
 

 

  تعزيز القوات المسلحة تعزيز للبالد
  للشرطة) ع(طهران ــ جامعة اإلمام الحسن : المكان
  .م٣/١٠/٢٠٢٢.  هـ٦/٣/١٤٤٤.  ش١١/٧/١٤٠١: الزمان

ّمراسم تخريج طالب جامعات الضباط: المناسبة ّ  
  طالب وكبار القادة العسكريين: الحضور

  
  
  

ّراسـم المـشتركة لتخـريج طـالب جامعـات  خـالل  الم٣/١٠/٢٠٢٢كلمة اإلمام الخامنئي بتـاريخ 
ــي عبــر فيهــا القائــد األعلــى  ّالــضباط التابعــة للقــوات المــسلحة فــي جمهوريــة إيــران اإلســالمية، والت ّ ّّ ّ ّ
ّللقوات المسلحة بأن قلبه احترق لوفاة الشابة قبل مدة، وأن أعمال الشغب التي أثيرت في البالد  ّّ ّ ّ

ّ يكذبون في ادعائهم التأثر لوفاة الفتاة ويحاولون منع إيـران مـن ّإنما وراءها أمريكا والصهاينة الذين
ّالتقدم نحو امتالك القدرة الشاملة والتغلب على الحظر ّ.  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
والحمـــد هللا رب العـــالمين، والـــصالة والـــسالم علـــى ســـيدنا أبـــي القاســـم المـــصطفى محمـــد وآلـــه 

  .يما بقية اهللا في األرضينس] وال[األطيبين األطهرين المنتجبين، 
  

َأيها الشباب األعزاء والخريجون والحائزون الرتب، إنني سعيد جدا وشاكر اهللا أنه بعد عطلة طويلة  ٌ ً
ّإن دخول آالف عدة ] ١.[ًنسبيا من لقائكم الحضوري قد تحقق هذا التوفيق مرة أخرى هذا العام

 كـــل عـــام، ســـواء أكـــانوا الـــشباب مـــن الـــشباب إلـــى القـــوات المـــسلحة هـــو بـــشرى وبـــشارة تتكـــرر
الخريجين في الجامعات ممن ينالون رتبة ضـابط ويـدخلون وينخرطـون فـي العمـل، أم أولئـك الـذين 
ًيـدخلون الجامعــة وينــالون الرتــب وينخرطـون فــي الدراســة؛ إن كــال مـنهم يــضخون بطريقــة مــا روحيــة 

أينما يدخل . تجديد وصالبةهذا االلتحاق من الشباب يحمل رسالة . جديدة في القوات المسلحة
الــشباب فــي أي مؤســسة أو منظمــة، فــإنهم فــي الحقيقــة يحملــون معهــم رســالة الــصالبة والتجديــد 

إن حـــضور الـــشباب اإليـــرانيين فـــي المجـــاالت كلهـــا باعـــث علـــى األمـــل، أي فـــي . لـــذلك المركـــز



 

 

لـى ذلـك، فأينمـا مختلف القطاعات العلمية واالقتـصادية والـسياسية والمؤسـساتية والعـسكرية ومـا إ
  .يدخل الشباب، يجلبون معهم بشرى األمل والتجديد واالبتكار

  
ُمـسعى هـذا التيـار الـدعائي هـو أن يظهـر . ِيوجد اليوم تيار دعائي مضلل يريد التـرويج لعكـس ذلـك ِّ

هذا ما . َأن الشباب اإليرانيين منفصلون عن القيم ومحبطون من المستقبل وال يشعرون بالمسؤولية
ِليه تيار دعائييسعى إ لقـد كـان . إنه في النقطة المخالفة للحقيقـة فـي بلـدنا. هذا بخالف الحقيقة. ٌ

لجيـل شــبابنا حركــة مــشرقة فـي الــساحات والميــادين كافــة حتــى اليـوم، وســتكون علــى النحــو نفــسه 
ًأيــضا فــي المــستقبل، إن شــاء اهللا، ســواء فــي الــدفاع عــن الــوطن، أو األمــن، أو فــي مــساعدة جبهــة 

 - في هـذه الحركـة العظيمـة والمقدسـة للـدفاع عـن العتبـات المقدسـة -قاومة في المنطقة كافة الم
التقـدم العلمـي فـي أي ] تجدون[ إذ عندما تنظرون، –أو الخدمات االجتماعية، أو التقدم العلمي 

 أو فــي الـشعائر الدينيــة -مكـان علـى أكتــاف الـشباب فــي الحقيقـة، فهــم المحركـون لهــذه الحركـة 
 ســواء ماليــين الــشباب اإليــرانيين الــذين ذهبــوا ومــشوا الطريــق مــن -ة، ومــسيرة األربعــين هــذه كافــ

