
  ُ فكر المقاومة وجبهتها سينتشران مقابل الغطرسة..ٌالنظام العالمي الجديد مقبل
  طهران: المكان

   من مختلف أنحاء البالدتالميذ المدارس: الحضور
  اليوم الوطني لمقارعة االستكبار ويوم التلميذ: المناسبة

  .م٢/١١/٢٠٢٢.  هـ٧/٤/١٤٤٤.   ش١١/٨/١٤٠١: الزمان
  
  
  

 فـي لقـاء مـع تالميـذ المـدارس علـى أعتـاب ٢/١١/٢٠٢٢ بتـاريخ  دام ظلـهنئي كلمة اإلمام الخام
ّوفي كلمتـه لفـت سـماحته إلـى أن األحـداث األخيـرة . اليوم الوطني لمقارعة االستكبار ويوم التلميذ

ّفي إيران كانت حربا مركبة ولم تكن مجرد أعمال شغب، كمـا تحـدث سـماحته نـشوء نظـام عـالمي  ّ ّ ً
ّيشهد انـزواء أمريكـا وانتقـال القـوة الـسياسية واالقتـصادية والثقافيـة والعلميـة مـن جديد في العالم س

  .ّالغرب إلى آسيا وانتشار فكر المقاومة وتوسع جبهتها مقابل الغطرسة
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم،
  

 سيما بقيـة اهللا] وال[والحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، 
  .في األرضين

  
ًيـا أعزائـي، ويــا شـبابنا وفتياننــا، أهـال وســهال بكـم ً إن قلــوبكم . ُلقـد أفــضتم علـى الحــسينة بالـصفاء. ِ

النقية، وأنفسكم المفعمة بالشوق، أين ما كنـتم، ومهمـا يكـن المكـان الـذي تحـضرون إليـه، تـضفي 
ًلة ببعضها بعضا ألطرحها لقد أعددت بعض الموضوعات المترابطة وذات الص. عليه الصفاء وتنيره

  .عليكم اليوم، يا أبنائي األعزاء
  

ًحــسنا، لقــد ســمعتم كثيــرا). نــوفمبر/ تــشرين الثــاني٤( آبــان ١٣الموضــوع األول بــشأن يــوم  ً :١٣ 
ــاريخي ــوم ت ــان ي ــضا. آب ــة أي ــاريخي ومكــسب للتجرب ــوم ت ــه ي ــاريخي«. ًإن ــي أن األحــداث التــي » ت تعن

ّوقعـــت فـــي هـــذا اليـــوم ســـيخلدها التـــا ّيعلـــم «هـــو . ًريخ، وال يمكـــن نـــسيانها وال ينبغـــي ذلـــك أيـــضاُ



ًبسبب هذه األحداث، إذ كانت هناك بعـض ردود الفعـل التـي تعـد دروسـا لنـا، ويجـب أن » التجربة ّ ُ ْ
  .فالمستقبل لكم، أنتم. تستفيدوا من هذه التجارب من أجل مستقبل البالد وحياتكم وشعبكم

  
فهـو اليـوم الـذي . ًن األمـريكيين يغـضبون جـدا بـشأن هـذا اليـومإذن، هذا اليوم هو يوم مهم لنا، لك

ُاآلن عنــدما يــشاهد اجتمــاعكم هــذا، كونــوا علــى يقــين أن التوجــه . يغــيظ إحيــاء ذكــراه األمــريكيين
األمريكــي واألمــريكيين أنفــسهم سيــسخطون منــه ومــن هــذا النــشيد وأنــواع التعــاطف هــذه، وســوف 

فأولئـك . جسيد لشرور أمريكا ولتلقيها ضـربة ولقابليـة هزيمتهـالماذا؟ ألن هذا اليوم هو ت. يغتاظون
ْإذا نظرنا إلى أحداث هـذا اليـوم، يتبـين أن ... الذين يتصورون أن أمريكا قوة ال يمكن المساس بها

  .ّهذا ما يشكل تجربة لنا. ًال؛ إنها هشة تماما
  

يين مباشـرة، وبعـضها اآلخـر ًحسنا، لقد وقعت ثالثة أحداث فـي هـذا اليـوم، يتعلـق بعـضها بـاألمريك
لمـاذا ). ٤/١١/١٩٦٤ (١٣٤٣ آبان ١٣نفي اإلمام في ] مثل. [مرتبط بهم بصورة غير مباشرة

ًنفي اإلمام؟ ألن ثمة قانونا صدر في البرلمان بأمر مـن الـشاه  َ ً، ووفقـا لـه - بـأمر مـن محمـد رضـا -ُِ
 ٤٥٠٠٠ت، كــان هنــاك نحــو فــي ذلــك الوقــ. ُيمــنح األمريكيــون الــذين كــانوا فــي إيــران الحــصانة

ّهـؤالء إذا ارتكبـوا أي جريمـة . أمريكي في إيران داخل المؤسسات العـسكرية واألمنيـة واالقتـصادية
ّفـي إيـران، فــال تمكـن مالحقــتهم وفـق هــذا القـانون، فــأي أمريكـي يــسير بـسيارة علــى سـبيل المثــال 

! بالد الحـق فـي مالحقتـهًويدهس شخصا ما، أو يرتكب جريمـة، لـن يكـون للجهـاز القـضائي فـي الـ
ًألقـى خطابـا مفـصال . ّلـم يتحمـل اإلمـام األمـر. كان قانون الحصانة لألمريكيين على هـذا النحـو ً– 

َ ثــم بــسبب ذلــك الخطــاب نفــي ثالثــة عــشر -] ١[صــوت ســماحته ونــص الخطــاب متــوفران اآلن ُ
ًطبعا عندما نقول ثالثة عشر عاما، ألنه في نهاية هذه األعوام الث! ًعاما لـو . الثة عشر حدثت الثورةً

ًلم تحدث الثورة، لكـان مـن الممكـن أن يـستمر هـذا المنفـى ثالثـين عامـا بـسبب الموقـف مـن هـذا 
  .ًهذه حادثة مرتبطة مباشرة باألمريكيين تقريبا. القانون الحامي ألمريكا

  
ُتكبـت مجـزرة لقد قتـل فتيـان مـن أعمـاركم أمـام جامعـة طهـران وار. الحادثة الثانية هي قتل التالميذ

َطبعا ال يتـسنى للمـرء ذكـر عـددهم الـدقيق ألنـه لـم تكـن هنـاك مثـل هـذه اإلحـصاءات فـي . ّبحقهم ً
 مـــن فتياننـــا األعـــزاء –! حتـــى الواحـــد كثيـــر! ً الواحـــد كثيـــر أيـــضا–ذلـــك الوقـــت، لكـــن ثمـــة عـــدد 

الطـالب هـذه حادثـة . ً آبـان أيـضا١٣هذه الحادثة الثانية كانت في . ُاستشهدوا أمام جامعة طهران
  ).٤/١١/١٩٧٨ (١٣٥٧كانت عام 



  
ــة وقعــت بعــد عــام مــن تلــك الحادثــة  ــورة -الحادثــة الثالث  وهــي هجــوم الطــالب - بعــد انتــصار الث

ُالجامعيين على السفارة األمريكية والعثور على وثائق هناك تثبت المؤامرات األمريكية على الشعب 
ــدا ــي، وكانــت ســبعين مجل ــوزارة التربيــة ! ًوقتــا لقــراءة هــذه الكتــبأنــتم ال تجــدون . ًاإليران فقلــت ل

ّوالتعلــيم ذات مــرة أن يــدرجوا مــضامين تلــك المجلــدات فــي الكتــب المدرســية، ولــم يفعلــوا ذلــك، 
ماهية األفعال التي مارسـها األمريكيـون والمـؤامرات والخيانـات التـي ] الوثائق[ُتظهر هذه . لألسف

  ).١٩٥٠-١٩٤٩ (١٣٢٩ و١٣٢٨ارتكبوها خالل وجودهم في إيران، أي منذ 
  

ّاألمريكيون يقدمون هذه الحادثـة وقـضية الهجـوم علـى الـسفارة األمريكيـة : ًحسنا، ثمة نقطة هنا ُ– 
ًكانـــت كـــذلك حقـــا، كانـــت وكـــرا للتجـــسس » وكـــر تجـــسس«حـــين قـــالوا إنهـــا  ً  فـــي تـــصريحاتهم -ّ

لى نيويورك خالل الرئاسـة، ودعايتهم ومقابالتهم، وحتى في المقابلة التي أجروها معي أثناء سفري إ
علــى أنهــا بدايــة التحــدي بــين الــشعب اإليرانــي وأمريكــا، ويقولــون إن ســبب وقــوف األمــريكيين فــي 
وجه الشعب اإليراني هي الخطـوة التـي فعلتموهـا فـي الـسفارة، أي هـاجمتم سـفارتنا، فوقـع خـالف 

ي بــين الــشعب اإليرانــي بدايــة التحــد. إنهــم يكــذبون، فالقــضية ليــست كــذلك. ونــزاع وعــداوة بيننــا
 مرداد، كانت هناك حكومة وطنية ٢٨في ). ١٩/٨/١٩٥٣ (١٣٣٢ مرداد ٢٨وأمريكا هي يوم 

لـم . كانـت حكومـة مـصدق حكومـة وطنيـة، ومـشكلته مـع الغـربيين قـضية الـنفط فقـط. في السلطة
. قــضية الــنفط فقــط] المــشكلة[كانــت . وال مــن الــدعاة لإلســالم» حجــة إســالم«] مــصدق[يكــن 

. هـذه جريمتـه فقـط. ن الـنفط فـي أيـدي البريطـانيين، وقـال إن الـنفط يجـب أن يكـون فـي أيـديناكـا
ًنفذ األمريكيون انقالبا، انقالبا عجيبا وغريبا] حينها[ ً ً ً ّ.  
  

