
 

 

  التعبئة متثل الشجرة الطيبة
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 اآلالف من التعبويني بقائد الثورة اإلسالمية يف حسينية ٢٧/١١/٢٠١٩التقى صباح يوم األربعاء 
مام اخلامنئي على األحداث اليت شهدا اجلمهورية اإلسالمية مؤخراً بأا اإلمام اخلميين حيث علّق اإل

كانت مؤامرة مدبرة أُنفقت عليها أموال طائلة لكنها أُحبطت بفضل احلراك الشعيب الذي كان دوره 
  .أهم من دور القوى األمنية واحلرس والتعبئة

 
 

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

  .األطيبني األطهرين املنتجبني، سيما بقية اهللا يف األرضني
 أعاد اهللا علينا .يا قرة عني اإليرانيني وآمال املستقبل! أرحب بكم أيها الشباب والتعبويون األعزاء

 أتقدم بالشكر إىل قائد احلرس .ء أسبوع التعبئة باخلري والربكةوعليكم وعلى األمة اإلسالمية مجعا
 أجد من املناسب أن .على التصرحيات اليت بدرت منهما" تعبئة املستضعفني"الثوري ورئيس منظمة 

يتم تدوين التحليل الذي قدمه قائد احلرس الثوري السيد سالمي كي يوضع مبتناول الشباب كونه 
 .صرح بتصرحيات جيدة جداً

يتمحور جلّ كالمي اليوم حول التعبئة، لكن أجده لزاماً علي قبل اخلوض يف هذا احلديث، أن أتقدم 
بآيات اإلجالل واإلكبار للشعب اإليراين العظيم بعد احلراك ايد الذي أطلقه يف األيام القليلة املاضية 

نا أصر على أن يدرك كل إيراينّ  لقد أثبت الشعب اإليراينّ مرة أخرى أنه شعب قوي وعظيم وأ.)٢(
 وكم - لقد شهدنا مؤامرة كبرية فائقة اخلطورة أُنفق ألجلها الكثري من األموال .هذا األمر جيداً

 يف الزمان واملكان املناسبني -  امي وبذلوا كل ما يف وسعهم كي يتسنى هلم الق- أنفقوا من أمواٍل طائلة
 استجد موضوع ارتفاع أسعار الوقود وجدوا ندما ع. بأعمال التخريب والقتل واحلرق واألذى-



 

 

 . لكن الشعب قضى على هذه احلركة.الفرصة ساحنة لتنفيذ مؤامرم، فدفعوا بعصابام إىل الساحة
بالطبع نزلت قوات الشرطة، التعبئة، احلرس الثوري وآخرون إىل الساحة وأدوا عملهم وواجبهم يف 

 ما قام به الشعب خالل األسبوع األخري كان أرقى وأهم بكثري من  إمنا.املواجهة الصعبة اليت حصلت
 أعين هنا املبادرة اليت انطلقت من زجنان وتربيز وانتقلت إىل سائر املدن واليت مسعت .أي عمٍل ميداين

أيضاً أا امتدت لتصل إىل بعض القرى حىت توجت يف النهاية ذا احلراك العظيم الذي حصل يف 
 .نييومطهران منذ 

 بالنسبة للعدو واحلديث هنا ليس عن هؤالء الصغار احلقراء ضعاف النفوس، بل عن العدو أما
 أولئك القابعون خلف شاشات وسائل .األساسي أي قوى االستكبار العاملي والصهيونية العاملية

 ون ويتلقاإلعالم السياسية وهم يراقبون العامل، يدركون معىن هذا التحرك العظيم للشعب اإليراين
 إنين أشكر اهللا وأمحده وأتقدم بشكري الذي .الصفعة اليت ستجربهم على االنسحاب والتقهقر أمامه

 .ال قيمة له إىل الشعب اإليراين، فاهللا تعاىل هو الذي سيشكر هذا التحرك الشعيب العظيم
مية مل يكن هلا نظري يف  اإلسالةاجلمهورييف " تعبئة املستضعفني" خيص التعبئة أقول أوالً أن منظمة فيما

 ال شيء فيها مستورد من أي مكان يف العامل وال حىت .العامل وعندما جرى تأسيسها كانت حالة فريدة
 إىل فكر الثورة -   بشكل مطلٍق– استند هذا التيار يف انطالقته .أي جزء صغري، ال شيء مطلقاً

