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ّراغ حادثة مريرة وعظيمة لكنها ستخلد في التاريخجحادثة شاه  ُ ّ  
  طهران: المكان
  .م٢٠/١٢/٢٠٢٢   . هـ٢٥/٥/١٤٤٤  . ش٢٩/٩/١٤٠١ :الزمان

  )ع(عائالت الشهداء في حادثة حرم أحمد بن موسى الكاظم  :الحضور
  
  
  
  
  

 فـي لقـاء مـع عـائالت الـشهداء فـي حادثـة ٢٠/١٢/٢٠٢٢ بتاريخ  دام ظلهكلمة اإلمام الخامنئي
ّوخالل اللقاء قـال قائـد الثـورة اإلسـالمية أن). ع(حرم أحمد بن موسى الكاظم   حادثـة شـاه تـشراغ ّ

ًحادثة مريرة وعظيمة لكنها ستخلد فـي التـاريخ وأن مكانـة شـهدائها سـوف تتجلـى رغمـا عـن أنـوف  ّ ّّ ُ ّ
ّ اإلرهابيــة األخــرى، إذ ثالحــوادّولفــت ســماحته إلــى أن هــذه الجريمــة تختلـف عــن ســائر . عـداءاأل

ًأنها استهدفت مجموعة من الزائرين وليس محفال سياسيا وال عسكريا ً ً ّّ ّ.  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

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

  
ًأهال وسهال بكـم المريـرة ) شـاه تـشراغ) (ع(إن حادثـة المرقـد المطهـر ألحمـد بـن موسـى الكـاظم . ً

ّوالعظيمـة فــي آن حادثــة مخلــدة فــي التــار ُ إنهــا . ًمليئــة بالمعــاني وثانيــا خالــدة] حادثــة[ًأوال إنهــا . يخٌ
ًليست حادثة ستنسى قريبا في تاريخ إيران ًحسنا، لقد أردوا أحمد بن موسى وشقيقه الجليـل، أي . ُ

ِ، شــهيدا أيــضا، كــي ينــسى اســماهما وذكرهمــا)ع(ّاإلمــام علــي بــن موســى الرضــا  ُ ً ُفهــل نــسيا؟ هــل . ً
َنـسي ذكـر اإلمـام الرضـا  ً؟ هـل نـسي ذكـر شـاه تـشراغ؟ سـوف تتجلـى رغمـا عـن أنـوف األعـداء )ع(ُ ّ َ ُ

ًذكرى هؤالء وقيمتهم ومكانتهم وعظمة الرحمة اإللهية بهم يوما بعد يوم ّ.  
  



 

 ٢

لقـد فقـدوا أعـزاءهم وأبنـاءهم وحتـى أطفـالهم . ًبالطبع، العـائالت مفجوعـة، ونحـن نـدرك هـذا تمامـا
ُفهــذا يفجعهــم، والقلــوب تحتــرق، وقــد . الموضــوعلــيس هنــاك شــك فــي هــذا . وآبــاءهم وأمهــاتهم

لكن توجد عظمة مقابل هذا الفقد هـي . لقد احترقت قلوبنا من هذه الحادثة. ًاحترقت قلوبنا أيضا
يقــول اهللا المتعــالي فــي القــرآن بــشأن عظمــة هــذا . اللطــف اإللهــي تجــاههم وتجــاهكم، أي ذويهــم

َُأولئك عليهم ص{: اللطف اإللهي تجاهكم ْ ِ َْ َ َ ْلوات مـن ربهـمَِ َِِّ َْ ِ ٌ يعنـي أنـتم » أولئـك«). ١٥٧البقـرة، (} َ
ْعلـــيهم صـــلوات مـــن ربهـــم{أنفـــسكم؛  ِْ َِِّ َْ َِ ٌ َ َْ اهللا يـــسلم ويـــصلي علـــيكم وعلـــى ذوي هـــؤالء الـــشهداء . }َ

تختلف إدانة العدو في حادثة شـاه تـشراغ . بالطبع هم أنفسهم لديهم مقام رفيع. والمفجوعين بهم
تـارة يـستهدفون مجموعـة عـسكرية، . ن الحـوادث اإلرهابيـة األخـرى فـي الـبالداإلرهابية عن كثير مـ

ًوتـارة سياسـية، فهــذا شـيء، وتـارة يــستهدفون مجموعـة مــن الزائـرين، وهـو لــيس محفـال سياســيا وال  ً
ذهـب إلـى هنــاك أنـاس مـن أمــاكن . إنــه مكـان للزيـارة ومحفـل لألنــس مـع اهللا. ًمكانـا للقتـال والنـزاع

، ومـن شـيراز نفـسها، ومـن كهكيلويـه وبـوير )گيالن(ن، ومن همدان، ومن كيالن من طهرا: مختلفة
ًالعدو مفضوح جدا . ّأحمد، للمناجاة والخلوة مع اهللا، والخلوة مع أولياء اهللا، وتعرضوا لهذا الظلم

َمن هذا العدو؟ هل من ارتكب هذه الجريمة هو وحـده العـدو فقـط؟ واضـح أمـره . في هذه القضية َ
َجان وخائن ومجرم، لكن ليس وحده فقط، فهناك من هـم خلفـهأنه عدو و . »داعـش«يقولـون إنـه . ٍ

