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سالمية صباح يوم األربعاء مبناسبة أسبوع التعبئة يف اجلمهورية اإلسالمية التقى قائد الثورة اإل
 اآلالف من أعضاء التعبئة حيث أشار مساحته إىل انتصار حمور املقاومة على تنظيم ٢٢/١١/٢٠١٧

داعش اإلرهايب وقضائه على دولته املزعومة حيث أرجع مساحته ايار قضية هذا التنظيم الالإنساين 
ون بقوى املقاومة، كما حذر مساحته من مغبة إىل مهّة الشباب ومهّة الرجال املؤمنني ومهّة الذين يؤمن

  .الغفلة عن مؤامرات األعداء وكيدهم وحبائلهم
 

 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله األطيبني األطهرين املنتجبني، سيما 

 .بقية اهللا يف األرضني
جلسة هذا اليوم جلسةً مفيدةً حقاً وفيها كثري من الدروس، ودلت على مرحباً بكم كثرياً، لقد كانت 

أن التعبئة ـ وهي ظاهرة نادرة من ظواهر الثورة اإلسالمية ومن ابتكارات اإلمام اخلميين اجلليل ـ 
هلا قابليات وقدرات ميكن أن يكون هلا مسامهتها الفاعلة يف كل القطاعات وااالت اليت حيتاجها 

اجلماعة الذين حتدثوا اليوم وألقوا كلمام غطّوا يف . بوسعها أن تفتح وحتلّ العقد الصعبةالبلد، و
الواقع غالبية اجلوانب اليت حتتاجها البالد، وقدموا حوهلا اقتراحام املفيدة، واليت يعترب الكثري منها 

 واملقترحات اليت قدمها طبعاً جيب إن شاء اهللا أن خنصص مجاعة لدراسة هذه اآلراء. ممكن التنفيذ
أشكر من الصميم مجيع . األصدقاء ومتحيص جوانبها املختلفة ومالحظتها وتقريبها من التطبيق العملي

 .هؤالء اإلخوة واألخوات احملترمني الذي حتدثوا وألقوا كلمام
ا مجع التعبئة معناه. كما قيل فإن قضية التعبئة على جانب كبري من األمهية، إا قضية عميقة

هذا هو . اإلمكانيات واصطفاف الطاقات للوصول إىل اهلدف املقصود يف قضية جيري االهتمام ا
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لو كان للثورة اإلسالمية كل ما هلا اليوم ما عدا التعبئة الشعبية العامة لكان هناك نقص . معىن التعبئة
احلمد هللا جمموعة كفوءة، رمز إن منظمة تعبئة املقاومة، اليت هي اليوم و. مهم يف أمورها وأعماهلا

تتحمل هذه املنظمة ـ منظمة . للتعبئة الشعبية العامة، وهي اجلانب املنظم من التعبئة الشعبية العامة
التعبئة ـ واجبات مهمة على عاتقها، وهي واجبات كبرية وحساسة ومهمة تتوزع على خمتلف 

ذه احلركة واألعمال، وال الرجال فقط، وليس الشباب وحدهم هم املعنيون . ااالت والقطاعات
وإمنا الشباب والناشئة والكهول والشيوخ والرجال والنساء والكل هم معنيون ذا التنظيم والتمركز 

الطاقات البشرية هي العنصر الذي بيده الكلمة النهائية والقرار . احلساس يف منظمة تعبئة املقاومة
ان املادية املتقدمة يف العامل بطاقاا اإلنسانية املثابرة والنشطة البلد. النهائي يف أي نظام ويف أي بلد

اليت تركت الكسل جانباً وسعت إىل العمل ـ وإن كان ذلك طلباً للدنيا ويف سبيل الدنيا ومن أجل 
املال ـ وصلت إىل نقاط الذروة يف نفس تلك األهداف املادية بسبب متابعة طاقاا البشرية وقدراا، 

الوعد اإلهلي يقول أنه لو كانت هناك جمموعة أو جمتمع يسعى وراء .  الوعد اإلهلي نفسهوهذا هو
الدنيا وجيد وجيتهد فسوف يصل إىل مقصده، وإذا كان يسعى وراء القيم املعنوية والتسامي احلقيقي 

إن ). ٢( »  ربككلا نِمد ٰهؤآلِء وٰهؤآلِء ِمن عطآِء«: وجيد وجيتهد من أجل ذلك فسوف يصل أيضاً
اهللا تعاىل يعني طالب الدنيا ويعني كذلك طالب القيم والتسامي املعنوي، ولكن الذين يركزون مهمهم 
على املكاسب املادية فقط، سوف لن يصلوا لغري املكاسب املادية، فهم لن يفهموا معىن احلياة احلقيقية 