امنا اخلميين العظيم حىت حتققت هذه والفكر اإلسالمي حيث إن اهللا زرع فكرة تأسيسه يف قلب إم
 مل أشاهد . رمبا ميكن القول بأن التعبئة تجسد أكرب شبكة ثقافية، اجتماعية وعكسرية يف العامل.الظاهرة

 تقتصر هذه اخلاصية على منظمة .الضخميف أي مكان آخر شبكة مجاهريية ذا االتساع والعديد 
 لكن كيف استطاع اإلمام إجياد هذه .شبكة األكرب من نوعهايف بلدنا فقط وهي ال" تعبئة املستضعفني"

 إن اإلمام قد برع يف .الظاهرة الفريدة يف تلك املرحلة؟ بالطبع أنتم مل تقابلوه لكننا عشنا لسنوات معه
 لقد تدفقت هذه . يف اإلتيان ا من رحم األزقة يف املدنعاستحداث هذه الظاهرة الفريدة وبر

 . هذا ما فعله اإلمام.تجلية من صلب ورحم الشعب ومن داخل منازل الناساحلقيقة اجلميلة امل
 يف حادثة الثالث عشر من آبان . تأسيس التعبئة مصداقاً تاماً جلياً لكيفية تبديل التهديد إىل فرصةكان
كُشف وكر التجسس يف السفارة األمريكية وتعرض األمريكيون ]  م١٩٧٩ نوفمرب ٤ [٥٨سنة 

 مث لكالمية لقد أطلقوا التهديدات ا.رعوا بعد ذلك بإطالق التهديدات وردود األفعاللإلذالل مثّ ش
 يف تلك املرحلة مل تكن لدى الشعب . باجتاه اخلليج الفارسي- يف ديٍد عملي - حتركّت بارجام 

  فجأة تأيت.اإليراين قوات عسكرية أو قدرات دفاعية أو صواريخ أو طائرات تعمل بالشكل املناسب



 

 

 هنا أصدر اإلمام اخلميين اضحاً؟ أليس هذا ديداً و.الواليات املتحدة بكل قوا لتواجهه مهددة إياه
أي قبل مضي شهر على حادثة السفارة ] م١٩٧٩ نوفمرب ٢٦ [٥٨بتاريخ اخلامس من آذر 

ة أمام ديد  بالتايل جرى تأسيس هذا التيار العظيم واستعراض القو.األمريكية، أمراً بتأسيس التعبئة
 نوفمرب ٤ [٥٨ آبان سنة منالواليات املتحدة بعد أقل من شهر على أحداث الثالث عشر 

 يف ذلك الوقت إذا ما . إذاً التعبئة قد بدلت التهديد إىل فرصة وهذه هي حقيقتها وواقعها.]م١٩٧٩
 بأن يستطيع األعداء كان التهديد سيخيف أحداً مثل اإلمام وجيعله متردداً أو يدفعه إىل وضع احتمال

 إىل تأسيس التعبئة، ال ندري ما كان ميكن أن حيلّ ذا رةتوجيه ضربة إىل إيران وبالتايل يثنيه عن املباد
 إذاً املنطق األساس . إن تأسيس التعبئة هو الذي حول ذلك التهديد إىل هذه الفرصة الكبرية.البلد

 نواجه ديدات كثرية وجيب أن حنوهلا .لها إىل فرصإزالة التهديدات وحتوي: الذي تتخذه التعبئة هو
 من هنا مل يعد التهديد يشكل . كلما زادت التهديدات، زادت الفرص. فرصىلمببادرات تعبوية إ

 .ديداً حقيقياً، إمنا أصبح اآلن وبربكة التعبئة يشكل فرصة بالنسبة لنا
نا سابقاً بإضافة تعريفه إىل القاموس السياسي  نقطة أساسية أشري هلا وهي أن نظام اهليمنة الذي قممثّة

 هو النظام الذي يستلم زمام األمور فيه املستبدون الذين يقسمون العامل إىل .على أنه نظام املستبدين
 النظام هو يف ذاته ا هذ.قسمني، قسم مهيمن وقسم خاضع دون وجود قسم ثالث ميثله املستقلون

 هو نقيض العدالة ألنكم تالحظون كيف ميوت الناس جوعاً .نقيض للحرية والعدالة على حٍد سواء
 مثل الواليات املتحدة وبعض الدول -  اليت متثل هذا النظام - على قارعة الطريق يف الدول الغنية 

 . يف الشتاء واحلر يف الصيفالربد يف هذه الدول ميوت املشردون يف الطرقات، ميوتون من .األوروبية
دول بيد قلّة قليلة يف حني أن البقية عليهم الكد والشقاء يف سبيل تأمني تقع أغلب ثروات هذه ال

