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م لفيفاً من عوائل شهداء اجلمهورية ١٢/١٢/٢٠١٨اإلمام اخلامنئي صبيحة يوم األربعاء  التقى
اإلسالمية، وخالل هذا اللقاء أشار مساحته إىل أن اجلمهورية اإلسالمية تقف بوجه انتهاك احلقوق 
وانعدام العدالة وتقف بوجه الفساد األخالقي والفساد السياسي منوهاً بوعي الشعب اإليراين والتفاته 

شار مساحته إىل ما يرتكبه آل سعود وأمريكا من جرائم يف حق الشعب  كما أ.ملا حياك له من مؤامرات
اليمين مؤكداً أن هذا األمر سيعود بالضرر عليهم وكلما تقدم الزمن سيكون سقوطهم أشد والضربة 

  .اليت سيتلقوا أكثر تأثرياً
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
دنا ونبينا أيب القاسم املصطفى حممد وعلى آله واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سي 

  .األطيبني األطهرين املنتجبني اهلداة املهديني املعصومني
 سالم اهللا تعاىل وعباده الصاحلني ومالئكته على أرواح .والسالم على الشهداء األبرار املكّرمني

المية وشهداء الدفاع عن الشهداء الطيبة، كل شهداء التاريخ، شهداء اإلسالم، شهداء الثورة اإلس
  .الثورة وعن اإلسالم وعن حرمي أهل البيت وعن أمن البالد، إىل يومنا هذا

 عباد اهللا الصاحلون .مرحباً بكم كثرياً عوائل الشهداء احملترمة، اآلباء واألمهات والزوجات واألبناء
 . وأخوام واملفجوعني ميعرفون قدر عوائل الشهداء وآبائهم وأمهام وزوجام وأبنائهم وأخوم

 أن .)١(» أُوٰلِئك علَيِهم صلَوات مِّن ربِِّهم ورمحةٌ«والسبب هو أنَّ اهللا تعاىل صلَّى وسلَّم عليكم 
يصلي اهللا ويسلِّم على أحد فهذه مرتبة سامقة ومهمة جداً له؛ وذلك ألنكم صربمت، وألنكم أبدلتم 

عدصاب فقدان ابنكم الذي يلقد تسلّيتم . مأمتاً لغالبية الناس يف العامل، أبدلتموه إىل عيد وتربيكاتم 



 

 

 صرب .)٢(» أَحياٌء ِعند ربِِّهم يرزقُونَ«ألن اهللا تعاىل أخذ ابنكم الشاب إىل جواره ] واسيتم أنفسكم[
  .عوائل الشهداء له مثل هذه القيمة

 البعض .ا حنن أن نصلح آذاننا لنسمع هذه الرسالة وجيب علين.إنَّ رسالة الشهداء رسالة ِبشارة حقاً
ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلحقُوا ِبِهم مِّن «ال يستمعون لرسالة الشهداء، لكن القرآن الكرمي يقول 

 وطبعاً . رسالة الشهداء رسالة نفي اخلوف واحلزن.)٣(» خلِفِهم أَلَّا خوف علَيِهم ولَا هم يحزنونَ
؛ يف تلك النشأة الزاخرة باخلوف ]هم أنفسهم[اخلوف واحلزن هذا يتعلق م ] لنفي[ملصداق األمت ا

، أما الذين استشهدوا يف سبيل اهللا، وهم ]عن باقي اخللق[واحلزن حيث ينشغل مجيع الناس بأنفسهم 
 الدفاع عن أبناؤكم هؤالء؛ سواء الذين استشهدوا يف ملحمة الدفاع املقدس أو الذين استشهدوا يف

احلدود، أو الذين استشهدوا يف الدفاع عن األمن، أو الذين استشهدوا يف الدفاع عن املراقد املقدسة 
 وهلذا قال .وعن حرمي أهل البيت، رسالتهم رسالة بشارة ألنفسهم وكذلك ملخاطبيهم ومستمعيهم

