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حضور�سرزده�رهبر�انقالب�در�منزل�شهید�حسن�زاده�15مرداد�1397 
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�الّرحمن�الّرحیم بسم�اللَّ

�رّب�العالمین�و�الّصالة�و�الّسالم�علی�سّیدنا�و�نبّینا�ابی�القاسم�المصطفی�محّمد� الحمدللَّ
�فی� و�علی�اله�األطیبین�األطهرین�المنتجبین�الهداة�المهدیّین�المعصومین�سّیما�بقّیةاللَّ

األرضین.

غرض�از�حضور�در�این�مکان�تاریخی�و�در�جمع�شما�برادران�و�خواهران�عزیز�در�درجه�ی�
اول،�احترام�به�روح�رزمندگان�و�شهدای�عزیزی�است�که�این�سرزمین،�شاهد�دالوریهای�
آنها�و�فداکاریهای�آنها�و�حرکت�عظیم�آنها�در�روزهای�جنگ�تحمیلی�و�دفاع�مقدس�

بوده�است.

در�درجه�ی�بعد،�اظهار�سپاس�و�قدردانی�از�مردم�عزیز�خوزستان�و�برادران�و�خواهرانی�
این�منطقه�در�حساس�ترین�زمانها،�در�سخت�ترین�شرائط،�یک�امتحان� است�که�در�
ایران�درباره�ی�مردم�عزیز�خوزستان�چیز� از�خود�نشان�دادند.�دشمنان�ملت� موفقی�
دیگری�فکر�میکردند،�و�چیز�دیگری�از�آنچه�که�آنها�فکر�میکردند،�پیش�آمد.�صف�
اول�رزمندگان�مبارز�و�دالور،�جوانهای�فداکاری�بودند�که�فرزندان�این�آب�و�خاک�و�
پروریدگان�این�منطقه�بودند:�مردم�عزیز�خوزستان؛�زنهاشان،�مردهاشان.�من�در�دوران�
دفاع�مقدس�به�بعضی�از�روستاهائی�که�زیر�ستم�دشمن�بعثی�قرار�گرفته�بود،�رفتم�و�از�

1389/01/11

بیانات در منطقه عملیاتی فتح المبین



بیانات 10

نزدیک�وضعیت�آن�مردم�را،�روحیه�ی�آنها�را�دیدم.�آنها�پیوستگیشان�به�ایران�اسالمی�
و�به�ملت�مبارز�و�قهرمان�و�به�اسالم�-�که�در�ایران�پرچم�آن�برافراشته�شده�بود�-�آن�
چنان�بود�که�دشمنان�بعثی�نتوانسته�بودند�با�وسوسه�ی�قومیت�و�همزبانی،�این�پیوند�
مستحکم�را�سست�کنند.�بنابراین�حضور�ما�در�این�منطقه،�از�یک�جهت�قدردانی�از�

مردم�عزیز�خوزستان�است.

جنبه�ی�سوم،�قدردانی�از�شما�مسافرانی�است�که�از�نقاط�دور�و�نزدیِک�کشور�به�این�
مناطق�آمده�اید،�با�قدمهای�خودتان،�با�دلهای�خودتان،�پیوستگی�روحی�خودتان�را�با�
آن�جوانانی،�با�آن�مردانی،�با�آن�دالورانی�که�این�منطقه،�شاهد�فداکاری�آنهاست،�نشان�
دادید؛�چه�در�این�منطقه�-�منطقه�ی�فتح�المبین�-�چه�در�سایر�مناطق�خوزستان�و�چه�
در�مناطق�جنگی�استانهای�دیگر:�مثل�استان�ایالم،�استان�کرمانشاه،�استان�کردستان.�
مردم،�مردم�کشور،�این�سنت�بسیار�ستودنی�را�از�چند�سال�پیش�در�پیش�گرفتند�که�
بیایند�این�مناطق�را�سالیانه�-�بخصوص�در�چنین�ایامی�در�اول�سال�-�زیارت�کنند.�

اینجا�زیارتگاه�است.

جوانهای�عزیز!�فرزندان�عزیز�من!�که�اغلب�شما�در�آن�روزها�نبودید،�آن�روزهای�سخت�
و�تلخ�را�ندیدید؛�این�دشت�زیبا،�این�صحنه�ی�چشم�نواز،�این�زمین�حاصلخیز،�در�یک�
روزی�زیر�پای�دشمنان�شما�بود؛�چکمه�پوشان�رژیم�بعثی�در�همین�سرزمینی�که�مال�
شماست،�متعلق�به�شماست،�آن�چنان�جهنمی�بر�پا�کرده�بودند�که�انسان�از�جهات�
مختلف�تأسف�میخورد،�از�جمله�از�این�جهت�که�چطور�این�سرزمین�زیبا�و�این�طبیعت�
چشم�نواز�را�تبدیل�کرده�بودند�به�یک�آتش،�به�یک�دوزخ.�در�ایام�محنت�جنگ،�قبل�از�
عملیات�فتح�المبین،�بنده�از�این�منطقه�ی�شمالِی�مشرف�بر�این�دشت،�این�چشم�انداز�
وسیع�را�دیده�بودم؛�این�خاطره�از�یاد�من�نمیرود�که�نیروهای�دشمن�در�این�سرزمین�
پهناور�با�چندین�لشکر�در�اینجا�متفرق�بودند؛�زمین�شما�را،�خاک�شما�را�با�چکمه�های�

خودشان�میکوبیدند�و�ملت�ایران�را�تحقیر�میکردند.

�آن�کسی�که�کشور�شما�را�نجات�داد،�همین�جوانهای�فداکار�و�مبارز�بودند؛�همین�
بسیج،�همین�ارتش،�همین�سپاه،�همین�رزمندگان�فداکار،�که�امروز�هم�بازماندگان�
آنها�در�مناطق�گوناگونی�از�کشور�حضور�دارند؛�بعضی�از�آنها�هم�به�شهادت�رسیده�اند؛�



11بیانات

»فمنهم�من�قضی�نحبه�و�منهم�من�ینتظر�و�ما�بّدلوا�تبدیال«�)1(.

عزیزان�من!�جوانانی�که�در�این�جلسه،�در�این�صحرا�حضور�دارید�و�همه�ی�جوانان�کشور!�
بدانید�نسل�جوان�دوران�دفاع�مقدس�توانست�با�فداکاری،�با�هوشمندی،�با�اراده�و�عزم�

راسخ،�کشور�را�از�دست�دشمن�نجات�بدهد.�

دشمنان�نظام�جمهوری�اسالمی�هدفشان�این�بود�که�با�جدا�کردن�یک�بخش�از�میهن�
ایران� ملت� به� را� قهاریت�خودشان� میخواستند� کنند؛� تحقیر� را� ایران� ملت� اسالمی،�
تحمیل�کنند؛�میخواستند�ملت�را�ذلیل�کنند�و�خود�را�مسلط�بر�جان�و�مال�و�ناموس�
ملتمان�قرار�بدهند.�کی�نگذاشت؟�جوان�رزمنده�ی�فداکار،�آن�عزم�راسخ،�آن�ایمان�قوی،�
جلِو�دشمن�با�همه�ی�حجم�انبوهش�ایستاد.�آمریکا�به�دشمن�ما�کمک�میکرد؛�شوروِى�
آن�روز�کمک�میکرد؛�کشورهای�اروپائیای�که�امروز�دم�از�حقوق�بشر�میزنند،�آن�روز�
به�این�دشمن�خبیث�کمک�میکردند،�برای�اینکه�بکشد،�نابود�کند،�زمین�و�اهل�زمین�
را�به�آتش�بکشد.�او�هم�بی�محابا�این�کار�را�میکرد؛�اما�جوانان�شما،�جوانان�این�ملت�
نگذاشتند.�در�همین�دشت�عباس،�در�همین�دشت�وسیع،�در�این�منطقه�ی�طوالنی،�
با�جان�خودشان�آمدند�توی�میدان،�با�عزم�راسخ�خودشان�دشمن�را�مغلوب�کردند،�
منکوب�کردند،�ذلیل�کردند�و�توطئه�ای�را�که�همه�ی�قدرتهای�استکباری�شریک�بودند�

و�سهیم�بودند�و�دخیل�بودند�در�اجرای�آن،�خنثی�کردند.

من�میخواهم�به�شما�بگویم:�جوانهای�عزیز!�همیشه�همین�طور�است؛�همیشه�عزم�راسخ�
شما،�هوشمندی�و�بصیرت�شما،�ایستادگی�و�قاطعیت�و�شجاعت�شما�میتواند�همه�ی�
دشمنان�را�هرچند�بظاهر�بزرگ�و�نیرومند�باشند،�به�شکست�بکشاند.�امروز�هم�همین�
جور�است؛�فردا�هم�همین�جور�است.�ملت�ایران�اگر�بخواهد�به�اوج�سعادت�دنیا�و�آخرت�
�خواهد�رسید�-�راهش�عبارت�است�از�شجاعت،�بصیرت،� برسد�-�که�میخواهد�و�ان�شاءاللَّ
تدبیر،�عزم�راسخ،�اراده�ی�مستحکم�از�سوی�زن�و�مرد؛�و�همه�ی�اینها�متکی�بر�ایمان،�
ایمان�اسالمی.�آن�چیزی�که�ضامن�این�عزم�و�همت�راسخ�در�رزمندگان�ما�بود،�ایمان�
قلبیشان�بود.�دین�را،�خدا�را،�قیامت�را،�مسئولیت�انسانی�در�مقابل�خدا�را�باور�داشتند؛�
این�باور�در�هر�ملتی،�در�هر�جامعه�ای�وجود�داشته�باشد،�او�را�آسیب�ناپذیر�میکند؛�

میتوانند�مقاومت�کنند.



بیانات 12

از�روزهای�جنگ�تحمیلی�و�دفاع�مقدس�بمراتب� امروز�ما� برادران�و�خواهران�عزیز!�
جلوتریم،�بمراتب�قویتریم،�بمراتب�نفوذ�ملت�ایران�در�دنیای�اسالم�گسترده�تر�است؛�
امروز�ما�تواناتریم.�ملت�ایران�این�توانائی�را�به�برکت�ایستادگیها�به�دست�آورده.�امروز�هم�
توطئه�زیاد�است؛�لکن�ملت�ایران�با�ایستادگی�خود،�به�توطئه�ی�دشمن�پوزخند�میزند�

و�راه�خود�را�با�استواری�طی�میکند.

آنچه�مهم�است�این�است�که�ملت�ایران�این�مقطع�تاریخِی�حساس�-�مقطع�دفاع�مقدس�
-�را�هرگز�فراموش�نکند�و�سالهای�پرمحنت،�ولی�پرافتخار�دوران�جنگ�تحمیلی�را�هرگز�
از�یاد�نبرید.�این�آمدنها،�این�اظهار�ارادتها،�این�یادبود�گرفتنها،�کمک�میکند�به�اینکه�این�
� یادها�در�ذهنها�زنده�بماند.�من�از�این�حرکت�راهیان�نور�-�که�چند�سال�است�بحمداللَّ
روزبه�روز�هم�در�کشور�توسعه�پیدا�کرده�-�بسیار�خرسندم�و�این�حرکت�را�حرکت�بسیار�
بابرکتی�میدانم.�و�معتقدم�این�مقطع�حساس�برای�ما�یک�تجربه�است.�شما�جوانهای�

امروز�اگر�آن�روز�هم�بودید،�توی�این�میدان،�با�عزم�راسخ�حاضر�میشدید.

امروز�هم�در�میدان�علم،�میدان�سیاست،�میدان�تالش�و�کار،�میدان�همبستگی�ملی�
و�میدان�بصیرت،�شما�جوانها�پایمردی�خودتان�را�نشان�دادید،�ایستادگی�خودتان�را�
اثبات�کردید.�گاهی�اوقات�جنگ�نظامی�آسانتر�از�جنگ�فکری�است؛�آسانتر�از�جنگ�
عرصه�های�سیاسی� در�جنگ� که� داد� نشان� ایران� ملت� است.� عرصه�های�سیاسی� در�
لذا� نیست.� نظامی�کمتر� ایستادگی�در�جنگ� از� ایستادگیاش� و� بصیرتش� امنیتی،� و�
�جوانهای�الیق،�ساخته�و�پرداخته�ای�هستند�که�باید�به�این�مقدار� جوانهای�ما�بحمداللَّ
باید� ایران� هم�اکتفا�نکنند؛�همت�مضاعف،�کار�مضاعف.�همتتان�را�بلند�کنید.�ملت�
نفوذ� و� خارجی� دخالت� و� کشور� این� در� استبداد� طوالنی� دورانهای� عقب�افتادگیهای�
خارجی�را�جبران�کند.�بنده�اطمینان�راسخ�دارم�به�اینکه�جوان�امروِز�کشور�عزیِز�ما�
� در�سطح�عالم،�کم�نظیر�یا�بی�نظیر�است.�و�این،�نوید�آینده�ی�کشور�است.�ان�شاءاللَّ
شما�جوانها�آن�روزی�را�خواهید�دید�که�کشورتان�از�لحاظ�علمی،�از�لحاظ�فناوری،�از�
لحاظ�سیاسی،�از�لحاظ�نفوذ�بین�المللی،�در�سطحی�باشد�که�شایسته�ی�ایران�اسالمی�و�

شایسته�ی�ملت�بزرگ�ایران�است.

�)اروحنافداه(�شامل�حالتان�باشد،�ارواح�مطهر� �دعای�حضرت�بقیةاللَّ امیدواریم�ان�شاءاللَّ
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منطقه�ی� بخصوص�شهدای� و� دفاع�مقدس� و� تحمیلی� عزیز،�شهدای�جنگ� شهدای�
�مشمول�الطاف�الهی�باشند�و�از�همه�ی�ما�راضی�باشند�و�روح�مطهر� فتح�المبین�ان�شاءاللَّ

�از�همه�ی�ما�راضی�و�خشنود�باشد. امام�بزرگوار�ان�شاءاللَّ

�و�برکاته� والّسالم�علیکم�و�رحمةاللَّ



بیانات 14

�الّرحمن�الّرحیم بسم�اللَّ

هم�گزارشتان�گزارش�خیلی�خوب�و�پرمغز�و�خوش�لفظی�بود�-�یعنی�این�گزارش�
شفاهی�شما�از�آن�گزارش�مفصِل�مکتوبی�که�برای�من�فرستاده�بودید�و�من�آن�را�

خواندم،�هم�گویاتر�بود،�هم�قشنگتر�بود�-�و�هم�نفس�کار�بسیار�کار�خوبی�است.

بیانی�که�کردید�برای�فلسفه�ی�این�کار�بیان�کاماًل�درستی�است؛�بنده�هم�به�این�معنا�
معتقدم.�بدون�تبیین�و�تبیین�بلیغ،�قطعاً�هیچ�فکری�و�هیچ�اندیشه�ی�متقنی،�توفیق�
رواج�و�اعتقاد�عمومی�را�پیدا�نخواهد�کرد.�و�شهدا�عماًل�کار�بزرگی�را�انجام�دادند.�این�
کار�بزرگ�را�باید�تبیین�کرد.�خیلی�کارهای�خوبی�انجام�گرفته،�اما�هنوز�جاهای�خالی�
برای�این�کار�خیلی�زیاد�است.�بنابراین�من�کاماًل�این�کار�شما�را�تأیید�میکنم�و�احساس�
میکنم�شما�دارید�یک�نیازی�را�برآورده�میکنید�و�دعا�میکنم�که�خداوند�شما�را�موفق�
� �از�ارواح�طیبه�ی�شهدا�هم�مدد�معنوی�خواهید�گرفت�و�قطعاً�ان�شاءاللَّ بدارد.�ان�شاءاللَّ
به�شما�از�سوی�پروردگار�و�از�غیب،�کمک�معنوی�خواهد�شد.�این�کار�را�دنبال�کنید.

سعی�کنید�در�تبیین،�عنصر�اتقان�مطلقاً�به�دست�فراموشی�سپرده�نشود؛�اتقان.�اتقان�
خیلی�مهم�است.�گاهی�اوقات�انسان�خیال�میکند�برای�شیرین�کردن�یک�قضیه�در�
چشم�مخاطبین،�باید�آن�را�با�پیرایه�ها�و�اغراقهائی�بیامیزد؛�بعد�که�از�یک�افق�باالتری�

1389/04/14

بیانات در دیدار مسئوالن مؤسسه روایت سیره شهدا
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نگاه�میکند،�میبیند�نه،�این�پیرایه�ها�-�چون�مصنوع�ما�بود�-�نه�فقط�بر�ارزش�آن�عنصر�
حقیقی�نیفزود،�بلکه�گاهی�از�آن�کاست.�اتقان�را�در�نظر�بگیرید�و�روایت�را�روایت�صحیح�
قرار�بدهید؛�نگذارید�روضه�خوانی�برای�شهدا،�به�سرنوشت�روضه�خوانی�برای�سیدالشهداء�
)علیه�الّصالة�و�الّسالم(�-�در�دوره�هائی�-�دچار�بشود.�همان�چیزی�که�هست�را�بیان�
کنید؛�منتها�بیان�هنرمندانه.�ما�میخواهیم�کمبودهای�هنرمندی�خودمان�را�در�تبیین�
حوادث�عاشورا،�با�اضافه�کردن�افزودنیهای�غیرالزم�پر�کنیم؛�در�حالی�که�نه،�اگر�ما�بلد�

باشیم�و�ما�هنرمند�باشیم،�هیچ�افزودنیای�الزم�نیست.

ما�در�مشهد�یک�واعظی�داشتیم،�مرحوم�حاجی�رکن؛�به�او�میگفتیم�آقای�رکن�و�حدود�
شاید�چهل�سال،�چهل�و�پنج�سال�قبل�از�این�-�یا�بیشتر�-�ایشان�از�دنیا�رفته.�منبری�
پیرمرد�محاسن�سفیدی�بود،�واعظ�خوبی�بود�و�منبر�بسیار�شیرین�و�جذابی�هم�داشت.�
میرفت�منبر�و�روضه�میخواند؛�این�روضه�مجلس�را�منقلب�میکرد؛�زیر�و�رو�میکرد.�در�
حالی�که�مطلقاً�-�تعبیر�خودش�این�بود�و�بارها�در�منبر�میگفت�که�خاک�بر�دهانم�اگر�
اسمی�از�نیزه�و�شمشیر�و�خنجر�بیاورم�-�از�این�چیزهائی�که�متعارف�است�که�گفته�
بشود،�هیچ�نمیگفت؛�اصاًل�و�ابداً.�حادثه�را�تصویر�میکرد؛�تصویر�هنرمندانه.�یک�هنرمند�
غریزی�و�بالذات�بود.�واقعاً�یک�هنرمند�بود.�اگر�اینجور�هنرمندها�شناخته�بشوند�و�تربیت�
بشوند،�خیلی�باارزشند.�اینجوری�است�قضیه؛�ما�اگر�بتوانیم�ابعاض�و�ابعاد�حادثه�را�با�
نگاه�هنرمندانه�و�با�زبان�هنرمندانه،�ببینیم�و�تبیین�و�تصویر�بکنیم،�به�افزودنی�هیچ�

احتیاج�ندارد؛�این�افزودنیهای�مضر�و�رنگ�آمیزیهای�غیرالزم�هیچ�لزومی�ندارد.

در�مورد�شهدا�هم�همین�کار�را�بکنید.�خوشبختانه�ما�به�عهد�شهدا�نزدیکیم،�وصیتنامه�های�
اینها�را�داریم،�پدر�و�مادرهای�اینها�خیلیشان�هستند�و�همرزمان�اینها�حضور�دارند؛�آدم�
میبیند.�کتابی�از�همین�کتابهای�شهدا�را�من�نگاه�میکردم�که�با�همرزمهای�او�مصاحبه�
شده�بود�و�جزئیات�را�ذکر�میکردند؛�بعضی�از�آن�همرزمها�خودشان�شهید�شده�بودند�
و�بعضیها�زنده�بودند؛�انسان�در�هنگام�خواندن�کتاب�به�گریه�میافتاد!�هیچ�الزم�نبود�
که�کسی�برای�انسان�نوحه�سرائی�کند.�مسئله�ی�شهدا�اینجوری�است.�مسئله�ی�شهدا�
خیلی�مسئله�ی�بزرگی�است،�خیلی�مسئله�ی�داغی�است؛�ما�کمتر�پرداخته�ایم،�کمتر�

میپردازیم.
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�به�این�نکته�توجه�کرده�اید.�خوشبختانه� خب،�شما�حاال�روحانیونی�هستید�که�الحمدللَّ
هم�انگیزه�دارید،�هم�آنطور�که�از�بیانات�جنابعالی)1(�استفاده�شد،�شیرین�بیان�و�خوب�
ان� را�دنبال�کنید.� �که�همین�رشته� ان�شاءاللَّ هم�هستید،�و�میتوانید�تصویر�کنید.�
�خداوند�تأییدتان�کند.�نماینده�هم�اصاًل�الزم�نیست�که�بنده�نماینده�بگذارم؛�هیچ� شاءاللَّ
لزومی�ندارد.�خب�اینهائی�که�هستند�خودشان�دارند�کار�میکنند،�خودتان�دارید�کار�
�یک�دیدار�هم� میکنید،�نماینده�نمیخواهد؛�دیدار�هم�اشکالی�ندارد؛�یک�وقتی�ان�شاءاللَّ

. میگذاریم.�زنده�باشید�ان�شاءاللَّ
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�الّرحمن�الّرحیم بسم�اللَّ

ابائک� علی� و� علیک� الل� المعصومة�صلوات� فاطمة� یا� بنت�رسول�الل� یا� علیک� الّسالم�
الّطّیبین�الّطاهرین�المطّهرین.

کسب�اجازه�از�روح�مطهر�حضرت�فاطمه�ی�معصومه�)سالم�الل�علیها(�که�این�محفل�
معنوی�و�ملکوتی�در�زیر�سایه�ی�آن�بزرگوار�تشکیل�شده�است.

قم�در�بسیاری�از�مسائل�سرآمد�است.�در�باب�مسئله�ی�شهادت�و�شهیدان�و�خانواده�های�
شهیدان�هم،�قم�یک�شهر�سرآمد�محسوب�میشود.�نزدیک�به�شش�هزار�شهید�تقدیم�
اسالم�و�انقالب�کرده�است؛�که�در�بعضی�از�سالهای�دفاع�مقدس،�در�یک�سال�بیش�از�
هزار�شهید�در�عرصه�ی�جهاد�فیسبیل�الل�به�خاک�و�خون�غلتیدند�و�این�شهر�باعظمت�
پیکرهای�آنها�را�تشییع�کرد�و�خم�به�ابرو�نیاورد.�حدود�یازده�هزار�جانباز�دارد؛�که�این�
جانبازهای�عزیز�در�حقیقت�شهیدان�زنده�در�میان�ما�هستند؛�شهیدان�نامداری�که�نه�
فقط�برای�قم،�بلکه�برای�سراسر�کشور�مایه�ی�افتخارند،�ستاره�اند.�اینها�امتیازات�بزرگی�

است.

است.� مهمی� مسئله�ی� است؛� عمیقی� مسئله�ی� بسیار� شهادت� مسئله�ی� من!� عزیزان�

1389/07/28

بیانات در دیدار خانواده های شهدا و جانبازان قم 
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مردم�ما�با�ایمانشان،�با�احساسات�دینیشان،�با�شجاعتشان،�این�مسئله�را�در�عمل�بین�
خودشان�حل�کردند؛�شهید�دادند�و�پدر�مادرهائی�بودند�که�بر�شهیدانشان�حّتی�گریه�
هم�نکردند؛�خانواده�هائی�بودند�که�در�مراسم�ختم�شهیدانشان�لباس�شادی�پوشیدند؛�
بنابراین�از�لحاظ�عملی�در�ذهن�مردم�حل�شد؛�لیکن�ما�خیلی�میدان�داریم�برای�اینکه�

درباره�ی�شهادت�فکر�کنیم.

اگر�در�یک�جمله�بخواهیم�مسئله�ی�شهادت�و�اهمیت�آن�را�بیان�کنیم،�باید�بگوئیم�
اعتقاد�به�شهادت،�باور�به�عظمت�شهیدان�برای�یک�ملت،�عمق�معنوی�شخصیت�و�
هویت�آن�ملت�است.�چطور�میشود�که�یک�ملت�در�چشم�مردم�دنیا�با�عظمت�شناخته�
شود؟�چطور�میشود�که�یک�ملت�به�جای�اینکه�از�عوامل�گوناگون�سیاسی�دنیا�تأثیر�
بپذیرد،�بر�روی�همه�ی�حوادث�دنیا�اثر�میگذارد؟�چطور�یک�ملتی�به�چنین�مقامی�دست�
پیدا�میکند؟�چطور�میشود�که�یک�ملت�بدون�اینکه�ابزارهای�پیچیده�ی�نظامی�داشته�
باشد�و�بدون�اینکه�امکانات�تبلیغاتی�وسیعی�داشته�باشد،�آنچنان�در�دنیا�و�در�میان�
ملتها�اثر�میگذارد�که�ملتها�مجذوب�او�میشوند؟�شما�نگاه�کنید�به�همین�استقبالی�که�
مردم�لبنان�از�رئیس�جمهور�ملت�ایران�انجام�دادند.�اینها�چیز�کوچکی�نیست؛�اینها�
درخور�مطالعه�است،�درخور�تحلیل�است.�چطور�میشود�که�رئیس�جمهور�یک�ملتی�در�
یک�کشور�دیگر،�در�میان�یک�ملت�دیگر�که�با�او�هیچ�نسبت�خویشاوندی�ندارند،�اینجور�
مورد�توجه�قرار�میگیرد؟�عظمت�این�ملت�از�کجا�به�دست�آمد؟�پاسخ�به�همه�ی�این�
سؤاالت،�توجه�به�اهمیت�مسئله�ی�شهادت�است.�وقتی�یک�ملتی�آحادش،�جوانهایش،�
پدر�مادرهایش،�ایثار�در�راه�خدا،�فداکردن�خود�در�راه�هدف�الهی�را�به�عنوان�یک�ایمان�
پذیرفتند،�این�ملت�یک�عمق�عظیم�قدرت�پیدا�میکند؛�به�طور�طبیعی�این�ملت�میشود�
مقتدر،�میشود�قوی،�میشود�یک�ملت�سرآمد؛�بدون�اینکه�سالح�داشته�باشد،�بدون�

اینکه�ثروت�فوق�العاده�ی�نقدی�در�اختیارش�باشد.

ببینید،�صد�نفر�انسان�در�مقابل�صد�نفر�انسان�دیگر�از�لحاظ�عدد�یکسانند.�صد�نفر�در�
مقابل�صد�نفر،�هزار�نفر�در�مقابل�هزار�نفر،�ده�میلیون�در�مقابل�ده�میلیون؛�خوب،�اینها�
برابرند.�ممکن�است�یکی�از�اینها�از�لحاظ�قّوت�بدنی�و�توانائیهای�جسمی�و�مادی�قویتر�
هم�باشد،�اما�وقتی�آن�گروه�دیگر�که�حّتی�از�لحاظ�جسمانی�و�مادی�آنچنان�قّوتی�هم�
ندارد،�به�ایمان�به�خدا�مجهز�شد،�باور�کرد�که�اگر�در�راه�خدا�فداکاری�کند،�چیزی�از�
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دست�نمیدهد،�بلکه�چیزی�به�دست�میآورد،�این�صد�نفر�آنچنان�قّوتی�پیدا�میکنند�که�
صد�نفر�نقطه�ی�مقابل�آنها�با�هیچ�امکان�مادی�نمیتوانند�این�قدرت�را�پیدا�کنند.

تجهیزاتشان� و� مسلمانها،�سالح� برابر� عده�شان�چند� پیغمبر� بدر،�دشمنان� در�جنگ�
چندین�برابر�مسلمانها،�پول�و�امکاناتشان�چندین�برابر�مسلمانها�بود،�اما�مسلمانها�پیروز�
شدند؛�چرا؟�مگر�پیروزی�به�زور�بازو�نیست؟�به�شمشیر�نیست؟�به�پول�نیست؟�به�اقتدار�
ظاهری�نیست؟�نه،�پیروزی�به�اینها�نیست.�پیروزی�وابسته�ی�به�یک�اقتداری�است�که�
آن�اقتدار�از�پول�و�از�امکان�مادی�و�از�سالح�اتمی�حاصل�نمیشود؛�از�اعتقاد�به�شهادت،�
ایمان�به�ایثار،�باور�به�اینکه�انسان�وقتی�ایثار�میکند،�دارد�با�خدا�معامله�میکند،�ناشی�
میشود.�با�این�حساب�اگر�محاسبه�کنیم�-�که�حساب�درستی�است�-�ملت�ایران�از�

همه�ی�ملتهای�دیگر�قویتر�است،�باعظمت�تر�است.

ایران�داد؟�در�صف�اول،�همین�شهیدان�عزیز�ما،�همین� این�عظمت�را�کی�به�ملت�
زین�الدین�ها،�همین�صادقیها،�همین�وکیلیها،�همین�حیدریان�ها�هستند؛�اینها�کسانی�

بودند�که�این�باور�را�نه�در�زبان،�بلکه�در�عمل�نشان�دادند.

آن�روزی�که�شهید�حیدریان�از�شهر�قم�با�یک�عده�ی�معدودی�بلند�شد�رفت�کردستان�
و�در�مقابل�دشمن�جنگیدند،�آن�روز�ملت�ایران�در�غربت�کامل�بود؛�در�مقابل�ما�همه�ی�
اردوگاه�غرب�ایستاده�بود؛�همه�ی�امکانات�جهانی�علیه�ما�مجهز�شده�بود.�چند�تا�جوان�
از�قم،�چند�تا�جوان�از�فالن�شهر�دیگر،�از�سراسر�روستاها،�از�سراسر�شهرها،�اعتقاد�به�
معامله�ی�با�خدا�را�در�عمل�نشان�دادند؛�»اّن�الل�اشتری�من�المؤمنین�انفسهم�و�اموالهم�
بأّن�لهم�الجّنة�یقاتلون�فی�سبیل�الل�فیقتلون�و�یقتلون�وعدا�علیه�حّقا�فی�الّتوریة�و�
االنجیل�و�القران«.)1(�وعده�ی�الهی�وعده�ی�درستی�است.�صف�اول،�شهیدان�ما�قرار�
دارند؛�صف�اول،�ایثارگران�ما�قرار�دارند�-�همین�جانبازها�-�اینها�پیشوایان�ما�شدند؛�اینها�
طالیه�داران�این�جبهه�ی�حق�شدند؛�رفتند�باور�به�شهادت�را،�باور�به�معامله�ی�با�خدا�را�

در�میدان�عمل�نشان�دادند.

صف�دوم�متعلق�به�خانواده�هاست؛�به�شما�پدرها،�مادرها،�فرزندان�شهیدان،�همسران�
شهیدان؛�شما�که�صبر�کردید،�شما�که�این�حادثه�ی�بظاهر�تلخ�را�تحمل�کردید.�از�دست�
دادن�عزیزان�تلخ�است،�سنگین�است.�پدر�و�مادر�زحمت�میکشند،�این�دسته�ی�گل�
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را،�این�نهال�عزیز�بابرکت�را�با�خون�دل�آبیاری�میکنند،�بزرگ�میکنند،�بعد�جسد�او�
را�از�جبهه�می�آورند؛�چیز�سنگینی�است،�چیز�آسانی�نیست.�پدرها،�مادرها،�همسرها،�
فرزندها�این�حادثه�ی�بظاهر�تلخ�را�با�آغوش�باز�قبول�کردند؛�نشان�دادند�که�معامله�ی�

با�خدا�را�باور�دارند.

من�مادران�شهدائی�را�زیارت�کردم�که�بجد�و�با�صدق�واقعی�میگفتند�اگر�ما�ده�تا�فرزند�
هم�داشتیم،�حاضر�بودیم�در�راه�خدا�بدهیم؛�دروغ�نمیگفتند.�من�مادران�و�پدرانی�را�
مالقات�کردم�که�احساس�عزت�و�افتخار�میکردند،�به�خاطر�اینکه�فرزندانشان�در�راه�
خدا�شهید�شدند.�البته�حق�هم�با�آنهاست،�عزت�و�افتخار�است؛�همان�طوری�که�عمه�ی�
ما�زینب�کبری�)سالم�الل�علیها(�فرمود:�»ما�رأیت�ااّل�جمیال«؛�)2(�جز�زیبائی�ندیدم.�
حادثه�ی�کربال�چیز�کوچکی�است؟�این�چشم�خدابین،�از�این�حادثه،�از�این�خونهای�
ریخته�شده،�از�این�مصیبت�سنگین،�یک�حقیقت�زیبا�مشاهده�میکند؛�»ما�رأیت�ااّل�
جمیال«.�من�خانواده�های�بسیاری�را�دیدم�که�همین�احساس�زینب�کبری�در�آنها�هم�
بود؛�آنها�هم�میگفتند:�»ما�رأینا�ااّل�جمیال«.�اینهاست�که�به�یک�ملت�اقتدار�میدهد؛�
اینهاست�که�اعتماد�به�نفس�را�در�یک�ملت�به�وجود�میآورد؛�اینهاست�که�تهدیدهای�
قدرتهای�مادی�دنیا،�عربده�های�مستانه�ی�دولتهای�متجاوز�و�مستکبر�دنیا�دل�آنها�را�

نمیلرزاند.

امروز�ملت�ایران�از�تهدیدها،�از�عربده�های�رؤسای�جمهور�مادی�و�غرق�در�شهواتی�که�بر�
دنیا�حاکمند،�نمیترسد؛�بر�سر�آرمانهای�خود�محکم�ایستاده�است؛�همان�طور�که�پدران�
و�مادران�محترم�و�عزیزی�که�آمدند�اینجا�صحبت�کردند،�بیان�کردند؛�این�حرفها�راست�
است.�خانواده�های�شهدا�ایستاده�اند،�ملت�ایران�ایستاده�اند،�به�خاطر�این�اقتدار�معنوی�و�
این�قّوتی�که�از�ناحیه�ی�ایمان�به�خدا�در�آنها�وجود�دارد.�این�ایمان�را�باید�تقویت�کرد.

عرض�من�این�است�که�هم�مسئولین،�هم�آحاد�مردم،�هم�خانواده�ها�این�ایمان�را�باید�
قدر�بدانند؛�این�را�در�خود�روزبه�روز�ریشه�دارتر�کنند؛�این�است�که�قدرت�ملت�ایران�را�
تأمین�میکند؛�این�است�که�میتواند�پشتوانه�ی�پیشرفتهای�علمی�ما،�پیشرفتهای�فنی�
ما،�پیشرفتهای�سیاسی�ما،�پیشرفتهای�اجتماعی�ما�قرار�بگیرد.�بدانید�در�سالهای�بعد�
از�رحلت�امام�)رضوان�الل�تعالی�علیه(�کسانی�همه�ی�تالش�خودشان�را�جمع�کردند�
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که�این�احساس�را،�این�ایمان�را�در�ملت�ما�از�بین�ببرند.�نوشتند،�گفتند،�تکرار�کردند؛�
دشمن�متمرکز�شد�برای�اینکه�این�ایمان�را�از�بین�ببرد.�البته�نتوانستند،�بعد�از�این�هم�

هرگز�نخواهند�توانست.

جوانان�عزیِز�امروِز�ما�بسیار�جوانان�خوبی�هستند.�نسل�جوانی�که�برآمده�ی�از�این�محیط�
و�این�احساس�و�این�ایمان�است،�نسل�بابرکتی�است.�اگر�امروز�هم�ماجرائی�مثل�ماجرای�
دهه�ی��60میبود،�جوانان�امروز�در�حضور�در�میدانهای�نبرد،�کمتر�از�جوانان�آن�روز�
نبودند.�آن�تجربه�در�مقابل�آنها�قرار�داشت،�رفتند؛�امروز�هم�اگر�میبود،�میرفتند.�جوانها�
خوبند،�جوانها�پاکند،�جوانها�آماده�اند.�من�به�جوانهای�عزیزمان،�بخصوص�به�جوانهای�
شهیدان�توصیه�میکنم�عزت�خود�را�قدر�بدانید؛�انتساب�خود�به�شهیدان�عزیز�را�قدر�

بدانید؛�این�افتخاری�است�هم�برای�شما،�هم�برای�همه�ی�ملت�ایران.

پروردگارا!�به�محمد�و�آل�محمد�ما�را�قدردان�شهیدان�قرار�بده؛�ما�را�قدردان�ایثارگران�
قرار�بده.�پروردگارا!�این�جاده�ی�ایمان�به�معنویت�و�صفا�و�روشنائیای�که�شهیدان�برای�
ما�آفریدند،�این�را�همیشه�به�روی�ما�باز�نگه�دار.�قلب�مقدس�ولیعصر�را�از�ما�راضی�و�

خشنود�کن.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�و�برکاته�
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی،�شب�جمعه،�سرزده،�به�دیدار�
سه�خانواده�شهید�در�قم�رفتند�و�در�جمع�پرعطوفت�هریک�از�آنان،�از�صبر�و�استقامت�

بازماندگان�شهدای�دالور�و�مظلوم�قم�تجلیل�کردند.

1389/07/29

حضور سرزده در منازل خانواده شهدا در قم
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای،�در�آخرین�شب�از�سفر�ده�روزه�به�قم�و�برای�دومین�بار�در�
این�سفر،�به�دیدار�سه�خانواده�شهید�)شهیدان�فاطمی،�عقالیی�و�کارکوب�زاده(�در�این�
شهر�رفتند�و�ساعتی�با�آن�ها�هم�کالم�شدند.�رهبر�انقالب�اسالمی�در�این�سه�دیدار�که�
پنج�شنبه�شب�برگزار�شد،�ضمن�گرامی�داشتن�یاد�و�خاطره�ی�شهدای�گرانقدر،�از�صبر�

و�استقامت�خانواده�های�معظم�آنان�تجلیل�کردند.

1389/08/06

حضور در منازل خانواده شهدا در آخرین شب سفر قم
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�پنجشنبه�شب�در�منزل�شهیدان�
دکتر�مجید�شهریاری�و�دکتر�مسعود�علیمحمدی�حضور�یافتند�و�در�جمع�صمیمی�و�
پرعطوفت�خانواده�این�شهیدان�از�صبر�و�استقامت�بازماندگان�و�یادگاراِن�»شهدای�علم�

و�دین«�تجلیل�کردند.

رهبر�انقالب�اسالمی�در�دیدار�جداگانه�با�خانواده�های�شهیدان�دکتر�شهریاری�و�دکتر�
علیمحمدی�با�اشاره�به�مراتب�و�درجات�رفیع�این�شهیدان�نزد�خداوند�متعال،�خاطرنشان�
کردند:�شهادت�این�دانشمندان�برجسته�در�راه�آرمانهای�بلند�و�الهی،�»به�کشور،�انقالب�
اسالمی،�ملت�ایران�و�محیط�علمی«�آبرو�بخشید�و�آنان�با�این�شهادت،�به�باالترین�رتبه�

از�ارزشهای�معنوی�دست�یافتند.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�شهادت�این�دانشمندان�برجسته�را�به�وسیله�ی�دشمنان�
اسالم�و�جمهوری�اسالمی،�نشانه�تولید�و�رویش�قله�های�علمی�در�کشور�و�به�دست�

دانشمندان�پرتالش�و�نورانی�دانستند�.

ایشان�صبر�و�پایداری�خانواده�های�شهید�را�افتخاری�بزرگ�برای�کشور�برشمردند�و�
افزودند:�اجر�و�پاداش�الهی�برای�این�جانفشانی�ها�و�خونهای�به�ناحق�ریخته،�بزرگترین�
تسلی�است�ضمن�آنکه�قدردانی�و�ارزش�گذاری�مردم�و�رسانه�ها،�تسالی�دیگری�برای�

1389/11/04

 حضور رهبر معظم انقالب در منزل شهیدان
دکتر مجید شهریاری و دکتر مسعود علی محمدی
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تحمل�این�حادثه�سخت�و�سنگین�است�و�این�صبر�و�تحمل�شما،�موجب�جلِب�رحمت�
الهی�می�شود.�

رهبر�انقالب�اسالمی،�به�خانواده�های�این�دو�دانشمند�شهید�توصیه�کردند:�راه�معنوی�و�
علمی�آنان�را�ادامه�دهید�و�چراغ�پرفروغی�برای�ارشاد�و�راهنمایی�جوانان�این�سرزمین�

باشید.
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در�نخستین�روز�از�ایام�الل�دهه�مبارک�فجر�و�در�سالروز�ورود�تاریخی�امام�خمینی)ره(�
به�میهن�اسالمی،�حضرت�آیت�الل�خامنه�ای،�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی،�صبح�امروز�در�
مرقد�مطهر�امام�راحل�حضور�یافتند�و�با�قرائت�فاتحه،�یاد�و�خاطره�بنیانگذار�جمهوری�
اسالمی�ایران�را�گرامی�داشتند.�رهبر�انقالب�اسالمی�سپس�با�حضور�در�مزار�شهدای�
هفتم�تیر�و�گلزار�شهدا،�علو�درجات�ارواح�مطهر�شهدا�را�از�خداوند�متعال�مسئلت�کردند.

1389/11/12

 حضور رهبر انقالب در مرقد مطهر امام خمینی)ره( 
و مزار شهدا در آستانه دهه فجر



27بیانات

بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم�

نفس� خیلی�فکر�خوبی�کردند�دوستانی�که�این�برنامه�را�طراحی�و�اجرا�کردند.�اوالً�
تجلیل�از�جانبازان�ضایعه�های�سنگین�-�مثل�شماها�-�یک�کار�بزرگ�است؛�نه�فقط�به�
این�دلیل�که�تعدادی�از�عزیزترین�های�ما،�که�شما�باشید،�خشنود�میشوند،�خوشحال�
میشوند،�دلشاد�میشوند،�بلکه�عالوه�ی�بر�این،�به�دلیل�اینکه�مثالها�و�نمونه�ها�و�نمادهای�
ایثار�در�جامعه�-�که�امروز�جامعه�ی�ما�به�این�نمادها�خیلی�هم�احتیاج�دارد�-�مشخص�

و�بارز�میشوند�و�تجسم�پیدا�میکنند.�

گاهی�انسان�به�یک�معنائی،�به�یک�مفهومی�باور�و�ایمان�دارد؛�خب،�خوب�است؛�اما�
گاهی�این�مفهوِم�مورد�ایمان�و�باور،�در�مقابل�انسان�تجسم�پیدا�میکند.�قبل�از�پیروزی�
انقالب،�در�دوره�ی�طاغوت،�ماها�اسم�جهاد�را�شنیده�بودیم،�احکام�جهاد�را�بلد�بودیم،�
ایستادگی�در�مقابل�دشمن�را،�فداکاری�را،�ازخودگذشتگی�را�در�کتابها�خوانده�بودیم،�
به�مردم�هم�هی�میگفتیم،�اما�آن�را�ندیده�بودیم�و�لمس�نکرده�بودیم.�این�کجا�-�که�
انسان�از�دور�دستی�بر�آتش�داشته�باشد�-�و�این�که�انسان�از�نزدیک،�جهاد�را،�فداکاری�

را،�ایثار�را،�از�جان�گذشتن�را�ببیند�و�مشاهده�کند؛�که�دیدیم.

به�طور�متمایز�و�شاخص�در�جامعه�نشان�داده�بشوند،�معرفی� امروز�جانبازها�وقتی�

1390/07/06

بیانات در دیدار جمعی از جانبازان قطع نخاعی
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بشوند،�تجلیل�بشوند،�احترام�بشوند�و�مورد�تکریم�قرار�بگیرند،�این�به�معنای�به�میان�
آوردن�و�به�عرصه�آوردن�تمثل�واقعی�ایثار�است؛�این�خیلی�اهمیت�دارد.�لذا�ما�به�این�
تکریم�و�تجلیل�احتیاج�داشتیم،�نظام�به�این�احتیاج�داشت.�عالوه�بر�اینها،�جهت�سوم،�
یک�نوع�سپاسگزاری�کوچکی�هم�از�این�مجموعه�ی�فداکار�و�خانواده�هاشان�به�حساب�
می�آید.�بنابراین�کار�خیلی�خوبی�کردید�که�این�مراسم�تجلیل�و�ایثار�را�طراحی�و�اجرا�
کردید.�ان�شاءالل�این�کار�هر�سال�انجام�بگیرد�و�آدمهای�صاحب�فکر�و�صاحب�ذوق�

بنشینند�فکر�کنند�و�این�مراسم�را�تکامل�ببخشند.

البته�زبان�ما�قاصر�است�که�بخواهیم�از�شماها�که�هستیتان�را،�وجودتان�را،�سالمتیتان�
را،�آسایش�یک�عمر�را�در�پای�انقالب�و�اسالم�نثار�کردید،�تشکر�کنیم.�واقعاً�زحمِت�
بیهوده�است�که�امثال�من�بخواهیم�از�شماها�سپاسگزاری�کنیم.�شماها�با�خدا�معامله�
کردید،�و�واقعاً�باید�خطاب�به�شماها�گفت:�»فاستبشروا�ببیعکم�الّذی�بایعتم�به«؛�)1( 

بشارت�باد�به�شما،�با�این�معامله�ای�که�با�خدا�کردید.

همین�اندازه�ابراز�احترام�و�تکریم�را�الزم�است�من�به�این�خانمها�عرض�بکنم؛�پرستاران�
و�همسران�و�کسانی�که�به�تعبیر�این�برادر�عزیزمان،�پروانه�وار�گرد�جانباز�قطع�نخاعی،�
جانباز�گردنی�میچرخند،�برای�اینکه�آسایش�او�را�فراهم�کنند،�ادامه�ی�زندگی�راحت�
او�را�ممکن�کنند.�من�واقعاً�از�همه�ی�این�همسران�محترم،�صمیمانه�و�از�ته�دل�تشکر�
میکنم.�این�خانمها�بدانند�که�اجر�آنها�در�خدمت�صادقانه�و�با�روی�خوش�به�این�جانباز،�
یکی�از�بزرگترین�ایثارهاست،�یکی�از�برجسته�ترین�جهادهاست؛�پیش�خدای�متعال�

اجرهای�بزرگ�دارد.

ما�همه�احتیاج�داریم.�لحظه�ای�فرا�خواهد�رسید�که�انسان�احساس�میکند�دستش�خالی�
است.�روزی�فرا�خواهد�رسید�که�انسان�احساس�میکند�در�مقابل�خدای�متعال،�در�مقابل�
محاسبه�ی�الهی،�مؤاخذه�ی�الهی،�مالقات�الهی،�کفه�ی�اعمال�او�سبک�است،�خالی�است.

این�خدماتی�که�شماها�میکنید،�آنجا�به�درد�میخورد.�لحظه�لحظه�ی�صبری�که�در�
طول�این�سی�سال،�بیست�و�پنج�سال،�از�اول�جانبازی�تا�حاال�کردید�و�سالهای�بعد�
هم�خواهید�کرد�-�که�ان�شاءالل�خدا�به�جانبازان�شفا�عنایت�کند�-�و�هرچه�که�این�
حاالت�وجودداشته�باشد،�باز�صبر�خواهید�کرد،�خدای�متعال�آن�را�محاسبه�میکند.�در�
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محاسبات�الهی،�هیچ�چیز�فوت�نمیشود.�انسان�یک�ساعت�درد�میکشد،�یک�ناراحتی�
احساس�میکند،�یک�حسرتی�میخورد�که�رنجی�دارد،�اما�آن�را�برای�خدا�تحمل�میکند،�

این�نوشته�شده�است.�اینها�قابل�توصیف�هم�نیست.�

غیر�از�ذات�مقدس�پروردگار�و�مأموران�او�-�که�کرام�الکاتبین�باشند�-�از�افراد�بشر،�هیچ�
کس�نمیتواند�این�احساسی�را�که�در�شما�هست،�درک�بکند؛�اصاًل�قابل�بیان�نیست؛�اما�
خدای�متعال�احساس�میکند،�میداند،�میفهمد�و�ثبت�میشود.�ثبت�که�شد،�ان�شاءالل�

پاداشش�به�شما�داده�خواهد�شد.�قدر�این�لحظه�ها�را�بدانید.�گفت:

هر�که�را�رنجی�دهی،�خود�راحتی�است� هر�بالئی�کز�تو�آید،�رحمتی�است��

تا�ببیند�آن�رخ�تابنده�را � زان�به�تاریکی�گذاری�بنده�را�

تا�که�با�عشق�تو�پیوندم�زنند تیشه�زان�بر�هر�رگ�و�بندم�زنند�

به�این�حالتی�که�به�آن�ابتالء�پیدا�کرده�اید،�با�این�دید�نگاه�کنید.�وقتی�که�انسان�در�
تاریکی�قرار�میگیرد،�روشنائی�و�نور�را�بیشتر�میبیند�و�حس�میکند.�در�این�رنجهاست�
که�میشود�خدا�را�از�نزدیک�دید؛�این�مهم�است.�به�هر�حال�ان�شاءالل�خدای�متعال�به�

شماها�اجر�بدهد.

یک�نکته�ی�دیگری�که�در�اینجا�هست،�این�است�که�کشور�ما،�نظام�جمهوری�اسالمی�و�
ملت�ایران�کار�بزرگی�را�انجام�داد.�آن�حادثه�ای�که�در�ایران�اتفاق�افتاد�و�مسیر�تاریخ�را�
عوض�کرد،�واقعاً�در�قالب�الفاظ�نمیگنجد.�حاال�سی�سال�از�انقالب�گذشته؛�وقتی�سیصد�
سال�بگذرد،�کسانی�که�ناظرند�و�این�حادثه�ی�عظیم�را�میبینند،�آنها�حس�میکنند�
که�چه�اتفاقی�افتاده؛�چه�پیچ�عظیمی�در�تاریخ�امت�اسالمی،�و�فراتر�از�آن،�در�تاریخ�
بشریت،�اتفاق�افتاده.�کار�بزرگی�شده؛�ماها�بخشهای�کوچکی�از�آن�را�حس�کردیم�و�

لمس�کردیم�و�دیدیم�و�میبینیم.

خب،�این�کار�بزرگی�که�ملت�ایران�در�انقالب�به�رهبری�امام�بزرگوار�-�آن�مرد�الهی�و�
آسمانی�-�انجام�داد،�برای�این�ملت�هزینه�دارد.�کار�بزرگی�بود،�هزینه�اش�هم�سنگین�
است؛�اینها�جزو�هزینه�هایش�است.�ملت�بزرگ�ما�تعدادی�را�از�دست�داد�-�که�شهید�
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شدند�-�تعدادی�مثل�شماها�شدند،�تعدادی�یک�درجه�از�شماها�پائین�تر�هستند؛�اینها�
جزو�آن�هزینه�هائی�است�که�برای�آن�کار�بزرگ،�این�ملت�دارد�میدهد.

البته�من�اگر�بخواهم�قضاوت�خودم�را�عرض�بکنم،�باید�بگویم�مسئله�ی�جانباز�هفتاد�
درصد�و�جانباز�قطع�نخاعِی�گردنی�-�همین�وضعی�که�شما�دارید�-�مهمتر�از�مسئله�ی�
شهید�شدن�است؛�چون�شهادت�یک�بار�است�و�تمام�میشود،�بعد�هم�انسان�میرود�عروج�

میکند.

این�وضعی�که�شما�دارید،�با�قضاوتی�که�من�امروز�دارم،�اینجور�به�نظرم�میرسد�که�
خاطر� به� است؛� سنگین�تر� است،� شهادت� اسمش� که� ایثاری� آن� از� ایثار� این� وزنه�ی�
رنجهایش،�به�خاطر�مشکالتش،�هم�برای�خودتان،�هم�برای�پدر�و�مادرهاتان،�کسانتان،�
هم�برای�همسرانتان،�هم�برای�فرزندانتان.�این�جزو�آن�رقمهای�بسیار�درشت�این�کار�
بزرگی�است�که�انجام�گرفته.�ان�شاءالل�به�همین�نسبت�هم�خدای�متعال�به�شما�اجر�

بدهد�و�اجر�شما�را�سنگین�کند.

البته�این�را�هم�به�شما�عرض�بکنم؛�خود�شماها�خیلی�نقش�دارید�در�این�که�این�اجر�
االن�تالوت�کردند:� آیه�ای�که� بزنید.�همین� از�کنارش�یک�قدری� یا� بیشتر�کنید،� را�
»الّذین�استجابوا�لل�و�الّرسول�من�بعد�ما�اصابهم�القرح�للّذین�احسنوا�منهم�و�اتّقوا�اجر�
عظیم«،�)2(�به�همین�نکته�اشاره�میکند:�آن�کسانی�که�زخمی�شدند،�مجروح�شدند،�
اجر�عظیمی�دارند،�به�شرط�تقوا�و�احسان.�هیچ�وقت�قاطعیت�اختیار�از�انسان�گرفته�
نمیشود؛�یعنی�شما�همیشه�در�حال�اِعمال�اختیار�هستید؛�شما�هستید�که�دارید�انتخاب�

میکنید.

تا�آخر،�این�صبر�شما،�این�ایستادگی�شما،�این�احتساب�شما،�اجر�شما�را�اضافه�میکند.�
احتساب�یعنی�پای�خدا�نوشتن.�آدم�با�خدا�حرف�بزند،�بگوید�پروردگارا!�این�جسم�من،�
این�تن�من،�این�آسایش�من،�این�جوانی�من،�اینها�را�به�تو�دادم،�صرف�تو�کردم،�االن�
هم�راضیام.�این،�احتساب�است.�این�بیشترین�تأثیر�را�در�عروج�به�مقامات�عالیه�و�احراز�

اجر�و�پاداش�الهی�دارد.

خب،�به�نظرم�دیگر�کافی�است؛�زیاد�صحبت�کردیم.�من�مجدداً�از�خانمها�تشکر�میکنم�و�
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عذرخواهی�میکنم�که�نشد�همین�طور�که�با�جانبازان�عزیز�از�نزدیک�تکتک�احوالپرسی�
کردیم،�با�آنها�تکتک�احوالپرسی�کنیم.�حاال�همین�طور�دورادور�به�خانمها�عرض�ارادت�

میکنیم.�ان�شاءالل�همه�ی�شماها�موفق�و�مؤید�باشید.

ما�حاال�از�شما�تعریف�کردیم،�تعریف�بجائی�هم�بود،�درست�هم�بود،�اما�شما�هم�قدر�
اینها�را�بدانید؛�اینها�نعمتهای�الهی�هستند.�ان�شاءالل�خداوند�همه�ی�شما�را�حفظ�کند.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم�

دارای� مجلِس� این� در� که� داد� امروز� را� توفیق� این� که� سپاسگزارم� را� متعال� خدای�
عظمت�معنوی�شرکت�کنم.�برای�من�در�سفر�به�شهرهای�مختلف،�یکی�از�مهمترین�و�
باعظمت�ترین�دیدارها،�دیدار�با�خانواده�ی�معظم�شهیدان�و�ایثارگران�و�جانبازان�است.�
علت�این�است�که�در�مسئله�ی�ایثار،�عظمتی�نهفته�است�که�هیچ�جامعه�ای�بدون�دارا�
بودن�یک�چنین�نقطه�ی�مهم�و�تعیین�کننده�ای�نخواهد�توانست�به�عزت�و�عظمت�دست�
پیدا�کند.�ما�در�قضیه�ی�شهادت�شهیدان�و�مجاهدت�ایثارگران�و�جانبازان�معموالً�جوانب�
محدودی�را�میبینیم�و�مشاهده�میکنیم؛�در�حالی�که�خود�عمل�و�حرکت�ایثار�در�جامعه�
که�منجر�به�شهادت�یا�جانبازی�میشود،�معانی�متعددی�دارد؛�جهات�مختلفی�دارد�که�
هر�کدام�از�اینها�درخور�بررسی�است.�یکی�از�این�جهات،�فرصت�شناسی�و�پاسخگوئی�
به�نیاز�لحظه�هاست.�ممکن�است�احساس�مسئولیت�در�کسانی�باشد،�اما�در�لحظه�ی�
نیاز،�این�مسئولیت�را�نه�تشخیص�بدهند�و�نه�عمل�کنند؛�این�خیلی�تفاوت�دارد�با�آن�
حرکت�و�اقدامی�که�درست�در�لحظه�ی�نیاز�اتفاق�میافتد�و�انجام�میگیرد.�جوانان�شجاع�
و�باغیرت�و�مؤمن�و�فداکاری�که�نیاز�کشور�را�احساس�کردند�و�به�سراغ�خطر�رفتند�
و�به�استقبال�خطر�شتافتند،�اینها�این�امتیاز�برجسته�را�دارند�که�نیاز�را�در�زمان�خود�
فهمیدند�و�به�آن�پاسخ�گفتند.�این�یک�بعد�بسیار�مهمی�است،�این�برای�ما�درس�است.

1390/07/21

بیانات در جمع خانواده های شهدا و ایثارگران کرمانشاه
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من�دیروز�اشاره�کردم�که�جوانهای�کرمانشاهی�یک�ماه�بعد�از�پیروزی�انقالب�احساس�
کردند�نیاز�هست�که�بروند.�شهید�سید�محمدسعید�جعفری�-�شهید�پیشرو�و�پیشتاز�
که� فهمیدند� کردند؛� دفاع� لشکر�سنندج� پادگان� از� رفتند� رفقای�خودش� با�جمع� �-
معنای�این�دفاع�چیست؛�تسلط�ضد�انقالب�بر�یک�پادگان�نظامی،�معنایش�چیست.�
این�زود�فهمیدن،�بوقت�فهمیدن،�بهنگام�عمل�کردن�و�پاسخ�به�نیاز�دادن،�آن�نقطه�ی�

برجسته�ای�است�که�نباید�مغفول�بماند.

شهدای�عزیز�ما�در�سرتاسر�کشور�این�خصوصیات�را�دارند.�دوستان�و�برادران�نام�شهرها�
را�ذکر�کردند،�خاطره�هائی�از�مناطق�مقاومت�در�این�استان�بیان�کردند.�البته�از�سرتاسر�
کشور�آمدند،�شهدای�برجسته�و�نامداری�در�این�سرزمین�به�خاک�و�خون�غلتیدند�که�
از�مناطق�دیگر�آمدند؛�لیکن�نقش�مردم�این�استان،�نقش�جوانان�باایمان،�نقش�آن�
احساس�عظیم�و�عزیز�و�کمیابی�که�در�این�جوانها�بود�-�هوشمندی�آنها،�موقع�شناسی�
آنها،�فرصت�شناسی�آنها�-�نبایستی�ندیده�گرفته�شود؛�و�این�همان�چیزی�است�که�ما�

همیشه�به�آن�احتیاج�داریم.

غالباً�کشورها�و�جوامع�از�ندانستن�موقعیت�و�نشناختن�فرصت،�ضربه�میخورند.�وقتی�
یا�اگر� او�کمین�گرفته�است،�نمیشناسیم؛� دشمنی�کمین�میگیرد�و�ما�نمیدانیم�که�
چنانچه�اطالع�پیدا�کردیم،�عالج�را�زود�و�بهنگام�ارائه�نمیدهیم؛�آن�وقت�ضربه�میخوریم.

جمله�ی�خوبی�را�این�برادر�عزیز�اینجا�گفتند.�گفتند�خانواده�ها�میگفتند�اگر�این�رزمنده�
را�ما�از�خانه�بیرون�نفرستیم،�فردا�دشمن�دم�در�خانه�می�آید،�باید�بجنگیم.�این�خیلی�
نکته�ی�مهمی�است؛�این�همان�نکته�ای�است�که�امیرالمؤمنین�)علیه�الّسالم(�فرمود:�هر�
جماعتی�که�در�داخل�خانه�ی�خودشان�مورد�تهاجم�دشمن�قرار�بگیرند،�غفلت�کنند�از�
این�که�دشمن�دارد�می�آید،�اینها�شکست�خواهند�خورد،�مغلوب�خواهند�شد.�دشمن�
را�از�دور�باید�دید،�از�دور�باید�شناخت؛�این�غفلتی�بود�که�آن�روز�آن�کسانی�که�باید�
میدیدند،�ندیدند.�در�تهران�هی�گفته�میشد�و�خبر�میرسید�که�در�منطقه�ی�کرمانشاه،�
در�منطقه�ی�ایالم�-�بیشتر�در�این�مناطق�-�دشمن�مشغول�آرایش�نظامی�است.�آنجا�
که�گفته�میشد،�سیاسیونی�که�مسئول�کار�بودند،�انکار�میکردند؛�میگفتند�نه،�چنین�
خبری�نیست.�تا�وقتی�تهران�را�بمباران�کردند.�در�روز��31شهریور��59جنگ�در�واقع�
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آغاز�نشد�-�آن�روز�تهران�بمباران�شد�-�جنگ�از�پیش�شروع�شده�بود.�اگر�مسئوالنی�که�
آن�روز�در�رأس�کار�بودند�-�همان�کسانی�که�بعد�هم�نشان�دادند�لیاقت�اداره�ی�کشور�
را�ندارند�-�میفهمیدند،�تشخیص�میدادند�و�آمادگی�خود�را�باال�می�بردند،�نه�خرمشهر�

آنجور�میشد،�نه�قصرشیرین�آنجور�میشد،�نه�برخی�از�مناطق�دیگر�مرزی.

آن�غفلت�اولیه�موجب�شد�که�بر�این�منطقه�و�منطقه�ی�خوزستان،�آنطوری�که�من�در�
برهه�ی�کوتاهی�از�نزدیک�مشاهده�کردم،�آنچنان�فضای�غم�آلودی�حاکم�شود�که�بعضی�
از�مناظر�آن�را�که�من�از�نزدیک�دیدم،�نمیتوانم�فراموش�کنم.�کار�وقتی�دست�مردم�
باشد،�وقتی�استعدادهای�مردمی�و�حضور�مردمی�میدان�پیدا�کند�که�وارد�عرصه�شود،�
این�غفلتها�پیش�نمی�آید.�این�چیزی�بود�که�آن�روز�اجازه�نمیدادند.�در�همین�مناطق،�
اینجا�و�آنجا،�گروه�های�مردمی�گرد�هم�میآمدند،�به�زحمت�زیاد�قبضه�های�سالحی�
را�برای�خودشان�فراهم�میکردند،�مشغول�دفاع�میشدند؛�آنها�آنجا�ناراضی�بودند،�در�
جلسات�رسمی�گله�و�شکایت�میکردند�که�چرا�فالنی�در�فالن�جا�اسلحه�جمع�کرده�
است!�عده�ای�جوان�داشتند�دفاع�میکردند؛�بنابراین�نمیتوانستند�تحمل�کنند.�این�برای�

ما�درس�است.

من�دیروز�عرض�کردم؛�نظامی�مثل�نظام�جمهوری�اسالمی،�با�این�آرمانها،�با�این�هدفها،�
دشمن� است،� استکبار� دشمن� است،� ظلم� دشمن� �- دارد� که� بزرگی� داعیه�ی� این� با�
به� مواجه�میشود؛� با�چالشهائی� �- است� بین�المللی� قدرتهای� زیاده�خواهِی�متکبرانه�ی�
رنگهای�مختلف،�به�شکلهای�گوناگون؛�لذا�باید�آماده�باشد.�این�آمادگی،�بیش�از�همه�
چیز�متکی�به�ایمانهای�مردم�است.�آن�حصار�پشتیبان،�آن�پاسدار�اعظم�در�دفاع�از�
هویت�یک�ملت�و�عزت�یک�ملت�و�نجات�یک�ملت�از�کید�دشمنان،�آگاهی�مردم�است؛�
این�را�ما�در�جنگ�تجربه�کردیم.�امروز�هم�در�هر�بخشی،�در�هر�مجموعه�ای�از�کار�که�

مسئوالن�آگاهانه�متوجه�باشند�و�به�مردم�نقش�بدهند،�همین�اتفاق�خواهد�افتاد.

باید� جمهورِى�اسالمی�است،�مردم�ساالری�است؛�مردم�ساالری�اسالمی.�مردم�ساالری�
و� آزادگان� جانبازان،� شهدا،� نیست.� تعارف� دارد،� واقعی� معنای� باشد؛� داشته� معنائی�
خانواده�های�آنها�در�این�راه،�بهترین�آزمایش�را�دادند.�این�صبر�عظیمی�که�خانواده�های�
شهیدان�نشان�دادند،�خیلی�ارزش�دارد.�اگر�خانواده�ها�بیصبری�نشان�میدادند،�بیمعرفتی�



35بیانات

دلها�مشتاق� میدادند،�فضای�مجاهدت�سرد�میشد؛� نشان� بیبصیرتی� میدادند،� نشان�
فداکاری�و�ایثارگری�باقی�نمی�ماند.�خانواده�ها�صبر�نشان�دادند.�سالهای�متمادی�از�آن�
دوران�دفاع�مقدس�گذشته�است،�اما�باب�شهادت�بسته�نشده؛�باز�هم�مشاهده�میکنیم�
خانواده�هائی�داغدار�عزیزانی�میشوند�که�به�مناسبتهای�گوناگون�وادی�شهادت�بر�روی�
آنها�در�باز�میکند،�آنها�پر�میگشایند�و�میروند.�اگر�این�بصیرت�و�این�صبر�در�ملتی�باشد،�

بدون�تردید�این�ملت�قله�ها�را�درخواهد�نوردید.

ما�در�تشخیص�هدفهامان�و�تعیین�راهِ�به�این�هدفها،�هرگز�دچار�تردید�نشدیم؛�در�راِه�
خودمان�شک�نکردیم؛�خدا�را�شکر�میکنیم.�خدای�متعال�هیچگاه�دلهای�ما�را�خالی�از�
نور�امید�نگذاشت.�و�در�واقعیت�دیدیم�که�این�امیدها،�امیدهای�واهی�نبود؛�امیدهای�

درستی�بود.

یک�روزی�بود�که�وقتی�کسانی�به�صحنه�نگاه�میکردند،�بظاهر�هیچ�چیز�امیدبخشی�
در�صحنه�به�چشم�نمیآمد؛�اما�مردمان�بصیر�-�در�رأس�همه،�امام�بزرگوار�-�به�ما�امید�
میدادند،�نوید�میدادند.�گاهی�ما�تعبداً�گوش�میکردیم،�اما�قادر�به�تحلیل�نبودیم.�تعبداً�
قبول�میکردیم،�بعد�میدیدیم�همین�جور�شد؛�بعد�میدیدیم�همین�امید�الهی،�همین�
نوید�آسمانی�تحقق�پیدا�کرد.�و�امروز�وقتی�به�تجربه�ی�سی�و�دو�ساله�ی�انقالب�نگاه�

میکنیم،�پیدرپی�موفقیتهای�نظام�جمهوری�اسالمی�را�میبینیم.

در�دیدارهای�با�خانواده�های�معظم�شهیدان�و�جانبازان�عزیز�و�ایثارگران،�آن�چیزی�که�
در�درجه�ی�اول�مورد�اهتمام�این�حقیر�است،�بعد�از�تجلیل�و�احترام�و�تقدیم�مراتب�
تشکر�و�قدردانی�به�خانواده�های�عزیز،�این�است�که�مجموعه�ی�ملت�عزیز�ما�توجه�کنند�
که�روحیه�ی�ایثارگری�نجاتبخش�یک�کشور�است،�نجاتبخش�یک�ملت�است.�روحیه�ی�
گذشت،�روحیه�ی�فداکاری،�وقت�انجام�وظیفه�را�شناختن،�کار�را�بوقت�و�بموقع�انجام�

دادن،�نجاتبخش�است.

خوشبختانه�امروز�ما�آثار�پیشرفت�و�موفقیت�را�در�کشورمان�مشاهده�میکنیم؛�میبینیم�
که�داریم�پیش�میرویم؛�البته�تالش�الزم�است،�کار�الزم�است.�کارها�به�سمت�ظریف�تر�
شدن�و�پیچیده�تر�بودن�پیش�میرود.�هوشمندی�امروز�مردم�ما�هم�بمراتب�از�سالهای�
آرمانها�در� به� و�متعهد� پایبند،�معتقد� �مردمان�مؤمن،� بیشتر�است.�بحمداللَّ گذشته�
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جامعه�ی�ما�زیاد�است؛�در�این�استان�عزیز�هم�همین�جور.�در�این�استان،�ما�آنچه�که�
دیدیم،�آنچه�که�شنیدیم،�مردانگی�و�فتّوت�و�دالوری�و�جوانمردی�و�-�همان�طور�که�

دیروز�عرض�کردیم�-�خصال�نیِک�پهلوانی�در�مرد�و�زن�بوده�است.

اشاره�کردند�که�خانمی�در�گیالنغرب�از�دشمن�اسیر�گرفت؛�یک�زن،�یک�بانوی�مؤمن�و�
شجاع.�آنچنان�نمودارهای�شجاعت�در�این�استان�زیاد�است�که�انسان�نمیتواند�بشمرد.�
از�اّولی�که�اینجا�تشکیل�شد،�نیروهای�مردمی�و�سپاهی�در�کنار�نیروهای�مبارز�ارتش�
فداکاری�کردند.�افسران�شجاع�و�الیقی�در�اینجا�بودند؛�فرمانده�هوانیروزی�که�شهید�
شیرودی�و�دیگران�از�امکانات�و�پشتیبانی�او�استفاده�میکردند�و�این�پروازهای�عجیب�
را�انجام�میدادند؛�چه�در�لشکر�81،�و�چه�در�بخشهای�گوناگون؛�که�بعضی�از�افسران�
شجاع�و�مؤمن�را�ما�در�همین�پادگان�ابوذر�که�ایشان�ذکر�کردند،�از�نزدیک�دیدیم.�
آنها�آنچنان�با�اخالص�و�فداکاری�کار�میکردند�که�فضای�این�منطقه�را�پر�کرده�بودند�
از�همین�نشانه�های�اخالص�و�فداکاری�و�پهلوانی�و�گذشت�و�ایثار؛�و�این�جزو�افتخارات�
استان�شماست،�و�این�برای�شما�خواهد�ماند.�شما�در�پیشانی�دفاع�مقدس�قرار�گرفتید.�
افتخارات�دفاع�مقدس�بسیاریاش�مربوط�به�این�استان�است.�پشتیبانی�کردید،�گذشت�
�اجرها�و�پاداشهای�معنوی�را�به�شما�خواهد�داد؛�همچنان�که� کردید؛�خداوند�ان�شاءاللَّ

اجر�دنیوی�آن�را�-�که�عزت�کشور�است�-�به�شما�و�به�ملت�ایران�بخشید.

این�سفر�برای�ما�سفر�بسیار�مطلوب�و�شیرینی�است،�به�خاطر�دیدار�با�مردم�عزیز�و�
چهره�ی�شاد�و�خندان�آنها؛�که�دیروز�در�این�مسیر،�ده�ها�هزار�چهره�ی�شاد�و�خندان�
امیدواریم� است.� استان� این� باطراوت� نشانه�ی�چهره�ی� این� میکرد؛� انسان�مشاهده� را�
�مسئولین�بتوانند�کارهائی�را�که�در�این�استان�الزم�است�انجام�بگیرد�-�که� ان�شاءاللَّ
�صورت�بگیرد�-�انجام�بدهند.�استاِن� کارهای�فراوانی�هم�در�این�استان�بایستی�ان�شاءاللَّ
�بایستی�با�تالش� بسیار�بااستعدادی�است�و�کمبودهائی�هم�دارد؛�این�کمبودها�ان�شاءاللَّ

و�کار�مسئولین�پیگیری�شود.

�و�برکاته� والّسالم�علیکم�و�رحمةاللَّ
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رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�صبح�امروز�)جمعه(�در�گلزار�شهدای�کرمانشاه�حضور�یافتند�
و�با�حضور�بر�مزار�شهید�محراب�آیت�الل�اشرفی�و�مزار�آیت�الل�نجومی�از�علمای�نامی�

کرمانشاه�علّو�درجات�آنان�را�مسئلت�کردند.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�سپس�بر�مزار�شهدای�واال�مقام�کرمانشاه�حضور�یافتند�و�با�
قرائت�فاتحه،�یاد�و�خاطره�شهداء�این�شهر�را�گرامی�داشتند.

1390/07/22

حضور رهبر انقالب در گلزار شهدای کرمانشاه
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�سومین�روز�از�سفر�به�استان�
کرمانشاه�به�منزل�خانواده�شهیدان�اجاقی،�امینی،�خالصی�و�منکرسی�رفتند�و�آنان�را�

مورد�تفقد�قرار�دادند.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�در�جمع�صمیمی�و�با�محبت�هر�یک�از�این�خانواده�های�شهدا،�
از�ایثار�و�رشادت�شهدای�دفاع�مقدس�و�صبر�و�بصیرت�خانواده�های�معزز�این�عزیزان�

تجلیل�کردند.

1390/07/22

 حضور رهبر معظم انقالب در منازل
تعدادی از خانواده شهدا در کرمانشاه
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�بدو�ورود�به�شهر�گیالن�غرب�به�
گلزار�شهدا�رفتند.�ایشان�با�قرائت�فاتحه،�برای�جانثاران�عزت�ایران�اسالمی�علّو�درجات�

را�برای�آنان�مسئلت�کردند.

1390/07/23

حضور رهبر انقالب در مزار شهدای گیالن غرب
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�پس�از�دیدار�پرشور�مردم�پاوه�و�منطقه�اورامانات،�با�حضور�
در�یادمان�شهدای�پاوه،�ضمن�قرائت�فاتحه،�از�ایثار�و�مقاومت�شهدای�سرافراز�و�مظلوم�

منطقه�در�مبارزه�با�ضد�انقالب�و�دشمن�بعثی�تجلیل�کردند.

1390/07/25

حضور رهبر معظم انقالب در یادمان شهدای پاوه
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�در�بدو�ورود�به�شهرستان�کنگاور،�با�حضور�در�گلزار�شهدا�
و�قرائت�فاتحه،�یاد�و�خاطره�ی�رشادت�های�رزمندگان�و�شهدای�این�منطقه�را�گرامی�

داشتند.

1390/07/27

حضور رهبر انقالب در گلزار شهدای کنگاور
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای،�فرمانده�معظم�کل�قوا،�صبح�امروز�)دوشنبه(�در�مراسم�
تشییع�پیکر�پاک�شهدای�جهاد�خودکفایی�سپاه�پاسداران�انقالب�اسالمی�حضور�یافتند.

رهبر�انقالب�اسالمی�با�حضور�در�حسینیه�عاشقان�ثارالل�ستاد�فرماندهی�کل�سپاه،�
ضمن�قرائت�فاتحه�برای�سردار�حسن�تهرانی�مقدم�رئیس�سازمان�جهاد�خود�کفایی�و�
تحقیقات�سپاه،�و�جمعی�از�شهدای�حادثه�انفجار�در�پادگان�سپاه�در�حومه�مالرد�استان�

البرز،�برای�این�شهدای�گرانقدر،�علو�درجات،�مسئلت�کردند.

رهبر�انقالب�همچنین�در�حاشیه�ی�این�مراسم�با�خانواده�ی�شهدای�حادثه�گفت�وگو�
کردند.

1390/08/23

 حضور رهبر انقالب در مراسم تشییع پیکر
شهدای جهاد خودکفایی سپاه
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�شب�گذشته�)سه�شنبه�1/9/1390( 
با�حضور�در�منزل�سرلشکر�شهید�حسن�طهرانی�مقدم�با�خانواده�این�شهید�دیدار�و�

گفتگو�کردند.

ایشان�در�جمع�خانواده�این�شهید�گرانقدر،�با�اشاره�به�همت�واال�و�تالش�های�خالصانه�
حاج�حسن�مقدم�خاطر�نشان�کردند:�خانواده�های�این�عناصر�فعال،�در�اجر�و�ثواب�آنها�

سهیم�اند.

برای�آخرت� ارزشمند� را�ذخیره�ای� حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�صبر�خانواده�های�شهدا�
دانستند�و�تأکید�کردند:�کشور�و�انقالب�همچنان�در�مسیر�خواست�و�اراده�شهدا�به�

پیشرفت�و�حرکت�پویای�خود�ادامه�خواهد�داد.

1390/09/02

حضور رهبر انقالب در منزل سرلشگر شهید حسن طهرانی مقدم
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�انقالب�اسالمی�پنجشنبه�شب�)29/10/1390(�با�حضور�
در�منزل�شهید�داریوش�رضایی�نژاد،�از�شهدای�نخبه�ی�صنعت�هسته�ای�کشور،�از�نزدیک�

با�خانواده�ی�این�شهید�عزیز�دیدار�و�گفت�وگو�کردند.

به�همین�مناسبت�پایگاه�اطالع�رسانی��KHAMENEI.IRگزیده�ای�از�متن�این�گفت�وگوی�
صمیمانه�را�منتشر�می�کند.

رهبر�انقالب:�ما�در�این�مصیبت�ها�با�شماها�شریکیم.�البّته�اجر�شماها�خیلی�بیشتر�است؛�
ان�شاءالّل�که�خداوند�این�اجر�را�برای�شماها�افزایش�بدهد�و�نگه�دارد.�خب،�این�عکس�

شهید�است؛�بله؟

همسر�شهید:�بله

رهبر�انقالب:�چند�سالش�بود�ایشان؟��34سال؟

برادر�شهید:��35سال�حضرت�آقا

رهبر�انقالب:�بله،�هم�آقای�عّباسی،)1(�هم�آقای�دانشجو،)2(�ذکر�خیر�ایشان�را�و�سوابق�
ایشان�را�-سوابق�کاری�و�برجستگی�علمی�و�مانند�اینها�را-�همان�وقِت�شهادِت�ایشان،�

1390/10/29

دیدار و گفت وگو با خانواده شهید داریوش رضایی نژاد
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برای�ما�گفتند.�مرداد�بود�ظاهراً،�بله؟

��برادر�شهید:�بله،�اول�مرداد�بود.�بعد�حتماً�محضرتان�گفته�اند�که�ایشان�شانزده�سالش�
بوده�که�دیپلم�گرفته.

رهبر�انقالب:�بله،�شنیدم،�بله؛�ایشان�بیست�ساله�بوده�که�فارغ�الّتحصیل�شده؛

برادر�شهید:�بله،�با�رتبه�ی�یک؛�البّته�همه�ی�این�بزرگواران�در�واقع�خب...

رهبر�انقالب:�بله،�اینها�همه�]جزو[�برجسته�هایند.�خب�این�دو�جور�برجستگی�هست:�
یک�برجستگی،�برجستگی�طبیعی�و�ذاتی�و�استعدادی�]است[�که�منِتج�میشود�به�
برجستگی�علمی�و�مانند�اینها؛�این�یک�نوع�برجستگی�است�که�واقعاً�جای�افتخار�دارد�
که�انسان�به�اینها�افتخار�کند.�یک�برجستگی،�برجستگی�معنوی�است�که�نشانه�اش�
همین�شهادت�است؛�واقعاً�این�حرف�از�بس�بر�زبانها�جاری�شده،�عمق�و�اهّمّیتش�کأنّه�
پنهان�میماند.�خدای�متعال�رتبه�ی�شهادت�در�راه�خودش�را�واقعاً�به�هر�کسی�نمیدهد؛�
این�را�باید�انسان�با�همه�ی�وجود�بفهمد�و�باور�کند.�اینها�یک�خصوصّیاتی�دارند�که�
خدای�متعال�این�رتبه�را�به�اینها�عطا�میکند.�البّته�برای�بازماندگان�سخت�است؛�برای�
پدر،�مادر،�همسر،�فرزند،�عالقه�مندان،�دوستان،�خویشاوندان،�معلوم�است�که�سخت�
است؛�اّما�او�با�این�نگاه�به�یک�مقاماتی�رسیده�که�اگر�انسان�به�آن�مقامات�توّجه�بکند،�
]تحّملش[�آسان�میشود�برای�انسان.�واقعاً�این�جوری�است؛�مقامات�معنوی�این�شهدا�

خیلی�برجسته�است.

اینها)3(�در�واقع�نسل�سّوم�انقالبند؛�یک�جوان��34ساله�در�سال�90،�یعنی�در�وقت�
پیروزی�انقالب�-متولّد��56است�دیگر-�یک�سالش�بوده؛�یک�بّچه�ی�یک�ساله�]بوده[؛�

اینها�تربیت�شده�ی�انقالبند.

رهبر�انقالب:�دختر�خانم!�...

ایشان�دخترشان�هستند؟

همسر�شهید:�بله
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رهبر�انقالب:�اسم�شما�چیه�خانم؟

دختر�شهید:�آرمیتا

رهبر�انقالب:�آرمیتا؛�بیا�اینجا�ببینم؛�نّقاشی�مال�خودت�است؟

همسر�شهید:�میخواستند�روز�حادثه�را�برایتان�بکشند؛�در�صحنه�ی�ترور�بودند.

رهبر�انقالب:�بوده�طفلک�...

همسر�شهید:�حضور�شما�یک�دلگرمی�است�برای�ما

انقالب:�ان�شاءالّل�که�خدای�متعال�برای�شما�مایه�ی�دلگرمی�باشد؛�در�همه�ی� رهبر�
زندگی�تان�و�در�آخرت؛�ان�شاءالل

همسر�شهید:�واقعّیتش�این�است�که�من�ابتدای�شهادت�ایشان�خیلی�بی�تاب�بودم�ولی�
االن�که�زمان�گذشته�-خدمت�دوستان�هم�گفتم-�نحوه�ی�رفتن�داریوش�و�اینکه�در�راه�

یک�آرمان،�ایده،�اصل�و�با�آگاهی،�ایشان�شهید�شدند،�به�من�آرامش�میدهد.

رهبر�انقالب:�همین�طور�است؛�بله

همسر�شهید:�هر�روز�به�دخترم�این�را�گوشزد�میکنم�که�باید�به�بابا�افتخار�کنی.

رهبر�انقالب:�همین�است

میدانست� که� با�وجودی� واقعاً� که� بود� مهم� مملکتش� او� برای� این�قدر� همسر�شهید:�
و�تهدیدات�را�حس�میکرد�ولی�تا�لحظه�ی�آخر�در�راه�کاری�که�داشت�انجام�میداد�
هیچ�وقت�هیچ�خللی�نبود.�خانواده�شان�به�هیچ�عنوان�در�جریان�نبودند�ایشان�دارند�چه�

کاری�را�انجام�میدهند�ولی�من�در�جریان�بودم...

رهبر�انقالب:�چقدر�]این�نّقاشی[�قشنگ�است؛�این�چیه�باباجون؟�)4(

دختر�شهید:�این،�یه�پری�دریاییه!�...

رهبر�انقالب:�این�یک�چشمه�ای�است،�دارد�میجوشد؛)5(�مهم�ترین�مشکل�دورانهای�قبل�
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و�گناه�رژیم�های�گذشته�این�بود�که�نه�فقط�کمک�نمیکردند�به�جوشش�این�چشمه،�
بلکه�رویش�را�کأنّه�گل�اندود�میکردند؛�با�]پیروزی[�انقالب،�این�چشمه�باز�شده�و�دارد�
َوااّل�خودش� این�معّین�کند؛� برای� باید�بستر� میجوشد؛�نظام�جمهوری�اسالمی�فقط�
جریان�پیدا�میکند.�هیچ�کس�نرفته�به�طور�خصوص�به�همین�آقای�عّباسی�یا�شهید�
شهریاری�-که�اینها�برجستگان�این�رشته�اند-�توصیه�کند�که�شما�بروید�در�این�رشته؛�
]خودشان[�رفته�اند،�این�رشته�را�انتخاب�کرده�اند،�سرآمد�شده�اند،�برجسته�شده�اند؛�االن�
واقعاً�اینها�سرآمد�هستند؛�همین�شوهر�شما�و�این�آقایان�و�همین�شهید،�هرکدام�در�
بخش�خودشان�-در�همین�بخش�کار�اتمی-�سرآمد�هستند.�اینها�به�خاطر�این�است�که�
یک�جریان�طبیعی�است�که�خدای�متعال�در�دل�این�ملّت�این�چشمه�ی�جوشان�را�
گذاشته�و�کافی�است�که�جلویش�مانع�درست�نکنند؛�]اگر[�بستر�برایش�درست�کنند،�
این�جریان�پیدا�میکند.�این�در�همه�ی�رشته�ها�هست؛�در�بخشهای�سیاسی�هست،�در�
بخشهای�حقوقی�هست،�در�اقتصاد�هست،�در�مسائل�انسانی�-جامعه�شناسی�و�مانند�
اینها-�هست،�در�ادبّیات�هست،�در�فلسفه�هست.�این�جوری�است؛�باید�این�کار�انجام�
بگیرد.�حاال�هرکسی�در�هر�رشته�ای�اگر�نّیتش�را�نّیت�خدایی�کرد،�آن�وقت�سود�مضاعف�
میبرد.�نّیت�خدایی�هم�که�نباشد�و�فقط�به�ِصرف�خدمت�به�کشور،�بدون�توّجه�به�خدا�
]باشد[،�آن�هم�اجر�دارد،�لکن�وقتی�نّیت�را�انسان�خدایی�میکند�و�میگوید�»من�برای�
خدا�این�کار�را�میکنم،�برای�اینکه�اسالم�را�سربلند�کنم،�برای�اینکه�جامعه�ی�اسالمی�و�
نظام�اسالمی�را�سربلند�کنم«،�این�اجرش�میشود�چندین�برابر،�تأثیرش�هم�در�بیرون�

میشود�چندین�برابر.

رهبر�انقالب:�االن�همین�جوانهایی�که�در�کشورهای�اسالمی�تحّرک�پیدا�کردند،)6(�یکی�
از�مایه�های�دلگرمی�اینها،�پیشرفتهای�جمهوری�اسالمی�است.�جمهوری�اسالمی�این�
راه�را�باز�کرده؛�این�جوان�میبیند�که�یک�جوان�ما�سرآمد�کار�هسته�ای�است�و�آن�قدر�
کارش�مؤثّر�است�که�پول�خرج�میکنند،�برنامه�ریزی�میکنند،�آدمهایشان�را�در�خطر�
می�اندازند�برای�اینکه�این�را�ترور�کنند.�چون�ترور�کردن�یک�آدم،�آسان�که�نیست؛�
ما�]فقط[�می�بینیم�یک�اتّفاقی�افتاد�در�خیابان،�]ولی[�عقبه�اش،�مبالغی�کار�است؛�هم�
هزینه�دارد،�هم�فکر�کردن�دارد،�هم�به�هم�ریختن�دستگاه�ها�دارد؛�این�است�دیگر؛�یک�
سال،�دو�سال�اینها�برنامه�ریزی�میکنند�تا�یک�حادثه�ای�این�جوری�بتواند�تحّقق�پیدا�
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کند.�این�نشان�دهنده�ی�عظمت�کار�]این�جوانان[�است؛�این�]عظمت[�منعکس�میشود�
و�آنها�میفهمند؛�یعنی�واقعاً�وجود�این�جوان�و�امثال�این�جوان�و�برجستگی�شان�و�این�
چیزی�که�پیدا�کرده�اند�و�بعد�هم�باالخره�شهادتشان،�این�میشود�یک�َعلم.�یک�َعلم�که�

برجسته�است.�...

رهبر�انقالب:�این�عکس�کیه�خانم؟�)7(

دختر�شهید:�این،�عکِس�خودمه!

رهبر�انقالب:�]عکِس[�خودته!�ماشاءالل!�ماشاءالل!�چه�خانمی!�...

رهبر�انقالب:�از�اّول�انقالب�معلوم�شد�که�مثاًل�فرض�کنید�که�مبارزین�سرسخت�-ولو�
اّما�دانشمندها�را� اینها�هم�آماجند،� باشند،�]مثل[�روحانّیون�و�غیره-� غیرنظامی�هم�
کسی�فکر�نمیکرد�آماج�ترور�قرار�بگیرند؛�شهید�علی�محّمدی�که�شهید�شد�معلوم�شد�
که�این�هم�هست.�همه�فهمیدند�که�این�هم�هست؛�این�هم�یک�راه�است.�پس�بنابراین�
آن�کسی�که�در�این�راه�است�میتوانست�راهش�را�عوض�کند�برای�اینکه�از�این�خطر�
خودش�را�دور�نگه�دارد�-االن�هم�همین�جور�است-�]ولی[�عکس�شد.�حاال�این�شهید�
احمدی�روشن�که�شهید�شده�و�شهدای�این�ِعلم�شدند�چهار�نفر،�خود�این�انگیزه�درست�
کرده!�جوانها،�دانشجوها،�پیغام�میدهند�که�میخواهند�رشته�شان�را�تغییر�بدهند�و�بیایند�
در�این�رشته�کار�کنند.�ببینید!�این�خیلی�مهم�است؛�این�نشان�دهنده�ی�همین�است�
که�]اینها[�با�انگیزه�و�با�آگاهی�وارد�این�میدان�شده�اند؛�َوااّل�این�جوان�میتوانست�مثاًل�
بگوید:�خب�حاال�که�سه�نفر�ترور�شده�اند�-]چون[�آقای�عّباسی�هم�ترور�شده�بود�که�
خب�نجات�پیدا�کرد�الحمدلل-�من�خوب�است�راهم�را�عوض�کنم؛�]ولی[�نکردند؛�این�

همان�نشان�آگاهی�است.�...

رهبر�انقالب:�خب،�این�را�شما�دادی�که�ما�بخوریم�دیگه؟�)8(

دختر�شهید:�اوهوم!�)9(
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دو�جنبه�ی�ارزش�در�وجود�جوان�شما�کاماًل�تبلور�پیدا�کرده،�که�هر�کدام�به�تنهائی�به�
نحوی�مایه�ی�افتخار�است:�یکی�جنبه�ی�علم�و�تحقیق�و�پیشرفت�و�تسلط�بر�کار�مهم�
و�حساسی�که�زیر�دست�اوست؛�که�یک�استعداد�برتر�و�یک�نخبگی�به�معنای�حقیقی�
کلمه�است.�این�یک�بُعد�از�شخصیت�این�جوان�است،�که�این�خودش�مایه�ی�افتخار�
است.�اینها�زنده�هم�که�هستند،�از�این�جهت�مایه�ی�افتخار�و�سربلندیاند؛�هم�برای�پدر�
و�مادرشان،�خانواده�شان،�زن�و�بچه�شان،�هم�برای�کشورشان.�لیکن�بُعد�دوم،�اهمیتش�
از�این�بُعد�بیشتر�است؛�آن�بعِد�معنوی�و�الهی�است؛�همان�چیزی�است�که�او�را�آماده�
میکند�برای�شهید�شدن.�حاال�شهید�شدن،�از�نظر�ما�که�اهل�دنیا�هستیم�و�داریم�زندگی�
میکنیم�و�بخصوص�شما�که�پدرید،�مادرید،�همسرید�و�خب،�محبتتان�نسبت�به�او�یک�
محبت�فوق�العاده�است،�تلخ�است؛�چون�از�دست�دادن�است،�فقدان�است.�در�عرصه�ی�
ظاهر�زندگی،�این�فقدان�است؛�لذا�تلخ�است.�پوسته�ی�شهادت�این�است؛�فقدان�و�از�
دست�دادن�و�ندیدن�او�و�دیدن�جای�خالی�او.�لیکن�لُّب�شهادت،�خیلی�برتر�از�اینهاست.�
لُّب�شهادت�این�است�که�یک�انسانی،�یک�بشری،�ناگهان�از�درجات�عالیه�ی�الهی�سر�
در�آورد؛�مقامش�از�فرشتگان�باالتر�برود؛�در�آن�زندگی�اصلی�که�همه�ی�ما�بعد�از�چهل�
سال،�پنجاه�سال،�شصت�سال،�هفتاد�سال،�خواه�ناخواه�وارد�آن�میشویم�و�زندگِی�ابدی�
است،�جایگاهش�عالی�شود،�رتبه�ی�عالی�داشته�باشد،�مورد�توجه�باشد،�فیض�او�در�
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روز�قیامت�به�دیگران�برسد؛�»یسعی�نورهم�بین�ایدیهم�و�بأیمانهم«�.)1(�از�جمله�ی�
خصوصیات�روز�قیامت،�ظلمانی�بودن�فضاست؛�چون�خورشیدی�وجود�ندارد،�وسیله�ی�
نوری�وجود�ندارد؛�همه�ی�آحاد�بشر�در�یک�حالت�ظلماتند.�وقتی�که�این�بندگان�خوب�
-�که�از�جمله�ی�بهترینهاشان،�همین�جوان�شماست�-�حرکت�میکنند،�نور�اینها�در�
جلویشان�و�در�کنارشان�تأللؤ�پیدا�میکند.�دیگرانی�هستند�که�در�روز�قیامت�با�حسرت�
به�اینها�نگاه�میکنند�و�میگویند�که�از�نورتان�به�ما�بدهید�-�کسانی�که�شایسته�ی�آن�
نور�نیستند�-�اینها�در�جواب�میگویند:�»ارجعوا�ورائکم�فالتمسوا�نورا«؛�)2(�بروید�پشت�
سرتان�را�نگاه�کنید�-�یعنی�آن�زندگی�دنیائیتان�را�-�اگر�بناست�نوری�داشته�باشید،�از�
آنجا�آن�نور�را�کسب�کنید؛�اینجا�به�کسی�نور�نمیدهند.�این�نوری�است�که�آنجا�دادند،�

اینجا�بروز�و�ظهور�پیدا�کرده.�این�بُعد�دوِم�شخصیت�جوان�شما�و�همه�ی�شهدا�است.

اینها�در�راه�خدا�شهید�شدند،�در�راه�پیشرفت�اسالم�شهید�شدند.�مسئله�ی�اینها�فقط�
این�نیست�که�حاال�ما�یک�ملتی�هستیم،�میخواهیم�از�فالن�کشور�و�فالن�دولت�عقب�
نمانیم،�لذا�وارد�عرصه�ی�علمی�شده�ایم؛�این�هست،�به�اضافه�ی�یک�چیزی�از�این�مهمتر؛�
و�آن�این�است�که�ما�با�این�حرکت�علمِی�خودمان�داریم�اسالم�را�سربلند�میکنیم،�
نظام�اسالمی�را�آبرومند�میکنیم.�از�اول�انقالب،�یکی�از�بمبارانهای�شدیدی�که�شده،�
به� متعهد� و� متعبد� که� مردم� شد،� حاکم� کشوری� یک� بر� اسالم� وقتی� که� بوده� این�
اسالم�شدند،�دیگر�راه�علم�و�تمدن�بسته�شد؛�این�جزو�تهمتهائی�بوده�که�از�اول�به�ما�
میزدند.�خب،�اوائل�کار�هم�که�ما�راهی�برای�رد�این�تهمت�نداشتیم.�سالهای�دهه�ی�
�60ما�نمیتوانستیم�کاری�بکنیم�که�این�را�نشان�بدهیم.�آنجا�هنری�که�جوانهای�ما�
به�خرج�میدادند،�مجاهدت�بود،�ایمان�بود.�خب،�دنیا�قبول�کرد؛�گفت�بله،�ایمانشان�
خوب�است؛�اما�در�یک�چنین�جامعه�ای،�فعالیت�علمی�و�پیشرفت�علمی�و�تمدن�و�
پیشرفت�زندگی�امکان�ندارد.�این�جوانها�این�را�باطل�کردند.�این�دانشمندان�ما�-�چه�
این�شهید،�چه�آن�شهدائی�که�قبل�از�ایشان�به�شهادت�رسیدند�-�این�را�باطل�کردند.�
جوانهائی�که�عرصه�های�علمی�را�تصرف�کردند�و�در�آنجاها�حرف�نو�به�میدان�آوردند�
و�هویت�پیشرونده�ی�خودشان�را،�و�استعداد�برتر�خودشان�را،�و�قابلیتها�و�ظرفیتهای�
باالی�خودشان�را�نشان�دادند،�برای�نظام�جمهوری�اسالمی�آبرو�درست�کردند.�مگر�یک�
کشور�یا�یک�نظام�میتواند�به�زبان�بگوید�نخیر،�ما�در�علم�هم�پیشرفت�میکنیم؟�خب،�
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سخنرانی�میکردیم�و�این�حرفها�را�میگفتیم.�فایده�ندارد؛�این،�کسی�را�قانع�نمیکند.�باید�
به�میدان�بیاورند،�به�عرصه�بیاورند�و�نشان�بدهند�که�این�پیشرفت�علمی�چگونه�خواهد�
بود.�این�جوانهای�شما�این�کار�را�کردند.�این�بخش�دوِم�هویت�اینهاست؛�که�همین�هم�
موجب�شد�که�خدای�متعال�فضیلت�شهادت�را�به�اینها�بدهد،�از�ثواب�شهادت�اینها�را�
برخوردار�کند�و�درجاتشان�را�عالی�کند.�بله،�شهید�شما�در�خانه�تان�نیست،�پهلوی�شما�
نیست،�دیگر�هم�تا�آخر�عمرتان�و�در�عالم�واقع�او�را�نمیبینید؛�اما�هست،�مال�شماست،�
آنجاست.�و�چه�موقع�به�دردتان�میخورد؟�آن�روزی�که�انسان�از�همیشه�فقیرتر�است؛�

آن�روزی�که�انسان�از�همیشه�احتیاجش�بیشتر�است.

�به�شما�صبر�بدهد،�اجر�بدهد؛�بر�دلهای�شماها،�بر�دل�این�پسر�کوچولو،� خدا�ان�شاءاللَّ
سکینه�و�آرامش�نازل�فرماید.�هر�کسی�در�هر�جائی�میتواند�خدمت�کند.�وقتی�خدمت�
اینکه� از� پس� داد.� که� میدهد؛� بهترینها� به� هم� را� پاداشها� اینجور� خدا� شد،� صادقانه�
مصطفای�شما�به�شهادت�رسید،�من�شنفتم�که�دانشجوهای�دانشگاه�شریف�و�جاهای�
دیگر�نامه�نوشتند،�امضاء�کردند�و�گفتند�که�ما�میخواهیم�رشته�مان�را�به�این�رشته�

تغییر�دهیم.
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خانواده�شهید�رضا�قشقایی،�همراه�و�همکار�شهید�مصطفی�احمدی�روشن،�ظهر�امروز�
)یکشنبه(�در�فضایی�عاطفی�و�معنوی�با�حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�

اسالمی�دیدار�کردند.

شهدا� معظم� خانواده�های� استقامت� و� صبر� از� تجلیل� با� دیدار� این� در� انقالب� رهبر�
خاطرنشان�کردند:�این�جوانان�عزیز�و�فداکار�مانند�ستاره�هایی�هستند�که�هر�کدامشان�

در�آسمان�پیروزی�ملت�بزرگ�ایران�می�درخشند.

در�ادامه�این�دیدار�فرزند�شهید�قشقایی�با�قرائت�متنی�به�ابراز�احساسات�پرداخت.

1390/11/30

دیدار خانواده شهید قشقایی با رهبر انقالب



53بیانات

بسم�اللّ�الّرحمن�الّرحیم�

خوشامد�عرض�میکنم�به�همه�ی�برادران�و�خواهران�عزیز.�بحمدالّل�جلسه�ی�ما�امروز�در�
این�حسینیه،�لبریز�از�عطر�شهادت�و�یاد�مبارک�شهیدان�عزیز�و�حضور�جانبازان�عزیز�و�
خانواده�های�شهدا�و�خانواده�های�جانبازان�است.�قدر�اینجور�مجلسی�را،�این�بنده�ی�حقیر�
خیلی�میدانم.�آنجائی�که�یاد�شهادت،�یاد�شهیدان،�ذکر�شهیدان،�تمجید�از�عظمت�
شهیدان�وجود�دارد،�هر�انسانی،�هر�دلی�احساس�عظمت�میکند؛�احساس�استغنای�از�
غیر�خدا�میکند.�امیدوارم�که�خدای�متعال�تفضالت�خود،�رحمت�خود،�فضل�خود�را�به�
همه�ی�شما�عزیزان�نثار�و�نصیب�کند�و�ارواح�طیبه�ی�شهیدان�عزیز�ما�و�همچنین�امام�

شهیدان�را�با�اولیائش�محشور�کند.

همه�ی� الگوی� میتواند� که� است،� علیه(� )سالم�الّل� عسگری� امام� به� متعلق� روزها� این�
مؤمنان،�بخصوص�جوانان�باشد.�این�امامی�که�موافقان،�شیعیان،�مخالفان،�غیر�معتقدان،�
همه،�شهادت�دادند�و�اعتراف�کردند�به�فضل�او،�به�علم�او،�به�تقوای�او،�به�طهارت�او،�به�
عصمت�او،�به�شجاعت�او�در�مقابل�دشمنان،�به�صبر�و�استقامت�او�در�برابر�سختیها،�این�
انسان�بزرگ،�این�شخصیت�باشکوه،�وقتی�به�شهادت�رسید،�فقط�بیست�و�هشت�سال�
داشت.�در�تاریخ�پرافتخار�شیعه،�این�نمونه�ها�را�کم�نداریم.�پدر�امام�زمان�عزیز�ما�با�آن�
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همه�فضیلت،�با�آن�همه�مقامات،�با�آن�همه�کرامات،�وقتی�با�سم�و�جنایت�دشمنان�از�
دنیا�رفت،�فقط�بیست�و�هشت�سال�داشت؛�این�میشود�الگو؛�جوان�احساس�میکند�یک�
نمونه�ی�عالی�در�مقابل�چشم�دارد.�آن�امام�بزرگوار،�جواداالئمه�)علیه�الّسالم(�است�که�در�
بیست�و�پنج�سالگی�شهید�شده�است؛�این�امام�عسگری�)علیه�الّصالة�و�الّسالم(�است�که�
در�بیست�و�هشت�سالگی�به�شهادت�رسیده�است؛�و�این�همه�فضیلت،�این�همه�مکرمت،�
این�همه�عظمت،�که�نه�فقط�ما�به�آنها�قائلیم�و�مترنّمیم،�بلکه�دشمنانشان،�مخالفانشان،�

کسانی�که�اعتقاد�به�امامت�آنها�نداشتند،�همه�اعتراف�کردند.

