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   ليست بأقل من أبنائهم الشهداء آباء وأمهاتوتضحياتشجاعة 
  طهران: المكان
  .م٢/١/٢٠١٨.   هـ١٤/٤/١٤٣٩.   ش١٢/١٠/١٣٩٦: الزمان

  بعض عوائل شهداء الجمهورية اإلسالمية الكريمة: الحضور
  عوائل شهداء الجمهورية اإلسالمية الكريمةاللقاءات األسبوعية ب: المناسبة

  
ًم جمعا من ٢/١/٢٠١٨رة اإلسالمية اإلمام السيد علي الخامنئي ظهر يوم الثالثاء التقى قائد الثو

وخالل هذا اللقاء أكد اإلمام الخامنئي على أهمية دور . عوائل شهداء الجمهورية اإلسالمية الكريمة
الشهداء في منح العزة والرفعة للجمهورية اإلسالمية، كما أثنى سماحته على دور عوائل الشهداء 

ّاعتبر سماحته أن ما قدمته عوائل الشهداء ال يقل عن ما قدمه أبناؤهم من تضحيات وإيثارو ّ  . وفيما
ٌلدينا كالم مع شعبنا : "ًيتعلق باألحداث التي شهدتها الجمهورية اإلسالمية مؤخرا قال اإلمام الخامنئي

  ."العزيز سوف أتحدث به في وقته إن شاء اهللا
        

 
 هللا الرحمن الرحيمبسم ا

مرحبا بكم كثيرا أيها اإلخوة األعزاء، واألخوات العزيزات، عوائل الشهداء المعظمة المكرمة، شهداء   ً ً
ألن كل ما حققه . ًسيبقى هذا الشعب مدينا ألبنائكم إلى األبد. فترة الدفاع المقدس وشهداء الثورة

ٌأمن وتقدم كله وكله مدين لهؤالء الشباب األعزاء هذا الشعب واكتسبه طوال هذه األعوام من عزة و
الذين تركوا بيوتهم وعوائلهم وآبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم وكل ما لهم وساروا ليجعلوا من 

وهو عدو دافع عنه العالم كله ضدنا وحماه، سواء الغرب أو الشرق في . ًصدورهم دروعا أمام العدو
لو لم يكن . ليمية، كلهم دافعوا عن هذا العدو البعثي الخبيث ودعموهذلك الوقت، أو الرجعية اإلق

ًهناك شباب أبطال شجعان مضحون نظير شبابكم يذهبون ويجعلون من أنفسهم درعا وسدا مقابل  ً
 .العدو لدخل ذلك العدو إلى داخل البالد ولما أخذته الرحمة في أي شيء

ي بعض بلدان منطقة غرب آسيا؟ ما كان سيحدث الحظوا ما الذي يجري اآلن في شمال إفريقيا وف
بتواجد البعثيين في إيران أسوء عشرة أضعاف مما يحدث اليوم في ليبيا ومما يحدث منذ سنوات في 

من الذي منع ذلك وحال دونه؟ . سوريا، ومما يحدث في العراق منذ مدة، وما شاكل هذه األحداث
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. هؤالء الشهداء..  الوطنية الهائلة؟ إنهم شبابكمومن الذي حال دون مثل هذه الخسارة التاريخية
واعتقد أن قيمة عوائل الشهداء؛ هذا األب الذي قدم ثالثة شهداء، وهذه األم التي قدمت ثالثة  

شهداء، البعض قدموا ثالثة شهداء، والبعض قدموا شهيدين، والبعض قدموا خمسة   ،شهداء، أكثر
ًذلك الشهيد كان شابا وكانت مشاعره . أعتقد أن قيمة هؤالء ليست بأقل من قيمة أولئك الشهداء

ّجياشة هائجة، وكان متحمسا فتقدم إلى األمام، وهذان الوالدان ربيا هذه الباقة من الورود، وتحمال  ّ  ً
عينهم وعاد جثمانه، وفي بعض العناء والمشاق، وأنشآه وأوصاله إلى هذا العمر، فذهب أمام أ

 .األحيان لم يعد جثمانه حتى
ًأعتقد أن شجاعة اآلباء واألمهات وتضحياتهم ليست بأقل من أبنائهم، وأنا أقول دائما لعوائل  

 .الشهداء بأني أسأل اهللا أن يديم ظل عوائل الشهداء على رؤوس هذا الشعب
ًست بأقل من أبنائهم، وأنا أقول دائما لعوائل أعتقد أن شجاعة اآلباء واألمهات وتضحياتهم لي

ٌلعوائل الشهداء حق . الشهداء بأني أسأل اهللا أن يديم ظل عوائل الشهداء على رؤوس هذا الشعب
ًكبير، ولهم قيمة عظيمة لهذا البلد، وهكذا هم الشهداء األعزاء أيضا مكانتهم عند اهللا تعالى . ٌ

ٍهم في البالد على جانب كبير من األهمية هو اآلخرمحفوظة في مكانها، لكن تأثيرهم ووجود العدو . ٍ
الحظوا أحداث وقضايا هذه األيام القليلة الماضية؛ . يتربص الفرص وينتظر فرصة وثغرة ليتغلغل منها

لقد تعاضد كل الذين يخاصمون الجمهورية اإلسالمية ويحملون لها السوء؛ الذي يملك المال منهم، 
والذي يملك السالح، والذي يملك األجهزة األمنية والمخابراتية، تعاضدوا والذي يملك السياسة، 

 .جميعهم علهم يستطيعون إيجاد مشكلة للنظام اإلسالمي وللجمهورية اإلسالمية وللثورة اإلسالمية
ٌولدينا كالم مع شعبنا العزيز حول هذه القضايا واألحداث التي وقعت خالل هذه األيام القليلة، سوف 

ٍأي أن العداء باق كما كان، وما يمكنه أن يحول دون ممارسة هذا . ث به في وقته إن شاء اهللاأتحد 
العداء هو روح الشجاعة وروح التضحية واإليمان، والنموذج المتكامل لهذه الروح تجسد في أبنائكم 

ٍوشبابكم، وإبدائي لمودتي ومحبتي لعوائل الشهداء نابع عن إحساس حقيقي أكنه  ٍ إننا نعرف . لهمٌ
ٍقدر الشهداء وعوائل الشهداء وآبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم، ونعلم أي حق كبير لهم في عنق  ٍ 

ًنتمنى أن يحفظكم اهللا تعالى جميعا وأن يحشر شهداءكم مع الرسول . بالدنا وثورتنا ونظامنا وتاريخنا
 .إن شاء اهللا) ص(األكرم 