. ، فحينــذاك كنــت فــي الرابعــة عــشرة]بــشأن تلــك القــضية[ّلــدي بعــض األشــياء المبهمــة فــي ذهنــي 
ً عاما لفتى اليوم هو ١٥-١٤ً عاما في مرحلتنا و١٥-١٤ّإن الفرق بين عمر . سوف أشرح ذلك

لـم نكــن هكـذا فــي . أنـتم اليـوم تفهمــون وتحللـون القــضايا بدقـة. كـاالختالف بـين األرض والــسماء
جلـس األمريكيـون وتـآمروا . ّلكننا بالطبع قد قرأنا التـاريخ بدقـة واطلعنـا علـى تفاصـيله. ذلك الزمان

ــاألم ــه كــان يرغــب فــيهم علــى مــصدق، ورغــم تفــاؤل مــصدق ب ــى أن ًريكيين، إذ كــان واثقــا بهــم، حت
ــل البريطــانيين،  ــة ســتدعمه مقاب ــوه فــي الظهــر] لكــنهم[ويعتقــد أن الحكومــة األمريكي أرســلوا . طعن

أرســلوه إلــى إيــران . ً إلــى إيــران ونــسقوا مــع البريطـانيين أيــضا- كــان اســمه كــيم روزفلـت –مـأمورهم 
 حتى إنه لم يذهب إلى السفارة األمريكية –لسفارة البريطانية ذهب إلى ا. بحقيبة مليئة بالدوالرات



َ ونــسق مــع بعــض العــسكريين الخونــة وبعــض العناصــر التابعــة لبريطانيــا، وجمــع البلطجيــة وقتلــوا -
ّ مـرداد علـى ذلـك االنقـالب المـشين، واعتقلـوا مـصدق وكـل المقـربين ٢٨العسكريين، وقـاموا فـي 

  .سجنوا بعضهم سنوات طويلةأعدموا بعضهم في ما بعد، و. منه
  

ـــي وأمريكـــا كـــان منـــذ  ـــين الـــشعب اإليران ـــا وأطحـــتم . » مـــرداد٢٨«الخـــالف ب ًلمـــاذا نفـــذتم انقالب
بحكومـة وطنيـة انتخبهـا النـاس، وأعطيـتم الـنفط الـذي كـان قـد أخرجـه مـن مخالـب البريطـانيين إلــى 

ًائتالف تجـاري كـان يـضم بريطانيـا وأمريكـا ودول أخـرى أيـضا؟ إنـه  َج مـن الحفـرة، وسـقط فـي خـر«ٍ
لــذا إن األمــريكيين لــم يــشفقوا علــى . لقــد بــدأ نزاعنــا مــع األمــريكيين منــذ ذلــك اليــوم]. ٢[»البئــر

!  مـن أجـل مـصالحهم- كـان مـصدق أجنبـي الهـوى –شخص متفائل بأمريكا ويميل إلـى األجانـب 
  .المصالح التي كانت تلك األيام هي النفط

  
إننـــا مـــع : قـــول الـــسياسيون األمريكيـــون بمنتهـــى النفـــاق والوقاحـــةاآلن ي. إذن، كانـــت هـــذه البدايـــة

: ًتسمعون هذا نقال عنهم فـي األخبـار والفـضاء المجـازي ومواضـع أخـرى، قـولهم! الشعب اإليراني
مـا الـذي كـان : سـؤالي لألمـريكيين. ًطبعـا هـذا االدعـاء وقـح للغايـة. إننا إلى جانب الشعب اإليراني
ّاإليراني فـي هـذه العقـود األربعـة علـى انتـصار الثـورة ولـم تفعلـوه؟ أي يمكن أن تفعلوه ضد الشعب 

لـو . َشيء لم يفعلوه كان ألنهم لم يستطيعوا ذلك، وألنه لم يكن ذا جدوى، فلو استطاعوا، لفعلـوا
ًكان مجديا لهم، ولم يكونـوا خـائفين مـن الـشباب اإليـرانيين، لـشنوا حربـا مباشـرة كمـا فـي العـراق ًَ ُ .

  .الكنهم خافو
  

دعمـوا االنقـالب فــي . دعمـوا الجماعــات االنفـصالية فـي بدايـة الثــورة: لقـد فعلـوا كـل مــا اسـتطاعوا
ــافقين ] ٣.[فــي همــدان) نــوژه(قاعــدة الــشهيد نوجــه  ــون اإلرهــاب األعمــى للمن لقــد دعــم األمريكي

ــذي أدى إلــى استــشهاد آالف مــن األشــخاص داخــل األزقــة واألســواق فــي الــبالد لقــد دعمــوا . ال
ـــالطرق شـــتى خـــالل حـــرب الـــسنوات الثمـــانيصـــدام ـــه :  المتـــوحش ب أعطـــوه الـــسالح، وقـــدموا إلي

ًلـست متيقنـا منهـا –هنـاك معلومـات . المعلومات، وساعدوه، وأجبروا العرب علـى دفـع األمـوال لـه
ُطبعــا، لكنهــا معلومــات محكمــة علــى مــا يبـــدو   تفيــد بأنــه حتــى بدايــة الحــرب كانــت بتحـــريض -ً

لقـد أسـقطوا . ن أجبـروا صـدام علـى بـدء الحـرب التـي اسـتمرت ثمـاني سـنواتَاألمريكيين، وأنهم م
طائرة الركاب الخاصة بنا في سماء الخليج الفارسي، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من ثالثمئـة كـانوا 



المجـرم الـذي أطلـق ] ٤[أعطـوا مكافـأة لـذاك الجنـرال. على متن هذه الطائرة، ثم لم يبدوا أسـفهم
  .لقد فعلتم هذه األمور بحق الشعب اإليراني. ًأعطوه وساما. الطائرةالنيران على تلك 

  
لقــد فرضــتم فــي المــدة األخيــرة والــسنوات . ًفرضــوا حظــرا علــى الــشعب اإليرانــي منــذ بدايــة الثــورة

ُالقليلــة الماضــية أشــد أنــواع الحظــر علــى إيــران، وهــم أنفــسهم قــالوا إنــه لــم يفــرض حظــر شــبيه فــي 
ــاريخ أي شــعب إطالقــا ًت ــة . ّ قبــل ). ٢٠٠٩ (١٣٨٨ًلقــد دافعــتم علنــا عــن مــسببي الفتنــة فــي فتن

صـار يحلـف : وبتعبيرنـا... ًتعـالوا لنعمـل معـا، فـنحن أصـدقاء لكـم: ذاك] ٥[ذلك، كتب لـي أوبامـا
، بـدؤوا دعمهـا آملـين أن ٢٠٠٩ْولكـن مـا إن بـدأت فتنـة . أننـا ال ننـوي اإلطاحـة بكـم» اآليـات«بـ

ــتمكن هــذه الفتنــة مــن الوصــو َل إلــى نتيجــة، وتركــع الــشعب اإليرانــي، وتلملــم بــساط الجمهوريــة ت ّ ُ
  .لقد تصرفتم مع الشعب اإليراني بتلك الطريقة. اإلسالمية

  
قتلتمـوه وتبـاهيتم . ّ أعلنتم صراحة أنكم قتلتم لواءنا الباسـل الـشهيد سـليماني-ّ األمريكيين -أنتم 

ّيكـن الــشهيد سـليماني مجــرد بطـل قــومي، لـم . ّإنكــم أصـدرتم األمــر] بأنفـسكم[لقـد قلــتم ! بـذلك
ّال يتـــسع المجـــال اآلن لـــذكر دور الـــشهيد ســـليماني فـــي حـــل . ًكـــان بطـــال علـــى مـــستوى المنطقـــة ّ