در�زمان�ما�هم�که�حقاً�و�انصافاً�یک�زمان�استثنائی�بود�-�این�دوره�ی�نظام�جمهوری�
اسالمی�تا�امروز�یک�دوران�استثنائی�در�تاریخ�ما�است،�یک�قطعه�ی�زرین�است�-�همین�
الگو� شهدائی�که�شما�میشناسید،�همین�عزیزان�خود�شما،�جوانان�خود�شما،�همه�
هستند.�هر�جوانی�که�با�انگیزه�ای،�با�یک�ایمان�مقدس�و�پاکی�حرکت�کرد،�از�خانه�ی�
خود،�از�راحتی�خود،�از�آغوش�پدر�و�مادر�خود،�از�هوای�خنک�در�گرمای�تابستان،�از�
محیط�گرم�و�نرم�در�سرمای�زمستان�دل�کند�و�رفت�در�دل�آن�حوادث�خونین،�پر�
اضطراب�و�پر�وحشت،�تن�خود�و�جان�خود�را�کف�دست�گرفت�تا�در�برابر�تکلیف�و�

وظیفه�فدا�کند،�او�یک�الگوست.�این�یک�عظمِت�مجسم�است�در�مقابل�چشم�ما.

امثال�ما�افرادی�که�پا�به�سن�گذاشته�ایم�و�پیرمرد�شده�ایم،�لذت�ما�از�دیدن�اینها،�یک�
لذت�قلبی�است؛�اما�جوانها�عالوه�ی�بر�این�احتظاظ�روحی�و�قلبی،�درس�میگیرند،�الگو�
میگیرند.�و�شهدای�ما�زنده�اند؛�همچنان�که�خدای�متعال�خبر�داده�است:�»و�ال�تحسبّن�
الّذین�قتلوا�فی�سبیل�الّل�امواتا�بل�احیاء�عند�ربّهم�یرزقون«�؛�)1(�پیش�خدای�متعالند،�
زنده�هستند،�مشرف�بر�این�عالَمند،�حوادث�را�میبینند،�سرنوشتها�را�میبینند،�اعمال�من�
و�شما�را�میبینند.�آن�وقتی�که�پای�ما�به�سنگی�بخورد،�آن�وقتی�که�نتوانیم�خودمان�
را�درست�هدایت�کنیم،�اداره�کنیم،�زمین�بخوریم،�آنها�نگران�میشوند.�آن�وقتی�که�
میفهمیم،�میبینیم،�محکم�قدم�برمیداریم،�راه�را�مستقیم�حرکت�میکنیم،�به�هدف�
نزدیک�میشویم،�آنها�خوشحال�میشوند.�آن�وقتی�که�ملت�ایران�در�یک�عرصه�ای�پیروز�
میشود،�آن�ارواح�طیبه�به�احتظاظ�در�میآیند.�آن�وقتی�که�خدای�نکرده�بر�اثر�غفلت�
ما،�کوتاهی�ما،�ملت�عقب�بماند،�مشکل�اساسی�و�عمومی�پیدا�کند،�آنها�نگران�میشوند.�
و�من�به�شما�عرض�کنم؛�در�این�دورانی�که�اکنون�ما�زندگی�میکنیم،�دشمن�در�مقابل�
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ما�این�جبهه�ی�وسیع�را�به�وجود�آورده�است�و�پیدرپی�شکست�خورده�است،�حدس�
انسان�این�است�که�شهدای�عزیز�ما�در�حال�احتظاظند،�شادمانند،�خرسندند.�یک�ملت�
با�این�هماهنگی،�با�این�شکوه،�با�وجود�این�همه�سختی�در�راه،�در�حرکت،�با�وجود�این�
همه�دشمنیهای�خباثت�آلود�و�عنادآمیز،�باز�وقتی�اینجور�محکم�حرکت�میکند،�گامها�
را�محکم�برمیدارد،�به�سمت�هدف�پیش�میرود،�آنها�خوشحال�میشوند؛�روح�مطهر�امام�
خوشحال�میشود،�ارواح�طیبه�ی�شهدا�خوشحال�میشوند.�نه�اینکه�بخواهیم�صحنه�را�

برخالف�واقع�تصویر�کنیم؛�عین�واقعیت�همین�است�که�عرض�کردم.

امروز�دنیای�زر�و�زور�و�استکبار�و�همه�ی�زورگوها،�همه�ی�خبیثها،�همه�ی�کسانی�که�
دستشان�تا�مرفق�در�خون�ملتهاست،�همه�ی�آنهائی�که�به�ملتهاشان�دروغ�میگویند،�
همه�ی�آنهائی�که�برای�جیب�خودشان�حاضرند�جیب�ملتها�را�خالی�کنند،�همه�ی�اینها�
در�مقابل�جمهوری�اسالمی�صف�کشیده�اند�و�یک�جبهه�تشکیل�داده�اند.�برای�اینکه�چه�
کار�کنند؟�برای�اینکه�این�ملت�را�در�هم�بشکنند؛�برای�اینکه�ملت�ایران�را�از�این�راه�و�
از�این�حرکتی�که�آغاز�کرده�و�به�بیداری�عمومی�دنیای�اسالم�منتهی�شده�-�و�این�تازه�
اول�کار�است�و�ان�شاءالّل�آینده�های�روشن�تری�در�پیش�است�-�باز�بدارند.�اگر�آمریکا�و�
غرب�و�صهیونیسم�و�سرمایه�داران�و�مفتخوران�یهودِى�وابسته�ی�به�سازمان�صهیونیسم�
بتوانند�ملت�ایران�را�قانع�کنند،�به�زانو�در�بیاورند،�به�عقب�نشینی�وادار�کنند،�میتوانند�به�
دنیا�بگویند:�ببینید،�اینها�را�که�ملت�پیشرو�بودند،�ما�سر�جای�خودشان�نشاندیم.�هدف�
این�است.�همه�ی�تالشها�برای�این�است.�یک�روز�این�را�نمیگفتند،�کتمان�میکردند؛�
امروز�صریحاً�و�علناً�میگویند.�میگویند�ما�میخواهیم�تحریم�کنیم�-�تحریم�نفت،�تحریم�
بانک�مرکزی،�تحریم�چه،�تحریم�چه،�تحریم�چه�-�به�وسیله�ی�شورای�امنیت�سازمان�
ملل�قطعنامه�صادر�کنیم،�پشت�سرش�قطعنامه�ی�دیگر،�پشت�سرش�قطعنامه�ی�دیگر.�
که�چه�اتفاقی�بیفتد؟�برای�اینکه�ملت�ایران�خسته�بشود.�عجیب�است؛�هرچه�گذشته،�

ملت�ایران�شادابتر،�زنده�تر،�بااستقامت�تر�و�مصمم�تر�شده�است.

امسال�بیست�و�دوم�بهمِن�شما�-�این�حرکت�عظیم�مردم�در�پشتیبانی�از�نظام�-�یک�
سیلی�به�صورت�استکبار�بود.�آنها�آرزوشان�این�است�که�بتوانند�گروهکهائی�را�بیاورند�
توی�خیابان،�علیه�نظام.�اتفاقی�که�میخواستند�برای�ایران�رخ�بدهد�که�مردم�علیه�نظام�
قیام�کنند،�برای�خودشان�رخ�داده�است!�به�کشورهای�اروپائی�نگاه�کنید؛�اینهائی�که�
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میآیند�توی�خیابان،�اینهائی�که�مشت�گره�میکنند،�اینهائی�که�شیشه�میشکنند،�مردِم�
همان�نظامها�هستند.�خوابی�که�برای�شما�دیده�بودند،�برای�خودشان�تعبیر�شده�است؛�
تیری�که�به�سمت�ملت�ایران�و�جمهوری�اسالمی�ایران�پرتاب�کرده�بودند،�کمانه�کرد،�

برگشت�به�طرف�خودشان.�این�پیروزِى�ملت�ایران�است.

ما�امروز�در�همه�ی�ابعاد،�با�یک�نگاه�راهبردی�داریم�پیش�میرویم.�ممکن�است�در�یک�
بخشی،�در�یک�گوشه�ای،�یک�کوتاهیای�وجود�داشته�باشد،�اما�حرکت�عظیم�به�طور�
عموم�به�طرف�جلو�بوده�است�و�ملت�اجازه�نداده�است�که�دشمن�از�توطئه�ای�که�میکند،�
شاد�بشود.�همه�کار�کردند:�جوانهای�ما�را�توی�خیابانها�شهید�کردند؛�دانشمندان�ما�
را�به�وسیله�ی�مزدوران�قاتِل�خودشان،�تروریستهای�خودشان،�به�شهادت�رساندند؛�کار�
سیاسی،�کار�تبلیغاتی،�کار�اقتصادی،�کار�امنیتی�-�جاسوس�بفرستند�-�از�این�کارها�
مرتب�دارند�میکنند؛�خرج�هم�میکنند�چه�جور،�برای�اینکه�بتوانند�ملت�ایران�را�خسته�
کنند.�شما�نگاه�کنید�ببینید�ملت�ایران�امروز�بانشاطتر�و�شادابتر�و�عازم�تر�از�همیشه�
و� بانشاطتر� و� اگر�سرحال�تر� قبل� بیست�سال� و� از�جواِن�ده�سال� امروز� است.�جواِن�
پرانگیزه�تر�نباشد،�کمتر�نیست.�این�نشانه�ی�حرکت�به�جلوی�ملت�ایران�و�عقب�نشینی�

آنهاست.

صندوق� پای� همین� انتخاباتها،� همین� آورده.� جور� ملت� این� برای� هم� متعال� خدای�
رفتن�ها،�همه�ی�اینها�مظهر�حضور�مردم�و�مظهر�نشان�دادن�اقتدار�مردم�است.�شاید�
شش�ماه�یا�بیشتر�است�که�دارند�علیه�انتخابات�روز�جمعه�تبلیغات�میکنند�-�انواع�و�
اقسام�تبلیغات�-�برای�اینکه�مردم�را�دلسرد�کنند،�برای�اینکه�پای�صندوقها�خلوت�باشد.

بااراده�و�عزم�راسخ�یک� انتخابات�پرشور،�مظهر�زنده�بودن�و�حضور� در�همه�ی�دنیا،�
ملت�در�عرصه�هاست.�هر�جا�انتخابات�با�شرکت�گسترده�ی�مردم�باشد،�این�نشانه�ی�این�
است�که�ملت�در�آن�کشور�بیدارند،�هوشیارند�و�با�نظام�خود�همراهند.�میخواهند�این�
را�از�دست�ملت�ایران�بگیرند.�همه�ی�این�صدها�و�هزارها�و�-�اگر�این�رسانه�های�تازه�
پدیدآمده�ی�اینترنتی�را�هم�محاسبه�کنیم،�سر�به�میلیونها�میزند�-�میلیونها�رسانه�را�
به�کار�انداختند،�برای�اینکه�مردم�را�دلسرد�کنند.�گاهی�گفتند�مردم�شرکت�نمیکنند،�
گاهی�گفتند�تحریم�میکنند،�گاهی�گفتند�تقلب�میشود،�گاهی�گفتند�چه�و�چه؛�برای�
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اینکه�مردم�پای�صندوق�رأی�نیایند،�دلسرد�بشوند.�آنی�که�من�احساس�میکنم�و�از�لطف�
الهی�احتمال�قوی�میدهم�که�اینجور�بشود،�این�است�که�ملت�ایران�در�روز�جمعه�ای�که�

می�آید،�یک�سیلی�سخت�تر�به�چهره�ی�استکبار�خواهد�زد.

دست�خدا�با�شماست.�هدایت�دلها�و�جانهای�ما�به�دست�خداست.�»ازّمة�األمور�کاّل�
بیده«�؛�همه�چیز�دست�خداست.�وقتی�دل�ملت،�دل�مسئولین،�دل�دلسوزان�با�خدا�
باشد،�خدا�راه�را�آسان�میکند،�تسهیل�میکند،�راه�را�باز�میکند،�توفیق�میدهد�و�ان�شاءالّل�

این�توفیق�نصیب�ملت�ایران�خواهد�شد.

حقیقتاً�انتخابات،�سیلی�به�چهره�ی�دشمنان�این�ملت�است.�آنچه�مهم�است،�این�است�
که�مردم�حضور�پیدا�کنند؛�البته�این�هم�مهم�است�که�به�نامزدهای�صالح�رأی�بدهند.�
هر�دو�مهم�است،�لیکن�حضور�در�درجه�ی�اول�است.�هرچه�حضور�مردم�بیشتر�باشد،�
پشتوانه�ی�مجلس�شورای�اسالمی�قویتر�باشد،�مجلس�محکم�تری،�تواناتری،�شجاع�تری�
تشکیل�خواهد�شد؛�صدای�عموم�مردم�را�میتواند�با�قدرِت�تمام�به�گوش�دنیا�برساند.�این�
است�که�این�حضور،�حضور�بسیار�بااهمیتی�است؛�حضور�بسیار�باعظمتی�است.�و�من�
تصورم�این�است�که�این�دفعه،�این�نوبت�انتخابات،�حساسیتش�از�دفعات�قبل�هم�شاید�
بیشتر�است؛�به�خاطر�اینکه�تیرهای�موجود�در�ترکش�استکبار�علیه�شما�مردم�تمام�
شده.�هرچه�میتوانستند،�ضربه�زدند؛�هرچه�داشتند�و�به�عقلشان�رسیده،�فعالیت�کردند؛�
این�تیرهای�آخر�است.�باید�بایستید؛�باید�به�توفیق�الهی،�به�فضل�الهی،�اراده�و�عزم�خود�
را�به�رخ�دشمن�بکشید�تا�بفهمد�که�در�مقابل�این�ملت�نمیتواند�مقاومت�کند...�د.�)2(

خداوند�به�شما�خیر�بدهد.�خداوند�ان�شاءالّل�برکاتش�را�بر�ملت�عزیز�ایران،�بر�شما�
جوانان�عزیز�نازل�بفرماید.�من�بار�دیگر�به�همه�ی�شما�خیرمقدم�عرض�میکنم،�مقدم�
جانبازان�عزیز�و� خانواده�های�عزیز�شهدا،�مخصوصاً� شما�را�گرامی�میدارم؛�مخصوصاً�

خانواده�های�آنها.�امیدوارم�ان�شاءالّل�همه�ی�شما�مشمول�الطاف�الهی�بوده�باشید.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالّل�و�برکاته�
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�انقالب�اسالمی،�در�دیدار�جمعی�از�ایثارگران�با�ایشان،�
سال�های�دفاع�مقدس�را�به�»تابلویی�زیبا�و�ظریف«�تشبیه�و�خاطرنشان�کردند:�راهی�
که�با�انقالب�اسالمی�آغاز�شد،�ادامه�خواهد�یافت�و�برای�این�که�زیبایی�های�روزهای�
دفاع�مقدس�از�نزدیک�برای�مخاطب�توصیف�شود،�الزم�است�هزاران�کتاب�با�معیارهای�

هنری�نگاشته�شود�تا�جزئیات�فداکاری�رزمندگان�برای�مردم�تشریح�شود.

باارزش،� موفق،� تحمیلی،� در�سال�های�جنگ� را� رزمندگان� کار� اسالمی� انقالب� رهبر�
بسیار�بزرگ�و�مبهوت�کننده�توصیف�کردند�و�افزودند:�شما�که�در�دوران�دفاع�مقدس�
مسئولیت�های�مهم�و�حساسی�بر�عهده�داشتید،�بدانید�پس�از�جهاد�اصغر،�نوبت�به�جهاد�

اکبر�رسیده�که�به�مراتب�دشوارتر�و�سخت�تر�است.

ایشان�با�تشریح�و�مقایسه�ی�ویژگی�های�جهاد�اصغر�و�جهاد�اکبر�تصریح�کردند:�در�
در�عرصه�های� را� تقوا� و� پافشاری�کردید� ارزش�ها� و� اصول� بر� اگر� امروز�کشور� فضای�
مختلف�سیاسی،�اجتماعی،�اقتصادی�و�فرهنگی�رعایت�کردید،�ارزش�و�اهمیت�واالتری�

دارد.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�در�همین�زمینه�افزودند:�امروز�با�دو�دشمن،�یکی�استکباِر�
خبیث�و�دیگر�نفِس�درون�مواجه�هستیم�که�اگر�کسی�بتواند�با�رعایت�تقوا�گام�بردارد�و�

1391/02/29
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تصمیم�بگیرد،�زمینه�ی�تعالی�معنوی�و�پیشرفت�مادی�فراهم�می�شود.

رهبر�انقالب�اسالمی�پرهیز�از�گناه�را�الزمه�ی�سلوک�إلی�الل�دانستند�و�خاطرنشان�کردند:�
البته�گناه�کسانی�که�مسئولیت�سیاسی،� با�گناه�نکردن�نیمی�از�راه�پیموده�می�شود.�

اجرایی،�مدیریتی،�تبلیغی�و�مذهبی�دارند،�به�مراتب�ابعاد�وسیع�تری�پیدا�می�کند.

ایشان�با�اشاره�به�این�که�حرکت�درست�مسئوالن�موجب�تسری�آن�در�جامعه�می�شود،�
تصریح�کردند:�ما�با�ایستادگی�و�حرکت�درست،�جامعه�را�هم�تشویق�می�کنیم�و�البته�
باید�بدانیم�این�حرکت�ملت�ایران�با�خستگی�و�بی�حوصله�گی�برخی�افراد�دچار�تزلزل�و�

انحراف�نمی�شود.

رهبر�انقالب�در�پایاِن�سخنان�خود�افزودند:�این�راهی�که�با�انقالب�اسالمی�آغاز�شده،�
بار� ادامه�پیدا�خواهد�کرد�و�شما�دیدید�کسانی�که�در�جریان�حرکت�عمومی�ملت،�
مسئولیت�را�بر�زمین�نهادند،�فوراً�جوان�های�باروحیه�آن�را�بر�داشتند�و�انشاءالل�به�منزل�

خواهند�رساند.
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بسم�اللّ�الّرحمن�الّرحیم�

خوشامد�عرض�میکنم�به�شما�برادران�عزیز؛�گوهرهای�بازیافته�ی�از�ذخیره�ی�ایمان�در�
جمهوری�اسالمی.�در�طول�قرنهای�متوالی،�یک�عنصر�جامِد�بیارزش�تبدیل�میشود�به�
الماس؛�در�صورتی�که�استعداد�آن�را�داشته�باشد.�دوران�اسارت،�کوتاه�شده�ی�قرنهائی�
آزادگان.� درخشان:� الماسهای� به� است� کرده� تبدیل� را� بااستعداد� انسانهای� که� است�
خوشوقتم�از�دیدار�امروز،�و�متأسفم�از�اینکه�کم�توفیق�پیدا�کردیم�شما�عزیزان�آزاده�
را�در�جلساتی�شبیه�این�زیارت�کنیم.�به�وسیله�ی�جمع�شما�در�این�جلسه�ی�معنوی�
و�صمیمی�و�برادرانه،�سالم�عرض�میکنم�به�همه�ی�آزادگان�سراسر�کشور؛�قریب�چهل�

هزار�آزاده�ی�باارزش�و�رنجدیده�و�تربیت�شده�در�دوران�سختی.

مسئله�ی�اسارت�از�ابعاد�مختلفی�قابل�توجه�است.�یکی�از�ابعاد،�همین�خاطرات�باارزشی�
است�که�دوستان�بیان�کردید.�البته�بنده�تعدادی�از�کتابهای�مربوط�به�خاطرات�آزادگان�
را،�و�همچنین�آنچه�که�مربوط�است�به�سید�عزیز�بزرگوار�ما،�سید�آزادگان،�مرحوم�
آقای�ابوترابی،�مطالعه�کردم.�میتوان�حدس�زد�که�آنچه�در�خالل�بیانات�و�نوشته�ها�در�
مورد�دوران�اسارت�گفته�شده�است،�یک�بخش�کوچکی�است�از�یک�داستان�بلند،�و�ما�

همچنان�احتیاج�داریم�که�این�داستان�بلند�را�بشنویم.

1391/05/25
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من�همین�جا�عرض�بکنم�که�انصافاً�در�طول�این�بیست�و�دو�سالی�که�از�بازگشت�اسیران�
عزیز�ما�و�آزادگان�بلندآوازه�ی�ما�میگذرد،�کم�کاری�صورت�گرفته.�ما�باید�چندین�برابِر�
آنچه�که�تاکنون�کتاب�نوشته�شده�است،�در�این�خصوص�کتاب�داشته�باشیم.�ما�باید�
فیلمهای�هنری�برجسته�ای�از�وضع�آزادگانمان�در�اردوگاه�ها�و�زندانها�داشته�باشیم.�شما�
ببینید�غربیها�و�مؤسسات�بزرگ�فیلمسازی�چقدر�راجع�به�ماجراهای�اسارتهائی�که�در�
جنگ�دوم�یا�جنگ�اول�داشتند،�فیلم�تهیه�کردند؛�فیلمهای�خوب،�فیلمهای�برجسته؛�
در�حالی�که�آنچه�در�آن�فیلمها�وجود�دارد،�نشان�دهنده�ی�روحیات�مادی�آن�اسیرانی�
است�که�گرفتار�شده�بودند؛�که�در�زندگی�آنها،�در�حرفهای�آنها،�در�معامالت�آنها�به�
چشم�میخورد.�همچنان�که�شنیدم�مأمور�صلیب�سرخ�به�آزادگان�ما�در�دوران�اسارت�
میگفته�است�که�ما�وقتی�به�اردوگاه�های�اسیران�جنگ�در�کشورهای�دیگر�میرویم،�
میکنیم؛�چرا�شما� اینها�مشاهده� و� و�خودکشی� و�خودزنی� افسردگی� و� سرخوردگی�
ندارید؟�او�باید�این�سؤال�را�میکرد.�جوابش�معلوم�است:�وقتی�دل�با�معنویت�آشنا�نبود،�
با�خدا�آشنا�نبود،�نتیجه�اش�همان�است.�وقتی�دل�با�خدا�آشنا�بود،�وقتی�احساس�ارتباط�
کرد،�وقتی�احساس�اعتماد�کرد،�وقتی�خود�را�تنها�ندید،�وقتی�در�درون�سلولهای�تنگ�
و�شکنجه�بار،�بهشت�معنوی�را�با�خود�مشاهده�کرد�-�آنچنان�که�در�بیانات�این�عزیزان�
بود�و�در�خاطراتی�که�نوشته�شده،�هست�-�دیگر�افسردگی�جائی�ندارد،�سرخوردگی�
جائی�ندارد،�خودکشی�معنا�ندارد.�این�یک�بخش�از�قضیه�است،�که�ما�باید�از�ذره�ذره�ی�
این�بحر�عمیق�و�وسیع�-�که�زندگی�آزادگان�است�-�بیشتر�از�این�مطلع�باشیم،�که�

مطلع�نیستیم.

فیلمهای�خوبی�باید�ساخته�شود،�کتابهای�خوبی�باید�نوشته�شود،�خاطره�ها�باید�گفته�
شود.�همین�خاطره�هائی�که�امروز�گفته�شد،�یک�دنیا�حرف�در�اینها�هست؛�چقدر�خوب�
است�که�اینها�پخش�شود.�من�نظرم�این�است�که�همین�خاطراتی�که�امروز�گفته�شد،�
عیناً�در�صدا�و�سیما�منتشر�شود،�پخش�شود،�تا�مردم�بشنوند؛�اینها�ذخائر�ماست،�اینها�
سرمایه�های�ماست؛�همین�سرمایه�هاست�که�اسالم�را�نگه�داشت،�شیعه�را�نگه�داشت،�
جمهوری�اسالمی�را�به�قدرت�و�عزت�رساند،�ملت�ایران�را�در�دنیا�سرافراز�کرد.�این�یک�

بعد�قضیه�است.

بعد�دیگر�قضیه،�مسئله�ی�عبرت�و�سنت�الهی�است.�باالخره�ما�در�دوران�زندگی�کوتاه�
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دنیویمان،�این�چند�ده�سالی�که�در�دنیا�زندگی�میکنیم،�دائم�مواجه�با�چالشیم.�همیشه�
چالش�با�استکبار�و�آمریکا�نیست.�چالشهای�گوناگونی�هست؛�لیکن�در�وضع�انقالب�
اسالمی،�چالشهای�درونی،�چالش�با�شیطان،�چالش�با�نفس�اّماره،�و�چالش�با�سلطه�گران�
و�انحصارطلبان�و�زیاده�خواهان�و�استکبار�هم�هست.�ما�به�عبرت�و�تأمل�و�تعمق�در�این�
سنت�الهی�احتیاج�داریم.�شاید�آن�روزی�که�اسیر�جنگ�تحمیلی�ایرانی،�جوان�مسلمان�
در�آن�اردوگاه�با�آن�وضعیت،�یا�در�آن�سلول�با�آن�شکنجه�ها�زندگی�میکرد،�به�حسب�
ظاهر�دریچه�ی�امیدی�به�روی�او�باز�نبود؛�شاید�تصور�میکرد�که�این�وضعیت�ممکن�است�
سالهای�بیشتری�طول�بکشد�یا�سرانجامی�جز�مرگ�و�کشته�شدن�نداشته�باشد.�امروز�
واقعیت�را�نگاه�کنید،�ببینید�چه�اتفاقی�افتاده�است؛�آنها�کجایند،�شما�کجائید؟�این�یک�

عبرت�است؛�این�نشانه�ی�درستی�و�راستی�و�صدق�وعده�ی�الهی�است.

به�وعده�ی�الهی�ایمان�بیاوریم؛�به�راست�بودن�وعده�های�الهی�باور�و�اعتقاد�عمیق�پیدا�
کنیم؛�اگر�میفرماید:�»و�لینصرّن�الّل�من�ینصره�اّن�الّل�لقوّى�عزیز«،)1(�معنای�این�را�
درک�کنیم.�آن�روز�شما�در�مقابل�مأمور�شکنجه�یا�رئیس�زندان�یا�مأمور�بعثی�مواجه�
بودید�با�آن�فشار،�امروز�ملت�ایران�در�مقابل�آمریکا�مواجه�است�با�چالشهائی؛�همان�
قضیه�است.�»و�لینصرّن�الّل�من�ینصره�اّن�الّل�لقوّى�عزیز«.�وعده�ی�خدا�راست�است.�آن�
کسانی�که�وعده�ی�خدا�را�باور�ندارند،�خداوند�متعال�آنها�را�مطرود�میداند،�آنها�را�ملعون�
و�دورافتاده�ی�از�ساحت�رحمت�خود�به�حساب�میآورد.�وعده�ی�خدا�حق�است.�امروز�هم�
همین�مسئله�برای�ملت�ایران�هست.�اگر�ما�به�شرائط�آنچه�که�خدای�متعال�گفته،�عمل�
کنیم�-�همچنان�که�شما�در�دوران�اسارت�به�این�شرائط�عمل�کردید�-�قطعاً�پیروزی�با�

ملت�ایران�است؛�این�یک�عبرت�است.

آنهائی�که�به�شما�میگفتند�تا�ابد�باید�در�این�زندان�بمانید،�یا�میگفتند�شما�را�اعدام�
خواهیم�کرد،�خودشان�به�زباله�دان�تاریخ�افتادند،�خودشان�اعدام�شدند،�خودشان�نابود�
شدند؛�شما�امروز�بحمدالّل�در�جمهوری�اسالمی،�سرافراز�و�با�عزت�دارید�زندگی�میکنید؛�
این�درس�است.�یک�بار�دیگر�هم�ما�در�گذشته�این�درس�را�داشتیم.�بعضیهامان�باور�
نمیکردیم.�در�دوران�اختناق،�در�دوران�طاغوت،�فشارها�زیاد�بود؛�کسانی�میگفتند�آقا،�
»مشت�است�و�درفش«،�بیخود�ایستادگی�میکنید،�بیخود�مقاومت�میکنید؛�یک�عده�ای�
هم�میگفتند�نه،�»صدقوا�ما�عاهدوا�الّل�علیه�فمنهم�من�قضی�نحبه�و�منهم�من�ینتظر«.
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)2(�خدای�متعال�حادثه�ای�را�پیش�آورد�که�در�دنیا�هیچ�کس�باور�نمیکرد؛�نه�اینکه�
در�ایران�کسی�باور�نمیکرد،�در�دنیا�هم�کسی�باور�نمیکرد.�کسی�باور�نمیکرد�که�آنچه�
آمریکائیها�آن�را�جزیره�ی�ثبات�میدانند،�اینجور�دستخوش�طوفانی�بشود�که�در�نهایت�به�
انزوای�آمریکا،�به�انزوای�استکبار،�به�انزوای�انگلیس�و�عمال�و�مزدورانشان�منتهی�شود.�
امروز�هم�همین�است.�امروز�هم�شما�دنیا�را�نگاه�کنید؛�نشانه�هائی�هم�پیداست.�مکرر�
عرض�کردیم؛�دنیا�در�حال�عبور�از�یک�گذرگاه�و�رسیدن�به�یک�وضع�جدید�و�ماجرای�
جدیدی�است.�رفتار�ما،�نیت�ما،�عمل�ما�در�شکل�گیری�این�وضعیت�جدید،�تعیین�کننده�
است.�برای�اینکه�دلهامان�قرص�شود،�برای�اینکه�راه�را�گم�نکنیم،�زندگی�شما�آزادگان�

میتواند�برای�ما�یک�ستاره�ی�راهنما�باشد.

من�عقیده�دارم�و�تأکید�میکنم�که�حتماً�ماجراهای�اسارت�گفته�شود،�نوشته�شود،�به�
تصویر�کشیده�شود،�کارهای�هنری�فاخر�بر�روی�آن�انجام�بگیرد.�این�معنایش�حمایت�
از�یک�قشر،�دفاع�از�یک�حادثه�نیست؛�این�معنایش�امضاء�کردن�و�محکم�و�قطعی�کردن�
سند�پیروزی�ملت�ایران�است؛�و�این�کار�باید�انجام�بگیرد.�من�از�هنرمندان�کشورمان�و�
از�مسئوالن�رسانه�ها�میخواهم�که�این�کار�را�بکنند،�و�شما�باید�کمک�کنید.�خوشبختانه�
آنطور�که�حاال�از�بیانات�دوستان�استفاده�شد�و�بنده�هم�بیاطالع�نیستم،�سندهای�زیادی�
وجود�دارد،�بعالوه�خود�شما�سندهای�زنده�هستید؛�از�حافظه�ها�کمک�بگیرید،�بدون�کم�
و�زیاد،�بدون�افراط�و�تفریط؛�آنچه�که�واقع�شده،�بگوئید.�وقتی�این�با�بیان�هنری�همراه�
شود،�در�دلها�و�روحیه�ها�غوغا�میکند.�این�هم�یک�بعد�قضیه�ی�اسارت�شما�و�آزادگی�

شماست.

یک�بعد�هم،�بعد�ثواب�الهی�است.�آن�روزی�که�اولْ�بار�آزادگان�عزیز�وارد�کشور�شده�بودند�
و�یک�جماعتی�از�آنها�-�شاید�چند�هزار�نفر�-�در�همین�حسینیه�خدمتشان�رسیدیم�
و�آنها�را�مالقات�کردیم�و�سید�عزیِز�بزرگوارمان�مرحوم�آقای�ابوترابی�سخنرانی�کرد،�
من�از�دیدن�این�منظره�و�این�جوانها�و�بازیافت�این�ارزشهای�بزرگ�که�برگشته�بودند،�
قلبم�خیلی�متالطم�بود؛�گفتم�که�بدانید�لحظه�لحظه�ی�عمر�شما�در�دیوان�الهی�محفوظ�
است.�االن�هم�بر�همان�عقیده�هستم:�این�لحظه�لحظه�ها�پیش�خدای�متعال�محفوظ�
است؛�لحظه�هائی�که�قابل�توصیف�نیست،�با�هیچ�بیانی�نمیتوان�عمق�آن�را�آشکار�کرد،�
و�شما�سالها�چنین�ساعات�و�لحظاتی�را�گذراندید.�یک�دانه�از�مجاهدتهای�شما،�یک�
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لحظه�از�لحظات�سختی�شما�از�دیوان�الهی�ساقط�شده�نیست.�ما�فراموش�میکنیم،�خود�
شما�فراموش�میکنید،�اما�کرام�الکاتبین�الهی�فراموش�نمیکنند؛�آن�مجاهدتها�محفوظ�
است.�منتها�سعی�کنید�اینها�را�حفظ�کنید؛�این�دیگر،�هم�نصیحت�به�خود�ماست،�هم�

نصیحت�به�شما�عزیزان�است.

اجر�آزادگان�یک�طرف،�اجر�خانواده�ها�-�همسران،�فرزندان،�پدرها،�مادرها،�نزدیکان�
-�یک�طرف.�ما�گاهی�که�توفیق�پیدا�میکردیم�در�خانه�ی�شهیدی�با�پدر�و�مادر�یا�
کسان�اسیری�مالقات�کنیم،�انسان�میفهمید�که�این�خانواده�ی�اسیر�چه�حالی�دارند،�
از�احساس�خانواده�ی�شهید�بود.� چه�احساسی�دارند؛�احساس�آنها�سخت�تر�و�تلخ�تر�
برادر�یک�اسیر�مفقوداالثری�به�من�گفت:�شما�دیدید�که�خانواده�هائی�که�یک�جوانی�
در�جبهه�دارند،�شب�عملیات�چه�حالی�دارند؟�راست�میگفت�دیگر؛�شب�عملیات�که�
میشد�و�همه�میفهمیدند�امشب�عملیات�است،�آن�خانواده�هائی�که�یک�جوانی�در�جبهه�
داشتند،�دلشان�متالطم�بود.�این�برادِر�آن�مفقوداالثر�به�من�گفت�که�برای�ما�هر�شب،�
شب�عملیات�است؛�هر�شب�دلمان�متالطم�است�که�او�در�چه�حالی�است،�در�چه�وضعی�
است�و�امروز�چه�خواهد�شد.�این�سختیهائی�است�که�خانواده�ها�تحمل�کردند؛�لذا�اجر�

آنها�هم�خیلی�واال�و�بلند�است.

خب،�این�فصل�از�ماجرا�در�زندگی�ملت�ایران�گذشت�و�ملت�ایران�سود�برد.�یک�ملت�
این� دارد.� بستگی� فرزندانش� مجاهدت� به� تاریخ،� در� قدرتش،�صدرنشینیاش� عزتش،�
مجاهدت�گاهی�در�جبهه�است،�گاهی�در�میدان�اسارت�است؛�با�این�قهرمانیهائی�که�
شماها�در�میدان�اسارت�نشان�دادید؛�این�استقامتها،�این�ایستادگیها.�خب،�کسانی�در�
همان�دوران�شهید�شدند؛�شهید�تندگویان�و�بسیاری�از�شهدای�دیگری�که�از�اسارت�
برنگشتند؛�اکثر�هم�با�سرافرازی�برگشتند.�امیدواریم�خدای�متعال�اجر�شما�را�محفوظ�
بدارد�و�آن�کسانی�که�در�این�دوران�تأثیرگذار�بودند،�خدمتگزار�بودند،�دیگران�را�هدایت�
کردند،�و�در�رأس�همه،�سید�بزرگوار�عزیز�ما�مرحوم�آقای�ابوترابی،�ان�شاءالّل�خداوند�

درجاتشان�را�عالی�کند.

خب،�ما�امروز�یک�مسئله�ی�اساسی�در�دنیای�اسالم�داریم�و�آن،�مسئله�ی�قدس�است.�
چرا�عرض�میکنیم�مسئله�ی�اساسی؟�چون�ماجرای�تقسیم�غلط�و�مهندسی�معیوب�
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اسکان� توطئه�ی� اساس� بر� �- ما� کشورهای� و� ما� زندگی� منطقه�ی� این� �- خاورمیانه�
صهیونیستها�در�اینجا�به�وجود�آمد.�اگر�چنانچه�این�توطئه�وجود�نمیداشت،�شاید�امروز�
وضعیت�این�منطقه�وضعیت�دیگری�بود.�این�جدائیها،�این�جنگهائی�که�در�این�منطقه�
اتفاق�افتاد،�این�دخالتهائی�که�قدرتهای�سلطه�گر�و�زورگو�در�این�منطقه�کردند،�ناشی�
از�این�قضیه�بود؛�که�این،�داستان�طوالنی�و�مفصلی�دارد.�سعی�آنها�این�است�که�امروز�
این�مسئله�را�به�حاشیه�برانند.�دنیای�اسالم�نباید�بگذارد.�در�طول�سالهای�متمادی�
سعی�کردند�کاری�کنند�که�ماجرای�فلسطین�از�یادها�برود؛�تا�حدودی�هم�موفق�شدند.�
ماجرای�کمپ�دیوید�و�دنباله�های�آن�-�که�یکی�از�نقاط�تاریک�تاریخ�معاصر�ماست�-�
برای�این�بود�که�مردم�منطقه�فراموش�کنند�که�یک�کشوری�به�نام�فلسطین�وجود�
داشته.�آنچه�که�توی�دهن�آنها�زد،�انقالب�اسالمی�بود،�امام�بزرگوار�بود.�از�روز�اّولی�که�
این�انقالب�به�پیروزی�رسید،�بلکه�از�قبل�از�پیروزی،�از�اوائل�نهضت،�مسئله�ی�فلسطین�
یکی�از�مسائل�اصلی�این�انقالب�بود؛�و�یکی�از�عوامل�توجه�دنیای�اسالم�به�این�انقالب�
هم�همین�مسئله�بود؛�اگرچه�جهات�دیگر�هم�بود.�امروز�سعیشان�این�است�که�این�را�

خنثی�کنند.�دنیای�اسالم�نباید�اجازه�بدهد.

دنیای�اسالم�را�به�مسائل�حاشیه�ای�سرگرم�و�مشغول�کردند.�یک�نفر�در�می�آید�مسئله�ی�
شیعه�و�سنی�را�مطرح�میکند،�هالل�شیعی�را�مطرح�میکند.�زیر�گوش�شما،�صهیونیستها�
چند�میلیون�فلسطینی�را�شصت�سال�است�که�زیر�فشار�قرار�داده�اند،�آن�را�نمیبینید؛�
حکومت�جمهوری�اسالمی�را�که�این�پرچم�را�بلند�کرده�است�و�این�حماسه�را�در�دنیا�
بازسازی�کرده،�به�عنوان�خطر�معرفی�میکنید؟!�خیانت�از�این�باالتر؟�ملت�ایران�نگذاشته�
و�نخواهد�گذاشت.�ملت�ایران�امسال�هم�به�توفیق�الهی،�به�خواست�الهی،�روز�قدس�
آنچنان�حرکتی�خواهد�کرد�که�مشتی�بر�دهان�دشمنان�اسالم�و�دشمنان�فلسطین�

باشد.

طرح�مسئله�ی�فلسطین�برای�جمهوری�اسالمی�یک�امر�تاکتیکی�نیست؛�یک�امر�بنیانی�
از� را� اسالمی� کشور� این� که� ماست� وظیفه�ی� میشود.� ناشی� اسالمی� اعتقاد� از� است،�
سلطه�و�چنگ�قدرت�غاصب�و�پشتیبانهای�بین�المللیاش�در�بیاوریم،�به�دست�مردم�
فلسطین�بسپاریم؛�این�وظیفه�ی�دینی�است،�وظیفه�ی�همه�ی�مسلمانهاست؛�همه�ی�
ملتهای�اسالمی،�همه�ی�دولتهای�اسالمی�وظیفه�دارند�که�این�کار�را�انجام�بدهند؛�این�
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یک�وظیفه�ی�اسالمی�است.�ما�با�این�چشم�به�قضیه�ی�فلسطین�نگاه�میکنیم،�دیگران�
هم�باید�با�همین�دید�نگاه�کنند.�این�قضیه�را�در�بازیهای�سیاسی،�در�تبادالت�سیاسی،�
در�بده�بستانهای�سیاسی�و�احیاناً�خائنانه�قرار�ندهند؛�قضیه،�قضیه�ی�دینی�است،�قضیه�ی�

اعتقادی�است�و�بایستی�دنبال�شود.

و�من�به�شما�عرض�کنم؛�همچنان�که�ستاره�ی�صبح�امید�درخشید،�یک�بار�در�انقالب�
اسالمی،�یک�بار�در�جنگ�تحمیلی،�یک�بار�در�زندگی�شما�آزادگان،�در�این�قضیه�هم�
قطعاً�شفق�امید�خواهد�درخشید�و�قطعاً�فلسطین�به�دست�مردم�فلسطین�برخواهد�
این� در� محو�خواهد�شد؛� از�صحنه�ی�جغرافیا� و�جعلی� دروغی� زائده�ی� این� و� گشت�

تردیدی�نیست.

مسئله�ی�غم�انگیز�این�روزهای�ما،�مسئله�ی�زلزله�است؛�که�من�الزم�است�نسبت�به�
این�قضیه�تذکر�بدهم�و�تأکید�کنم.�همه�ی�ملت�ایران�در�این�مسئله�قطعاً�داغدار�و�
دردمندند؛�چون�جمعی�از�عزیزان�و�هم�میهنان�ما�دچار�حادثه�شدند.�حادثه�ی�تلخی�
هم�هست؛�در�روزهای�ماه�رمضان�اتفاق�افتاده�است.�امیدواریم�ان�شاءالّل�خدای�متعال�با�
کمک�خود،�با�الطاف�خود،�به�مسئولین�کشور�و�به�مردم�عزیزمان�کمک�کند�که�بتوانند�
از�رنجهای�مردم�زلزله�زده�ی�آذربایجان�کم�کنند�و�بکاهند�و�ان�شاءالّل�آنها�را�در�پیشرفت�
کارهاشان�کمک�کنند.�خداوند�ان�شاءالّل�به�آنها�صبر�بدهد�و�دلهای�آنها�را�آرام�کند.�
امیدواریم�خداوند�متعال�برکات�خودش�را�بر�ملت�عزیز�ما�نازل�کند�و�این�ماه�رمضان�
را�برای�ملت�ما�و�جمهوری�اسالمی�ان�شاءالّل�ماهِ�به�معنای�حقیقی�مبارکی�قرار�بدهد.

پروردگارا!�این�رنجدیدگان�راهِ�خودت�را�مشمول�رحمت�و�برکت�خود�قرار�بده.�پروردگارا!�
همه�ی�کسانی�که�قدمی�در�راه�اعالی�کلمه�ی�حق�برداشتند،�آنها�را�مثاب�و�مأجور�بفرما.�
پروردگارا!�امام�بزرگوار�ما�را�که�این�راه�را�در�مقابل�ما�باز�کرد،�با�اولیائت�محشور�کن.�
آقای� اسارت�و�مرحوم�مغفور� اسارت�و�درگذشتگان�دوران� پروردگارا!�شهدای�دوران�
ابوترابی،�عالم�مجاهد�و�صبور�و�مدبر�و�بنده�ی�صالح�خودت�را�با�اولیائت�محشور�کن؛�پدر�
بزرگوار�ایشان�را�هم�با�اولیائت�محشور�کن.�پروردگارا!�ما�را�در�خدمتگزاری�به�کسانی�که�

استحقاق�خدمت�صادقانه�ی�ما�را�دارند،�موفق�بگردان.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالّل�و�برکاته�
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رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�صبح�امروز�)شنبه(�ضمن�حضور�در�گلزار�شهدای�اسفراین،�
با�قرائت�فاتحه�به�مقام�شامخ�شهدای�این�منطقه�ادای�احترام�کردند.

1391/07/22

حضور رهبر انقالب در گلزار شهدای اسفراین
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم

الحمدلل�رّب�العالمین�و�الّصالة�و�الّسالم�علی�سّیدنا�و�نبّینا�ابیالقاسم�المصطفی�محّمد�و�
علی�ءاله�األطیبین�األطهرین�المنتجبین�سّیما�بقّیةالل�فی�األرضین.

اینکه�جمع�عزیز� بر� بامعنویتی�است.�عالوه� و� نورانی� ما�بسیار�مجلس� امروز� مجلس�
خانوادههای�شهدا،�پدران،�مادران،�همسران،�فرزندان�و�دیگر�وابستگان�شهدا�در�هر�
جائی�که�اجتماع�میکنند،�از�خود�طراوت�انقالب�و�نشاط�جهاد�و�ایستادگی�را�در�فضا�
میپراکنند�-که�این�مربوط�به�همهی�اجتماعاتی�است�که�ما�با�خانوادههای�عزیز�شهدا�
ایراد� بیاناتی�که� بود.� پرمغزی� این�لحظه،�جلسهی�بسیار� تا� این�جلسه� امروز� داریم-�
کردند،�شعرهائی�که�خواندند،�دارای�نکات�عمیق�و�باارزشی�بود.�بنده�با�دقت�گوش�
فرادادم؛�آنچه�را�که�عزیزان�بیان�کردند،�در�نگاه�نقادانه،�مطالب�بسیار�باارزشی�یافتم؛�که�

ذهن�و�دل�خود�این�حقیر�هم�به�برخی�از�این�مطالب�متوجه�و�درگیر�است.

اول،�یک�جمله�عرض�بکنیم�دربارهی�شهدای�عزیز�این�استان.�با�بعضی�از�این�شهدا،�
بنده�از�نزدیک�آشنائی�داشتم؛�بسیاری�را�هم�در�شرح�حالشان�و�روایتهائی�که�از�زندگی�
آنهاست،�شناختهام.�در�این�جهت�هم�استان�شما�یکی�از�استانهای�برجسته�است.�این�
استان�با�منطقهی�جنگ�و�درگیری�فاصلهی�زیادی�دارد؛�اما�از�اولین�روزهای�پیروزی�

1391/07/22

 بیانات در دیدار خانواده های شهدا و
ایثارگران استان خراسان شمالی
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انقالب،�جوانان�این�منطقه�وارد�عرصهی�جهاد�فیسبیاللل�شدند.�بعد�از�دوران�شهادتها�
هم�سلسلهی�مجاهدت�در�راه�خدا�که�منتهی�به�شهادت�فیسبیاللل�شود،�متوقف�نماند.�
شهید�اخیِر�عزیِز�این�منطقه،�شهید�رجبعلی�محمدزاده،�اجر�مجاهدتهای�دوران�دفاع�
مقدس�را،�ایستادگیهای�در�آن�عرصههای�دشوار�را،�در�سالهای�بعد،�از�خدای�متعال�
دریافت�کرد�و�خدای�متعال�پروندهی�او�را�کامل�کرد؛�شهید�خدمت�و�شهید�وحدت.�
اینها�ارزشهای�یک�منطقهی�زیستی�انسانهای�مؤمن�است؛�اینها�ارزشهای�یک�استان�و�

یک�شهر�است.

باید�به�مجموعهی�خانوادههای�ایثارگر�این�استان،�خانوادههای�شهیدان،�عزیزان�جانباز�
که�با�تحمل�مشکالت�جانبازی�در�طول�سالهای�متمادی،�عزم�خود�را،�ایستادگی�خود�
را،�ایمان�راسخ�خود�را�از�دست�ندادند�و�ایستادند�و�همچنان�ایستادهاند،�ادای�احترام�
کرد.�بنده�الزم�میدانم�عالوه�بر�اظهار�ارادت�و�اخالص�به�پدران�و�مادران�و�همسران�و�
فرزندان�شهدای�عزیز،�به�خانوادههای�عزیزان�جانباز�و�همسران�آنها�که�متحمل�زحمات�
آنها�هستند،�عرض�ارادت�کنم.�این�تالشها،�تالشهائی�است�که�در�دیوان�ارزشهای�الهی،�
در�شمار�برترین�ارزشها�قرار�دارد.�اینها�یک�اجتماع�را،�یک�جامعه�را،�یک�ملت�را�در�

طراز�باال�زنده�نگه�میدارد�و�او�را�آمادهی�خودسازی�میکند.

یک�نکته�در�باب�شهدای�عزیز�ماست،�و�آن�این�است�که�برادران!�عزیزان!�باور�عمیق�
قلبی�این�بندهی�حقیر�این�است�که�ما�امروز�همهمان�بر�سر�سفرهی�شهدا�نشستهایم.�
بقای�این�انقالب�به�خاطر�خون�شهیدان�است؛�و�این�یکی�از�همین�نکاتی�است�که�این�
عزیزانی�که�اینجا�صحبت�کردند�و�شعر�خواندند،�بر�آن�تکیه�کردند.�بله،�درست�است؛�
شهادت�است�که�پای�ماندگاری�و�پایداری�و�بقاء�ارزشها�را�امضاء�میکند.�بزرگترین�اجری�
که�در�این�دنیا�به�شهید�داده�میشود،�بقاء�و�استحکام�آن�حقیقتی�است�که�شهید�جان�
خود�را�برای�آن�حقیقت�فدا�کرده�است.�خدای�متعال�آن�حقیقت�را�به�برکت�خون�
شهید�حفظ�میکند.�سازوکار�منطقی�و�عقالئِی�این�هم�معلوم�است؛�وقتی�یک�جامعهای�
از�جان�خود،�از�هستی�خود،�از�راحتی�خود،�برای�یک�ارزشی،�یک�حقیقتی�میگذرد،�
حقانیت�خود�را�در�دنیا�به�اثبات�میرساند؛�و�حقانیت�است�که�میماند،�حق�است�که�باقی�

میماند؛�این�سنت�الهی�است.
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شهدای�عزیز�ما�و�ایثارگران�ما�کسانی�هستند�که�از�همهی�خواستههای�شخصی�خود�دل�
بریدند.�این�به�زبان�آسان�است.�فقط�دل�بریدن�از�پول�و�مال�و�سرمایه�نیست؛�دل�بریدن�
از�عواطف�است.�شهید�از�مهر�مادر،�از�سایهی�پدر،�از�لبخند�کودک،�از�عشق�همسر�دل�
میُبرد�و�به�سوی�انجام�وظیفه�حرکت�میکند.�این�جانبازان�هم�شهیدند.�ایثارگران�در�
هر�جمعی�از�جمعهای�ایثارگران�که�هستند،�در�واقع�قدم�در�وادی�شهادت�گذاشتند.�
خدای�متعال�عدهای�را�انتخاب�کرد،�رفتند،�عدهای�هم�ماندند�برای�امتحانهای�بعدی؛�

لیکن�رتبهی�شهید�و�رتبهی�شهادت�برای�ایثارگران�وجود�دارد.

من�یک�نکتهی�دیگر�را�هم�اضافه�کنم�بر�آنچه�که�عزیزان�ما�در�اینجا�بیان�کردند.�
گفتند:�»آن�کسانی�که�در�دوران�جهاد�مقدس�و�دفاع�مقدس،�در�جبهههای�جنوب�و�
غرب�رفتند�وارد�میدانها�شدند�و�جان�خود�را�کف�دست�گرفتند،�به�سه�دسته�تقسیم�
بیتفاوت�میمانند،�بعضیها� از�گذشتهشان�پشیمان�میشوند،�بعضیها� میشوند:�بعضیها�
پایبند�میمانند.�آنهائی�که�پایبند�میمانند،�باید�از�غصه�دق�کنند«.�این�جملهی�اخیر�را�
من�قبول�ندارم.�آنهائی�که�پایبند�میمانند،�شاهد�به�ثمرنشستن�این�نهال�و�تناورشدن�
این�درخت�خواهند�بود.�اینجور�نیست�که�با�روی�گرداندن�کسانی،�این�حرکت�عظیم،�
این�بنای�مْعظم�و�شامخ�تکان�بخورد.�با�برگشتن�یک�عدهای�از�این�قافلهی�عظیم،�هرگز�
این�قافله�از�راه�باز�نمی�ماند؛�»من�یرتّد�منکم�عن�دینه�فسوف�یأتی�الل�بقوم�یحّبهم�و�
یحّبونه«�؛�)1(�این�را�خدای�متعال�در�قرآن�فرموده�است�به�مسلمانان�صدر�اسالم،�به�
آن�کسانی�که�در�رکاب�پیغمبر�جهاد�کردند�و�جنگیدند�و�جان�خودشان�را�فدا�کردند؛�

قرآن�در�واقع�همین�حقیقت�را�برای�آنها�بیان�میکند.

دلها�را�باید�نگه�داشت.�بعضی�از�دلها�میلرزند،�میلغزند،�نمیتوانند�خودشان�را�بر�آن�لبهی�
مرتفع�نگه�دارند�و�حرکت�را�ادامه�دهند؛�لذا�سقوط�میکنند.�قرآن�از�اینها�تعبیر�کرده�
است�به:�»من�یرتّد�منکم�عن�دینه«.�ارتداد،�به�طور�مطلق�همه�جا�به�معنای�برگشتن�
از�دین�نیست؛�پشت�کردن�به�دین�نیست؛�معنایش�این�است�که�از�آن�راهی�که�در�
گذشته�میرفت،�برمیگردد.�بله،�یک�عدهای�در�انقالب�ما�هم�بودهاند،�در�صدر�اسالم�هم�
بودند؛�راهی�را�که�در�کنار�پیغمبر�حرکت�میکردند،�ادامه�ندادند؛�اما�آیا�راه�متوقف�ماند؟�
آیا�راه�متوقف�میمانَد؟�آیا�قافله�در�جای�خود�میایستد؟�قافله�حرکت�میکند:�»فسوف�
یأتی�الل�بقوم�یحّبهم�و�یحّبونه«؛�رویشهائی�به�وجود�خواهد�آمد.�یکی�از�این�رویشها،�
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خود�شما�جوانها�هستید.�شما�که�دوران�جنگ�را�ندیدید،�شما�که�امام�را�ندیدید،�شما�
که�در�عرصههای�جنگ�نبودید؛�اما�امروز�سرتاسر�کشور�اسالمی�و�انقالبی�ما�از�روحیهی�

ایستادگی�و�ثبات�و�افتخار�و�احساس�عزت،�لبریز�است.

یک�روزی�گردانهای�منطقهی�شما�-خراسان�شمالی-�در�جبهه�خطشکنی�میکردند؛�
امروز�هم�شماها�خطشکنی�میکنید.�امروز�هم�ایستادگی�شما�در�مقابلهی�با�زیادهخواهی�
و�افزونطلبی�و�تجاوزطلبی�قدرتهای�سلطهگر�عالم،�خطشکنی�است.�امروز�ملت�ایران�
دارد�خطشکنی�میکند.�انقالبهائی�که�در�منطقه،�در�بیداری�اسالمی�پیروز�شدند�-که�
البته�ما�به�همهی�این�انقالبها�احترام�میگذاریم�و�قدر�آنها�را�میدانیم-�اینها�را�مقایسه�
کنید�با�جمهوری�اسالمی�و�نظام�اسالمی�و�انقالب�اسالمی؛�ببینید�این�ایستادگی،�این�
اقتدار،�این�اعتمادبهنفس�در�ملت�ایران،�دیگر�کجا�پیدا�میشود؟�اینها�خطشکنی�است.

قدرتمندان�عالم�و�سلطهگرهای�دنیا�خودشان�را�عادت�دادهاند�که�از�طرف�همهی�مردم�
دنیا�حرف�بزنند،�به�نفع�منافع�حقیر�خودشان،�به�نفع�سرمایهدارانشان؛�عادت�کردهاند�
که�در�همهی�امور�کشورها�دخالت�کنند،�به�نفع�خواستههای�فزونخواهانه�و�مستکبرانهی�
خودشان.�ملتها�گاهی�یک�نالهای�میکنند،�گاهی�یک�فریادی�میزنند؛�اما�در�مقابل�نهیب�
قدرتمندها،�چه�کسی�میتواند�ایستادگی�کند؟�کدام�ملت�است�که�با�منطق،�با�استدالل�
و�با�استحکام�نشان�دهد�که�در�مقابل�زیادهخواهیهای�استکبار�ایستاده�است؟�جز�ملت�
ایران؟�دیگران�هم�هر�کاری�میکنند،�رتبههای�فروتر�از�ملت�ایران�است.�خدا�کند�آنها�از�
ما�جلو�بزنند�-حرفی�نداریم-�چه�بهتر�که�ملتهای�مسلمان�و�ملتهای�دیگر�پیش�بیایند،�
از�ما�هم�جلوتر�بروند؛�اما�واقعیت�قضیه�این�نیست؛�امروز�ملت�ایران�جلو�است،�ملت�

ایران�خطشکن�است.

این�بشارت�است.� این�مژده�است،� امروز�هستند؛� اما� جوانهای�ما�که�آن�روز�نبودند،�
اهل�فکر�و�اهل�تأمل،�بر�روی�این�پدیدهی�شگفتآور�تکیه�کنند�که�در�نظام�جمهوری�
اسالمی،�با�وجود�همهی�کجتابیهائی�که�از�گوشه�و�کنار�دیده�شده،�امروز�این�انگیزه،�
این�ایستادگی،�این�آگاهی،�این�عزم�راسخ،�بین�جوانهای�ما،�از�دوران�دفاع�مقدس�اگر�

بیشتر�نباشد،�کمتر�نیست.

چطور�میشود�که�رویشها�در�یک�ملت�از�ریزشها�بیشتر�است؟�بله،�ریزشهائی�وجود�
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دارد؛�کسانی�هستند�که�از�راه�برمیگردند،�کسانی�هستند�که�احساس�خستگی�میکنند،�
کسانی�هستند�که�به�گذشتهی�خودشان�شک�میکنند،�کسانی�هستند�که�به�لبخند�
دشمنان�و�فریب�دغلکاران�از�راه�در�میروند؛�اما�در�مقابل،�مردان�و�زنان�شجاِع�آگاهِ�آشنا�
با�حقایق�زمانه�و�مسلط�بر�بسیاری�از�مسائل�گوناگون�سیاسی�-که�آن�روز�مطرح�نبود�
و�وجود�نداشت-�در�جامعهی�ما�حضور�دارند؛�اینها�رویشهای�جدیدند.�امروز�وضع�ما�
اینجوری�است.�یک�عدهای�به�بعضی�از�ظواهر�نگاه�میکنند،�قضاوتهای�غلط�میکنند؛�
راهند،� این� به� نخیر؛�جوانها�عالقهمند� برگشتهاند.� دین� از� که�جوانها� میکنند� خیال�
عالقه�مند�به�آن�چیزی�هستند�که�ایمان�به�آن�در�دل�آنها�راسخ�است؛�و�این�مربوط�به�
اکثریت�جوان�این�کشور�است؛�و�این�از�برکت�خون�شهداست؛�و�این�به�برکت�فداکاری�

عزیزان�شما�و�جوانهای�شماست.

گل� دستهی� مثل� کردید،� تربیت� کشیدید،� زحمت� کردید،� بزرگ� را� جوانانتان� شما�
به�جامعه�تحویل�دادید؛�آنها�رفتند�در�راه�خدا�شهید�شدند.�همهی�ملت�ایران�باید�
به� باید� بدارند.�فرزندان�شهدا� را�گرامی� یاد�شهیدان� باید� باشد.�همه� سپاسگزار�شما�
پدران�خود�افتخار�کنند.�فرزندان�شهدا�باید�راه�و�میراث�پدران�خود�را�به�نسلهای�بعدی�
بسپرند.�ملت�ایران�به�شهیدان�خود�افتخار�میکند.�ما�به�ارادت�و�اخالص�به�خانوادههای�
شهیدان�افتخار�میکنیم�و�معتقدیم�شهدا�در�خط�مقدم�حرکت�کردند؛�پشت�سر�آنها�
بالفاصله�پدران�و�مادران�و�همسرانند؛�ایستادگی�کردند،�ایثار�کردند.�امروز�به�برکت�
این�ایثار،�حرکت�عظیم�انقالبی�ملت�ما�برقرار�است�و�انشاءالل�روزبهروز�مستحکمتر�و�

باثباتتر�خواهد�بود.

از�خدای�متعال�مسئلت�میکنیم�رحمت�و�برکت�و�فضل�خود�را�بر�شهیدان�عزیز،�بر�
خانوادههای�آنها،�بر�جانبازان�عزیز،�بر�خانوادههای�آنها�و�بر�آزادگان�و�همهی�ایثارگران�

نازل�فرماید�و�قلب�مقدس�ولیعصر�از�همهی�شما�راضی�باشد.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�و�برکاته
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رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�صبح�امروز�)دوشنبه(�ضمن�حضور�در�گلزار�شهدای�شیروان�
با�قرائت�فاتحه�به�مقام�شامخ�شهدای�این�منطقه�ادای�احترام�کردند.

1391/07/24

حضور رهبر انقالب در گلزار شهدای شیروان
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�امشب�)سه�شنبه(�در�گلزار�شهدای�
بجنورد�حضور�یافتند.

رهبر�انقالب�اسالمی�ضمن�قرائت�فاتحه،�یاد�و�خاطره�ی�شهدای�گرانقدر�انقالب�اسالمی�
و�دفاع�مقدس�را�گرامی�داشتند�و�برای�آنان�علو�درجات�را�مسئلت�کردند.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�بر�سر�یادمان�سردار�شهید�رجبعلی�محمدزاده�)از�شهدای�
وحدت(�نیز�حضور�یافتند�و�به�قرائت�فاتحه�پرداختند.

ایشان�همچنین�مقبره�ی�امامزاده�سید�عباس�بجنورد�را�زیارت�کردند.

1391/07/25

 حضور رهبر انقالب در گلزار شهدای بجنورد و
زیارت امامزاده سید عباس ابن موسی)ع(
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در�آستانه��ی�ایام�الل�دهه�ی�فجر�انقالب�اسالمی�و�سالروز�ورود�تاریخ�ساز�امام�خمینی�
رحمه�الل�به�میهن�اسالمی،�حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی،�صبح�
امروز�)چهارشنبه(�با�حضور�در�مرقد�مطهر�امام�راحل�رحمه�الل،�ضمن�قرائت�فاتحه،�یاد�

بنیانگذار�جمهوری�اسالمی�ایران�را�گرامی�داشتند.

رهبر�انقالب�اسالمی�همچنین�با�حضور�بر�مزار�شهدای�هفتم�تیر�و�گلزار�شهدای�بهشت�
زهرا،�برای�ارواح�طیبه�ی�شهدا�علو�درجات�را�مسألت�کردند.

1391/11/11

 حضور رهبر انقالب در مرقد امام راحل، مزار شهدای گمنام و
گلزار شهدای بهشت زهرا
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بسم�الل�الرحمن�الرحیم)1(

آقایان�سوختگان!)2(�ان�شاءالل�که�موّفق�و�مؤید�باشید.�طیب�الل�انفاسکم،�خیلی�خوب.�
اگر�وقت�میبود،�دلمان�میخواست�که�از�آقای�قزوه)3(�و�آقای�امیری)4(�هم�استفاده�
میکردیم�که�الاقل�برایمان�شعری�بخوانند،�لکن�دیگر�حاال�مجال�کم�است�متأّسفانه.�من�

چند�جمله�ای�عرض�بکنم.

خیلی�متشکریم�از�این�کارهایی�که�شرح�دادند�دوستان،�چه�آنچه�در�مورد�همین�ادبیات�
دفاع�مقّدس�است،�چه�آنچه�در�دانشگاه�اتّفاق�می�افتد.�و�این�فضایی�که�آقایان�تصویر�
کردید،�تشریح�کردید،�این�فضا�یکی�از�نَِعم�الهی�است؛�این�فضا�را�ما�درست�نکردیم،�
این�فضا�را�خدای�متعال�درست�کرده،�دلها�دست�او�است،�هدایت�دست�خدا�است.�اگر�
بنا�بود�که�به�حسب�موازین�عادی�آدم�محاسبه�میکرد،�باید�عکس�آنچه�اتّفاق�افتاده،�
اتّفاق�می�افتاد.�ماها�کم�کاریم،�کوتاهیهای�زیادی�داریم؛�لکن�خدای�متعال�کمک�کرده،�
رحمت�الهی�برکت�داده�به�هر�حرکتی�که�از�گوشه�ای�-�با�اخالص�-�انجام�میگیرد،�و�این�
فضا�به�وجود�آمده؛�پس�این�نعمت�خدا�است؛�اگر�میخواهید�بماند�و�افزایش�پیدا�کند،�
باید�شکر�خدا�را�بکنید.�سعی�کنیم�به�عنوان�شکر�الهی،�از�این�نعمت�استفاده�کنیم؛�
چون�یکی�از�اجزاء�شکر�این�است�که�انسان�نعمت�را�معّطل�نگذارد،�نعمت�را�بشناسد�

1391/12/07

بیانات در دیدار دست اندرکاران همایش سوختگان وصل
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و�بداند�که�از�طرف�خدا�است�و�آن�را�به�کار�بگیرد؛�آن�وقت�این�میشود�شکر�عملی�و�
قلبی�پروردگار�عالم؛�و�باید�ان�شاءالل�این�توسعه�پیدا�کند.�و�توسعه�هم�پیدا�خواهد�کرد؛�
یعنی�انسان�نگاه�میکند،�آثار�رحمت�خدا�را�می�بیند؛�َفانُظر�اِلی��ءاثاِر�َرحَمِت�الل؛)5(�آثار�
رحمت�الهی�را�انسان�مشاهده�میکند�در�گوشه�و�کنار�جامعه�مان�و�حوادثی�که�در�داخل�

کشورمان�و�در�بیرون�کشورمان�اتّفاق�می�افتد.

هّمت�کنید�ان�شاءالل،�از�این�استعدادها�استفاده�کنید،�همان�طور�که�گفتید)6(�جوانهایی�
بودند�که�یک�روز�جایزه�بگیر�بودند،�امروز�خودشان�جایزه�بده�اند؛�یک�روز�مستمع�بودند،�
امروز�مستمعین�زیادی�دارند؛�این�الحمدلل�خوب�است،�این�خودش�یک�حرکتی�است،�
انسان�دارد�مشاهده�میکند؛�من�خب�چندین�سال�است�با�فضای�ادبیات�و�هنر�و�شعِر�
انقالب�ارتباط�دارم�دیگر،�آشنا�هستم،�میبینم،�رشْد�کاماًل�محسوس�است.�منتها�هیچ�
قانع�نشوید،�هیچ�مغرور�نشوید،�هیچ�وقت�فکر�نکنید�که�از�این�چیزی�که�ما�هستیم�
باالتر�نیست؛�نه،�شعرای�خیلی�خوبی�داریم�-�همین�آقایانی�که�اینجا�هستند�و�دیگران،�
شعرای�خیلی�خوبی�اند�-�اّما�خوب�تر�از�اینها،�هم�بوده،�هم�ممکن�است�که�باشد؛�ما�
میخواهیم�برسند�به�اوج�و�قلّه؛�ان�شاءالل�باید�تالش�کنند،�همه�باید�تالش�کنند.این�جور�
نیست�که�اگر�ما�شعْر�خوب�میگوییم،�بگوییم�خب�دیگر�ما�الحمدلل�رسیدیم�به�حّد�
نصاب�و�تمام�شد؛�نه،�باید�شعر�را�خوب�تََرش�کنیم،�ادبیات�را�پیش�ببریم،�داستان�را�
بهتر�بنویسیم؛�خب�در�این�زمینه�های�داستان�و�اینها�بخصوص،�خیلی�کمبود�داریم�ما�

که�ان�شاءالل�باید�همه�ی�اینها�جبران�بشود.�ان�شاءالل�موّفق�باشید.



بیانات 78

رهبر�انقالب�اسالمی�با�حضور�در�بیمارستان�خاتم�األنبیاء�از�آیت�الل�طاهری�خرم�آبادی�و�
جمعی�از�والدین�شهدا�که�در�بخش�مراقبت�های�ویژه�ی�این�بیمارستان�بستری�هستند،�

عیادت�و�برای�سالمتی�آنان�دعا�کردند.

1392/01/29

عیادت رهبر انقالب از والدین شهدا 
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بسم��الل��الرحمن��الرحیم�

شهر�نجف�آباد،�هم�از�لحاظ�مذهبی،�هم�از�لحاظ�انقالبی،�انصافا�یک�شهر�برجسته�است؛�
همان�طور�که�اشاره�کردند،)1(�از�زمان�شیخ�بهایی�و�بعد،�همین��طور�علمای�بزرگی�از�
نجف�آباد�برخاستند�-مرحوم�آمیرزا�محمد�نجف�آبادی،�مرحوم�آسید�علی�نجف�آبادی؛�
بزرگانی�بودند�که�هم�در�نجف�آباد�ساکن�بودند،�هم�در�اصفهان�مرکز�تجمع�طالب�و�
علما�و�مانند�اینها�بودند-�و�بعد�هم�وقتی�به�نهضت�اسالمی�منتهی�شد،�انصافا�نجف�آباد�
یکی�از�پیشروتریِن�شهرستانها�بود؛�کمتر�جایی�را�ما�سراغ�داریم�که�مثل�نجف�آباد�از�
نهضت�امام�)رضوان�الل�علیه(�استقبال�کرده�باشند؛�که�البته�عمده�اش�به�برکت�مرحوم�
آقای�منتظری�بود.�ایشان�خب�شاگرد�امام�و�عالقه�مند�به�امام�و�ارادتمند�به�امام�و�معتقد�
به�مبارزه�و�به�انقالب�بودند؛�لذا�در�نجف�آباد�-�همان�زمان،�پیش�از�انقالب،�من�نجف�آباد�
رفتم،�اوضاع�نجف�آباد�را�دیدم�-�با�اینکه�تبلیغات�ضد�مذهبی�هم�هست�و�از�جاهای�
مختلف،�مذاهب�باطل�و�غیره�فعالند،�لکن�حقیقتا�یک�مجموعه��ی�مردم�یکپارچه�ی�
مؤمن�و�معتقد�به�انقالب�و�عالقه�مند�به�انقالب�]بودند[؛�بعد�هم�که�انقالب�پیروز�شد�
َقَدر�در� همین��جور.�این�لشگر�هشت�نجف�که�آقایان�اسم�آوردند،�یکی�از�لشگرهای�
میدانهای�دفاع�هشت��ساله�بود�و�خود�مرحوم�شهید�کاظمی�)رضوان�الل�تعالی�علیه(�واقعا�
یکی�از�آن�فرماندهان�برجسته�بود.�بنده�در�همان�دوران�جنگ�رفتم�خوزستان�به�مرکز�

1392/04/10

بیانات در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای نجف آباد
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لشگر�نجف،�]از[�آنجا�بازدید�کردم؛�چیزهایی�در�آنجا�دیدم�که�در�کمتر�لشگری�آدم�
میتوانست�آنها�را�مشاهده�کند:�آمادگی��ها�از�یک�سو،�روحیه��ی�خیلی�باال�از�یک�سو�و�نظم�
و�ترتیب؛�نظم�و�ترتیبی�که�من�در�آن�لشگر�دیدم،�در�کمتر�جایی�انسان�آن�را�مشاهده�
میکرد.�خب�شهدای�برجسته��ای�هم�دارد�که�جناب�آقای�حسناتی�ذکر�کردند؛�دانشجو�
و�دانش��آموز�و�معلم�و�روحانی�و�شخصیتهای�سیاسی�و�مانند�اینها.)2(�انصافا�برجستگی�

خاصی�دارد؛�واقعا�یکی�از�قله�های�برجسته�ی�جهاد،�بدون�تردید�نجف�آباد�است.

امیدواریم�ان�شاءالل�خدای�متعال�به�آن�مردم�عزیز�اجر�بدهد؛�شهدایشان�را�ان��شاءالَل�
خدای�متعال�با�پیغمبر�محشور�کند؛�خانواده��هایشان�را�سرافراز�و�سربلند�بدارد؛�و�این�
گردهمایی�بزرگی�را�هم�که�شما�در�این�شهر�دارید�انجام�میدهید،�ان��شاءالل�منشأ�آثار�و�
برکات�خیری�قرار�بدهد.�سالم�ما�را�هم،�هم�آقای�حسناتی�به�مردم�عزیز�نجف�آباد�-�در�
واقع�به�یک�معنا�همشهری��های�خود�ما؛�جد�ما�مرحوم�آقای�آسید�هاشم�نجف�آبادی�
هم�خب�نجف�آبادی��اند�دیگر،�ما�از�این�طریق�یک�اتصالی�هم�به�نجف�آباد�پیدا�میکنیم�-�
برسانند�و�همچنین�سردار�سلیمانی��مان�هم�سالم�ما�را�به�بچه�های�سپاه�و�بسیج�و�اینها�

ان��شاءالل�ابالغ�کنند.�ان��شاءالل�موفق�باشید.

1(�عضو�شورای�اجرایی�کنگره�

به�وجود��700دانش��آموز�شهید،��70معلم� اجرایی�کنگره� اشاره�ی�عضو�شورای� �)2
شهید،��200پاسدار�شهید،��240جهادگر�شهید،��110طلبه�شهید،�شهید�منتظری،�
شهید�آیت،�شهید�کاظمی،�شهید�صالحی،�شهید�یزدانی�و�...�در�میان�شهدای�نجف�آباد.

**این�کنگره�با�هدف�معرفی�بیشتر�نجف�آباد�و�قدردانی�از�خانواده��های�شهدا�و�آشنایِی�
دست��اندرکاران�آینده��ی�نظام�اسالمی�با�فرهنگ�ایثار�و�شهادت،�برگزار�می�شود.

**در�این�دیدار�دبیر�کنگره�فهرست�فعالیتهای�انجام�شده،�شامل:�جمع��آوری�آثار�
شهدا�و�اسناد�دفاع�مقدس�و�تهیه��ی�تاریخ�شفاهی�لشگر�هشت�نجف�اشرف�به��عنوان�
مستندات�دفاع�مقدس�برای�تولیدات�فرهنگی�و�هنری�و�آثار�داستانی،�برنامه��ریزی�
برای�تولید�و�چاپ�چهل�عنوان�کتاب�تا�پیش�از�گشایش�کنگره،�برنامه��ریزی�برای�
تولید�اولین�بخش�تاریخ�شفاهی�لشگر�هشت�نجف�اشرف�همزمان�با�گشایش�کنگره�و�
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ادامه��ی�آن،�ساخت�یادمان�شهدا�در�ورودی�گلستان�شهدای�نجف�آباد،�تهیه��ی�تمثال�
همه��ی�شهدا�برای�نصب�در�معابر�شهر،�سرکشی�به�خانواده��های�شهدا�و�هدیه��ی�یک�
اثر�هنرِی�مزین�به�تمثال�شهید�خانواده�به�آنها،�برگزاری�یادواره��های�قشری�و�صنفی�
و�رسته��ای،�برگزاری�گردهمایی�بزرگ�رزمندگان�لشگر،�برگزاری�مسابقات�و�جشنواره�
با�گشایش�کنگره،�ساخت� �های�ورزشی،�شبیه��سازی�عملیات�کربالی�پنج�همزمان�
حسینیه��ی�حضرت�فاطمه�ی�زهرا�)س(�برای�برگزاری�کنگره،�برنامه��ریزی�برای�تحقیق�
و�پژوهش�در�زمینه��ی�فرهنگ�ایثار�و�شهادت�در�دانشگاه��های�نجف�آباد،�را�بیان�کرد.



بیانات 82

...خداوند�ان�شاءالل،�هم�به�شما�برادران�عزیزی�که�در�دوران�دفاع�مقّدس�این�زحمات�
را�کشیدید�اجر�بدهد�و�ان�شاءالل�عّزت�شما�را�-�هم�در�دنیا،�هم�در�آخرت�-�روزافزون�
کند،�هم�به�آقای�رضایی�که�این�کتاب)1(�را�روایت�کردند�و�همچنین�به�خانم�سپهری�
که�این�کتاب�را�تحریر�کردند�اجر�بدهد؛�هم�روایت�روایت�بسیار�خوبی�است،�هم�نگارش�
نگارش�بسیار�ممتازی�است.�این�خانم�قباًل�هم�کتاب�نورالّدین)2(�را�نوشته�بودند؛�خیلی�
واقعاً�ارزش�دارد�این�قلمها.�بنده�خدا�را�شکر�میکنم�وقتی�که�برخورد�میکنم�به�این�
پدیده�های�بسیار�برجسته�و�شیوای�ادبّیات�انقالب�اسالمی؛�واقعاً�جای�این�دارد�که�انسان�

خدا�را�شکر�کند.

هر�تکتک�و�قسمت�قسمت�قضایای�دفاع�مقّدس�برجسته�است؛�یعنی�واقعاً�هرچه�انسان�
بیشتر�غور�میکند،�بیشتر�دّقت�میکند،�بیشتر�اّطالع�پیدا�میکند،�عظمت�این�پدیده�ی�
عجیب�و�حادثه�ی�مهّم�هشت�ساله�در�چشم�انسان�بیشتر�روشن�میشود.�ما�که�حاال�
آن�وقت�در�جریان�مسائل�قرار�میگرفتیم،�فرماندهان�میآمدند�به�ما�گزارش�میدادند،�
این�کتابها�را�میخوانَد،�معلوم� انسان� خیال�میکردیم�که�همه�چیز�را�میدانیم؛�وقتی�
میشود�که�ما�یک�چیز�خیلی�مختصری�را�از�آن�اقیانوس�عظیم�فّعالّیت�و�تالش�و�جهاد�

و�ارزش�اّطالع�داشتیم؛�واقعاً�خیلی�فوق�العاده�است.

1392/07/15

 بیانات در دیدار راوی، نویسنده و
 برخی از دست اندرکاران کتاب لشکرخوبان
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خب،�قباًل�چند�کتاب�دیگر�هم�بود�که�خواندیم؛�این�کتاب�»لشکر�خوبان«�هم�که�این�
خانم�نوشتند�که�مربوط�به�لشکر�عاشورا�است،�بسیار�کتاب�خوبی�است،�بسیار؛�از�این�
جهت�هم�اهّمّیت�دارد�به�طور�ویژه�که�درباره�ی�نیروهای�اّطالعاتی�و�نیروهای�غّواص�
است.�چون�اّطالعاتیها�حرف�که�نمیزنند�با�آدم�-�همان�»گفتند�نگویید«�]را�رعایت�
میکنند[�-�لذا�خیلی�از�مطالبی�که�اینها�دارند�و�اّطالعاتی�که�دارند،�معموالً�در�طول�
این�سالها�مکتوم�مانده؛�اینها�باز�بشود،�روشن�بشود.�ماجرای�غّواصها�هم�که�واقعاً�یک�
این�کتاب،� ماجرای�عجیب�و�غریبی�است،�یک�ماجرای�بسیار�برجسته�ای�است؛�در�
خوب�تشریح�شده.�یکی�از�بزرگ�ترین�هنرهای�نویسنده�ها�-�یعنی�کسانی�که�روایت�
مینویسند،�چه�رمان�نویس،�چه�داستان�کوتاه،�چه�خاطره�-�و�یکی�از�مهم�ترین�بخشهای�
کارشان�این�است�که�بتوانند�لحظات�حّساس�را�ترسیم�کنند.�بعضی�از�کتابها�را�انسان�
نگاه�میکند،�داستان�مفّصلی�است،�وقتی�به�آن�لحظه�ی�حّساسی�که�یک�حادثه�ی�درونی�
در�وجود�یک�شخصّیتی�از�شخصّیت�های�این�داستان�دارد�شکل�میگیرد�یا�یک�اتّفاق�
مهّمی�دارد�در�بیرون�میافتد،�چون�نمیتوانند�تصویر�کنند،�از�اینجاها�میگذرند؛�مثل�

کسی�که�نقطه�چین�کند�یک�بخشی�را،�نقطه�چین�میکنند،�میگذرند.

این�خاطراتی�که�نوشته�میشود،�من�حاال�دارم�میخوانم�-�یعنی�سالها�است�که�من�با�این�
خاطرات�بحمدالل�مأنوسم�و�میخوانم�-�یکی�از�محسنات�این�نگارشهای�خوب�و�برجسته�
این�است�که�این�لحظه�های�حّساس�را�توانسته�اند�تصویر�کنند،�توانسته�اند�تشریح�کنند،�
توانسته�اند�بیان�کنند.�بعضی�از�لحظه�ها�هست�که�جز�با�تصویر�جسمانی�و�نمایشی�قابل�
فهمیدن�نیست؛�]اگر[�این�را�کسی�بتواند�در�نگارش،�خوب�بیان�کند،�خوب�تصویر�کند،�
واقعاً�هنر�بسیار�بزرگی�است؛�حس�را�منتقل�میکند�به�خواننده�از�هر�زبانی؛�یعنی�به�
هر�زبانی�این�جور�نوشته�ها�ترجمه�بشود،�بسیار�مفید�خواهد�بود،�یعنی�میتواند�پیام�را�
برساند؛�چون�واقعاً�هنرمندی�به�کار�رفته�در�بیان�-�هم�بیان�راوی،�هم�نگارش�نویسنده�
-�و�خیلی�خوب�تشریح�شده.�خب،�لحظات�حّساس�هم�که�در�این�کتابها�کم�نیست؛�
بخصوص�در�این�قضّیه�ی�غّواصها�و�آن�تشریح�و�تصویری�که�از�غّواصها�و�از�کار�آنها�شده�
و�آن�شعر�»غّواصالر«�حاج�صمد.�...�یعنی�]برای[�کسی�که�میفهمد�این�مضمون�را،�واقعاً�
اینها�تکان�دهنده�است.�هم�گوینده�خیلی�خوب�گفته،�هم�این�حاج�اصغر�آقای�مّداح�
زنجانی�که�ظاهراً�این�را�خیلی�خوب�میخوانده:�الی�الی�ای�جبهه�لرین�یورغونی�/�ای�
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خسته�جوان�الر�...�الی�الی�اروندکناریندا/�قیزیل�قانه�باتانالر.

بله،�خیلی�شعرهای�فوق�العاده�ای�است،�کتاب�هم�کتاب�بسیار�خوبی�است.�آنچه�من�
توصیه�میکنم�به�همه�-�هم�به�خود�شماها�که�این�صحنه�ها�را�با�جسم�و�روح�خودتان�
آزمودید�و�لحظه�لحظه�ی�این�ساعات�دشوار�را�درک�کردید�و�حس�کردید،�و�هم�به�
دیگران�-�]این�است�که�[�نگذارید�]اینها[�به�دست�فراموشی�سپرده�بشود.�از�اّولی�که�
این�دفاع�مقّدس�شروع�شد�و�آن�حماسه�ی�عظیم�با�نَفس�گرم�امام�بزرگوار�خلق�شد�و�
این�جوانها�سرازپانشناخته�رفتند،�همه�ی�دستهای�شیطانی�در�صدد�بودند�که�نگذارند�
آن� نگذارند� بود�که� این� بشود،�همه؛�سعیشان� این�حادثه�منعکس� و�شکوه� زیباییها�
عظمتی�که�در�این�کار�بود،�منعکس�بشود.�بعالوه�بر�اینکه�خیلی�از�عظمتها�را�انسانها�
تا�نزدیک�نباشند،�تا�لمس�نکنند،�یا�الاقل�با�یک�شیوه�ی�هنری�از�آن�مّطلع�نشوند،�
نمیتوانند�هم�آن�قضایا�را�بفهمند.�بعدها�هم�همین�جور؛�در�طول�این�سالهای�بعد�از�
جنگ�-�این�بیست�و�پنج�سالی�که�از�خاتمه�ی�جنگ�تا�امروز�گذشته�-�خیلیها�تالش�
کردند�که�نگذارند�این�حماسه�ها�زنده�بشود.�شماها�عکس�این�عمل�کنید؛�نقطه�ی�مقابل�
این�عمل�کنید.�شما�هم�که�خودتان�آنجاها�بودید،�بگویید؛�بگذارید�این�نوشته�ها�همدیگر�
را�تقویت�کند.�من�در�کتاب�آقای�نورالّدین،�اسم�این�آقای�مهدیقلی�رضایی�را�دیدم؛�
ایشان�در�همین�قضّیه�ی�غّواصها،�یک�جا�میگوید�که�»مهدیقلی�رضایی�که�از�نیروهای�
باسابقه�ی�جبهه�است«؛�اینها�همدیگر�را�کاماًل�تأیید�میکند؛�یعنی�ابعاد�گوناگون�قضایا�
را�روشن�میکند.�]باید[�هر�چه�بیشتر�گفته�بشود،�هر�چه�بیشتر�نوشته�بشود،�هر�چه�
صادقانه�تر�منعکس�بشود�آن�جزئّیات؛�بدون�کم�و�زیاد،�بدون�مبالغه؛�یعنی�آن�حوادث�به�
مبالغه�احتیاج�ندارد؛�اینقدر�عظمت�دارد�که�خود�حادثه�را�که�نقل�کنند،�شکوهِ�خودش�
و�عظمتی�را�که�در�دل�خودش�هست�نشان�میدهد.�هیچ�نبایستی�مبالغه�به�کار�برد.�
نباید�هم�کم�گذاشت؛�باید�همه�ی�جزئّیات�مهم�و�تأثیرگذار�را�بیان�کرد�که�همه�اش�
هم�موثّر�است.�همچنین�به�این�آقایان�محترم�حوزه�ی�هنری�و�بقّیه�ی�دستگاه�های�نشر�
هم�توصیه�میکنم:�این�نوشتجات�را�قدر�بدانید.�این�پدیده�ها�و�این�فراورده�های�تاریخ�
انقالب�را،�تاریخ�دفاع�مقّدس�را�قدر�بدانید؛�اینها�را�باید�خیلی�قدر�دانست.�بین�مردم�هم�
منتشر�بشود.�این�جوانهای�ما،�نه�جنگ�را�دیده�اند،�نه�روایت�درست�و�حسابی�از�جنگ�
شنیده�اند؛�روایت�درست،�اینها�است؛�این�کتابها�است؛�هر�چه�میتوانید�کاری�کنید�که�
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در�دسترس�جوانها�قرار�بگیرد�]تا[�جنگ�را�بشناسند،�بفهمند�چه�بود،�چه�اتّفاقی�افتاد،�
و�جمهوری�اسالمی�چیست؛�ملّت�ایران�چه�کسانی�هستند.�این�طاقت�عظیمی�که�در�
ملّت�ایران�وجود�دارد�برای�مواجهه�ی�با�این�امتحانهای�بزرگ�را�دست�کم�نگیرند.�یکی�
از�چیزهایی�که�ملّتها�را�همیشه�زبون�میکند�و�تحت�سلطه�ی�دیگران�قرار�میدهد،�این�
است�که�نقاط�قّوت�ملّتها�از�چشم�خودشان�پوشیده�بماند؛�نفهمند�چه�ارزشهایی،�چه�
تواناییهایی،�چه�نقاط�قّوتی�در�آنها�وجود�دارد؛�این�را�نفهمند.�باید�ببینند�جوانها،�بفهمند�
حادثه�ی�جنگ�چه�بود�و�چگونه�جوانهای�ما�بدون�سازوبرگ�حسابی،�بدون�تواناییها�و�
پیش�آمادگیهایی�که�معموالً�برای�این�جور�کارها�الزم�است،�رفتند�و�چه�کردند.�ترجمه�
هم�باید�بشود.�البّته�در�ترجمه�ی�اینها،�به�گمان�من�باید�مترجم�کسی�باشد�که�زبانی�که�
به�آن�ترجمه�میکند،�زبان�مادریش�باشد؛�بدون�این�نمیشود؛�هم�نویسنده�باشد،�هم�زبان�
مادریش�باشد.�حاال�]در[�بعضی�از�زبانها،�پیدا�کردن�این�جور�آدمی�ممکن�است�آسان�
نباشد،�اّما�]در[�بعضی�از�زبانها�نه،�آسان�است؛�میتوانید�کسانی�را�پیدا�کنید�که�مثاًل�زبان�
مادریشان�یا�زبانی�که�در�دوره�ی�کودکی�با�آن�پرورش�پیدا�کردند�ولو�زبان�مادریشان�هم�
نیست؛�مثاًل�انگلیسی،�من�باب�مثال.�اگر�اهل�ذوق�باشند،�اهل�نویسندگی�باشند،�قلم�به�
دست�بگیرند،�این�کتاب�را�ترجمه�کنند،�هر�چه�صرف�کنید،�میارزد.�البّته�به�شرطی�که�
بتوانید�منتشر�کنید.�دستگاه�های�استکبار�یکی�از�کارهایشان�این�است�-�برخالف�ماها�
که�گاهی�خیلی�روشنفکر�میشویم�و�میگوییم�که�همه�چیز�دست�همه�کس�برسد،�آنها�
نه،�آنها�بسیار�متعّصب�و�در�این�زمینه�سختگیرند�-�به�آسانی�هم�نمیگذارند�آن�چیزی�
که�شما�ترجمه�کردید،�به�دست�مخاطبانش�برسد؛�ولی�خب�باید�راه�پیدا�کنید،�بتوانید�

بکنیدبنابراین�ترجمه�خیلی�کار�مهّمی�است.

به�هرحال�ان�شاءالل�که�همه�تان�موّفق�و�مؤیّد�باشید.�امروز�خوشحال�شدیم�شماها�را�
مالقات�کردیم؛�همچنین�آقای�مهدیقلی�رضایی�را،�همچنین�یک�بار�دیگر�آقای�نورالّدین�
را.�ان�شاءالل�که�همه�تان�موّفق�باشید،�مؤیّد�باشید،�ان�شاءالل�همیشه�سربازان�ثابت�قدِم�
انقالب�باشید�همه�تان.�همچنین�خانم�سپهری�که�واقعاً�زحمت�کشیدند،�کار�ایشان،�
خیلی�با�ارزش�است،�خیلی؛�خداوند�ان�شاءالل�به�ایشان�توفیق�بدهد.�و�بدانید�خانم�
سپهری�که�این�کاری�که�شما�کردید�-�این�دو�کتابی�که�حاال�بنده�دیدم�درآوردید�-�
تحقیقاً�مصداق�جهاد�فیسبیل�الل�است،�برای�خاطر�اینکه�دشمنان�این�انقالب�و�دشمنان�
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سبیل�الل�سعی�دارند�که�نگذارند�این�راه�روشن�مقابل�چشمها�قرار�بگیرد؛�شما�درست�
عکس�آنها،�نقطه�ی�مقابل�آنها�عمل�کردید؛�بنابراین،�این�مجاهدت�در�راه�خدا�است،�
ان�شاءالل�که�خدا�از�شما�قبول�کند�و�ان�شاءالل�خداوند�نّیتهای�همه�ی�ما�را�خالص�کند،�

کار�ما�را،�فکر�ما�را،�حرف�ما�را،�عمل�ما�را�برای�خودش�و�در�راه�خودش�قرار�بدهد.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�و�برکاته�
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بسم��الل��الّرحمن��الّرحیم��

هیئت�رزمندگان�یک�پدیده��ی�مبارکی�است؛�نَْفس�اینکه�رزمندگان�ما�هیئت�عزاداری�
بقّیه��ای�که� است؛� عاشورا� عزاداری� اصلی�هم� ثقل� نقطه��ی� و� -�محور� بدهند� تشکیل�
فرمودید،�اینها�حواشی�الزم�و�خوبی�است،�اّما�آن�نقطه��ی�ثقل،�احیای�عاشورا،�زنده�
نگه��داشتن�عاشورا�و�عمق��یابی�ژرفای�حادثه��ی�عاشورا�است�-�چیز�بسیار�مبارک�و�مهّمی�

است.

دارد.� مهّمی� معنای� یک� رزمندگان،� به� هیئت� انتساب� اصل� که� است� این� نکته� یک�
مجاهدت�هم� کردند؛� مجاهدت� با�دشمن� مواجهه��ی� در� که� یعنی�کسانی� رزمندگان�
اعّم�از�مقاتله�است؛�مقاتله�یعنی�جنگ�نظامی،�مجاهدت�مجموعه��ای�از�انواع�مبارزه��ها�
است؛�جنگ�نظامی،�جنگ�فکری،�جنگ�روحی،�جنگ�اجتماعی،�مجموع�اینها�اسمش�
مجاهدت�است،�مجاهدت�شامل�همه��ی�اینها�هم�هست.�آن�کسانی�که�اهل�مجاهدت�در�
راه�خدایند�-�یکی�از�خصوصّیات�مجاهدت�و�معنای�جهاد�این�است�که�دشمن�در�مقابل�
انسان�باشد؛�هر�تالشی�را�جهاد�نمیگویند؛�ممکن�است�کسی�یک�کار�علمیای�هم�بکند�
]اّما[�جهاد�نباشد؛�جهاد،�آن�حرکتی�است�که�در�مواجهه��ی�با�یک�خصم،�با�یک�دشمن،�
انجام�میگیرد�-�و�این�خصوصّیت�را�دارند،�این�روحّیه�را�دارند،�برای�همه��ی�اجتماعات�
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بیانات در دیدار اعضای ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسالم 
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وجودشان�مبارک�است؛�چون�اجتماعات�بشری�خالی�از�دشمن�نیستند�-�حاال�کم�یا�
زیاد؛�یک�وقت�مثل�ما�دشمن�زیاد�دارند،�یک�وقت�هم�این�قدر�دشمن�ندارند�اّما�باالخره�
دارند�-�و�اگر�چنانچه�این�جامعه�در�درون�خود�یک�نیروی�مواجه��شونده�و�مقابله��کننده��ای�
داشته�باشد�که�همان�مبارزین�و�رزمندگان�و�مجاهدین�هستند،�میتواند�احساس�امنّیت�
بکند؛�وااّل�اگر�این�را�نداشته�باشد،�مثل�بدنی�است�که�در�درون�خودش�آن�گلبول��های�
سفید�را�که�مثاًل�مأمور�به�مواجهه�هستند،�نداشته�باشد؛�انواع�و�اقسام�بیماریها�بر�این�
جامعه�ممکن�است�عارض�بشود.�اینکه�این�مجموعه�بیایند�برای�مسئله��ی�عاشورا�و�
مسئله��ی�عزاداری�حسین��بن��علی�)علیهماالّسالم(�تالش�بکنند�و�کار�کنند�و�آن�را�گرم�و�
گرامی�و�زنده�بدارند،�این�خیلی�کار�مناسب�و�الزمی�است.�بنابراین�نَْفس�این�انتساب،�
یعنی�انتساب�هیئت�عزاداری�به�رزمندگان،�چیز�مبارکی�است،�چیز�خیلی�خوبی�است،�

این�را�رها�نکنید�و�هر�چه�میتوانید�حفظ�کنید�و�نگه�دارید.

نکته��ی�دیگر�این�است�که�اسم�هیئت�در�آن�تبادر�عرفی،�]به�معنی[�بینظمی�است؛�
میگویند�فالنی�هیئتی�عمل�میکند،�یعنی�بینظم�عمل�میکند.�تقریباً�میشود�گفت�شما�
اّولین�کسانی�هستید�که�آمدید�این�مجموعه��ای�را�که�گویا�طبیعتش�طبیعت�"بینظمی"�

است،�تحت�نظم�درآورید؛�این�خیلی�چیز�خوبی�است.

خب،�هیئتی�بودن�-�که�به�اصطالح�تعبیری�از�بینظم�بودن�است�-�به��خاطر�چیست؟�
به��خاطر�این�است�که�وقتی�کسی�وارد�هیئت�امام�حسین�میشود�هیچ��کس�به�او�نمیگوید�
فالن�جا�بنشین،�فالن�جا�ننشین؛�فالن�جور�بنشین،�فالن�جور�ننشین؛�ِکی�بیا،�ِکی�برو؛�
کاماًل�همه��ی�تحّرکات،�برخاسته��ی�از�اراده��ی�مردم�و�خواست�خود�مردم�است�که�آن�هم�
ناشی�از�ایمان�آنها�است؛�این�چیز�خیلی�خوبی�است،�این�را�باید�نگه�دارید؛�یعنی�ارتباط�
هیئت�را�به�ایمان�مردم�و�عشق�مردم،�و�جاذبه�و�گیرایی�خود�هیئت�و�خود�این�کانون�
را�برای�دلهای�مردم�باید�نگه�دارید،�این�را�باید�حفظ�کنید،�یعنی�جوری�نشود�که�حالت�

اداری�و�مانند�اینها�پیدا�بکند.

به�نظر�من�مراکز�شماها�حسینّیه��ها�است.�شما�مرکز�اداری�نمیخواهید؛�حسینّیه،�هیئت،�
مسجد،�مراکز�شما�اینها�است.�یعنی�اگر�آمدیم�ما�اینجا�را�وابسته�کردیم�به�یک�اداره��ای�
و�یک�ساختمانی�و�طبقه��ی�اّول�و�طبقه��ی�دّوم�و�صندلی�گردان�و�مانند�اینها،�این�دیگر�
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هیئت�نمیشود؛�میترسم�اشکال�پیدا�بکند،�نمیگویم�قطعاً�هیئت�نمیشود،�اّما�به�نظرم�
میرسد�که�طبیعت�کار�هیئت�این�است�که�مردم�با�عشق�و�شور�و�اشک�بیایند�طرف�
مجلس�امام�حسین؛�این�است�که�اثر�میکند؛�این�است�که�از�دلش�این�انقالب�میجوشد،�

یا�الاقل�مزَرع�خوبی�برای�رشد�فضائل�انقالبی�و�معارف�انقالبی�میشود.

نکته��ی�بعد�که�خیلی�مهم�است،�همین�مسئله��ی�تربیت�نیروها�یا�حراست�از�نیروهای�
از� یکی� واقعاً� است.� مهم� این�خیلی� است؛� اشتباهات� و� از�خطاها� و�خواننده� گوینده�
گرفتاریهای�ما�این�است؛�حاال�اسم�مّداحها�بد�در�رفته،�مخصوص�مّداحها�نیست،�مّداح�
و�غیر�مّداح�ندارد.�از�کسانی�که�در�این�ماجرای�منبر�رفتن�و�از�عاشورا�خواندن�وارد�
بوده��اند�-�اعم�از�مّداح�و�منبری�و�مانند�اینها�-�مواردی�دیده�شده�که�حرفهای�نامناسبی�
از�اینها�صادر�شده.�یک�وقت�حاال�من�و�شما�نشسته��ایم،�یک�حرف�غلطی�هم�از�دهان�
بنده�می�آید�بیرون،�چیزی�نیست،�]چون[�دو�نفر�پهلو�هم�نشسته��اند،�مهم�نیست؛�یک�
وقت�نه،�ما�هزار�نفر،�ده�هزار�نفر،�گاهی�پنجاه�هزار�نفر�مستمع�داریم،�گاهی�این�جمعّیت�
تبدیل�میشود�به�جمعّیتهای�میلیونی�به��خاطر�انتشار؛�اینجا�باید�محاسبه�بشودکه�تأثیر�
یک�حرف�غلط�و�نامناسب�بر�روی�ذهن�مخاطب�چیست.�یک�عّده��ای�همان�حرف�غلط�
را�قبول�میکنند،�و�یک�معرفت�غلطی�پیدا�میکنند؛�یک�عّده��ای�آن�را�استنکار�میکنند�
و�این�استنکار�موجب�میشود�که�از�اصل�دین�زده�بشوند؛�بین�کسانی�و�کسانی�سِر�این�
حرف�اختالف�میافتد؛�ببینید،�از�چند�جهت�مجاری�فساد�به��وجود�می�آید�برای�یک�
حرف�غلطی�که�یک�نفر�میزند.�از�قدیم�دیده�بودیم�ما�-�مخصوص�حاال�نیست؛�از�بّچگی�
میرفتیم�روضه�و�پای�منبر�-�گاهی�روضه��خوان��ها�روضه��هایی�میخواندند�که�معلوم�بود�
غلط�است،�معلوم�بود�خالف�است،�اّما�میخواندند؛�برای�اینکه�حاال�چهارنفر�مستمع�
دلشان�بسوزد�و�گریه�کنند.�مگر�به�هر�قیمتی�باید�این�کار�را�کرد؟�حادثه�را�بیان�کنید؛�
با�هنرمندی�بیان�کنند�تا�مردم�دلشان�شیفته�بشود�و�منقلب�بشود،�نه�اینکه�خالف�
بگویند.�حاالها�هم�میشنوم،�منبری�یا�مّداح�سر�منبر�خطاب�به�امیرالمؤمنین�میکند�و�
میگوید�آقا�هرچه�داری�از�امام�حسین�داری!�شما�فکرش�را�بکنید!�این�چه�حرفی�است�
و�این�چه�ُمهمل��گوییای�است�که�کسی�این��جور�درباره��ی�امیرالمؤمنین�حرف�بزند؟�امام�
حسین�هرچه�دارد�از�امیرالمؤمنین�دارد،�امام�حسین�هرچه�دارد�از�پیغمبر�دارد؛�چرا�
نمیفهمند�این�معانی�و�این�مسائل�را؟�آن��وقت�اّدعا�هم�دارند،�هرچه�هم�به�دهنشان�بیاید�
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میگویند؛�یعنی�اینها�را�خیلی�باید�به��نظر�من�بزرگ�بشُمریم.

