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  »الدفاع المقدس«اإلمام الخامنئي في لقاء مع جمع من الرعيل األول لقادة ومجاهدي 
ــاريخ  ّ التــي لفــت فيهــا ســماحته إلــى أن الــشع٢١/٩/٢٠٢٢كلمــة اإلمــام الخــامنئي بت ــي ّ ب اإليران

ّاستطاع اإلطاحة بنظام فاسد تابع ألمريكا، وهذا مـا لـم يتحملـه العـالم االسـتكباري، كمـا أن صـدام  ّ ّ
ّكمـا يقـول قائـد الثـورة اإلسـالمية بـأن الـدفاع المقـدس . ّبشنه الهجوم على إيران كان يروم تقسيمها ّ ّ

  .ّأثبت بأن صون البالد ال يكون إال عبر المقاومة، ال االستسالم
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ّالحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلـى آلـه الطيبـين  ّ ّ ّّ

ّسيما بقية اهللا في األرضين] وال[الطاهرين المعصومين،  ّ.  
  

التـــي ًمـــن أفـــضل اللقـــاءات وأكثرهـــا ضـــرورة، وإن شـــاء اهللا، مـــن أكثـــر اللقـــاءات ] ١[هـــذا اللقـــاء 
ّإن تبجيـل الرعيـل األول . ًالعظـيم فائـدة] الخمينـي[ُعقدت في هذه الحسينية المنسوبة إلـى اإلمـام  ّ

ّواجب على الجميـع، فـالرواد فـي أي مجـال يحظـون بـاالحترام والتكـريم للمهتمـين بـذاك المجـال ّ ّ .
 هـي مـن جملـة ، تلك الحقبة المليئة بالحماسة واألحداث والمعنـى والفائـدة،»الدفاع المقدس«إن 

لـذلك، يجـب أن يحظـى أبنـاء الرعيـل األول فـي . األحداث التـي لهـا تـأثير فـي أمـسنا ويومنـا وغـدنا
َوأنا بدوري أتوجه إليكم، أنتم أبنـاء الرعيـل . ًهذه الحادثة والواقعة المهمة باالهتمام واالحترام حتما ّ

قاء مـن مختلـف المـدن ويـسمعون ّاألول األعزاء، سواء الحاضرين هنا أو أولئك الذين يحضرون الل
ــشاركوا فــي اللقــاء لكــنهم مــن أبنــاء  ــذين لــم ي ــا، أو عــشرات اآلالف مــن القــوات األخــرى ال ّكالمن

ّالرعيل األول، أتوجه إليكم جميعا بالمحبة واالحترام ً ّ ّ.  



 

 ٢

  
ــــل األول هــــم مــــصداق ــــاء الرعي ــــرواد وأبن ّفــــي الواقــــع ال ــــون{: ُّ ــــسابقون األول َال ََُّ َُ ْ ِ ــــة، (} َّ ، )١٠٠التوب

َوالـسابقون الـسابقون{: ومـصداق َُ ُِ َِّ َّ ، أي هـم أولئـك الـذين عرفـوا الحاجـة وأدركوهــا )١٠الواقعـة، (} َ
ــى تلبيــة تلــك الحاجــة، وذلــك فــي ميــدان شــاق مثــل ميــدان الحــرب  أبكــر مــن غيــرهم، وســارعوا إل

  .ًلينا جميعالذلك إن الثناء عليهم واحترامهم واجب ع. هم هؤالء] السابقون. [والجهاد والتضحية
  

ًحسنا، لقد مر ثالثون عاما على نهاية  ] النتائج مـن[في الواقع، إن استخالص . »الدفاع المقدس«ًّ
ُاألحــداث أمــر ممكــن مــن بعــد، فعنــدما نكــون فــي منتــصف الحــدث، ال يمكــن رؤيــة أبعــاده بــصورة  ُ ٌ

عوا بالتأكيـد ، لـم تـستطي»الـدفاع المقـدس«صحيحة، أي عندما كنتم تبذلون الجهـود وسـط مرحلـة 
ــوم ــة بخصائــصها وعرضــها وطولهــا وعمقهــا وآثارهــا، كمــا الحــال الي ــوم . رؤيــة أبعــاد هــذه الحادث الي

ّكما حدثت، وأعتقد أنه كلما مرت األيام وإذا ما تمت هذه األشياء » الدفاع المقدس«يمكن رؤية  ّ ّ
ن هـذه المعرفـة والـوعي التي ذكرها اللواء باقري على نحو جيد وكامل وتم االهتمام بمخرجاتها، فـإ

ّأكثر، وبـالطبع سـيكتمل التعـرف إلـى هـذه المرحلـة الزمنيـة » الدفاع المقدس«ُسيزدادان، وستعرف 
لقـد . هـذا العمـل ضـروري ويجـب فعلـه. من تاريخنا على نحو صحيح بصفتها مرحلـة المعـة ومـؤثرة

، أي حــول »المقـدسالــدفاع «ًتحـدثت سـابقا بالتفــصيل عـن األعمـال التــي ينبغـي فعلهــا فـي مجـال 
بكلمتين أو ثالث في نهايـة حـديثي، ] إلى هذا األمر[ًاليوم أيضا سأشير . رواية هذا الحدث المهم

، »الدفاع المقـدس«ًأنتم تعرفون كثيرا عن قضايا . لكن يجب االلتفات إلى أن هذه القضية أساسية
غايـة كالمـي . »اع المقـدسالـدف«ًلكن الجيل الجديد ال؛ الجيل الجديـد ال يعـرف كثيـرا عـن قـضايا 

كما أنـتم الـذين كنـتم فـي هـذه الحادثـة وتعرفـون قـضاياها، علينـا أن نفعـل مـا يجعـل جيـل : هو هذا
  .هذا ما أتوقعه من نفسي واآلخرين في هذا الصدد. اليوم يعرف ويرى ويدرك تلك الحادثة مثلكم

  
صل هـذه الكلمـات إلـى ، وهـدفي أن تـ»الـدفاع المقـدس«ًحسنا، سأشير إلـى بعـض الحقـائق حـول 

ًهــم يــسألون ويتحــدثون أحيانــا، فــأرى . أنــا علــى ارتبــاط بالــشباب إلــى حــد مــا. آذان شــبابنا ويافعينــا
أريـــد أن تـــصل هـــذه . ًهـــم حقـــا ال يعرفـــون. »الـــدفاع المقـــدس«ًأنهـــم ال يعرفـــون كثيـــرا مـــن قـــضايا 

