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  يبقى ذكرهمو ءاُالعمل من أجل أن تسمع رسالة الشهدّأهمية 
   طهران:المكان

  مشهداء قتكريم مؤتمر إقامة : المناسبة
  »مؤتمر شهداء قم«ن على والقائم :الحضور

  .م٣٠/١٠/٢٠٢٢   .هـ٤/٤/١٤٤٤   .ش٨/٨/١٤٠١ :الزمان
  
  
  
  

. »مـؤتمر شـهداء قـم« مـع القـائمين علـى ٣٠/١٠/٢٠٢٢ بتـاريخ  دام ظلـهكلمة اإلمام الخـامنئي
ــذكر والرســالة خــالل المــؤتمر وبعــده  ــى أهميــة االهتمــام بخاصــيتي ال ــه يلفــت ســماحته إل ّوفــي كلمت ّ ّ

ُوقبلـه، كمـا يــشدد سـماحته علــى العمـل مــن أجـل أن تـسمع رســالة الـشهد ّويتحــدث قائـد الثــورة . اءّ
ّاإلسالمية عن كون كلمة شهيد عنوانا ينطوي على مجموعـة مـن القـيم الدينيـة والوطنيـة واإلنـسانية،  ّ ّ ًّ

  .ًوكون الشهادة عامال من عوامل األلفة
  

  ]١[بسم اهللا الرحمن الرحيم،
  

سيما بقيـة اهللا ] الو[والحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، 
  .في األرضين

  
ِفــي البدايــة، أرحــب بكافــة اإلخــوة واألخــوات األعــزاء الــذين قــدموا مــن قــم، وأشــكركم علــى أنكــم  ّ

أود أن أتحـدث بكلمـة . ّبذلتم الهمم وأقمتم مرة جديـدة هـذه الـذكرى، الالزمـة والمهمـة، للـشهداء
  .حول األعمال التي ذكرها إخوتنا، ثم سأدخل في بحثنا

  
ٌذه الخطوات واألعمال كلها التي قلتم إنها أُنجزت هي أعمال جيدة، لكـن التفتـوا إلـى أن العمـل ه

واحـدة هـي : ثمـة خاصـيتان همـا األهـم. الذي نفعله خالل المؤتمر وقبله وبعـده لـه خـصائص كثيـرة
ْالذكر« ُيجب أن تبقى ذكرى الشهداء حية وأن تـسمع رسـالة الـشهد. »الرسالة«واألخرى هي » ِّ . اءّ

افترضـوا اآلن علـى . إذا كانت هذه اإلجراءات التي نؤديها خالية من هذين األمرين، فال فائدة منها



 

 ٢

ــال  ــشهيد أو صــورة علــى لوحــة مــن الــسجاد ومــا شــابه] صــناعة[ســبيل المث نعــم، هــي ... ّتمثــال ل
ياء ٌوهـي أمـر جيـد، ولكـن هنـاك بعـض األشــ-ًحـدود العائلـة مـثال أو أكثـر  -بحـدود معينـة » ِذكـر«

ْالتي يمكن أن تحمل رسالة، إذ يمكن لألعمال الفنيـة والـشعر واألفـالم الوثائقيـة والروائيـة والكتـب 
. نحـن نحتـاج إلـى رسـالة الــشهداء]. النـوع[نحـن بحاجـة إلـى هــذا . أو الجلـسات أن تحمـل رسـالة

ال ! كـال. ًحـسنا هـذا واضـح، الكـل يعرفـون رسـالة الـشهداء ويعلمـون بهـا: ّينبغي أال نفكر كمـا يلـي
ًيجـب إطـالع األجيـال الجديـدة التـي تـأتي، جـيال تلـو آخـر، علـى ذاك التـاريخ . يعلم الجميع ذلـك ْ

تتمتــع بهــذه ] الــشهداء[إن األعمــال التــي تحتــوي علــى رســالة . والــدوافع واألفكــار ومــا إلــى ذلــك
  .في األعمال كافة التي تقدمونها] النقطة[التفتوا إلى هذه . الخاصية العظيمة

  
ًا بعد أن أشكركم مجددا على بدئكم هذا العمل وإنجازه أم وسوف تنجزونه على أكمـل وجـه إن  -ّ