یک�نکته�هم�همین�مطلبی�است�که�آقای�نجات�اشاره�کردند�که�درست�هم�هست.�
هیئتها�نمیتوانند�سکوالر�باشند؛�هیئِت�امام�حسیِن�سکوالر�ما�نداریم!�هرکس�عالقه��مند�
به�امام�حسین�است،�یعنی�عالقه��مند�به�اسالم�سیاسی�است،�اسالم�مجاهد�است،�اسالم�
امام� به� اعتقاد� است؛�معنای� اسالم�جان�دادن� است،� اسالم�خون�دادن� است،� مقاتله�
حسین�این�است.�اینکه�آدم�در�یک�مجلس�روضه�یا�هیئت�عزاداری�مراقب�باشد�که�نبادا�
وارد�مباحث�اسالم�سیاسی�بشود،�این�غلط�است.�البّته�معنای�این�حرف�این�نیست�که�
هر�حادثه��ی�سیاسی�در�کشور�اتّفاق�میافتد،�ما�باید�حتماً�در�مجلس�روضه�آن�را�با�یک�
گرایش�خاّصی�-�حاال�یا�این�طرف،�یا�آن�طرف�-�بیان�کنیم�و�احیاناً�با�یک�چیزهایی�
هم�همراه�باشد؛�نه،�اّما�فکر�انقالب،�فکر�اسالم،�خّط�مبارکی�که�امام�)رضوان�الل�علیه(�
در�این�مملکت�ترسیم�کردند�و�باقی�گذاشتند،�اینها�بایستی�در�مجموعه��ها�و�مانند�اینها�

حضور�داشته�باشد.

به�هر�حال�کار�کاِر�بزرگی�است،�کار�مهّمی�است؛�و�شایسته��ترین�مجموعه��هایی�که�
میتوانند�برای�امام�حسین�عزاداری�کنند،�واقعاً�همین�مجاهدین�فیسبیل��الل��اند،�همین�
رزمندگانند،�همین�جوانها�هستند؛�و�شما�این�را�قدر�بدانید�و�این�را�هدایت�کنید؛�هدایت�
کنید.�این�میتواند�یک�چشمه��ی�خورشید�و�چشمه��ی�نوری�باشد�برای�اِشعاع�در�مغزها�
و�در�فکرها�و�در�دلهای�مخاطبین�که�بتواند�اینها�را�از�لحاظ�معارف�اسالمی�و�معارف�

دینی�باال�ببرد.

چقدر�خوب�است�که�در�محافل�هیئتها،�به�مسئله��ی�قرآن�-�قرآن��خوانی�و�معارف�قرآنی�
-�اهتمام�ورزیده�بشود؛�چقدر�خوب�است�که�در�این�نوحه��خوانیها�مضامین�اسالمی،�
مضامین�انقالبی،�مضامین�قرآنی�گنجانده�بشود؛�یک�وقت�هست�که�سینه�میزنند�و�صد�
بار�با�تعبیرات�مختلف�مثاًل�میگویند�»حسین�وای«،�خب�این�یک�کاری�است�اّما�هیچ�
فایده��ای�ندارد�و�هیچ�چیزی�از�»حسین�وای«�انسان�نمیفهمد�و�یاد�نمیگیرد.�یک�وقت�
هست�که�شما�در�همین�مطلبی�که�]عزادار[�تکرار�میکند�و�حرفی�که�]با�آن[�سینه�
میزند،�با�زبان�نوحه�و�با�زبان�شعر،�یک�مسئله��ی�روز،�یک�مسئله��ی�انقالبی،�یک�مسئله��ی�
اسالمی،�یک�معرفت�قرآنی�را�میگنجانید؛�او�وقتی�تکرار�میکند،�در�ذهن�او�ملکه�میشود؛�
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این�خیلی�باارزش�است،�کاری�است�که�هیچ��کس�دیگر�غیر�از�شما�نمیتواند�این�کار�را�
بکند؛�یعنی�هیچ�رسانه��ای�واقعاً�قادر�نیست�که�این��جور�معارف�الهی�را�با�جسم�و�جان�
و�فکر�و�روح�و�احساس�و�عقل�و�مانند�اینها�آمیخته�کند.�لذا�کار�کار�مهّمی�است،�کار�
بزرگی�است�و�امیدواریم�که�ان��شاءالل�خدای�متعال�بهتان�توفیق�بدهد�و�شما�را�مأجور�

بدارد�که�بتوانید�به�بهترین�وجهی�ان��شاءالل�این�کار�را�پیش�ببرید.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�و�برکاته��
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بسم�الل�الرحمن�الرحیم

اوال�از�برادران�عزیز�صمیمانه�و�از�ته�دل�متشکرم�بهخاطر�اینکه�همت�گماشتید�برای�
بزرگداشت�کسانی�که�حقا�و�انصافا�سرآمدان�مردم�روزگار�ما�به�حساب�میآیند؛�یعنی�
شهدا�و�مجاهدان.�خود�این�کار�بسیار�باارزش�است؛�بزرگداشت�شهیدان،�احیای�نام�
آنان،�تحقیق�در�مورد�کارهای�آنها،�تولید�آثار�مکتوب�و�تصویری�و�صوتی�و�امثال�اینها�
از�زندگی�آنها�و�از�اقدامات�و�جهاد�آنها،�کارهای�بسیار�باارزشی�است.�این�فهرستی�
هم�که�سردار�محترم�بیان�کردند)2(�در�مورد�کارهایی�که�در�این�گردهمایی�بنا�است�
انجام�بگیرد،�فهرست�خوبی�است؛�همین�کارها�بسیار�خوب�است؛�منتها�توجه�کنید�که�
عمیق�انجام�بگیرد�این�کارها؛�یعنی�صرف�تأمین�یک�عنوان�نباشد،�یعنی�کامال�با�عمق،�
با�فرصت،�با�دقت،�با�وقتگذاری،�با�بهرهگیری�از�هنر�از�یک�سو،�و�روح�تحقیق�از�سوی�
دیگر،�انجام�بگیرد�تا�ماندگار�و�اثرگذار�باشد.�بنابراین�کار،�کار�بسیار�خوبی�است؛�کار�
باارزشی�است.�البته�من�اطالع�دارم�که�مازندرانیها�تا�حاال�هم�گردهماییهای�بسیار�زیاد�و�
متعددی�در�مورد�شهدا�در�بخشهای�مختلف�استان�به�صورت�خودجوش�و�مردمی�انجام�
دادهاند،�که�خیلی�باارزش�است؛�این�کار�شما�هم�یک�کار�جمعی�و�بزرگ�و�با�اهمیت�

است.�انشاءالل�که�موفق�باشید.

1392/09/25

 بیانات در دیدار اعضای ستاد برگزاری بزرگداشت سرداران
و ده هزار شهید استان مازندران
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مسئلهی�دفاع�مقدس�عالوه�بر�اینکه�یک�آزمون�بزرگی�بود�برای�ملت�ایران،�آزمونی�
هم�بود�برای�بروز�استعدادها،�هم�استعداد�اشخاص،�هم�استعداد�مناطق�کشور؛�حاال�
در�مورد�استعداد�اشخاص�به�نظر�من�این�نکتهی�مهم�و�قابل�توجهی�است�که�به�آن�
توجه�نمیشود؛�یعنی�از�بس�واضح�است�مورد�غفلت�قرار�میگیرد،�از�کثرت�وضوح�مخفی�
اینکه�استعدادهای� برای� این�دفاع�مقدس�وسیلهای�شد� این�است�که� میماند؛�و�آن�
مکنون)3(�در�انسانها،�به�شکل�عجیبی�بروز�کند.�مثال�در�سپاه،�شما�مالحظه�میکنید�
از�مسائل�نظامی�هیچ�اطالعی� یک�جوانی�وارد�میدان�جنگ�میشود�و�در�حالی�که�
ندارد�و�وارد�نیست،�در�ظرف�یک�سال،�یک�سال�و�نیم،�دو�سال�تبدیل�میشود�به�یک�
استراتژیست�نظامی؛�این�خیلی�مهم�است.�خب،�شما�االن�در�حاالت�شهدا�و�سرداران�
بزرگ�و�مانند�اینها�که�نگاه�میکنید،�مثال�فرض�کنید�شهید�حسن�باقری�منباب�مثال،�
بالشک�یک�طراح�جنگی�است.�هرکس�منکر�این�معنا�باشد،�اطالع�ندارد؛�واال�کسی�
اطالع�داشته�باشد،�خواهد�دید�که�واقعا�این�جوان�بیست�و�چند�ساله�یک�طراح�جنگ�
است.�کی؟�در�سال�1361؛�کی�وارد�جنگ�شده�است؟�در�سال�1359.�این�مسیر�حرکت�
از�یک�سرباز�صفر�به�یک�استراتژیست�نظامی،�یک�حرکت�بیست�ساله،�بیست�و�پنج�
ساله�است؛�این�جوان�در�ظرف�دو�سال�این�حرکت�را�کرده�است!�این�خیلی�نکتهی�
مهمی�است.�یا�فرض�بفرمایید�فالن�سردار�جنگی�-�حاال�از�شهدا�و�رفتگان�اسم�بیاوریم؛�
زندهها�هم�زیادند،�همین�آقا�مرتضای�خودمان)4(�که�اینجا�نشسته�و�دیگران،�همه�از�
همین�قبیلند�-�مثال�شهید�باکری؛�ایشان�در�آغاز�جنگ�یک�جوان�دانشجو�است�که�
تازه�فارغالتحصیل�شده؛�حاال�چند�ماه�یا�یک�مدتی�هم�در�پادگانها�گذرانده،�بعد�هم�
به�دستور�امام�که�]گفتند[�از�پادگانها�بیایید�بیرون،�آمده�بیرون؛�مثال�مهر�ماه�سال�59 
شهید�باکری�یک�چنین�حالتی�دارد.�بعد�شما�نگاه�کنید�در�عملیات�بیتالمقدس،�در�
عملیات�خیبر،�قبل�آن�در�عملیات�فتحالمبین،�این�جوان�یک�فرماندهی�زبدهی�نظامی�
است�که�میتواند�یک�لشکر�را،�در�بعضی�جاها�یک�قرارگاه�را�حرکت�بدهد�و�هدایت�
کند�و�کار�کند.�این�عجیب�نیست؟�این�معجزه�نیست؟�اینها�معجزهی�انقالب�است.�
این�در�مورد�بروز�شخصیتها؛�حاال�در�این�زمینه�حرف�زیاد�است،�منتها�عرض�کردم�
این�مطالبی�است�که�از�بس�روشن�است�مورد�غفلت�قرار�گرفته؛�یعنی�کسی�توجه�به�
این�]مطلب[�نمیکند�که�اینها�که�بودند؟�چه�بودند؟�یک�جوان�بیستوهفت�بیستوهشت�
ساله�و�حداکثر�سی�ساله�در�وقت�شهادت،�و�در�اوج�تواناییهای�نظامی�یک�انسان،�یک�
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جوان؛�او�از�کجا�شروع�کرد�که�به�اینجا�رسید؟�در�چه�مدتی�به�اینجا�رسید؟�این�خیلی�
مهم�است.

دلیل�مهارت�اینها�و�عظمت�کار�اینها�این�است�که�پختگان�نظامی�ما،�برادرانی�که�در�
ارتش�بودند�و�سالها�کار�کرده�بودند�-�که�در�طراحی�عملیات�با�همدیگر�مینشستند،�
در�فتحالمبین،�در�بیتالمقدس،�در�خیبر،�جاهای�دیگر،�تبادل�نظر�میکردند�-�همه،�کار�
اینها�را�و�فکر�اینها�را�تصدیق�و�تأیید�میکردند.�و�دلیل�روشنتر�اینکه�اینها�توانستند�
یک�ارتش�مجهز�پشتیبانیشدهی�از�سوی�قدرتهای�بزرگ�را،�با�آن�همه�سازوبرگ�در�
آنها�خودشان�حیرت� بیندازند�که� آنچنان�در�محاصره� فوقالعاده�عجیبی،� عملیاتهای�
کنند.�فرض�کنید�در�عملیات�فتحالمبین�طراحیهای�همین�نیروهای�جوان�ما،�همین�
بچههای�ما�موجب�شد�که�-�دشمنی�که�آن�صحرای�عظیم�را�]پر�کرده�بود[�که�بنده�
آن�صحرا�را�همان�زمان�جنگ�رفتم�کامال�از�باال�دیدم؛�استقرار�نیروهای�دشمن�را�از�
آن�دیدگاهها�بنده�نگاه�کرده�بودم�که�چطور�تمام�این�صحرا�را،�دشتعباس�و�این�طرف�
و�آن�طرف�را�اینها�]فرا[�گرفتهاند�-�دشمن�ناگهان�احساس�کند�که�این�نیرویی�که�در�
مقابل�او�است�و�دارد�با�او�میجنگد،�از�پشت�سر�دارد�به�او�حمله�میکند.�این�مهم�نیست؟�
این�کوچک�است؟�این�قابل�این�نیست�که�روی�این�حرکت�عظیم�کار�بشود،�فکر�بشود،�
تحقیق�بشود،�کار�هنری�بشود،�کار�تحقیقی�انجام�بگیرد؟�اینها�شوخی�است؟�یا�در�
عملیات�بیتالمقدس�دو�سه�لشکر�مجهز�دشمن�ناگهان�احساس�میکنند�در�محاصره�قرار�
گرفتند؛�در�این�صحرای�منطقهی�خوزستان�از�شمال�دارد�به�آنها�حمله�میشود،�از�شرق�
دارد�به�آنها�حمله�میشود،�از�این�طرف�دارد�به�آنها�حمله�میشود.�پس�اهمیت�و�صحت�
طراحیهای�جوانهای�ما،�این�استعدادهای�برجسته،�از�جمله�اینجا�معلوم�شد�که�یک�
لشکر�مجهز،�یک�نیروی�مسلح�از�همه�جهت�مجهز�که�هم�ژنرالهای�کارکشته�و�قدیمی�
و�افسران�برجسته�به�قول�خودشان�داشتند،�هم�از�طرف�دشمنان�ما�در�سطح�جهانی�
به�اینها�کمک�میشد،�به�اینها�دستور�داده�میشد،�روش�یاد�داده�میشد،�حتی�تاکتیک�
به�اینها�تعلیم�داده�میشد؛�این�ارتش�آنچنانی�در�مقابل�طراحیهای�جوانهای�ما�دست�و�
پایشان�بسته�میشد،�کم�میآوردند�و�مغلوب�میشدند؛�این�دلیل�چیست؟�این�دلیل�این�
است�که�کار�در�اینجا�دارای�یکچنین�عظمت�و�اهمیتی�است.�]بنابراین[�این�استعدادها�

بروز�کرد.�این�در�مورد�اشخاص.
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به�مناسبت�]بزرگداشت�شهدای[�مازندران� در�مورد�مناطق�هم�همینجور؛�حاال�من�
این�را�بگویم:�مازندران�انصافا�در�جنگ�امتحان�بسیار�خوبی�داد.�بیش�از�ده�هزار�شهید�
مازندران�دارد�که�حاال�آقایان�رقم�را�گرد�میکنند،�میگویند�ده�هزار،�اما�بیشتر�از�ده�هزار�
است.�معنای�این�تعداد�شهید�چیست؟�چقدر�اینها�رفتند�جبهه؟�چقدر�مکرر�رفتند�و�
برگشتند؟�چقدر�در�آنجا�ماندند�که�در�طول�هشت�سال�بیش�از�ده�هزار�شهید�تقدیم�
کردند؟�حاال�شهدای�نامداری�هستند،�معروفند،�اما�بینامونشانهایشان،�آن�افرادی�که�
در� و� رفتند� این�جمعیت� همراه� بودند،� کردیم� اشاره� که� استعدادهایی� همین� دارای�
البته�فقط�لشکر� جنگ�بودند.�بنده�همان�وقت�هم�لشکر��25کربال�را�دیده�بودم�-�
�25کربال�نبود،�از�جمله�یکی�هم�همان�]لشکر[��30گرگان�بود�و�یگانهای�دیگری�که�
مازندرانیها�داشتند�-�محوْر�لشکر��25کربال�بود؛�ما�از�نزدیک�این�لشکر�را�و�کار�آن�را�
دیده�بودیم،�شنیده�بودیم؛�خب،�اینها�کار�بزرگی�را�در�جنگ�انجام�دادند؛�مردم�مازندران�
واقعا�فداکاری�کردند،�ازخودگذشتگی�کردند،�جوانهایشان�را�با�اخالص�فرستادند،�و�این�
جوانها�رفتند،�ایستادگی�کردند�و�مقاومت�کردند؛�در�عملیاتهای�مختلفی�که�ایشان)5( 

اسم�آوردند،�توانستند�کارهای�برجسته�و�بزرگی�را�انجام�بدهند.

در�غیر�از�مقولهی�دفاع�مقدس�هم�همینجور؛�در�همین�داستان�آمل�که�یک�حرکت�
در� علیه(� تعالی� الل� )رضوان� امام� اینکه� �)6( دادند،� نشان� آمل� مردم� مردمی�عجیبی�
وصیتنامه�از�مردم�آمل�اسم�آوردند،�نشاندهندهی�عظمت�کار�اینها�-�قشرهای�مختلف،�
حتی�زنها�-�است.�دخترک�چهارده�پانزده�ساله�در�همین�داستان�آمل،�میرود�میجنگد�
و�به�شهادت�میرسد.�)7(�البته�سوابق�مردم�مازندران�که�زیاد�است؛�من�بارها�گفتهام،�از�
دورانهای�قدیم�این�منطقهی�طبرستان�و�منطقهی�پشت�این�جبال�سربهفلککشیده�که�
لشکریان�فاتح�خلفا�نمیتوانستند�از�این�جبال�عبور�بکنند،�فراریان�خاندان�پیغمبر،�این�
جوانهایی�که�در�مدینه�و�در�کوفه�و�در�مناطق�عراق�و�حجاز�زیر�فشار�قرار�میگرفتند،�
خودشان،�زنوبچههاشان�فرار�میکردند�و�خودشان�را�میرساندند�به�آن�طرفی�که�نیروهای�
شدند،� مسلمان� که� وقتی� از� مازندران� مردم� لذا� برسند.� نمیتوانستند� روز� آن� مسلح�
اهلبیت� از� پیروی� با� بود� اینها�همراه� اسالم� اول،� از�همان� یعنی� بودند؛� اهلبیت� پیرو�
)علیهمالسالم(.�یک�چنین�کار�بزرگی�]کردند[.�حتی�بعدها�که�عدهای�از�سادات�زیدی�
و�رزمندگان�پیرو�مکتب�زید�میخواستند�در�یمن�کارهایی�را�انجام�بدهند،�از�مازندران�
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کسانی�رفتند�به�آنها�کمک�کردند�و�توانستند�حکومت�علوی�و�حکومت�زیدی�را�در�
آن�قرون�اولیه�در�یمن�بهوجود�بیاورند.�غرض،�افتخارات�مردم�مازندران�یکی�دو�مورد�
نیست.�بعد�هم�در�مورد�سازندگی،�همانطور�که�اشاره�کردند،�)8(�]بازسازی[�سوسنگرد�
را�مازندرانیها�قبول�کردند؛�زودتر�از�همه�هم�این�بازسازی�را�انجام�دادند،�تمام�کردند�
و�تحویل�دادند؛�یعنی�یک�کار�بزرگ�و�برجستهای�را�در�زمینهی�سازندگی�هم�انجام�
دادند.�تا�امروز�هم�بحمدالل�مردم�مازندران�مردم�وفاداری�هستند؛�با�اینکه�در�دوران�
رژیم�طاغوت�دشمنان�اسالم�و�عوامل�دستگاه�طاغوت،�این�همه�علیه�دین�و�تقوا�و�عفاف�
و�معنویت�-�هم�از�لحاظ�اخالقی،�هم�از�لحاظ�رفتاری،�هم�از�لحاظ�عقیدتی�-�در�این�
استان�کار�کرده�بودند،�در�عین�حال�این�مردم�ایمانشان�را�اینجور�حفظ�کردند�و�اینجور�
در�دورانهای�سخت�بروز�دادند.�امیدواریم�انشاءالل�خداوند�متعال�همهی�شماها�را�موفق�
بدارد�و�بتوانید�این�کار�بزرگ�را�و�کارهای�بزرگی�از�این�قبیل�را�به�بهترین�وجهی�پیش�

ببرید.

والسالم�علیکم�و�رحمةالل�و�برکاته
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امام� تاریخ�ساز� ورود� سالروز� و� اسالمی� انقالب� فجر� دهه� الل� ایام� از� روز� نخستین� در�
خمینی)ره(�به�میهن�اسالمی،�حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی،�
یاد� فاتحه،� قرائت� راحل)ره(،�ضمن� امام� مرقد�مطهر� با�حضور�در� امروز)شنبه(� صبح�

بنیانگذار�جمهوری�اسالمی�ایران�را�گرامی�داشتند.

رهبر�انقالب�اسالمی�سپس�با�حضور�بر�مزار�شهدای�هفتم�تیر�و�گلزار�شهدای�بهشت�
زهرا،�برای�ارواح�طیبه�ی�شهدا�علو�درجات�را�مسألت�کردند.

1392/11/12

 حضور رهبر انقالب در مرقد مطهر امام راحل و
گلزار شهدای بهشت زهرا
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�صبح�امروز�)دوشنبه(�در�دیدار�
مسئوالن�و�دست�اندرکاران�اردوهای�راهیان�نور�کشور،�ابتکار�بازدید�از�مناطق�عملیاتی�
دوران�دفاع�مقدس�را�یک�ابتکار�الهی�و�انقالبِی�بسیار�شایسته�در�جهت�شناساندن�اجزاء�
برجسته�ی�حادثه�ی�بزرگ�و�تاریخی�دفاع�مقدس�به�مردم�و�نسل�جوان�کشور�خواندند�
و�تأکید�کردند:�»فراموشی«�و�»تحریف«�دو�آسیب�و�خطر�بزرگی�است�که�در�کمین�
هر�حادثه�بزرگ�تاریخی�قرار�دارد�و�نخبگان،�فرزانگان�و�دست�اندرکاران�عرصه�ی�دفاع�
مقدس،�با�شناساندن�دقیق�این�ذخیره�و�گنجینه�ی�فرهنگی،�اجازه�ندهند�این�حماسه�

دستخوش�فراموشی�و�تحریف�بشود.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�با�اشاره�به�آثار�مکتوب�و�هنری�فراواِن�منتشر�شده�در�حوزه�ی�
دفاع�مقدس،�خاطرنشان�کردند:�دفاع�مقدس�همانند�یک�تابلوی�عظیم�و�بسیار�باشکوهی�
است�که�هرچه�بیننده�به�اصل�حادثه�نزدیک�میشود�و�درباره�اجزاء�و�ترکیب�آن�تعمق�

بیشتری�می�کند�به�ابعاد�جدید�و�شگرف�بیشتری�دست�می�یابد.

ایشان�مبنای�توصیه�ی�امام�راحل�به�عموم�مردم�و�مسئوالن�درخصوص�ضرورت�مطالعه�
نامه�ها�و�وصیت�نامه�های�شهدا�را�همین�واقعیت�دانستند�و�افزودند:�وصیت�نامه�ی�شهدا�
دریچه�ای�برای�فهم�حاالت�معنوی�رزمندگانی�است�که�قادر�به�انجام�کارهای�بزرگ�و�

1392/12/26

دیدار مسئوالن اردوهای راهیان نور با رهبر انقالب
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پیروزی�در�صحنه�هایی�شدند�که�با�معادالت�مادی�و�نظامی�معمول�دنیا�قابل�محاسبه�
نیست.

رهبر�انقالب�اسالمی�در�ادامه�به�تبیین�دو�آسیب�عمده�ی�پیش�روی�حوادث�بزرگ�دنیا�
پرداختند.

»فراموشی«�بدلیل�تکرار�نکردن�جزئیات�حوادث�بزرگ،�اولین�آسیب�مورد�اشاره�ی�رهبر�
انقالب�بود.

ایشان�در�این�بخش�به�مسئله�ی�فلسطین�اشاره�و�خاطرنشان�کردند:�امروز�نظام�سلطه�
تالش�میکند�با�همین�ترفند،�حادثه�ی�کم�نظیِرِ�بیرون�راندن�مردم�بومی�شهرها�و�روستاها�

از�کشور�فلسطین�به�تدریج�کمرنگ�و�فراموش�شود.

این�سالها�به�رغم�همه� انقالب�اسالمی�زنده�ماندن�مسئله�ی�فلسطین�در�طول� رهبر�
امام� خالصانه�ی� فریادهای� و� اسالمی� »انقالب� مرهون� را� استکبار� جبهه� توطئه�های�
خمینی«�دانستند�و�گفتند:�نباید�اجازه�داد�حادثه�ی�عظیم�دفاع�مقدس�نیز�دستخوش�

فراموشی�شود.

ایشان�»تحریف«�و�»تغییر�ماهیت«�را�دومین�آسیبی�دانستند�که�حوادث�بزرگ�در�
معرض�آن�قرار�دارند.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�اصل�حادثه�انقالب�اسالمی�و�دفاع�مقدس�را�نیز�در�معرض�
آسیب�تحریف�دانستند�و�گفتند:�معنی�ندارد�که�برخی�از�آثار�فرهنگی�و�هنری�که�به�
نام�دفاع�مقدس�تولید�می�شود�و�یا�همایش�هایی�که�برگزار�می�گردد�در�تعارض�با�ماهیت�

و�اصل�این�حرکت�عظیم�باشد.

رهبر�انقالب�اسالمی�اردوهای�راهیان�نور�و�بازدید�از�مناطق�عملیاتی�را�یک�سنت�حسنه�
به�منظور�پیشگیری�از�دو�آسیب�»فراموشی«�و�»تحریف«�خواندند�و�افزودند:�باید�از�
برخی�حوادثی�که�گاهی�در�این�اردوها�پیش�می�آید�جلوگیری�کرد�اما�اینگونه�حوادث�

نباید�بهانه�ای�برای�زیر�سؤال�بردن�اصل�این�حرکت�بزرگ�و�مفید�شود.

ایشان�تصریح�کردند:�نکته�اصلی�و�کلیدی�در�اردوهای�راهیان�نور،�ایجاد�زمینه�برای�
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»زیارت�با�معرفت«�است.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�یک�ابزار�فراهم�کردن�زمینه�ی�»زیارت�با�معرفت«�را�تولید�
جزوه�هایی�به�عنوان�شناسنامه�ی�مناطق�جنگی�و�عملیاتهای�دفاع�مقدس�برشمردند�و�
افزودند:�کتابهای�بسیار�خوبی�در�حوزه�دفاع�مقدس�نوشته�شده�که�قابلیت�تبدیل�شدن�
به�فیلمهای�جذاب�را�دارد�و�همچنین�تمام�مناطق�جنگی�و�هر�یک�از�عملیاتهای�دفاع�

مقدس�نیز�میتواند�دستمایه�تولید�آثاری�فاخر�قرار�گیرد.

»ضرورت�فعال�نگه�داشتن�مجموعه�های�مردمی«،�»تداوم�سفرهای�دسته�جمعی«�و�
»انتخاب�راویانی�که�روزهای�حساس�و�سرنوشت�ساز�دفاع�مقدس�را�از�نزدیک�درک�
کرده�اند«،�توصیه�های�دیگر�رهبر�انقالب�به�دست�اندرکاران�برگزاری�اردوهای�راهیان�

بود.

در�ابتدای�این�دیدار�سردار�کارگر�رئیس�ستاد�مرکزی�راهیان�نور،�گزارشی�از�اقدامات�و�
برنامه�های�این�ستاد�بیان�کرد.



101بیانات

بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم�

الحمدلل�رب�العالمین�و�الصالة�والسالم�علی�سیدنا�و�نبینا�ابی�القاسم�المصطفی�محمد�
و�علی�اله�األطیبین�األطهرین�المنتجبین�الهداة�المهدیین�المعصومین�سیما�بقیة�الل�

فی�األرضین.

اگر�از�عوامل�معنوی�و�آنچه�خدای�متعال�وعده�ی�آن�را�به�مؤمنان�و�مجاهدان�راه�حق�
داده�است�هم�صرفِ�نظر�کنیم،�بر�حسب�قوانین�عادی�زندگی�جوامع�بشری،�هر�جامعه�ای�
عزتش،�قدرتش،�آبرو�و�حیثیتش،�هویتش�بستگی�دارد�به�مجاهدت�و�به�تالش.�با�تنبلی�
و�تن�آسایی،�هیچ�ملتی�نمیتواند�مقام�شایسته�ای�را�در�میان�ملتهای�عالم�یا�در�تاریخ�
پیدا�کند.�آنچه�که�ملتها�را،�هم�در�تاریخ�و�هم�در�دوران�خودشان،�در�میان�ملتهای�عالم�
سربلند�میکند،�مجاهدت�است،�تالش�است.�این�تالش،�البته�شکلهای�گوناگونی�دارد؛�
هم�تالش�علمی،�هم�تالش�اقتصادی،�هم�تالش�به�معنای�تعاون�اجتماعی�میان�افراد،�
همه�الزم�است؛�اما�در�رأس�همه�ی�این�تالشها،�آمادگی�برای�جان�فشانی�است�که�یک�
ملت�را�در�میان�ملتها�سرافراز�میکند.�اگر�در�میان�هر�ملتی�کسانی�وجود�نداشته�باشند�
که�آماده�باشند�از�جان�خود،�از�راحت�خود،�در�راه�رسیدن�به�آرمانها�صرفِ�نظر�کنند،�آن�
ملت�به�جایی�نخواهد�رسید.�کاری�که�انقالب�برای�ما�مردم�ایران�انجام�داد،�این�بود�که�

1393/01/06

بیانات در یادمان شهدای شرق کارون
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این�راه�را�در�مقابل�ما�روشن�کرد؛�آحاد�ملت�ما�فهمیدند�و�احساس�کردند�که�باید�در�
راه�آرمانهای�بلند،�مجاهدت�کنند�و�در�مقابل�دشمنان�این�آرمانها�بایستند؛�و�ایستادند.

دفاع�مقدس�ما،�دوران�جنگ�هشت�ساله�ی�پر�ماجرای�این�کشور،�داستان�ایستادگی�
ملت�ایران�و�ایستادگی�جوانان�ما�در�مقابل�خباثتها�و�دشمنیهای�کفر�و�استکبار�جهانی�
است.�درست�است،�در�مقابل�ما�به�ظاهر�یک�رژیم�بعثی�بود�-�صدام�بود�-�و�او�هم�
عنصری�بود�به�قدر�کافی�خبیث،�به�قدر�کافی�ضد�بشریت�و�ضد�انسانیت،�اما�فقط�او�نبود؛�
آن�چیزی�که�موجب�شد�این�جنگ،�هشت�سال�ادامه�پیدا�کند،�عوامل�پشت�پرده�ی�
استکبار�جهانی�بودند�که�او�را�تشویق�میکردند،�به�او�وعده�میدادند،�امکانات�میدادند.�
آن�وقتی�که�در�این�سرزمین�های�خوزستان�-�که�شما�حاال�بخشی�از�آنها�را�مشاهده�
کردید�-�دشمنان�ما�مجبور�به�عقب�نشینی�شدند،�یک�دولت�اروپایی�به�آنها�وسیله�ای�
داد�که�بتوانند�در�دریا،�خباثت�و�شیطنت�و�شرارت�خودشان�را�ادامه�بدهند؛�موشکی�به�
آنها�دادند.�نمیگذاشتند�عملیاتی�که�در�منطقه�انجام�میگیرد،�سرنوشت�جنگ�را�به�انتها�
برساند؛�تشویقش�میکردند.�یعنی�دست�استکبار�جهانی،�دست�همین�دولتهای�اروپایی�
و�دولت�آمریکا،�پشت�رژیم�خبیث�معاند�بعثی�قرار�داشت�و�او�را�به�ادامه�ی�کار�تشویق�
میکرد.�نمیخواستند�بگذارند�جمهوری�اسالمی�از�این�حادثه�ی�بزرگ،�پیروز�و�سربلند�

بیرون�بیاید؛�میگفتند�صریحاً.

بعد�از�آنکه�در�همین�عملیاتی�که�در�این�منطقه�اتفاق�افتاد�-�منطقه�ی�دارخوین؛�اینجا�
منطقه�ی�درگیری�بسیار�تعیین�کننده�ی�عملیات�ثامن�االئمه�بود�-�که�سپاه�پاسداران�و�
ارتش�جمهوری�اسالمی�ایران�با�همکاری�یکدیگر،�برای�دستور�امام�برنامه�ریزی�کردند،�
طراحی�کردند،�در�همین�منطقه�توانستند�دشمن�را�عقب�بنشانند�و�آن�روحیه�ای�را�که�
دشمن�به�خاطر�پشتیبانیهای�فرنگیها�و�خارجیها�و�اروپاییها�به�دست�آورد،�در�هم�بکوبند�
و�بشکنند�و�محاصره�ی�آبادان�را�از�بین�ببرند؛�بعد�از�این�عملیات،�عملیات�طریق�القدس؛�
بعد�از�این�عملیات،�عملیات�فتح�المبین؛�بعد�عملیات�الیبیت�المقدس؛�این�عملیات�های�
پشت�سر�هم�که�رزمندگان�عزیز�ما،�جوانان�فداکار�ما�در�قالب�ارتش،�در�قالب�سپاه،�در�
قالب�بسیج�و�نیروهای�مردمی،�در�قالب�مجموعه�های�عشایری،�حتی�در�قالب�شهربانی�
و�ژاندارمری�و�کمیته�های�آن�روز،�میآمدند�در�این�میدان�جنگ�و�این�فداکاریها�را�انجام�
میدادند؛�این�عملیات�میتوانست�جنگ�را�به�خاتمه�برساند�و�پایان�بدهد؛�اما�جبهه�ی�
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�- آمریکا� دولت� و� اروپایی� دولتهای� و� اروپاییها� همین� یعنی� �- اسالمی� نظام� دشمن�
نمیگذاشتند؛�طرف�مقابل�را�تشویق�میکردند،�امکانات�جدیدی�به�او�میدادند،�او�را�به�
برنده�شدن�در�این�جنگ�امیدوار�میکردند؛�لذا�جنگ�هشت�سال�طول�کشید.�هشت�
سال�جنگ،�شوخی�نیست؛�جنگهای�بزرگ�و�معروف�دنیا�در�دورانهای�نزدیک�به�ما،�
چهار�سال�و�پنج�سال�و�شش�سال�و�این�جورها�طول�کشیده؛�هشت�سال�جنگ،�آن�هم�
در�این�منطقه�ی�وسیع،�از�شمال�تا�جنوب�-�از�منطقه�ی�شمال�غربی�کشور�تا�این�
انتهای�جنوب�-�این�درگیریها�وجود�داشت.�قصدشان�این�بود�که�کاری�کنند�که�نظام�
اسالمی�احساس�کند�که�قادر�بر�مقابله�ی�با�این�دشمنان�نیست؛�میخواستند�کاری�کنند�
که�جمهوری�اسالمی�را�به�عنوان�یک�مجموعه�ی�ضعیف�و�ناتوان�معرفی�کنند.�خدای�
متعال�دست�قدرت�خود�را�نشان�داد�و�دهان�دشمنان�جمهوری�اسالمی�و�دشمنان�
پرچم�برافراشته�ی�اسالم�را�با�مشت�پوالدین�سنت�الهی�ُخرد�کرد�و�بینی�آنها�را�به�خاک�
مالید�و�نشان�داد�که�نظام�اسالمی،�چون�متکی�به�ایمانهای�مردم�و�به�عواطف�مردم�
است،�در�مقابل�همه�ی�قدرتهای�مادی�جهان،�هم�میتواند�از�خود�دفاع�کند،�هم�میتواند�
طرف�مقابل�را�وادار�به�اعتراف�به�عجز�کند.�به�عجز�خودشان�اعتراف�کردند؛�قبول�کردند�
که�در�مقابل�مشت�قاطع�گروندگان�به�اسالم�و�مؤمنان�به�وعده�های�الهی،�نمیتوانند�
ایستادگی�کنند؛�تبلیغاتشان�خنثی�شد.�سعی�میکردند�به�ما�مردم�ایران�-�ما�مؤمنین�به�
آیات�کریمه�ی�الهی�-�بباورانند�که�شما�نمیتوانید�در�مقابل�قدرتهای�مادی�دنیا�بایستید؛�
میخواستند�این�را�به�ما�بباورانند.�و�به�شما�برادران�عزیز�و�به�همه�ی�ملت�ایران�عرض�
کنم:�شکست�یک�ملت�آن�وقتی�اتفاق�میافتد�که�معتقد�بشود�که�نمیتواند�کاری�انجام�
بدهد؛�این�اوِل�شکست�هر�ملتی�است.�آنها�خواستند�این�احساس�را�در�دوران�جنگ�
تحمیلی�در�دل�ایرانیان�به�وجود�بیاورند،�اما�قضیه�به�عکس�شد.�جنگ�تحمیلی�-�یعنی�
دفاع�مقدس�ملت�ایران�-�نشان�داد�که�یک�ملت�در�سایه�ی�اتحاد،�در�سایه�ی�ایمان�
به�خدا،�در�سایه�ی�ُحسن�ظن�به�خدای�متعال�و�اعتقاد�به�صدق�وعده�ی�الهی،�میتواند�
از�همه�ی�گذرگاه�های�دشوار�عبور�کند�و�میتواند�در�مقابل�دشمنان�بایستد�و�میتواند�
دشمن�را�وادار�به�هزیمت�و�عقب�نشینی�کند؛�جنگ�تحمیلی�این�را�به�همه�ی�ما�نشان�

داد.

من�به�شما�عرض�میکنم،�نگذارید�یاد�دوران�دفاع�مقدس�از�یادها�برود.�آمدن�به�این�
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مناطق�جنگی�-�چه�در�تعطیالت�نوروزی�و�چه�در�دوره�ی�سال؛�که�بحمدالل�حاال�
در�دوره�ی�سال�هم�کسانی�از�سرتاسر�کشور�به�این�مناطق�مسافرت�میکنند�و�این�
کار� است،� درستی� کار� است،� پسندیده�ای� کار� بسیار� �- میکنند� زیارت� را� سرزمین�ها�
عاقالنه�ای�است�که�ملت�ایران�میکند؛�خاطره�ی�این�سرزمین�ها�را�زنده�نگه�دارید.�این�
سرزمین�ها،�این�بیابانها،�این�رود�کارون،�این�جاده�ی�اهواز�-�آبادان�یا�اهواز�-�خرمشهر،�این�
مناطق�گوناگون�که�با�اسمهای�مختلفی�امروز�خودشان�را�به�شما�معرفی�میکنند،�اینها�
شاهد�برترین�فداکاریها�و�مجاهدتها�و�ازخودگذشتگیها�بوده�اند.�بنده�فراموش�نمیکنم�
در�آن�ماه�های�اول�جنگ�-�در�آن�ماه�های�محنت،�نبودن�نیرو،�نبودن�امکانات،�نبودن�
انسجام�و�سازماندهی،�در�آن�سختی�همه�جانبه�ی�مادی�-�جوانهای� نبودن� آموزش،�
ما�با�روحیه�های�خوب،�از�همین�اهواز�میآمدند�به�مناطق�مختلف؛�از�جمله�همین�جا،�
منطقه�ی�دارخوین.�یک�مشت�از�جوانهای�مؤمن�و�حزب�اللهی�که�من�اشخاصشان�را�هم�
بعضاً�میشناسم،�آمدند�در�همین�روستای�محمدیه�که�نزدیک�است،�سنگرهای�انفرادی�
میکندند؛�در�تاریکی�شب�از�این�سنگرهای�انفرادی�میآمدند�بیرون�و�صد�متر�دویست�
متر�جلوتر�میرفتند،�باز�آنجا�سنگر�میکندند؛�تمام�روز�را�زیر�این�آفتاب�داغ�خوزستان�
در�سنگرها�میماندند،�سختیها�را�تحمل�میکردند،�خود�را�به�دشمن�نزدیک�میکردند؛�
تا�وقتی�که�نوبت�عملیات�رسید�که�در�مهر�ماه�سال�بعد�از�حمله�-�در�آخر�شهریور�
�59حمله�ی�دشمن�شروع�شد،�در�مهر��60-�در�این�منطقه�ی�دارخوین�و�همه�ی�این�
مناطق�اطراف،�با�نیروهای�رزمنده�ی�ارتش�و�سپاه�و�بسیج�و�غیره،�توانستند�پاداش�آن�
مجاهدتها�را�بگیرند�و�به�ملت�ایران�هدیه�کنند؛�اینها�یادهای�ارزشمندی�است،�نباید�

بگذارید�این�یادها�فراموش�بشود.

در�هر�کدام�از�این�مناطق،�قضایایی�اتفاق�افتاده�است�که�یکی�از�این�قضایا�در�میان�
هر�کشوری�و�هر�ملتی�اتفاق�بیفتد،�کافی�است�برای�اینکه�در�تاریخ،�آن�ملت�را�سر�
بلند�کند.�همین�مسائلی�که�در�عملیات�بیت�المقدس�اتفاق�افتاد،�یا�آنچه�در�عملیات�
فتح�المبین�اتفاق�افتاد،�یا�آنچه�بعد�از�اینها�در�عملیات�خیبر�اتفاق�افتاد،�ذره�ذره�ی�
این�عملیات�و�شخصیت�هایی�که�این�فداکاریها�از�آنها�سر�زد�و�حوادث�را�ساختند،�
میتواند�مجموعه�ای�از�افتخارات�بزرگ�و�ماندگار�و�فراموش�نشدنی�را�برای�ملت�ایران�
رقم�بزند.�دشمنها�میخواهند�ما�یادمان�برود؛�میخواهند�قضیه�ی�دفاع�مقدس�از�یادمان�
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برود،�فداکاریها�از�یادمان�برود،�شخصیت�هایی�را�که�در�این�فداکاریها�نقش�آفریدند�یا�
نشناسیم�یا�از�یاد�ببریم،�این�جور�میخواهند.�بعضی�میخواهند�آن�دوران�را�تخطئه�کنند،�
آن�آدمها�را�تخطئه�کنند،�آن�جهت�گیری�را�و�آن�مسیر�را�که�امام�بزرگوار�و�حکیم�و�
بنده�ی�بصیر�الهی�آن�مسیر�را�معین�کرده�بود�تخطئه�کنند؛�برای�اینکه�میدانند�که�هر�
ذره�ای�و�هر�نقطه�ای�از�این�حوادث،�برای�ملت�ایران�فراموش�نشدنی�است�و�تأثیرات�

بزرِگ�سازنده�ای�دارد.

بنده�باز�هم�به�ملت�ایران�عرض�میکنم�این�حرکت�راهیان�نور�را�مغتنم�بشمرید؛�از�شما�
برادران�و�خواهران�عزیزی�که�از�راه�های�دور�به�این�نقطه�آمدید�و�بخشی�از�مجموعه�ی�
عظیم�حرکت�راهیان�نور�را�تشکیل�دادید�هم�تقدیر�و�تشکر�میکنم�و�امیدوارم�ان�شاءالل�
همه�ی�شما�مأجور�باشید�و�همه�ی�شما�ان�شاءالل�با�دست�پُر�و�همراه�با�تجربه�آموزی�و�
بصیرت�و�همراه�با�انوار�معنوی�الهی�ان�شاءالل�از�این�منطقه�جدا�بشوید.�خداوند�متعال�
همه�ی�شما�را�محفوظ�بدارد.�پروردگارا!�به�محمد�و�آل�محمد�ارواح�طیبه�ی�شهدای�
عزیز�جنگ�تحمیلی�را�با�اولیائت�محشور�بفرما.�پروردگارا!�یاد�این�عزیزان�و�فداکاران�را�
در�خاطره�های�ما�و�در�متن�تاریخ�ما�ماندگار�بدار.�پروردگارا!�ما�را�در�مقابل�دشمنان،�در�
مقابل�دشمنیها،�در�مقابل�خباثتها،�با�همان�روحیه�ای�که�مطلوب�و�مرضی�پیغمبر�اکرم�
و�ائمه�ی�هدی�است�تا�آخر�نگه�بدار.�پروردگارا!�ملت�ایران�را�بر�دشمنانش�پیروز�کن؛�

روح�مطهر�امام�بزرگوار�را�با�اولیائش�محشور�کن.

و�السالم�علیکم�و�رحمةالل�و�برکاته�
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم�)1(

مسئله�ى�بازار�و�اصناف،�و�ورود�در�میدان�مبارزه�از�سوى�این�جمع�و�این�قشر،�یکی�از�
مسائل�مهّم�تاریخ�انقالب�ما�است.�

بنده�تصدیق�میکنم�و�از�نزدیک�شاهد�بودم�که�جزو�اّولین�گروه�ها�و�شاید�بشود�گفت�
اّولین�گروهی�که�به�نداى�امام�در�نهضت�پاسخ�دادند،�بازاریان�متدیّن�بودند�-�در�سراسر�
کشور�به�نحوى�لکن�عمدتاً�در�تهران�و�بعضی�شهرهاى�بزرگ�-�و�فضاى�کشور�را�در�سال�
�41گرم�کردند؛�و�همچنین�در�طول�این�سالهاى�متمادى�همین�جور�بوده.�حاال�شما�از�
کسانی�از�برجستگان�اصناف�اسم�آوردید،)2(�ولیکن�تعداد�اشخاص�نام�آور�و�برجسته،�
خیلی�بیش�از�اینها�است�و�بسیارى�از�اینها�شناخته�شده�نیستند؛�این�کنگره�اى�که�شما�
دارید�یقیناً�کمک�خواهد�کرد�به�اینکه�نام�این�آبرومنداِن�نظام�اسالمی�و�انقالب�اسالمی�

زنده�بشود�و�احیا�بشود؛�بسیار�کار�بجا�و�بموردى�است.�

در�اصناف�هم�بعضی�از�کسانی�که�مشغول�کار�بودند،�کار�خودشان�را�در�خدمت�انقالب،�
و�در�خدمت�جنگ�قرار�دادند�که�اینها�را�ما�از�نزدیک�دیدیم؛�بعضی�خودشان�رفتند�
جبهه؛�بعضی�کارشان�را�بردند�جبهه؛�بعضی�تَمویل)3(�کردند�جبهه�ها�را�و�کمکهاى�
مالی�کردند؛�کارهاى�بسیار�باارزشی�انجام�گرفته�و�انصافاً�حّق�و�سهم�آنها�و�نصیب�آنها�
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 بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزارى کنگره ى مّلی
ده هزار شهید اصناف و بازار
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هم�این�است�که�حتماً�یک�یادبود�بزرگی،�کنگره�ى�خوبی�انجام�بگیرد،�که�حاال�بحمدالل�
شما�در�صدد�این�هستید.�و�ان�شاءالل�خداوند�کمک�کند�به�شما�که�بتوانید�این�کار�را�
با�محتواهاى�خوب�-�همین�طور�که�اشاره�کردند�-�)4(�انجام�بدهید؛�...�ان�شاءالل�موّفق�

و�مؤیّد�باشید.
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�در�دیدار�اخیر�با�دست�اندرکاران�برگزاری�یادواره�های�شهدا�تاکید�
کردند�»روزبه�روز�باید�یاد�شهدا�و�تکرار�نام�شهدا�و�نکته�یابی�و�نکته�سنجی�زندگی�شهدا�
KHAMENEI.در�جامعه�ی�ما�رواج�پیدا�کند.«�به�همین�مناسبت�پایگاه�اطالع�رسانی�
�IRمتن�کامل�بیانات�رهبر�انقالب�اسالمی�در�دیدار�عوامل�فیلم�سینمایی�شیار��143را�

که�در�تاریخ��26خردادماه��1393برگزار�شده�بود،�منتشر�می�کند.

بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم��)1(

به�عنوان� اّما� نداریم،� از�سینما�سررشته� ما� بود.� فیلم�خوبی� بسیار� دیدم؛� را� فیلم� من�
از� از�لحاظ�داستان،�که�یکی� انسان�پیدا�میکند؛�هم� باالخره�یک�داورى�اى� مستمع،�
کمبودهاى�اساسِی�فیلمهاى�ما�نداشتِن�داستان�خوب�و�پر�کشش�است،�این�فیلم�یک�
داستان�خوب�و�جّذاب�]داشت[�و�داراى�پیچ�داستانی�-�که�خیلی�هم�قشنگ�این�پیچ،�
در�فیلم�باز�شد�-�بود؛�هم�از�لحاظ�کارگردانی،�این�خانم�آبیار�-�که�البد�اینجا�تشریف�
دارند�-)2(�خیلی�خیلی�خوب�فیلم�را�کارگردانی�کرده�بودند؛�هم�از�لحاظ�بازِى�قهرمان�
اصلی،�خانم�زارعی�-�که�نمیدانم�ایشان�اینجا�تشریف�دارند�یا�نه�-)3(�واقعاً�سنگ�تمام�
گذاشته�بودند�و�خیلی�خوب�بود؛�از�لحاظ�محتوا�و�مضمون�هم�این�فیلم�کاماًل�فیلم�
ارزشی�بود.�من�تعّجب�میکنم�چطور�ممکن�است�کسی�تصّور�کند�که�فیلم�»شیار�143« 
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بیانات در دیدار عوامل تولید فیلم سینمایی »شیار 143«
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ضّد�ارزش�یا�ضّد�دفاع�مقّدس�است؛�من�نمیفهمم�از�کجاى�فیلم،�این�در�می�آید.�)4( 
بله،�آن�مادر�به�این�در�و�آن�در�میزند�براى�اینکه�یک�نشان�یا�اثرى�از�پسرش�پیدا�کند؛�
این�روشن�است،�این�چیز�کاماًل�طبیعی�اى�است؛�اتفاقاً�اهمیت�ماجراى�دفاع�مقّدس�در�
همین�است؛�مادر،�با�این�هویّت،�با�این�تشّخص،�با�این�احساس�غیر�قابل�توصیف�-�که�
واقعاً�احساس�مادر�نسبت�به�فرزند�اصاًل�قابل�توصیف�نیست�و�ماها�که�نمیتوانیم�مادر�
باشیم،�اصاًل�درک�نمیکنیم�عظمت�این�احساس�را�-�با�یک�چنین�احساسی�این�مادر،�
هم�تحّمل�میکند�هجرت�فرزند�خودش�را�به�سوى�جبهه�هاى�جنگ،�هم�تحّمل�میکند�
شهادت�او�را،�هم�افتخار�میکند.�ما�در�طول�این�هشت�سال�دفاع�مقّدس�و�بعد�از�آن،�
از�مادران،�ِگله�نشنفتیم�بلکه�به�عکس،�مادرها�را�حماسی�تر�از�بسیارى�از�پدرها�یافتیم.�
من�این�توفیق�را�داشته�ام�که�با�بعضی�از�خانواده�هاى�شهدا�روى�فرششان،�زیر�سقفشان،�
بنشینم�و�صمیمانه�با�آنهاحرف�بزنم؛�تا�االن�ندیده�ام�-�هیچ�یادم�نمی�آید،�حّتی�یک�
مورد�هم�در�بین�شاید�هزاران�مورد�-�که�مادرى�از�شهادت�فرزندش�ِگله�کرده�باشد؛�
نه،�به�عکس،�مادرها�افتخار�میکنند،�اظهار�سربلندى�میکنند،�اظهار�سرافرازى�میکنند؛�
این�خیلی�مهم�است.�این�مادر�با�این�احساسات�مادرانه�که�براى�فرزندش�یک�چنین�
فداکارى�اى�دارد�و�حاضر�نمیشود�که�آن�بّچه�مثاًل�در�محّل�کارش�گرسنه�بماند�یا�مانند�
اینها،�در�عین�حال�شهادت�او�را�تحّمل�میکند،�هجرت�او�راتحّمل�میکند،�فراق�او�را�
تحّمل�میکند�و�هیچ�ِگله�اى�نمیکند،�هیچ�شکایتی�نمیکند؛�اینها�خیلی�به�نظر�من�نکات�
مهّمی�است.�و�در�آنجا�خیلی�خوب�بازیگرى�انجام�گرفته،�خیلی�خوب�کارگردانی�انجام�

گرفته،�صحنه�ها�خیلی�خوب�انتخاب�شده؛�بسیار�فیلم�خوبی�بود.

بله،�بنده�هم�مثل�شما�آقایان�معتقدم�که�از�ظرفّیت�دفاع�مقّدس�در�سینماى�کشور�
ما�استفاده�نشده؛�خود�سینماى�ما�انصافاً�یک�ظرفّیت�باالیی�دارد،�یعنی�کسانی�که�
اهل�این�فّنند�و�بلدند�و�مّطلعند�و�واردند�و�قضاوتشان�میتواند�مرجع�فهم�انسان�قرار�
بگیرد،�معتقدند�که�سینماى�ایران�از�لحاظ�ظرفّیت�کارگردانی�و�گریم�و�بازیگرى�و�
این�ظرفّیت� است.� این�درست� و� است؛� دنیا� برجسته�ى� اینها،�جزو�سینماهاى� مانند�
عظیم�بایستی�با�ظرفّیت�بسیار�عظیم�دفاع�مقّدس�التقاء)5(�پیدا�کند؛�این�اتّفاق�هنوز�
درست�نیفتاده.�بله،�مواردى�از�این�قبیل�ما�در�طول�این�سالها�داریم،�لکن�نسبت�به�
آنچه�میتوانسته�وجود�داشته�باشد،�خیلی�کم�است.�عّده�اى�-�که�من�نمیدانم�چه�جور�



بیانات 110

میشود�انگیزه�هاى�اینها�را�آدم�تحلیل�کند�-�با�ورود�سینما�به�مسائل�مربوط�به�دفاع�
مقّدس،�علناً�مخالفت�میکنند!�من�نمیدانم�چه�فکر�میکنند؛�به�اسم�اینکه�جنگ�است،�
به�اسم�اینکه�خشونت�است!�صد�سال�از�شروع�جنگ�جهانی�میگذرد�-�امسال�صدمین�
سال�است�-)6(�هنوز�در�آمریکا�و�در�خیلی�جاهاى�دیگر�دارند�فیلم�میسازند�]آن�هم[�
در�چه�گستره�ى�وسیعی!�حّتی�آن�طور�که�به�من�گزارش�کردند،�دانش�آموزها�و�بّچه�هاى�
دبیرستانی�را�وارد�این�میدان�فیلمسازى�میکنند�و�از�آنها�میخواهند�و�به�آنها�امکانات�
میدهند�براى�اینکه�بسازند؛�]چون[�معتقدند�که�این�میتواند�نسل�جدید�را�با�انگیزه�هاى�
سالم�دولت�مردان�شان�آشنا�کند.�ما�یک�چنین�افتخار�بزرگی�داریم:�همه�ى�دنیا�با�ما�
مقابله�کردند،�همه�در�یک�جبهه�قرار�گرفتند�-�اینکه�دیگر�خالف�واقع�نیست،�اینکه�
جلوى�چشم�همه�ى�ما�بوده�است�-�همه�ى�دنیا�در�مقابل�ما�صف�کشیدند،�همه�ى�
قدرتهاى�نظامی�به�نحوى�در�جبهه�ى�مقابل�نظام�جمهورى�اسالمی�در�جنگ�تحمیلی،�
در�هشت�سال،�ایستادند؛�و�جمهورى�اسالمی�فائق�آمد،�پیروز�شد؛�این�خیلی�چیز�بزرگی�
است،�این�خیلی�چیز�عظیمی�است،�این�خیلی�پدیده�ى�مهّمی�است�در�تاریخ�یک�ملّت.�
و�این�مجموعه�کارى�که�در�دفاع�مقّدس�شد،�یک�مجموعه�ى�درهم�تنیده�ى�مرّکِب�
بازارى،� روستایی،� مادرها،�جوانها،�شهرى،� پدرها،� مردها،� زنها،� بود؛� غریبی� و� عجیب�
دانشجو،�دانش�آموز،�مساجد،�حسینّیه�ها،�همه�و�همه�به�نحوى�وارد�این�قضّیه�شدند؛�
هرکدام�از�اینها�یک�موضوع�است�و�این�موضوعات�میتواند�وارد�بخشهاى�هنرِى�کشور�
ما�بشود،�وارد�سینماى�ما�بشود،�که�حاال�شما�-�تهّیه�کننده�و�کارگردان�محترمتان�-�از�
نگاه�یک�مادر�نگاه�کردید،�و�شد.�این�بسیار�چیز�جالبی�بود�و�خوب�از�آب�در�آمد.�حاال�
بروید�در�مسجد�و�فّعالّیتهایی�را�که�در�یک�مسجد�از�سوى�مردم�انجام�گرفته�است،�با�آن�
نگاه�هنرمندانه�تبیین�کنید،�یک�قّصه�در�بیاورید�و�روشن�کنید؛�بروید�در�یک�دبیرستان،�
بّچه�هایی�که�گاهی�معلّمشان�آنها�را�تشویق�میکرد�که�بروند،�گاهی�مجموعه�ى�معلّم�
و�مدیر�مخالفت�میکردند�که�اینها�بروند�جبهه،�و�اینها�با�شوق�فراوان�میرفتند�جبهه�و�
فداکارى�میکردند؛�بروید�داخل�مجموعه�هایی�که�جنگ�را�پشتیبانی�میکردند،�برایشان�
از�مال�خودشان،�از�امکانات�ضعیف�خودشان�استفاده�میکردند؛�بروید�سراغ�آن�کسانی�
ماجراى� جنازه�ى�شهدا� تشییع� مسئله�ى� این� میکردند،� تشییع� را� جنازه�ى�شهدا� که�
عظیمی�است�که�وقتی�شهیدى�یا�شهیدانی�وارد�شهرى�میشدند،�چه�اتّفاق�بزرگی�آنجا�
می�افتاد؛�اینها�همه�موضوعاتی�است�که�میتواند�موضوِع�محورى�و�مرکزى�براى�سینماى�
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ما�قرار�بگیرد،�]اّما[�این�کارها�اتّفاق�نیفتاده�است.�بله،�ایشان)7(�درست�میگویند�که�
ما�احتیاج�نداریم�به�اسطوره�سازى.�دیگران�مجبورند�اسطوره�سازى�کنند؛�یا�یک�مورد�
خاّصی�را�پیداکنند،�صدسال،�دویست�سال،�پانصدسال�درباره�ى�آن�حرف�بزنند!�مثاًل�یک�
زنی�-�فرض�کنید�-�یک�جایی�در�دنیا�یک�فداکارى�اى�کرده،�اسمش�را�به�عنوان�یک�ناِم�
آشناى�براى�همه�ى�بشریّت�تبدیل�کنند.�ما�صدها�و�هزارها�از�این�قبیل�زن،�از�این�قبیل�
مرد،�از�این�قبیل�جوان،�از�این�قبیل�قهرمان،�در�داخل�کشورمان�داشتیم�و�همین�دفاع�
مقّدس�یک�عرصه�اى�بود�که�اینها�بُروز�کرد،�ظهور�کرد.�نگذاریم�این�تاریخ�از�بین�برود.

تاریخ� �- می�آید� خوشم� اینها� کار� از� من� �- ُکره�اى�ها� حضرات� این� که� می�بینید� شما�
ندارند؛�لذا�میگویند�»افسانه�ى�جومونگ«،�افسانه�ى�فالن.�یعنی�از�اّول�حساب�را�تسویه�
میکنند؛�]میگویند[�افسانه�است،�واقعّیت�نیست.�یک�چیزى�در�می�آورند،�یک�تاریخ�براى�
گذشته�ى�خودشان�درست�میکنند،�که�وقتی�یک�جوان�ُکره�اى�به�این�فداکارى�ها�و�به�
این�شجاعتها�و�به�این�کارهاى�عجیب�غریِب�سینمایی�نگاه�میکند،�خب�احساس�هیجان�
میکند،�احساس�هویّت�میکند،�احساس�افتخار�میکند.�ما�اینها�را�در�واقعّیت�زندگی�
خودمان�داریم،�اتّفاق�افتاده،�پیش�آمده؛�چرا�از�اینها�استفاده�نمیکنیم؟�به�نظر�من�یک�
قصور�بزرگی�-�نمیگوییم�تقصیر؛�الاقل�قصور�بزرگی�-�اتّفاق�افتاده�است،�باید�جبران�
بشود.�به�نظر�من�ما�پنجاه�سال�دیگر�هم�بایستی�درباره�ى�دفاع�مقّدس�بنویسیم،�بگوییم،�
توصیف�کنیم،�تشریح�کنیم،�انواع�و�اقسام�هنرها�را�به�خدمت�بگیریم،�براى�اینکه�این�

حادثه�ى�عظیم�را�تبیین�کنیم.

به�هرحال�من�از�تهّیه�کننده�ها)8(،�از�کارگردان،�از�بازیگرها،�از�عوامل�تولید�و�همه�ى�
کسانی�که�هستند،�تشّکر�میکنم.�فیلم�خوبی�بود؛�ما�هم�لّذت�بردیم،�نشستیم�تماشا�
کردیم،�مثل�بقّیه�ى�مردم�متأثّر�شدیم،�و�ان�شاءالل�که�مردم�هم�از�آن�حّداکثر�استفاده�

را�بکنند.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�
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دیدار� در� )شنبه(� امروز� اسالمی�صبح� انقالب� معظم� رهبر� خامنه�ای� آیت�الل� حضرت�
جانبازان� و� خانواده�های�شهیدان� از� و�جمعی� تیر� هفتم� معظم�شهیدان� خانواده�های�
شهر�تهران،�با�تأکید�بر�نیاز�جامعه�و�کشور�به�درک�و�پیگیری�پیام�شهیدان،�ادامه�
وفاداری�ملت�به�راه�نورانی�و�پرطراوت�شهیدان�را�زمینه�ساز�استمرار�شکست�توطئه�های�
سلطه�گران�خواندند�و�با�اشاره�به�حوادث�منطقه�از�جمله�عراق�افزودند:�آنچه�در�عراق�
می�گذرد،�جنگ�»تروریسم�و�دلبستگان�به�غرب«�با�»مخالفان�تروریسم�و�طرفداران�

استقالل�ملتها«�است.

رهبر�انقالب�اسالمی،�در�آغاز�سخنانشان�با�اشاره�به�در�پیش�بودن�ماه�مبارک�رمضان،�
این�ماه�عظیم�را�ماه�»توجه�مخلصانه،�با�صفا�و�با�شور�و�حال«�به�درگاه�پروردگار�کریم�
خواندند�و�آحاد�مردم�را�به�مغتنم�شمردن�این�ماه�و�طلب�توفیق�و�رحمت�و�مغفرت�

الهی�توصیه�کردند.

ایشان،��7تیر��1360را�روزی�تاریخی�و�فراموش�نشدنی�برشمردند�و�خاطرنشان�کردند:�
و� اهدافشان� آنها،�شناخت� پیام� ما�محتاج�شنیدن� بلکه� ندارند� ما� به� نیازی� شهیدان�

پیگیری�راه�سعادت�بخش�آنان�هستیم.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�با�استناد�به�آیات�قرآن�مجید،�دوری�از�خوف�و�حزن�و�اندوه�

1393/04/07

 دیدار خانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی
 از خانواده های شهدای تهران با رهبر انقالب
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را�پیام�بشارت�بخش�شهیدان�برای�جامعه�اسالمی�خواندند�و�افزودند�باید�با�درک�این�
پیام،�راه�نورانی�تحقق�اهداف�انقالب�را�با�شور�و�طراوت�بیشتر�ادامه�دهیم.

ایشان�با�تجلیل�از�»همراهی�و�صبر�و�سرافرازی«�خانواده�های�معظم�شهیدان�و�جانبازان،�
حادثه�هفتم�تیر�و�به�شهادت�رسیدن�دهها�نفر�از�اصحاب�امام�و�انقالب�و�در�رأس�آنان�
یک�شخصیت�بزرگ�فکری،�علمی،�سیاسی�یعنی�آیت�الل�بهشتی�را،�پدیده�ای�برای�

مطالعه�و�سنجش�رفتار�ملت�ایران�و�دشمنان�این�ملت�خواندند.

روایتی تصویری از دیدار یک جانباز با حضرت آیت اهلل خامنه ای

رهبر�انقالب�در�همین�زمینه�افزودند:�مطالعه�و�تأمل�در�جنایت�عظیم�هفتم�تیر�نشان�
می�دهد�دستگاه�ظلم�جهانی�که�در�مقابل�»منطق�جمهوری�اسالمی�و�تفکر�و�فرهنگ�
ملت�ایران«،�احساس�ضعف�و�شکست�می�کرد�عالوه�بر�عوامل�این�جنایت�وحشیانه،�
عوامل�ترور�حدود��17هزار�نفر�از�مسئوالن�و�مردم�این�سرزمین�را�نیز�مورد�حمایت�

قرار�داد.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای،�هفتم�تیر�را�عرصه�رسوایی�کامل�مدعیان�حقوق�بشر�خواندند�
و�افزودند:�مسببان�آن�جنایت�و�عوامل�ترور�هزاران�ایرانی،�از�آن�زمان�در�آغوش�غربی�ها�
قرار�دارند�و�هم�اکنون�نیز�در�پارلمان�ها�و�مراکز�دولتی�امریکا�و�غرب�مورد�استقبال�

قرار�می�گیرند.

بشر،� حقوق� از� طرفداری� غربی� مدعیان� حالیکه� در� کردند:� خاطرنشان� انقالب� رهبر�
عوامل�ترورهای�خونین�ملت�ایران�را�در�آغوش�می�گیرند،�جمهوری�اسالمی�ایران�که�
خود�قربانی�تروریسم�و�نقض�حقوق�بشر�است�به�اینگونه�اقدامات�متهم�می�شود�و�این�

واقعیات،�مالک�خوبی�است�برای�سنجش�ادعاهای�غربی�ها.

بمباران�شیمیایی�مردم�سردشت�در� به� اشاره� با� حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�همچنین�
هشتم�تیر��1366به�دست�رژیم�بعثی�صدام�افزودند:�امریکا�و�اروپا،�با�وجود�بمباران�های�
شیمیایی�مردم�سردشت�و�مردم�حلبچه؛�سال�ها�رژیم�بعث�را�مورد�تأیید�و�حمایت�قرار�
می�دادند�و�تا�وقتی�امکان�استفاده�از�صدام�فراهم�بود،�هیچ�اعتراضی�به�او�نمی�کردند،�

که�این�نیز�مالک�دیگری�برای�روشن�شدن�حقیقت�ادعاهای�غربی�هاست.
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رهبر�انقالب�اسالمی�با�تجلیل�از�ایستادگی�ملت�ایران�در�مقابل�دشمنان�افزودند:�این�
ملت�با�پایداری�و�تحمل�هزینه،�منطق�خود�را�در�رویارویی�با�دشمنان�پیروز�کرده�است�
به�گونه�ای�که�هر�انسان�منصفی،�امروز،�جمهوری�اسالمی�و�ملت�ایران�را�مظلوم�اما�
»مقتدر،�عزیز،�مستقل�و�رو�به�پیشرفت«�می�داند�که�این�راه�به�فضل�الهی�و�به�برکت�

وفاداری�مردم�به�راه�شهیدان،�با�شتاب�و�قدرت�بیشتر�ادامه�خواهد�یافت.

ایشان،�ناکامی�های�سه�دهه�اخیر�دشمنان�را�باعث�متراکم�شدن�کینه�آنان�نسبت�به�
ملت�ایران�خواندند�و�افزودند:�مستکبران�جهان�که�از�امام�و�انقالب�و�ملت�ایران�متنفرند�
دست�از�حیله�ها�و�توطئه�های�خود�بر�نمی�دارند�به�همین�علت�ملت�و�مسئوالن�باید�

کاماًل�هوشیار�و�مراقب�باشند.

رهبر�انقالب�اسالمی�با�اشاره�به�حوادث�منطقه�تأکید�کردند:�دشمنان�اسالم�امروز�بر�
روی�ایجاد�جنگ�های�داخلی�میان�ملتها�سرمایه�گذاری�کرده�اند�تا�مردم�را�با�عناوین�

قومی�و�مذهبی�به�جان�یکدیگر�بیاندازند.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای،�تبلیغات�مستکبران�را�درباره�حوادث�عراق�و�برخی�کشورها،�
نشان�دهنده�امید�بستن�آنها�به�ایجاد�جنگ�شیعه�و�سنی�خواندند�و�افزودند:�در�عراق،�
دنباله�ها�و�تفاله�های�رژیم�صدام�به�همراه�عده�ای�انسان�های�»غافل،�جاهل�و�دور�از�فهم�
و�معنویت«،�دست�به�جنایت�می�زنند�و�دشمنان�این�حوادث�را�جنگ�شیعه�و�سنی�

می�نامند�اما�این�فقط�یک�آرزوست.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای،�افزودند:�آنها�به�دروغ�حوادث�عراق�را�جنگ�شیعه�و�سنی�
می�نامند�اما�این�جنگ،�جنگ�تروریسم�با�مخالفان�تروریسم،�جنگ�دلبستگان�به�اهداف�
امریکا�و�غرب�با�طرفداران�استقالل�ملتها�و�جنگ�انسانیت�با�بربریت�و�وحشیگری�است.

رهبر�انقالب�اسالمی�با�اشاره�به�تالش�دشمنان�اسالم�برای�تکرار�حوادث�عراق�در�برخی�
کشورهای�دیگر�تأکید�کردند:�ملتها�باید�هوشیارانه�این�تحرکات�را�زیرنظر�داشته�باشند�

و�بدانند�دشمن�برای�از�بین�بردن�استقالل�و�عزت�مسلمانان،�از�هیچ�کاری�ابا�ندارد.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای،�رها�شدن�از�»دغدغه�بیداری�اسالمی�و�نهضت�دنیای�اسالم«�
را�علت�اصلی�تالش�جبهه�استکبار�برای�به�راه�اندازی�جنگ�شیعه�و�سنی�خواندند�ودر�
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تبیین�راههای�مقابله�اساسی�با�دشمنان،�مردم�ساالری�اسالمی�را�نسخه�ای�شفابخش�و�
بی�بدیل�برشمردند.

ایشان�افزودند:�ملت�عزیز�و�شجاع�ایران،�به�فضل�الهی،�تاکنون�دشمن�را�با�»وحدت�
و�هوشیاری�و�بصیرت«،�ناکام�گذاشته�و�بدون�تردید�از�این�پس�نیز،�همه�حمالت�و�
توطئه�های�استکبار�را�بی�نتیجه�خواهد�گذاشت�و�جبهه�سلطه�گران�در�نهایت�در�مقابله�

با�بیداری�اسالمی،�قطعاً�شکست�خواهد�خورد.

پایان�سخنانشان،�آحاد�مردم�بویژه�مسئوالن،�نخبگان،� حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�در�
هنرمندان،�نویسندگان،�دانشمندان�و�دانشجویان�را�به�حفظ�میراث�گرانقدر�شهیدان�

سرافراز�انقالب�اسالمی�و�ادای�وظیفه�در�مقابل�عظمت�آنان�توصیه�کردند.

پیش�از�سخنان�رهبر�معظم�انقالب،�حجت�االسالم�والمسلمین�شهیدی�محالتی�نماینده�
ولی�فقیه�و�رئیس�بنیاد�شهید�و�امور�ایثارگران،�فرهنگ�»ایثار�و�جهاد�و�شهادت«�را�
اساسی�ترین�رکن�تحقق�و�تثبیت�انقالب�اسالمی�خواند�و�با�اشاره�به�اولویت�جهت�گیری�
فرهنگی�در�برنامه�های�بنیاد�شهید�و�امور�ایثارگران،�گفت:�»تشکیل�دبیرخانه�شورای�
و� ایثارگران� توانمندی�های� »ارتقای� شهادت«،� و� ایثار� فرهنگ� ترویج� و� توسعه� عالی�
با�دستگاه�های� آنها�در�قالب�طرح�سپاس«�و�»افزایش�تعامل�و�همکاری� از� قدردانی�

اجرایی�کشور«�از�جمله�مهمترین�برنامه�های�بنیاد�شهید�و�امور�ایثارگران�است.
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در�آستانه�ایام�الل�دهه�ی�فجر�و�سالروز�ورود�شکوهمند�امام�خمینی�رحمه�الل�به�میهن�
اسالمی،�حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�انقالب�اسالمی،�با�حضور�در�مرقد�مطهر�امام�
راحل�رحمه�الل،�ضمن�قرائت�فاتحه،�یاد�بنیان�گذار�کبیر�انقالب�اسالمی�را�گرامی�داشتند.

رهبر�انقالب�اسالمی�همچنین�با�حضور�بر�مزار�شهدای�هفتم�تیر�و�گلزار�شهدای�بهشت�
زهرا،�برای�ارواح�طیبه�ی�شهدا،�علو�درجات�را�مسألت�کردند.

1393/11/08

 حضور رهبر انقالب در مرقد مطهر امام راحل
و گلزار شهدای بهشت زهرا
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم)1(

بسیار�جلسه�ی�نورانی�و�معّطر�و�پرمغز�و�پرمعنایی�است.�کسانی�که�بهعنوان�شهید�
دانشجویانند،� جامعهاند؛� نخبهی� و� برتر� قشرهای� جزو� شدند،� معّرفی� جلسه� این� در�
هنرمندانند،�معلّمانند،�دانشآموزانند؛�این�نشاندهندهی�این�است�که�انگیزهی�فداکاری�
در�راه�خدا�و�شهادت�در�این�راه،�در�سطوح�گوناگون�در�جامعهی�ما�رواج�و�گسترش�
استاد�دانشگاه�میرود�شهید�میشود،�هنرمند� این�خیلی�مطلب�مهّمی�است.� داشته؛�
میرود�شهید�میشود،�دانشجو�میرود�شهید�میشود.�بسیاری�از�این�نامآوران�عرصهی�دفاع�
مقّدس�ما�-�که�نامهایشان�زینتبخش�خیابانهای�ما�و�مراکز�ما�و�عکسهایشان�زینتبخش�
محیطهای�زندگی�ما�است�-�یا�اغلبشان،�دانشجویانی�بودند؛�بعضی�از�اینها�حقیقتاً�نوابغ�
بودند؛�هنرمندانی�بودند،�معلّمانی�بودند،�اساتیدی�بودند؛�رفتند�و�جان�خودشان�و�عمر�
خودشان�را�-�ارزشمندترین�چیزی�که�انسان�از�امور�ماّدی�در�اختیار�دارد�یعنی�زندگی�
خودشان�را�-�در�راه�خدا،�در�راه�اهداف،�هدیه�کردند،�تقدیم�کردند؛�این�بسیار�مهم�است.

جلسات�بزرگداشت،�ادامهی�حرکت�جهادی�و�ادامهی�شهادت�است.�اگر�نام�شهیدان�
ما�تکرار�نمیشد،�تجلیل�نمیشدند�و�احترام�به�آنها�و�خانوادههای�آنها�در�جامعهی�ما�
بهصورت�یک�فرهنگ�درنمیآمد�-�که�خوشبختانه�بهصورت�فرهنگ�درآمده�-�امروز�

1393/11/27

 بیانات در دیدار اعضای ستادهای »کنگره شهدای امور تربیتی«،
»کنگره شهدای دانشجو«، و »کنگره شهدای هنرمند«
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بسیاری�از�این�یادهای�ارزشمند�و�گرانبها�فراموش�شده�بود؛�این�ارزشگذاری�عظیمی�
بود.� سپرده�شده� فراموشی� به� میآید،� بهوجود� جامعه� یک� در� شهادت� با�حرکت� که�
نام� تکرار� و� شهدا� یاد� باید� روزبهروز� بیفتد؛� هم� این� از� بعد� اتّفاق� این� بگذارید� نباید�
شهدا�و�نکتهیابی�و�نکتهسنجی�زندگی�شهدا�در�جامعهی�ما�رواج�پیدا�کند.�و�اگر�این�
شد،�آنوقت�مسئلهی�شهادت�که�به�معنای�مجاهدت�تمامعیار�در�راه�خدا�است،�در�
جامعه�ماندگار�خواهد�شد.�و�اگر�این�شد،�برای�این�جامعه�دیگر�شکست�وجود�نخواهد�
داشت�و�شکست�معنا�نخواهد�داشت؛�پیش�خواهد�رفت.�عیناً�مثل�ماجرای�حسینبنعلی�
)علیهالّسالم(؛�امروز��1300سال�یا�بیشتر�از�شهادت�حضرت�اباعبدالل�)علیهالّسالم(�
میگذرد�و�روزبهروز�این�داستان�برجستهتر�و�زندهتر�شده.�این�داستان�در�بطن�خود�
دارای�یک�مضامینی�است�که�این�مضامین�برای�حیات�اسالمی�جامعه�ضروری�است.�اگر�
این�مضامین�گسترش�پیدا�نمیکرد،�از�اسالم�و�از�قرآن�و�از�حقایق�معارف�اسالمی�هم�
امروز�خبری�نبود.�اینجا�هم�همینجور�است؛�نگذارید�نام�شهدا�و�یاد�شهدا�فراموش�بشود�
یا�در�جامعهی�ما�کهنه�بشود؛�و�البّته�با�ابتکارات؛�این�جلسات�بزرگداشتی�که�آقایان�
بهوجود�میآورید�-�که�خیلی�باارزش�است�-�صرفاً�یک�جلسهی�ترحیم�باشکوه�نیست؛�
این�جلسات،�دارای�مضامین�ویژهی�خودش�است؛�بایستی�شهادت�را�معنا�کند،�شهید�

را�معّرفی�کند،�فرهنگ�شهادت�را�در�جامعه�ماندگار�کند.

در�مورد�شهید�خدای�متعال�میفرماید�که�اینها�زندهاند:�َو�ال�تَقولوا�لَِمن�یقَتُل�فی�َسبیِل�
ِِّهم�یرَزقون*� �الَّذیَن�ُقِتلوا�فی�َسبیِل�اللِ�اَمواتًا�بَل�اَحیآٌء�ِعنَد�َرب اللِ�اَموات.)2(�َوال�تَحَسَبنَّ
َفِرحیَن�بِمآ�ءاتُهُم�اللُ�ِمن�َفضلِه.)3(�اینها�آیات�قرآن�است؛�اینها�صریِح�در�یک�معارفی�
است�که�از�این�معارف�هیچ�مسلمانی�نمیتواند�چشم�بپوشد.�هر�کسی�به�اسالم�و�به�قرآن�
اعتقاد�دارد،�این�معارف�بایستی�جلوی�چشمش�باشد.�این�آیهی�شریفه�قرآن�میگوید�
اینها�زندهاند؛�حیات�اینها�یک�حیات�واقعی�است،�یک�حیات�معنوی�است�و�نزد�خدای�
متعال�مرزوقند؛�یعنی�دائم�تفضاّلت�الهی�دارد�به�اینها�میرسد؛�َفِرحیَن�بِمآ�ءاتُهُم�اللُ�ِمن�
َفضلِه.�آن�طرف�مرز�زندگی�و�مرگ�چه�خبر�است؟�انسانها�از�آن�عالم�و�نشئهی�مجهول�
چه�میدانند؟�در�مورد�شهدا�میدانیم�که�اینها�خرسندند،�خوشحالند،�مسرورند؛�َفِرحیَن�
بِمآ�ءاتُهُم�اللُ�ِمن�َفضلِه.�بعد�از�این�باالتر:�َو�یسَتبشروَن�بِالَّذیَن�لَم�یلَحقوا�بِِهم؛)4(�یعنی�
با�ما�دارند�حرف�میزنند،�خطاب�میکنند�به�ما:�ااَّل�َخوٌف�َعلَیِهم�َوال�ُهم�یحَزنون.)5(�خیلی�
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مهم�است؛�این�گوشی�که�بتواند�ندای�ملکوتی�شهدا�را�بشنود،�این�گوش�را�باید�در�
خودمان�بهوجود�بیاوریم.�آنها�دارند�به�ما�بشارت�میدهند،�مژده�میدهند،�خوف�و�حزن�
را�نفی�میکنند:�ااَّل�َخوٌف�َعلَیِهم�َوال�ُهم�یحَزنون.�ما�بر�اثر�ضعفهای�خودمان�دچار�خوف�
میشویم،�دچار�حزن�میشویم؛�اینها�به�ما�میگویند�که�شما�خوف�ندارید،�حزن�ندارید�یا�
در�مورد�خودشان�میگویند�یا�در�مورد�ما�-�بنابر�اختالفی�که�حاال�در�تفسیر�این�آیهی�
شریفه�ممکن�است�مطرح�بشود�-�خوف�و�حزن�را�برمیدارند؛�چه�در�این�نشئه،�چه�در�
آن�نشئه.�برای�یک�ملّت�چقدر�مهم�است�که�در�حرکت�خود،�در�پیشرفت�خود�حقیقتاً�
دارای�خوف�نباشد،�دارای�حزن�نباشد،�با�امید�حرکت�کند؛�این�پیام�شهدا�است�به�ما؛�
که�باید�این�پیام�را�شنید.�شماها�با�این�جلسات،�با�این�اجتماعاتی�که�تشکیل�میدهید،�

موّظفید�این�پیام�را�به�گوشها�برسانید.

نکتهی�خوبی�را�برادرمان)6(�گفتند�که�وقتی�جلسهای�تشکیل�میشود�در�بزرگداشت�
شهیدان،�آنهایی�که�شرکت�میکنند�در�این�جلسه،�هرچه�دارای�ارج�و�مقام�باشند،�بیش�
از�آنچه�آنها�به�آن�جلسه�برکت�و�فایده�و�عظمت�بدهند،�آن�جلسه�است�که�به�آنها�خیر�و�
برکت�و�هدایت�و�معرفت�میدهد؛�واقع�قضیه�این�است.�کاری�کنید�که�این�جلسات،�این�
برکات�را�داشته�باشد؛�اینها�را�گسترش�بدهد،�این�فرهنگ�را�در�جامعه�گسترش�بدهد.�
ملّت�ایران�کار�بزرگی�انجام�داد؛�کار�عظیمی�انجام�داد.�در�دنیایی�که�مبتنی�بر�مدار�زور�
و�زورگویی�و�چپاولگری�قدرتمندان�و�زورمندان�است�و�ملّتهای�مستضعف�در�مناطق�
فراوانی�از�عالم�دائماً�در�زیر�فشار�این�زورمندان�قرار�دارند،�در�این�دنیا�یک�موجودی،�
یک�هویتی�سر�بلند�کرد�که�صریحاً،�بدون�مالحظه،�با�شجاعت�کامل�این�حرکت�غلط�
عالم�را�-�که�حرکت�سلطهگری�است�و�ما�از�آن�تعبیر�میکنیم�به�نظام�سلطه�-�نفی�کرد؛�
این�کار�ملّت�ایران�است.�ملّت�ایران�نظام�سلطه�را�که�مبتنی�بر�سلطهگر�و�سلطهپذیر�
است،�نفی�کرد.�مبنای�دنیای�قدرتمنِد�چپاولگر،�بر�تقسیم�دنیا�به�سلطهگر�و�سلطهپذیر�
است؛�امروز�هم�همینجور�است،�در�دورانی�که�انقالب�اسالمی�بهوجود�آمد�هم�همینجور�
بود�و�در�طول�تاریخ�هم�همینجور�بوده�است؛�البّته�امروز�شدیدتر�از�دورانهای�گذشته�
است؛�چون�امروز�ابزارهای�سلطه،�قابل�مقایسه�با�صد�سال�پیش�و�هزار�سال�پیش�
و�پنج�هزار�سال�پیش�نیست؛�لذا�سلطهگران�امکان�تسلّط�بیشتری�بر�مظلومان�و�بر�
مستضعفان�دارند�و�از�این�امکان�دارند�بهطور�کامل�استفاده�میکنند؛�منابع�را�میبرند،�
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فرهنگها�را�نابود�میکنند،�انسانها�را�تذلیل�میکنند،�در�بین�ملّتهای�مظلوم�و�محروم�
گرسنگی�را�گسترش�میدهند؛�و�فجایع�فراوان�دیگر.�در�مقابل�این�حرکت،�یک�هویتی�
بهوجود�آمد�به�نام�انقالب�اسالمی�که�مّتکی�بود�به�مبانی�وحی،�مبانی�الهی،�اخالق�الهی،�
حرکت�الهی�و�آنچه�قرآن�با�صراحت�دارد�آن�را�بیان�میکند؛�این�حرکت�ملّت�ایران�است.�

این�حرکت�بحمدالل�روزبهروز�هم�توسعه�پیدا�کرده؛�این�حرکت�پیش�رفته.

ما�مّدعی�نیستیم�که�توانستیم�اهداف�اسالمی�را�در�کشور�پیاده�کنیم؛�ما�این�را�اصاًل�اّدعا�
نمیکنیم.�ما�در�بسیاری�از�موارد�تواناییهایمان�محدود�بوده�است�و�آنچه�را�میخواستیم�
عمل�کنیم،�نتوانستیم�در�آن�حّد�مورد�عالقهی�خودمان�عمل�کنیم�اّما�حرکت�خودمان�
را�ادامه�دادیم؛�ما�به�سمت�این�قلّه�داریم�حرکت�میکنیم.�سعی�کردند�ما�را�از�این�
حرکت�پشیمان�کنند،�نتوانستند؛�سعی�کردند�متوّقف�کنند،�نتوانستند؛�سعی�کردند�
ما�را�به�عقب�برگردانند،�نتوانستند.�بله،�به�قلّه�نرسیدیم�اّما�از�این�دامنه،�مبالغ�زیادی�
حرکت�کردیم�و�پیش�رفتیم�و�این�حرکت�ادامه�دارد�و�این�انگیزه�ادامه�دارد�و�این�انگیزه�
روزبهروز�انشاءالل�بیشتر�خواهد�بود�و�متوّقف�نمیشود.�یک�روزی�بعضیها�فکر�میکردند�
و�بعضیها�هم�به�زبان�میآوردند�که�آقا�شما�این�بّچههای�دانشجو�را�دارید�میبرید�جبهه�
-�درحالیکه�ما�نمیبردیم،�خودشان�داشتند�با�شوق�میرفتند؛�آنهایی�هم�که�جلویشان�
گرفته�میشد،�با�انواع�تالشها�و�ترفندها�افراد�پیرامون�خود�را�وادار�میکردند�که�اجازه�
بدهند�بروند�-�دانشگاهها�خالی�میشود،�علم�متوّقف�میشود؛�حرکت�آنها�و�تالش�آنها�
و�مجاهدت�آنها�موجب�شد�که�ما�در�حرکت�علمی�خودمان؛�از�سایر�حرکاتی�که�در�
جامعه�بهوجود�میآید،�پیشتر�و�بیشتر�جلو�برویم.�بحمدالل�امروز�ما�در�حرکت�علمیمان�
در�سطح�کشور،�یک�وضعیت�قابل�قبولی�داریم؛�یک�وضعیت�افتخارآمیزی�داریم؛�آن�
روز�تصّور�نمیشد؛�آن�روز�شاید�گفته�میشد�که�اگر�چنانچه�این�نخبه،�این�هنرمند،�این�
دانشجو،�این�استاد،�این�معلّم�برود�به�جبهه�و�کشته�بشود،�خأل�بهوجود�میآید.�معلوم�
شد�که�برکات�شهادت�و�جهاد�در�راه�خدا�خیلی�بیش�از�این�حرفها�است.�آنها�رفتند،�
]اّما[�امروز�بحمدالل�برجستگانی�بهوجود�آمدند�که�در�عالم�علم،�در�زمینههای�هنر،�
در�بخشهای�گوناگون،�برجستهاند؛�یعنی�قابل�نشان�دادن�در�سطح�بینالمللی�و�جهانی�
هستند.�اینها�برکات�حرکت�و�مجاهدت�یک�ملّت�است�و�این�ادامه�خواهد�داشت؛�پیش�

خواهد�رفت�و�ادامه�خواهد�داشت.



121بیانات

من�عقیدهی�راسخ�دارم�بر�اینکه�یکی�از�نیازهای�اساسی�کشور،�زنده�نگه�داشتن�نام�شهدا�
است؛�این�یک�نیازی�است�که�ما�-�چه�آدمهای�مقّدسمآب�و�متدینی�باشیم؛�چه�آدمهایی�
باشیم�که�خیلی�هم�مقّدسمآب�نیستیم،�اّما�به�سرنوشت�این�کشور�و�به�سرنوشت�این�
مردم�عالقهمندیم�-�هرجور�که�فکر�بکنید،�بزرگداشت�شهدا�برای�آیندهی�این�کشور،�
حیاتی�و�ضروری�است.�فرهنگ�شهادت�یعنی�فرهنگ�تالش�کردن�با�سرمایهگذاری�از�
خود�برای�اهداف�بلندمّدت�مشترک�بین�همهی�مردم؛�که�البّته�در�مورد�ما�آن�اهداف،�
مخصوص�ملّت�ایران�هم�نیست،�برای�دنیای�اسالم�بلکه�برای�جهان�بشریت�است.�این�
فرهنگ�در�جامعهای�اگر�جا�افتاد،�درست�نقطهی�مقابل�فرهنگ�فردگرایی�غربی�امروز�
]است[�که�همهچیز�را�برای�خود�و�با�محاسبهی�شخصی�میسنجند؛�برای�همهچیز�یک�
قیمت�اسکناسی�و�پولی�قائلند�و�آن،�به�دست�آوردن�آن�پول�است؛�این�درست�نقطهی�
مقابل�آن�فرهنگ�است؛�یعنی�»َو�یؤثِروَن�َعلی�اَنُفِسِهم«؛)7(�اینها�کسانی�هستند�که�ایثار�
میکنند؛�فرهنگ�ایثار،�فرهنگ�گذشت،�فرهنگ�مایه�گذاشتن�از�خود�برای�سرنوشت�
جامعه�و�برای�سرنوشت�مردم.�این�فرهنگ�اگر�عمومی�شد،�این�کشور�و�هر�جامعهای�
که�این�فرهنگ�را�داشته�باشد،�هرگز�متوّقف�نخواهد�شد؛�به�عقب�بر�نخواهد�گشت�و�
پیش�خواهد�رفت.�این�کار�شما�این�فرهنگ�را�زنده�میکند.�بنابراین�من�از�همهی�برادران�
و�خواهرانی�که�در�این�کار�نیک�مشغول�همکاری�و�شرکت�در�این�کار�هستند�تشّکر�
میکنم�و�امیدوارم�که�همه�موّفق�باشید.�این�سه�مجموعهای�که�امروز�اینجا�حضور�دارید�
-�مجموعهی�ستاد�بزرگداشت�شهدای�هنرمند،�ستاد�بزرگداشت�شهدای�دانشجو،�ستاد�
بزرگداشت�شهدای�معلّمان�امور�تربیتی�-�هرکدام�از�اینها�در�نوبهی�خود�یک�کار�باارزش�
و�پرمغز�و�پرمضمونی�است�که�انشاءالل�آثار�آن�را�هم�در�جامعه�مشاهده�خواهیم�کرد.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل.
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روز�گذشته�)یازدهم�فروردین(�در�جریان�تشرف�رهبر�انقالب�اسالمی�به�حرم�مطهر�
آیت�الل� با�حضرت� خانواده�اش� و� محمدزاده� رجب� حاج� آقای� سرافراز� جانباز� رضوی،�

خامنه�ای�دیدار�کردند�و�مورد�تفقد�رهبر�معظم�انقالب�قرار�گرفتند.

حاج�رجب�محمدزاده،�بسیجی�نانوایی�بود�که�در�سال��1366در�منطقه�ی�هور�عراق�از�
ناحیه�سر�و�صورت�به�درجه�ی�جانبازی�نائل�شد.

این�جانباز��70درصد�در��45سالگی�در�اثر�اصابت�خمپاره�تمام�اعضای�صورتش�را�از�
دست�داد.�وی�سال�گذشته�در�مصاحبه�با�خبرگزاری�ها�گفته�بود�که�آرزویش�دیدار�با�

رهبر�انقالب�است.

1394/01/12

دیدار جانباز 07درصد آقای محمدزاده با رهبر انقالب
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم�)1(

بسیار�کار�خوب�و�شایسته�ای�است�این�کاری�که�شما�برای�بزرگداشت�شهیدان�استانتان�
انجام�دادید)2(�و�ان�شاءالل�انجام�خواهید�داد.�مسئله�ی�جنگ�تحمیلی�و�عوارض�آن�-�
که�از�جمله،�همین�فداکاری�ها�و�ایثارها�و�شهادتها�است�-�یک�مسئله�ی�عادی�نیست؛�
یک�مسئله�ی�متعارف�و�معمولی�نیست؛�یک�مسئله�ی�فوق�العاده�است.�اگر�درست�نگاه�
کنیم،�مجموعه�ی�حوادثی�که�در�این�سالها�اتّفاق�افتاد�و�این�فداکاری�هایی�که�جوانهای�
ما�کردند،�میتواند�یک�ذخیره�ی�ماندگاری�باشد�برای�همیشه�ی�انقالب.�نباید�بگذاریم�
که�این�ذخیره�بالاستفاده�بماند؛�راهش�هم�همین�است�که�یاد�شهیدان�زنده�باقی�بماند.

خب،�البّته�در�مناقب�استان�سمنان�جناب�آقای�شاهچراغی�مطالبی�فرمودند؛�بنده�هم�
مذعن�به�این�معنا�هستم؛�واقعاً�عقیده�ام�همین�است�که�استان�شما�یک�استان�بسیار�با�
برکتی�است؛�مردم�مؤمن،�پایبند�و�شخصّیت�های�برجسته�ی�علمی�و�اجتماعی�و�سیاسی�
در�این�استان�کم�نیستند.�خب،�هم�]در[�دولت�امروز،�هم�]در[�دولت�قبل،�رؤسای�
جمهور�از�استان�شما�بودند؛�این�را�هم�آقایان�توّجه�داشته�باشند.�گاهی�اوقات�بعضی�از�
استانها�حسادت�میکنند،�میگویند�چرا�از�استان�ما�کسی�به�این�مقامات�]نمیرسد[؟)3( 
الحمدلل�استان�سمنان�از�جهات�شخصّیت�ها�و�افراد�برجسته�ی�علمی�و�اجتماعی�و�

1394/02/14
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سیاسی�و�جهاد�و�مانند�اینها،�یک�استان�برجسته�ای�است؛�در�این�تردیدی�نیست.

به�هرحال�این�کار�کار�باارزشی�است؛�امروز�کار�تجلیل�از�شهدا�و�حفظ�یاد�گرامی�این�
عزیزان�یک�فریضه�است.�بعضی�ها�میخواهند�این�را�به�فراموشی�بسپرند؛�همان�کسانی�
که�با�معارف�انقالب�و�آرزوهای�انقالب�و�اهداف�انقالب�میانه�ی�خوبی�ندارند،�با�حفظ�
یاد�شهیدان�هم�سِر�سازگاری�ندارند�و�دوست�نمیدارند.�لکن�مردم�ما�شهدا�را�دوست�
میدارند؛�به�خاطر�اینکه�شهدای�ما�ایثار�کردند؛�از�حیات�خودشان،�از�آسایش�خودشان�
گذشتند؛�رفتند�در�میدانهای�نبرد�و�جان�خودشان�را�تقدیم�کردند.�این�چیز�کوچکی�
نیست؛�این�خیلی�بزرگ�است.�در�مقام�توصیف،�انسان�میتواند�حرفهای�زیادی�بزند�اّما�
در�مقام�عمل،�عمْل�کار�همه�نیست؛�ایمانهای�باال،�عزمهای�استوار�و�پوالدین�الزم�است�
که�انسان�بتواند�در�این�میدان�وارد�بشود�و�شهدا�این�کار�را�کردند.�کاری�که�تا�حاال�
کردید�و�گزارشش�را�دادید،�خیلی�خوب�است؛�همین�کارها�کارهای�خوبی�است؛�یعنی�
هم�ضبط�خاطرات�اینها�و�تجلیل�از�یاد�اینها�و�نام�اینها،�ترویج�تصاویر�اینها�یا�کلماتی�
که�از�اینها�نقل�میشود،�کارهای�بسیار�خوبی�است.�این�فهرستی�که�شمردید�در�مورد�
اقداماتی�که�انجام�گرفته،�خیلی�خوب�است�منتها�هدفتان�این�باشد�که�معارف�مربوط�
به�شهادت�و�همان�معنای�ایثار�و�ایمان�در�مخاطبین�امروز�شما�به�معنای�عمیق�کلمه�

نافذ�باشد.

مخاطبین�همیشه�یک�جور�نیستند؛�بله،�بنده�عقیده�ام�این�است�که�جوان�امروز�از�جوان�
دهه�ی��60توانایی�و�هّمت�و�عزم�و�ایمانش�کمتر�نیست؛�این�اعتقاد�من�است�براساس�
آشنایی�و�آگاهی�و�گزارش�و�مطالعه�ی�میدان؛�این�را�عقیده�داریم�منتها�به�این�توّجه�
بشود�که�امروز�جوان�کشور�ما�در�معرض�تهدیدهای�خطرناک�فکری�است.�در�دهه�ی�60 
این�معنا�نبود،�نه�اینکه�انگیزه�نبود،�انگیزه�ی�تخریب،�دهه�ی��60و�امروز�و�دیروز�ندارد،�
همیشه�وجود�داشته�است�و�وجود�خواهد�داشت،�]اّما[�ابزار�این�قدر�نبود؛�امروز�ابزارها�
زیاد�است،�امروز�این�وسایل�ارتباطی�که�وجود�دارد�که�یک�حرف�و�یک�فکر�غلط�را�
میتواند�به�شکل�وسیعی�توسعه�بدهد،�آن�روز�وجود�نداشت؛�امروز�در�اختیار�همه�هست؛�
به�اینها�باید�توّجه�کرد.�حاال�شما�اشاره�کردید�که�در�تلفن�همراه�فرض�کنید�که�این�
اقدامات�را�کردید،�خیلی�خب؛�اینها�خوب�است؛�من�اینها�را�نفی�نمیکنم�منتها�نگاه�کنید�
ببینید�که�چه�چیزی�است�که�میتواند�دل�این�جوان�را�درگیر�کند�با�مسئله�ی�ایمان،�با�



125بیانات

مسئله�ی�ایثار،�پایبندی�او�را�عمیق�تر�و�وابستگی�او�را�به�این�فکر�مستحکم�تر�کند،�این�
را�مطالعه�کنید؛�این�چیزی�نیست�که�به�آسانی�انسان�بتواند�به�آن�دست�پیدا�کند.�هم�
مخاطب�را�باید�شناخت�که�امروز�مخاطبین�ما�ده�ها�میلیون�هستند�که�بسیاری�جوانند؛�
اعم�از�آنهایی�که�در�دانشگاهند�یا�در�دبیرستانند�یا�در�فضاهای�دیگری�زندگی�میکنند؛�
اینها�همه�مخاطبان�ما�هستند،�هم�مخاطب�را�باید�شناخت،�ظرفّیتهای�او�را�باید�دانست؛�
هم�چگونگی�حرف�زدن�با�مخاطب�را�باید�یاد�گرفت.�این�خیلی�مهم�است؛�ببینید�چه�
چیزی�را�باید�بگویید.�شماها�نّیتهایتان�خیلی�خوب�است،�در�این�تردیدی�نیست؛�هم�
نّیتتان�خوب�است،�هم�تالش�و�توانتان�خوب�است�منتها�بعضی�از�کارها�هست�که�
احتیاج�دارد�به�اینکه�انسان�با�متخّصصین�کار،�با�کسانی�که�در�این�زمینه�ها�تجربه�دارند�
مشورت�بکند؛�این�را�از�یاد�نبرید�و�ببینید�چه�جور�میتوانید؛�حاال�فعاًل�شما�در�محیط�
استان�فکر�کنید؛�ایشان�فرمودند�استان�کوچکی�است،�خیلی�هم�کوچک�نیست؛�یعنی�
از�لحاظ�گستردگی،�استان�کوچکی�نیست؛�حاال�ممکن�است�کم�جمعّیت�باشد�-�خیلی�
پر�جمعّیت�نیست�-�اّما�استان�کوچکی�نیست.�مناطق�این�استان�از�لحاظ�فرهنگ�با�هم�
متفاوتند؛�یعنی�فرض�کنید�سمنان�و�شاهرود�یک�جور�نیستند؛�شماها�که�اهل�استانید،�
بهتر�از�من�میدانید،�من�هم�با�استان�شما�آشنا�هستم.�شما�ببینید�با�این�مخاطبی�که�
اهل�این�استان�است�و�با�تنّوع�فرهنگی�ای�که�در�استان�وجود�دارد،�چه�جور�میتوانید�
حرف�بزنید�و�آن�حرفی�که�باید�بزنید�چیست�تا�آن�حرف�تأثیر�بگذارد؛�آن�وقت�این�
کنگره�ی�شما�اگر�این�نتایج�را�بتواند�به�دست�بیاورد،�واقعاً�یک�کار�برجسته�خواهد�شد؛�
یعنی�کار�بزرگی�خواهد�شد.�از�آقایان�علما�استفاده�کنید،�از�کسانی�که�تجربه�ی�مسائل�
ارتباطی�دارند�استفاده�کنید�و�از�بین�این�مسائلی�که�وجود�دارد�گزینش�کنید.�از�هنر�
حّداکثر�استفاده�را�باید�کرد؛�اشاره�کردید�به�سرود؛�این�خیلی�مهم�است.�اگر�بتوانید�یک�
سرود�زیبای�اثرگذار�خوش�مضمون�درست�کنید،�جوری�که�بّچه�ها�وقتی�در�کوچه�راه�
میروند،�از�خانه�به�مدرسه�میروند،�زیر�لبشان�آن�را�زمزمه�کنند،�یک�کار�بسیار�بزرگی�
کرده�اید؛�یعنی�استفاده�ی�از�هنر�به�شکل�صحیح؛�این�کار�شما�را�آسان�میکند،�تسهیل�

میکند.�به�هرحال�باید�تالش�کرد،�باید�کار�کرد.

