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»معرفتهاتان را باال ببرید. عزیزان من! سقف معرفت خودتان را، سایتهای سیاسی و اوراق 
روزنامه ها و پرسه زدن در سایتهای گوناگون قرار ندهید؛ سقف معرفت شما اینها نیست... 
سطح معرفت دینی باال برود؛ این یکی از کارهاست که حتمًا الزم است. به نظر من آن کاری 

که مهم است انجام بگیرد، مطالعات اسالمی است.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 1391/05/16(
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فراتر رفتن از اخبار و هياهوهاى رســانه اى روزمره و داشتن برنامه و ســير مطالعات دينى و اجتماعى از 
جمله توصيه ها و تأكيدات هميشگى رهبر معظم انقالب اسالمى در طول ساليان متمادى بوده است.

از جمله عرصه هايى كه مى تواند در مسير مطالعات اسالمى افراد گوناگون به خصوص فعالين فرهنگى 
- اجتماعى و ... مورد توجه و استفاده قرار گيرد انديشه هاى مقام معظم رهبرى بوده و اصلى ترين 

مجراى ظهور و بُروز اين افکار نيز بيانات معظم له مى باشد.
پايگاه اطالع رسانى KHAMENEI.IR پيش از اين در جهت نيل به اين مهم و زمينه سازى مناسب جهت 
آشنايى مناسب اقشار گوناگون با ابعاد مختلف اين انديشه  ها، محصول »پيشخوان« را ارائه داده بود. 
پيشخوان مبتنى بر فهرست بيانات پايه و اصلى رهبرى در يک موضوع بود كه هر يک از بيانات مربوط 
به موضوع نيز داراى نمايه ى موضوعى خاِص خود بود كه هم اكنون نيز آرشيو اين موضوعات در 

صفحه ى پيشخوان اين پايگاه قابل دسترسى است.
و  دريافت  جهت  پيشخوان  موضوعى  جزوات  مطالعاتى،  حركت  اين  تکميل  جهت  در   اينک 
مطالعه ى مخاطبان آماده  شده است. گفتنى است »جزوات پيشخوان« در قالب PDF آماده شده و 

شامل بياناِت مختص به هر موضوع به صورت مجزا و مشخص مى باشد.

اشاره
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 که از همیشه ی تاریخ با ارزش تر است 
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 ايستادگى اسرا به خاطر اسالم در مقابل سختگيري ها

 تبادل اسرا و سياست سياستمدران خبيث استکبار
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قيام، مجاهدت و شهادتي كه از هميشه ى تاريخ با ارزش تر است* 

 تفاوت ارزش شهادت در زمان های گوناگون 
در زمان ما، ارزش شهادت و فداكارى در راه خدا، از بسيارى زمانهاى تاريخ اسالم بيشتر است. شهادت، هميشه با ارزش 
است و فداكارى در راه خدا، هميشه كارى عظيم و ارجمند اســت؛ اما همين كار خوب و بزرگ، در برخى از شرايط و در 
بعضى از زمانها، بزرگتر و مهمتر و باارزشتر است. مثاًل در صدر اسالم، فداكارى واقعاً ارزش مضاعف داشت. علت هم اين 
بود كه در آن دوران، اسالم مثل نهالى بود و اگر فداكاريها نمى بود، شايد دشمنان اسالم اين نهال را مى كندند. در زمان سّي

دالّشهداء)عليه الّصالةوالّسالم( آن فداكارى و شهادت بزرگ، ارزش مضاعف داشت؛ چون حقيقتاً در آن روزها محصول 
زحمات پيامبر)ص( در حال از بين رفتن بود و فداكارى حســين بن على)ع( و ياران آن بزرگــوار، مانع از چنين كارى 
شد.بعضى از زمانها اين گونه است كه مجاهدت در راه خدا و شهادت در راه او، ارزش مضاعف دارد و دو برابر و چند برابر 
است. مثاًل يک ظرف آب گوارا كه در حالت طبيعى هم با ارزش اســت، اما در يک تابستان گرم، آن هم براى انسانى كه 
مدتى تشنگى كشيده، بخصوص اگر آن انسان بيمار هم بوده و در جايى باشد كه آب در آن جا كم است، اين يک ظرف آب 

گوارا چند برابر ارزش پيدا مى كند. بنابراين، همه جا قيمتها يکسان نيست، بلکه شرايط متفاوت است.

 ارزش مضاعف مجاهدت و فداکاری در زمان ما
به دليلـى، در زمـان ما مجاهـدت و فـداكارى ارزش مضاعـف دارد. ايـن زمـان از همان زمانهايى اسـت كه اگر كسـى 
در راه خـدا جهـاد كند و شـهيد بدهـد، بـا بسـيارى از زمانهاى ديگـر تفـاوت دارد. اگـر بخواهيـم آن علـت و دليل را 

*. بيانات در ديدار خانواده شهدا و ايثارگران  1368/08/24
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به طـور خالصه مطرح كنيـم، بايد بگوييم علت اين اسـت كه امروز دشـمنان اسـالم، از هميشـه ى تاريـخ مجهزترند. 
تجهيزاتى كـه امـروز در اختيار دشـمنان اسـالم اسـت، هيچ وقـت در طـول تاريـخ در اختيار دشـمنان اسـالم قرار 
نداشـته اسـت. مثاًل در دوره يـى از صدر اسـالم، خلفاى ظالـم و غاصب مى خواسـتند نسـبت بـه اميرالمؤمنين)عليه 

الّصالةوالّسـالم( سمپاشـى كـرده و در متن جامعه ى اسـالمى، عليـه اميرالمؤمنين و عليه اسـالم ناب و عليه تفسـير 
صحيح قـرآن تبليغات كنند تا مـردم را بـه راهى كه خودشـان مايلند، بکشـانند. ايـن كار را چگونه انجـام مى دادند؟ 
در چـه مدتى و بـا چه وسـايلى بايـد كسـانى را بـه سرتاسـر عالـم مى فرسـتادند؟ اين كـه در عالم اسـالم هر كسـى 
بـرود جمعيتـى را پيـدا كنـد، خطبه يـى بخواند، حرفـى بزنـد و مطلبـى را كـه حـکام جـور مى خواهنـد، در اختيار 
مردم و اذهـان آنان قـرار بدهـد، كارى مشـکل بـود. البتـه، كارِ مشـکل را مى كردند؛ امـا طبيعتـاً توفيقات آنهـا زياد 

. د نبو

 پیشرفت دشمنان اسالم، عاملی برای فشار بر مسلمانها
ــم به صــورت عجيبــى پيشــرفت  ــى عال ــزات تبليغات ــر كــه تجهي ــرن اخي ــم ق ــن ني ــن دوران و در اي ــروز، در اي ام
كــرده اســت، اگــر بخواهنــد عليــه اســالم تبليغاتــى بکننــد - كــه مى خواهنــد و مى كننــد - بــراى قدرتمنــدان 
ــته  ــه در گذش ــت. كارى را ك ــختى نيس ــه س ــن هم ــن كار، اي ــا در اي ــراى آنه ــدارد. ب ــى ن ــالم زحمت ــد اس ض
ــان كار را در  ــروز هم ــدود - ام ــه ى مح ــک منطق ــم در ي ــد - آن ه ــام مى دادن ــد انج ــال باي ــد س ــول چن در ط
ــازند و در  ــم مى س ــالم فيل ــد اس ــر ض ــم، ب ــيعى از عال ــطح وس ــد. در س ــام مى دهن ــاعت انج ــد س ــول چن ط
تلويزيونهــاى بين المللــى منتشــر كــرده و پخــش مى كننــد. هــر كســى ايــن فيلــم را تماشــا كنــد، اگــر خبــر از 
ــه اســالم بدبيــن خواهــد شــد. راديوهــا، خبرنامه هــا، خبرگزاريهــا و خبرهــاى  اســالم نداشــته باشــد، نســبت ب
ــه از  ــک نمون ــن، ي ــد. اي ــالمى كار مى كنن ــهاى اس ــه ارزش ــالم و علي ــه اس ــم علي ــطح عال ــاً در س ــان، دايم آن
ــر  ــد ب ــتها بخواهن ــه سياس ــم ك ــى از عال ــر نقطه ي ــروز، در ه ــت. ام ــالم اس ــمنان اس ــزات دش ــرفت تجهي پيش
ــاى  ــر توده ه ــه ب ــت ك ــان اس ــا آس ــراى قدرته ــد. ب ــام مى دهن ــانى انج ــه آس ــد، ب ــار وارد كنن ــلمانها فش مس
ــار  ــر فش ــد زي ــلمان در هن ــزاران مس ــه ه ــد ك ــاًل مى بيني ــد. مث ــار وارد كنن ــاع، فش ــالح و بى دف ــف و بى س ضعي
ــه  ــد - ك ــک مى كن ــلمين كم ــالم و مس ــمنان اس ــه دش ــم ب ــر نگويي ــم اگ ــا ه ــت آن ج ــد. دول ــرار مى گيرن ق
احتمــال دارد كمــک هــم بکنــد - حداقــل ايــن اســت كــه آرام نشســته و تماشــا مى كنــد كــه اكثريتــى، جمــع 
مســلمانان را - بــا ايــن كــه خيلــى زيادنــد، امــا در آن كشــور اقليتنــد - زيــر فشــار قــرار بدهنــد، كشــتار كننــد، 

ــه در كشــورهاى اســالمى اســت. ــک نمون ــن، ي ــد. اي ــد و آواره كنن ــک بزنن ــد، كت ــت نماين اهان
ــه  ــورها ب ــردمداران آن كش ــيله ى س ــد، به وس ــام مى كنن ــالم قي ــاع از اس ــراى دف ــه ب ــلمانى ك ــاى مس گروهه
ــا  ــى از دولته ــا - يعن ــم از اينه ــى ه ــاى جهان ــد و قدرته ــرار مى گيرن ــدان ق ــکنجه و زن ــار و ش ــر فش ــى زي راحت
ــد.  ــن گونه ان ــا همي ــر در دني ــه اســت. بســيارى از كشــورهاى ديگ ــن گون ــروز اي ــد. مصــر، ام ــت مى كنن - حماي
ــاى  ــد و قدرته ــرون مى كنن ــان بي ــه و كشورش ــهر و خان ــطين را از ش ــت فلس ــد مل ــلمان مانن ــت مس ــک مل ي
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ــد  ــس، مى بيني ــد. پ ــد و بلکــه خودشــان آن را انجــام مى دهن ــن كار كمــک مى نماين ــه اي ــى هــم ب ــزرگ جهان ب
ــداران  ــلمانها و طرف ــار آوردن روى مس ــراى فش ــالم ب ــمنان اس ــات دش ــدرت و امکان ــزات و ق ــروز تجهي ــه ام ك

ــرده اســت. ــاوت ك ــى تف ــا گذشــته خيل اســالم، ب
حــاال در ايــن شــرايط، اگــر ملتــى بــراى دفــاع از اســالم و بــراى عظمــت دادن بــه آن قيــام كنــد و در راه اعتــالى 
ــام  ــن قي ــد، اي ــهادت برس ــه ش ــدت ب ــن مجاه ــزى نترســد و در راه اي ــد و از كســى و چي ــدت نماي اســالم مجاه
ــهدا و  ــاى ش ــوص خانواده ه ــران، بخص ــت اي ــت و مل ــتر اس ــخ باارزش ــه ى تاري ــهادت، از هميش ــدت و ش و مجاه
ــهيد  ــون و ش ــد و خ ــام كردن ــراى اســالمى قي ــه ب ــد ك ــته و دارن ــاز را داش ــن امتي ــروز اي ــا، ام ــهيد م عناصــر ش

ــد. ــواع ســالحها مجهزن ــه ان ــم، ب ــن اســالم در ســطح عال ــه دشــمنان اي ــد ك دادن

 دو نکته مهم در مسلمانان امروز
ايســتادگى در مقابــل دشــمنان مقتــدِر مســلِط زورگــوى ظالــِم پــرروى گســتاخ، كار بســيار بــزرگ و بــا عظمتى 
ــان  ــد و عظمــت ملــت مــا به خاطــر هميــن شــهادت جوان اســت. ايــن، همــان كارى اســت كــه مــردم مــا كردن
ــردم،  ــرح ك ــم مط ــالل عرايض ــن در خ ــه م ــم ك ــار ه ــه ى در كن ــه دو نکت ــود. ب ــان ب ــجاعت فرزندانت ــما و ش ش
ــداوت  ــض و ع ــورد بغ ــا م ــه در دني ــش از هميش ــالم بي ــروز اس ــه ام ــت ك ــن اس ــه ى اول اي ــد؛ نکت ــه كني توج
ــا و  ــردن كلفته ــت گ ــچ وق ــد و هي ــد بودن ــالم ب ــا اس ــم ب ــابق ه ــت. س ــيطانى اس ــاى ش ــردمداران قدرته س
ــمنى  ــن دش ــروز اي ــا ام ــتند؛ ام ــى نداش ــالم دل صاف ــا اس ــد و ب ــان نمى آم ــالم خوشش ــم، از اس ــاى عال زورگوه
ــد،  ــا وارد مى كن ــر آنه ــده ب ــه اســالِم زن ــى را ك ــزه ى ضربتهاي ــاى شــيطانى م ــروز، قدرته ــر اســت. ام ــد براب چن
ــک  ــى ي ــه وقت ــد ك ــش - فهميده ان ــادى و اذناب ــکا و اي ــى - امري ــيطانى غرب ــاى ش ــروز، قدرته ــيده اند. ام چش
ــذا از اســالم بيشــتر مى ترســند و نســبت  ــى دارد. ل ــام كــرد، چــه معناي ــام خــدا قي ــه ن ــود و ب ــت مســلمان ب مل