 .ولن يذوقوا طعم املعنويات
كاسب املادية فقط، سوف لن يصلوا لغري املكاسب املادية، فهم لن الذين يركزون مهمهم على امل

 يفهموا معىن احلياة احلقيقية ولن يذوقوا طعم املعنويات
العامل األسري بيد الغطرسة والذي أضحى . الثورة اإلسالمية اقتراح جديد وكلمةٌ جديدة حلياة البشر

 األخالقية واملهالك الفكرية املختلفة من أجل لعبة لقوة األقوياء الذين يسوقون الناس إىل املهالك
احلفاظ على سلطتهم، كان حباجة إىل كالم جديد، والثورة اإلسالمية هي اليت أنتجت هذا الكالم 

وقد كان هذا الكالم اجلديد عبارة عن أن البشرية بوسعها التوصل إىل . اجلديد وأوجدته وعرضته
م مع القيم اإلنسانية إىل جانب كسب رضا اخلالق وإىل حاالت من التقدم املادي والعلمي املتالئ

جانب احلفاظ على القيم اإلهلية، وإنقاذ العامل من اجلحيم الذي خلقه عتاة العامل والساسة البعيدون عن 
املعنوية، وتوفري جنة للبشرية يف هذه النشأة ، جنة الطمأنينة، وجنة السكينة، وجنة الشعور بالواجب، 

 .كانت هذه هي رسالة الثورة اإلسالمية.  باهللا تعاىلوجنة االرتباط
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إذا أريد حتقيق مثل هذا العامل فيجب أن . طبعاً لتحقيق هذه الرسالة وتطبيقها مثة ما جيب وما ال جيب
ال يكون هناك انعدام للعدالة، وال يكون هناك استبداد، وال يكون هناك تفاوت وفوارق طبقية، وال 

هذه هي األمور اليت . وات، وال يكون هناك فساد عملي وفساد فكرييكون هناك غرق يف الشه
وهناك أمور ينبغي أن تتوفر وتكون موجودة، . ينبغي أن ال تكون من أجل حتقيق مثل هذا اتمع

فيجب أن يكون هناك إخالص، وينبغي أن يكون هناك شعور باملسؤولية، وجيب أن يكون هناك سعي 
 .هذه هي األمور اليت ينبغي أن تتوفر. ن اهلدف حتقيق رضا اهللا تعاىلوجماهدة وعمل، وجيب أن يكو

القالب الذي استطاع مجع هذه اموعة من األمور الواجبة واألمور الواجب عدم وجودها والقيم 
لذلك يقول اإلمام . »اجلمهورية اإلسالمية«واآلمال واملطامح واألهداف يف داخله، هو كلمة 

مبعىن قوة الشعب » اجلمهورية«. »اإلسالمية، ال كلمة أقل وال كلمة أكثراجلمهورية «: اخلميين
وقدرته وإرادته وإميانه وإبداعاته، أي الطاقات اإلنسانية، وهو أهم عامل من عوامل التقدم، 

مبعىن أا من أجل اهللا ويف سبيل اهللا وموجهة لتحصيل رضا اهللا وضمن إطار القيم » اإلسالمية«و
الذين ينادون . كان هذا كالماً جديداً يف العامل. هذا هو معىن اجلمهورية اإلسالمية. الميةاإلهلية واإلس

باإلسالم كانوا موجودين يف العامل وال يزالون، وهم كثر وقد كانوا على أحناء وأنواع متعددة، ولكن 
شر ويقال مثة فرق بني ذلك اإلسالم الذي يتحقق يف إطار نظام سياسي يف بلد واإلسالم الذي ين

ويتكرر على شكل مقاالت وكتابات وحماضرات وحوارات متنوعة داخل نظام جاهلي طاغويت، بينما 
لقد حققت . هذان خمتلفان أحدمها عن اآلخر اختالفاً كبرياً. تبقى احلياة الواقعية حياة طاغوتية

حدود جغرافية ـ اجلمهورية اإلسالمية اإلسالم الذي يطمح إليه املسلمون داخل جمموعة جغرافية و
وقد حتقق هذا بعون اهللا وهدايته ويقظة ووعي اإلمام . أي يف إيران ـ ضمن إطار نظام سياسي