 ببضع كلمات في هـذا ّبالطبع، لن أتحدث سوى. ، إلى آذانهم»الدفاع المقدس«الحقائق، حقائق 
ّاالجتماع المحدود، لكن المهمة الرئيسية تقع على عـاتق المتـولين هـذا األمـر، وبعـضكم حاضـرون 

  .في هذا االجتماع
  



 

 ٣

ً، وذكرناهـا مـرارا، »الـدفاع المقـدس«ًاليوم، لم تعد تلك الحقائق التـي نوليهـا اهتمامـا فـي الحـرب و
ّمـثال كنـا نـدعي ذات يـوم أن . مجرد ادعاءات ّ ًالقـوى العالميـة جميعهـا تحاربنـا، وكانـت حربنـا حربـا ً

ّحـسنا، كـان هـذا مجـرد ادعـاء . وغيرهم وغيرهم» الناتو«الشرق والعرب و: ّعالمية، وكنا نقول هذا ّ ً
ّحــسنا، أنــتم مــن تـدعون ذلــك«: فـي ذلــك اليــوم، وقــد يقــول أحـد مــا اليــوم هــم أنفــسهم ] لكــن[، »ً

ينــشرون المـــستندات والوثـــائق، ويـــرى النـــاس اعترافـــاتهم اليـــوم هـــم أنفـــسهم . يقولــون هـــذا الكـــالم
  .الحقائق التي نشير إليها هي من هذا القبيل. ُإن أقوالنا وادعاءاتنا قد ثبتت] لذلك. [ووثائقهم

  
ّنعــم، صــدام هــو الــذي هــاجم وقــد كــان لديــه جنــون الــسلطة، لكــن االســتكبار العــالمي كــان خلــف 

ّصـــدام؛ الغـــرب غالبـــا وفـــي الكفـــة األخـــ ً رى النظـــام الـــسوفييتي والـــدول الـــشرقية التابعـــة لالتحـــاد ّ
 بــالطبع هــو نفــسه كــان -لقــد شــجعوه علــى ذلــك . هــؤالء كــانوا خلــف صــدام. الــسوفييتي الــسابق

ّســلطويا، وكانــت األرضــية مهيئــة لديــه لهــذا  ُهــم شــجعوه أيــضا، وكمــا يقــال] لكــن[ً أعطــوه الــضوء : ً
. لقــد فعلــوا مــا قــالوه لــصدام. ّدموا إليــه الــدعم كمــا وعــدوه بأننــا ســوف نــدعمك وقــد قــ-األخــضر 

في الحرب هو صدام ونظام البعث العراقي فقط، بـل االسـتكبار ] المقابل[لذلك، لم يكن الطرف 
  .العالمي ونظام الهيمنة

  
ّإحـدى الحقــائق التــي أود التركيـز عليهــا هــي أن الهجــوم العـسكري علــى الــبالد بعـد الثــورة لــم يكــن 

ًوم هذه الـدول علـى النظـام الثـوري طبيعيـا تمامـا، لمـاذا؟ ألنهـم كـانوا غاضـبين كان هج. غير متوقع ً
ًفعلـت هــذه الثـورة أمـورا ربمـا لــم . للغايـة مـن الثـورة، وكــان هـذا رد فعلهـم علـى هــذه الثـورة العظيمـة

في ذلـك اليـوم، أدركـوا أكثـر منـا مـا الـذي أحدثتـه هـذه الثـورة . نكن، نحن أنفسنا، مدركين أبعادها
لـــم تكـــن هـــذه الثـــورة مجـــرد هزيمـــة سياســـية مرحليـــة ألمريكـــا أو لالســـتكبار أو لنظـــام . العـــالمفـــي 

ًاألمـر لـيس هـذا فحـسب؛ كانـت هـذه الثـورة اإلسـالمية تهديـدا إلمبراطوريـة نظـام الهيمنـة. الهيمنة ّ .
في الغالب، ال يسمح عمركم بأن تكونوا قد شاهدتم أحداث تلـك األيـام فـي المـستندات والوثـائق 

فــي ذلــك اليــوم، كانــت الحكومــات . والــصحافة فــي ذلــك اليــوم، لكــن حقيقــة األمــر كانــت كــذلك
ــاح ــدول فــي العــالم تابعــة لهــذا الجنــاح أو لــذاك الجن ــاك أنــواع مختلفــة مــن . وال بــالطبع، كانــت هن

ًالتبعية، لكن كان هناك تبعية عامة، فالشخص الذي يعتمد على النظام الغربي يمكنه بناء علـى هـذا 
ًعتماد التحدث بكلمتين ضد النظام الشرقي، والعكـس كـذلك أيـضااال ًلـم يكـن مقبـوال إطالقـا أن . ّ ً

ّيقـف بلــد ويتــصدر باسـتقاللية عــن المجموعــة اإلمبراطوريـة لنظــام الهيمنــة هـذا ويقــول كالمــه ويقــدم  ّ ٌ
ًحقيقـــــة أن شـــــعبا ال يخـــــاف وال يخـــــشى أمريكـــــا والقـــــوة العـــــسكرية والـــــسياسية . رســـــالة جديـــــدة ُ



 

 ٤

كيـف . ًالقتصادية التي كانت تحكـم العـالم يومـذاك لـم تكـن قابلـة للتحمـل بالنـسبة إلـيهم إطالقـاوا
ّوإذا كـــان النظـــام الـــسياسي قـــد تأســـس فـــي إيـــران، أي المكـــان الـــذي هـــو نقطـــة األمـــل واالعتمـــاد 

  .ّوالجشع الكامل إلحدى القوتين، أي أمريكا
  

ّإن نظـرة الغـربيين . خصـصون لهـا الوقـت أم الال أعلم هل ترون وتقرؤون هذه الكتب والكتابـات وت
 تجــاه إيــران فــي ذلــك - أمريكــا وبعــض الــدول األوروبيــة -ّوأمريكــا، وال ســيما هــذه القــوى الغربيــة 

، وأن فـي إمكـانهم االسـتفادة مـن ]الحاكمـة[اليوم، كانت مصحوبة بالثقـة واالطمئنـان إلـى الـسلطة 
ل هذا المكان، فجأة تحدث ثورة وتنهض شخصية في مث. المصالح الوفيرة هنا دون خوف أو قلق