النجــف إلــى كــربالء أو ماليــين الــشباب الــذين ســاروا فــي البلــد نفــسه والمــدن مثــل األربعــين، ومثــل 
ي ، أو فــي ميــدان اإلنتــاج واالبتكــار، الــذ-ّالمتغــربين عــن منــزل البــشارة والروحانيــة المنــشود ذاك 

ًتشاهدون أخباره في التلفاز حيث يظهـر شـبابنا حركـة جديـدة كـل يـوم فـي جـزء مـن قطـاعي اإلنتـاج  ُ
والصناعة في الـبالد، أو فـي مواجهـة الوبـاء، أو نهـضة المـساعدة اإليمانيـة، أو الجهـاد الثقـافي، أو 

 حـــضور أينمـــا تنظـــرون، تـــرون. اإلغاثـــة عنـــد الكـــوارث الطبيعيـــة والـــسيول والـــزالزل ومـــا إلـــى ذلـــك
ًهـذا الـشاب ال يمكـن أن يكـون محبطـا، وهـذا الـشاب ال يمكـن أن يكـون منفـصال . ًالشباب الفتـا ً َ

عن القيم، وهذا الـشاب قـوة وسـط الجبهـة ال تعـرف الكلـل، وبـالطبع الـشباب الثوريـون والمؤمنـون 
  ].لدينا[هذه هي حال الشباب . ّهم الرواد في هذه األمور كلها

  
 إنكـم اجتمعـتم فـي جامعـة اإلمـام الحـسن المجتبــى –حـضوركم بهـذه النظـرة ًحـسنا، إذا نظرنـا إلـى 

 فـــإن حـــضوركم والتحـــاقكم -مـــن جامعـــات أخــرى ] الخطـــاب[يـــسمعون هــذا ] ثمــة مـــن[، و)ع(
إن حضوركم ثروة عظيمة، وبالطبع إلـى جانـب خبـرة الرعيـل . ُبالقوات المسلحة يعدان ثروة عظيمة

  .األول ومعرفة القادة
  

ــبالد. ت المــسلحة هــو تعزيــز للــبالدتعزيــز القــوا . هــذه القــوات إحــدى الركــائز المتينــة فــي تعزيــز ال
ــضا ــة أخــرى أي ــاك ركــائز متين ــبالد ال يعتمــد علــى القــوات المــسلحة فقــط، فهن ــز ال : ًبــالطبع إن تعزي



 

 

التقدم العلمي هو مصدر تقدم البالد، واإليمـان العـام لـدى النـاس ورسـوخ اإليمـان فـي القلـوب هـو 
. ّمتانة الوطنية، والحكومة المنبعثـة مـن النـاس والمرتكـزة إلـيهم هـي مـصدر شـموخ أي بلـدمصدر ال

ًهذه األمور كلها موجودة، لكن حضور القوات المسلحة والقوة العسكرية أيضا وسيلة مهمة لتعزيز 
. تيمكن لهذه العوامل المتنوعة أن تحافظ على البالد وتحميها مـن األضـرار والعـداوا. ُبنية البالد

ًطبعـا، هـذا يخــص البلـدان كلهــا ولـيس خاصــا ببلـدنا البلـدان كافــة بحاجـة إلــى أدوات القـوة هــذه، . ً
ّلكن في بلد مثل بلدنا الذي يواجه أعداء عنجهيين ومتغطرسـين كأمريكـا وأمثـال هـؤالء، تكـون لهـا 

  .لذلك، يجب تعزيز القوة الدفاعية. أهمية أكبر
  

ثمـة جـزء مـن خـارج القـوات . يجـب تعزيـز القـوة الدفاعيـة: رىًلقد قلت هذا دائما وسأكرره مرة أخ
علــى مــسؤولي القــوات المــسلحة اتخــاذ . ســأتطرق إلــى الثــاني] لكــن[المــسلحة وجــزء مــن داخلهــا 

ــة لتقويــة القــوات المــسلحة، ومــن بينهــا اعتمــاد الــذكاء والتــدريبات واألدوات  طــرق جديــدة وحديث
ًفي قواتنـا المـسلحة ولكـن ميـدان العمـل ال يـزال واسـعا  - بحمد اهللا -العسكرية، األمر الذي بدأ 

ُفــاليوم يعــد مــن القــضايا المهمــة جعــل تحركــات القــوات المــسلحة كلهــا ذكيــة ومــن جملتهــا . ًجــدا ُ
األدوات العــسكرية واألســلحة وحتــى الــذخيرة، أو التقــدم البحثــي والعلمــي فــي القــوات المــسلحة، 

