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حلَّ القائد العام للقوات املسلحة يف اجلمهورية اإلسالمية اإلمام اخلامنئي صباح يوم السبت 
العسكرية، حيث شارك مساحته يف مراسم ) ع(م ضيفاً على جامعة اإلمام احلسني ٣٠/٦/٢٠١٨

رة اإلسالمية كلمةً  وخالل هذه املراسم ألقى قائد الثو.ختريج دفعة جديدة من ضباط احلرس الثوري
تناول خالهلا أهم عوامل قوة واقتدار اجلمهورية اإلسالمية حيث رأى مساحته يف تشكيل أمريكا 
لتحالفات مع بعض دول املنطقة الرجعية ضد اجلمهورية اإلسالمية يف إيران دليالً على قوة اجلمهورية 

   .اإلسالمية وعجز األعداء أمامها
 
 

 )١(حيم بسم اهللا الرمحن الر
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى حممد، وعلى آله 

 .الطيبني الطاهرين، سيما بقية اهللا يف األرضني
إنين مسرور جداً وأشكر اهللا على أن من بتوفيقه مرة أخرى للحضور بني هذه اجلماعة النورانية 

 هذا الساحة وهذا اجليل وهذه اجلماعة الشابة .ا املركز احلساس واملهم جداًالباعثة على األمل ويف هذ
 إنَّ حياة أي شعب وحيويته ونشاطه منوط أساساً .أحد جتليات ومظاهر حيوية وحياة بالدنا العزيزة

بأن يعزز يف داخله مكونات وعناصر القدرة، وأن ينتفع ويستفيد منها يف املكان املناسب ويف الوقت 
 . ما يشاهد يف هذه الساحة اليوم منوذج هلذا املبدأ العام.ناسبامل

جيب أن أقدم إيضاحاً يف هذا اخلصوص، ولكن قبل هذا اإليضاح أشري إىل آية قرآنية لكم أيها 
 وهذه اآلية الشريفة يف سورة آل عمران، وهي واحدة من اآليات املختصة باألعداء .الشباب األعزاء

 هناك عدة آيات حول األعداء املعاندين الطافحني بالبغضاء .للمجتمع اإلسالمياملعاندين لإلسالم و
قَد بدِت البغضاُء ِمن أفواِهِهم وما تخفي صدورهم  «.واألحقاد ضد اإلسالم واملسلمني والرسول



 

 

ربعد أن يذكر هذه الصفات هلؤالء األعداء ـ صفات هؤالء األعداء تنطبق على صفات .)٢(» أكب 
األعداء الذين يعادونكم اليوم ويعادون الشعب اإليراين املسلم ويعادون إيران اإلسالمية، وهم حقاً 

»رم أكبهدورخفي صما تاُء ِمن أفواِهِهم وغضِت البدم«أو » قَد بؤهسةٌ تنسِصبك حإذا .)٣(» إن ت 
ات يقول القرآن يف النهاية ما يلي أحرزمت مفخرة وجناحاً فإم يرتعجون بشدة ـ وبعد هذه اآلي

 الصرب والتقوى . هذا قانون، إنه قانون اِخللقة.)٤(» وإن تصِبروا و تتقوا ال يضركم كيدهم شيئًا«
بأسطوانة قبيحة من احلقد والبغضاء، على الرغم من كل قدراته ] األشبه[جيعالن هذا العدو املعاند 

؛ »لَا يضركم كيدهم شيئًا «. يستطيع ارتكاب أية محاقة يف مواجهتكماليت وفرها لنفسه، جيعالنه ال
 هذا ما أريد أن أقوله .أي ال يستطيعون إصابتكم بأي ضرر، ولكن بأي شرط؟ بشرط الصرب والتقوى

لكم اليوم يف هذا الساحة الزاخرة باملعاين والدالالت؛ لكم أيها الشباب األعزاء وأنتم حبق نور عيون 
 وهذا الدرس ليس لكم وحدكم، بل هو درس لكل الشعب، ولكل احلرس الثوري، .لشعبهذا ا

ولكل القوات املسلحة، ولكل أبناء اتمع، وخصوصاً للمسؤولني ومدراء اتمع اإلسالمي، الصرب 
 .والتقوى