 هناك جمموعة أخرى كما ذكرنا ممن ال يقدرون على تأمني لقمة .لقمة العيش والبقاء على قيد احلياة
 . لذا فإن هذا النظام هو نقيض العدالة. الشوارعيفالعيش وال ميلكون خياراً سوى العيش والبقاء 

 هذه األمور حتصل يف دوهلم، أما يف ما يتعلق بسائر شعوب العامل فهم ميارسون ما يقدرون عليه طبعاً
 .من ظلم دون أي رادع

 اهليمنة نقيض للحرية أيضاً، نقيض ألهم ما يف حرية الشعوب، نقيض للحرية العامة ألي دولة نظام
 عندما نتحدث عن االستقالل، فنحن . ذكرت سابقاً أن االستقالل يعين حرية الشعب.أي استقالهلا

 إم . احلريةهلذهنتحدث عن حرية الشعب، عن استطاعته القيام مبا يريد حبرية ونظام اهليمنة نقيض 
يذيقون الشعوب الويالت تارة حتت مسمى االستعمار، تارة حتت مسمى االستعمار احلديث وتارة 



 

 

م ال يتورعون عن الدخول بقوم العسكرية عند  إ.أخرى بأساليب اليوم أي أساليب احلرب الناعمة
"! جئنا ألجل النفط: "ولون يدخل األمريكيون اليوم إىل منطقة شرق الفرات يف سوريا ويق.الضرورة

جئنا ألجل "هل هذا البيت لكم؟ يدخلون إىل دولة أخرى ويتحدثون عن وجود النفط فيها قائلني
 يدخلون إىل دولة مثل العراق من دون إذا وال  أو. جياهرون ذا الكالم دون خجل."النفط

 إذاً هم . يذهبون إليهااليت فهناك لديهم قواعدهم .يكترثون لوجود احلكومة أو العاصمة العراقية
 . بالتايل إن نظام اهليمنة نقيض للعدالة واحلرية على حد سواء.يهينون رمسياً حرية واستقالل الشعوب

 ال يضمر اإلسالم شيئاً من كالمه، فهو . واحلرية وجياهر بذلك دون جماملة اإلسالم راية العدالةيرفع
 يف بدايات الثورة عندما كان األمريكيون .يواجه وبشكل صريح وواضح الظلم وانعدام العدالة

 يف .يواجهوا وكنا نرزح حتت نري العقوبات وسائر املشاكل، دخل اإلحتاد السوفيييت إىل أفغانستان
ملاذا دخلتم إىل " استدعى اإلمام اخلميين سفري االحتاد السوفيييت على ما أذكر وسأله اليوم نفسه
أنتم يف مواجهة مع "؟ يومها كان اجلميع حيذروننا من الدخول يف هذه املواجهة قائلني "أفغانستان

 .ذا الكالم لكن اإلمام مل يقبل ."ييتالواليات املتحدة، ال تقحموا أنفسكم مبواجهة مع االحتاد السوفي
يف تلك الفترة كنت رئيساً للجمهورية، وشاركنا يف اجتماعات لبعض احملافل العاملية حيث كان حيضر 

 لكننا كنا نوجه الضربات هلما معاً دون أي .األمريكيون واالحتاد السوفييت ويقفان كل مبواجهة اآلخر
تغنون باإلسالم فيما هم مستعدون  هناك من ي. األصيلاإلسالم هكذا يكون اإلسالم، هكذا هو .حتفظ

للخضوع أمام استكبار معسكر الرأمسالية أو االشتراكية يف العامل والذي كان موجوداً ذات يوم، 
 فاإلسالم هو النقيض الصريح لنظام اهليمنة، بالتايل هو يناصر العدالة .هؤالء بعيدون عن اإلسالم

 .واحلرية
واجهة عسكرية لعدة أسباب وهي أفضل بطبيعة  مواجهة حتصل بشكل قسري وهي ليست مهناك
 – توجد أنواع أخرى من املواجهات غري العسكرية ويقتضي واقع األمر أن تقع املواجهة .احلال

 باختالف شكله ومكانه - من املهم اإلشارة إىل أن اإلسالم . يف مكان ما يف العامل–بشكل حتمي  - 
 عندما يتجلّى اإلسالم بشكل نظام سياسي أو . ذكرا يف مواجهة نظام اهليمنة لألسباب اليتعسيق

