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ادة حرس الثورة اإلسالمية بالقائد العام  أعضاء امع األعلى لق٢/١٠/٢٠١٩التقى يوم األربعاء 
   .للقوات املسلحة اإلمام السيد علي اخلامنئي يف حسينية اإلمام اخلميين

 
 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 

واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى حممد وعلى آله 
السالم على احلسني وعلى ). أرواحنا فداه(ما بقية اهللا يف األرضني الطيبني الطاهرين املنتجبني، سي

 .علي بن احلسني، وعلى أوالد احلسني وعلى أصحاب احلسني
أنا سعيد ومسرور جداً وأشكر اهللا تعاىل أن وفقنا مرة أخرى للقاء وجوهكم النرية يف هذا اللقاء 

خلاصة ورفعكم إن شاء اهللا إىل أرقى املراتب اليت مشلكم اهللا مجيعاً بألطافه اخلاصة وهدايته ا. السنوي
  .يصبو إليها إنسان

. من بني الظواهر املتنوعة املنبثقة عن الثورة اإلسالمية، وهي ليست قليلة، للحرس الثوري خصوصيته
مثة يف احلرس الثوري . احلرس الثوري من املؤسسات والظواهر املنبثقة عن الثورة اإلسالمية

أوالً كانت والدة احلرس يف . شاهدها املرء يف سائر الربكات النامجة عن الثورةخصوصيات قلما ي
ومن بعد ذلك منو احلرس وحتركه ونضجه خالل التالطم . ذروة األحداث واهلياج الكبري للثورة

لقد منا احلرس الثوري ونضج خالل هذه األعوام الثمانية من الدفاع . العظيم ألحداث الدفاع املقدس
  .، كمثل حدث يافع يبلغ مرحلة الشباب والبلوغ والنضج والبطولةاملقدس

بعد فترة احلرب وهي فترة استقطابات عميقة وواسعة سياسية وثقافية بني الثورة وأعداء الثورة ـ أي 
اجلبهة املقابلة للثورة ـ يف هذه الفترة العظيمة واالستقطابات واالصطفافات اليت أفرزت امتحانات 

 كثريون وعاىن كثريون من املشاكل، ويف مثل هذه الفترة استطاع احلرس أن يرتقي عسرية، انزلق
ويف هذه الفترة الثالثة اليت هي فترة ما بعد . بنفسه إىل مرتبة البلوغ والنضج والتكامل امللحوظ
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 الدفاع املقدس، غالباً ما يتراءى مفترق طريقني خطريين يف احلياة الفردية والسياسية واالجتماعية
بعد انقضاء . هكذا هو احلال عادة. إنه مفترق طريقي التسامي أو االحنطاط. لألفراد واجلماعات

مراحل الدخول يف عامل الشباب واحلراك غالباً ما يكون األفراد على هذا النحو وكذلك املؤسسات 
أحد : وامعات وحىت الثورات غالباً ما تكون على هذا النحو، وهو أا تواجه مفترق طريقني

إما أن يقودهم العقل واحلكمة . الطريقني طريق التسامي والرفعة والطريق الثاين طريق االحنطاط
مفترق . واهلداية واملعنوية إىل الذروة والرفعة أو جتتذم املاديات وبط م حنو املطالب املادية التافهة

ألفراد وأيضاً أمام املؤسسات، وكما الطريقني هذا غالباً ما يظهر خالل فترة معينة أمام األشخاص وا
بعض الثورات والتطورات السياسية العظيمة يف العامل تبدأ بشكل . قلنا فإنه يظهر أيضاً أمام الثورات

وقد . حسن جيد وتنمو بشكل حمبذ لكنها تصاب باالحنطاط يف فترة حساسة وتنحدر حنو السقوط
وحول . نا يف فترة ما بعد الدفاع املقدس طبعاًعرض لنا مفترق الطريقني هذا وظهر تمعنا وبالد

أساس الثورة لدينا الكثري مما نقوله وال أروم اخلوض يف هذه القضية، لكن احلرس الثوري خرج من 
هذه الفترة مرفوع الرأس شاخماً ومل يصب بالتفسخ والتهرؤ واالحنطاط وحافظ على العناصر األساسية 

  .هلويته وسار حنو التعايل والسمو
واحلرس الثوري ليس استثناء لذلك، بيد أن املعيار هو أن . طبعاً مثة يف كل مكان حاالت تساقط ومناء

وأنا أرى بكل حسم وتأكيد أن الغلبة . يرى املرء هل الغلبة حلاالت التساقط أم حلاالت النماء
. قدم وتساموهكذا فاملسرية مسرية مناء وت. حلاالت النماء يف خصوص احلرس الثوري وبشكل واضح
نعم، شهدنا حاالت تساقط، وهذا موجود . وال يعترض أحد فيقول إننا شهدنا بالتايل حاالت تساقط

يف كل مكان ويف كل زمان، ولكن املعيار ليس هذا، املعيار هو أن نقارن بني حاالت النماء وحاالت 
  . هذا املوضوعوهذا كالم يصدق على أصل الثورة واملقام اآلن ليس مقام اخلوض يف. التساقط