،  البعض يهربون من الساحة.ما معىن الصرب؟ الصرب معناه البقاء يف الساحة وعدم اخلروج منها
 الصرب يعين املقاومة والبقاء .والبعض ال خيرجون لكنهم يعتزلون الساحة تدرجيياً، وهذا خبالف الصرب

 . التطلُّع حنو األهداف البعيدة. الصرب يعين التطلُّع إىل األهداف واآلفاق البعيدة.يف امليدان واالستقامة
ذا [رور، واألمر اخلطري هو أن يقنع أحياناً يفرح اإلنسان ويبتهج بنجاح عاجل، وأحياناً يصاب بالغ

 ال، انظروا إىل األهداف . فهو يؤدي إىل عدم بقاء اإلنسان يف الساحة. هذا شيء خطري.]املقدار
 البعيدة، وانظروا إىل القمة، والحظوا ما هي الرسالة احلقيقية للثورة وللنظام اإلسالمي، وإىل أي

 انظروا .واألمة اإلسالمية واتمع البشري للوصول إليهااألهداف يريد األخذ بيد الشعب اإليراين 
 الحظوا أم يف زمن صدر اإلسالم ويف . مسرية الثورة اإلسالمية حتتاج إىل مثل هذا الصرب.إىل هناك

تلك العقود األوىل حيث كان الوضع صعباً جداً ـ وخصوصاً يف زمن الرسول األعظم ـ صربوا 
ة أنه على الرغم من النواقص والسلبيات اليت حصلت خبالف األمر وثبتوا وقاوموا فكانت النتيج

احلقيقي لإلسالم، إال أنَّ ذروة احلضارة اإلنسانية كانت يف القرنني الثالث والرابع للهجرة من نصيب 
 وإذا . إذا صربنا فستكون اآلفاق البعيدة لنا. هكذا هو األمر.األمة املسلمة والبلدان اإلسالمية

 إم سوف يرتقون إىل القمة لكن الفضل . فسوف ترتقي األجيال القادمة لتلك القمةصمدمت اليوم
 وبالطبع فإين أمتىن بتوفيق من اهللا أن تشاهدوا أنتم الشباب اليوم أيضاً .يعود لكم واجلهد جهدكم



 

 

  الثورة متجذرة وهلا مستقبلها.وهذا اجليل احلايل أيضاً ذلك اليوم، سوف تشاهدونه بتوفيق اهللا
 . هذا عن الصرب.وحتتاج إىل االستمرار

 طُرحت التقوى يف هذه اآلية الشريفة مبعناها الواسع؛ أي باملعىن العام للتقوى أي مراقبة .والتقوى
الذات من أجل عدم االحنراف عن جادة الشريعة اإلسالمية املستقيمة ـ وهو ما جاء يف مواضع 

قابل العدو، وذلك بقرينة اآليات السابقة هلذه اآلية كثرية ـ وأيضاً مبعىن الورع ومراقبة الذات م
 يعيش اإلنسان يف ساحة احلرب . كونوا حذرين متنبهني يقظني مقابل العدو.واليت هي حول األعداء

 اإلنسان يف اخلندق جيلس ويستريح .بشكل خمتلف، ويعيش بشكل آخر عندما ال تكون هناك حرب
 اعلموا أنكم .]خمتلف متاماً[يته ينام ويعيش بشكل آخر وينام بشكل، ويف غرفته املرحية داخل ب

مراقبة الذات عند :  التقوى ذا املعىن- علينا مجيعاً أن نعلم ذلك-مقابل األعداء ] اليوم[تقفون 
مواجهة العدو، وجتنب الثقة بالعدو ـ ال تثقوا بالعدو ـ هذا هو معىن التقوى، مبعىن احلذر واحليطة 

 ال تكتفوا بعدم الثقة به بل أدركوا حيله وأحابيله وخططه واعلموا ما الذي .من حيل العدو ومكره
 وكذلك .يفعله، وما هي حيلته، وكونوا مستعدين يقظني، وحيل العدو ليست حيالً عسكرية فقط

التقوى مبعىن مراعاة التدبري؛ أي جتنب األعمال غري املنضبطة واملخالفة للقواعد واملخالفة للعقالنية 
 إذا عملتم أنتم الشباب األعزاء ومسؤويل . هذا هو معىن اآلية الشريفة.التراخي والتساهلوجتنب 