أحـــدهما عـــن قـــم واآلخـــر عـــن قـــضية . فـــسأتحدث عـــن موضـــوعين بفقـــرتين قـــصيرتين -شـــاء اهللا 
  .الشهادة والشهيد

  
ت إيـران ّإنهـا مدينـة انتفـضت مـن تلقـاء نفـسها، ومدينـة حثـ. ًواإلقامـة أيـضا» القيـام«قـم هـي مدينـة 
ًطبعا ال ينبغي أن نغفل عن تأثير بركات السيدة فاطمـة المعـصومة . هذه خاصية قم. على االنتفاض

إلى جانبهـا . ووجود الحوزة العلمية المباركة لهذه المدينة في هذه الخصائص -سالم اهللا عليها  –
أهــالي قــم . صهمكلهــا هنــاك أهــالي قــم، وقــد رأينــاهم مــن كثــب، ورأينــا أعمــالهم وأخالقهــم وخصائــ

ّأنـاس طيبـون إنـصافا، فلقـد لبـوا نـداء قـم وانتفـضوا وناضـلوا قبـل أي مكـان آخـر، وقـدموا الـشهداء  ّ ً
  .قبل أي مكان

  
ــر قــم هــم فــي الواقــع شــهداء قــم ــذين استــشهدوا فــي أمــاكن غي ــرون مــن الــشهداء ال الــشهيد . كثي

َيد باهنر هو اآلخر شهيد ًمطهري هو أيضا شهيد قم، والشهيد بهشتي هو كذلك شهيد قم، والشه
ًقم، فهؤالء الشهداء هم خريجو قم أيضا، وربما يمكن القول بمعنى مـا إن شـهداء إيـران كلهـم هـم  ّ

كانـت قـم هــي التـي فتحـت هـذا الطريـق، وبــدأت الحركـة، وهـي التـي اسـتجابت لنــداء . شـهداء قـم
َمــن كـان يــدرك مـا يقولــه اإلمـام فــي ســنتي . الجليـل] الخمينــي[اإلمـام  ُ  ١٩٦٢ (١٣٤٢ و١٣٤١َ

] للحركـة[حتى حينمـا شـعروا أنـه حـدث . كان أهالي قم هم الذين دخلوا إلى الميدان) م١٩٦٣و
ُشيء من الـنكس فـي  حيـث كانـت بدايـة الحركـة، قـام أهـالي قـم وحـضروا إلـى ) م١٩٦٢ (١٣٤١ٌ

 َوحـضر تجـار قـم البـارزون وخلفهـم جمـع كبيـر فـي درس –كنت هناك وأذكر ذلك  -درس اإلمام 
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المرحــوم الطباطبـــائي، إذا تــذكرت اســـمه بـــصورة  -، وعنـــدما أنهــى الـــدرس، قــام أحـــدهم ]اإلمــام[
فــي ! ًوبــدأ يلقــي كلمــة بمنتهــى الحماســة مخاطبــا اإلمــام ويطلــب منــه اســتكمال العمــل –صــحيحة 

ْالواقع هم طلبوا مـن اإلمـام، وهـو أيـضا دخـل إلـى الميـدان وأعطـى فـي تلـك الجلـسة نفـسها إجابـة  ً
ًوكافية ووافية، وبالفعل بث روحا جديدة في هذه النهضة والحركةشافية  كنـا . هكذا هم أهالي قم. ّ

نــرى كيــف كــان شــباب قــم فــي ذلــك اليــوم، وحتــى الــشباب الــذين لــم يكونــوا منــذ البدايــة فــي هــذا 
ًالــوادي، كيــف كــانوا يظهــرون مــيال وتعاطفــا بعــد بــدء النهــضة العلمائيــة ثــم . هــؤالء هــم أهــالي قــم. ً

والقــضايا الالحقــة حتــى اليــوم وهـــذه » الـــدفاع المقــدس«ت الثــورة وأحــداث مــا بعــد الثــورة وحــدث
ًاالختبارات على نحو مستمر ومتتابع لشعبنا ولنا جميعا حتى اليوم، وقـد أبلـى القميـون بـالء حـسنا  ًّ

ًفي هذه االختبارات، حسنا جدا ً.  
  