الحظوا أن أنسب ساحة ميكن موعة مثل احلرس الثوري أن تتواجد فيها هي ساحة اجلهاد 
طبعاً توجد ساحات أخرى أيضاً، بيد أن ساحة االستشهاد يف سبيل اهللا هي نقطة الذروة . والشهادة

ثني عاماً على اية الدفاع على صعيد الشهادة لدينا بعد ثال. املتألقة وأمجل أفق ميكن لإلنسان أن يراه
، ولدينا شاباً يافعاً مثل الشهيد حججي )٢(املقدس رجالً حمترماً شيخاً ذا شيبة مثل الشهيد مهداين 

، وهذا كله له معانيه بالتايل، فكل هذا عالمات على بقاء تلك الطراوة واإليناع واهلوية )٣(
أيضاً، وسوف أشري إىل الساحات األخرى وكذا احلال يف الساحات وااالت األخرى . األساسية

  .اليت خاضها احلرس الثوري
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إنين أريد أن نصل مجيعاً إىل حكم ورأي واحد، ورمبا كان األمر تكرارياً بالنسبة لكم هذا الشيء 
من . الذي أريد قوله، ولكن اإلشارة إليه شيء حسن ليعلمه اجلميع ويدركوا وضع احلرس الثوري

أي مؤسسة وأية مجاعة أن نقارن جناحات تلك اجلماعة بإخفاقاا ونقيس اجلانبني معايري تقييم وضعية 
إذا جعلنا هذا معياراً . ونرى كم كانت جناحاا وكم كانت إخفاقاا يف املأموريات واملهام املوكلة ا

وفق هذا احلساب وذا . للحساب فأعتقد أن احلرس الثوري من أكثر اجلماعات أجماداً ومفاخر
املالك واملعيار وهو هل كانت النجاحات أكثر أم اإلخفاقات، وفقاً هلذا املعيار يعد احلرس الثوري ذا 

  .أجماد ومفاخر كثرية جداً
وأشري هنا إىل عدة عناوين وفصول مهمة يف هذه ااالت، ينبغي بالتأكيد أخذها بعني االعتبار يف هذه 

يف احلرس، سواء اإلبداع يف األدوات واالبتكار التجديد من هذه العناوين قضية اإلبداع و. احلسابات
واملعدات احلربية والعسكرية ـ وذات يوم كان هؤالء احلرس الثوري أنفسهم يطرقون هذا الباب 

 عسى أن حيصلوا عليها ليستخدموها يف موضع ما، والحظوا اآلن ١٢٠وذاك الباب من أجل قذيفيت 
ن وأية معدات وأدوات يتقدم يف إنتاجها وصناعتها حبيث أية أدوات ومعدات يستخدمها احلرس اآل

كان اإلبداع والنجاح فيها سبباً يف وجود هذه اإلمكانيات للقوات املسلحة يف البالد ـ له إبداعه 
 وابتكاراته أيضاً يف األساليب العسكرية إبداعهوجناحاته يف األدوات واملعدات العسكرية وله 

. تال، على الصعيدين كليهما كانت إبداعات احلرس الثوري بارزة مهمةوأساليب املواجهة وفنون الق
  .قضية اإلبداع واالبتكار والتجديد والنجاح أحد العناوين والعناصر

الحظوا جمموعة . وعنوان آخر هو اخلوض القوي املؤثر يف خمتلف ميادين اخلدمات االجتماعية
عوام وال يزال يقوم ا وهي يف ازدياد يوماً بعد يوم، األعمال اخلدمية اليت قام ا احلرس يف هذه األ

بأية مؤسسة أو جهاز آخر ميكن مقارنتها؟ بأية مؤسسة للقوات املسلحة يف العامل ميكن قياسها؟ أحد 
 أجزاء هذه اجلانب هو مقر خامت األنبياء للبناء وهو ذراع تنفيذي قوي للحكومات املختلفة على مر

مكافحة احلرمان والفقر الذي . من هذا اجلانب مكافحة احلرمان والفقروجزء آخر . هذه األعوام
يقوم به احلرس بقواته الربية وأقسامه املختلفة ـ وأخال أن املرء ال يرى تسعني باملائة من هذه اجلهود 
 يف اإلعالم، أي إن اإلعالم ال يغطي هذه اجلهود واألعمال، وغالباً ما تبقى جمهولة، وإمنا نطلع عليها

  .حنن بفضل التقارير اليت تصلنا ـ واسعة جداً يف املناطق الفقرية يف كل أحناء البالد
جانب آخر عمليات اإلغاثة واإلمداد االستثنائية يف األحداث والكوارث الطبيعية، ومن ذلك على 
سبيل املثال زلزال كرمانشاه أو السيول اليت حصلت يف بداية هذا العام يف عدة حمافظات، كان 
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تواجد احلرس يف عمليات اإلغاثة تواجداً بارزاً حامساً مميزاً، وغري ذلك من األعمال الكبرية والصغرية 
اليت تشكل حبد ذاا عنواناً وفصالً جديداً، أي اخلدمات االجتماعية اليت ينتفع منها أبناء الشعب، وال 

