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  الشاب الفدائيدور 

  ذكرى عمليات فتح المبين: المناسبة

  حشد غفير من أبناء الشعب : الحظور

  محافظة خوزستان/دشت عباس: المكان

  .م٣١/٠٣/٢٠١٠.  ق١٥/٤/١٤٣١.  ش١١/١/١٣٨٩: الزمان

 ٤٣٢١� �

نبينـا أبـي القاسـم      والسالم على سـيدنا     والصالة  والحمد هللا رب العالمين     
 األطيبـين األطهـرين المنتجبـين الهـداة المهـديين           على آله والمصطفى محمد   

  .المعصومين سيما بقية اهللا في األرضين

بين حـشدكم أيهـا اإلخـوة       والغاية من الحضور في هذا المكان التاريخي        
الشهداء واألخوات األعزاء هي بالدرجة األولى أداء االحترام ألرواح المقاتلين          و

حـركتهم العظيمـة    وتـضحياتهم   وم  األبرار الذين شهدت هذه األرض بطـوالته      
  .الدفاع المقدسوخالل أيام الحرب المفروضة 

التقدير ألهالي خوزسـتان األعـزاء،      وهي في الدرجة الثانية تقديم الشكر       و
 مرفـوعي الـرأس فـي هـذه         االمتحـان األخوات الذين خرجوا مـن      واإلخوة  و
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إليرانـي  أعداء الـشعب ا   . أصعب الظروف وفي أشد األزمنة حساسية     والمنطقة،  
كانوا يظنون بأهالي خوزستان األعزاء شيئاً آخر، لكن ما حدث كان شيئاً مختلفاً             

الصف األول من المقاتلين المناضلين األبطال تشكل مـن         . ظنوهوعما تصوروه   
أهالي خوزسـتان األعـزاء،     .. هذه المنطقة وشباب مضحين هم أبناء هذا التراب       

ع المقدس بعض القرى التـي رزحـت       زرت خالل فترة الدفا   . رجالهمونساؤهم  
. معنويـاتهم وشاهدت عن كثب وضع األهـالي فيهـا         والبعثي   و العد انتحت نير 

 الـذي   -باإلسـالم   وبالشعب المجاهـد البطـل      وكان التحامهم بإيران اإلسالمية     
البعثي زعزعت هـذه األواصـر       و بحيث لم يستطع العد    -رفعت رايته في إيران     

إذن، حضورنا في هذه المنطقـة  . لمشتركات اللغوية اوالوطيدة بوساوس القومية    
ــ ــشكر    وه ــديم ال ــة لتق ــن ناحي ــزاء  وم ــتان األع ــالي خوزس ــدير أله   .التق

تقديم الشكر لكم أيها المسافرون الذين جئتم مـن منـاطق            والجانب الثالث ه  و
قلوبكم ارتبـاطكم   وأثبتم بخطواتكم   وقريبة من البالد إلى هذه النواحي،       وبعيدة  

األبطـال الـذين شـهدت هـذه المنطقـة          والرجـال   وئك الـشباب    الروحي بأول 
في سـائر   و أ - منطقة عمليات الفتح المبين      -تضحياتهم، سواء في هذه المنطقة      

في المناطق الحربية بالمحافظات األخرى كمحافظة إيـالم،        ومناطق خوزستان، أ  
حـسن  لقد سار أبناء البلد منذ سنوات على هذه السنة ال         . كردستانوكرمانشاه،  و

يزورونها خصوصاً في مثل هـذه      وأخذوا يأتون إلى هذه المناطق سنوياً       وجداً،  
  .هذه المناطق مزار. األيام من بداية السنة

أغلبكم لم تكونوا في تلك األيـام       وأيها الشباب األعزاء، يا أبنائي األعزاء،       
هـذه  ولقد كان هـذا الـسهل الجميـل         . لم تشهدوا تلك األيام الصعبة المريرة     و
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أوجـد  . هذه األرض الخصبة ذات يوم تحت أقـدام أعـدائكم         ولمناظر الخالبة   ا
لكـم، جحيمـاً يجعـل      وجنود النظام البعثي في هذه األرض التي هي أرضـكم           