حكومة أو سلطة شعب، وعندما يكون هلذا النظام حكومة وجيشاً وقوات مسلحة وطاقات علمية 
 كن ال مي.وجامعية كما هو احلال يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، يزداد منسوب العداء له بشدة

 فاجلمهورية .ب إسالمي يف دولة ما، وعدائه للجمهورية اإلسالميةاملقارنة بني عداء نظام اهليمنة حلز
 ميتلك .اإلسالمية متثل نظاماً سياسياً مستقراً ثابتاً له حضور وازن يضم كل أجهزة الدولة ومؤسساا



 

 

 كما ويتوىل إدارة شؤون إثنني العامل،هذا النظام القدرة على التعبري والتأثري والنفوذ يف أي مكان يف 
 إن من يغفل هذه احلقيقة سيخطئ . من هنا يزداد منسوب العداء له بشكل كبري.مثانني مليون نسمةو

 مواجهة النظام -  بكل وجوده وخبثه وقوته - يريد نظام اهليمنة .يف النهاية باختيار جه السياسي
ة بذلت كل ما  الواليات املتحدة ومعها نظام اهليمنأن ذكرت عدة مرات .اإلسالمي، وهذا هو قراره

بوسعها ملواجهة إيران والشعب اإليراين ونظام اجلمهورية اإلسالمية وإن كان هناك شيء مل يفعلوه 
 لقد فعلوا كل ما ميكنهم يف .فالسبب هو عدم قدرم على ذلك أو لوجود أسباب حتول دون ذلك

 الشجرة العظيمة  نتيجة أعماهلم اليوم، حيث إن هذهاهدونإطار عدائهم هلذا النظام لكنكم تش
الطيبة والطوباوية أصبحت تزداد قوة يوماً بعد يوم وهذا الصرح املنيع أصبح يزداد منعةً وثباتاً أمام 

قوات املقاومة، تيار املقاومة، جبهه " عندما نقول . هنا تكتسب مفردة املقاومة معناها.األعداء
 نتحدث عن هذا التيار العظيم ."الماإلس" عنه، نتحدث عن حقيقة تسمى نتحدثفهذا ما " املقاومة

 لكنه .الذي رفع رأسه عالياً يف التاريخ املعاصر علماً بأنه مل يكن موجوداً قبل مائة أو مخيسن عاماً
 فعل إم يريدون .اليوم موجود ويقبض بإحكام على رقبة نظام اهليمنة ويبادر من أجل احلرية والعدالة

واليت تشري إىل ) ٣(؛»فَِلذِّْلك فَادع واستِقم«ه وهنا تأيت اآلية كل ما باستطاعتهم لثنيه عما يقوم ب
 . هذا هو معىن املقاومة.لزوم الدعوة واالستقامة على حٍد سواء

 من هم املستضعفون؟ ."قوات مقاومة تعبئة املستضعفني" يعين اسم مؤسسة التعبئة يف بلدنا؟ ماذا
 كما - على األشخاص األدىن مرتبة أو بتعبري آخر تفسر كلمة املستضعفني بشكل خاطئ حيث تطلق 

 .فني لكن هذا ليس تعريف القرآن للمستضع. الفئات األكثر تضرراً-شاع خالل السنوات األخرية 
» ونريد اَن نمن على الَّذين استضِعفوا ِفي االَرِض ونجعلَهم اَِئمةً ونجـعلَهم الوِرثني«: فالقرآن يقول

:  هذا هو معناها الدقيق.كلمة املستضعفني تشري إىل األئمة والقادة املستقبليني حكماً للبشرية .)٤(
 املستضعف ."تعبئة املستضعفني" هذه هي .األشخاص الذين سريثون األرض وكل ما هو موجود عليها

 .هو من سيصبح يف املستقبل حكماً خليفةً اهللا على األرض وإمام وقائد البشرية
 إنين أؤكد وأصر على .ن املفترض أن تكون هناك مقاومة وال بد هلذه املقاومة من بنية معنوية مإذاً

إذا أردمت أن تقاوموا، جيب أن يكون لديكم بنية للمقاومة والبنية املعنوية هنا أهم من البنية : هذا األمر
 يف . وما يشبهها من إمكانياتلصواريخ فالبنية املادية ختتصر باملدافع والدبابات وا.املادية والعسكرية

 .حني أن البنية املعنوية تتمثل باحلقائق الكامنة يف قلوبكم ونفوسكم واليت تؤثر على ماهية حترككم
 إمنا من هو الشاب .تأكيدي هنا على الشباب وتالحظون أنين غالباً ما أعقد اآلمال عليهم للمستقبل