اّما�درگیر�جنگ�سیاسی�است،� کشور�امروز�خوشبختانه�درگیر�جنگ�نظامی�نیست�
درگیر�جنگ�اقتصادی�است،�درگیر�جنگ�امنّیتی�است�و�باالتر�از�همه�درگیر�جنگ�
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فرهنگی�است؛�یعنی�یک�جنگ�است.�یعنی�این�را�اگر�کسی�نداند،�آن�وقت�خواب�خواهد�
ماند؛�اگر�کسی�نداند�خواب�خواهد�ماند.�همین�قدر�که�ندانید�دشمن�در�صدد�حمله�
است�و�این�حمله�از�کجا�است�و�چگونه�است،�باید�مطمئن�باشید�شکست�میخورید؛�
باید�بدانید�که�دشمن�چه�کار�میکند.�امروز�صحنه�ی�کشور�این�است.�اینکه�ما�میگوییم�
»جنگ�فرهنگی«،�»جنگ�اقتصادی«،�این�هیچ�منافات�ندارد�با�اینکه�احساس�آرامش�
هم�در�کشور�بشود.�ما�طرف�دار�احساس�امنّیتیم،�ما�میخواهیم�احساس�امنّیت�بشود؛�
یعنی�بگیر�و�ببند�و�بزن�و�بکوبی�وجود�نداشته�باشد؛�همه�احساس�امنّیت�بکنند؛�ما�این�
را�دوست�میداریم؛�این�منافات�ندارد�با�آن�حرفی�که�گفتیم�که�دشمن�دارد�به�شکل�
ویژه�ی�ممکن�با�ما�مبارزه�میکند.�آن�شکل�ویژه�را�باید�شناخت�و�راه�مقابله�ی�با�آن�را�
پیدا�کرد؛�انواع�و�اقسام�شیوه�ها�هست؛�منتها�حاال�بعضی�ها�نمیخواهند�این�را�بفهمند،�
نمیخواهند�باور�کنند،�چون�اگر�چنانچه�باور�کنند�تکلیف�به�گردنشان�میگذارد؛�بعضی�ها�
هم�کشش�آن�را�ندارند.�اّما�واقعّیت�قضّیه�این�است؛�یعنی�امروز�در�زمینه�های�مختلف�
-�همان�طور�که�عرض�کردیم،�هم�در�زمینه�ی�اقتصادی،�هم�در�زمینه�ی�فرهنگی،�هم�
�اََخا�الَحرِب�االَرِق؛)4(�کسی� در�زمینه�ی�سیاسی�-�یک�جنگی�در�کشور�وجود�دارد.�َو�اِنَّ
که�اهل�مبارزه�است�بیدار�است؛�بعد�فرمود:�َو�َمن�ناَم�لَم�یَُنم�َعنه؛)5(�اگر�شما�در�جبهه�
خوابت�برد،�معنایش�این�نیست�که�طرف�مقابل�هم�خوابش�برده�و�او�هم�غافل�است؛�
اگر�تو�از�او�غافل�شدی،�نشانه�ی�این�نیست�که�او�هم�از�شما�غافل�است؛�نخیر،�شما�
ممکن�است�خوابت�ببرد،�]اّما[�او�بیدار�باشد؛�این�را�باید�توّجه�داشت؛�لذاست�که�عرصه�

عرصه�ی�مهّمی�است.

به�هرحال�ما�تشّکر�میکنیم�از�شما�آقایانی�که�هّمت�کرده�اید�و�تالش�کرده�اید�و�این�حرکت�
را�راه�انداخته�اید؛�ده�سال�هم�زمان�خوبی�است�برای�یک�چنین�کارهای�دامنه�دار.�آقای�
شاهچراغی�اشاره�کردند�که�ده�سال�است�کار�میکنید؛�من�خوشم�می�آید�از�این�کارهایی�
که�با�فرصت�و�با�طمأنینه�انجام�میگیرد؛�اینکه�حاال�تَروچسب)6(�امروز�تصمیم�بگیریم�و�
شش�ماه�دیگر�بخواهیم�راه�بیندازیم،�این�نمیشود؛�باید�با�تأنّی�و�با�طمأنینه�باشد؛�خب�
با�طمأنینه�کار�را�انجام�دادید،�ان�شاءالّل�که�خداوند�از�شماها�قبول�کند�و�موّفق�باشید.
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم��)1(

خیلی�متشّکریم�از�برادران�عزیز�که�هّمت�کردند�تا�یاد�گرامی�پیشمرگان�مسلمان�کرد�
را�احیاء�کنند�و�زنده�بدارند�و�نگذارند�این�فداکاری�ها�فراموش�بشود؛�تشّکر�میکنیم�از�
این�زحماتی�که�کشیده�اید�و�همچنین�تشّکر�میکنیم�از�بیاناتی�که�آقای�حسینی،�آقای�
]رجبی�[�فرمانده،�آقای�ماّلقادر�دوست�قدیمی�ما�بیان�فرمودید.�ان�شاءالل�که�خداوند�به�

همه�ی�شماها�توفیق�بدهد�و�کمک�کند.

بله�همان�طور�که�اشاره�کردید،�برادران�شجاع�و�بااخالص�در�منطقه�ی�کردنشین�کم�
بااخالص�وجود�داشتند� و� برادران�مؤمن� نبودند�و�در�همه�جای�منطقه�ی�کردنشین،�
مایه�گذاشتند.�گل�سرسبد�اینها،�همین�جوانانی�بودند�که�در� که�برای�انقالب�واقعاً�
مجموعه�های�پیشمرگان�مسلمان�ُکرد�مجتمع�شدند،�سالح�دست�گرفتند�و�رفتند�در�
میدان؛�هم�جان�خودشان�را�به�خطر�انداختند،�هم�خانواده�های�خودشان�را�به�خطر�
انداختند؛�این�نکته�ی�مهّمی�است.�در�اصفهان،�در�تهران،�در�یزد،�در�مشهد،�در�تبریز�اگر�
چنانچه�فرزند�یک�خانواده�ای�میرفت�در�میدان�جنگ�و�به�شهادت�میرسید،�مردم�نسبت�
به�اینها�اظهار�ارادت�میکردند؛�کسی�به�خود�این�جرئت�را�نمیداد�و�اصاًل�کسی�تمایلی�
نداشت�که�اینها�را�تهدید�کند؛�]اّما[�در�کردستان�این�جور�نبود؛�در�کردستان�بعضی�از�
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خانواده�هایی�که�جوانانشان�میرفتند�به�شهادت�میرسیدند�یا�مبارزه�میکردند،�از�طرف�
ضّد�انقالب�مورد�تهدید�قرار�میگرفتند.�این�جوانی�که�در�مجموعه�ی�پیشمرگان�مسلمان�
ُکرد�با�این�شجاعت�می�آمد�وسط�میدان�-�که�بنده�یادم�هست�و�کاماًل�با�این�مجموعه�
آشنا�بودم؛�مکّرر�آنجاها�رفته�بودم،�دیده�بودم،�می�آمدند،�میرفتند�-�هم�جان�خودش�را�
در�معرض�تهدید�قرار�میداد،�هم�آرامش�خانواده�ی�خودش�را؛�میدانستند�و�می�آمدند؛�
اینها�خیلی�مهم�است.�و�امتحان�خوبی�دادند؛�حّقاً�و�انصافاً�امتحان�بسیار�خوبی�دادند.

دشمن�از�روز�اّول�روی�منطقه�ی�کردنشین�تکیه�کرد؛�به�دو�جهت:�یکی�به�خاطر�قومّیت،�
یکی�به�خاطر�مذهب؛�امیدوار�بودند�که�بتوانند�از�این�نقطه�نفوذ�کنند؛�در�بلوچستان�به�
یک�نحو،�در�ترکمن�صحرا�به�یک�نحو،�در�کردستان�به�یک�نحو.�این�اسناد�و�مدارک�
فراوان�مربوط�به�منطقه�ی�کردستان�که�در�نهان�خانه�های�امنّیتی�رژیم�طاغوت�بود،�همه�
افتاد�دست�ما؛�ما�فهمیدیم�سیاستهای�اینها�آنجا�چه�بوده�است�و�چه�کار�میکردند.�اینها�
از�این�سیاستها�میخواستند�بعد�از�پیروزی�انقالب�استفاده�کنند�و�منطقه�ی�کردستان�
را�تبدیل�کنند�به�یک�نقطه�ی�آسیب�پذیر�و�آسیب�زن�نسبت�به�انقالب؛�هدف�این�بود.�
حاال�شعارهای�گوناگونی�میدادند؛�بعضی�شان�شعار�چپ�میدادند،�بعضی�حّتی�شعارهای�
اسالمی�میدادند.�در�همین�منطقه�ی�کردستان�از�ضّد�انقالِب�معارض�با�نظام�اسالمی،�
کسانی�بودند�که�آیه�ی�قرآن�میخواندند�-�که�خب�همه�یادمان�هست؛�کسانی�که�در�
این�قضّیه�بودند،�یادشان�هست�-�اّما�در�واقع�داشتند�برای�ضّد�انقالب،�برای�آمریکا،�
برای�رژیم�صهیونیستی�کار�میکردند،�تالش�میکردند؛�و�همه�ی�نیروی�خودشان�را�هم�
مصرف�کردند�بلکه�بتوانند�آن�منطقه�را�ناامن�کنند؛�خب�این�منطقه�ناامن�نشد.�خب�
بله،�جوانهای�ما�از�جاهای�مختلف�رفتند�کردستان�اّما�اگر�دل�مردم�ُکرد�با�انقالب�نبود،�
باز�هم�اینها�میتوانستند�کار�بکنند؟�معلوم�است�که�نه؛�اگر�ده�برابر�آن�مقداری�که�ما�
نیرو�فرستادیم�کردستان،�میرفتند�کردستان�اّما�دل�مردم�کرد�با�اینها�نبود،�نمیتوانستند�
کار�بکنند؛�مردم�ُکرد�و�خیلی�از�علمای�ُکرد�دلشان�با�اینها�بود؛�بعضی�از�علمای�کرد�را�
ضّد�انقالب�شهید�کرد،�که�آخرینش�همین�چند�سال�پیش�مرحوم�شیخ�االسالم�بود؛�در�
سنندج�این�مرد�خالص�و�پاک�را�شهید�کردند؛�بنابراین�کاری�که�در�آن�منطقه�انجام�

گرفت�به�هّمت�برادران�بود.

من�خاطرات�زیادی�دارم؛�حاال�پاوه�را�آقای�ماّلقادر�گفتند؛�من�یادم�است�روزی�که�
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اّول�بار�بعد�از�قضایای�پاوه،�رفتیم،�هوا�هم�سرد�بود،�رفتیم�آن�منطقه�ی�باال�]ی�شهر[�و�
جوانهایی�که�آنجا�بودند�]دیدیم[�و�رفتیم�مسجد�ایشان.)2(�حقیقتاً�مردم�در�آن�منطقه�
با�غربتی�که�در�خانه�ی�خودشان�داشتند،�برای�نظام�جمهوری�اسالمی�تالش�میکردند�
و�خدمت�میکردند�و�زحمت�میکشیدند،�یعنی�واقعاً�این�جوری�بود.�خب�بحمدالل�اثر�
هم�کرد؛�امروز�هم�در�آن�مناطق�]همین�وضع�[�هست.�آنچه�مهم�است�این�است�که�ما�
بدانیم�دشمن�آرام�نمی�نشیند؛�اگر�خیال�کنیم�که�دشمن�آرام�خواهد�نشست،�نه،�دشمن�
تا�آنجایی�که�بتواند�دشمنی�خواهد�کرد�و�نقشه�خواهد�ریخت�و�اقدام�خواهد�کرد؛�
پول�هم�در�اختیارشان�هست،�دستگاه�های�امنّیتی�شان�هم�وسیع�است،�دستگاه�های�
تبلیغاتی�شان�هم�وسیع�است�و�تالش�میکنند؛�ما�باید�بیدار�باشیم�ما�بایستی�بیدار�
باشیم.�همان�طور�که�عرض�کردم،�این�مسئله�ی�شیعه�و�سّنی�مسئله�ی�مهّمی�است.�
آنها�روی�مسئله�ی�شیعه�و�سّنی�تکیه�کرده�اند؛�سعی�کردند�از�هر�دو�طرف�تعّصبها�را�
برانگیخته�کنند؛�یعنی�آتش�تعّصب�را،�هم�در�طرف�شیعه،�هم�در�طرف�سّنی�برانگیخته�
کنند.�یک�عّده�ای�هم�خب�از�روی�غفلت،�همیشه�بازیچه�ی�دست�این�چیزها�میشوند.�
انسانهای�دلسوز�و�عالقه�مند�باید�حواسشان�خیلی�جمع�باشد�که�اسیر�این�معانی�نشوند.�
واقعاً�این�جور�است�که�آن�کسی�که�در�کسوت�طرف�داری�از�تسّنن،�بنا�میکند�به�شیعه�
حمله�کردن�و�دشمنی�خود�را�از�حد�میگذراند،�هیچ�گونه�عالقه�ای�در�مرکز�امر�به�تسّنن�
و�به�اسالم�ندارد.�عین�همین�قضّیه�در�مورد�]تشّیع�هست�[؛�کسانی�هستند�که�محّرک�
آتش�تعّصب�در�شیعه�بر�ضّد�اهل�تسّنن�هستند،�درحالی�که�هیچ�گونه�انگیزه�ی�دینی�در�
آنها�نیست؛�اینها�از�چه�کسانی�استفاده�میکنند؟�از�متوّسطین�و�متوّسطاتی�که�درست�
توّجه�به�جوانب�قضّیه�ندارند؛�عالقه�ی�مذهبی�دارند�اّما�عقل�و�توّجه�و�حکمت�الزم�در�
آنها�نیست�که�بفهمند�هدف�دشمن�چیست.�اینها�از�دو�طرف�تحریک�میکنند؛�همه�
بایستی�مراقب�باشیم،�نگذاریم�این�توطئه�به�نتیجه�برسد.�بنده�از�همان�مّدتها�پیش�این�
را�میگفتم�که�انگلیس�ها�در�این�مسئله�خیلی�تجربه�دارند،�آنها�از�آمریکایی�ها�تجربه�شان�
بیشتر�است،�تجربه�ی�اختالف�افکنی�بین�تشّیع�و�تسّنن�در�آنها�خیلی�بیشتر�است؛�
خوب�بلدند�چه�کار�بکنند�که�دو�طرف�را�به�جان�هم�بیندازند.�یک�وقت�به�نحوی�حرف�
میزنند�که�گویی�طرف�دار�اهل�سّنتند.�حاال�دیدید�در�مجلس�کنگره�ی�آمریکا�به�عنوان�
حمایت�از�اهل�سّنت�عرِب�عراق،�طرح�تصویب�میکنند!�حاال�آنها�آیا�واقعاً�به�اهل�سّنت�
عالقه�دارند؟�آنها�ضّد�هر�چیزی�هستند�که�نشانی�از�اسالم�دارد؛�برایشان�شیعه�و�سّنی�
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هم�فرقی�ندارد؛�به�این�نکته�بایستی�توّجه�کرد.�بنابراین�مسئله�ی�مذهب�یک�مسئله�
است،�حاال�خوشبختانه�»...«�]دشمنان�[�نمیتوانند�از�عامل�کردی�استفاده�کنند؛�با�اینکه�
در�بعضی�از�کشورهای�دیگر�از�عامل�کردی�خوب�میتوانند�استفاده�کنند،�در�ایران�از�این�
عامل�نمیتوانند�استفاده�بکنند�ولیکن�خب�تبلیغات�را�میکنند،�از�عامل�اختالف�مذهبی�
استفاده�میکنند؛�مسئله�ی�قومّیت�یک�مسئله�است.�بهانه�ها�را�باید�از�دست�اینها�گرفت.

کار�فرهنگی�که�آقای�ماّلقادر�گفتند�کاماًل�درست�است،�کار�فرهنگی�بسیار�خوب�است.�
حاال�همین�حرکتی�که�در�زمینه�ی�پیشمرگان�مسلمان�ُکرد�دارید�انجام�میدهید،�این�
خودش�یک�کار�فرهنگی�است؛�اگر�این�کار�را�خوب�و�تمیز�و�جامع�ان�شاءالل�از�آب�
دربیاورید،�این�خودش�یک�کار�فرهنگی�باارزشی�است،�این�را�باید�انجام�داد.�کارهای�
خدماتی�و�اقتصادی�هم�باید�انجام�بگیرد؛�واقعاً�جوانها�نباید�بیکار�بمانند،�بیکاری�منشأ�
فساد�است�و�مسائل�مربوط�به�جوانها�مسائل�درجه�ی�یک�است.�امیدواریم�ان�شاءالل�
خداوند�متعال�به�همه�ی�شماها�توفیق�بدهد،�بتوانید�این�کارهایی�را�که�شروع�کرده�اید،�

به�بهترین�وجهی�ان�شاءالل�به�پایان�برسانید.

و�الّسالم�علیکم�و�رحمة�الل�و�برکاته�
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم�

و�الحمدلل�رّب�العالمین�و�الّصالة�و�الّسالم�علی�سّیدنا�ابی�القاسم�المصطفی�محّمد�و�علی�
ءاله�االطیبین�االطهرین�المنتجبین�سّیما�بقّیة�الل�فی�األرضین.

خیلی�خوش�آمدید�برادران�و�خواهران�عزیز،�و�معّطر�کردید�این�حسینّیه�را�و�محّل�کار�
و�تالش�ما�را�به�ِعطر�یاد�شهیدان.

یکی�از�برکات�انقالب�اسالمی،�بازتولید�معارف�اساسی�اسالمی�در�این�زمان�است.�خیلی�
از�این�معارف�بزرگ�را�ما�در�کتابها�و�در�ذهنها�داشتیم�لکن�انقالب�اسالمی�این�معارف�
این�معارف،�عبارت� مهّم� بسیار� از�بخشهای� یکی� داد.� تحّقق�عینی� و� را�مجّسم�کرد�
است�از�منظومه�ی�معارف�مربوط�به�شهادت،�همین�چیزی�که�در�این�آیه�ی�شریفه�ای�
�الَّذیَن�ُقِتلوا�فی�َسبیِل� که�تالوت�کردند،�به�صراحت�از�آن�یاد�شده�است:�َو�ال�تََحَسَبنَّ
ِِّهم�یُرَزقون�*�َفِرحیَن�بِمآ�ءاتُهُم�اللُ�ِمن�َفضلِه��َو�یَسَتبِشروَن� اللِ�اَمواتًا�بَل�اَحیآٌء�ِعنَد�َرب
بِالَّذیَن�لَم�یَلَحقوا�بِِهم�ِمن�َخلِفِهم�ااَّل�َخوٌف�َعلَیِهم�َو�ال�ُهم�یَحَزنون؛)2(�این�یک�معرفت�
است،�یکی�از�معارف�بزرگ�اسالمی�است؛�]یعنی�[�نقش�برانگیزاننده�و�زنده�کننده�ی�
شهادت�در�نظام�اجتماعی�مسلِم.�شهیدان�بشارت�میدهند�به�کسانی�که�به�آنها�ملحق�
نشدند�-�مثل�من�و�شما�-�که�در�این�راه�نه�بیم�هست،�نه�اندوه�هست؛�هرچه�هست�
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بهجت�است،�ابتهاج)3(�است،�نشاط�است،�روحّیه�است،�امید�است؛�این�درس�است.�این�
درس�در�مجموعه�ی�تاریخ�جمهوری�اسالمی�تکرار�شد؛�شهدای�ما�با�انگیزه�و�با�نشاط�
وارد�این�میدان�شدند،�تالش�کردند،�و�این�تالش�آنها�که�صادقانه�بود،�با�پاداش�الهی�
همراه�شد�و�به�شهادت�رسیدند�که�این�شهادت�بی�شک�یک�نعمت�بزرگ�و�یک�پاداش�
بزرگی�است�که�خدا�آن�را�به�این�بندگان�مخلِص�پاک�دسِت�پاک�نهاد�داد�و�به�آنها�ارزانی�
داشت.�]شهدا[�وارد�این�میدان�شدند�با�نشاط،�خدا�را�مالقات�کردند�با�رضایت�الهی،�و�
در�نشئه�ی�پس�از�مرگ،�نه�اندوهی�به�آنها�رسید�نه�بیمی�در�دل�آنها�پدید�آمد؛�این�را�
منعکس�میکنند�به�جامعه،�این�را�سرریز�میکنند�به�مردمی�که�به�آنها�ملحق�نشده�اند.�
کمااینکه�در�این�سالهای�متمادی�همین�را�مشاهده�کردیم:�هرجا�شهادتی�اتّفاق�افتاد،�
پشت�سِر�آن،�افتخار�خانواده�ی�شهید�بود،�احساس�عّزت�بازماندگان�شهید�بود،�هیجان�
و�ابتهاج�معنوی�و�روحّیه�ی�مضاعف�در�مردم�بود�و�تأثیرات�اجتماعی�فراوان؛�ازجمله�ی�

آنها�و�جزو�بارزترین�آنها�حادثه�ی�هفتم�تیر�]است�[.

هفتم�تیر�حادثه�ی�کوچکی�نبود؛�مدیران�برجسته�ی�مؤثِّر�حاضر�در�نظام�را�-��72نفر�
میان� بهشتی�در� به�حسب�ظاهر.�که�شخصّیتی�مثل�شهید� نابود�کردن،� یکجا� را�-�
اینها�است؛�شهید�بهشتی�جزو�نوادر�زمان�بود،�جزو�کسانی�بود�که�نظیر�او�را�انسان�در�
نسلهای�پیاپی�کمتر�پیدا�میکند.�چنین�کسی�را،�تعداد�قابل�توّجهی�از�وزرای�کارآمد�
را،�از�نمایندگان�مجلس�را،�از�فّعاالن�سیاسی�و�انقالبی�را�یکجا�از�مردم�بگیرند،�خب�اثر�
طبیعی�و�معمولی�این�حادثه�چیست؟�شکست�ملّت،�شکست�انقالب،�قاعدتاً�این�باید�
باشد؛�اّما�درست�بعکس�شد.�درست�عکس�این�حادثه،�عکس�آنچه�دشمن�از�این�حادثه�
انتظار�داشت�به�وقوع�پیوست.�ملّت�مّتحد�شد؛�مسیر�انقالب�در�یک�مسیِر�واقعی�قرار�

گرفت،�در�مسیر�صحیح�قرار�گرفت؛�دشمنان�ملّت�افشا�شدند،�رسوا�شدند.

بعضی�از�کسانی�بودند�که�مباشر�این�جنایت�بزرگ�بودند�و�سالهای�متمادی�در�بین�
مردم،�در�بین�جوانها�با�تبلیغات،�خودشان�را�جور�دیگری�-�طرف�دار�آزادی،�طرف�دار�
ارزشها�-�معّرفی�کرده�بودند،�اینها�افشا�شدند؛�معلوم�شد�یک�مشت�تروریست�فاقد�
هرگونه�مبنای�ذهنی�و�اعتقادی�و�انقالبی�اند؛�همینها�بودند�که�بعد�از�آنکه�اندک�مّدتی�
از�این�حادثه�گذشت،�به�کسی�مثل�صّدام�حسین�پناهنده�شدند؛�علیه�مردم�عراق�هم�
کار�کردند،�علیه�مردم�ایران�هم�تالش�کردند،�در�میدانهای�جنگ�حاضر�شدند،�با�ملّت�
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خودشان�جنگیدند؛�افشاگری�از�این�باالتر؛�اینها�مباشرین�بودند.�عّده�ای�دستهای�پشت�
پرده�بودند؛�آنها�هم�افشا�شدند.�کسانی�بودند�که�مؤیّد�این�حرکت�و�این�جنایت�بودند؛�
اینها�هم�افشا�شدند؛�چه�در�داخل�کشور،�چه�در�خارج�از�کشور؛�همه�فهمیدند�که�چه�
اتّفاقی�افتاد�در�این�کشور�و�چه�کسانی�با�ملّت�ایران�مواجهند�و�مقابلند.�عّده�ای�هم�
بودند�که�اینها�سکوت�کردند،�سکوت�همراه�با�رضا�-�َسِمَعت�بِذلَِک�َفَرِضَیت�بِه�-�)4( 

که�آنها�هم�افشا�شدند.

امام�بزرگوار�جریان�اصیل�انقالب�را�با�بهره�گیری�بجا�و�مناسب�از�این�حادثه�]تعیین�
کرد[،�آن�مسیر�را�در�مقابل�ملّت�ایران�قرار�داد،�و�راه�انقالب�را�-�که�همان�اوایل�داشت�
منحرف�میشد�و�میخواستند�آن�را�به�شرق�و�غرب�بچسبانند�-�تعیین�کرد،�انقالب�را�
نجات�داد؛�این،�برکت�این�حادثه�بود.�بله،�هزینه�دادیم،�شخصّیت�های�برجسته�ای�را�از�
دست�دادیم،�شّکی�نیست،�اّما�باید�دید�تأثیر�این�چیست.�ملّت�مسلمان،�در�طول�تاریخ�
1400ساله،�هنوز�مدیون�خون�شهیدان�کربال�است؛�هزینه�از�دادن�حسین�بن�علی�باالتر؟�
جانی�از�جان�یاران�حسین�عزیزتر؟�اینها�را�دادند،�این�هزینه�انجام�گرفت�اّما�اسالم�ماند،�
قرآن�ماند،�جریان�اصیل�ایمانی�در�جامعه�باقی�ماند؛�همین�قضّیه�در�ماجرای�هفتم�تیر�

هست،�در�ماجرای�شهدای�دیگر�ما�هست.

از�آثار�این�حادثه،�نشاط�معنوی�و�ابتهاج�معنوی�مردم�بود.�از�آثار�این�حادثه،�نشان�دادن�
قدرت�و�قّوت�و�رسوخ�انقالب،�در�اعماق�جامعه�بود؛�دشمنان�حساب�کار�خودشان�را�
کردند؛�دیدند�این�حادثه�ای�که�در�هر�کشوری�اتّفاق�می�افتاد�آن�نظام�را�متالشی�میکرد،�
به�استحکام�بیشتر�ملّت�ایران�منتهی�شد؛�فهمیدند�که�با�این�انقالب�نمیشود�خشن�

برخورد�کرد،�جواب�نمیدهد؛�این�را�احساس�کردند.

از�جمله�ی�آثار�مهّم�این�حادثه�در�طول�زمان�تا�امروز،�افشاگری�است؛�افشاگری�قدرتهای�
استکباری�مّدعی�حقوق�بشر.�همان�کسانی�که�این�جنایت�را�و�جنایات�تروریستی�دیگر�
را�در�این�کشور�مرتکب�شدند،�آزادانه�در�کشورهای�اروپایی�و�آمریکا�مشغول�حرکتند؛�
آنها�سخنرانِی�حقوق�بشری� برای� و�سران�آن�کشورها�مالقات�میکنند،� با�مسئوالن�
میگذارند!�از�این�افشاگری�باالتر؟�این�نشان�داد�که�مّدعیان�حقوق�بشر،�مدعیان�ضّدیت�
با�تروریسم،�در�چه�حّدی�از�نفاق�و�دورویی�و�دروغگویی�قرار�دارند؛�این�را�امروز�همه�
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دارند�در�مقابل�چشمشان�می�بینند.

ما�هفده�هزار�شهید�ترور�در�کشور�داریم؛�هفده�هزار�شهید�ترور!�این�رقم،�رقم�کوچکی�
است؟�این�حرف�شوخی�است؟�آن�کسانی�که�این�ترورها�را�انجام�دادند،�امروز�آزادانه�در�
کشورهای�غربی�دارند�حرکت�میکنند.�این�ترورها،�ترور�چه�کسانی�بود؟�ترور�کاسب،�
ترور�کشاورز،�ترور�عالِم،�ترور�استاد�دانشگاه،�ترور�مؤمن�متهّجد،�ترور�کودکان،�ترور�
زنان؛�هفده�هزار�شهید�ترور،�در�تاریخ�انقالب�اسالمی�ثبت�شده�است.�خب،�این�دو�
طرف�دارد:�یک�طرف�افشاگری�نسبت�به�آن�چهره�هایی�است�که�امروز�اّدعای�ضّدیت�با�
تروریسم�میکنند�و�این�آینه�ای�است�در�مقابل�اّدعای�باطل�آنها�و�نشان�میدهد�که�چقدر�
اینها�دروغگویند،�چقدر�اهل�دغلند،�چقدر�خبیثند،�چقدر�پستند�که�از�تروریست�های�
جّرار�این�حمایتها�را�میکنند؛�درعین�حال�اّدعا�میکنند�که�ضّد�تروریسم�هستند�و�با�
تروریسم�مخالفند؛�این�یک�طرف�قضّیه�است.�یک�طرف�دیگر�این�است�که�یک�ملّتی�
�- داده� دفاع�مقّدس� از�شهدایی�که�در� غیر� است�-� داده� ترور� که�هفده�هزار�شهید�
درعین�حال�مستحکم�ایستاده�است�در�خدمت�انقالب،�در�راه�انقالب،�در�مواجهه�ی�با�
دشمنان�انقالب.�عظمت�این�انقالب،�عظمت�این�ملّت�با�این�شهادتها�ظاهر�شده.�این�
»َو�یَسَتبِشروَن�بِالَّذیَن�لَم�یَلَحقوا�بِِهم�ِمن�َخلِفِهم�ااَّل�َخوٌف�َعلَیِهم�َو�ال�ُهم�یَحَزنون«،)5( 
بشارت�است؛�بشارتی�است�که�به�ملّت�ایران�دارند�میدهند؛�بشارتی�است�که�به�مسلمانها�
دارند�میدهند.�این�معارفی�است�که�ما�در�کتابها�داشتیم،�در�ذهنها�داشتیم،�این�شهدای�
عزیز�ما�-�این�فرزندان�شما،�همسران�شما،�پدران�شما�-�در�واقعّیت�خارجی،�اینها�را�

مشّخص�کردند،�تجّسم�بخشیدند،�به�ما�نشان�دادند،�به�نسلهای�آینده�نشان�دادند.

امروز�هم�شهدا�در�حال�تقویت�روحّیه�ی�ملّت�ایرانند.�همین�چند�روز�قبل�از�این،�270 
شهید�وارد�تهران�شدند�و�شما�دیدید�چه�حادثه�ای�درست�شد؛�چه�شوری،�چه�هیجانی!�
نقطه�ی�مقابل�دلسردی�ها،�نقطه�ی�مقابل�نومیدی�ها،�نقطه�ی�مقابل�رکود�و�رکونها؛)6( 

تحّرک،�آمادگی،�شوق،�عشق،�آرمان�گرایی؛�این�کار�شهدا�است.

تیر� این�حادثه�ی�شهدای�هفتم� کم�کاری�کردیم.� انصافاً� ما�روی�مسئله�ی�شهدایمان�
آماج� این�چهره�هایی�که� برای�معّرفی�شدن؛�هم�معّرفی�شدن� ظرفّیت�عجیبی�دارد�
در�یک�چنین�حادثه�ی� که�چگونه� ایران� ملّت� معّرفی� گرفتند؛�هم� قرار� این�جنایت�
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نمیرود� در� میدان� از� فقط� نه� و� میکند� حفظ� میدارد،� نگه� را� خودش� تکان�دهنده�ای�
بلکه�روحّیه�ی�مضاعف�پیدا�میکند؛�هم�معّرفی�دشمنان�که�چه�موجودات�پست�و�چه�
سیاستهای�خبیثی�پشت�سِر�این�حوادث�قرار�دارد،�دستهای�جنایتکار�اینها�را�]معّرفی�
عمده�اش� البّته� که� �- دیگر� ماجراهای� و� تیر� هفتم� ماجرای� در� این�ظرفّیت� میکند[.�
ماجرای�هفتم�تیر�است�-�وجود�دارد.�ما�کم�کاری�داشتیم؛�اینها�را�معّرفی�نکردیم.�خیلی�
کار�میشد�کرد�و�باید�کرد؛�دستگاه�های�مسئول�و�همه�ی�ما�دچار�کم�کاری�هستیم.�و�
به�نظر�میرسد�که�این�کار�را�هم�بایستی�سپرد�به�جناح�فرهنگِی�مؤمِن�انقالبِی�مردمِی�
خودجوش؛�این�جوانهایی�که�می�بینید�در�اطراف�کشور�به�طور�خودجوش�کارهایی�انجام�
میدهند�-�کارهای�فرهنگی�انجام�میدهند،�کارهای�هنری�انجام�میدهند،�حقایقی�را�
احیاء�میکنند،�استعدادهایی�را�بُروز�میدهند،�از�استعدادهای�بالفعلی�استفاده�میکنند�
-�این�کار�را�هم�آنها�باید�بکنند.�با�زبان�هنر،�با�زبان�تصویر،�با�استفاده�ی�از�ابزارهای�
جدید�باید�بتوانند�این�حادثه�را،�این�شخصّیت�ها�را�]معّرفی�کنند[؛�کسی�مثل�شهید�
بهشتی�را�در�دنیا�معّرفی�کنند،�کسی�مثل�شهید�رجایی�را�معّرفی�کنند،�شهید�باهنر�
را�معّرفی�کنند.�هرکدام�از�این�شخصّیت�هایی�که�در�ماجرای�هفتم�تیر�یا�ماجراهای�
دیگر�به�شهادت�رسیدند،�شایسته�ی�یک�چهره�نگاری�بسیار�باعظمتند�که�میشود�از�اینها�

چهره�نگاری�کرد.

این�کتابهایی�را�که�مربوط�به�زندگی�شهدا�است،�بنده�گاهی�میخوانم؛�حقیقتاً�درس�دهنده�
است؛�بنده�درس�میگیرم،�بنده�روحّیه�میگیرم�از�خواندن�این�کتابها؛�نشان�میدهد�که�
اینها�چه�شخصّیت�هایی�بودند،�چه�روحّیاتی�داشتند،�چه�عظمتی�داشتند،�چه�خدمتی�
کردند�با�این�ایثار�خودشان؛�جان�خودشان�را�کف�دست�گرفتند�وارد�میدان�شدند.�
شهدای�هفتم�تیر�نمیدانستند�که�یک�چنین�حادثه�ای�در�انتظار�آنها�است؟�معلوم�بود؛�
آن�روز�هر�کسی�در�این�میدان�حرکت�میکرد،�مثل�کسی�بود�که�در�میدان�مین�دارد�
اّما�درعین�حال�شجاعانه�وارد�این� از�همه�طرف�حوادث�گوناگون�بود،� حرکت�میکند؛�
میدان�شدند�و�حرکت�کردند.�برکات�شهدا�خیلی�زیاد�است؛�یعنی�واقعاً�با�این�تعبیرات�
نمیشود�حّق�شهیدان�را�ادا�کرد؛�واقعاً�نمیشود�کاری�را�که�آنها�کردند،�خدمتی�را�که�

آنها�کردند�ادا�کرد.
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خانواده�ی�شهدا�هم�همین�جورند.�در�این�جلسه�ی�امروز�ما�خانواده�هایی�تشریف�دارند�
که�سه�شهید�داده�اند،�سه�شهید�یا�بیشتر؛�تحّمل�از�دست�دادن�پاره�های�جگر�انسان�
و�عزیزان�انسان،�این�به�زبان�آسان�است.�خانواده�هایی�هستند�که�فقط�دو�پسر�داشتند�
و�همین�دو�پسر�را�در�راه�خدا�در�میدان�دفاع�مقّدس�تقدیم�کردند؛�بانوانی�در�اینجا�
تشریف�دارند�که�هم�همسر�خودشان�و�هم�فرزند�خودشان�را�در�راه�خدا�دادند.�اینها�
بانویی� اُحد،� جنگ� در� که� میخواندیم� اسالم� صدر� تاریخ� در� ما� است!� آسان� زبان� به�
سه�پیکر�شهید�را�سوار�راحله�ای)7(�کرده�بود�و�از�میدان�اُحد�می�آورد�مدینه؛�تعّجب�
میکردیم�که�چطور�چنین�چیزی�]ممکن�است�[!�واقعاً�به�نظر�انسان�مثل�افسانه�می�آمد؛�
حاال�در�مقابل�چشممان�این�واقعّیتهای�افسانه�گون�و�افسانه�مانند�را�داریم�می�بینیم.�
با�روحّیه�های�باال،�با�روحّیه�های�خوب،�روحّیه�هایی�که�میتواند�افراد�کم�روحّیه�را�هم�
مبتهج�کند،�روحّیه�بدهد،�عزم�آنها�را�تثبیت�کند�و�تقویت�بکند.�و�امروز�کشور�ما�به�

این�عزم�راسخ�احتیاج�دارد.

را�بشناسیم؛� ]نیاز�دارد[.�دشمن� امروز�کشور�به�شناخت�دشمن� بدانند:� را�همه� این�
و� رسانه�ای� آرایشِی� اقالم� اقسام� و� انواع� به�وسیله�ی� را� خودشان� که� جهانی� دشمنان�
تبلیغاتی�بزک�میکنند�و�در�مقابل�چشم�قرار�میدهند،�بشناسیم؛�آمریکا�را�بشناسیم.�در�
همین�چند�روز�مشاهده�کنید:�فردا�هفتم�تیر�است،�حادثه�ی�حزب�اتّفاق�افتاده�است؛�در�
سال��66در�همین�روز�هفتم�تیر،�حادثه�ی�بمباران�شیمیایی�سردشت�اتّفاق�افتاده�است؛�
بله،�صّدام�آن�کار�را�کرد،�اّما�پشت�سر�صدام�چه�کسی�بود؟�آمریکایی�ها�بودند،�غربی�ها�
بودند،�همان�کسانی�بودند�که�بمبهای�شیمیایی�را�به�او�دادند،�چراغ�سبز�هم�به�او�دادند�
و�در�مقابل�این�جنایت�بزرگ�و�این�قتل�عام�عجیب�سکوت�هم�کردند؛�در�روز�یازدهم�
تیر�-�چند�روز�بعد�-�ترور�شهید�صدوقی�است�که�این�هم�کار�همین�جنایتکاران�است؛�
در�روز�دوازدهم�تیر�-�چند�روز�بعد�از�این�-�حادثه�ی�اسقاط�هواپیمای�ایرباس�بر�روی�
خلیج�فارس�است.�از�هفتم�تیر�تا�دوازدهم�تیر�شما�ببینید�چقدر�ترور،�قتل�عام�و�کشتار�
]انجام�شد[؟�]چقدر[�زن،�کودک،�عالِم،�سیاستمدار،�به�وسیله�ی�عوامل�آمریکا�آماج�این�
جنایتها�قرار�گرفتند؟�اگر�طّراح�این�حوادث�هم�سرویس�های�امنّیتی�آمریکا�و�غرب�
نبودند،�حّداقل�کمک�کننده�بودند؛�حّداقل�تشویق�کننده�بودند.�این�دشمنها�را�بشناسیم.�
به�تعبیر�بعضی�دوستان،�خوب�است�این�هفتم�تا�دوازدهم�تیر�را�هفته�ی�»حقوق�بشر�
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آمریکایی«�اعالم�بکنیم.�واقعاً�حقوق�بشر�آمریکایی�در�این�چندروز�در�کشور�ما�یک�
را� احتیاج�داریم�دشمن� الی��ماشاءالل.�پس� قبیل� این� از� و� بارزی�است� و� چیز�واضح�
بشناسیم.�آن�کسانی�که�امروز�سعی�میکنند�از�این�هیوال�-�که�سیاستهای�آمریکایی�و�
سیاستهای�بعضی�از�دنباله�روان�آمریکا�است�-�یک�چهره�ی�موّجهی�معّرفی�کنند،�اینها�
دارند�خیانت�میکنند؛�اینها�دارند�جنایت�میکنند.�این�کسانی�که�این�حقیقت�روشن�
را�کتمان�میکنند،�این�دشمنی�خباثت�آلود�را�در�زیر�پرده�های�توجیه�میپوشانند،�اینها�
دارند�خیانت�میکنند�به�این�ملّت.�کشور�ما�و�ملّت�ما�احتیاج�دارد�دشمن�را�بشناسد،�

عمق�دشمنی�را�بفهمد.

و�احتیاج�دارد�به�اینکه�خود�را�آماده�کند�برای�مواجهه.�این�مواجهه�همیشه�مواجهه�ی�
سخت�نیست،�مواجهه�ی�در�میدان�جنگ�نظامی�نیست؛�دشوارتر�از�آن،�مواجهه�ی�در�
میدان�جنگ�نرم�است،�در�میدان�فرهنگ�است،�در�میدان�سیاست�است،�در�میدان�
زندگی�اجتماعی�است.�ملّت�عزیز�ایران،�امروز�به�پیام�شهیدان�نیازمند�است؛�احتیاج�
به�این�پیام�دارد.�ملّت�ما�احتیاج�دارد�به�این�پیام�امیدبخش،�این�پیام�افشاگر،�این�پیام�
سرشار�از�ابتهاج�معنوی�و�روحّیه�ی�معنوی�که�شهدا�به�ما�میدهند.�و�ملّت،�مدیون�
شهدا�است�و�مدیون�شما�خانواده�های�شهدا�است؛�همه�مدیونیم.�آن�کسانی�که�این�را�
کتمان�کنند،�آن�کسانی�که�حاضر�نیستند�نام�شهیدان�به�عظمت�برده�بشود�و�هرجا�
نام�شهیدی�برده�بشود�یا�نام�شهدا�برده�بشود�و�تجلیلی�از�شهدا�بشود�کأنّه�به�آنها�دارند�
زخم�میزنند،�اینها�بیگانگان�از�مصالح�این�ملّتند؛�اینها�اجنبی�اند؛�حاال�شناسنامه�]شان�[�

ایرانی�است�اّما�در�واقع�اجنبی�اند؛�اینها�با�ملّت�ایران�یک�رو�و�یک�دل�نیستند.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�و�برکاته�
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم��)1(

توفیقی�پیدا�شد�که�بتوانیم�با�جمعی�از�شما� خیلی�خوشحالیم�که�الحمدلل�مجّدداً�
عزیزان�دیدار�کنیم؛�اگرچه�کافی�نیست.�بعضی�از�این�جانبازان�عزیز�به�من�گفتند�که�
ما�بیست�سال�است،�سی�سال�است�انتظار�داشتیم�که�این�دیدار�انجام�بگیرد؛�گفتم�
واقعاً�ما�شرمنده�هستیم�که�شما�بیست�سال�انتظار�داشته�باشید�برای�یک�امر�به�این�
کم�اهّمّیتی؛�ولی�خب�دیگر�توانایی�ما�و�قصور�ما�و�این�قبیل�مسائل،�همین�جور�است؛�
یعنی�انسان�بیش�از�این�توانایی�ندارد؛�وااّل�اگر�میتوانستیم،�دلمان�میخواست�خیلی�بیش�

از�اینها�با�شما�باشیم.

ان�شاءالل� زحمات�شما�و�اجر�شما�پیش�خدای�متعال،�هم�محفوظ�است�و�هم� اّوالً�
و� ابتالء� این� بتدریج� نشد؛� تمام� افزایش�است؛�چون�کار�شما�یکسره� به� رو� روزبه�روز�
این�امتحان�بر�شما�حاکم�است،�برخالف�شهدا.�شهدا�یک�خمپاره�خوردند،�یک�گلوله�
روزی� نه؛�هر� تمام�شد؛�شماها� بهشت،�کارشان� پَرکشیدند� بهشت،� رفتند� و� خوردند�
که�میگذرد،�هر�ساعتی�که�میگذرد،�رنجی�دارید،�مشکلی�دارید،�اگرچه�به�آن�مشکل�
رضایت�دادید�و�خدای�متعال�میداند�در�دلهای�شماها�که�شماها�صبر�میکنید؛�اّما�هر�
دقیقه،�هر�ساعت،�هر�روِز�همین�صبرتان�یک�اجر�مضاعفی�است؛�بنابراین�این�حرف�
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دقیق�است�که�اجر�جانبازان�روزبه�روز�رو�به�افزایش�است.�هر�ساعتی�که�شما�بیشتر�
عمر�کنید،�به�همان�اندازه�اجر�شما�رو�به�افزایش�است.�در�روایات�داریم�که�گاهی�انسان�
یک�چیزی�را�-یک�درهمی�یا�مثاًل�یک�پول�کمی�را-�در�راه�خدا�میدهد،�خدای�متعال�
در�قیامت�آن�را�مثل�کوه�اُحد�به�او�برمیگرداند؛�کار�شماها�این�جوری�است؛�عضوی�را�
دادید،�محرومّیتی�را�قبول�کردید�که�البّته�خیلی�بزرگ�و�خیلی�مهم�است�و�خیلی�اجر�
دارد،�اّما�این�اجر�همین�طور�به�طور�دائم�رو�به�تزاید�و�رو�به�افزایش�است.�خدا�را�شاکر�

باشید�به�خاطر�این�افزایش�اجر.

دّوم�اینکه�شماها�که�جانباز�هستید،�همین�االن�در�حال�مبارزه�اید،�همین�حاال�با�همین�
جانبازی�خودتان�در�واقع�دارید�جهاد�میکنید؛�چطور؟�مقصودم�جهاد�فرهنگی�نیست؛�
مقصودم�این�نیست�که�شما�یک�جایی�سخنرانی�ای�بکنید�یا�یک�حرفی�بزنید�یا�یک�
کاری�بکنید�یا�یک�انفاقی�بکنید�یا�یک�تعلیمی�بدهید�-خب،�اینها�که�به�جای�خود�
محفوظ؛�اینها�جهاد�است-�اّما�خود�همین�که�شما�روی�ویلچر�نشسته�اید�یا�روی�تخت�
دراز�کشیده�اید�یا�با�محرومّیت�از�بینایِی�چشم�یا�دست�یا�پا،�دارید�در�کوچه�و�بازار�
حرکت�میکنید،�یک�مبارزه�است؛�چرا؟�چون�نشان�دهنده�ی�ابتالء�و�محنت�بزرگ�این�
ملّت�در�یک�دوران�سخت�است.�شما�در�واقع�مثل�یک�تصویری،�مثل�یک�تابلویی�دارید�
جنگ�را�و�دفاع�مقّدس�را�به�همه�ی�کسانی�که�شما�را�می�بینند�نشان�میدهید؛�شما�
تصویری�هستید�از�آن�دوران�ابتالء�بزرگ�ملّت�ایران�و�امتحان�بزرگ�ملّت�ایران؛�خود�
این�حضور�شما�و�نْفس�وجود�شما،�یک�مبارزه،�یک�بیان�و�یک�تبلیغ�است.�نگاه�به�
شما�نشان�دهنده�ی�جنایات�آن�قدرتهایی�است�که�از�رژیم�صّدام�حمایت�کردند�و�دفاع�
کردند؛�نگاه�به�شما�حاکی�است�از�عظمت�و�بزرگواری�آن�امامی�و�آن�انقالبی�که�توانست�
شما�را�این�جور�تربیت�کند�و�به�میدانهای�جنگ�بفرستد؛�نگاه�به�شما�حکایت�میکند�
از�تاریخ�بخشی�از�عمر�این�ملّت�ایران؛�بنابراین�جانباز�با�وجود�خود�و�با�حضور�خود�در�
میان�مردم،�اعالن�یک�حقایقی�است�ولو�یک�کلمه�حرف�نزند،�ولو�در�هیچ�مراسمی�
به�عنوان�مبلّغ�یا�به�عنوان�مبّین�شرکت�نکند؛�نْفس�وجود�شماها�حاکی�از�حقایقی�است؛�
حقایق�تاریخی،�حقایق�معرفتی،�حقایق�سیاسی،�حقایق�بین�المللی؛�این�طور�است.�این�

هم�پیش�خدای�متعال�فی�نفسه�دارای�اجر�است؛�این�هم�نکته�ی�بعدی.

نکته�ی�سّوم�مربوط�به�این�خانمها�است�که�از�شما�به�عنوان�همسر�پذیرایی�میکنند�و�
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پذیرای�رنج�شما�هستند.�بله،�همان�طور�که�این�آقا�در�این�شعر�قشنگشان�بیان�کردند،�
این�خانمها�به�معنای�واقعی�کلمه�ایثارگرند؛�این�ایثار�است،�ایثار�بزرگی�است؛�خدمت�
آنها�ارزش�خیلی�باالیی�دارد.�رنج�مریض�داری�از�رنج�مریضی�اگر�بیشتر�نباشد،�کمتر�
نیست.�اینکه�انسان�یک�جانباز�را�با�مشکالتش،�با�محدودیّتهای�جسمی�اش�پذیرایی�
کند،�تروخشک�کند،�به�حرف�او�گوش�بدهد،�در�مقابل�بی�حوصلگی�های�طبیعی�ای�که�
جانباز�ممکن�است�داشته�باشد،�بی�حوصله�نشود،�خیلی�اجر�باالیی�پیش�خدای�متعال�
دارد.�من�به�خانمها�-همسران�شما�جانبازان-�میتوانم�این�عرض�را�بکنم�که�خدای�
متعال�مژده�میدهد�به�شماها�به�خاطر�عظمت�این�کاری�که�انجام�میدهید؛�این�واقعاً�یک�

جهاد�و�یک�حماسه�است؛�این�هم�یک�نکته.

نکته�ی�آخر�هم�اینکه،�هم�شما�جانبازان�عزیز،�هم�خانمها،�هم�فرزندانتان�و�وابستگانتان�
و�کسانی�که�در�پذیرایی�از�شما�سهمی�دارند�و�نقشی�دارند،�سعی�کنند�این�ثروت�
معنوی�عظیم�را�حفظ�کنند.�بدانید�که�گاهی�با�غفلت�ما،�ثروتهای�بزرگی�که�در�اختیار�
ما�است،�از�دستمان�میرود.�اگر�غفلت�بکنیم،�بی�توّجهی�کنیم،�به�اقتضای�این�شأن�
معنوی�و�الهی�عمل�نکنیم،�آنچه�در�اختیار�ما�است�به�عنوان�این�ثروت�معنوی،�از�بین�
میرود؛�باید�مراقب�بود.�خداوند�به�همه�ی�ما�توفیق�بدهد�تا�بتوانیم�این�موهبتهای�الهی�
را�-که�بعضی�از�موهبتها�موهبتهای�ماّدی�است،�بعضی�موهبت�معنوی�است-�ان�شاءالل�

حفظ�کنیم�و�شکرگزار�اینها�باشیم.

بنده�مجّدداً�به�شما�برادران�عزیز�و�خواهران�عزیز�به�خاطر�این�دیدار�امروز�و�آمدنتان�
به�حسینّیه�خوشامد�عرض�میکنم�و�از�شماها�تشّکر�میکنم،�و�از�خداوند�متعال�شادِی�
دلهای�شما�و�پیشرفت�کارهای�شما�و�برآمدن�حاجات�و�خواسته�های�شما�را�مسئلت�
میکنم.�خداوند�متعال�ان�شاءالل�فرزندانتان�را�به�شما�ببخشد�و�زندگی�تان�را�ان�شاءالل�

شیرین�کند�و�عمرهای�طوالنی�همراه�با�شفای�کامل�ان�شاءالل�به�شما�عنایت�کند.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�و�برکاته�
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم�

از�چهارمحال�وبختیاری�دارم.�یک�سفر�در�سالهای�دهه�ی�60  من�خاطره�های�خوبی�
-زمان�ریاست�جمهوری-�رفتم�به�شهرکرد�برای�تشجیع�و�تحریص�مردم�به�حضور�
در�جبهه�ها؛�این�یک�سفر�استانی�بود�که�استانهای�متعّددی�میرفتیم،�ازجمله�رفتم�
شهرکرد.�خب،�همه�جا�مردم�اجتماع�میکردند�و�تجاوب)1(�میکردند�لکن�شهرکرد�در�
ذهن�من�همین�طور�زنده�مانده.�هوا�هم�سرد�بود�-آنجاها�هم�سرد�است-�محّل�سخنرانی�
ما�را�گذاشته�بودند�یک�جایی�که�دو�خیابان�از�آن�منشعب�میشد.�من�همین�طور�که�
نگاه�کردم،�دیدم�تا�آنجایی�که�چشم�کار�میکند،�این�مردم�در�هر�دو�خیابان�با�لباسهای�
محلّی،�با�پرچمهای�گوناگون،�با�آثار�حضور�واقعی�و�قلبی�-و�نه�فقط�جسمانی-�شرکت�
دارند�و�حضور�دارند.�به�قدری�این�حضور�بارز�بود�و�انگیزه�ی�مردم�آشکار�بود�که�انسان�
با�یک�نگاه�کردن،�خیلی�چیزها�را�میفهمید�از�این�مردم�و�از�این�منطقه.�من�فراموش�
نمیکنم�و�این�در�یادم�است.�البّته�قبل�از�آن�و�بعد�از�آن�هم�شهرکرد�رفته�ام�و�با�مردم�و�
با�اجتماعات�مواجه�شده�ام�لکن�آن�سفر�سفر�عجیبی�بود�و�تأثیر�عجیبی�در�ذهن�بنده�
باقی�گذاشت.�یک�بار�هم�قبل�از�آن،�برای�مالقات�با�تیپ�قمربنی�هاشم�رفتم�شهرکرد�و�
رفتم�مرکز�تیپ؛�آن�هم�هرگز�از�یاد�من�نمیرود.�خب،�من�]به�[�مراکز�بّچه�های�سپاه�]در[�
اغلب�جاها�رفته�ام؛�میرفتیم�می�نشستیم�حرف�میزدیم،�بحث�میکردیم.�یک�جاهایی�در�

1394/07/13
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بین�این�مراکز،�یک�خصوصّیاتی�داشت�که�در�ذهن�انسان�باقی�میماند؛�یکی�اش�همین�
تیپ�قمربنی�هاشم�شهرکرد�است�که�من�یادم�نمیرود؛�رفتیم�آنجا،�بّچه�های�بااخالص،�
مؤمن،�وضعّیت�فقیرانه،�آنجایی�که�اینها�داشتند،�خیلی�وضعّیِت�با�امکانات�محدود�اّما�
درعین�حال�انگیزه�های�محکم؛�و�رفتیم�و�ساعتهایی�-حاال�یادم�نیست�چند�ساعت-�با�
اینها�بودیم،�ناهار�هم�با�اینها�خوردیم؛�من�با�یک�احساس�بسیار�رضایتمندی�از�آنجا�

بیرون�آمدم.

خب،�چیزهایی�هم�که�آقایان�گفتند�از�سوابق�علمی�و�نظامی�و�سیاسی�و�مانند�اینها،�
آنها�هم�همه�به�جای�خود�محفوظ�و�همه�ارزش�است.�نکته�ای�که�آقای�نکونام�گفتند�
درباره�ی�آمدِن�مردم�چهارمحال�وبختیاری�]به�تهران�[�برای�ابراز�بیزاری�از�بختیار،)2( 
خیلی�مهم�است.�ممکن�است�مردم�شیراز،�مردم�مشهد،�مردم�تبریز�هم�بیایند�از�بختیار�
ابراز�بیزاری�بکنند�اّما�خیلی�فرق�میکند�که�مردم�بختیاری�بیایند�از�یک�فرد�سیاسِی�
شاخص�بختیاری�که�در�مقابل�انقالب�و�در�مقابل�امام�قرار�گرفته،�ابراز�بیزاری�کنند؛�این�
نکته�مهم�است.�این�هم�که�ایشان�گفتند�که�مردم�توّقع�دارند�که�آن�روز�روز�شاخصی�
باشد،�درست�است،�این�واقعاً�جا�دارد؛�چون�در�بین�عشایر�این�وابستگی�ها�و�پیوندهای�
عشایری،�چیز�کوچکی�نیست،�چیز�خیلی�مهّمی�است.�اینها�همان�کسانی�هستند�که�
در�قضّیه�ی�مشروطه،�بلند�شدند�از�شهرکرد�-آن�وقت�ده�کرد-�آمدند�اصفهان�و�اصفهان�
را�گرفتند�و�آمدند�تهران�و�کارهای�بزرگی�را�انجام�دادند،�بیشتر�با�پیوندهای�محلّی�این�
کار�را�میکردند؛�یعنی�تأثیرات�قبایلی�و�عشایری�بر�روی�مردم�وجود�داشت�که�حرکت�
میکردند�می�آمدند.�اّما�همین�پیوندها�در�آنجایی�که�پای�دین�در�میان�است،�پای�انقالب�
در�میان�است،�پای�امام�در�میان�است،�بکلّی�کم�رنگ�میشود�و�بی�خاصّیت�میشود�و�
از�بین�میرود؛�این�خیلی�چیز�مهّمی�است.�بنابراین�خیلی�کار�بجا�و�بموقعی�است�این�

بزرگداشتی�که�دارید�انجام�میدهید.

به�یک�نکته�ای�توّجه�کنید:�ما�مواجهیم�با�یک�حمله�ی�همه�جانبه�ی�فرهنگی�و�اعتقادی�
و�سیاسِی�اعالم�نشده؛�یعنی�شما�حاال�که�من�دارم�میگویم،�قاعدتاً�از�من�قبول�میکنید�
اتّفاق� دارد� آنچه� از� دارم� اّطالع� بنده� می�افتد؛� اتّفاق� دارد� آنچه� از� ندارید� اّطالع� لکن�
می�افتد؛�من�دارم�میبینم�چه�دارد�اتّفاق�می�افتد؛�لشکر�فرهنگی�دشمن�و�لشکر�سیاسی�
دشمن�با�همه�ی�ابزارهایی�که�برایشان�ممکن�بوده،�حمله�کرده�اند�به�ما�برای�سست�
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کردن�اعتقادات�دینی�ما،�سست�کردن�اعتقادات�سیاسی�ما،�تقویت�نارضایی�ها�در�داخل�
کشور،�جذب�جوانها�بخصوص�جوانهای�فّعال�و�اثرگذار�در�سطوح�مختلف�برای�مقاصد�
خودشان؛�دارند�کار�میکنند.�خب،�در�مقابل�اینها�کارهایی�دارد�انجام�میگیرد؛�بّچه�های�
حزب�اللّهی،�مردمان�مؤمن،�مسئوالن�باتعّهد�کارهای�خوبی�دارند�انجام�میدهند�لکن�
بیش�از�اینها�باید�در�کشور�کار�بشود.�یکی�از�قلمهای�مهم،�همین�است�که�این�مفاهیم�
باارزش�مثل�مفهوم�جهاد،�مفهوم�شهادت،�مفهوم�شهید،�مفهوم�خانواده�ی�شهید،�مفهوم�

صبر�برای�خدا،�احتساب�لل�باید�زنده�بماند.

خب،�البّته�با�تظاهرات�بیرونی،�بخشی�از�این�مقصود�انجام�میگیرد،�یعنی�من�مخالف�
نیستم�با�پرده�نویسی�و�تندیس�و�سردیس�و�اسم�خیابان�مانند�اینها�-اینها�چیزهای�
خوبی�است؛�اینها�الزم�است،�بیش�از�خوب-�لکن�اینها�اصاًل�کافی�نیست؛�اینها�یک�
بخش�خیلی�کوچکی�از�آن�کاری�است�که�باید�انجام�بگیرد.�کار�را�عمقی�انجام�بدهید؛�
سعی�کنید�اثر�بگذارید�بر�روی�ذهنها؛�مخاطبان�خود�را�اقناع�کنید�با�سخنان�درست�
خودتان.�این�کار،�فکر�کردن�الزم�دارد.�اصحاب�فکر،�مردمانی�که�دارای�قدرت�تفّکر�
هستند�و�مسائل�را�میفهمند،�همراه�با�اصحاب�هنر،�کسانی�که�هنِر�ارائه�دارند،�هنر�تبلیغ�
دارند�-از�نقاّش�و�شاعر�و�فیلم�ساز�و�نویسنده�و�امثال�اینها-�باید�همه�با�هم�دست�به�دست�
هم�بدهند،�محصول�کار�چیزی�از�آب�دربیاید�که�بر�روی�ذهن�مخاطبین�اثر�بکند.�
برنامه�ریزی�میشود؛� اینکه�دارد� اجرا�میشود�-نه� االن�دارد� را�که� توطئه�ای� یعنی�آن�
برنامه�ریزی�اش�خیلی�قبل�شده؛�االن�دارد�در�کشور�اجرا�میشود-�خنثی�بکند.�این�کار،�
هم�به�عهده�ی�دولتی�ها�است،�هم�به�عهده�ی�مردمان�مؤمن�است،�هم�مسئولین�رسمی،�
هم�مسئولین�غیر�رسمی؛�هرکسی�که�تعّهدی�دارد،�در�این�زمینه�باید�فّعالّیت�کند.�یک�
قلِم�کار�همین�کار�شما�است؛�یعنی�کار�احیاء�مفهوم�شهادت�و�ارزش�شهادت�و�ارزش�

شهید.�در�این�جهت�ان�شاءالل�حرکت�کنید،�خدای�متعال�هم�کمک�خواهد�کرد.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�
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انقالب�اسالمی�امشب�)یکشنبه(�با�حضور�در� حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�معظم�
منزل�سردار�شهید�حسین�همدانی،�ضمن�تفقد�از�خانواده�ی�شهید،�شهادت�آن�سردار�

سرافراز�را�تبریک�و�تسلیت�گفتند.

در� همدانی� شهید� سردار� مجاهدت� و� اخالص� به� اشاره� با� خامنه�ای� آیت�الل� حضرت�
میدان�های�خطر،�رقم�خوردن�این�سرنوشت�شوق�انگیز�را�آرزوی�دیرینه�ی�مجاهدان�
راه�حق�خواندند�و�گفتند:�خداوند�باب�شهادت�را�برای�بندگان�خالص�خود�باز�گذاشته�
و�حیف�است�که�مرگ�مجاهدان�و�اسوه�هایی�نظیر�شهید�همدانی،�در�راهی�غیر�از�راه�

شهادت�رقم�بخورد.

رهبر�انقالب،�تشییع�باشکوه�شهید�همدانی�در�تهران�و�تشییع�کم�نظیر�آن�شهید�در�
و� برشمردند� بزرگوار� شهید� این� اخالص� قبال� در� الهی� پاداش� از� جلوه�ای� را� همدان�
واقع� در� و� بود� آن�شهید� اخالِص� و� از�جذبه� ناشی� این�حضور�شگفت�انگیز� افزودند:�
برای�مردم�همدان�نیز�یک�نعمت�و�فرصت�الهی�بود�تا�بار�دیگر�احساسات�انقالبی�و�

شهادت�طلبانه�ی�خود�را�بروز�دهند.

ایشان�با�تجلیل�از�صبر�و�شکرگزاری�همسر�و�خانواده�ی�شهید�همدانی�و�با�اشاره�به�
سهیم�بودن�خانواده�های�شهیدان�در�اجر�و�پاداش�آنان،�خاطرنشان�کردند:�ادامه�یافتن�

1394/07/26

حضور رهبر انقالب در منزل سردار شهید همدانی
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سلسله�ی�شهادت�و�رونق�و�صفای�روزافزون�این�نعمت�عظیم�در�جامعه،�مرهون�همین�
صبرها�و�شکرگزاری�هاست�و�از�خداوند�می�خواهیم�که�آن�شهید�عزیز�را�با�پیغمبر�اکرم�
صلی�الل�علیه�وآله�و�اولیاء�خود�محشور�گرداند�و�خانواده�ی�این�شهید�را�نیز�مشمول�باران�

الطاف�و�برکات�خود�فرماید.
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همزمان�با�فرارسیدن�سالروز�والدت�حضرت�عیسی�بن�مریم�علیه�السالم�پایگاه�اطالع�
منزل� در� انقالب� رهبر� حاشیه�های�حضور� و� متن� از� روایتی�  KHAMENEI.IR رسانی�
خانواده�شهید�ارمنی�»وهانج�رشیدپور«�را�منتشر�می�کند.�این�دیدار�در�زمستان�1394 

برگزار�شده�است.

مادر�شهید�گوشه�ای�نشسته�و�مدام�چشم�می�چرخاند�و�رفت�وآمدها�را�نگاه�می�کند.�برادر�
شهید�اما�درحال�صحبت�با�کسی�درباره�ی�مشخصات�شهید�است؛�خیلی�خوش�زبان�
است�و�خوش�برخورد؛�همه�ی�سؤال�ها�را�مفصل�جواب�می�دهد.�دختر�و�خواهرش�هم�
بی�خیال�همه�ی�مهمان�ها�شده�اند�و�در�آشپزخانه�درحال�شستن�و�مرتب�کردن�ظرف�ها�

هستند.

همه�جای�خانه،�حال�و�هوای�کریسمس�دارد.�یک�درخت�کاج�مصنوعِی�یک�مترِی�
تزئین�شده�در�گوشه�ی�اتاق�است.�چند�کادوی�آماده�هم�کنارش�قرار�گرفته�که�احتماالً�
برای�فردا�و�روز�میالد�حضرت�مسیح�است؛�هرچند�که�از�نظر�ارمنی�ها،�میالد�حضرت�
مسیح��10روز�دیگر�است.�روی�کمِد�ویترینی،�یک�قاب�عکس�از�آقا�گذاشته�اند.�به�تاج�
کاج،�زنگوله�ای�وصل�است�که�مدام�صدا�می�کند.�همه،�از�مسئولین�گرفته�تا�اعضای�
خانواده،�دست�به�دست�هم�می�دهند�تا�زنگوله�را�جدا�کنند�و�تاج�را�دوباره�سر�جایش�

1394/10/05

 حضور رهبر انقالب در منزل خانواده شهدای مسیحی
ارامنه خیلی خدمت کردند
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بگذارند.�باالخره�هم�موفق�نمی�شوند�درست�نصبش�کنند.�برادر�شهید�می�گوید�»فدای�
سرتان.«

از�اعضای�خانواده�خواسته�می�شود�که�موبایل�ها�را�خاموش�کنند�و�تحویل�دهند؛�برادر�
شهید�موبایل�را�خاموش�می�کند�و�با�اکراه�تحویل�می�دهد.�با�اینکه�خوش�برخورد�است�
مشخصاً�از�این�کار�ناراحت�است.�با�اشاره�به�مادرش�می�گوید�»نمی�دانم،�چی�کار�کنم!«�
به�او�می�گویند�که�خواهر�و�دخترش�را�صدا�کند�که�بیایند�داخل�اتاق.�از�عصبانیتش�کم�
نشده.�خواهر�شهید�و�دختری�که�برادرزاده�ی�شهید�است�هم�با�اکراه�می�آیند.�یک�نفر�
توضیح�می�دهد�که�مهمان�امشب�رهبر�انقالب�است�که�تا�چند�دقیقه�ی�دیگر�می�رسند�
و�عذرخواهی�می�کند�بابت�همه�ی�مزاحمت�ها.�انگار�حواسش�هم�نیست�در�منزل�یک�
خانواده�ی�مسیحی�است؛�آخر�حرفش�می�گوید:�»به�برکت�صلوات�بر�محمد�و�آل�محمد«�
لبخندی�روی�لب�دختر�می�نشیند�و�چشم�هایش�گرد�می�شود.�خودش�هم�نمی�داند�که�
باید�باور�کند�یا�نه.�برادر�شهید�که�حاال�فهمیده�ماجرا�از�چه�قرار�است،�لبخند�به�لبانش�
برمی�گردد:�»خواهش�می�کنم،�چه�مزاحمتی؛�این�حرف�ها�را�اصاًل�نزنید.«�مادر�گوشش�

سنگین�است�و�احتماالً�هیچ�چیز�نشنیده�و�هنوز�گوشه�ای�نشسته�است.

لحظه�ها�خیلی�کند�می�گذرد�و�هیچ�کاری�هم�نمی�توان�کرد�به�جز�نگاه�کردن�همدیگر.�
رهبر�انقالب�هم�اکنون�در�منزل�شهید�الزار�هستند�و�تا�دقایقی�دیگر�به�اینجا�می�رسند.�
ساعت��19:45خبر�می�دهند�که�آقا�رسیده�اند.�برادر�شهید،�مادر�را�می�برد�دم�در.�انگار�
مادر�هنوز�هم�نمی�داند�چه�خبر�است؛�رهبر�را�که�می�بیند،�آن�چهره�ی�مضطرب�چند�
لحظه�پیش،�تبدیل�می�شود�به�یک�چهره�ی�مهربان�و�پر�از�اشک؛�خم�می�شود�و�با�
همان�صورت�نمناک،�دست�ایشان�را�ببوسد�که�برادر�تذکری�می�دهد�و�احتماال�آداب�
مسلمانان�را�یادآوری�میکند.�آقا�از�مادر�می�پرسند:�»حالتان�خوب�است؟«�و�جوابی�
غیرمنتظره�می�شنوند:�»نه،�مریضم«�با�لحن�مهربانانه�ای�می�گویند:�»چرا؟�خدا�نکنه.�
پس�بیایید�بنشینید.«�و�خیلی�سریع�می�روند�روی�صندلی�بنشینند�و�می�گویند:�»خانم�

هم�بیان�همین�جا.«

مادر�که�می�نشیند،�آقا�مجدد�می�پرسند:�»حالتون�خوبه؟«�و�زن�باز�هم�با�ناله�می�گوید:�
دارم.«� همه�چیز� دارم.� استخوان� پوکی� دارم.� آرتروز� دارم.� کمر� دیسک� مریضم؛� »نه،�



بیانات 148

این� »ان�شاءالل� می�دهند:� دلداری� آقا� می�خندند.� همه� و� می�گیرد� خنده�اش� خودش�
رنجهای�زندگی�باعث�میشود�که�خدای�متعال�در�آن�نشئه�ی�دیگر�به�شما�لطف�کند.�
بدانید�هیچ�چیزی�در�این�دنیا�بی�حساب�نیست؛�مثل�کّفه�ی�ترازو؛�اگر�اینجا�یک�زحمتی�
برای�انسان�داشت،�ممکن�است�اجرش�را�در�دنیا�نبیند�اما�آن�دنیا�اجر�خواهد�داشت.�
بیماری�همین�طور�است.�فرزند�شما�هم�شهید�شده�و�این�هم�پیش�خدای�متعال�اجر�
خواهد�داشت.«�مادر�خیلی�نمیشنود.�فقط�سعی�میکند�رویش�به�سمت�آقا�باشد�و�

سرش�را�به�تأیید�تکان�دهد.

رهبر�عکس�شهید�را�می�خواهند�و�مادر�با�دیدن�عکس،�زیر�لب�جمالتی�می�گوید�و�بغض�
می�کند.�برادر�شهید�می�گوید�برادرم�بعد�از�قطعنامه�در�فکه�شهید�شد.�آقا�می�گویند:�
»خدا�لعنتشان�کند.�بعد�از�اینکه�جنگ�تمام�شد�و�ما�هم�قطعنامه�را�قبول�کردیم،�اینها�
حمله�کردند.�من�هم�بلند�شدم�رفتم�جبهه.«�و�برادر�شهید�بلند�می�گوید�»بله،�یادم�

هست«.

آقا�حرفشان�را�ادامه�می�دهند:�»خدا�ان�شاءالل�به�خاطر�این�رنجی�که�کشیدید،�به�شما�
با� کند؛� مسیح�محشور� با�حضرت� را� عزیز�شما� این�جوان� ان�شاءالل� بدهد.�خدا� اجر�
و�مجاهدت�پیش� فداکاری� و�مجاهدت�کردند.� فداکاری� اینها� اولیایش�محشور�کند.�
خدا�ارزش�دارد.�اینها�این�ارزش�را�آفریدند.�و�این�را�هم�شما�بدانید!�اگر�امروز�من،�
شما،�دیگران،�در�یک�محیط�امنی�داریم�زندگی�میکنیم،�به�برکت�کار�اینها�است.�اگر�
اینها�در�خانه�میماندند...«�و�با�حالت�خاصی�ادامه�می�دهند:�»مثل�بعضی�بی�غیرت�ها�و�
بی�خیال�هایی�که�در�خانه�ماندند�و�نرفتند،�امروز�ما�این�امنّیت�را�نداشتیم.«�برادر�شهید�
خیلی�خونسرد�و�خودمانی،�بین�هر�جمله�ی�آقا�کلمه�ای�می��گوید؛�حاال�یا�خطاب�به�آقا�

یا�خطاب�به�اطرافیان.

رهبر�انقالب�برای�سالمتی�مادر�دعا�می�کنند�و�مادر�در�ازای�هر�دعای�ایشان،�یک�جواب�
می�دهد:�»سالمت�باشید...�خدا�بهتون�عمر�بده...�خدا�بچه�هاتون�رو�براتون�نگه�داره...«�
و�انگار�که�دوباره�یاد�پسر�خودش�افتاده�باشد،�گریه�می�کند�و�بین�گریه�می�گوید�»هیچ�

وقت�یادم�نمیره.«

برادر�شهید� بیماری�مادر�می�پرسند؛� از� را�عوض�کنند،� انگار�که�می�خواهند�فضا� آقا�
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توضیح�می�دهد�که�مادر�دیسک�کمر�داشته�و�باید�عمل�می�کردیم�اما�ترسیدیم�عمل�
کنیم.�آقا�می�گوید:�»عمل�ستون�فقرات،�عمل�خطرناکی�است.�دکترها�هم�کمتر�توصیه�
میکنند.�باید�استراحت�کنند�دیگر.«�مادر�فوری�می�گوید�»استراحت�ندارم.«�و�پسرش�
حرف�مادر�را�این�طور�توضیح�می�دهد:�»وسواس�دارد.«�آقا�ناراحت�می�شوند،�کمی�مکث�
می�کنند�و�بعد�می�گویند:�»این�وسواس،�شیطان�است.�هی�میگوید�اینجا�تمیز�شد،�اینجا�

نشد،�این�شیطان�است.�این�شیطان�را�ردش�کنید.«

به� لب� زیر� باشند،� زده� را� دلش� حرف� آقا� انگار� که� می�زند� لبخندی� شهید� خواهر�
برادرزاده�اش�می�گوید:�»راست�میگن«.�مادر�می�گوید:�»تنها�هستم�دیگر؛�چی�کار�کنم.«�
آقا�می�گویند:�»خب�شما�دو�جور�کار�دارید؛�یکی�اینکه�از�خواب�بیدار�میشوید�و�میگویید�
برای�ظهر�ناهار�درست�کنم.�این�خوب�است.�شما�را�از�رخوت�و�تنبلی�خارج�میکند.�
برادر� باید�رها�کنید.«� اینها،� اینجا�کثیف�شد�و� بپردازید�که� این� به� اگر�بخواهید� اما�
شهید،�گلدان�ها�را�نشان�می�دهد:�»کارش�شده�این�گلدان�ها.�با�گلدان�ها�حرف�می�زند.«�
آقا�می�گوید:�»اتفاقاً�کار�با�گل�و�خاک�خوب�است.«�برادر�حرفش�را�تصحیح�می�کند:�
»جابه�جا�کردنش�سخته�براشون.�به�ما�هم�اجازه�نمی�دن�کمک�کنیم.�از�کسی�هم�کمک�

نمی�گیره.«

می�گویند:�»خب،� و�جواب�می�شنوند��83سال.� می�پرسند� را� مادر� لبخند�سن� با� آقا�
ماشاءالل�سالم�ماندید.«�مادر�باالخره�سر�حرف�می�آید:�»آخه�آن�زمان�روغن�حیوانی�
خوردیم؛�طبیعی�خوردیم.«�اعضای�خانواده�از�به�زبان�آمدن�مادر�خنده�شان�گرفته.�آقا�
آقا�می�گویند:�»الحمدلل،� ارومیه.� ارومیه؟«�مادر�جواب�می�دهد� یا� می�پرسند:�»اینجا�
ماشاءالل�استخوان�بندی�سالمی�دارید.«�دختر�با�ذوق�می�خندد�و�برادر�که�چندثانیه�ای�
است�ساکت�شده�می�گوید�»همین�االن�هر�دکتری�می�بریم،�تعجب�می�کند�از�وضعیت�
سالمت�مادر.«�آقا�از�فرزندان�می�پرسد�چقدر�به�مادر�رسیدگی�می�کنند؟�خواهر�شهید�
می�گوید�»پدر�و�مادرند؛�باید�بهشان�برسیم.«�و�برادرش�می�گوید�»ما�تمام�زندگی�مان�را�
گذاشته�ایم�برایش.«�بعد�صدایش�را�پایین�می�آورد،�طوری�که�مادر�نشنود:�»داداشم�که�
داشت�می�رفت،�مادر�و�پدرم�رو�به�ما�سپرد.�گفت�از�مامان�و�بابا�خوب�نگهداری�کنیدها.«�
پدر�هم�سال��70یعنی�سه�سال�بعد�از�شهادت�پسر�فوت�کرده�است؛�»راستش�به�خاطر�

توصیه�ی�برادرم،�دیگر�خودم�و�فرزندم�دربست�در�اختیار�ایشون�هستیم.«
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یک�ظرف�میوه�ی�خردشده�روی�میز�جلوی�آقا�می�گذارند؛�آقا�یک�قاچ�سیب�می�خورند�
و�ظرف�را�می�دهند�که�بقیه�هم�از�میوه�ها�بخورند.�بعد،�از�شغل�برادر�می�پرسند.�برادر�
شهید�می�گوید�شوفاژکار�است.�آقا�می�گویند:�»ارامنه�در�کارهای�مکانیکی�وارد�هستند.�
در�جنگ� ارامنه� از�حضور� خاطره�شان� یاد� و� پس.«� هستید� دست� به� آچار� هم� شما�
می�افتند:�»من�داشتم�میرفتم�جبهه؛�سال��59بود؛�می�رفتم�]جبهه[�و�برای�نماز�جمعه�
می�آمدم�تهران،�نماز�جمعه�را�میخواندم�و�بعد�راه�می�افتادم�می�رفتم�]جبهه[.�میرفتم�
در�پایگاه�دوم�ترابری؛�آنجا�یک�سالنی�بود؛�آنجا�منتظر�میشدیم�تا�هواپیمای�سی130 
است.� جمعّیت� ولوله�ی� دیدم� شدم،� سالن� وارد� میرفتیم.� و� میشدیم� سوار� و� می�آمد�
همین�طور�نشسته�اند�روی�زمین؛�صندلی�هم�خیلی�نبود؛�روی�زمین�نشسته�اند.�گفتم�
اینها�کی�هستند؟�گفتند�اینها�ارامنه�هستند؛�آمده�اند�که�بیایند�جبهه�برای�کارهای�
پشتیبانی�تعمیراتی؛�با�ما�آمدند�جبهه.�بعد�مرحوم�چمران�اینها�را�برداشت�برد�به�یک�
نقطه�ای�نزدیک�اهواز؛�آنجا�یک�کارگاه�مفصل�درست�کردند؛�اینها�هم�کارشان�تعمیرات�
ماشین�های�ترابری�و�جنگی�و�اینها�بود.«�بعد�با�افتخار�می�گویند:�»خیلی�خدمت�کردند�

ارامنه،�خیلی�خدمت�کردند.«

اما�انگار�ارتباط�رهبر�انقالب�با�مسیحیان�به�سال�ها�قبل�از�جنگ�برمی�گردد:�»من�یک�
رفیق�ارمنی�هم�داشتم�-سال��42در�زندان�قزل�قلعه-�من�زندانی�بودم؛�او�هم�زندانی�
بود؛�گاگیک�آوانسیان؛�کمونیست�بود.«�برادر�شهید�با�تعجب�می�پرسد�کمونیست�بود؟�
آقا�می�گوید:�»بله؛�هم�ارمنی�بود�هم�کمونیست.�البته�من�نمیدانستم.�چون�نمیگذاشتند�
از�سلول�بیرون�بیاییم�اما�چند�وقت�که�گذشت�و�بازجوییها�پیش�رفت،�در�سلول�را�باز�
کردند.�او�هم�مدتها�در�زندان�بود�و�حاال�در�سلولش�باز�بود.�یک�صندلی�تاشو�هم�داشت�
و�میگذاشت�کنار�سلول�و�مینشست.�این�از�من�خوشش�آمده�بود.�با�هم�طرح�رفاقت�
ریختیم�و�به�من�کمک�میکرد.�یک�روز�در�همین�ایام�زمستان،�اسفندماه�بود�و�هوا�سرد،�
یک�بخاری�زغال�سنگی�خیلی�بزرگی�در�سالن�زندان�روشن�میکردند�که�همه�ی�زندان�

گرم�شود.�زندانیها�دور�این�بخاری�جمع�میشدند.�من�هم�آنجا�بودم...«

دختر�با�ذوق�دستش�را�زده�زیر�چانه�و�با�دقت�به�آقا�نگاه�می�کند.�»...�با�من�دوست�شد.�
توی�اوقات�محدود�هواخوری�که�داشتیم،�با�هم�راه�میرفتیم.�بعد�من�زودتر�آزاد�شدم؛�
گفتم�اگر�کاری�داری،�به�من�بگو.�گفت�نه؛�خانه�ام�فالن�جا�است،�در�خیابان�شریعتی.�
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بعد�از�آزادی�از�زندان،�با�زحمت�زیاد�و�جست�وجو�منزلش�را�پیدا�کردم.�در�زدم؛�یک�
خانم�در�را�باز�کرد�و�تا�دید�یک�آخوند�پشت�در�است،�جا�خورد.�گفتم:�من�هم�زندانی�
آقای�آوانسیان�بودم.�میخواستم�خبر�بدهم�که�حالش�خوب�است�و�اگر�کار�خاصی�دارید�
انجام�بدهم.�با�اوقات�تلخی�گفت:�نه،�نه،�کاری�ندارم!�باورش�نمیشد�یک�مسلمان،�آن�هم�
یک�آخوند�به�منزل�یک�مسیحی�بیاید.�خالصه�رابطه�مان�با�گاگیک�قطع�شد�تا�انقالب.�
زندانی�او�طوالنی�بود�و�در�زمان�انقالب�آزاد�شد.�بعد�از�انقالب�یک�روز�آمد�در�خانه�ی�
ما.�قیافه�اش�خیلی�عوض�شده�بود.�سالم�علیکی�کردیم�و�رفت.�تا�اینکه�توده�ای�ها�علیه�
انقالب�توطئه�کردند�و�آنها�را�گرفتند�و�محاکمه�کردند�و�او�هم�زندانی�شد.�دیگر�از�او�

خبر�ندارم.«

برادر�شهید�با�خنده�می�گوید�»باز�هم�بازداشت�شد؟�چه�شانسی�داشته�بیچاره.«�و�بعد�
ارامنه�به�ندرت�حزب�توده�ای�داریم.�ما�زیاد�نداریم�کسی�که�برود� ادامه�می�دهد�»تو�
توده�ای�شود.«�آقا�جواب�می�دهد:�»البته�با�اینکه�توده�ای�بود،�این�رو�هم�بگم؛�وقتی�
ماه�رمضان�شد�و�شبهای�احیا�رسید،�زندانیهای�عرب�پیش�من�آمدند،�گفتند�که�آقا�
شما�اینجا�هستید،�یک�مجلسی�راه�بیندازیم�در�زندان.�حاال�زندان�هم�جایی�نبود�که�
آدم�بشود�مجلس�راه�بیندازد.�البته�اجازه�ی�مراسم�داده�بودند�اما�فضای�زندان�این�طور�
نبود؛�سلولهای�کوچک،�دو�متر�در�دو�متر�مثاًل؛�و�بینشان�هم�یک�سالنی�که�مثاًل�یک�
متر�و�بیست�سانت�عرض�این�سالن�بود.�در�این�سلولها�که�نمیشد�جلسه�تشکیل�داد؛�
این�سالن�هم�که�سالن�باریکی�بود؛�باالخره�چاره�ای�نبود.�آمدند�پتوها�را�بین�سلول�من�
و�سلول�چند�عرب�دیگر�پهن�کردند.�به�من�گفتند�شما�بیایید�برای�ما�صحبت�کنید.�
من�رفتم؛�هر�کدام�گفتند�چند�شب�روضه�میگیریم،�هر�شب�هم�یکیمان�بانی�میشویم.�
قرار�شد�هر�شب�یک�نفر�بانی�باشد�و�چایی�و�قند�و�اینها�را�برعهده�بگیرد.�من�برایشان�
صحبت�میکردم؛�راجع�به�امیرالمؤمنین،�فضایل�امیرالمؤمنین�و�اینها.�من�نگاه�کردم�
که�این�گاگیک�از�سلولش�می�آید�بیرون،�صندلی�اش�را�بیرون�میگذارد�و�گوش�میکند.�
شبهای�دوم�و�سوم،�صندلی�اش�را�نزدیک�تر�آورد.�بعد�یک�روز�آمد�پیش�من�گفت�
میشود�یک�شب�من�بانی�این�جلسه�ی�شما�باشم؟�گفتم�چرا�نمیشود.�آن�شب�را�من�
صحبت�کردم؛�او�قند�و�چای�داد�برای�آن�شب.�توی�جلسه�گفتم�ما�امشب�مهمان�آقای�
آوانسیان�هستیم.�جلسه،�جلسه�ی�ایشان�است.�آن�شب�که�تمام�شد،�آمد�گفت�من�یک�



بیانات 152

شب�دیگر�هم�میخواهم�بانی�بشوم.�یعنی�دو�شب،�آوانسیان�ارمنی�و�کمونیست،�بانی�
جلسه�ی�ما�شد.«

خاطره�که�تمام�می�شود،�آقا�به�کیک�های�روی�میز�اشاره�می�کنند�و�می�پرسند:�»این�
کیک�ها�را�هم�خانم�درست�کردند؟«�مادر�نگاهی�به�کیک�ها�می�کند�تا�منظور�ایشان�
را�بفهمد.�بعد�می�گوید�نه.�و�برادر�ادامه�می�دهد�که�کیک�ها�بازاری�است�و�فوری�بلند�
می�شود�تا�شیرینی�تعارف�کند.�نوه�انگار�باورش�نمی�شود�مادربزرگش�از�این�کارها�بلد�
باشد؛�از�سؤال�آقا�خنده�اش�گرفته�اما�مادر�آرام�به�آقا�می�گوید�»قباًل�درست�می�کردم�
اما�االن�دیگر�نمی�توانم.«�برادر�که�ظاهراً�تا�حدی�با�احکام�اسالم�آشناست،�قبل�از�اینکه�
سینی�را�تعارف�کند،�با�تردید�می�گوید�»البته�از�قنادی�ارمنی�ها�خریده�ایم�حاج�آقا.«�آقا�
می�گویند:�»بیارید�اینجا.«�یک�نفر�از�همراهان�بلند�می�شود�و�یک�شیرینی�در�ظرف�
مقابل�ایشان�می�گذارد.�برادر�می�گوید�»این�یکی�ها�بهتره«�و�آقا�هم�می�گویند:�»هر�کدام�
بهتر�است�را�بگذارید.«�برادر�شهید�با�خوشحالی،�شیرینی�بهتر�را�نشان�می�دهد.�خواهر�
و�دخترش�هم�از�دور�با�نگرانی�نگاه�می�کنند�که�او�شیرینی�خوبی�در�ظرف�بگذارد.�
تعجب�شان�وقتی�بیشتر�می�شود�که�آقا�می�پرسند:�»قناد�ارمنی�خوب�سراغ�دارید؟«�و�
برادر�بالفاصله�نشانی�یک�قنادی�را�می�دهد�و�می�گوید:�»قهوه�هم�آنجا�سرو�می�کنند.�
خوشمزه�هم�هست.«�آقا�تکه�ای�شیرینی�را�می�خورند�و�می�گویند�شیرینی�خوبی�است.�

ذره�ی�کوچکی�هم�که�روی�قبایشان�می�افتد�را�هم�برمی�دارند�و�در�دهان�می�گذارند.

آقا�از�دختر،�در�مورد�درس�و�تحصیلش�می�پرسند.�هر�چقدر�پدر�سرزبان�دار�است،�دختر�
با�خجالت�جواب�می�دهد.�آقا�دعا�می�کنند�که�ان�شاءالل�برای�کشور�مفید�باشد.

نوبت�به�خواهر�شهید�می�رسد؛�آقا�از�شغلش�می�پرسند�و�دوباره�برادر�است�که�جواب�
می�دهد�»خانه�دار�هستند؛�شوهرداری�می�کنند.«�زن�لبخندی�می�زند�و�سرش�را�پایین�
می�اندازد.�آقا�تکه�ی�دیگری�شیرینی�می�خورند�و�می�گویند:�»شوهرداری�هم�کار�آسانی�
نیست�ها؛�مردم�به�زن�خانه�دار�به�چشم�زن�بیکار�نگاه�میکنند؛�درحالی�که�کاری�که�
زن�خانه�دار�میکند�از�کار�بیشتر�مردانی�که�بیرون�کار�میکنند،�سخت�تر�است.«�این�بار،�
زن�با�لبخند�سرش�را�باال�می�گیرد�و�انگار�که�حرف�دلش�را�شنیده�باشد،�سری�به�تأیید�
تکان�می�دهد.�دختر�هم�با�خوشحالی�به�عمه�اش�نگاه�می�کند.�برادر�هم�تغییر�موضع�
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می�دهد�و�شروع�می�کند�به�شمردن�کارهای�یک�زن�خانه�دار؛�»تمیز�کردن،�پخت�وپز�و�
...«�آقا�ادامه�می�دهند:�»مدیریت�خانه؛�اینکه�بخواهد�خانه�را�مدیریت�کند،�فقط�پخت�وپز�
نیست.�پخت�وپز�یک�کاری�است�در�کنار�کارها.�رئیس�خانه،�زن�است.�کدبانو�یعنی�کسی�

که�خانه�را�مدیریت�کند.«

حاال�نوبت�به�مادر�شهید�می�رسد؛�آقا�می�پرسند�شغل�پدر�شهید�چه�بود؟�زن�نمی�شنود�
و�فکر�می�کند�اسم�همسرش�را�پرسیده�اند،�می�گوید�»سردون«.�برادر�شهید�هم�چند�بار�
به�ترکی�می�گوید�اما�باز�هم�مادر�متوجه�نمی�شود.�برادر�می�گوید�»سمعک�هم�خریده�ایم�
اما�نمیزند.«�آقا�خودشان�به�ترکی�می�پرسند:�»ایشین�نمده؟«�و�مادر�جواب�می�دهد�
»هچ�زات«�اما�برادر�تکمیل�می�کند�»چرا�دیگه.�کشاورزی�می�کردید.«�و�مادر�انگار�که�
انگار�کشاورزی� اما�لحنش�جوری�است�که� باشد�می�گوید�»کشاورزی«.� آمده� یادش�

برایش�همان�»هچ�زات«�است.�

آقا�متوجه�می�شوند�که�مادر�ترکی�را�راحت�تر�لب�خوانی�می�کند،�به�ترکی�می�پرسند�چه�
می�کاشته�و�در�تهران�یا�ارومیه.�بعد�هم�از�زمین�کشاورزی�شان�می�پرسند�که�هنوز�باقی�
هست�یا�نه.�مادر�هم�باالخره�به�حرف�می�آید�و�به�سال�ها�قبل�می�رود.�به�ترکی�می�گوید�
زمینشان�در�ارومیه�بوده،�در�دهات،�پشت�کوه�و�حاال�سال�هاست�که�دیگر�نیست.�و�برادر�
توضیح�می�دهد�که�کارخانه�ی�سیمان�شده�است.�نوه�که�انگار�از�خجالت،�خودش�را�با�
کندن�نخ�مبل�مشغول�کرده�بود،�از�خوش�زبانی�مادربزرگ�خنده�اش�می�گیرد.�عمه�هم�
با�خنده�چیزهایی�درگوشی�به�او�می�گوید.�از�صحبت��کردن�مادر�با�آقا،�آن�هم�به�زبان�

ترکی،�خنده�به�لب�همه�می�آید.

آقا�می�پرسند:�»در�خانه�به�چه�زبانی�صحبت�میکنید؟«�برادر�می�گوید�»هم�آشوری،�هم�
ارمنی.�ترکی�را�هم�حرف�می�زنیم�که�یادمان�نرود،�دخترم�هم�یاد�بگیرد.�فارسی�هم�که�
دیگر�برایمان�بین�المللی�است.«�خواهرش�بین�المللی�را�ترجمه�می�کند:�»با�همسایه�ها�
فارسی�حرف�می�زنیم«�مادر�که�دیگر�سرحال�شده،�می�گوید�»آشوری�سخت�است�اما�
ارمنی�نه«.�صحبت�می�رود�به�سمت�خط�ارامنه�و�آشوری.�آقا�هم�توضیح�می�دهند�که�
اصل�خط�آشوری�به�خط�آرامی�برمی�گردد.�و�برادر�می�گوید�که�خط�ارمنی�هم�شبیه�
خط�روسی�است.�آقا�می�گویند:�»روسی�تغییریافته�ی�التین�است.�البته�شما�دینتان�
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هم�با�روس�ها�یکی�است�و�ارتدوکس�هستید.«�آقا�از�اسقف�شان�می�پرسند�که�برادر�
می�گوید�اسقف�فعلی�را�نمی�شناسد�اما�اسقف�قبلی،�ارداک�مانوکیان�بوده�است�که�چند�
سال�پیش�فوت�شده.�آقا،�مانوکیان�را�خوب�به�یاد�دارد؛�همیشه�خاطره�ی�همراهی�او�با�
کشور�و�اظهار�محبت�اش�به�مسئولین�نظام�را�می�گوید.�برادر�می�پرسد�فارسی�بلد�بود؟�
آقا�می�گوید:�»اوایل�نه؛�اینها�از�لبنان�می�آیند�و�زبانشان�عربی�است.�من�البته�عربی�
می�فهمیدم.«�برادر�می�گوید�ارمنی�را�هم�جوری�حرف�می�زنند�که�ما�اصاًل�نمی�فهمیم.�
دختر�می�زند�زیر�خنده.�آقا�می�گویند:�»شاید�ارمنی�را�با�لهجه�ی�عربی�صحبت�می�کنند.«�
و�توضیح�می�دهد�که�سراسقف�ارمنی�ها�در�ارمنستان�است�و�او�اسقف�لبنان�را�تعیین�

می�کند�و�ایران�یکی�از�توابع�لبنان�در�این�مساله�است�و�اسقفش�از�آنجا�می�آید.

بیش�از�نیم�ساعت�از�جلسه�گذشته�و�کم�کم�وقت�رفتن�می�رسد.�آقا�اعضای�خانواده�را�
دعا�می�کنند:�»ان�شاءالل�که�در�خدمت�معنویات�و�حقایق�دینی�باشید.�حقیقت�دین�
مسیح�با�حقیقت�دین�اسالم�تفاوتی�ندارد.�همان�چیزی�را�که�حضرت�مسیح�آورده�
است،�اسالم�شاید�اضافه�هم�داشته�باشد.�چون�اسالم�بعداً�آمده؛�اما�مشکل�اینجا�است�
که�این�انجیلی�که�دست�شماست،�انجیلی�نیست�که�خدا�از�آسمان�فرستاده�باشد.�اینها�
روایات�است.�احتمال�دارد�آن�انجیل�اصلی�دست�یهودیها�باشد؛�یهودیهای�فلسطین.�آنها�

خیلی�آدمهای�مرموزی�هستند.

بعید�نیست�انجیل�واقعی�و�تورات�واقعی�را�داشته�باشند.�البته�قایم�میکنند�و�به�کسی�
نشان�نمیدهند.�اما�اینهایی�که�ما�داریم،�و�من�هم�دارم،�روایت�است.�با�چیزی�که�خدا�
بر�قلب�حضرت�عیسی�نازل�کرده�است�فرق�میکند.�آن�انجیل�متأسفانه�االن�در�اختیار�
کسی�نیست.�اگر�آن�بود،�خیلی�از�مشکالت�حل�میشد.�آدم�میگذاشت�کنار�قرآن�و�

میدید�که�اینها�با�هم�هیچ�تفاوتی�ندارند.«

آقا�رو�به�مادر�می�کنند:�»خب!�خوشحال�شدیم�از�دیدن�شما«.�مادر�جواب�می�دهد�
ان�شاءالل� »خدا� می�گویند:� آقا� مایید.«� بزرگ� شما� ممنون؛� خیلی� باشید؛� »سالمت�
حفظتان�کند«�و�مادر�جواب�می�دهد�»هرچه�خدا�خواست«.�برادر�شهید�توضیح�می�دهد:�
»حاج�آقا!�مادرم�نماز�و�روزه�اش�تا�پارسال�پیارسال�کامل�بوده.�با�این�وضعش�یک�پنجاه�
روز�و�یک�بیست�وپنج�روز�روزه�می�گرفت.«�آقا�می�پرسند�»کلیسا�هم�می�روند؟«�برادر�
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می�گوید�خودم�می�برمش.�آقا�می�گویند:�»البته�روزه�ی�شما�با�ما�فرق�دارد.«�برادر�که�
انگار�احکام�اسالمی�را�خوب�بلد�است�با�خنده�می�گوید�»بله؛�شما�هیچ�چیز�نمی�خورید.�
ما�در�طول�روز�غذا�می�خوریم،�فقط�گوشت�و�اینها�نمی�خوریم.�برای�شما�خیلی�سخت�
اگر�در�تابستان�باشد�که�دیگر�هیچ.«�همه�می�خندند.�آقا�به�همگی� است.�مخصوصاً�
عیدی�می�دهند�و�به�ترکی�از�مادر�اجازه�ی�مرخصی�می�خواهند�و�مادر�به�ترکی�می�گوید�
»قدم�روی�چشممان�گذاشتید.«�ساعت��8:20شب�است�و�آقا�می�روند�به�سمت�منزل�

شهید�بعدی.
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�صبح�امروز�در�جلسه�ی�درس�
خارج�فقه،�جنایت�بزرگ�عربستان�سعودی�در�به�شهادت�رساندن�عالم�مؤمن�و�مظلوم،�
شیخ�نمر�باقر�النمر�را�به�شدت�محکوم�کردند�و�با�تأکید�بر�لزوم�احساس�مسئولیت�دنیا�
در�قبال�این�جنایت�و�جنایات�مشابه�سعودی�در�یمن�و�بحرین،�خاطرنشان�کردند:�بدون�
تردید�خون�به�ناحق�ریخته�ی�این�شهید�مظلوم�به�سرعت�اثر�خواهد�کرد�و�دست�انتقام�

الهی�گریبان�سیاستمداران�سعودی�را�خواهد�گرفت.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�گفتند:�این�عالِم�مظلوم�نه�مردم�را�به�حرکت�مسلحانه�تشویق�
می�کرد�و�نه�به�صورت�پنهانی�اقدام�به�توطئه�کرده�بود،�بلکه�تنها�کار�او،�انتقاد�علنی�و�

امر�به�معروف�و�نهی�از�منکِر�برخاسته�از�تعصب�و�غیرت�دینی�بود.

او�را�خطای�سیاسی�دولت� انقالب،�شهادت�شیخ�نمر�و�ریختن�به�ناحق�خون� رهبر�
سعودی�خواندند�و�افزودند:�خداوند�متعال�از�خون�بی�گناه�نمی�گذرد�و�خون�به�ناحق�

ریخته،�بسیارسریع�دامان�سیاستمداران�و�مجریان�این�رژیم�را�خواهد�گرفت.

ایشان�با�انتقاد�شدید�از�سکوت�مدعیان�آزادی،�دموکراسی�و�حقوق�بشر�و�حمایت�آنان�از�
رژیم�سعودی�که�خون�بی�گناه�را�تنها�به�خاطر�انتقاد�و�اعتراض�به�زمین��می�ریزد،�تأکید�

کردند:�جهان�اسالم�و�همه�ی�دنیا�باید�نسبت�به�این�قضیه�احساس�مسئولیت�کنند.

1394/10/13

سخنان رهبر انقالب درباره شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر
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و� سعودی� نظامیان� توسط� بحرین� مردم� و�شکنجه�ی� آزار� خامنه�ای� آیت�الل� حضرت�
را� بمباران�مردم�یمن� ماه� از��10 بیش� آنان�و�همچنین� و�خانه�های� تخریب�مساجد�
نمونه�های�دیگری�از�جنایات�رژیم�سعودی�خواندند�و�تأکید�کردند:�کسانی�که�صادقانه�
به�سرنوشت�بشریت�و�سرنوشت�حقوق�بشر�و�عدالت�عالقه�مند�هستند،�باید�این�قضایا�

را�دنبال�کنند�و�نباید�نسبت�به�این�وضعیت�بی�تفاوت�باشند.