الشؤون العسكرية واألمنية واالقتصادية واآلخرين بالدرجة األوىل، إذا عملتم بذلك الصرب وهذه 
ن يستطيعوا ، فل)٥(» يضركم كيدهم شيئًا ال «التقوى، وإذا عمل ا عموم الشعب بالدرجة الثانية 

 . وهذا ما سيكون بتوفيق من اهللا.إحلاق أية ضربات أو أضرار بكم
 الحظوا يا أعزائي، حكمت بريطانيا ومن مث أمريكا هذا البلد .حسن، لنعود ملكونات القوة وعناصرها

 بأي معىن؟ مبعىن أم هم الذين جاؤوا . سنة خالل العهد البهلوي٥٧باملعىن الواقعي للكلمة طوال 
 .لشاه وهم الذين عزلوه مث جاؤوا بشاه آخر، وكانت احلكومات يف هذا البلد تتألف طبقاً آلرائهمبا

 هكذا .والسياسات املهمة واألساسية للبالد كانت ترسم يف هذا البلد طبقاً آلراء بريطانيا وأمريكا
 بشكل آخر،  وقبل ذلك أي يف أواخر العهد القاجاري كان الوضع مؤسفاً. سنة٥٧أدير البلد ملدة 

 أي إنَّ الشعب مل يكن له من أمره شيئاً طوال هذه املدة، .وبتأثري من عوامل أخرى باعثة على التعاسة
أي لو سألنا شخصاً من أبناء الشعب من هو نائب ! وكان متفرجاً، وأحياناً مل يكونوا حىت متفرجني

من هو املسؤول عن الوزارة الفالنية ملا مدينتكم ملا علم ذلك، ألنه مل ينتخبه، ومن باب أوىل لو سألنا 



 

 

 مل يكن للشعب من أمره شيئاً، . ويف أحيان كثرية مل يكونوا يعرفون حىت رئيس الوزراء.كان سيعلم
 .كانوا معزولني

وحني وقعت الثورة ـ وعوامل الثورة هلا حتليلها وتفسريها الطويل ـ زالت هذه األغالل من أيدي 
 كان الشعب أسرياً وعدمي احلرية واالختيار وكان اآلخرون . القيدالشعب وأرجله، وحتطَّم هذا

 .مسلطني عليه، فزالت هذه اهليمنة عن الشعب وذاق الشعب اإليراين طعم االستقالل واحلرية
وبتواجد الشعب اإليراين يف ساحات الثورة وانتصار هذه الثورة تولدت لديه ثقة وطنية بالذات، 

 تأثري حبجم هذا -  أم مؤثرون ويستطيعون التأثري يف أوضاع بالدهم وأدرك أبناء الشعب اإليراين
 سنة من أعماق ٢٥٠٠ وأن يستأصل جذور امللكية اليت كان عمرها على حد تعبريهم -التأثري

 وكانت هذه . هذا ما شعر به الشعب اإليراين وهو ما منحه ثقة بالذات.األرض، ويلقي ا يف املزبلة
 مل نكن مثل بعض البلدان األخرى اليت قامت بثورة، مل .ية مصحوبة بقوة اإلميانالثقة بالذات الوطن

 إمنا كان اإلميان هو الذي .نكن بال إله وال توكل وال روح معنوية، حىت نتوقف يف وسط الطريق
 هذا اإلميان جوهرة مثينة، وكان روحاً يف جسد هذه .صاننا وحفظنا وهدانا وتقدم بنا إىل األمام

 أن تبعث أم أبناءها . اإلميان هو الذي أحىي فينا روح األمل وروح اإليثار والتضحية.كة العامةاحلر
الشباب الثالثة الذين ربتهم كالورود يف أحضاا إىل ساحة احلرب وتعرض أرواحهم للخطر مث تفتخر 

ام قادته ويغض  ذلك الشاب الذي يقف أم.بأا فعلت ذلك، فهذا ما ال ميكن حدوثه إال باإلميان
الطرف عن حياته املرحية الوادعة بكل إصرار وتوسل وبكاء ليأخذوه إىل ساحة احلرب، حالة مل تكن 