ّمشكالت دول عدة في المنطقة وأي دور عظيم ومنقطـع النظيـر كـان ذاك الـدور لقـد اغتلـتم هـذا . ّ
كمـــا دعمـــتم قتلـــة علمائنـــا . رينَالرجـــل العظـــيم ورفاقـــه، أي الـــشهيد أبـــا مهـــدي المهنـــدس، واآلخـــ

ًالنـوويين، فقــد اغتــال عناصـر الــصهاينة علماءنــا واحــدا تلـو آخــر، وقمــتم علـى دعمهــم لــم تكتفــوا . ّ
  .برفضكم إدانتهم بل دعمتموهم

  
ولـو كانـت هـذه . ّلقد احتجزتم المليارات من الدوالرات من أموال هذا الشعب في مختلـف الـدول

ّدومــة كالحكومــة الحاليــة، الســتطاعت إنجــاز كثيــر مــن األمــور األمــوال فــي متنــاول يــد حكومــة خ
َهؤالء احتجزوها وأبقوا عليها، وهذه غير تلك األموال التي احتجزت] ّلكن. [ّالجيدة بها فـي ] ٦[ُ

ّتمكـن رؤيــة اآلثــار ألقـدام أمريكــا فــي غالبيـة األحــداث المعاديــة . أمريكـا نفــسها منـذ بــدايات الثــورة ُ
ّإليران، ثـم يـدعي هـؤ : ّلقـد كـرروا قـول هـذا األمـر أمـس! ّإننـا الحريـصون علـى الـشعب اإليرانـي: الءّ

ًطبعــا، هــؤالء . إنهــم يقولــون محــض كــذب بمنتهــى الوقاحــة! ّإننــا الحريــصون علــى الــشعب اإليرانــي
ًمارسوا العداء كثيرا، لكن الشعب اإليراني أحبط كثيرا من هـذه العـداوات رغـم أنـوفهم بعـض هـذه . ًّ

لقـد قلنـا . فليعلمـوا هـذا. ًنحن لن ننسى أبدا استشهاد سـليماني. زال بيننا ولم ننسهااألحداث ال ت



ّكالما في هذا الصدد ونحن عند ذاك الكالم سيحدث ذلك في وقتـه ومكانـه المناسـبين، إن ]. ٧[ً
  .شاء اهللا

  
ــوم هــي نفــسها أمريكــا األمــس ــوم هــي نفــسها أمريكــا فــي . ًحــسنا، أمريكــا الي د  مــردا٢٨أمريكــا الي

ّ، ونفـــسها أمريكـــا الداعمـــة لـــصدام، ونفـــسها أمريكـــا طـــوال األعـــوام )١٩/٨/١٩٥٣] (١٣٣٢[
ـــان مهمـــان ّالـــسابقة، لكـــن يوجـــد اخـــتالف أو اثن ّلقـــد اختلفـــت اختالفـــا أو اثنـــين وال بـــد لنـــا مـــن . ٌ ً

ًأوال أسـاليب العــداء لـديها صـارت أكثــر تعقيـدا. االلتفـات إلـى هــذين االختالفـين ً ت ّال بـد أن نلتفــ. ّ
ّالعداوات هي نفسها لكن أسلوب ممارسة العداء اختلف وصار معقدا، وليس سـهال فـك . إلى هذا ً ً ّ ّ

ّالعقد، فينبغي توخي الدقة والتحلي باليقظة ّ ّ ًطبعا نحـن نثـق بـشبابنا وأبنائنـا وبالقـائمين علـى األمـور . ُ
ّلدينا، ونعلم أنهم قادرون على فك هذه العقد، لكنها معقدة بطبيعة  ُ ّ ُ ّ   .هذا اختالف. الحالّ

  
 إلى بدايات انتـصار – ومثيالته من األيام ١٩/٨/١٩٥٣ –ّالثاني أن في ذلك اليوم ] االختالف[

ًالثـورة اإلســالمية كانـت أمريكــا القــوة المهيمنـة عالميــا  ّ ٌهــذا اخــتالف . ليــست كــذلك اليـوم] ّلكنهـا[ّّ
ًلم تعد أمريكـا اليـوم القـوة المـسيطرة عالميـا، وكثيـر. ّمهم ّ ّون مـن المحللـين الـسياسيين حـول العـالم ّ ّ

ًيعتقدون بأنها تسير نحو األفول وتذوب شيئا فشيئا ً ّلـيس هـذا شـيئا نحـن مـن ندعيـه . ّ ً طبعـا هـذا -ً
ّ لكن المحللين السياسيين حول العالم يقولون هذا األمر، والعالمـات علـى ذلـك -ًما نعتقده أيضا  ّ ّ

ّر مسبوقة، وهنـاك أيـضا مـشكالتهم االقتـصادية، وكـذلك ّالمشكالت الداخلية ألمريكا غي: واضحة ً
ــة واألخالقيــة داخــل أمريكــا، وخالفــاتهم وانقــساماتهم الدمويــة، وأخطــاء حــساباتهم فــي  ّاالجتماعي ّ ّ

  .ّالقضايا الدولية
  

ــون[هــؤالء  ــل عــشرين ســنة ] ّاألمريكي ــستان قب ــان« كانــت –هــاجموا أفغان ــذاك علــى رأس » طالب آن
ّمن جذورها، وأنفقوا األموال، وارتكبـوا الجـرائم، وتكبـدوا » طالبان« يقتلعوا  من أجل أن–السلطة 

َالخسائر البشرية، وكم قـتلوا وأمثال هذه األمور َ ّمكثوا في أفغانستان عـشرين سـنة ثـم بعـد انقـضاء ! ّ
ما الذي يعنيـه هـذا؟ إنـه يعنـي وجـود خطـأ . وخرجوا» طالبان«ّالسنوات العشرين سلموا أفغانستان لـ

ــ ًمــن الواضــح أن جهــاز الحــسابات لــدى أمريكــا لــيس جهــازا منظمــا ومرتبــا . ًي الحــسابات طبعــاف ً ًّ ّ ّ
ـــة. إنهـــم يـــسيئون فهـــم األمـــور. ًودقيقـــا أو ... يـــسيئون فهمهـــا ويعملـــون وفـــق ذلـــك بطريقـــة مخطئ

ّعراقـي، ] انتخـاب[حين ترون اليوم إجراء انتخابـات فـي العـراق و. هجومهم على العراق وإخفاقهم
ّكن هذا ما كان يتطلع إليه األمريكيونلم ي ًعندما سقط صدام، عـين األمريكيـون شخـصا عـسكريا . ّ ًّ ّ ّ ّ



ًعلــى رأس الــسلطة فــي العــراق، ثــم أدركــوا أنــه لــن يفلــح األمــر بعــسكري، فــأزاحوه وعينــوا مــدنيا  ّّ ّ ُ ّ- 
ُفــال بــد أن يــدير العــراق، أي الدولــ.  علــى رأس الــسلطة فــي العــراق-] ٨[ّالــسيد بريمــر ة العراقيــة، ّ

ّحكومة غير عربية وغير عراقية؛ حكومة أمريكية ّ ّ ٌ!  
  

ٍحسنا، قلت إن لي كالما بشأن قـضية الحـاج قاسـم سـليماني، وسـياق جـزء مـن هـذا الكـالم ينـدرج  ّ ً ً
. لم يكونوا ينوون ترك العـراق. هذا ما كانوا يرمون إليه. هنا، لكن ليس اآلن الوقت المناسب لقوله

لقــد أخفقـوا فــي العــراق . ن بعناصــرهم ليـستلموا الــسلطة، وبـاؤوا باإلخفــاق الكامـلّثـم حــاولوا اإلتيـا
ّهذا االتفاق األخير للبنانيين مع حكومة الكيان الغاصب بشأن قضية الحـدود . ًوسوريا ولبنان أيضا ّ

ّالبحرية ومصادر الغاز وأمثال هـذه األمـور كـان هزيمـة ألمريكـا، ألن األمـريكيين جـاؤوا وعينـوا خ ّ ّ ًطـا ّ ّ
ّحـزب اهللا أحبطهـا كلهـا، فكانـت هزيمـة ألمريكـا] لكـن. [يجب أن يكون األمـر كـذا وكـذا: وقالوا َ .