ٌمثل اإلمام العظيم وتعبئ الشعب وتحشده، فيقـف بكـل قـوة شـعب قوامـه  ّ ّ مليـون نـسمة ونيـف ٣٠ّ
ــيهم إطالقــا، فكــانوا يــسعون وراء االنتقــام . فــي ذلــك اليــوم ــم يكــن هــذا قــابال للتحمــل بالنــسبة إل ًل ً

ّوجهوا ضربات لكنها لم. وتوجيه ضربة مقابلة ّ تكن مؤثرة، فعملوا علـى محاولـة االنقـالب، وكـذلك ّ
لـم يـنجح ] لكـن[ًلقـد فعلـوا كثيـرا مـن هـذه األشـياء . الهجوم الجوي في طبس وتحريض القوميـات

هذه الحرب يجـب أن تكـون مـن . األمر ولم يصلوا إلى نتيجة، فكان عليهم إشعال حرب عسكرية
وجدوا هذا ]. لنا[ٍ واسعة النطاق من جار كان يجب شن حرب عسكرية. دولة جارة بطبيعة الحال

ًجـار إليـران لديـه جنـون الـسلطة ويبحـث عنهـا ولديـه سـوابق أيـضا. الجـار بـسهولة ّحثـوه وحرضـوه . ٌ ّ
ّال بـــد أن ] بـــل[ًلـــذلك، لـــم يكـــن هـــذا التحـــرك العـــسكري مخالفـــا للتوقعـــات، ]. الحـــرب[فــدخل 

  .يحدث بطبيعة الحال
  

ّكنــا نجلـــس ونتحــدث مــع المـــسؤولين ] عنــدما. [ًاتي كثيـــرةكنــت فــي وزارة الـــدفاع آنــذاك وتحركــ
ًبـالطبع، لكـن مجموعـة الثـوار لـم يـصدقوا إطالقـا ] ذلك[العسكريين الرفيعين لدينا، كانوا يخمنون  ّ

نعـم، كانـت هنـاك صـراعات حدوديـة لكننـا لـم نكـن قلقـين . أن مثل هذا الهجوم الخطير سـيحدث
 لـم تكـن -ّامـل، وأمـا الـذين لـديهم تجربـة وخبـرة أكثـر منـا ًأبدا بشأن مثل هذا الهجوم الـشامل الك

 أولئـــك الــذين لـــديهم خبــرة أكثـــر منــا أدركـــوا أن مثــل هـــذا األمـــر -لــدينا خبـــرة فــي ذلـــك الوقــت 
جاء رئيس غينيا، أحمـد سـيكو تـوري، الـذي كـان مـن الشخـصيات الـسياسية البـارزة فـي . سيحدث

ًأفريقيــا وأيــضا رجــال مــستقال، مــرات عــدة إلــ ً فــي بدايــة رئاســتي الجمهوريــة، جــاء مــع وفــد . ى إيــرانً
ّكان قد مر عام أو اثنان على بدء الحرب فقـط، وقـد جـاؤوا مـن . ليطلب منا وقف النار مع العراق

يجـب أن تعلـم أن هـذه الحـرب كانـت حتميـة بالنـسبة : أجل الهدنة، لكنه أخبرني على نحـو خـاص
 إذا لـم يتمكنـوا مـن اإلطاحـة بهـا وتركيـع الـشعب  ألن أي ثـورة- كان هذا مـضمون كالمـه -إليكم 



 

 ٥

ًتفرض مثل هذه الحرب حتمـا، وقـد ذكـر أمثلـة أن هـذا . الثوري، فالنهاية هي حرب من هذا القبيل ً ُ
ُقــد وقــع، وأنــه فعــل قــوى االســتكبار ًكــان رجــال مــسنا وشــيخا كبيــرا عنــدما قــال هــذا لــي. ُ ً ً قــال إن . ًّ

ــره –اإلمبرياليــة  ــا »اإلمبرياليــة« بتعبي ّ ال تكــل، وتــسعى إلــى هــذه الحــرب -» االســتكبار«، وبتعبيرن
  .وتفرضها

  
، »لماذا ذهبتم للحرب مع العراق؟«]: القائلة[ّاآلن يشن بعض الناس الدعاية . ًحسنا، هذه حقيقة

لمـاذا اسـتمررتم «: أو... لـم يكـن األمـر كـذلك! كأننا نحن الذين كنا نحشد الجيوش لفـتح العـراق
ــ ــالحرب بعــد تحري  أي لحــسن -لحــسن الحــظ . »ر خرمــشهر؟ كــان فــي إمكــانكم وقــف الحــربب

قبلنـا ووافـق اإلمـام علـى ] بعـد أن[ وقعت حادثة مريرة في الهجوم آخر الحرب -الحظ من ناحية 
َبعـد ذلـك هاجمنـا . ًبدوري رئيسا للجمهوريـة أعلنـت ذلـك وأخبـرت األمـم المتحـدة. القرار األممي َ

، العـــراق الـــذي كــان قـــد ذهـــب إلـــى خلـــف الحـــدود، أي خـــرج ٥٩٨بعـــدما قبلنـــا القـــرار . العــراق
ًتحديدا من خوزستان والمناطق المحتلة كافة، جاء مجددا إلى ثكنة حميد ، وهي مـن المنـاطق ]٢[ًّ

ًالمهمــة والحــساسة، ودخــل الــبالد مجــددا ّبعــد هجــوم قواتنــا، وبعــدما تحركــوا وذهبــوا مــن أنحــاء . ّ
] عمليــــة[اه أولئـــك المهــــاجمين وأخرجـــوهم، بــــدأت قـــضية ّالـــبالد كافـــة ووجهــــوا ضـــربة إلــــى أفـــو

  .غربي البالد] ٣[»مرصاد«
  

ًيتصورون أننا لو كتفنا أيدينا وجلسنا جانبا بعد قضية خرمشهر، لكان األمر قد انتهى ّ ِال، لم ينتـه؛ . ّ
، »ّبيـت المقـدس«في اليوم الذي اكتمل فيه تحرير خرمشهر فـي عمليـة . سيبدأ للتو] العدو[كان 

ــزال تحــت وطــأة أقــدام جــيش العــدوكــا إن التحــدث دون حــساب . ن جــزء مهــم مــن أراضــينا ال ي
  .وإبداء الرأي بال مسؤولية من االبتالءات الموجودة بالفعل

  
ال، ]. اســتمرار الحــرب[لــم يكــن األمــر أننــا نريــد بــدء الحــرب، وأننــا نريــد بــدء الجهــوم، وأننــا نريــد 

