  سـوف أشـير –ّ
ــدى شــبابنا، وأ–إلــى هــذا األمــر  ــدون منــع اســتمرار األمــل ل ال يبقــى مــسؤولونا يــشعرون ّ لكــنهم يري

َحتــى إنهــم يطمعــون بالمــسؤولين كــي يــسلبوهم األمــل. باألمــل ْ ٌلألســف لــديهم امتــداد فــي الــداخل . ّ
ٌأيـضا، وأنــا مجبــر علــى قــول هـذا األمــر ُ ّال يرغــب المــرء فــي أن تكـون هنــاك حقيقــة شــبيهة، لكنهــا . ً

لـن «، و»ال فائدة«س واإلحباط وأن ّامتدادهم هو بث اليأ. ٌهؤالء لديهم امتداد في الداخل. قائمة
لألســف، . أنــتم تــسمعون أمثــال هــذا الكــالم... » مــا الــذي يمكننــا فعلــه«، و»ّنــصل إلــى أي مكانــة

ــداخل أيــضا أمثــال هــذه األمــور فــي الــصحيفة الفالنيــة، ولــدى الناشــط الفالنــي فــي  ــشاهد فــي ال ّن ً
ٌهؤالء أيضا امتداد لهم. ّالساحة االفتراضية ً.  

  



 

 

ّتلـك الحقيقـة هـي أننـا نتقـدم. ٌك حقيقـة مقابـل إيهامـاتهمًحسنا، هنا لـدينا . ّنحـن نتقـدم إلـى األمـام. ّ
ّ ال أرغـــب فـــي نفـــي هـــذا األمـــر وإنكـــار المـــشكالت االقتـــصادية، –] ًطبعـــا[ّمـــشكالت اقتـــصادية 

ّوسوف تحل، إن شاء اهللا  ّ لكن نحن في حالة تقدم مستمرة في سائر األقـسام المختلفـة، بفـضل –ُ ّ
ّنحن في طور التقدم، وهم يريـدون أن يمنعـوا اطـالع الجيـل الـشاب خاصـة علـى أنـواع التقـدم . اهللا ّّ ّ

. ّالــذي تحــدثت عنــه] لهــم[هــذه هــي الحــال فــي هــذا االمتــداد الــداخلي . هــذه، ولــذلك يكتمونهــا
ّكثيرة هي نماذج تقدمنا التي يجري التكتم عليها أو التقليل من أهميتها ّ ّ.  

  
ٌخـالل هــذه األسـابيع القليلــة الماضـية حــين نـزل عــدد قليـل مــن ]. هــذا[لكــم هـو ّمـا دونتــه ألذكـره 

ّاألشـرار أو المخــدوعين إلــى بعــض الـشوارع وأثــاروا الــشغب، أُنجــزت أعمـال عظيمــة خــالل أعمــال 
. ّالــشغب هــذه، ولــو أجرينــا مقارنــة مــع األســابيع واألشــهر األخــرى، فسنحــصل علــى نتيجــة عظيمــة

ّتوصـل العلمـاء اإليرانيـون : عمال التي أُنجزت خالل هذه األسابيع القليلةّسوف أعدد اآلن هذه األ ّ
ّإذن، هذا تقدم، وهو مهم أيضا، وليس باألمر الهين. ّإلى طريقة جديدة في عالج سرطان الدم ً ٌّ ٌ ّ.  

  
ّجعل صناعة أحد األجهزة األساسية آلبار النفط والغاز محلية، فالنفط والغاز مـن الثـروات الطبيعيـة ّّ ً 
ّالمهمـة لــدينا، ونحـن نحتــاج مـن ناحيــة اسـتخراج الــنفط والغـاز إلــى اإلبـداع، وهــذا اإلبـداع يحــدث 

ّمنذ أسابيع عدة، اتخذت واحدة من الخطوات المهمة من أجل إنجاز هذا األمر. اآلن ِ إذن، هذا . ّ
  .ٌإنجاز عظيم

  
ّافتتاح جزء مهم من سكة الحديد في بلوتشستان منـذ األزمنـة الـسابقة، ّكانت سـكة الحديـد هـذه . ّ

ّ مـن اآلمـال المهمـة بـأن –ً لم يكن األمر مطروحا قبل انتصار الثـورة –ّأي بدايات الثورة اإلسالمية 
ّنتمكن من بناء خط يربط الشمال بالجنوب، وسكة حديد بلوتشستان ضـمن هـذا المـشروع، وهـي  ّّ

ّخط يربط الشمال بالجنوب، أي نربط شمالي البالد بالخليج الفار ّسي وبحر عمان، وهذا يمـر مـن ّ
ّفي هذه األيـام القليلـة الماضـية، افتـتح جـزء مهـم مـن سـكة الحديـد هـذه. بلوتشستان ّ إذن، أُنجـز . ُ

ٌعمل عظيم، وهذا تقدم ّ ٌ.  
  