الحــروب فــي العــالم اليــوم . ب معقــدة للحــرب التركيبيــةٌفهــذا تعزيــز لهــذه القــوات، أو تــصميم ألعــا
أنـــتم تعرفـــون أن الحـــرب الـــصلبة والناعمـــة والفكريـــة والثقافيـــة والحـــرب بأســـلحة . حـــروب تركيبيـــة

. ًمختلفة، والحرب المعرفية وأمثال هذه مـع بعـضها بعـضا، هـي أدوات الهجـوم علـى شـعب أو بلـد
ير هـذه الطبقـات والـشرائح كلهـا بأسـاليب جديـدة يجب أن تكون األلعـاب الحربيـة قـادرة علـى تـوف

  .وطرق حديثة، إن شاء اهللا
  

هـذا مـا يجـب أن تتبـاهوا بـه، . إذن، ما المسؤولية الرئيسية للقوات المسلحة؟ صـون األمـن الـوطني
مـسؤولية القــوات المــسلحة هــي . ًأيهـا الــشباب الملتحقــون حـديثا بهــذا الطريــق وتفخـروا وتعتــزوا بــه

مـــاذا يعنــي األمـــن؟ األمــن هــو البنيـــة التحتيــة لجوانـــب الحيــاة كافـــة .  العـــام للــبالدمــسؤولية األمــن
مـن المـسائل الشخـصية، إلـى القـضايا االجتماعيـة، إلـى القـضايا : إنـه بنيـة تحتيـة عامـة. لمجتمع مـا

معنــى األمــن فــي المــسائل . األمــن هــو البنيــة التحتيــة لهــا كلهــا... العامــة، إلــى القــضايا الخارجيــة
ـــى الشخـــص ًية هـــو أن تـــستطيع النـــوم مرتـــاح البـــال فـــي منزلـــك لـــيال، وأن تـــستطيع إرســـال ابنـــك إل

المدرســة فــي الــصباح دون قلــق، وأن تــستطيع الــذهاب إلــى مكــان العمــل أو صــالة الجمعــة دون 
ـــيس لـــديها هـــذه الطمأنينـــة فـــي أي مـــن هـــذه ! الحظـــوا. هـــاجس ـــى تلـــك البلـــدان التـــي ل ّانظـــروا إل



 

 

النوم ببال مرتاح في الليل، وال يمكنهم الذهاب إلى العمـل فـي النهـار، وال المراحل؛ ال يستطيعون 
ال يختص األمر . مشاهدة األلعاب الرياضية ببال مرتاح، وال الذهاب إلى صالة الجمعة، وال السفر

ال يوجد أمـن ] حيث[في الدول الكبرى، واألسوأ منه كله في أمريكا ] بل[بالبلدان الصغيرة فقط، 
هـذا معنـى األمـن فـي . م، وال في الجامعـات، وال فـي مـدارس األطفـال، وال فـي المتـاجرفي المطاع

ـــاؤكم وعـــائالتكم العـــيش مـــع الـــشعور باألمـــان، وأن يكـــون  المـــسائل الشخـــصية، أي يمكـــنكم وأبن
ًعملكم وتكسبكم وسفركم وترفيهكم مصحوبا باألمان ّ.  

  
س والتفكير في الجامعة أو الحوزة العلمية في القضايا األكثر عمومية أن تكونوا قادرين على الجلو

لـو لــم . ال يمكـن ذلـك دون األمـن... أو المؤسـسة البحثيـة أو الفكريـة والعمـل والبحـث والمطالعـة
مـن دون األمـن، . ِأينمـا ُأحـرز تقـدم، كـان ذلـك ببركـة األمـن. يكن هناك أمن، ما تحقـق هـذا التقـدم

ًيصير العمل شاقا وصعبا كنـتم ترغبـون فـي االسـتثمار ] إذا. [تثمار االقتـصاديإلى االس] ًوصوال. [ً
ال يمكـن الـشحن والنقـل . من أجل التقدم االقتصادي للـبالد، فـال يمكـن أن يـتم ذلـك دون األمـن
  .دون األمن، وال اإلنتاج دونه؛ األمن هو البنية التحتية لهذه األشياء كلها

  
ائمــة والعامــة للــبالد ولعمــوم النــاس، ًحــسنا، المؤســسات المــسلحة هــي التــي تــوفر هــذه الحاجــة الد

بطريقــة مــا، ومؤســسة الــشرطة » حــرس الثــورة«الجــيش بطريقــة مــا، و. وهــذا لــيس بــالمفخرة القليلــة
ذاك الذي يهاجم مخفر الشرطة هو . ًأيضا، والتعبئة كذلك، كل واحد منهم يوفر األمن بأسلوب ما