ــد. ــداوت مى ورزن ــض و ع ــتر بغ ــالم بيش ــه اس ب
ــم و  ــرت و خش ــن نف ــل اي ــته ايد در مقاب ــاوم توانس ــن و مق ــلمانان مؤم ــما مس ــه ش ــت ك ــن اس ــه ى دوم اي نکت
عــداوِت ديوانــه وار قدرتهــا ايســتادگى بکنيــد. ارزش ايــن ايســتادگى و مســلمانى و مســلمان مانــدن، بيشــتر از 
مســلمانِى صــد ســال و پنجــاه ســال پيــش اســت. ايــن مســلمانى، مثــل مســلمانِى دوران صــدر اســالم اســت؛ 
هــم فضيلــت و هــم دردســرش بيشــتر اســت. آن اســالمى كــه انســان، پنجــاه ســال يــا شــصت ســال يــا هفتــاد 
ــه  ــد و ب ــه نمى ش ــدا مواج ــمنان خ ــا دش ــار ب ــک ب ــّدت، ي ــن م ــام اي ــرد و در تم ــى مى ك ــا زندگ ــال در دني س
ــالم  ــمش اس ــورد، اس ــرى نمى خ ــدا تلنگ ــمنان خ ــرف دش ــى از ط ــرد و حّت ــم نمى ك ــدا اخ ــمنان خ روى دش
بــود. ايــن مســلمانى، بــا مســلمانِى جــوان نورســيده ى مــا كــه بيســت ســال يــا بيســت و پنــج ســال ســن دارد 
ــرار گرفتــه و در  ــا دشــمنان خــدا ق ــه شــرف تکليــف مشــّرف شــده، در ميــدان جهــاد ب و از ابتــداى بلــوغ كــه ب
ميــدان جنــگ مقاومــت و مجاهــدت كــرده، يــا بــه شــهادت رســيده و يــا جانبــاز و اســير شــده اســت، از زميــن 

ــرق دارد. ــا آســمان ف ت
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 شباهت جوان مسلمان امروزی به جوانان صدر اسالم
مســلمانِى جوانان امروز ما كه در راه خــدا مقاومت و مجاهدت و ايســتادگى مى كنند، مثل مســلمانِى جوانيهاى 
ابى ذرغفارى و حنظله ى غســيل المالئکه و مصعب بن عمير اســت. مثل مسلمانِى گذشــتگان ما نيست كه عمرى 
مسلماِن خوب هم بودند - كه خداى متعال يقيناً اجرشان را هم خواهد داد - نمازى مى خواندند، عبادتى مى كردند، 
كاسبى يى مى كردند و دنبال كار خودشان بودند؛ نه امر به معروف و نهى از منکرى بود، نه جهادى بود و نه مواجهه با 

دشمنان خدا. اين كجا و آن كجا؟ اين دو حالت با يکديگر خيلى فرق دارد.

  قدر دانستن مسلمانی دوران جهاد
قدر مسـلمانِى دوران جهاد را بايـد دانسـت. البته، مقدارى هم سـختى دارد، اما اين سـختى اول كار اسـت. شـما از 
دوران دهسـاله ى زندگى پـر بركت رسـول گرامى اسـالم)ص( كـه در مدينـه و در ميان مسـلمانها زندگـى كردند، 
آگاهيـد و مى دانيـد كـه از اول تـا آخـر آن، جنـگ و سـختى و كمبـود بـود؛ امـا اگـر در جغرافيـاى دنيـا بنگريـد، 
خواهيدديـد كه همـان مجاهدات دهسـاله ى پيامبر بـود كه پنجاه سـال بعـد از آن جنگهـا، حکومـت پيامبر نصف 

بيشـتر دنيـاى آبـاد آن روز را فرا گرفـت. ايـن، همان ده سـال بـود كـه به خاطر همـان مجاهدتهـا اين گونه شـد.
البته، بعدهـا آن طـور كـه دوران پيامبر بـود و انتظـار مى رفـت، ادامـه نيافت و بعـد از گذشـت مدتى، وضـِع خوب، 
بد هم شـد؛ اما در عيـن حال همـان زحمـات و مجاهدتهـا و سـختى كشـيدنها و گرسـنگى خوردنهاى دهسـاله ى 
رسـول اكـرم)ص( و يارانش، باعث شـد كـه نيم قـرن بعد از رحلـت آن حضـرت، بيشـتر از نيمـى از دنيـا در اختيار 

باشد. مسـلمانان 
سـختيهاى زيـادى در زمـان پيامبر تحمل شـد. سرگذشـت اصحـاب ُصّفـه را كـه مى دانيد. لبـاس قـرض دادن به 
يکديگـر را كـه شـنيده ايد. آنهـا در آن زمـان، با يـک خرما در ميـدان جنـگ مقاومـت مى كردنـد. نفـر اول خرما را 
مى مکيـد تـا از شـيرينى آن مقـدارى جـان بگيـرد، بعـد از دهانـش بيـرون مـى آورد و بـه نفـر دوم مـى داد و او هم 
مى مکيد و قـدرى او هم جـان مى گرفت و سـپس خرمـاى دوبـار مکيـده را به نفر سـومى مـى داد كه او فـرو بدهد. 
اين گونه زندگـى مى كردنـد، اين طور سـختى مى كشـيدند و اين طـور كمبود داشـتند. در ابتـداى كار، فشـار روى 
آنهـا از همه طـرف زيـاد بـود. اول كار، همـان پنج، شـش مـاه و يک سـال اول نيسـت؛ پنج، شـش مـاه در عمر يک 
مسـافرت، اول كار محسـوب مى شـود، نـه در عمر يک ملـت و نه در عمـر يک تاريـخ نو. در عمـر يک ملت، ده سـال 

و بيسـت سـال، چند روز محسـوب مى شـود.
در دوران پيامبـر)ص(، مـردم سـختيها را تحمـل كردنـد؛ امـا بعـد از آن كـه پايـه محکـم شـد، آن مجاهدتهـا و 
فداكاريهـا و اخالصهـا و تربيتها، موجب شـد كـه اين حركـت آن چنان سـريع ادامـه پيدا كنـد كه پنجاه سـال بعد 
از رحلـت پيامبـر، بيشـتر از نيم دنيـا در اختيـار مسـلمانها باشـد. در آن زمـان چنين بـود و امـروز هم همـان گونه 

اسـت.
در زمان مـا، مجاهـدت ارزش مضاعـف دارد. منافقـان و كسـانى كه در دلهايشـان مرض اسـت، در زمـان پيامبر نق 
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مى زدند؛ امـروز هم نق مى زننـد و در زمـان امام عزيـز ما هم نـق مى زدنـد. آنهـا در آن روزگار، سـختيها و كمبودها 
و شـدتها را بـزرگ مى كردنـد؛ امـروز هـم بـزرگ مى كننـد. بـه حـرف آنهـا نبايـد اعتنـا كـرد كـه بحمـداللَّ مردم 

اعتمـاد نمى كننـد.
مسـأله اين اسـت كه امروز شـما در مقابـل دنيايـى كـه قدرتمندانش تصميـم گرفته انـد با اسـالم مبـارزه بکنند - 
چـون از اسـالم مى ترسـند و از او ضربـت خورده انـد - مى خواهيـد اسـالم را عزيـز و زنده كنيـد. كار خيلـى مهمى 
اسـت. من بـه شـما مى گويـم كـه باالخـره كارتـان را پيـش خواهيـد بـرد و سـرانجام شـما هسـتيد كه بـه كورى 

چشـم كسـانى كه نمى تواننـد ببيننـد، اسـالم را عزيـز خواهيـد كرد.

 فرارسیدن روز طلوع اسالم
قدرتمنـدان دنيـا و امپراتورهـاى زر و زور خيـال نکنند كـه خواهند توانسـت بـا سـختگيريهايى از قبيـل آنچه كه 
در اروپـا و كشـورهاى اسـالمى و جاهـاى ديگـر عليـه مسـلمانها انجـام مى گيـرد، اسـالم را از صحنه خـارج كنند. 
روز طلوع اسـالم فرا رسـيده و اسـالم در صحنـه ماندنـى اسـت. آن وقتى كه مى توانسـتند اسـالم را منـزوى كنند، 
گذشـت. سـالهاى متمادى اسـالم را منـزوى كردنـد و اين انـزوا به قـدرى بود كـه ديگـر از آن نمى ترسـيدند؛ چون 
خطرى برايشـان نداشـت. اسـالم فرارى، اسـالم مخفى شـده، اسـالمى كه مسـلمانهايش ننگشـان مى آيد بگويند 
مـا مسـلمانيم و ننگشـان مى آمـد در اول سخنرانيهايشـان »بسـم اللَّ الّرحمن الّرحيم« بگوينـد، هيچ خطـرى براى 

ندارد. اسـتکبار 
نمايندگان جمهـورى اسـالمى، مردانه و قدرتمندانـه، نام خـدا را در تمام تريبونهـاى بزرگ دنيا عظمت بخشـيدند 
و بـه آن افتخار كردنـد. آن وقـت ديگـران ديدنـد كـه از قافله عقـب مانده انـد و لذا حـاال بعضى از سـران مسـلمان 
وقتـى مى خواهنـد در جايـى نطـق كننـد، اول كار »بسـم اللَّ الّرحمن الّرحيم« مى گوينـد! خجالـت مى كشـيدند 
»بسـم اللَّ الّرحمن الّرحيم« بگوينـد. اصـاًل اسـم خـدا را نمى آوردنـد و ننگشـان مى آمـد. اسـالم اين گونـه در غربت 

بـود.
بنابرايـن، از چنين اسـالمى نمى ترسـيدند؛ همچنان كه از اسـالم زراندوزانـى مثل سـعودى و امثال او نمى ترسـند. 
امريـکا، از اسـالِم نوكرمآبهايـى مثل بعضـى از دولتهـاى ديگر نمى ترسـد - آن اسـالم ترس نـدارد - از آن اسـالمى 
مى ترسـد كه اسـالم نـاب اسـت، اسـالم قرآنى اسـت، اسـالم جهـاد و مبـارزه و اسـالم تـوكل بـه خداسـت؛ يعنى 
همان اسـالمى كه در دسـت مردم انقالبى ما و در دسـت شماسـت و دسـت جوانهايتان بـود كه رفتنـد و جنگيدند 

و شـهيد شـدند. از اين اسـالم مى ترسـند.

 ایستادگی اسرا به خاطر اسالم در مقابل سختگیري ها
ــه  ــا ك ــراى م ــر از اس ــر نف ــد. ه ــوب مى ش ــر محس ــک خط ــتکبار ي ــراى اس ــه، ب ــا در جبه ــان م ــر از جوان ــر نف ه
ــاب  ــل به حس ــّوه و بالفع ــر بالق ــک خط ــوان ي ــه عن ــتکبار ب ــراى اس ــت، ب ــى اس ــت بعث ــاى دول ــروز در زندانه ام
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ــاى شــهدا  ــه خانواده ه ــان ك ــد. همچن ــدان افتخــار كنن ــد و ب ــاى اســرا بدانن ــت را خانواده ه ــن واقعي ــد. اي مى آي
ــار  ــان آزاده افتخ ــردان و جوان ــن آزادم ــه اي ــد ب ــم باي ــرا ه ــاى اس ــد، خانواده ه ــار كردن ــود افتخ ــهداى خ ــه ش ب
ــان  ــد و دشــمن نتوانســته آن ــدرت نفــس از خــود نشــان دادن ــدر مردانگــى و ق ــا چه ق ــم اينه ــا مى داني ــد. م كنن
را هضــم كنــد. البتــه، روى اســراى عزيزمــان در طــول ايــن چنــد ســال ســختگيريها و فشــارهايى هــم داشــتند؛ 

ــد. ــه خاطــر اســالم ايســتادگى نمودن ــد و ب ــد و آن همــه ســختى را تحمــل كردن ــد و مؤمنن ــا مردن ــى آنه ول

 تبادل اسرا و سیاست سیاستمدران خبیث استکبار
ــراى  ــود و ب ــت خ ــراى مصلح ــاال ب ــت، ح ــرده اس ــختگيرى ك ــرا س ــه اس ــبت ب ــدر نس ــه آن ق ــى ك ــان رژيم هم
فريــب افــکار عمومــى مــردم دنيــا مى گويــد كــه مســأله ى اســرا، يــک مســأله ى انســانى اســت و بياييــد قبــل از 
عقب نشــينى، اســرا را مبادلــه كنيــم!! كــدام اســرا را مبادلــه كنيــد؟! اســرايى كــه ثبــت نــام نشــده اند؟ چنديــن 
ــب  ــده اند و صلي ــام نش ــت ن ــوز ثب ــه هن ــتند ك ــى هس ــم بعث ــاى رژي ــا و اردوگاهه ــا در زندانه ــراى م ــزار از اس ه
ــا در  ــراى م ــدادى از اس ــد. تع ــام بکن ــت ن ــان را ثب ــرود آن ــه ب ــته ك ــى نداش ــدر شــجاعت و بى طرف ــن ق ــرخ اي س
آن جــا ثبــت نــام شــده اند. آنهــا مى گوينــد بياييــد همــه ى اســراى عراقــى در ايــران را بــه مــا بدهيــد و تعــدادى 
ــاس  ــال التم ــد س ــم و چن ــراق راه بيفتي ــال ع ــد دنب ــا باي ــداً م ــن پيشــنهاد، بع ــا اي ــد! ب ــود را بگيري ــراى خ از اس