ي جمرد تقدمي خدمات ومساعدة عالقة هلا بالعمل العسكري والشؤون العسكرية وما إىل ذلك، إمنا ه
  .يف تقدم البالد إىل األمام، ويف قطاعات مهمة مساعدة على حتقيق سياسة االقتصاد املقاوم

فصل آخر من هذه الفصول العمل يف اال الثقايف والفكري والفين حيث أجنز احلرس والتعبئة يف 
 والفن واألدب والشعر وباقي فروع الفن أي إن املهتمني مبجاالت الثقافة. هذا اال أعماالً بارزة

يشعرون كأمنا هناك كائن جديد ولد أو يكاد يولد يف عامل الفن، وأن حدثاً جديداً وعمالً مميزاً آخذ 
هذه أيضاً ساحة من . وهذا أيضاً ال عالقة له بالقضايا العسكرية وما شاكل. بالتكوين والظهور

  .الساحات
لقد أثبتت . األمهية النظرة الواسعة جلغرافيا املقاومة يف املنطقةوساحة أخرى على جانب كبري من 

. جمموعة املقاومة يف هذه املنطقة قدرا على مواجهة االستكبار وأمريكا وجبهة الكفر والظلم املتحدة
من قضايا فلسطني إىل قضايا غرب آسيا : ولكم أن تالحظوا دور احلرس يف هذه اموعة العظيمة

تواجد احلرس . شؤون أخرى ال يعد اخلوض فيها من شأننا ومما يناسب هذه اجللسةاألخرى وإىل 
الثوري يف ساحة املقاومة هذه ويف جغرافيا املقاومة هذه بارز إىل درجة أثارت حاالت العداء ضد 
احلرس، أثارت عداء األطراف السيئة وجبهة السيئني، وهذا حبد ذاته فخر كبري، إذا كان من هم 

  . مفخرة لذلك الشخصا العامل أعداء لشخص فهذه حبد ذا يفاألسوأ
. وفصل آخر نعتقد أنه أهم من كل ذلك السعي للحفاظ على اجلانب املعنوي يف احلرس الثوري

قضية الروح املعنوية هذه على جانب كبري من األمهية ـ وقد أشري الحقاً إىل نقاط يف هذا اخلصوص 
ى روضة متنوعة غناء، فتحيي تلك الروضة وتزيدها طراوة وإيناعاً ـ وهي مبثابة أمطار رمحة طل عل

عندما طل األمطار فإا ال متنح احلياة ملختلف أجزاء هذه الروضة وحسب وإمنا تزيدها . ورونقاً
  .هكذا هي أمطار املعنوية. مجاالً ورونقاً واء وطراوة، وجتعلها عزيزة مجيلة رائعة يف األنظار

عناوين وفصول ذكرا، وميكن شرح وتبيني أجزاء وتفاصيل هذه الفصول والتوسع كانت هذه عدة 
إذن لقد . فيها وإيضاحها ـ وهي على جانب كبري من األمهية ـ وميكن إضافة فصول أخرى إىل هذه

تقدم احلرس على صعيد الربامج الصلبة وعلى صعيد الرقائق والربجميات ويف ميادين التسامي والتقدم 
وما أعتقده هو أنه تسامى وارتقى .  الرقي والتطور وخرج من االختبار ناجحاً مرفوع الرأسويف طرق

وهذا ما جعل أمريكا واألجهزة االستكبارية والناس السيئني يف العامل يناصبون احلرس . إىل الذروة
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 وغري ال ريب أنكم تشاهدون يف األخبار والكتابات واألقوال والفضاء االفتراضي. الثوري العداء
ذلك يف العامل كم هناك كالم وعمل ضد احلرس، واأليادي اليت متثل امتدادات أولئك يف داخل البالد 
ـ وهي غري جديرة باالهتمام كثرياً ولكنها موجودة ـ تعمل هي األخرى وحتاول هنا وهناك إذا 

ه وأمريكا حسب ما تتوهم توج. استطاعت أن جتد نقطة ضعف ضد احلرس فتضخمها وتكربها
الضربات للحرس وتفرض عليه احلظر، وإمنا ما يستدعي هذا العداء ضد احلرس هو جناحاته وتقدمه 

أي إن هذا . ومتيزه، فهذا فخر للحرس ومما يرفع عزة احلرس يف األعني واألنظار وحىت يف أنظار العدو
ه عزيزاً، وهو التقدم من شأنه أن جيعل احلرس عزيزاً يف أعني األعداء ناهيك عن األصدقاء، جيعل

حسناً، هذا جانب من مناقب حرس الثورة اإلسالمية، . كذلك اليوم وقد حتققت هذه العزة حبمد اهللا
  .جزء من مناقب هذه اجلماعة احلافلة باملفاخر واألجماد

حسناً، أنتم أبنائي األعزاء، وإذا سألين سائل هل أنت راض عن شبابك وأبنائك هؤالء سأقول إنين 
وتوقعي ليس بكثري، . أنا راض جداً ولكنين لست قانعاً. لكنين لست قانعاً) ٤(ئة باملائة راض عنهم ما