إننـا : َ؟ مـن أنـتج هـذا المخلـوق الخطيـر؟ قالـت أمريكـا صـراحة»داعـش«َنعم، لكن من الذي أنـشأ 
َمن أنتج  : قالوا. ٍليس اآلن بل قبل سبع سنوات أو ثمان. هم أنفسهم قالوا هذا صراحة. »داعش«َ

لعنـة ! أولئـك أنفـسهم الـذين يرفعـون اآلن رايـة حقـوق اإلنـسان. لذا إنهم مـذنبون. »داعش«أنتجنا 
. يتحـدثون بـذاك النحـو ويتـصرفون كـذلك! اهللا على هذه األفواه الكاذبة والقلوب السوداء والشقية

كالمهم حول حقوق اإلنـسان والمـرأة ومختلـف القـضايا اإلنـسانية هـو علـى ذاك النحـو، وهـذا هـو 
ٌّ أي منـافقون تمامـا وبالكامـل، والمنـافق كــافر، والكـافر عـدو هللافعلهـم، ٌ هـؤالء كفــار . إنـه عـدو اهللا. ً

َلقد فضح هؤالء. ًومنافقون أيضا وأعداء هللا كذلك   .لقد فضحوا في قضية شاه تشراغ هذه. ُ
  

ــأن تنــسى هــذه القــضية ــضا أال يــسمح ب ّيجــب أي ُ ُ ّ ــا الثقاف. ً ــن تنــسى لكــن علــى أجهزتن ُطبعــا هــي ل ــة ً ّي
ّواإلعالميـــة، والفنــــانين لــــدينا، أن يخلـــدوا هــــذه القــــضية كمــــا عاشـــوراء وســــائر القــــضايا التاريخيــــة  ّ ّّ ُ

ّالمتنوعة، وأن يعظموها ويجسدوها كي تتعرف إليها األجيال المقبلة ّ ُ ُّ ّ .  
ّنحــن مقــصرون فــي هــذه المجــاالت، ولــدينا تقــصير فــي قــضية اإلعــالم والدعايــة وتجــسيد الوقــائع  ٌّ ُ

ــرون مــن شــبابنا وشــبابكم ال يعرفــون قــضايا األعــوام العــشرين الماضــية، وال علــم لهــم . ونقلهــا كثي
في شيراز هذه نفسها، يدخل المنافقون في يوم مـن شـهر رمـضان وقـت اإلفطـار . بقضايا المنافقين
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فـــي يـــوم مـــن شـــهر رمـــضان فـــي ] ١.[منــزل ذاك الطبيـــب الـــشريف والفاضـــل ويمطرونـــه بالرصـــاص
. ٌلألسف، كثير مـن هـذه األمـور ال يعرفهـا جيلنـا الـشاب. ًإلى ذلك البيت الحقالقد ذهبت ! شيراز

ًحـسنا، أنـتم الـشباب ]. أن يبـذلوا جهـودهم[لدينا تقصير في هذه المجاالت، وعلى الفنانين لـدينا 
ّالحاضرون هنا كل شخص منكم لديه صلة بمجال الفن واإلعـالم والدعايـة والكتابـة، فلتتـذكروا أن  ّ ّ

  .ّوظائفنا الحتميةهذه من 
  

ًعلــى كــل حــال، ومــرة أخــرى، أقــدم التعــازي إلــيكم جميعــا، أنــتم األهــالي األعــزاء لهــؤالء الــشهداء  ّ ّ ّ
ْأقــدم العــزاء والمباركــة، فثمــة مباركــة أيــضا، إذ نــالوا مقامــات ســامية. األجــالء ً لقــد وصــل صــغيرهم . ّ

 إلــى -ابــن المدينــة وابــن القريــة  كــان بيــنهم الطفــل والكبيــر والــشاب والمــرأة والرجــل و-وكبيــرهم 
ّمقامات سامية، وهذا يستحق المباركة حقا، وكذلك نقدم التعازي ً ّ ّ .  

ًاآلن، سـوف أذكـر أسـماء العـائالت واحـدة تلـو . ّنسأل اهللا أن يمن عليكم بالصبر ويمنحكم األجر
ّأخرى، وأسلم وأتحدث باختصار مع كل عائلة، ألعبر لهم عن محبتي ّ ّ.  

  
ـــدكتور محمـــد حـــسن ٣١/٧/١٩٨١فـــي ] ١[ ـــة منـــزل ال ـــافقين اإلرهابي ، هاجمـــت مجموعـــة المن

الجمهوريــــة «طــــاهري بعــــد دقــــائق مــــن اإلفطــــار بهــــدف اغتيــــال األعــــضاء األساســــيين فــــي حــــزب 
ًنظـرا إلــى هجـوم المنـافقين علــى عيـادة الـدكتور طــاهري فـي الليلــة . فـي محافظــة فـارس» اإلسـالمية

إلـى مكـان آخـر، ولـم يكـن فـي المنـزل سـوى عـدد قليـل مـن ُالسابقة، نقلت جلـسة أعـضاء اللجنـة 
أفــراد أســرة الــدكتور طــاهري وأقاربــه لتنــاول اإلفطــار، فاستــشهد فــي هــذه الحادثــة أربعــة مــن أفــراد 

 .عائلته وأصيب ثالثة بجروح خطيرة