رهبر�انقالب�همچنین�افزودند:�یقیناً�شهید�شیخ�نمر�مورد�تفضل�خداوند�خواهد�بود�
و�بدون�شک�دست�انتقام�الهی�گریبان�ظالمانی�را�که�به�جان�او�تعّدی�کردند�خواهد�

گرفت�و�این�همان�چیزی�است�که�مایه�ی�تسلّی�است.
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم�)1(

اّوال�خیلی�تشّکر�میکنیم�از�اینکه�برادران�و�خواهران�عزیز�ورزشی،�به�این�فکر�افتادید�
که�شهدای�ورزشکار�را�از�خیل�عظیم�شهدای�کشور�بیرون�بکشید�و�معّرفی�کنید�تا�
جامعه�بفهمد�که�فداکاری�در�راه�خدا�و�در�راه�دین�و�در�راه�انقالب�با�دادن�جان�و�یا�
معلول�شدن،�مخصوص�یک�قشر�خاّصی�نیست؛�همه�ی�قشرهای�کشور�در�این�مسابقه�ی�
ُِّکم«)2(�]است�[،�شرکت�داشته؛�به�نظر� عظیم�و�معنوی�که�»سابِقوا�الی�َمغِفَرةٍ�ِمن�َرب
من�این�خیلی�کار�جالب�و�ابتکار�جالبی�است�که�شهدای�ورزشکار�را�معّرفی�کنید.�و�
شاید�بنده�هم�مثل�دیگران�نمیدانستم�که�ما�پنج�هزار�شهید�ورزشکار�داریم،�یا�در�بین�
اهل�بیت� از�حرم� اهل�بیت�)علیهم�الّسالم(�و�دفاع� از�والیت� اخیِر�دفاع� همین�شهدای�
)علیهم�الّسالم(�ورزشکارانی�هستند،�قهرمانانی�هستند؛�اینها�خیلی�باارزش�است.�شما�با�
این�کارتان�روحّیه�ی�انقالبی�را�در�کشور�تقویت�میکنید،�فکر�انقالبی�را�اعتالء�میبخشید؛�
بله،�شما)3(�درست�گفتید�که�جوان�ورزشکار،�درواقع�به�طور�طبیعی�یک�الگو�است�برای�
بخش�مهّمی�از�جوانها�و�اخالق�او،�رفتار�او،�کیفّیات�زندگی�او،�سبک�زندگی�او�میتواند�
اثر�بگذارد.�چقدر�مهم�است�که�جوان�ورزشکار�با�حوزه�ی�تأثیر�و�نفوذی�که�شخصّیت�او�

دارد،�بتواند�انسانها�را�به�سوی�دین،�اخالق،�معنویّت�سوق�بدهد.

1394/10/21

بیانات در دیدار دست اندرکاران کنگره شهداى ورزش کشور



159بیانات

من�همیشه�در�دل�تحسین�کرده�ام�و�تمجید�کرده�ام�این�فرمایش�امام�)رضوان�الل�تعالی�علیه(�
را�که�همان�اوایل�انقالب�از�ورزشکار�با�یک�بیان�کاماًل�قابل�فهم�و�کاماًل�بومی�تمجید�
کردند�و�تکریم�کردند�و�فرمودند�»پهلوان«.)4(�پهلوانی�به�اصطالح�یک�لقب�دارای�امتیاز�
است�در�نظر�ملّت�ما�و�در�ادبّیات�بومی�ما�و�ملّی�ما؛�]ایشان�[�تعبیر�پهلوان�را�به�کار�بردند؛�

خیلی�حرف�خوبی�است.

خب،�خوشبختانه،�در�طول�این�سالها�ورزشکارهای�ما�در�محیط�ورزشی�کارهای�خوب�
و�برجسته�ای�هم�انجام�داده�اند؛�نمیخواهم�بگویم�همه�ی�ورزشکارها�این�جوری�بوده�اند�
فقط� افتخار� شده�اند.�خب،� افتخار� مایه�ی� که� کسانی� ورزشکارها� بین� در� بوده�اند� اّما�
افتخار�است،�خوب�است�و�چیز� این� البّته� را�بخوانند؛� این�نیست�که�سرود�ملّی�مان�
برجسته�ای�است�اّما�باالتر�از�این�افتخار،�این�است�که�مثاًل�فرض�کنید�کشتی�گیر�ما�با�
آن�حریف�صهیونیست�کشتی�نگیرد؛�این�خیلی�کار�بزرگی�است؛�یا�آن�قهرمان�خانم�
بیاید�روی�سّکوی�قهرمانی�با�چادر�بِایستد،)5(�این�خیلی�مهم�است.�ببینید�چه�کسی�
طاقت�می�آورد�در�مقابل�چشمهای�مالمتگر�و�پرسشگر�دنیای�ماّدی�که�افتخار�زن�به�
این�است�که�حتماً�لخت�بیاید�]این�کار�را�بکند[؟�مردها�سرتاپایشان�پوشیده�است،�زن�
حتماً�بایستی�لخت�بیاید؛�یعنی�حتماً�بایستی�یک�قسمتی�از�بدنش�برهنه�باشد�و�دیده�
بشود؛�یعنی�کار�غلط،�کار�عوضی،�کاِر�کاماًل�موذیانه�و�سیاست�بازی�شده؛�در�یک�چنین�
دنیایی�یک�خانمی�با�چادر�یا�با�یک�حجاب�کامل�اسالمی�میرود�روی�آن�سّکو�می�ایستد�
و�جایزه�ی�قهرمانی�اش�را�میگیرد؛�این�خیلی�مهم�است؛�این�از�آن�پرچم�که�میرود�باال�
مهم�تر�است؛�این�نشان�دهنده�ی�روحّیه�ی�قوی�ایرانی�مسلمان�است؛�این�نشان�میدهد�
که�در�مقابل�موج�توّهمات�و�احساسات�توّهم�آمیز،�این�]فرد[�شکست�نمیخورد�و�مغلوب�
نمیشود.�هویّت�یک�ملّت�و�استحکام�عنصر�و�فلز�یک�ملّت�را�که�فلز�محکم�و�مقاومی�
دارد،�این�جوری�میشود�فهمید؛�اینها�خیلی�باارزش�است.�خب�الحمدلل�ما�داشته�ایم؛�
حاال�من�کشتی�را�مثال�زدم؛�در�والیبال�و�در�جاهای�دیگر�]هم�[�داشتیم�که�حاضر�
نشدند�در�مقابل�دشمن�بازی�کنند�و�موجب�این�شده�که�اینها�عقب�بمانند�در�مسابقه؛�
قبول�کردند؛�اّما�دنیا�اینها�را�تحسین�کرد.�این�مثل�همان�رفتن�به�میدان�جنگ�است؛�
یعنی�همان�روحّیه،�همان�استحکام�شخصّیت�و�هویّت�را�که�آنجا�انسان�مشاهده�میکند،�
اینجا�هم�مشاهده�میکند؛�اینها�خیلی�با�ارزش�است.�ان�شاءالل�باید�شما�کاری�بکنید�



بیانات 160

که�محیط�ورزش�این�جور�محیطی�بشود.�عکس�این�را�هم�داشته�ایم؛�ما�در�محیطهای�
ورزشی،�جور�دیگرش�را�هم�داشته�ایم،�دیده�ایم،�شنیده�ایم،�اّطالع�پیدا�کرده�ایم.�کاری�
کنید�که�ان�شاءالل�محیط�ورزش�به�این�سمت�حرکت�کند.�البّته�این�کار�شما،�ابتکار�
»بزرگداشت�شهدای�ورزشکار«�یک�قدم�خیلی�خوبی�است؛�این�بسیار�قدم�خوبی�است�

و�همین�چند�موردی�که�ذکر�کردید�مهم�است.

میدان� در� که� ورزشکاری� آن� از� تجلیل� یعنی� کردم،� بنده�عرض� که� هم� این�چیزی�
قهرمانی�و�به�طور�علنی،�در�مقابل�دوربین�میلیاردها�انسان،�از�ارزشها�پاسداری�میکند؛�
چون�تماشاچی�آن�میلیاردی�است؛�اینها�خیلی�با�ارزش�است.�از�اینها�هم�تجلیل�کنید؛�
یکی�از�کارها�تجلیل�از�این�اشخاصی�باشد�که�این�کار�را�میکنند،�یا�آن�ورزشکاری�
که�اسم�خدا�را�می�آورد،�یا�آن�ورزشکاری�که�بعد�از�آنکه�در�کشتی�پشت�حریف�را�
به�خاک�میرساند�سجده�میکند؛�اینها�خیلی�مهم�است،�اینها�نشان�دهنده�ی�یک�نماد�
است؛�از�نمادهای�هویّت�و�شخصّیت�ایران�اسالمی�است؛�از�این�آدمها�تجلیل�کنید،�
اینها�را�تقویت�کنید.�این�کجا�و�آن�ورزشکار�کجا�که�حاال�فرض�کنید�-حاال�نمیگویم�
از�کشور�ما،�از�این�قبیل�در�کشورهای�دیگر�هم�هستند-�که�وقتی�میروند�مثاًل�در�یک�
مسابقات�جهانی؛�روزشان�مسابقه�است�یا�تمرین�است،�شبشان�یک�جور�دیگر�است�و�
شکل�نامطلوبی�دارد؛�این�جوری�نباشد،�یعنی�تقویت�کنید�این�کسانی�را�که�آن�ارزشهای�

اسالمی�را�رعایت�میکنند�و�پیش�میروند.

بسیار�خوب،�من�خوشحال�شدم�از�اینکه�بحمدالل�این�کار�را�دارید�انجام�میدهید�و�
ان�شاءالل�روزبه�روز�محیط�ورزش�را�پاکیزه�تر�و�روشن�تر�بکنید.



161بیانات

حقیقتاً�هم�شهدای�شما،�هم�خانواده�ها،��پدران،�مادران�و�فرزندان�آنان،�حق�بزرگی�بر�
گردن�همه�ی�ملت�ایران�دارند.�این�شهدا�امتیازاتی�دارند؛�یکی�این�است�که�اینها�از�

حریم�اهل�بیت�در�عراق�و�سوریه�دفاع�کردند�و�در�این�راه�به�شهادت�رسیدند...

امتیاز�دوم�این�شهدای�شما�این�است�که�اینها�رفتند�با�دشمنی�مبارزه�کردند�که�اگر�
اینها�مبارزه�نمیکردند،�این�دشمن�می�آمد�داخل�کشور...�اگر�جلویش�گرفته�نمیشد،�ما�
باید�اینجا�در�کرمانشاه�و�همدان�و�بقیه�ی�استانها�با�اینها�میجنگیدیم�و�جلوی�اینها�را�
میگرفتیم.�در�واقع�این�شهدای�عزیز�ما�جان�خودشان�را�در�راه�دفاع�از�کشور،�ملت،�

دین،�انقالب�اسالمی�فدا�کردند.

امتیاز�سوم�هم�این�است�که�اینها�در�غربت�به�شهادت�رسیدند.�این�هم�یک�امتیاز�بزرگی�
است.�این�هم�پیش�خدای�متعال�فراموش�نمیشود.

1394/11/05

بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم



بیانات 162

در�آستانه�ی�ایام�الل�دهه�ی�فجر�و�سالروز�ورود�شکوهمند�امام�خمینی�رحمه�الل�به�میهن�
اسالمی،�حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�انقالب�اسالمی،�صبح�امروز�)شنبه(�با�حضور�در�
مرقد�مطهر�امام�راحل�رحمه�الل،�ضمن�قرائت�فاتحه،�یاد�بنیان�گذار�کبیر�انقالب�اسالمی�

را�گرامی�داشتند.

رهبر�انقالب�اسالمی�همچنین�با�حضور�بر�مزار�شهدای�هفتم�تیر�و�گلزار�شهدای�بهشت�
زهرا،�برای�ارواح�طیبه�ی�شهدا،�علو�درجات�را�مسئلت�کردند.

1394/11/10

 حضور رهبر انقالب در مرقد مطهر امام راحل
و گلزار شهدای بهشت زهرا



163بیانات

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�با�حضور�در�یکی�از�بیمارستان�های�تهران�از�حجت�االسالم�
والمسلمین�محمدی�گلپایگانی،�و�همچنین�همسر�شهید�بابایی�عیادت�کردند.

رهبر�انقالب�اسالمی�در�این�دیدارها�در�جریان�مداوای�ایشان�قرار�گرفتند�و�سالمتی�آنها�
را�از�خداوند�متعال�مسئلت�کردند.

1395/02/14

 عیادت رهبر انقالب از حجت االسالم محمدی گلپایگانی
 و همسر شهید بابایی



بیانات 164

خانواده�ی�شهید�سید�مصطفی�بدرالدین�فرمانده�شاخه�ی�نظامی�حزب�الل�لبنان�عصر�
دیروز�)چهارشنبه��5خرداد(�با�حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�دیدار�کردند.

رهبر�انقالب�اسالمی�در�این�دیدار�با�تجلیل�از�شجاعت�ها�و�شهامت�های�شهید�بدرالدین�
فرمودند:

راجع�به�شخصیت�مستحکم�و�فوالدیِن�این�شهید�عزیز�زیاد�شنیده�بودم�...�من�برای�
ایشان�از�خدای�متعال�علو�درجات�و�برای�شما�خانواده�ی�شهید�صبر�مسئلت�می�کنم�...

خانواده�ی�شما�خانواده�ی�شهید�است.�نه�فقط�خانواده�ی�شهید�بدرالدین�]بلکه[�شهید�
عماد�مغنیه�و�پسرش�و�دیگران.�خانواده��ی�شما�خانواده�ی�شهادت�اند�...

لبنان�به�برکت�وجود�حزب�الل�و�عناصر�مقاومت،�تبدیل�شده�به�یک�سرزمین�نمونه.�
واقعاً�کمتر�جایی�را�ما�سراغ�داریم�که�این�همه�عناصر�مؤمن،�عناصر�خالص�در�آن�حضور�
داشته�باشند.�با�اینکه�لبنان�به�حسب�حجم�جغرافیایی�کوچک�است،�لکن�از�لحاظ�معنا�
بر�روی�همه�ی�این�منطقه�اثر�دارد�و�این�به�برکت�همین�خون�شهدای�شماست.�خون�

این�شهدا�خیلی�اثر�دارد.

در�حاشیه�ی�این�دیدار،�حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�انگشتر�خود�را�به�علی�بدرالدین�فرزند�

1395/03/06

دیدار خانواده شهید بدرالدین با رهبر انقالب



165بیانات

شهید�بدرالدین�اهدا�کردند.

شهید�سید�مصطفی�بدرالدین،�فرمانده�شاخه�نظامی�حزب�الل�لبنان،��24اردیبهشت�ماه�
نظامی� فرودگاه� نزدیکی� در� به�مرکزی� تکفیری� توپخانه�ای�گروه�های� اثر�حمله�ی� در�

دمشق�به�شهادت�رسید.



بیانات 166

در�روز�نوزدهم�ماه�مبارک�رمضان؛�در�حسینیه�ی�امام�خمینی�)رحمه�الل(

بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم�)1(

الحمدلل�رّب�العالمین�و�الّصالة�و�الّسالم�علی�سّیدنا�و�نبّینا�ابی�القاسم�المصطفی�محّمد�
و�علی�آله�االطیبین�االطهرین�المنتجبین�سّیما�بقّیة�الل�فی�االرضین.

خیلی�خوش�آمدید�خواهران�و�برادران�عزیز،�خانواده�های�معّظم�شهیدان�که�بدون�مبالغه�
بقای�انقالب�و�امنّیت�کشور�و�پیشرفت�کشور�از�هر�جهتی�مرهون�صبر�و�استقامت�
خانواده�های�معّظم�و�مرهون�خون�آن�شهیدان�عزیز�است.�ایّام�هم�ایّام�خیلی�مناسبی�
است؛�ایّام�شهادت�موالی�مّتقیان�است�که�این�بزرگوار�بزرگ�ترین�شهید�در�تاریخ�اسالم�
بلکه�در�تاریخ�بشر�است.�همچنان�که�نسبت�به�حضرت�اباعبدالل�الحسین�)علیه�الّسالم(�
سّیدالّشهداء�تعبیر�»ثارالل«�به�کار�رفته�است،�یعنی�کسی�که�خون�بهای�او�خدا�است�
-معنای�ثارالل�این�است؛�عظمت�خون�بهای�او�به�قدری�است�که�جز�خود�خدای�متعال�
هیچ�چیز�نمیتواند�خون�بهای�این�عزیزان�باشد-�عین�همین�تعبیر�درباره�ی�امیرالمؤمنین�
َو�ابَن�ثاِره؛)2(�»َو�ابَن�ثاِره«�یعنی�امیرالمؤمنین� است؛�چون�شما�میگویید:�یا�ثاَر�اللِ�
هم�در�همین�رتبه�ی�عظمت�از�لحاظ�خون�بها�است.�عظمت�این�شهید�بزرگوار،�شهید�
در�محراب،�شهید�در�راه�حق،�شهید�قاطعّیت،�شهید�استقامت،�از�این�تعبیرات�کاماًل�

1395/04/05

 بیانات در دیدار خانواده های شهدای هفتم تیر
و جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم



167بیانات

آشکار�است.

خب،�ایّام�هم�ایّام�دعا�و�تضّرع�و�توّسل�و�مانند�اینها�است.�یکی�از�ابزارهای�توّسل�و�تقّرب�
به�پروردگار،�توّجه�به�ارواح�مطّهر�شهیدان�است.�یعنی�ما�در�این�شبها�-چه�شبهای�قدر،�
چه�کّل�شبهای�ماه�رمضان�که�هر�کدام�یک�ماجرایی�است،�یک�داستانی�است�هر�یک�
از�شبها�به�تنهایی-�اگر�میخواهیم�توّسل�بجوییم،�تضّرع�کنیم،�دعای�مستجاب�داشته�
باشیم،�بایستی�از�ارواح�متعالی�استشفاع)3(�کنیم،�آنها�را�شفیع�قرار�بدهیم�و�یکی�از�این�
مجموعه�های�متعالی،�همین�شهدای�عزیز�ما�هستند.�و�خانواده�های�شهدا�این�فرصت�را�
دارند�-چه�پدرها�و�مادرها،�چه�فرزندان،�چه�همسرها،�چه�بقّیه�ی�بستگان-�که�از�ارواح�
شهیدان�عزیزشان�که�دلهای�اینها�بسته�ی�به�آنها�است،�استمداد�کنند�برای�تقّرب�به�

خداوند.

خانواده�های�شهدا�خیلی�عزیزند.�من�همیشه�عرض�کرده�ام�که�در�سنگر�مقّدم�دفاع�از�
ارزشها�و�دفاع�از�انقالب�و�دفاع�از�اسالم�و�دفاع�از�قرآن،�شهیدان�ما�هستند�و�بالفاصله�
پشت�سر�اینها�خانواده�هایند؛�پدرها،�مادرها،�همسرها،�فرزندان؛�این�را�باید�قدر�دانست.�
تأثیرات�این�شهادتها�برای�اسالم�و�مسلمین�چیز�کمی�نیست.�امروز�بعد�از�گذشت�
�35سال�از�حادثه�ی�هفتم�تیر�و�شهادت�آن�عزیزان،�همچنان�این�حادثه�الهام�بخش�
است.�یعنی�یک�گروه�تروریست�خبیث�بی�رحم�در�داخل�کشور،�مجموعه�ی�بزرگان�و�
شخصّیت�های�اصلی�و�ارکان�کشور�را�مورد�تهاجم�قرار�میدهند،�آنها�را�ترور�میکنند�
همین� آغوش� در� میروند� و� میگریزند� بعد� میکنند،� محروم� آنها� وجود� از� را� کشور� و�
کشورهایی�که�اّدعای�ضّدیّت�آنها�با�تروریسم�دنیا�را�پُر�کرده�و�آنها�اینها�را�در�آغوش�
میگیرند.�دولتهای�اروپایی�-حاال�این�دولتهای�آسیایی�و�امثال�این�مرتجعین�منطقه�که�
قابل�ذکر�نیستند-�که�این�همه�اّدعای�ضّدیّت�با�تروریسم�و�طرف�داری�از�حقوق�بشر�و�
این�حرفها�را�با�صدای�بلند�میگویند�و�خودشان�را�صاحب�ماجرا�و�صاحب�قضّیه�میدانند،�
این�سؤال�]از�آنها[�بی�پاسخ�است�که�چرا�آغوش�باز�کردند�و�قاتالن�]این�[�ملّت�را�در�
آغوش�گرفتند؟�چرا�اینها�را�پناه�دادند؟�چرا�اینها�را�به�دولت�جمهوری�اسالمی�تسلیم�
نکردند�که�حکم�الهی�را�درباره�ی�اینها�جاری�کند؟�چرا؟�این�رسوایی�بزرگ�حکومتهای�
غربی�و�دولتهای�اروپایی�و�آمریکا�در�این�قضّیه،�یک�حادثه�ی�تاریخی�است؛�این�خیلی�
امر�مهّمی�است،�از�این�نمیشود�به�آسانی�گذشت�و�تاریخ�از�این�حادثه�نمیگذرد؛�این�یک�
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طرف�قضّیه�است.�یک�طرف�قضّیه،�خود�این�تروریست�هایند؛�اینها�کسانی�هستند�که�
به�عنوان�دفاع�از�خلق،�بعضی�هایشان�حّتی�دفاع�از�اسالم،�وارد�ماجرای�مبارزات�شدند�و�
این�افتضاح�را،�این�فاجعه�آفرینی�را�در�پرونده�ی�خودشان�ثبت�کردند،�و�بعد�هم�رفتند�
به�کسی�مثل�صّدام�پناهنده�شدند.�همینهایی�که�اّدعای�ضّدآمریکایی�بودن�میکردند،�
پناهنده�شدند�به�صّدام،�و�امروز�هم�در�زیر�چتر�حمایت�آمریکا�دارند�زندگی�میکنند؛�
چه�در�عراق،�چه�در�بخشی�از�اروپا�که�اینها�را�به�آنجا�منتقل�کردند.�ماجرای�عجیبی�بود�

این�ماجرای�هفتم�تیر�سال�60.�این�حادثه�ی�بزرگ�درس�دارد،�عبرت�دارد.

ما�البّته�کم�کاریم.�حاال�آقای�شهیدی�فرمودند�که�ما�در�بنیاد�شهید�داریم�کار�میکنیم�
لکن�کار�فقط�این�نیست�که�ما�به�خانواده�های�اینها�اظهار�احترام�کنیم،�تعظیم�کنیم،�
تجلیل�کنیم؛�نه،�حادثه�را�باید�احیاء�کنید،�زنده�نگه�دارید.�باز�هم�مردم�و�روحّیه�ی�
انقالبی�خود�مردم�است�که�این�حوادث�را�زنده�نگه�داشته�است،�َوااّل�ما�یک�فیلم�درباره�ی�
این�حادثه�ی�بزرگ�نداریم؛�یک�اثر�هنری�درباره�ی�حادثه�ی�هفتم�تیر�نداریم�که�حقایق�
را�روشن�کند،�معلوم�بشود�اینها�چه�کسانی�بودند؟�چه�بودند؟�آنهایی�که�شهید�شدند�
چه�کسانی�بودند؟�شهید�بهشتی�چه�کسی�بود؟�آن�وزرای�مخلِص�مؤمِن�پاک�باخته�ای�
که�با�همه�ی�وجود�وارد�میدان�بودند�و�ما�با�اینها�زندگی�کرده�بودیم،�با�اینها�کار�کرده�
بودیم،�اینها�را�از�نزدیک�می�شناختیم،�چه�کسانی�بودند؟�چه�بودند؟�هنوز�ما�یک�اثر�
هنری�نداریم،�یک�فیلم�سینمایی�نداریم،�یک�نمایش�تجّسمی�نداریم،�یک�ُرمان�خوب�
نداریم؛�اینها�کارهایی�است�که�ما�نکردیم�و�باید�بکنیم.�این�حاال�مربوط�به�آن�مجموعه.

اّما� انجام�گرفته�است� این�زمینه�هم�کارهایی� شهدای�دوران�دفاع�مقّدس؛�خب،�در�
هرچه�کار�انجام�بگیرد�کم�است.�هزاران�شهید�در�اوضاع�مختلف،�از�شهرهای�گوناگون،�
با�سطوح�مختلف،�از�نوجوان�چهارده�پانزده�ساله�گرفته،�تا�پیر�شصت�هفتاد�ساله،�رفتند�
در�این�میدان،�جنگ�را�مردمی�کردند،�جنگ�را�از�انحصار�نیروهای�رسمی�درآوردند.�
هرکاری�که�مردم�پشت�سِر�نیروهای�رسمی�و�همراه�با�آنها�حضور�پیدا�کنند�و�با�انگیزه�
کار�کنند�پیش�میرود؛�امروز�هم�توصیه�ی�ما�به�مسئوالن�دولتی�در�همه�ی�زمینه�ها�
-زمینه�ی�اقتصاد�و�بقّیه�ی�چیزها-�همین�است.�در�جنگ�این�اتّفاق�افتاد؛�مردم�رفتند�
و�خودشان�را�در�معرض�این�امتحان�عجیب�قرار�دادند؛�شوخی�نیست؛�ما�از�جنگ�
یک�چیزی�می�شنویم؛�بخوانید�این�کتابهایی�را�که�جزئّیات�این�عملّیاتها�را�ذکر�کردند؛�
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از�سطوح�باال،�قرارگاه�های�اصلی�میدان�جنگ�بگیرید�که�مال�ارتش�و�سپاه�]بود[�تا�
رده�های�پایین،�تا�رده�ی�گردان�و�گروهان�و�دسته؛�شرح�حال�این�جوانها،�یک�یک�اینها�
برای�ما�درس�آموز�است.�هر�یکی�از�این�جوانهایی�که�به�شهادت�رسیدند،�رفتارشان،�
گفتارشان،�حرکتشان،�یک�دریچه�ای�به�سوی�یک�دنیای�معرفتی�است؛�انسان�را�بیدار�

میکند،�آگاه�میکند.

امروز�مسئله�ی�شهدای�دفاع�از�حریم�اهل�بیت�مطرح�است؛�این�از�آن�ماجراهای�عجیب�
تاریخ�است.�ما�در�دوران�جنگ�جوانها�را�تشویق�میکردیم�به�اینکه�بروید�به�میدان�جنگ،�
اجابت�میکردند�و�میرفتند؛�امام�یک�سخنرانی�میکردند،�خیل�جوانها�راه�می�افتادند�
انگیزه�چقدر�قوی� این� نمیکنیم،�درعین�حال� امروز�ما�چنین�تشویقی� ]اّما[� میرفتند�
است،�این�ایمان�چقدر�شّفاف�است�که�این�جوان�از�ایران،�از�افغانستان،�از�کشورهای�
دیگر�راه�می�افتد،�بلند�میشود�از�همسر�جوانش،�از�کودک�خردسالش،�از�زندگی�راحتش�
میگذرد،�میرود�در�یک�کشور�غریب،�در�یک�خاک�غریب،�در�راه�خدا�مجاهدت�میکند�
و�به�شهادت�میرسد.�این�چیز�کوچکی�است؟�قدم�به�قدم�تاریخ�انقالب�اسالمی�از�این�

شگفتی�های�تاریخ�ساز�به�خود�دیده�است؛�اینها�شگفتی�است.

و�من�عرض�کنم�این�سه�جنبه�دارد:�یک�جنبه،�جنبه�ی�صبر�خوِد�این�شهید�و�انگیزه�
و�ایمان�این�شهید�است؛�یک�جنبه،�جنبه�ی�صبر�خانواده�ها�و�تحّمل�آنها�است؛�]چون�[�
این�زن�جوان�میتوانست�کاری�کند�که�شوهرش�نرود؛�این�پدر�و�مادر�میتوانستند�مانع�
رفتن�جوانشان�بشوند؛�اینها�صبر�کردند؛�هم�برای�رفتن�او،�هم�هنگام�برگشتن�جنازه�ی�
انقالب� تاریخ�نگار� که� است� حادثه� خوِد� سّوم� جنبه�ی� و� او.� از� بعد� ]هم[� و� او،� مطّهر�
ایمانها،� این� انگیزه�ها،� این� است.� این� اسالمی� نظام� است،� این� انقالب� است؛� اسالمی�
این�قدرتهای�روحی،�این�عزم�و�اراده�ها�است�که�جمهوری�اسالمی�را�به�وجود�آورده؛�
میشود�دستِ�کم�گرفت�جمهوری�اسالمی�را؟�دشمنها�چه�خیال�میکنند�درباره�ی�نظام�
جمهوری�اسالمی؟�یک�پیکره�ی�عظیمی،�همه�اقتدار،�همه�توانمندی؛�جمهوری�اسالمی�

را�این�چیزها�تشکیل�داده.

خب�بله،�فالن�گوشه�یک�ضعف�هست،�فالن�آدم�سست�هّمت�و�سست�اراده�ای�هم�هست�
که�دچار�اعتیاد�میشود،�دچار�فساد�میشود،�دچار�انواع�واقسام�اشکاالت�میشود؛�این�در�
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هر�جامعه�ای�هست؛�مهم�این�است�که�یک�جامعه�از�آن�ارکان�نگهدارنده�ای�برخوردار�
باشد�که�بتواند�آن�را�پیش�ببرد�و�در�مقابل�حوادث�حفظ�کند�و�مثل�صخره�ای�آن�را�
نگه�دارد؛�این�ستونهای�صخره�وار�همین�شهدای�ما�هستند،�همین�خانواده�ها�هستند،�
همین�فداکاران�هستند،�همین�ایثارگران�هستند؛�اینها�هستند.�برای�همین�هم�هست�

که�جمهوری�اسالمی�در�چالشهای�گوناگون،�غالباً�بر�این�چالشها�غلبه�کرده.

باز�هم� بار�گفته�ام،� با�کم�وزیاد�َده�ها� برادران�و�خواهران�عزیز!�من�این�حرف�را�شاید�
تکرار�میکنم:�ما�هرجا�به�انقالب�تکیه�کردیم،�به�روحّیه�ی�انقالبی�تکیه�کردیم،�پیش�
رفتیم؛�هرجا�از�ارزشها�کوتاه�آمدیم،�انقالب�را�ندیده�گرفتیم،�از�این�گوشه�اش�زدیم،�از�
آن�گوشه�اش�زدیم،�تأویل�و�توجیه�کردیم،�برای�خوشایند�عناصر�استکبار�که�دشمنان�
اصلی�اسالم�و�دشمنان�اصلی�این�نظامند،�مدام�حرف�را�جویدیم،�حرف�را�خوردیم،�عقب�
ماندیم؛�قضّیه�این�جوری�است.�راه�پیشرفت�ایران�اسالمی،�احیاء�روحّیه�ی�انقالبی�و�احیاء�

روحّیه�ی�مجاهدت�است.

مجاهدت،�میدانهای�فراوانی�دارد؛�البّته�همه�ی�میدانهای�مجاهدت�هم�خطر�دارد.�شهدای�
هسته�ای�را�ببینید!�در�میدان�علم�کار�کردند�اّما�مورد�تعّرض�دشمن�قرار�گرفتند؛�]این�[�
َل�اللُ�الُمجاِهدیَن�َعلَی�القاِعدیَن�اَجًرا�َعظیًما؛)4(�خب،�]اینکه�[�خدای� جهاد�است.�َفضََّ
متعال�برای�مجاهدین�فضیلت�قائل�شده�است،�برای�مجاهدت�رتبه�قائل�شده�است،�
برای�همین�است.�ما�مگر�چقدر�در�این�دنیا�عمر�میکنیم؟�میلیاردها�سال�قبل�و�بعد�
ما�این�دنیا�عمر�دارد،�از�این�میلیاردها�]سال�[،�پنجاه�سال،�شصت�سال،�هفتاد�سالش�
نصیب�من�و�شما�است؛�در�این�مّدت�باید�از�فرصت�استفاده�کنیم،�خودمان�را�برای�
�الّداَر�اآلِخَرَة�لَِهَی�الَحَیوان«)5(�است،�آماده�کنیم.�در�این�فاصله،� زندگی�واقعی�ای�که�»اِنَّ
بعضی�ها�مجاهدت�میکنند�و�این�مجاهدت،�آنها�را�به�مقامات�عالی�میرساند؛�نه�فقط�
آخرت�خودشان�را�درست�میکنند،�دنیای�دیگران�را�هم�میسازند�و�تقویت�میکنند�و�به�
�الَّذیَن�ُقِتلوا�فی� وجود�می�آورند.�آن�وقت�این�ماِل�مجاهدت�است؛�مال�شهدا:�َو�ال�تَحَسَبنَّ
ِِّهم�یُرَزقون�*�َفِرحیَن�بِمآ�ءاتاُهُم�الُل� َسبیِل�اللِ�اَمواتًا،�اینها�مرده�نیستند،�بَل�اَحیآٌء�ِعنَد�َرب
ِمن�َفضلِه��َو�یَسَتبِشروَن�بِالَّذیَن�لَم�یَلَحقوا�بِِهم�ااَّل�َخوٌف�َعلَیِهم�َو�ال�ُهم�یَحَزنون.)6(�قضّیه�
این�جوری�است؛�این�کالم�خدا�است،�مژده�ی�خدا�است�که�میگوید�اینها�زنده�اند،�پیش�
خدایند،�مورد�لطف�الهی�اند،�مورد�رزق�الهی�اند،�خرسندند،�خوشحالند؛�به�من�و�شما�هم�
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پیغام�میدهند�و�میگویند�که�بدانید�اگر�از�این�راه�بیایید،�در�این�سرمنزل�نه�غم�هست،�
نه�نگرانی؛�نه�ترس�هست،�و�نه�حزن؛�ااَّل�َخوٌف�َعلَیِهم؛�راه�این�است.�راه�را�درست�رفتند،�

صحیح�رفتند،�درست�حرکت�کردند.

البّته�شما�خانواده�ها�رنج�کشیدید،�غّصه�خوردید؛�حق�هم�دارید؛�از�دست�دادن�جوانتان�
-چه�جوان،�همسرتان�باشد،�چه�فرزندتان�باشد،�چه�دامادتان�باشد،�چه�برادرتان�باشد-�
خیلی�سخت�است.�برای�بازماندگان،�خیلی�سخت�است،�خیلی�دشوار�است�اّما�بدانید�

آنها�خیلی�خوشند؛�آنها�در�زیر�سایه�ی�نعمت�الهی�دارند�زندگی�میکنند.

در�مقابله�ی�با�دشمناِن�مستکبر�این�جوری�باید�برخورد�کرد.�دشمنان�مستکبر،�از�این�
حقیقت�بی�خبرند؛�در�محاسباتشان�نمیتوانند�این�را�بفهمند.�]در�مورد[�جنگ�نامتقارن�
شنیده�اید؛�معنای�جنگ�نامتقارن�این�است�که�]یکی�از[�نیروهای�دو�طرف�از�امکاناتی�
برخوردارند�که�آن�طرف�مقابل�دستش�از�آن�امکانات�کوتاه�است؛�نوعشان،�شیوه�شان،�
امکاناتشان،�حّتی�گاهی�منابع�قدرت�در�هر�طرفی�برای�طرف�مقابل�ناشناخته�است؛�
این�جنگ�نامتقارن�است.�آنها�نمیدانند�چه�قدرتی�در�ایمان�به�خدا�و�در�اعتقاد�به�
جهاد�وجود�دارد؛�آثارش�را�می�بینند،�درست�نمیتوانند�تحلیل�کنند؛�لذا�به�اقدامات�
دیوانه�وار�]دست�میزنند[.�این�قضّیه�ی�داعش�و�این�قضّیه�ی�تروریست�های�تکفیری�و�
مانند�اینها،�همه�ازاین�قبیل�است.�اینها�را�در�واقع�درست�کرده�اند�برای�اینکه�جمهوری�
بود�که� این� بود؛�مقّدمه�ی� بود،�شام�مقّدمه� بدهند؛�عراق�مقّدمه� را�شکست� اسالمی�
بتوانند�اینجا�را�تحت�تأثیر�قرار�بدهند؛�قدرت�اینجا�موجب�شد�که�اینها�در�آنجا�هم�
زمین�گیر�شدند؛�َوااّل�آنها�هدفشان�این�بود.�این�کسی�که�از�اینجا�بلند�میشود،�میرود�در�
عراق�یا�در�سوریه�به�عنوان�دفاع�از�حریم�اهل�بیت�در�مقابل�این�تکفیری�ها�می�ایستد،�
درواقع�دارد�از�شهرهای�خودش�دفاع�میکند.�البّته�نّیت�آنها�خدا�است،�]اّما[�واقع�قضّیه�
این�است؛�این�دفاع�از�ایران�است،�دفاع�از�جامعه�ی�اسالمی�است.�مخصوص�شیعه�هم�
نیست؛�آن�تکفیری�ها�شیعه�و�سّنی�نمی�شناسند؛�سّنی�را�هم�میزنند.�ما�در�داخل�کشور�
خودمان�چقدر�از�علمای�اهل�سّنت�داریم�-مرحوم�شیخ�االسالم)7(�در�سنندج،�مرحوم�
حسین�بُر)8(�در�بلوچستان�و�علمای�دیگری-�که�همین�تکفیری�ها�اینها�را�ترور�کردند�
و�خونشان�را�مظلومانه�بر�زمین�ریختند.�آنها�سّنی�و�شیعه�نمی�شناسند؛�آنها�هر�کسی�
را�که�با�انقالب�است،�هر�کسی�را�که�در�مقابل�استکبار�است،�هرکسی�را�که�با�آمریکا�
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دشمن�است�میزنند؛�اسمش�را�هم�میگذارند�جنگ�شیعه�و�سّنی.

امروز�در�بحرین�مالحظه�کنید!�مسئله�ی�بحرین�جنگ�شیعه�و�سّنی�نیست،�مسئله�ی�
حاکمّیت�جائرانه�ی�ابلهانه�ی�یک�اقلّّیت�مستکبر�خودخواه�بر�یک�اکثریّت�گسترده�است.�
یک�اقلّّیت�کوچکی�بر�هفتاد�درصد،�هشتاد�درصد�مردم�بحرین�دارند�حکومت�میکنند؛�
حاال�هم�]این�[�عالم�مجاهد،�آقای�شیخ�عیسی��قاسم�را�مورد�تعّرض�قرار�داده�اند؛�این�
حماقت�آنها�است،�این�بالهت�آنها�را�نشان�میدهد.�شیخ�عیسی��قاسم�کسی�بود�که�تا�
امروز�و�تا�وقتی�که�میتوانست�با�مردم�حرف�بزند،�از�حرکات�تند�و�مسلّحانه�ی�مردم�
که� نمیفهمند� درافتاده�اند،� با�چه�کسی� که� نمیفهمند� میشد.� مانع� میکرد،� جلوگیری�
تعّرض�به�شیخ�عیسی��قاسم�یعنی�برداشتن�مانع�از�مقابل�جوانهای�پُرشور�و�پُرحماسه�ی�
بحرینی�که�]اگر[�بیفتند�به�جان�نظام�حاکم،�از�هیچ�راه�دیگری�نمیتوانند�آنها�را�ساکت�
کنند.�اینکه�عرض�میکنیم�محاسباتشان�غلط�است،�یک�نمونه�اش�این�است:�محاسبه�ی�
غلط�بر�اثر�نفهمیدن�وضعّیت�جامعه�و�وضعّیت�مردم�و�ایمان�مردم�و�نشناختن�مردم.

راه،�راه�اسالم�است،�راه،�راه�توّکل�به�خدا�است،�راه،�راه�توّسل�به�درگاه�ِعّز�الهی�است،�
راه،�راه�ایمان�است؛�راه�درست�این�است.�ملّت،�با�ایمان،�با�مجاهدت،�با�عزم�راسخ�میتواند�
همه�ی�این�موانع�را�از�پیش�پای�خود�بردارد.�بحمدالل�امروز�مؤمِن�مجاهِد�فّعال�هم�
کم�نداریم؛�هم�در�کشور�خودمان،�هم�در�کشورهای�دیگر،�که�مالحظه�میکنید�امروز�
از�کشورهای�مختلف�در�مقابل�این�هجمه�های�مزدوران�آمریکا�و�اسرائیل�ایستاده�اند�و�
دارند�مقاومت�میکنند،�با�اینکه�در�کشور�خودشان�هم�نیستند�و�دور�از�کشور�خودشان�

هستند.

برادران�و�خواهران�عزیز!�این�شبها�را�قدر�بدانید،�این�ساعات�را�قدر�بدانید؛�هم�دعا�کنید�
و�با�توّجه�و�با�تضّرع�از�خدا�بخواهید،�هم�دعا�کنید�و�از�خدا�بخواهید�که�خدا�دعای�
دیگر�مردم�را�مستجاب�کند.�در�این�شبها�-مثل�دیشب،�مثل�فردا�شب�و�مثل�شب�
بیست�وسّوم-�که�در�اطراف�و�اکناف�دنیای�اسالم،�هرجایی�که�اعتقاد�به�این�معنا�وجود�
ِت�االَصواُت�بُِصنوِف�اللُّغات؛)9(�صداها�بلند� دارد،�صداها�به�تضّرع�بلند�است:�اِلَیَک�َعجَّ
است،�گریه�ها،�استغاثه�ها؛�دعا�میکنند�برای�خودشان،�برای�دیگران،�یکی�از�دعاهایتان�
این�باشد�که�خدای�متعال�دعای�مؤمنینی�را�که�در�این�شبها�دعا�میکنند�مستجاب�
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کند؛�این�را�از�خدا�بخواهید.

دعا�را�با�حضور�قلب�باید�خواند.�اینجا�من�این�را�هم�عرض�بکنم:�بعضی�از�این�اجتماعاتی�
که�در�آنها�دعا�خوانده�میشود،�انصافاً�خیلی�اجتماعات�دلنشینی�است،�یعنی�خواننده�ی�
دعا،�دعا�را�فقط�برای�مستمع�نمیخواند�]بلکه�[�برای�دل�خودش�هم�میخواند.�بعضی�ها�
این�جوری�هستند؛�خودش�هم�تحت�تأثیر�دعا�است.�وقتی�خواننده�ی�دعا�جوری�دعا�
میخواند�که�خودش�دارد�با�خدا�حرف�میزند،�خودش�را�در�مقابل�پروردگار�عالم�حاضر�
می�بیند�-وقتی�این�جور�هست-�و�حال�دعا�برای�او�وجود�دارد،�این�مستمع�هم�حال�
دعا�پیدا�میکند.�بعضی�مواردی�البّته�بندرت�انسان�مشاهده�میکند�که�خواننده�ی�دعا�
اصاًل�در�عالم�دعا�نیست.�گاهی�آدم�در�تلویزیون�هم�بعضی�از�اینها�را�مشاهده�میکند�که�
خواننده�ی�دعا�دارد�فقط�یک�چیزی�را�با�آواز�میخواند؛�نه�خودش�توّجهی�دارد�و�حال�
دعایی�دارد،�وقتی�خودش�حال�دعا�نداشت،�مستمعش�هم�حال�دعا�پیدا�نمیکند؛�نه�
اشک�خودش�جاری�میشود،�نه�میتواند�اشک�مستمع�را�جاری�کند؛�دل�او�را�نمیتواند�

منقلب�کند،�چون�دل�خودش�منقلب�نیست.�دعا�را�این�جوری�نباید�خواند.

قرآن�صاعد� بزرگوارمان�»دعا� امام� تعبیر� به� است؛� متعال� با�خدای� دعا�سخن�گفتن�
است«؛)10(�همان�حرف�زدن�با�خدا�است.�یک�وقت�شما�قرآن�میخوانید،�خدا�دارد�با�
شما�حرف�میزند،�یک�وقت�دعا�میکنید،�شما�دارید�با�خدا�حرف�میزنید.�وقتی�قرآن�
میخوانید�این�قرآِن�نازل�است�یعنی�خدای�متعال�دارد�با�شما�صحبت�میکند�و�حرف�
میزند،�حقایق�را�برای�شما�روشن�میکند؛�از�باال�نازل�میشود؛�و�وقتی�شما�دعا�میخوانید،�
شما�دارید�با�خدا�حرف�میزنید؛�این�صدای�شما�است�که�صعود�پیدا�میکند.�البّته�دعا�
اگر�خوب�خوانده�بشود،�آن�وقت�دعای�یُسَمع�است:�َو�اسَمع�ُدعائی�اِذا�َدَعوتُک�َو�اسَمع�
نِدائی�اِذا�ناَدیُتک)11(�-که�در�مناجات�شعبانّیه�میخوانیم-�پروردگارا!�دعای�مرا�بشنو.�
یک�جور�دعا�خواندنی�هست�که�خدا�آن�را�نمی�شنود.�در�دعا�میخوانیم:�اَعوُذ�بَِک�ِمن�
نَفٍس�ال�تَشَبع�َو�ِمن�َقلٍب�ال�یَخَشع�َو�ِمن�ُدعاءٍ�ال�یُسَمع؛�پناه�میبرم�به�تو�از�دعایی�که�
شنیده�نمیشود�یعنی�خدای�متعال�اعتنائی�به�آن�دعا�نمیکند؛�َو�ِمن�َصٰلوةٍ�ال�تَنَفع؛)12( 
پناه�میبرم�به�تو�از�آن�نمازی�که�نفعی�به�حال�من�نمیرساند�و�سودمند�نیست.�خب،�
�تَقّی؛)13(�نماز�ما�را�به�خدا�باید�نزدیک�کند؛�نزدیک�کننده�است،�و�اگر� لوُة�ُقرباُن�ُکلِّ اَلصَّ
ما�را�نزدیک�نکرد،�نماِز�بی�فایده�است.�البّته�بی�فایده�بودنش�موجب�نمیشود�که�نخوانیم�
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و�بگوییم�حاال�که�بی�فایده�است�پس�نمیخوانیم؛�نخیر،�باید�بخوانید�و�تکلیف�را�به�جا�
بیاورید،�اّما�کاری�کنید�که�این�صالت،�صالت�نافعه�باشد�و�نفع�ببخشد؛�با�توّجه�و�با�

حضور�قلب.

این�فرصت�روزه�داری�برای�شماها�خیلی�فرصت�باارزشی�است؛�خیلی�میتواند�دلهای�
شما�را�نرم�کند،�به�خشوع�نزدیک�کند�تا�بتوانید�با�خدا�حرف�بزنید؛�دعا�را�این�جوری�
باید�خواند.�این�شبها�دعاهایی�که�در�سحرها�هست،�در�شبها�هست،�مخصوص�شبهای�
قدر�است�یا�مخصوص�به�این�شبها�هم�نیست�و�مال�همه�ی�شبها�است،�خیلی�باارزش�
است.�غیر�از�معارفی�که�در�این�دعاها�هست،�خود�احساس�تضّرع�و�خشوعی�که�در�این�

دعا�انسان�پیدا�میکند،�خیلی�باارزش�است.

امیدواریم�ان�شاءالل�خدای�متعال�شهدای�عزیز�ما�را،�چه�شهدای�هفتم�تیر،�چه�شهدای�
هسته�ای،�چه�شهدای�دفاع�مقّدس،�چه�شهدای�دفاع�از�حرم،�چه�شهدای�انقالب�اسالمی�
از�اّول�تا�آخر،�چه�شهدائی�که�در�راه�انجام�وظیفه�به�شهادت�رسیدند،�همه�ی�این�شهدا�
را�با�پیغمبر�محشور�بفرماید�و�ان�شاءالل�به�شما�خانواده�ها�و�به�خانواده�ی�بزرگ�شهادت�
در�سراسر�کشور،�هم�اجر�و�پاداش�وافی�عنایت�کند�و�هم�ان�شاءالل�صبر�و�سکینه�و�

آرامش�را�به�دلهای�شما�عطا�بفرماید.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�و�برکاته�
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خانواده�ی�جانباز�شهید�حاج�رجب�محمدزاده،�با�حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�معظم�
انقالب�اسالمی�دیدار�کردند�و�مورد�تفّقد�ایشان�قرار�گرفتند.

رهبر�انقالب�اسالمی�در�این�دیدار�با�تجلیل�از�مقام�رفیع�و�رشک�برانگیز�شهید�محمدزاده�
خاطرنشان�کردند:�در�طول�این�سال�ها�هر�لحظه�و�ساعتی�که�این�شهید�عزیز�درد�و�
رنج�ناشی�از�جانبازی�را�تحمل�کرد،�نزد�خداوند�متعال�محفوظ�و�برخوردار�از�اجر�و�
حسنه�است�و�در�نهایت�نیز�با�فوز�شهادت،�تفضالت�بی�حدوحصر�الهی�شامل�حال�آن�

شهید�بزرگوار�شد.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�همچنین�با�تجلیل�از�روحیه�ی�باال�و�فداکاری�و�صبر�خانواده�ی�
شهید�محمدزاده�به�خصوص�همسر�شهید،�افزودند:�شما�خانواده�های�شهدا�مظهر�انقالب�

اسالمی�هستید�و�ما�با�دیدن�شما�عزیزان،�روحیه�ی�مضاعف�می�گیریم.

ایشان�همچنین�بر�لزوم�بیان�و�ترویج�شرح�حال�و�زندگی�دشوار�اما�مقاوم�مردان�بزرگی�
همچون�جانباز�شهید�محمدزاده�تأکید�کردند.

حاج�رجب�محمدزاده�از�جانبازان�سرافراز�)�70درصد(�دفاع�مقدس�بود�که�در�سال�
�1366در�منطقه�ی�هور�عراق�بر�اثر�اصابت�خمپاره�از�ناحیه�ی�سر�و�صورت�به�درجه�ی�

1395/06/07

دیدار خانواده جانباز شهید رجب محمدزاده با رهبر انقالب
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جانبازی�نائل�شد�و�در�فروردین�سال��94در�جریان�تشرف�رهبر�انقالب�اسالمی�به�حرم�
مطهر�رضوی�)علیه�السالم(�نیز�با�حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�دیدار�کرده�و�مورد�تفقد�

ایشان�قرار�گرفته�بود.
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم�

الحمدلل�رّب�العالمین�و�الّصالة�و�الّسالم�علی�سّیدنا�محّمد�و�آله�الّطاهرین.

و�مسجدالحرام� منا� در� ما� مظلوم� عزیز�شهیدان� خانواده�های� خیلی�خوش�آمدید� اّوالً�
سال�گذشته.�ما�هر�سال�قبل�از�موسم�حج�یک�دیدار�عمومی�ای�شبیه�این�دیدار�با�
دست�اندرکاران�حج،�بعضی�از�مدیران�و�بعضی�از�حّجاج�محترم�داشتیم؛�آن�جلسات�
جلسات�شاد�و�شیرینی�بود.�جمعی�از�مردم�ما،�مؤمنین�مخلص،�پیر�و�جوان�از�همه�جای�
کشور�عازم�حج�میشدند�و�انسان�احساس�افتخار�میکرد؛�احساس�شادی�میکرد�که�اینها�
میروند�در�جمع�مسلمانان�دیگر�کشورها�و�فریضه�ی�حج�را�به�جا�می�آورند؛�اّما�امسال�این�
جلسه�ی�ما�متأّسفانه�جلسه�ی�شادی�نیست؛�جلسه�ی�غم�و�مصیبت�و�یادآوری�حادثه�ی�
دردناکی�است�که�سال�گذشته�در�منا�اتّفاق�افتاد.�مسئله�ی�جان�باختن�و�به�شهادت�

رسیدن�عزیزان�ما�در�منا�مسئله�ی�بسیار�مهّمی�است.

اینکه�ما�گفتیم�این�]حادثه�[�فراموش�نشود،�صرفاً�برای�از�دست�دادن�عزیزان�نیست،�
حادثه�مهم�است؛�حادثه�دارای�ابعاد�گوناگونی�است؛�حادثه�از�لحاظ�سیاسی،�از�لحاظ�
اجتماعی،�از�لحاظ�اخالقی�و�دینی،�روشنگر�است.�خب،�برای�ما�مردم�ایران�و�البد�برای�
این�]غم�[� است؛� این�شهدا�در�سایر�کشورها،�حادثه،�حادثه�ی�غم�انگیزی� بازماندگان�

1395/06/17

بیانات در دیدار خانواده های شهدای منا
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طبیعی�و�قهری�است.�دلهای�ما�پر�از�غم�است،�پر�از�اندوه�است.�گذشِت�زمان�اهّمّیت�
این�حادثه�و�غم�این�حادثه�را�از�سینه�های�ما�و�دلهای�ما�نزدوده�است.�ما�غمگینیم�از�
این�حادثه؛�عزیزانمان�در�منا�و�همچنین�در�مسجدالحرام�در�حال�عبادت�از�دنیا�رفتند،�با�
لب�تشنه�از�دنیا�رفتند؛�در�زیر�آفتاب�داغ�و�سوزان،�ساعات�آخر�عمر�خودشان�را�تحّمل�
کردند؛�اینها�همه�دردناک�است؛�اینها�چیزهایی�است�که�دلهای�ما�را�به�درد�می�آورد؛�

نمیتوانیم�اینها�را�فراموش�کنیم؛�لکن�ابعاد�مسئله،�وسیع�تر�از�اینها�است.

یک�نگاه،�نگاه�شما�خانواده�ها�و�بازماندگان�است.�من�به�شما�عرض�میکنم،�که�فقدان�
عزیزانتان،�چه�آنهایی�که�پدران�خود�یا�مادران�خود�را�از�دست�داده�اند،�چه�آنهایی�
که�فرزندان�خود�را�در�این�حادثه�از�دست�داده�اند،�چه�آنهایی�که�همسران�خود�را�از�
دست�داده�اند،�چه�آنهایی�که�برادران�و�خواهران�خود�را�از�دست�داده�اند،�قهراً�برای�شما�
حادثه�ی�سنگین�و�حادثه�ی�بسیار�دشواری�است؛�بنده�پیش�خودم�که�مقایسه�میکنم،�
عظمت�و�سنگینی�غم�شما�را�درک�میکنم.�میفهمم�که�چقدر�برای�دلها�سنگین�است؛�
حاجی�را�فرستاده�اند�به�مّکه،�با�امید،�با�شادی،�با�خرسندی�که�این�توفیق�را�به�دست�
آورده؛�منتظرند�که�برگردد،�برگشتن�او�با�شادی�همراه�است،�با�خوشحالی�همراه�است؛�
]ولی�[�بعد�باخبر�بشوند�که�جنازه�اش�برخواهد�گشت؛�این�خیلی�چیز�سختی�است،�
خیلی�دشوار�است.�برای�شماها�سخت�است،�برای�همه�ی�ملّت�-یعنی�کسانی�که�واقعاً�
این�حادثه�را�درک�میکنند�و�لمس�میکنند-�این�حادثه�سخت�است؛�ولی�آن�چیزی�که�
میتواند�دلهای�شما�را�تساّل�بدهد،�این�است�که�این�عزیزان�شما�اگرچه�از�دست�رفتند�
و�فقدانشان�برای�شما�سخت�است�لکن�در�نعمت�الهی�ان�شاءالل�غوطه�ورند.�مرگ�خوبی�
بود؛�کیفّیت�مردن�و�رفتن�انسان،�سرنوشت�انسان�را�معّین�میکند؛�همه�ی�ما�خواهیم�
رفت،�پیر�و�جوان�ندارد،�مرد�و�زن�ندارد،�همه�میروند؛�منتها�بعضی�رفتن�ها�جوری�است�
که�انسان�اگر�با�چشم�حقیقت�نگاه�کند،�از�آن�گونه�رفتن�خرسند�و�خوشحال�میشود؛�
این�عزیزان�شما�در�حال�عبادت�و�در� مثل�شهدا�که�همه�ی�شهدا�این�جور�هستند.�
حال�ذکر�از�دنیا�رفتند،�در�لباس�احرام�از�دنیا�رفتند،�با�دلهای�متوّجه�به�خدای�متعال�
و�در�حال�انجام�وظیفه�از�دنیا�رفتند؛�اینها�همه�مایه�هایی�و�وسیله�هایی�برای�مغفرت�
الهی�و�برای�رحمت�الهی�و�برای�علّو�درجات�در�پیش�پروردگار�است.�عالوه�ی�بر�اینها�
سختی�تحّمل�کردند؛�بعضی�شاید�تا�ساعتها�زنده�بودند،)2(�زیر�فشار�بودند،�چه�در�زیر�
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آفتاب،�چه�در�آن�کانتینرهای�گرم�و�داغ،�با�لبان�تشنه؛�اینها�همه�چیزهایی�است�که�
رحمت�الهی�را�جلب�میکند.�بله،�شما�داغدار�هستید،�مصیبت�زده�هستید؛�فرزندانتان،�
همسرانتان،�پدر�و�مادرتان،�برادران�و�خواهرانتان�از�دستتان�رفتند،�این�سخت�است�
لکن�به�یاد�بیاورید�که�آنها�االن�در�چه�حالی�هستند.�ما�اینجا�گرفتاریم؛�ما�در�ابتالء�
دنیوی،�در�بین�دنیای�آلوده�ی�به�انواع�و�اقسام�عناصر�و�عوامل�گمراه�کننده�و�تباه�کننده�
و�پست�کننده�ی�انسان�داریم�با�زحمت�حرکت�میکنیم�و�راه�خودمان�را�پیش�میرویم،�
ما�]هستیم�که�[�اینجا�گرفتاریم؛�به�حال�خودمان�بیشتر�باید�اشک�بریزیم�و�غمگین�
باشیم�تا�به�حال�آن�کسانی�که�رفتند�در�رحمت�الهی،�و�ان�شاءالل�در�آغوش�نعمت�
الهی�و�لطف�الهی�به�سر�میبرند.�این�مایه�ی�تساّلی�شما�است.�بله،�جوان�شما�رفت�یا�
پدر�و�مادر�شما�رفتند�یا�همسر�عزیز�شما�رفت،�این�سخت�است�اّما�او�در�جوار�نعمت�
الهی�است.�ما�هم�خواهیم�رفت،�خدا�به�ما�رحم�کند؛�با�این�همه�گرفتاری،�با�این�همه�
مشکالت.�خدای�متعال�آنها�را�از�دنیای�آلودگی�ها،�در�بهترین�جا�و�بهترین�وضعّیت�
نجات�داد؛�در�حال�عبادت.�بعضی�در�حال�گناه�میمیرند،�بعضی�در�حال�زندگی�معمولی�
روزمّره�میمیرند،�بعضی�در�حال�ناشکری�میمیرند؛�این�جور�مردن�ها�مردن�هایی�است�که�
واقعاً�برای�صاحبانش�مصیبت�و�عزا�است؛�اّما�بعضی�در�حال�ذکر�الهی�میمیرند،�در�حال�
توّجه�به�خدا�از�دنیا�میروند.�این�برای�صاحبان�این�متوّفی��و�از�دست�رفته،�مایه�ی�تساّل�

و�مایه�ی�راحت�است.�این�یک�بُعد�مسئله�است.

یک�بُعد�دیگر�مسئله،�مسئله�ی�اّمت�اسالم�است.�اّمت�اسالمی�در�ابعاد�وسیع�خود�نسبت�
به�این�حادثه�داغدار�شد.�خب�شهدای�ما،�شهدای�منا�و�شهدای�مسجدالحرام�برروی�هم�
حدود��470یا�مثاًل�480نفر�بودند،�ولی�آنچه�از�آمارها�به�دست�می�آید،�مجموع�شهدا�از�
کشورهای�مختلف،�در�حدود�هفت�هزار�نفرند!�این�رقم�خیلی�رقم�باالیی�است.�چرا�در�
کشورهای�دیگر،�دولتها،�خانواده�ها،�ملّتها�عکس�العمل�نشان�ندادند�نسبت�به�این�حادثه؟�
این�چه�بالی�بزرگی�است�که�جان�اّمت�اسالمی�را�فراگرفته؟�این،�مصیبِت�بزرگ�است.�
دولتها�دچار�رودربایستی�سیاسی�اند،�دولتمردان�کشورهای�مختلف�احیاناً�اسیر�پول�و�
قدرت�و�روابط�سیاسی�و�مانند�اینها�هستند،�]اّما[�دانشمندانشان�چرا�ساکت�ماندند؟�
علمایشان�چرا�حرف�نزدند؟�فّعاالن�سیاسی�چرا�صحبت�نکردند؟�روشنفکرانشان�چرا�
مقاله�ننوشتند،�اعتراض�نکردند،�حرف�نزدند؟�البّته�در�کشورهای�دیگر،�به�تعداد�شهدای�
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ما�شهید�نبود�اّما�صد�نفر،�دویست�نفر�در�کشورهایی�مثل�مصر،�مثل�مالی،�مثل�نیجریه�
و�دیگر�کشورها�به�شهادت�رسیدند.�خب�حاال�رؤسای�کشورها�دچار�معادالت�سیاسی�
و�معادالت�قدرتند،�آنها�]اعتراض[�نمیکنند،�انسان�از�آنها�خیلی�هم�توّقعی�ندارد�با�این�
وضعی�که�متأّسفانه�دولتها�دارند،�انسان�نمیتواند�خیلی�هم�انتظار�داشته�باشد؛�لکن�
آحاد�برجسته�ی�جامعه�چرا�حرف�نزدند،�چرا�سکوت�کردند؟�برای�دنیای�اسالم،�بال�این�
است،�مصیبت�این�است؛�حّساس�نبودن�در�مقابل�یک�حادثه�ی�به�این�عظمت�در�خانه�ی�
خدا�که�در�جوار�بیت�الهی،�کسانی�با�پررویی�و�با�وقاحت�تمام،�یک�حادثه�ی�سنگیِن�

ننگین�را�از�سر�بگذرانند،�بدون�اینکه�از�دنیای�اسالم�حّتی�عذرخواهی�هم�بکنند.

حّکام�سعودی�یک�عذرخواهِی�زبانی�از�دنیای�اسالم�نکردند!�چقدر�اینها�وقیحند،�چقدر�
بی�شرمند!�آیا�این�کوتاهی�ای�که�اینها�کردند،�سوءتدبیری�که�نشان�دادند،�بی�کفایتی�ای�
که�به�خرج�دادند�-حاال�بعضی�میگویند�تعّمد،�ولو�آن�هم�نباشد-�نْفس�این�بی�تدبیری�و�
بی�کفایتی�یک�جرم�است�برای�یک�مجموعه�ی�دولتی�و�سیاسی؛�چطور�نتوانستید�اداره�
کنید؟�چطور�نتوانستید�امنّیت�این�جمعّیتی�را�که�ضیوف�الّرحمانند،�میهمانان�خدایند�و�
شما�این�همه�درآمد�از�این�ناحیه�کسب�میکنید،�و�برای�خودتان�عنوان�درست�میکنید،�
حفظ�کنید؟�چه�تضمینی�وجود�دارد�که�در�اوقات�مشابه،�حوادث�مشابهی�رخ�ندهد؟�
این�یک�سؤال�بزرگ�است.�دنیای�اسالم�بایستی�گریبان�اینها�را�بگیرد،�از�اینها�سؤال�
بکند؛�چرا�سؤال�نمیکنند؟�مصائب�دنیای�اسالم�اینها�است.�اینکه�جمهوری�اسالمی�
در�مقابل�این�همه�جهالت،�این�همه�گمراهی،�این�همه�ماّدیگری،�این�همه�سهل�انگاری�
و�احیاناً�بی�غیرتی�دیگران،�تنها�می�ایستد�و�مواضع�قرآنی�خودش�را،�مواضع�اسالمی�
خودش�را،�مواضع�بر�حّق�خود�را�علناً�و�صریحاً�اعالم�میکند،�این�همان�شاخصی�است�
که�شما�ملّت�ایران�باید�به�آن�افتخار�کنید�و�میکنید.�و�خود�شما�ملّت�ایران�هستید�که�
این�قدرت�را،�این�شجاعت�را�به�وجود�آورده�اید�که�میتوانید�در�مقابل�یک�دنیای�تاریک�
جاهل،�حرف�حق�را�بزنید�و�حقایق�را�بیان�کنید.�حقیقت�این�است�که�این�کسانی�که�
این�بی�کفایتی�را�نشان�دادند،�این�ناامنی�را�بر�حّجاج�دنیای�اسالم�-که�در�آنجا�سالی�
یک�بار�جمع�میشوند-�تحمیل�کردند،�اینها�انصافاً�الیق�نیستند�برای�اداره�ی�حرمین�
شریفین،�الیق�نیستند�برای�خدمت�حرمین�شریفین؛�واقعّیت�قضّیه�این�است.�این�باید�

در�دنیای�اسالم�جا�بیفتد،�باید�این�فکر�ترویج�بشود.�این�هم�یک�بُعد�مسئله�است.
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یک�بُعد�دیگر،�نگاه�به�دنیای�مّدعی�حقوق�بشر�است.�خب،�یک�جا�یک�نفری�با�یک�
اتّهامی�در�یک�کشوری�فرض�بفرمایید�به�قتل�میرسد�]یعنی�[�اعدام�میشود�یا�زندانی�
میشود،�شما�می�بینید�سروصداهای�حقوق�بشری�بلند�شد�-البّته�در�آن�کشورهایی�که�
انگیزه�برای�مخالفت�و�مبارزه�ی�با�آنها�وجود�دارد-�هیاهو�درست�میکنند؛�]اّما[�اینجا�
چند�هزار�نفر�به�خاطر�بی�کفایتی�و�بی�تدبیری�و�سوء�عمل�یک�دولت�جان�میبازند�و�این�
دستگاه�های�حقوق�بشری�و�دولتهای�مّدعی�حقوق�بشر�سکوت�مرگ�میگیرند�و�حرف�
نمیزنند؛�هیچ�چیز�نمیگویند!�این�هم�یک�نکته�ی�مهّمی�است.�این�کسانی�که�دل�به�
دستگاه�ها�و�سازمانهای�بین�المللی�میدهند�و�به�آنها�امید�میبندند،�ببینند�این�حقیقت�
را،�بفهمند�این�واقعّیت�را؛�ببینند�که�چقدر�دروغ�و�ِخالف�واقع�در�هویّت�این�سازمانها�
و�این�تشکیالت�وجود�دارد؛�در�این�قضّیه�سکوت�کردند،�هیچ�چیز�نگفتند.�گاهی�حّتی�
اهّمّیت�پیدا�میکند�که�جنجال�میکنند،�]اّما[�چند� این�قدر� برایشان� حقوق�حیوانات�
هزار�انسان�در�یک�چنین�حادثه�ای�-نه�یک�حادثه�ی�تصادفی،�نه�سقوط�یک�هواپیما،�
]بلکه[�در�یک�حادثه�ای�که�وظیفه�مند�بودند�کسانی�که�این�حادثه�را�درست�مدیریّت�
کنند؛�آنجا�اینها�به�اصطالح�صاحبخانه�اند،�اینها�متولّیان�امرند،�وظیفه�ی�آنها�بوده�است�
که�امنّیت�اینها�را�حفظ�کنند-�به�خاک�و�خون�کشیده�بشوند�و�اینها�هیچ�چیز�نگویند؛�

سکوت�محض�بکنند!

یکی�از�کارهای�واجب�و�الزم�بر�عهده�ی�مسئوالن�اّمت�اسالمی�و�مّدعیان�حقوق�بشر،�
تشکیل�یک�هیئت�حقیقت�یاب�در�این�قضّیه�است؛�باید�بروند�حقیقت�را�]روشن�کنند[؛�
با�اینکه�حاال�یک�سال�هم�گذشته�است�اّما�مصاحبه�هایی�شده�است،�عکسهایی�برداشته�
شده�است،�اسناد�و�مدارکی�وجود�دارد�که�میتواند�حقیقت�را�تا�حدود�زیادی�روشن�
بکند؛�بروند�یک�گروه�حقیقت�یاب،�حقیقت�مطلب�را�در�بیاورند؛�معلوم�بشود�که�در�این�
حادثه�آل�سعود�مقّصر�هستند�یا�نیستند�-آنها�میگویند�ما�مقّصر�نیستیم-�معلوم�بشود،�
واقعّیت�قضّیه�روشن�بشود�که�اینها�مقّصرند�یا�مقّصر�نیستند.�این�سلسله�و�شجره�ی�
خبیثه�ی�ملعونه،�دهانها�را�با�پول�میبندند،�این�بندگاِن�پول�و�بندگاِن�دنیا،�نمیگذارند�
کسی�]علیه�[�اینها�حرفی�بزند،�اعتراضی�بکند.�یک�هیئت�حقیقت�یاب�الزم�است،�باید�
بروند�از�نزدیک�ببینند،�مسئله�را�بررسی�کنند؛�هرچه�]میخواهد[�طول�بکشد.�این�از�
جمله�ی�کارهایی�است�که�مسئولین�محترم�ما�هم�بایستی�در�نظر�بگیرند�و�دنبال�بکنند�
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و�اهّمیت�]بدهند[.�این�هم�یک�بُعد�قضّیه�است.

بُعد�دیگر�قضّیه�این�است�که�بدانیم�که�در�این�حادثه�و�حوادث�مشابه،�قدرتهای�پشتیبان�
آل�سعود�هم�شریکند.�بله،�آمریکایی�ها�در�قضّیه�ی�منا�حضور�نداشتند؛�اّما�درعین�حال�
دستشان�به�خون�شهدای�منای�ما�آلوده�است.�این�حّکاِم�بْدعمل،�به�پشتیبانی�قدرت�
این�جور�وقیحانه�در�مقابل�دنیای�اسالم� آمریکا�و�همراهی�آمریکا�است�که�میتوانند�
بِایستند�و�این�گناه�بزرگ�را�مرتکب�بشوند�و�حّتی�یک�کلمه�عذرخواهی�هم�نکنند؛�به�
پشتیبانی�آنها�است،�پس�آنها�شریکند؛�همچنان�که�در�قضّیه�ی�یمن�هم،�در�قضایای�
گوناگون�دنیای�اسالم�هم�-در�قضّیه�ی�سوریه،�در�قضّیه�ی�عراق،�در�قضّیه�ی�بحرین-�اگر�
لطمه�ای�و�ضرری�به�مسلمانها�میخوَرد،�آمریکایی�ها�شریک�در�جرم�و�جنایتند؛�پشتیبانی�
آنها�است�که�موجب�میشود�این�وقیحها،�این�بی�شرمها،�بتوانند�این�جور�جنایت�کنند�و�

خیانت�کنند�و�از�پشت�خنجر�به�قلب�اّمت�اسالمی�وارد�بکنند؛�به�خاطر�این�است.

یک�نکته�ی�مهّم�دیگر�هم�این�است�که�دستگاه�های�تبلیغاتی�و�در�واقع�دستگاه�های�
جاسوسِی�غربی�ها�و�امثال�آنها�سعی�میکنند�این�را�به�حساب�دعوای�بین�]جوامع�[�
اسالمی�قرار�بدهند؛�دعوای�شیعه�و�سّنی،�دعوای�عرب�و�غیر�عرب؛�این�دروغ�محض�
است،�این�دعوای�بین�شیعه�و�سّنی�نیست.�آن�کسانی�که�در�حادثه�ی�منا�به�شهادت�
رسیدند،�اکثریّت��]آنها[�از�اهل�سّنت�بودند؛�از�کشور�خود�ما�تعداد�زیادی�خانواده�های�
اهل�سّنت�هستند؛�بحث�عرب�و�عجم�نیست؛�اینها�به�عرب�و�عجم�رحم�نمیکنند؛�شما�
می�بینید�در�یمن�جنایت�میکنند،�خب�یمن�عرب�است،�سوریه�عرب�است،�عراق�عرب�
است،�عوامل�اینها،�این�گروه�های�تروریستِی�جاّلِد�قسیّ�القلبی�که�با�پول�اینها،�با�سالح�
اینها،�در�دنیای�اسالم�دارند�این�همه�فاجعه�آفرینی�میکنند،�اینها�همه�عربند؛�بحث�عرب�
و�عجم�نیست.�این�تبلیغات�خباثت�آلود�غربی�ها�]است�[�که�میخواهند�این�را�به�عنوان�
دعوای�شیعه�و�سّنی�یا�دعوای�عرب�و�عجم�به�حساب�بیاورند،�این�از�آن�خباثتهای�
تبلیغاتی�اینها�است�که�کاماًل�خالِف�واقع�است.�مسئله�این�است�که�اینها�یک�گروهِ�درون�
اسالم��]هستند�که[�به�عنوان�دشمِن�اّمت�اسالمی�مشغول�کارند؛�حاال�بعضی�شان�دانسته،�

بعضی�شان�ندانسته.

دنیای�اسالم�باید�در�مقابل�اینها�بایستد؛�دنیای�اسالم�بایستی�از�اینها�و�از�اربابان�اینها�
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که�آمریکا�و�انگلیس�خبیث�و�قدرتهای�غربِی�بی�ایمان�و�دور�از�اخالق�هستند�تبّری�
بجویند؛�باید�بدانند�چه�میکنند.�ملّت�ایران�پرچم�استقالل�را�بلند�کرده�است،�عّزت�
اسالم�را�نشان�داده�است.�امروز�شعارهای�شما�مردم،�جایگاه�شما�مردم،�موقعّیتی�که�
شما�ایجاد�کرده�اید،�کارهایی�که�در�درون�کشور�دارد�انجام�میگیرد�-این�پیشرفتها،�این�
حرکتهای�عظیم�مردمی،�این�استقالل�در�مقابل�موج�فتنه�و�فسادی�که�در�دنیای�غرب�
رایج�است-�اینها�مایه�ی�افتخار�اسالم�است،�مایه�ی�عّزت�اسالم�است.�این�عّزت�را�ملّت�

ایران�به�وجود�آورده�اند�و�ان�شاءالل�ادامه�خواهند�داد.

امیدواریم�که�خداوند�متعال،�ملّت�عزیز�ایران�را�روزبه�روز�سربلندتر�و�عزیزتر�کند؛�قّوت�و�
قدرت�و�اقتدار�اّمت�اسالمی�را�بیشتر�کند؛�این�آفتهای�دنیای�اسالم�را�ان�شاءالل�برطرف�
کند؛�و�مسئولین�محترم�کشور�خودمان�هم�که�در�قبال�این�حادثه�ی�عظیم�وظایفی�
داشتند�و�دارند،�این�وظایف�را�دنبال�کنند؛�هم�بنیاد�محترم�شهید،�هم�مجموعه�ی�
مربوط�به�حج�-بعثه�و�سازمان�حج-�آنچه�وظیفه�دارند�در�قبال�این�مسئله�ی�مهم��
]دنبال�کنند[؛�همچنان�که�تا�حاال�به�بسیاری�از�این�کارها�رسیدگی�کرده�اند،�این�را�
]هم�[�باید�با�ِجد�رسیدگی�کنند؛�هم�مسئولین�دولتی�و�وزارت�خارجه�و�]هم�[�دیگران؛�
هرکدام�کارهایی�برعهده�دارند؛�این�قضّیه�یک�قضّیه�ی�مهّمی�است،�قضّیه�ی�بزرگی�
است�و�مربوط�به�یک�گروه�و�یک�جمع�هم�نیست،�مربوط�به�ملّت�اسالم�و�ملّت�ایران�و�
در�یک�نگاه�وسیع�تر�مربوط�به�اّمت�اسالمی�است؛�همه�وظیفه�داریم.�خداوند�ان�شاءالل�

کمک�کند�تا�بتوانیم�همه�به�وظایفمان�عمل�کنیم.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم��)1(

و�الحمد�رّب�العالمین�و�الّصالة�و�الّسالم�علی�سّیدنا�محّمد�و�آله�الّطاهرین.

بحمدالل�جلسه�ی�ما�معّطر�است�به�عطر�شهادت.�برادرانی�که�از�دو�استان�کهگیلویه�
و�بویراحمد�و�استان�خراسان�شمالی�تشریف�دارید،�به�نام�شهیدان�و�به�یاد�شهیدان�
و�برای�خدمت�به�شهیدان�هّمت�گماشتید�و�امروز�هم�لطف�کردید�به�اینجا�تشریف�
آوردید.�ان�شاءالل�که�خداوند�شما�را�مأجور�بدارد�و�نّیتهای�شما�را�و�عزم�راسخ�شما�را�
مستمر�و�مستدام�بدارد�و�از�شما�این�خدمات�و�این�تالشها�را�قبول�کند�و�منافع�این�
خدمات�باارزش�فرهنگی�ان�شاءالل�عاید�و�واصل�به�مردممان�بشود�که�امروز�خیلی�هم�

به�آن�احتیاج�دارند.

چون�دو�مجموعه�ای�که�تشریف�آورده�اید�از�یک�جنس�هستید،�از�این�جهت،�ما�صحبت�
با�]هر�دو[�مجموعه�را�یک�صحبت�قرار�دادیم؛�چون�ذکر�شهیدان�و�یاد�شهیدان�است�
و�برکت�شهیدان�ان�شاءالل�بر�این�جمع�و�این�صحبت�منتشر�و�مشتمل�خواهد�بود.�
با�اینکه�از�پایان�دفاع�مقّدس�قریب�سی�سال�-��28سال�-�میگذرد،�در�عین�حال�یاد�
شهیدان�و�نام�شهیدان�کهنه�نخواهد�شد،�گم�نخواهد�شد.�علّت�هم�این�است�که�خدای�
تاریخ�هم� ِِّهم؛)2(�زنده�اند�دیگر.�کمااینکه�شهدای� َرب ِعنَد� اَحیآٌء� متعال�فرموده�است:�
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 بیانات در دیدار اعضای ستادهای برگزاری کنگره شهدای
استان های کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی
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این�جور�هستند؛�این�همه�علمای�بزرگ،�شخصّیت�های�بزرگ،�سیاسّیون�بزرگ�در�طول�
تاریخ�وفات�یافتند�و�از�دنیا�رفتند�و�کمتر�کسی�از�آنها�در�یادهای�جامعه�مانده،�اّما�
شهدایی�که�شناخته�شدند�به�عنوان�شهید،�یادشان�زنده�است�و�زنده�خواهد�بود.�شهدای�
ما�هم�همین�جور�هستند.�یاد�شهدا�زنده�است�و�باید�هم�این�بقای�نام�و�یاد�شهدا�را�ما�
به�صورت�یک�امر�مهم�دنبال�کنیم.�چون�شهیدان�حامل�بشارتند:�َو�یَسَتبِشروَن�بِالَّذیَن�
لَم�یَلَحقوا�بِِهم�ِمن�َخلِفِهم�ااَّل�َخوٌف�َعلَیِهم�َو�ال�ُهم�یَحَزنون.)3(�شهیدان�به�ما�میگویند�
شما�خوف�و�حزن�نداشته�باشید.�دلسردی�و�نومیدی�نداشته�باشید.�نعمت�الهی�را،�لطف�
الهی�را،�برکات�الهی�را�در�مقابل�چشم�ما�نگه�میدارند�و�این�آن�چیزی�است�که�ما�امروز�

به�آن�احتیاج�داریم.

امروز�هدف�جنگ�نرم�دشمن�و�جنگ�پنهان�دشمن،�این�است�که�مردم�را�از�عرصه�ی�
جهاد�و�مقاومت�دور�کند،�مردم�را�نسبت�به�آرمانها�بی�تفاوت�کند؛�هدفشان�این�است.�
تبلیغات�وسیعی�که�میلیاردها�دارند�خرجش�میکنند،�با�این�هدف�انجام�میگیرد�که�ملّت�
ایران�را�-�که�با�مقاومت�خود،�با�ایستادگی�خود�توانسته�قدرتهای�جهانی�را،�سلطه�های�
بزرگ�را�در�بسیاری�از�خواسته�هایشان�ناکام�بگذارد�-�مأیوس�کنند�و�از�صحنه�خارج�
کنند؛�هدف�این�است.�حّتی�اگر�فشار�اقتصادی�هم�می�آورند،�هدف�این�است؛�اگر�فشار�
سیاسی�هم�می�آورند،�هدف�این�است؛�اگر�فشار�امنّیتی�هم�می�آورند،�هدف�این�است.�
اینکه�ما�خیال�کنیم�دشمن�یک�جنگی�را�میخواهد�شروع�کند�و�یک�بخشی�از�کشور�را�
تصّرف�کند،�اینها�یک�چیزهای�قدیمی�ای�است؛�امروز�اینها�مطرح�نیست�و�دشمن�این�
را�نمیخواهد.�امروز�دشمن�اگر�هم�به�فرض،�یک�کار�نظامی�را�انجام�میدهد،�با�آن�هدف�
است؛�با�هدف�تصّرف�فضای�فکری�و�روحی�کشور�است؛�]اگر[�کار�اقتصادی�میکنند�به�
این�نّیت�است؛�]اگر[�کار�امنّیتی�میکنند،�کار�روانی�میکنند،�از�فضای�مجازی�استفاده�
میکنند،�از�ماهواره�استفاده�میکنند،�از�رادیوها�و�تلویزیون�ها�استفاده�میکنند،�از�مبلّغان�

دهان�به�مزد�و�سخن�به�مزد�در�اطراف�دنیا�استفاده�میکنند،�همه�با�این�هدف�است.

خب،�در�یک�چنین�شرایطی�آن�چیزی�که�میتواند�ملّت�را�َسرپا�نگه�دارد،�در�آنها�شوق�
و�طراوت�به�وجود�بیاورد،�یاد�شهدا�است؛�یعنی�از�جمله�ی�عوامل�مهم،�یاد�شهدا�است؛�
لذاست�که�مسئله�ی�یادبود�شهدا�و�این�کنگره�های�بزرگی�که�برای�شهدا�تشکیل�میشود،�

خیلی�مهم�است؛�اینها�خیلی�باارزش�است.
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گزارشهایی�که�آقایان�دادید؛�چه�برادرانی�که�درباره�ی�اقدامات�در�کهگیلویه�و�بویراحمد�
صحبت�کردند،�چه�برادرانی�که�درباره�ی�اقدامات�در�خراسان�شمالی�صحبت�کردند،�این�
اقدامات�خوب�است.�البّته�همه�ی�اینها�یک�وزن�نیستند،�بعضی�از�اقدامات�خوب�است،�
بعضی�خوب�تر�است،�بعضی�ها�تأثیرات�عمیق�تری�دارد،�بعضی�ها�آن�جور�نیست؛�ولی�

به�هرحال�نگاهبانی�یاد�شهدا�امروز�یک�وظیفه�است.

چند�نکته�ی�اساسی�در�اینجا�هست�که�باید�به�اینها�توّجه�کرد.�یکی�این�است�که�ما�در�
بیان�زندگی�نامه�ی�شهیدان�سعی�کنیم�خصوصّیات�زندگی�اینها�و�سبک�زندگی�اینها�و�
چگونگی�مشی�زندگی�اینها�را�تبیین�کنیم،�این�مهم�است.�خب،�هیجان�جنگ�و�رفتن�
در�میدان�جنگ�یک�مسئله�است�که�چیز�باارزشی�است�که�کسانی�جانشان�را�کف�
دست�بگیرند�و�بروند�بجنگند؛�لکن�روحّیات،�خصوصّیات�زندگی،�سابقه�و�پشتوانه�ی�
فکری�و�اعتقادی�شخص�هم�یک�مسئله�ی�دیگری�است�که�این�خیلی�مهم�است.�این�
شهیدی�که�شما�از�یاد�او�و�فداکاری�او�و�شهادت�او�در�میدان�جنگ�به�هیجان�می�آیید،�
در�داخل�زندگی�خانوادگی�چه�جوری�مشی�میکرده،�در�محیط�عادی�زندگی�چه�جوری�
عمل�میکرده؛�اینها�خیلی�مهم�است؛�یا�نسبت�به�مسائلی�که�امروز�برای�ما�مهم�است،�

اینها�چه�جوری�عمل�میکرده�اند.

فرض�بفرمایید�که�ما�امروز�در�مورد�اسراف،�در�مورد�تعّرض�و�تجاوز�به�اموال�بیت�المال،�
درباره�ی�اَشرافیگری�حّساسّیت�نشان�میدهیم،�یعنی�]اینها[�چیزهایی�است�که�امروز�
این� برای�مجموعه�ی�دلسوز�جامعه�ی�ما�مسائل�مهّمی�است،�مسائل�مطرحی�است؛�
شهدای�عزیز�ما�آن�روزی�که�زنده�بودند�و�زندگی�میکردند�در�داخل�شهرهایشان،�در�

داخل�خانواده�هایشان،�نسبت�به�این�قضایا�چه�جوری�بودند.

تلویزیون�یک�برنامه�ای�را�دیروزپریروزها�پخش�میکرد�از�بعضی�از�شهدا�که�بنده�تصادفاً�
چند�دقیقه�ای�دیدم؛�آنچه�درباره�ی�آن�شهیدان�گفته�میشد،�یا�در�وصّیت�نامه�ی�آن�
شهیدان�درج�شده�بود،�انسان�را�واقعاً�از�عظمت�روحی�این�شهید�متحّیر�میکند.�میگوید�
من�درس�خواندم�و�میترسم�که�این�درس�خواندن�من�-�که�خرجی�برایش�شده�و�
هزینه�ای�شده�-�تحمیل�بر�بیت�المال�بوده�و�این�به�گردن�من�باشد؛�وقتی�که�من�شهید�
شدم�موتور�گازِی�من�را�بفروشید،�پولهای�بانک�من�را�بگیرید،�بروید�بدهید�به�بیت�المال�
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به�جای�آن!�اینها�درس�است؛�اینها�درس�است.

این� در� ازدواجشان؛� بفرمایید� فرض� بوده؟� زندگی�کردن�شهدا�چه�جوری� عادِی� وضِع�
خاطرات�شهدا�که�زندگینامه�ی�شهدا�]است�[�-�حاال�تا�آن�مقداری�که�بنده�دیده�ام�و�
خوانده�ام�و�نگاه�کرده�ام�-�در�چند�مورد�بحث�ازدواج�اینها�مطرح�میشود؛�چگونگی�ازدواج�
اینها،�رفتار�اینها�در�گزینش�همسر�-�دنبال�چه�جور�همسری�بودند�-�بعد�مراسم�ازدواج،�
بعد�نوع�رفتار�با�خانواده�ها،�اینها�همه�قلّه�های�اخالق�اسالمی�است.�امروز�ما�گرفتاریم؛�
ما�امروز�به�این�چیزها�احتیاج�داریم.�امروز�جوان�ما�برای�ازدواج،�برای�گزینش�همسر�
چه�جوری�فکر�میکند�و�چه�جوری�باید�فکر�کند؟�آن�الگو�را�باید�در�مقابل�او�نگه�داشت؛�
اینها�الگو�هستند،�شهدای�ما�الگو�هستند.�گاهی�بعضی�ها�پیش�ما�شکایت�میکنند�که�
ما�الگو�به�جوانهایمان�نشان�نمیدهیم؛�خب،�این�هزاران�الگو؛��3000الگو�در�این�استان،�
�1800الگو�در�این�استان،�و�هزاران�الگو�در�استانهای�گوناگون،�اینها�را�برجسته�کنید؛�
سیمای�منّور�اینها�را�درست�در�مقابل�چشم�جوانها�نگه�دارید.�من�البّته�با�این�آلبوم�و�
مانند�اینها�مخالفتی�ندارم�اّما�کار�]اصلی�[�اینها�نیست؛�بیان�آنچه�اینها�در�زندگیشان�
میکردند،�چه�جوری�خرج� رفتار� میکردند،�چه�جوری� میکردند،�چه�جوری�عمل� عمل�
میکردند،�به�وظیفه�چه�جوری�نگاه�میکردند،�این�یکی�از�آن�مسائل�بسیار�مهّمی�است�

که�میتواند�الگوسازی�کند.

هنرمندان�ما�بیایند�به�میدان،�هنر�نگارش،�هنر�تصویرسازی�متنی�و�کتابی،�اینها�خیلی�
چیز�مهّمی�است.�فقط�دنبال�فیلم�]نباشند[؛�فیلم�خوب�است،�فیلم�خیلی�الزم�است،�
بنده�بارها�هم�تکیه�کردم�و�توصیه�کردم،�االن�هم�توصیه�میکنم�لکن�این�تکیه�روی�
فیلم�ما�را�از�کتاب�غافل�نکند.�اگر�چنانچه�افرادی�که�اهل�نگارشند،�اهل�قلم�خوب�
هستند،�اهل�ذوق�در�این�معانی�هستند،�بنشینند�تصویرسازی�کنند،�کتابهایی�کوتاه�که�
جوان�حوصله�کند�بخواند،�اینها�را�بسازند،�کتاب�تولید�کنند؛�الزم�نیست�اغراق�بکنند،�
الزم�نیست�خالف�واقع�بگویند،�همانی�که�هست�را�بدرستی�بیان�کنند،�به�زیبایی�و�

شیوایی�بیان�بکنند؛�این،�دلها�را�جذب�خواهد�کرد؛�افراد�را�تحت�تأثیر�قرار�میدهد.

بنابراین،�این�یک�نکته�است�که�ما�زندگی�شهیدان�را،�سبک�زندگی�شهیدان�را،�برای�
جوانهایمان،�برای�نسلهای�رو�به�آینده�مان�تصویر�کنیم،�ترسیم�کنیم،�به�آنها�نشان�بدهیم�
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که�ببینند�چه�بود�و�چه�شد.�چون�جنگ�تحمیلی�که�در�واقع�دفاع�مقّدس�بود،�این�
یک�چیز�کوچکی�نبود؛�ما�هنوز�هم�بعد�از�گذشت�سالها،�ابعاد�مهّم�این�جنگ�را�درست�
نتوانستیم�برای�مخاطبین�خودمان�تشریح�کنیم؛�یک�جنگ�بین�المللی�بود،�یک�جنگ�
بین�الملل�بود�علیه�اسالم،�علیه�حاکمّیت�اسالم،�علیه�امام�بزرگوار؛�یک�جنگ�این�جوری�
بود.�حاال�قلّه�ی�آن�و�به�اصطالح�سِر�نیزه�را�آن�بدبخِت�بی�عقِل�بعثِی�صّدام�قرار�داده�
بودند�َوااّل�پشت�سر�او،�عقبه�ی�او�دیگران�بودند؛�کسانی�که�به�او�کمک�میکردند،�کسانی�
که�به�او�راه�نشان�میدادند،�کسانی�که�وسایل�کار�او�را�برایش�فراهم�میکردند؛�اگر�یک�
وقتی�هم�احتماالً�سست�میشد،�تقویتش�میکردند�که�نگذارند�]ضعیف�شود[؛�ما�با�یک�
چنین�جنگی�مواجه�بودیم.�اینهایی�که�توانستند�کشور�را�از�یک�چنین�بلّیه�ای�نجات�
بدهند،�چه�کسانی�بودند؟�این�برای�جوان�امروز�ما�مهم�است.�اینها�چه�کسانی�بودند�که�
توانستند�کشور�را�نجات�بدهند�و�در�وسط�میدان�بروند؟�اینها�مهم�است.�بنابراین�این�
یک�نکته�است�که�بایستی�رفتارشناسی�این�جوانها�برای�مخاطبین�امروز�روشن�باشد.

یک�مسئله�ی�دیگر�بحث�آرمانهای�اینها�است.�خب،�آرمان�جوانها�چه�بود؟�اینهایی�که�
رفتند�جنگیدند�با�چه�اهداف�بلندی�رفتند�جنگیدند؟�آیا�مسئله�فقط�یک�جنگ�ارضی�
و�مرزی�و�مانند�اینها�بود�که�دشمنی�متعّرِض�مرزهای�ما�شده�و�ما�میخواهیم�دشمن�را�
عقب�بزنیم؟�فقط�این�بود؟�آرمان�پدر�و�مادرها�چه�بود؟�این�پدر�و�مادری�که�این�جوان�
را�تربیت�کرده،�حاضر�نیست�یک�خار�به�پای�این�جوانش�برود،�حاضر�نیست�این�جوان�
اندک�بیماری�پیدا�کند،�این�جوان�را�همین�طور�میفرستد�به�طرف�جبهه،�درحالی�که�
خیلی�مطمئن�نیست�که�او�برخواهد�گشت؛�این�خیلی�مهم�است.�این�پدر�و�مادرها�با�
چه�آرمانی�این�جوان�را�فرستادند؟�اینها�مهم�است،�به�اینها�توّجه�کنید؛�خیلی�ها�سعی�
میکنند�اینها�را�مکتوم�نگه�دارند.�آرمانشان�اسالم�بود،�آرمانشان�خدا�بود،�آرمانشان�
حکومت�دینی�و�اسالمی�بود؛�این�بود�که�این�جوان�را�میکشاند�میبرد�جبهه.�کسی�که�
باور�ندارد،�وصّیت�نامه�ها�را�نگاه�کند؛�اینکه�امام�بزرگوار�توصیه�میکردند�که�پنجاه�سال�
عبادت�کردید�خدا�قبول�کند،�بروید�یک�بار�هم�این�وصّیت�نامه�ها�را�بخوانید؛�این�به�خاطر�
این�است�که�این�وصّیت�نامه�نشان�میدهد�که�این�جوان�برای�چه�آمده؛�چه�جاذبه�ای،�چه�
مغناطیسی�او�را�حرکت�داده؛�از�هوسهای�جوانی�بگذرد،�از�درسش�بگذرد،�از�دانشگاهش�
بگذرد،�از�محیط�راحت�زندگی�کنار�پدر�و�مادر�بگذرد،�بیاید�در�سرمای�منطقه�ی�غرب�
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یا�گرمای�منطقه�ی�خوزستان،�آنجا�با�دشمن�بجنگد�و�جانش�را�کف�دستش�بگیرد.�
جنگیدن�با�دشمن�هم�از�دور�یک�چیز�آسانی�به�نظر�می�آید؛�تا�کسی�نرود�آنجا،�صدای�
توپ�و�تفنگ�و�انفجار�و�مانند�اینها�را�نبیند�و�نشنود،�درست�درک�نمیکند�که�چه�خبر�
است.�این�جوان�پا�میشود�میرود�آنجا،�جانش�را�کف�دستش�میگیرد،�از�خطرات�عبور�
میکند،�برای�چه؟�این�در�وصّیت�نامه�ها�منعکس�است؛�برای�خدا،�برای�امام،�برای�حجاب.�
دیدید�در�وصّیت�نامه�های�شهدا�چقدر�درباره�ی�حجاب�توصیه�شده؛�خب،�حجاب�یک�
حکم�دینی�است؛�این�آرمان�شهیدان�فراموش�نشود.�این�جور�نباشد�که�تصّور�بشود�
»فقط�یک�جنگی�بود�مثل�جنگهایی�که�بقّیه�دارند�در�دنیا�میکنند؛�باالخره�هر�کشوری�
دشمنی�دارد،�گاهی�جنگی�اتّفاق�می�افتد،�جوانهایی�میروند�در�جبهه�و�میجنگند؛�کشته�
میشوند�یا�زنده�بر�میگردند�یا�مجروح�برمیگردند؛�اینها�هم�مثل�آنها«،�این�نبود�قضّیه؛�
قضّیه�قضّیه�ی�دین�بود،�قضّیه�ی�آرمان�الهی�بود،�قضّیه�ی�حاکمّیت�اسالم�بود،�قضّیه�ی�

انقالب�بود،�اسالم�انقالبی�بود�که�اینها�را�میکشاند.

پدر�و�مادرها�هم�همین�جور؛�پدر�و�مادرها�اگر�برای�خاطر�خدا�نبود،�اگر�به�امید�لطف�
الهی�و�فیض�الهی�نبود،�چطور�حاضر�میشدند�اجازه�بدهند�جوانشان�برود�میدان�جنگ؛�
و�بعد�هم�صبر�کنند.�بنده�بارها�به�خانواده�های�شهدا،�به�پدر�و�مادرها�این�را�عرض�
میکنم�و�میگویم�این�صبر�شما�]بود[�که�موجب�شد�این�حرکت،�این�شعله�ی�مقاومت�
و�مبارزه�ی�در�راه�حق�فرو�نخوابد�و�از�بین�نرود؛�صبر�پدر�و�مادرها�بود�َوااّل�اگر�پدر�و�
مادرها،�وقتی�جوانشان�رفت�و�شهید�شد،�آه�و�ناله�و�گریه�و�شکایت�و�دعوا�]�میکردند[�
و�این�ور�و�آن�ور�]گله�میکردند[،�خب�خانواده�ی�بعدی�جوانشان�را�نمیفرستادند.�این�
خانواده�های�شهدا�بودند،�این�روحّیه�ها�بود�]که�انقالب�را�حفظ�کرد[؛�روحّیه�ی�ایثار،�

گذشت.

من�شاید�این�خاطره�را�بارها�گفته�باشم�-�البّته�خاطره�فراوان�است،�صدها�جا،�شاید�
خیلی�بیشتر�از�این�-�در�یکی�از�شهرها�که�زمان�ریاست�جمهوری�رفته�بودم.�بعد�که�
سخنرانی�کردم�و�برگشتم�بیایم،�مردم�دوروبر�ما�اجتماع�کرده�بودند�و�اظهار�محّبت�
میکردند،�من�هم�میرفتم�طرف�ماشین�که�سوار�بشوم،�شنفتم�که�یک�خانمی�از�پشت�
سر�در�وسط�جمعّیت�مرتّب�صدا�میزند�و�اسم�بنده�را�می�آورد.�فهمیدم�کار�مهّمی�دارد؛�
ایستادم.�گفتم�بگذارید�این�خانم�بیاید�ببینم�چه�کار�دارد�که�در�این�جمعّیت�این�جور�
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داد�میکشد.�آمد�جلو،�گفت�که�آقا�پسر�من�اسیر�شده�بود�-�به�نظرم،�حاال�درست�یادم�
نیست،�شاید�گفت�تنها�پسرم؛�احتمال�میدهم�گفت�تنها�پسرم�-�چند�روز�پیش�اّطالع�
پیدا�کردم�که�در�اسارتگاه�شهید�شده؛�به�امام�بگویید�که�-�شاید�مثاًل�به�این�تعبیر،�
حاال�جزئّیاتش�یادم�نمانده،�البّته�یادداشت�کرده�ام،�بارها�هم�گفته�ام�-�فدای�سرتان؛�
و�اگر�باز�هم�پسر�داشته�باشم،�باز�هم�میفرستم.�این�پیغامی�بود�که�یک�مادر�]شهید�
گفت�[.�ببینید�این�روحّیه�را!�من�آمدم�به�امام�این�را�عرض�کردم،�امام�گریه�اش�گرفت؛�از�
شنیدن�این�سخن�و�این�احساس،�اشک�به�چشم�امام�آمد.�این�روحّیه�ها�برای�چه�کسی�
بود،�برای�چه�بود؟�جز�برای�خدا�یک�چنین�چیزهایی�را�انسان�نمیتواند�مشاهده�کند�
که�مادر�دو�شهید�بّچه�هایش�را�خودش�ببرد�داخل�قبر�بگذارد�و�گریه�نکند!�یا�بخواهد�از�
دوروبری�هایش�که�گریه�نکنند،�بگوید�من�بّچه�هایم�را�در�راه�خدا�داده�ام،�خوشحال�هم�

باشد؛�اینها�آن�آرمان�است.

بنابراین�فراموش�نشود�که�ما�آرمان�شهیدان�را�که�عبارت�بود�از�خدا�و�اسالم�و�اسالِم�
انقالب�و�حکومت�اسالمی�و�حاکمّیت�دین،�از�یاد�ببریم�و�قضّیه�را�عادی�سازی�کنیم؛�
]یا�بگوییم�[�مثل�بقّیه�ی�جنگهایی�که�بود؛�خب�یک�عّده�ای�کشته�میشدند،�یک�عّده�ای�
]زخمی�یا�اسیر[،�در�همه�ی�جنگها�باالخره�یک�عّده�جوان�کشته�میشوند!�این�جوری�

نبود�قضّیه.�این�هم�این�نکته.

یک�نکته�ی�دیگر�هم�-�که�حاال�دیدم�خوشبختانه�در�صحبت�آقایان�هم�بود�که�توّجه�به�
آن�دارند�-�این�است�که�از�فرصت�باقیمانده�استفاده�کنید�برای�گفتگو�با�پدر�و�مادرها.�
خیلی�از�پدر�و�مادرها�از�دنیا�رفته�اند�و�این�فرصت�از�دست�ما�و�شما�گرفته�شده�که�ما�
ببینیم�خاستگاه�این�جوان�چیست.�پدر�و�مادر�وقتی�حرف�میزنند،�نشان�دهنده�ی�این�
است�که�این�جوان�در�یک�چنین�فضایی�نشو�و�نما�کرده؛�این�خیلی�مهم�است.�از�لحاظ�
موقعّیت�اجتماعی،�از�لحاظ�طبقه�ی�اجتماعی،�از�لحاظ�گرایشهای�گوناگون�معلوم�بشود�
که�در�چه�محیطی�او�پرورش�پیدا�کرده؛�عالوه�بر�اینکه�میتواند�جزئّیاتی�از�زندگی�شهید�
را�هم�برای�ما�روشن�کند.�این�هم�یک�فایده�ی�دیگر�است،�این�را�از�دست�ندهید؛�پدر�
و�مادرها�را�درک�کنید.�و�باالخره�االن�نزدیک�سی�سال�از�پایان�جنگ�میگذرد،�خیلی�
از�پدر�و�مادرها�از�دنیا�رفته�اند،�بعضی�دیگر�هم�از�پدر�و�مادرها�در�ُشرف�زوال�و�فنا�
هستند؛�شما�وقت�کمی�دارید.�این�را�یکی�از�فوریّتها�و�اولویّتها�بدانید�و�در�درجه�ی�اّول�
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بروید�سراغ�پدر�و�مادرهایی�که�هستند�و�همسران�شهدا�-�آن�کسانی�که�همسر�داشتند�
-�یا�برادران�و�خواهران؛�آنهایی�که�برادر�و�خواهر�دارند.�از�آنها�راجع�به�شهید،�راجع�به�
ُخلقّیات�شهید،�راجع�به�روحّیات�شهید�بپرسید�و�اینها�را�در�اختیار�نسل�جوان�بگذارید.