ّمــن يــتهكم علــى الجــيش أو . أمــن الــبالدَمــن يهــاجم مقــر التعبئــة، فإنــه يهــاجم . يهــاجم أمــن الــبالد َ
إن إضـعاف مؤسـسات . بتصريحاته وخطابه وكالمه، فإنه يهين أمن الـبالد» حرس الثورة اإلسالمية«

ٌالـشرطة مكلفـة . إضعاف الشرطة يعني تقويـة المجـرمين. القوات المسلحة هو إضعاف ألمن البالد
ص الـذي يهـاجم الـشرطة هـو فـي الحقيقـة الـشخ. َالوقوف في وجه المجرم وتوفير أمن الناس كلهم

ُالميــزة الكبــرى . يجعــل النــاس بــال دفــاع أمــام المجــرمين واألراذل واألوبــاش واللــصوص والغاصــبين
ٌلبلــدنا أن األمــن الــذي لــدينا أمــن نــابع مــن الــداخل يختلــف األمــر إذا قامــت دولــة أو شــعب علــى . ّ

إذا جـاء ] عمـا[لخاصـة، وبفكرهـا وتفكيرهـا، توفير األمن لنفـسها مـن داخلهـا، وبقواتهـا وبقـدراتها ا
. َمثـل مـن يحمـي بقرتـه الحلـوب... سـأوفر لكـم األمـن وسـأحميكم: شخص مـا مـن الخـارج ويقـول

ًإنهما مختلفان عـن بعـضهما بعـضا جـدا نحـن ال نعتمـد علـى أي أحـد مـن . أمننـا نـابع مـن الـداخل. ً
بقـوة مـن اهللا، وبـاللطف اإللهـي، وبتوفيـق لقد استطعنا أن نوفر هذا األمن ونحافظ عليه . أجل أمننا

 وبمــساندة الــشعب، وبثبــات مــسؤولي القـــوات - أرواحنــا فــداه -مــن اهللا، ومــساندة ولــي العــصر 



 

 

ًمن يعتمد على القوة الخارجية، فسوف تتركه هذه القوة األجنبية نفسها وحيدا في اليوم . المسلحة َ
ٌحسنا، كانت هذه جمل حول قـضايا القـوات . هالحرج، ألنها ال تريد وال تستطيع أن تحميه وتصون ً

ًتذكروها دائمـا، وافخـروا بأنفـسكم، وتـابعوا هـذه الحركـة، وانظـروا إلـى عملكـم علـى أنـه . المسلحة
  .عمل مطابق لرضا اهللا، وتابعوا هذا العمل هللا

  
 أول شـيء أريــد أن أقولـه هــو أنـه خــالل أحـداث األيــام... أمـا بــضع جمـل بــشأن األحـداث األخيــرة

ّاألخيرة هذه ظلمت المؤسسة األمنية في الـبالد أكثـر مـن الجميـع، وظلمـت التعبئـة وظلـم الـشعب  ُ ُ ُّ
ًطبعـا، الـشعب اإليرانـي ظهـر قويـا فـي هـذه الحادثـة كمـا فـي ]. علـيهم[لقد مارسوا الظلم . اإليراني ًَ

ًالحـــوادث األخـــرى، قويـــا تمامـــا كعادتـــه دومـــا وكمـــا فـــي الـــسابق، وســـيكون علـــى هـــذا ال ً نحـــو فـــي ً
ّفـــي المـــستقبل أيـــضا، لـــو أراد األعـــداء إحـــداث خلـــل مـــا، فـــإن مـــن سيتـــصدون . ًالمـــستقبل أيـــضا ّ ٍ ً

ّبـــصدورهم ويتركـــون األثـــر أكثـــر مـــن الجميـــع هـــم الـــشعب اإليرانـــي الـــشجاع والمـــؤمن؛ ســـيدخلون 
ّنعم، الشعب اإليراني مظلوم، لكنه قوي مثل أمير المؤمنين ومـولى الم. الميدان، وقد دخلوه ٌ ّتقـين، ّ

ّمثل سيده علي    .ّالذي كان األقوى واألكثر مظلومية) ع(ّ
  

ّخالل هذه الحادثـة التـي وقعـت توفيـت شـابة ًطبعـا، كانـت حادثـة مريـرة، وقـد احتـرق قلبـي أيـضا، . ّ ً
ّلكــن رد الفعــل علــى هــذه ال ّحادثــة دون أن يجــرى أي تحقيــق ودون أن يتــوفر أي أمــر مــسلم بــه ال ّ ٍ ّ ّّ ُ