ــدول، كمــا شــغلت ســت  ــبالد فــي إحــدى ال ّتدشــين مــصانع عــدة، ودشــنت أيــضا مــصفاة خــارج ال ِّ ُ ً ّ ُ
ّلـة الماضـية، وقـد دونـوا أسـماء المـدن التـي أُنجـز فيهـا هـذا ّمحطات للكهرباء خالل األسـابيع القلي

ّاألمر وحددوها، وقدموا إلي تقريرا في هذا الصدد ً ّ   .ال يسعني اآلن ذكر أسمائها واحدة بواحدة. ّ



 

 

  
وُأزيح الستار عن واحد مـن أضـخم التلـسكوبات فـي العـالم، إذ انتهـى العمـل علـى واحـد مـن أكبـر 

ــهتلــسكوبات العــالم خــالل هــذه  ــستار عن ــام وجــرى افتتاحــه وإزاحــة ال ــستار عــن . األي ــح ال كمــا ُأزي
ّهـذه كلهـا أُنجـزت . صاروخ حامل لألقمار االصطناعية، وكذلك عن صاروخ جديد وهكـذا دواليـك

َخالل األسابيع القليلة الماضية التي جـرت أعمـال الـشغب خاللهـا أيـضا، وسـوف تكثـر األمثلـة إذا  ً
ّهـم ال يـسمحون وال يريـدون أن يطلـع جيـل الـشباب علـى هـذه . احـدةأراد المرء تعدادها واحدة بو

ـــون مـــن شـــأنها، وينكرونهـــا ـــصغرونها ويقلل ّاألمـــور، في ـــات . ّ ـــي اإلمكان ـــرا ف ـــدمنا كثي ـــد تق ًحـــسنا، لق ًّ
ُالدفاعيـة، وقــد كــانوا ينكــرون ذلــك ويظهــرون األمـور بــصورة معاكــسة ويقولــون ، »فوتوشــوب«هــذا : ّ

ٌّ لقد ُأجبروا الحقا على االعتراف وليس لديهم مفر من اإلقرارًطبعا،. ًّوذاك ليس حقيقيا ً.  
  

ّحسنا، هذه األمور التـي أشـرت إليهـا هـي مهمـة سـواء لناحيـة العمـل نفـسه أو داللتهـا علـى الحركـة  ً
ّإذن، المجتمع ليس راكدا وهو في طـور التحـرك والتقـدم، وكـون المجتمـع فـي حالـة . في المجتمع ّ ً

ٌتحرك وتقدم ألمر  ّ ًمهم جداّ ّ ّالشاب اإليراني حـي وملـيء بالـدوافع حتـى خـالل أيـام ممارسـة العـدو . ٌّ ّ ٌ ّ ّ
ّإذا كنــتم محبــين إليــران، فــإن مــن المؤشــرات والــدالالت علــى حــبكم إياهــا هــي أن تبثــوا . ّللــشرور ّ ّّ ّ ّ

ــأس، فلــن يكــون فــي مقــدوركم ادعــاء الحــب إليــران ــإذا نــشرتم الي ّاألمــل، ف ّإن المؤشــر الرئيــسي . ّ
ــق مــسدودلم ــى طري ــالعجز والوصــول إل ــأس وحــرق األمــل واإليهــام ب ــران هــو بــث الي هــذه . ّعــاداة إي

ّأولئــك الــذين يحبــون إيــران يتحركــون فــي النقطــة المقابلــة لهــذا األمــر. ّمؤشــرات العــداء إليــران ال . ّ
ّتــسمحوا لمــن هــم أعــداء إيــران بارتــداء زي تنكــري ضــمن إطــار الــدفاع عــن المــصالح الوطنيــة، وأن ّ ّ 