ألنين اعتقد أن اهللا تعاىل قد منحكم موهبة تستطيعون ا أن تتقدموا أكثر مما تقدمتم بعشرة أضعاف 
ليل ـ وأنا أحتاط إذ أقول عشرة أضعاف إمنا هي مائة ضعف ـ تستطيعون التقدم هكذا، فما الد

الشباب من احلرس الثوري . على ذلك؟ ألنكم اآلن يف وضع أفضل من وضعكم األول مبائة مرة
الذين كانوا يف اليوم األول جالسون هنا بالتايل، فماذا كان عندكم؟ كم كان لديكم من اإلمكانيات؟ 

ن كان كم كان وجودكم ودوركم حمسوساً؟ ولكم أن تنظروا اآلن وتروا أين وصل احلرس اليوم وأي
هذا دليل على أن اهللا تعاىل قد منح مواهب وقدرات وإمكانيات، وحني مينح إمكانيات فإنه . يومذاك

كلما ازدادت طاقتكم ). ٥(» ال يكـلِّف اُهللا نفسا ِالّا وسعها«: يقرر تكاليف وواجبات أيضاً
تكم وطاقاتكم ألن وسعكم وقدرا: وخالصة ما نقوله هو. وقدراتكم ووسعكم ازدادت واجباتكم

  .كبرية ستكون تكاليفكم وواجباتكم أيضاً كبرية
  :وألن الواجبات ثقيلة فستكون توصياتنا على هذا األساس

احلرس الثوري جيب . التوصية األوىل أن ال تسمحوا أبداً بشيخوخة احلرس وميله إىل الرتعة احملافظة
ذلك طبعاً ليس عدمي التأثري ـ . لسنوليس القصد من الشيخوخة هنا األفراد كبار ا. أن ال يشيخ

وسوف أحتدث عن الرتعة الشبابية ـ لكن املراد هو الروح الشابة فيجب احلفاظ على الروح الشابة 
. ميكن افتراض مؤسسة ال تشيخ أبداً وتبقى شابة دوماً مبعونة اهللا وهدايته وبأساليب متنوعة. للحرس

  كيف؟. ميكن افتراض ذلك
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أي إن احلرس الثوري بدأ منذ فترات . ابية والرتعة الشبابية موجودة واحلمد هللاأوالً بالرتعة الشب
ال تسمحوا . طويلة ذا التوجه واالهتمام باجليل الشاب وبتربية األجيال الثانية والثالثة دينياً وثورياً

 احلرس الروح ذاا اليت أبداها الشهداء الكبار واملشاهري من. حبصول حالة انقطاع بني األجيال
الثوري يف ساحات الوغى خالل فترة الدفاع املقدس وقبل فترة الدفاع املقدس ويف حاالت معينة بعد 

التربية الدينية : فترة الدفاع املقدس، جيب أن تسري وجتري يف األجيال املتعاقبة اليت تلتحق باحلرس
حني قلت إن احلرس . ديدوالثورية، واحليلولة دون انقطاع األجيال واستمرار ج اإلبداع والتج

ينبغي استمرار . يعتمد التجديد واإلبداع يف األدوات واألساليب فهذا ما جيب أن ال تسمحوا بتوقفه
هذا التجديد والتحديث املتواصل يف األساليب ويف قواعد العمل ويف وسائل العمل ويف األدوات 

.  ااالت اليت أحملت إىل بعضهاواملعدات القتالية ويف أدوات التحرك اجلمعي للحرس ويف خمتلف
وبالطبع فإن هذه الروح متوفرة اآلن يف احلرس وأنا أراها يف خمتلف القطاعات واألقسام اجلوية 

ينبغي هلذه احلالة أن . والربية وشىت أقسام احلرس وعلى خمتلف األصعدة، ميكن للمرء أن يشاهد ذلك
 هي أن ال تسمحوا للشيخوخة بأن تدب يف احلرس وعليه فأول توصيايت. تستمر وتتعزز يوماً بعد يوم

الثوري، وال تدعوا هذه املؤسسة متيل إىل الرتعة احملافظة وتقتنع بالوضع احلايل، ال، جيب أن تتقدموا 
إىل األمام يوماً بعد يوم، وتصبحوا أفضل وأحسن باجتاه الرتعة الثورية والدينية وباجتاه مزيد من 

  .الكفاءة
لقد كانت هذه واحدة من مسات . على جاهزيتكم للعمل يف مواجهة األحداث الكربىثانياً حافظوا 

منذ أن ولد احلرس الثوري كان حاضراً جاهزاً بكل استعداد وتوثب يف اخلط األمامي . احلرس الثوري
يف الفترة األوىل حيث كان احلرس حديث التأسيس والوجود ووقعت . من األحداث الكربى دائماً

ث املتنوعة يف أطراف البالد وقضايا القوميات والتحريضات اليت أطلقت يف شرق البالد تلك األحدا
وطوال احلياة املباركة . وغرا ومشاهلا، تصدى احلرس بكل جاهزية وتقدم وأثبت جاهزيته للعمل

لإلمام اخلميين وقعت أحداث احلرب املفروضة فتقدم احلرس بكل مهّة وتضحية وأثبت جاهزيته 
منذ اليوم األول ومن الساعات األوىل الندالع احلرب وهجوم صدام كان احلرس الثوري يف  .للعمل

