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 تصرفات األمريكيني العدائية ضاعفت عزة احلرس الثوري
  )ع (جامعة اإلمام احلسنيطهران ـ : املكان
  .م ٢٠١٩/١٠/١٣.   هـ١٢/٢/١٤٤١.   ش٢١/٧/١٣٩٨: الزمان
 )ع( مراسم ختريج ضباط جامعة اإلمام احلسني: املناسبة

  
 

 اإلمام اخلامنئي جامعة اإلمام  القائد العام للقوات املسلّحة١٣/١٠/٢٠١٩زار صباح يوم األحد 
للضباط حيث أشار قائد الثورة اإلسالمية يف كلمته إىل أنّ عزة احلرس الثوري ) عليه السالم(احلسني 

تضاعفت يف خارج البالد وداخلها بفضل املمارسات العدائية لألمريكيني وشدد مساحته على وجوب 
يف الداخل كما وصف مساحته مسرية األربعني أن يكون عتاد احلرس الثوري عصرياً ومصنعاً 

  .بالصرخة البليغة يف العامل املعقّد واملليء بالدعايات
 
 

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

  . يف األرضنياألطيبني األطهرين املنتجبني، سيما بقية اهللا
السالم على احلسني، وعلى علي بن احلسني، وعلى أوالد احلسني، وعلى أصحاب احلسني الذين 

  ).عليه السالم(بذلوا مهجهم دون احلسني 
أوالً أبارك هذه املراسم وهذا اليوم لكم أيها الشباب األعزاء مثرة قلب الشعب اإليراين الثوري، 

الطيبة إن شاء اهللا، أباركه للشباب الذين أوا دراستهم ونالوا رتبهم والثمار احللوة لشجرة الثورة 
والتحقوا مبجموعة حرس الثورة اإلسالمية، وأباركه كذلك للشباب الذين التحقوا ذا امليدان ونالوا 

  .رتبهم اليوم، وسوف يواصلون إن شاء اهللا دراستهم يف هذه اجلامعة املباركة
النقطة األوىل تتعلق ذه اجلامعة نفسها، : اء اليوم حول نقطتني أو ثالثسوف أحتدث لكم أيها األعز

والثانية حول حرس الثورة اإلسالمية، والنقطة الثالثة حول قضية أساسية تتعلق بنظام اجلمهورية 
  .اإلسالمية والبالد

عداد الضباط ـ إل) عليه السالم(حول هذه اجلامعة ـ سواء اجلامعة الشاملة أو جامعة اإلمام احلسني 
جيب أن أقول إا من الربكات اإلهلية الكبرية لكل الذين يدرسون فيها أو خيدمون فيها أو سوف 
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هذه اجلامعة جامعة مهمة، . إا بركة إهلية. يتمتعون إن شاء اهللا بربكات الدارسني فيها واخلرجيني منها
ى قضايا هذه اجلامعة وعلى رفعتها وأنا أصر على مسؤويل احلرس الثوري احملترمني بأن يركزوا عل

طبعاً التقرير الذي رفعه اآلمر احملترم هنا كان تقريراً جيداً ويبشر باخلري . وعلو مكانتها ومستواها
واملراسم اليت قدمتموها مؤشر على استمرار ابتكارات وإبداعات الشباب . ويدل على التقدم والتطور

مراسم مجيلة وكبرية املعاين واملضامني، ولكن كما شددنا من احلرس الثوري، وقد كانت مراسم اليوم 
وكررنا مراراً فنحن راضون مرتاحون ونفخر لكننا غري قانعني، إذ جيب أن تستمر هذه املسرية حنو 
التقدم وتتواصل، سواء على املستوى العلمي والتربوي للجامعة أو على مستوى مواضيع أخرى 

قطاب وجذب األعضاء وهو قضية على جانب كبري من سوف أشري هلا، ومن ذلك نظام االست
األمهية، وينبغي التشديد والتأكيد عليه، والربامج التدريبية والتعليمية العميقة اليت ينبغي أن تكون 

  .عميقة بكل جد
األمور اليت أشار هلا آمر احلرس الثوري أمور مهمة، وصحيح ما أشار إليه فاملستقبل العلمي للبشرية 