دما تنظرون للتضحية يف  عن.»الشعب الذي يعرف الشهادة ال يعرف األسر«: اإلمام اخلميين اجلليل
من ] ال تأون لشيء[سبيل اهللا باعتبارها فوزاً عظيماً وتسريون باجتاه اخلطر ال تلوون على شيء 

 الغلبة والقدرة من نصيب .أجل الشهادة، فلن توجد أية قوة يف العامل تستطيع الصمود بوجهكم
خطر وضرر واستشهاد ومفارقة للدنيا الشعب واألمة اليت تؤمن أا إذا تعرضت يف هذا الطريق إىل 

 الشعب الذي حيمل هذه الروحية وهذه العقيدة لن يهزم .فإا سوف تفوز، مثل هذه األمة ال ختسر
ولن يكتب له االنكسار وسوف يتقدم إىل األمام، كما تقدم الشعب اإليراين حلد اآلن يف طريقه 

احاً هذا؟ أن جيتمع كل أقوياء العامل الفاسدون اخلبثاء  أتراه مز.احملفوف بالكثري من املخاطر واملشاق
ويتعاضدوا ويقفوا بوجه الشعب اإليراين وال يستطيعوا فعل أي محاقة طوال أربعني سنة، وتتبدل هذه 
الغرسة اليافعة إىل شجرة متينة طيبة ال تز، من الذي فعل هذا؟ اإلميان بالشهادة هو الذي حدد 

  .ايد الشامخ؛ أي شبابكم هؤالءللبالد هذا املصري 
 يتوسل إىل أبيه وأمه ويقول هلما لقد ذهبت ومل استشهد يف .يبكي ويتمىن أن يستشهد يف سبيل اهللا

 يقول لزوجته ـ .العمليات ألنكما مل تكونا راضيني، فيتوسل إليهما بأن يرضيا لكي ينال هو الشهادة
ني عن املراقد املقدسة ـ يقول لزوجته إنك غري راضية وقد قرأت هذا يف سرية أحد الشهداء املدافع

 .بأن استشهد وإنك ال تسمحني يل بالشهادة، فيتوسل إىل زوجته أن ترضى لكي ينال هو الشهادة
العامل املادي ال يفهم معىن هذا الكالم وال يدركه، لكنه موجود وهذه الروح وهذه العقيدة هي اليت 

 نعم، قلنا مراراً إنَّ البعض .كاجلبل األشم يف مقابل األحداث] وجتعلهم[يني تثبت شبابنا املؤمنني الثور



 

 

من العناصر الثورية عادت عن الطريق فالثورة كان فيها حاالت تساقط وحليت الدنيا يف أعني 
البعض، وكذا كان احلال يف صدر اإلسالم، يف صدر اإلسالم أيضاً كان البعض ثوريني يف بداية 

 نعم، هذا واقع قائم، .ا من أهل الدنيا وطالا يف أواسط الطريق وأواخر عمرهماملطاف مث صارو
 .ولكن مثة إىل جانب حاالت التساقط هذه كان لنا عدة أضعافها من حاالت النماء؛ النماء الثوري

بعد أربعني عاماً؛ أن تروا الشباب املؤمنني املسلمني ذوي ] اإلسالمية[وهذه هي معجزة الثورة 
يات العالية ممن مل يشهدوا اإلمام اخلميين وال الثورة وال فترة الدفاع املقدس ومل يشهدوا تلك املعنو

املالحم عن قرب، لكنهم اليوم بروحهم الثورية مثل أولئك الشباب يف بداية الثورة، وعلى غرار 
ساحة بكل يسريون إىل وسط ال] تروم[الشهيد ِهمت والشهيد خرازي والعظماء من هذا القبيل،

 وهذا هو معىن قويل حني أقول إنَّ .رغبة وبشعور باملسؤولية ويقفون بوجه العدو مبنتهى الشجاعة
شباب اليوم الشباب املؤمن اليوم إن مل يكونوا متقدمني على شباب أوائل الثورة من حيث الدوافع 