قبل ذلك أيضاً عندما كان العدو ميارس أعماله . وقد كان يف الساحة قبل ذلك أيضاً. الساحة
وبعد رحيل اإلمام اخلميين، ويف . اإليذائية على احلدود باستمرار كان للحرس أيضاً تواجده هناك

ة األحداث السياسية واالجتماعية والتحريضات املتنوعة، أينما كانت هنالك أحداث ومهام، غمر
وال نريد القول إنه مت العمل بشكل ممتاز رائع يف كل مكان، . أثبت احلرس الثوري جاهزيته للعمل
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ألمنية وينبغي احلفاظ على هذه اجلاهزية، وال نقصد الشؤون ا. لكن التواجد كان ممتازاً يف كل مكان
وقد أشار األصدقاء اآلن مثالً إىل جمال االقتصاد . والعسكرية وما إىل ذلك فقط، ال، يف كل ااالت

املقاوم، وازدهار اإلنتاج، ومساعدة احملرومني، وإغاثة املستضعفني ـ هذه قضايا البالد املهمة بالتايل 
سواء على مستوى . زيته فيهاوهي قضايا يومية مستمرة ـ ينبغي على احلرس أن حيافظ على جاه

تقدمي اخلدمات ومكافحة الفقر واحلرمان، أو على مستوى مواجهة األعداء، أو يف جمال املتانة 
املؤسساتية واجلاهزيات العلمية والعملية والوعي السياسي، يف كل هذه ااالت جيب أن تستطيعوا 

  .العملاحلفاظ على جاهزيتكم هذه واستعدادكم املستمر للمبادرة و
ال نقنع . ثالثاً ال تفقدوا هذه النظرة الواسعة جلغرافيا املقاومة، ال تفقدوا هذه النظرة ملا وراء احلدود

) عليه السالم(هذا حديث عن املعصوم ) ٦(» ما غُِزي قَوم قَطُّ يف عقِر داِرِهم ِالّا ذَلّوا«: مبنطقتنا
ال يكون األمر حبيث . هم اهلجمات أصيبوا بالذليؤكد أن الذين جلسوا يف بيوم إىل أن تشن علي

خنتار ألنفسنا جدراناً وإطاراً وال يكون لنا شأن واهتمام مبا حيدث وراء ذلك اجلدار، وما هي 
هذه النظرة الواسعة ملا وراء احلدود وهذا االمتداد يف العمق . التهديدات اليت تتفاعل هناك

حىت من أوجب الواجبات للبالد، وينبغي االهتمام ا، االستراتيجي يعترب يف بعض األحيان أوجب 
والبعض مدركون لكنهم يتكلمون لصاحل . والكثريون غري مدركني هلذا املعىن، غري متنبهني هلذا الشأن

النظرة . ، لكن الكثريين أيضاً غري مدركني، هذا هو الواقع»ال غزة وال لبنان«العدو فيقولون مثالً 
ة الواسعة وهي من واجبات احلرس ومسؤولياته؛ ال تسمحوا هلا بأن تتحلحل هلذه املنطقة اجلغرافي

  .وتضعف داخل احلرس
وال ختلطوا بني اليقظة والوعي . التوصية الرابعة هي أن جتعلوا تقييماتكم للعدو واقعية وبنظرة دقيقة

 القوة اإلميانية اليت ألن. ال ختافوا من العدو أبداً، ال ابوه مهما كان قوياً وكبرياً. وبني اخلوف
ال ميكن افتراض «. متتلكوا ال ميتلكها العدو، مهما كان حجم العدو، ولكن اعرفوا حجم العدو

ال تعتربوا أي عدو ـ مهما كان صغرياً أو كبرياً ـ تافهاً عاجزاً غري جدير ). ٧(» العدو تافهاً حقرياً
حسابه ولتكن لكم تقييماتكم الصحيحة حياله، باالهتمام، ال، حىت لو كان العدو صغرياً فاحسبوا له 

ال ختافوا على اإلطالق ولكن . وقلت ال ختلطوا هذه اليقظة باخلوف. فكونوا واعني يقظني يف مواجهته
  .اعرفوا من هو الطرف الذي تواجهونه

. عهاالتوصية اخلامسة تعاضدوا وتآزروا مع كل األجزاء العظيمة املكونة للنظام اإلسالمي وتعاونوا م
فهذا التعاون والتآزر ضروري مع احلكومة ومع السلطة القضائية ومع جملس الشورى اإلسالمي ـ 
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هذا واجب وهو ليس واجباً خاصاً بكم، بل هو واجب . السلطة التشريعية ـ ومع القطاعات املتنوعة
 عن عناصر هوية طبعاً ليس معىن هذا التآزر واملواكبة االنفصال. نوصي به اجلميع، ونوصيكم به أيضاً

ينبغي احملافظة على عناصر هوية احلرس مائة باملائة يف كل حاالت ! احلرس، دققوا يف هذه النقطة
 .التعامل والسلوك والتعاون والتآزر والتعاضد