] أي[ل مزيـــد مـــن العمـــل بـــشأنها، ّبــالطبع هنـــاك بعـــض النقـــاط البــارزة التـــي لـــدي إصـــرار علـــى بــذ
ْالذكر«خاصيتي  هـذا فـي . مـن هـذه النقـاط البـارزة الـشهيد مهـدي زيـن الـدين نفـسه. »الرسـالة«و» ِّ

ُالــشهيد، الــشاب الفتــي الــذي يبلــغ عــشرين ســنة ونيفــا، يظهــر تلــك ] هــذا. [حــد ذاتــه نقطــة بــارزة ً ّ
 والبنــاء وتلــك التــضحية فــي ميــدان المهــارة فــي قيــادة وحــدة قتاليــة، وتلــك الــشجاعة وذاك التــدبير

ٌإنهـا أمـور ]. بالطريقـة نفـسها[ّالحـرب ثـم ميـدان األخـالق والتـدين واالعتبـارات الدينيـة واإلسـالمية 
ًاستثنائية حقا ّ   .ّال بد من قول هذه األمور للناس والتعبير عنها. ّ

  
ر عـن هـذه التفاصـيل ال يمكن قول ذلك بأي لغة غير الفن؛ لغة الفـن هـي فقـط التـي يمكنهـا التعبيـ

إذن، يمكنكم العمل عليها بالكتابة الفنيـة أو الـشعر أو الفـيلم الروائـي أو الوثـائقي . في حياة هؤالء
ــد شــاب فــي الجــيش : ًمــثال هــذه أحــدها. ومــا شــابه الــشهيد أميــر أحمــدلو، ] اســمه[ثمــة هنــا قائ

ّعسكري قمي يقدمون إليـه المـاء فـي آخـر لحظـة مـن حياتـه، أو أحـدهم فكـ ّ ٌ ر فـي تقـديم المـاء إليـه ٌ
ًكــي ال يفــارق الحيــاة عطــشا، ثــم ال يــشرب هــذا العــسكري الــشاب المــاء، بــل يــشير إلــى الجنــدي  ِ

ًالتــي نــذكرها دومــا علــى المنــابر ] ٢[أي تلــك الحادثــة نفــسها فــي صــدر اإلســالم... الــذي بجانبــه
ــدينا تــصور دقيــق عنهــا ــاس ســمعوها دون أن يكــون ل ظهــر ضــابط فــي أ. لقــد حــدثت بالفعــل. ّوالن

ّهل هذا شيء قليل؟ هل هـو أمـر هـين؟ هـل يمكـن التعبيـر عنـه بلغـة غيـر . الجيش هذه الحقيقة لنا ٌ ٌ
ــوع مــن األعمــال ــشاد التــي تعــد مــن األحــداث ... الفــن؟ اســعوا خلــف هــذا الن ُأو شــهداء فرقــة اإلن

ُ مـثال ي١٤ و١٣ و١٢مجموعـة مـن الفتيـة بأعمـار ] ٣[،»الدفاع المقدس«النادرة في  نـشدون ثـم ً
جمــيعهم أو مــا يقــارب ... ًتــأتي طــائرة وتــستهدف هــذه المجموعــة وتقــصفهم فيستــشهدون جميعــا



 

 ٤

ّأيــن نــشيدهم؟ مـاذا أنــشدوا؟ مــاذا قــالوا؟ مـاذا فعلــوا؟ مــاذا فعـل آبــاؤهم وأمهــاتهم؟ هــذه . جمـيعهم
قـم فـي إنها من خـصائص قـم، وهـذه هـي النقـاط البـارزة ل. أمور تحتاج إلى التبيين وهي ذات رسالة

أو النـساء الـشهيدات، فقـد أشـاروا اآلن إلـى مئـات الـشهيدات وبعـضهن ... ّمرحلة الدفاع المقدس
  .ًكلها قضايا مهمة حقا. استشهدن في مجلس عزاء حسيني

  
ًحسنا، هذا يتعلق بقم وخصائص تلك المرحلة الحافلة باألحداث والمفـاخر منـذ المـدة القريبـة مـن 