ــه مى خواهــد. ــن گون ــا دلشــان اي ــم! آنه ــر ديگــر آن جــا اســير داري ــد هــزار نف ــا چن ــم كــه م كني
ــن  ــن و ابتدايي تري ــه از اّوليتري ــد، در حالى ك ــانى مطــرح مى كنن ــأله ى انس ــک مس ــوان ي ــرا را به عن ــأله ى اس مس
خدماتــى كــه بايــد نســبت بــه اســرا انجــام بشــود، خــوددارى كردنــد. حّتــى اجــازه ندادنــد كــه اســمهاى آنــان 
ــادى از  ــا مشــخص گــردد اينهــا اســيرند. تعــداد زي ــد و در ليســتهاى صليــب ســرخ درج شــود ت روى كاغــذ بياي

ــام و نشــانى از آنهــا نــداده اســت. مفقــودان مــا جــزو اســرايند كــه رژيــم عــراق هيــچ ن
ــد - امــروز هــم  ــى - همانهايــى كــه در دوران جنــگ دايمــاً از عــراق حمايــت كردن  دســتگاههاى اســتکبار جهان
ــم  ــا مايلي ــا بيــش از آنه ــم. م ــه سرنوشــت اســرا بيــش از آنهــا عالقه مندي ــا ب ــد. م ــم كرده ان مســأله ى اســرا را َعلَ
ــن كار دل  ــراى اي ــا ب ــدر م ــد. هيچ كــس به ق ــا كــه در اردوگاههــاى عــراق هســتند، برگردن ــزان م ــدان و عزي فرزن
ــم و دســتخوش بازيچــه ى سياســى  ــب دشــمن را بخوري ــم فري ــا نمى خواهي ــا م ــدارد؛ ام ــه ن نمى ســوزاند و عالق
ــک  ــه او كم ــد و ب ــراق بودن ــر ع ــت س ــگ، پش ــال جن ــت س ــام هش ــه در تم ــويم ك ــى بش ــتمداران خبيث سياس

ــد. ــک كنن ــه او كم ــد ب ــم مى خواهن ــت ه ــن موقعي ــاال در اي ــد و ح كردن
ــه  ــن مســأله ى انســانى آن اســت ك ــراى حــل اي ــدم اول ب ــا ق ــرا مســأله ى انســانى اســت؛ ام ــه، مســأله ى اس بل
ــه ى  ــک مؤسس ــد ي ــه باي ــرخ ك ــب س ــت دارد. صلي ــى در دس ــير ايران ــداد اس ــه تع ــد چ ــه بگوي ــراق صادقان ع
ــت.  ــودن ماس ــلمان ب ــر مس ــم به خاط ــه، اين ه ــت. البت ــداده اس ــام ن ــن كار را انج ــون اي ــد، تاكن ــرف باش بى ط
ــم و  ــل مى كني ــم تحم ــاز ه ــم و ب ــل كرده اي ــاد تحم ــا زي ــن چيزه ــودن، از اي ــلمان ب ــراى مس ــدا و ب ــا در راه خ م

ــم آورد. ــو در خواهي ــه زان ــمن را ب ــان دش ــتقامت خودم ــا اس ــروردگار، ب ــل پ ــه فض ــرانجام ب س
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هــم خانواده هــاى شــهداى عزيزمــان و هــم خانواده هــاى اســراى عزيزمــان و هــم جانبــازان عزيزمــان و 
خانواده هــاى گراميشــان، قــدر خودشــان را بداننــد و مطمئــن باشــند كــه عمــل آنهــا امــروز خيلــى ارزش داشــته 
ــن  ــدر اي ــد ق ــردم باي ــه ى م ــه، هم ــت. البت ــد داش ــته و خواه ــالم داش ــت اس ــراى عظم ــادى ب ــر زي و دارد و تأثي
عزيــزان را بداننــد و دســتگاههاى دولتــى و مــردم معمولــى بايــد آگاه باشــند كــه شــهيد و خانــواده اش و جانبــاز و 
ــد  ــواده اش، جــزو برجســته ترين انســانها و شــريفترين و عزيزتريــن آنهــا هســتند و باي ــواده اش و اســير و خان خان
همــان گونــه هــم بــا آنهــا معاملــه شــود. البتــه، معاملــه ى خــدا و آنچــه خــدا بــا شــما خواهــد كــرد، از همــه باالتر 

ــر اســت. ــتر و ماندگارت و باارزش
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زنده شدن رسم شهادت با نظام اسالمي 

 تبيين مفهوم شهادت و جايگاه آن در دين
 احياى رسم سرمايه گذارى براى دين و تحمل مشکالت براى 

خدا
 فروش متاع جان در راه خدا

 شهادت باالترين پاداش و مزد جهاد فى سبيل اللَّ
 راه پيداكردن آبرو و عزت براى ملتها

 هوشيارى در برابر ترفندهاى تبليغاتى دشمن
 اهميت ادامه دادن راه توسط بازماندگان شهدا
 وظيفه بنياد شهيد در قبال خانواده هاى شهدا
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زنده شدن رسم شهادت با نظام اسالمي* 

اگرچه در روزها و شبهاى متعلق به سّيدالّشهداء)عليه الّسالم(، همه ى اجتماعات مردم ما و ديگر شيعيان سراسر عالم، 
بوى شهادت و عطر فداكارى در راه خدا را دارد؛ اما اجتماعى كه متعلق به خانواده و فرزندان شهدا و مسؤوالن دستگاهى 

كه خادم شهداست، طبعاً آب و رنگ ديگر و حال و هواى مخصوص به خود را دارد.

 تبیین مفهوم شهادت و جایگاه آن در دین
شما، انتساب افتخارآميزى به شهادت داريد. شهادت، يکى از مفاهيمى است كه فقط در اديان معنا مى دهد. هرچند در 
همه ى ملتها و كشورها، اگر كسى در راه هدفهاى ملى كشته شود، به او شهيد مى گويند و همه ى كشورهايى كه امروز 
نام و آوازه يى دارند و تاريخى پشت سر آنهاست، كسانى را به عنوان شهيد در ميان خودشان مى شناسند و به آنها افتخار 
مى كنند و ياد آنها را گرامى مى دارند و اينها كسانى هستند كه در برهه يى از تاريخ آن كشور و ملت، در راه هدفهاى ملى 
يا حفظ استقالل ملى، جنگ كردند و كشته شدند؛ اما در حقيقت نام و معناى شهيد، در جايى صادق مى باشد كه دين 

موجود است.
شهيد، يعنى انسانى كه در راه آرمانهاى معنوى كشته مى شود و جان خود را - كه سرمايه ى اصلى هر انسانى است - براى 
هدف و مقصدى الهى صرف مى كند و خداى متعال هم در پاســخ به اين ايثار و گذشت بزرگ، حضور و ياد و فکر او را در 
ملّتش تداوم مى بخشد و آرمان او زنده مى ماند. اين، خاصيت كشته شدن در راه خداست. كسانى كه در راه خدا كشته 

مى شوند، زنده اند. جسم آنها زنده نيست؛ اما وجود حقيقى آنها زنده است.
حقيقِت هر انسانى، خواسته و فکر و هدف و راه اوست. كســى كه براى هدفهاى شخصى و دنيايى كشته مى شود، آن 

*. بيانات در ديدارفرزندان ممتاز شهدا، مسؤوالن امور فرهنگى بنياد شهيد و جمعى از دانشجويان اماميه ى1368/05/25
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هدف هم با او دفن مى شود و از بين مى رود. هر هدفى كه قايم به نفس و شخص انسان است، متعلق به اوست و با رفتن 
و مردن انســان، آن هدف هم مى ميرد و از بين مى رود؛ اما هدفى كه الهى و قايم به غيب و خواست خداست و انسان 
در راه آن فداكارى مى كند، با مردن انسان، آن هدف نمى ميرد. البته، همين هدفهاى خدايى هم ممکن است از بين 

بروند؛ اما از بين رفتن آن هدفها و پايمال شدنشان در صورتى است كه در راه آنها مجاهدتى صورت نگيرد.
اگر كســى در راه هدفهاى واال و الهى، مجاهدت كرد و زحمت كشيد و بعد كشته شد، آن هدف زنده مى شود و وجود 
اين شخص هم همان هدف است و شــخصيت و هويت واقعى او قايم به آن هدف مى باشد. عکس قضيه اين است كه 
هدف، قايم به او نيست، بلکه او قايم به هدف است؛ لذ زنده مى ماند و از بين نمى رود. به همين جهت، انبيا و مناديان 
حق امروز زنده اند؛ زيرا فضايل و تکامل و هدفهايى كه در بشر دنبال مى كردند، با رفتن آنها نمرد و بتدريج هدفهاشان 
در واقعيت عالم و جريان تاريخ تحقق يافت. اگرچه همه ى آن اهداف هنوز برآورده نشــده اســت؛ اما امروز مى بينيد 
كه در دنيا، نداى عدالت و آزادى هست و روشــنفکران عالم هدفهايى را به عنوان هدفهاى عالى اسم مى آورند كه اين 

همان هدفهاى انبياست؛ گرچه خود ندانند كه از كيست.

  احیای رسم سرمایه گذاری برای دین و تحمل مشکالت برای خدا
، با نظام اسالمى زنده  حقيقتى كه ما بايد بدان افتخار كنيم، اين است كه رسم شهادت و سنت الهِى قتل فى سبيل اللَّ
شد. در گذشته، سيلى خوران در راه خدا كم بودند و برخى در طى عمر هفتاد ساله ى خود، تحمل كمترين سختى در 
راه خدا را هم نداشتند و حاضر نبودند در راه خدا يک اخم را تحمل كنند؛ چه برسد به اين كه جان و سرمايه ى وجود 
خود را در راه خدا بدهند. براى ملتى كه به نام اسالم زندگى مى كند، خيلى بد است كه در راه تحقق اين هدف عظيم، 

هيچ مشکلى را بر خود هموار نکند. پيداست كه در اين جامعه، اسالم روزبه روز ذوب و كم رنگ و بى اثر خواهد شد.
در گذشته، متأســفانه در كشور ما و بسيارى از كشــورهاى اسالمى ديگر، رسم ســرمايه گذارى براى دين و تحمل 
مشکالت براى خدا، منسوخ و يا بسيار كم شده بود؛ چه رسد به كشته شــدن در راه خدا. يکى از بزرگترين خدمات 
انقالب و امام به ملت و اســالم، احياى انگيزه ى فداكارى در راه خدا - چه در ايران و چه در ساير كشورهاى اسالمى 
- بود. امروز، نفوس طيبه ى بســيارى، حاضر به تالش و تحمل زحمت و قبول دردسر و بذل جان براى خدا هستند و 

مظهر بزرگ آن، همين شهداى عزيز ما هستند كه شما بازماندگان و يادگارهاى عزيز آنها هستيد.

 فروش متاع جان در راه خدا
مرگ براى همه هســت. ما اگر در راه خدا بميريم، به حســب موازين ماّدى و ظاهرى هم، چيزى از دست نداده ايم. 
مردن، سرنوشت اجتناب ناپذير هر يک از ماست. اين متاعى اســت كه باالخره از دست ما خواهد رفت؛ ولى اين متاع 
جان به دوگونه از دســت مى رود: يکى اين كه آن را گم كنيم و ديگر اين كه آن را بفروشيم. كدام بهتر است؟ آنها كه 
در راه خدا كشته نمى شوند، جانشان را گم كرده اند و در مقابل، چيزى در دســت ندارند. و آنها كه اين متاع را در راه 
خدا مى دهند و جانشان را در راه او مصرف مى كنند، كسانى هستند كه آن را فروخته اند و در عوض چيزى گرفته اند: 
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»ان اللَّ اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم باّن لهم الجّنة«1.
شهيد، جانش را فروخته و در مقابل آن، بهشــت و رضاى الهى را گرفته است كه باالترين دستاوردهاست. به شهادت 
در راه خدا، از اين منظر نگاه كنيم. شهادت، مرگ انسانهاى زيرك و هوشــيار است كه نمى گذارند اين جان، مفت از 
دستشان برود و در مقابل، چيزى عايدشان نشود. اين جان، سرمايه ى اصلى ماست. مردن و شهادت، پيرى و جوانى 
نمى فهمد. بسيارى هستند كه در راه خدا هم كشته نمى شــوند؛ اما در جوانى مى ميرند. چه قدر جوانان هستند كه 
مى ميرند و در حقيقت جانشان از دست رفته است. اگر در راه خدا حركت نکنند، اگر مسير آنها الهى نباشد و مرگشان 
در راه خدا و هجرت و جهاد فى ســبيل اللَّ نباشــد، متاع عمر - كه بسيار عزيز است - از دستشــان خواهد رفت و در 
مقابلش، چيزى عايدشان نمى شود. البته، اگر بازماندگان آنها صبر كنند، خداى متعال به آنها اجر خواهد داد؛ اما خود 

آن مرده، در مقابل جانش كه از او گرفته شده است، چيزى به دست نخواهد آورد.
بسيارى هم هستند كه در سنين غيرجوانى يا بعد از جوانى، در راه خدا شهيد شدند - مثل شهداى محراب و عزيزانى 
كه در جبهه شهيد شــده اند - اينها هم كسانى هســتند كه جانشان را فروخته اند. شــهادت براى هر انسانى چنين 
امتيازى اســت. واقعاً اگر خداى متعال اين دعا را از كسى قبول كند كه مرگ او را در شــهادت قرار دهد، بزرگترين 
امتياز را به يک انسان داده است و در مقابل سرمايه يى كه از بين مى رفت و هدر مى شد، بهشت و رضايت خود را قرار 

داده است.