ينبغي . آيل إىل هذه األمور حديثة الظهور، وحنن بدورنا لسنا متأخرين يف هذه األمور حبمد اهللاوالعامل 
التعليم والتدريب العميق، والتربية الشاملة، : التركيز على هذه القضايا ما أمكن إىل ذلك سبيالً

شدد عليها من مجلة األمور اليت أ. والتخصص الالزم لدى املدراء، واالنضباط ومراعاة الضوابط
التنظيم واالنضباط ومراعاة الضوابط واملقررات يف كافّة شؤون هذه اجلامعة، وإىل جانب هذه 
الضوابط الرصينة القوية والنظام املتني املنضبط ال بد من التواصل العاطفي واألخوي بني القادة 

قادة احلرس واملدراء واموعة، وهذه هي خصوصية حرس الثورة منذ بداية تأسيسه حيث كان 
ومن النقاط األخرى أن األساتذة العاملني يف . الكبار يتعاملون بطريقة أخوية مع كل أفراد احلرس

هذه اجلامعة، األساتذة املؤمنني إمياناً عميقاً بقضايا الثورة، واملؤمنني حبرس الثورة اإلسالمية، جيب 
عزاء ومسؤولو احلرس الثوري على لريكز أصدقاؤنا وإخوتنا األ. عليهم التركيز على هذه القضايا

قضايا هذه اجلامعة، فهذه اجلامعة مهمة للغاية وسوف يكون هلا دورها إن شاء اهللا يف قضايا البالد 
  .األساسية

احلرس الثوري يف الوقت احلاضر ميتاز بالعزة واحلمد هللا ـ سواء يف . النقطة الثانية تتعلق باحلرس
. عداء أيضاً من باب املصادفة يساعدون على تكريس هذه العزةداخل البالد أو يف خارجها ـ واأل

. األمريكيون بوجوههم ومواقفهم العنيفة اخلشنة العبوسة العدوانية جتاه احلرس زادوا من عزة احلرس
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عدو اهللا يعادي عباد اهللا وهذا العداء يزيد . لقد كانت هذه مساعدة قدمها العدو ملا حنبه ونرتضيه
  .يزيد وجوههم إشراقاً ونوراًعباد اهللا عزة و

حسناً، مثة درس دائم للحرس، وأنا طبعاً حتدثت قبل أيام بالتفصيل مع اإلخوة قادة احلرس حول 
وأشرت إىل ما ميكن اإلشارة له إىل حد ما، ولكن أؤكد على أن هناك درساً دائمياً نصب ) ٢(احلرس 

واَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة وِمن *  الرحيِم ِبسِم اِهللا الرمحِن«: عني احلرس وهو اآلية الكرمية
 :اليت فيها عدة نقاط) ٣(» ِرباِط اخلَيِل ترِهبونَ ِبه عدو اِهللا وعدوكم

أوالً اإلعداد يعين التجهيز جيب أن يكون مبقدار االستطاعة، أي ال تقنعوا أبداً حبد معني بل زيدوا 
على احلرس الثوري . زية واالستعداد يف ااالت اليت أشارت هلا اآلية نفسهاوشددوا من هذه اجلاه

األمور اليت ينبغي أن ترفعوا من استعدادكم وجاهزيتكم فيها هي . أن يزيد من جاهزيته يوماً بعد يوم
األدوات القوة مبعىن القدرة والطاقة واملقدرة، ورباط اخليل مبعىن . »رباط اخليل«وثانياً » القوة«أوالً 

ما هو اهلدف من ذلك؟ . واملعدات املتنوعة، ويف كل عصر ال بد من األدوات املناسبة لذلك العصر
ترهبون ليس فقط مبعىن أن ختيفوهم وأن خيافوكم، ال، فهذا اخلوف . »ترِهبونَ ِبه عدو اِهللا و عدوكم«

جيب أن تفعلوا ما من .  يردعهإذا خاف العدو من قدراتكم واستعدادكم فهذا اخلوف سوف. رادع
وهذا حبد ذاته أهم جزء . شأنه أن يهاب العدو هيبة الرجال الشباب املؤمنني املضحني املتحفزين