  .ّإذن، من الواضح أن حساباتهم هي حسابات مخطئة
  

ً طبعا أنا أقول هذا، ويبدو أن هناك آخرين في العـالم قـد قـالوا هـذا أيـضا -ًحسنا، أحد األشياء  ً– 
ُانحطـــاط أمريكـــا وصـــول أشـــخاص إلـــى الـــسلطة مثـــل الرئيـــسين التـــي هـــي فـــي رأيـــي مـــن عالمـــات 

بلد بتعداد ثالثمئة مليـون أو ثالثمئـة وبـضعة ماليـين يعـصرون أنفـسهم ]. ١٠[والسابق] ٩[الحالي
ثــم بعـدما ســقط يــأتي شـخص مثــل هــذا، ! ًفيـأتون بــرئيس مثـل ترامــب الــذي يـراه العــالم كلــه مجنونـا

. طـاط شـعب مـا، وهـو دليـل علـى انحطـاط حـضارة مـاهـذا دليـل علـى انح] ١١![وتعرفون قـضاياه
  .ًحسنا، كان هذا بشأن أمريكا

  
] لكـن[َاآلن ال نريـد ذكـر األسـماء، . ًقوى غربية أخرى كثيرة أيـضا تـشبه أمريكـا فـي هـذه الجوانـب

ّيعلمـون التخريـب عبـر وسـائل . ًبعض القوى الغربية األخرى هم أيـضا مثـل أمريكـا فـي هـذا المجـال
. ّعلمون إثارة الشغب، وكيفية صـنع زجاجـات المولوتـوف، وكيفيـة صـنع القنابـل اليدويـةإعالمهم، وي

ّعالم تدل هذه كلها؟ القضية ليست أنهـم يرتكبـون جريمـة بفعلهـم هـذا   نعـم، هـي جريمـة بـالطبع -َ
ــدى حكومــة مــا .  لكنهــا انحطــاط، وإنهــا حقــارة- ــدل علــى مــستوى االنحطــاط األخالقــي ل هــذا ي

  .تتصرف إذاعاتها على هذا النحوومجموعة حكومية 
  

هـذا . ًكان ألمريكا دور واضح أيضا في أعمـال الـشغب األخيـرة فـي بالدنـا خـالل األسـابيع القليلـة
إنــه طويــل، . بيــان مهــم» حــرس الثــورة«البيــان الــذي أصــدرته وزارة األمــن وجهــاز االســتخبارات فــي 



ٌوبعض األشـخاص لـيس لـديهم جلـد لقراءتـه ارير الـواردة فيـه كانـت عنـدنا، وهـذه المعلومـات والتقـ. َ
ّ كما أن اكتشافات أجهزتنا األمنيـة فـي – المواضيع كثيرة في هذا المجال -معلومات مهمة للغاية 
ًهذا المجال قيمة جدا اآلن . لقد جلسوا ورسموا وخططوا بشأن طهران والمدن الكبيـرة والـصغيرة. ّ

ــزل جمــع مــن الــشباب أو ا ٌظــاهر القــضية أنــه مــثال ن ــى الميــدانً ًحــسنا، هــؤالء الــشباب . لفتيــان إل
فقـد انعكـست الحماسـة واألحاسـيس وقليـل مـن فقـدان . والفتيان هم أبناؤنا، وليـسوا محـط نقاشـنا

ُإنمـا النقـاش حـول أولئـك الـذين يـديرون األمـور، فهـم ! كـال. ّالدقة في فهم األمور على ذاك النحو
  .دخلوا الميدان بخطة

  
ًعلـــى مـــسؤولينا أيـــضا أن يأخـــذوا . إن لـــديهم خطـــة: ولي هـــذا باالعتبـــارينبغـــي أن يأخـــذ الجميـــع قـــ

ــار  ــة متنبهــون، لكــن يجــب أن يعلــم مــسؤولونا الــسياسيون -باالعتب ّ لحــسن الحــظ عناصــرنا األمني
 وعلـى النــاس وكـذلك أنــتم -واالقتـصاديون ومختلـف المــسؤولين أن أولئـك دخلــوا الميـدان بخطــة 

ّوا الميدان بخطة، وهي أن يتمكنوا من جعل الشعب اإليرانـي إلـى الشباب أن تعرفوا أن هؤالء دخل
َجــانبهم، وأن يفعلــوا مــا يجعــل عقيــدة الــشعب اإليرانــي عقيــدة المــسؤولين البريطــانيين واألمــريكيين  َ

َطبعــا الـشعب اإليرانــي صـفعهم علــى أفــواههم. هـذه هــي الخطـة، وهــذا هــو المـراد. وأمثـال هــؤالء ََ ً .
  .ًههم بعد هذا أيضاوسوف يصفعهم على أفوا

  
 كــانوا -ً هــذا مهــم جــدا لنــا -إن أولئــك الــذين خططــوا ودخلــوا ميــدان العمــل بنيــة وخطــة وإدراك 

كــم كانــت . ّالحظــوا قــضية شــاهچراغ فــي شــيراز. مــرتبطين بمنظمــات أجنبيــة وقــد ارتكبــوا جريمــة
أو ] ١٣[الـسادسأو ] ١٢[ّما الذنب الذي ارتكبه أولئك األطفال في الصف الثـاني! جريمة كبيرة

ّ، الذي فقـد والديـه وشـقيقه، لمـاذا حملـوه هـذا ]١٥[ّ؟ ذاك الطفل ذو األعوام الستة]١٤[العاشر َ
ُالجبــل الثقيــل مــن الحــزن؟ لمــاذا؟ مــا الــذي يفعلــه هــذا الطفــل بهــذا الحــزن الكبيــر الــذي ال يمكــن 

ــرة ــه؟ هــذه جــرائم وهــي كبي ــه طالــب العلــم الحــوزوي،. ّتحمل ــذنب الــذي ارتكب  ذاك الــشاب، مــا ال
ّالعزيـز؟ ذاك الطالـب الحـوزوي الـشاب ] ١٦[الطالب الحوزوي الشاب الشهيد في طهـران، آرمـان

ًالذي كان جامعيا، ثم جاء وصار حوزويا ًّ ّ ًكان متدينا ومؤمنا ومتعبـدا وحـزب. ّ ً ًّ ًاللهيـا-ّ يعـذبوه ] أن. [ّ
َهينـة؟ مـن هـم هـؤالء؟ ال هـل هـذه أعمـال ... ّويقتلوه تحت التعذيب، ثم يلقون جسده في الـشارع ّ

ِمــن هــؤالء؟ مــن أيــن . َمــن هــؤالء؟ فهــؤالء ليــسوا أبناءنــا، وليــسوا شــبابنا. ّبــد مــن التفكيــر فــي األمــر َ
َيتلقون األوامر؟ لم لم يدن الذين يدعون حقوق اإلنسان هـؤالء؟ لمـاذا لـم يـدينوا قـضية شـيراز؟ لـم  َّ ّ ِ ُ ْ ِ ّ

ـــة ع ّيكـــررون قـــضية مغـــايرة للواقـــع وحادثـــة كاذب ّلـــى منـــصاتهم االســـتخباراتية علـــى اإلنترنـــت آالف ّ



مـــن الوجـــود علـــى منـــصات اإلنترنـــت؟ لمـــاذا؟ هـــل هـــؤالء » آرشـــام«ّالمـــرات، فيمـــا يمنعـــون اســـم 
ُطبعـا، نحـن لـن نفلـتهم. فلنعـرفهم ولتعرفـوهم. يناصرون حقوق اإلنـسان؟ هكـذا هـم هـؤالء سـوف . ً

ّيعاقــب نظــام الجمهوريــة اإلســالمية هــؤالء المجــرمين ح  دون - إن شــاء اهللا -ُســوف يعاقــب . ًتمــاّ
ٌشك كل من يثبت تعاونه في هذه الجرائم ومن له يد فيها ُ َ ّ ّ.  