المرء يأسف من نواح مختلفة، فمن ناحية كيف حولـوا هـذه األرض الجميلـة               
قبـل  و في أيـام محنـة الحـرب   . جحيموهذه الطبيعة الخالبة إلى كتلة من نار      و

عمليات الفتح المبين، شاهدت هذه المنطقة الشمالية المطلة على هـذا الـسهل،             
ال أنسى منظر قوات األعداء التي توزعت فـي         وهي منظر ساحر جميل واسع،      و

تـرابكم  وكـانوا يقرعـون أرضـكم       . هذه األرض الواسعة على شكل عدة ألوية      
ـ       . يهينون الشعب اإليراني  وبأحذيتهم   م هـؤالء الـشباب     الـذي أنقـذ بلـدكم ه

المقاتلون المضحون الذين ال   والحرس  والجيش  والتعبئة  . المجاهدون المضحون 
الـبعض مـنهم قـد    ويزال من بقي منهم متواجداً في منـاطق الـبالد المختلفـة،             

  .)١(﴾وما بدلُوا تَبِديالًِمنْهم من ينتَِظر وفَِمنْهم من قَضَى نَحبه ﴿استشهد 

يـا  وفي هذه الصحراء    و الشباب الحاضرون في هذا االجتماع       أعزائي، أيها 
جميع شباب البالد، اعلموا أن جيل الشباب في فترة الدفاع المقـدس اسـتطاع               

كـان  . عزيمته الراسخة إنقاذ البالد من أيدي األعداء      وإرادته  وفطنته  وبتضحياته  
وإذالل هدف أعداء نظام الجمهورية اإلسالمية فصل جزء من الوطن اإلسـالمي            

أرادوا . جبروتهم على شعب إيران   وأرادوا فرض قهرهم    . الشعب اإليراني بذلك  
من الذي لم يسمح بذلك؟     . أعراضهوأمواله  والتسلط على أرواحه    وإذالل شعبنا   

الـذي   وذلك اإليمان القوي هوتلك العزيمة الراسخة، والشاب المقاتل الفدائي،  

                                                 
  .٢٣ سورة األحزاب، اآلية )١(
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االتحـاد  وريكا كانت تساعد عدونا،     أم.. عدته الضخمة وبعدده   ووقف أمام العد  
البلدان األوربية التي تتـشدق اليـوم بحقـوق         والسوفيتي يومذاك كان يساعده،     

يحـرق األرض  ويـدمر  والخبيث ليقتـل   واإلنسان كانت تساعد يومها ذلك العد     
كان يفعل ذلك دون وازع، بيد أن شبابكم، أي شباب هذا الشعب لـم              و. أهلهاو

هـذه المنطقـة    و هذا، في هذا الـسهل الواسـع         »دشت عباس «في  . يسمح بذلك 
هزمـوهم  وانتصروا على األعـداء     والكبيرة، تقدم الشباب بأرواحهم إلى الساحة       

تدخلت و أسهمتوأحبطوا المؤامرة التي شاركت     وأذلوهم بعزيمتهم الراسخة    و
  .سعت إلى تنفيذهاوفيها كل القوى االستكبارية 

الحال دومـاً، عـزيمتكم      واب األعزاء، هكذا ه   أيها الشب : أريد أن أقول لكم   
شـجاعتكم بوسـعها دومـاً      وحسمكم  وصمودكم  وبصيرتكم  ووعيكم  والراسخة  

هكـذا  و. أقويـاء وفرض الهزيمة على كل األعداء مهما كانوا في ظاهرهم كباراً           
إذا أراد الشعب اإليراني أن يبلغ      . كذلك سيكون يوم غد   و. الحال اليوم أيضاً   وه

 -سوف يبلغـه إن شـاء اهللا        ويريد ذلك    وهو –اآلخرة  ودة في الدنيا    ذروة السعا 
العزيمـة الراسـخة،   والتدبير، والبصيرة، وفالطريق إلى ذلك عبارة عن الشجاعة،    

. كل هذا يعتمد على اإليمـان اإلسـالمي       والرجال،  واإلرادة القوية عند النساء     و
ـ   الهمة الراسخة لـدى جنو    والشيء الذي يضمن هذه العزيمة       إيمـانهم   ودنـا ه