كـل حادثـة مـن هـذه األحـداث فـي .  هـذه الـسنوات األربعـين ونيـفخـالل] أي[الثورة حتى اليـوم، 
هـذه الحادثـة نفـسها التـي وقعـت قبـل أيـام فـي . إنهـا نجمـة. تلك المرحلة هي نقطة تاريخية مـضيئة

هـذا سـيبقى فـي التـاريخ وسـيكون . ٌهـذا أمـر ال يمكـن أن يفنـى. ّ، إنها نجمـة)شاهچراغ(شاهتشراغ 
ُجعـت هـذه األحـداث بعـض النـاس، فبعـضها محزنـة وتغمـر قلـب نعـم، لقـد أف. مصدر فخر واعتزاز

كــم مــن هــذه . ُكلهــا ســتبقى فــي التــاريخ وهــي أحــداث لــن تنــسى. اإلنــسان باألســى، لكنهــا نجمــة
ًحـسنا، كـان . ّهـذه عالمـة علـى أن هـذا الـشعب حـي! األحداث مررنا بها في هذه الـسنين األربعـين

  .هذا بشأن بقم
  

على » شهيد«تحتوي كلمة . ٌعنوان ال ينبغي المرور عليه بسهولة» يدالشه«عنوان : بشأن الشهادة
، فــي الواقــع هــذه الكلمــة »شــهيد«عنــدما تقولــون . مجموعــة مــن القــيم الدينيــة والوطنيــة واإلنــسانية

، وهنــاك مجموعــة مــن المعــارف الدينيــة والوطنيــة فــي هــذه الكلمــة، وهنـــاك ]بحــد ذاتهــا[كتــاب 
. ًإن هــذه الكلمــة كلمــة مهمــة جــدا. األخالقيــة فــي هــذه الكلمــةمجموعــة مــن المعــارف والمكــارم 

حقيقة أنكم ترون وتسمعون أن بعـض شـهدائنا كـانوا يتمنـون الـشهادة بعـشق، فـإن اهللا المتعـالي قـد 
ًزرع نــورا فــي قلــوبهم، وبهــذا النــور، كــانوا يــرون حقيقــة مــا كــان الــشهيد . لــذلك، عــشقوا الــشهادة. ً

أبحــث : سـنقتلك، فقـال: هـددوه. ًاري وراء الــشهادة باحثـا عنهـاأركـض فـي الـصح: سـليماني يقـول
ًعنهــا فــي الــصحاري وأعبــر المرتفعــات والمنخفــضات بحثــا عــن ذلــك، أتهــددونني؟ لقــد قــرأ بعــض 

ً، وذلك ما جذبهم وما جعلهم عشاقا]٤[األشخاص هذا الكتاب ّ.  
  

ما في القـضايا الدينيـة، فـإن أول أ. إذن، قلنا إنها مجموعة من المعارف الدينية والوطنية واألخالقية
َمــا يــذكر الــشهيد بــه اإلنــسان هــو الجهــاد فــي ســبيل اهللا، فالــشهيد ســار وجاهــد ونــال الــشهادة فــي  ُ ّ

ُالــشهيد هــو مظهــر اإليمــان الــصادق. ســبيل اهللا َصــدقوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه فمــنـهم مــن قــضى {: َ ُ ََ َ ُْ ََ َْ ُ ْ ِ َ ِ ْ َ ََ ََّ
ُنحبه َْ ُضى نحبهَق{إنه ). ٢٣األحزاب، (} َ َْ َ ّأي عمل أصلح . هذه، ومظهر الصدق والعمل الصالح} َ



 

 ٥

مــن الــسير فــي طريــق اهللا وتقــديم كيانــك ووجــودك كلــه فــي هــذا الطريــق؟ اإليمــان الــصادق والعمــل 
َإن البعد الديني في هذه العبارات القصيرة هو عالم من المعارف... الصالح ُ.  