ّيغيروا وجوههم ويفعلوا أمورا من هذا القبيل، فلتمسكوا المؤشرات بأيديكم ً أنتم الشعراء والعلماء . ّ
ّوعلماء الدين كلكم تحبون إيران وتحبون إيران اإلسالمية ّ ّ ّلذلك، ال بد أن تبثوا األمل. ّ ولـو صـدر . ّ

  .االدعاء] ذلك[ًما هو خالف هذا، فلن يكون ممكنا قبول 
  

ّإن مشكلتنا مع العالم االستكباري أننا نتقـدم وقـد . ّسوف ألخص البحث. ّة هي التقدمّإذن، القضي ّ ّ
ًّعقــدنا العــزم علــى أن نتقــدم، وهــو يــرى هــذا التقــدم مــضرا بــه ّ ال ينبغــي . ّهــذا هــو تحــدينا الرئيــسي. ّ

ّإليران اإلسالمية من وجهة نظر أمريكا والحكومات االستكبارية وأمثالها أن تتقـدم ّ نقـول فـي نحـن . ّ
ّإيران اإلسالمية ال بد أن تتقدم من أجل إعالء كلمة اإلسالم: المقابل ّ ّ.  

  



 

 

ُأما الموضوع الثالث الذي ذكرته، فمرتبط بأعمال الشغب، وسوف أتحدث ببضع جمـل ّ ٌ لقـد أراد . ََ
 وهـم غيـر بعـض الـذين ينزلـون إلـى الـشوارع؛ -ّمديرو المسرح األساسيون القـابعون فـي الكـواليس 

ــديرون األمــور مــن خلــف الكــواليس إنهــم   جلــب النــاس إلــى الــساحة، واآلن حيــث عجــزوا عــن –ُي
ّذلــك، يريــدون نــشر الــشرور لعلهــم يتمكنــون مــن إرهــاق مــسؤولي الــبالد واألجهــزة هــم يخطئــون، . ّ

ًفهــذه الــشرور ســوف تجعــل النــاس يتعبــون ويــزدادون كرهــا لهــم ونفــورا مــنهم ً ّاآلن وبمــا أن النــاس . ّ
ً هؤالء، أي األشرار، ستؤدي مواصلة هذا العمل إلى ازدياد الناس نفوراّمشمئزون من ّ.  

  
ّ تـسبب المـشكالت للنـاس بـالطبع- نعـم -ّالموضوع األول هو أن مثل هذه األحداث  ّ ّ أن تكـون . ُ

ّمجبـــرا علـــى إغــــالق دكانـــك فــــي الـــشوارع، وتوقــــف ســـيارتك وتفعــــل كـــذا وكــــذا ُهـــذا يــــسبب ... ً
ــ. المــشكالت ــون ويفعلــون كــذا وكــذا، لكــن ســواء هــؤالء ًطبعــا هــم يرتكب ّون الجــرائم أيــضا، ويخرب ً

الحاضرين في الميدان أو أولئك الذين في الكواليس هم أحقر بكثير من أن يستطيعوا إلحاق أذى 
ُسوف يلملم بساط الشرور دون أدنى شك، وحينئذ سيدخل الشعب اإليراني إلى الميـدان . بالنظام

هــذه هــي حقيقــة األمــر، وهــذه هــي . ، وسيواصــل التقــدم فــي الميــدانأكثــر قــوة وبــروح أكثــر حيويــة
ّنعم، تقـع أمامـه أحـداث لكنـه يـصنع لنفـسه الفرصـة مـن تلـك الحادثـة التـي . طبيعة الشعب المؤمن

ًيمكن أن تشكل تهديدا له كـان األمـر علـى هـذا . ّإنه يـصنع الفرصـة لنفـسه مـن الحادثـة والتهديـد. ّ
  .لك منذ صدر اإلسالمالنحو حتى اآلن، وقد كان كذ

  
ــا العزيــز َولمــا رَأى اْلمؤمنــون األحــزاب قــالوا هــذا مــا {: هــذه اآليــة الكريمــة نفــسها التــي تالهــا أخون َ َ ُ ََ َْ َ ْ َ َ ُ ِ ْ ُ َ ََّ