 شهادت باالترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل اللَّ
چرا شــهادت اين قدر با عظمت و اهميت اســت؟ علت اين است كه انســانى كه جان خود را در راه خدا مى دهد، در 
حقيقت در يک لحظه ى نياز و در آن وقتى كه دين و راه خدا به كســانى كه آن را رونق دهند، احتياج دارد، آن تالش 
الزم را انجام داده است. كسى كه در راه خدا تالش مى كند و از راحتى و زن و بچه و آسايش معمولى و امتيازات ماّدى 
صرف نظر مى كند،پاداش الهى را - كه همان شهادت است - به دنبال دارد. اين نشاندهنده ى عظمت مجاهدت اوست. 

لذا مکرر گفته ام كه شهادت باالترين پاداش و مزد جهاد فى سبيل اللَّ است.
در اين جا، دو نکته گفتنى اســت كه مطرح مى كنم؛نکته ى اول، تأثير شــهادتها در تقويت نظام اسالمى است. شما 
برادران و خواهران مى دانيد كه ابهت و اقتدار معنوى امروز نظام اسالمى و ملت مسلمان در دنيا و در چشم قدرتهاى 
شيطانى، ناشى از همين شهادتها و كارى است كه عزيزان شما كردند. فرزندان شــهدا بدانند كه پدران آنها موجب 
شدند كه اسالم، در چشم شيطانها و طاغوتهاى عالم، ابهت پيدا كند. روزى بود كه به اسالم و جامعه ى مسلمين، اصاًل 
اعتنايى نمى كردند و كمترين محلى نمى گذاشتند و آنان را صاحب فکر نمى دانستند؛ اما امروز دريافته اند كه اسالم، 
كاخهاى اقتدار شيطانى آنان را در سراسر دنيا لرزانده است. امام بزرگوارى كه نام و ياد او، دل قدرتهاى طاغوتى را آب 
مى كرد و كاخهاى آنان را تکان مى داد، عظمت خود را از اســالم گرفت. عظمت او، به خاطر اين بود كه خود را خادم 

اسالم و مسلمين مى دانست و مجاهدت او و ملتش، به اسالم عظمت بخشيد.
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 راه پیداکردن آبرو و عزت برای ملتها
امروز، به فضل همين شهادتها و به بركت خون شــهدا، ملت ما، ملت سربلند و آبرومندى اســت و ملتها آبرو و عزت را 
اين گونه بايد پيدا كنند. قدرتهاى استکبارى، براى ملتهاى كشورهاى امثال ما - كشورهاى اسالمى و ديگر كشورهاى 
مستضعف - حق حيات و حق رأى و نظر قايل نيستند؛ حّتى حق استفاده از منابع ثروت خودشان را هم قايل نيستند. با 
قدرتهاى شيطانى، از سر ضعف و ذلت نمى شود وارد شد؛ چون به ضعيف رحم نمى كنند. بايد هر ملتى خود را قوى كند 
و قدرت حقيقى خودش را پيدا نمايد و اين، جز به بركت اعتقاد و عمل در راه آن اعتقاد تا ســرحد مجاهدت و شهادت، 
امکانپذير نيست. اين، كارى اســت كه ملت و شهداى ما انجام دادند و دنياى اســتکبار و دولتهاى متکبر را - نه انسانها 
و ملتها، چون آنها با ما همراهند - وادار به پذيرش و تحمل اسالم و جمهورى اســالمى كردند. البته، از توطئه و اعمال 

دشمنى و مکر غافل نيستند. شما هم غافل نباشيد.

 هوشیاری در برابر ترفندهای تبلیغاتی دشمن
امروز، مهمترين شگرد دشمنى استکبار جهانى، در كيفيت تبليغات اوست. به اعتقاد من، امروز يکايک طراحان سياسى 
و تبليغاتى دشمن، درباره ى كشــور و مردم و دولت و مســؤوالن ما، فکر مى كنند و چگونگى تبليغات را نسبت به اين 
مجموعه انتخاب مى كنند و خبرگزاريهاى وابســته به استکبار و صهيونيســم بين المللى نيز، در باب كشور ما با همان 
شيوه ها عمل مى كنند. تبليغات امروز خبرگزاريها و راديوها درباره ملت و امام و مسؤوالن و آينده ى كشور، همه محاسبه 

شده است. ما امروز، با ترفندهاى تبليغاتى مواجه هستيم. ملت بايد در مقابل تبليغات دشمن، خيلى هوشيار باشد.
 اهمیت ادامه دادن راه توسط بازماندگان شهدا

نکته ى دوم اين است كه بازماندگان شهدا بايد به شهدا افتخار كنند؛ ولى به اين كار اكتفا نکنند. بايد راه شهدا را كه راه 
دين و فداكارى براى اسالم و سربازى براى انقالب و تقويت نظام اسالمى بود، دنبال كنيد. بازماندگان شهدا، بايد احترام 
به اسالم و استحکام بخشيدن به نظام و سربازى انقالب را، بيشتر از بقيه ى مردم شعار خود قرار بدهند و در اين راه حركت 
كنند. بعضى خيال مى كنند چون خانواده هاى شهدا مورد احترام و عطوفت دستگاههاى دولتى و مردم هستند، ديگر 
وظيفه يى برعهده ندارند و با دادن شهيد، از آنها سلب وظيفه شده است. اين، اشتباه است. هر كه براى اين نظام بيشتر 
سرمايه گذارى كرده، بيشتر موظف به حفظ نظام است و هركه در شركتى، سهم بيشترى داشته باشد، نسبت به منافع 
آن شركت حساسيت بيشترى دارد. خانواده هاى شهدا چون با دادن عزيزشان، سرمايه گذارى بيشترى براى بقاى نظام 
كرده اند، بايد بيش از تمام مردم براى حفظ نظام اسالمى و حيثيت آن حساس باشند؛ كه بحمداللَّ اين گونه هم هست و 

خوشبختانه بازماندگان شهداى ما به نحوى هستند كه ان شاءاللَّ كارشان موجب رضاى روح مطهر شهداى ماست.

 وظیفه بنیاد شهید در قبال خانواده های شهدا
مســؤوالن مربوط در بنياد شــهيد هم، بايد در كارهــاى فرهنگى و فکرى و خدمــات معنوى، روى ايــن خانواده ها 
سرمايه گذارى بيشــترى بکنند. البته، خدمات ماّدى به خانواده هاى عزيز شهدا الزم است؛ اما خدمات معنوى و فکرى 
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الزمتر است. اگر ما خدمات ماّدى را جداى از خدمات معنوى و فکرى، در اختيار اين عزيزان قرار بدهيم، در حقيقت كار 
عبثى انجام داده ايم. لذا بايد روى مســايل معنوى و فکرى، برنامه ريزى و كار و سرمايه گذارى معقول و خوب و عميق و 
كارشناسى بشود؛ آن هم به دست صميميترين و دلسوزترين و كارآمدترين افراد. هرچه اين سرمايه گذارى بهتر و بيشتر 

باشد، ضررى در آن نخواهد بود و هر چه هست، منفعت خواهد بود.
اگر فايده ى كار ذهنى كم باشد، بايد در كيفيت برنامه ريزى خودمان ترديد كنيم. اثر كار فرهنگى، صددرصد است و هيچ 
كار فرهنگِى درست، بدون اثر نيست. راز كار فرهنگى را تبليغاتچيهاى جهانى مى دانند. اگر اين همه پول خرج مى كنند 
و راديو و خبرگزارى راه مى اندازند، به اين دليل است كه آثار و نتايج كار فرهنگى را مى دانند. تأثير هيچ سرمايه گذارى يى 
مثل كار فرهنگى قطعى و نتيجه اش صددرصد نيست. اگر كار فرهنگى كم تأثير باشد، بدانيم كه اركانش ناقص است و به 

ميزان الزم انجام نگرفته است. بايد عيب آن را يافت و اصالح كرد.
اميدوارم كه خداى متعال، بر همه ى شــما خانواده هاى عزيزان شــهيد ما، فضل و لطف خودش را نازل كند. همچنين 
خداوند به برادران عزيز و مؤمن و دلسوز و متعهد پاكستانِى حاضر كه به حکم آگاهى و روشنفکرى خويش، مسؤوليت 
سنگينترى دارند و اسالم به اين سربازان جوان و متعّهد مى بالد و احتياج دارد، توفيق دهد. خداوند ما را در راه خودش، 

موفق و ثابت قدم بدارد.
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در میدان ماندن با روحیه ی شهادت طلبی *

ــداكارى اســت  ــان ف ــا، وجــود مــردان شــجاع و جوان ــر جامعــه ى اســالمى م ــن نعمتهــاى الهــى ب يکــى از بزرگتري
ــا جــان  كــه از پيــش از پيــروزى انقــالب اســالمى تــا امــروز، در مقابــل دشــمنان انقــالب ســينه ســپر كرده انــد و ب
ــه شــهادت  و خــون خــود، اســالم و انقــالب و راه خــدا را نصــرت بخشــيده اند. بعضــى از ايــن عزيــزان، در راه خــدا ب
رســيدند و بــه درجــات و نعــم غيرمتناهــى الهــى بــر شــهيدان فائز شــدند و بــه عنــوان ســند افتخارى بــراى ايــران و 
اســالم و انقــالب اســالمى، و مايــه ى آبرويــى بــراى امــام و رهبــر راحــل عظيم الشــأن مــا، اســم آنهــا در تاريــخ ثبــت 

ــد. ش

 برتری شهدای زمان ما از شهدای صدر اسالم
 اگـر مـا بخواهيـم شـهداى جليل القـدر را در ميـزان ارزشـهاى اسـالمى بسـنجيم، بـدون شـک در عـداد شـهداى 
صـدر اسـالم قـرار دارنـد، و شـايد در مـواردى از آنهـا برترنـد؛ چـون شـهداى صـدر اسـالم، در كنـار نبـّى مکـرم 
اسالم)صلّى اللَّ عليه واله وسـّلم( و اميرالمؤمنين)عليه الّصالةوالّسـالم( حضـور داشـتند؛ نََفـس وحـى را از پيامبـر 
بزرگـوار مى شـنيدند و لمـس مى كردند؛ اما شـهداى زمـان ما، بـدون اين كـه امام معصـوم و نبـّى مکرم را مشـاهده 
بکننـد، بـا دعـوت امـام بزرگـوار و راحـل مـا )رضوان اللَّ تعالى عليـه( و بـه اشـاره ى آن نايـب برحـق معصوميـن 
)عليهم الّسـالم(، در جبهه هـاى خطـر حضـور پيـدا كردند و نقـش يـک مجاهـد فى سـبيل اللَّ را به بهتريـن وجهى 
ايفـا نمودند. اگر شـهداى عزيـز مـا نمى بودند و فـداكارى آنهـا نمى بـود، امروز ايـن عزت و ايـن عظمت براى اسـالم 

نمى بـود.

*.بيانات در ديدار خانواده هاى شهداى استان بوشهر 1370/10/11
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 ثمرات و برکات خون شهدا
 امروز شـما وقتى بـه صحنه ى عالـم نـگاه مى كنيـد، مى بينيد كـه پرچم اسـالم در اهتزاز اسـت؛ اسـالم عزيز اسـت؛ 
ملتهاى مسـلمان براى حکومت اسـالمى مجاهدت و تـالش مى كنند؛ دلهاى مسـلمين پُر از اميد اسـت؛ آينـده براى 
مسـلمانان روشـن اسـت و ملتها در مقابل قدرتهـاى جهنمى عالـم، دچار تـرس و رعب نمى شـوند. آن احسـاس ذلت 
و زبونى يى كـه ملتهاى ضعيـف در طول دهها سـال گذشـته - بلکـه قرنهاى گذشـته - دچـار آن بودنـد، امـروز از آن 

احسـاس ضعف و ذلت خبـرى نيسـت؛ ملتها شـجاع و قـوى و اهل اقـدام و عمل شـده اند.
 اگر كسـى باانصاف باشـد و بخواهد اين پديـده ى عظيم عالـم را تحليل بکنـد، به اين نتيجه مى رسـد كـه همه ى اين 
بـركات، از بركت خون هميـن جوانـان و فرزنـدان شماسـت؛ از بركت هميـن رزمندگانى اسـت كه در مدت سـالهاى 
بعد از پيـروزى انقـالب، در جبهه هـاى مختلف حضـور پيدا كردنـد؛ جان خـود را مـورد توجه قـرار ندادنـد؛ هدفهاى 
الهـى را مـورد توجه قـرار دادنـد؛ بعضى بـه شـهادت رسـيدند، بعضـى مجـروح و جانبـاز شـدند و در عين جوانـى، از 
عافيت جسـمانى محـروم شـدند؛ بعضى هـم بـه اسـارت دشـمن درآمدند و سـالها سـختيهاى زنـدان و شـکنجه ى 

تسـلط دشـمن عنود را تحمل كردنـد؛ اينهـا بودند كـه آن عـزت و آن عظمـت را براى اسـالم بـه ارمغـان آوردند.
اى بسـا پـدر و مـادرى كه جـوان خـود را درسـت نمى شـناختند. مـن گاهى كـه با پـدران يـا مـادران شـهداى عزيز 
دربـاره ى شهيدشـان گفتگو مى كنـم، آنها به مـن مى گوينـد كه فرزندشـان تا زنـده بود، عظمـت روحى او را درسـت 
درك نمى كردنـد. جـوان آنهـا، همان كودكـى اسـت كـه او را بـزرگ كرده انـد. پـدران و مـادران، درسـت نمى توانند 
عظمـت ايـن مجاهـد فى سـبيل اللَّ را درك كننـد؛ بلکه ملـت نمى توانـد عظمت ايـن سـتارگان درخشـان را بفهمد. 
بنـده عـرض مى كنم كـه مـا هنـوز قـادر نيسـتيم عظمـت كار ايـن شـهداى عزيـز را درسـت تشـخيص بدهيـم. آيا 
مى دانيد كـه اين شـهداى بزرگـوار مـا - هميـن جوانان فـداكار مـا، همين بسـيجِى مؤمِن پُرشـورِ عاشـق وش مـا، يا 