 

 

 حنو احلضارة اإلسالمية احلديثة؟ أي نوع من البالدالذي ميكنه أن يشكل قوة الدفع للنهوض ب
 يتحلى هذا الشاب بالدافع واإلميان والعقل وتقديره .الشباب هو؟ هنا تتجلى مفردة البنية املعنوية

، هو يتكل على اهللا ويثق بنفسه، هو النقيض للنموذج واإلبداع هذا الشاب هو أهلٌ للعمل .إلمكاناته
 النموذج الذي يرصدونه هو منوذج الشاب املتجرد من الدوافع واإلميان .الذي يرصده العدو لشبابنا

واألمل، الشاب الكسول املنجر وراء شهواته الذي يقتصر عمله على التذمر والشاب سهل االنسكار 
 ما يريدونه . هذا هو اهلدف من األعمال اليت يستهدفون شبابنا ا.الغارق يف آفة املخدرات والتعاطي

 . ملا حنتاجه حننماًنقيض متا
 جيب أن يتمتع . هذا ما نأمله وهكذا جيب أن يكون شبابنا. التعبوي ميثل النموذج األولالشاب

هؤالء الشباب بالدافع، اإلميان، التوكل على اهللا والثقة بالنفس وجيب أن يكونوا أهل العمل واإلبداع 
 التعبئة مؤسسةاهللا واحلديث هنا عن  لدينا مؤسسة مثل هذه حبمد .ويقدروا شبام ونعمة وجودهم

 .املنتشرة يف كل بلدنا وأنا سأشري الحقاً إىل مدى انتشارها حىت يعرف الناس ما الذي أحتدث عنه
 ستواجه املزيد من عداء أعداء البشرية - حتظى ذا االنتشار - تعلمون أن أي مؤسسة كبرية 

 من باقي مؤسسات البالد ثرة وجبهة االستكبار أك حتظى التعبئة بعداء نظام اهليمن.والعدالة واحلرية
 وال يقتصر هذا العداء على إيران فقط، بل إنه .وهي األوىل بني سائر املؤسسات يف كسب هذا العداء

 حيظى احلشد الشعيب يف العراق وحزب اهللا يف لبنان ذا .يشمل أي منوذج شبيه مبؤسسة التعبئة
 وال يقتصر أيضاً . املندفعة املؤمنة باهللالشبابيةن النماذج الشعبية، ااملستوى من العداء وهم الذين ميثلو

عداء قوى االستكبار على مؤسسة التعبئة يف بلدنا وهم كما ذكرنا يعادوا أكثر من غريها، بل هم 
 ما السبب يف عدائهم للشعب؟ تكشف املسريات اليت حصلت خالل .يعادون كل الشعب اإليراين

 حيصل العداء ألن أبناء الشعب يتهافتون بأجسادهم إىل الساحات رد أن .ا السبباأليام األخرية هذ
 كان األسبوع املاضي مبثابة تتويٍج لعظمة .يستشعروا نشاطاً ميدانياً للعدو وهو ما حصل بالفعل

 إن كل من يدور يف فلك نظام .الشعب اإليراين وهذا األمر يستجلب العداء له، فيعادونه بالفعل
 . الشعب اإليراينّ أيضاًيعاديمنة وقوى االستكبار، اهلي

 أقول لكم إن انتصار الشعب اإليراين والتعبئة . هلذا العداء وأنّ االنتصار حتميتأثري املؤكد أن ال لكن
 ينصركم اُهللا فَال إن«:  يقول اهللا تعاىل يف حمكم كتابه.وهذا التيار الثوري العظيم يف إيران مؤكد

 لكن كيف تكون نصرة اهللا؟ .مأي أن ال أحد سيغلبكم حبال كان اهللا هو ناصرك) ٥ (»غاِلب لَكم
 إذا نصرمت دين اهللا واملسري إىل اهللا والتوجه واملنطق اإلهلي، فاهللا .)٦(»    تنصروا اَهللا ينصركمإن«



 

 

ف اإلهلية  يسعى هذا التيار الثوري العظيم إىل حتقيق األهدا.سينصركم بدوره وهو ما جيري اليوم
 هذا هو السبيل والطريق لنصرة اهللا . اإلهلية يف بلدنالشريعةوتأسيس جمتمع إسالمي إىل جانب تطبيق ا