ُوعـــدنا اللـــه ورســـوله ُُ ُ َ َ ََّ َ َ ًحـــسنا، لـــم تكـــن حـــرب األحـــزاب حربـــا صـــغيرة، فقـــد )... ٢٢األحـــزاب، (} َ ً
يش والطائف ومكة وكل مكان وجاءت لقتال المدينة التي يبلـغ اجتمعت القبائل العربية كلها من قر

ـــت حـــرب األحـــزاب، وال بـــد لهـــذا أن يهـــز القلـــوب. عـــدد ســـكانها بـــضعة آالف فلمـــا رأى . ّكان
ُقالوا هـذا مـا وعـدنا اللـه ورسـوله«المؤمنون هذا،  ُ َُ ُُ ََ َ ََّ َ َ َ َ ًهـذا لـيس شـيئا جديـدا، اهللا المتعـالي :] قـالوا. [»َ ً
َوصــدق اللــه ورســوله ومــا {: لــديكم عــدو، واألعــداء ســيأتون إلــيكم؛ لقــد جــاءوا. نقـال إنهــم ســيأتو َُ َ َ َُ ُُ َّ َ َ َ

ًزادهــم إال إيمانـــا وتــسليما َ َِ ْ َْ ً ِ َِّ ُ َ ًومـــا زادهــم إال إيمانـــا وتـــسليما«إن . }َ َ َ َِ ْ َْ ً ِ َِّ ُ َ َ لقـــد كـــان . هــي الفرصـــة نفــسها» َ
ُتهديدا، واستفادوا من هذا التهديد، فزاد إيمانهم، أي ع كـان األمـر . ثر علـى فرصـة لزيـادة اإليمـانً

  .ًعلى هذا النحو في صدر اإلسالم، وهو كذلك ودائما
  



 

 

حـرب أحـزاب، فهنـاك » الدفاع المقـدس«كانت مرحلة . »الدفاع المقدس«ّاألمر كذلك في قضية 
مـاذا كانـت . صـنع الـشعب اإليرانـي فرصـة مـن هـذا التهديـد. ًأيضا هـاجموا مـن كـل حـدب وصـوب

ُة؟ كانت أن بان للعالم كله أن الشعب اإليراني ال يهزمتلك الفرص ًلقد جاؤوا جميعا، فقد دعمـت . ّ
 - حلــف وارســو الــذي يخــص الــشيوعيين -فــي ذلــك اليــوم » وارســو«و» النــاتو«أمريكــا وأوروبــا و

كــان هــذا ســابقة، . ُإيــران لــم تهــزم، ولــم يهــزم شــعب إيــران] لكــن[ّجمــيعهم دعمــوا صــدام . صــدام
ّكلما فكرت القوى العالمية أنها ستضع وفق تعبيرهم األوراق كلها على الطاولـة . صةوهذه هي الفر ّ ّ

ّ وكلمــا فكــروا فــي هــذا، يتــذكرون ثمــاني ســنوات مــن – واحــدة مــن هــذه األوراق هــي العــسكرية –
ًدومــا قــال الــشعب اإليرانــي لخــصومه، . ُالحــرب المفروضــة، فيعلمــون أن الــشعب اإليرانــي ال يهــزم

  !ّإن مجيئكم بأيديكم، لكن مغادرتكم ليست كذلك: خرينألمريكا ولآل
  

هكـذا اسـتفاد الـشعب اإليرانـي مـن الحـرب ! ًقد تتقدمون لكنكم ستعلقون وستدفعون الـثمن باهظـا
هذه، ) ١٦/١١/١٩٨٢(الخامس والعشرين من آبان ] حادثة[استغل أهالي أصفهان . المفروضة

  .ّصفهان الشجعان نحو الجبهة قد تعززتّفتعززت دوافعهم، وكما قلت، إن حركة شباب أ
  

 -ُاألمــر كــذلك فــي أعمــال الــشغب األخيــرة، ففيهــا، اســتفاد الــشعب اإليرانــي ممــا يــسمى التهديــد 
ًحيـث أنهــم اعتبـروا هــذا تهديـدا للــشعب اإليرانـي  ّ مــاذا فعـل؟ أظهــر حقيقتـه وتوجهاتــه، أيـن؟ فــي -ّ