ّيكون بأن ينزل بعض األشخاص إلى الشوارع ويزعزعـوا أمنهـا وأن يحـدثوا انعـدام األمـن للنـاس وأن  ُ
ـــة ويـــضرموا النيـــران فـــي  ّيخلـــوا بـــاألمن ويحرقـــوا القـــرآن وينزعـــوا الحجـــاب عـــن رأس ســـيدة محجب ّ ّ ُ

ّت ويحرقــوا المــصارف ويحرقــوا ســيارات النــاسّالمــساجد والحــسينيا ّ ّرد الفعــل علــى هــذه القــضية . ُ ّ
ّالتــي هــي بــالطبع قــضية مؤســفة أيــضا ال يــؤدي إلــى مثــل هــذه التحركــات؛ هــذه التحركــات لــم تكــن  ّ ّ ً ّ

ّعادية وال طبيعية ّ.  
  

حتــى لــو لــم تكــن . لقــد كانــت أعمــال الــشغب هــذه مخططــة. كــان هنــاك مخطــط ألعمــال الــشغب
ًذه الشابة موجودة أيضا، لكانوا أوجدوا ذريعة أخـرى مـن أجـل زعزعـة األمـن وإثـارة الـشغب قضية ه

ّمـن خطـط . هـذا العـام للـسبب الـذي سـأذكره) سـبتمبر/أواخر أيلول(في البالد في بداية شهر مهر 
هـذا التخطـيط مـن صـنع أمريكـا والكيـان الـصهيوني الغاصـب والزائـف : لهذا األمر؟ أقولها بصراحة

ّعهم، لقد جلسوا وخططوا، وساعدهم عمالؤهم ومرتزقتهم وبعض الخونة مـن اإليـرانيين خـارج وأتبا ّ
  .البالد



 

 

  
ّعدوا أجنبيا تسبب فـي الحادثـة الفالنيـة«ال نلبث أن نقول إن ... بعض الناس ّ ً  يبـدو أن لـديهم -» ًّ

 األجانـب، هذا العمل من فعـل! يا سادة«:  وال أن نقول-هذه » عدو أجنبي«حساسية على كلمة 
ً، حتى يتصدون بصدورهم فـورا للـدفاع عـن وكالـة التجـسس األمريكيـة أو »ومن فعل العدو األجنبي ّ

ْيـستعملون أنـواع التحلــيالت واألقاويـل المـضللة ليثبتـوا أن ال، لــيس هنـاك أثـر أو دخالــة ! الـصهاينة ُ ّ ُ
ى أوروبــا، وفرنــسا انظــروا إلــ. تحــدث أعمــال شــغب كثيــرة حــول العــالم! ّلألجانــب فــي هــذه القــضية

ْهـل حـدث حتـى اآلن أن : ّحيث تندلع أعمـال شـغب كبيـرة كـل مـدة فـي شـوارع بـاريس، وأنـا أسـأل
ًدعـم الـرئيس األمريكـي ومجلـس النـواب األمريكـي مثيـري الـشغب؟ هـل سـبق أن أصـدر بيانـا وقــال  ّ

 والحكومـــة إننـــا بجانبكم؟هـــل حـــدث أن تقـــوم وســـائل اإلعـــالم التابعـــة للرأســـمالية األمريكيـــة: فيـــه
 بمـــا فـــي ذلـــك الحكومـــة -ّاألمريكيـــة وعمالؤهـــم، لألســـف مثـــل بعـــض الحكومـــات فـــي المنطقـــة 

، لتدعم مثيري الشغب؟ هل سبق أن حدث ذلك؟ هـل سـبق أن أعلـن األمريكيـون أننـا -السعودية 
ــوا مــن  ــى يتمكن ــادي مثيــري الــشغب حت ــين أي ــة ب ــرامج اإلنترنــت الفالني ــة أو ب نــضع األجهــزة الفالني

ّاصل بسهولة ومتابعة أفعالهم؟ هل سـبق أن حـدث هـذا فـي أي مكـان مـن العـالم وأي دولـة مـن التو ّ
ّالـــدول؟ لكـــن حـــدث هنـــا، لـــيس مـــرة أو اثنتـــين، بـــل مـــرات ومـــرات ّ ًإذا، كيـــف ال تـــرون األيـــادي . ّ

ــشعر بــأن وراء كــواليس هــذه األحــداث أيــاد وسياســات  ٍاألجنبيــة؟ كيــف يمكــن لــشخص فطــن أال ي َ
  أخرى؟

  
ــالطب ــاب ــاة شــخص مــا؛ إنهــم يكــذبون وهــم ليــسوا متــأثرين إطالق ًع، يظهــرون زورا تــأثرهم لوف ً ّإنهــم . ُ