  .رادع
مبعىن القدرة، وهذه القدرة تعرب عن نفسها يف جماالت » اَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوة«هذه القوة يف 

التنظيمية واملؤسساتية حبيث تكون املؤسسة أو اجلهاز قوياً متيناً حمكماً أوالً القدرة : وجوانب عديدة
هذه القوة التنظيمية املؤسساتية من القضايا اليت ينبغي أن تكون نصب األعني يف احلرس . جامعاً شامالً

  .الثوري
بشرية على وهناك القدرة العلمية والتخصصية، فكل التحركات الناجحة اليت تقوم ا التجمعات ال

اختالفها وتنوعها تنطلق بداية يف ظل العلم، فهم ينالون القدرة والثروة واالقتدار الدويل والعزة يف 
  .إذن العلم جزء مهم من القوة. وهلذا جرى كل هذا التشديد على العلم يف اإلسالم. ظل العلم

العسكرية حلرس الثورة وهناك القوة يف جمال التكتيكات واالستراتيجية، فينبغي على اموعة 
اإلسالمية أن تكون جاهزة مستعدة وتتحرك حنو األمام باطراد يف جمال القضايا التكتيكية والقضايا 

  .االستراتيجية
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الغفلة مرفوضة على اإلطالق، وينبغي التحلّي . وهناك القوة يف جمال الصحوة واليقظة واجلاهزية
عليه (صاحياً يقظاً دوماً، وقد قال اإلمام أمري املؤمنني باليقظة بشكل مستمر، جيب أن يكون اإلنسان 

 إذا منت يف اخلندق فهذا ال يعين أن من يف اخلندق املقابل نائم ).٤(» من نام لَم ينم عنه«): السالم
والقوة تعين . ينبغي أن يكون املرء يف خندقه يقظاً دوماً وجاهزاً للعمل. هو اآلخر فقد يكون يقظاً

هذه كلها . القوة تعين التحفز املطرد. القوة تعين اإلميان الصلب اخلالص. لراسخة الفوالذيةالعزمية ا
القوة تعين تربية . وجيب أن تعدوا كل هذه األمور واألشياء» اَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوة«قوة 

 جامعة اإلمام احلسني للضباط مظهر القوة هنا. وإعداد الشباب املندفعني املتحفزين ذوي اهلمم العالية
اَِعدوا «اليت تعد وخترج الشباب ذوي اهلمم العالية واملتدينني املؤمنني، هذه كلها قوة ومن مصاديق 

 .»لَهم ما استطَعتم ِمن قُوة
يف عهد حكم الطاغوت . مبعىن األدوات فاألدوات جيب أن تكون متطورة حديثة» وِمن ِرباِط اخلَيل«

يث األدوات تابعني ومتخلفني وغري خرباء، وقد كانت لدينا بعض األشياء لكننا مل نكن جنيد كنا من ح
ينبغي أن تكون األدوات متطورة متقدمة وغري . وهذه هي خصوصية حكم الطاغوت! استخدامها

تابعة، جيب أن تكون األدوات لنا وملكنا وينبغي أن تكونوا أنتم أنفسكم من أوجدها وأنتجها 
ينبغي أن تكون األدوات حديثة .  وأن تكونوا مالكني لألدوات باملعىن احلقيقي للكلمةوأبدعها
أنظروا ما الذي حنتاجه . األدوات اليت كانت تستخدم قبل عشرة أعوام قد ال تنفع اليوم. عصرية

فيما يتعلق باألدوات ينبغي أن تكون األدوات حديثة ومتنوعة ومتناسبة مع األرض والسماء . اليوم
الفضاء والبحر واحلدود وداخل قلب البالد وكل مكان، وال بد من األدوات االستخبارية و

التنوع يف األدوات أيضاً جيب أن يكون من . والعملياتية وكل أنواع األدوات واملعدات والتجهيزات
 قضية. قضية الفضاء االفتراضي اليوم من ضمن هذه األدوات. ضمن األمور اليت جيري االهتمام ا