ألمل واإليثار واإلقدام عند الشعب، وحترك الشباب، وتأسس  لقد أثار اإلميان ا.ممكنة إال باإلميان
احلرس الثوري، وتأسس جهاد البناء، وتأسست التعبئة، وتكونت احلركات العامة، واكتسبت القوات 
املسلحة روحاً جديدةً واستطاعت التعبري عن تواجدها ومشاركتها احلقيقية يف امليدان، وتكونت 

لبناء وااميع العلمية وانطلقت احلركة العلمية يف البالد، وذاق الشعب ااميع اخلدمية وجماميع ا
 هذه هي مكونات االقتدار .والنخب والعناصر الناشطة الدؤوبة طعم استقالهلم ومشوخهم ورفعتهم

 .الوطين، وهذا هو معىن االقتدار الوطين
 فيشتري أسلحته احلديثة وخيزا ليس معىن االقتدار الوطين أن يعطي اإلنسان أموال البلد لبلد أجنيب

 . هذه محاقة وليس اقتداراً.يف املخازن وال يكون هو نفسه قادراً حىت على استخدامها بشكل صحيح
ليس االقتدار الوطين أن يأيت بلد من ذلك الطرف من العامل للدفاع عن إحدى احلكومات أو الدول 

ميتص دماء شعبها ويفعل كل ما حيلو له من فيتواجد يف تلك الدولة ويقيم قاعدة عسكرية فيها و



 

 

 هذا ليس .مثالً] احلاكمة هناك[محاقات يف ذلك البلد من أجل احلفاظ على تلك العائلة املشؤومة 
 االقتدار هو أن تتدفق طاقات البلد من الداخل، وأن يكسب لنفسه العلم والقدرة .اقتداراً بل هو ذلة

 وهو ما متتلكونه . هذه هي مكونات اقتدار الشعب اإليراين.لدوليةالعسكرية والبناء والتقدم والعزة ا
 ينبغي االستفادة من عناصر القدرة هذه .اليوم، ومتتلكون بتوفيق اهللا النوع اجليد والنوع الكامل منه

 .يف املكان املناسب والوقت املناسب
عة واجلودة أكثر يوماً بعد  وينبغي أن حيقق احلرس الثوري الرف.احلرس الثوري أحد مكونات االقتدار

 هناك أعمال جيدة يتم إجنازها لكن احلرس الثوري ال . إنين أشاهد تقارير اإلخوة واطلع عليها.يوم
 من الذي ينبغي أن يفعل هذا؟ أنتم الشباب، فهذا .يزال ينطوي على طاقات وإمكانيات كبرية للتقدم

من أجل أن تستطيعوا التقدم ذا املكون من على عاتقكم، فأعدوا أنفسكم للتقدم باحلرس الثوري 
 .مكونات االقتدار إىل األمام

 وأقول يف .»يا سيدي، إنكم تبالغون يف توصيف اقتدار الشعب اإليراين وشرحه«: يقول لنا البعض
 وأكرب دليل على اقتدار الشعب اإليراين وقوته أنَّ واحدة من .اجلواب إننا ال نبالغ بل نذكر الواقع

 قوى العامل سفكاً للدماء وأكثرها قسوة وخساسة؛ أي أمريكا، تعمل منذ أربعني عاماً ضد أكثر
الشعب اإليراين ومتارس عراقيلها وشرورها ومل تستطع اإلضرار ذا الشعب ومل تستطع ارتكاب أية 

ى قوة الشعب  هذا دليل عل.محاقة، وقد سار الشعب اإليراين يف طريقه وتقدم إىل األمام وازداد قوة
 لو مل يكن الشعب اإليراين ونظام اجلمهورية اإلسالمية قويني مقتدرين لكان بوسع عشر ما .اإليراين

 النظام .االنتصار على هذا الشعب وسلبه نظامه احملبوب] ضد اجلمهورية اإلسالمية[يقوم به األعداء 
 .واقف بوجه هؤالء وقد ازداد قوة يوماً بعد يوم

ظهرت منذ اليوم :  وأقوهلا لكم.م وحدهم، كذلك كان األمر يف داخل البالد أيضاًومل يكونوا ه
أحد هذه التيارات : األول للثورة ثالثة تيارات معارضة للثورة اإلسالمية وحلركة إمامنا اخلميين اجلليل
تيار اآلخر كان  وال.كان التيار املسمى التيار الليربايل امليال للغرب وأمريكا والواله بأمريكا والغرب