  
ّأوال، إن فتـى اليـوم علـى عكـس . ًحسنا، أيها الشباب، أود اآلن أن أتحدث إليكم ببعض الكلمات ً

ول لكـم لـم يكـن األمـر كـذلك فـي زماننـا، وإننـي أقـ. فتى الماضي هو عنصر ناضـج وعاقـل وحكـيم
. ، كنـا فــي عمـر بعــضكم» مــرداد٢٨«عنــدما حـدثت . إننــي أتحـدث عــن نفـسي]. باطمئنـان[هـذا 

كان هناك طيف من القـضايا أمـام أعيننـا . ًمثال لنفترض أننا كنا في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة
َأن نرى بدقة من هم هؤالء، أي العناصر، ومن هذا الطرف، ومن ذلك الطـرف اآلخـر،] لكن[ َ  ومـا َ

. فتيـان اليـوم ليـسوا كـذلك. ّكال، لم نكـن ملتفتـين إلـى هـذه األمـور... الهدف، ولماذا يفعلون كذا
فتى اليوم يفكر ويحلل ويفهم التحليل بطريقة صحيحة وتخطر في باله بعض النقاط، وشباب اليوم 

ًإن لدى أبنائنـا وشـبابنا كالمـا، وهـذه . ًهذه نقطة مهمة للغاية وهي الفتة جدا. هم من أهل التحليل ّ
َالمية، لكان شبابنا لو لم تكن الثورة اإلس. هذه هي ميزة الثورة: أود أن أقول. ميزة الثورة اإلسالمية

ً طبعــا لــيس الفتيــان واألطفــال فقــط، بــل حتــى الــشباب، أي الــشباب الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين –
ًعشرين عاما وخمسة وعشرين مثال  ً منشغلين جدا بأمور تافهة وبالشهوات لدرجة ال يخطـر علـى -ً

كنـت أسـير .  ذلـك اليـومكانـت الحـال كـذلك فـي. ًبالهم أبدا التفكير في القضايا األساسـية للـبالد
فـي ذلـك اليـوم، واليـوم » حديقـة المدينـة«قـصر الـشباب، خلـف ] ُتـسمى[في الشارع وهناك نقطة 

ً كان اجتماعا أو حفلـة -ّ، وكان الليل في أوله، وثمة عدد من الشباب قد نزلوا إلى الشارع ]ًأيضا[
ّ، وشخص مثلي، أنـا الـذي كنـت طالبـا حوزويـا وأمـر هنـاك، ينـدهش – ً ً برؤيـة هيئـات هـؤالء الـشباب ٌ

ًحسنا، هل يملك هـذا الـشاب بتلـك الـسمات . وأشكالهم وأفعالهم التي كانوا يعملونها في الشارع
ّمزاجــا وجلــدا ليفكــر فــي قــضايا الــبالد الــسياسية ومــستقبل الــبالد وااللتــزام والمــسؤولية ومــا شــابه؟  ًَ ً

ًشـبابنا يومـا بعـد يـوم سـواء خـالل مرحلـة لقد نمـا . كانت الثورة اإلسالمية هي التي أيقظت الشباب
 أم – في ذاك العام األخير من النهضة عندما جاء الـشباب إلـى الميـدان بـأمر مـن اإلمـام -النهضة 

  .بعد النهضة وحتى اليوم، ولديهم القدرة على التحليل وفهم األحداث
  

ًو أيـضا أن شـباب اليـوم يـدرك العـد. يدرك العدو هذه الحقيقة كما ندركها. ًحسنا، هذه حقيقة اآلن
ّلديهم عيون وآذان صاحية، وحواس مستشعرة، وأنهم فطنون، ويحللون  ، فماذا يفعل؟ ال ]األمور[ّ



ّإنه بدأ صناعة المحتوى الذهني للشباب من أجل تعطيل حالـة شـبابنا . يبقى العدو مكتوف األيدي
 هــذه األكاذيــب كلهــا، .تلــك، وهــذا ســبب الكــم الهائــل مــن األكاذيــب فــي الــشبكات االفتراضــية

ًوهذا الزيف وكالم الزيغ كلـه، وهـذه االفتـراءات كافـة، هـي مـن أجـل أن يـصنع العـدو محتـوى لهـذا 
ًحقيقة أنني أقول دائما . الذهن النشط ّأعـدوا . هـي مـن أجـل هـذا» جهاد التبيـين... جهاد التبيين«ُ

 فقبل أن يـصنع العـدو محتـوى .المحتوى، وأنا أقول هذا للمسؤولين، لمسؤولي اإلعالم والعالقات
ًزائفــا وانحرافيــا وكاذبــا اصــنعوا المحتــوى الــصادق والــصحيح وانقلــوه إلــى أذهــان الــشباب، فالعــدو  ً ً

ًشــكرا جــزيال، شــكرا جــزيال]. ١٧[ٌّمنكــب علــى هــذا العمــل ــم . ً اســتمعوا اآلن لمــا فــي الجلــسة، ث
ًاذهبوا وخططوا لذلك حقا ّ.  

  
ًأقـول ذلـك اآلن وسـأكرره الحقـا. شبابًهذا ما أتوقعـه مـنكم حقـا أيهـا الـ قـد مـضى بعـض الوقـت . ّ

ــدة للتحــدث معكــم ــضا. لكنهــا فرصــة جي ــين أن . ًإذن، العــدو يخطــط أي ّوقــد قلــت إن علــى المعني
يـشعروا بالمـسؤولية، وأن يعرفـوا سـبب حـساسية العــدو تجـاه كلمـة معينـة أو اسـم معـين فيحظرونــه، 

هـذا .  فـي الفـضاء المجـازي، فليعـالجوا األمـر وليواجهـوهُولماذا ينشر هذا الكم كله مـن األكاذيـب
ًوأنـتم الـشباب علـيكم واجـب، فعلـيكم أن تـشعروا بالمـسؤولية أيـضا. المـسؤولين] واجب[ يجـب . ٌ

لـيس . في اعتقـادي هـذا ممكـن. أن تشعروا بالمسؤولية كي تتمكنوا من تمييز الحقيقة عن الكذب
ّإنهـم يكـر. األمر كأنه ال يمكن أن يحدث ًرون أمـورا بمقـدار كبيـر ومـع كثيـر مـن التكـرار حتـى تعلـق ّ

معرفـة الحقيقـة ] النقطـة هـي[إذن . في األذهان، لكـن تمكـن معرفـة هـل هـذا مخـالف للواقـع أم ال
  .من الكذب والتحريف

  
ـــاغمون  ـــوا حـــذرين ممـــن يتن ـــا، كون ـــل[تـــشاجروا معهـــم : ال نقـــول. ، أرشـــدوهم]مـــع العـــدو[ًثاني ] ب

، فبعـضهم ]ًطبعـا[ليس عـن قـصد . هناك من يتماشون مع العدو.  توجيههمأرشدوهم واعملوا على
ًيــرى اإلنــسان ويعــرف أشخاصــا يقولــون أمــورا فــي الفــضاء المجــازي أو . ّال يــدركون؛ إنهــم غــافلون ً

 -أنـتم . ّال بـد مـن إرشـاد هـؤالء. يـسيئون الفهـم] بـل[يكتبونهـا فـي الـصحف وهـم ليـسوا معانـدين 
ّبينـوا واسـتدلوا . ّاكتبوا لهم وتحدثوا معهم وابعثوا رسـائل إلـيهم.  اإلرشاد خير من يمكنه-َالشباب  ّ

  .في اجتماعاتكم
  

ــي . ّبــالطبع، نعلــم أنــه ال بــد مــن التخطــيط لمعالجــة مثــل هــذه القــضايا لــم تكــن هــذه األحــداث الت
ٌوقعت خالل األسابيع القليلة الماضية مجرد أعمال شغب في الشوارع، بل هناك مخططات أعمـ ّ ق ّ



ّلقد أطلق العدو حربا مركبة، وأنا أقـول لكـم ذلـك بنـاء علـى المعلومـات. بكثير خلفها ً ّالعـدو، أي . ّ
ّأمريكــا وإســرائيل، وبعـــض القــوى األوروبيـــة الــشريرة والخبيثــة، وبعـــض الجماعــات والمجموعـــات، 

ّرية مــــاذا تعنــــي اإلمكانــــات كافــــة؟ أي أجهــــزتهم االســــتخبا. ّوظفــــوا إمكانــــاتهم كافــــة فــــي الميــــدان
ًحـسنا، هـؤالء لـديهم . ّواإلعالمية وقدراتهم فـي الفـضاء المجـازي ومـا كـسبوه مـن تجـاربهم الـسابقة

ـــران منـــذ  واألعـــوام التـــي ) ٢٠٠٩. (ش.  هــــ١٣٨٨و) ١٩٩٩. (ش.  هــــ١٣٧٨تجـــارب فـــي إي
ًلقد القوا الهزيمة هنـاك، وهـم يـستفيدون مـن تلـك التجـارب، ووظفوهـا فـي الميـدان أيـضا. تلتهما ّ .

