
 

 

 جتلّي مفهوم االستشهاد دفاعاً عن حدود العقيدة واألخالق واهلوية
  طهران: املكان

  تكرمي شهداء حمافظة إيالم: املناسبة
  إيالمن على مؤمتر تكرمي شهداء حمافظة ومائالق: احلضور
  .م٢١/١١/٢٠٢١.   هـ١٥/٤/١٤٤٣.   ش٣٠/٨/١٤٠٠: الزمان

  
  
  

 :مؤمتر تكرمي شهداء حمافظة إيالماإلمام اخلامنئي يف لقاء مع القيمني على 
 داعمو صدام اخلبيث يف حربه ضد إيران يتبجحون بكلّ وقاحة حبقوق اإلنسان

مني على مؤمتر تكرمي شهداء حمافظة ائ يف لقاء مع الق٢١/١١/٢٠٢١كلمة اإلمام اخلامنئي بتاريخ 
صدام ذاك الذئب الدموي يف حربه ، وخالل اللقاء أشار قائد الثورة اإلسالمية إىل أنّ من دعموا إيالم

ضد إيران يتبجحون اليوم حبقوق اإلنسان مبنتهى الوقاحة ولفت مساحته إىل أنّ رسالة الشهداء لنا 
اليوم هي أن ال وجود للخوف واليأس يف طريق اهللا وهم يدعوننا إىل أن ال تزعزعنا وساوس 

لى الشهداء وخمتلف اجلوانب املرتبطة م الشيطان، كما أكّد مساحته على أمهية تسليط الضوء ع
 .ضمن األطر الفنية

  
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 .واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين
أشكركم جزيالً ألنكم أقمتم هذه الذكرى ونفّذمت . أهالً وسهالً بكم، أيها اإلخوة واألخوات األعزاء

. اخلدمات املنجزة ممتازة جداً. قبل جميئي إىل احلسينية شاهدت املعرض. ة املفيدة جداًهذه اخلطو
بالطبع هناك كثري من هذه األعمال اجلانبية واإلضافية اليت جيب إجنازها ضمن هذه املؤمترات، وإن 

 .شاء اهللا، تنجحون يف تنفيذها
 



 

 

 مميزات حمافظة إيالم
 
 حصن قوي يف وجه العدوو» الدفاع املقدس«رائدة يف . ١
 

صحيح أن بعض املدن واملناطق يف هذه . »الدفاع املقدس«كانت حمافظة إيالم حصناً قوياً خالل 
احملافظة كان يتناوب طرفا احلرب على السيطرة عليها، ويف مرحلة ما كانت بيد املنافقني اخلبثاء، لكن 

ت إليها ورأيت فيها عمل جماهدينا األعزاء هذه احملافظة وقفت مثل اجلبل، مثل قمة ميمك اليت صعد
للحرب أبكر من أي ] هذه احملافظة[أوالً لقد تعرضت . من كثب يف وجه العدو الصدامي اخلبيث

هاجم العدو إيالم قبل أن يهاجم طهران وأماكن أخرى . مكان آخر يف البالد، كما قال السادة أيضاً
استشهد يف إيالم قبل بدء احلرب، ما ). ٣( ا قال جنابه، كم)٢( كان أول شهيد هو شنبه إي. رمسياً

 .»الدفاع املقدس«يعين أن حمافظة إيالم بأكملها من السباقني يف 
 
٢ .البعثي ظري يف إيالم من العدوبروز حوادث نادرة الن 
 

مث وقعت أحداث نادرة النظري يف حمافظة إيالم، ولألسف حىت شعبنا ال يعرفها ناهيك باآلخرين 
أولئك ال يعلمون شيئاً، وحىت شعبنا . واخلارج والشعوب األخرى اليت تتوق إىل معرفة أحداث بلدنا