إذن تلك كانت القوة وهذه هي . لعبة احلرب من ضمن األدوات اليوم، فينبغي االهتمام ذه األمور
  .»ما استطَعتم«األدوات، وجيب أن تعدوا أنفسكم وتكونوا جاهزين بكل ما تستطيعون 

 يكن من يف نظام الطاغوت التابع الفاسد كانت خمازننا مليئة باألدوات األمريكية اليت هي ملك هلم ومل
حقنا يف ذلك العهد حىت أن نفتح الكثري منها وننظر ما هي ونتعرف على قطعاا فنبدل مثالً القطعة 

اإلخوة األعزاء يف اجليش الذين كانوا عارفني ومطلعني على قضايا ذلك الزمان أخربوين . إذا استطعنا
 يف داخلها عشرين أو ثالثني جزءاً وقالوا إم كانوا يأخذون القطعة أو األداة املغلقة ـ اليت حتتوي

مل يكونوا يسمحون بفتحها ! مثالً ـ يأخذوا هكذا بالطائرة إىل أمريكا ويصلحوا هناك مث يعيدوا
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مل . من قبل الضابط التقين املعين أو الشخص املنتسب للجيش املعين ذا األمر وينظر فيها أو يصلحها
خازن مليئة باألسلحة لكنها أسلحة ميلكها اآلخرون كانت هذه امل. يكونوا يسمحون مبثل هذا

والتصرف ا بيد اآلخرين، وأين ما كان ذلك اآلخر يأمر كانت تستخدم هناك، وإذا مل يسمح مل 
كان جيب أن يشيدوا معامل أسلحة العدو بأموال هذا . يكن باإلمكان استخدامها واستهالكها

طاغويت أما العنصر املكون اآلخر فهو أن نكون بأمر كان هذا أحد عنصري سلطة النظام ال. الشعب
من أمريكا شرطي املنطقة، أي إن النظام الطاغويت اإليراين قبل الثورة كان جيب أن جيعل املنطقة بال 

أي جيب تأمني مصاحل اآلخرين . موانع أمام أمريكا فيقمع وخينق أي صوت مناهض ألمريكا هناك
والواقع اليوم على .  البشرية اإليرانية وأموال الشعب اإليراينبتكلفة الشعب اإليراين والطاقات

الشعب اإليراين يف الوقت احلاضر يبادر ويعمل بإرادته ومن تلقاء نفسه، . العكس من ذلك مائة باملائة
القوة هي أن نأخذ كل هذه األمور بنظر . ويسري ويتحرك بقدراته الذاتية ويقوم مبا فيه مصلحة البالد

  .االعتبار
واَِعدوا لَهم ما استطَعتم «يشاهد العامل اإلسالمي اليوم أحد مصاديق القوة أال وهو مسريات األربعني 

مسريات األربعني قوة لإلسالم وقوة للحقيقة وقوة جلبهة املقاومة اإلسالمية أن تنطلق هذه » ِمن قُوة
و القمة والذروة من الفخر والتضحية احلشود املليونية العظيمة هكذا حنو كربالء وحنو احلسني وحن

ومنذ اليوم األول حني ظهر . والشهادة ومن ينبغي على كل أحرار العامل أن يستلهموا منه الدروس
لقد كانت أمهية األربعني منذ البداية أنه وسيلة إعالمية قوية . األربعني كانت أمهيته ذه الدرجة

ربعني ـ اليوم الذي عاد فيه أهل البيت إىل كربالء من يوم عاشوراء إىل يوم األ. لصاحل عاشوراء
حسب إحدى الروايات ـ هذه أربعون يوماً، أربعون يوماً من سيادة منطق احلق يف عامل الظالم 

وسيلة اإلعالم احلقيقية هي هتاف زينب الكربى، وهتاف اإلمام . وحكومة بين أمية والسفيانيني
يث ساد الظالم املطلق، لقد كانت هذه أكرب وسائل اإلعالم السجاد، أين؟ يف الكوفة، ويف الشام، وح

هذا هو تاريخ األربعني وجذور . وهذه هي اليت حفظت عاشوراء وأوصلتها إىل يومنا هذا. وأقواها
يف ذلك احلني إعصاراً حبركتهم هذه ) عليهم السالم(لقد أطلق أهل البيت . األربعني وقصة األربعني