ًكانــت القــضية سياســة إســتراتيجية للعــدو ــة وإمبراطوريــة نظــام الهيمنــةً هكــذا كانــت .  ونظــام الهيمن
كان من المفترض . ّكان من المفترض أن يركعوا الشعب اإليراني، وكانوا يسعون إلى ذلك. القضية

ّأن ينزلــوا الويــل بنظــام الجمهوريــة اإلســالمية، الــذي تأهــب بــصدره أمــامهم هــذا مــا كــانوا يريدونــه، . ُ
أن نعرف من كان في مواجهتنا » الدفاع المقدس«ن الحقائق المهمة لـم. وهذا ما كانوا يبحثون عنه

ًحــسنا، هــذه هــي . هــذه مــن القــضايا المهمــة التــي أشــرت إليهــا. خاللهــا ومــا دافعــه ولمــاذا هاجمنــا
  .الحقيقة األولى



 

 ٦

  
ًالحقيقــة الثانيــة، التــي هــي أيــضا مهمــة جــدا، أن هــذه العناصــر الثالثــة ــدار ] أي[قــوة الثــورة : ًّ االقت

ًالعظــيم للثــورة وتلــك القــوة الجياشــة للثــورة، وقيــادة اإلمــام التــي كانــت عنــصرا مهمــا ومــؤثرا للغايــة،  ً ً ّ ّ
ــي  ــارزة للــشعب اإليران ّ ســأتحدث اآلن باختــصار عــن تلــك الــسمات البــارزة، إذا –والخــصائص الب

ا تهديـد إنهـ. الحـرب حادثـة مريـرة. ّ قد حولت هذا التهديـد إلـى فرصـة-تذكرت وكان لدي الوقت 
ّأكيد لكن جيـشان الثـورة وقوتهـا وقيـادة اإلمـام وخـصائص الـشعب اإليرانـي اسـتطاعت تحويـل هـذا 

هنــاك . »ّالــدفاع المقــدس«ّالتهديــد الكبيــر إلــى فرصــة عظيمــة، وهــذا أحــد الفــصول الحماســية فــي 
ًعمــل كثيــر يتعــين تنفيــذه فــي هــذا المجــال، يجــب العمــل كثيــرا يجــة الفــرص التــي طــرأت للــبالد نت. ّ

ُوقعت جملـة مـن األحـداث التـي سأشـير إلـى بعـضها . ُغير معروفة لمعظم الناس» الدفاع المقدس«
  .أكثر من ذلك بكثير] واقع األمر[بإيجاز، لكن ما أعرضه ليس القضية برمتها، إنما 

  
ّحسنا، يجب أن ننظر ماذا كانت أهداف الحرب ولماذا شن الهجوم علينـا؟ لمـاذا هاجمنـا صـدام؟  َ ّ ُ ً

ّ المرحلة األولـى، كـان هدفـه تقـسيم الـبالد وفـصل جـزء مهـم منهـا، أي خوزسـتانفي هـذا كـان فـي . ْ
ًحـسنا، خـاض أهـالي خوزسـتان وعـرب . أن يفصلوا هذا المكـان: هذا كان الهدف. المرحلة األولى

ٌصــحيح أن النــاس قــد ذهبــوا مــن أنحــاء . ّخوزســتان أنفــسهم أفــضل أنــواع الــدفاع رغــم أنــف العــدو
افـة إلــى خوزسـتان، ولكــن فـي خوزســتان نفـسها، كانـت هنــاك شخـصيات بــارزة فـي الجهــاد الـبالد ك

ّإنــه مــن الشخــصيات . ٌّ، وهــو مــن األهــواز، عربــي أهــوازي]٤[والنــضال مثــل الــشهيد علــي هاشــمي
ّأي هكـذا تحـرك الخوزسـتانيون مقابـل العـدو. ّالبارزة ومن الدرجة األولـى فـي الـدفاع ّ ّ ًحـسنا، ذلـك . ْ

  .في المرحلة األولىكان الهدف 
  

كـانوا يريـدون . ّ تركيـع الـشعب اإليرانـي– كما سبق أن قلنـا –لكن في المراحل التالية كان الهدف 
كــانوا يريـدون تغييـر المــصير . كــان هـذا الهـدف. إسـقاط الجمهوريـة اإلسـالمية وتغييــر مـصير إيـران
ا يريـــدون خنــق صـــوت كــانو. كــان هـــذا الهــدف. الــذي كانــت ترســـمه الثــورة وتبــديل مـــصير إيــران

. كـــان لـــدى الـــشعب اإليرانـــي رســـالة جديـــدة وكـــالم جديـــد للعـــالم. الـــشعب اإليرانـــي فـــي حنجرتـــه
ــة جديــدة، و» الجمهوريــة اإلســالمية« ــشعبية الدينيــة«مقول ــد » الــسيادة ال ــد وتنظــيم جدي كــالم جدي

قاومـة، رسـالة ّكـانوا يريـدون أال تـصل هـذه الرسـالة، رسـالة الم. للحياة ونمط جديد لحيـاة الـشعوب
. الــصمود، رســالة رفــض االستــسالم أمــام الغطرســة ومواجهــة الظلــم، رســالة مواجهــة التمييــز الــدولي

  .كان هذا الهدف. كانوا يريدون إخماد صوت هذه الرسالة



 

 ٧

  
ٍكان هذا الشعب قد استطاع إنهاء نظام فاسـد تـابع إضـافة إلـى هـذا األمـر كـان قـد اسـتطاع إذالل . ّ

ْ كـانوا يريـدون أن يفعلـوا مـا يجعـل الـشعوب األخـرى تـعتبـر، وأن تعـرف أن لـو .ّقوة عظمـى كأمريكـا ْ َ
ُانتفض أحد ضد أمريكا وعمل أفعاال من هذا القبيل، فسوف يقمع كما قمع الشعب اإليرانـي، وأن  ُ ً ّ ٌ

ُتدرك الشعوب األخرى هذا األمر، وأن يغلق باب المقاومة   .كان هذا الهدف النهائي واألساسي. ُ
  

ّمـــاذا كــان رد الـــشعب اإليرانـــي؟ هــذا الـــشعب أبطــل هـــذه األهـــداف كلهــا وارتقـــى بنفـــسه، ًحــسنا، 
ــه فــصل مفعــم . ًوحــدث األمــر المعــاكس تمامــا لمــا كــانوا يــسعون إليــه ٌهــذا ســبب تكــراري قــول إن ٌ ّ