  .اخلميين اجلليل وجهاد وتضحيات الشعب، ومت إرساؤه وتأسيس تصميمه األويلّ
 طبعاً كان وال يزال هناك بونٌ شاسع حىت الوصول إىل ذلك اهلدف األساسي واألصلي، وال إشكال

يوم . وكذا كان احلال يف أصل ظهور اإلسالم. يف ذلك، وجيب أن نقطع هذا البون الشاسع وجنتازه
أسس رسول اإلسالم الكرمي احلكومة اإلسالمية يف املدينة املنورة مل تتحقق يف ذلك احلني كل 

األكرم األهداف اإلسالمية يف ذلك الزمان، وبقي هذا هو احلال حىت اية العمر املبارك للرسول 
جيب أن تتحقق هذه األمور تدرجيياً وكانت تتحقق تدرجيياً، واألمر منوط بوجود أو عدم ). ص(

التعبئة هي ذلك الشيء الذي يسد . وجود تلك الطاقات اإلنسانية الالزمة وصاحبة اإلرادة والعزمية
 واجباً يف حتقيق التعبئة معناها أن يشعر كل واحد من أفراد القوى البشرية بأن عليه. هذا النقص
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كل العاملني يف القطاعات املختلفة، القطاعات العسكرية وغري العسكرية واجليش . األهداف العليا
واحلرس وقوات الشرطة وقطاعات البالد املختلفة، مساع متنوعة وسعاة على تنوعهم يف ميادين 

وهذا األسلوب جاً هلم وساحات خمتلفة، عندما يشعرون بالواجب وجيعلون هذا احلراك وهذا اهلدف 
طبعاً قلنا إن الكالم عن منظمة التعبئة كالم آخر، فهذا رمز وهو قسم فعال حمدد، لكن . فهم تعبويون

 .كلمة التعبئة وعنوان التعبئة يعتمد على كل أبناء الشعب الناشطني
ومؤثرة والزمة أما منظمة تعبئة املقاومة وهي من أركان حرس الثورة اإلسالمية، فهي جمموعة مهمة 

. كل واحد منكم أنتم احلضور هنا جمموعة من أفكار وإرادة ومطامح وإميان وروح ابتكار. جداً
ومئات أضعاف بل رمبا ألف ضعف هذه اجلماعة احلاضرة هنا هم أبناء الشعب وغالبيتهم شباب، 

ة وقدرة إنتاج ألولئك أيضاً نفس هذه اخلصوصيات، أي إن كل واحد منهم فكر وعزمية وإميان وإراد
. املهم هو أن تتعاضد وتتآزر كل هذه القوى والعزائم واإلرادات لتعني بعضها. وقدرة على احلركة

وهذا ما تتواله منظمة تعبئة املقاومة يف احلرس، إا تتحمل واجب التنسيق بني هذه القوى والطاقات 
 .والعزائم ضمن شبكة متحركة فاعلة

ويف جمال الزراعة ويف جمال الفن ويف جمال البناء ويف ااالت املختلفة، الحظتم أننا يف جمال الصناعة 
يف كل ااالت، لدينا ما نقدمه ولدينا إجنازاتنا، وقد أوضح األصدقاء الذين حتدثوا هنا جانباً من هذه 

ات ولدينا كذلك احتياجاتنا ونواقصنا، لدينا احتياجنا للحركة والتفكري واختاذ القرار. اإلجنازات
والعزمية الراسخة لنستطيع إيصال أنفسنا وبالدنا إىل تلك املقاصد احلقيقية السامية اليت تنشدها 

وهذه احلركة تتحقق بتنظيم قوى تعبئة . هذا كله حيتاج إىل حركة وحترك. اجلمهورية اإلسالمية
اء واإلنتاج وإذا بكم تشاهدون فجأة أن حركة عظيمة من البن. املقاومة ومشولية نظرة هذه القوى

والتقدم يف خمتلف القطاعات قد انطلقت من قبل عدة ماليني من أبناء الشعب مصحوبة باإلميان 
هذه هي قوى تعبئة املقاومة، وهذا واجب جسيم ! هذا شيء مهم ومبارك جداً. والبصرية واإلخالص

 .جيب أن يتم وينجز
ممارسة العداء من قبل أعداء اهللا .  موجودةأعزائي، عداء أعداء احلق وأعداء اهللا ال ينتهي، فالعداوات