لثورة، وهذه هي معجزة  هذا هو مناء الثورة، وهذه هي معجزة ا.واحملفزات فإم غري متأخرين عنهم
إعادة إنتاج تلك الروحيات املثابرة القوية ] هذا النظام[نظام اجلمهورية اإلسالمية أن يستطيع 

 هؤالء مبعث فخر، وهم أعمدة هذه الثورة وأركان هذا .الفوالذية على شكل شهدائكم هؤالء اليوم
الطاهرة املراقة على األرض هي اليت  شبابكم هم الذين حفظوا هذا البلد، شبابكم، هذه الدماء .البلد

منعت مستكربي العامل وأمريكا ارمة من أن يسيطروا على هذا البلد كما كانوا يف عهد الطاغوت 
 لو مل تكن هذه . هؤالء هم الذين حالوا دون ذلك، شبابكم هم الذين منعوا ذلك.]النظام امللكي[

 واألمهات والزوجات ملا كان معلوماً كيف سيكون الشهادة والشجاعة وهذا الصرب الذي أبداه اآلباء
 لقد ثبتنا .وضع البالد، وملا كان معلوماً هل سيستطيع هذا البلد الصمود بوجه هذه اجلبهة املستكربة

  .وصمدنا ألن البلد كان فيه شباب مثل شبابكم، والشعب يعرف قدر هؤالء
ة هلؤالء الشهداء الذين استشهدوا يف هذه الحظوا ما الذي يفعله الناس يف تشييع اجلثامني الطاهر

األيام، شهداء احلدود والشهداء املدافعني عن املراقد وخمتلف الشهداء املضحني من أجل األمن وما 
رأيتم كيف شيعت احلشود اهلائلة اجلثمان الطاهر ) ٤( باألمس يف كهكيلويه وبوير أمحد .شاكل

 وهناك بضعة .]قدر الشهداء[ يعرفون قدرهم  هكذا هي القضية فهؤالء الناس.جلندي شهيد
أشخاص منحريف الفهم معوجي األفكار منشدين للعامل املادي الغريب يتكلمون ويطلقون حتليالت هشة 

 اجلمهورية اإلسالمية قوية .، لكن واقع األمر غري ما يقولونه]ما حيلوا هلم[ال معىن هلا، فليفعلوا 
ني وبإمياا وباآلباء واألمهات املؤمنني وبالزوجات املؤمنات وبالشباب مبعنوياا وفكرها وأناسها املضح



 

 

 الشاب الذي يغض الطرف عن عائلته وعن زوجته احلبيبة وعن طفله احللو الكالم ويذهب .املؤمنني
مثل ] تنبع من[فيكافح يف سبيل اهللا وخياطر بروحه، هؤالء هم الذين حيفظون البالد، وقوة الثورة 

  .[هذه احلقيقة[شخاص ومثل هذا اإلميان، لكن العدو ال يفهم هؤالء األ
إنَّ أعداء إيران اإلسالمية املعروفني غارقون يف الوحل؛ وحل الفساد األخالقي ووحل : وأقوهلا لكم

 الحظوا رجال احلكومة األمريكية اليوم، الحظوا عبادم للمال، .الفساد السياسي، إم غارقون
 ومن النماذج على ذلك ما . اكتراثهم ألرواح البشر وممتلكات الشعوبوهضمهم للحقوق، وعدم

 السعوديون هم الذين يرتكبون اجلرائم يف اليمن لكن شريك هذه اجلرائم هم .حيصل يف اليمن
 يقصفون املستشفيات واألسواق واالس وأماكن تواجد .األمريكيون، وهم بدورهم يعترفون بذلك

 هؤالء جمرومون وغارقون .معارك عسكرية، إمنا هم معارضون للشعوب ليست القضية قضية .الناس
إذا أراد الشعب اإليراين أن يعرف أمريكا  .]احلقيقي[يف الوحل، هذا هو الوجه األمريكي 