 – ١٩٨٧إحداها قصف مباراة كرة قدم للشباب سنة . ليس لديه علم بكثري من هذه القضايا
 مباراة لالحتفال -  فريقني من إيالم -  عندما نظّم هؤالء الشباب اإليالميون - ١٢/٢/١٩٨٧
حلّقت الطائرة . كرى السابعة النتصار الثورة اإلسالمية، واجتمع عدد من الناس للمشاهدةبالذ

العراقية فوقهم على مسافة قريبة، مع العلم مبا كان جيري هنا، وليس جمرد إلقاء قنبلة وإصابة ملعب 
 العبني ال، بل مع العلم مبا كان جيري، ضربت الطائرة املكان واستشهد عشرة! كرة قدم باملصادفة

من املناسب التعريف مبثل . هذه ليست حادثة صغرية، إا كبرية. واحلكم وبعض األطفال واملتفرجني
. هذه رسالةُ مظلومية لشهدائنا الرياضيني. هذه األحداث على نطاق عاملي، وأن تقال ويكرر ِذكرها

 .سالمية والثورة اإلسالميةاجلمهورية اإل] ذكرى انتصار[كان جرمهم أم نظّموا مباراة من أجل 
 

ظام البعثييف  تعريف العامل أمجع جبرائم النحمافظة إيالم عرب الفن 
 



 

 

باالتكاء على أي قوة ارتكب صدام اخلبيث مثل هذه اجلرائم الصرحية دون رادع؟ من الذين كانوا 
للدماء يدعون اليوم يساندونه؟ األشخاص أنفسهم الذين ساندوا يف ذلك اليوم هذا الذئب املتعطش 

يوجد هذا ! حقوق اإلنسان، ويرون أنفسهم اليوم األولياء على حقوق اإلنسان يف أحناء العامل كافة
من جيب أن يفضحهم؟ من جيب أن يبين هذه احلقائق؟ ! الكم من الوقاحة يف عمل هذه القوى

ال بد من تقدمي هذه .  على عاتقهمالفنانون عندنا والكتاب يتحملون عبئاً ثقيالً ولديهم مهمة ثقيلة
لذلك، جيب أن ينتج من قضية امللعب روايات . ينبغي أن يصنعوا أفالماً. األشياء إىل العامل بأطر فنية
 .ال بد من هذه األعمال... وأفالم وكتب ومذكرات

 
 وجود عائالت فيها شهداء عدة. ٣
 

ت يف هذه احملافظة لديها شهيدان وثالثة وأربعة من السمات النادرة النظري حملافظة إيالم وجود عائال
عائلة واحدة فيها عشرة شهداء . وحىت مخسة، وهكذا إىل أن يصل إىل عشرة شهداء، كما قالوا

أصالً هل من ! وواحدة فيها تسعة وأخرى بثمانية شهداء وعائالت عدة لديها مخسة شهداء وستة
بعض هذه . إيالم هي كذلك. ك يذهل اإلنسانالسهل قول هذه األشياء باللسان؟ حىت ختيل ذل

 يف هذا اجلمع، - كما قالوا، بعض أفراد هذه العائالت حاضرون هنا أيضاً –العائالت حاضرة هنا 
 .فأسأل اهللا أن يشملكم مجيعاً برمحته ولطفه، إن شاء اهللا

 
 احلضور الشامل للفئات مجيعاً. ٤
 

منهم العامل البارز الفاضل املرحوم ... لفئات مجيعاًمن السمات األخرى إليالم احلضور الشامل ل
عندما جئنا، .  الذي كان معنا فوق قمة ميمك أيضاً-  رمحة اهللا عليه - الشيخ عبد الرمحن حيدري 

فقد جئت إىل إيالم مرات عدة، قبل رئاسة . يف كل مكان] معنا[كان املرحوم الشيخ عبد الرمحن 
كان حاضراً يف ساحة احلرب ما دام حياً، وكان حيمل ... اجلمهورية وبعدها، وقد كان حاضراً

