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  الرحيمبسم اهللا الرمحن
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى حممد، وعلى آله  

  .األطيبني األطهرين املنتجبني، سيما بقية اهللا يف األرضني
 أرحب بكم كثرياً أيها اإلخوة األعزاء، واألخوات العزيزات، والشباب األعزة، واليافعون األعزاء،

نعلّق كثري األمل على . إننا نعلّق اآلمال عليكم. يا من تقر عني اإلنسان حقّاً مبشاهدتكم ولقائكم
  .وعيدكم مبارك إن شاء اهللا. حاضركم ومستقبلكم

فاحلرس يكون يف . جهاز احلرس الثوري الواسع واملتعدد املهام هو اليوم جهاز بارز ومميز يف البالد
مر مبواجهة العدو سياسياً، وإذا كانت مواجهة العدو يف امليدان العملي والعسكري املقدمة إذا تعلق األ

وإذا كان هذا العدو يف داخل حدودنا، ويف . والعلميات العسكرية فحرس الثورة يكون يف املقدمة
رات يف وإذا كان العدو على بعد عدة آالف من الكيلومت. شوارعنا وأزقّتنا، فاحلرس يكون يف املقدمة

  .فاحلرس أيضاً يكون يف اخلطوط األمامية) سالم اهللا عليها(أطراف مرقد السيدة زينب 
إنهم . وهم بالتأكيد لن يصلوا إىل نتيجة!  ضد احلرسأمريكاوهلذا ترون أي إجراءات متهورة يتخذها 

ورة وضد البالد، لكن يكيدون كيداً، ويتصورون بأنهم يرمسون اخلطط ضد احلرس ويف الواقع ضد الث
الذي ينخدع يف احلقيقة، والذي يسري وهو يظن ). ١(» فَالَّذين كفَروا هم املَكيدون«القرآن يقول 

أي ترامب وهؤالء . »اَلَّذين كفَروا«أنه يتجه حنو القمة وهو يف الواقع يتجه حنو احلضيض هم 
خيالون أم يتقدمون . إنهم هؤالء. يف أمريكاالشياطني واألشرار واحلمقى احمليطني بنظام احلكم 

يا . وحيققون إجنازاً واحلال أنهم يكررون التجربة السابقة نفسها املمتدة ألربعني سنة مبنتهى الغباء
لقد مارستم طوال هذه املدة الضغوط السياسية، والضغوط االقتصادية، وقمتم باحلمالت ! رجل

جمات العسكرية واهلجمات األمنية، وقويتم الكيان الصهيوين الدعائية الواسعة، وشننتم اهل



 

 

ودعمتموه، كلّ ذلك على أمل القضاء على اجلمهورية اإلسالمية، فهل متكّنتم من القضاء عليها؟ لقد 
كانت اجلمهورية اإلسالمية ذات يوم نظاماً ليس له اقتصاد وال جيش وال إمكانات ومعدات عسكرية 

، ومل  يكن ذا خربة ـ مل تكن لنا جتربة سابقة، وكنا خنوض جتربتنا للتو ـ وال خربات دبلوماسية
ال تنظروا . يومذاك مل تستطيعوا ارتكاب أي محاقة ضدنا؛ واليوم متتلك اجلمهورية اإلسالمية كلّ شيء

نتباه، نعم، حتدث أمور من هذا القبيل ـ فإنّ شيئاً من عدم اال. إىل أن سعر السلعة الفالنية قد ارتفع
وشيئاً من عدم الكفاءة واخلربة، وشيئاً من خبث األعداء، يؤدي إىل ارتفاع فجائي يف أسعار اللحوم 
مثالً إىل املستوى الكذائي والكذائي، هذه أمور حتدث ـ لكن املسرية العظيمة هلذه الثورة واحلركة 

يف املنطقة بل يف العامل، وإعالن الشاخمة للجمهورية اإلسالمية، واليد الطوىل للجمهورية اإلسالمية 
أمريكا مع کلّ اعتدادها بنفسها أنها تريد الوقوف بوجه اجلمهورية اإلسالمية ـ وهي تقف، لكنها ال 
تستطيع ارتكاب أي محاقة ـ كلّها تدلّ على أن النهج الذي سلكته أمريكا طوال هذه األعوام 

  .لعقل ال يزالون يكررون هذا النهج واألسلوباألربعني ج فاشل مهزوم، لكن هؤالء العدميي ا
وغري ذلك، هذا » خبثاء«و» محقى«وإنهم » عدميو العقل«حسن، أن نبقى نصفهم دوماً ونقول إنهم 

 املشكلة، املشكلة تحلّ عندما نعلم ما الذي نريد فعله، وأن نتحرك ونعمل باملعىن احلقيقي ال حيلّ
إننا . للكلمة يف سبيل ما نريد القيام به، ونعرف شأننا ودورنا وتأثرينا، ونرمسه وحندده ونسري قدماً