در�این�کنگره�ها�و�این�اجتماعات�کارهای�خوبی�واقعاً�انجام�میگیرد.�بعضی�از�این�کارها�
کارهای�چشم�نواز�است�که�خب�خوب�است،�کارهای�چشم�نواز�الزم�است.�نام�مبارک�
شهدا،�عکسهایشان،�تصویرهایشان،�بعضی�از�کلماتشان�در�بعضی�از�خیابانها�یا�معابری�
که�انسان�حرکت�میکند،�چشم�نواز�و�الزم�است؛�لکن�از�این�مهم�تر،�آن�مسائل�محتوایی�
است.�سعی�بشود�جنبه�های�محتوایی�و�تربیتی�و�هدایتی�این�یادواره�ها�تقویت�بشود.�هر�
یادواره�ای�که�شما�به�وجود�می�آورید،�یک�تأثیر�اساسی�در�یک�جمع�کثیری�]میگذارد[.�
نمیگوییم�حاال�در�همه،�باالخره�افراد�مختلفند،�تأثیراِت�روی�آنها�هم�جورواجور�است؛�
]اّما[�الاقل�در�جمعی،�در�یک�مجموعه�ای�تأثیراتی�خواهد�گذاشت؛�از�زبان�آنها�وضع�
جنگ�و�جبهه�ترسیم�بشود.�یک�جوان�امروز،�نوجوان�امروز،�]باید[�بداند�که�وقتی�ما�
میگوییم�دفاع�مقّدس،�این�دفاع�مقّدس�چه�بود؟�این�از�زبان�آنها�]بیان�شود[؛�کمااینکه�
یادداشت�هایی�در�کنار�بعضی�هایش� از�کتابهایی�که�نوشته�شده�که�بنده�هم� بعضی�
نوشتم،�ازاین�جهت�خیلی�خوب�است�که�نشان�دهنده�ی�همین�است�که�جزئّیاتی�که�
آنجا�وجود�داشته،�آن�ابتکارها،�آن�فداکاری�ها،�آن�غربتها،�آن�گذشتها،�آن�شهامتها�و�
شجاعتهایی�که�افراد�در�حین�عملّیات�و�در�قبل�از�عملّیات�انجام�دادند،�در�آن�لحظات�
سخت�کارهایی�که�انجام�دادند،�اینها�در�بعضی�از�این�نوشته�ها�خوب�تصویر�شده،�خوب�

تبیین�شده؛�اینها�هم�برای�نسل�جوان�تبیین�بشود.

ان�شاءالل�که�خداوند�همه�ی�شماها�را�موّفق�بدارد.�و�امیدواریم�که�خداوند�ما�را�هم�به�
این�فیض�نائل�کند�که�بتوانیم�واقعاً�بفهمیم�مرتبت�شهدا�و�منزلت�شهدا�را.�و�جامعه�ی�
ما�را�ان�شاءالل�جامعه�ی�شهدایی�کند�که�اگر�این�شد،�ان�شاءالل�دنیا�و�آخرت�برای�کشور�

ما�و�مردم�ما�و�جامعه�ی�ما�تأمین�خواهد�شد.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�و�برکاته�
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�انقالب�اسالمی�روز�یکشنبه��11/7/1395با�حضور�در�
منزل�شهیدان�رشید�)پرویز(�و�اکبر�امیدیان�)از�شهدای�دوران�دفاع�مقدس(،�از�نزدیک�

با�خانواده�ی�این�دو�شهید�عزیز�دیدار�و�گفت�وگو�کردند.

این� متن� از� گزیده�ای� �KHAMENEI.IR اطالع�رسانی� پایگاه� مناسبت� همین� به�
گفت�وگوی�صمیمانه�را�منتشر�می�کند.

رهبر�انقالب:�سالم�علیکم...�پدرتان�کجاست؟�)1(

برادر�شهید:�پدر�من�پنج�شنبه،�چهلم�شان�بود.

رهبر�انقالب:�عجب،�خدا�رحمتشان�کند.

رهبر�انقالب:�ان�شاءالل�حالتان�خوب�است؟�)2(

مادر�شهید:�الحمدلل،�خدا�را�شکر

رهبر�انقالب:�خدا�ان�شاءالل�شهید�شما�را�با�پیغمبر�محشور�کند،�خدا�ان�شاءالل�پدرش�
را�رحمت�کند،�ان�شاءالل�خداوند�شما�را�حفظ�کند،�بّچه�های�دیگرتان�را�خدا�ان�شاءالل�

به�شما�ببخشد.

1395/07/11

دیدار و گفت وگو با خانواده شهیدان رشید و اکبر امیدیان
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مادر�شهید:�زنده�باشید،�زنده�باشید

رهبر�انقالب:�ِکی�شهید�شدند�فرزند�شما�خانم؟

مادر�شهید:�بچه�های�من�یکی�شان�در�خرمشهر�سال��61شهید�شد؛

رهبر�انقالب:�شما�دو�شهید�دارید؟

برادر�شهید:�بله

مادر�شهید:�یکی�شان�هم�در�فاو�سال��64شهید�شد.

رهبر�انقالب:�آن�وقت�سپاهی�بودند�یا�بسیجی�بودند؟

مادر�شهید:�آن�اّولی�دبیرستانی�بود�که�در�خرمشهر�شهید�بود.

برادر�شهید:�کمیته�ای�بودند.

مادر�شهید:�کمیته�ای�بود؛�بله؛�آن�یکی�هم�که�بزرگ�بود،�راه�آهن�هم�بود،�سپاه�هم�
بود،�همه�جا�بود؛�هی�می�رفت،�می�آمد.�یک�دفعه�برای�انگشتانش�آمد؛�انگشتانش�بریده�
بود؛�باز�آمد.�یک�دفعه�هم�گلوله�خورده�بود،�آن�دفعه�هم�زنده�برگشت.�دو�دفعه�زنده�

برگشت،�اما�بار�سوم�دیگر�برنگشت.

رهبر�انقالب:�خدا�ان�شاءالل�که�درجاتشان�را�عالی�کند،�ان�شاءالل�که�]این�دو�شهید[�
مایه�ی�روشنی�چشم�و�دل�شما�بشوند،�هم�در�دنیا،�هم�در�آخرت...�بله،�اینها�-پدرها،�
را� اینها� راه�خدا� در� و� میکنند� بزرگ� را� بّچه�ها� این� مثل�دسته�ی�گل،� واقعاً� مادرها-�
میدهند؛�این�خیلی�ارزش�دارد؛�چشم�پوشیدن�و�گذشت�از�فرزندان�که�با�این�زحمت�
اینها�را�انسان�بزرگ�میکند،�این�خیلی�با�ارزش�است�پیش�خدای�متعال.�شاید�هیچ�
حسنه�ای�را�انسان�نتواند�با�این�مقابل�کند،�معادل�کند؛�خیلی�قدر�خودتان�را�بدانید�و�
قدر�این�شهادت�را�هم�بدانید.�خب،�همه�ی�آدمها�میمیرند؛�جوان�میمیرد،�پیر�میمیرد�
-مردن،�مخصوص�پیرها�که�نیست،�جوانها�هم�میمیرند-�اّما�مردن،�جورواجور�است؛�
یکی�تصادف�میکند،�یکی�چاقوکشی�میکند،�یکی�نمیدانم�مریض�میشود؛�این�جور�مردن�

که�در�راه�خدا�بروند�و�مجاهدت�کنند�و�به�شهادت�برسند،�خیلی�افتخار�است...
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رهبر�انقالب:�خدا�ان�شاءالل�شماها�را�ببخشد�به�خانم.�)3(

برادر�شهید:�سالمت�باشید

رهبر�انقالب:�ان�شاءالل�خدا�اینها�را�برایتان�نگه�دارد.�)4(

مادر�شهید:�دعا�کنید

رهبر�انقالب:�ان�شاءالل�همه�شان�مایه�ی�روشنی�چشم�شما�بشوند،�هم�در�دنیا،�هم�در�
آخرت؛�ان�شاءالل...

رهبر�انقالب:�همه�مدیونند؛�همه�ی�این�کشور�-چه�آنهایی�که�میدانند،�چه�آنهایی�که�
نمیدانند؛�چه�آنهایی�که�میفهمند،�چه�آنهایی�که�نمیفهمند-�مدیون�این�شهدا�و�مدیون�
شماها�خانواده�های�شهدایند.�بعضی�این�را�میفهمند،�]اّما[�بعضی�نمیفهمند�و�ملتفت�
نیستند�که�اگر�این�دو�جوان�و�امثال�اینها�نرفته�بودند�و�سینه�سپر�نکرده�بودند�و�جلوی�
دشمن�را�نگرفته�بودند،�امروز�تهران�چه�تهرانی�بود؟�امروز�کشور�چه�کشوری�بود؟�
خوزستان�کجا�بود؟�دست�کی�بود؟�اینها�را�بعضی�ها�ملتفت�نیستند.�این�جوانها�رفتند،�
ایستادگی�کردند،�با�دست�خالی،�حاال�ما�آن�وقت�خب،�در�]جریان[�کار�بودیم،�میدانیم،�
خیلی�اوقات�واقعاً�با�دست�خالی،�با�یک�سالح�انفرادی�میرفتند؛�با�چه�مشکالتی،�با�چه�
کارهایی...�آرزوی�ما�این�است�که�خداوند�ما�را�در�قیامت�با�بّچه�های�شما�محشور�کند،�

با�این�شهدا�محشور�کند.

برادر�شهید:�ما�گوش�به�فرمان�شما�هستیم؛�شما�لب�باز�کنید،�ما�آماده�هستیم.

رهبر�انقالب:�خدا�ان�شاءالل�حفظتان�کند؛�ان�شاءالل�موّفق�باشید؛�همین�که�ما�این�جور�
جوانها�و�این�جور�روحّیه�ها�را�داریم،�این�خیلی�با�ارزش�است.�من�اینکه�چند�روز�پیش�
از�این�خطاب�به�یک�مشت�جوانهایی�که�بودند�گفتم،)5(�واقعّیت�است؛�گفتم�»جوانها�
ثروتند«،�شماها�ثروت�این�کشورید.�جوان�و�باهّمت�و�باروحّیه�و�مؤمن؛�این�خیلی�با�

ارزش�است،�این�خیلی�ثروت�است�برای�کشور.
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به�شهدای�دفاع�از�حریم�اهل�بیت�علیهم�السالم�به�طور�ویژه�افتخار�می�کنیم.«

این�جمله�ای�است�که�رهبر�انقالب�اسالمی�ظهر�امروز�در�دیدار�صمیمانه�با�جمعی�
از�خانواده�های�شهدای�مدافع�حرم�اهل�بیت�علیهم�السالم�بیان�کردند.�این�دیدار�ظهر�
امامت�حضرت�آیت�الل� اقامه�ی�نماز�ظهر�و�عصر�به� از� آبان�ماه�پس� سه�شنبه�یازدهم�
خامنه�ای�برگزار�شد�و�در�آن�اعضای�خانواده�های�شهدا�پس�از�معرفی�خود�با�رهبر�

انقالب�به�گفت�وگو�پرداختند.

1395/08/11

دیدار جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم با رهبر انقالب
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خیلی�خوش�آمدید�برادران�و�خواهران�خانواده�ی�عزیز�شهید�حرم؛�کسانی�که�داوطلبانه�
به�این�میدان�میروند،�دو�سه�خصوصّیت�در�اینها�هست�که�ممتاز�است.�یکی�این�است�

که�اینها�غیرت�و�تعّصب�دفاع�از�حریم�اهل�بیت�)علیهم�السالم(�را�دارند.

اینهایی�که�میروند،�یکی�از�احساسات�و�روحیه�شان�همین�است�که�میخواهند�از�حریم�
اهل�بیت�)علیهم�السالم(�دفاع�کنند.�پدرها�و�مادرهایشان�هم�همین�طور.�در�اظهاراتی�
که�یکی�از�مادران�شهدا�خطاب�به�حضرت�زینب�داشت�این�بود�که:�"من�محمدحسین�
اهل�بیت� به� نسبت� که� غیرتی� آن� است؛� باارزش� خیلی� این� شما!"� به� دادم� را� خودم�

)علیهم�السالم(�که�در�هر�مؤمنی�باید�وجود�داشته�باشد

دّومین�خصوصّیت�بصیرت�است.�کسانی�که�این�بصیرت�را�ندارند�با�خودشان�میگویند:�
اینجا�کجا،�سوریه�و�حلب�کجا؟�این�بر�اثر�بی�بصیرتی�است.�]حضرت�امیرالمؤمنین�علی�
ُّوا.«)1(�نباید�منتظر� �َذل �فِی�ُعْقِر�َدارِِهْم�إاِلَّ ِ�َما�ُغِزَی�َقْوٌم�َقطُّ علیه�السالم[�فرمود�که�َفَواللَّ
ماند�که�دشمن�بیاید�داخل�خانه�ی�آدم،�بعد�آدم�به�فکر�دفاع�از�او�و�خانه�بیفتد.�دشمن�

را�باید�در�مرزهای�خودش�سرکوب�کرد.

افتخار�جمهوری�اسالمی،�امروز�این�است�که�ما�در�مجاورت�مرزهای�رژیم�صهیونیستی�
و�باالسر�آنها�نیروهای�حزب�الل�یا�نیروهای�مقاومت�یا�نیروهای�اََمل�را�داریم.�اینکه�اینها�

1395/09/01

بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم
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این�قدر�ناراضی�هستند�و�میگویند�جمهوری�اسالمی�چرا�دخالت�میکند،�به�این�خاطر�
است.�این�خیلی�افتخار�بزرگی�برای�اسالم�و�جمهوری�اسالمی�است.�جوانهایی�که�رفتند�
به�سوریه�و�عراق�و�عمدتاً�به�سوریه،�این�بصیرت�را�داشتند.�یک�عده�ای�امروز�اینجا�

نشسته�اند�در�خانه�و�نمیفهمند�که�قضیه�چیست.

نکته�ی�سومی�که�در�اینها�وجود�دارد،�شوق�شهادت�است.�بعد�از�پایان�جنگ�تحمیلی،�
مایی�که�در�جریان�کار�بودیم،�احساس�میکردیم�که�یک�جاّده�ی�دوبانده�ی�وسیعی�
جلوی�رویمان�بود�که�این�بسته�شد؛�جاّده�ی�شهادت!�مثل�یک�دری�که�ببندند.�کسانی�
که�آن�موقع،�جهاد�و�شهادت�در�راه�خدا�را�دوست�داشتند،�دلشان�را�غم�گرفت.�این�
فرزندان�شما�غالباً�کسانی�هستند�که�آن�دوره�را�درک�نکردند؛�در�اینها�هم�آن�احساس�

شوق�بود�که�بلند�شدند�و�رفتند.

االن�هم�]جوانها[�به�من�نامه�مینویسند،�البته�من�جواب�نمیدهم�به�این�نامه�ها.�مرتّب�
جوانها�از�اطراف�کشور�نامه�]مینویسند[،�التماس�]میکنند[،�خیال�میکنند�که�من�باید�
اجازه�بدهم�یا�من�باید�دخالت�بکنم؛�که�آقا�اجازه�بدهید�ما�برویم�سوریه�برای�جهاد.�این�

شوِق�شهادت�است�و�خیلی�مهم�است.

اگر�در�یک�ملّتی،�در�یک�قوم�و�جمعّیتی،�قدرت�و�قّوت�چشم�پوشی�از�زندگی�باشد،�این�
قوم�شکست�بخور�نیست.�ما�ها�که�گاهی�اوقات�در�مقابل�حوادث�کم�می�آوریم،�به�خاطر�
این�است�که�دودستی�چسبیده�ایم�به�زندگی�و�زیبایی�های�زندگی.�زندگی�یعنی�چه؟�
زندگی�فقط�نفس�کشیدن�خود�ما�نیست؛�زن�و�بچه�و�پدر�و�مادر�ما�هم�زندگی�است.�
پول�و�عنوان�و�اعتبار�ما�هم؛�به�این�چیزها�چسبیده�ایم.�وقتی�به�این�چیزها�چسبیدیم،�
در�مقابل�حوادِث�سخت،�کم�می�آوریم؛�اما�کسانی�که�این�قّوت�و�اراده�در�آنها�هست�که�

از�زندگی�چشم�بپوشند،�اینها�بلند�میشوند�میروند�به�میدان�شهادت.

بچه�هایی�که�شماها�دادید،�چه�همسران،�چه�فرزندان،�چه�پدران�و�مادرانشان،�بدانند�که�
واقعاً�مایه�ی�افتخارند.�این�فقط�شعار�نیست؛�واقعّیت�قضّیه�این�است.�]اینها[�در�هر�ملتی�
که�باشند�-حاال�ممکن�است�شناخته�شده�نباشند�برای�فالن�شهر،�برای�فالن�روستا.�
]ممکن�است�کسی[�مشغول�یک�شغل�معمولی�است؛�ستاره�نیست،�مثل�بعضی�ها�که�
در�جوامع�به�خاطر�هیاهو�به�توّهم�ستاره�شدن�هی�دارند�کار�میکنند؛�اما�اینها-�ستاره�ی�
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واقعی�اند؛�ستاره�در�چشم�ما�نیستند؛�ما�که�چشممان�نزدیک�بین�و�کوته�بین�است؛�در�
مأل�اعلی�اینها�ستاره�اند.

خداوند�ان�شاءالل�درجات�آنهایی�را�که�رفته�اند،�عالی�کند.�به�پدر�و�مادر�و�همسران�و�
فرزندانشان�صبر�و�سکینه�بدهد�و�بنده�همیشه�دعایم�این�است�که�خداوند�ان�شاءالل�
دل�های�شما�را�مشمول�لطف�و�فضل�و�نورانیت�خودش�کند�و�به�دلهای�شما�آرامش�

بدهد.
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم�)1(

اینجا�تشریف�دارید!�خیلی�خوش�آمدید.�تشّکر� برادران�عزیز�و�خواهران�عزیزی�که�
میکنم�از�جناب�آقای�نورمفیدی�و�همچنین�بقّیه�ی�برادران�دست�اندرکار�که�این�کار�
بزرگ�و�این�حرکت�ماندگار�را�در�مورد�شهدای�عزیِز�آن�خّطه�بنا�نهادید�و�اقدام�کردید.

مسئله�ی�شهدا�مسئله�ی�بسیار�مهّمی�است�و�ما�هنوز�که�هنوز�است،�اهّمّیت�کاری�را�که�
جوانهای�ما�در�این�دوران�طوالنِی�بعد�از�پیروزی�انقالب�تا�امروز�انجام�داد�ه�اند،�بخصوص�
در�دوران�دفاع�مقّدس،�تقویم)2(�واقعی�نکرده�ایم؛�یعنی�هنوز�آن�وزن�واقعی�این�کار�را�
در�حفاظت�از�انقالب،�از�نظام،�از�کشور،�از�عّزت�ملّی�و�از�آینده�و�تاریخمان،�شاید�حاال�
تشخیص�هم�نداده�ایم�اّما�ابراز�]هم[�نکرده�ایم�و�نشان�نداده�ایم.�لذا�این�کارهایی�که�شما�
میکنید،�کارهایی�است�در�این�جهت�و�در�این�صراط،�خیلی�ارزشمند�است.خب،�بیانات�
جناب�آقای�نورمفیدی،�وافی�بود�و�مطالب�کاماًل�خوب�و�درستی�را�در�مورد�مسائل�
انقالب�بیان�فرمودند�و�]بیانات[�آقایان�هم�همین��جور.�اگرچه�بعضی�از�این�مطالبی�که�
گفته�شد،�باب�هیئت�دولت�و�مانند�اینها�بود،�ولی�خب�به�هر�حال�مطالبی�بود�راجع�به�

یک�منطقه�ی�مهم�که�منطقه�ی�گلستان�است.

یک�چند�جمله�ای�ما�در�مناقب�گلستان�عرض�بکنیم.�منطقه�ی�گلستان�منطقه�ای�است�
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 بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت
چهارهزار شهید استان گلستان
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که�از�لحاظ�نیروی�انسانی�و�مردمی،�به�دالیل�گوناگون،�حّقاً�یکی�از�مناطق�ممتاز�است.�
اّوالً�یک�نکته�ای�که�آقای�نورمفیدی�روی�آن�تکیه�کردند�و�بسیار�مهم�است،�]مردم[�یک�
همزیستی�مطلوب�و�موثّری�را�در�بین�اقوام�و�مذاهب�-در�گرگان،�در�منطقه�ی�گلستان�
و�ترکمن�صحرا-�دارند�ارائه�میکنند�که�اینها�خیلی�مهم�است.�امروز�پولهایی�که�خرج�
میشود�برای�ایجاد�اختالف�بین�مذاهب�اسالمی�و�بین�سّنی�و�شیعه�و�به�قول�فرنگی�ها�
اتاقهای�فکر�-که�می�نشینند�و�فکر�میکنند�و�طّراحی�میکنند�و�برنامه�ریزی�میکنند-�اگر�
تشریح�بشود�برای�مردم،�واقعاً�مردم�تعّجب�خواهند�کرد�که�این�همه�کار�دارد�میشود�
برای�اینکه�دو�نفر�مسلمان�که�یکی�سّنی�یا�یکی�شیعه�است،�پهلوی�همدیگر�ننشینند،�
با�هم�حرف�نزنند،�باهم�قهر�باشند،�باهم�دشمن�باشند،�علیه�هم�سالح�بکشند.�علی�رغم�
همه�ی�اینها�در�ایران�اسالمی�درست�به�عکس�آنچه�آنها�خواسته�اند،�اتّفاق�افتاده�است�و�
یکی�از�بهترین�مناطق�در�این�زمینه،�منطقه�ی�گلستان�است�که�من�از�قبل�از�انقالب�
آمده�ام�و�هم�به�گنبدقابوس،�هم�گرگان�،�هم�بعضی�شهرهای�دیگر�مثل�گالیِکش�و�مانند�
اینها�رفته�ام�و�میدانم�که�چقدر�مردم�آنجا�در�حفظ�این�همزیستی�و�این�همکاری�و�
این�محّبت�طرفینی،�کوشا�و�ساعی�بوده�اند.�این�خیلی�باارزش�است،�این�را�باید�حفظ�
کرد،�این�را�باید�نگه��داشت.�بنده�چند�سال�قبل�از�این�در�سفری�که�آمدم�گرگان،�یک�
روزی�یا�یک�نصف�روزی�-یادم�نیست�چقدر-�رفتم�گنبد.)3(�مردمی�که�در�گنبد�اظهار�
محّبت�به�ما�میکردند،�اکثریّت�قاطعشان�برادران�اهل�سّنت�بودند.�خب،�این�درست�
نقطه�ی�مقابل�آن�چیزی�است�که�امروز�سعودی�ها�و�تکفیری�ها�و�پشت�سر�آنها�آمریکا�و�
سرویس�های�جاسوسی�سی�آی�ای�و�اینتلیجنس�سرویس�و�مانند�اینها�دارند�کار�میکنند؛�
این�درست�نقطه�ی�مقابل�آن�است؛�یعنی�کار�سیاسِی�به�معنای�واقعی�کلمه�هدف�دار،�
جهت�دار،�صحیح،�بُرنده�و�قاطع�است.�این�یکی�از�مناقب�منطقه�ی�گلستان�است�که�به�

نظر�من�خیلی�مهم�است.

همین�اواخر�-چند�ماه�قبل�از�این-�یک�نامه�ای�برای�من�آمد�از�]خانواده�ی[�آن�بانوی�
ترکمن�که�در�قضایای�منا�به�شهادت�رسیده�بود.)4(�خانواده�ی�ایشان�برای�من�نوشته�
بودند�که�ایشان�مّکه�رفته�و�یکی�را�استشهاد�کرده�که�از�طرف�حقیر�زیارت�رفته�-حاال�
یا�همین�سفر�یا�یک�سفر�قبل-�این�خیلی�مهم�است.�یک�بانوی�ترکمن،�بدون�اینکه�من�
او�را�بشناسم،�نام�او�را�بدانم،�به�نیابت�از�این�حقیر�بلند�میشود�میرود�سفر�مّکه�و�حج�
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میکند�و�بعد�هم�این�را�استشهاد�میکند�-استشهاد�کردند،�نوشتند�و�امضا�کردند،�چند�
ماه�قبل�از�این�برای�ما�فرستادند-�اینها�آن�چیزهایی�است�که�در�کشور�ما�و�در�ملّت�ما،�
آن�نقاط�قّوت�حقیقی�است�.�این�جنگ�نامتقارن�که�گفته�میشود،�معنایش�این�است�که�
یک�طرف�از�یک�وسایلی�و�ابزارهایی�برخوردار�است�که�طرف�دیگر،�آن�ابزارها�را�ندارد�
و�حّتی�گاهی�نمی�شناسد؛�یک�مصداقش�همین�است.�این�محّبتها،�این�ارتباط�ها،�این�
هماهنگی�ها�چیزهایی�است�که�طرف�مقابل�ما�-که�استکبار�جهانی�است،�صهیونیسم�
است،�آمریکا�است-�اصاًل�اینها�را�نه�میدانند�و�نه�حّتی�می�شناسند�و�نمیتوانند�تحلیل�

بکنند؛�برایشان�قابل�تحلیل�هم�حّتی�نیست.�این�یک�نکته�است.

یک�نکته�هم�مسئله�ی�وفاداری�این�مردم�به�انقالب�و�مسائل�انقالب�است.�من�سال�
�43آمدم�گرگان،�آنجا�منبر�میرفتم.�حدود�یک�سال�بعد�از�قضایای�پانزدهم�خرداد�بود؛�
دهه�ی�دّوم�یا�سّوم�صفر�بود؛�آن�اجتماع�و�حرکتی�که�مردم�میکردند�و�آن�استقبالی�
بود؛� برای�من�شگفت�آور� میدادند،� نشان� و�آن�هیجانی�که�مردم� میکردند� که�مردم�
نشان�دهنده�ی�بیداری�و�عالقه�مندی�مردم�به�این�حرکت�بود؛�هنوز�آن�وقت�خبر�زیادی�

هم�که�نبود،�هنوز�مبارزه�همه�گیر�و�فراگیر�که�نشده�بود.

بعد�هم�قضایای�دوران�انقالب.�همین�مسئله�ی�پنجم�آذر�-که�آقایان�اشاره�کردید-)5( 
روز�مهّمی�در�قضایای�گرگان�است.�مردم�در�گرگان،�قضایای�حمله�ی�به�حرم�امام�رضا�
در�مشهد�را�شنیدند�و�به�طور�خودجوش�به�حرکت�درآمدند؛�نه�کسی�دعوت�کرد،�نه�
کسی�پذیرایی�کرد،�آمدند�وسط�میدان�که�خب�به�آنها�حمله�شد.�یکی�دو�هفته�بعد�در�
گنبدقابوس�هم�این�اتّفاق�افتاد،�در�گالیِکش�هم�این�اتّفاق�افتاد؛�یعنی�مردم�وسط�میدان�
آمدند.�یا�اوایل�انقالب�در�این�حرکتی�که�در�آنجا�از�طرف�مارکسیست�ها�اتّفاق�افتاد�-آن�
کشتار�و�آن�تجزیه�طلبی�و�اینها-�عمده�ی�آن�چیزی�که�توانست�گرگان�را�نجات�بدهد�
یا�آن�منطقه�را�نجات�بدهد�یا�ترکمن�صحرا�را�نجات�بدهد،�ایستادگی�مردم�بود.�چون�
آنهایی�که�آمده�بودند�آنجا�النه�کرده�بودند�و�از�خوِد�آنجا�یک�مقدار�سربازگیری�کرده�
بودند،�اینها�پشتوانه�ی�مردمی�نداشتند.�وقتی�یک�گروهی�پشتوانه�ی�مردمی�ندارد،�زود�
شکست�میخوَرد.�مردم�با�این�طرف�بودند،�مردم�با�انقالب�بودند،�مردم�طرف�دار�امام�

بودند.�به�هر�حال�بحمدالل�مناقب�مردم�زیاد�است.
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در�دوران�دفاع�مقّدس�هم،�هم�ارتش�-همان�لشکر��30که�اشاره�کردند)6(-�و�هم�لشکر�
�25سپاه�منطقه�ی�گلستان�و�گرگان،�واقعاً�خوش�درخشیدند�و�کارهای�بزرگی�را�انجام�
دادند�که�حاال�ایشان�به�بعضی�از�آن�کارها�اشاره�کردند.�یک�روز�آقای�نورمفیدی�هم�
بودند�که�بنده�رفتم�مرکز�و�جمعی�از�دوستان�گرگانی�هم�آمده�بودند�آنجا،�به�نظرم�
مرحوم�آقای�طاهری)7(�هم�آنجا�بود؛�خداوند�ان�شاءالل�ایشان�را�هم�رحمت�کند�و�
درجاتش�را�عالی�کند،�ایشان�هم�خیلی�نقش�داشت.�به�هرحال�این�حضور�آنها�در�
عرصه�ی�جنگ�و�فّعالّیتهایی�که�انجام�میدادند،�فّعالّیتهای�فوق�العاده�ای�بود.�حاال�راجع�
به�مردم�گرگان،�هرچه�در�این�زمینه�صحبت�بکنیم�زیاد�نیست؛�من�از�همین�جا�سالم�
میفرستم�به�تک�تک�مردم�عزیزمان�از�شیعه�و�سّنی�و�بخصوص�به�علمای�منطقه�از�
شیعه�و�سّنی؛�این�زحمت�را�جناب�آقای�نورمفیدی�از�طرف�ما�بکشند�و�به�همه�ی�
علمای�آنجا�و�به�همه�ی�مسئولین�فّعال�آنجا�سالم�این�حقیر�را�ابالغ�کنند�و�]همچنین[�

به�همه�ی�مردم؛�من�واقعاٌ�به�مردم�گرگان�احساس�محّبت�و�اعتماد�و�اخالص�میکنم.

همان�طور�که�عرض�کردیم�مسئله�ی�شهدا�را�باید�خیلی�جّدی�گرفت.�ما�برای�شهدا�
همان�ارزشهایی�را�باید�قائل�باشیم�که�خدای�متعال�برای�اینها�قائل�است�که�]فرمود[:�
ا�فِی�الّتورٰیِة�َو�االِنجیل�َوالُقرآن؛)8(  یُقاتِلوَن�فی�َسبیِل�اللِ�َفَیقُتلوَن�َو�یُقَتلوَن�َوعداً�َعلَیِه�َحقًّ
این�کسانی�که�در�راه�خدا�مجاهدت�میکنند�و�جان�خودشان�را�در�کف�دست�میگیرند،�
هم�دشمن�کشتنشان،�هم�کشته�شدنشان�ارزش�دارد؛�پیش�خدای�متعال�وعده�ی�الهی�
بر�رحمت�به�اینها�است.�حاال�آن��که�جانش�را�در�این�راه�از�دست�میدهد،�در�روایات�
داریم�که�هنوز�از�این�نَشئه)9(�خارج�نشده،�عالئم�رحمت�الهی�را�مشاهده�میکند؛�یعنی�
در�روایات�دارد�بمجّرد�اینکه�شهید�از�اسب�می�افتد�-آن�وقت�با�اسب�میجنگیدند-�هنوز�
به�زمین�نرسیده،�وعده�ی�الهی�را�دریافت�میکند؛�یعنی�حّتی�در�این�نشئه�چشمش�باز�
میشود�و�حقیقت�را�میبیند�و�رحمت�الهی�را،�فضل�الهی�را�به�طور�ملموس�درک�میکند�
و�دریافت�میکند؛�این�ارزش�شهدا�است.�اگر�این�شهادتها�نبود،�اگر�این�فداکاری�ها�نبود،�
این�نظام�باقی�نمیماند؛�این�نهال،�مورد�تهاجم�طوفانهای�سخت�بود.�علّت�اینکه�این�نظام�
باقی�ماند�و�این�نهال�از�بین�نرفت�و�بحمدالل�به�این�درخت�تناور�تبدیل�شد،�فداکاری�ها�
و�ایثارگری�ها�و�شهادت�طلبی�ها�و�واردمیدان�شدن�ها�بود؛�این�را�باید�نگه�داشت.�دشمن�

را�باید�شناخت،�کید�دشمن�را�باید�شناخت.
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امروز�شما�مالحظه�کنید�در�قضایای�جهانی،�در�آنجایی�که�استکبار�نقشه�ی�اساسی�
به�خاطر� ایران؛�چرا؟� از� است� عبارت� مرکزی� نقطه�ی� آن� دارد،� منطقه� این� به� نسبت�
انقالب�اسالمی،�به�خاطر�این�ملّت�مؤمن،�به�خاطر�ایمان�اسالمی�که�در�اینجا�هست.�ما�
آماج�حمالت�زیادی�هستیم؛�خوشبختانه�خدای�متعال�به�ما�قدرت�داده،�توانایی�داده؛�
هم�نیروی�انسانی�داریم،�هم�کشور�بابرکتی�داریم،�کشور�بزرگی�داریم،�جمعّیت�زیادی�
داریم،�نسل�جوان�بااستعداد�و�بینا�و�متحّرکی�داریم؛�اینها�امکانات�ما�است؛�اینها�امکانات�
کمی�نیست،�خیلی�امکانات�باعظمتی�است؛�اینها�را�باید�به�کار�بگیریم.�و�در�درجه�ی�
اّول�هم�مخاطب�این�حرفها�مسئولین�هستند؛�و�بعد�هم�آحاد�مردم؛�همه�باید�احساس�
کنند�که�در�قبال�این�حادثه�ی�عظیمی�که�اتّفاق�افتاد�-که�پرچم�اسالم�برافراشته�شد-�
وظیفه�دارند؛�این�چیز�کوچکی�نیست.�در�آن�دورانی�که�همه�ی�دستها�و�سیاستها�و�
قدرتها�سعی�شان�بر�این�بود�که�مطلق�دین�را،�بخصوص�اسالم�را�منزوی�کنند،�آن�وقت�
زنده�ترین�ادیان�یعنی�اسالم�عزیز�و�گویاترین�متون�الهی�یعنی�قرآن�کریم،�بتواند�در�یک�
کشوری�خودش�را�باال�بکشد�و�گستره�ی�کشور�را�در�دست�بگیرد�و�عالوه�بر�این،�حدود�
جغرافیایی�را�درهم�بریزد�و�وارد�مناطق�گوناگون�دنیا�بشود،�این�خیلی�حادثه�ی�عجیب�
و�مهّمی�است.�دشمن�این�حادثه�را�دید�و�احساس�خطر�کرد�و�از�روز�اّول�هم�علیه�
نظام�اسالمی�مشغول�فّعالّیت�و�تالش�شدند�و�تا�امروز�هم�بحمدالل�نتوانسته�اند�و�بعد�
از�این�هم�قطعاً�به�فضل�الهی�نخواهند�توانست�]کاری�بکنند[؛�لکن�شرطش�این�است�
که�همه�ی�ما��احساس�مسئولّیت�کنیم�یعنی�همه�باید�احساس�مسئولّیت�کنیم�و�هر�
کدام�در�هرجا�که�هستیم،�واقعاً�وظیفه�ی�اّولی�و�اصلی�خودمان�را�دفاع�از�نظام�اسالمی�
قرار�بدهیم�و�حرکتمان�را�با�این�تنظیم�کنیم.�این�کار�شما�هم�که�]نام[�شهدا�را�احیاء�
میکنید�و�نام�اینها�را�بلندآوازه�میکنید�و�برای�اینها�بزرگداشت�میگیرید،�قطعاً�در�همین�
جهت�و�مؤثّر�در�این�راه�است�و�ان�شاءالل�یک�صدقه�ی�جاریه�و�یک�حسنه�ی�ماندگار�

است�و�خداوند�متعال�ان�شاءالل�به�شما�پاداش�خیر�خواهد�داد.

سعی�کنید�این�منشورات�و�این�محصوالت�کار�خودتان�را�به�ذهنها�برسانید،�به�مخاطبها�
برسانید.�یعنی�ما�فقط�دلمان�به�این�خوش�نباشد�که�حاال�کتابی�را�تولید�کردیم؛�البّته�
بالشک�تولید�کتاب�مهم�است�یا�تولید�فیلم�و�تولید�هنری�مهم�است؛�منتها�در�کنار�این،�
پیدا�کردن�مخاطب�یا�به�یک�معنا�تولید�مخاطب�]هم[�مهم�است.�سعی�کنید�کتاب�را�
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بتوانید�به�ذهن�مخاطبین�برسانید.�امروز�جوانهای�ما�احتیاج�دارند�به�خوراکهای�فکری.�
خیلی�از�این�جوانهای�امروز�ما�حّتی�جوانهای�فّعال�و�خوب�ما�هم�نه�انقالب�را�درک�
کردند،�نه�امام�را�درک�کردند،�نه�دوران�جنگ�را�درک�کردند،�نه�از�این�قضایای�گوناگون�
مّطلعند.�حاال�شما�گفتید�پنجم�آذر؛�خب�جوانهای�گرگانی�میدانند�پنجم�آذر�چه�اتّفاقی�
افتاده؟�این�خیلی�مهم�است.�بدانند�روز�پنجم�آذر�چه�اتّفاقی�افتاده�که�در�تاریخ�ثبت�
شده؛�یعنی�این�مهم�است.�اینکه�جوانها�تاریخ�خودشان�را،�گذشته�ی�خودشان�را�و�در�
واقع�شناسنامه�ی�انقالبی�خودشان�را�بدانند،�خیلی�مهم�است.�این�را�باید�سعی�کنید�که�
حّتی�المقدور�انجام�بدهید.�این�هم�البّته�احتیاج�دارد�به�کار؛�یعنی�کار�ساده�ای�نیست.�
مشکل�تر�از�کتاب�نوشتن،�رساندن�کتاب�به�چشم�و�ذهن�مخاطب�است؛�این�خیلی�مهم�
است.�این�هنر�الزم�دارد،�دّقت�الزم�دارد،�ظرافتهایی�دارد�که�بایستی�بتوانید�اینها�را�

وارد�ذهن�اینها�بکنید.

همین�مسئله�ی�سّنی�و�شیعه�که�مطرح�شد�-هم�ایشان�فرمودند،)10(�هم�من�عرض�
کردم-�خیلی�مسئله�ی�مهّمی�است؛�جوانهای�شیعه�و�سّنی�بدانند�که�این�چقدر�مهم�
است.�امروز�دشمنان�از�این�اختالفات،�از�این�دلخوری�هایی�که�گاهی�به�وجود�می�آید�-یا�
از�این�طرف،�یا�از�آن�طرف-�دارند�استفاده�میکنند.�امثال�داعش�و�تکفیری�ها�و�مانند�
اینها�از�همین�چیزها�دارند�استفاده�میکنند؛�ما�باید�جلوی�استفاده�ی�اینها�را�بگیریم.�این�
نمیشود�مگر�اینکه�جوان�شیعه،�جوان�سّنی،�بدانند�که�این�کاری�که�االن�دارند�میکنند،�
این�هماهنگی�و�هم�زیستی�و�هم�کالمی�و�همدلی�ای�که�بین�اینها�هست،�خیلی�چیز�
بزرگی�است؛�این�بزرگ�ترین�حربه�است�بر�ضّد�دشمن�ایران،�دشمن�اسالم�و�دشمن�
قرآن.�این�را�بدانند�و�حفظ�کنند.�اینها�را�بایستی�به�شکل�ملموسی�به�ذهن�مخاطبان�

جوان�خودمان�منتقل�و�منعکس�کنیم.

را�و� بدارد.�خداوند�ان�شاءالل�درجات�گذشتگان�شما� را�موّفق� ان�شاءالل�خداوند�شما�
علمای�بزرگ�گرگان�را�-که�ما�با�بعضی�شان�از�نزدیک�آشنا�بودیم�و�زیارتشان�کرده�
بودیم-�عالی�کند.�خدا�ان�شاءالل�توفیقات�دوستانی�را�که�االن�هستند�-جناب�آقای�
نورمفیدی،�شماها�و�دیگر�برادرانی�که�فّعال�هستند-�روز�به�روز�بیشتر�کند�و�بتوانید�

ان�شاءالل�در�این�راه،�قدمهای�محکم�و�استواری�را�بردارید.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�و�برکاته
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خانواده�های�هفت�شهید�مدافع�حرم�از�تکاوران�شجاع�ارتش،�روز�سه�شنبه��14دی�با�
رهبر�معظم�انقالب�دیدار�کردند.�این�شهدای�گران�قدر�در�دفاع�از�حرم�حضرت�زینب�

)سالم�الل�علیها(�در�سوریه�به�شهادت�رسیده�اند.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�در�این�دیدار�با�تجلیل�از�مقام�واالی�شهدا�گفتند:�این�شهدا�
نه�تنها�برای�ارتش�بلکه�برای�همه�ی�ملّت�مایه�ی�افتخارند.

رهبر�انقالب�اسالمی�فرمودند:�همسران�محترم�برخی�از�این�شهدا�در�تشییع�جنازه�ی�
همسرانشان�مطالبی�گفتند�که�فوق�سطح�فهم�معمول�ما�انسان�های�مادی�است.

ایشان�در�ادامه�افزودند:�اگر�جلوی�بدخواهان�و�فتنه�گران�که�دستمایه�ی�دشمنی�آمریکا�
و�صهیونیسم�هستند،�در�آنجا�گرفته�نمی�شد،�باید�در�تهران�و�فارس�و�خراسان�و�اصفهان�

جلوی�آنها�را�می�گرفتیم.�اینها�دشمن�را�زمین�گیر�کردند.

1395/10/14

 دیدار جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم ارتش
با رهبر انقالب
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آقای�علی�خوش�لفظ،�بسیجی�جانباز�دوران�دفاع�مقّدس�و�راوی�کتاب�»وقتی�مهتاب�
گم�شد«�روز�پنجشنبه��16/10/1395با�حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�انقالب�اسالمی�

دیدار�نمود.

برگزاری� مناسبت� به� صمیمانه� گفت�وگوی� و� دیدار� این� از� بخش�هایی� متن� و� فیلم�
ششمین�پاسداشت�ادبیات�جهاد�و�مقاومت�و�رونمایی�از�تقریظ�رهبر�انقالب�بر�کتاب�

»وقتی�مهتاب�گم�شد«�در�روز�چهارشنبه��20/11/1395منتشر�شد.

خوش�لفظ:�فقط�یک�نکته�بگویم؛�ببخشید�من�بسیجی�آقای�متوّسلیان�بودم�در�دزلی�و�
درگیری�های�اّول�جنگ،�فقط�میدانم�اگر�االن�جاویداالثر�آقای�متوّسلیان�اینجا�بودند،�
یک�نکته�میگفتند:�اینکه�آقا!�شما�خیلی�دارید�درد�میکشید،�زجر�میکشید؛�به�هر�حال�
این�بحث�اختالسها�و�حقوقهای�نجومی�را�میگویید،�اینها�گوش�نمیدهند.�یک�چیزی�
بگویید�که�ما�آرام�بشویم؛�ما�همچنان�فدائی�شما�هستیم؛�دوست�داریم�-مثل�همین�که�
آقای�متوّسلیان�)اگر�بود�میگفت(-�شما�بیشتر�از�این�درد�نکشید�و�این�همه�آزار�نبینید؛�
واقعاً�گوش�)نمیکنند(،�نمیدانم؛�یعنی�ما�حاضریم�فدائی�بشویم�و�به�هرحال�بیفتیم�جلو.�

یک�نکته�که�آراممان�کند�)بگویید(.

��معّظمٌ�له:�آرام�باشید.�این�چیزهایی�که�شما�می�بینید،�اینها�حوادث�طبیعی�یک�راه�

1395/10/16

گفت وگوی رهبر انقالب با جانباز دفاع مقدس آقای علی خوش لفظ
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دشوار�به�سمت�قلّه�است؛�هیچ�انتظار�نباید�داشت�که�اگر�ما�میخواهیم�برویم�به�قلّه�ی�
توچال�یا�قلّه�ی�دماوند،�در�راه�چاله�نباشد،�سنگ�نباشد،�باد�نباشد،�دود�نباشد،�گاز�نباشد؛�
مگر�میشود؟�اّما�داریم�میرویم،�داریم�میرویم،�عمده�این�است.�اصال�نگران�نباشید؛�این�
حوادث�وجود�دارد؛�اگر�این�حوادث�نبود�باید�تعّجب�میکردید.�حاال�به�مناسبت�حضور�
آقایان،�من�در�این�جلسه�خیلی�بنا�ندارم�حرف�بزنم،�بنا�دارم�حرف�بشنوم،�اّما�حاال�شما�

ما�را�به�حرف�گرفتید.

خوش�لفظ:�ببخشید.

به� ندارد.�یک�لشکر�فرهنگی،�یک�جبهه�ی�فرهنگی،�حمله�کرده� نه�عیبی� معّظمٌ�له:�
انقالب�و�به�نظام�جمهوری�اسالمی؛�یک�عّده�هم�جانانه�دارند�از�آن�دفاع�میکنند،�جانانه�
دفاع�میکنند؛�همین�کتابها،�همین�نوشته�ها.�علّت�اینکه�می�بینید�من�این�قدر�به�شاعر�
انقالب�و�به�نویسنده�ی�انقالب�ارادت�دارم�و�قلباً�عالقه�دارم،�علّتش�این�است؛�چون�
میبینم�اینها�دارند�چه�کار�میکنند،�چون�میبینم�در�مقابلشان�چه�کسی�ایستاده�و�چه�
کسانی�ایستاده�اند�و�چه�کار�دارند�میکنند،�این�را�من�دارم�میبینم؛�و�میبینم�که�یک�
عّده�ای�سینه�چاک�ایستاده�اند.�شما�راه�هم�که�میروید،�دارید�مبارزه�میکنید؛�شما،�امثال�

شما�آقای�خوش�لفظ!�خوش�لفظ،�خوش�معنا،�خوش�خواب،

یکی�از�حضار:�خوش�رفیق!

معّظمٌ�له:�خوش�رفیق،

یکی�از�حّضار:�خوش�زخم!

نفس� میروید،� راه� دارید� که� همین�طور� شماها� یعنی� -بله-� خوش�زخم)1(� معّظمٌ�له:�
میکشید،�حرف�میزنید،�اظهار�وجود�میکنید،�این�خودش�مبارزه�است،�این�خودش�دفاع�
است،�یک�دفاع�فرهنگی�است.�این�آقایان�که�شعر�میگویند،�کتاب�مینویسند،�کتاب�
منتشر�میکنند،�کارهای�گوناگون�فرهنگی�میکنند�-]مثل[�تحقیقات�فرهنگی-�اینها�
همه�سینه�سپرکردن�است.�تقریباً�چهل�سال�از�انقالب�گذشته،�توّقع�بوده�که�دیگر�اینها�
نباشند،�اّما�شما�می�بینید�دارد�رویِش�پشت�سِر�رویِش�جلو�می�آید.�اینها�شوخی�است؟
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خوش���لفظ:�با�نَفس�شما�است�آقا.

��معّظمٌ�له:�نه�نَفس�]ما�نیست[،�اراده�ی�الهی�است؛�ما�همه�وسیله�ایم؛�ما�کسی�]نیستیم[؛�
بخصوص�حاال�بنده�که�هیچ�ولی�شماها�چرا.�ما�کسی�و�چیزی�نیستیم.�اّما�میخواهم�
ناراحت� هیچ� من� دارم.� آرامش� من� آرامش«،� »آرامش،� میگویید� شما� اینکه� بگویم�
]نیستم[.�بعضی�ها�می�آیند�میگویند�»ما�دلمان�به�حالتان�خون�است«؛�میگویم�بیخود!�
من�راحتم،�من�دارم�حرکت�میکنم،�من�دارم�حرکت�را�میبینم،�برای�من�روشن�است�که�
دارد�چه�اتّفاقی�در�کشور�می�افتد؛�بله�البّته،�دشمنی�هست،�مخالفت�هست،�اگر�نبود�باید�
تعجب�میکردیم،�گروه�هایی�هستند�»سازمان�یافته«،�برای�ضربه�زدن�از�روزنه�ی�فرهنگ،�
از�روزنه�ی�هنر؛�با�هم�ارتباط�دارند،�پول�خرج�میکنند،�پول�میگیرند،�خیانت�میکنند،�
خباثت�میکنند،�پست�فطرتی�نشان�میدهند�-از�این�کارها�همه]شان[�دارند�میکنند-�
برای�اینکه�یک�جوری،�نگذارند�این�انقالب�حرکت�بکند؛�انقالب�هم�دارد�حرکت�میکند،�
سینه�اش�را�سپر�کرده؛�آمریکایی�ها�اقرار�میکنند�به�شکست،�صهیونیست�ها�اقرار�میکنند�
به�شکست،�آنهایی�هم�که�احمق�تر�از�این�هستند�که�اقرار�کنند�-مثل�سعودی�ها�و�
مانند�اینها،�چون�مغرورند،�احمقند-�اقرار�نمیکنند،�اّما�در�دلشان�اقرار�میکنند،�این�است�

قضّیه.�نخیر،�هیچ�نگران�نباشید!

خوش���لفظ:�الحمدلّل؛�خدا�سایه�ی�شما�را�ان�شاءالّل�برای�ما�حفظ�کند.

معّظمٌ�له:�خدا�ان�شاءالّل�سایه�ی�شماها�را�کم�نکند،�سایه�ی�رزمندگان�را�کم�نکند،�سایه�ی�
خانواده�های�شهدا�را�کم�نکند.�خانواده�های�شهدا�گاهی�می�آیند�اینجا�پیش�من؛�اصاًل�
زبان�انسان�قاصر�است�از�اینکه�این�حالتی�را�که�اینها�دارند،�توصیف�کند.�زن�نسبتاً�جوان�
که�فرزند�جوان�تر�از�خودش�رفته�جبهه�و�در�سوریه�شهید�شده،�آمده�و�با�یک�شهامتی�
حرف�میزند�و�با�یک�گذشتی�حرف�میزند!�خب�میدانید،�حاال�با�وضع�دوران�دفاع�مقّدس�
هم�فرق�دارد؛�آنجا�صدای�توپ�دشمن�را�همه�می�شنفتند،�اینجا�صدای�توپ�را�فقط�
گوشهای�شنوا�می�شنوند،�همه�نمی�شنوند،�درعین�حال�در�یک�چنین�شرایطی،�این�مادر،�
این�همسر،�این�پدر�]جوانشان�را�میفرستند[.�چند�روز�پیش�از�این،�یک�عّده�ای�از�آنها�
اینجا�بودند؛�من�اسم�یک�خانواده�ای�را�آوردم،�پدر�خانواده�]آمد[،�دیدم�یک�مردی�آمد�
جوان�-خودش�جوان�بود،�شاید�مثاًل�چهل�و�چند�سال�یا�چهل�و�دو�سه�سال-�این�
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جوانش�را،�پسرش�را�]فرستاده�بود[.�گفتم�پسر�بزرگت�بود؟�گفت�بله.�پسر�بزرِگ�جواِن�
مثل�گل�را�فرستاده�سوریه!�اینها�مهم�است؛�چیزهای�عجیبی�است.�این�انقالب�یک�چیز�
عجیبی�است؛�حّتی�شماها�هم�که�رفته�اید�در�دلش�و�آن�جور�کار�کرده�اید،�هنوز�به�آن�
اعماق�و�ریزه�کاری�هایش�نرسیده�اید؛�ما�که�بیشتر�از�شما�نرسیده�ایم؛�خیلی�این�انقالب�
چیز�عجیبی�است.�این�برای�اربابهای�دنیا،�حاالحاالها�دردسرها�خواهد�داشت؛�این�اّول�

کار�است�االن.�زنده�باشید.
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم�)1(

والحمدلل�رّب�العالمین�و�الّصالة�و�الّسالم�علی�سّیدنا�و�نبّینا�ابی�القاسم�المصطفی�محّمد�
و�علی�آله�االطیبین�االطهرین�المنتجبین�سّیما�بقّیةالل�فی�االرضین

مقّدس،� دفاع� یادگاران� سرداران،� عزیز،� خواهران� عزیز،� برادران� خوش�آمدید� خیلی�
رزمندگان،�جوانان�پُرشور،�نمونه�هایی�از�برجستگی�های�ملّت�ایران�که�قدِر�شماها�را�-چه�
قدِر�جوانها�را�که�گام�در�این�راه�گذاشتند�و�دل�خودشان�را�با�حقایق�آشنا�کردند،�چه�
قدِر�سابقه�داران�و�استخوان�ُخردکردگان�این�راه�که�میدانها�را�درنَوردیدند،�کارهای�بزرگی�
انجام�دادند�و�امروز�هم�به�خدمات�خود�ادامه�میدهند،�و�غالباً�هم�منتظر�شهادتند-�ملّت�
ایران�باید�بداند.�]اینها[�فرزندان�ملّتند�و�ملّت�قدر�میدانند؛�مسئوالن،�کارگزاران�امور�

کشور�بایستی�قدر�اینها�و�قدر�این�حرفها�را�بدانند.

اّوالً�تشّکر�میکنم�از�مجموعه�ی�متصّدی�و�مباشر�امور�راهیان�نور�که�آقای�سرلشکر�
باقری�اشاره�کردند�به�اینکه�مجموعه�ی�مدیران�و�دست�اندرکاران�و�فّعاالن�و�راهنمایان�
و�گردش�بران�در�این�مجموعه�حضور�دارید؛�از�همه�تان�تشّکر�میکنم.�کار�بزرگی��است،�

کار�مهّمی�است،�کار�بسیار�اثرگذاری�است.

1395/12/16
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یک�نکته�این�است�که�ما�یاد�روزهای�بزرگ�را�نباید�بگذاریم�به�دست�فراموشی�سپرده�
بشود.�روزهای�بزرگ�هر�کشوری�و�هر�ملّتی�آن�روزهایی�است�که�یک�حادثه�ی�الهی�به�
وسیله�ی�مردم�و�با�دست�مردم�در�آن�انجام�گرفته�است.�َذکِّرُهم�بِاَیّاِم��الل؛)2(�خداوند�
متعال�در�قرآن�دستور�میدهد�به�پیغمبر�که�آنها�را�به�یاد�ایّام�الل�بینداز.�ایّام�الل�همین�
روزهای�بزرگ�تاریخ�ساز�است.�خب،�هشت��سال�دفاع�مقّدس�-به�یک�معنا�هر�روزش�را�
حساب�کنیم-�جزو�این�ایّام�الل�است؛�نباید�بگذاریم�که�این�حوادث�به�دست�فراموشی�
سپرده�بشود.�قرآن�ما�را�تعلیم�میدهد؛�این�یادهایی�که�در�قرآن�شده�است:�َو�اذُکر�فِی��
الِکٰتِب�ابراهیم؛)3(�َو�اذُکر�فِی��الِکٰتِب�موسٰی؛)4(�َو�اذُکر�فِی��الِکٰتِب�اِدریس؛)5(�َو�اذُکر�فِی�
�الِکٰتِب�َمریَم؛)6(�نباید�بگذاریم�فراموش�بشود.�قرآن�به�ما�یاد�میدهد�که�اینها�را�به�یاد�
بیاور،�اینها�را�تکرار�کن.�شما�ببینید�داستان�حضرت�موسی�و�داستان�حضرت�ابراهیم�
و�دیگر�داستانها�در�قرآن�چقدر�تکرار�شده؛�باید�به�یاد�آورد،�باید�نگذاشت�فراموش�
بشود.�ما�البّته�در�این�زمینه�شاهد�تالشهایی�هستیم.�من�به�آقای�سرلشکر�باقری�خیلی�

خوش�بینم�و�خیلی�اعتماد�دارم�و�گفتند�که�این�کارها�را�داریم�میکنیم�یا�کرده�ایم.

این�کارها�دوجور�است؛�بعضی�از�این�کارها،�کارهای�تشکیالتی�و�سازمانی�است؛�خیلی�
خب،�یک�سازمانی�را،�یک�مجموعه�ای�را�تشکیل�میدهیم،�کار�خوبی�است؛�یک�بخشی�
از�این�کارها،�کارهای�جریانی�است،�کارهای�اجرائی�است.�کارهای�اجرائی�با�تشکیل�
مراقبت�کرد،�مواظبت�کرد�که� دائم� به�طور� بایستی� نمیشود؛� تمام� راه�اندازی� و� دادن�
اّوالً�کار�پیش�برود،�ثانیاً�درست�پیش�برود�و�منحرف�نشود،�ثالثاً�اعتالء�داشته�باشد�
و�یکنواخت�نباشد؛�این�روایت�»َمن�ساوی�یَوَماُه�َو�ُهَو�َمغبون«،)7(�در�این�مورد�کاماًل�
صدق�میکند�یعنی�]اگر[�ما�امروز�کارمان�مثل�دیروز�باشد،�حتماً�سرمان�کاله�رفته�است.�
امروز�بایستی�یک�قدم�باالتر�از�دیروز،�بهتر�از�دیروز�حرکت�کنیم؛�پس�اینکه�بنده�مکّرر�
به�مدیران�گوناگون�-در�بخشهای�نظامی،�در�بخشهای�دولتی،�در�بخشهای�قضائی�و�
غیره-�تأکید�میکنم�و�تکرار�میکنم�که�چشمهایتان�را�تا�آن�انتهای�صِف�انسانی�ای�که�
پشت�سِر�شما�است�گردش�بدهید،�نگاه�کنید،�مراقبت�کنید،�برای�این�است.�اّوالً�بایستی�
فراموش� اَثناء�]کار[،� بعد�در� را�شروع�میکنیم،� پیدا�کند؛�چون�یک�کاری� ادامه� کار�
میکنیم�که�این�کار�را�به�عهده�گرفته�ایم�یا�دستورش�را�داده�ایم�یا�بنا�است�انجام�بدهیم؛�
کار�فراموش�میشود.�گاهی�کار�فراموش�نمیشود،�ادامه�پیدا�میکند�اّما�به�صورت�انحرافی.�
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تمام�شده؛�چه�کار� اّما�»انحرافی«� را�دیده�ایم�که�کار�»درست«�شروع�شده� مواردی�
فرهنگی،�چه�کار�سیاسی،�چه�کار�اقتصادی�و�کارهای�گوناگون�مدیریّتی�کشور؛�خوب�
شروع�میشود�اّما�یک�جا�زاویه�پیدا�میکند.�زاویه�هم�اّول�که�پیدا�میشود،�خیلی�انسان�
را�حّساس�نمیکند�چون�خفیف�است؛�بعد�هرچه�که�ادامه�پیدا�میکند،�این�زاویه�مدام�
بازتر�و�بازتر�میشود.�بعضی�کارها�هم�هست�که�نه،�انحراف�هم�پیدا�نمیکند،�ادامه�پیدا�
میکند�اّما�یکنواخت؛�امروز�که�نگاه�کنیم،�مثل�پنج�سال�پیش،�مثل�ده�سال�پیش،�مثل�
بیست�سال�پیش�]انجام�میشود[؛�هیچ�پیشرفت�و�اعتالئی�مشاهده�نمیشود.�اعتالء�و�
پیشرفت�هم�با�گفتن�و�آمار�دادن�درست�نمیشود،�بایستی�انسان�محصول�را�روی�زمین�
مشاهده�بکند؛�ببینیم�که�چه�کار�دارد�انجام�میگیرد.�من�خواهشم�این�است�مجموعه�ای�
که�دست�اندرکار�این�قضّیه�است�توّجه�کند�که�این�کار،�کار�بزرگی�است�که�من�حاال�

مختصراً�عرض�خواهم�کرد.

ثروتهای� برادران�عزیز،�خواهران�عزیز!�هر�کشوری�یک�ثروتی�دارد:�بعضی�ها� ببینید�
اقلیمی�دارند؛�بعضی�ها�ثروتهای�جغرافیایی�دارند؛�بعضی�ها�ثروتهای�زیرزمینی�دارند؛�
دارند؛� نفت� بعضی�ها� دارند؛� برجسته-� باهوش،� -انسانهای� انسانی� ثروتهای� بعضی�ها�
این�قبیل�در�دنیا� از� ندارند؛� ندارند،�بعضی�پول�دارند�عقل� بعضی�ها�عقل�دارند�پول�
آن� از� باشد،� محترم� و� عزیز� او� برای� بایستی� کشوری� هر� نقطه�قّوت� داریم.� ملّتهایی�
محافظت�کند.�ما�نقطه�قّوت�خیلی�داریم،�حاال�نقطه�قّوت�های�طبیعی�زیاد�داریم�-که�
حاال�این�حرفها�جایش�در�این�جلسه�نیست؛�زمین�داریم،�زیِر�زمین�]منابع[�داریم،�روی�
زمین�]منابع[�داریم،�انسان�داریم،�هوش�داریم،�همه�چیز�داریم-�لکن�یکی�از�مهم�ترین�
ثروتهای�ما،�ثروت�فرهنگی�ما�است؛�ما�ثروت�فرهنگی�داریم.�ثروت�فرهنگی�چیست؟�
مثاًل�میل�به�جهاد�و�اعتقاد�به�جهاد،�یک�ثروت�فرهنگی�است؛�یعنی�شما�وقتی�در�بین�
ملّت�ایران�حرکت�کنید�و�گردش�کنید،�جز�عّده�ی�معدودی،�در�بقّیه�ی�مردم�کشورمان�
یک�انگیزه�ی�حرکت�در�راه�دین�هست؛�حاال�اندازه�اش�مختلف�است؛�کم�دارد،�زیاد�دارد.�
یکی�همین�قدر�انگیزه�دارد�که�اگر�چنانچه�در�مقابل�دوربین�تلویزیون�قرار�گرفت�به�نفع�
کشور�و�به�نفع�آرمانهای�انقالب�و�اسالم�شعار�بدهد؛�خیلی�خب،�خیلی�خوب�است،�این�
انگیزه�وجود�دارد.�یکی�بیشتر�از�این�انگیزه�دارد،�یکی�تا�آنجا�انگیزه�دارد�که�جانش�را�
حاضر�است�بدهد�و�فدا�بکند؛�این�حّس�مجاهدت�طلبی�و�مجاهدت�پذیری�و�اعتقاد�به�
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مجاهدت�یک�ثروت�فرهنگی�است؛�این�در�کشور�ما�وجود�دارد،�در�خیلی�از�کشورها�
نیست.

قبل�از�انقالب،�وقتی�که�مجموعه�ی�مبارزین�ما�با�مجموعه�ی�مثاًل�مبارزین�مارکسیست�
آن�روز�مواجه�میشدند�-چه�در�بحثهای�جمعی،�چه�در�بحثهای�فردی،�چه�در�زندان،�
چه�در�بیرون�زندان-�بنده�همیشه�این�حرف�را�به�خودی�هایمان�میگفتم؛�میگفتم�که�
فرق�ما�و�آنها�این�است�که�ما�خدا�داریم،�آنها�خدا�ندارند؛�من�دلم�به�حال�آنها�میسوزد.�
در�گوشه�ی�سلّول،�در�زیر�شکنجه،�در�شرایط�بسیار�دشوار،�ما�یک�پناهی�داشتیم،�یک�
خدایی�داشتیم،�به�او�پناه�میبردیم،�از�او�کمک�میطلبیدیم؛�اگر�هم�اراده�ی�او�اقتضا�
نمیکرد�که�آنجا�به�ما�کمک�بکند،�الاقل�دلمان�خوش�بود�که�او�دارد�میبیند�که�ما�
برای�خاطر�او�داریم�زجر�میکشیم،�]اّما[�آن�بیچاره�ی�مارکسیست�این�را�نداشت.�بنده�
میگفتم�این�آدمی�که�خدا�ندارد،�تا�وقتی�تحت�تأثیر�شور�و�هیجان�و�احساسات�و�مانند�
اینها�است،�خب،�حرکت�میکند،�میدود؛�اگر�یک�لحظه�این�شور�و�این�هیجان�و�این�
احساسات�از�او�گرفته�بشود�و�یک�لحظه�به�خودش�فکر�کند،�خواهد�دید�کار�بیهوده�ای�
دارد�میکند.�]میگوید[�من�کشته�بشوم�که�دیگری�زنده�بماند؟�من�کشته�بشوم�که�
فالن�کس�پول�گیرش�بیاید�یا�راحت�زندگی�کند؟�چرا؟�خصوصّیت�ایمان�این�است�که�
احساس�مجاهدت�و�میل�به�مجاهدت�را�در�انسان�زنده�نگه�میدارد.�این�خودش�یک�

ارزش�فرهنگی�است؛�یک�ارزش�بزرگ�فرهنگی�است.�این�یک.

اعتقاد�به�ایستادگی�در�مقابل�زورگو�]هم[�یک�ارزش�فرهنگی�است.�اعتقاد�به�اینکه�
اگر�ایستادگی�کردیم،�در�نهایت�بدون�تردید�بر�دشمن�فائق�خواهیم�آمد،�یک�ارزش�
فرهنگی�و�یک�ثروت�فرهنگی�است.�ما�اگر�بخواهیم�بشمریم�ثروتهای�فرهنگی�خودمان�
را،�یک�فهرست�طوالنی�ای�از�ارزشها�و�ثروتهای�فرهنگی�]داریم[�که�متعلّق�به�ما�است�
و�به�ما�نیرو�میدهد�و�اگر�اینها�را�زنده�نگه�داشتیم،�یا�آنهایی�را�که�فراموش�شده�از�
فراموشی�درآوردیم�و�به�میدان�آوردیم�-مثل�اینکه�در�دوران�انقالب�این�اتّفاق�افتاد�که�
فراموش�شده�ها�به�میدان�آمدند-�آن�وقت�کارهای�بزرگی�انجام�میگیرد؛�همچنان�که�در�
این�سی�و�چند�سال�در�کشور�ما�این�کارهای�بزرگ�انجام�گرفت.�شما�جوانها�دوره�ی�
قبل�از�انقالب�و�دوره�ی�طاغوت�را�ندیدید�؛�ما�آن�وقت�دیدیم.�اگر�کسی�آن��روز�میگفت�
که�ممکن�است�در�ایران�یک�حرکتی�انجام�بگیرد�که�دین�حاکم�بشود�و�کسی�مثل�امام�
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بزرگوار�در�رأس�امور�قرار�بگیرد،�بدون�تردید�هر�انسان�متوّسِط�معمولِی�عاقل،�میگفت�
نداشت،�چون�شرایط� تردیدی� یعنی�هیچ� نیست،�محال�است؛� چنین�چیزی�ممکن�

این�جوری�بود،�اّما�این�اتّفاق�افتاد.

جنگ�تحمیلی�ازاین�قبیل�است،�مسئله�ی�دفاع�مقّدس�ازاین�قبیل�است.�من�اینجا�یک�
حاشیه�ای�باز�کنم:�جنگ�تحمیلی�به�خاطر�این�اتّفاق�افتاد�که�دشمن�در�ما�احساس�
ضعف�کرد.�اگر�دشمن�بعثی�و�محّرکینش�خاطر�جمع�نبودند�که�سِر�چند�روز�به�تهران�
خواهند�رسید�-آنها�این��جوری�فکر�میکردند-�این�جنگ�انجام�نمیگرفت؛�آنها�در�ما�
احساس�ضعف�کردند.�احساس�ضعف�شما،�موجب�تشویق�دشمن�به�حمله�ی�به�شما�
است؛�این�یک�قاعده�ی�کلّی�است.�اگر�میخواهید�دشمن�را�از�تهاجم�به�خودتان�منصرف�
]بلکه[� بگوییم�قوی�هستیم،� بدروغ� نمیگویم� نکنید.� اظهار�ضعف� کنید،�سعی�کنید�
میگویم�قّوت�خودمان�را�آشکار�کنیم.�ما�نقاط�قّوت�زیادی�داریم،�این�نقاط�قّوت�را�آشکار�
کنیم.�در�زمینه�ی�اقتصادی�هم�همین�جور�است،�در�زمینه�ی�فرهنگی�هم�همین�جور�

است.

اشتباه�بزرگ�بعضی�از�ماها�در�چالش�اقتصادی�بزرگی�که�امروز�کشور�دچار�آن�است�
-که�ما�امروز�دچار�چالش�اقتصادی�هستیم-�این�بود�که�در�زمینه�ی�اقتصادی�اظهار�
ضعف�شد؛�دشمن�دید�که�اینجا�جایی�است�که�میشود�فشار�آورد،�]لذا[�فشار�را�زیاد�
کردند؛�]طوری�که[�از�یک�نفر�در�مصاحبه�بپرسند�که�این�رزمایشی�که�شما�دارید�
فالن�جا�میکنید�و�درعین�حال�با�ایرانی�ها�مذاکره�میکنید،�]یک�وقت[�ایرانی�ها�از�این�
رزمایش�ناراحت�نشوند�که�به�این�مذاکرات�اقتصادی�ضربه�بخورد،�او�رویش�بشود�و�
خجالت�نکشد�از�اینکه�بگوید�»نه�آقا،�اینها�تأثیری�ندارد؛�ایرانی�ها�این�قدر�احتیاج�به�
این�مذاکرات�دارند�که�امثال�این�رزمایش�ضرری�به�مذاکره�ی�اقتصادی�ما�نمیزند«!�این�

اظهار�ضعف�در�مقابل�دشمن�نباید�بشود.

خب�]در�زمان�جنگ[،��دشمن�احساس�ضعف�کرد�در�ما،�لذا�حمله�کرد.�حاال�ما�آیا�واقعاً�
ضعیف�بودیم�یا�نه؟�بالفعل�بله،�ضعیف�بودیم؛�نیروهای�مسلّح�ما�پراکنده�بود،�آشفته�
بود،�مدیریّت�منّظمی�نداشت،�خیلی�از�تجهیزات�ما�به�درد�بخور�نبود،�خیلی�هایش�]برای�
ما[�شناخته�نبود؛�ما�یکی�دو�سال�بعد�از�جنگ،�بعضی�از�چیزهایی�را�که�در�انبارهایمان�
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بود�تازه�کشف�کردیم�که�اینها�را�داریم�و�میتوانیم�از�آنها�استفاده�کنیم.�تجربه�ی�جنگ�
]هم[�نداشتیم.�در�دوران�طاغوت،�]فقط[�یک�چند�حمله�ی�نمایشی�که�از�این�طرِف�مرز�
عراق�وارد�بشوند،�چند�کیلومتر�آن�طرف�تر�از�مرز�خارج�بشوند�اتّفاق�افتاده�بود.�ماها�
تجربه�ی�جنگ�نداشتیم.�تجربه�های�جنگ�ما�تجربه�های�دوران�جنگ�جهانی�دّوم�است�
که�آن�وقت�طاغوت�زمان�از�فرمانده�اش�پرسید�که�نیروهای�مسلّح�ما�چقدر�در�مقابل�
دشمن�میتوانند�مقاومت�کنند،�گفت�قربان�دو�ساعت�میتوانند�مقاومت�کنند؛�بعد�اوقات�
شاه�تلخ�شد؛�رضاخان�بود�دیگر،�اوقاتش�تلخ�شد؛�بعد�که�آمدند�این�طرف،�یک�نفر�]به�
آن�فرمانده[�گفت�حّقش�بود�یک�جوری�میگفتی�که�اوقاتش�تلخ�نمیشد،�یک�خرده�بهتر�
میگفتی،�چرب�تر�میگفتی؛�گفت�من�چرب�تر�گفتم؛�دو�ساعت�که�گفتم�چرب�تر�است،�ده�

دقیقه�میتوانند�مقاومت�کنند،�من�گفتم�دو�ساعت!�این�تجربه�ی�جنگ�ما�بود.

تا�ده�دوازده� اّول� ببینید،�دشمن�در�همان�قدمهای� این�صورت�شروع�شد.� با� جنگ�
کیلومتری�اهواز�جلو�آمد،�یعنی�خمپاره�ی��60دشمن�به�حومه�ی�اهواز�میرسید؛�این�جوری�
بود.�آمدند�از�پل�نادری�-در�قسمت�دزفول-�گذشتند،�وارد�این��طرف�رودخانه�ی�دزفول�
شدند؛�یعنی�هم�دزفول�هم�اهواز�و�هم�شهرهای�مهّم�دیگر�خوزستان�در�معرض�خطر�

قرار�گرفتند؛�دشمن�در�حمله�ی�اّول�این�جوری�وارد�شد،�ما�این�جوری�بودیم.

بعد�نیروهای�مسلمان�و�نیروهای�انقالبی�ما،�با�نهیب�امام�بزرگوار�-که�خود�او�یکی�
از�معجزات�دهر�بود،�خود�او�از�آیات�بزرگ�الهی�بود،�آیت�الل�العظمای�واقعی،�او�بود-�
خودشان�را�پیدا�کردند؛�ارتش�یک�جور،�سپاه�یک�جور،�بسیج�یک�جور؛�نیروها�خودشان�
را�پیدا�کردند،�از�امکانات�خودشان�استفاده�کردند،�از�قّوتی�که�در�آنها�نهفته�بود�و�آن�را�
کشف�نکرده�بودند�استفاده�کردند؛�این�قّوت�فقط�قّوت�جنگیدن�و�شجاعت�و�به�میدان�
رفتن�نبود،�یکی�از�آنها�این�بود؛�قّوت�مدیریّت،�سازماندهی،�ابتکار،�ابتکار�عمل�و�این�
کارها�بود،�]لذا[�صفحه�ی�جنگ�را�دگرگون�کردند.�جنگ�در�سال��5٩شروع�شد�-با�
همان�خساراتی�که�عرض�کردم-�]ولی[�در�فروردین�سال�6١،�در�عملّیات�فتح�المبین�
چند�هزار�اسیر�از�دشمن�به�دست�نیروهای�ما�افتاد؛�یعنی�فاصله�را�ببینید!�در�ظرف�
یک�سال�و�نیم،�حرکِت�پیشرفت�نیروهای�مؤمن�و�انقالبی�جوری�بود�که�عقب�نشینِی�
تا�نزدیک�اهواز�و�عقب�نشینِی�تا�نزدیک�دزفول،�تبدیل�شد�به�عملّیاتی�مثل�عملّیات�
فتح�المبین�که�حدود�ده�هزار،�دوازده�هزار�]نفر[�فقط�از�دشمن�اسیر�گرفتند.�واقعاً�یکی�
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از�ایّام�الل،�ایّام�جنگ�تحمیلی�و�دفاع�مقّدس�است؛�این�را�باید�زنده�نگه�بداریم،�این�یک�
ثروت�است.

اشتباه�میکنند�کسانی�که�خیال�میکنند�یا�باید�اسم�جنگ�را�نیاورد،�یا�اگر�اسمش�را�
آورد،�بر�ضّدش�حرف�زد؛�جلسه�تشکیل�میدهند�برای�آثار�و�ادبّیات�جنگ،�آن�وقت�شعر�
ضّد�جنگ�در�آن�جلسه�میخوانند؛�اینها�خطا�و�اشتباه�میکنند.�اینها�مثل�کسانی�هستند�
که�کتابهای�خّطِی�نفیس�بازمانده�ی�یک�ملّت�را�-نُسخ�منحصر�به�فرد�را-�آتش�بزنند�و�
از�بین�ببرند؛�مثل�کسانی�هستند�که�نفت�یک�کشور�را�استخراج�کنند�و�بریزند�داخل�
دریا�و�از�بین�ببرند؛�ثروت�ملّی�را�-که�میتواند�تاریخ�را�بسازد،�آینده�را�بسازد�و�ذکر�آنها�
مثل�ذکر�»َو�َذکِّرُهم�بِایّاِم�الل«]8[�مایه�ی�ساختن�حال�و�آینده�ی�کشور�بشود-�دارند�
از�بین�میبرند.�فیلم�میسازند،�فیلم�ضّد�جنگ�میسازند؛�کتاب�مینویسند؛�باید�مراقب�
بود.�]اینها[�دو�مقوله�را�با�هم�اشتباه�میکنند؛�یک�مقوله�این�است�که�آیا�جنگ�فی�نفسه�
چیز�خوبی�است�یا�چیز�بدی�است؟�خب�معلوم�است�جنگ�چیز�خشنی�است؛�جنگ،�
کشتن�دارد،�نابود�شدن�دارد،�مجروح�شدن�دارد،�معلوم�است؛�این�یک�مقوله�است.�یک�
مقوله�ی�دیگر�این�است�که�یک�ملّتی�که�مورد�تهاجم�قرار�میگیرد�از�جهات�مختلف،�
اگر�چنانچه�قّوت�خود�را،�نیروی�خود�را�به�میدان�نیاورد�و�در�مقابل�دشمن�نَایستد،�چه�
اتّفاقی�خواهد�افتاد؟�این�مقوله�را�با�آن�مقوله�مخلوط�میکنند.�دفاع�مقّدس�یک�حرکت�
حیاتی�بود،�یک�نفس�کشیدن�بود�برای�این�ملّت؛�نفس�نمیکشیدیم،�میمردیم؛�این�را�

باید�زنده�نگه�داشت.

خب،�]پس[�خاطره�های�هشت�سال�دفاع�مقّدس،�شد�یک�ثروت�عظیم�و�ملّی.�این�قدر�
پُرمغز�و�گویا�است�که�هیچ�زبان�گویایی�هم�-نه� و� زیاد�و�متنّوع� این�خاطره�ها� هم�
حاال�زبان�بنده�که�زبان�قاصری�است-�قادر�نیست�که�همه�ی�آنها�را�بیان�کند.�دلیلش�
این�است:�قریب�سی�سال�از�پایان�جنگ�دارد�میگذرد،�امروز�]درباره�ی�جنگ[�کتاب�
از� و�خیلی� بودم� ناظر� بودم،� بنده�ی�حقیر�-که�خودم�هم�حاضر� ]وقتی[� مینویسند،�
قضایا�را�میدانستم-�آن�کتاب�را�میخوانم،�یک�عالَم�مطلب�از�آن�کتاب�گیر�من�می�آید؛�
این�مطلبی�که� را،�حرفها�را،�حکمتها�را�]میتوان�شناخت[.� اشخاص�را،�شخصّیت�ها�
ایشان�نقل�کردند�از�من،�حرف�من�نیست؛�حرف�یک�رزمنده�ی�همدانی)9(�است�که�اگر�
چنانچه�از�سیم�خاردار�میخواهی�رد�بشوی،�اّول�باید�از�سیم�خاردار�نْفست�عبور�کنی.
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)10(�وقتی�گرفتار�خودمان�هستیم،�نمیتوانیم�کاری�انجام�بدهیم؛�این�را�آنها�به�ما�یاد�
دادند؛�این�را�آن�جوان��20ساله�یا��٢5ساله�ی�رزمنده�به�ما�تعلیم�داد،�از�آنها�یاد�گرفتیم؛�

این�یک�ثروت�عظیم�است.

خب،�اگر�شما�بخواهید�از�ثروت�استفاده�کنید،�باید�فّناوری�اش�را�بلد�باشید؛�من�میگویم�
این�راهیان�نور�یک�فّناوری�است؛�این�یک�فّناوری�است�برای�استفاده�ی�از�این�ثروت�
عظیم.�این�معدن�طالی�عظیمی�که�در�اختیار�ما�است،�این�را�یا�میشود�بدون�فّناوری�
رها�کرد،�یا�میشود�مثل�خیلی�از�معادن�ما�-که�متأّسفانه�بدون�اینکه�ارزش�افزوده�ای�
برایش�به�وجود�بیاید،�همین�طوری�میدهند�به�دست�این�و�آن�میرود-�رد�کرد�که�برود،�
یا�میتوان�آن�را�با�فّناوری،�دارای�ارزش�افزوده�کرد؛�این�راهیان�نور�یک�فّناوری�است،�
یک�چنین�حرکت�عظیمی�است.�این�را�باید�خیلی�قدر�دانست؛�این�راهیان�نور�کار�بسیار�

بزرگ�و�مهّمی�است؛�سعی�کنید�این�کار�را�درست�انجام�بدهید.

بحمدالل�تا�حاال�خوب�انجام�گرفته،�اّما�این�کافی�نیست؛�همان�طور�که�عرض�کردم،�
ادامه�ی�راه�و�استمرار�حرکت�به�تنهایی�کافی�نیست.�استمرار�حرکت�بایستی�با�نوبه�نو�
شدن�پیشرفتهای�این�حرکت�باشد؛�بایستی�هربار�و�هرسال�از�سال�قبل�فواید�بیشتری�
عاید�بشود.�ما�امروز�در�مقابل�دشمنانی�قرار�داریم�که�از�پیشرفته�ترین�تجهیزاتشان�و�
از�پولهای�زیادشان�دارند�علیه�ما�استفاده�میکنند؛�ما�ممکن�است�آن�قدر�پول�نداشته�
باشیم،�یا�آن�تعداد�سالح�نداشته�باشیم�-خب�بله�آنها�سالح�اتمی�دارند،�ما�نداریم-�لکن�
ما�چیزی�داریم�که�آنها�ندارند؛�آن،�فرهنگ�ما�است؛�آن،�ایمان�ما�است؛�آن،�نیروی�
انسانی�کارآمد�و�زبده�ی�ما�است؛�ما�اینها�را�داریم؛�از�اینها�بایستی�استفاده�کرد.�چه�کسی�
استفاده�کند؟�همه�ی�ارکان�کشور�باید�استفاده�کنند.�وقتی�میگوییم�راهیان�نور�یک�
فّناوری�جدید�برای�استفاده�ی�از�معدن�تمام�نشدنی�سالهای�دفاع�مقّدس�است،�معنایش�
این�است�که�همه�ی�کشور�باید�از�این�استفاده�کند�و�قدر�آن�را�بداند؛�در�کتابهای�ما�
بیاید،�در�هنر�ما�بیاید،�در�دبیرستان�ما�و�دبستان�ما�بیاید،�در�دانشگاه�های�ما�راه�پیدا�
کند.�مسئولین�دانشگاه�ها�و�مسئولین�بخشهای�دولتی�اینجا�تشریف�دارند؛�خودشان�را�
به�این�کار�موّظف�بدانند.�ِصرف�اینکه�ما�حاال�یک�گوشه�ای�هم�]یک�مرکزی[�قرار�بدهیم�
که�هرکس�خواست�برود�-]مثاًل[�دانشجویی-�بیاید�آنجا�اسم�بنویسد�و�راه�بیفتد،�کار�
]فقط[�این�نیست؛�کار�بیشتری�الزم�است.�به�عنوان�یک�گنج�نگاه�کنید،�به�عنوان�یک�
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معدن�عظیم�پُرسود�و�پُرمنفعت�به�این�حادثه�نگاه�کنید؛�ببینید�در�قبالش�چه�کار�باید�
کرد.�باید�کار�کرد،�باید�فکر�کرد،�باید�برنامه�ریزی�کرد،�باید�نقشه�ریخت.

آن��کسانی�که�به�این�سفرهای�راهیان�نور�می�آیند�و�برمیگردند،�حتماً�باید�چیزی�به�
آنها�اضافه�شده�باشد؛�باید�بین�آنها�و�بین�حادثه�ی�مهّم�دفاع�مقّدس�یک�پیوند�و�ارتباط�
ناگسستنی�به��وجود�بیاید؛�معرفت�تازه�ای�پیدا�کنند.�اّطالع�تازه�ای�پیدا�کنند.�در�این�
زمینه�ها�ما�البّته�در�طول�این�سالها�به�نظر�من�کم�کار�بوده�ایم؛�ما�کم�کار�کرده�ایم.�حاال�
کتاب�زیاد�نوشته�شده،�چند�فیلم�ساخته�شده؛�اینها�خوب�است؛�کارهایی�که�انجام�
گرفته�خوب�و�با�ارزش�است؛�لکن�به�نظر�من�در�مقابل�آنچه�باید�انجام�بگیرد�کم�است.�
این�کتابهایی�هم�که�ما�نگاه�میکنیم�و�استفاده�میکنیم،�خب�خوب�است،�منتها�دایره�اش�
محدود�است.�دایره�ی�تأثیرگذاری�اینها�محدود�است؛�حاال�مثاًل�فرض�کنید�که�میگویند�
از�فالن�کتاب�پُر�فروش�و�پُرتیراژ،�پانصد��هزار،�ششصد�هزار�]نسخه[�چاپ�شده؛�خب�
حاال�ششصد�هزار�نسخه�ی�کتاب�در�یک�کشور�به�این�بزرگی،�اگر�فرض�کنیم�هر�یک�
نسخه�ی�کتاب�را�هم�ده�نفر�خوانده�باشند،�میشود�پنج�میلیون�نفر،�شش�میلیون�نفر؛�
از�جامعه�ی�هشتاد�میلیون�نفری�ما،�پنج�میلیون�]نفر[�یک�کتاب�را�بخوانند�و�به�معارف�
آن�آشنا�بشوند،�کافی�است؟�باید�ترویج�کرد؛�باید�هم�کتاب�را�ترویج�کرد،�هم�مفاهیم�
را�ترویج�کرد،�هم�آن�را�در�قالب�هنر�عرضه�کرد،�هم�بهترینهایش�را�در�کتابهای�درسی�
گنجاند،�هم�در�دانشگاه�ها�یک�بابی�برای�مسائل�مربوط�به�دفاع�مقّدس�باز�کرد.�نگذاریم�
این�قضّیه�به�آسانی�از�دست�برود.�هر�جانبازی�که�از�دفاع�مقّدس�باقی�مانده�است،�یک�
یادگاری�است؛�این�یادگاران�دفاع�مقّدس�را�گرامی�بداریم،�سرداران�دفاع�مقّدس�را�
گرامی�بداریم.�آنها�هم�قدر�خودشان�را�البّته�بدانند�و�خودشان�را�حفظ�کنند�و�آن�ارزشها�

را�در�خودشان�نگه�دارند.�این�راه�با�استقامت�تأمین�خواهد�شد�و�پیش�خواهد�آمد.

اگر�چنانچه�ما�در�زمینه�ی�دفاع�مقّدس��،�کار�فرهنگی�کردیم،�تولید�فرهنگی�کردیم،�
این�تولید،�کشور�را�غنی�خواهد�کرد،�نیروهای�انسانی�ما�را�غنی�و�قوی�خواهد�کرد�و�
در�مقابل�توطئه�های�دشمنان�قوی�میشوند.�ما�برای�اقتصاد�هم�نیرو�بخواهیم�باید�قوی�
باشد،�برای�فرهنگ�هم�نیرو�بخواهیم�باید�قوی�باشد،�برای�مسائل�مدیریّتی�کشور�هم�
نیروی�خوب�بخواهیم�باید�قوی�باشد؛�این�فرهنگ�است�که�انسانها�را�تقویت�میکند�و�
انسانهای�قوی�به��وجود�می�آورد.�سرچشمه�ی�قّوت�فرهنگی،�از�جمله�همین�سرچشمه�ی�
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فّیاض�نیروهای�دفاع�مقّدس�است.�اگر�توانستیم�از�این�استفاده�کنیم،�فرهنِگ�کشور�
قوی�خواهد�]شد[؛�این�تولید�فرهنگی�است.�در�فرهنگ�هم�-مثل�مسائل�اقتصادی-�اگر�
تولید�نکردیم،�به�واردات�احتیاج�پیدا�میکنیم.�مثل�مسائل�اقتصادی�است�که�شما�اگر�
چنانچه�تولید�داخلی�نداشته�باشید،�واردات�می�آید�جای�تولید�داخلی�را�میگیرد.�وقتی�
واردات�آمد�جایگزین�شد،�نتیجه�این�میشود�که�بعد�تولید�داخلی�هم�دیگر�نمیتواند�کمر�
راست�کند؛�یکی�از�مشکالت�امروز�ما�همین�است:�واردات�فراوان�-شاید�تا�حدود�زیادی�
بی�حساب�وکتاب-�در�بخشهای�مختلف،�در�مقابلش�تولید�ناقص؛�فرهنگ�هم�همین�جور�
است.�اگر�شما�تولید�فرهنگی�نکردید،�واردات�فرهنگی�-چه�به�صورت�رسمی،�چه�به�
صورت�قاچاق-�وارد�کشور�میشوند.�االن�واردات�فرهنگی�زیاد�است؛�بنده�در�این�زمینه�
اّطالعات�فراوانی�دارم�و�به�مسئولین�هم�گاهی�هشدار�میدهیم؛�ان�شاءالل�توّجه�کنند،�

بعضی�ها�هم�توّجه�میکنند.

]دشمنان[�دارند�فکر�میکنند؛�در�همین�مجموعه�هایی�که�خودشان�به�آن�میگویند�اتاق�
فکر،�نشسته�اند�دارند�فکر�میکنند�که�چطور�میتوانند�در�فرهنگ�ملّت�ایران�نفوذ�کنند،�
چطور�میتوانند�جوانها�را�عوض�کنند.�آرزوی�آنها�این�است�و�دلشان�میخواهد�که�شما�
جوانهایی�که�امروز�به�عشق�امام�و�به�عشق�انقالب�و�به�عشق�ارزشهای�واالی�دینی�و�
اسالمی�و�انقالبی�نفس�میکشید،�از�همه�ی�این�ارزشها�تهی�بشوید،�خالی�بشوید،�تبدیل�
بشوید�به�یک�عنصر�وابسته�ی�به�فرهنگ�غربی�و�تفّکر�غربی،�یک�عنصر�بی�خاصّیِت�
بی�فایده�برای�کشور�و�برای�خود�و�برای�آینده�اش؛�آرزوی�آنها�]این�است[.�دارند�برای�این�
نقشه�میکشند،�دارند�برای�این،�کار�میکنند،�فّعالّیت�میکنند.�این�غیر�از�کارهای�امنّیتی�
است،�غیر�از�توطئه��های�امنّیتی�است،�غیر�از�تهدید�به�حرکت�نظامی�است؛�این�به�نظر�
من�از�آنها�خطرناک�تر�است.�حرکت�نظامی�اگر�چنانچه�از�سوی�دشمن�انجام�بگیرد،�
ملّت�را�پُرانگیزه�تر�میکند،�ُمشت�ملّت�را�در�مقابل�آنها�محکم�تر�میکند؛�حرکت�نظامی�
این�است؛�اّما�حمله�ی�فرهنگی�بعکس�است؛�اگر�دشمن�بتواند�حمله�ی�فرهنگی�را�انجام�
بدهد،�]انسان�را[�بی�حال�میکند،�از�تصمیم�می�اندازد،�اراده�ها�را�تضعیف�میکند،�جوانهای�
کشور�را�از�کشور�میگیرد؛�نیروهای�به�دردبخور�را�بی�خاصّیت�میکند؛�حمله�ی�فرهنگی�
این�است.�راه�مقابله�این�است�که�تولید�فرهنگی�کنید.�یکی�از�تولیدهای�فرهنگی،�همین�
چیزی�است�که�مربوط�به�شما�است�و�مربوط�به�راهیان�نور�است�که�انصافاً�یک�ابداع�بود،�
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یک�سّنت�حسنه�بود�که�برادران�عزیز�ما�در�سپاه�و�در�بخشهای�گوناگون،�پایه�گذاری�
کردند�و�این�کار�را�راه�انداختند؛�بسیار�خوب�است.�به�هرحال�امیدواریم�که�این�کار�با�

بهترین�وجهی�انجام�بگیرد.

را�هدایت� افراد� و� این�مجموعه�ها� این�گزارشگرانی�که�میروند�در� توّجه�کنید،� ضمناً�
اینها�بایستی�بدانند�که�چه�چیزهایی�را�در�این�گزارشگری�باید�گفت.�این� میکنند،�
گزارشگری�با�-به�قول�متعارف-�گزارشگری�برای�گردشگران�یا�توریست�های�خارجی�
که�می�آیند�مثاًل�فالن�بنا�را�تماشا�میکنند�فرق�دارد؛�این�یک�چیز�دیگر�است،�این�را�با�
آن�نباید�اشتباه�کرد؛�آنجا�یک�جور�گزارش�مطلوب�است،�اینجا�یک�جور�گزارش.�اینجا�
محتوای�گزارش�بایستی�پُر�از�تبیین،�پُر�از�معرفت،�پُر�از�بیان�حقایق،�پُر�از�نقاط�برجسته�
و�مثبت�دوران�دفاع�مقّدس�و�ارزشهای�دفاع�مقّدس�باشد؛�این�جوری�باید�باشد.�البّته�
من�نمیگویم�اغراق�کنید.�من�از�اغراق�و�مبالغه�و�مانند�اینها�هیچ�طرف�داری��نمیکنم؛�
بعکس،�ما�در�این�حمالت�دوران�هشت�ساله،�حمالت�موّفقی�داشتیم،�حمالت�ناموّفقی�
داشتیم.�فرض�کنید�در�حمله�ی�رمضان�-ِمن�باِب�مثال-�یا�کربالی�چهار،�حمله�ی�ناموّفق�
]داشتیم[؛�حمالت�موّفق�هم�داشتیم،�فرض�کنید�که�در�والفجر�هشت،�جوانهای�ما�
رفتند�آن�طرف�اروندرود؛�اّما�همان�حمالت�موّفق�]هم[�حمالتی�بود�که�با�صدها�مشکل�
همراه�بود.�انسانها�همه�یک�جور�نیستند،�دشواری�های�فراوان�بود؛�بعضی�ها�از�بین�راه�
برمیگشتند،�بعضی�ها�پشیمان�میشدند،�بعضی�ها�جلو�نمیرفتند،�بعضی�ها�بیش�از�آنچه�
به�فکر�انجام�وظیفه�باشند،�به�فکر�این�بودند�که�درباره�ی�ما�چه�میگویند،�این�جوری�هم�
داشتیم؛�اینها�را�هم�بگوییم،�اشکالی�ندارد.�در�بین�]بیان[�همه�ی�این�مجموعه�است�که�
آن�تأللؤهای�فوق�العاده�خودش:�آن�انسانهای�ناب،�آن�شهدای�عزیز،�عالی�قدر،�خودشان�
را،�ارزششان�را،�واالیی�شان�را�نشان�میدهند.�بنابراین�هیچ�لزومی�ندارد�مبالغه�کنیم،�
اغراق�کنیم�یا�جوری�حرف�بزنیم�که�گویی�آنها�یک�انسانهای�دیگری�بودند؛�نخیر،�از�
همین�جنس�ماها�بودند،�منتها�بهتر�از�ما�راه�را�شناختند،�بهتر�از�ما�زندگی�را�فهمیدند،�
اقبال�بیشتری�داشتند،�توّسل�بیشتری�داشتند،�خدای�متعال�هم�به�آنها�توّجه�بیشتری�

کرد�و�آنها�را�از�سرچشمه�ی�لطف�و�فضل�خودش�سیراب�کرد.

هرکدام�از�این�پنج�استان�خوزستان�و�ایالم�و�کرمانشاه�و�کردستان�و�آذربایجان�غربی�
-این�نوار�مرزی�غرب�کشور-�یک�مسئله�ای�دارد،�یک�ارزشی�دارد،�یک�جایگاهی�دارد؛�
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مردم�آنجا�مورد�توّجه�قرار�بگیرند�،�مورد�محّبت�قرار�بگیرند؛�همه�ی�اینها�پشتیبانی�
کردند.�در�همه�ی�این�بخشها�که�شما�مالحظه�میکنید،�اگر�پشتیبانی�های�مردم�نبود،�
کار�پیش�نمیرفت؛�پشتیبانی�مردم�بود�که�رزمندگان�توانستند�کار�انجام�بدهند.�البّته�
بنده�در�همان�مختصر��برهه�ای�که�در�آن�عرصه�ها�حضور�پیدا�کردم،�خودم�به�چشم�
خودم�دیدم��کمکهای�مردم�را،�حمایتهای�مردم�را،�توّجهات�خاّص�مردم�به�رزمندگان�را،�
که�رزمندگان�را�وادار�میکرد�که�بتوانند�کارهای�بزرگ�را�انجام�بدهند�و�این�حرکات�را�
انجام�دادند.�امیدواریم�ان�شاءالل�خداوند�متعال�شماها�را�موّفق�بدارد،�مؤیّد�بدارد�و�این�
کار�را�ان�شاءالل�بابرکت�قرار�بدهد�که�برکات�این�کار�ان�شاءالل�شامل�حال�کشور�برای�

امروز�کشور�و�آینده�ی�کشور�بشود.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�وبرکاته
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با�حضور�در� انقالب�اسالمی�روز�یکشنبه��6/1/1396 حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�
منزل�شهید�غالمرضا�صمدیان�)از�شهدای�دوران�دفاع�مقدس(�در�مشهد،�از�نزدیک�با�

خانواده�ی�این�شهید�عزیز�دیدار�و�گفت�وگو�نمودند.�

...�ان�شاءالل�جوانان�ما�قدر�بدانند،�کار�کنند�و�خودشان�را�بسازند.�این�کشور�به�جوانهای�
انقالبی�و�حزب�اللّهی�و�مؤمن�احتیاج�دارد.�آن�کسانی�که�در�تبلیغاتشان،�در�حرفهایشان�
حزب�اللّهی�را�می�کوبند،�بسیجی�را�می�کوبند،�جوانهای�مؤمن�را�می�کوبند،�نمی�فهمند�

چه�کار�دارند�میکنند؛�در�واقع�دارند�به�کشور�و�آینده�ی�کشور�لطمه�میزنند.

هر�چه�که�معلوماتتان�بیشتر�باشد،�در�محیط�دینی�و�انقالبی�میتوانید�مفیدتر�باشید...�
راه� بدانید�که...� از�دست�ندهید.� را� انقالبی� و� ببرید�و�خط�بسیجی� را�پیش� درستان�
لغزنده�ای�است.�یعنی�یک�رفیق�بد،�یک�مشاور�بد،�یک�استاد�بد،�یک�حادثه�ی�نامناسب�
گاهی�پای�انسان�را�میلغزاند،�انسان�باید�حواسش�جمع�باشد،�این�حواس�جمعی�در�
تعبیرات�قرآنی�اسمش�چی�است؟�تقوا...�اینها�را�اگر�مراقبت�کنید�ان�شاءالل�آینده�ی�
شما�از�گذشته�تان�خیلی�بهتر�خواهد�شد�و�ان�شاءالل�برای�کشورتان،�برای�اسالم،�برای�

انقالب،�برای�نظام�مفید�خواهید�بود�در�آینده،�به�حول�و�قّوه�ی�الهی.

1396/01/06

گزیده ای از بیانات در دیدار خانواده شهید صمدیان
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به�مناسبت�سوم�خرداد�سالروز�آزادسازی�خرمشهر

بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم

الحمدلل�رّب�العالمین،�و�الّصالة�و�الّسالم�علی�سّیدنا�و�نبّینا�ابی�القاسم�المصطفی�محّمد،�
و�علی�آله�االطیبین�االطهرین�المنتجبین،�سّیما�بقّیةالل�فی�االرضین.

خیلی�جلسه�ی�شیرین�و�شیوا�و�پُرمغز�و�پُرفایده�ای�است�این�جلسه؛�منظورم�شخص�
این�جلسه�نیست،�]بلکه[�جریان�این�جلسات�است�که�شماها�هّمت�گماشتید�و�جلسات�
شب�خاطره�را�به�عنوان�یک�حرکت�ماندگار�به�وجود�آوردید�و�خب�بحمدالل�امروز�این�
حقیر�هم�توفیق�پیدا�کردم�که�بنشینم�و�بشنوم�و�استفاده�کنم.�بسیار�خوب�بود،�خیلی�
استفاده�کردیم،�بهره�بردیم؛�البّته�خاطرات�امثال�حقیر،�خاطرات�مهّمی�نیست،�چون�
همان�طور�که�ایشان�)1(گفتند�که�وقتی�خّرمشهر�فتح�شد�ایشان�در�کرمانشاه�خبرش�
را�شنفتند،)2(�ما�هم�در�تهران�خبرش�را�شنفتیم.�البّته�بد�نیست�این�را�عرض�بکنم�
که�-حاال�یادم�نیست�که�خبر�از�رادیو�اعالم�شده�بود�یا�نه،�شهید�صّیاد�تماس�گرفت�با�
من�در�دفتر�ریاست�جمهوری�و�گفت�و�بعضی�از�تفصیالت�را�هم�گفت؛�از�جمله�گفت�
»االن�که�من�دارم�با�شما�حرف�میزنم،�عراقی�ها�صف�کشیده�اند�برای�اینکه�اسیر�بشوند«،�
خیلی�تعبیر�جالبی�بود�-�من�سوار�شدم،�بالفاصله�همان�بعدازظهر،�رفتم�خدمت�امام�که�

1396/03/03

بیانات در مراسم شب خاطره دفاع مقدس
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البّته�دیگر�مردم�در�خیابانها�پُر�بودند�و�اظهار�محّبت�میکردند�و�اظهار�شادی�میکردند؛�
رفتم�همین�تعبیر�را�به�امام�گفتم.�گفتم�آقای�صّیاد�میگوید�که�عراقی�ها�صف�کشیده�اند�
که�بیایند�اسیر�بشوند؛�یک�صف�طوالنی،�ده�پانزده�هزار�نفر!�خاطرات�ما�خاطرات�مهّمی�
و� بودند� در�جنگ� مّدتهای�طوالنی� که� خواهرانی� و� برادران� خاطرات� ]بلکه[� نیست،�

حوادث�را�دیدند،�آنها�مهم�است.