  
. ّمـن األمـور التـي تبــرز الهويـة الوطنيـة وترفـع درجتهــاالـشهيد والــشهادة : المعـارف الوطنيـة] بـشأن[

َلقــد عظــم الــشعب اإليرانــي بــسبب طلــب الــشهادة هــذا فــي أعــين مــن وصــلت  َ إلــى ] هــذه القــضية[ُ
ًطبعا ضجيج إعالم العدو وصخبه ال يسمح ألمور كثيرة في العالم أن تصل إلـى مـسامع . مسامعهم

إنـه بـسبب الـشهيد، . ًا قلـة أيـضا بـل شـعوب كثيـرةالناس، لكن الذين وصل إلى أسماعهم لم يكونو
وليس الحـرب فقـط، فهنـاك حـروب فـي أمـاكن كثيـرة، بـل بـسبب هـذه التـضحيات التـي يبـزغ منهـا 

إنــه بــسبب هــذه . الــشهداء، وبــسبب هــذه العــائالت، عــائالت الــشهداء، وهــؤالء اآلبــاء واألمهــات
ًكلما تسربت أنباء هؤالء، تخلق عظمة لهذا ا. األمور ِ يجعـل الهويـة الوطنيـة ] لـذا الـشهيد. [لشعبَ

  .ّالمعة ويبرزها ويرفع درجتها
  

لـدينا [» شـهيد«في كلمـة  -بغض النظر عن الدين  -بشأن المعارف والمكارم األخالقية لإلنسان 
شخص ما يبذل حياتـه مـن أجـل راحـة اآلخـرين، وشـهيد . الشهادة مظهر التضحية. التضحية] ًمثال

يهـب حياتـه حتـى ال » الـدفاع المقـدس«األمن يضحي بحياتـه حتـى يعـيش اآلخـرون بأمـان، وشـهيد 
ــى : قــال -ذلــك العــدو الخبيــث والظــالم مــن الوفــاء بالوعــد الــذي قطعــه لنفــسه ّيــتمكن  سأصــل إل

أنا وأنتم جالسون فـي بيوتنـا وهـو يقاتـل هنـاك . ًهذا شهيد طبعا... -ّطهران وأذل الشعب اإليراني 
يولي الناس ]. بارزة[هذه التضحية أخالق . حتى نتمكن من الجلوس مرتاحين وال يصل العدو إلينا

. تـستدعي الـشجاعة] الـشهادة. [ لهذا األمر بغض النظر عن أي دين ومـذهب ومعتقـد دينـيأهمية
  .ّتجسد هذه المعارف األخالقية كافة» شهيد«لذلك إن كلمة 

  
َإن اللـه اشـتـرى {: إذن، الشهادة تجارة مع اهللا من جهة، فذاك الصدق الموجـود هـو تجـارة مـع اهللا َ َْ َّ َِّ

َمـــن اْلمـــؤمنين أَنـفـــس ُ ْ َ ُ َِ ِ َهم وَأمـــوالهم بـــأن لهـــم اْلجنَّـــةِْ َ ُ ُ ُ ْ َُ ََّ َ ِ ْ َْ ُوكمـــا أذكـــر، نقـــل عـــن أميـــر ). ١١١التوبـــة، (} َ
َِإنه ليس ألنـفسكم ثمن إال اْلجنَّة فـال تبيعوهـا إال بهـا«): ع(واإلمام السجاد ) ع(المؤمنين  َِّ َِّ ِ َِ ُْ ََ َ َُ َُ َ ٌْ َ ْ ِ َ َ َ َّ«]٥ .[

ّإن لهذه النفس قيمة كبيرة، وقيمة وجودكم عالية ً جداّ ّبيعوهـا بالجنـة فقـط، ال بـأي شـيء أقـل مـن . ّ ّ
ُالجنة، فاهللا المتعالي هو مـشتريها َإن اللـه اشـتـرى مـن اْلمـؤمنين {ُالـنفس ملـك اهللا وهـو مـشتريها؛ . ّ ُ َِ ِ ِْ َ َ َْ َّ َِّ
َأَنـفسهم وَأموالهم بأن لهم اْلجنَّة َْ ُ َُ ُ ْ َُ ََّ َِ ْ َْ َ ّهـي المـؤمن ؛ لذا إنها صـفقة مـع اهللا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى }ُ



 

 ٦

ّالـــشهادة فـــي ســـبيل اهللا تـــؤمن المـــصالح . للمـــصالح الوطنيـــة، أي تعزيـــز الهويـــة الـــذي تحـــدثنا عنـــه
  .الوطنية ومنافع الشعب

  
ـــة ـــى األلف ـــؤدي إل ـــات . ّيمكـــن للـــشهادة أن ت ـــدنا، فبلـــدنا مجموعـــة مـــن القومي ـــى بل ـــثال إل ًانظـــروا م