أي أنّ أحداً لن يتمكن من ) ٧(» فَال غاِلب لَكم «.وعندما تنصرون اهللا، سيمن بنصره عليكم
 .هزميتكم

باجلهاد يف ساحات الدفاع الصلب وهو ما  أحدمها يتجسد . التنبه إىل أن للتعبئة جتلّيني اثننيينبغى
 إن معجزة التعبئة قد جتلت بوضوح خالل فترة الدفاع املقدس يف .تتلقون ألجله التدريبات العسكرية

 يف ساحات عبئة كانت كل قطعنا العسكرية تعقد آماالً على مشاركة شباب الت.حرب الثمان سنوات
 ساحات الدفاع العسكري يف مناسبات عديدة  بعد احلرب أيضاً حضر هؤالء الشباب يف.القتال

 تتواجد التعبئة يف . كما وأم حضروا يف ساحات احلرب الناعمة.وخالل أحداث عاشتها البالد
 مثلما الثقايف،ساحات احلرب الناعمة أي ساحات العلم وتقدمي اخلدمة واإلعمار والتبليغ الديين و

 .تواجد وتنشط يف هذه الساحاتتتواجد يف ساحات احلرب العسكرية، وجيب أن ت
 كل هذه الوجوه إىل التعبئة بدءاً من حسني فهميده، نام حممدي، حمسن حججي وإبراهيم تنتمي

 عندما تتمعنون فيهم ستالحظون وجود اختالٍف يف املستوى .هادي مروراً بشهداء الربنامج النووي
 أيضاً ون شهداء الربنامج النووي تعبوي.االجتماعي بينهم، لكن داخل التعبئة هم يف نفس املستوى

امسه تعبوي شهداء احلرس الثوري مثل الشهيد باكري وزين الدين وحسني خرازي .وكل من ذكرت 
 . الشهيد صياد شريازي كان من اجليش لكنه تعبوي وكذلك الشهيد بابائي.وغريهم تعبويون أيضاً

 أيضاً كانوا داءيين وكاظمي وأمثاهلم من الشه مشران وآو.فالتحرك والتوجه والرتعة كانت تعبوية
 كاظمي أشتياين مكتشف اخلاليا اجلذعية هو تعبوي يف بلدنا بقدر حسني خرازي وحسني .تعبويني
 جتسد التعبئة هذه الساحة الكبرية ذات املدى الواسع . مجيعهم تعبويون وهكذا تكون التعبئة.فهميده

 .عروفةاملئات غريها من األمساء املاليت تضم كل هذه الشخصيات التعبوية و
 حيتاج الشباب يف أي مكان .أريد القول بأن هؤالء ميثلون القدوة والنموذج الذي حيتذى به! أعزائي

 ال يكفي تأليف الكتب . أحيوا هذه القدوة وضعوها نصب أعينكم.إىل القدوة، وهؤالء هم قدوم
 إجياد كننا هم القدوة األفضل ومي. أمور حياتكم اجعلوهم قدوتكم يف خمتلف.والسير الذاتية عنهم

 .جيب أن تظهر مناذج مشاة يف التعبئة كل يوم!  فلتعيدوا إحياءها.هذه النماذج يف صفوف التعبئة
تؤيت «والشجرة الطيبة هي تلك اليت ) ٨(بأن التعبئة متثل الشجرة الطيبة ] اخلميين[قال اإلمام 

ـُلَها كلَّ حٍني ِبِاذِن ر  . واألزمنةوقاتأي أا تثمر يف كل األ) ٩(» بهـااُك



 

 

 سأقدم عدة توصيات وخاصة بعد مضي أربعني عاماً على انطالق التعبئة حيث حان الوقت اآلن
 هنا ينبغي أن تركّزوا قدر اإلمكان على التجارب خالل هذه األربعني .لإلفادة من التجارب واخلربات

بكتابة عدة توصيات وحبمد هللا إن األعزاء واملسؤولني املوقرين يف  قمت .عاماً بغية االستفادة منها
 : أما توصيايت فهي كاآليت.احلرس والتعبئة على علٍم مبا جيب فعله

 أوالً بأن تكونوا على أهبة االستعداد للعمل يف كافّة ااالت اليت حتدثنا عنها، الدفاع يف أوصي
 أن تكون لدى التعبئة استراتيجيات .حلرب الناعمةساحات احلرب الصلبة، احلرب نصف الصلبة وا

وتكتيكات جاهزة للتعامل مع خمتلف األحداث اليت حتصل يف أي مكان يف البالد سواء يف جمال 
 . حاولوا أن ال تتفاجؤوا بأي حدث.الدفاع الصلب أو نصف الصلب أو يف كافة ااالت األخرى