إذا . المسؤولية اإلنسانية مقابل اهللا   والقيامة،  واهللا،  وكانوا مؤمنين بالدين،    . القلبي
في أي مجتمع فسيجعله منيعـاً قويـاً يـستطيع          وتوفّر هذا اإليمان في أي شعب       

  .المقاومة
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األخوات األعزاء، نحن اليوم متقدمون على ما كنا عليـه فـي            وأيها اإلخوة   
نحـن أقـوى بكثيـر،      .. الدفاع المقدس بدرجات كثيرة   ولمفروضة  أيام الحرب ا  

قـد  ونحن اليوم أقـدر،    . نفوذ الشعب اإليراني في العالم اإلسالمي أوسع بكثير       و
المؤامرات ضـدنا فـي الوقـت    وأحرز شعب إيران هذا االقتدار بفضل صموده،  

اء، الراهن أيضاً كثيرة، بيد أن شعب إيران بصموده يـستهزئ بمـؤامرات األعـد             
  .يسير في طريقه بثباتو

 -أن ال ينسى الشعب اإليراني هذه المرحلة التاريخية الحـساسة            والمهم ه 
الزاخـرة أيـضاً    ويبقى يتذكر األعوام المليئة بالمحن      و -مرحلة الدفاع المقدس    

إبـداء  وهذه الزيارات   . الحرب المفروضة وبالمفاخر خالل فترة الدفاع المقدس      
مراسم الذكريات تساعد على بقاء هذه الذكريات حية فـي     إقامة  والود والمحبة   

 التـي انطلقـت   »السائرون إلى النور«إنني مرتاح جداً لحركة   . األذهانوالخواطر  
اعتبرهـا حركـة    والحمـد هللا،    وتتصاعد يوماً بعد يـوم      و وهي تنم ومنذ سنوات   

أنـتم  . اعتقد أن هذه المرحلة الحساسة تمثل تجربة بالنـسبة لنـا          ومباركة جداً،   
  .كنتم في ذلك اليوم لتواجدتم في هذا الميدان بعزيمة راسخة والشباب اليوم ل

الجـد  والـسياسة   ولقد أثبتم أيها الشباب بطولتكم حالياً في ميادين العلـم           
أحياناً تكون الحـرب    . لقد أثبتم صمودكم  .. البصيرةوالتضامن الوطني   والعمل  و

لقـد أثبـت   . على الصعد السياسيةالحرب والعسكرية أسهل من الحرب الفكرية   
األمنية ليس أقل مـن     وثباته في الحروب السياسية     والشعب اإليراني أن بصيرته     

الحمـد هللا شـباب جـدير ثابـت     ولذا فإن شبابنا    . صموده في الحرب العسكرية   
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العمـل  والطموح إلى الهمة المـضاعفة   وعليهم عدم االكتفاء بهذا القدر      وناضج  
على الشعب اإليراني تعويض التخلف الذي عاشـه        . كمارفعوا همم . المضاعف

إنني على ثقة راسخة    . النفوذ األجنبي والتدخل  وخالل فترات االستبداد الطويلة     
. النظير وهم نادر  وبأن شباب بلدنا العزيز اليوم ال نظير لهم على مستوى العالم أ           

اليـوم الـذي    سوف ترون أيها الشباب إن شـاء اهللا         . هذه بشارة لمستقبل البالد   و
النفـوذ الـدولي فـي      والـسياسية   والتقنية  وتكون فيه بالدكم من الناحية العلمية       

  .بشعب إيران الكبيرومستوى جدير بإيران اإلسالمية 

أرواحنـا  (نتمنى أن تشملكم إن شاء اهللا أدعية سيدنا اإلمام المهدي المنتظر     
شـهداء الحـرب   . .أن تشمل األلطاف اإللهيـة أرواح الـشهداء األعـزاء     و،  )فداه

يكونـوا  وخصوصاً شهداء منطقة الفـتح المبـين،        والدفاع المقدس،   والمفروضة  
تكون الروح الطاهرة إلمامنا الجليل راضية عنّـا جميعـاً إن           وراضين عنّا جميعاً،    

  .شاء اهللا

  بركاتهورحمة اهللا والسالم عليكم و

 