وكذلك عشائر إيالم املتعددة وأهايل إيالم العاديون، . السالح ومستعداً للرتال باملعىن احلقيقي للكلمة
لقد قال ذلك أحد . الذين كانوا أهالً للحرب وحاضرين يف امليدان، وعامة الناس كانوا يقاومون أيضاً

كانت طائرات العدو تأيت يف . رأيتها بأم عيين يف مدينة إيالم. مل يرتحوا من املدينة] الناس[إن . السادة
ويف ذلك الوقت، كانت إيالم مقفرة، ومل يكن هناك . وقت معني وتقصف املدن واحدة تلو أخرى



 

 

ن إىل كان الناس يذهبون إىل تلك الصحاري والغابات احمليطة هناك، وعندما ينتهي األمر، يعودو. أحد
هذا يعين أنّ اخلروج من املدينة والعودة إليها أصبح روتيناً يومياً عادياً للناس، لكنهم مل . املدينة

 .يهجروها، ومل يتركوا احملافظة، ومل يغادروا املنازل، بل صمدوا
 
 بروز قدرات الناس ومواهبهم رغم الضغوط. ٥
 

الشهيد ). ٤(بة نابغة مثل الشهيد رضائي جنادمث حتت هذا القصف ويف هذه الظروف الصعبة، تنشأ خن
رضائي جناد، شهيد العلم، شهيد الطاقة النووية، صاحب تلك الرتبة العلمية لدرجة أن العدو يشعر 

يأتون . أن وجود هذا اإلنسان مصدر ترق وتعاٍل للجمهورية اإلسالمية فينبغي له التخلص منه
هذا العامل الشاب كان قد قضى طفولته يف هذا القصف . ةويردونه شهيداً أمام زوجته وابنته الصغري

وتلك الظروف الصعبة يف إيالم؛ مل يقدر ضغط العدو وضغط احلرب على التقليل من ظهور املواهب 
العلم الذين لديهم إن أمثال الشهيد رضائي جناد العزيز، شهداء . هذا مهم جداً. بني هؤالء الناس

مراتب علمية، ولديهم مراتب معنوية أيضاً، والدليل على ذلك الشهادة نفسها، ألن الشهادة ال تمنح 
الذي استشهد، ومرتبة الشهادة اليت منحت له، تستلزم ] الشخص[فهذا . ألحد بثمن رخيص

كان ذلك العامل .  املرتبةمقدمات يف وجود اإلنسان وباطنه وعمله، ومن دوا لن يعطى اإلنسان هذه
 .ال ميكن أن يصري شهيداً دون ذلك. الشاب يتمتع ذا املقام املعنوي حىت صار شهيداً

 
 جتلّي مفهوم االستشهاد دفاعاً عن حدود العقيدة واألخالق واهلوية

 
 منها هناك نقطة مهمة، إذْ يقال أن حمافظة إيالم قدمت ثالثة آالف شهيد، واحملافظات األخرى كلٌّ

جيب أن ندرك مفهوم الشهادة . قدمت كثرياً من الشهداء بالتناسب مع عدد سكاا وأوضاعها
ليس جمرد ضحية ] جيب أن يفهم أن الشهيد[يف ما يتعلق مبفهوم االستشهاد، . بصورة صحيحة

هم فهناك كثريون من الناس يف العامل يشاركون يف حروب بالدهم ويقتلون، وأيضاً كثريون من. حرب
يفعلون ذلك مثالً للدفاع عن احلدود اجلغرافية لبلدهم، أي يفعلون هذا بصفتهم أناساً حيبون الوطن 

إنّ . شهيدنا ليس هكذا. حتت هذا العنوان] يقتلون[بالطبع بعضهم مرتزقة لكن هناك من . ويقدسونه
ابة ليست جمرد دفاع قضية مناضلنا الذي يدخل ساحة احلرب ويؤدي به األمر إىل الشهادة أو اإلص

عن احلدود اجلغرافية، بل يدخلها دفاعاً عن حدود العقيدة واألخالق والدين والثقافة واهلوية، ودفاعاً 