ّلقــد تلقــوا ضــربات معينــة وحــصدوا نجاحــات محــددة، وهــم . ً مــا فعلــوه فــي ســائر الــدول أيــضاهــذا ّ ّ
ــضا ــستفيدون مــن تلــك التجــارب أي ّالعــدو وظــف هــذه الطاقــات كلهــا فــي الميــدان خــالل هــذه . ًي ّ ّ

ــي ــة ليتغلــب علــى الــشعب اإليران ــى أفــواههم . ّاألســابيع القليل ّلقــد قلــت إن الــشعب وجــه صــفعة إل ّ
  .لقد أحبطهم الشعب اإليراني بالمعنى الحقيقي للكلمة. لحقيقي للكلمةبالمعنى ا

  
ّحـسنا، أود أن أبــدي مــا يتوقــع مـنكم، أيهــا الــشباب األعــزاء وكـل الــشباب الــذين سيــستمعون لهــذا  ُ ّ ً

ًالكالم الحقا، ولكن لدي توقعات أخرى أيـضا ًّ لقـد قلـت فـي الخطـاب الـسابق، أو الـذي ! التفتـوا. ّ
ًهنــاك عالمــات كثيــرة تــدل علــى تغيــر النظــام الحــالي فــي العــالم، وإن نظامــا جديــدا ّ، أن ]١٨[قبلــه ً ّ ّ ّ ٍ

مـا . ّ وأيـن موقعنـا فـي هـذا النظـام الجديـد؟ هـذا سـؤاٌل مهـم-ّ نحن اإليرانيين -ما دورنا . سيسوده
ُهذا النظام الجديد، بما أنني أقول إن النظام الحـالي سـيتبدل إلـى واحـد جديـد؟ ال يمكـن التحد ّ يـد ّ

ُبدقة، وال يمكن الجزم بأن النظام سيكون على النحو الفالني، لكن يمكن ترسـيم بعـض الخطـوط ُّ ّ ّ .
ّهناك بعض الخطوط العريضة التـي مـن المؤكـد أنهـا سـتكون فـي هـذا النظـام ّالخـط العـريض األول . ّ ّ

لـه بــوش األب ًأمريكـا ســتكون منزويـة فــي النظـام العـالمي الجديــد، خالفـا لمــا قا. هـو انـزواء أمريكــا
ّقبــل نحــو عــشرين ســنة حــين قــال إن أمريكــا هــي القــوة الوحيــدة المــسيطرة علــى العــالم اليــوم بعــد . ّ

ّهجــوم العــراق علــى الكويــت ودخــول األمــريكيين وإحبــاطهم هجــوم العــراقيين، قــال  ] بــوش األب[ّ
ّبمنتهى التكبر ما مضمونه أن أمريكا اليوم هي اآلمر والناهي في هذا العـالم  هـذا النظـام الـذي فـي. ّ
ـــة ـــة مهمـــة وستـــصير منزوي ـــن يعـــود ألمريكـــا مكان ّأتحـــدث عنـــه اآلن، كـــال؛ ل نعـــم، هـــذا مـــا ] ١٩.[ّ

ّبالمناســبة، بعــض األشــخاص يقولـــون إن . »المـــوت ألمريكــا«] شــعار[ّســيحدث، وســوف يتحقــق 
دأ فيـه كـال؛ فـي ذلـك اليـوم الـذي بـ: وأنـا أقـول. »المـوت ألمريكـا«: ّاألمريكيين يعادونكم لقـولكم

ٌ، لــم يكــن أحــد فــي إيــران يهتــف بــالموت ]١٩/٨/١٩٥٣[ مــرداد ٢٨ّاألمريكيــون عــداءهم، أي 
ّألمريكــا، لكــن هــؤالء وجهــوا ضــربتهم، وهــي ليــست بــسبب  ّثــم بعــد تــوجيههم . »المــوت ألمريكــا«ّ

ــــف الطــــالب الجــــامعيون فــــي  ــــسنة نفــــسها١٦ّضــــربتهم هت ] ٧/١٢/١٩٥٣] [٢٠[ آذر مــــن ال



المـوت « آذر، لقد قيـل ١٦ُهو تذكار يوم » الموت ألمريكا«امعة طهران، فـبالموت ألمريكا في ج
ّمنذ ذلك الوقت، واألمريكيون كانوا قد وجهوا ضربتهم من قبل» ألمريكا ّ.  

  
َأن أمريكــا ســتجبر علــى لملمــة أياديهــا عــن العــالم] الخطــوط[ًإذا، أحــد  ُ ــدى األمــريكيين اليــوم . ّ ّل

ّ لــديهم فــي منطقتنــا وأوروبــا وآســيا قواعــد عــسكرية ذات عديــد َقواعــد فــي كثيــر مــن منــاطق العــالم،
ّهم يحصلون تكاليفها من البلد المسكين الذي توجد قاعدتهم فيه، فيتوجب عليـه أن يـؤمن . كبير ّ ّ

ــون  ــاك[ّتكاليفهــا فيأكــل األمريكي ســينتهي هــذا الوضــع، وســوف تنكفــئ ! ويمارســون ســيادتهم] هن
ّهذا هو الخط العـريض األول مـن الخطـوط العريـضة للنظـام . المأيدي أمريكا وأرجلها من أنحاء الع

  .الجديد العالمي المقبل
  

ًالخط العريض الثاني هو انتقال القوة السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية أيضا من الغـرب إلـى  ّ ّ ّّ ّ
ًتملك القوى الغربية اليوم اقتدارا سياسـيا وأيـضا علميـا وثقافيـا وا. آسيا ً ً ً ًّ ّ ّ ًقتـصاديا، أي يملكـون أمـورا ّ ًّ
ّطبعا، التعبير األصح أن نقول إنهم كـانوا يملكونهـا، وهـا هـم يفقـدونها رويـدا رويـدا، لكـنهم . كثيرة ً ً ّ ًّ

ّامتلكوهــا لــسنوات علــى كــل حــال، وهكــذا عمــل الغربيــون طــوال قــرنين أو ثالثــة فــي هــذا النظــام . ّ
ّتغدو آسـيا مركـز العلـم واالقتـصاد والقـوتين الجديد، ستنتقل هذه الحالة مـن الغـرب إلـى آسـيا، وسـ

ّالسياسية والعسكرية   .ًحسنا، هذه هي النقطة التالية. نحن من آسيا. ّ
  

. ُفكــر المقاومــة وجبهتهــا سينتــشران مقابــل الغطرســة: ّالنقطــة الثالثــة، ذاك الخــط العــريض الثالــث
ّالجمهوريــة اإلســالمية هــي التــي ابتكــرت هــذا األمــر ّألن األوروبيــ. ّ ّين منــذ حــدوث الثــورة الــصناعية ّ ُ

ّوتقدمهم وشروعهم في االستعمار عودوا شـعوب العـالم ودولـه أن الرضـوخ للهيمنـة والـسعي وراءهـا  ّ ّ
ًهمـــا قـــضيتان متقابلتــــان حتمـــا فـــي العــــالم ِفالعـــالم ينقـــسم إلــــى الحكومـــات المهيمنـــة، والقــــوى . ّ ُ

ًوقد استمر نظام الهيمنة هذا قرونا، ]الحال[هكذا كانت . والحكومات والدول الراضخة للهيمنة ّ .
ًالجميـع كـانوا يوافقـون علــى وجـوب التقبـل لهيمنــة القـوى الغربيـة، وأن يتقبلــوا أيـضا ثقـافتهم وحتــى  ّ ّ ّ

  .تسمياتهم
  

! »الــشرق األوســط«ّإن منطقتنــا تــسمى ] ٢١[ّقلــت ذات مــرة. اســمحوا لــي أن أقــول هــذا! التفتــوا
مثـــل قـــصة مـــال نـــصر . أصـــل العـــالم ومركـــزه هـــو أوروبـــا؟ يعنـــي أن »الـــشرق األوســـط«مـــاذا يعنـــي 

هنــا حيــث مــسمار مــربط حمــاري، هــذا هــو : أيــن مركــز العــالم؟ أجــاب: حــين قــالوا لــه] ٢٢[الــدين



أيهـا قريـب، . ّأي منطقة بعيدة عن أوروبا تسمى الشرق األقصى ألنها بعيدة عن أوروبـا! مركز العالم
الــشرق األدنــى، وكــل مــا بــين هــاتين المنطقتــين هــو ُمثــل بعــض البلــدان فــي شــمالي أفريقيــا، تــسمى 

كــان الغربيــون . ّأي أن المعيــار واألصــل واألســاس فــي تــسمية البلــدان هــو أوروبــا. الــشرق األوســط
ـــى هـــذا الحـــد ّيعطـــون أنفـــسهم الحـــق إل الـــشرق «هـــذا هـــو الـــسبب فـــي إصـــراري علـــى أال أقـــول ! ّ

ـــة »الـــشرق األوســـط«قـــول ّإنهـــا غربـــي آســـيا، فلمـــاذا ن. غربـــي آســـيا] بـــل[، »األوســـط ّ؟ الجمهوري
ّاإلســالمية هــي التــي أوجــدت روحيــة المقاومــة هــذه فــي وجــه الغطرســة وطلــب القــوة والــسلطة لــدى  ّ ّ

ّال شـرقية وال غربيـة«: ّالعظيم أول من قال في العـالم] الخميني[كان إمامنا . القوى المهيمنة ، ال »ّ
ّشـرقية وال غربيــة ال : قـال ســماحته. ن أمريكــا واالتحـاد الــسوفييتيًكـان العــالم حينـذاك منقــسما بـي. ّ