ّســعيدون وفرحــون ألنهــم حــصلوا علــى ذريعــة تخــولهم اخــتالق األحــداث؛ إنهــم يكــذبون مــسؤولو . ّّ
 سوف أشير إلى -ّبعد ذلك عمدت عناصر محددة . القوى الثالث أعربوا عن مواستهم وتعاطفهم

وعـدت الـسلطة القـضائية بمتابعـة األمـر .  إلى قتل أشخاص آخرين دون ذنب أو جـرم–ذلك اآلن 
ًحسنا، هذا ما يعنيـه التحقيـق؛ يعنـي متابعـة األمـر لمعرفـة النتيجـة، ولمعرفـة هـل هنـاك . حتى النهاية

ًكيف تتهمون وتهينون جهازا ومجموعة خدومة كبيرة الحتمال حدوث . ّمذنب أم ال، ومن المقصر ُ ّ
ّن شخص أو اثنين، وهو أمر غيـر مؤكـد ولـم يـتم التحقيـق فيـه؟ ال يوجـد أي منطـق وراء هـذا خطأ م
هذا ليس سـوى عمـل أجهـزة التجـسس، ولـيس سـوى عمـل الـسياسيين األجانـب الخبيثـين . الكالم

  .ُالمعاندين، وال شيء آخر
  



 

 

د تتقـدم نحــو ًحـسنا، مـا دافـع الحكومـات األجنبيــة؟ مـا أشـعر بـه فـي دافعهــم هـو شـعورهم أن الـبال
ــشاملة وال يمكــنهم تحمــل ذلــك ــرون ذلــك. القــدرة ال ــرون . ّإنهــم يــشعرون وي ّ أن - بحمــد اهللا -ي

ّبعض العقـد القديمـة فـي طـور الحـل ّبـالطبع هنـاك مـشكالت كثيـرة فـي الـبالد، وقـد مـرت سـنوات . ُ
ُهناك تحرك جاد لمعالجـة هـذه المـشكالت وحـل تلـك العقـد] لكن[على هذه المشكالت  رون يـ. ّ

يالحـــظ المــرء ويـــشعر بحركــة متـــسارعة فـــي . هـــذه حقيقــة. ًتــسارعا فـــي حركــة الـــبالد نحــو التقـــدم
ّيـرون أن المـصانع المعطلـة . ًالقطاعات جميعهـا، وهـم أيـضا يـشعرون بـذلك وال يريـدون أن يحـدث

ًجزئيا قد شغلت، وأن الشركات المعرفية قد فـعلت، وأن اإلنتاج المتقدم يظهر نفسه يومـا  ًُ ّ ُ ّ بعـد يـوم ُ
ًفي بعض القطاعات، وأن األشياء التي تنجز يمكن أن تبطل هجوم الحظر الذي يعد فعليا السالح  ّ ُ ُُ

خططــوا . ّومـن أجــل أن يوقفـوا هــذه الحركـة، جلــسوا وخططـوا. ّإنهــم يـرون هــذا. ّالوحيـد بيــد العـدو
 الــشباب، خطــط العــدو إلغــالق الجامعــة، وإلهــاء جيــل. ّلقــد خططــوا لــذلك... للجامعــة وللــشارع

هـذا كلـه . وإشغال مسؤولي البالد بقضايا جديـدة فـي الـشمال الغربـي والجنـوب الـشرقي مـن الـبالد
هـذه األشـياء التـي جـرى افتعالهـا وتأجيجهـا هـي مـن أجـل وقـف الحركـة التقدميـة . من أجل اإللهـاء

. لـبالدبـالطبع هـم مخطئـون فـي حـساباتهم سـواء فـي الـشمال الغربـي أو الجنـوب الـشرقي ل. للبالد
ًلقـد عــشت بــين القــوم البلوشــيين، وهــم يكنــون وفــاء عميقــا للثــورة والجمهوريــة اإلســالمية ّ كمــا أن . ُُ

ّالكــرد مــن أكثــر األقــوام اإليرانيــة تقــدما وهــم محبــون لــوطنهم وإلســالمهم ونظــامهم اإلســالمي لــن . ً
ّتنجح خطتهم، لكنهم سيبثون سمومهم ويفعلون فعلتهم ّ.  