فهي جتربة ] الثمانينيات من القرن العشرين للميالد[استفيدوا من جتربة اللجان يف عقد الستينات 
 أول ما كان . يف تلك الفترة كان للجان الثورة اإلسالمية تواجد مستمر يف خمتلف األماكن.جيدة

 طبعاً كانوا يف بدايات عملهم ومل يكن .يشاهده اجلميع عند أي حدث، هو تواجد االخوة من اللجان
مكانيات، لكنهم كانوا حاضرين دائما وهذا احلضور الدائم مهم لديهم ما لديكم اليوم من وعي وإ

 .جداً
 ينبغي الرد على العدو، لكن اإلقدام من . أوصيكم بعدم التصرف بانفعال يف احلرب الناعمةتالياً،

 . اسبقوا العدو خبطوة دائماً.منطلق الفعل وردة الفعل واإلبداع يف الفعل، أفضل من التصرف بانفعال
 العب الشطرنج احملترف ثل متاماً م.وته التالية وبادروا إىل اختاذ إجراءات وقائية إلفشاهلاتوقّعوا خط

الذي يتوقع خطوة خصمه التالية، فيقدم على حركة يقفل من خالهلا الطريق أمامه حىت ال يتسىن له 
 . اسبقوا العدو دائماً.القيام ا

 أُرِسل أبناؤها من املساجد إىل جبهات .يدة املساجد تقللوا من مستوى عالقتكم باملسجد فالتعبئة ولال
 ال . يف املساجد جرى توجيههم وإرشادهم.القتال وأعيدت اجلثامني الطاهرة للشهداء إىل املساجد

 ال جتعلوا التواجد فيه سبباً .تنقطعوا عن املسجد وحتلّوا باألخالق اإلسالمية يف تصرفاتكم داخله
 .وما إىل ذلكلإلنقسام واالختالف والشجار 

 وتتآزروا مع اموعات اليت تعمل لصاحل أهداف التعبئة لكنها ليست منظمة يف قوات لتتعاونوا
 مستوى البلد ككل إن كان يف اجلامعة أو خارجها أو يف ی حبضور علی هناك جمموعات حتظ.املقاومة

 وتآزروا معها  تعاونواها،یأي مكان آخر وتعمل لصاحل أهداف التعبئة لكنها ليست منظمة ف
 .وواكبوها



 

 

 فالتعبئة تقدم الكثري من اخلدمات العظيمة . الناس على ما قدمته وتقدمه التعبئة من خدماتأطِلعوا
لكن أغلب الناس ال يطّلعون عليها وعندما تقدم خدماا يف منطقة ما، ال يعرف سوى أبناء املنطقة 

طات التعبئة، وليست مؤسسة التعبئة من  لقد أرسلوا إيلّ بعض اإلحصائيات عن نشا.ذا األمر
تشكيل أحد عشر ألف نواة موعات : أرسلتها، بل أطراف أخرى وهي إحصائيات مثرية لإلهتمام

جهادية ذات نشاط جغرايفّ تأخذ على عاتقها مسؤولية إجناز أربعني ألف مشروع خدمايت وقد مت إجناز 
 جمموعة جهادية فتأسيس أحد عشر أل! ألرقام ما أعظم هذه ا.وتسليم نصف هذه املشاريع بالفعل

 طالب ٤٥٠٠ بدأِت التعبئة اجلامعية مؤخراً عرب .خدماتية والقيام بكل هذه اإلجراءات اخلدماتية
 هذا ما نوصي به الطالب .حبركة تتمحور حول حتديد املشاكل ولعب دور ريادي ختصصي يف حلها

 وتقوم به التعبئة دأتهصياتنا املستمرة وهو ما ب يندرج هذا العمل املهم والعظيم ضمن تو.دائماً
 إضافة إىل ذلك جرى استحداث اثين عشر ألف صندوٍق للقرض احلسن يف خمتلف األماكن .اجلامعية

 .وأرجح أن يكون العدد أكرب حسبما يتبادر إىل ذهين، لكن هذا هو العدد الذي تبلّغت به
أعلى املراتب يف مهرجان مالك األشتر وهذا مدعاة  مؤسسة تعبئة العشائر والتعبئة النسائية حصدت