ــان ١٣ ــشرين الثــاني٤( آب ــوفمبر/ ت ــان هــذا العــام مختلفــا عــن الــسنوات  ١٣كــان يــوم ]. ٧)[ن ًآب
ــة ــسابقة كاف ــى الــشوارع بنــاء علــى طلــب أمريكــا . ال ــاس إل ــزل عــدد قليــل مــن الن الــشعب ] لكــن[ن

مثــال .  آبـان١٣أحــد النمـاذج هـو ] إذن. [ آبــان وهتـف ضـد أمريكـا١٣اإليرانـي العظـيم نـزل فـي 
 بين هؤالء الشهداء األعزاء  من-ُيستشهد شاب عزيز هذه األيام . آخر هو تشييع هؤالء الشهداء

 مثل الشهيد روح اهللا عجميان الـذي هـو –شهداء األمن والتعبئة والشرطة وأفراد الشعب الشهداء 
. هكــذا هــو رد فعــل النــاس! ٌشــاب غيــر معــروف، فيخــرج باستــشهاده حــشد عظــيم لتــشييع جثمانــه

ُإنهم يحولون هذا التهديد إلـى فرصـة، أي يظهـر النـاس أنفـسهم ويقولـون أنـتم قتلـتم . نحـن كـذلك: ّ
ّفــي النقطــة المقابلــة تمامــا لمــا يريــد العــدو بثــه وفيــه أن . ًشــابنا ونحــن جميعــا خلــف هــذا الــشاب ّ ً

ــشارع، والــشعب اإليرانــي ضــد فــالن، والــشعب  الــشعب ــزل إلــى ال ــي ن ] لكــن[كــذا ] فعــل[اإليران
  .ًلقد صنع فرصة من هذا التهديد. الشعب أظهر نفسه

  



 

 

تظاهر مـديرو ]. ألعمال الشعب[ وقعت هي انكشاف وجوه مديري المسارح الفرصة األخرى التي
ْالمـــسارح أنهـــم إلـــى جانـــب الـــشعب اإليرانـــي لكـــنهم عـــادوا تطلعـــات الـــشعب اإليرانـــي ومعتقداتـــه  َ

كانوا معادين لإلسالم وأحرقوا المـساجد والقـرآن، وأبـرزوا العـداء إليـران، وأحرقـوا . ومقدساته كلها
هم يزعمون أنهم إلـى . لقد انكشفت وجوههم. م يحترموا النشيد الوطني اإليرانيالعلم اإليراني، ول

إنــه شــعب القــرآن وشــعب اإلمــام . ًحــسنا، الــشعب اإليرانــي شــعب مــسلم. جانــب الــشعب اإليرانــي
، فهـل أنـت )ع(أنت عندما تمارس اإلهانـة والـشتيمة واإلسـاءة إلـى اإلمـام الحـسين ). ع(الحسين 

لـذلك . رانـي؟ لقـد انكـشفت الوجـوه الحقيقيـة لمـديري مـسرح الـشغب هـذاإلى جانب الشعب اإلي
ًإن مـن األمــور التــي يمكــن أن تقــال عــن هـذه االضــطرابات أن الــشعب اإليرانــي صــنع لنفــسه فرصــا 

  .كثيرة من هذا التهديد
  

ـــة التعـــاطي مـــع مـــديري المـــسارح بعـــضهم مـــديرو مـــسرح، وبعـــضهم . ثمـــة موضـــوع آخـــر هـــو كيفي
. لـيس هـؤالء كلهـم علـى نحـو واحـد... ً أخذوا أمواال، وبعضهم ارتكبوا جرائممخدوعون، وبعضهم

ً سواء أكان طالبـا جامعيـا –ُذاك الذي خدع فقط ولم يرتكب جريمة يجب تحذيره ووعظه وهدايته  ً
هل يساعد تحركك هـذا فـي تقـدم إيـران أو ضـد : ُ ويجب أن يسأل-أم في الشارع أم في الجامعة 

وذاك الـذي . ّذا بخصوص من خدعوهم، إذ يتوجب عليكم حثهم على التفكيره. ّتقدمها؟ فليفكر
احــذر التنــاغم مــع . العــدو هنــاك: تماشــى مــع رغبــات العــدو دون التفــات يجــب إيقاظــه والقــول لــه

]. ٨[»ّصــبوا صــراخكم وهتافــاتكم كلهــا ضــد أمريكــا«): رض] (الخمينــي[وبتعبيــر اإلمــام . العــدو
  .ُاب الذي خدعًحسنا، هذا في ما يخص ذاك الش