كـانوا يــرون . ُفقـد كانـت كــل الـدول حـول العــالم مجبـرة علـى االرتبــاط بهـذا أو ذاك. هـذا، وال ذاك
ّلقد سادت هذه الروحية وهـذا . ال هذا، وال ذاك: سماحته قال] ّلكن[أنفسهم مرغمين على ذلك 

ــرون أنفــسهم مــرتبطين بجبهــة يوجــد كثيــر. ّالمنطــق والكــالم المتــين والقــوي ون فــي منطقتنــا اليــوم ي
ًالمقاومة، وهم أهل المقاومة ويعتقدون بها ويقـاومون أيـضا، وكـذلك يحـصدون النتـائج فـي حـاالت 

ّكثيرة، كالنتيجة التي حـصدها اللبنـانيون ببركـة حـزب اهللا فـي قـضية التحديـد لحقـول الغـاز أشـرت . ّ
ـــة خطـــوط أساســـية ـــى ثالث ـــة أمريكـــا،: إل ـــة عزل ـــساع جبهـــة المقاوم ـــى آســـيا، وات ـــسلطة إل  وانتقـــال ال

ًبـالطبع، تمكـن اإلشـارة إلـى أشـياء أخـرى، وهـي حاضـرة فـي ذهنـي أيـضا، لكـن هـذه هـي . ومنطقهـا
  .القضايا األكثر جوهرية

  
ّحسنا، ما دور إيران في هذا العالم الجديد؟ أيـن موقعهـا؟ أيـن مكانـة بلـدنا العزيـز؟ هـذا مـا يتوجـب  ً

ّكـروا فيـه، ومـا يجـب أن تعـدوا أنفـسكم مـن أجلـه، ومـا يمكـن للـشاب اإليرانـي فعلـهعلـيكم أن تف ّ .
ــا تتمتــع بميــزات بــارزة ال  ّيمكــن أن يكــون لنــا دور رائــد فــي هــذا النظــام الجديــد، لمــاذا؟ ألن بالدن

ن ًلدينا موارد بشرية جيدة جدا، فذكاء الـشباب اإليـرانيي. ًأوال الموارد البشرية. تمتلكها دول أخرى
  .هذه حقيقة. ومواهبهم أعلى من المتوسط العالمي

  
ُإننـــا نــــشهد اليــــوم أمـــام ناظرنــــا بركــــات الـــذكاء والموهبــــة للــــشباب الـــذين ولــــدوا فــــي الثمانينيــــات  ّ

هــــؤالء الــــشباب الـــــذين يبتكــــرون اليــــوم فـــــي مختلــــف القطاعــــات العلميـــــة ]. ٢٣[والتــــسعينيات
 ويـضعون -وفي القطاعات العلميـة المختلفـة  في مختلف القطاعات، -ّوالتكنولوجية، ويحدثونها 

الــبالد بــين البلــدان األربعــة أو الخمــسة األولــى فــي العــالم فــي بعــض القطاعــات، هــم أولئــك الــذين 
ـــالهم، فقـــد أينعـــت ثمـــارهم اليـــوم ـــستينيات والـــسبعينيات وأمث وســـوف يـــرى الـــشعب . ُولـــدوا فـــي ال



ــاء العقــد األول مــن القــرن الحــالي ــي بركــات أبن ــاء العقــد -ّ إن غــالبكم كــذلك –] ٢٤[ّاإليران  وأبن
ُطبعــا، ســوف تكــون هنــاك جملــة مــن . فــي المــستقبل، إن شــاء اهللا] ٢٥[الثــاني مــن القــرن الحــالي ً

ًالمضايقات وأيضا المشكالت التي قد تحول دون ذلك ّإذا، الموارد البشرية هي أولى ميزاتنا. ُ ّ ً.  
  

لدينا موارد في بلدنا تجعـل تنـوع المـوارد الطبيعيـة . بالدّالميزة الثانية هي الموارد الطبيعية وطبيعة ال
 ال أتـذكر -] ٢٦[قلت ذات مرة فـي كلمـة هنـا فـي هـذه الحـسينية. فيه من األكثر ندرة في العالم

ّ قلــت إن بعـــض هــذه المعـــادن -اإلحــصاءات اآلن، فقــد كانـــت فــي بـــالي ذاك اليــوم حــين قرأتهـــا 
ّنـشكل نـسبة واحـد بالمئـة مـن سـكان العـالم، واحـد بالمئـة، وبينمـا ... الرئيسية والضرورية للـصناعة

هـذا . لكن بعض هذه المعادن في بلدنا تشكل نسبة أربعة بالمئة وخمسة بالمئة مـن مخـزون العـالم
ً، والنباتـات أيــضا ]فقـط[لقـد ذكـرت المعـادن . يعنـي أن لـدينا مـوارد طبيعيـة أكبـر مـن حجــم شـعبنا

ًإننـا أغنيـاء جـدا مـن هـذه الناحيـة. ًكذلك، والمناجم أيضاّعلى هذا النحو، واألعشاب الطبية  كـم . ّّ
 لألسـف -ًالمناجم والتعـدين فـي الحكومـات المختلفـة لكـن لـم يعتنـوا كثيـرا ] قطاع[ّشددت على 

. إن شـاء اهللا] بالموضـوع[نأمل أن تعتني هذه الحكومـة !  وكثير من الحكومات لم تسمع كالمنا–
ّإذا، هــذه نقطــة أساســية . ّ جيــدة فــي موضــوع المنــاجم والتعــدينســمعت أنهــم يقومــون علــى أعمــال ً

  .أخرى
  

ــة أيــضا أو الموقــع الجغرافــي ــة المــوارد البــشرية أو الطبيعي ــز بالدنــا ســواء لناحي ــذلك، تتمي ًل نحــن . ّ
ضـعوا خريطـة . انظـروا إلـى الخريطـة. مفترق طرق للتواصل بين الشرق والغرب والـشمال والجنـوب

ْيمكن للشرق والغرب أن يـعبر مـن خاللنـا، وكـذلك . نحن في نقطة حساسة: واّالعالم أمامكم ودقق َ
ــور ــا أن نكــون ممــر عبــور مناســبا ومتقــدما جــدا فــي العــالم. يمكــن للــشمال والجنــوب العب ًيمكنن ً ً .

ـــاج طبعـــا إلـــى خطـــوط ســـكك حديديـــة، فـــاألمر غيـــر ممكـــن بالطرقـــات، وقـــد أكـــدت مـــرارا  ًنحت ًّ
ّ أيهــــا الــــشباب، ال بــــد مــــن هــــذه -] ٢٧[لــــسكك الحديديــــةا] موضــــوع[للحكومــــات المختلفــــة  ّ

نعــم، أُنجــزت بعــض األعمــال الجيــدة فــي الــسكك .  لألســف وقــع التقــصير–معكــم » الفضفــضة«
ُ، لكن لـم ينجـز بعـدها أعمـال بالمـستوى ]الخميني[الحديدية في المرحلة األولى بعد رحيل اإلمام 

ــدة، إن شــا. المطلــوب يجــب أن نكــون قــادرين علــى حجــز . ء اهللاآلن يخططــون ألداء أعمــال جي
  .مكانتنا في هذا المجال من المواصالت والشحن والنقل

  



ّاألهـم مــن هــذه الميــزات كلهــا منطقنــا الحكــومي والحــضاري الــذي هــو الجمهوريــة اإلســالمية لقــد . ّ
ّإن . جمعنا بين حضور الناس وآرائهم وبين المعـارف اإللهيـة. جمعنا بين الجمهورية وبين اإلسالمية

ًلـدينا نقـص طبعـا، وال . فعلنـا ذلـك، بتوفيـق اهللا] لكـن[الجمع بين هذين األمرين ليس مهمة سهلة 
ًأدعـي أبـدا أن لـيس لـدينا عيـوب فـي هـذه المجــاالت نعـم، لـدينا نقـص لكـن الكـالم والمنطـق هــو . ّ

ّحسنا، هذا في ما يخص تلك القضايا. منطق جديد في العالم ً.  
  