واالستكبار الذي متثل أمريكا مظهره بشكل صحيح فعليه أن يالحظ ما جيري اليوم وما يفعله الرئيس 
 واألمر ال خيتص ؤالء . كلهم على هذا النحو.والساسة األمريكيون احلاليون) ٥(األمريكي احلايل 

 وإيران اإلسالمية تقف بوجه .بيح الكريه وإال فكلهم هكذا هؤالء أفصحوا عن ذلك الوجه الق.فقط
احلقوق وانعدام العدالة وتقف بوجه الفساد ] انتهاك[ تقف إيران اإلسالمية بوجه هضم .هؤالء

 إيران اإلسالمية باستقالهلا وثباا تعمل طبعاً على أن يعاديها ناهبوا .األخالقي والفساد السياسي
كإيران ما قبل الثورة عندما ] اليوم[سيطرة واهليمنة ويتمنون أن تكون إيران  هؤالء يريدون ال.العامل

 ترون أم ميدون .كانوا مسلطني على كل أمورها ومقدراا، كباقي البلدان الضعيفة املوجودة اليوم
غدو  إم يريدون أن ت.يد الصداقة لبلد لكنهم ميتصون أمواله ويأخذوا مث يقولون إم بقرتنا احللوب

إيران العزيزة إيران الكبرية إيران ايدة والشعب اإليراين الشجاع مثل تلك البلدان خاضعة 
 . ومل يصلوا هلذا اهلدف ولن يصلوا له يقيناً.لقبضتهم وحتت يدهم

، فما معىن الشيطان؟ الشيطان هو ذلك املوجود »الشيطان األكرب«مسى إمامنا اخلميين اجلليل أمريكا 
 اإلمام اخلميين ذه .ذي جيب على كل األفراد املتدينني واملوحدين يف العامل الوقوف بوجههوالعنصر ال

التسمية عبأ يف الواقع مجيع املوحدين يف العامل وكل املتدينني يف العامل وكافة الشعوب املنصفة على 
كتب له النجاح  وقد كُتب التوفيق هلذا اهلدف إىل حد كبري، وسوف ي.وجه البسيطة بوجه أمريكا

الشعب ] حرف[ والعدو يسعى وحياول لعله يستطيع صرف .]يف املستقبل[والتوفيق بشكل أكرب 
 طبعاً لقد انكشفت خمططات أمريكا بالنسبة للشعب اإليراين، وليس لديهم خمطط يستطيعون .اإليراين



 

 

فت خمططام ، لقد فعلوا كل ما استطاعوا فعله ولقد انكش]من خالله[تنفيذه وتوجيه ضربة 
 هدف أمريكا وخمططها من هذه األعمال األخرية ـ هذه األعمال اليت قاموا ا يف العام أو .املستقبلية

العامني املاضيني، واجلزء الكبري منها هو احلظر االقتصادي الشامل ـ واألعمال اليت يقومون ا، 
إيران، ويساعدون خمتلف أعداء إيران واملؤامرات اليت حييكوا حيث يعينون مأمورين خاصني ملواجهة 

من منافقني وأمثاهلم، هو علّهم يستطيعون مبساعدة احلظر ومبساعدة املمارسات املزعزعة لألمن وما 
 .استقطاب وخالف وحرب داخلية ومشكالت يف اجلمهورية اإلسالمية العزيزة] حالة[إىل ذلك خلق 

  .بيلهذا هو هدفهم وقد بذلوا كلَّ مساعيهم يف هذا الس
ـ أو قبل ذلك بقليل أي يف بداية السنة ] هجري مشسي[٩٧لقد أعلنوا يف مستهل هذا العام أي عام 