ًفالــشعب حقــق تمامــا عكــس مــا كــانوا يــسعون وراءه ويتمنونــه وأنفقــوا هــذه . بالحماســة واالنــدفاع ّّ
  .ّلقد حقق النقطة المعاكسة له. ا من أجلهّاألموال كله

  
ــاس فيهــا بكــل  ًأوال، كمــا أشــرت، األجــزاء نفــسها التــي كــانوا يريــدون فــصلها عــن الــبالد وقــف الن

. لــم يكترثــوا لوسوســة أنهــم عــرب ويتحــدثون اللغــة نفــسها ومــن قبيــل هــذه األمــور، وقفــوا. حماســة
عربية في قرية في أطراف األهواز، عندما خرجت قوات العدو، القوات البعثية، رأيت بنفسي عائلة 

كـانوا عائلـة . ْودخلناها؛ كانوا برؤيتنا كأنهم يريـدون أن يحتفلـوا، أي أنهـم يفرحـون علـى هـذا النحـو
ًعربيـــة، وكـــانوا عربـــا ال يفهمـــوا الفارســـية أيـــضا ـــم . لقـــد رأينـــا هـــذا بأعيننـــا. ً ـــم يتعـــاطفوا معهـــم، ول ل

لـــم تـــضعفهم الوســـاوس إذ كـــانوا . وقفـــوا ضـــدهم وانتفـــضوا وناضـــلوا وقـــدموا الـــشهداء. افقـــوهمير
ًلديهم أيـضا عناصـر داخـل التـشكيالت اإليرانيـة ] األعداء[كان . يعلمون على وسوستهم باستمرار

ٌّكــان هــذا موجــودا أيــضا، لكــن لــم يــستطع أي مــن هــذه األمــور أن يحقــق . إذ يعملــون لمــصلحتهم ً ً
  .ذي كانوا يريدونهالعمل ال

  
ميـــدان بـــروز للمعتقـــدات الدينيـــة والـــسجايا األخالقيـــة للـــشعب » الـــدفاع المقـــدس«ًثانيـــا، صـــارت 

ـــي ـــشعوب، وهـــي . اإليران ـــاك خـــصوصيات فـــي ال ـــة وثقافيـــة ] ناجمـــة[هن ـــأثيرات تاريخي اآلن عـــن ت
حيـان، ، فالشعوب لديها خصوصيات قـد ال تبرزهـا فـي بعـض األ- مهما تكن -وجغرافية وإقليمية 

. ًميـدانا لبـروز أفـضل سـجايا الـشعب اإليرانـي» الـدفاع المقـدس«صـارت . ًأي ال تجد ميدانا للبروز
مـن كـان ليـصدق؟ مـن كـان يتخيـل؟ ... هذا الماضـي، وهـذه النـضاالت، وهـذه االعتقـادات بالـدين

كـان . »دسالـدفاع المقـ«أرسلت العائالت من أنحاء البالد كلها أبناءها بطواعية ورغبة إلـى ميـدان 
ـــة ـــة ورغب ـــك أرســـلوهم بطواعي ـــوا، ورغـــم ذل ُيحتمـــل أن يقتل ـــرو العطـــاء، ... ُ ـــاء واألمهـــات الكثي اآلب



 

 ٨

كـان الخـط األول . في الحقيقة، صار البلد كلـه العمـق الـدفاعي للجبهـات. ّوالزوجات المضحيات
األول، للجبهـات فـي جنــوبي الـبالد وغربيهـا، لكــن البلـد بأكملــه صـار العمـق الــدفاعي لهـذا الخــط 

سواء أولئك الذين ذهبوا إلى الحرب، أو الذين ساندوا، أو الـذين قـدموا الـدعم الفكـري، أو الـذين 
ّشـجعوا وحثـوا وقـدموا الــدعم الكالمـي، أو الـذين جلـسوا وحــددوا األسـاس الـديني للحـرب هــؤالء . ّ

. زتهــذه األمــور ظهــرت وبــر. كانــت هــذه الخــصوصيات البــارزة للــشعب اإليرانــي. كلهــم ســاندوا
ــات، والحــوزات والجامعــات،  ــشعبية، والمــدن والقــرى، والمــساجد والهيئ ــدعم، والهــدايا ال أنــواع ال

هــي البــروز لخــصوصيات ] الثمــرة[كانــت هــذه . كلهــا صــارت فــي خدمــة الحــرب والــدفاع والثــورة
  .الشعب اإليراني

  
َكانت الثمرة األخـرى توحـد الـشعب ٍ خالفـات فـي أولئـك الـذين يتـذكرون ذلـك الوقـت يعرفـون أن. ّ

: عندما بدأت الحرب، كانـت هـذه إحـدى مـشكالتنا. المستويات السياسية العليا للبالد كانت تقع
ّأدت الخالفــات بــين رئــيس الجمهوريــة ورئــيس الــوزراء بــسبب ســوء الخلــق لــدى رئــيس الجمهوريــة 

فـات وسلوكه المنحرف إلى تقسيم الشعب إلى قسمين، بل أدت فـي الواقـع إلـى انقـسامات واختال
ًكانــت المجموعــات الــصغيرة منكبــة أيــضا علــى خلــق التفرقــة لمــصلحتها الخاصــة. ُداخــل األســر ّ .

ــاس إلــى مجموعــات ــاس» الــدفاع المقــدس«جــاءت . كــانوا يقــسمون الن لقــد جعلــت . ووحــدت الن
ًبالطبع هناك دائما استثناءات . »الدفاع المقدس«كانت البالد كلها متحدة خلف . الناس متحدين

  .ًجميعا» الدفاع المقدس«ّالناس وعامة الناس صاروا موحدين وفي خدمة ّلكن كل 
  

. الثمرة األخرى، وإحدى حاالت تحويل التهديد إلى فرصة، كانت قضية االقتدار العسكري للبالد
ًكان الجيش قد تلقى ضربة قبـل . ًعندما بدأت الحرب، لم يكن وضعنا جيدا من الناحية العسكرية

ّلـم يكـن قـد ترسـخ ولـم » حـرس الثـورة«ربات خـالل أحـداث الثـورة وبعـدها، والثـورة، وقـد تلقـى ضـ
ًأن تصير اختبارا لوفاء جيش الجمهوريـة » الدفاع المقدس«من ناحية، استطاعت . ّيشتد عوده بعد

