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  كلمة آية الله علي خامنئي
  يف قادة قوات جلان الثورة اإلسالمية

  ]مقتطفات[ .31/12/1990، طهران
  
  

ليعلم األميركيون أن تواجدهم يف منطقة اخلليج الفارسي والدول اإلسالمية الواقعة على ضفافه أن هذا 
مل وال يوجد شعب أيّد هذا التواجد اإلسالمية وشعوب دول العاالشعوب التواجد يثير السخط واالشمئزاز لدى جميع 
  .سواء كان قريباً أو بعيداً عن مسرح األحداث

إننا أدنا العدوان العراقي ضد الكويت وهذا العدوان . ن األميركان يتصورون أنهم قاموا بفتوحات قيّمةا
  .من يدافع عنه ئويخط ئعمل خاط

ن اجلهة التي ا.. طرسة أو عنجهية مرفوضةن أي جتبر أو غان العدوان يف اخلليج الفارسي أمر ممنوع وا
يحق لها تطبيق هذا املنع هي شعوب املنطقة ذاتها وإذا كانت دول املنطقة تعتمد على شعوبها فإنها يمكنها من 

  .إننا قادرون على تنفيذ ذلك.. حتقيق األمن واالستقرار يف ربوع املنطقة
لى لسان األميركيين وأُنكرت بعدها واليوم إن هناك نغمة ترددت على املسامع يف املاضي القريب ع

عاماً وإلقامة نظام أمني جديد  99نه بصدد تأجير املكان الفالين لـ انهم باقون وتردد جمدداً هذه النغمة القائلة ات
وهل تسمح .. ن شعوب املنطقة ستحطم أرجل املعتدين فرداً فرداًليعلم األميركان وحلفاؤهم ا.. رسييف اخلليج الفا

شعوب املنطقة أن تأتي أميركا إىل هنا حتت غطاء احلفاظ على أمن بلد ما أو منطقة خاصة وتمارس دور الشرطي 
  .وتبغي بعدها إنشاء موقع عسكري يف املنطقة ما هذا الهراء

لقد جرب األميركان وأدركوا . إن أي دولة تسمح بتحقيق هذا األمر فإن شعب تلك الدولة سيطيح بحكومته
أن التجهيزات العسكرية والقنابل النووية يف مواجهة الشعوب وإرادتها الصلبة هي وسائل بدائية وتفتقر إىل 

  .ويمكن أن تثير خشية احلكومات أو اجليوش إال أن الشعوب ليست هكذا على اإلطالق. الفاعلية
يجرؤ حينها أن يبقى لو عارضت شعوب املنطقة بقاء أميركا يف السواحل العربية للخليج الفارسي فمن 

ن الشعوب والشخصيات التي أدانت العدوان انني أعلن ون حقاً البقاء وهل ندعهم يبقون اهناك فهل يستطيع
ن تقوم بذلك تعتبر بقاء األميركيين يف أي بقعة من املنطقة عدواناً سافراً االعراقي على الكويت وكان واجب عليها 
  .تتصدى لهسالكويت وتدين ذلك و يعادل عشرة أمثال العدوان العراقي ضد
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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