لقد كان القمع يف .  إعصار يف تلك األجواء من القمع واإلرهاب العجيبانطلق. خالل أربعني يوماً
ذلك احلني من الشدة إىل درجة أنه مل يبق حول اإلمام احلسني ابن الرسول وسبطه وفلذة كبد الزهراء 

وهذا ما خلق يف مثل ذلك الزمان أحداث التوابني يف الكوفة وقلب .  شخصا٧٢ًالطاهرة سوى 
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لقد كان هذا بفضل التحرك األربعيين العظيم . م إىل حد سقوط النظام السفيايناملدينة وقلب الشا
  ).عليهم السالم(لزينب الكربى وأهل البيت 

اليوم أيضاً يف هذا العامل املعقد املليئ باإلعالم والدعاية . واليوم أيضاً حيدث الشيء نفسه يف العامل
هذه هتافاً بليغاً مدوياً ووسيلة إعالم منقطعة والضجيج الذي يسود البشرية، تعد حركة األربعني 

أن يسري ماليني األفراد من البشر، وليس من مدينة واحدة : ال يوجد مثل هذا الشيء يف العامل. النظري
أو بلد واحد بل من بلدان متعددة، وليس من فرقة إسالمية واحدة بل من شىت الفرق اإلسالمية بل 

هذه هي الوحدة احلسينية، أي إنكم قلتم قوالً . اإلسالمي أحياناًوحىت من أديان أخرى غري الدين 
هذه القلوب تسري آالف . ، هذا هو الواقع، فاحلسني خيلق اجتماعاً عظيماً»احلسني جيمعنا«: صائباً

اخلطوات ويسري الكل وميشون حنو ذلك املعدن وذلك الينبوع من املعنوية والتحرر فيعرضون ذلك 
وجيب أن يتعاظم هذا الشيء إن شاء اهللا يوماً بعد يوم ويتسع وينتشر أكثر، . اليومعلى العامل املادي 

عليه (من حسن احلظ أن أعمالنا اليوم وجمالس عزائنا لإلمام احلسني . وطبعاً يتعمق ويزداد عمقاً
 من حيث املعنوية ومن حيث سعة األفكار ونشر املعارف اإلسالمية أعمق مما كانت عليه قبل) السالم

وكذا احلال بالنسبة لقضية األربعني، جيب أن تزداد عمقاً ومضموناً يوماً . مخسني عاماً أو أربعني عاماً
وعلى أصحاب احلكمة والعلم أن يفكروا يف هذه ااالت ويسعوا سعيهم إن . بعد يوم إن شاء اهللا

  .شاء اهللا
لقد بدأنا منذ مطلع الثورة . ية اإلسالميةالنقطة الثالثة ذه املناسبة حول منهج واجتاه وحركة اجلمهور

حركة فيما يتعلق باملبادئ وحياة الناس يف جمال بناء البلد ويف حيز تربية البشر، لقد انطلقت حتركات 
وبالطبع ال تزال النواقص كثرية واملشاكل ليست . كبرية يف هذه ااالت وحتققت جناحات كبرية

احلركة اليت حصلت حلد اليوم حركة . كثر من هذه املشكالتقليلة لكن النجاحات وحاالت التقدم أ
حسناً، ينبغي اآلن أن يتضح اجتاه هذه احلركة ملواصلة . مذهلة بالنسبة للذين يستطيعون إدراك أبعادها

وقف اإلمام . ما هو اجتاه احلركة؟ حنن حسينيون بالتايل، وقد حدد اإلمام احلسني اجتاه احلركة. العمل
اَيها الناس ِانَّ رسولَ اهللا «: يف أحد املنازل وسط الطريق وقرأ خطبة قال فيها) السالمعليه (احلسني 

يعملُ يف ... صلَّي اُهللا علَيِه و آِلِه قالَ من رأَى سلطاناً جاِئراً مستِحلّاً ِلحرِماِت اهللا ناكثاً ِلعهِد اهللا 
دواِن ولَم يغريالعلَهِعباِد اهللا ِباجلَوِر ودخم لَى اهللا اَن يدِخلَهقّاً عال ِفعٍل كانَ حلَيِه ِبقَوٍل و٥(»  ع.( 
إنه أوالً كالم موجه للناس، وحنن جزء من الناس، فهذا اخلطاب . كالم عظيم جداً، كالم عجيب جداً