الشيوعيون الذين كانوا حيملون السالح والذين مل يكن يردعهم رادع ومل يكونوا يتورعون عن أي 
 وأحد هذه التيارات كان املنافقون ذوو الظاهر اإلسالمي وباطن اخلبث والكفر وانعدام اهلوية .شيء

م سيئ الصيت لينتفعوا حتت لواء صدا] االنضمام[والذين كانوا على استعداد للذهاب والوقوف 
 كانت هذه ثالثة تيارات أساسية يف هذا البلد، وقد هزمت كلُّ هذه التيارات الثالثة على يد .منه

وتقدم خدمات جتسسية واستخباراتية ] العاملية[الثورة اإلسالمية، وراحت اآلن تتملق للقوى 



 

 

 وأحد .ايتها لتستفيد منهاحلكومات مثل فرنسا وبريطانيا وأمريكا وما شاكل، وانضوت حتت ر
طبعاً هو تيار التحجر والرجعية الداخلية والذي كان يقف هو ] املعارضة للثورة اإلسالمية[التيارات 

اآلخر بوجه الثورة ومسريا بشكٍل آخر وخيلق املتاعب، وهؤالء طبعاً ليسوا جديرين بالذكر 
 استطاعت .جعية والتحجر والتشدق الديينواالهتمام كثرياً، وقد جتاوزهم الشعب، جتاوز تيار الر

اجلمهورية اإلسالمية مبساعدة الشعب وبإبداعات وقدرات شباب هذا الشعب فرض التراجع على 
أولئك األعداء اخلارجيني وهؤالء األعداء الداخليني، حبيث مل يستطيعوا اإلضرار باجلمهورية 

 .اإلسالمية ومل يستطيعوا احلؤول دون تقدمها أيضاً
أعزائي، شبايب، إنكم اليوم أمام مجهورية إسالمية ختتلف كاالختالف فيما بني السماء واألرض عن 

 فاحلراك واإلمكانيات والقدرات والتجارب واألداء، كلُّ .اليوم الذي ولدمت فيه يف هذه اجلمهورية
ابنا إن شاء اهللا ذلك شهد تقدماً ورقياً بدرجات وأضعاف كبرية، وسوف تتقدم املعنوية أيضاً بني شب
 .على النحو نفسه، وال شك أنَّ هذه املعنوية موجودة لدى فئة مهمة وجديرة باالهتمام

 لو كانت .وأحد األدلة على قوة اجلمهورية اإلسالمية هذه التحالفات اليت تقيمها أمريكا يف املنطقة
حتاجت إىل هذه البلدان املخزية أمريكا قادرة على القيام مبا تريده مقابل اجلمهورية اإلسالمية ملا ا

سيئة السمعة والرجعية يف املنطقة لتشكيل حتالف معها، وطلب مساعدا إلجياد اضطرابات وتوترات 
 وبالطبع فإنَّ . هذا دليل على قوة اجلمهورية اإلسالمية.]داخل اجلمهورية اإلسالمية[وزعزعة األمن 

، وكذلك ازدادت كراهية الشعب اإليراين ألمريكا عداوام وعداوات أمريكا ازدادت يوماً بعد يوم
 .يوماً بعد يوم

وأقوهلا لكم إنَّ خطة العدو اليوم بعد يأسه من كلِّ أعماله األخرى هي خلق هوة بني نظام اجلمهورية 
 ال يعلمون أنَّ نظام اجلمهورية اإلسالمية ليس شيئاً . هذه هي محاقتهم.اإلسالمية وشعب إيران العزيز

 ليس النظام اإلسالمي نظاماً .ال ميكن الفصل بينهما] شيئان[ وهذان .لشعب اإليراينسوى ا
 إنه نظام متكون من الشعب نفسه ومعتمد على .بريوقراطياً جالساً يف القصور ومنفصالً عن الشعب

 فكيف . هذا هو النظام اإلسالمي.أبناء الشعب وعلى إميان الشعب وعلى حمبة الشعب وعواطفه
) ٦(فصل هذا النظام عن الشعب؟ طبعاً كان هناك ستة رؤساء أمريكيني قبل هذا الشخص يريدون 