ُاك، ولـــدينا عـــرب، ولـــدينا لـــر، ولـــدينا ُلـــدينا فـــرس، ولـــدينا أتـــر: لغـــات وقوميـــات متنوعـــة. المتنوعـــة
يربطها خيط مسبحة، وجـزء مـن خـيط المـسبحة هـذا ! قوميات متنوعة. وما إلى ذلك... البختياري

. ّأي مدينة تـذهبون إليهـا تـرون أن اسـم شـهيد أو شـهداء عـدة بـارزة فـي هـذه المدينـة. هو الشهادة
 أو شــرقيها أو غربيهــا، ففــي كــل مدينــة افترضــوا أنكــم ذهبــتم إلــى شــمالي هــذه الــبالد، أو جنوبيهــا

ًقــد ال تعــرف هــذه المــدن كثيــرا عــن بعــضها بعــضا، لكــن . تــذهبون إليهــا هنــاك أســماء شــهداء بــارزة ً
علـى سـبيل المثـال شـهيد مـن . شهداءها استشهدوا في مكان واحد ولهدف واحد وفي خـط واحـد
خــط نفــسه واستــشهدوا للهــدف ًجنــوبي الــبالد وشــهيد مــن شــماليها أو شــرقيها كــانوا جميعــا فــي ال

لقـد استـشهدوا مـن أجـل . عينه، مـن أجـل عـزة اإلسـالم وعظمـة الجمهوريـة اإلسـالمية وتقويـة إيـران
هـذا مـا يـربط هـذه القوميـات والمـدن والمنـاطق ببعـضها . ، ومن أجل هدف واحـد]األهداف[هذه 
عـدها الـوطني هـذا يـربط بـين ُبعدها الديني ذاك هو الصفقة مع اهللا، وب. إنها خاصية الشهادة. ًبعضا

  .ّمختلف أجزاء البالد، وبعدها األخالقي يذكر بأخالقيات هذه البالد
  

ًحــسنا، اآلن أريــد تحديــدا أن أقــدم توصــية اســتكماال للموضــوع الــذي تحــدثت عنــه فــي البدايــة ً ال . ً
ي أقـرأ إننـ. ًإنهـا كـذلك حقـا. إن الحـرب كنـز] ٦[لقد قلت ذات مرة. ينبغي أن تتوقف هذه األمور

ًكثيرا من الكتب عن الشهداء، وكل كتاب أقـرؤه يبـدو لـي معـه أن اإلنـسان يـدرك شـيئا جديـدا عـن  ً ً
ـــستينيات . ًال أزال أقـــرأ اآلن أيـــضا. هـــؤالء ـــذ ال إننـــي أقـــرأ هـــذه الكتـــب منـــذ عـــشرات الـــسنين، من

 سـيرة كـل واحـد مـن هـذه الكتـب الـذي هـو. حتى اآلن) الثمانينيات من القرن العشرين الميالدي(
ــشهيد نفــسه أو عــن هــؤالء الوالــدين،  ــسان ويظهرهــا ســواء عــن ال ــدة لإلن ِشــهيد يفــتح صــفحة جدي

هـؤالء اآلبـاء واألمهـات لـديهم حـق كبيـر فـي . وهؤالء األمهات الشجاعة، وهؤالء اآلبـاء المـضحين
  .ًبعض اآلباء واألمهات لشهدائنا األعزاء حاضرون في هذا اللقاء أيضا! أعناقنا

  
. نقـل هـذه األمـور، وقلـت إن مجمـل نقلهــا، أي تـسعين مـن المئـة، يحتـاج إلـى لغـة الفــنُيجـب أن ت

بـالطبع، تجـب كتابتهـا، لكـن الـشيء . ًطبعا ال نقول إنه يجـب أال يكتبـوا التـاريخ والكتـب ومـا شـابه
والتـضحية ومـا » الدفاع المقدس«الذي لديه القابلية لنقل تفاصيل ودقائق الشهادة والشهيد كلها و



 