 

 ٧ 

إنه ليس خطاباً موجهاً للمؤمنني وال خطاب موجه لذلك العدد من أصحاب . خطاب لنا حنن أيضاً
 .إلمام احلسني، بل هو خطاب للبشرية كلها، ال يف ذلك الزمان بل يف كل األزمنة إىل يومنا هذاا

يروي عن لسان الرسول ويبني فلسفة حركته ومسوغاا فيقول إنين إمنا أعمل بكالم الرسول، 
 قال كل »من رأَى سلطاناً جاِئرا«ماذا قال الرسول؟ . والرسول هو الذي أمرين ذا الفعل والعمل

من يشاهد قوة جائرة ظاملة ـ والسلطان هنا ليس مبعىن امللك فقط بل السلطان مبعىن القوة، 
والسلطان اليوم هو جبهة الكفر واالستكبار وجبهة الصهيونية وأمريكا، هذا هو السلطان، وميكن أن 

تعمار وامتصاص نشاهد اجلور يف العامل اليوم منتشراً يف كل مكان حيث إشعال احلروب وضغوط االس
دماء الشعوب وممارسة الضغوط واجلور ضد الشعوب وتأجيج حروب داخلية وباقي الفجائع اليت 

هذا . »يعمل يف املؤمنني«ال يقول » يعملُ يف ِعباِد اهللا ِباجلَوِر والعدوان«ميارسها االستكبار اليوم ـ 
تلك القوة بشكل سيئ مع الشيء الذي يلقي على عاتقكم الواجب والوظيفة ليس أن تتعامل 

بني عباد اهللا وبني كل أبناء البشر، أية جبهة وأية قوة وأي مركز » يعملُ يف ِعباِد اهللا«املؤمنني، ال، 
فما ستكون النتيجة؟ وما » يعملُ يف ِعباِد اهللا ِباجلَوِر و العدوان«: ظامل يعمل هذه األعمال ضد الناس

الشخص الذي يرى مثل هذه القوة أمامه وال »  ِبقَوٍل و ال ِفعلولَم يغري علَيِه«سيكون الواجب؟ 
يكون له موقفه حياهلا وال يتخذ موقفاً وال يعارض ـ وهذه املعارضة قد تكون أحياناً باللسان والقول 
وأحياناً بالفعل، كال األسلوبني، أحياناً تستدعي الظروف أن تتصرفوا وتعملوا ضد القوة اجلائرة، 

هذه أمور !  تكون الظروف مناسبة للتدخل عملياً فال أقل من أن تتخذوا موقفاً، الحظواوأحياناً ال
جعل اهللا تعاىل على نفسه » كانَ حقّاً علَى اللَِّه اَن يدِخلَه مدخلَه«توضح واجبنا يف الوقت احلاضر ـ 

والعدوان ضد عباد حقاً أن يبعث هذا الشخص الذي ال يتخذ موقفاً وال يتحرك مقابل الظلم واجلور 
يقول اإلمام احلسني . هذه هي القضية. اهللا إىل نفس املصري الذي يبعث إليه ذلك الظامل، أي إىل جهنم

  .لقد حتركت من أجل هذا
عليه (قال البعض إن اإلمام احلسني . لقد حتدثت يف بعض املناسبات عن حركة أيب عبد اهللا بالتفصيل

سلطة ـ وهذا ما كان يقوله حىت بعض املؤمنني املتدينني ـ سار وخرج وحترك الستالم ) السالم
أنا أقول إنه حترك ألداء . والبعض يقولون إنه سار وحترك لكي ينال الشهادة. لكنهم على خطأ

ولكن عند أداء الواجب هناك احتمال أن يستلم اإلنسان السلطة، فما الضري يف ذلك إذا . الواجب
سان الشهادة، هنا أيضاً ما الضري؟ القصد هو أننا نستطيع القيام حصل؟ وهناك احتمال أن ينال اإلن