والتوصية السادسة أن تكونوا شعبيني مجاهرييني حتبون الناس وتتقبلوم وتتصرفون وتتعاملون بطريقة 
سة شعبية بالتايل، منذ البداية حني تأسس احلرس تشكل بصورة شعبية حيث جاء احلرس مؤس. شعبية

هؤالء الشباب من اجلامعات ومن السوق ومن املعامل والورشات ومن كل مكان وتطوروا ووصلوا 
. كونوا مع الناس ومن الناس وليكن تعاملكم شعبياً. إىل مراتب ننظر هلا أنا وأمثايل فنتحسر ونغتبط

الف هذا النوع من السلوك والتعامل، والتعطش للدنيا خبالف هذا السلوك، والرتعة التفاخر خب
طبعاً مثة الكثري من الكالم والتفاصيل يف . هذه أيضاً توصية مؤكدة. االرستقراطية خبالف هذا السلوك

قت وأنا أوصي كل مسؤويل البالد ذه التوصية دائماً وأشدد عليها لكن الو. هذه التوصية السادسة
  .اآلن ال يسمح كثرياً وال بد أن نتجاوز هذه النقطة

التوصية السابعة هي أن جتعلوا العمل واجلهاد والروح اجلهادية نصب أعينكم يف كل امليادين املتنوعة 
العمل اجلهادي على الضد من الكسل، وعلى الضد من الالأبالية، وعلى الضد من إيكال . لنشاطكم

ا نتواصل مع بعض القطاعات املختلفة اليت من املقرر أن تنجز عمالً ما إنن. عمل اليوم إىل الغد
فنجدهم يؤيدون ذلك العمل ويرحبون به ويؤكدون عليه، لكنهم عندما ينبغي أن يقوموا اليوم جبزء 

وأقول هلم أحياناً وأذكرهم بأن القضية . من هذا العمل يؤجلونه إىل الغد، والغد أيضاً له غد آخر
يت حتدثنا عنها قبل ستة أشهر ورفعتم أمراً مكتوباً ا ملأموركم الفالين، وأوصى هو بدوره الفالنية ال

السبب هو أم ال يتابعون األعمال . شخصاً آخر، لكن األشهر الستة انقضت ومل حيصل أي شيء
  .جهاديةقوموا باألعمال يف كل ااالت وامليادين بطريقة . ال بد من العمل اجلهادي. بطريقة جهادية

ال تتركوا . والتوصية األخرية هي أن ال تتركوا التوكل على اهللا والتوسل به والدعاء والروح املعنوية
لقد . األنس بالقرآن، وال تتركوا األنس بأهل البيت والعترة، وال تنسوا اجتناب املعاصي والذنوب

يمة عظيمة لكل كلمة من كالمهم كان اجتناب املعاصي من أكثر ما يوصينا به الذين نقيم احتراماً وق
كرسوا هذا السلوك يف أنفسكم ويف . بل رمبا على رأس ما يوصوننا به، فهذا هو أساس األمر

هذا عن األمور اليت ختص احلرس، وقلنا إنه لو توفر . عوائلكم ولدى أبنائكم وكل من له صلة بكم
وله لكم، ولكن يكفي هذا املقدار من اال والصحة ولو مسحت لنا شيخوختنا فإن لنا الكثري مما نق
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احلديث حول شؤون احلرس وفق ما تقتضيه سعة الوقت والزمان واملكان، وهناك أمور أخرى أريد أن 
  .أشري هلا

يف الشأن الدويل هناك نقطة مهمة لو دققنا وتنبهنا جيداً لشاهدناها بوضوح، وهي أن أعداءنا كلما 
الحظوا هذه املنطقة، يف أفغانستان على سبيل املثال كم . كثريعملون وينفقون أكثر كلما خيسرون أ

ويف منطقة غرب آسيا ـ يف سورية والعراق وأماكن . أنفقوا؟ وال يزالون متورطني ويقدمون اخلسائر
أخرى ـ أنفقوا كل هذه اإلنفاقات، كم أنفقوا حىت أوجدوا داعش، وإذا م يقولون اآلن إننا حنن 

أنتم قضيتم عليها؟ شباب سورية وشباب العراق .  تباً لكم إذ قضيتم عليهاالذين قضينا على داعش،
أوالً أنتم من أسس داعش، وثانياً أنفقتم . وشباب إيران هم الذين قضوا على داعش، وليس أنتم

الكثري فأمددمتوهم بالسالح واملعدات واألموال، أنفقتم كثرياً ومنحتموهم قدرات وإمكانيات 
ختصاص يقولون إن القدرات اإلعالمية لداعش كانت من أكثر اإلمكانيات أصحاب اال. إعالمية

التلفزيونية واإلعالمية تطوراً، فمن أين جاءوا بذلك؟ االستكبار هو الذي منحهم وأمدهم، نفس 
هؤالء السادة الذين يتظاهرون اآلن باالنسحاب، والواقع أم ال يزالون يدعموم، يف مواطن كثرية 

روا ووقعوا يف الفخ فإذا ؤالء يأتون مبروحيام وينقذوم ويأخذوم لكي ال ينتهوا كانوا قد حوص
كانوا يبيعون نفط العراق لفترات طويلة، وقد قال يل رؤساء إحدى الدول هنا إننا نرى . يف احلصار