اإلسالمية تجاه النظـام اإلسـالمي المقـدس، فيـأتي بقدراتـه إلـى الميـدان وتقـوم شخـصيات بـارزة فيـه 
إذا لـم . وبزغ كحقيقة مـشرقة» حرس الثورة اإلسالمية«ّ من ناحية أخرى، أطل .على أعمال عظيمة

ّ، فكان من الممكـن أال تبقـى بنيـة الحـرس وحتـى هيكلـه»الدفاع المقدس«تكن  ًمـثال كـان سـيجد . ُ
ّهي التي تمكنت من جلب الحرس وسط » الدفاع المقدس«]. ّالثورة اإلسالمية[ًمصيرا مثل لجان 

  .ظم واالنتظام والتدبيرالميدان بهذا الن
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ًعنـدما يجـد النـاس فـي بلـد مـا تعلقـا ومحبـة بـالقوات المـسلحة، . ازدادت شعبية القـوات المـسلحة ّ
عندما يكون الناس مطمئنين إلى الجيش والحـرس، ينـشأ شـعور . ينشأ شعور باألمان في ذلك البلد

ــالطبع ــديهم ب ــدفاع «لقــد منحــتهم . ثًهــذا الــشعور باألمــان مهــم جــدا، وهــذا مــا حــد. باألمــان ل ال
بالطبع، يجدر أن أقـول هنـا حيـث المـسؤولون المحترمـون للجـيش . هذا الشعور باألمان» المقدس

والحرس حاضرون إن هذه الـشعبية وهـذا االقتـدار سيـستمران مـا دامـت القـوات المـسلحة تحـافظ 
ّعلى حركتها التقدمية بتلك العجلة نفسها، أي ينبغي أال تتأخر عن العدو ّ ً طبعا، سارت قواتنا على .ْ

ًنحو جيد جدا حتى اليوم، فقد تقدمت بمقدار جيد جدا في مختلف القطاعات والمؤسـسات، أي  ً ّ
ّتقييمـي فــي هــذا الــصدد هــو أن هــذا التقــدم كـان جيــدا، ولكــن يجــب أخــذ خطــر التوقــف باالعتبــار  ً

ّالتوقف خطر، ويمكن أن يحدث فـي أي لحظـة. ًدائما  إلـى الـوراء، وال يعنـي التوقـف يعنـي العـودة. ٌ
عنـدما تتوقفـون للحظـة، تكونـون قـد رجعـتم إلـى الخلـف، ألن العـدو فـي حـال . البقاء في مكان مـا

ًعلى المسؤولين العـسكريين ومـسؤولي الدولـة أيـضا أن . عليكم أن تكونوا حذرين. ٍحركة إلى األمام
  . المهمات الواجبةيجب أن تعلم الحكومة والمجلس أن دعم القوات المسلحة من. ينتبهوا

  
ًحسنا، اليوم، ولحسن الحظ، وصلت البالد إلى مرحلة الردع، أي الوضع العسكري للبالد واألمـن 
ـــدات  ـــالردع أمـــام التهدي ـــبالد ب ـــع فيهـــا ال ـــى درجـــة تتمت ـــة قـــد وصـــل اآلن إل ـــاتج مـــن هـــذه الناحي الن

ًأيــضا، والمعارضــون هــذا يعنــي أنهــا غيــر قلقــة، وتــشعر بــالقوة، واآلخــرون يعرفــون ذلــك . الخارجيــة
  .ًكانت هذه نقطة أيضا. ًواألعداء يعرفون أيضا

  
 بــالطبع أنــتم كنــتم هنــاك بأنفــسكم وتعرفــون -ّحينــذاك أود أن أقــول هــذا بــشأن القــوات المــسلحة 

أولئك الذين لم يكونوا أو جيـل الـشباب اليـوم الـذين لـم يـروا أحـداث الحـرب مـن ] ًفليعرف أيضا[
ً يقال أحيانا إن -كثب  علـى سـبيل ] هـم الـذين نهـضوا بـالحرب[ّالهبة البشرية والشباب وما شـابه ُ
لم تكن القضية على هـذا النحـو، ففـي مجمـوع التحركـات العـسكرية التـي اسـتمرت ثمـاني . المثال

ِاآلن فــي تقريــر اللــواء بــاقري، ذكــر أن . ســنوات، كــان التــدبير والعقالنيــة موجــودين بــصورة ملموســة ُ
 التـي -ُ ترجمة التكتيكات -اليب، وبالتعبير الصحيح األساليب العسكرية بعض هذه الطرق واألس

َكانـت مبتكـرة، ومـن المفـروض أن تـدرج فـي الكتـب التعليميـة، » الـدفاع المقـدس«ُاستخدمت في  ُ
ُوربما ُأدرجت أو سوف تدرج ًافترضـوا مـثال أن الحركـة ... حقيقـة القـضية هـي، عنـدما ينظـر المـرء. ِ

َستعمل في عملية أو األسلوب الذي ا لـم يكـن . يمكن تدريسه وعرضه علـى العـالم» الفتح المبين«ُ
ًتخطيطهـا عمــال صــغيرا بيــت «التخطـيط بحــد ذاتــه، أو فــي عمليــات ... اآلن تنفيــذها بحــث آخــر. ً



 

 ١٠

ًمـثال هـو اسـتولى علـى منطقـة جنـوب األهـواز، . ، حـين كـان العـدو فـي الجهـة الغربيـة منـا»المقدس
من البـديهي أن نـأتي مـن الـشمال نحـو الجنـوب ونتـصدى . والمناطق هناكتلك الصحراء الشاسعة 

هــذه هــي طبيعــة القــضية وظاهرهــا، لكــن المخططــين فــي غــرف العمليــات والمقــرات الرئيــسية . لــه
ًبـدال مـن القـدوم مـن الـشمال والمواجهـة مـن األمـام، يـأتون مـن الـشرق : يصلون إلـى طريقـة جديـدة

ويحاصـرون العـدو، فعنــدما يـشعر العـدو أنـه يتعـرض للهجـوم علــى باتجـاه الغـرب، ويقطعـون الرتـل، 
ًهذا النحو، يخرج قسم كبير من العدو من المنطقة ويغادرها خوفـا مـن الوقـوع فـي المحاصـرة ُ إنـه . ُ

هــذه ليــست أشــياء يمكــن صــرف النظــر عنهــا بــسهولة؛ إنهــا قــضايا مهمــة . التــدبير وإنهــا العقالنيــة
كانـت موجـودة . يمكن رؤية كثير من أمثالها في عدد من مناطق عملياتنا. التدبير والعقالنية: للغاية