دنيا وسعادة اآلخرة، يتوفّر نريد أن نوجد نظاماً وجمتمعاً على أساس األحكام اإلهلية تتوفر فيه سعادة ال
فيه املال والعزة والقدرة املادية والنفوذ يف كلّ املناطق املهمة يف العامل، وتتوفّر فيه املعنوية والتوجه إىل 

] تصنيع[اآلخرون يكتسبون اهليمنة بالقنبلة النووية أي باجلرائم، لكن النظام اإلسالمي حيرم . اهللا
وقبل أن يقولوا هم، قلنا . »القنبلة النووية«احلمقى يكررون احلديث اآلن عن وهؤالء . القنبلة النووية

قضية نفوذنا . حنن إننا ال دف إىل تصنيع القنبلة النووية، ألنّ ذلك خمالف ملبانينا الدينية والفقهية
النووية؟ هذه القدرة اليت اكتسبتها اجلمهورية اإلسالمية اليوم هل هي بسبب القنبلة . قضية أخرى

 .وهل هي بسبب التخصيب النووي؟ أبداً، هناك أمور أخرى
، فإننا نشكّل نيفاً »البصرية«وحني نقول . العامل اإلسالمي حيترم هذا الشعب لتضحياته وثباته وبصريته

ومن بني الباقني . ومثانني مليون نسمة، وبعض هؤالء السكّان أطفال وناشئة ومل خيوضوا يف األمور بعد
معىن هذا الكالم أنّ هناك مجاعة حتقّق النصاب الالزم يف هذا البلد .  عدد خيالفون هذا النهجهناك

وأن تروا شخصاً يكتب شيئاً تافهاً . هذا هو معىن صمود الشعب. وتقف بقوة للدفاع عن هذا النهج
 سبيل املثال يف صحيفة ما أو يتكلّم مبا خيالف األسس واألصول، أو املوقع اإللكتروين الفالين على



 

 

ما حيدد مسار . يلقي بعض اإلغراءات والوساوس، فهذا ال يرسم وحيدد مسار الشعب اإليراين
  .الشعب اإليراين هو هذه املسرية األصيلة األساسية اليت تسري إىل األمام وتتقدم يوماً بعد يوم

واحد من عناصر احلرس لكلّ. هذا هو طريقنا، وأنتم أيضاً لكم دور يف هذا املضمار، ودوركم مهم 
دوره، ولكل قسم من أقسام احلرس املختلفة دوره، وكذا األجهزة احلكومية واألجهزة العسكرية 

فألشخص دوري وأعمل به . جيب علينا مجيعاً أن نعلم ما هو دورنا. األخرى، لكلّ واحد منها دوره
ربنا اغِفر لَنا ذُنوبنا «. من أجل اهللاباملعىن احلقيقي، ال من أجل أن يقول الناس إنه قام بعمله، بل 

أولياء اهللا هم الذين فتحوا هذا الطريق، واإلمام . لنعزز ونقِو عالقتنا باهللا). ٢(» وإسرافَنا يف أمِرنا
هكذا كان . لقد كان اإلمام اخلميين عبداً صاحلاً وولياً باملعىن احلقيقي للكلمة. اخلميين هو الذي فتحه

مؤمن يف سبيل اهللا، ولقد كانت كلّ احلقائق الدينية واضحة وبينة يف قلب هذا : اإلمام اخلميين
لذلك، عندما مل يكن كلّ هذا الوضع قائماً، . الرجل، كان عاشقاً هلذا الطريق، وكان يسري فيه ويتقدم

ومل تكن كلّ هذه احلشود موجودة، ومل يكن هناك نظام حكم ودولة، وكان كلّ شيء بيد األعداء 
وبيد النظام البهلوي، توجه يومذاك إىل رأس النظام الطاغويت، وخاطب الطاغوت األصلي ووبخه 

وسيجد . وهذا النهج سيستمر ويتقدم هكذا. أي إنّ قضيته كانت قضية إهلية. والمه وأغلظ له القول
ت شبام وناشئتهم الشباب دورهم إن شاء اهللا، وسيستعد الناشئة إن شاء اهللا، وسيعد اآلباء واألمها

  .للمستقبل إن شاء اهللا، وسيثبت اجلميع أقدامهم على الصراط املستقيم
ألّلهم اجعل . ألّلهم ارفع درجات اإلمام اخلميين اجلليل. ألّلهم ثبت أقدامنا على الصراط املستقيم

  .وأحلقنا مألّلهم . أرواح الشهداء الطيبة يف أعلى وأمسى املراتب املعنوية العليا يف اجلنة
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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