ارتشـى و سـپاهى ما - چـه عظمتـى در دنيـا و در تاريـخ آفريده اند؟
  اسـالم را در كنج انـزوا قـرار داده بودنـد. جهانخـواران و غارتگران عالـم، داشـتند كارى مى كردنـد كه از اسـالم نامى 
بر صفحـه ى روزگار و در دلهاى مـردم باقى نماند؛ قصد داشـتند اسـالم را بکلـى از بيخ و بـن بركنند. اين كار را آسـان 
هم نکـرده بودنـد؛ ميلياردها خرج كردنـد. نقشه كشـها و متفکران مزدورشـان، شـبها و روزها و سـالهاى متمادى فکر 
كردنـد، آدمها كشـتند، شـهرها ويـران كردنـد، حکومتهـا بردنـد و حکومتها بـه جاى آنهـا آوردنـد، در همـه ى جاى 
كشـورهاى اسـالمى علما را كشـتند، مدارس را ويران كردنـد، نام ديـن را از صفحـه ى در و ديوار شـهرها شسـتند، تا 

شـايد بتواند اسـالم را از بيـن ببرند.
 ايـن كارهـا كـى انجـام گرفـت؟ ايـن كارهـا مربـوط بـه هـزار سـال و پانصـد سـال و دويسـت سـال قبـل نيسـت؛ 
مربـوط بـه هميـن عمـر مـن و شماسـت. در دوران رژيم منحـوس پهلـوى، در هميـن كشـور ايـن كارها انجام شـد. 
در هميـن شـهرها، حّتـى در هميـن روسـتاها، و در همه جـاى دنيـاى اسـالم، خصمانه و بـا دل پُـر از كين، داشـتند 
بـا اسـالم مى جنگيدنـد، تـا اسـالم را بکلـى از صفحـه ى روزگار زايـل كننـد و از بيـن ببرنـد. چـرا؟ چـون اسـالم بـا 
قدرت طلبيهاشـان، بـا سلطه گريهاشـان، با غارتگريهاشـان، بـا آدمخواريهاشـان، بـا فسادهاشـان، با فحشاهاشـان، با 
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آدم كشيهاشـان، بـا توطئه هاشـان بر ضـد انسـانيت مخالـف بـود. مى خواسـتند آزاد و بى مهار باشـند و هـر كارى كه 
مى خواهنـد، بکنند؛ اما اسـالم مانـع بـود. الزم مى دانسـتند كـه اسـالم را از بين ببرنـد، و داشـتند مى بردنـد، كه اين 
انقالب الهـى مثل فجر نـورى درخشـيد.  قبـل از اين انقـالب، آن جاهايـى كـه در دنيا مسـلمانان زندگـى مى كردند، 
از مسـلمانى خودشـان احسـاس افتخـار نمى كردنـد. خيلى از مسـلمانان بـه خاطـر احسـاس حقارتى كـه در مقابل 
غيرمسـلمين داشـتند، دم از مسـلمانى نمى زدند. ملتهاى مسـلمان هرجـا بودند، خـود را كوچک، زيردسـت و حقير 
احسـاس مى كردند. انقـالب مانند كـوره ى آتشفشـانى دنيا را تـکان داد و همه چيـز را دگرگـون كرد؛ باورهـا را عوض 
كرد، احساسـها را عـوض كرد، مسـلمانان را عوض كـرد؛ نه فقـط در ايران، بلکـه در همه ى دنياى اسـالم. امروز سـران 
كشـورهاى مسـلمان، حّتى آنهايى كه از اسـالم بهـره ى چندانـى هـم ندارند، خـود را مجبـور مى بينند كه به اسـالم 
تظاهر كنند! چرا؟ چـون ملتها اسـالم را مى خواهنـد. امروز دسـتگاههاى كفر و اسـتکبار جهانى، در مقابل مسـلمين 
احسـاس رعب مى كنند. چـرا؟ چون مسـلمانان ديگـر احسـاس حقـارت ندارند. مسـلمانان، امـروز در هيـچ نقطه ى 

دنيا از مسـلمانى خودشـان خجالـت نمى كشـند؛ بلکه بـه آن افتخـار مى كننـد؛ اينهـا را انقـالب كرد.
 در ايـن حركت عظيـم، نقـش همين بچه هـاى شـما، هميـن شـهيدان شـما، هميـن به خون غلتيـدگان جبهه هاى 
نبرد و سـاير جبهه ها، نقش اول اسـت. مـا امروز هنـوز قادر نيسـتيم عظمـت ايـن كار را درك بکنيم؛ تاريـخ درباره ى 

اينها قضـاوت خواهـد كرد.
 ما در تاريـخ، زندگى شـهداى گرانقـدر زمان پيامبـر را كـه مطالعه مى كرديـم - حنظلـه ى غسـيل المالئکة را، حمزه 
را، آن دو برادر شـجاع جنـگ اُحـد را، و ديگـران و ديگـران را - تعجب مى كرديـم؛ اما اين جوانـان ما، هـزاران حمزه ى 
سّيدالشـهداء و هـزاران حنظلـه ى غسـيل المالئکه را بـه ما نشـان دادند؛ بـه چشـم خودمان آنهـا را ديديـم و عظمت 

آنهـا را درك كرديـم. جانبـازان و آزادگان و مفقـودان غريب عزيزمـان هم مثل آنها هسـتند.

 رقم زدن حوادثی عظیم، توسط خانواده شهدا 
 مـن هميشـه بـه خانواده هـاى شـهدا گفته ام كـه شـهداى مـا خـط مقدمند؛ پشـت سـر شـهدا، خانواده هاشـان 
هسـتند؛ همين پـدران و مادران و همسـران كـه به رزمندگـى جـوان و مرد خانـه و محبوبشـان افتخـار كردند؛ از 
كشـته شـدن او نترسـيدند؛ او را از رفتن منع نکردند؛ حّتـى مادران بچه هاشـان را تشـويق كردند! چه مى شـنويم 
و چـه مى بينيـم؟! ايـن چـه حـوادث عظيمـى اسـت در زمـان مـا و در مقابـل چشـم مـا؟! اگـر ايـن حـوادث در 
تاريـخ بـود، انسـان بـا ترديـد آنهـا را مى گفـت. خيليهـا هـم در بيـرون از ايـن مرزهـا، ايـن مسـائل را بـا تعجـِب 
زيـاد مى شـنوند؛ اما شـما خودتـان آنهـا را لمـس كرده ايـد. در رفتـِن به ميـدان جنگ، پـدران بـا فرزندانشـان، و 
فرزندان با يکديگر مسـابقه گذاشـتند! همسـران غصـه خوردنـد و گريه كردند كـه چرا آنهـا نمى توانند بـه ميدان 
جنگ برونـد؛ و صبـر كردنـد و در خانه ها نشسـتند و پشـت جبهـه را نگهداشـتند؛ بعد هم كـه آن رزمنده شـهيد 
شـد، پدران و مـادران و همسـران و فرزندان شـکر كردنـد و به شـهادت شهيدشـان افتخـار نمودند! اين اسـت كه 
شـعله ى يک نهضـت، همچنان زنـده مى مانـد. اين اسـت كه امـام بزرگـوار، قله ى عـزت و عظمـت را براى اسـالم 
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فتـح مى كنـد. ايـن اسـت كـه ملتهـا صريحـاً مى گوينـد: اى ملـت ايـران! مـا از شـما يـاد گرفتيم؛ شـما معلـم ما 
هسـتيد.

 اهمیت حفظ آبرو و روحیه توسط خانواده شهدا
 من به شـما عـرض مى كنـم كـه اى پـدران و مـادران و همسـران و فرزنـدان و بـرادران و خواهران شـهدا ! ايـن آبرو و 
ايـن روحيـه را بـراى خودتان حفـظ كنيـد؛ همچنان كـه بحمـداللَّ حفـظ كرده ايـد. دنيـا تاريک و پُـر از ظلم اسـت. 
ملتها تنهاينـد و احتيـاج به پشـتگرمى دارنـد. روحيه ى شـما و تداوم نهضت شـما و اسـتقامت شـما، مايـه ى روحيه 
و پشـتگرمى براى ملتهاسـت. شـما زنان مسـلمان، براى زنان فلسـطين و زنان كشـورهاى اسـالمى، مايه ى دلگرمى 
هسـتيد. صريحاً مى گوينـد كه مـا از شـما - بخصوص از شـما جوانـان - يـاد گرفته ايـم. ايـن مقاومت را حفـظ كنيد 
و ايـن ايسـتادگى را غنيمت بشـماريد. با اسـتقامتتان، بـا وحدتتان، بـا حضورتـان در صحنه هاى گوناگون سياسـى و 
اقتصادى و سـازندگى و اداره ى كشـور، و با پيشـبرد كارها و پشـت سـر مسـؤوالن قرار گرفتن، آبرويى را كه به اسـالم 

داده ايد، تداوم ببخشـيد؛ شـماها اسـالم را زنـده كرديد.

 شهادت، یعنی وارد شدن در حریم خلوت الهی
بهترين مردنها، شـهادت اسـت. باالتريـن اجرها براى انسـانى كه در راه خـدا مبارزه مى كند، نوشـيدن شـربت گواراى 
شـهادت اسـت. خوشـا به حال آن عزيـزان، و گـوارا بـاد بر آنهـا اين نعمـت بـزرگ الهى! آنهـا با شـهادت، اجرشـان را 
گرفتند. شـهادت، يعنـى وارد شـدن در حريـم خلوت الهـى، و ميهمان شـدن بر سـر سـفره ى ضيافت الهـى؛ اين كم 
چيزى نيسـت؛ اين خيلـى باعظمـت اسـت. پـروردگارا ! تـو را به حق خـون شـهيدان، تو را بـه حـق اوليايت، تـو را به 

حـق صاحب الزمـان )ارواحنافـداه(، مـرگ ما را هـم بـه شـهادت در راه خودت قـرار بده.
 اولی بودن خانواده شهدا در خودسازی 

 اگر انسـان مسـلمان، بـا روحيـه ى شـهادت طلبى در ميـدان بمانـد، هيـچ قدرتـى نمى توانـد بـر او فايق بشـود؛ اين 
روحيـه را بايد حفـظ كرد. من بـه خانواده هـاى عزيز شـهدا، مخصوصـاً فرزندانشـان - اين جوانـان و نوجوانـان عزيز - 

توصيـه مى كنـم، هرچـه مى توانيد، خودسـازى كنيـد. همـه بايد خودسـازى بکننـد؛ اما شـما اولى  هسـتيد.
 امام بزرگـوار ما)رضوان اللَّ تعالى عليه(، نسـبت به شـهدا و خانواده هاشـان بسـيار حسـاس بودنـد و بسـيار دل در گرو 

فکر آنها داشـتند؛ و ايـن يک نمونـه از عمل بنـدگان صالح خداسـت.
  راه عـزت، راه كرامـت، راه سـربلندى در دنيا و كسـب رضـاى الهـى در آخـرت، راه انقـالب و راه ايسـتادگى در مقابل 
دشـمنان خداسـت. دشـمن مى خواهد ملت ايـران را خسـته كنـد؛ غافـل از اين كه ايـن ملت با ايـن عظمـت و با اين 
همه خـون ريخته شـده در راه خـدا، هرگـز از ادامـه ى راه خدا خسـته نخواهد شـد. دشـمن مى خواهد اين سرمشـق 
را از ملتهاى مسـلمان بگيـرد؛ مى خواهد وانمـود كند كه اين ملت خسـته شـده و در راه خـود متزلزل گرديده اسـت. 
شـما هميشـه نشـان داده ايـد كـه دشـمن دروغ گفته اسـت؛ بـاز هم بايـد نشـان بدهيـد؛ باز هـم بايـد ادعـاى دروغ 
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دشـمن را تخطئه كنيـد؛ و اين بـا حضـور در صحنه هـاى انقالب اسـت.
  جانبـازان عزيز هم شـهداى زنـده ى ما هسـتند؛ چـون مثل شـهيد به ميـدان جنـگ رفته انـد و مثل شـهيد ضربت 
خورده انـد؛ منتهـا كرامت الهـى آنها را حفـظ كرده اسـت. اينهـا زنده اند، امـا در رتبـه ى شـهيدان. به اين عزيـزان هم 
توصيه مى كنـم كه ايـن كرامت الهـى را بـراى خودشـان حفظ كننـد؛ »للّذين احسـنوا منهـم و اتّقـوا اجـر عظيم«.1 
بايد هميشـه آن روحيه يـى را كـه آنهـا را در ميدان نبـرد به پيـش مى بُـرد و بـه فـداكارى وادار مى كرد، حفـظ كنند. 
البته همـه ى دسـتگاهها موظفند كه قـدر و ارج ايـن عزيزان - چـه خانواده ى شـهدا، چه جانبـازان، چـه آزادگان، چه 
خانواده هاشـان، چـه فرزندانشـان - را حفـظ كننـد. باالتـر از همه ى اينهـا، لطـف و تفضل الهى اسـت، كـه اميدواريم 

همواره شـامل حال شـما باشـد و بماند.