به�اعتقاد�بنده،�این�جنگ�-این�دفاع�مقّدس-�در�کنار�خساراتی�که�برای�ما�داشت،�
فوائد�و�منافع�بزرگی�هم�داشت؛�این�منافع،�بمراتب�بزرگ�تر�و�بیشتر�از�آن�خسارات�
است.�خسارتهای�ما�در�آنجا�عبارت�بود�از�خسارتهای�انسانی�و�ماّدی،�یعنی�جوانهایی�را�
از�دست�دادیم،�خانواده�هایی�عزیزانشان�را�از�دست�دادند،�همه�مان�برای�جوانها�داغدار�
شدیم�و�خسارات�ماّدی�پیش�آمد،�کشور�از�لحاظ�ظواهر�سازندگی�یک�مقداری�در�
یک�برهه�ای�عقب�افتادگی�پیدا�کرد؛�اینها�خسارات�جنگ�بود.�همه�ی�جنگها�اینجور�
خساراتی�دارد.�لکن�منافع�جنگ،�منافع�بلند�مّدت�بود؛�منافع�ماندگار�بود.�البّته�منافع�

کوتاه�مّدت�و�منافع�نزدیک�هم�داشت.

تقویت� و� دفاع�هشت�ساله،�حفظ� و� ساله� این�جنگ�هشت� فوائد� بزرگ�ترین� از� یکی�
روحیه�ی�انقالب�و�حرکت،�در�نسل�جوان�ما�و�در�جامعه�ی�ما�بود.�اگرچنانچه�این�حرکت�
جهادی�و�فداکارانه�به�وجود�نمی�آمد،�روحیه�ی�انقالبی�در�آن�اوایل�که�هنوز�عمق�زیادی�
هم�پیدا�نکرده�بود،�در�معرض�تطاول)3(�قرار�میگرفت.�بله،�امام�بزرگوار�حضور�داشت�و�
شخصّیت�ایشان�یک�شخصّیتی�بود�که�خیلی�از�چیزها�را�تضمین�میکرد؛�لکن�خطرات،�
خطرات�سنگینی�بود؛�روحیه�ی�انقالبی�قطعاً�در�معرض�تهدید�قرار�میگرفت.�انقالب�با�

حضور�در�صحنه�ی�دفاع�مقّدس،�ماندگار�شد.

یک�فایده�ی�دیگر�این�بود�که�ما�این�فکر�و�اندیشه�ی�دفاِع�از�هویّت�ملّی�و�هویّت�دینی�و�
انقالبی�را�-�که�بارها�گفته�ایم�و�شنیده�ایم�و�نقل�کرده�ایم�که�خدای�متعال�کمک�میکند�و�
ـ�یک�بار� انسانها�را�در�]برابر[�عوائق)4(�و�موانعی�که�در�راه�حق�وجود�دارد،�پیروز�میکندـ�
دیگر�خودمان�تجربه�کردیم؛�این�خیلی�مهم�است.�یک�جامعه�ای�که�در�جهت�پیشرفت�
به�سمت�اهداف�واال�دارد�حرکت�میکند،�به�طور�طبیعی�مواجه�میشود�با�موانع�بسیاری؛�
بخصوص�در�دنیای�ماّدی�امروز؛�و�اگر�آن�آرمانها،�آرمانهای�معنوی�و�ضّد�قدرت�طلبی�
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و�ضّد�دنیا�طلبی�و�مانند�اینها�باشد،�بدیهی�است�که�موانعی�به�وجود�می�آید.�اینکه�یک�
ملّتی�احساس�بکند�که�میتواند�بر�موانع�پیروز�بشود،�خیلی�چیز�مهّمی�است.�بله،�در�
�َفُهَو�َحسُبه«)5(�و�مانند�اینها�را� روایات�و�آیات،�توّکل�به�خدا�و�»َو�َمن�یََتَوکَّل�َعلَی�اللِّ
�َفُهَو� میخوانیم�و�میگوییم�و�عقیده�هم�داریم،�لکن�اینکه�در�عمل»َو�َمن�یََتَوکَّل�َعلَی�اللِّ
َحسُبه«�را�آدم�ببیند،�خیلی�فرق�میکند.�حضرت�ابراهیِم�با�آن�عظمت،�به�خدای�متعال�
عرض�میکند�که�میخواهم�زنده�شدن�مرده�ها�را�ببینم.�خداوند�میفرماید:�اَ�َولَم�تُؤِمن؛�
�َقلبی.)6(  مگر�قبول�نداری؟�جواب�میدهد:�قاَل�بَلٰی؛��چرا،�قبول�دارم؛��َو�لِٰکن�لَِیطَمِئنَّ
این�آرامش�دل،�این�پذیرِش�از�اعماق�باور�و�جان�انسان�نسبت�به�یک�حقیقت،�خیلی�
چیز�مهّمی�است؛�این�را�جنگ�-�دفاع�هشت�ساله�-�به�ما�نشان�داد.�ما�االن�میتوانیم�
با�همه�ی�توان�اّدعا�بکنیم�که�جمهوری�اسالمی�با�همه�ی�چالشهایی�که�در�مقابل�او�به�
وجود�میآورند،�میتواند�پنجه�بیندازد�و�بر�همه�ی�آنها�میتواند�غالب�بشود؛�چون�این�را�
تجربه�کرده�ایم.�َو�ال�تَِهُنوا�َو�ال�تَحَزنُوا�َو�اَنُتُم�االَعلَوَن�اِن�ُکنُتم�ُمؤِمنین؛)7(�اگر�ایمان�در�
دل�و�در�عمل�وجود�داشته�باشد،�کوه�ها�در�مقابل�یک�جامعه،�یک�مجموعه،�یک�انسان�
قوی،�هموار�خواهد�شد�و�قدرت�مقاومت�نخواهد�داشت.�یکی�از�فواید�جنگ�برای�ما�این�

بود.�خب،�اینها�حقایقی�است.

البّته�فواید�جنگ�بیش�از�اینها�است؛�حاال�اینها�حرفهای�تحلیلی�و�مانند�اینها�است�که�
نمیخواهیم�وقت�را�به�این�چیزها�بگذرانیم.�این�حادثه�ی�پُربرکت،�این�حادثه�ی�عظیم�و�
در�شکل�معمولی�ما�آدم�های�ساده�و�سطحی�نگر،�واقعاً�باورنکردنی،�در�کشور�ما�اتّفاق�
افتاد؛�یعنی�ما�اّوِل�جنگ�هیچ�چیز�نداشتیم؛�من�به�شما�عرض�بکنم،�ما�هیچ�چیز�
نداشتیم؛�دست�خالی؛�سالحمان،�هم�کم�بود،�هم�ناقص�بود،�هم�خارج�از�دسترس�بود؛�
برخی�از�اقالم�موجود�را�]هم[�که�در�انبارهای�ما�وجود�داشت،�تا�مّدتها�بعد�از�شروع�
اینجا�در�ستاد�کل،�در�دفتر�مشاورت� بنده� بودند.� نیاورده� استفاده� به�معرض� جنگ�
بودم�و�در�معرض�رفت�و�آمد�نظامی�ها�قرار�داشتم؛�خب�جوانهای�متعّهد�و�مؤمنی�در�
ارتش�بودند�و�می�آمدند�به�ما�گزارش�میدادند؛�بنده�هم�به�عنوان�نماینده�ی�امام�دنبال�
میکردم.�آمدند�گفتند�که�ما�یک�توپهایی�داریم�به�نام�توپ��203که�سنگین�ترین�توّپ�
ما�است�و�این�]به�میدان[�نیامده،�اصاًل�مطرح�نشده.�حاال�ما�در�یک�چنین�جنگی�با�
این�همه�ابزارهایی�که�دشمن�دارد،�یک�وسیله�ای�را�داریم�که�میتوانیم�استفاده�کنیم�و�
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نکردیم.�من�در�جلسه�ی�خودمان،�جلسه�ای�که�با�همین�آقایان�-�بنی�صدر�و�دیگران�-�
داشتیم،�مطرح�کردم؛�بنی�صدر�که�اصاًل�خبر�هم�نداشت،�بعضی�های�دیگر�هم�دلشان�
نمیخواست�این�چیزها�مطرح�بشود؛�بعد�یکی�از�فرماندهان�شهید�که�در�جلسه�بود�-�خدا�
رحمت�کند�ــ�گفت:�بله،�ما�این�را�داریم،�این�چیز�بسیار�مهّمی�است.�گفتیم�خب�چرا�
استفاده�نمیکنید؟�یعنی�چیزهایی�وجود�داشت�که�بود�و�استفاده�نمیکردیم.�در�اهواز�
یک�ارتشِی�جوانی�آمد�به�ما�اّطالع�داد�که�در�پادگان�لشکر�92،�ما�از�این�نفربرهای�
جدید�-�به�اصطالح�»بی�ام�پی�تو«�که�بعد�در�اختیار�قرار�گرفت�-�داریم.�ما�مکّرر�میگفتیم�
که�مثاًل�فالن�وسیله�نیاز�است؛�میگفتند�نداریم.�ما�یک�روز�صبح�بلند�شدیم�و�با�همان�
شخص�-�همان�برادر�ارتشی�ــ�چون�از�دِر�معمولی�پادگان�نمیشد�داخل�رفت،�از�یک�
راه�دیگری�و�از�یک�محّل�دیگری�وارد�پادگان�شدیم�و�رفتیم�وسط�پادگان؛�بنده�دیدم�
بله!�شاید�تعداد�مثاًل�نه�تا،�ده�تا�از�این�»بی�ام�پی«ها�آکبند�-�یعنی�هنوز�در�آن�تخته�های�
بسته�شده�-�آنجا�بود؛�که�اینها�البّته�یک�مقداری�هوا�و�باد�و�باران�خورده�بود؛�زیر�آسمان�
]بود[!�اّول�جنگ�ما�این�جوری�بودیم.�ابزارهای�جنگی�نداشتیم،�نیروی�مرتّب�و�منّظم�
آماده�به�کار�و�پای�کار�نداشتیم�یا�خیلی�کم�داشتیم؛�یک�مقدار�چیزهایی�هم�داشتیم�
ازاینقبیل�که�از�اینها�استفاده�نمیشد؛�بهخاطر�اینکه�در�رأس�کار�کسی�یا�کسانی�بودند�
که�دلسوزی�نداشتند؛�با�این�وضعّیت�ما�جلو�رفتیم.�این�مطالبی�که�گفتم،�مربوط�به�

نیمه�ی�دّوم�سال��59است؛�یعنی�شش�ماه�اّوِل�شروع�جنگ.

خب�از�شش�ماه�اّوِل�شروع�جنگ،�یعنی�نیمه�ی�دّوم�سال��59تا�شش�ماه�اّول�سال�
�6١چقدر�فاصله��است؟�در�این�فاصله،�حرکت�ملّت�ایران�و�نیروهای�مسلّح�ما�آنچنان�
شد�که�دو�عملّیات�بزرگ�و�مهم�در�همان�دو�سه�ماه�اّول�سال��6١به�وجود�آمد؛�یعنی�
فتحالمبین�در�اّول�]سال[�در�فروردین،�و�بیتالمقّدس�و�فتح�خّرمشهر�در�اردیبهشت�و�
اّول�خرداد؛�یعنی�این�جور�پیش�رفت،�این�جور�حرکت�سریع�بود!�یعنی�ما�همان�ماهی�
که�از�ده�کیلومتری�اهواز�را�با�خمپاره�میزدند�-�یعنی�از�ُدبّحردان�که�تا�اهواز�به�نظرم�
حدود�ده�کیلومتر�است،�اهواز�زیر�آتش�خمپاره�بود�-�از�آن�وضعّیت�رسیدیم�به�این�
وضعّیت�که�چند�هزار�اسیر�در�فتحالمبین�و�چند�هزار�اسیر�در�بیت�المقّدس�]گرفتیم[�
و�گرفتن�سرزمینهای�بسیار�و�گرفتن�خّرمشهر�و�استحکام�نیروها�و�مسائل�دیگر�]اتّفاق�
افتاد[.�تا�آخر�جنگ�همین�حالت�ادامه�داشته؛�یعنی�روزبهروز�ما�توانستیم�به�هویّت�
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خودمان،�به�قدرت�خودمان�آشنا�بشویم،�معرفت�پیدا�کنیم�و�پیش�برویم�و�خودمان�را�
بشناسیم؛�و�این�اتّفاق�افتاد.

هشت�سال�همه�ی�دنیا�مّتفق�شدند�علیه�ما�و�با�ما�جنگیدند؛�این�یک�واقعّیتی�است،�
همه�ی�دنیا!�یعنی�آمریکا�علیه�ما�بود�در�عمل،�ناتو�علیه�ما�بود�در�عمل،�شوروِی�آن�روز�
علیه�ما�بود�در�عمل،�مرتجعین�منطقه�-�همین�سعودی�و�کویت�و�بقّیه�-�همه�علیه�
ما�بودند�در�عمل!�یعنی�همه�ی�آنها�علیه�ما�]در�جنگ[�شرکت�داشتند؛�ما�هم�یک�
نهال�تازهروییده�با�تجربه�های�کم،�توانستیم�بر�همهی�اینها�فائق�بیاییم؛�این�تجربه�ی�
�َقلبی�«�کافی�نیست؟�این�مثل�همان�زنده�شدن�مرغهایی� ما�است؛�این�برای�»لَِیطَمِئنَّ
است�که�جناب�ابراهیم�)علیه�الّسالم(�از�خدای�متعال�خواست،�خدا�گفت�این�جوری�
عمل�بکن�برای�اینکه�قلبت�آرامش�پیدا�کند.�این�آرامش�قلبی�را�ما�باید�داشته�باشیم؛�
هر�کسی�ندارد،�معیوب�است؛�یعنی�تعبیر�بهترش�این�است�که�بگوییم�معیوب�است،�
اگر�خوشبینانه�نگاه�کنیم�باید�بگوییم�معیوب�است؛�]اگر�هم[�بدبینانه�نگاه�کنیم،�خب�

جور�دیگری�باید�قضاوت�کنیم.

ما�بر�همه�ی�سختی�ها�و�بر�همه�ی�چالشها�میتوانیم�مؤمنانه�فائق�بیاییم؛�این�نتیجه�ی�
نگهداشت�و�پاسداشت�خاطره�ها�است.�من�میخواهم�اهّمّیت�کار�را�توّجه�بکنید؛�خاطره�ی�
این�هشت�سال�دفاع�مقّدس�را�نگذارید�فراموش�بشود.�همین�جزئّیات،�همین�چیزهایی�
که�دوستان�گفتند،�همه�ی�اینها�مهّم�است.�این�کتابهایی�که�نوشته�میشود�مهم�است،�
اینها�ارزشمند�است؛�صرفاً�یک�کار�هنری�نیست.�البّته�خوشبختانه�کار�هنری�خوبی�
هم�دارد�انجام�میگیرد؛�هم�در�نگارش�و�ادبّیات،�هم�در�سینما�و�این�طور�کارها؛�کارهای�
خوبی�خوشبختانه�دارد�انجام�میگیرد.�البّته�در�بعضی�جلوتریم،�در�بعضی�عقبتریم؛�باید�
جلو�برویم.�از�لحاظ�هنری�و�از�لحاظ�جنبههای�ادبی،�کارهای�باارزشی�است؛�اّما�مسئلهی�
اینها�باالتر�از�این�کار�هنری�است.�این�فیلمی�که�این�آقا�میسازد،�این�کتابی�که�آن�
آقا�مینویسد،�در�واقع�یک�تزریق�سیمان�به�این�پایه��هایی�است�که�میخواهیم�اینها�را�
مستحکم�کنیم،�میخواهیم�اینها�را�ماندگارتر�کنیم؛�تقویت�پایههای�انقالب�است،�تقویت�

پایه��های�پیشرفت�کشور�است،�تقویت�هویّت�ملّی�است؛�خیلی�باارزش�است.

و�من�عرض�بکنم�حقیقتاً�این�خاطرات،�یک�ثروت�ملّی�است؛�این�خاطرات،�ثروت�ملّی�
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است؛�متعلّق�به�آن�شخص�خاطرهگو�و�راوی�هم�نیست،�مال�همه�است؛�باید�بگویند،�
باید�بنویسند.�البّته�معلوم�است�-�بارها�هم�گفته�ایم،�ظاهراً�هم�همینجور�است�-�از�مبالغه�
و�اغراق�و�مانند�اینها�باید�بکلّی�صرفِ�نظر�کرد؛�متِن�واقع�-�همان�که�اتّفاق�افتاده�-�
این��قدر�فاخر�و�این��قدر�زیبا�و�این��قدر�معجزنشان�است�که�احتیاج�به�هیچ�اغراقی�ندارد؛�
آن�اتّفاقی�که�افتاده،�اینجوری�است.�همان�که�اتّفاق�افتاده،�همان�را�باید�بگویند،�باید�

زنده�کنند،�باید�شیوههای�هنری�را�استخدام�کنند�برای�بهتر�بیان�کردن�آن.

و�اینها�حسنه�است،�اینها�صدقه�است.�این�کسانی�که�این�کارها�را�میکنند،�این�برادرهایی�
که�اینجا�حضور�دارند،�چه�آنهایی�که�در�کار�نگارش�و�ادبّیات�و�مانند�اینها�هستند،�چه�
آنهایی�که�در�کار�فیلم�و�سینما�و�مانند�اینها�هستند،�بدانند�این�کاری�که�انجام�میدهند�
یک�حسنه�است،�یک�انفاق�بزرگ�معنوی�است؛�رزق�این�ملّت�را،�این�جمعّیت�را،�این�
کشور�را،�شما�دارید�به�آنها�میرسانید؛�واسطهی�]رساندن[�رزق�الهی�و�رزق�معنوی�به�
آنها�هستید.�این�را�قدر�بدانید،�این�خیلی�خوب�است.�راهیان�نور�از�جملهی�همین�کارها�
است؛�راهیان�نور�از�جملهی�همین�صدقات�و�حسنات�است.�نوشتن�خاطرهها�همینجور،�

گفتن�خاطرهها�همینجور،�این�جلسه�همینجور.

برای� دارد� وجود� انگیزه� من!� عزیزان� بشود.� معجزنشان�ضعیف� این�حادثهی� نگذارید�
ضعیف�کردن�این�حقیقت،�در�واقعّیت�زندگی�ما�و�در�واقعّیت�ذهن�ما.�کسانی�انگیزه�
ابالغ� آنها� به� برای�کشورهای�اسالمی�و� برنامه��ریزی�میکنند� دارند؛�همان�کسانی�که�
میکنند�و�آنها�هم�قبول�میکنند�که�مسئلهی�جهاد�را�یا�مسئلهی�شهادت�را�از�مجموعهی�
معارف�دینی�کتابهای�مدرسهای�و�دانشگاهی�و�بقّیهی�کتابها�خارج�کنند�و�حذف�کنند�
-�این�ابالغ�شده�به�بعضی�از�کشورها؛�گفته�اند�مسئلهی�جهاد�و�مسئلهی�شهادت�و�
مانند�اینها�را�حذف�کنید�و�آنها�هم�قبول�کردند�و�حذف�کردند؛�این�انگیزهها�اینجوری�
است�-�همان�انگیزهها�در�داخل�استمرار�پیدا�میکند،�ادامه�پیدا�میکند�و�به�شکل�برخی�
از�خرده��سیاست�های�فرهنگی،�اینجاوآنجا�دیده�میشود؛�غفلت�نباید�کرد.�جنگ�را،�دفاع�
مقّدس�را،�شهادت�را،�جهاد�را،�زنده�نگه�داریم؛�این�خاطرهها�را�قدر�بدانیم؛�اینها�بسیار�

باارزش�است.

البّته�ما�در�این�زمینه�هنوز�خیلی�حرف�برای�گفتن�داریم�-�»ما«�یعنی�شماها�و�آنهایی�
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که�در�جنگ�بودند�-�و�اینها�میتواند�نسل�امروز�را�به��معنای�واقعی�کلمه�مّتصل�کند�
و�ملحق�کند�به�همان�نسلی�که�آن�اوج�دفاع�مقّدس�را�آفرید�و�این�اوج�تاریخی�ما�را�
خلق�کرد.�مکّرر،�خیلی�زیاد،�افرادی�می�آیند،�نامه�مینویسند�به�ما،�اصرار،�التماس،�گریه،�
برای�اینکه�اجازه�داده�بشود�بروند�دفاع�از�حرم�و�جزو�مدافعین�حرم�]بشوند[؛�یعنی�
همان�چیزهایی�که�ما�در�آن�روزهای�دهه�ی��60میدیدیم�-که�جوانها،�بّچه�های�کوچک،�
آنهایی�که�نمیشد�بروند�به�یک�جهتی�و�به�یک�دلیلی،�می�آمدند�التماس�میکردند�برای�
لِحین؛)8(�این� اینکه�بروند-�حاال�هم�همان�وضعّیت�در�خیلی�از�اینها�هست؛�اَلِحقنی�بِالّصٰ
الحاق�به�صالحین�است.�این�بر�اثر�همین�تالش�و�زحماتی�است�که�شما�ها�دارید�انجام�
میدهید.�ان�شاء�الل�خداوند�برکت�بدهد�به�این�تالش�شما،�به�این�کار�شما�و�روزبه�روز�

تأثیرات�آن�را�ان�شاء�الل�افزایش�بدهد.

من�از�حوزه�ی�هنری�و�از�برادر�عزیزمان�آقای�سرهنگی�و�دیگر�برادران�دست�اندرکار�
واقعاً�تشّکر�میکنم؛�کارشان�خیلی�کار�باارزشی�است.�دنبال�کنند؛�هم�این��کار�را�یعنی�
شب�خاطره�را،�و�هم�تنظیم�این�خاطرات�و�یادداشت�ها�را؛�چقدر�باارزش�است.�و�همه��
از� از�شخصّیت�های�جنگ�را�می�شناختیم،� جا�]هم[�هستند؛�ما�یک�تعداد�معدودی�
اینها�خاطراتی�شنفته�بودیم،�بعد�یواش�یواش�اینها�رفتند�در�آذربایجان،�در�همدان،�در�
لرستان،�در�خراسان،�در�اصفهان،�اینجاوآنجا�رزمندگان�را�پیدا�کردند،�خاطرات�اینها�را�به�
رشته�ی�تحریر�کشیدند،�]خاطرات[�زنده�شد؛�دیدیم�چه�دنیایی�است،�چه�دریایی�است�
از�حرف،�از�منطق،�از�روحّیه�و�روحّیه�بخشی.�این�بسیار�کار�باارزشی�است�و�همین�طور�
ادامه�بدهید�این�کار�را.�من�بارها�گفته�ام�ما�تا�پنجاه�سال�دیگر�هم�اگر�درباره�ی�این�
هشت�سال�دفاع�مقّدس�حرف�بزنیم�و�کار�کنیم�و�کارهای�نو�انجام�بدهیم،�زیاد�نیست؛�
و�گمان�میکنم�تا�پنجاه�سال�دیگر�هم�به�آن�انتها�نرسیم.�البّته�از�شیوه�های�خوب�بایست�

استفاده�کرد،�از�شیوه�های�هنری�باید�استفاده�کرد.

آقایان،� بیانات� از� بهره�مند�شدیم� بود؛� خوبی� جلسه�ی� خیلی� امروز� متشّکریم.� خیلی�
از�دوستان�عزیزی�را�هم�که�مّدتها�بود�زیارت�نکرده�بودیم،�زیارت�کردیم.� و�بعضی�

ان�شاءالل�که�خداوند�شماها�را�موّفق�بدارد.

والّسالم��علیکم��و�رحمةالل�و�برکاته
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در�روز�بیست�و�سوم�ماه�مبارک�رمضان�)1(

بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم

و�الحمدلل�رّب�العالمین�و�الّصالة�و�الّسالم�علی�سّیدنا�و�نبّینا�ابی�القاسم�المصطفی�محّمد�
و�علی�آله�االطیبین�االطهرین�المنتجبین�الهداة�المهدیّین�سّیما�بقّیة�الل�فی�االرضین.

این�جلسه� این�جهت�که�عطر�شهادت�در� از� و�جالبی�است� بسیار�جلسه�ی�شیرین�
اینجا�نیستند�لکن�یک�مجموعه�ای� بله،�همه�ی�خانواده�های�شهدا�در� پیچیده�است.�
مرزبانی،� شهیدان� چه� حرم،� ]مدافع[� شهیدان� چه� ما،� شهیدان� عزیز� خانواده�های� از�
چه�شهیدان�ارتش�-نیروی�زمینی-�چه�شهیدان�سپاه،�چه�شهیدان�نیروی�انتظامی�

و�دیگران�در�اینجا�اجتماع�کرده�اید�و�عطر�شهیدان�در�فضای�حسینّیه�پیچیده�است.

شهادت�یک�مفهوم�عجیبی�است،�یک�مقوله�ی�عجیبی�است،�یک�مقوله�ی�عمیقی�
است.�شهادت�یعنی�معامله�ی�با�خدا،�یک�معامله�ی�دوجانبه�ی�بی�دغدغه�ی�با�خدای�
متعال؛�جنس�هم�معلوم،�بهای�جنس�هم�معلوم.�جنس�عبارت�است�از�جان.�جان�یعنی�
سرمایه�ی�اصلی�هر�انسانی�در�این�دنیای�ماّدی؛�این�جنس�است؛�این�را�شما�تقدیم�
میکنید؛�در�مقابل،�چه�میگیرید؟�در�مقابل،�سعادت�ابدی�و�حیات�جاودان�در�برترین�
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بیانات در دیدار خانواده های شهدای مرزبان و مدافع حرم
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نعمتهای�الهی�را�میگیرید.�خب،�این�جنسی�که�شما�در�شهادت�میدهید،�یک�جنس�
ماندگار�نیست.�این�جنس�مثل�همان�یخی�است�که�فروشنده�ی�یخ،�روز�تابستان�آمده�
بود�یخ�را�عرضه�میکرد،�میگفت�مردم!�این�جنس�را�از�من�بخرید�که�اگر�نخرید،�اصل�
مایه�از�دست�خواهد�رفت؛�این�جوری�است�دیگر.�حاالها�که�داخل�خانه�ها�یخ�هست،�
قدیمها�که�یخ�را�از�بازار�میخریدیم،�فروشنده�ی�یخ�این�یخ�را�الی�کیسه�گونی�و�مانند�
اینها�نگه�میداشت�که�بماند�تا�بیایند�بخرند.�اگر�نمیخریدند�چه�میشد؟�اگر�مشتری�
پیدا�نمیشد�و�یخ�را�نمیخرید�چه�میشد؟�یخ�آب�میشد،�از�بین�میرفت.�این�مشتری�ای�
که�می�آید�این�جنس�نابودشدنی�را�از�شما�میخرد،�خیلی�مشتری�باارزشی�است.�این�
جانی�که�من�و�شما�داریم،�همان�یخ�است،�این�دارد�ذّره�ذّره�]از�بین[�میرود�دیگر؛�مگر�
این�جور�نیست؟�ذّره�ذّره�دارد�تمام�میشود.�هر�یک�روزی�که�میگذرد،�ما�به�آن�سرآمد�
داریم�نزدیک�تر�میشویم؛�یعنی�به�قبر�داریم�نزدیک�تر�میشویم؛�این�دارد�روزبه�روز�]از�
بین[�میرود.�حاال�چقدر�طول�بکشد؟�بعضی�ها�این�سرآمدشان�چهل�سالگی�است،�بعضی�
پنجاه�سالگی�است،�بعضی�هشتادسالگی�است؛�باالخره�تمام�میشود؛�دیر�و�زود�دارد،�
سوخت�و�سوز�ندارد؛�دارد�تمام�میشود.�حاال�]برای[�این�جنسی�که�چه�شما�بفروشی�
و�چه�نفروشی�باالخره�تمام�خواهد�شد،�یک�مشتری�پیدا�شده�و�میگوید�من�این�را�از�
تو�میخرم،�آن�هم�به�باالترین�قیمت�میخرم.�آن�باالترین�قیمت�چیست؟�بهشت.�همین�
اشَترىٰ���ِمَن� اللَ� � اِنَّ امروز�تالوت�کردند:� ما� قارِی)2(�خوش�خواِن�عزیز� این� آیه�ای�که�
�لَُهُم�الَجنَّة؛)3(�این�جنس�را�از�شما�میخرند�که�به�شما� الُمؤِمنیَن�اَنُفَسُهم�َو�اَموالَُهم�بِاَنَّ
َفَیقُتلوَن�َو�یُقَتلون؛)4(�یعنی�وقتی�شما�در�راه� بهشت�بدهند.�یُقاتُِلوَن�فی��َسبیِل�اللِ�
خدا�مجاهدت�میکنید،�چنین�نیست�که�بَروی�جانت�را�دو�دستی�بدهی�دست�دشمن�و�
بگویی�بُکش؛�نه�آقا!�شما�هم�ضربه�میزنی�به�او.�این�مرزبان�ما�که�در�مرزها�به�شهادت�
میرسد،�قبلش�مبالغ�زیادی�ضربه�به�دشمن�زده،�مانع�نفوذ�دشمن�شده،�جلوی�توطئه�ی�
دشمن�را�گرفته،�جلوی�فساد�دشمن�را�گرفته؛�این�جوان�ما�که�در�دفاع�از�حرم،�در�
فالن�کشور�خارجی�در�مقابل�داعش�ایستاده�و�شهید�شده،�قبل�از�اینکه�شهید�بشود،�
صد�ضربه�به�او�زده،�جلوی�او�را�گرفته،�اهداف�او�را�ناکام�کرده،�پدر�او�را�درآورده،�حاال�
هم�شهید�میشود.�َفَیقُتلوَن�َو�یُقَتُلون؛�هم�میُکشند،�بعد�هم�خودشان�کشته�میشوند.�
َوعًدا�َعلَیه�؛�این�یک�وعده�ی�الهی�است؛�خدا�دارد�به�شما�وعده�میدهد.�اینکه�میگوید�
از�تو�میخریم�این�جنس�را�به�قیمت�بهشت؛�بهشت�یعنی�سعادت�ابدی،�سعادتی�که�
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است،� دائمی� بقاء� نه،� برود؛� لحظه�به�لحظه�آب� نیست�که� یخ� این� آنجا�دیگر�مثل� در�
همیشگی�است،�لّذت�همیشگی�است،�نعمت�همیشگی�است؛�در�مقابل�این�دارند�این�
جان�ازبین�رفتنی�را�از�شما�میخرند�و�میگیرند؛�این�وعده،�وعده�ی�خدا�است.�این�وعده�ی�
حّقی�است�که�خدای�متعال�به�شما�داده�است،�مخصوص�دین�شما�هم�نیست؛�این�وعده�
ا�فِی�التَّوراةِ�َو�االِنجیِل�َو� را�خدا�در�کتابهای�آسمانِی�قبلی�هم�داده�است:�َوعداً�َعلَیِه�َحقًّ
الُقرءان؛)5(�شهادت�این�است.�بعد�هم�میفرماید:�َو�َمن�اَوفیٰ��بَِعهِدهِ�ِمَن�الل؛)6(�چه�کسی�
به�عهد�خود�وفا�کننده�تر�است�از�خدا؟�این�وعده�وفا�میشود.�بنابراین�شهادت�یک�مفهوم�
این�جوری�است.�ظاهرش�را�که�نگاه�میکنید،�ظاهر�دردناکی�دارد،�تلخی�دارد؛�پدر�انسان،�
مادر�انسان،�همسر�انسان،�بّچه�ی�انسان،�برادر�و�خواهر�انسان،�داغدار�میشوند،�غّصه�
میخورند؛�ظاهرش�این�است؛�اّما�باطنش�چه؟�باطنش�فروش�یک�جنس�ضایع�شدنی�و�
خراب�شدنی�و�غیرقابل�ماندن�به�یک�قیمت�فوق�العاده�باال�است.�بنده�از�قدیم�با�دوستان�
در�صحبت�و�سخنرانی�و�مانند�اینها�که�صحبت�میکردیم�میگفتم�شهادت،�مرگ�تاجرانه�
است؛�یعنی�در�آن�زرنگی�هست؛�آنهایی�که�شهید�میشوند،�خدای�متعال�بیشترین�لطف�

را�به�آنها�میکند،�باالترین�لطف�را�به�آنها�میکند؛�این�شهادت�است.

پدرتان،� برادرتان،� فرزندتان،� میبرید؛� رنج� البّته� هستید،� شهدا� خانواده�های� شماها�
است�که� بدیهی� دارید،� دارید،�محّبت� را[�دوست� ]آنها� میرود،� از�دستتان� همسرتان�
داغدار�میشوید؛�در�این�تردیدی�نیست.�اّما�با�این�نگاه�وقتی�نگاه�کنید،�خواهید�دید�که�
شما�هم�برنده�اید.�چرا؟�برای�خاطر�اینکه�او�که�عروج�پیدا�کرد�و�رفت�به�درجات�عالی،�
او�قدرت�دارد�شفاعت�کند؛�او�میتواند�در�برزخ�و�در�قیامت�نقش�ایفا�کند.�همین�االن�
هم�کسانی�که�در�دنیا�هستند،�بعضی�ها�که�با�شهدا�اُنس�بیشتری�دارند،�در�مشکالت�
زندگی�متوّسل�به�شهدا�میشوند�و�شهدا�جواب�میدهند.�در�این�شرِح��حال�هایی�که�ما�
میخوانیم�از�خانواده�ی�شهدا،�ازاین�قبیل�زیاد�هست�که�همسر�شهید،�پدر�شهید،�مادر�
شهید�دچار�یک�مشکلی�میشوند،�به�شهید�متوّسل�میشوند؛�میگویند�»تو�که�دستت�باز�
است،�تو�که�میتوانی،�کمکمان�کن«،�و�او�کمک�میکند.�در�برزخ�هم�همین�جور�است.�
شماها�میروید�دیگر؛�شماها�هم�که�ماندنی�نیستید؛�من�و�شما�همه�رفتنی�هستیم؛�ما�
هم�همین�عالم�برزخ�را،�همین�داالن�را،�همین�وادی�را�در�پیش�داریم،�به�آنجا�خواهیم�
رسید.�وقتی�که�رفتید،�آنجا�گرفتاری�ها�زیاد�است؛�اگر�انسان�آنجا�بتواند�شفیعی�داشته�
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باشد�که�این�شفیع�به�درد�آدم�بخورد،�خیلی�قیمت�دارد.�این�شهید،�شفیع�شماها�است.

البّته�درباره�ی�خانواده�ی�شهدا�من�حرْف�زیاد�دارم؛�زیاد�هم�حرف�زده�ام؛�حرفهای�زیادی�
دارم�درباره�ی�خانواده�ی�شهدا.�مسئله�ی�خانواده�ی�شهدا�فقط�این�نیست�که�یک�شهید�
از�آنها�در�راه�حق�به�شهادت�رسیده؛�صبر�آنها�خودش�یک�کوه�باارزش�است.�همین��که�
پدر�شهید،�مادر�شهید،�همسر�شهید،�فرزند�شهید،�صبر�میکنند�بر�این�مصیبت،�خود�
ِِّهم�َو�َرحَمة؛)7(  این�یک�ارزش�بسیار�واالیی�است؛�بسیار�واال.�اُولِٰئَک��َعلَیِهم��َصلَٰوتٌ��ِمن�َرب
شما�باور�میکنید�که�خدا�بر�شما�صلوات�بفرستد؟�خدا�صلوات�بفرستد�بر�شما!�شما�که�
خانواده�ی�شهید�هستید،�وقتی�صبر�میکنید�بر�این�مصیبت�و�شکر�میکنید�خدا�را�و�
تحّمل�میکنید�و�این�را�پای�خدا�حساب�میکنید،�این�صبر�شما�موجب�میشود�که�خدای�
عّزوجل�-که�مالک�ُملک�و�ملکوت�است،�مالک�عالم�وجود�است-�بر�شما�صلوات�بفرستد.�
اینها�ارزش�است؛�ما�این�مفاهیم�را�باید�درست�بفهمیم.�این�مفاهیم،�نیروهای�عجیبی�در�

وجود�ما�ایجاد�میکند،�ما�را�آماده�میکند�برای�خیلی�کارهای�بزرگ.

دشمنها�میخواهند�این�مفاهیم�را�از�ما�بگیرند.�بعضی�از�همین�قلم��به��دست��های�مزدور�
-که�دلشان�میخواهد�دل�بیگانه�ها�را�به�دست�بیاورند�به�جای�اینکه�دل�اولیای�خدا�را�
به�دست�بیاورند-�یک�چیزهایی�مینویسند،�یک�حرفهایی�مینویسند�در�بعضی�از�این�
مطبوعات،�روزنامه�ها�یا�فضای�مجازی؛�اینها�نمیفهمند�چه�کار�میکنند.�مفهوم�شهادت،�
در� اینها� است؛� مفاهیم�عظیمی� اینها،� بر� مفهوم�صبر� فی�سبیل�الل،� مجاهدت� مفهوم�
زندگی�روزمّره�ی�جامعه�ی�اسالمی�اثر�دارد.�برادر،�خواهر!�همینها�انقالب�را�حفظ�کرده.

این�انقالب�و�نظامی�که�به�وجود�آمد،�از�اّول�با�دشمنی�های�سخت�مواجه�بود،�حاال�
به�این�هارت�و�پورت�های�این�بابایی�که�تازه�آمده�آمریکا)8(�]سِر�کار[،�نگاه�نکنید؛�اینها�
جدید�نیست،�اینها�از�اّول�بود،�حاال�زبانهایشان�و�لحنهایشان�فرق�میکند.�از�روز�اّول�
این�هارت�و�هورت�ها�علیه�جمهوری�اسالمی�بوده�تا�امروز؛�قریب�چهل�سال�است.�هیچ�
این�نهال�را�آن�وقتی�که�یک�ترکه�ی�نازک�بود�روی�زمین،� نتوانستند�بکنند.� غلطی�
نتوانستند�بَکنند،�امروز�تبدیل�شده�به�یک�درخت�تناور؛�]مگر[�میتوانند�بَکنند؟�غلط�
میکنند.�میگویند�میخواهیم�نظام�جمهوری�اسالمی�را�تغییر�بدهیم؛�خب�ِکی�بوده�که�
شما�نخواسته�اید�این�کار�را�بکنید؟�همیشه�خواسته�اید،�همیشه�سرتان�به�سنگ�خورده،�
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همیشه�دماغتان�به�خاک�مالیده�شده؛�بعد�از�این�هم�همین�خواهد�بود.�ملّت�ایران�را�
اینها�نشناخته�اند؛�این�مفاهیم،�ملّت�ایران�را�زنده�نگه��داشته.

اینهایی�که�تازه�آمده�اند�سِر�کار�در�آمریکا،�مثل�این�کسانی�که�تازه�وارد�عالَم�چاقو�کشی�
شده�اند�-این�چاقوکش�های�تازه�کار�و�بی�تجربه�که�به�هرجا�میرسند�یک�نیش�چاقویی�
بخورد؛�وقتی�توی� توی�دهانشان� تا�وقتی� دارند�میکنند؛� نمیفهمند�چه��کار� میزنند-�
دهانشان�خورد،�آن�وقت�میفهمند�حساب�چیست،�کتاب�چیست.�جمهوری�اسالمی�
را� اسالمی� نشناخته�اند،�مسئولین�جمهوری� اینها� را� ایران� ملّت� نشناخته�اند،� اینها� را�
نشناخته�اند.�ملّت�ایران�آن�ملّتی�است�که�از�روز�اّول�تا�امروز،�با�همین�جور�توطئه�ها�و�
با�همین�جور�حرفها�مواجه�بوده؛�آنها�خواسته�اند�به�ملّت�ایران�سیلی�بزنند،�]ولی[�ملّت�
ایران�به�آنها�سیلی�زده؛�آنها�خواسته�اند�نظام�جمهوری�اسالمی�را�ساقط�کنند،�]اّما[�یکی�
یکی�در�حسرت�این�آرزو�به�گور�رفتند.�شما�ببینید�از�اّول�انقالب،�]تعداد[�این�کسانی�
که�در�آرزوی�نابودی�جمهوری�اسالمی�بودند�و�حاال�از�این�دنیا�با�حسرت�و�با�ناکامی�
رفتند�در�اعماق�جهّنم،�چقدر�است.�جمهوری�اسالمی�با�اقتدار�کامل�]ایستاده[؛�بعد�
از�این�هم�همین�جور�خواهد�بود.�این�را�همه�بدانند�-هم�دشمن�بداند،�هم�دوستان�با�
اخالص�بدانند،�هم�آن�دوستانی�که�گاهی�دلشان�میلرزد�بدانند-�که�جمهوری�اسالمی�
آنها�سیلی� به� ما� بزنند،� به�ما�سیلی� نمیتوانند� آنها� بدانید� ایستاده�است�و� مستحکم�

خواهیم�زد.

تعیین�کننده� و� اساسی� نقش� ماّدی� تجهیزات� نیست.� ماّدی� تجهیزات� به�خاطر� این� و�
ندارند،�چیزهای�دیگری�وجود�دارد؛�آن،�تجهیزات�معنوی�است؛�آن�عزم�و�اراده�ی�ثابت�
است،�آن�راه�های�استحکام�درونی�دلهای�یکایک�آحاد�مردم�است،�آن�قدرت�تربیت�
جوانهایی�است�که�در�این�طوفان�عجیب�فساد�-که�در�دنیا�به�وسیله�ی�صهیونیست�ها�و�
امثال�آنها�دارد�ترویج�پیدا�میکند-�قرص�و�محکم�در�صراط�مستقیم�در�ایران�ایستاده�اند.�
جمهوری�اسالمی،�قدرت�اسالمی،�نظام�اسالمی،�میتواند�این�جور�جوانهایی�را�تربیت�
کند�و�امروز�تربیت�کرده�و�هستند.�این،�قدرت�جمهوری�اسالمی�است؛�با�این�قدرت،�
هیچ�قدرت�ماّدی�ای�توانایِی�مقابله�ندارد.�و�روح�]این�قدرت[�هم،�روِح�همین�شهادت�

است.
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البّته�در�کنار�این�حرفها،�ارزش�شهدای�ما�هم�باید�معلوم�باشد.�شهدای�دفاع�از�حرم�اگر�
نبودند،�ما�باید�حاال�با�عناصر�فتنه�گِر�خبیِث�دشمِن�اهل�بیت�و�دشمن�مردم�شیعه،�در�
شهرهای�ایران�میجنگیدیم.�در�برنامه�های�دشمن�بود�دیگر؛�در�عراق�که�بودند،�اینها�در�
یک�منطقه�ای�بودند�و�سعی�میکردند�خودشان�را�بکشانند�به�سمت�منطقه�ی�مرزی�با�
جمهوری�اسالمی؛�و�خودشان�را�برسانند�به�مناطق�شرقی�شان�که�همسایه�ی�جمهوری�
اسالمی�است؛�سعی�میکردند�بیایند�به�این�استانهایی�که�با�ما�هم�مرزند؛�جلویشان�گرفته�
شد،�بهشان�تودهنی�زده�شد،�تارومار�شدند،�پدرشان�درآمد،�حاال�]هم[�که�دارند�بکلّی�
اِزاله)9(�میشوند،�جارو�میشوند.�در�سوریه�هم�همین�جور؛�اگر�این�کاری�را�که�سرداران�
با�ارزش�ما�انجام�دادند�انجام�نمیدادند،�به�قول�این�آقای�مّداح)10(�عزیزمان،�حاال�باید�در�
همین�دوروبَر�و�اطراف�با�اینها�میجنگیدیم؛�باید�در�همین�خیابانهای�خودمان�و�شهرهای�
خودمان�با�اینها�مبارزه�میکردیم.�بخش�مهّمی�از�این�امنّیتی�که�امروز�شما�دارید،�مربوط�

به�همین�مدافعان�حرم�است.

بخش�مهّم�دیگری�از�امنّیت،�مربوط�به�این�مرزداران�ما�است؛�چه�از�نیروی�انتظامی�که�
در�مرز�مستقّرند،�چه�از�نیروهای�زمینی�سپاه�که�در�مرز�مستقّرند،�چه�از�بقّیه�ی�نیروهایی�
که�در�مرزها�در�حال�رفت�وآمد�و�استقرار�و�فّعالّیت�و�تالشند؛�این�ناشی�از�برکات�آنها�
است؛�آنها�-طفلکها-�دیده�هم�نمیشوند!�شما�در�خانه�هایتان�نشسته�اید؛�از�مرز�چه�خبر�
دارید؟�شما�پسرتان�را،�دخترتان�را�میفرستید�مدرسه،�می�آید،�نگران�نیستید؛�خودتان�
میروید�محّل�کار�و�می�آیید،�نگران�نیستید؛�میروید�در�پارک�می�نشینید،�نگران�نیستید؛�
راه�پیمایی�میکنید،�نگران�نیستید؛�نگران�ناامنی�نیستید،�دارید�با�امنّیت�زندگی�میکنید.�
چه�خبر�دارید�که�آن��که�در�مرز�ایستاده�و�جلوی�دشمن�را�گرفته�که�وارد�کشور�نشود،�
او�دارد�چه�میکشد؟�این�را�مردم�خبر�ندارند؛�او�مظلوم�است.�شهدای�مرزی�ما�مظلومند؛�
چه�در�مرزهای�جنوب�شرقی�یعنی�منطقه�ی�بلوچستان�و�کرمان�و�مانند�اینها،�چه�
منطقه�ی�شمال�غربی�]یعنی[�منطقه�ی�کردستان�و�کرمانشاه�و�بقّیه�ی�جاها،�چه�بقّیه�ی�
مناطق�دیگری�که�در�مرزها�مشکالتی�وجود�دارد؛�در�همه�ی�اینها،�این�مرزدارهای�ما�
هستند�که�دارند�با�همه�ی�وجود،�آنجا�دفاع�میکنند.�اگر�این�مرزدارها�نباشند،�از�بعضی�
از�مرزهای�ما�هزارکیلو�هزارکیلو�مواّد�مخّدر�وارد�کشور�میکنند�که�هر�یک�کیلویش�
ممکن�است�صد�جوان�را�بدبخت�کند�و�به�روز�سیاه�و�به�خاک�سیاه�بنشاند.�چه�کسی�
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جلوی�اینها�را�میگیرد؟�مرزدار�ما!�اینها�هستند�که�دارند�فداکاری�میکنند؛�بعد�هم�شهید�
میشود؛�این�شهید�خیلی�ارزش�دارد.�شهید�مدافع�حرم�آن�جور،�شهید�مرزبان�این�جور.

با� که� اینهایی� یک�جور؛� ]هم[� کشور� داخل� در� اّطالعاتی� و� امنّیتی� کارهای� شهید�
چشمهای�نافذ�خودشان�میگردند�و�تیم�های�خرابکار�را،�تیم�های�تروریست�را�-که�شکل�
و�قیافه�شان�با�بقّیه�ی�مردم�فرق�ندارد،�دلهایشان�جهّنمی�است�که�دیده�نمیشود-�پیدا�
میکنند�این�مأمور�امنّیتی�ما�با�تجربه�ای�که�دارد،�با�هوشی�که�دارد،�با�کمکی�که�از�
مردم�میگیرد،�با�هدایتی�که�خدا�میکند،�میتواند�اینها�را�پیدا�کند.�اینها�را�پیدا�میکنند�و�
یک�وقت�شما�می�شنوید�که�چهل�تیم�را�ضربه�زدند،�بیست�تیم�را�ضربه�زدند�که�هریک�
از�این�تیم�ها�میتوانست�ده�ها�نفر�را�به�خاک�و�خون�بکشد؛�یک�وقتی�هم�یکی�از�اینها�به�

شهادت�میرسد؛�اینها�خیلی�ارزش�دارند.

شما�که�خانواده�ی�شهدا�هستید،�خودتان�داغدارید�و�دستتان�در�کار�است؛�من�میخواهم�
این� بدانند�که� تا�مردم� -این�حرفها�پخش�میشود،�گفته�میشود� بکنم� را�عرض� این�
شهیدان�ما�چقدر�دارند�به�این�کشور�خدمت�میکنند-�خدمت،�فقط�دادن�آب�و�نان�
نیست؛�باالتر�از�آب�و�نان،�امنّیت�است؛�اینها�دارند�امنّیت�کشور�را�تأمین�میکنند.�در�
همه�ی�مرزهای�کشور�این�جوری�است؛�چه�آنهایی�که�در�خارج�کشور�در�دفاع�از�حرم�
کار�میکنند،�چه�آنهایی�که�در�مرزها�کار�میکنند،�چه�آنهایی�که�در�داخل�شهرها�و�

جاّده�ها�برای�امنّیت�کار�میکنند،�همه�ی�اینها�حّق�حیات�به�گردن�کشور�دارند.

قدر�شهدا�را�باید�بدانیم،�قدر�خانواده�های�شهدا�را�باید�بدانیم.�برادران�عزیز،�خواهران�
عزیز!�هرکسی�که�سعی�کند�که�یاد�شهدا�به�فراموشی�سپرده�بشود،�به�این�کشور�خیانت�
کرده؛�هرکسی�که�سعی�کند�که�به�خانواده�های�شهدا�اهانت�بشود�یا�بی�اعتنائی�بشود�
یا�مورد�تعّرض�زبانی�قرار�بگیرند،�به�این�کشور�خیانت�کرده؛�]چون[�اینجا�بحث�نظام�
نیست،�بحث�کشور�است؛�به�کشور�خیانت�کرده.�به�شهدا�باید�احترام�بگذارند�و�قدر�
آنها�را�بدانند؛�به�خانواده�ی�شهدا�باید�احترام�بگذارند�و�قدر�آنها�را�بدانند؛�خود�را�زیر�بار�
مّنت�شهیدان�بدانند.�خب�»زیر�بار�مّنت�شهیدان«�یعنی�چه؟�یعنی�زیربار�آن�همسری�
که�راضی�میشود�شوهرش�برود�در�میدان�جنگ�به�شهادت�برسد؛�پس�زیر�بار�]مّنت[�
آن�خانم�هم�هستند؛�زیر�بار�مّنت�آن�پدر�یا�آن�مادری�که�رضایت�میدهد�فرزندش�برود�
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]هم�هستند[؛�زیر�بار�مّنت�اینها�قرار�بگیرند�و�همه�بدانند،�اینها�است�که�ارزشها�را�در�
کشورمان�زنده�میدارد.

پروردگارا!�به�محّمد�و�آل�محّمد�تو�را�سوگند�میدهیم�روزبه�روز�یاد�شهیدان�ما�را�در�
کشور�ما�زنده�تر�کن.�پروردگارا!�روزبه��روز�عّزت�شهیدان�و�عّزت�خانواده�های�شهیدان�
را�در�کشور�ما�بیشتر�کن.�پروردگارا!�این�نور�شهادت،�این�فضای�شهادت،�این�طلب�
مکن.� خاموش� بعضی�ها�هست،� دل� در� که� را� به�شهادت� و�شوق� شور� این� شهادت،�
پروردگارا!�هرکسی�را�که�این�شوق�و�شور�به�معنای�واقعی�کلمه�در�دل�او�هست،�به�این�
فضیلت�برسان؛�تفّضالت�خودت�را�درباره�ی�آنها�زیاد�کن،�شهدا�را�با�پیغمبر�محشور�کن،�
با�شهدای�کربال�محشور�کن.�روح�مطّهر�امام�بزرگوار�ما�را�که�سلسله�جنبان�شهادت�بود،�
از�ما�راضی�و�خشنود�کن.�قلب�مطّهر�ولیّ�عصر�را�از�ما�راضی�و�خشنود�کن�و�ما�را�به�

رضای�آن�بزرگواران�روزبه�روز�نزدیک�تر�کن.

والّسالم��علیکم�و�رحمةالل�و�برکاته
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�در�جریان�سفر�اخیرشان�به�مشهد�مقدس�و�زیارت�حرم�مطهر�
حضرت�علی�بن�موسی�الرضا)علیه�السالم(،�در�منزل�شماری�از�خانواده�های�شهدا�حضور�
یافتند�و�ضمن�تجلیل�از�مقام�شهیدان�و�صبر�و�ایثار�خانواده�های�آنان،�در�سخنانی�کوتاه�
به�نکاتی�در�زمینه�مسائل�منطقه�و�اهمیت�آزادسازی�حلب،�ارزش�کار�جوانان�مدافع�
حرم�و�فضائل�هم�نشینی�با�خانواده�شهدا�اشاره�کردند.�گزیده�ای�از�سخنان�رهبر�انقالب�

اسالمی�در�جریان�این�دیدارها�به�شرح�زیر�منتشر�می�شود.

گریه ای همراه با شکر

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�در�دیدار�با�خانواده�شهید�محمد�برازنده،�در�پاسخ�به�مادر�
شهید�که�گفت�»من�هیچ�وقت�برای�شهادت�فرزندم�گریه�نمیکنم،�بلکه�برای�فرزندان�
سیدالشهدا�گریه�میکنم«،�گفتند:�»گریه�کردن�برای�شهید�هیچ�اشکالی�ندارد،�گریه�هم�

بکنید�تا�دلتان�آرام�بگیرد،�منتها�ناشکری�نکنید«.

همه کشور مدیون خانواده شهدا هستند

ایشان�همچنین�با�حضور�در�منزل�خانواده�شهیدان�یوسف�و�حسین�رحیمی،�تاکید�
کردند:�همه�کشور�و�همه�ملت�در�درجه�اول�مدیون�شهدا،�و�بعد�هم�مدیون�خانواده�های�

1396/05/19
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شهدا�هستند.�قدر�پدران�و�مادران�شهدا�را�باید�دانست.

در مقابل سیاست به فراموشی سپردن شهدا ایستادگی کنید

رهبر�انقالب�در�دیدار�با�خانواده�شهیدان�سیدمهدی�و�سیدهادی�مشتاقیان،�از�وجود�
سیاستی�برای�به�فراموشی�سپردن�شهادت،�شهید�و�خانواده�شهید�خبر�دادند�و�تاکید�

کردند:�باید�در�مقابل�چنین�سیاستی�ایستاد�و�خانواده�های�شهدا�را�عزیز�کرد.

آزادسازی حلب همه محاسبات آمریکا و سعودی را در منطقه به هم زد

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�با�حضور�در�منزل�خانواده�شهید�مدافع�حرم�جواد�جهانی،�
به�موضوع�آزادسازی�حلب�اشاره�کردند�و�گفتند:�قضیه�حلب�اینقدر�مهم�بود�که�همه�
محاسبات�امریکا،�سعودی�و�غیره�را�در�سوریه�و�در�منطقه��180درجه�بهم�زد�و�از�بین�
برد�و�باعث�شد�خون�شهدا�هدر�نرود.�ایشان�افزودند:�این�اتفاق�به�قدری�عظمت�دارد�

که�نمیشود�با�تعبیرات�انسانی�آنرا�بیان�کرد.

عمق تحلیل جوانان معجزه انقالب است

یک�روز�در�کشور�خودمان�جنگ�بود،�تهران�بمب�باران�میشد،�دزفول�بمب�باران�میشد،�
اهواز�بمب�باران�میشد،�مردم�با�پوست�و�گوشت�خودشان�جنگ�را�حس�میکردند،�خب�
یک�عده�ای�میرفتند�ــ�البته�همان�روز�هم�همه�نمیرفتند،�یک�عده�ای�میرفتند،�اما�
یک�عده�ای�میرفتند�ــ�خانواده�ها�صبر�میکردند�یک�عده�ای�جوانها�میرفتند�به�شهادت�
میرسیدند�خب�خیلی�هم�خوب�بود،�خیلی�هم�با�ارزش�بود،�شهدا�هم�خیلی�مقام�عالی�
دارند،�اما�امروز�یک�جنگی�یک�جایی�وجود�دارد�که�مردم�آن�را�با�پوست�و�گوشت�
خودشان�حس�نمیکنند�اما�در�عین�حال�میروند،�ببینید�این�خیلی�مهم�است.�حس�
نمیکنند�جنگ�را�اما�میروند�چرا؟�برای�خاطر�اینکه�میفهمند�که�قضیه�چی�است.�این�
عمق�فهم�و�این�تحلیل�درست�قضایا�این�خیلی�چیز�مهمی�است�این�معجزه�ی�انقالب�
است،�این�را�انقالب�این�جوانها�را،�امثال�این�خانم�را،�امثال�شما�پدر�مادرها�را�این�انقالب�
این�جور�تربیت�کرده�و�پیش�برده.�این�انقالِب�این�جوری�شکست�خوردنی�نیست�وقتی�
که�انقالب�این�جور�تأثیر�میگذارد.�امروز�به�نظر�من�تعداد�کسانی�که�حاضرند�برای�خدا�
در�راه�های�خطرناک�قدم�بگذارند�از�آن�روزی�که�در�ایران�در�جبهه�های�خودمان�جنگ�
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بود�اگر�بیشتر�نباشد�کمتر�نیست.

هدفتان انجام تکلیف باشد و نه شهادت!

رهبر�انقالب�اسالمی�در�باب�سخن�یکی�از�حضار�که�گفت:�هدف�همه�بچه�های�مجموعه�
فرهنگی�ما�شهادت�است،�گفتند:�»هدفتان�شهادت�نباشد.�هدفتان�انجام�تکلیف�فوری�
و�فوتی�باشد.�گاهی�اوقات�هست�که�این�جور�تکلیفی�به�شهادت�منتهی�میشود،�گاهی�
هم�به�شهادت�منتهی�نمیشود.�البته�آرزوی�شهادت�خوب�است،�اما�هدف�کار�را�شهادت�
قرار�ندهید.�هدف�کار�را�کار�قرار�بدهید،�کاری�که�باید�انسان�انجام�بدهد�و�به�آن�اهداف�

نتایج�کار�برسد.«

همنشینی با خانوده شهدا خستگی مرا برطرف می کند

با� از�هم�صحبتی� افزودند:� و� نیز�گفتند� با�خانواده�شهدا� افتخار�همنشینی� از� ایشان�
خانواده�های�شهدا�نه�تنها�احساس�خستگی�نمیکنم�بلکه�باعث�میشود�خستگی�از�امور�

دیگر�هم�برطرف�شود.

شهدای مدافع حرم، چهره درخشان اسالم را نشان می دهند

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�در�دیدار�با�خانواده�شهید�مدافع�حرم�محمد�اسدی�خطاب�به�
خانواده�شهدای�مدافع�حرم�گفتند:�»این�جوانهای�شما�واقعا�دارند�یک�چهره�درخشانی�

را�از�اسالم�نشان�میدهند.«

جوانان مؤمن و فداکار یک گنج هستند

ایشان�با�اشاره�به�اینکه�خوشبختانه�یک�عده�قابل�توجه�عظیمی�از�جوانان�مؤمن�و�
فداکار�در�کشور�وجود�دارند�که�حاضرند�جانشان�را�در�راه�ارزش�ها�و�اصول�انقالبی�
بدهند،�گفتند:�»این�جوانها�واقعا�هرکدامشان�یک�گنج�اند،�یک�گنج�اند؛�اگر�خود�این�
جوانها�و�آنهایی�که�با�اینها�سروکار�دارند�بفهمند�هرکدام�یک�گنجند،�که�میتوانند�برای�
آینده�کشور�مورد�استفاده�قرار�بگیرند�به�شرطی�که�استعدادهایشان�درست�به�کار�

گرفته�شود.«



241بیانات

در گفت وگو با خانواده ی شهید )1(

..�خداوند�ان�شاءالل�که�درجات�شهید�را�عالی�کند.�خدا�شهید�شما�را�عزیز�کرد؛�ببینید�
چه�غوغایی�در�کشور�راه�افتاده�به�خاطر�شهادت�این�جوان.�شهید�خیلی�هستند؛�همه�ی�
شهدا�هم�پیش�خدای�متعال�عزیزند�لکن�یک�خصوصّیتی�در�این�جوان�وجود�داشته�
-خداوند�هیچ�وقت�کارش�بدون�حکمت�نیست-�اخالص�این�جوان�و�آن�نّیت�پاک�این�
جوان�و�به�موقع�حرکت�کردن�این�جوان�و�نیاز�جامعه�به�این�جور�شهادتی،�این�موجب�
شده�که�خدای�متعال،�نام�این�جوان�شما�را،�شهید�شما�را،�بلند�کرد؛�بلندمرتبه�کرد.�
کمتر�شهیدی�را�ما�سراغ�داریم�که�این�جور�خدای�متعال�او�را�در�چشم�همه�عزیز�کرده�
باشد.�خداوند�جوان�شما�را�عزیز�کرد.�خدا�ان�شاءالل�به�شماها�اجر�بدهد،�به�شما�صبر�
بدهد،�شما�را�ان�شاءالل�عزیز�کند�و�ان�شاءالل�خداوند�به�همه�تان�-به�مادر،�به�خانم�
]ایشان[،�به�پدر،�به�همه�ی�بازماندگان-�عوض�خیر�بدهد�و�همه�تان�را�توفیق�بدهد�که�

بتوانید�به�وظایفتان�عمل�بکنید�در�ادامه�ی�راه�این�شهید؛

خدا�ما�را�هم�قدردان�شهدا�قرار�بدهد؛�ان�شاءالل.

1396/07/05

بیانات در کنار پیکر مطهر شهید محسن حججی
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم

امروز�نام�حججی�یک�نام�برجسته�و�ممتاز�و�درخشانی�در�سرتاسر�کشور�شده،�این�به�
برکت�مجاهدت�جوان�شما�و�شهادت�مظلومانه�ی�او�است.�البّته�شهدای�ما�همه�شان�
هم� دیگری� ما-�شهدای� -محسن� از�محسن�شما� غیر� مظلومند.� همه�شان� و� عزیزند�
هستند�که�آنها�هم�به�همین�ترتیب�به�شهادت�رسیدند؛�یعنی�دشمن�سر�از�تنشان�
جدا�کرده�و�ضربات�کشنده�ای�بر�اینها�در�حال�زندگی�وارد�کرده.�شهدایی�داریم�که�
متعال� پیش�خدای� آنها� همه�ی� است،� عالی� آنها� همه�ی� درجات� ازاین�قبیل�هستند؛�
عزیزند.�منتها�همچنان�که�وقتی�یک�جماعتی،�یک�جمعی،�یک�جایی�هستند،�یک�نفر�از�
اینها�به�عنوان�نماینده�حرف�میزند�و�سخنگوی�آنها�میشود،�این�شهید�محسن�نماینده�ی�
همه�ی�این�شهدای�مظلوم�شد؛�در�واقع،�سخنگوی�اینها�شد.�خدای�متعال�این�شهید�را�
عزیز�کرد،�بزرگ�کرد.�البته�عّزتی�که�خدا�میدهد�به�کسی�یک�دلیلی�دارد،�یک�حکمتی�
دارد؛�یعنی�بیخودوبی�جهت�نیست.�یک�خصوصّیاتی�در�این�جوان�بود�که�ممکن�است�
بعضی�از�آنها�را�ما�خبر�داشته�باشیم،�از�خیلی�هم�خبر�نداشته�باشیم.�خدای�متعال�
به�خاطر�این�خصوصّیات،�این�جوان�را�این�جور�عزیز�میکند�و�وقتی�عزیز�شد،�میشود�
نماینده�و�سخنگوی�همه�ی�این�شهیدان؛�یعنی�این�شهیدانی�که�از�ایران�و�افغانستان�و�
عراق�و�جاهای�دیگر�در�این�جبهه�ی�مبارزه�ی�با�اشرار�تکفیری�و�دست�نشانده�های�آمریکا�

1396/07/11
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و�انگلیس�به�شهادت�رسیدند،�در��واقع�همه�ی�اینها�در�این�جوان�خالصه�میشوند،�دیده�
میشوند�و�این�جوان�میشود�نماینده�ی�اینها،�میشود�نماد�شهادت�مظلومانه؛�نماد�میشود.�
خدا�بّچه�ی�شما�را،�فرزند�شما�را،�جوان�شما�را�نماد�شهادت�مظلومانه�و�شجاعانه�کرد.

بحمدالل�ملّت�ایران�]هم[�حقیقتاً�قدرشناسی�کردند.�این�جمعّیت�هایی�که�برای�تشییع�
این�جوان�اجتماع�کردند�-چه�در�تهران،�چه�در�مشهد،�چه�در�اصفهان،�چه�در�نجف�آباد-�
خیلی�معنا�دارد؛�این�اجتماعات�خیلی�پُرمعنا�است.�در�تهران،�آن�طورکه�برای�ما�خبر�
آوردند�آن�روزی�که�ایشان�تشییع�میشد،�افراد�گوناگون،�زنها،�مردها،�با�زّی)1(�غیر�
متناسب�با�این�شهادت�و�جهاد�و�مانند�اینها�در�تشییع�شرکت�کرده�بودند�و�عکس�این�
جوان�را�دستشان�گرفته�بودند؛�یعنی�دلها�را�خدای�متعال�کشاند�به�این�سمت،�دلها�را�
خدای�متعال�مجذوب�این�]شهید�کرد[.�این�عّزتی�که�خدای�متعال�به�این�جوان�داد�
در�واقع�عّزتی�بود�که�به�مردم�ایران�داد؛�ملّت�ایران�عّزت�پیدا�کردند�با�این�حرکتی�که�

انجام�گرفت.

االن�سالها�است�که�دشمنان�از�منافذ�فرهنگی�دارند�تالش�میکنند�ملّت�ما�را�از�راه�
انقالب�و�راه�جهاد�و�راه�مبارزه�برگردانند؛�می�بینید،�شماها�میدانید.�مردم�نجف�آباد�مردم�
باهوش�و�خبردان�و�خبرشناس�و�آدم�شناسی�هستند؛�همه�ی�شماها�خطّ�وخطوط��شناسید�
و�میدانید�چه�دارد�انجام�میگیرد�در�این�کشور�از�طرف�دشمنان،�برای�اینکه�انقالب�را�
به�فراموشی�بسپرند،�امام�را�به�فراموشی�بسپرند،�خّط�روشن�انقالب�را�در�بین�خطوط�
این�حمله�هم�چه�کسانی�هستند؟�در� گوناگون�گم�کنند؛�دارد�تالش�میشود.�آماج�
درجه�ی�اّول�جوانها�هستند؛�یعنی�سعی�میکنند�این�جوانها�را،�این�نسلی�را�که�نه�انقالب�
را�دیده،�نه�امام�را�دیده،�نه�دفاع�مقّدس�را�دیده�و�امروز�هم�جوان�است،�از�انقالب�جدا�
کنند،�مفاهیم�غیر�انقالبی�و�ضّد�انقالبی�را�به�این�نسل�تفهیم�کنند.�برای�این�کار�دارد�

تالش�انجام�میگیرد؛�سالها�است�دارد�تالش�میشود.

علی�رغم�اینها،�یک�حرکت�عظیم�مردمی�در�بین�همین�جوانها�هست؛�همین�جوانهایی�
که�نه�جنگ�را�دیدند،�نه�دوره�ی�دفاع�مقّدس�را،�نه�آن�غوغای�آن�روزها�را،�نه�امام�را،�
نه�انقالب�را؛�همینها�آن�چنان�دلشان�به�سمت�انقالب�مجذوب�است�که�انسان�واقعاً�
حیرت�میکند.�من�بارها�گفته�ام�امروز�جوانهای�ما�از�لحاظ�گرایش�به�مفاهیم�انقالبی،�
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از�لحاظ�کّمّیت�و�کیفّیت�اگر�بیشتر�و�بهتر�از�دوره�ی�دفاع�مقّدس�و�دهه�ی��60نباشند،�
عقب�تر�نیستند.�آن�روز�هم�شما�خیال�نکنید�همه�ی�جوانها�میرفتند�جبهه؛�نه،�در�
دوره�ی�جنگ�هم�یک�عّده�ای�جبهه�میرفتند�و�مجاهدت�میکردند�و�خود�را�در�معرض�
انواع�و�اقسام�مشکالت�قرار�میدادند،�یک�عّده�ای�هم�اینجا�مشغول�بی�عاری�و�الواتی�و�
کارهای�گوناگون�بودند؛�یعنی�خیلی�از�جوانها�هم�این�جوری�بودند.�همه�ی�شهدای�ما�
در�دوره�ی�هشت�سال�جنگ�تحمیلی�در�حدود�مثاًل�سیصد�هزار�یا�سیصدوخرده�ای�
هزار�است.�خب،�آن�وقت�چهل�میلیون�جمعّیت�ایران�بود؛�در�جمعّیت�چهل�میلیونی،�
فرض�کنید�دو�میلیون،�سه�میلیون،�چهار�میلیون�جبهه�رفتند،�حدود�سیصد�هزار�نفر�
هم�به�شهادت�رسیدند.�این�در�قبال�آن�چهل�میلیون�جمعّیت�ایران�چیز�زیادی�نبود؛�
یعنی�همان�زمان�هم�این�جور�نبود�که�همه�ی�جوانها�انقالبی�باشند.�امروز�اگر�شما�نگاه�
کنید،�]تعداد[�جوانهایی�که�گرایش�انقالبی�دارند،�فهم�انقالبی�دارند،�نسبت�به�مجموع�
جوانها�به�گمان�من�یا�بیشتر�از�آن�روز�است�یا�الاقل�به�قدر�آن�روز�است.�این،�علی�رغم�
دشمن�است.�خب،�این�باید�یک�جوری�اثبات�میشد؛�این�شهید�شما�این�را�اثبات�کرد،�
این�را�نشان�داد؛�یعنی�خدای�متعال�این�جوان�را�بزرگ�کرد،�عزیز�کرد،�نماد�کرد،�تا�
نشان�بدهد�که�نسل�جوان�امروز�این�جوری�اند.�این�]جوان[�نه�امام�را�دیده�بود،�نه�دوره�ی�
جنگ�را�دیده�بود،�نه�دوره�ی�انقالب�را�دیده�بود،�]اّما[�این�جور�مخلصانه�و�صادقانه�در�
پی�جهاد�فی�سبیل�الل�حرکت�میکند،�تالش�میکند،�التماس�میکند،�از�خدا�میخواهد،�از�
امام�رضا�میخواهد،�از�پدرمادر�میخواهد،�برای�اینکه�این�اجازه�را�بدهند�و�کمکش�کنند.�
این�آیت�الهی�است،�این�آیت�خدا�است،�این�نشان�دهنده�ی�همین�معجزه�ی�انقالب�است�

و�بحمدالل�این�معجزه�در�جریان�است.

خدا�را�شکر�کنید.�به�نظر�من،�در�درجه�ی�اّول�شما�خانواده�و�در�درجه�ی�بعد�مسئولین�
کشور�و�بعد�هم�همه�ی�ملّت�ایران�مرهون�مجاهدت�این�جوان�و�اشباه)2(�این�جوان�
هستند؛�واقعاً�همه�مرهون�این�مجاهدتند.�این�مجاهدت�همه�را�عزیز�کرد؛�جمهوری�
اسالمی�را�عزیز�کرد،�کشور�را�عزیز�کرد،�ایران�را�عزیز�کرد،�ملّت�را�عزیز�کرد.�رادیوهای�
بیگانه�البّته�نمیگویند،�نمیخواهند،�به�رو�نمی�آورند،�اّما�آن�کسانی�که�تحلیلگر�قضایا�
هستند�می�بینند�و��میفهمند�که�چه�اتّفاقی�افتاد�در�کشور.�این�جمعّیتی�که�در�تهران�
برای�تشییع�ایشان�جمع�شدند�و�در�این�خیابانها�راه�افتادند،�با�کدام�جمعّیت�قابل�
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مقایسه�است؟�کجای�دنیا�چنین�چیزی�پیش�می�آید؟�در�کشور�خود�ما�چقدر�این�جور�
چیزی�پیش�می�آید؟�یا�آن�جمعّیتی�که�در�مشهد�در�آن�صحن�مطّهر�جمع�شدند؛�یا�
آن�جمعّیت�عظیم�در�میدان�امام�اصفهان،�که�من�عکسش�را�دیدم؛�یا�در�نجف�آباد،�
که�شنیدم�آن�میدان�عظیم�َمتروس)3(�از�جمعّیت�]بوده[.�خدای�متعال�این�دلها�را�
این�جوری�جذب�میکند�و�میکشاند�به�اینجا؛�این�دلها�دست�خدا�است،�این�کار�خدا�
است؛�شماها�را�عزیز�کرد�و�این�تسلّٰی�است�برای�شما.�مصیبت،�مصیبت�بزرگی�است�
اّما�همین�عّزتی�که�خدای�متعال�به�او�داد،�به�شما�داد،�به�برکت�او�به�کشور�داد،�برای�
شما،�برای�پدر،�مادر�و�همسر�وسیله�ی�افتخار�است�و�وسیله�ی�تسلّٰی�است.�خدا�را�شکر�
کنید�که�خدای�متعال�یک�چنین�عّزتی�را�به�وسیله�ی�پسر�شما�و�جوان�شما�یا�همسر�

این�خانم�به�کشور�بخشیده.

]والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�و�برکاته[
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم

الحمدلل�رّب�العالمین�و�الّصالة�و�الّسالم�علی�سّیدنا�محّمد�و�آله�الّطاهرین�سّیما�بقّیةالل�
فی�االرضین.

خیلی�متشّکریم�از�برادران�عزیز�که�یاد�شهدا�را�با�این�فّعالّیت�گسترده�ای�که�تشریح�
کردند�احیاء�میکنند.�ما�به�این�نامها،�به�این�یادها�نیاز�داریم؛�کشور�احتیاج�دارد�به�اینکه�
همیشه�یاد�شهدا�زنده�باشد،�نام�شهدا�زنده�باشد.�برترین�شخصّیت�های�تاریخ�قرنهای�
اخیر�را�ما�در�این�دوره�در�بین�همین�جوانها�دیدیم.�همین�جوانهایی�که�از�آذربایجان�
و� کردند� بلند� سر� کشور،� جاهای� بقّیه�ی� و� اصفهان� استان� شرقی،� آذربایجان� غربی،�
شتافتند�برای�فداکاری�و�از�خودشان�لیاقت�نشان�دادند�در�دفاع�از�کشور�و�دفاع�از�

انقالب،�همین�ها�واقعاً�چهره�های�درخشان�تاریخ�ما�هستند.

ما�هروقتی�که�کشورمان�دچار�ذلّت�شد،�به�خاطر�این�بود�که�مردان�فداکار،�مردان�دالور،�
مردان�باگذشت�نداشتیم.�آن�وقتی�که�کشور�ما�در�هر�دوره�ای�از�دوره�های�تاریخ،�سربلند�
شد،�به�خاطر�این�است�که�چنین�مردانی�را�داشتیم.�زمان�ما�بحمدالل�زمانی�است�که�از�
این�گونه�انسانهای�بزرگ�در�آن�زیاد�پدید�آمدند؛�نگذارید�یاد�این�مردان�بزرگ�فراموش�
بشود.�به�شما�عرض�میکنم،�انگیزه�هایی�وجود�دارد�برای�اینکه�یاد�شهدا�به�فراموشی�
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سپرده�بشود؛�انگیزه�های�بسیار�شدیدی�وجود�دارد�که�اینها�را�به�فراموشی�بسپارند؛�
چیزهای�دیگری�را�مطرح�کنند�و�جلوه�های�کاذب�و�عظمتهای�دروغین�را�مطرح�کنند�
تا�عظمتهای�واقعی�از�یادها�برود.�این�کنگره�ی�شما�و�امثال�این�کنگره�در�سراسر�کشور�
در�استانهای�مختلف،�در�واقع�پادزهر�آن�حرکت�مسمومی�است�که�]آنها[�انجام�میدهند.

استان�آذربایجان�غربی�ازجمله�ی�دو�سه�استانی�است�که�مجاهدت�و�فداکاری�در�آن�با�
آغاز�جنگ�تحمیلی�آغاز�نشد،]بلکه[�از�قبل�وجود�داشت.�خیلی�از�استانها�در�امنّیت�و�
راحت�و�آسایش�بودند؛�جنگ�تحمیلی�که�شروع�شد،�جوانهایشان�رفتند�و�مشغول�مبارزه�
شدند،�]اّما[�آذربایجان�غربی�در�واقع�از�روز�اّول�انقالب،�مثل�کردستان�و�مثل�بعضی�از�
استانهای�دیگر�-چند�استان�]این�جور[�هستند-�دچار�مسائل�نیازمند�به�مبارزه�و�نیازمند�
به�مجاهدت�بود.�و�آذربایجان�غربی�ایستاد�در�مقابل�همه�ی�حوادث،�و�واقعاً�مبارزه�کرد.�
و�جوانهای�مؤمن�خوب�]داشت[؛�مرحوم�شهید�آقامهدی�باکری�را�من�از�قبل�از�انقالب�
می�شناختم،�ایشان�دانشجوی�دانشگاه�تبریز�بود،�با�یکی�از�دوستان�ما�که�ایشان�هم�
دانشجوی�دانشگاه�تبریز�بود�آمدند�مشهد؛�اتّفاقاً�تابستان�بود�و�من�در�یکی�از�همین�
ییالقات�اطراف�مشهد�بودم؛�آمدند�آنجا�و�دیدم�این�جوان�را.�اهل�کار�بودند،�اهل�مبارزه�
بودند،�فهیم�بودند؛�مسائل�کشور�را،�موقعّیت�کشور�را�میفهمیدند.�لذا�به�مجّرد�اینکه�
انقالب�شد�و�حوادث�بعد�از�انقالب�پدید�آمد،�اینها�صحنه�را�حفظ�کردند؛�یعنی�حضور�
کامل�در�صحنه�پیدا�کردند.�]این[�بیداری�اینها�را�نشان�میدهد.�و�آذربایجان�غربی�واقعاً�
دچار�مشکالت�زیادی�شد،�و�خوب�است�یاد�کنیم�از�آقای�حسنی)1(�)حفظه�الل(؛�ایشان�
هم�واقعاً�جزو�کسانی�است�که�در�این�حوادث�حّقاً�و�انصافاً�امتحان�خوبی�داد�در�دوران�
مبارزات�و�در�دوران�بعد�از�انقالب؛�چه�قبل�از�جنگ،�چه�زمان�جنگ،�چه�بعد�از�جنگ.�
همچنین�سرهنگ�زکیانی،�آن�فرمانده��لشکر��64که�ایشان�هم�یک�افسر�شجاعی�بود�
-خدا�ان�شاء�الل�رحمت�کند-�یعنی�جزو�افسران�شجاع�بود�که�با�همین�آقای�حسنی�
فّعال�بودند؛�در�قضایای�اشنویّه،�در�قضایای�نقده،�قضایای�گوناگون.�و�مهم�این�است�
که�در�آنجا�-همان�طور�که�آقای�قرشی�اشاره�کردند-�شیعه�و�سّنی،�ُکرد�و�ترک�با�هم�
همکاری�کردند�در�این�میدان.�من�که�رفتم�مهاباد،�در�آن�دیداری�که�مردم�مهاباد�با�
ما�داشتند،�در�سخنرانی،�آن�عالِم�بزرگ�سّنی�اهل�اشنویّه�-مرحوم�قاضی�خضری�که�
دوست�من�بود-�بااینکه�پیر�بود�و�خیلی�سّن�باالیی�داشت،�خودش�را�از�اشنویّه�رساند�
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به�مهاباد؛�گفت�آمده�ام�برای�اینکه�اینجا�سخنرانی�کنم.�آمد�آنجا�ایستاد�و�سخنرانی�
کرد�و�با�تعبیرات�خیلی�خوبی،�از�امام�)رضوان�الل�علیه(�چه�تجلیلی�کرد�و�همین�جور�از�
مسئولین�کشور؛�یعنی�واقعاً�همه�با�هم�همکاری�کردند،�همراهی�کردند،�تا�توانستند�این�
بار�سنگین�را�به�منزل�برسانند.�بعد�صدمه�هم�دیدند؛�یعنی�واقعاً�شاید�غیر�از�سردشت،�
گمان�نمیکنم�ما�جایی�را�داشته�باشیم�در�دنیا�که�دچار�حادثه�ای�بشود�که�آنجا�شد؛�آن�
بمباران�شیمیایی�یک�شهر،�خیلی�چیز�عجیبی�است؛�مردم�صبر�کردند،�تحّمل�کردند؛�

این�حوادث�را�توانستند�تحّمل�کنند؛�این�عظمت�مردم�را�نشان�میدهد.

و�در�دوره�ی�جنگ�هم�که�انصافاً�خیلی�کار�کردند،�خیلی�تالش�کردند؛�همین�شهدای�
عزیزی�که�اسم�آوردید�و�بسیاری�شهدای�دیگر�از�شهدای�بزرگ�ما�که�اهل�آنجا�هم�
نبودند�اّما�در�آذربایجان�غربی�به�شهادت�رسیدند.�]آنجا[�میدان�مبارزه�بود،�میدان�کار�
بود.�کشور�به�حفظ�و�احیاء�یاد�این�عزیزان�حقیقتاً�احتیاج�دارد.�همه�باید�توّجه�کنند�به�
این�مسئله�که�مسئله�ی�یاد�شهیدان،�یک�مسئله�ی�محلّی�و�منطقه�ای�و�مخصوص�یک�
مردم�خاص�و�زمان�خاّصی�نیست؛�همیشه�به�این�احتیاج�داریم�و�نباید�اجازه�بدهید�که�
این�یاد�مندرس�بشود.�و�کارهای�زیادی�باید�انجام�بگیرد؛�یکی�از�کارها�این�باشد�که�
آذربایجان�غربی�را�با�ایستادگی��اش،�با�برخورد�شجاعانه�و�آگاهانه�اش�با�حوادث�و�فتنه�ها�
برای�مردم�کشور�معّرفی�کنید�که�بدانند.�امروز�وقتی�میخواهند�یک�استان�را�معّرفی�
کنند�یا�به�زیبایی�ها�و�گردشگاه�ها�و�مانند�اینها�]معّرفی[�میکنند�که�خب�اشکالی�هم�
ندارد،�یا�به�تنگناهایش�-مثل�]آنچه[�آقای�قرشی�گفتند�که�درآمد�سرانه�در�اینجا�کمتر�
از�بقّیه�ی�جاها�است؛�خب�این�هم�اشکالی�ندارد؛�این�را�هم�از�ما�خواستند�که�ما�سفارش�
کنیم،�حرفی�هم�نداریم؛�سفارش�میکنیم،�ان�شاءالل�سفارشمان�اثر�کند-�لکن�مهم�این�
است�که�آن�خصلتهای�معنوی،�آن�برجستگی�های�معنوی�که�در�این�استان�هست،�اینها�
را�ما�احیاء�کنیم،�زنده�کنیم،�اینها�را�نشان�بدهیم،�برجسته�کنیم؛�و�نشان�بدهیم�به�مردم�

کشور�عظمت�این�مردم�را�و�شجاعت�این�مردم�را.

از� کردند� ذکر� ایشان� که� فهرستی� این� بدارد.� موّفق� را� متعال�شما� ان�شاءالل�خداوند�
کارهایی�که�انجام�گرفته،�فهرست�خوبی�است،�یعنی�واقعاً�همین�کارها�اگر�خوب�انجام�
اینها�نشود؛�یعنی�واقعاً� البّته�سعی�کنید�که�کیفّیت�ها�فدای�سرعت�و�مانند� بگیرد؛�
همه�چیز�با�کیفّیت�و�به�وسیله�ی�افراد�متخّصص�و�کارشناس�و�کارآمد�انجام�بگیرد؛�
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هم�نگارشها،�هم�تهّیه�ی�نماهنگ�ها�و�بقّیه�ی�چیزهایی�که�جنابعالی�ذکر�کردید،�اینها�
همه�ان�شاءالل�باید�مورد�توّجه�قرار�بگیرد.�از�خداوند�متعال�برای�شماها�توفیق�مسئلت�
میکنیم�و�از�خدا�میخواهیم�که�ارواح�طّیبه�ی�شهدای�عزیِز�ما�را�با�پیغمبر�محشور�کند،�

با�اولیائش�محشور�کند؛�ما�را�هم�به�آنها�ملحق�کند؛�ان�شاءالل.

والّسالم�علیکم�و�رحمة�الل�و�برکاته
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم�)1(

الّطاهرین�سّیما� الّسالم�علی�سّیدنا�محّمد�و�آله� الّصالة�و� العالمین�و� و�الحمدلل�رّب�
بقّیةالل�فی�االرضین.

خیلی�تشّکر�میکنم�از�برادران�عزیزی�که�به�این�فکر�افتادند�که�یاد�این�عزیز�را�زنده�
کنند�و�گرامی�بدارند�و�خصوصّیات�شخصّیت�این�مرد�باارزش�و�بزرگوار�را�توصیف�کنند؛�

]این،[�هم�احترام�به�امام�است،�هم�احترام�به�خود�آن�شخصّیت�.

مرحوم�آقای�حاج�آقا�مصطفٰی�)رضوان�الل�تعالی�علیه(�دو�جا�حقیقتاً�درخشید.�یکی�در�
اّول�نهضت�-در�پانزدهم�خرداد-�یکی�هم�در�آغاز�حرکت�عمومی�مردم؛�در�آنجا�با�بلند�
شدن�و�رفتن�به�داخل�صحن�مطّهر�حضرت�معصومه�که�]آن[�حرکت�عظیم�را�ایشان�
در�واقع�با�این�کار�هدایت�کرد؛�در�اینجا�]سال�56[�هم�با�درگذشت�خود�و�با�حادثه�ی�
قضّیه� آن� در� آورد.� در� حرکت� به� را� اقیانوس� این� احساسات� و� عواطف� خود،� فقدان�
]اّول[،�البّته�من�آن�وقت�قم�نبودم،�در�آن�روزها�زندان�بودم؛�لکن�آنجا�حاج�آقا�مصطفٰی�
)رضوان�الل�علیه(�نشان�داد�که�از�لحاظ�جنس�و�فلّز�شخصّیتی،�نسخه�ی�دّوم�خود�امام�
است؛�این�را�ایشان�واقعاً�نشان�داد.�در�آن�حادثه�ی�عجیب�و�در�آن�حمله�ی�مأموران�و�
حوادث�تهران�و�قم،�ایشان�بلند�شد�رفت�در�صحن�قم�و�نشست�آنجا.�بعضی�از�مبارزین�

1396/07/30

 بیانات در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت
شهید آیت اهلّل سّید مصطفی خمینی



251بیانات

و�َشجعان)2(�جوانهای�قم�مثل�مرحوم�حاج�میرزا�ابوالقاسم�وکیلی�و�مانند�اینها�هم�
آمدند�ُدوروبَر�ایشان�-آن�طور�که�خبرش�بعدها�برای�ما�رسید-�و�مردم�را�هدایت�کردند؛�
آن�روزی�که�شبش،�امام�)رضوان�الل�علیه(�را�دستگیر�کرده�بودند؛�بعد�از�عاشورا.�خب،�
خیلی�کار�بزرگی�بود،�خیلی�کار�مهّمی�بود.�بعد�هم�ایشان�را�گرفتند�و�بردند�و�مّدتی�
در�قزل�قلعه،�زندان�بود.�خب�در�این�حادثه�ی�اخیر�هم�واقعاً�فقدان�مرموز�آقای�حاج�آقا�
مصطفٰی،�دوستان�او�را�بهت���زده�کرد؛�یعنی�عالقه�مندان�-]امثال[�ماها�در�مشهد-�وقتی�
شنیدیم،�واقعاً�مثل�آدمهایی�که�صاعقه�زده�هستند،�یک�چنین�حالی�دست�داد؛�هم�برای�
فقدان�خود�او�که�واقعاً�شخصّیت�عزیز�و�مغتنمی�بود،�هم�برای�اینکه�برای�امام�چه�پیش�
خواهد�آمد�که�این�جوان�را�و�این�مرد�را�از�دست�داد.�لکن�تصّور�نمیشد�که�این�حادثه�
که�برای�دوستان�این�قدر�سنگین�است،�بتواند�یک�چنین�تالطمی�و�موجی�به�وجود�
بیاورد؛�و�به�وجود�آورد.�همین�که�فرمودند�امام�که�از�الطاف�خفّیه�ی�الهی�بود،)3(�واقعاً�
همین�بود؛�و�چه�عظمتی�میخواهد�که�یک�پدر�در�مقابل�یک�چنین�فقدانی،�با�این�نگاه�و�
از�این�منظر�مسئله�را�ببیند،�نه�از�منظر�یک�مصیبت،�نه�از�منظر�یک�مسئله�ی�شخصی.

مرحوم�حاج�آقا�مصطفٰی�انسان�برجسته�ای�بود.�البّته�من�این�سالهای�آخری�که�ایشان�
رفتند�اّول�به�ترکیه�و�بعد�نجف،�خب�ایشان�را�دیگر�ندیده�بودیم؛�از�دور�از�بعضی�از�
احوال�ایشان�مّطلع�بودیم؛�لکن�وقتی�ایشان�قم�بود�و�ما�هم�قم�بودیم،�کاماًل�از�نزدیک�
من�ایشان�را�می�شناختم.�اّوالً�ایشان�از�لحاظ�ذهن�و�استعداد�علمی،�جزو�افراد�کم�نظیر�
بود؛�یعنی�ایشان�واقعاً�]دارای[�یک�استعداد�برتر�و�یک�ذهن�وّقاد)4(�که�آقای�رشاد�
تعبیر�کردند�و�کاماًل�درست�است،�بود.�ایشان�درس�هم�خوب�خوانده�بود؛�با�اینکه�حاال�
ایشان�اهل�گعده�و�مانند�اینها�هم�بود�-حاال�ما�که�نمیدیدیم،�]ولی[�میگفتند�ایشان�در�
صحن،�گاهی�اوقات�تا�دو�ساعت�از�شب�آنجا�گعده�]داشت[-�لکن�بعد�که�میرفت�منزل�
و�مشغول�مطالعه�میشد،�از�همه�ی�آن�کسانی�که�اَقرانش)5(�بودند،�ایشان�جلوتر�بود؛�از�
همه�شان،�هم�فاضل�تر�بود،�هم�فهیم�تر�بود.�بنابراین�از�لحاظ�علمی�و�از�لحاظ�ذهنی،�

یک�چنین�آدم�برجسته�ای�بود.

از�لحاظ�جرئت�علمی�هم�همین�جور�بود؛�یعنی�آدم�با�جرئتی�بود.�من�یادم�نمیرود�
اشکاالت�ایشان�را�سِر�درس�امام؛�ایشان�سِر�درس�اصول�امام�اشکال�میکرد؛�عقب�هم�
می�نشست�و�فریاد�میکشید؛�تماشایی�بود�برخورد�این�پدر�با�پسر!�اشکال�میکرد�به�امام؛�
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وقتی�هم�میخواست�اشکال�کند،�یک�ُخرده�بلندتر�می�نشست�-یک�جوری�می�نشست�
امام�سِر�درس� بود-�داد�میکشید.� بود،�شاخص� بلند� باشد[،� که�خیلی�چهره�]معلوم�
داد�میکشیدند،�خیلی�از�اوقات�فریاد�میزدند؛�بخصوص�کسانی�که�در�اشکال،�پیگیری�
میکردند،�امام�همین�طور�گاهی�سرشان�داد�میکشیدند؛�امام�هم�همین�طور�متقاباًل�با�
این�پسر�]بلند�حرف�میزد[�و�بحث�میشد.�خیلی�واقعاً�مناظر�زیبایی�است�اینها؛�انسان�
در�حوزه�های�علمّیه�وقتی�نگاه�کند،�این�سّنت�های�حوزه�ای�وقتی�دست�انسانهای�الیق�و�
برجسته�می�افتد،�این�جوری�از�آب�درمی�آید.�حاال�خود�امام�در�اصول�یک�آدم�مبنابرانداز�
و�مبنا�ساز�بود؛�یعنی�ُدوروبَر�حرفهای�دیگران�نمیگشت؛�خود�امام،�مبنا�درست�میکرد؛�
از�جمله�ی�فقها�و�اصولّیینی�که�صاحب�مبانِی�جمعی�و�جامع�هستند،�یکی�امام�بزرگوار�
است؛�مثل�بعضی�از�بزرگان�دیگر،�مثل�مرحوم�آخوند،)6(�مثل�مرحوم�نائینی�و�امثال�
اینها؛�یعنی�یک�چنین�شخصّیتی�بود؛�]یعنی[�این�جور�نبود�که�حاال�یک�ماّلیی�است�و�
درس�اصول�دارد�میگوید�که�هرکسی�بتواند�اشکال�کند؛�اّما�این�جوان�اشکال�میکرد.�
آن�وقتی�که�من�عرض�میکنم،�شاید�حاج�آقا�مصطفٰی�در�سالهای�40�،39�،38،�مثاًل�
��30سال،��31یا���32سال�بیشتر�هم�نداشت،�ولی�خب�این�جوری�بود.�جرئت�علمی�اش�
زیاد�بود؛�در�کتابهایی�هم�که�ایشان�نوشته�است�-کتابهایی�که�آقای�سّجادی)7(�زحمت�
کشیده�اند�و�خیلی�از�کارهای�ایشان�را�جمع�کرده�اند-�این�معلوم�است؛�کاماًل�پیدا�است.

امام�یک�مبنای�مهّم�اصولی�دارند�]به�نام[�»خطابات�قانونی«؛�ایشان�خطابات�شرعی�
را�از�قبیل�خطابات�قانونی�میدانند؛�مبنای�خیلی�مهّمی�است�که�در�چندین�مسئله�ی�
اساسِی�اصولی،�این�مبنا�اثرمیگذارد؛�امام�هم�روی�این�مبنا�فکر�کردند�و�کار�کردند�و�
با�مقّدمات�فراوانی�آن�را�در�اصول،�بیان�کردند.�چندجا�هم�بیان�کردند؛�از�جمله�در�آن�
جای�اصلی،�با�مقّدمات�فراوان�-شاید�شش�هفت��مقّدمه-�ایشان�بیان�میکنند؛�حاج�آقا�
مصطفٰی�میپردازد�به�این�مبنا.�اّول�که�خب�تعریف�میکند،�جا�هم�دارد؛�واقعاً�این�مبنا،�
است،� چه�جور� این� که� میکند� مبنا� این� از� مفّصلی� تعریف� است؛� تعریف�داری� مبنای�
یک�چیز�فوق�ا�لعاده�ای�است�-راست�هم�میگوید�واقعاً؛�یک�فکر�فوق�العاده�ای�است�که�امام�
]کردند[-�بعد�شروع�میکند�مناقشه�کردن؛�دانه�دانه�این�مقّدماتی�را�که�امام�ذکر�کردند،�
ذکر�میکند�و�بعد�میگوید،�نه�این�مقّدمه�هیچ�لزومی�نداشت،�اصاًل�ربطی�ندارد�و�مانند�
اینها،�رد�میکند؛�]همین�طور[�مقّدمه��ی�بعدی،�مقّدمه�ی�بعدی!�البّته�بعد�خود�ایشان�
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مبنا�را�تحکیم�میکند،�نه�اینکه�رد�بکند�-یعنی�واقعاً�هم�قابل�رد�نیست�این�مبنایی�که�
امام�دارند؛�این�مبنای�اصولی،�واقعاً�قابل�رد�هم�نیست�اگرچه�مخالف�هم�زیاد�دارد-�
غرض،�مرحوم�حاج�آقا�مصطفٰی�این�جوری�است؛�از�لحاظ�علمی،�هم�بااستعداد�است،�هم�
کارکرده�است،�هم�با�جرئت�علمی�است.�من�یک�نوشته�ای�دیدم�از�ایشان�-حاال�یادم�
نیست�کجا�بود�و�چند�سال�پیش�از�این-�که�ایشان�]وقتی�به[�درسهای�علما�و�مدّرسین�
معروف�نجف�میرفته،�اشکاالتی�بر�هرکدام�از�اینها�در�یک�مسئله�ی�قابل�توّجهی�ذکر�
میکند؛�همه�ی�اینها�را�آقایان�زحمت�کشیده�اند،�جمع�کرده�اند؛�انسان�این�جوری�ای�بود.�

این�از�لحاظ�علمی�و�فکر�و�مانند�اینها.

از�لحاظ�عملی،�آقای�حاج�آقا�مصطفٰی�یک�انسان�انصافاً�ممتازی�بود؛�این�مهم�است.�پسر�
کسی�مثل�امام�خمینی�]بود[�-خب�ایشان�در�قم�معروف�بودند؛�چه�قبل�از�مرجعّیت،�
چه�زمان�مرجعّیت-�]اّما[�یک�ذّره�نشانه�های�آقازادگی�در�حاج�آقا�مصطفٰی�نبود.�امام�در�
ایّام�فاطمّیه�چند�روز�یک�روضه�ای�داشتند؛�حّتی�در�منزل�امام�و�روضه�ی�امام�]هم[�
انسان،�حاج�آقا�مصطفٰی�را�نمیدید�که�بیاید�خودش�را�بچسباند�به�امام؛�بااینکه�عاشق�
امام�بود�-که�بعد�خواهم�گفت؛�واقعاً�از�آن�پسرهایی�بود�که�عاشق�پدرش�بود�یعنی�واقعاً�
عشق�می�ورزید�به�امام-�اّما�ُدوروبَر�امام�به�صورت�آقازادگی�و�مانند�اینها،�مطلقاً�ایشان�
حرکتی�نمیکرد.�بعد�که�در�سال��41مبارزات�شروع�شد،�عصرها�و�سرشب،�منزل�امام�
رفت�وآمد�فراوانی�میشد�و�ما�همیشه�و�هر�روز�میدیدیم�حاج�آقا�مصطفٰی�َدم�در�نشسته؛�
این�آدمی�که�کمتر�آنجاها�دیده�میشد،�از�وقتی�مبارزه�شروع�شد�از�سال��41در�قضّیه�ی�
انجمنها،�مرحوم�حاج�آقا�مصطفٰی�هر�روز�آنجا�حضور�پیدا�میکرد�و�می�نشست؛�یعنی�

َمِنش،�َمِنش�مبارزاتی�بود.

از�لحاظ�سادگی�وضع�زندگی،�به�معنای�واقعی�کلمه�مرحوم�حاج�آقا�مصطفٰی،�زاهد�بود؛�
از�لحاظ�لباس،�از�لحاظ�رفتار،�از�لحاظ�خوراک،�از�لحاظ�رسیدگی�به�خانواده؛�واقعاً�آدِم�
ُمعِرض)8(�از�دنیا�و�زاهدی�بود؛�این�اواخری�که�ما�دیده�بودیم؛�آن�دوره�ی�نجف�را�من�
خیلی�اّطالع�زیادی�ندارم.�تا�دوره�ی�قبل�از�مبارزات،�ایشان�گرایش�سلوکی�خوبی�هم�
پیدا�کرده�بود؛�یک�توّجهاتی�داشت،�اهل�ذکر�و�حضور�و�این�حرفها�بود.�این�هم�این�

جنبه�ی�دیگر�ایشان.
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و�جنبه�ی�دیگر�حاج�آقا�مصطفٰی،�شجاعت�او�بود؛�یعنی�واقعاً�اینکه�امام�فرمودند�که�امید�
آینده�ی�اسالم�بود،�این�به�خاطر�جامعّیت�این�آدم�بود؛�هم�از�لحاظ�علمی،�هم�از�لحاظ�
تهذیب�نْفس�و�مراقبت�از�نْفس،�و�هم�از�لحاظ�شجاعت�-یک�مرجعی�که�بخواهد�مرجع�
امور�مردم�قرار�بگیرد،�باید�شجاعت�داشته�باشد؛�باید�بتواند�مسائل�جامعه�را�بفهمد؛�و�
آنجایی�که�الزم�است�اقدام�کند،�اقدام�کند-�انصافاً�آقای�حاج�آقا�مصطفٰی�)رضوان�الل�

تعالی�علیه(�این�جور�بود؛�به�هرحال،�شخصّیت�برجسته�ای�بود.

شما�بسیار�کار�خوبی�کردید�که�روی�کارهای�ایشان�و�افکار�ایشان�کار�کردید.�البّته�
آن،�همه� مانند� و� تفسیر� مانده؛�همین� نصفه�کاره� ایشان�کرده� کارهایی�که� از� خیلی�
تّکه�تّکه�و�نصفه�کاره�است.�شاید�مفّصل�ترینش،�آن�اصول)9(�ایشان�باشد؛�َوااّل�بحثهای�
فقهی�و�تفسیری�و�حّتی�علوم�غریبه�]هم�دارند[�-در�آن�تفسیرشان،)10(�ایشان�حّتی�
علوم�غریبه�و�مانند�اینها�هم�دارد-�در�همه�ی�اینها�ایشان�یک�مطلبی�دارند.�کارکردن�
روی�جامعّیت�علمی�ایشان،�به�نظر�من�خیلی�خوب�است.�من�آن�فهرستی�را�که�تهّیه�
کردید�برای�کارهایی�که�مقاالت�متوّجه�به�آنها�است،�نگاه�کردم،�مرور�کردم؛�فهرست�
و�خوب� مقاله�ی�مستند� یا�چند� یک� اینها� برای�همه�ی� بتوانید� اگر� و� است.� مفّصلی�
در�اختیار�داشته�باشید،�واقعاً�خوب�است؛�یعنی�جا�دارد�و�ارزش�این�را�دارد.�و�البّته�
خدای�متعال�این�مرد�را�وسیله�ای�قرار�داد�برای�نشان�دادن�بخشی�از�شخصّیت�امام�
)رضوان�الل�علیه(؛�امام،�هم�در�تربیت�این�جوان�که�توانست�این�فرزند�را�پرورش�بدهد�به�
این�شکل،�و�هم�در�تحّمل�و�صبری�که�در�مصیبت�او�کرد،�حقیقتاً�از�خود�یک�هویّتی�
نشان�داد�که�قبل�از�آن�شناخته�شده�نبود�و�دانسته�نبود�از�امام�و�عظمت�امام�را�نشان�

داد.�امیدواریم�ان�شاءالل�خداوند،�درجات�ایشان�را�عالی�کند.