 وكان قصدهم أننا سنتوجه يف الصيف إىل إيران .امليالدية اجلارية ـ أنَّ إيران سيكون هلا صيف حار
 الناس إىل الشوارع هي اخلالفات واملعارك وجر] هذه املخططات[وسوف تنفذ خمططاتنا يف إيران، و

وأخذ هذا وذاك إىل الساحة وإشعال حرٍب بني هذه اجلماعة وتلك اجلماعة وبني تلك اجلماعة ومجاعة 
 وعلى الرغم من أنوفهم كان صيف هذه . هذا هو هدفهم.، وإطالق شجارات ومعارك]أخرى[

 قالوا إن اجلمهورية  مث.]اليت شهدا اجلمهورية اإلسالمية[السنة واحداً من أفضل فصول الصيف 
اإلسالمية لن ترى عامها األربعني؛ مبعىن أم سوف يطبقون املؤامرات نفسها يف اخلريف و الشتاء من 

يف الثاين ] الشعب اإليراين[ والشعب اإليراين واقف بكل قوة، وبتوفيق من اهللا سيحيي .هذا العام
ربعني للثورة اإلسالمية بعظمة وهيبة الذكرى األ] احلادي عشر من شهر شباط[والعشرين من من 

  .أكرب من السنني املاضية
 واملسؤولون يعملون ومشغولون ويبذلون جهودهم، وبالطبع جيب أن يبذلوا جهودهم .الشعب يقظ

 حني يقولون إننا سنفعل كذا وكذا يف سنة . وأنا أقول لشعبنا العزيز حافظوا على هذه اليقظة.أكثر
د اجلمهورية اإلسالمية ـ أي إن خمططام انكشفت وتسربت يف  ويكشفون عن خمططات ض٩٧

 لكنهم يرمسون اخلطة ٩٧الواقع ـ فقد تكون هذه خدعة، ومن املمكن أن يثريوا الضجيج يف سنة 
 . ينبغي علينا مجيعاً أن نكون يقظني متنبهني، وهذا ما أقوله للشعب كله.، من باب املثال٩٨لسنة 

 وهم متحالفون مع الصهاينة والرجعيني يف املنطقة، وهؤالء كلهم أعداء أمريكا عدو خبيث وحمتال
 طبعاً حنن أقوى منهم ومل يستطيعوا .إيران اإلسالمية وأعداء الشعب اإليراين، وعلينا أن نكون يقظني

ن رغم هذه احلوافز القوية ضد اجلمهورية اإلسالمية ارتكاب أية محاقة حلد اآلن ولن يستطيعوا بعد اآل



 

 

، هذه آية قرآنية )٦(» ـاِن كانَ ضعيفاً إنَّ كيد الشيط« العدو ضعيف . هذا مما ال شك فيه.أيضاً
  .لكننا جيب أن ال نغفل وينبغي أن ال يأخذنا النوم

توصييت لكل شبابنا ولكل مؤسساتنا وجمموعاتنا املختلفة ولكل اجلمعيات والتيارات السياسية يف 
وال ينفعوا األعداء وحيذروا من أن يعدوا الساحة لألعداء ويكونوا يقظني البالد هي أن حيذروا 

 جيب أن نكون . إذا غفلنا وأخذنا النوم فإنَّ نفس ذلك العدو الضعيف سوف ينفث مسومه.واعني
كلنا يقظني واعني، كما أن الشعب اإليراين اليوم يقظ واحلمد هللا وقد كان يقظاً طوال هذه السنني، 

 هذه هي توصييت للشباب، على اجلميع، أينما كانوا، أن يعملوا .حنافظ على هذه اليقظةفيجب أن 
للبالد ولتقوية البالد ولتعزيز اقتصاد البالد ومن أجل اإلنتاج الداخلي ـ وقد أعلنا اإلنتاج الداخلي 

هلك شعاراً يف هذه السنة ـ ليبذل كلُّ شخص مساعيه يف أي موقع كان، املُنِتج بشكل، واملست
بشكل، وصاحب القرار بشكل، واملشرع بشكل، واملنفذ بشكل، واحلكومة بشكل، وجملس الشورى 