1.آل عمران: 172
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امروز بايد راه شهدا را ادامه دهيم *

مجلِس بسيار معطر و منورى است؛ معطر به عطر شهادت، و منور به نور بازماندگان شهداى عزيزمان است؛ كه پدران و 
مادران و همسران و فرزندان شهدا، از لحاظ فداكارى و گذشت در راه خدا، تالى تلو خود آن شهيدانند. اميدوارم كه ارواح 
مطهره ى شهيدان عزيز ما، هم در دنيا براى ما راهنما و راهبر و تصحيح كننده ى خطاها باشند، و هم در پيشگاه پروردگار 

عالم در قيامت، شفيع و واسطه ى عفو و مغفرت براى ما باشند.

 برجستگی منحصر به فرد زمان ما 
 آن چيزى كه در كشور ايران واقع شد و بالشــک در همه ى ادوار تاريخ اين كشور - تا آن جا كه ما خوانده ايم و ديده ايم - 
سابقه يى ندارد، ايستادگى و فداكارى عمومى و يکپارچه ى مردم در راه خدا بود كه در مقابل تجاوز و نامردمى دشمنان 
صورت گرفت. نقطه ى اوج اين حادثه ى استثنايى و بى نظير، همان حركت درخشانى بود كه از ستارگان آسمان انسانيت 
زمان ما - يعنى همين شهيدان عزيز ما - سر زد. اين جوانانى كه اين طور با شور و شوق، بدون اين كه به آرزوها و شهوات 
جوانى كمترين اعتنايى بکنند، به جبهه ها رفتند و حقيقتاً با عشق و محبت الهى جان دادند، به نظر بنده اين برجستگان 
زمان ما، از صدر اســالم به بعد، در هيچيک از دوره ها، از لحاظ كميت و كيفيت نظير ندارند. عده كثيرى از اين عزيزان 
هم همين حركت و همين شجاعت را بخرج دادند و به صورت جانباز درآمدند؛ عده يى هم به اسارت افتادند و در دوران 
اسارت هم از خود عظمت نشــان دادند؛ عده يى هم - كه بحمداللَّ كم نيستند - همچنان در ميان مردم هستند و براى 
دفاع از اين انقالب، ذخيره هاى الهى محسوب مى شوند. اين مجموعه ى جوان - چه آنهايى كه شهيد شدند، چه آنهايى 
كه جانباز شدند، چه آنهايى كه اسير شــدند، چه آنهايى كه هنوز مفقوداالثرند و از حال آنها كسى مطلع نيست - جزو 

*.بيانات در ديدار جمعى از خانواده هاى شهداى قم 1370/11/30
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معجزات انقالب در زمان ماست. چه كسى مى توانست اين دلهاى پاك و مطهر را اين طور يکپارچه متوجه به خدا بکند؟ 
اين معجزه ى اسالم انقالبى و اسالم پُرتپش بود؛ ناشى از اخالص آن مرد خدا، آن بنده ى صالح و آن رهبر واقعى و حقيقى 

بود كه در خط رهبرى پيامبران حركت مى كرد؛ راه و نََفس و عمل او اين حادثه ى عظيم را آفريد.

 ترس استکبار از اسالم نتیجه فداکاری خانواده شهدا
  عزيزان من، پدران شهدا، مادران شهدا، كه دسته هاى گِل پروريده ى در دامان خودتان را در راه خدا داديد و پرپر شدن 
آنها را تحمل كرديد! جوانان عزيز جانباز، كه در اول جوانى، ســالمت خودتان را براى خــدا و در راه خدا تقديم كرديد! 
همسران شهدا، فرزندان شهدا، كه مصايب مشــکل را تحمل كرديد! من اين حقيقت را به شما عرض كنم كه اگر اين 
معجزه اتفاق نيفتاده بود، اگر جوانان و نورچشــمان شما اين طور مجذوب حق به ســمت مقتِل خودشان نمى رفتند و 
فداكارى نمى كردند، امروز از اسالم در دنيا خبرى نبود؛ كه هدف استکبار هم اين بود. اگر مى بينيد كه امروز در دنيا پرچم 
اسالم بلند است؛ اگر مى بينيد كه ملتهاى مسلمان احساس شخصيت و هويت مى كنند؛ اگر مى بينيد كه نعره ى اللَّ اكبر 
بچه مسلمانها در سرتاسر كشورهاى اسالمى، تختهاى قدرت استکبارى را به لرزه درآورده و اسالم عزيز است و در دنيا 
مطرح است؛ بدانيد كه اين افتخار به وسيله ى فرزندان شما، به وسيله ى همين خونهاى پاك، به وسيله ى همين گذشتها و 
ايثارها به دست آمد؛ بدون اينها نمى شد. اين تحول عظيمى كه اسالم انقالبى و لطف الهى در دلها به وجود آورد و اين طور 
همه را مشتاق به سمت جبهه ها كشــاند و فداكاريها را به بهترين وجه در مقابل چشم جهانيان قرار داد، اگر اينها نبود، 
قضيه اين طور نمى شد. امروز مستکبران عالم از اسالم مى ترسند؛ چون جواناِن شما را ديده اند؛ چون جبهه هاى شما را 
ديده اند؛ چون بسيج را ديده اند؛ ديده اند كه اين مردم چه طور مثل اقيانوسى خروشان به طوفان مى آيند و از هيچ چيزى 
در راه خدا نمى هراسند؛ چون پدران و مادران را ديده اند؛ ديده اند كه مادر با آن عاطفه ى رقيق و جوشان - كه هيچ مادرى 
نمى تواند تحمل كند كه خارى به پاى فرزندش برود - از جوان خودش در راه خدا آن چنان آسان مى گذشت كه همه را 
به حيرت در مى آورد. يک شهيد، دو شهيد، سه شهيد، چهار شهيد؛ اين پدران و مادران و همسران و كسان اين عزيزان 
و جوانان ما آن چنان تحمل كردند كه انسان از حيرت و تعجب، هرچه نگاه مى كند، نظيرى براى آن پيدا نمى كند. اين 

صبرها بود كه لطف خدا را متوجه اين ملت كرد.

 اهمیت صبر و فداکاری در رسیدن به هدف
  برادران عزيز! هيچ كار بزرگى جز با فداكارى و صبر به دســت نمى آيد؛ هيچ هدفى جز با تالش و مجاهدت به دســت 
نمى آيد. آن روزى كه مسلمانان نشستند تا دنيا و آخرتشان تأمين بشود، اما هيچ حركتى از خود نشان ندادند، دنيا را كه 
در نقد از دست دادند؛ آخرت را هم كه خدا مى داند! اما مردم در انقالب ما - كه مسلمانان را نيز به حركت درآورد - به فضل 
پروردگار، عزت و شرف و پيشرفت دنيا را به دست آوردند؛ »و ما عند اللَّ خير و ابقى«؛1 روشنى چشم آنها، پيش خدا و در 

آخرت است.
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 باید همواره خود را در جبهه ی کارزار حس کنیم
 من بخصوص به شما جوانان عرض مى كنم كه صحنه هاى مبارزه و انقالب، شايد به شکلهاى ديگر همچنان ادامه دارد. 
استکبار جهانى، دشمنان خونى اسالم، آنهايى كه از اسالم مى هراسند و مى دانند كه اسالم مانع غارتگرى آنهاست، بيکار 
ننشسته اند. دشمنان بزرگ و پُر مکر و فن ما، از اين اسالم عزيز و ناب، از اين نظام جمهورى اسالمى - كه براى اولين بار 
بعد از صدر اسالم، در دنيا نظامى بر پايه ى مقررات اسالم تشکيل مى شود - و از اين حركت عظيمى كه موجب شد دست 

دشمن از اين كشور كوتاه بشود، حاضر نيستند بگذرند.
  ما بايد بيدار و هشيار باشيم؛ بايد همواره خود را در جبهه ى كارزار حس كنيم. هرجا هستيد - در مدرسه، در دانشگاه، 
در بازار، در حوزه ى علميه، در مسؤوليتهاى دولتى، در شهر، در روستا - بايد احساس يک سرباز و يک بسيجى را داشته 
باشيد. امروز به فضل پروردگار اين احساس با اميد بيشترى همراه است؛ زيرا ملت ايران تجربه كرد و ديد كه تالش و كيد 
دشــمن نمى تواند مؤمنان را ناكام كند و اثرى بگذارد. بحمداللَّ امروز جمهورى اسالمى از سالهاى قبل بسيار قوى تر، 
بسيار آبرومندتر و بسيار آماده تر براى حركتهاى بزرگى اســت كه خداى متعال براى او مقدر كرده است؛ و همه ى اينها 
على رغم ميل دشمنان است؛ همه ى اينها بر اثر صبر و تالش دوستان مخلص و ملت مقاوم و عظيم الشأن ايران و همين 

جوانان و همين پدران و مادران است؛ و اين نيست مگر فضل الهى و تفضالت پروردگار.
 اگر مى گوييم راه شهدا را بايد ادامه بدهيم، يعنى اين احساس كه اسالم و انقالب اسالمى، به تالش و مجاهدت و صبر ما 
نيازمند است. اين احساس، همان احساسى است كه شهداى عزيز ما را از خانه و كاشانه و آسايش و درس و كار و تالشهاى 
روزمره ى زندگى جدا كرد و به جبهه هاى نبرد كشانيد. اين خاطراتى كه از اين عزيزان منتشر مى شود، اين حوادث بسيار 
پُرشکوهى كه امروز به قلم رزمندگان و بعضاً شهداى ما بر صفحه ى كاغذ نقش بسته و در اختيار همه است، براى ما درس 

است.
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دو موضع گیري و حرکت زیبا از شهیدان درمقابل خدا و دشمنان خدا *

 فضیلت خانواده های مکّرم شهدا
ــه پشــت ســِر فضيلــت شهداســت. شــما  ــاً فضيلــت خانواده هــاى مکــّرم شــهدا از لحــاظ عظمــت، بالفاصل يقين
خانواده هــا، ســنگرداران شــهادت و مــرزداران فضيلــت در طــول دوران دفــاع مقــّدس بوده ايــد و روحيــه 
ــدان شــهدا - كــه هميــن حــاال گوشــه هاى زيبايــى از آن را در ســخنان مــادر بزرگــوار ســه شــهيد  شــما و فرزن
ــد از آن، عظمــت  ــّدس و بع ــاع مق ــز ســردار شــهيد شــنيديم - توانســته اســت در طــول دوران دف ــد عزي و فرزن

ــد. ــف نماي ــه دشــمنان را تضعي ــد و روحي ــظ كن ــران را حف ــزرگ اي ــت ب ــه واالى مل نظــام اســالمى و روحي

 اهمیت احیا و حفظ مفهوم شهادت
ــه خاطــر ايــن اقــدام كــه تجليــل از شهداســت، خيلــى متشــّکرم. همــه بايــد تجليــل  ــرادران ســپاه، ب  مــن از ب
ــوم  ــد و مفه ــده بدارن ــهيدان را زن ــاد ش ــد ي ــى، باي ــتگاههاى دولت ــاد و دس ــيج، جه ــش، بس ــپاه، ارت ــد. س كنن
ــت  ــان مل ــالمى و در مي ــران اس ــور اي ــر - را در كش ــيار مؤثّ ــرارزش و بس ــت و پ ــوم باعظم ــن مفه ــهادت - اي ش
مبــارز ايــران احيــا و حفــظ كننــد؛ اگــر چــه خــون مطّهــر شــهداى مــا در ســطح جهــان، بــار ديگــر ايــن مفهــوم 

ــرد. ــا ك را احي
ــه اّوِل ماســت. در  ــن، وظيف ــى پاســدارى از خــون شــهدا. اي ــظ راه شهداســت؛ يعن ــم اســت، حف ــه مه  آنچــه ك
ــه  ــانى ك ــه كس ــد. البت ــد و بعضــى ندارن ــه دارن ــه بعضــى وظيف ــن ك ــه اي ــم. ن ــم موّظفي ــه ه ــهدا، هم ــال ش قب
ــه  ــت، وظيف ــه اس ــرار گرفت ــک ق ــا كوچ ــزرگ ي ــؤوليتهاى ب ــار مس ــر ب ــا زي ــانه هاى آنه ــد و ش ــؤوليتى دارن مس

*. بيانات در ديدار جمعى از خانواده هاى شهدا 1376/02/17
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ــد. ــترى دارن بيش
ــم و  ــادت كرده اي ــهدا ع ــاهده ش ــه مش ــون ب ــا چ ــت. م ــگفت آورى اس ــت ش ــم و حقيق ــز عظي ــهيد، چي  ش
ــن  ــم، عظمــت اي ــاد ديده اي ــه شــهادت رســاند، زي ــا و راهــى كــه آنهــا را ب گذشــتها و ايثارهــا و عظمتهــا و وصاي
ــد؛ مثــل عظمــت خورشــيد و آفتــاب كــه از شــّدت ظهــور،  ــى و بهشــتى برايمــان مخفــى مى مان حقيقــت نوران

ــد. ــى مى مان ــد، مخف ــم در آفتابن ــه دائ ــانى ك ــراى كس ب
 در دوران گذشــته، وقتــى كــه يــک نمونــه از ايــن نمونه هــاى شــهداى امــروز مــا، از تاريــخ صــدر اســالم انتخــاب 
ــى  ــا و حت ــا و جانه ــگفت آورى در دله ــح و ش ــر واض ــد، تغيي ــان مى گردي ــال او بي ــرح ح ــد و ش ــى مى ش و معرف
ــد عالمــى را روشــن كنــد.  ــه وجــود مــى آورد. هــر يــک از ايــن ســتارگان درخشــان، مى توان در همهــا و نّيتهــا ب