  
 يهــدد صـاحب المتجــر بأنـه يتعــين -ّأمـا مـن يرتكــب الجريمـة أو القتــل أو التخريـب أو التهديـدات 

ّعليك إغالقه وإال سـوف نـشعل النـار فـي متجـرك، أو يهـدد سـائق الـسيارة ليتوقـف أو يـضغط بـوق 
 فتجــب -يــد عنــصر التهد... الــسيارة أو يفعــل أشــياء مــن هــذا القبيــل، وإال ســنفعل بــسيارتك كــذا

ــذي . معاقبــة هــؤالء وذلــك وفــق ذنــبهم ّمرتكــب القتــل علــى نحــو، والمخــرب علــى نحــو آخــر، وال ُ
تجـدر . ِكل منهم يجب أن يعاقب وفق فعلتـه... ّيحثهم على فعل هذه األشياء عبر اإلعالم كذلك

مـن ًال يحـق ألحـد أن يعاقـب شخـصا مـا . اإلشارة هنا إلى أن المحاسبة هـي عبـر الـسلطة القـضائية
ٌكال، السلطة القضائية حاضـرة وقويـة، وبحمـد اهللا هـي مقتـدرة وحيـة ومفعمـة بالـدوافع . تلقاء نفسه ّ

وأسـلوب رسـول ) ص(لذلك لدينا كل مـن النـصيحة والعقـاب، مثـل النبـي . ًأيضا وينبغي أن تعاقبهم
ْطبيـــب دوار بطبـــه قـــد َأ«): ص(عـــن النبـــي ) ع(يقـــول أميـــر المـــؤمنين . اهللا َ َِ ِّ ِ ِ ٌِ ٌَّ َحكـــم مراهمـــه وَأحمـــى َ َ َْ ُْ ِ َ ََ َ



 

 

ُمواسمه َ َِ ّفي القدم، عندما ال تلتئم الجروح، كـانوا يعملـون علـى كيهـا]. ٩[»َ كـانوا يـضعون حديـدة . ِ
إن النبي ) ع(يقول أمير المؤمنين . في النار وعندما تصير حمراء، يضعونها على الجرح حتى يلتئم

  :األمرين، وبتعبير سعديّهيأ ] أي[ّقد أعد المراهم وأحمى المواسم، ) ص(
  

ُاللين والشدة إن يلتزما   كالجرح يشفى إن وضعت المرهما ُ]١٠[  
  

ًحسنا، هذا موضوع أيضا. كالهما يجب أن يكون. ُيجري الجراحة وكذلك يضع المراهم ً.  
ُثمــة موضــوع آخــر هــو أن العــدو قــد هــزم حتــى الــساعة، بحمــد اهللا قــصد العــدو جلــب النــاس إلــى . ّ

 -بـــالطبع، يعمـــد العـــدو إلـــى التجيـــيش فـــي اإلعـــالم . والنـــاس أظهـــروا أنهـــم ليـــسوا معـــهالميـــدان، 
ــه فــي وســائل إعالمــه المختلفــة كيــف يقــدم . ّ وبــث ســيل مــن األكاذيــب-التجيــيش الكــاذب  ّترون ُ

ًالموضوع بأسلوب يجعل اإلنسان الغافـل وغيـر المطلـع يتـصور أن هنـاك خبـرا مـا حقـا ًّ ّ واقـع األمـر . ّ
نعـم، . ٌا هو هائل وما هو عظيم ليس إال وجود الناس في خدمة الثورة وميادين الثورةم. ليس كذلك

النــــاس صــــفعوهم علــــى ] لكــــن[أرادوا جلـــب النــــاس، . ّإنـــه عظــــيم للغايــــة، لكــــن ذاك الطــــرف، ال
لـيس ] لكـن[لقـد أخفـق هنـا . في كل يوم لـدى العـدو كيـد ومكـر: ًدعوني أقول هذا طبعا. أفواههم

ًطبعا إن . كالعمال والنساء] مختلفة[سيذهب إلى مواضع أخرى وفئات . توقفمن الواضح أنه سي
ّسيداتنا وعمالنا الشرفاء شأنهم أعلى بكثير مـن االستـسالم للعـدو أو الوقـوع فـي خداعـه هـذا أمـر . ّ