 

 

بالطبع الدفاع عن احلدود اجلغرافية للبلد هو أيضاً شيء قيم، . عن هذه احلدود املعنوية املهمة
! ىن مع هذه املعاين األخرى املهمة والساميةلكن أين ذلك وأين هذه التوأمة هلذا املع. ويحسب قيمة

 .شهدائنا هي كذلك] قضية[
 

 ميثاق الشهداء الصادق مع اهللا املتعايل بأرواحهم
 

ِإنَّ {إذا أردنا النظر إىل قضية االستشهاد أبعد من ذلك، فإن شهيدنا هو يف الواقع مصداق ومظهر؛ 
هفُسأَن ِمِننيؤالْم ى ِمنرتاش ةَاللَّهنالْج مِبأَنَّ لَه مالَهوأَمو تاجر بروحه مع اهللا)١١١التوبة، (} مأي ي ، .

ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من {: أو تلك اآلية الكرمية... هذا هو الشهيد
ِظرتني نم مهِمنو هبحى ن؛ هؤالء كانوا صادقني يف عهدهم وميثاقهم مع اهللا )٢٣حزاب، األ(} قَض

لذلك ترون أن املقاتل يف ميدان . هذا هو الشهيد، أي قطع العهد مع اهللا، إبرام صفقة مع اهللا. املتعايل
لقد رأى من كان منكم يف ساحة احلرب يف . اجلهاد يف سبيل اهللا خيتلف عن املقاتلني العاديني يف العامل

الدفاع «الوقت، وبالتأكيد شاهدمت وبعضكم قرؤوا يف الكتب، أن املقاتل املؤمن يف مرحلة ذلك 
وكذلك يف بعض اخلطوط الدفاعية األخرى، مثل الدفاع عن املقامات املقدسة أو ما شابه، » املقدس

، أكثر] على اهللا[عندما يقاتل يف ساحة احلرب، يكون إخالصه أكرب من احلالة العادية، وتوكّله 
 .وتواضعه أكرب، وحفاظه على احلدود اإلهلية أكثر

 
 إظهار منط العيش اإلسالمي عرب سلوك جماهدينا وشهدائنا

 
من الشائع يف العامل أنه عندما ينتصر جيش يف مدينة، يكون النهب والسلب والظلم وما إىل ذلك أمراً 

هد يف سبيل اهللا يف ساحة املعركة، فإن هنا حىت لو انتصر املقاتل اا. هنا كلّا] لكن[طبيعياً عنده، 
إخالصه ومراعاته احلدود اإلهلية لن تتضاءل شيئاً، بل ستزداد هذه املراعاة أثناء االنتصار شكراً على 

هذا العدو نفسه الذي حني يأسر منا كان كأنه ... عندما كان جماهدونا يأسرون من العدو. النصر
 منذ أخذهم حىت إدخاهلم إىل املخيم حيث حيتجزوم، من يقتل ويحيي هؤالء األسرى مرات عدة،

، هؤالء األشخاص أنفسهم عندما -  واضح ما الذي كانوا يفعلونه م يف املخيم - كثرة أذيتهم هلم 
كانوا يقعون يف أسرنا، إذا كان أحدهم مصاباً، يقوم جماهدونا على معاجلته، وإذا كان عطشاناً يسقونه 

إن منط العيش اإلسالمي شيء بارز . هذه حقاً أشياء مهمة. ما يعامل الواحد نفسهماء، ويعاملونه مثل



 

 

هناك كثري من النقاط املُلهمة يف حياة هؤالء . يف سلوك جماهدينا وشهدائنا وال ميكن جتاهله حقاً
ملقاتل الشهداء وجدير حقاً بالفنانني لدينا أن يظهروا صورة فنية عن هذا الوضع للعامل، وأن يقدموا ا