بنابرايــن، حقيقــت شــهادت حقيقــت عظيمــى اســت.
 اگــر ايــن حقيقــت، بــه وســيله كســانى كــه امــروز در قبــال شــهيدان مســؤوليت دارنــد، زنــده بمانــد، حفــظ و 
تقديــس گــردد و بــزرگ نــگاه داشــته شــود، هميشــه تاريــخ آينــده مــا، از ايــن ايثــار بزرگــى كــه آنــان كردنــد، 
ــخ،  ــه ســرور شــهيدان تاري ــه ناحــق ريخت ــوز از خــون ب ــخ بشــريّت، هن ــه تاري ــان ك ــرد. همچن بهــره خواهــد ب
ــد،  ــرد؛ چــون كســانى كــه وارث آن خــون بودن ــالم بهــره مى ب ــالة والّس ــه الّص حضــرت ابى عبداللَّ الحســين علي

ــد. ــه كار بردن ــن خــون ب ــده نگهداشــتن اي ــراى زن ــن و شــيواترين روشــها را ب مدبّرانه تري
 گاهــى رنــج و زحمــِت زنــده نگهداشــتن خــون شــهيد، از خــود شــهادت كمتــر نيســت. رنــج ســى ســاله امــام 
ســّجاد عليــه الّصــالة والّســالم و رنــج چنديــن ســاله زينــب كبــرى عليهاســالم از ايــن قبيــل اســت. رنــج بردنــد 
تــا توانســتند ايــن خــون را نگــه بدارنــد. بعــد از آن هــم همــه ائّمــه عليهــم الّســالم تــا دوران غيبــت ، ايــن رنــج 
را متحّمــل شــدند. امــروز، مــا چنيــن وظيفــه اى داريــم. البتــه شــرايط امــروز، بــا آن روز متفــاوت اســت. امــروز 

بحمــداللَّ حکومــت حــق - يعنــى حکومــت شــهيدان - قائــم اســت. پــس، مــا وظايفــى داريــم.

 دو موضعگیری و حرکت زیبای شهیدان
 در جمعبنــدى، انســان بــه ايــن نتيجــه مى رســد كــه شــهيدان، دو موضعگيــرى و دو حركــت زيبــا و باشــکوه از 
خودشــان نشــان دادنــد كــه هــر كــدام پيامــى دارد. ايــن دو موضعگيــرى، يکــى در قبــال ذات مقــّدس ربوبــى، 
ــرى هــم  ــک موضعگي ــح آنهاســت؛ ي ــدگان خــدا و مصال ــال بن ــن خــدا، در قب ــال دي ــال اراده الهــى، در قب در قب
ــه ايــن دو  در مقابــل دشــمنان خداســت. يعنــى اگــر شــما رفتــار و روحيــه و موضــع شــهيد را تحليــل كنيــد، ب

موضعگيــرى مى رســيد.
 موضعگيــرى در قبــال خــدا و بنــدگان خــدا و امــر خــدا و آنچــه كــه مربــوط بــه ذات مقــّدس پــروردگار اســت، 
ــه  ــدن و ب ــى ندي ــار، يعن ــت. ايث ــرده اس ــار ك ــت و ايث ــدا، گذش ــال خ ــهيد در قب ــت. ش ــت اس ــارت از گذش عب
ــى آورد و در  ــاب م ــه حس ــود را ب ــر او خ ــت. اگ ــهيد اس ــرِى ش ــن موضعگي ــن، اّولي ــود. اي ــاوردن خ ــاب ني حس
ــگ،  ــاى جن ــه در جبهه ه ــى ك ــن جوانان ــام نمى رســيد. اي ــن مق ــه اي ــرار نمــى داد، ب ــودى و خطــر ق ــرض ناب مع
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ــر روى  ــتان، ب ــرماى كردس ــا در س ــرارت و ي ــه ح ــج درج ــصت و پن ــاب ش ــر آفت ــتان، در زي ــاى خوزس در گرم
ــدر و  ــتند، پ ــى داش ــتند، زندگ ــه داش ــان خان ــد، همه ش ــدا كردن ــان را ف ــد و ج ــرف، رفتن ــر از ب ــاى پ كوهه
ــدان و جگــر گوشــگان داشــتند،  ــز و نازنيــن داشــتند، بعضــى فرزن ــان داشــتند، بعضــى همســر عزي مــادر مهرب

ــد. ــتند و رفتن ــه را گذاش ــا هم ــتند؛ ام ــتند، آرزو داش ــايش داش آس

 اهمیت گذشت در راه خدا و پیروزی کلمه حق
ــد خــدا  ــر مى خواهي ــه اگ ــن اســت ك ــام اي ــم، پيامشــان چيســت؟ پي ــا را بگيري ــام آنه ــم پي ــه مى خواهي ــا ك  م
را از خودتــان راضــى كنيــد و وجودتــان در راه خــدا مفيــد واقــع شــود و مقاصــد و اهــداف عالــى ربوبــى و الهــى 
ــد. تکليــف  ــده بگيري ــل اهــداف الهــى ندي ــان را در مقاب ــد خودت ــد، باي ــدا كن ــق پي ــم آفرينــش تحّق ــاره عال درب
ــن كار را  ــن اي ــه گروهــى از انســانهاى مؤم ــى ك ــه مى شــود. هــر جاي ــى ك ــا آن جاي ــا اليطــاق هــم نيســت؛ ت م
كردنــد، كلمــه خــدا پيــروز شــد. هــر جايــى هــم كــه بنــدگان مؤمــن خــدا پايشــان لرزيــد ، بــدون بــرو برگــرد، 

ــروز شــد. كلمــه باطــل پي
 در انقــالب، بنــدگان مؤمــن خــدا كــه ايــن ايثــار و گذشــت را كردنــد، انقــالب پيــروز شــد. كارى شــد كــه هيــچ 
ــن  ــم در اي ــن؛ آن ه ــت دي ــت اســالم، حکوم ــه حکوم ــى اقام ــه بشــود؛ يعن ــرد ك ــى نمى ك تحليلگــرى پيش بين
ــت شــهيدان و  ــن حرك ــت اي ــه برك ــا ب ــرد؟ ام ــاور مى ك ــرد؟ چــه كســى ب ــر مى ك ــم. چــه كســى فک نقطــه عال
ــان،  ــل توّجهــى از مؤمن ــده و گــروه قاب ــن كاِر نشــدنى انجــام شــد؛ چــون جمــع برگزي ــان و ايثارگــران، اي مؤمن
ــا ايــن  - نمى گوييــم همــه - خــود را ناديــده گرفتنــد. همــه بايــد ســعى كننــد كــه جــزو ايــن گــروه باشــند، ت

ــه آنهــا باشــد. ــق ب افتخــار متعلّ
 هــر جايــى كــه ايــن گذشــت نبــود - مثــل آن جاهايــى كــه نيســت؛ مثــل در طــول تاريــخ كــه نيســت؛ مثــل 
دوران امــام حســين عليه الّصالةوالّســالم كــه اكثريــت قاطــع زبــدگان و خــواص و مؤمنــان شــانه خالــى كردنــد 
ــود  ــه ن و ترســيدند و عقــب رفتنــد - كلمــه باطــل پيــروز شــد، حکومــت يزيــد ســِر كار آمــد، حکومــت بنى امّي
ــن  ــه اي ــر آن ك ــه خاط ــد. ب ــد و مان ــركار آم ــرن س ــش ق ــج، ش ــاس پن ــت بنى عّب ــد، حکوم ــِر كار آم ــال س س

گذشــت انجــام نشــد، مــردم چــه كشــيدند! جوامــع اســالمى چــه كشــيدند! مؤمنيــن چــه كشــيدند!
 صحنــه، صحنــه روشــنى اســت. عزيــزان مــن! همــه دوران زندگــى مــا، جنــگ اُحــد اســت. اگــر خــوب حركــت 
كرديــم، دشــمن شکســت خواهــد خــورد؛ ولــى بــه مجــّرد ايــن كــه چشــممان بــه غنائــم افتــاد و ديديــم چهــار 
نفــر غنيمــت جمــع مى كننــد، مــا هــم حســوديمان شــد، ســنگر را رهــا كرديــم و بــه ســمت غنيمــت رفتيــم، 
ــد كــه در جنــگ اُحــد ورق برگشــت! در طــول تاريــخ اســالم، جنــگ اُحــد تکــرار شــده  ورق برمى گــردد. ديدي

ــت. اس
ــن عــّده را ايــن جــا گذاشــته و گفتــه اســت  ــى، اي ــا آن دل نوران ــا صفحــه حقيقــت، ب ــده الهــِى آشــناى ب  فرمان
ــد كــه چهــار  ــا چشمشــان افتــاد و ديدن كــه شــما از ايــن جــا تــکان نخوريــد و پاســداران جبهــه باشــيد؛ امــا ت
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ــت  ــا صحب ــک آنه ــک ت ــا ت ــر ب ــه اگ ــد. البت ــم لرزي ــا ه ــاى اينه ــد، پ ــع مى كنن ــت جم ــن غنيم ــر آن پايي نف
ــم.  ــى مى خواهي ــه و زندگ ــم خان ــا ه ــم، م ــم دل داري ــا ه ــم، م ــره آدمي ــم باالخ ــا ه ــد م ــد، مى گفتن مى كردي
بلــه؛ امــا ديديــد كــه بــا ايــن تســليم شــدن در مقابــل خواســته هاى حقيــر بشــرى، چــه اتّفاقــى افتــاد! دنــدان 
پيامبــر شکســت؛ بــدن مبــارك آن حضــرت مجــروح شــد؛ جبهــه حــق مغلــوب شــد؛ دشــمن پيــروز گرديــد و 

ــدند. ــهيد ش ــزرگان اســالم ش ــدر از ب چق

 پیام شهیدان 
 پيــام شــهيدان ايــن اســت كــه تســليم وسوســه غنيمــت نشــويد. پيــام آنهــا بــه مــن و شــما و همــه كســانى كــه 
بــه ايــن خونهــاى بــه ناحــق ريختــه مطّهــر احتــرام مى گذارنــد، هميــن اســت. شــما نــگاه نکــن كــه يــک نفــر 
ــف مى كنــد و ســراغ جمــع كــردن غنيمــت رفتــه اســت. »ال يضّركــم مــن ضــّل اذ اهتديتــم«1. شــما چــه  تخلّ
كار دارى كــه ديگــرى گمــراه شــد؟ شــما خــودت را نگهــدار و حفــظ كــن. دســتور اســالم و پيــام خــون شــهيد، 

ــن اســت. اي
 آن روزى كــه هميــن شــهداى عزيــز مــا در جبهــه بــه شــهادت رســيدند، همــه كــه بــه جبهــه نرفتنــد؛ عــّده اى 
ــول در آوردن شــدند، عــّده اى هــم مشــغول  ــد كــه مشــغول كاســبى شــدند، عــّده اى هــم مشــغول پ هــم بودن
ســوء اســتفاده شــدند، عــّده اى هــم مشــغول خيانــت شــدند. ايــن شــهدا، بــدون آن كــه بــه آنهــا اعتنــا كننــد، 
رفتنــد و نتيجــه ايــن شــد كــه توانســتند نظــام اســالمى را حفــظ كننــد و امــروز هركــدام يــک ســتاره و يــک 
ــال اراده  ــدگان، در قب ــال بن ــال، در قب ــداى متع ــال خ ــه در قب ــت ك ــن اس ــام اّول اي ــن، پي ــيدند. بنابراي خورش
ــود  ــق نمى ش ــن حقاي ــا اي ــن! ب ــزان م ــم. عزي ــد بگيري ــام را باي ــن پي ــد. اي ــود را نشناس ــان خ ــد انس ــى، باي اله

ــد. ــم مى طلب ــّرك و تصمي ــان تح ــا از انس ــرد. اينه ــوخى ك ش

 ایستادگی مطلق و استقامت در برابر دشمن
 پيــام دوم، در مقابــل دشــمنان خداســت؛ يعنــى اســتقامت، ايســتادگى مطلــق، از دشــمن نترســيدن، از دشــمن 
ــل  ــّم اســت كــه انســان در مقاب ــى مه ــن خيل ــال دچــار نشــدن. اي ــه انفع ــل دشــمن ب ــردن، در مقاب حســاب نب
دشــمن، دچــار انفعــال نشــود. تمــام ســعى امــروز دنيــاى مــاّدِى مســتکبر - يعنــى هميــن دولتهــاى اســتکبارى 
كــه زمــام مســائل اقتصــاد و تســليحات عالــم و حّتــى در مــوارد بســيارى، فرهنــگ خيلــى از كشــورها را هــم در 
دســت دارنــد - ايــن اســت كــه هــر جــا مقاومتــى هســت، آن را از طريــق منفعــل كــردن ُخــرد كننــد. انفعــال 
ــه حســاب  ــد ب ــن اشــتباه اســت. دشــمن را از لحــاظ دشــمنى، باي ــن كار و بزرگتري ــل دشــمن، غلطتري در مقاب
ــد  ــمن نباي ــا از دش ــرد؛ ام ــاع ك ــود و دف ــاده ب ــرش آم ــمرد و در براب ــر نش ــل او، او را حقي ــى در مقاب آورد؛ يعن
حســاب بــرد، نبايــد تحــت تأثيــر قــرار گرفــت و نبايــد در مقابلــش منفعــل شــد. دشــمن مى خواهــد جوامــع را 