  
ذاك العدو الذي يقول في تصريحاته الدبلوماسية إننا ال ننـوي . اطن أعدائناتظهر ب] األعمال[هذه 

ــا معكــم، ونحــن نوافــق الــشعب  ــة اإلســالمية، وال عــداء لن ــران وال تغييــر نظــام الجمهوري مهاجمــة إي
باطنه المؤامرة وافتعال أعمـال الـشغب، وباطنـه القـضاء علـى أمـن . اإليراني، باطنه هو ما تشاهدونه

ّطنه إثارة حماسة أولئك الذين يمكن تحريضهم بتحمس ما وجرهم إلى الشارعالبالد، وبا هـذا هـو . ّ
  .باطنه

  
ــران ــة وإيــران . إنهــم ليــسوا ضــد الجمهوريــة اإلســالمية فقــط؛ إنهــم ضــد إي أمريكــا ضــد إيــران القوي

ً طبعــا، هــم معــادون -ّليــست ســجاالتهم وال نزاعــاتهم كلهــا حــول الجمهوريــة اإلســالمية . المــستقلة
ــة اإلســالمية، وال شــك فــي ذلــك بــ ــران –ّشدة وبعمــق للجمهوري ــة وضــد إي ّ لكــنهم ضــد إيــران القوي ّّ ّ

ــة اإلســالمية ــى دون الجمهوري ــران فــي العهــد البهلــوي. ّالمــستقلة حت ــون إي بقــرة حلــوب : إنهــم يحب
مطيعة ألوامـرهم وملـك الـبالد يـضطر فـي قـرار مـا أن يطلـب الـسفير البريطـاني أو األمريكـي ويأخـذ 



 

 

ّكيــف يمكــن للــشعب االيرانــي أن يتحمــل هــذا العــار؟ إنهــم يريــدون هــذا، وهــم ضــد ! وامــر منــهاأل ّ
  .إيران

  
ّحسنا، قلنا إن المتجبرين هم هؤالء، والقرار بأيدي الذين هم خلف الكـواليس لـذلك النـزاع لـيس . ً

ّحـــول قـــضية الحجـــاب والحجـــاب الـــرديء، وال حـــول وفـــاة شـــابة . المـــسألة ليـــست هـــذه األمـــور. ّ
ّكثيـرات مـن هـؤالء النـساء اللـواتي ال يرتـدين حتـى حجابـا كـامال هـن مـن األنـصار الحقيقيـين لنظــام  ً ً

ّالجمهورية اإلسالمية المـسألة . ّأنـتم تـرون أنهـن يـشاركن فـي المراسـم الدينيـة واالحتفـاالت الثوريـة. ّ
ّليست هذه األمـور، بـل حـول أصـل االسـتقالل والـصمود والقـوة إليـران اإلسـالمية  هـذه . واقتـدارهاّ

  .هي المسألة
  

النقطــة األولــى أن هــؤالء الــذين يرتكبــون الفــساد . ًحــسنا، ســوف أشــير إلــى نقطتــين وأنهــي حــديثي
ُوالتخريب في الشارع ليس لهم جميعا الحكم نفسه بعضهم من الشباب والمـراهقين المتحمـسين . ً

ـــ ـــشدهم إلـــى ال ـــذي ي ـــت الفالنـــي ال ـــامج اإلنترن شارع، فهـــم متحمـــسون ّوترجـــع حماســـتهم إلـــى برن
ًفـــي المجمـــوع قلـــة قليلـــة جـــدا أمـــام الـــشعب اإليرانـــي بـــالطبع كلهـــم . ّانفعـــاليون ويتـــأثرون وينزلـــون ّ

ّوالـــشباب المـــؤمنين والغيـــورين إليـــران اإلســـالمية، ولكـــن أولئـــك بعـــضهم تجـــرهم األحاســـيس إلـــى 
بتأنيـب مـا، أي هـدايتهم ّإن مشكلة أولئك يمكن أن تعـالج . ّالميدان وتجرهم الحماسة إلى الشارع

بعض أولئك هم من بقايا العناصر التي تلقـت . لكن بعضهم ليسوا كذلك. ّوإفهامهم أنهم مخطئون
ـــين عامـــا ـــوي المـــشؤوم، عـــائالت : ًالـــضربات خـــالل أربع ـــا نظـــام بهل ـــافقين، االنفـــصاليين، بقاي المن

األمـن إلـى حـد كبيـر بعـض وقد أوضح البيـان األخيـر لـوزارة ... السافاكيين المطرودين والمبغوضين
علـى الــسلطة القـضائية أن تعـاقبهم وتحــاكمهم . ً، وبــالطبع هنـاك المزيـد منهــا أيـضا]٢[هـذه األمـور

  .وفق مدى مشاركتهم في تخريب األمن في الشوارع وزعزعته
  

 بسبب اللوعة، احتـرق قلـبهم -في بداية األمر، عمد بعض الخواص دون أي تحقيق : نقطة أخرى
ًبيـــان وتحـــدثوا وأدلـــوا بتـــصريحات دون تحقيـــق طبعـــا إلـــى إصـــدار – اتهـــم بعـــضهم قـــوى األمـــن، . ّ