 ٧

ُاآلن على سبيل المثال، ذكرت بفرقة اإلنشاد هذه.  ذلك هو الفنإلى ًحسنا اصنعوا فيلما وثائقيا . ّ ً ً
ًعــن ذلــك، وأنتجــوا فيلمــا وثائقيــا عــن هــذه الفرقــة اإلنــشادية، وحــاكوا  كــي يــرى النــاس ] الحادثــة[ً

ــة التــي حــدثت علــى النــاس حتــى يتمكنــوا مــن رؤيتهــا. بــأعينهم قــول عنــدما أ. اعرضــوا هــذه الحادث
لـم  -ًأنتم الجالسين هنا أيضا  -، أقصد أننا القدماء رأينا هذه األمور، لكن كثيرين منكم »الناس«

وليـروا هــذه . دعـوهم يـروا ويـشاهدوا مــن كثـب مـا حـدث. شـبابنا والجيـل الجديـد لــم يروهـا. يروهـا
الم توجـــد هـــذه المجـــاالت كافـــة للعمـــل الفنـــي وصـــناعة األفـــ. َالتفاصـــيل فـــي ســـير الـــشهداء هـــذه

ــة، والمسلــسالت، والــشعر ــة، واألفــالم الروائي ــدون، ولــديكم ! الوثائقي ــدنا شــعراء جي الحمــد هللا؛ عن
  .فلينظموا الشعر واألشعار الجيدة حتى تبقى هذه الذكريات. ًشعراء جيدون في قم أيضا

  
م َأن كل من تنبض قلـوبه -إن شاء اهللا  -ّإنني أقدره، وآمل . ّعلى أي حال عملكم هذا عمل قيم

من أجل اإلسالم، وللثورة، ولهذا الشعب، ولهؤالء الشباب، ومن أجل هـذا الجيـل المتجـدد، ومـن 
أجل أطفالنا، ومن أجل إيراننا العزيزة، آمل أن يعملوا بكل ما في وسعهم وبطـاقتهم وقـدراتهم كافـة 

  .، إن شاء اهللاِّفي هذه المجاالت ويبذلوا سعيهم ليواصلوا مقولة الشهيد والشهادة بالذكر والرسالة
  

، ونقـدم تعازينـا العميقـة إلـى أسـرهم وذويهـم، )ع(ّنحيي ذكرى الشهداء في مرقـد أحمـد بـن موسـى 
ونـــسأل لكـــم  -ًألن مقـــامهم عنـــد اهللا المتعـــالي مقـــام رفيـــع جـــدا، إن شـــاء اهللا  -كمـــا نبـــارك لهـــم 
فــي رحمتــه ولطفــه المطهــرة مــشمولة ] الخمينــي[ونــسأله أن يجعــل روح اإلمــام . التوفيقــات مــن اهللا

ًألنه من فتح لنا هذا الطريق جميعا َ.  
  

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  
   

  
ّفـي بدايـة هـذا اللقــاء، تحـدث حجـة اإلسـالم والمــسلمين الـسيد محمـد سـعيدي الكلبايكــاني ] ١[
، )والــرئيس لهيئــة وضــع سياســات المــؤتمر) ع(متــولي العتبــة المقدســة للــسيدة فاطمــة المعــصومة (
، والعميـــد )محـــافظ قـــم ورئـــيس المـــؤتمر) (یشـــاهچراغ(كــذلك الـــسيد محمـــد تقـــي شاهتـــشراغي و

  .بتقارير لهم) وأمين سر المؤتمر) ع(قائد فرقة علي بن أبي طالب (ً يضامحمد رضا موحد أ
  



 

 ٨

  .وقعت حادثة شبيهة لها في معركة مؤتة بين جيوش المسلمين والروم] ٢[
  
د فـي مدرسـة قطـب راونـدي المتوسـطة بقـصف جـوي للعـدو استشهد تالميـذ فـي فرقـة اإلنـشا] ٣[

  .في قم» تربيت«، بعد ساعة من إنشادهم في صالة سينما ٢١/١/١٩٨٧في 
  
  .يقصد الشهادة] ٤[
  
  .١٧٣. ، ص٢٠. في شرح نهج البالغة البن أبي الحديد، ج) ع(عن اإلمام علي ]٥[
  
 .١٦/٧/١٩٩١في كلمته خالل لقاء مع مسؤولي مكتب أدب وفن المقاومة، ] ٦[