إذا شاهدوا ضعفاً يف الطرف املقابل ووجدوا . منوط مبالحظتهم كم يستطيعون ممارسة العداء واخلصام
أو مالحظات أو أم قادرون على ممارسة عدائهم فسوف ميارسون هذا العداء من دون أية اعتبارات 

هؤالء غافلون » ملاذا تكررون العدو العدو هكذا«الذين يزعجهم ذكر كلمة العدو ويقولون . تريث
عن هذه القضية، غافلون عن أن العدو إذا سنحت له الفرصة واال فلن يتردد يف توجيه ضرباته 
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شاهد منا عمالً أو كالماً أو مقابل العدو جيب أن ال ي. جيب أن ال مننح العدو مثل هذا اال. أبداً
 .هذا مبدأ، مبدأ دائم، وهو مبدأ عقالئي. حالة تشجعه على توجيه ضرباته وممارسة عدائه وخصومته

ربنا اغِْفر لَنا ذُنوبنا وِإسرافَنا ِفي أَمِرنا «: تقول هذه اآليات الكرمية اليت تليت يف مستهل هذه اجللسة
نامأَقْد تثَبوِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرانصإن أولئك الذين وقفوا وقاوموا، اجلنود واألبطال ) ٣(» ا و

والبسالء يف ساحات املقاومة، الذين وقفوا إىل جانب األنبياء والرسل وطلبوا العون من اهللا تعاىل 
» اب الدنيا وحسن ثَواِب الْآِخرِةفَآتاهم اللَّه ثَو«وساروا وحتركوا فإن اهللا يثيب وقوفهم وصمودهم 

ليس األمر حبيث أن اهللا تعاىل سيمنحكم اجلنة فقط إذا جاهدمت يف سبيله، ال، ليس الثواب ). ٤(
فما هو ثواب الدنيا؟ ثواب الدنيا هو العزة واالقتدار . ثواب اآلخرة فقط، بل هو ثواب الدنيا أيضاً

ثواب الدنيا هو أن اجلمهورية اإلسالمية واجهت طوال هذه . والتقدم ومشوخ الشعب ورفعة البلد
األعوام الثمانية والثالثني يف كل يوم مؤامرة من مؤامرات العدو ـ كنا منذ أن انتصرت الثورة وإىل 
اليوم وبشكل مستمر نواجه حاالت متنوعة من عداء األعداء، أي االستكبار العاملي والصهيونية 

 ومع ذلك تقدمنا اليوم مبئات األضعاف ورمبا جاز القول آالف األضعاف والرجعية وما إىل ذلك ـ
لتحلل قضايا . عما كنا عليه يف بداية الثورة وعلى خمتلف الصعد واألبعاد وازدادت قدراتنا وقوانا

 .البالد بصورة صحيحة، فالبعض حيلل األمور بصورة مغلوطة معوجة
من عدم اإلميان والالمباالة عند البعض يف قطاع من إم ينظرون ويبحثون فيجدون مثالً حاالت 

ليس . القطاعات، فيتخذون ذلك دليالً على أن الثورة ونظام اجلمهورية اإلسالمية قد ضعفا يف البالد
لقد شدد العدو اليوم هجماته . األمر كذلك، لقد كان هناك أعداء ومعارضون يف بداية الثورة أيضاً

حظوا كيف أن حركة الشباب املؤمن يف بالدنا حركة مباركة ومجيلة من كل األطراف، ومع ذلك ال
أنْ يكون الشباب الذين مل يشهدوا اإلمام اخلميين وال فترة الدفاع املقدس وال الثورة . وجارية

متواجدين يف الساحة هكذا بعد مثانية وثالثني عاماً ويستطيعون التأثري يف املنطقة فهذا حقاً معجزةٌ من 
لقد استطاعت اجلمهورية اإلسالمية، أي استطعتم أنتم الشباب، تركيع أمريكا . ثورةمعجزات ال

كل املساعي اليت بذلوها واملخططات اليت رمسوها كانت من أجل إبعاد هذه . املستكربة وهزميتها
اهلدف من كل هذا هو يف الواقع القضاء على هذا الفكر . املنطقة عن التفكري الثوري واإلسالمي

 . وفكر املقاومة الذي انتشر يف املنطقة، ودفنه، ولكن حصل العكسالثوري
األحداث اليت وقعت يف سوريا والعراق، الغدة السرطانية اليت أوجدوها ليستطيعوا خلق أحداث ضد 
سياق املقاومة يف هذه املنطقة، استطعتم دفع هذه الغدة والقضاء عليها، لقد استطاع الشباب ذلك، 
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والواقع أن الذين نزلوا بشوق ورغبة عظيمة إىل ساحة اجلهاد وفرضوا . من أنفسهمهؤالء الشباب املؤ
 .الركوع على العدو كانوا يتحلون مبشاعر التعبئة وقوى التعبئة