ّتحــرك كــل واحــد ... ّواتهمـوا المؤســسة األمنيــة فــي الــبالد، واتهمــوا الــشرطة، وبعــضهم اتهــم النظــام ّ
ّلكـن بعــد أن رأوا ماهيـة القـضية، وبعــدما أدركـوا مــا . ًحــسنا، هـؤالء حـسابهم علــى حـدة. بطريقـة مـا ّ

لشوارع والطرقات العامة للناس نتيجة كالمهم والتماشي مع تخطـيط العـدو، كـان ينبغـي يجري في ا
ًأن يعوضــوا عــن أفعــالهم، وأن يتخــذوا موقفــا، وأن يعلنــوا صــراحة أنهــم معارضــون لمــا يحــدث، وأن  ً ّ



 

 

عنـدما تـرى أن الـسياسي األمريكـي . ُلقد عرف باطن األمر. ّيوضحوا أنهم ضد خطة العدو األجنبي
هذه القضايا بجـدار بـرلين، يجـب أن تفهـم ماهيـة الغايـة، وأن تفهـم أن القـضية ليـست قـضية يقارن 

إذا كنــت ال تعـرف، فــاعرف، وإذا عرفــت، يجــب أن . كــان يجـب أن تفهــم هــذا. ّتعـاطف مــع شــابة
  .ًهذه نقطة أيضا. ًتتخذ موقفا

  
ً إطالقــا، وينبغــي أال ّفــي رأيــي ال أهميــة لــذلك. ًبعــض الشخــصيات الرياضــية والفنيــة اتخــذت مواقفــا

العناصـــر المؤمنـــة . ًمجتمعنــا الرياضـــي مجتمــع ســـليم، ومجتمعنـــا الفنــي ســـليم أيــضا. نقــف عنـــدها
ــة ــي ليــست قليل ــشريفة فــي هــذا المجتمــع الرياضــي والفن ــر. والمهتمــة وال ُهــم كث ــدلي أربعــة . ُ اآلن ي

بت فـي كـون العنـاوين واألمر في عهدة السلطة القضائية لل. ال قيمة لكالمهم. أشخاص بتصريح ما
ــق علــى كالمهــم أم ال ــة وال قيمــة لهــا أبــدا. الجرميــة تنطب ــرأي العــام ال أهمي ــن . ًلكــن مــن ناحيــة ال ل

  .ُيتلوث مجتمعنا الفني والرياضي بهذه الحركات والسلوكات التي تفرح العدو
  

ء كلمتـــي األخيـــرة هـــي الـــسالم الـــوفير علـــى شـــهداء الـــشرطة وشـــهداء القـــوات المـــسلحة والـــشهدا
  .المدافعين عن األمن وعلى شهداء المرحلة األخيرة وشهداء طريق الحق كافة

  
  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 للـضباط وتـدريب الـشرطة، )ع(في بداية هذه المراسم التي أقيمت في جامعة اإلمام الحسن ]١ [

، واألدميـرال آريـا )رئـيس األركـان العامـة للقـوات المـسلحة(ّقدم تقارير كل من اللواء محمـد بـاقري 
، والعميــد نعمــان غالمــي )القائــد المنتخــب مــن جامعــات جــيش جمهوريــة إيــران اإلســالمية(شــفقت 

قائــد جامعــة (رويــز آهــي ، والعميــد ب)لتــدريب الــضباط والحــرس) ع(قائــد جامعــة اإلمــام الحــسين (
  ).اإلمام الحسن للضباط وتدريب الشرطة

  
ضـمن شـرحه تفاصـيل االضـطرابات التـي وقعـت ) ٣٠/٩/٢٠٢٢(جاء فـي بيـان وزارة األمـن ] ٢[

في األيام األخيرة في بعض أنحاء البالد أنه خالل هذه األحداث بلـغ عـدد المعتقلـين مـن العناصـر 
ــافقين  » كومولــه« مــن عناصــر جماعــات مــن قبيــل ٧٧ًخــصا، و ش٤٩والمــرتبطين بمجموعــة المن

 مـن ٥ أعـضاء فـي الجماعـات التكفيريـة اإلرهابيـة، و٥و» وبيجاك«والحزب الديموقراطي الكردي 



 

 

 أجانـب، وعـدد مـن ٩ مـن أنـصار الملكيـة وأتبـاع النظـام البهلـوي المـشؤوم، و٩٢الفرقة البهائية، و
ــاش ٢٨والعناصــر ذات الــصلة بوســائل اإلعــالم األجنبيــة،  ــة(ً شخــصا مــن األراذل واألوب ) البلطجي

 .أصحاب السوابق