ــضا علــى نحــو متكــرر ومتعــدد وعبــور » ٨والفجــر «أو قــضية ... ًفــي كــل مــن الغــرب والجنــوب أي
البالغـة األهميـة، وقـضايا أخـرى، إذ إن هـذه » خيبر«، وعمليات »٥كربالء «أروند، وقضية ] نهر[

لقـد كانـت . ًزت هناك كانت تخطيطـات نـادرا مـا يـرى المـرء أمثالهـااألعمال والتخطيطات التي أُنج
  .ًهذه نقطة أيضا. العقالنية

  
ـــى فرصـــة، هـــي أن  ـــد نفـــسها إل ـــين مـــصاديق تحويـــل التهدي ـــدفاع «القـــضية األخـــرى، وهـــي مـــن ب ال

ــبالد وقــوة ردع » المقــدس ــق صــون ال ــه يمكــن تحقي ــي، وهــذا المبــدأ أن ــدأ للــشعب اإليران أثبتــت مب
فـي ذلـك اليـوم نفـسه، وفـي تلـك . صـار هـذا مبـدأ. اول العـدو بالمقاومـة، ال باالستـسالمالبالد لتط

ــاك أشــخاص يعتقــدون باالستــسالم لكــن بطــرق مختلفــة ــى، كــان هن اآلن قــد ال يكــون . األيــام األول
بقـوة فـي أجـزاء ] أمـامهم[ًاسمه استسالما صراحة لكن معناه وباطنه االستسالم، وقـد وقـف اإلمـام 

، أدرك الـشعب اإليرانـي أن النـصر والتقـدم »الـدفاع المقـدس«في محصلة جهـاد . لفةومراحل مخت
هـذا مـا . لقـد فهمنـا ذلـك. وبقاء العدو فـي الخلـف وصـون الـبالد يتحقـق بالمقاومـة ال باالستـسالم

لقـد اسـتفدنا مـن هـذا المبـدأ ومـا زلنـا نـستفيد منـه فـي كثيـر . صار مبدًأ لنا. ّحصله الشعب اإليراني
ــة المختلفــة وغيرهــامــن القــ ــسياسية واالقتــصادية والثقافي ــر مــن هــذه . ضايا ال ــبالد فــي كثي موقــف ال

ـــاوين هـــو موقـــف الـــصمود، موقـــف المبـــادرة، موقـــف التقـــدم، ال موقـــف االستـــسالم  القـــضايا والعن
هـذا الـشعور بوجـوب المقاومـة أدى إلـى نـشوء االطمئنـان والثقـة بـالنفس . واالنسحاب إلى الخلـف

ْي أن تنشأ داخل ساسة البالد، والعناصر الفعالـة والناشـطين الثقـافيين فـي الـبالد ثقـة في الداخل، أ
ًبالنفس واطمئنان في القضايا المختلفة كافة التي تواجهها إرادة البالد، وعلم العـدو أيـضا أن يأخـذ  ّ

، لحــسن الحـــظ. باالعتبــار قــوة إيــران الداخليـــة فــي حــساباته، وأن يأخــذ مقاومـــة إيــران بالحــسبان
اســتطاعت قواتنــا الــسياسية . ًاســتطعنا بهــذه الروحيــة أن نحــبط عــددا مــن الخطــط المهمــة للعــدو
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لقـد جـاء العـدو . َفـرض الـضغوطات القـصوى وأخفـق. والعسكرية أن تفشل العـدو فـي أمـاكن كثيـرة
بـدأ العـدو االعتـداء بـشكل مـا علـى حـدودنا . لكنـه أخفـق] ٥[»الشرق األوسط الجديد«بمشروع 

الثقـة بـالنفس ]. ٧[وسـيطروا علـى المعتـدي البحـري] ٦[أسـقطوا طائرتـه. البحر وأخفـقمن الجو و
المقاومـة : »الدفاع المقـدس«الوطنية تعني هذا، وهي نابعة من ذلك المبدأ نفسه الذي تعلمناه في 

  .هي السبيل لصون البالد
  

قـت وال داعـي لـيس هنـاك و] لكـن[ًاآلن، تحدثت بشأن هذه المجـاالت، وهنـاك كـالم كثيـر جـدا، 
ّاآلن لنتحدث أكثر في هذا الصدد، لكن من جملة النقاط المهمة التي أصر على تكرارها في هـذا 

هـذه األنـشطة التـي أُنجـزت ] ٨.[ٍالشأن مسألة الرواية الصحيحة للحرب، التي أكدتها مـرات عـدة
] الحـسينية[لقد قلت لألصدقاء خارج . أي أن األنشطة هي أنشطة جيدة. حتى اآلن أنشطة جيدة

هـذه هــي البنـى التحتيــة التــي . عنـدما شــاهدنا هـذا المعــرض إن مـا تحقــق حتـى اآلن هــو بنيـة تحتيــة
تمكــن االســتفادة منهــا للنــشاط الثقــافي والفكــري والــسياسي والتــاريخي لكنهــا ضــرورية، ويجــب أن 

ابكم فـي فلتشعروا بالرضا حين ترون يـافعكم فـي المدرسـة الثانويـة، وشـ. نشاهد مخرجات األعمال
ــدفاع المقــدس«الجامعــة، ينظــر إلــى  ــه الفهــم نفــسه عــن » ال ــي تنظــرون بهــا، ولدي ــالعين نفــسها الت ب

إذا حــدث هــذا، فــإن النجــاح المــستقبلي فــي مختلــف . واألحــداث التــي تلتهــا» الــدفاع المقــدس«
ــات الــصحيحة وتأثيرهــا ــى اآلن حــاالت متعــددة للرواي ــا حت ّالميــادين مؤكــد، تمامــا كمــا رأين الء هــؤ. ً

ُالشباب الذين ذهبوا للدفاع عن العتبات المقدسة واستشهدوا هم أولئك الذين ولـدوا بعـد سـنوات  ّ
» الـدفاع المقـدس«ّالقصص المهمـة للـشهداء العظمـاء فـي مرحلـة ] ْفهم[على نهاية الحرب، لكن 

أو غيـرهم ) ُدرچـه ای] (١٠[ُأو ذلـك الـشاب الدرتـشه إي] ٩[يدفع بـشاب مثـل الـشهيد حججـي
يـدخلوا الميـدان، فيـذهبون ويجاهـدون بتلـك الـشهامة والـشجاعة نفـسها التـي كانـت فـي مرحلــة أن 
  .وينالون الشهادة» الدفاع المقدس«
  