 .اإليراين إىل العامل ويعرضوه أمام أعني العامل عرب األعمال الفنية العظيمة
 

 وواجبات الشعب جتاه ذلك مساع رسالة الشهداء والتحرك بثبات وقوة
 

: الشهداء يقولون لنا... هذا التذكار الذي قدمتموه ينبغي أن يفتح آذاننا على رسالة الشهداء
آل عمران، (} لَِّذين لَم يلْحقُوا ِبِهم ِمن خلِْفِهم أَلَّا خوف علَيِهم ولَا هم يحزنونَويستبِشرونَ ِبا{

على املرء يف هذا الطريق أن يكون ثابت . هذا طريق ليس فيه خوف وحزن، فهو طريق اهللا). ١٧٠
ال بد للشعب اإليراين . ألعداءاخلطوة، وأن يتحرك بقوة، وجيب يف هذا الطريق ألّا يتزلزل بوساوس ا
. هذه هي رسالة الشهداء لنا. بسماعه رسالة الشهداء أن يزيد من احتاده واتفاقه ودوافعه وجهوده

ينبغي ملسؤويل اجلمهورية اإلسالمية عند مساعهم رسالة الشهداء يف مراسم إحياء الذكرى هذه أن 
جيب أن يشعر اجلميع . دمه إلينا هؤالء الشهداءيشعروا مبسؤولية أكرب جتاه ذلك األمن الذي وفّره وق

باملسؤولية وأن ننتبه مجيعاً إىل أنه دون السعي والكفاح يف سبيل اهللا وحتمل الكثري من املصاعب، لن 
إذا كانت هناك مشقات، فإن حتمل هذه املشقات ] بالنسبة إلينا[اآلن . يصل أي شعب إىل أي مكان
 .لذروة والقمة، إن شاء اهللاسيوصل الشعب اإليراين إىل ا

 
أسأل اهللا املتعايل أن يوفقكم ويؤيدكم مجيعاً، إن شاء اهللا، وأن يشمل شهداء إيالم األعزاء وشهداء 

العظيم الذي فتح لنا هذا الطريق وأوجد ] اخلميين[الوطن كلهم برمحته ومغفرته، وأن حيشر اإلمام 
األنبياء واألئمة : وليائه، مع اهلداة العظماء يف التاريخهذه اهلداية العامة يف البالد، أن حيشره مع أ

 .، إن شاء اهللا، وأن يوفقكم، إن شاء اهللا)ع(املعصومني 
 

 بالطبع هي غالباً ضمن عمل -  هذه االقتراحات والطلبات - املواضيع اليت حتدث عنها السادة 
ع، وإن شاء اهللا، حنن سوف األجهزة التنفيذية، فيجب أن يوصوا ا، وأنتم كذلك تابعوا املوضو

 .نوصيهم أيضاً
 

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 

 

 ـــــــــ
 
ممثل (يف بداية هذا اللقاء، ألقى كلمات كلٌّ من حجة اإلسالم واملسلمني اللّهيار كرميي تبار  ـ ١

حمافظ إيالم  (، والسيد حممد نوذري)الويل الفقيه يف حمافظة إيالم ورئيس جملس ترسيم سياسات املؤمتر
يف حمافظة » حرس الثورة اإلسالمية«قائد (، والعميد مجال شاكرمي )ورئيس اهليئة التنفيذية للمؤمتر

 .)إيالم واألمني العام للمؤمتر
 
 أثناء التصدي لتقدم ١١/٩/١٩٨٠نال الشهيد روح اهللا شنبه إي مرتبة الشهادة الرفيعة يف  ـ ٢

د احلدودية التابعة ملدينة مهران يف وقت مل تكن احلرب املفروضة قد القوات البعثية يف منطقة رام آبا
 .بدأت رمسياً

 
 .أحد الذين ألقوا كلمام قبل بدء كلمة اإلمام اخلامنئي ـ ٣
 
 .٢٣/٧/٢٠١١الشهيد داريوش رضائي جناد، وقد اغتيل أمام مرتله يف  ـ ٤