 هذه هي توصيتنا .بشكل، والسلطة القضائية بشكل، ليقوم كل واحد بواجباته بيقظة ووعي تام
  .للشعب

 العدو ونوصي مسؤويل البالد أن يضاعفوا من جهودهم ومساعيهم، وحيذروا من االخنداع بأالعيب
 يستخدم . ليحذروا من العدو اخلبيث الذي طردوه من الباب أن يدخل من النافذة.الكالمية وريائه

العدو أنواع وصنوف األساليب واحليل ليستطيع أن يلسع وينفث مسومه، وعلى املسؤولني أن يكونوا 
صادي هو تقوية  ما أشعر أنه جيب أن يتم وينجز ملعاجلة مشكالت الناس على الصعيد االقت.حذرين

 ينبغي االهتمام باإلنتاج الداخلي، وسوف .اإلنتاج الداخلي، وهذا ما أوصيت به املسؤولني الداخليني
  .تقل مشكالت الناس االقتصادية إن شاء اهللا إذا متَّ التحرك ذا االجتاه بشكل جدي وجيد

آل سعود وهذه اجلرمية اليت الذين عقدوا أواصر صداقة مع العدو يف العامل اإلسالمي، ما يقوم به 
يرتكبوا يف اليمن الحتالل اليمن وما يرتكبونه يف حق الشعب اليمين املظلوم، سوف ينتهي 

 منذ حوايل أربعة أعوام، قرابة أربعة أعوام .بضررهم، فليفهموا هذا الشيء، هذا ما سينتهي بضررهم
تطيعون خالل عدة أيام أو عدة أسابيع  وكانوا يتصورون أم سيس.وهم يرتكبون اجلرائم يف اليمن

كحد أقصى أن يسيطروا على اليمن وميسكوا بزمام األمور هناك، لكنهم مل يستطيعوا على مدى أربعة 
 كيف ميكن . وكلما تقدم م الزمن سيكون سقوطهم أشد والضربة اليت سيتلقوا أكثر تأثرياً.أعوام

مياً أن تتحول إىل آلة بيد أعداء اإلسالم، إىل آلة بيد أمريكا حلكومٍة حتكم شعباً مسلماً وبلداً إسال
ال أن يكون ) ٧(» أِشداُء على الكفّار«وبقرة حلوباً هلا؟ ملاذا؟ خادم احلرمني الشريفني جيب أن يكون 



 

 

 .»أشداء على البحرين«، »أشداء على اليمن«، »أشداء على املؤمنني« هؤالء .»أشداء على املؤمنني«
  . هذه سياسة بلهاء جداً تثري الغضب اإلهلي.ون الشعوب املؤمنة للضغوطيعرض

لرياقب الشعب اإليراين كل هذه األوضاع بعني مفتوحة وببصرية، ويرسخ موقفه، وليعلم أنه يف 
هذا البحر العاصف يف هذه املنطقة والعامل ـ وقد وصلت العاصفة اليوم إىل أوروبا أيضاً ] وسط[

ا فرنسا، والبلدان األوروبية هي األخرى أسرية العاصفة والطوفان ـ يف هذا ولكم أن تشاهدو
الطوفان الذي عم العامل واملنطقة على وجه اخلصوص، يتموضع الشعب اإليراين بربكة اإلسالم يف 

 حافظوا على هذه البصرية وحافظوا على هذا النهج وواصلوا .سفينة حمبة أهل البيت واإلسالم اآلمنة
  .سار باقتدار إن شاء اهللا، فالنصر حليف الشعب اإليراينهذا امل

وأكرر مرة أخرى إخالصي وحمبيت آلباء ! رمحة اهللا وصلواته وسالمه على الشهداء وعوائل الشهداء
  .الشهداء وأمهام وزوجام وأبنائهم وأخوم وأخوام

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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