 األمريكية من األعلى وعرب األقمار الصناعية طوابري السيارات اليت تنقل هلم النفط لبيعه، والطائرات
ال يهامجوم بل وحيموم يف بعض األحيان، ولكن كما قلت فإن مهم الشباب . حتلق فوقهم وحتميهم

ويقولون اآلن إم مل يقض عليهم ائياً، . املتدين يف تلك البلدان ويف بالدنا قضت على داعش وأتها
ضرب العقرب باحلذاء وسحقها » ب عدنا لَهاِان عادِت العقر«ال بأس ليأتوا ثانية ولتعاد الكرة ثانية 

إذن، لقد ). ٨(وقال إذا جاءت مرة أخرى فإن هذا احلذاء ال يزال بيدي وسأضرا مرة أخرى 
رئيس الواليات املتحدة األمريكية احلايل قال إم أنفقوا يف هذه . خسروا وتضرروا مهما أنفقوا

لذي حصلوا عليه من هذه املنطقة اآلن؟ ما الذي املنطقة سبعة ترليونات من الدوالرات فما ا
وسيكون األمر . حصدوه؟ وماذا ميلكون؟ كلما ينفقون وخيصصون األموال أكثر كلما خيسرون أكثر

  .كذلك بعد اآلن أيضاً بتوفيق من اهللا
تصوروا أنه إذا . وقد فشلوا وأخفقوا حلد اآلن يف سياسة الضغوط القصوى اليت اعتمدا أمريكا

ست ضغوط قصوى على إيران يف ااالت االقتصادية ـ االقتصادية غالباً ـ وبعض القضايا مور
اجلانبية األخرى فإن إيران سوف تنهار وتركع وستضطر اجلمهورية اإلسالمية إىل إبداء اللني بشكل 
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 وقد أدركوا إىل هذه الساعة بتوفيق وفضل من اهللا وحبوله وقوته بأن هذه الضغوط. من األشكال
ويف هذه الفترة األخرية من أجل أن يتظاهروا حبالة . القصوى سببت هلم املتاعب واملشاق واملشاكل

رمزية الستسالم إيران ويفرضوا على رئيس مجهورية بالدنا اللقاء، راحوا يتوسلون واستعانوا 
 إذن، إىل .بأصدقائهم األوربيني كوسطاء، وقد جاء كل هؤالء وذهبوا فلم يفلحوا إىل اية املطاف

هذه الساعة أخفقت سياسة الضغوط القصوى وانكسرت، وأقوهلا لكم على حنو القطع واليقني بأن 
  .هذه الضغوط القصوى سوف تفشل حىت النهاية

ما . لقد واصلنا دربنا بقوة واقتدار واحلمد هللا. وبالنتيجة هذا هو وضعنا على صعيد املواجهة الدولية
جلمهورية اإلسالمية عن منهجها الثوري وهو ما نوصيكم باحلفاظ عليه يصرون عليه هو أن تتخلّى ا

يقولون تعالوا وكونوا بلداً عادياً، بلداً عادياً أي بلداً متطابقاً مع آليات عامل اهليمنة ونظام . ومواصلته
هيمن نظام اهليمنة معناه أن ينقسم العامل كله إىل م. اهليمنة، وقد شرحت مراراً ماهية نظام اهليمنة

. الوضع اآلن هكذا بالتايل، فبعض الدول مهيمنة وبعضها اآلخر خاضعة للهيمنة. وخاضع للهيمنة
وليس بالضرورة أن يكون كل اخلاضعني للهيمنة خدماً لكنهم خاضعون للهيمنة ومستسلمون هلا، 

ام اهليمنة هذا هو نظ. فإذا قيل هلم يف حني من األحيان افعلوا هذا الشيء جيب أن يفعلوه وسيفعلوه
يقولون إن اجلمهورية اإلسالمية جيب أن تدخل يف هذا النظام فتكون هي أيضاً خاضعة . احلايل

وقد عملت اجلمهورية اإلسالمية منذ الساعة األوىل لوالدا وتأسيسها ضد نظام اهليمنة . هليمنتهم
رض تقسيم العامل إىل إننا نعارض نظام اهليمنة، ونعا. هذا، فكيف ميكنها أن تتخلى عن هذا الشيء

هذا شيء نتصدى له ونواجهه وال نرضخ إطالقاً ملا يفرضونه، وقد استطعنا . مهيمن وخاضع للهيمنة
حلد اآلن حتقيق الكثري من التقدم يف هذا املسار، وأن نكسب الكثري من الناس يف العامل والكثري من 

 العامل إىل هذا املسار الذي نسري فيه، الرأي العام والكثري من املثقفني ومن اجلماعات الشعبية يف
 .وسوف نواصل هذا الدرب بالتأكيد، درب الرتعة الثورية وطريق املواجهة والتصدي لنظام اهليمنة

إننا سوف نواصل تقليص . وهناك موضوع آخر ال بأس أن تقال عنه كلمة هو القضية النووية
تقليص، وينبغي مواصلة هذا التقليص بكل جد التزاماتنا يف االتفاق النووي، وجيب أن نواصل هذا ال