 وضغوطهم .حاولوا هم أيضاً وخرجوا كلهم من الساحة ومل يستطيعوا القيام بعملهم الشيطاين هذا
إنفاد ] من خالهلا[ هدفها أنه لرمبا يستطيعون -  حيث يضغطون غالباً على الشعب -االقتصادية هذه 

 . وإننا حبول اهللا وقوته سوف نزيد ونقوي من أواصرنا مع الشعب يوماً بعد يوم.رب الناس وإتعامص



 

 

 إننا نقوي الشباب املؤمن املتحفز واملقدام كل يوم أكثر من .إننا حنافظ على انسجامنا احملطم للعدو
 العدو يعادي استقالله ويعادي  ليعلم اجليل الشاب الغيور املتحفز يف البالد أنَّ.املاضي حبول اهللا وقوته

 عدو الشعب اإليراين يعين عدو عزة .عزته ويعادي تقدمه ويعادي تواجده يف ساحات العلم والسياسة
 لن يترك العدو ممارساته اإليذائية مهما استطاع إىل ذلك سبيالً، .الشعب واستقالله وتقدمه ورقيه

ائه هذا، شرط أن يواصل الشعب اإليراين هذا ولكن جيب التيقن من أنه لن حيصل على نتيجة من إيذ
الدرب الذي عرفه بتوفيق اهللا وهدايته باقتدار وعزمية، هذا الدرب الذي هو درب الصمود والصرب 

 .والتقوى املصحوبة باليقظة والتدبري واالنسجام الوطين
الء ال  هؤ.البعض يوصون بوصفات أخرى ويقولون استسلموا حىت ال ميارس العدو إيذاءه ضدنا

 نعم، الصمود قد تكون له .يعلمون أنَّ تكلفة االستسالم أكرب بكثري من تكلفة املقاومة والثبات
 .تكلفة، لكن له نتائج كبرية جداً هلا قيمتها بالنسبة للشعوب أكثر مبئات املرات من تلك التكلفة

أثر سوى االنسحاق والذلة بينما االستسالم مقابل العدو املعاند واملخاصم واخلبيث لن يكون له من 
فَال تِهنوا «:  هذا قانون إهلي ال يتخلَّف حيث قال. هذا ما جيب أن يعلمه اجلميع.وانعدام اهلوية

 ال تتراخوا وال تدعو إىل .)٧(» وتدعوا إىل السلِم وأنتم األعلَونَ واُهللا معكم ولَن يِتركم أعمالَكم
 اهللا .»صكملَن ينق«أي » ولَن يِتركم«ني م اهللا تعاىل عالني متفوقاالستسالم مقابل العدو فقد جعلك

تعاىل لن يترككم ولن يقصر معكم مقابل اجلهاد الذي قمتم به وسوف يوفيكم أجر هذا اجلهاد 
 .بشكل كامل

  ذكرنا إمجاالً ما جيب أن نعلمه عن العدو، ولكن حنن أنفسنا جيب.ونقطة أخرى أقوهلا يف خامتة كالمي
 .أن نراقب أعمالنا أيضاً، مجيعنا، من صغري وكبري، من شباب وشيب، من أفراد عاديني إىل املسؤولني

وخصوصاً املسؤولني جيب أن حيذروا من الغفلة والتهاون والكسل والرتعة االرستقراطية والتكرب على 
 هذا فإنَّ اهللا تعاىل  إذا كان.أفراد الشعب واالعتماد على مواقع الرئاسة اليت لن تستمر إال أليام

 ولن يكون بعيداً .سوف مين بتوفيقه بعد اآلن أيضاً كما من به حلد اآلن عليكم أيها الشعب اإليراين
إن شاء اهللا اليوم الذي يستطيع فيه الشعب اإليراين أن يقف يف املوقع الذي ال يتجرأ معه األعداء 

قتصادي واألمين والسياسي، وسوف تشهدون أنتم حىت أن يفكروا يف خميالم باهلجوم العسكري واال
 .الشباب األعزاء إن شاء اهللا ذلك اليوم بتوفيق من اهللا

 
 بركاته اهللا و والسالم عليكم ورمحة 
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