ينكـر العـدو نقـاط الـصعود . ّبالطبع إن سعي العدو في قـضية الروايـة هـذه أن يفعـل عكـس الحقيقـة
ّوالذروة، وإذا كان هناك تدن في حالة ما يـضخمه إنهـم يـؤدون العمـل . ّلعـدو بـال ريـبهـذا عمـل ا. ٍّ

ّالثقـافي والـدعائي واإلعالمـي بـشدة وحـدة إنهـم يـسعون إلـى التـبجح بهيبـة االسـتكبار وشـوكته فــي . ِّ
ــداء بهرجهــا فــي أنظــارهم، وإخفــاء مراراتهــا  ــدعايات واألنــشطة اإلعالميــة وإب ُوجــه الــشباب عبــر ال

ومـا » الـدفاع المقـدس«ّمية والفـيض النـاتج مـن وظالماتها، وفي النقطة المقابلة كتمان الذروة واأله
عندما يتراءى بهرج العدو فـي عيـون المخـاطبين مـن . حولها من قضايا، ويريدون إخافة الناس منها



 

 ١٢

ُ، وعنـدما تـبجح الهيبـة والــشوكة الزائفـة للعـدو أمـام النــواظر، ]ًســابقا[الـشعوب األخـرى مثـل شـعبنا  ّ ُ
لميـــدان الـــسياسي، والخـــضوع فـــي الميـــدان الثقـــافي َتكـــون نتيجـــة ذلـــك الخـــوف مـــن العـــدو فـــي ا

  .لهذا إن عمل الرواية عمل مهم للغاية. واستصغار الذات أمامه
  

ّفلنــسع إلــى الــرد علــى الروايــات المــشوهة والمخطئــة والكاذبــة بــشأن  ، وكــذلك »الــدفاع المقــدس«َ
رى بعض الكتـب التـي أ. ًإنهم يعملون اآلن أيضا. هذه الروايات بشأن أصل الثورة] مثل[الرد على 

إنهـم يـصنعون األفـالم ويكتبـون الكتـب مـن أجـل أن . يكتبها الصهاينة أو األمريكيون أو األوروبيون
ًيبــدوا كــذبا وجــود نقطــة مظلمــة فــي الثــورة وحركــة الــشعب اإليرانــي وأركــان الثــورة يجــب أن نبــذل . ُ

الفـن أن يكونـوا قـادرين علـى األشـخاص الـذين هـم مـن أهـل العمـل والفكـر و. الجهود مقابل هؤالء
  .ٍعلى أداء أعمال، إن شاء اهللا

  
نتمنى أن يـوفقكم اهللا لكـي تنجـزوا . على أي حال، ال يزال هناك كثير من الحديث في هذا الصدد

َمرة أخرى نعبر عن إخالصنا محبتنا واحترامنـا للرعيـل . ما هو على عاتق كل واحد منا، إن شاء اهللا ّ
ّوأصحاب السوابق الذين هم حقـا الـسابقون األولـون» الدفاع المقدس«األول من  نتمنـى أن يرفـع . ً

ُاهللا المتعــالي درجــات اإلمــام الجليــل الراحــل الــذي كــان مــن فــتح الطريــق أمامنــا جميعــا، وأن يعلــي  ًَ
  .األرواح المطهرة للشهداء األعزاء وأن يجعلهم راضين عنا، إن شاء اهللا

  
  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
   

  
ًفي بدايـة هـذا االجتمـاع الـذي عـرض عبـر الفيـديو مـع مراكـز المحافظـات، قـدم تقريـرا رئـيس ] ١[ ّ ُ

  .األركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري
  
  . على الطريق بين األهواز وخرمشهر٤٠في الكيلو ] ٢[
  
ـــا٥٩٨بعـــد موافقـــة إيـــران علـــى القـــرار ] ٣[ درت منظمـــة  الـــصادر عـــن مجلـــس األمـــن الـــدولي، ب
بـدعم مـن النظـام البعثـي إلـى االعتـداء علـى منـاطق فـي ) منـافقي خلـق(اإلرهابيـة » مجاهدي خلـق«



 

 ١٣

ًونجحـت فـي صـدهم، مكبــدة » مرصـاد«عقـب ذلـك، نفـذت القـوات اإليرانيـة عمليـة باسـم . إيـران ّ ّ
  .إياهم خسائر كبيرة

  
  .في خوزستان» ّحرس الثورة اإلسالمية«من قادة ] ٤[
  
ًوفقــا .  وزيــرة الخارجيــة األمريكيــة آنــذاك، كونــدوليزا رايــس٢٠٠٦ا المــشروع عــام اقتــرح هــذ] ٥[

لهـــذا المـــشروع تنتـــشر االضـــطرابات والفوضـــى والنزاعـــات والعنـــف فـــي مـــا يـــسمى منطقـــة الـــشرق 
فــي » النــاتو«األوســط، مــن لبنــان وفلــسطين وســوريا إلــى العــراق والخلــيج الفارســي وإيــران وحــدود 

ُيـــا، مـــا يعطـــي الفرصـــة للنظــام الـــصهيوني وأمريكـــا وبريطانيـــا لرســـم خريطـــة أفغانــستان وشـــمال أفريق
  .ًالمنطقة بناء على احتياجاتهم وأهدافهم

  
فــي » غلوبـال هـوك«مـن جملـة ذلـك، تمكـن اإلشـارة إلـى تـدمير الطـائرة دون طيـار األمريكيـة ] ٦[

  .»حرس الثورة اإلسالمية«منطقة الخليج الفارسي على يد قوات 
  
ة ذلك، تمكن اإلشارة إلى السيطرة على الـسفينة دون ركـاب األمريكيـة المعتديـة فـي من جمل] ٧[

  .»حرس الثورة اإلسالمية« على يد القوة البحرية في ٣٠/٨/٢٠٢٢
  
  .٢٦/٩/٢٠١٨، »قصص وخواطر الدفاع المقدس«من جملة ذلك كلمته في أمسية ] ٨[
  
ي منطقـة التنـف الـسورية،  فـ٢٨/٧/٢٠١٧فـي » داعـش«ُأسر الشهيد محسن حجي قوات ] ٩[

  .ُوبعد يومين استشهد بفصل رأسه عن جسده
  
ُاستشهد الشهيد أبو الفضل عليجاني، من أهالي درچـه، فـي ] ١٠[  خـالل عمليـة ٢٢/٨/٢٠٢٢ُ
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