لدينا يف اجلانب العلمي ويف جمال التقنية والصناعة والزراعة . وكذا احلال يف كل ااالت والقطاعات
االت املعنوية والثقافية ويف القضايا الفنية ساحات عمل واسعة جداً واخلدمات وبناء البلد ويف ا

. وأعمال كثرية جيب إجنازها من قبلكم أنتم اإلخوة واألخوات التعبويني باعتباركم رواد هذه الساحة
م هناك املاليني من األفراد يف البالد ليسوا يف منظمة التعبئة لكنهم تعبويون باإلمكانية واالستعداد، وهل

إا إمكانية . القدرة على التواجد يف هذه الساحات، رغم أم ال يعتربون من ضمن منظمة التعبئة
 .نشكر اهللا، نشكر اهللا على أن منحنا هذه اإلمكانية والرصيد اهلائل. استثنائية توجد يف البالد اليوم

 يف التعبئة واليت هي وحافظوا على اخلصوصيات والسمات الالزمة واملعتربة. حافظوا على التعبئة
من هذه اخلصوصيات البصرية، ومعرفة العدو، وسبل مواجهة العدو، وفهم . متوفرة فيها واحلمد هللا

على شبابنا املؤمن أن يعلموا أن من أساليب العدو أن جيعلهم المبالني حيال القيم . أحابيله وخمادعاته
   .ياة وقضايا األسرة والشؤون املختلفةالعملية اإلسالمية وعلى مستوى القضايا الشخصية يف احل

من أساليب العدو بث اليأس يف نفوس شبابنا وجعلهم قانطني، وإقناعهم بأننا ال نستطيع وغري قادرين 
وال ميكن الوقوف بوجه األعداء، وترون أن البعض لألسف حتولوا إىل مكبرات صوت للعدو ينشرون 

ملاذا ال ميكن؟ لقد وقفت . ال ميكن الوقوف بوجههم: نمثل هذه األشياء يف أجواء اتمع ويقولو
: فكيف تقولون. اجلمهورية اإلسالمية بوجه جشع األعداء وانتصرت عليه يف كل احلاالت واملواطن

استطاع شعب إيران استئصال النظام امللكي الذي كان شجرة خبيثة قدمية يف هذا البلد ! ال ميكن؟
 كانت سنداً له، وأوربا كانت سنداً له، والرجعيون يف املنطقة هؤالء ورميها بعيداً، واحلال أن أمريكا

يف العامل الذي يضج فيه الكفر واإلحلاد والالعقيدة والالمباالة، استطاع شعب إيران . كانوا سنداً له
استطاع حراسة نظام . إجياد وتأسيس حكومة قائمة على القيم واستطاع احلفاظ على هذه احلكومة

اإلسالمية هذا بكل أبعاده يف هذا البلد واحلفاظ عليه وصيانته وتطويره وتنميته يوماً بعد اجلمهورية 
من عناصر االقتدار العلم، ومن . واستطاع إجياد عوامل وعناصر القوة واالقتدار هلذا النظام. يوم

عوب عناصر االقتدار القوى العسكرية، ومن عناصر االقتدار القدرة على النفوذ إىل أفكار الش
األخرى، استطاع إجياد هذه العناصر لنفسه، فكيف تقولون أنه غري قادر؟ وسيكون األمر بعد اآلن 
أيضاً على نفس الشاكلة، وسوف تستطيع الثورة اإلسالمية بعد اآلن أيضاً وبتوفيق من اهللا الوصول 

املؤمن املنتشر إىل مجيع األهداف السامية اليت رمستها، بواسطتكم أنتم الشباب، وبواسطة اجليل 
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وليست القدرة مبجرد . حنن قادرون، لقد جربنا أننا قادرون. واملوجود اليوم يف البالد واحلمد هللا
البعض يتشاءم وييأس ويقول . عقيدة، وليست جمرد اعتقاد بالغيب، إمنا شاهدنا بأعيينا أننا قادرون

 حيال هذه القوى، ال، لقد الحظتم هذه جيب أن نعري انتباهاً للقوى املقتدرة، ولديه جمامالته وتردده
املؤامرات املتتابعة يف هذه املنطقة اليت أوجدا أمريكا والصهيونية والرجعية العربية وآخرون، ادمت 