ّإن كـل مـا تفعلونـه ونفعلـه، ذلـك كلـه، وكالمنــا ! التفتـوا: ختـام حـديثي معكـمأيهـا الـشباب األعـزاء، 
لــيس بالــضرورة أن . فلــنكن حـذرين حيــال الرســالة التــي نبعثهــا. ّوتحركاتنـا تبعــث رســالة إلــى الخــارج

ــا تكــون كيفيــة جلوســكم رســالة، وأحيانــا تجمعكــم فــي مكــان مــا  ًتكــون الرســالة باللــسان، بــل أحيان ً
. كونوا حذرين بشأن الرسالة التـي ترسـلونها إلـى العـالم.  الشعار الذي تطلقونه رسالةًرسالة، وأحيانا

ــى جبهــة العــدو هــو قــوة مقاومــة  ــشباب فــي إيــران إل ّأقــول إن أهــم مــا يجــب أن ينقلــه الــشعب وال
ُعلـــى الــــشعب اإليرانــــي وشـــباب إيــــران أن يفهمــــوا العـــالم بأفعــــالهم وحركــــاتهم . الـــشعب اإليرانــــي

 أن الــــشعب اإليرانــــي لديــــه القــــدرة علــــى -ُ ســــيفهم العــــدو عندئــــذ بــــالطبع -دائهــــموشــــعاراتهم وأ
ًطبعا هذا واجب الناس جميعا، ومـسؤولو . المقاومة، والعزم الراسخ على الصمود في وجه الغطرسة ً

ّينبغــي أال تتكــرر أخطــاء . الدولــة لــديهم واجبــات ثقيلــة، إذ علــيهم واجبــات كثيــرة فــي هــذا المجــال
ّد أن تكـون بعـض األجهـزة الحكوميـة نـشطة فـي هـذا المجـال، بمـا فـي ذلـك وزارات ال بـ. الماضي

الـصناعة والزراعــة، أو : التربيـة والتعلـيم والعلـوم والـصحة واإلرشـاد، والـوزارات ذات الـصلة باإلنتـاج
ـــة التـــي -ّ هـــذه أجهـــزة مهمـــة -ذات الـــصلة بمـــسألة النقـــل  ـــة العلمي ـــربط[ أو المعاوني النخـــب ] ت

  .عندهم واجبات ثقيلة عليهم أداؤها. ببمؤسسة النخ
  

ّأعزائي، كونوا مطمئنين أنه إذا قمت علـى واجبـي، وأنـتم كـذلك، وقـام كـل جهـاز علـى واجبـه، وإذا  ّ
ّعــرف كـــل واحـــد منـــا، أيــن مـــا كنـــا وأيـــن مــا وقفنـــا، إذا عرفنـــا واجبنـــا وقمنــا عليـــه، فـــسوف تعـــالج 

ُمشكالت البالد كافة، وسوف تصل البالد إلى مراده   .ا النهائيّ
  

رحمــــة اهللا علــــى شــــهدائنا . رحمــــة اهللا علــــى راحلينـــا. الجليــــل] الخمينـــي[رحمـــة اهللا علــــى إمامنــــا 
  .وعائالت الشهداء

  
ًموفقين إن شاء اهللا، وأسأله أن يحفظكم جميعا، إن شاء اهللا   .حياكم اهللا. ّ



  
   

  
اس، ، خطابــــــه فــــــي جمــــــوع النــــــ٤١٥. ، ص١. ، ج)النــــــسخة الفارســــــية(صــــــحيفة اإلمــــــام ] ١[

٢٦/١٠/١٩٦٤.  
  
  .»قمنا من تحت الدلف لتحت المزراب«: يقابله في الموروث الشعبي] ٢[
  
، »نقـاب«ّخطط عدد مـن ضـباط جـيش النظـام الملكـي، الـذين تـشكلوا فـي مجموعـة تـسمى ] ٣[

 بهـدف القـضاء علـى النظـام الناشـئ للجمهوريـة اإلسـالمية وإعـادة ١٩٨٠يوليو /النقالب في تموز
ألن مركـز قيادتـه كـان فـي قاعـدة الـشهيد نوجـه ) نـوژه(» نوجـه«ُسمي هذا االنقالب . شابور بختيار

كان الهدف األساسي الهجوم الجوي على منزل اإلمام الخمينـي فـي طهـران واغتيالـه، . في همدان
حرس «آباد، ومكتب رئيس الوزراء، والمقر المركزي لـ-وكانت مهاجمة برج المراقبة في مطار مهر

. ، ومقر اللجان الثورية، وقصف أماكن أخرى، ضمن األهداف لمدبري االنقـالب»ميةالثورة اإلسال
يوليو لكنه باء باإلخفاق من أوله عبـر تحديـد / تموز٩كان من المفترض أن يبدأ هذا االنقالب في 

  .العناصر المرتبطة به واعتقالهم
  
دفت طـائرة ُ، اسـته٣/٧/١٩٨٨فـي ) USS Vincennesقائـد (بأمر مـن وليـام روجـرز ] ٤[

الركاب التابعة للخطوط الجوية اإليرانية، التي كانت متوجهـة مـن بنـدر عبـاس إلـى دبـي، بـصاروخين 
  .ً شخصا٢٩٠في سماء الخليج الفارسي، فاستشهد ركابها طاقمها كافة وكان عددهم 

  
  ).الرئيس األمريكي األسبق(باراك أوباما ] ٥[
  
كومـة األمريكيـة الحـصار االقتـصادي علـى إيـران بعد السيطرة على وكر التجسس، بدأت الح] ٦[

الــرئيس األمريكــي فــي ذلــك (َمــن أجــل الــضغط علــى الجمهوريــة اإلســالمية، وأصــدر جيمــي كــارتر 
ًمرسوما يقضي بوقف شراء النفط من إيران وكذلك بإغالق الحسابات اإليرانية من األمـوال ) الحين

  .والذهب لدى البنوك األمريكية
  



: لخامنئي في بيان بمناسبة استشهاد اللواء قاسم سليماني والشهداء المرافقين لهقال اإلمام ا] ٧[
ّإن انتقامـا صــعبا ينتظـر المجــرمين الــذين لطخـوا أيــديهم الخبيثـة بدمائــه ودمــاء سـائر الــشهداء فــي « ً ً

  .»حادثة الليلة الماضية
  
  ).الحاكم األمريكي للعراق(بول بريمر ] ٨[
  
  .جو بايدن] ٩[
  
  .د ترامبدونال] ١٠[
  
  .ضحك الحضور] ١١[
  
  ).گويينی(أصغر لري غوييني -علي] ١٢[
  
  .آرشام سرايداران] ١٣[
  
  .رضا كشاورز-محمد] ١٤[
  
  .آرتين سرايداران] ١٥[
  
  .وردي-آرمان علي] ١٦[
  
  .»رهن أمر الولي، نحو بلد إيران القوي«: هتف الحضور شعار] ١٧[
  
ائمين علــى شــؤون النظــام وضــيوف مــؤتمر الوحــدة كلمــة اإلمــام الخــامنئي فــي لقــاء مــع القــ] ١٨[

  .١٤/١٠/٢٠٢٢اإلسالمية، 
  
  .»الموت ألمريكا«: هتاف الحضور] ١٩[



  
، والـذي أدى إلـى مقتـل ثالثـة طـالب ٠٧/١٢/١٩٥٣إشارة إلـى الحـادث الـذي وقـع فـي ] ٢٠[

كيــة رئــيس الواليــات المتحــدة األمري(مــن جامعــة طهــران ممــن احتجــوا علــى لقــاء ريتــشارد نيكــسون 
  .ّمع الشاه ونظموا مسيرة) آنذاك

  
مــن جملتهــا كلمــة اإلمــام الخــامنئي فــي لقــاء مــع جمــع مــن طــالب الجامعــات والمواهــب ] ٢١[

  .١٩/١٠/٢٠١٦ّالعلمية المتفوقة ورؤساء الشركات المعرفية، 
  
  .شخصية فكاهية كما شخصية جحا في الثقافة العربية] ٢٢[
  
يات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، وهي المـدة قال سماحته الستينيات والسبعين] ٢٣[

  .٢٠٠١ و١٩٨١الممتدة بين 
  
قال سماحته الثمانينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، وهي المدة الممتدة بين ] ٢٤[

  .٢٠١١ و٢٠٠١
  
قـال ســماحته التــسعينيات مــن القــرن الرابــع عــشر الهجــري الشمــسي، وهــي المــدة الممتــدة ] ٢٥[

  .٢٠٢١ و٢٠١١بين 
  
مــن جملتهــا كلمــة اإلمــام الخــامنئي فــي لقــاء مــع جمــع مــن طــالب الجامعــات والمواهــب ] ٢٦[

  .١٩/١٠/٢٠١٦ّالعلمية المتفوقة ورؤساء الشركات المعرفية، 
  
، ولقـاء مـع أعـضاء الحكومـة )١٠/٣/٢٠٠١(ّمن جملتها إبالغ السياسات العامـة للنظـام ] ٢٧[

، ولقـاء مــع المـسؤولين والقــائمين علـى شــؤون )١٧/١٠/٢٠١٢(» خرسـان شــمالي«فـي محافظــة 
 ).٢٣/٦/٢٠١٥(النظام 