ومسؤولية ذلك تقع على عاتق منظمة الطاقة الذرية، فعليها أن تنفذ تقليل وتقليص . واهتمام
االلتزامات الذي أعلنت عنه حكومة اجلمهورية اإلسالمية بشكل دقيق وكامل وشامل، وال بد من 

وبة وسنصل يقيناً إىل النتيجة املطلوبة إن شاء اهللا استمرار هذا املنحى إىل أن نصل إىل النتيجة املطل
  .وبفضل من اهللا



 

 ١١ 

يف خصوص حاالت العداء اليت متارس ضد البالد على الصعيد االقتصادي حبثنا عن العالج يف التطلّع 
وميكنكم أن تالحظوا . قدراتنا الداخلية جيدة جداً. للقدرات الداخلية وعثرنا عليه، هذا هو العالج

 سيكون كذا وكذا، لكن مسؤويل البالد أنفسهم ٩٨آلن، وسبق أن مخّن البعض بأن عام األمور ا
طبعاً أوضاع .  بأن النمو االقتصادي مثالً قد ازداد اآلن بشكل نسيب٩٨يشريون اآلن خبصوص عام 

الشعب صعبة واملعيشة صعبة، ولكن إذا ساروا يف حركة قوية ومنطقية ودؤوبة وجهادية فإن ذلك 
  .أثرياته يقيناً يف حياة الناس ومعيشتهم تدرجيياً ومبرور الزمنسيترك ت

مثة هنا نقطة مهمة هي أن هذا احلظر ـ وهو يف الغالب حظر بيع النفط وهذه الضغوط القصوى 
بدورها ختتص غالباً بالنفط ـ ميثل بال شك مشكلة للبالد لكنه مشكلة قصرية األمد، وهناك منفعة 

قبل أيام أعلن . هذه املشكلة القصرية األمد أال وهي االنقطاع عن النفططويلة األمد تستحصل من 
املسؤولون احلكوميون فقالوا إننا من التاريخ الفالين ـ يبدو أم ذكروا تارخياً ـ سوف نفصل 

إذا كنا نبيع نفطنا هكذا ونأيت . هذا خرب حسن جداً ومكسب كبري جداً. امليزانية عن النفط
بله فلن نفكر أبداً يف فصل ميزانية البالد وإنفاقات البالد وتكاليف البالد اجلارية بالدوالرات يف مقا

عندما يحلّ دون بيع النفط وعندما متنع هذه العائدات . عن النفط، لن نفكر يف هذا الشيء أبداً
الكثري من البلدان يف الوقت احلاضر . اانية عن احلكومة عندئذ سنفكر يف حل أساسي وجذري

وهم االقتصادي أفضل منا ووضعهم االقتصادي أفضل منا وليس لديهم حىت قطرة نفط واحدة من
وإمكانيات بالدنا وطاقاا أفضل من بعض هذه البلدان اليت . إذن، األمر ممكن. ميتلكوا أو يبيعوا

 وعليه فهذه الضغوط. وإذن فنحن قادرون على ذلك. أشرت إليها، بل هي أفضل بكثري من بعضها
  .اليت متارس ضدنا من ناحية تكتيكية ستكون لصاحلنا وستساعدنا من ناحية استراتيجية

وأقول يف خامتة كالمي إنين مهما نظرت هنا وهناك وكيفما حسبت ويف كل االجتاهات أرى أن 
النصر النهائي لشعب إيران يف هذه املواجهة اليت خيوضها يف ظل اجلمهورية اإلسالمية ضد عامل الظلم 

فاآليات القرآنية والوعود اإلهلية . سيكون لنا نصرنا االستراتيجي إن شاء اهللا. االستكبار والكفرو
» ولكن ليطمئن قليب«. تبشرنا ذا وكذلك جتارب هذه األعوام األربعني املاضية تشهد لنا بذلك عياناً

طمئن قليب، فإن شعب حني قال النيب إبراهيم لربه يف قضية إحياء األموات إنين آمنت ولكن لي) ٩(
إيران اليوم حني ينظر هلذه املكتسبات اليت حتققت على مدى أربعني عاماً، وهلذه الغرسة الدقيقة اليت 
شنت عليها اهلجمات من كل حدب وصوب ليقضوا عليها ومل يستطيعوا، وحتولت اآلن إىل هذا 
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 لديه ذلك االطمئنان الصرح الشامخ وهذه الشجرة ذات األوراق والثمار الكثرية، سوف حيصل
  .القليب

اللهم مبحمد وآل حممد ضاعف يوماً بعد يوم من لطفك ورمحتك وفضلك على إمام الشهداء وعلى 
شهدائنا األبرار وعلى ااهدين الذين شرعوا هذا الدرب، واجعل القلب املقدس إلمامنا املهدي 

  .املنتظر راضياً مسروراً عنا
  .بركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا و
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ممثل الويل الفقيه يف حرس (ـ يف بداية هذا اللقاء حتدث حجة اإلسالم عبد اهللا حاجي صادقي  ١
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