  .ذا العمل وأداء هذا الواجب، هذه هي القضية، هذا هو الوضع والواقع أمام اجلمهورية اإلسالمية



 

 ٨ 

هذا هو السبب الذي جيعلنا يف موقف . هذا هو السبب الذي جيعلنا ال نتنازل يف مواجهتنا مع أمريكا
ألن القضية قضية واجب، . توفيق من اهللا مقابل الضغوط اإلعالمية اليت ميارسها األعداءقوي دائماً ب

إذا تنازلنا وقصرنا فسوف يدخلنا . »كان حقّاً على اهللا ان يدخلنا مدخله«وإذا مل ننهض ذا الواجب 
ه هي هذا هو واجبنا وهذ. اهللا تعاىل املصري واجلحيم نفسه الذي يدخل فيه ذلك الطرف الظامل

وهلذا السبب وذا الدافع شاهدمت أن اإلمام اخلميين جابه أمريكا منذ بداية . اجلمهورية اإلسالمية
كان اإلمام يتحدث عن أمريكا قبل أن يلقي اخلطابات يف قم وقبل أن ينفى . دخوله غمار هذا الكفاح

يومذاك إن أكثر شخص يف خطبته يف قم ) رضوان اهللا عليه(قال اإلمام اخلميين . إىل خارج إيران
. ، وكان هذا الكالم قبل مخسني عاماً)٦(مبغوض ومكروه يف بالدنا اليوم هو رئيس مجهورية أمريكا 

لقد كان اإلمام اخلميين إنساناً صاحب بصرية وعيونه مفتوحة ويرى احلقيقة ويفهمها وكان آمالً 
 الذي ينصر اهللا سينصره اهللا ).٧(» ن ينصرهولَينصرنَّ اُهللا م«: متفائالً ومؤمناً أن اهللا تعاىل قال

  .بالتأكيد وقد نصره
واصلوا هذا الدرب بقوة واقتدار وتقدموا إىل األمام، ال أنتم فقط ! وأقوهلا لكم أيها الشباب األعزاء

بل كل شباب الشعب اإليراين وكل القلوب الطاهرة واألرواح غري امللوثة اليت تروم أداء واجبها 
نساين، إذا وقفوا يف درب الصمود واملقاومة مقابل أعداء الدين واإلنسانية فإن اهللا تعاىل اإلهلي واإل

وكما انتصرنا طوال هذه األعوام األربعني بتوفيق من . »ولَينصرنَّ اُهللا من ينصره«سوف حيميهم يقيناً 
كل العقبات والصعاب اهللا ففي املستقبل ويف اخلطوة الثانية واخلطوات الالحقة سوف نتغلب على 

  .وسننتصر على األعداء بتوفيق من اهللا
األمل معقود على الشباب، ال أن غري الشباب ال واجب عليهم يف هذا الدرب، بلى، غري الشباب 

لقد الحظتم أن إمامنا اخلميين . أيضاً تقع على عاتقهم واجبات، والشيوخ أيضاً لديهم واجبام
خته كالشباب وتكلم كما يتكلم الشباب وفكر مثل الشباب، لكن اجلليل حترك يف كهولته وشيخو

على الشباب أن يعدوا أنفسهم ويعدوا أفكارهم ويتعرفوا . الداينمو احملرك يف كل جمتمع هم الشباب
هذا . اهلدف األول الذي يستهدفه العدو هو فكركم وذهنكم وما يسود تفكريكم. على حيل العدو

ىت صنوف احليل واألالعيب تغيري هذه األفكار، وحني تتغري األفكار حياولون بش. هو اهلدف األول
ال تسمحوا بتغيري األفكار وال تسمحوا أن يضعفوا الدوافع . فسوف تتغري األعمال بشكل طبيعي

قفوا بقوة . واحملفزات، وال تسمحوا للعدو أن يقضي على القوة الداخلية إلميانكم ومهمكم العالية
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 اهللا مع أهل ).٨(» اَنَّ اَهللا مع املُتقني«هللا وسيكون اهللا تعاىل معكم إن شاء اهللا وثبات وتوكلوا على ا
  .التقوي وأهل احلركة والسري يف سبيله وسينصر ااهدين إن شاء اهللا

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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