 أي منذ عدة أشهر -  كما ونشرت تعبئة األساتذة اجلامعيني يف الذكرى األربعني النتصار الثورة .فخر
-بعض األشخاص ه هذه الرسالة جاءت رداً على ما كتب. رسالةً حتمل توقيع تسعمائة استاٍذ جامعي 

 إذاً حضر تسعمائة أستاٍذ جامعي يف الساحة ونشروا رسالة .من االياراليائسني الذين يواجهون حالةً 
 ميثّل هذا التصرف احلضور يف امليدان يف .تفصيلية استداللية عظيمة مقابل ما كتبه أولئك اليائسون

حيث يتقرب املعنيون " مكاتب اخلدمات "اط تقيم التعبئة الوزارية يف صالة اجلمعة نش.الوقت املناسب
 تأخذ التعبئة الزراعية على عاتقها مسؤولية إنتاج مخسٍة .خالله إىل الناس وجييبون على أسئلتهممن 

 .من احملاصيل الزراعية الرئيسية بالتعاون مع ثالثني ألف مهندٍس زراعي والحظوا كم هذا الرقم كبري
نت هذه أمثلة على  كا. الذرة وغريها من احملاصيل الرئيسيةشعري،إم ينتجون حماصيل القمح، ال

 – بشكل مبتكٍر - إجنازات التعبئة اليت على املسؤولني املوقرين يف هذه املؤسسة أن يقوموا بعرضها 
أمام الرأي العام حىت يعرف الناس أن التعبئة تقدم كل هذه اخلدمات إىل جانب ما تقوم به من حفٍظ 

ق والتدمري والقضاء على األموال العامة  املخربني املوكل إليهم مهمة التخريب واحلرهةلألمن يف مواج
 يف هذا اإلطار يرتل أبناء هذه .واخلاصة وختريب منازل الناس إىل جانب غريها من املمارسات السيئة

املؤسسة إىل الساحات جنباً إىل جنب مع قوات الشرطة وسائر األجهزة املعنية من أجل تقدمي اخلدمة 
 .غي أن يعرفها شعبنا العزيز هذه أمور مهمة بنب.والدفاع عن األمن



 

 

 أيضاً بأن تكون التعبئة سريعة املبادرة إىل جانب انتشارها الكبري وأن ال تكون أسريةً للقيود أوصي
اإلدارية الشائعة ألن الكثري من األعمال والبريوقراطية اإلدارية تشلّ حركة القوى البشرية يف أي 

  .مؤسسة، فال تدعوا هذا األمر حيصل مع التعبئة
 ال تغفلوا هذا . أريد منكم أن تعلموا بأنّ التعبئة معرضة وبشدٍة ملؤامرات واختراقات العدوأخرياً
 يسعى العدو بكلّ قوته للتآمر عليها واختراق صفوفها كي يشغلها مبشاكل داخلية نظراً .األمر

 وبعون اهللا العظيمر  لكن اعلموا أن هذا التيا.لألسباب اليت ذكرا واليت تبين أمهية هذه املؤسسة
 .سينتصر على اجلميع يف املواجهة اليت خيوضها

 .الكبري الذي زرع هذه الشجرة الطيبة والغرسة املباركة] اخلميين[ اهللا ورضوانه على اإلمام رمحة
رمحة اهللا على شهداء هذا النهج، على مدراء التعبئة الذين بذلوا جمهوداً ألجل هذه املؤسسة طوال 

 . أسبوع ويوم التعبئةم وفّقكم اهللا مجيعاً وبارك لك.ت ورمحة اهللا على كل املنتمني إليهاهذه السنوا
 ـــــــــــــــــ

والعميد ) القائد العام حلرس الثورة اإلسالمية(يف بداية هذا اللقاء حتدث اللواء حسني سالمي   ـ١
  .(رئيس منظمة تعبئة املستضعفني(غالم رضا سليماين 

ت التلقائية العفوية للشعب يف مدن خمتلفة من البالد إلدانة أعمال الشغب اليت التظاهرا ـ ٢
  .حصلت يف األيام األخرية

  . ١٥سورة الشورى، شطر من اآلية  ـ ٣
 . ٥سورة القصص، اآلية  ـ ٤
  . ١٦٠سورة آل عمران، شطر من اآلية ـ  ٥
  . ٧سورة حممد، شطر من اآلية  ـ ٦ 
  . ١٦٠ر من اآلية سورة آل عمران، شطـ  ٧ 
  . ٩٤ ، ص ٢١صحيفة اإلمام اخلميين، ج ـ  ٨ 
 . ٢٥سورة إبراهيم، شطر من اآلية ـ  ٩ 