  .ّمسلم
  

ـــدينا  ـــا المـــشكالت، ل ّلـــذلك، مـــا كـــان هـــدفا للعـــدو لـــم يتحقـــق، لكـــن واقـــع المجتمـــع هـــو معاناتن ً
كما ترون، منذ سنوات وأنا أضـع . ًمشكلتنا األكثر أهمية وعجالة اليوم هي االقتصادية. مشكالت

نقطــة اقتــصادية فــي شــعار العــام وأطلــب مــن الــسلطات التوجــه لحــل هــذه المــشكلة ومتابعــة هــذه 
ًعقدا جيدا لنـا اقتـصاديا، فقـد نـشأت مـشكالت] ١١[لم تكن التسعينيات. النقطة ً لـو فعلـوا فـي . ً

ألشـياء والنـصائح نفـسها التـي مـن المفتـرض أن يفعلوهـا اآلن، وسـيفعلونها إن شـاء اهللا، ذاك اليوم ا
ذلـك كلـه ... ًالحظـر مـؤثر بـالطبع، وبعـض التـدابير مـؤثرة، واإلدارة أيـضا. لكان وضعنا أفضل اليوم

ــسان -أرى . مــؤثر ً أن المــسؤولين يــسعون حقــا– مــا يالحظــه اإلن إنهــم يــسعون بجــد، ويعملــون، . ّ
ًإنــه فعــال أيــضا فــي هــذا الوضــع االقتــصادي لكــن هنــاك مــشكلة . ّم فعــال فــي حــاالت كثيــرةوعملهـ

يجـب أن . ًطبعا، تعاني اليوم دول مختلفة فـي العـالم مـن مـشكالت اقتـصادية كمـا نحـن. اقتصادية
هــذا ســيحدث بتعـــاون النــاس مــع المــسؤولين، وتعـــاون . نــسعى لحــل هــذه المـــشكلة، إن شــاء اهللا



 

 

وسوف يصفع الـشعب اإليرانـي . ة، وبتعاضدهم وتعاطفهم وتآزرهم، إن شاء اهللالشعب مع الحكوم
  .العدو ضربة على فمه، بتوفيق من اهللا

  
 - إن شــاء اهللا -ونأمـل .  برحمتـه وبركاتـه- أنـتم النــاس األعـزاء -نرجـو اهللا المتعـالي أن يـشملكم 

ًأن يكـون أهـل أصـفهان أكثـر سـعادة وحيويــة واسـتعدادا وحـضورا فـي ا لـصفوف األماميـة للثــورة، إن ً
ً، وأن نكون قادرين أيـضا علـى أداء ]الخميني[ّونأمل أن ترضى عنا الروح المطهرة لإلمام . شاء اهللا

  .ما هو واجبنا أمام هؤالء الناس األعزاء والخدومين، إن شاء اهللا
  

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

جة اإلسالم والمـسلمين الـسيد يوسـف طباطبـائي نجـاد في بداية هذا اللقاء، تحدث بكلمة ح] ١[
  ).ممثل الولي الفقيه وإمام جمعة أصفهان(

  
ً شــهيدا ٣٧٠، جـرى فـي مدينـة أصـفهان بحـضور شـعبي عظـيم تـشييع ١٦/١١/١٩٨٢فـي ] ٢[

  .»محرم«ًأصفهانيا استشهدوا في عمليات 
  
  .٢/١٩٨٩إشارة إلى زيارة سماحته إلى يوغوسالفيا، ] ٣[
  
  .٣٠/١٠/٢٠٠١ سماحته في لقاء أهالي أصفهان، كلمة] ٤[
  
  .دونالد ترامب] ٥[
  
  .جو بايدن] ٦[
  
  .في إشارة إلى اليوم الوطني لمقارعة االستكبار العالمي، ويوم التلميذ] ٧[
  
فـي » حـرس الثـورة اإلسـالمية«؛ كلمة في لقاء جمع من ١٢١. ، ص١١. صحيفة اإلمام، ج] ٨[

  .٢٥/١١/١٩٧٩طهران، 



 

 

  
  .١٠٨البالغة، الخطبة نهج ] ٩[
  
  .سعدي، روضة الورود، الباب الثامن] ١٠[
  
 .العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين] ١١[