ومن هذه املؤامرات قضية مجاعة داعش التكفريية . واارت كلها باقتدار اجلمهورية اإلسالمية
 هللا مة الشباب ومهّة الرجال املؤمنني ومهّة الذين يؤمنون الالإنسانية اليت اارت وزالت واحلمد

حىت يف بعض هذه البلدان ااورة لنا . هذا ليس بالعمل الصغري بل هو عمل كبري جداً. بقوى املقاومة
مل يكن البعض يصدق أحياناً أن باملستطاع القيام ذا العمل واحلركة، لكنهم اضطروا ودخلوا 

هكذا تصل رسالة اجلمهورية اإلسالمية ورسالة الثورة إىل أمساع الشعوب . قواالساحة وجنحوا وصد
 .وتنتشر عملياً على مستوى الشعوب

أعزائي، الثبات . ال بد من البصرية ـ البصرية من الشروط الالزمة ـ وااهدة الزمة والثبات الزم
حاولوا أن جتعلوا األجواء . تقدميف هذا الطريق واالستقامة يف هذا الدرب من أوجب وأهم عوامل ال

احمليطة بكم والعناصر املرتبطة بكم، وقبل كل ذلك حاولوا أن جتعلوا أنفسكم وداخلكم وقلوبكم 
وفية وثابتة حيال هذه املبادئ والدرب واألهداف السامية، وسوف تنتصرون بالتأكيد، وسيكون 

أيها الشباب األعزاء، إن شاء اهللا وبتوفيق وأنا أرى اليوم الذي ستتحدثون فيه . النصر حليفكم يقيناً
من اهللا، عن األعمال واألمور اليت نقول اليوم إا جيب أن تنجز وسوف تنجز، تقولون عنها أا 

على الصعيد االقتصادي توجد اليوم أعمال كثرية جيب أن ننجزها، وعلى صعيد . أجنزت ومتّت
 ضعفنا ـ هناك الكثري من األعمال جيب اإلنتاج وفرص العمل وما إىل ذلك ـ وهي من نقاط

إجنازها، وتوجد على املستوى الثقايف أيضاً أعمال كثرية جيب أن ننجزها، وهذه األعمال واألمور هي 
اليوم يف طور التخطيط واملبادرة والشروع والتقدم، ولكن سيأيت اليوم الذي تنجز فيه كل هذه 

م الذي لن يكون بعيداً كثرياً إن شاء اهللا، وسوف إنه اليو. األعمال إن شاء اهللا على أحسن وجه
تستطيع القوى الشابة واملؤمنة فيه حلّ املعضالت االقتصادية يف البالد، ومضاعفة التقدم العلمي، ومن 
الناحية الثقافية تغليب املضامني الثقافية البارزة للثورة واملفاهيم القرآنية واملعارف اإلسالمية يف كل 

هذه أعمال وأمور سوف تنجز إن شاء اهللا وتتحقق . يف كل أرجاء هذا البلد إن شاء اهللاأحناء البالد و
. طبعاً سوف يطلق األعداء يف كل يوم مؤامرة جديدة وحيلة جديدة. على الرغم من أنوف األعداء
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وباً وينبغي أن تستطيع قوانا املبدعة املؤمنة اجلاهزة للعمل وقبل أن ينفذ العدو أحابيله ويستخدم أسل
 .جديداً، جيب أن تكون جاهزة لترد عليه وتتوقى ما ميكن أن يقوم به
وحشر اهللا تعاىل أرواح شهدائنا . حفظكم اهللا وسوف يريكم مبشيئته انتصارات كبرية إن شاء اهللا

األبرار الطيبة ـ سواء الذين استشهدوا يف ساحات احلرب يف سوريا أو العراق، ومن أهايل تلك 
بلدان األخرى، الشباب الذين خاضوا غمار الساحة بإميان، أو الذين بذلوا جهودهم البلدان أو ال

داخل البالد واستشهدوا ـ مع أوليائه، وزاد يوماً بعد يوم من عزة الشعب اإليراين وتوفيقه ورفعته 
 ورفع إن شاء اهللا من مقام إمامنا اخلميين اجلليل ـ الذي فتح لنا هذا الدرب ـ يف أعلى. ومشوخه

 .عليني من املقامات األخروية، ووفقنا حنن أيضاً لنقترب بأنفسنا من قافلة الشهداء السعيدة هذه
 

  اهللا وبركاته والسالم عليكم ورمحة
 ـــــــ
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