ایشان�-مرحوم�حاج�آقا�مصطفی-�بشّدت�عالقه�مند�به�امام�بود؛�بشّدت!�این�را�در�قم�
خود�من�دیده�بودم؛�نجف�هم�اتّفاق�افتاده�بود�که�آمدند�برای�من�نقل�کردند؛�آن�چنان�
روی�حفظ�حیثّیت�امام�حّساس�بود�که�اگر�چنانچه�کسی�اندک�تعّرضی�یا�خدشه�ای�
به�شخصّیت�امام�وارد�میکرد،�حاج�آقا�مصطفٰی�در�مقابله�و�مواجهه�ی�با�او�بی�تاب�میشد�
و�عکس�العمل�های�تند�و�شدید�نشان�میداد�که�عرض�کردم�یک�نمونه�اش�را�من�قم�
خودم�مواجه�شدم�و�از�نزدیک�مّطلع�شدم،�یک�نمونه�هم�نقل�کردند�برای�ما�که�در�

نجف�اتّفاق�افتاده�بود.
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به�هرحال�خداوند�ان�شاءالل�درجات�ایشان�را�عالی�کند،�درجات�امام�بزرگوار�را�خداوند�
عالی�کند�و�به�ما�توفیق�بدهد�تا�ان�شاءالل�بیشتر�بتوانیم�بشناسیم�این�شخصّیت�های�
باعظمت�را�و�به�شما�هم�توفیق�بدهد�که�بتوانید�این�کار�را�ان�شاءالل�با�بهترین�وجهی�

دنبال�کنید.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�و�برکاته�
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم

بحث�درباره�ی�شهادت�علما�و�طاّلب�و�روحانّیون�حوزه�های�علمّیه،�از�جنبه�های�گوناگون،�
بحث�مهّم�و�پُرمغزی�به�نظر�میرسد؛�از�جمله�اینکه�این�یک�امر�نمادین�است؛�اینکه�
حوزه�ی�علمّیه،�شهدائی�را�تقدیم�بکند،�آن�هم�با�این�کّمّیت�زیاد؛�حاال�چه�قم،�چه�
بقّیه�ی�حوزه�های�علمّیه�در�سراسر�کشور.�بنابراین�حرکت،�حرکت�نمادین�است�و�یک�
معنایی�دارد�که�آن�معنا�خیلی�مهم�است؛�آن�معنا�این�است�که�کسی�شهید�میشود�
که�در�میدان�مجاهدت�و�مبارزه�باشد!�َوااّل�کسی�که�در�میدان�مبارزه�نیست،�در�میدان�
مجاهدت�با�دشمن�-دشمن�دین،�دشمن�استقالل،�دشمن�کشور-�نیست،�اگر�چنانچه�
در�گوشه�ی�خانه�ی�خودش،�حاال�گیرم�یک�دزدی�هم�بیاید�و�او�را�به�خاطر�طمع�مال�
بکشد،�این�رتبه�ی�شهدا�را�ندارد.�شهادت�جزو�لوازم�مجاهدت�است؛�کسی�که�مجاهدت�
میکند�و�در�راه�مجاهدت�به�قتل�میرسد،�شهید�است!�خب،�این�معنایش�این�است�که�
روحانّیت�در�عرصه�ی�مبارزه�و�میدان�مبارزه�حضور�جّدی�و�گسترده�داشته؛�این�خیلی�
چیز�مهّمی�است.�یکی�از�آفاتی�که�ما�مجموعه�های�روحانی،�در�بخشهایی�از�زمان�به�
آن�دچار�بودیم،�دور�ماندن�از�مبارزه�ی�با�دشمنان�دین�و�دشمنان�استقالل�و�دشمنان�
خارجی�و�مستبّدین�و�مستعمرین�بوده؛�ما�در�برهه�هایی�از�زمان�حّقاً�دچار�این�مشکل�
شدیم�و�این�به�ما�ضربه�زده،�و�به�روحانّیت�ضربه�زده.�هرگاه�روحانّیت�در�میدان�مبارزه�
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وارد�شد�و�ایستاد�و�در�مقابل�دشمنی�دشمنان�دین�و�دشمنان�اسالم�سینه�سپر�کرد�و�
در�این�راه�واقعاً�مبارزه�کرد،�مجاهدت�کرد�و�آسیب�دید�و�به�قتل�رسید،�سربلند�بوده؛�
در�دوره�های�مختلفی�از�این�قبیل�روحانّیون�داشته�ایم.�اّما�حاال�در�دوره�ی�اخیر�-]یعنی[�
دوره�ی�ما،�زمان�ما،�دوره�ی�انقالب-�بحمدالل��دایره�ی�این�میدان،�دایره�ی�وسیعی�بوده؛�
کسان�زیادی�وارد�میدان�شدند،�به�برکت�حرکت�عظیمی�که�امام�بزرگوار�ما،�به�توفیق�
الهی،�به�هدایت�الهی�و�با�پشتیبانی�این�ملّت�انجام�داد�که�روحانّیت�واقعاً�وارد�میدان�

مبارزه�شد.

و�این�را�هم�مسلّم�باید�بدانیم�که�اگر�در�مبارزات�اخیر�یعنی�مبارزاتی�که�منتهی�شد�
اتّفاق�هرگز� به�تشکیل�نظام�جمهوری�اسالمی�و�انقالب،�روحانّیت�وارد�نمیشد،�این�
روشنفکر،� گروه�های� از� گروهی� هیچ� مجموعه�ای،� هیچ� حزبی،� هیچ� یعنی� نمی�افتاد؛�
و� استبدادی� بساط�حکومت� نبودند� قادر� گروه�های�چریکی،� تا� گروه�های�سیاسی،� تا�
سلطنتی�را�در�این�کشور�براندازی�کنند�و�از�بین�ببرند�و�تسلّط�دیرین�استعمار�را�بر�این�
کشور�نابود�کنند�و�زمینه�اش�را�از�بین�ببرند.�اگر�روحانّیت�در�این�میدان�وارد�نمیشد،�

امکان�نداشت�چنین�اتّفاقی�بیفتد.�

کار�را�مردم�کردند،�اّما�حضور�مردم�ناشی�بود�از�حضور�روحانّیت.�اگر�روحانّیت�نبود،�
مردم�این�قدر،�با�این�حجم،�با�این�جّدیّت�وارد�نمیشدند؛�اگر�روحانّیت�نبود،�جنبه�ی�
دینی�این�مبارزه�و�این�مجاهدت�پنهان�میماند�و�مطرح�نمیشد.�اگر�جنبه�ی�دینی�مطرح�
نمیشد،�این�همه�شهید،�این�همه�مخلِص�فی�سبیل�الل�،�این�همه�مادر�و�پدر�ایثارگر�که�
فرزندانشان�را�مثل�دسته�ی�گل�تربیت�کردند�و�به�جوانی�رساندند�و�فرستادند�به�میدان�
جنگ�و�شهادت�آنها�را�تحّمل�کردند،�تحّقق�پیدا�نمیکرد�و�به�وجود�نمی�آمد.�بنابراین�
حضور�روحانّیت�در�میدان�مبارزه،�یک�پدیده�ی�بسیار�مهّم�تاریخی�است�و�این�شهادت،�

نشانه�ی�آن�حضور�است.�

بنابراین،�خود�شهادت،�ارزش�است؛�توأم�شدنش�با�روحانّیت�و�حضور�علمی�و�دینی�و�
مانند�اینها،�یک�ارزش�مضاعف�است؛�اخالصی�که�در�مجموعه�ی�طاّلب�جوانی�که�به�
جبهه�رفتند�هست،�مثل�اخالص�خیلی�از�جوانهای�دیگر،�یک�ارزش�است؛�همه�ی�اینها�
به�جای�خود�محفوظ،�]اّما[�آنچه�ویژه�ی�مجموعه�ی�روحانی�و�شهادت�روحانّیون�است،�
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همین�جنبه�ی�نمادین�است؛�یعنی�نشان�دهنده�ی�حضور�آنها�در�مجاهدت�و�مبارزه��
است.�و�این�حضور�بسیار�چیز�مهّمی�است�و�رحمت�خدا�بر�بزرگانی�که�این�راه�را�هموار�

کردند.

افکار� دارای� و� روشنفکر� روحانّیون� جزو� )رضوان�الل��علیه(� طباطبائی� عاّلمه�ی� مرحوم�
عاّلمه�ی� مرحوم� در� سرتاپا� این�خصوصّیت� ایشان،� المیزان� تفسیر� در� بود،� اجتماعی�
طباطبائی�مشّخص�است؛�لکن�ایشان�در�میدان�مبارزه�حضور�نداشتند،�نبودند.�یک�وقتی�
ایشان� ایشان�صحبت�بود�-صحبت�خصوصِی�بین�االثنینِی)1(�جلسه�ی�خصوصی-� با�
میگفت�در�اینکه�در�گذشته�یک�کوتاهِی�بزرگی�-یا�شاید�میگفت�تقصیر�یا�گناه�بزرگی-�
انجام�گرفته�از�طرف�ما�روحانّیون،�هیچ�تردیدی�نیست؛�من�حاال�درست�جزئّیات�آن�
فرمایش�ایشان�یادم�نیست؛�مضمون�این�بود،�الفاظ�یادم�نیست.�این�را�ایشان�قبول�
ما�وجود�داشته،� اشکالی�در� و�تصدیق�میکردند�که�در�گذشته�یک�چنین� میکردند�

]درحالی�که[�این�در�دوره�ی�کنونی�ما�نبود.�

روحانّیت�وقتی�که�انقالبی�باشد،�وقتی�درحال�مبارزه�باشد،�وقتی�درحال�مجاهدت�باشد،�
وقتی��که�دشمن�را�بشناسد،�وقتی�که�شیوه�ها�و�ترفندهای�دشمن�را�تشخیص�بدهد،�
وقتی�خود�را�آماده�ی�برای�مقابله�ی�با�این�شیوه�ها�و�ترفندها�بکند،�آن�وقت�به�جایگاه�
اصلی�و�واقعی�خودش�حقیقتاً�نزدیک�شده�یا�رسیده.�و�این�طبعاً�خطر�دارد،�ضرر�دارد،�
ضررهای�ماّدی�دارد،�از�جمله�این�که�انسان�کشته�میشود�در�این�راه،�خونش�ریخته�
میشود،�که�خود�این�بزرگ�ترین�رتبه�است�پیش�خدای�متعال�و�خدای�متعال�شهادت�
را�به�هرکسی�هم�نمیدهد.�به�هرحال�ارزش�شهادت�این�عزیزان�ارزش�واالیی�است�و�

بزرگداشت�اینها�بزرگداشت�به�جایی�است�و�خیلی�خوب�است.

البّته�سعی�بشود�شهدای�روحانی�تفکیک�نشوند�از�شهدای�دیگر.�باالخره�شهدا�همه�
شهید�ند�در�راه�خدا؛�چه�طلبه�باشد،�چه�معّمم�باشد،�چه�بی�عمامه�باشد،�همه�ی�اینها�
ِِّهم�یُرَزقون�«)2(�و�ما�با� در�راه�خدا�شهید�ند�و�در�نزد�خدای�متعال�زنده�و�»اَحیآٌء�ِعنَد�َرب
حسرت�و�با�غبطه�باید�نگاه�کنیم�به�مقام�واالی�شهدا�و�]آن�را[�آرزو�کنیم؛�ارزش�آنها�
باالتر�از�این�حرفها�است.�ولی�به�هرحال�شهدای�روحانی�یک�مجموعه�ای�هستند�که�

درباره�ی�آنها�میشود�کار�کرد.



259بیانات

بحمدالل��این�فکر�مبارزه�و�مجاهدت،�با�همین�شهادتها�و�با�همین�فداکاری�ها�توسعه�پیدا�
کرد،�رواج�پیدا�کرد؛�هم�در�داخل�مجموعه�ی�کشور�خودمان،�هم�در�میان�مسلمانها.�
امروز�شما�مالحظه�کنید،�روح�مبارزه،�روح�مجاهدت،�روح�آمادگی�برای�شهادت،�در�
همه�ی�دنیای�اسالم�به�نحوی�گسترده�است؛�یک�جاهایی�شدیدتر�است،�یک�جاهایی�
کم�تر�است.�یک�نمونه�همین�راه�پیمایی�عظیِم�اربعین�است؛�این�واقعاً�یک�پدیده�است،�
یک�پدیده�ی�الهی�است،�یک�پدیده�ی�معنوی�است.�حقیقتاً�قابل�توصیف�نیست؛�مثل�
خیلی�از�این�پدیده�های�مهّم�الهی،�درست�قابل�تفسیر�هم�نیست؛�یعنی�نمیشود�این�
حادثه�را�تحلیل�کرد.�این�جور�این�جمعّیِت�عظیِم�میلیونی�راه�بیفتند،�در�ظرف�چند�
سال�این�تحّقق�پیدا�کند،�شکل�پیدا�کند!�بله،�در�گذشته�راه�پیمایی�بود،�اّما�این�خبرها�
نبود.�ما�اّطالع�داریم�که�در�ایّام�مختلف،�چه�اربعین،�چه�غیر�اربعین�-در�خصوص�اربعین�
یا�بعضی�اوقات�دیگر-�طاّلب�از�نجف�و�جاهای�مختلف�عراق�حرکت�میکردند�میرفتند،�
جمعّیت�های�فراوانی�هم�بودند.�اّما�این�جمعّیِت�عظیِم�میلیونی�از�جاهای�مختلف�دنیا�
-چند�میلیون�از�ایران�و�میلیون�ها�از�خود�عراق�و�از�کشورهای�دیگر-�این�حرکت�عظیم،�
با�وجود�تهدیدهای�تروریستی�ای�که�همیشه�وجود�داشته�و�امروز�هم�وجود�دارد،�یک�
پدیده�ی�فوق�العاده�عظیمی�است؛�خیلی�مهم�است.�این�نشان�دهنده�ی�اوج�گرفتن�همین�
تفّکر�مبارزه�ی�در�راه�خدا�و�در�راه�اسالم�و�آمادگی�عمومی�و�همگانی�در�این�راه�است.�و�

امیدواریم�که�خداوند�متعال�برکت�بدهد�به�این�حرکتها�و�برکت�بدهد�به�مردم.

ما�البّته�اینجا�به�مناسبت�اینکه�یادی�از�راه�پیمایی�اربعین�شد،�ضمن�دعا�و�آرزوی�قبولی�
این�حرکت،�از�همه�ی�کسانی�که�امسال�در�این�راه�پیمایی�شرکت�کردند�تشّکر�میکنیم؛�
الزم�میدانیم�از�دولت�عراق�که�وسایل�را�فراهم�کرد�برای�اینکه�این�امر�تحّقق�پیدا�بکند�
تشّکر�کنیم؛�الزم�میدانیم�از�ملّت�عزیز�عراق�که�در�این�روزها�-در�این�یک�هفته�یا�
بیشتر-�خود�را�موّظف�دانستند�که�از�راه�پیمایان�و�زّوار�اباعبدالل��)علیه�الّسالم(�این�جور�
پذیرایِی�مخلصانه�و�شادمانانه�بکنند،�واقعاً�و�قلباً�تشّکر�بکنیم�و�از�خداوند�متعال�جزای�
خیر�را�برای�آنها�بخواهیم؛�الزم�است�از�جوانان�مبارز�عراقی،�از�حشدالّشعبی�و�دیگر�
کسانی�که�در�امنّیت�این�مراسم�دخیل�بودند�و�توانستند�امنّیت�این�زّوار�را�حفظ�بکنند�
ابی�عبدالل��)علیه�الّسالم(� از�مسئوالن�عتبات�نجف�و�حضرت� تشّکر�کنیم؛�الزم�است�
برای�مردم�فراهم�کردند�تشّکر� را� اباالفضل�در�کربال�که�وسایلی� در�کربال�و�حضرت�
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بکنیم.�و�امیدواریم�که�خدای�متعال،�هم�به�آنها�و�هم�به�این�حرکت�عظیم�و�به�همه�ی�
دست�اندرکاران�این�حرکت،�برکت�بدهد�و�لطف�کند�و�حمایت�کند�تا�بتوانند�این�کار�را�
ان�شاءالل��با�بهترین�وجهی�ادامه�بدهند.�امیدواریم�این�جلسه�ی�شما�هم�جلسه�ی�پُرمغز�
و�پُرفایده�و�دارای�برکاتی�باشد�و�خداوند�به�این�جلسه�ی�شما�هم�ان�شاءالل��برکت�بدهد.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�و�برکاته
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بسم�الل��الّرحمن�الّرحیم

خیلی�خوش�آمدید�برادران�عزیز،�خواهران�عزیز،�خانوادههای�معّظم�و�مکّرم�شهیدان�
دوران�دفاع�مقّدس�و�شهیدان�انقالب.�تا�ابد�این�ملّت�مدیون�فرزندان�شما�است.�چون�
هر�چه�این�ملّت�در�این�سالها�به�دست�آورده�است،�عّزت�این�ملّت،�امنّیت�این�ملّت،�
پیشرفت�این�ملّت،�همه�و�همه�مدیون�این�جوانهای�عزیزی�است�که�دل�از�خانه�و�
خانواده�و�پدر�و�مادر�و�همسر�و�فرزند�و�مانند�اینها�کندند�و�رفتند�سینه�سپر�کردند�
در�مقابل�دشمن؛�آن�هم�دشمنی�که�همهی�دنیا�در�مقابل�ما،�آن�روز�از�او�حمایت�
میکردند؛�هم�غرب،�هم�شرق،�هم�ارتجاع�منطقه،�همه�و�همه�از�این�دشمن�خبیث�بعثی�
ما�حمایت�میکردند.�اگر�جوانهای�دالور�و�شجاع�و�فداکاری�مثل�جوانهای�شما�وجود�
نداشتند�که�بروند�و�خودشان�را�مثل�یک�سپری،�مثل�یک�سّدی�در�مقابل�دشمن�قرار�
بدهند،�این�دشمن�پایش�به�داخل�کشور�میکشید�و�میرسید�و�به�هیچ�چیزی�رحم�
نمیکرد.�شما�االن�ببینید�در�شمال�آفریقا،�در�بعضی�از�کشورهای�منطقهی�غرب�آسیا�
چه�خبر�است؛�آنچه�در�ایران�با�حضور�بعثیها�اتّفاق�میافتاد،�ده�برابر�بدتر�از�آن�چیزی�بود�
که�امروز�در�لیبی�هست،�چند�سال�در�سوریه�بود،�مّدتها�در�عراق�بود�و�از�این�قبیل.�چه�
کسی�مانع�شد؟�چه�کسی�جلوی�این�خسارت�عظیم�تاریخی�و�ملّی�را�گرفت؟�جوانهای�

شما،�همین�شهدا.

1396/10/12

دیدار جمعی از خانواده های شهدا
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و�به�نظر�من�ارزش�خانوادههای�شهدا�-این�پدری�که�سه�شهید�را�از�دست�داده،�مادری�
که�سه�شهید�را�از�دست�داده،�بعضیها�سه�شهید،�بعضی�دو�شهید،�بعضیها�پنج�شهید�
یا�بیشتر-�کمتر�از�ارزش�آن�شهدا�نیست.�آن�شهید،�جوان�بود،�احساسات�بود،�حماسه�
داشت،�رفت�جلو؛�این�پدر�و�مادر،�این�دستهگل�را�تربیت�کرده�بودند،�زحمت�کشیده�
بودند،�بزرگ�کرده�بودند،�به�این�حد�رسانده�بودند،�جلوی�چشمشان�رفت�و�جسدش�
و� پدرها� فداکاری� و� مادرها� و� پدرها� برنگشت!�شجاعت� برگشت،�گاهی�جسدش�هم�
مادرها�به�نظر�من�کمتر�از�جوانهایشان�نیست�و�من�مکّرر�به�خانوادهی�شهدا�میگویم�
که�خدا�سایهی�خانوادهی�شهدا�را�از�سر�این�ملّت�کم�نکند.�خانوادهی�شهدا�خیلی�حق�
دارند،�خیلی�برای�این�کشور�ارزش�دارند؛�شهدای�عزیز�هم�که�واقعاً�همینجور؛�حاال�
جایگاهشان�پیش�خدای�متعال�که�به�جای�خود،�اّما�تأثیرشان�در�کشور�و�وجودشان�در�

کشور�هم�یک�مسئلهی�بسیار�مهّمی�است.

دشمن�منتظر�یک�فرصت�است،�منتظر�یک�رخنه�است�که�از�این�رخنه�وارد�بشود.�
با�جمهوری� که� کنید.�همهی�کسانی� مشاهده� را� روز� این�چند� قضایای� شما�همین�
اسالمی�بدند،�آن�که�پول�دارد،�آن�که�سیاست�دارد،�آن�که�سالح�دارد،�آن�که�دستگاه�
امنّیتی�دارد،�همه�دست�روی�دست�هم�میگذارند�بلکه�بتوانند�برای�نظام�اسالمی�و�
جمهوری�اسالمی�و�انقالب�اسالمی�مشکل�درست�کنند.�حاال�من�انشاءالل��حرفهایی�
دارم�راجع�به�این�قضایای�این�چند�روز؛�با�مردم�عزیزمان�حرف�دارم؛�که�انشاءالل��در�
وقت�خودش�حرف�خواهم�زد.�یعنی�دشمنی�به�جای�خود�باقی�است.�آن�چیزی�که�
میتواند�جلوی�اِعمال�دشمنی�را�بگیرد،�روح�شجاعت�و�روح�فداکاری�و�روح�ایمان�است�
که�نمونهی�کاملش�این�بّچههای�شما�بودند،�این�جوانهای�شما�بودند.�و�من�اظهار�ارادتم�
به�خانوادهی�شهدا�یک�اظهار�ارادت�واقعی�است.�قدر�شهید�و�خانوادهی�شهید�و�پدر�و�
مادر�شهید�و�همسر�شهید�و�فرزند�شهید�را�میدانیم؛�میدانیم�که�اینها�چه�حّق�بزرگی�به�
گردن�کشور�و�انقالب�و�نظام�و�تاریخ�ما�دارند.�امیدواریم�انشاءالل��خداوند�متعال�همهی�

شماها�را�محفوظ�بدارد�و�شهدایتان�را�با�پیغمبر�محشور�کند.
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خطاب به جوانان حاضر در دیدار

بسم�اللّ�الّرحمن�الّرحیم

...شماها�جوانید،�شماها�نسل�سّومید؛�اّوالً�جوان�این�نسل،�جوان�نسل�سّوم،�از�جوان�نسل�
اّول�امیدبخش�تر�است�درصورتی�که�بتواند�ایمانش�را�حفظ�کند.�جوان�نسل�اّول،�کسانی�
بودند�که�از�روی�احساسات،�از�روی�هیجان�]کار�کردند[؛�احساسات�بود،�احساسات�
خوبی�هم�بود�و�همان�احساسات�کار�کرد،�یعنی�یک�نظام�کهن�را�سرنگون�کرد�و�اسالم�
را�رو�آورد؛�این�را�ما�کوچک�نمیگیریم،�اّما�غالباً�دانه�دانه�ی�افراد�ــ�نمیگویم�همه�ــ�از�
روی�احساسات�النه�ی�جاسوسی�را�آن�روز�رفتند�و�با�شجاعت�تمام�گرفتند،�اّما�بعداً�
رفتند�با�آمریکایی�ها�صحبت�کردند�و�عذرخواهی�کردند؛�این�ناشی�از�چیست؟�ناشی�از�
کم�عمق�بودِن�آن�انگیزه�است.�آن�انگیزه�مّتکی�به�یک�زیرساخت�محکم�نبود؛�انگیزه�
ـ�]هرچند[�بعضی�]از�آنها[�هستند�که� بود،�اّما�زیرساختش�محکم�نبود.�جوانهای�امروزـ�
ـ�اّما�آن�]جوانی[� بی�خیال�در�خیابان�راه�میروند؛�زمان�جنگ�هم�بودند،�نه�اینکه�نبودندـ�
که�دنبال�وظیفه�میرود،�میفهمد�چه�کار�دارد�میکند.�یک�نمونه�اش�همین�حججی�است�

و�صدها�نمونه،�بلکه�هزارها�نمونه�از�این�قبیل�وجود�دارد.

لذا�من�به�جوان�امروز�درصورتی�که�انگیزه�و�ایمانش�درست�باشد،�اعتمادم�و�امیدم�بیشتر�

1396/10/24

بیانات در دیدار خانواده ی شهید ییالقی
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است�تا�به�جوان�آن�روز.�شماها�آن�جوان�امروز�هستید.�آینده�مال�شماها�است.�این�
مملکت�مال�شماها�است.�هرچه�میتوانید�خودتان�را�بسازید،�هم�از�لحاظ�فکری�بسازید،�
هم�از�لحاظ�ایمانی�بسازید؛�هم�فکر�را�درست�کنید،�هم�ایمان�و�دل�را�درست�کنید.�با�
خدا�اُنس�داشته�باشید،�اگر�میتوانید،�تا�آنجایی�که�میتوانید،�نماز�شب�بخوانید؛�نماز�را�
خوب�بخوانید،�با�توّجه�بخوانید،�قرآن�را�بخوانید.�اینها�چیزهایی�است�که�میتواند�جای�
این�شهدا�را�پر�کند؛�این�کارها�الزم�است.�من�به�شماها�بیشتر�امید�دارم،�به�همین�جواِن�
نسل�شما؛�]البّته[�اشخاص�شما�را�نمیخواهم�بگویم،�چون�آشنایی�ندارم،�اّما�به�این�نسل�

من�بیشتر�اعتماد�دارم�و�بیشتر�امید�دارم�تا�آن�]نسل�قبلی[.
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در�آستانه�ی�دهه�ی�فجر�و�سالروز�ورود�شکوهمند�امام�خمینی�به�ایران�اسالمی،�حضرت�
آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�اولین�ساعات�صبح�امروز�)چهارشنبه(�
در�مرقد�مطهر�امام�راحل�حضور�یافتند�و�با�اقامه�ی�نماز�و�قرائت�فاتحه�به�مقام�شامخ�

آن�عزیز�سفرکرده�ادای�احترام�کردند.

رهبر�انقالب�اسالمی�سپس�با�حضور�در�مرقد�شهدای�هفتم�تیر�و�دولت،�یاد�شهیدان�
بهشتی،�رجایی،�باهنر�و�دیگر�شهیدان�بزرگوار�را�گرامی�داشتند.

ایشان�همچنین�در�گلزار�شهدای�انقالب�اسالمی�و�دفاع�مقدس�و�شهیدان�مدافع�حرم�
و�حریم�اهل�بیت�علیهم�السالم،�با�قرائت�دعا�و�فاتحه،�علّو�درجات�مجاهدان�در�راه�خدا�

را�از�درگاه�الهی�مسئلت�کردند.

1396/11/11

 حضور رهبر انقالب در مرقد مطهر امام راحل
و گلزار شهدای بهشت زهرا
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم�)1(

تجلیل�از�شهدای�عزیز�و�فداکارمان�یکی�از�حسناتی�است�که�بحمدالل�در�این�برهه�ی�از�
زمان،�در�این�دوره�رایج�شده�است.�اینکه�در�استانهای�مختلف،�از�مجموعه�ی�شهدای�هر�
استانی�با�عظمت�و�با�جاللت�یاد�میشود�و�شهدا�تعظیم�میشوند؛�این�بسیار�کار�مفید�و�
کار�الزمی�است.�لکن�در�بعضی�از�مراکز�کشور�و�استانهای�کشور�یک�خصوصّیتی�وجود�
دارد�که�این�عمل�حسنه،�این�عمل�صالح،�در�آن�مراکز،�کأنّه�به�طور�مضاعف�حسنه�
محسوب�میشود؛�یکی�از�این�مراکز،�استان�سیستان�و��بلوچستان�است.�خیلی�برای�بنده�
جّذاب�است�که�مشاهده�میکنم�جمعی�از�برجستگاِن�قشرهای�مختلِف�استاِن�سیستان�و�
�بلوچستان�و�مسئولین�محترم�این�استان�ِگرد�یکدیگر�آمده�اند�تا�برای�شهدای�این�استان�
-که�استان�مظلومی�است-�بزرگداشتی�را�تهّیه�ببینند�و�از�آنها�یاد�کنند�و�آنها�را�تعظیم�

کنند؛�برای�بنده�خیلی�جالب�است،�خیلی�خوب�است.

جّذاب�بودن�این�قضّیه�برای�این�حقیر�ناشی�از�چند�عامل�است.�یک�عامل،�عالقه�ی�خود�
من�به�این�استان�است.�ما�یک�برهه�ای�در�استان�سیستان�و�بلوچستان�توّقف�داشتیم�که�
مّدت�طوالنی�ای�هم�نبود،�لکن�خدای�متعال�شرایط�را�جوری�پیش�آورد�که�اُنس�ما�با�
این�استان�و�مردِم�این�استان�مثل�یک�اُنس�چندین�ساله�بشود؛�این�کار�خدا�بود�َوااّل�ما�

1396/11/16

 بیانات در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره ملی
شهدای استان سیستان و  بلوچستان
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در�آنجا�خیلی�نماندیم.�ایرانشهر�به�قدری�برای�من�در�آن�دوره�جالب�بود�که�همان�وقت�
وصّیت�کردم�و�گفتم�اگر�من�در�این�سفر،�در�این�مّدت،�از�دنیا�رفتم،�من�را�حتماً�در�خود�
ایرانشهر�دفن�کنید،�از�ایرانشهر�خارج�نکنید.�رفتم�قبرستان�آنجا�را�هم�دیدم�-قبرستان�
ایرانشهر�را-�]لکن[�قسمت�نبود.�مردم�بلوچ�مردمی�هستند�که�محّبتشان�زیاد�است؛�
مردم�گرم،�صمیمی،�باصفا�و�البّته�بااستعداد؛�استعداد�هم�در�آن�استان�خیلی�زیاد�است.�
منتها�در�طول�تاریخ�-چه�زمان�قاجاریّه،�چه�زمان�پهلوی-�در�این�سالهای�طوالنی،�به�
آن�منطقه�و�مردم�آن�منطقه�جفا�شده،�بی�اعتنائی�شده.�در�آن�وقتی�که�ما�آنجا�بودیم،�
با�مردم�اُنس�داشتیم�و�صحبت�میکردیم؛�]اّما�حّتی[�یک�مأمور�نیمه�کاره�به�شهری�مثل�
ایرانشهر�که�در�واقع�مرکز�سیاسی�و�جغرافیایی�بلوچستان�محسوب�میشد،�قدم�نگذاشته�
بود؛�یا�سراوان�که�مرکز�علمی�و�معنوی�بلوچستان�محسوب�میشد،�]حّتی[�یک�مأمور�
-یکی�مثل�استاندار-�آنجا�قدم�نگذاشته�بود.�خب�بعد�از�انقالب،�رؤسای�جمهور�رفتند،�
مسئولین�رفتند،�همه�رفتند،�به�همه�ی�این�شهرها�رفتند،�حّتی�به�روستاها�رفتند؛�فاصله�
خیلی�زیاد�است.�در�آن�دوره�نسبت�به�مردم�بی�اعتنائی�شد،�نسبت�به�مسائل�بلوچستان�
بی�اعتنائی�شد؛�استعداد�این�مردم�ظهور�و�بُروز�پیدا�نکرد،�این�مجال�را�پیدا�نکردند؛�
در�بخش�سیستان�هم�همین�جور.�مردم�سیستان�مردمی�هستند�که�ازلحاظ�گذشته�ی�
تاریخی�در�بین�همه�ی�اقوام�ایرانی�کم�نظیرند.�گذشته�ی�سیستان�یک�گذشته��ی�خیلی�
فوق�العاده�برجسته�و�درخشانی�است؛�آنجا�هم�همین�جور،�آنجا�هم�مورد�بی�توّجهی�و�

بی�اعتنائی�قرار�گرفته�بود،�]و�این�بی�توّجهی[�با�حوادث�طبیعی�]هم[�همراه�بود.

آنچه�انسان�در�برخورد�با�این�مردم�احساس�میکرد،�این�بود�که�اینها�نیازمند�محّبتند،�
و�خدای�متعال�محّبت�اینها�را�در�دل�ما�انداخت،�در�دل�مسئولین�هم�انداخت،�کارهای�
زیادی�هم�برای�سیستان�و�بلوچستان�انجام�گرفته.�همه�ی�این�کارهایی�هم�که�حاال�
آقای�استاندار�گفتند،)2(�کارهای�الزمی�است،�منتها�من�به�ایشان�توصیه�میکنم�که�
به�این�اکتفا�نکنید�که�حاال�در�این�جلسه�به�بنده�بگویید؛�من�که�کننده�ی�این�کارها�
نیستم،�کننده�ی�این�کارها�مسئولین�دولتی�اند؛�چه�خطّ�آهن�،�چه�آب�شیرین�کن،�چه�
خیلی�چیزهای�دیگر؛�بروید�دنبال�کنید،�بروید�در�دولت�از�مسئولین�باالدسِت�خودتان�
به�طورجّدی�بخواهید�که�دنبال�کنند؛�آنها�هم�راه�هایش�را�بلدند؛�اگر�راهی�واقعاً�داشته�
باشد�-که�دارد-�راهش�را�بلدند.�نگاه�کنید�به�کارهای�واجب�در�صحن�استان.�مثاًل�فرض�
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کنید�حاال�در�ایرانشهر�که�من�یک�خرده�ای�با�مسائل�آن�بیشتر�از�جاهای�دیگر�استان�
آشنا�بودم،�»بافت�بلوچ«)3(�چرا�باید�بخوابد�و�از�بین�برود؟�چرا؟�این�آن��چیزی�است�
که�من�آن�وقت�-از�اوایل-�دنبال�این�قضّیه�بودم�و�راه�افتاد�و�خوب�شد،�]اّما[�بعد�مورد�
بی�اعتنائی�قرار�گرفت؛�بروید�اینها�را�حل�کنید،�بروید�آدم�پیدا�کنید،�بخش�خصوصی�
پیدا�کنید�که�بیایند�متکّفل�بشوند�و�این��کارها�را�انجام�بدهند؛�آن�وقت�از�صندوق�توسعه�
هم�-صندوق�توسعه�مال�بخش�خصوصی�است-�بروند�استفاده�بکنند،�هیچ�اشکالی�
ندارد؛�یعنی�بروید�دنبال�کنید�این�مسائل�را.�بنابراین�یکی�از�علل�اینکه�من�از�این�
اجتماع�شما�برای�شهدا�خوشوقت�شدم،�این�است�که�خود�من�به�آن�استان�و�مردم�آن�
استان�عالقه�دارم؛�عالقه�ی�بی�منطق�هم�نیست،�عالقه�ای�است�از�روی�منطق،�از�روی�
استدالل؛�نه�اینکه�فقط�حاال�یک�اُنس�مختصری�با�مردم�داشته�ایم؛�نه،�واقعاً�جای�این�

دارد�که�انسان�عالقه�مند�باشد.

دّوم�اینکه�این�استان�مظهِر�شعاِر�وحدِت�اسالمِی�ما�است.�چند�منطقه�در�کشور�هست�
-استان�کردستان�هست،�بخش�ترکمن�صحرا�در�استان�گلستان�هست،�و�استان�سیستان�
و�بلوچستان-�که�در�آنجا�سّنی�و�شیعی�کنار�هم�زندگی�میکنند.�ما�میخواهیم�به�دنیا�
این�را�تعلیم�بدهیم�و�بگوییم�که�برادران�مسلمان�بیایند�باهم�همکاری�کنند،�در�کنار�
هم�زندگی�کنند؛�نمونه�اش�اینجا�در�سیستان�و�بلوچستان.�دشمن�اتّفاقاً�روی�همین�
نقطه�تکیه�کرده،�روی�همین�نقطه�انگشت�گذاشته�و�میخواهد�تفرقه�ایجاد�کند.�شما�
وقتی�که�می�آیید�میگویید�که�یک�بّچه�ی�سّنِی�یازده�دوازده�ساله�در�شلمچه�برای�دفاع�
از�جمهوری�اسالمی�به�شهادت�میرسد،)4(�این�بزرگ�ترین�خبر�از�وحدت�و�همدلی�
شیعه�و�سّنی�در�سیستان�و�بلوچستان�است؛�این��چیز�کوچکی�نیست،�این�مسئله�ی�
خیلی�مهّمی�است!�وقتی�که�فرض�بفرمایید�فالن�مولوِی�سّنی�به�خاطر�دفاع�از�جمهوری�
اسالمی�مورد�تهاجم�دشمن�قرار�میگیرد�و�بهدست�ضّد�انقالب�به�شهادت�میرسد،)5( 
اینها�را�باید�بزرگ�کنید،�اینها�را�باید�برجسته�کنید،�نمایان�کنید؛�چنین��چیزهایی�ما�
داشته�ایم�در�سیستان�و�بلوچستان.�این�خیلی�مهم�است�که�شما�در�این�استان،�این�
وحدت�حقیقی�و�واقعی�را�به�نمایش�بکشید،�نشان�بدهید�به�مردم؛�راهش�هم�همینهایی�
است�که�این�سردار�محترم�بیان�کردند؛)6(�یعنی�همین�کارهای�فرهنگی�گوناگون،�از�
تهّیه�ی�کتاب�و�خاطره�و�متاعهای�فرهنگی؛�چه�آنچه�مربوط�به�هنر�تصویری�است،�چه�
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آنچه�هنر�صوتی�است،�و�امثال�اینها.�از�همه�ی�اینها�استفاده�کنید،�این�حقیقت�را�مجّسم�
کنید،�مشّخص�کنید،�که�همه�ببینند�که�در�جمهوری�اسالمی�برادران�شیعه�و�سّنی�
در�کنار�هم�در�دشوارترین�میدانها�حضور�پیدا�میکنند.�من�چند�سفر�آمدم�بلوچستان�
و�آنجا�-در�زاهدان،�در�ایرانشهر،�در�خاش،�در�سراوان،�در�چابهار،�در�خود�زابل�و�در�
جاهای�مختلف�استان-�حرکت�کردم،�سفر�کردم.�وقتی�که�انسان�وارد�میشود�در�این�
شهر]ها[،�احساس�میکند�مردم�نسبت�به�جمهوری�اسالمی�به�معنای�واقعِی�کلمه�دارای�
صمیمّیتند؛�این�را�انسان�بوضوح�در�آنجا�احساس�میکند.�خب�اینها�در�میدان�جنگ�و�

میدان�فداکاری�بیشتر�از�همه�جای�دیگر�خودش�را�نشان�میدهد.

یاد� و� ذکر� نیازمند� نظام�همچنان� این� و� این�کشور� داشت.� گرامی� باید� را� یاد�شهدا�
شهدای�عزیز�ما�است؛�همه�به�این�نیازمندیم.�با�نام�شهدا�و�یاد�شهدا�است�که�افتخاراِت�
تولیدشده�ی�به�وسیله�ی�جمهوری�اسالمی،�خودش�را�نشان�میدهد.�جمهوری�اسالمی�
مدرن� جاهلّیت� نظام� مقابل� در� متمادی� سالهای� این� در�طول� که� است� نظامی� یک�
به� ابزارهای�خودش� همه�ی� با� مدرن� جاهلّیت� لذا� است،� کرده� مقاومت� و� ایستادگی�
دشمنی�با�او�برخاسته؛�با�ابزار�سالح�نظامی،�با�سالح�فرهنگی،�با�ابزارهای�نوپدید�و�
جدید،�با�ابزار�تحریم�اقتصادی.�همین�جاهلّیت�جدید�-این�باطل�مستقّر�و�سراسری�ای�
که�در�دنیا�متأّسفانه�وجود�دارد-�همه�نوع�ابزاری�را�علیه�جمهوری�اسالمی�به�کار�برده�
است.�همه�علیه�جمهوری�اسالمی�قیام�کردند�و�نتوانستند�جمهوری�اسالمی�را�شکست�
بدهند؛�نتوانستند�]آن�را[�وادار�به�عقب�نشینی�کنند؛�نتوانستند�جمهوری�اسالمی�را�
از�این�خواسته� از�این�حرفم�برگشتم،� از�حرفهای�خودش�برگردانند�که�بگوید�»من�
برگشتم«؛�نتوانستند.�چرا�نتوانستند؟�چون�جمهوری�اسالمی�خیلی�قوی�است.�علّت�
قّوت�چیست؟�قّوت�ایمانها�و�ایستادگی�ها.�اینجا�که�میرسیم،�شما�می�بینید�آخِر�این�
زنجیره�ی�بسیار�مهم،�منتهی�میشود�به�شهدا،�به�جانبازان،�به�فداکاران،�به�ایثارگران؛�به�
اینها�منتهی�میشود.�آن�چیزی�که�موجب�شده�است�این�جمهوری�اسالمی�بحمدالل�
ابّهت�خودش�را�در�دنیا�حفظ�بکند�و�روزبه�روز�جلوه�ی�بیشتری�در�دنیا�بکند�و�این�همه�
توطئه�و�مانند�اینها�نتواند�تأثیر�بگذارد،�فداکاری�های�مردم�است؛�علّت،�این�ایمانهای�
راسخ�است�که�مظهر�کامل�و�عالی�آن�عبارت�است�از�شهدا.�و�شما�دارید�شهدا�را�تعظیم�
میکنید�و�تکریم�میکنید�و�نامشان�و�یادشان�را�زنده�میدارید.�ما�به�این�احتیاج�داریم؛�
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جمهوری�اسالمی�به�این�تعظیم�و�تکریم�شهدا�نیازمند�است.�بنابراین،�کارتان�کار�بسیار�
خوبی�است،�کار�کاماًل�درست�و�الزمی�است.

و�همه�همکاری�کنند؛�شیعه�و�سّنی�هم�ندارد،�عالم�و�جاهل�ندارد؛�قشرهای�مختلف،�
همه�ی�کسانی�که�میتوانند،�در�این�قضّیه�همکاری�کنند�و�یاد�این�عزیزان�را�باقی�بدارند،�
بزرگ�کنند،�برجسته�کنند�یاد�این�شهدا�را.�من�البّته�بعضی�از�شهدای�معروف�سیستان�
از�نزدیک�می�شناختم،�بعضی�را�هم�شرحِ�حال�شان�را�در�یادداشت�ها� و�بلوچستان�را�
و�کتابها�و�نوشته�ها�خوانده�ام؛�لکن�درعین�حال�همه�ی�این�شهدا�و�این�برجسته�ها�و�
بخصوص�این�نوجوان�ها�را�-نوجوان�دوازده�ساله،�نوجوان�چهارده�ساله�را�ما�نمی�شناسیم�
و�از�حاالتشان�خبر�نداریم-�معّرفی�کنید�تا�اینها�را�همه�بشناسند�و�بدانند.�ان�شاءالل�که�

خداوند�همه�ی�شما�را�موّفق�بدارد.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل
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بسم�اللّ�الّرحمن�الّرحیم)1(

منطقه�ی� یک� گلپایگان� منطقه�ی� و� گلپایگان� شهر� کردند،� ذکر� آقایان� که� همانطور�
عالِمخیزی�است�و�علمای�بزرگی�در�این��150سال�اخیر�از�این�شهر�برخاستند�که�تا�
امروز�هم�بحمدالّل�از�بزرگان�آنها�کسانی�در�حوزه�های�علمّیه�هستند؛�لکن�رنگ�شهادت�
و�زینت�شهادت�چیزی�است�فراتر�از�این�حرفها،�و�بحمدالّل�آنطوری�که�از�بیانات�آقایان�
استفاده�شد،�شهر�گلپایگان�شهدای�برجسته�ای�هم�داشته،�از�جمله�همین�شهید�مرحوم�
صدوق�که�بنده،�یعنی�از�ایشان�سابقه�ی�ذهنی�ندارم؛�لکن�این�خصوصّیاتی�که�شما�
گفتید،�خصوصّیات�برجسته�ای�است:�اّوالً�خصوصّیت�خدمت�به�مردم؛�ثانیاً�خصوصّیت�
مقابله�و�مواجهه�ی�با�دستگاه�طاغوت؛�و�از�همه�باالتر�خصوصّیت�شهادت�در�راه�خدا؛�
ایشان�در�این�راه�جانشان�را�از�دست�داده�اند�و�به�شهادت�رسیده�اند؛�این�خیلی�باارزش�
و�باعظمت�است.�خداوند�ان�شاءالّل�درجات�ایشان�را�عالی�کند�و�ایشان�را�با�اولیائشان،�با�

شهدای�صدر�اسالم،�با�شهدای�کربال�ان�شاءالّل�محشور�کند.

شهدای�دیگر�هم�که�در�میدان�نبرد�با�دشمن�-چه�در�دفاع�مقّدس�و�چه�در�غیر�از�آن-�
به�شهادت�رسیده�اند،�همه��این�رتبه�ی�واالی�شهادت�را�دارا�هستند.�در�امر�شهادت�آنچه�
مهم�است�این�است�که�کسی�آماده�بشود�جان�خودش�را�کف�دستش�بگیرد�برای�بذل�
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در�راه�خدا؛�ایثارگران�ما،�رزمندگان�ما،�فداکاران�ما�که�جانشان�را�کف�دستشان�گرفتند�
و�رفتند،�همه�ی�اینها�این�فضیلت�را�دارند،�منتها�گاهی�خدای�متعال�نسبت�به�کسانی�
تفّضل�ویژه�ای�میکند�و�پاداش�آنها�را�که�شهادت�است�به�آنها�نقد�میدهد،�بنابراین�
ارزششان�و�اعتبارشان�میشود�چند�برابر؛�برای�خاطر�اینکه�از�خدای�متعال�پاداش�این�
� �ِمَن�الُمؤِمنیَن�اَنُفَسُهم�َو�اَموالَُهم�بِاَنَّ �اللَ�اش�ـَترْیّ مجاهدت�را�بهصورت�نقد�گرفتند:�اِنَّ
ا�فِی�التَّورىِّْة�َو�االِنجیِل� لَُهُم�الَجنََّة�یُقاتِلوَن�فی�َسبیِل�اللِ�َفَیقُتلوَن�َو�یُقَتلوَن�َوعًدا�َعلَیِه�َحقًّ
َو�الُقرءان،�)2(�یعنی�خدای�متعال�جانشان�را،�این�متاع�را�از�اینها�قبول�کرد�و�در�مقابل،�
بهشت�را�به�آنها�داد؛�باالترین�معامله�این�است،�باالترین�سود�این�است.�جان�ما�همان�
سرمایه�ای�است�که�بههرحال�خواهی�نخواهی�از�بین�خواهد�رفت؛�یعنی�هیچکس�نیست�
که�این�جان�و�عمر�را�که�باارزشترین�سرمایه�ی�انسانی�او�است،�بتواند�نگه�دارد؛�یک�
مّدتی�هست؛�بعد،�از�ما�گرفته�خواهد�شد.�به�شکلهای�مختلفی�گرفته�خواهد�شد؛�یک�

نفری�مثاًل�تصادف�میکند.

�در�بیابان�یا�خیابان�و�با�تصادف�از�بین�میرود؛�یکی�با�بیماری�از�بین�میرود؛�]اّما[�یکی�
این�جان�را�با�خدا�معامله�میکند؛�این�جاِن�از�بین�رفتنی�را�معامله�میکند.�بنده�پیش�
تاجرانه�است،�مرگ� را�میگفتم�که�شهادت�مرگ� این� انقالب�در�سخنرانیها�مکّرر� از�
حسابگرانه�است؛�کسی�که�در�راه�خدا�شهید�میشود،�در�واقع�بهترین�حسابگری�را�
دارد�میکند،�چون�این�]جان[�که�ماندنی�نیست؛�مثل�تعبیر�معروف�»روغن�ریخته،�نذر�
امامزاده«�است.�خب�این�روغِن�ریخته�است�دیگر،�اینکه�ماندنی�نیست؛�این�را�آدم�نذر�

امامزاده�بکند،�خیلی�باارزش�است.

خیلی�زرنگی�میخواهد؛�این�زرنگی�را�شهدای�ما�داشتند�که�توانستند�این�جاِن�از�بین�
رفتنی�را�با�خدای�متعال�معامله�کنند�و�خدای�متعال�با�این�لحن�با�اینها�حرف�بزند:�
�ِمَن�الُمؤِمنیَن�اَنُفَسُهم؛�پروردگارا!�ما�که�هستیم�که�تو�جان�ما�را�بخری؟ �اللَ�اشَترْیّ اِنَّ

این�جان�مال�تو�است،�متعلّق�به�تو�است،�اصاًل�ما�که�اختیاری�در�مورد�آن�نداریم؛�ببینید�
الُمؤِمنیَن� ِمَن� فیسبیاللّل؛� مجاهد� این� برای� میشود� قائل� ارزش� متعال� چقدر�خدای�
�لَُهُم�الَجنََّة�یُقاتِلوَن�فی�َسبیِل�اللِ�َفَیقُتلوَن�َو�یُقَتلون؛�این�است؛� اَنُفَسُهم�َو�اَموالَُهم�بِاَنَّ
خدای�متعال�برای�شهدای�ما�این�را�قرار�داده�است؛�این�ارزش�را�ما�خیلی�باید�گرامی�
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بداریم�و�شما�هم�که�حاال،�هم�از�این�روحانی�شهیِد�عزیز�-شهید�صدوق-�و�هم�از�بقّیهی�
شهدای�شهرتان�دارید�دفاع�میکنید�و�حمایت�میکنید�و�آنها�را�تکریم�میکنید،�تعظیم�
میکنید،�این�کار�بسیار�خوبی�است.�امیدواریم�ان�شاءالّل�خدای�متعال�به�شماها�اجر�
بدهد�و�ان�شاءالّل�آینده�ی�شهر�گلپایگان�هم�مثل�گذشته�ی�آن،�سرشار�از�علم�و�معنویّت�

و�فداکاری�باشد.

والّسالم�علیکم�ورحمةاللّ�وبرکاته
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم

تجلیل�و�تکریم�شهدا�از�هر�قشری�و�از�هر�نقطه�ای�از�نقاط�جغرافیایی�کشور،�حقیقتاً�
حسنه�و�کار�برجسته�ای�است،�و�خود�اینکه�خدای�متعال�دلهای�شماها�را�به�این�سمت�
کشانده�که�بیایید�مشغول�این�کار�بشوید،�زحماتش�را�بر��عهده�بگیرید�و�این�گردهمایی�
و�این�بزرگداشت�را�به��وجود�بیاورید،�نشانه�ی�لطف�الهی�است؛�نشان�دهنده�ی�این�است�
که�خدای�متعال�میخواهد�سایه�ی�شهیدان�بر�سِر�این�کشور�همیشه�مستمر�و�مستدام�
باشد؛�لکن�بعضی�از�قشرها�هستند�که�تکریم�آنها�به�خاطر�شهادت،�یک�ارزش�مضاعفی�
از�شماها� ما�خیلی�ممنونیم،�متشّکریم� بنابراین� قبیلند.� این�� از� کارگرمان� دارد.�قشر�
برادران�محترم�در�مجموعه�ی�کارگری�کشور�که�دارید�این�کار�باارزش�را�دنبال�میکنید�

و�شهدای�کارگری�را�معّرفی�میکنید.

ما�در�میدان�نبرد�-چه�نبرد�در�دفاع�هشت�ساله،�چه�قبل�از�آن�با�گروهکها،�چه�قبل�از�آن�
در�دوران�انقالب،�و�چه�بعد�از�آن�در�حوادث�مختلف�که�اندکی�نبردهای�نظامی�و�اغلب�
غیر�نظامی�بوده-�جای�پای�برجسته�ی�کارگران�را�مشاهده�میکنیم.�بنده�بارها�این�را�در�
سخنرانی�ها،�خطاب�به�کارگران�عزیزمان�گفته�ام�که�ضّدانقالِب�کشور�از�اّول�چشمش�
به�کارگرها�بود�بلکه�بتواند�جامعه�ی�کارگری�را�به�نحوی�علیه�جمهوری�اسالمی�تحریک�
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کند؛�از�روز�اّول�یعنی�از�همان�روز�پیروزی�انقالب،�این�حالت�وجود�داشت.�خود�بنده�
در�جریان�امر�به�طور�محسوس�حضور�داشتم�و�خدای�متعال�این�جور�پیش�آورده�بود�که�
�]انقالبی[� تقریباً�به���طور�اتّفاقی،�به��طور�تصادفی،�بنده�در�متن�یک�جریاِن�تحریکاِت�ضدِّ
با� انقالب�ببینم�که�چطور� با�این�دشمنان� کارگری�قرار�بگیرم�و�برخورد�کارگران�را�
بصیرت،�با�هّمت،�با�تدیّن�و�پایبندی�و�تقّیِد�به�دین،�جواب�رد�دادند.�از�آن�روز�به�بعد�هم�
تا�امروز�همیشه�همین�جور�بود.�یکی�از�کارهای�اساسِی�دشمنان�ما�این�است�که�شاید�
بتوانند�در�کارخانه�های�ما،�در�مجموعه�های�کارگری�ما،�بخصوص�مجموعه�های�بزرگ،�
یک�رکودی،�لنگی�ای�از�سوی�کارگران�به�وجود�بیاورند؛�کارگرها�را�]به�این�کار[�وادار�
کنند.�و�کارگران�ما�در�طول�این�سالها�همیشه�مقاومت�کرده�اند،�همیشه�ایستاده�اند،�

همیشه�با�بصیرت،�دست�دشمن�را�رد�کرده�اند؛�و�اینها�خیلی�مهم�است.

در�میدان�جنگ�هم�همین�جور�بود؛�حاال�اینها�]که�گفتیم[�نبرد�غیرنظامی�است،�در�نبرد�
نظامی�هم�همین�جور�بود.�هروقت�امام�)رضوان�الل�تعالی�علیه(�فراخوان�میداد،�یک�بخش�
عمده�ی�از�این�مجموعه�ی�عظیم�بسیجی�که�در�این�راه�حرکت�میکردند�و�از�همه�جای�
کشور�به�سمت�جبهه�ها�راه�می�افتادند،�کارگرهای�ما�بودند.�حّتی�گاهی�کارگرهایی�بودند�
که�معاش�آنها�بسته�بود�به�همین�کار�روزانه؛�یعنی�باید�روز�کار�میکردند�تا�شب�بتوانند�
نان�ببرند�خانه؛�زن�داشتند،�بّچه�داشتند،�بعضی�]سرپرستی[�پدر�و�مادر�داشتند،�]اّما[�
بعضی�از�اینها�آن�چنان�با�غیرت�و�حمّیت�دینی�و�اسالمی�با�این�قضّیه�رفتار�کردند�
که�همین�را�کنار�گذاشتند،�رفتند�طرف�میدان�جنگ.�کارهای�بزرگی�انجام�گرفت!�
یعنی�واقعاً�تصّور�من�این�است�که�اگر�ما�این�چیزها�را�به�چشم�خودمان�در�عرصه�ی�
واقعّیت�و�در�زندگی�نمیدیدیم،�آدم�سختش�بود�باور�کند؛�این�همه�]غیرت[؛�جواِن�کارگِر�
عالقه�منِد�مؤمن،�از�اندک�درآمد�زندگی�خود�بگذرد�و�به�امید�خدا�رها�کند�برود�به�سمت�
میدان�جنگ�برای�جنگ!�وقتی�هم�حرف�میزنند�با�او،�با�منطق�جواب�میدهد؛�میگوید�
من�باید�بروم�از�کشورم�دفاع�کنم،�از�مرز�اسالمی�دفاع�کنم�که�دشمن�مسلّط�نشود�َوااّل�
اگر�دشمن�مسلّط�بشود،�نه�نان،�]بلکه[�دیگر�هیچ�چیز�نخواهیم�داشت!�واقع�قضّیه�هم�
همین�است؛�انسان�]اینها�را[�میبیند�در�استداللها�و�حرفهای�این�جوانان�ما.�لذا�تجلیل�
و�تکریم�کارگران�شهید،�کار�بسیار�خوبی�است�و�توّجه�دادن�ذهن�عاّمه�ی�مردم�و�افکار�

عمومی�ملّت�به�فداکاری�این�قشر�در�میدان�جنگ�هم�کار�برجسته�ای�است.
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و�این�کارهایی�هم�که�اشاره�کردید�و�این�برنامه�هایی�که�هست،)1(�برنامه�های�خوبی�
است�منتها�توّجه�کنید�به�اینکه�جنبه�های�تشریفاتی�و�ظاهری�و�مانند�اینها�-که�گاهی�
یک�مقداری�دخالت�میکند-�دخالت�قابل�توّجه�و�مهّمی�نداشته�باشد؛�نگاه�کنید�به�تأثیر�
این�رفتار�و�این�کاری�که�شما�میکنید�در�مخاطب؛�یعنی�]به�طور[�عمده�به�این�توّجه�
کنید.�اگر�چنانچه�اثر�هنری�منتشر�میکنید�یا�کتاب�مینویسید�یا�مانند�اینها،�جوری�
مشی�بکنید�که�این�بتواند�در�مخاطب�اثر�بگذارد؛�این�مهم�است،�ظواهر�و�مانند�اینها�
خیلی�مهم�نیست.�امیدواریم�ان�شاءالل�خدای�متعال�به�کارهای�شماها�برکت�بدهد�و�
روح�مطّهر�شهیدان�را�از�شماها�راضی�کند�و�روح�امام�بزرگوار�را�از�شماها�خشنود�کند.�
و�ان�شاءالل�بتوانید�آن�کاری�را�که�باید�انجام�بدهید،�به�منّصه�ی�ظهور�برسانید�و�انجام�

بدهید.�ان�شاءالل�موّفق�و�مؤیّد�باشید.

و�الّسالم�علیکم�و�رحمةالل
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�انقالب�اسالمی�شب�گذشته�)سه�شنبه(�در�منزل�شهید�
محمدحسین�حدادیان�-از�شهدای�اغتشاشات�اخیر�تهران-�حضور�یافتند.

شهید�محمدحسین�حدادیان،�از�جوانان�بسیجی�شمال�تهران��30بهمن�ماه�امسال�در�
شب�شهادت�حضرت�فاطمه�ی�زهرا�)سالم�الل�علیها(�به�دست�اغتشاشگران�در�خیابان�

پاسداران�تهران�به�شهادت�رسید.

رهبر�انقالب�اسالمی�همچنین�در�منزل�شهید�»سیدعلی�اندرزگو«�حضور�یافتند�و�با�
ذکر�خاطراتی�از�آن�شهید،�یاد�او�را�گرامی�داشتند.

1396/12/16

 حضور رهبر انقالب در منزل شهیدان محمدحسین حدادیان
و سیدعلی اندرزگو
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حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�انقالب�اسالمی�شب�گذشته�)چهارشنبه(�با�حضور�در�
منزل�شهید�محمدعلی�بایرامی�-از�شهدای�اغتشاشات�اخیر�تهران-�یاد�این�شهید�را�

گرامی�داشتند.

شهید�استوار�دوم�محمدعلی�بایرامی�از�مأموران�نیروی�انتظامی��30بهمن�ماه�امسال�در�
شب�شهادت�حضرت�فاطمه�ی�زهرا�)سالم�الل�علیها(�به�دست�اغتشاشگران�در�خیابان�

پاسداران�تهران�به�شهادت�رسید.

1396/12/17

 حضور رهبر انقالب در منزل شهید محمدعلی بایرامی
 از شهدای ناجا
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بسم�الل�الّرحمن�الّرحیم�)1(

الحمدلل�رّب�العالمین�و�الّصالة�و�الّسالم�علی�سّیدنا�و�نبّینا�ابی�القاسم�المصطفٰی�محّمد�
و�علی�آله�االطیبین�االطهرین�المنتجبین�سّیما�بقّیةالل�فی�االرضین.

جوانان�عزیز،�فرزندان�عزیز�من،�کسانی�که�آینده�ی�کشور�متعلّق�به�شما�است!�خیلی�
آینده�ی� مدیران� و� گردانندگان� و� صاحبان� کلمه� واقعی� به�معنای� شما� خوش�آمدید.�
این�کشور�هستید.�هر�فهم�شما،�هر�تصمیم�شما،�هر�اقدام�شما�که�امروز�در�تشکیل�
شخصّیت�شما�تأثیرگذار�باشد،�به�معنای�تأثیرگذاری�در�آینده�ی�این�کشور�است�و�این�

نکته�ی�بسیار�مهّمی�است.

درباره�ی�»راهیان�نور«،�بحمدالل�این�حرکت�موّفق�-که�چند�سالی�است�در�کشور�راه�
افتاده�و�روز�به�روز�بحمدالل�توسعه�پیدا�کرده�است-�یکی�از�جلوه�های�پاسداشت�دوران�
دفاع�مقّدس�است.�دوران�دفاع�مقّدس�را�حقیقتاً�بایستی�گرامی�شمرد،�عزیز�شمرد�و�
پاسداری�کرد،�چون�آن�هشت�سال�-هشت�سال�دفاع�مقّدس-�تضمین�کننده�ی�حیثّیت�
کشور�و�هویّت�ملّت�و�امنّیت�فعلی�و�عّزت�ملّت�ایران�شد.�هرچه�میتوانید�در�این�زمینه�
مطالعه�کنید،�دّقت�کنید،�پیگیری�کنید،�مطمئّناً�به�این�نتیجه�خواهید�رسید�که�اگر�
این�هشت�سال�دفاع�مقّدس�با�آن�خصوصّیات�در�این�قطعه�ی�از�تاریخ�کشور�ما�وجود�

1396/12/19

 بیانات در دیدار نوجوانان و جوانان شرکت کننده
در کاروان های راهیان نور
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نمیداشت،�امروز�کشور�ما�و�ملّت�ما�مطمئّناً�نه�از�عّزت،�نه�از�امنّیت،�نه�از�سالمت،�نه�
از�استقالل�و�نه�از�آزادی�برخوردار�نبود.�آن�هشت�سال�-هشت�سال�بظاهر�جنگ�و�
فشار�و�ترس�و�هول�و�مشکالت�فراوان-�در�باطن�خود�یک�نعمت�الهی�بود؛�یکی�از�
الطاف�خفّیه�ی�الهی�بود�که�به�این�کشور�و�این�ملّت�عطا�شد.�اینها�چیزهایی�است�که�
باید�شما�خودتان�بروید�دنبال�کنید،�تحقیق�کنید؛�و�مطمئّناً�هرکسی�که�یک�تحقیق�
درست�و�کاملی�در�این�زمینه�بکند،�به�همین�نتیجه�میرسد.�خب،�این�دوران�را�بایستی�
ما�پاسداری�کنیم،�گرامی�بداریم�و�عزیز�بداریم.�این�اقتداری�که�امروز�ملّت�ما�و�کشور�ما�
دارد،�محصول�آن�دفاع�مقّدس�و�آن�هشت�ساِل�زّرین�در�تاریخ�کشور�ما�و�در�قطعه�ی�

خاّص�تحّقق�و�حدوث)2(�خود�است؛�ما�باید�آن�قطعه�ی�نورانی�را�زنده�نگه�داریم.

امروز�انگیزه�هایی�وجود�دارد�از�سوی�دشمنان�این�ملّت�برای�به�فراموشی�سپردن�دوران�
دفاع�مقّدس؛�تالش�میکنند�برای�این�کار،�که�یا�آن�را�به�فراموشی�بسپرند�یا�آن�را�زیر�
سؤال�ببرند�یا�بدنامش�کنند.�امروز�به�وسیله�ی�قدرتمنداِن�دشمِن�ایران�برای�این�کار�
پول�خرج�میشود�برای�اینکه�آن�را�به�فراموشی�بسپرند.�کاری�که�شما�دارید�میکنید،�
یک�مبارزه�ی�مردمی�عظیمی�است�در�مقابل�کاری�که�دشمن�میکند.�تاریخ�و�دوران�
دفاع�مقّدس،�یک�ذخیره�است�که�از�این�ذخیره�بایستی�برای�پیشرفت�کشور،�برای�رشد�
ملّی،�برای�آمادگی�در�میدانهای�فراوانی�که�هر�ملّتی�در�مقابل�خود�دارد،�استفاده�کرد.

خب،�حرف�در�مورد�دفاع��مقّدس�خیلی�زیاد�است؛�این�را�به�شما�عرض�بکنم.�تا�امروز�
کتاب�نوشته�اند،�خاطره�نوشته�اند،�فیلم�ساخته�اند،�بسیاری�اش�هم�بسیار�خوب�و�واقعاً�
ارزشمند�]است[،�اّما�ابعاد�گوناگونی�در�مسئله�ی�دفاع�مقّدس�هست�که�هنوز�ناگفته�
است،�هنوز�تحقیق�نشده�است،�هنوز�کار�نشده�است،�بِکر�مانده�است.�من�به�دو�قسمت�از�
این�ابعاد�گوناگون،�امروز�برای�شما�جوانان�عزیز�یک�اشاره�ی�کوتاه�میکنم:�یک�قسمت�
مربوط�به�عامل�این�جنگ�و�آن�علّتی�که�موجب�شد�ایران�مورد�این�تهاجم�قرار�بگیرد؛�
دّوم،�کیفّیت�دفاع�جمهوری�اسالمی�و�ملّت�ایران�در�این�جنگی�که�بر�او�تحمیل�شده�
این�دفاع،�آن� این�جنگ�تحمیلی،� نگاه�میکنید،� را�که� بود.�عرض�کردم،�مجموعش�
بدخواهی�ها،�آن�خباثتها�که�از�طرف�دشمن�انجام�گرفت،�آن�شجاعتها،�آن�مظلومّیتها�
که�از�طرف�ملّت�ایران�صورت�گرفت،�همه�ی�اینها�درمجموع�یک�لطف�الهی�بود،�اّما�
باالخره�اینها�بایستی�تحلیل�بشود،�باید�شناخته�بشود؛�این�دو�نقطه�را�من�امروز�خیلی�
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مختصر�برای�شما�جوانان�عزیز�عرض�میکنم.

نقطه�ی�اّول�این�است�که�عامل�ایجاد�این�جنگ�چه�بود؟�چطور�شد�که�ناگهان�ملّت�ایران�
که�به�این�همسایه�ی�غربِی�خود�کاری�نداشت،�تعّرضی�نداشت،�مورد�تهاجم�قرار�گرفت�
و�این�تهاجم�هشت�سال�طول�کشید؛�علّت�چه�بود؟�علّت،�عظمت�انقالب�بود،�ابّهت�
انقالب�بود.�وقتی�انقالب�اسالمی�به�وجود�آمد،�عظمت�این�انقالب�و�ابّهت�این�انقالب،�
دشمنان�قدرتمند�جهانی�را�ترساند،�مرعوب�کرد؛�این�یک�واقعّیت�است.�آن�کسانی�که�
بر�تخِت�قدرِت�مسلّط�بر�همه�ی�دنیا�نشسته�بودند�و�همه�ی�دنیا�را�تهدید�میکردند�و�از�
هیچ�کس�نمیترسیدند،�یعنی�قدرتمندان�سرمایه�داری�غرب،�در�رأسشان�آمریکا�و�بعد�
هم�اروپا�-کشورهای�اروپایی�واقعاً�خود�را�در�اوج�قدرت�و�اقتدار�مشاهده�میکردند-�و�
البّته�در�آن�طرف،�شوروی�-که�آن�را�هم�عرض�خواهم�کرد-�همین�قدرتمندانی�که�خود�
را�در�اوج�قدرت�مشاهده�میکردند،�با�وقوع�انقالب�اسالمی�در�کشور،�تخت�قدرت�اینها�
به�لرزه�درآمد،�دنیا�برای�اینها�زلزله�شد؛�واقعاً�مرعوب�شدند؛�نمیتوانستند�درست�تحلیل�
کنند�که�این�پدیده�چیست�که�در�ایران�اتّفاق�افتاده�است.�در�دنیای�ماّدی،�در�دنیای�
بی�دینی،�در�دنیای�بی�اعتنائِی�به�فضیلت�ها،�در�دنیای�بی�اعتنائِی�به�اسالم�بالخصوص،�در�
یک�کشوری�که�همه�ی�خواسته�های�غرب�را�حّکام�آن�کشور�موبه�مو�دارند�اجرا�میکنند،�
ناگهان�یک�انقالبی�درست�برخالف�خواسته�ی�آنها�و�بر�ضّد�اهداف�ماّدی�و�شهوت�رانی�
و�دنیاطلبِی�آنها�به�وقوع�بپیوندد�بر�اساس�اسالم،�بر�اساس�دین،�بر�اساس�فضیلت؛�
]این[�برایشان�اصاًل�قابل��فهم�نبود�که�جوانها�بدون�سالح�بیایند�به�میدان�و�در�مقابل�
سالح�بِایستند؛�هم�دانشجو�بیاید،�هم�دانش�آموز�بیاید�-میدانید؛�یکی�از�عرصه�های�مهّم�
مبارزات�خونین�این�کشور،�حضور�دانش�آموزان�بود�که�در�سیزدهم�آبان�دانش�آموزها�
آمدند؛�بحِث�دانشجو�و�بحِث�مردان�بزرگ�و�مانند�اینها�نبود؛�بّچه�های�دبیرستانی�و�بعضاً�
کوچک�تر�از�آنها-�تا�پیرمردها،�تا�قشرهای�مختلف،�در�همه�ی�شهرها،�در�همه�ی�روستاها�
آمدند�به�میدان.�این�اصاًل�اینها�را�متعّجب�کرده�بود�که�این�چه�پدیده�ای�است�که�به�
وجود�آمده؛�]لذا[�مرعوب�شدند.�خب،�هرچه�گذشت،�این�حیرتی�که�اینها�داشتند،�
تبدیل�شد�به�مرعوب�شدن�بیشتر؛�یعنی�هرچه�زمان�گذشت،�خاطر�اینها�نه�فقط�آسوده�
برای�خاطر� افزوده�شد؛�چرا؟� بلکه�مشکالتشان،�نگرانی�هایشان،�دغدغه�هایشان� نشد،�
اینکه�دیدند�این�انقالب�در�بین�ملّتهای�مسلمان�در�همه�ی�دنیا�مورد�استقبال�قرار�
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گرفت؛�در�کشورهایی�که�رؤسای�آن�کشورها�وابسته�ی�به�آمریکا�بودند،�ملّتها�در�همان�
کشورها�به�نفع�انقالب�اسالمی�شعار�دادند.�سال��58و��59در�اّول�انقالب،�تقریباً�در�
همه�ی�کشورهای�اسالمی�به�نفع�انقالب�اسالمی�حرف�زدند�و�شعار�دادند�و�خطبه�
خواندند�و�مقاله�منتشر�کردند.�این�]پدیده[�اینها�را�واقعاً�متوّحش�کرد؛�دیدند�ایران�که�
از�دستشان�رفت�-]قباًل[�بر�ایران�مسلّط�بودند-�بیم�این�هست�که�تسلّط�فرهنگ�انقالب�
بر�ملّتها،�]شیوع�آن[�در�میان�ملّتهای�مسلمان�موجب�بشود�که�سایر�کشورهای�اسالمی�
و�سایر�دولتهای�اسالمی�هم�از�دستشان�برود؛�لذا�درصدد�برآمدند�به�هر�قیمتی�هست�

این�انقالب�را�نابود�کنند؛�جنگ�رژیم�بعثِی�صّدام�علیه�ایران�از�اینجا�شروع�شد.

صّدام�یک�شخصّیتی�بود�که�آنها�میدانستند�-یعنی�]او�را[�می�شناختند؛�شخصّیت�های�
در� ظالمانه� و� متکّبرانه� و� یک�حرکت�خودخواهانه� زمینه�ی� می�شناسند-� را� سیاسی�
انقالب� هنگام� در� بود.� متجاوزی� متعّرِض� آدم� طبیعی� به�طور� داشت؛� وجود� آدم� این�
هم�صّدام�رئیس�جمهور�عراق�نبود،�رئیس�جمهور�عراق�فرد�دیگری�بود�-احمد�حسن�
�البکر�بود-�]اّما[�جوری�ترتیب�دادند�که�او�برود�کنار�و�این�بشود�رئیس�جمهور�عراق�تا�
وادارش�کنند،�تشویقش�کنند،�تهییجش�کنند�برای�اینکه�حمله�ی�نظامی�به�ایران�بکند.�
حمله�ی�نظامی�به�ایران�]هم[�اّول�به�بهانه�ی�این�بود�-یعنی�این�جور�میگفتند�و�شعار�
میدادند-�که�میخواهند�مناطق�نفت�خیز�را�از�ایران�جدا�کنند�و�به�عراق�مّتصل�کنند؛�
اینها�]فقط[�حرف�بود؛�بحِث�مناطق�نفت�خیز�نبود؛�بحِث�اصِل�حکومت�بود،�اصِل�انقالب�
بود؛�میخواستند�انقالب�را�نابود�کنند.�آمریکا�و�اروپای�قدرتمند�-حاال�کشورهای�درجه�ی�
دو�و�سه�ی�اروپا�اهّمّیتی�نداشتند�اّما�اروپای�اصلی�یعنی�انگلیس،�یعنی�فرانسه،�یعنی�
آلمان،�یعنی�ایتالیا،�این�کشورهایی�که�در�اروپا�موقعّیتی�داشتند،�توانایی�ای�داشتند-�
یکسره�همه�پشت��سر�صّدام�قرار�گرفتند�و�هرچه�توانستند�به�او�کمک�کردند؛��هرچه�

توانستند�کمک�کردند!

لشکرهای�رژیم�صّدام�در�اّول�جنگ،�لشکرهای�معدودی�بودند،�امکاناتشان�هم�امکانات�
متعارف�بود�]اّما[�با�گذشت�زمان�-هرچه�زمان�گذشت،�شش�ماه�گذشت،�یک�سال�
امکانات� افزوده�شد.�خب�جنگ� امکانات� این� به� گذشت،�دو�سال�گذشت-�روزبه�روز�
از�بین� بعد�بعضی�اش� تانک�داشتیم،� اّول�جنگ�یک�مقدار� از�بین�میبرد،�ما�مثاًل� را�
رفت؛�فرض�کنید�که�مقداری�توپخانه�داشتیم،�بعضی�اش�از�بین�رفت؛�مهّمات�داشتیم�
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خیلی�هایش�از�بین�رفت؛�قهراً�در�جنگ�مصرف�میشود،�جنگ�امکانات�را�کم�میکند؛�
هرچه�جنگ�پیش�میرفت،�امکانات�رژیم�بعثی�چند�برابر�میشد؛�چه�کسی�به�او�میداد؟�
فرانسه،�انگلیس،�آلمان،�آمریکا؛�شوروی�هم�که�ضّد�آمریکا�بود،�در�این�قضّیه�همراه�
آمریکا�وارد�میدان�شد،�آن�هم�به�دلیل�خاّص�خود:�]چون[�شوروی�تعداد�نسبتاً�زیادی�
جمهوری�های�مسلمان�دارد؛�حرکت�اسالمی،�انقالب�اسالمی�در�ایران�موجب�میشد�که�
آن�جمهوری�ها�به�فکر�هویّت�اسالمی�خودشان�بیفتند؛�دولت�شوروی�حاضر�نبود،�لذا�او�
هم�در�این�قضّیه�-در�قضّیه�ی�جنگ�علیه�ما،�در�قضّیه�ی�مبارزه�ی�علیه�ما-�کنار�آمریکا،�
دشمن�دیرین�خودش�ایستاد.�پس�شد�آمریکا،�شوروی،�ناتو�-]اعضای[�پیمان�ناتو�که�
اروپا�و�آمریکا�و�مانند�اینها�هستند-�و�همه�ی�قدرتهای�مسلّط�دنیا�که�پشت��سر�صّدام�
قرار�گرفتند�علیه�جمهوری�اسالمی،�برای�اینکه�جمهوری�اسالمی�را�از�بین�ببرند؛�هدف�
این�بود؛�هدف،�فتح�خّرمشهر�یا�قصر�شیرین�یا�مانند�اینها�نبود،�هدف�این�بود�که�بیایند؛�
کمااینکه�همان�اّول�کار�صّدام�گفت�که�ما�امروز�اینجا�مصاحبه�میکنیم،�یک�هفته�ی�
دیگر�در�تهران�مصاحبه�خواهیم�کرد؛�این�جوری�برنامه�ریزی�کرده�بود.�این،�عامل�جنگ�
بود؛�یعنی�جنگ�تحمیلی�یک�توطئه�ی�عظیم�بین�المللِی�قدرتمندترین�قدرتهای�دنیا�
بود�علیه�جمهوری�اسالمِی�تازه�پدید�آمده.�مثل�اینکه�همه�ی�حیوانات�وحشی�بخواهند�

به�یک�انسان�تنها�و�بی�سالح�و�بی�دفاع�حمله�کنند؛�در�واقع�این�جوری�بود.

جمهوری�اسالمی،�آن�روز�نه�نیروهای�مسلّح��منّظمی�داشت،�نه�دستگاه�اّطالعاتی�مرتّب�
و�منّظمی�داشت�-اّول�انقالب�بود�دیگر،�همه�چیز�به�هم�ریخته�بود-�جمهوری�اسالمی�
تنها�چیزی�که�داشت،�ملّت�باایمان�و�رهبر�مقتدری�مثل�امام�بزرگوار�بود؛�این�تنها�
چیزی�بود�که�ملّت�داشت.�همین�کشور�فرانسه�در�وسط�جنگ،�پیشرفته�ترین�هواپیماها�
و�بالگردهای�خودش�را�داد�به�عراق؛�همین�کشور�آلمان،�مواّد�شیمیایی�و�سّمی�را�در�
از�مواّد�شیمیایی� بتواند�در�جبهه�های�جنگ� اینکه� برای� اختیار�رژیم�صّدام�گذاشت�

استفاده�کند.

اینهایی�که�امروز�به�اتّهام�مصرف�مواّد�شیمیایی،�فالن�گروه�را،�فالن�کشور�را�مورد�
تهاجم�قرار�میدهند،�رسماً،�علناً�مواّد�شیمیایی�را�در�اختیار�صّدام�قرار�دادند�که�او�بمب�
شیمیایی�درست�کند،�سالح�شیمیایی�درست�کند�و�در�جبهه�ها�به��کار�ببرد�و�به��کار�
برد�و�ما�هنوز�بعد�از�گذشت��30سال�از�پایان�جنگ�-تقریبا�29�ًسال�از�پایان�جنگ�
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به�خاطر� نیستند�که� بین�رزمندگانمان�و�کم�هم� را�داریم�در� میگذرد-�هنوز�کسانی�
آلودگی�های�شیمیایِی�آن�روز�دچارند،�گرفتارند،�خیلی�ها�هم�در�این�راه�شهید�شده�اند.�
انگلیس�ها�کمک�کردند،�آمریکایی�ها�کمک�کردند،�نقشه�های�جنگی�و�ماهواره�هایشان�
کمک�کردند،�همه�ی�دستگاه�های�شیطانی�عالم�به�این�شیطاِن�بدبخِت�متکّبِر�مغروِر�
خودخواه�-یعنی�صّدام-�کمک�کردند�علیه�جمهوری�اسالمی،�که�این�جنگ�به�وجود�
بیاید�و�این�جنگ�ادامه�پیدا�کند�و�این�جنگ�با�پیروزی�او�تمام�بشود.�البّته�همه�ی�این�
تالشها�مثل�تیری�بود�که�به�سنگ�بخورد،�به�خاک�بخورد؛�و�علی�رغم�همه��ی�آنها،�هشت�
سال�خودشان�را�کشتند�که�یک�وجب�از�خاک�جمهوری�اسالمی�را�در�اختیار�بگیرند،�
]اّما[�نتوانستند؛�در�طول�هشت�سال،�ملّت�ایران�بر�تمام�این�قدرتها�پیروز�شد.�این،�آن�

نکته�ی�اّول؛�عامل�جنگ�این�بود.

اّما�کیفّیت�جنگ�و�نوع�دفاعی�که�رزمندگان�ما�کردند�در�میدان�جنگ.�هیچ�کدام�از�شما�
عزیزان�دوره�ی�جنگ�را�یادتان�نیست�-البّته�بعضی�از�شخصّیت�ها�را�قاعدتاً�می�شناسید،�
کتابهایشان�را�خوانده�اید؛�و�من�توصیه�میکنم�بخوانید�این�کتابهایی�را�که�درباره�ی�این�
چهره�های�عزیز�و�عظیم�و�ماندگار�و�در�واقع�استثنائی�نوشته�شده؛�بخوانید�این�کتابها�
را-�نوع�دفاع�ما�یک�دفاع�فوق�العاده�ای�بود؛�همراه�بود�با�عزم�و�اراده�ی�قوی؛�در�میدانهای�
جنِگ�ما�اراده�و�عزم�و�تصمیم�قاطع�موج�میزد؛�]همراه�بود[�با�ایمان؛�یعنی�باور�نسبت�
به�حّقانّیت�خود�و�بطالن�دشمن؛�این�خیلی�مهم�است.�در�یک�میدان،�آن�کسی�که�دارد�
مبارزه�میکند�اگر�دارای�ایمان�باشد�یعنی�به�حّقانّیت�خود�معتقد�باشد،�به�حّقانّیت�این�
راه�معتقد�باشد،�این�به�پیشرفت�او�کمک�خواهد�کرد.�اگرچنانچه�این�ایمان،�ایمان�بالل�
باشد،�ایمان�به�غیب�باشد�که�دیگر�فوق�العاده�است؛�این�همان�عاملی�است�که�در�صدر�
اسالم�آن�پیروزی�ها�را�نصیب�مسلمانها�کرد.�در�زمان�ما�هم�همین�اتّفاق�افتاد.�عزم�بود،�
ایمان�بود،�فداکاری�]بود[.�نتیجه�ی�آن�ایمان�فداکاری�است؛�یعنی�برایشان�جان�دادن�
مسئله�ی�اصلی�نبود؛�یعنی�واقعاً�آماده�بودند�که�جانشان�را�در�راه�خدا�و�در�راه�جهاد�
فی�سبیل�الل�از�دست�بدهند؛�فداکاری.�این�خاطره�هایی�که�نوشته�میشود،�سرشار�از�
حوادث�فداکارانه�است�که�حقیقتاً�برای�همه�ی�ما�درس�است.�بنده�هروقتی�که�میخوانم�
یکی�از�این�کتابها�را�-زیاد�هم�میخوانم-�حقیقتاً�نسبت�به�آن�عظمتی�که�در�این�کارها�

و�در�این�فداکاری�ها�وجود�دارد،�احساس�کوچکی�میکنم�در�خودم.
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و�ابتکار؛�یکی�از�خصوصّیات�]دیگر[�دفاع�مقّدس،�روحیه�ی�ابتکار�و�کارهای�نو�بود�-که�
اگر�مالحظه�کرده�باشید،�خواهید�دید-�از�سّنت�های�متعارِف�خیلی�از�ارتشهای�دنیا�که�
مثاًل�تجربه�و�آزمون�هم�پشت�سرش�هست�عبور�کردن،�راه�های�نو�را�به�وجود�آوردن�
و�راه�های�نو�را�کشف�کردن.�حقیقتاً�این�جور�بود؛�یکی�از�مهم�ترین�مسائل�رزمندگان�ما�
ابتکار�بود،�بعد�هم�توّسالت�معنوی.�جبهه�ها�جایی�بود�که�انسانهای�متعارف�و�معمولی�
وقتی�میرفتند�آنجا،�حقیقتاً�در�وادی�صفا�و�نورانّیِت�عرفان�وارد�میشدند،�]آن�هم[�به�طور�
قهری!�این�خصوصّیات�رزمندگان�ما�بود.�لذا�خود�این�جنگ،�انسان�ساز�شد.�یعنی�دفاع�
یا� یا�دانش�آموز� از�جوانان�معمولی�و�عادی�ما�-حاال� مقّدس�موجب�شد�که�هرکدام�
دانشجو�یا�کاسب�یا�روستایی�یا�کارگر�یا�کشاورز،�باسواد،�بی�سواد-�که�در�این�بوته�ی�
علّو�مرتبه�ی� و� انسانی� بیشتر�حرکت�کردند�و�پیشرفت�کردند،�در�مقامات� آزمایش،�

انسانی�باالتر�بروند.

]چگونه� میکنید� خیال� شما� خّرازی�ها،� هّمت�ها،� مهم،� و� برجسته� این�شخصّیت�های�
بودند؟[�شهید�هّمت�که�واقعاً�یک�اسطوره�است�یا�شهید�خّرازی�که�یک�اسطوره�است،�
جوانهای�معمولی�بودند؛�جنگ�]بود�که[�اینها�را�تبدیل�کرد�به�این�شخصّیت�های�برجسته�
و�بزرگ�و�حقیقتاً�ماندگار؛�]یا�کسانی�مانند[�باکری�ها،�برونسی�ها.�اوستا�عبدالحسیِن�
بّنای�درس�نخوانده،�در�میدان�جنگ�در�بین�رزمندگان�وقتی�می�ایستاد�و�حرف�میزد�
-آن�کسانی�که�پای�صحبت�او�بوده�اند�و�شنیده�اند،�]میدانند[-�مثل�یک�حکیم،�مثل�
یک�دانای�خردمند�حرف�میزد�و�قانع�میکرد�طرف�مقابلش�را؛�جنگ،�انسان�ساز�است.�
این�دفاع�مقّدس�با�این�خصوصّیاتی�که�من�گفتم،�یک�چنین�انسانهایی�تربیت�میکند.�
چیت�سازیان،�یک�پسر�هفده�هجده�ساله�]بود�که[�وارد�میدان�جنگ�میشود،�تبدیل�
میشود�به�یک�چهره�ی�ماندگار،�یک�ستاره�ی�درخشان�که�از�حرفهای�او�بنده�و�امثال�
بنده�و�شما�و�همه�باید�استفاده�کنیم،�و�استفاده�میکنیم.�هزاران�جوان�از�این��قبیل�در�

میدان�جنگ�ساخته�شدند.

پایین� را� سرشان� همین�طور� کنیم� خیال� اینکه� داشتند.� تدبیر� و� خردمندی� اینها�
می�انداختند،�بی�هوا�به�لشکر�دشمن�میزدند،�نخیر،�با�تدبیر،�خردمندانه.�حرکت�جوانان�
ما�در�میدان�جنگ،�حرکت�خردمندانه�و�مدبّرانه�بود.�خردمندی�و�تدبیر�داشتند،�دلیری�
واقعی�کلمه،�شیر� به�معنای� و�شجاعت�داشتند،�فداکاری�و�عبادت�هم�داشتند.�روز،�
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غّرنده�ی�میدان�و�شب،�به�معنای�واقعی�کلمه،�زاهد�و�عابد�و�تضّرع�کننده�و�عبادتگر؛�
شیران�روز،�عابدان�شب؛�این�جوری�بود.

لذا�امام�در�یکی�از�آن�بیاناِت�بسیار�عمیِق�خود�بعد�از�یکی�از�این�فتوحاِت�اّول�کار�
پیام�دادند)3(�-سال��60یک�فتحی�شد،�فتح�بستان�که�خیلی�مهم�بود؛�بعد�از�مّدتی�
عقب�نشینی�و�شکست�های�گوناگون،�فتح�بستان�یک�پیروزی�بزرگی�محسوب�میشد؛�
که� گفتند� هست-� کتاب� در� ایشان� عبارت� است،� ایشان� حرف� مضموِن� این[� ]البّته�
فتح�الفتوح،�فتح�فالن�شهر�نیست؛�فتح�الفتوح،�تربیت�و�تولید�یک�چنین�جوانهایی�است؛�
این�فتح�الفتوح�است،�واقعش�هم�همین�است.�فتح�الفتوح�برای�یک�کشور�این�است�که�
جوانهای�این�کشور،�هم�خردمند�باشند،�هم�باتدبیر�باشند،�هم�مؤمن�باشند،�هم�پارسا�
باشند،�هم�اهل�تضّرع�و�گریه�و�عبادت�باشند،�هم�اهل�ایستادگی�در�مقابل�دشمن�
باشند،�هم�دارای�بصیرت�باشند�که�با�این�همه�تبلیغاتی�که�دشمن�و�ایادی�دشمن�در�
همه�ی�زمانها�کرده�اند�و�امروز�هم�دارند�میکنند،�فریب�نخورند.�یک�چنین�جوانهایی�

وقتی�در�کشور�وجود�داشته�باشند،�آن�کشور�مصونّیت�پیدا�میکند.

همین�طور�که�گفتم�فردای�کشور�شما�هستید،�آینده�ی�کشور�شما�هستید؛�شما�اگر�
در� -نه� بزودی� کشور� بکنید،� تربیت� و� بدهید� پرورش� این�خصوصّیات� با� را� خودتان�
آینده�های�دور،�در�آینده�های�نزدیک-�از�همه�جهت�به�اوج�تعالی�و�تکامل�میرسد؛�هم�
از�جهت�علمی،�هم�از�جهت�ماّدی،�هم�از�جهت�سیاسی،�هم�از�جهت�اقتصادی�به�اوج�

خواهد�رسید؛�جوان�این�جور�است.

هویّت�دفاع�مقّدس�این�است:�دشمنِی�دشمناِن�قدرتمنِد�جهانی�این�جنگ�را�به�وجود�
آورد�و�عظمت�و�فداکاری�جوانان�ما�این�جنگ�را�به�نفع�ما�تمام�کرد.�آنها�با�آن�نّیت�
جنگ�را�شروع�کردند�که�انقالب�اسالمی�را�بکلّی�از�بین�ببرند،�اینها�با�این�روحیه�وارد�
میدان�شدند�و�کاری�کردند�که�انقالب�اسالمی�روزبه�روز�قوی�تر�و�ریشه�دارتر�شد�و�نظام�
جمهوری�اسالمی�قوی�تر�شد؛�این�هویّت�دفاع�مقّدس�است.�این�هویّت�را�باید�حفظ�
کرد،�این�را�باید�پاسداری�کرد.�کار�شما،�حرکت�راهیان�نور�از�سراسر�کشور،�این�چند�
میلیون�نفری�که�از�پیر�و�جوان�هر�سال�حرکت�میکنند�و�به�این�سمت�میروند،�در�
واقع�یکی�از�جلوه�های�پاسداری�از�آن�دوران�نورانی�و�از�این�حقیقت�نورانی�است،�یعنی�
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حقیقت�دفاع�مقّدس.

خب،�از�پیروزی�انقالب�چهل�سال�گذشته�و�شماها�بیشتر�از��18سال�و��20سال�و�
�25سال�و�مانند�اینها�سن�ندارید؛�آنها�توّقع�داشتند�و�میخواستند�که�وقتی�این�نسل�
یعنی�نسل�شماها�روی�کار�می�آید�و�نوبت�به�شماها�میرسد،�از�اسالم�و�از�انقالب�هیچ�
خبری�نباشد�در�این�کشور،�و�بر�سیاست�این�کشور،�بر�هویّت�این�ملّت،�بر�همه�چیِز�این�
کشور،�آمریکایی�ها،�قدرتمندان�عالم�و�سرمایه�داران�صهیونیست�تسلّط�داشته�باشند؛�
توّقِع�آنها�این�بود؛�با�این�نّیت�مبارزه�را�شروع�کردند،�با�این�نّیت�جنگ�را�راه�انداختند،�
با�این�نّیت�حمالِت�نرم�و�سخت�خودشان�را�بعد�از�جنگ�ادامه�دادند�تا�امروز.�امروز�
نتیجه�چه�شده؟�نتیجه�این�شده�که�در�میان�این�نسل،�کسانی�هستند�که�استعداد�
رشد�و�شکوفایی�شان�از�نسل�اّول�بیشتر�است�و�اقتدارشان�در�مقابل�دشمِن�خبیث�و�
دشمن�متعّرض�و�متجاوز�بیشتر�است�و�بالشک�اگر�آن�روز�جوانان�ما�توانستند�دشمن�
را�به�عقب�برانند،�امروز�جوانان�ما�بمراتب�برای�عقب�راندن�دشمن�آماده�ترند.�آنها�مکر�
کردند،�آنها�نقشه�کشیدند�و�اسالم�و�جمهوری�اسالمی�و�اراده�ی�الهی�نقشه�های�آنها�را�
باطل�کرد،�ان�شاءالل�روزبه�روز�هم�بیشتر�باطل�خواهد�کرد.�جوانهای�خوب!�خودتان�را�

آماده�کنید.

من�راجع�به�راهیان�نور�چند�سفارش�بکنم:�اّوالً�همه�ی�دستگاه�ها�به�نوبه�ی�خودشان�به�
این�حرکت�کمک�کنند؛�همه�ی�دستگاه�های�مختلف�کشور�که�میتوانند�به�این�حرکت�
کمک�کنند،�کمک�کنند؛�البّته�آن�طوری�که�در�این�گزارش�بیان�کردند،�خب�بعضی�از�
دستگاه�ها�خیلی�خوب�کمک�میکنند�اّما�عقیده�این�است�که�این�کار�باید�مورد�توّجه�
همه�ی�دستگاه�های�کشور�باشد.�دیگر�اینکه�ابعاد�فرهنگی�و�اجتماعی�راهیان�نور�را�
هرچه�میتوانند�تقویت�کنند؛�ببینند�واقعاً�عمق�فرهنگی�در�این�حرکت�عظیم�مردمی�
چگونه�تأمین�خواهد�شد،�آن�را�دنبال�کنند،�پیگیری�کنند.�سفارش�دیگر�درباره�ی�
راویان�است.�کسانی��که�در�مناطق�راهیان�نور�برای�این�مسافرین�و�کسانی�که�]به�آنجا[�
میروند�روایتگر�حوادث�هستند،�امانت�را�در�این�روایتگری�به�طور�کامل�رعایت�کنند.�
بنده�با�مبالغه�کردن�و�اغراق�گویی�کردن�و�مانند�اینها�مخالفم؛�هیچ�لزومی�ندارد�ما�
اغراق�بکنیم،�آنچه�اتّفاق�افتاده�به�قدر�کافی�شرافتمندانه�و�پُرانگیزه�و�جّذاب�هست�و�
لزومی�ندارد�ما�همین�طور�یک�چیزی�به�آن�اضافه�کنیم.�گاهی�شنیده�میشود�که�نقش�
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امدادهای�غیبی�را�به�شکل�عامیانه�ای�افزایش�میدهند؛�خب�امدادهای�غیبی�قطعاً�وجود�
داشت،�ما�شاهد�بودیم،�میدانیم�که�امدادهای�غیبی�وجود�داشت،�منتها�امداد�غیبی�
به�شکلهای�عامیانه�ای�که�گاهی�اوقات�تصویر�میکنند�نبود.�خدای�متعال�قطعاً�کمک�
میکند؛�خدای�متعال�در�جنگ�بدر�به�فرشتگان�خودش�امر�کرد�که�بروید�از�مجاهدین�
فی�سبیل�الل�حمایت�کنید،�کمک�کنید،�خدای�متعال�همه�جا�این�کار�را�برای�انسانهای�
مخلص�میکند،�اّما�ما�در�بیان�این�مطالب�بایستی�به�اغراق�و�مبالغه�و�مانند�اینها�نیفتیم.

حوادث�برجسته�ی�دوران�مقّدس�]باید[�بیاید�به�کتابهای�درسی؛�حوادث�برجسته�و�
مسلّمی�که�اتّفاق�افتاده،�منتقل�بشود�به�کتابهای�درسی�تا�جوانهای�ما�در�جریان�این�
حوادث�قرار�بگیرند.�خب�کتابهای�زیادی�نوشته�شده؛�بعضی�کتابها�قطور�است،�مفّصل�
است،�ممکن�است�خیلی�ها�نخوانند؛�میتوان�از�اینها�قطعاتی�را�جدا�کرد�و�به�تناسب�و�

جا�به��جا�اینها�را�در�کتابهای�درسی�مندرج�کرد.

رعایت�ایمنی�عزیزاِن�مسافر�هم�یکی�از�چیزهای�الزم�است�که�بایستی�مورد�توّجه�باشد؛�
برادرانی�که�مسئول�هستند،�به�این�]مسئله[�توّجه�کنند.

بدانید�با�این�حرکت�راهیان�نور،�با�این�انگیزه�هایی�که�انسان�در�میدانهای�مختلف،�از�
جوانهای�این�کشور�مشاهده�میکند،�دشمن�در�مقابل�ملّت�ایران،�همچنان�که�در�این�
چهل�سال�نتوانسته��است�کاری�انجام�بدهد،�بعد�از�این�هم�به�توفیق�الهی�هیچ�غلطی�
نمیتواند�بکند.�بله،�اذیّتهایی�میکنند؛�آزار�میکنند،�مسائل�تحریم،�مسائل�اقتصادی،�
تبلیغات�گوناگون،�از�این�کارها�هست،�این�کارها�آزار�میکند�ملّت�را�اّما�متوّقف�نمیکند؛�
وقتی�اراده�قوی�است،�وقتی�تصمیم�ها�جّدی�است�برای�حرکت�کردن،�برای�پیشرفت�
کردن،�وقتی�جوانها�بصیرِت�الزم�را�دارند�و�دشمن�را�که�در�مقابل�آنها�است�می�شناسند،�
در�شناخت�دشمن�اشتباه�نمیکنند�و�تصمیم�بر�مقابله�ی�با�دشمن�را�در�خودشان�ضعیف�
نمیکنند،�دشمن�نمیتواند�حرکتی�بکند،�دشمن�نمیتواند�ضربه�ای�بزند،�دشمن�نمیتواند�
این�حرکت�عظیم�را�متوّقف�کند.�امیدواریم�که�ان�شاءالل�شما�جوانان�عزیز�در�آینده�هایی�
که�کلیدهای�این�کشور�در�دست�شماها�خواهد�بود،�بتوانید�این�کشور�را�به�اوج�عّزت�

و�اقتدار�برسانید.

والّسالم�علیکم�و�رحمةالل�و�برکاته
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خانواده�های�شهیدان�رضا�مرادی�و�رضا�امامی�-از�شهدای�ناجا�در�اغتشاشات�بهمن�سال�
گذشته�در�تهران�با�حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�دیدار�کردند.

در�این�دیدار�که�همراه�با�اقامه�ی�نماز�ظهر�و�عصر�برگزار�شد،�رهبر�انقالب�اسالمی�
ضمن�گرامیداشت�یاد�این�دو�شهید�عزیز،�به�هر�یک�از�این�خانواده�ها�یک�جلد�کالم�الل�

مجید�اهدا�کردند.

سرباز�شهید�رضا�مرادی�علمدار�و�استوار�دوم�شهید�رضا�امامی�قانلو�بالغ،�از�مأموران�
نیروی�انتظامی�بودند�که��30بهمن�ماه�سال�گذشته�در�شب�شهادت�حضرت�فاطمه�ی�
شهادت� به� تهران� پاسداران� خیابان� در� اغتشاشگران� دست� به� )سالم�الل�علیها(� زهرا�

رسیدند.

شهید� منازل� در� گذشته� سال� اسفندماه� در� این� از� پیش� خامنه�ای� آیت�الل� حضرت�
محمدعلی�بایرامی�)از�مأموران�نیروی�انتظامی(�و�بسیجی�شهید�محمدحسین�حدادیان�

که�در�اغتشاشات�خیابان�پاسداران�تهران�به�شهادت�رسیدند،�حضور�یافته�بودند.

1397/02/16

دیدار خانواده های دو شهید نیروی انتظامی با رهبر انقالب
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خانواده�های�دانشمندان�شهید�هسته�ای�با�رهبر�انقالب�دیدار�و�گفتگو�کردند.�در�این�
برنامه�که�در�حاشیه�ی�دیدار�مسئوالن�نظام�و�سفرای�کشورهای�اسالمی�برگزار�شد،�
خانواده�های�شهیدان�شهریاری،�علی�محمدی،�رضائی�نژاد�و�احمدی�روشن�حضور�داشتند.

1397/03/25

دیدار خانواده های شهدای دانشمند هسته ای با رهبر انقالب
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رهبر�انقالب�اسالمی�در�منزل�شهید�سید�محمدجواد�حسن�زاده�حضور�یافتند.

حضرت�آیت�الل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�شب�گذشته�در�منزل�شهید�سید�
محمدجواد�حسن�زاده�حضور�یافتند�و�با�خانواده�او�دیدار�و�گفت�وگو�کردند.

در�این�دیدار�مقام�معظم�رهبری�سه�انگشتر�و�یک�جلد�قرآن�با�دست�نوشته�خود�را�به�
خانواده�شهید�تقدیم�کردند.

بنا�بر�این�گزارش،�شهید�مدافع�حرم�سید�محمد�جواد�حسن�زاده،�فرزند�شهید�دفاع�
مقدس�نجفعلی�حسن�زاده�مهرماه�سال��95در�دفاع�از�حرم�اهل�بیت�)ع(�در�سوریه�به�
شهادت�رسید.�از�این�شهید��2دختر�به�یادگار�مانده�است�که�دختر�کوچک�او�چند�ماه�

پس�از�شهادت�پدر�به�دنیا�آمد.

1397/5/15

حضور سرزده رهبر انقالب در منزل شهید حسن زاده