ــد. ــل كن منفع

1. مائده: 105
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ــه قضيــه زن جنجــال درســت   امــروز از لحــاظ فرهنگــى و سياســى، بيشــترين تکيــه آنهــا ايــن اســت. راجــع ب
ــه مســأله دمکراســى جنجــال درســت  ــه حقــوق بشــر جنجــال درســت مى كننــد؛ راجــع ب مى كننــد؛ راجــع ب
ــل  ــرف مقاب ــه ط ــراى اين ك ــد، ب ــت مى كنن ــال درس ــش جنج ــاى آزاديبخ ــأله نهضته ــع مس ــد؛ راج مى كنن
ــت  ــال درس ــا جنج ــه آنه ــى ك ــن قضاياي ــا در اي ــه م ــت ك ــن اس ــتباه اي ــن اش ــد. بزرگتري ــال كنن ــار انفع را دچ

ــال اســت. ــان انفع ــن، هم ــم. اي ــا را راضــى كني ــم آنه ــه بخواهي ــم ك ــرف بزني ــورى ح ــد، ط مى كنن
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 نياز كشور به نوسازى ماّدى، معنوى و فرهنگى 
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ملتهايي كه مجاهدت كنند، خداوند به آنها همه چيز ميدهد *

 اهمیت و جایگاه تالش و کوشش در دستیابی به اهداف
امروز حرف اصلى من به شما عزيزان و همه ملت ايران اين اســت كه به هيچ فردى، به هيچ ملتى و به هيچ جمعيتى، از 
خزانه غيبت الهى هيچ چيز نمى دهند، مگر با تالش و كوشش. ملتهاى تنبل و بى حال، از افتخارات ملى نصيبى نخواهند 
برد. مجموعه هاى بى هّمت و بيکاره، به خدمات و به شايستگيهاى بزرگ دست نخواهند يافت. افرادى كه نخواهند تالش 
كنند و زحمت بکشند، در بازار معنويّت و در سوداى عشق و ايمان و تقوا و فضايل معنوى، چيزى گيرشان نخواهد آمد: 
»ليس لالنسان ااّل ما سعى1«. هم در دنياى ماّدى اين طور اســت؛ يعنى ملتهايى كه كار كنند، فکر كنند، ابتکار كنند، 
ســختيها را تحّمل كنند، به امکانات ماّدى و رفاه و پيشرفت خواهند رســيد، و هم در ميدان معنويّات اين گونه است: 
ملتهايى كه تالش كنند، مجاهدت كنند، ايثار كنند و از كار و فداكارى نترسند، خداى متعال به آنها همه چيز خواهد داد.

 بزرگترین گناه سالطین و حّکام فاسد
 بزرگترين گناه ســردمداران و سالطين و حّکام فاســد در جوامع بشرى و در گذشــته ايران عزيز ما اين بوده است كه 
مردم را از اين حقيقت بيگانه نگهداشتند و آنها را به سمت كار و تالش و فداكارى و ايثار سوق ندادند. بزرگترين افتخار 
انقالب اسالمى آن اســت كه اين درس را به مردم داد، اين راه را در مقابل مردم باز كرد و امام راحل و بزرگوار - آن رهبر 
عظيم الّشأن اســتثنايى بى نظير زمان ما - بزرگترين افتخارش اين بود كه خود در اين راه پيشقدم بوده و حركت كرده 
است. ننشست كه به ديگران بگويد شما بکنيد. خودش در پيشاپيش حركت عمومى ملت ايران و جلوتر از همه راه افتاد. 

شما عزيزان، محصول چنين فضاى مباركى هستيد.

*.بيانات در ديدار جمعى از ايثارگران و خانواده هاى شهدا 1376/05/29

1. نجم: 39
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 مسأله بزرگ آزادگان
مسأله آزادگان، مسأله بزرگى است. به فيلمهاى تبليغاتى غربيها و ديگران در زمينه مسائل نظامى و مسائل مربوط به 
اسارتهايشان نگاه نکنيد. هيچ ملتى نتوانسته است از قشرهاى مختلف، مجموعه اى جوان و رزمنده به وجود آَورد كه 
در سخت ترين شرايِط اسارت، شــخصيت انقالبى و ايمانى و روح رزمندگى را آن چنان حفظ كنند، كه آزادگان ما در 
دوران اســارت حفظ كردند؛ در حالى كه يقيناً آنچه ملت ايران از حوادث دوران اسارت اين عزيزان مى داند، بخشى از 
مجموعه عظيمى از حوادث است.  مگر مى شود اين حادثه را تشريح كرد؟ مگر رنجهاى لحظه لحظه اسارت را مى شود 
در كلمات گنجاند، يا با زبان ادبّيات و هنر تبيين كرد؟ شــنيدن، مانند ديدن و لمس كردن نيست. اينها ايستادگى و 
مقاومت كردند. شايد در آن لحظه اى كه آزادگان عزيز ما در اردوگاههايى با نگهبانان غالظ و شداد دشمن روبه رو بودند 
و ايستادگى مى كردند، بعضى از آنها اميدى هم به آزادى خودشان نداشــتند. شايد در ميان آنها كسانى هم بودند كه 

خسته مى شدند و مى گفتند تا كى؟ اما سّنت الهى اين است كه »فاّن مع العسر يسرا، اّن مع العسر يسرا«.2
 اگر سختيها را تحّمل كرديد، خداى متعال درهاى َفَرج را خواهد گشــود. اگر مجاهدت در راه خدا را بر جسم و نفس 
خودتان هموار كرديد، خداى متعال روشنايى َفَرج را به شما نشــان خواهد داد و درهاى َفَرج را به روى شما باز خواهد 
كرد: »و من يّتــق اللَّ يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث اليحتســب«3. خداى متعال به بركت مجاهدت و به شــرط 

ايستادگى، بيرون از دايره محاسبه معمولى عقول بشرى، درها را باز و راهها را هموار مى كند.
 عزيزان من! اين، تجربه گرانقدرى است. ما امروز يک نسل نوى شاداِب تازه به ميدان وارد شده اى را در كشور خودمان 
داريم كه بايد از اين تجربه ها استفاده كند. از تجربه ميدان جنگ كه ايستادگى در آن، شهادت و جانبازى و محروميت 
از سالمتى و دورى از خانمان و راحتى و فرزندان و عزيزان را داشت، بايد استفاده كند. هزاران سختى در ميدان جنگ 
هست كه فقط براى كسى كه در آن شرايط قرار دارد، قابل لمس اســت، و الغير. تحّمل اين سختيها، يک كار عظيم 
است. ايستادگى در ميدان نبرد با دشمن، ميدانهاى اسارت، دوران جانبازى - كه جانبازان ما هنوز در ميدان مقاومت 
و ايستادگى هستند - يک كار عظيم محسوب مى شود. عزيزان جانباز بدانند كه مبارزه آنها ادامه دارد. جانبازان ما، در 
تمام دوران جانبازى در حال مجاهدتند. اين فضيلت، مخصوص آنها و كســان و همســران و خانواده هايشان است، تا 

وقتى كه ان شاءاللَّ سالمت و عافيت پيدا كنند.

 موفقیت های کشور مدیون ایثارگری ها مردم
 اين مجموعه ايثارها، امروز كشور ما را به اين جا رسانده اســت. مگر تصّور مى شد كه كوچک و بزرِگ ملتى تنها، بدون 
هيچ پشتوانه جهانى و بدون هيچ كمک قابل ذكر از سوى هيچ گوشــه اى از قدرتهاى عالم، بتواند اين گونه در ميدان 
جهاد مقّدس و دفاع از خود و ســازندگى و اســتقالل و مبارزه با همه نوع فشارهاى دشــمنان قلدر ايستادگى كند و 
روزبه روز دشمنان را متعّجبتر نمايد؟ مگر ممکن بود كه بدون اين گذشــتها و اين ايثارها و اين فداكاريها، ما به اين جا 
برسيم؟ هر كدام از شــما كه اين جا هســتيد؛ چه آزادگان عزيز، چه آنهايى كه هنوز دربندند، چه خانواده هايتان، چه 
فرزندانتان، چه پدران و مادرانتان، چه همســرانتان، چه خانواده هاى شــهدا، چه خانواده هاى جانبازان، چه فرزندان 

2.انشراح: 5 و 6

3.طالق: 2 و 3 
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شهدا، و همه كسانى كه به نحوى رنجها را بر جسم و جان خودشان تحّمل كردند، ايثارگران و پشتيبانى كنندگان، هر 
كدام به سهم خودشان در به وجود آمدن اين ذخيره عظيم و تمام نشدنى و بى نظير ملت ايران سهيم هستند. هر كدام 
از شما اگر اين فداكارى اى را كه كرديد، نمى كرديد؛ اين صبرى را كه كرديد، نمى كرديد؛ اين مجموعه اى كه امروز در 

اختيار ملت ايران است، به وجود نمى آمد و اين موّفقيتها هم عايد انجام نمى شد. اين، درس قرآن است.

 ایستادگی و مقاومت شرط افخارآفرینی ملتها
 در تاريخ عالم، عمر ملتها يک ساعت اســت. به نظر ما طوالنى مى آيد؛ اما وقتى كه به گذر جريان تاريخ نگاه مى كنيد، 
هر كدام از اين ملتها ساعتى هستند و مى آيند و مى روند. اين ساعت را طوالنى كردن، خوب كردن و با افتخار به وجود 
آوردن، به دست آحاد ملتهاست. قرآن، اين را به ما درس داده اســت. تجربه آن هم سخت است؛ لذا ملتها غالباً تجربه 
نمى كنند و توسريش را مى خورند و ســختيهايش را هم تحّمل مى كنند. اما ملت ما اين تجربه را انجام داد. اين را قدر 
بدانيد؛ خيلى عظيم اســت. درد ملتهاى دنيا، اين گونه درمان مى شود. درد ملت فلســطين، اين گونه درمان مى شود، 
والغير. آنهايى كه خيال مى كنند ملتى مثل ملت فلسطين را مى شــود با مذاكره و التماس كردن و گدايى نجات داد، 
سخت در اشتباهند. فقط با ايستادگى و مقاومت است كه يک ملت مى تواند روى پاى خود بايستد، حّق انسانى خود را 

به دست آَورد و زندگى افتخارآميزى را كه براى او، هم دنيا و هم آخرت است، كسب كند.

 دنیای امروز، دنیای ظلم، دروغ و فریب
امروز دنيا، دنياى ظلم و دروغ و فريب اســت. پرچم دفاع از حقوق بشــر را كســانى به دوش گرفته اند كه بزرگترين 
دشمنان حقوق بشرند! در رأس آنها هم دولت امريکاست. ببينيد در داخل كشورشان، با سياهان چه مى كنند! اين كه 
ديگر خبر از گذشته نيســت. خبر از پنجاه سال، صد سال پيش نيســت كه بگويند ما حاال اصالح كرده ايم. متعلّق به 
همين امروز است؛ در شهرهاى بزرِگ كشوِر امريکاست. ببينيد؛ هنوز مسأله تبعيض نژادى در آن كشورى كه مّدعى 
آزادى و حقوق بشر است، حل نشده اســت. هنوز انسانى به جرم پوست ســياه، تأمين ندارد كه در آن جامعه زندگى 
كند! يک وقت اگر الزم باشــد، به جرم سياه پوست بودن، پليسى او را تا حّد كشــتن كتک مى زند! اينها اّدعاى حقوق 
بشر مى كنند! اينها چشم خود را بر جنايات وحشت آور حکومت غاصب صهيونيست مى بندند. ببينيد در همين چند 
روز گذشته، صهيونيسها با مردم بى پناه شهرهاى لبنان - صيدا و غيره - چه كردند! اين بمبارانها، اين آدم رباييها، اين 
كشتارها؛ اينها همه جنايت است. همه اينها - به اصطالح آقايان - حركات ضّد حقوق بشر است. طرفداران حقوق بشر، 
هيچ احساس نمى كنند كه ضّد حقوق بشر در آن جا انجام مى گيرد. اگر يک فلســطينِى از جان گذشته و ستمديده 
فريادى بزند و حركت خشم آگينى بکند، دســتگاههاى تبليغاتى و سياسيشــان به راه مى افتد؛ اما اين همه جنايت 
عليه ملت فلسطين و ملت لبنان از طرف آنها ناديده گرفته مى شــود! امروز پرچم حقوق بشر را چنين كسانى بردوش 
گرفته اند! اين، دنياى فريب نيست؟ دنياى دروغ نيست؟! دنياى تزوير نيست؟! قباًل مى گفتند كه سياست، تزوير است؛ 

اما اينها اّدعاى حقوق بشرشان تزوير است؛ اساس كار بين المللى شان بر تزوير است؛ فقط مسأله سياست نيست.
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  ایستادگی ملت و دولت ایران در برابرزورگویی های استکبار
چنيـن حکومتهايـى مّدعينـد كـه رهبـرى بشـريّت بايـد به دسـت اينهـا باشـد! دولتهـا بايـد تسـليم اينها باشـند! 
متأسـفانه خيلـى از دولتهـا هـم دچـار ضعـف و بى توّجهـى مى شـوند، وظيفـه خودشـان را نمى شناسـند، بـه آن 
عمـل نمى كنند و تسـليم آنهـا مى شـوند؛ ملتها هـم بـه خاطـر سـختيهايى كـه ايـن كار دارد، بى تفـاوت مى مانند. 
طبيعتاً نتيجـه همين اسـت. ملت ايران ايسـتاده اسـت و مى تواند بايسـتد. دولت جمهورى اسـالمى و نظـام مقّدس 
اسـالمى، در مقابل ايـن زورگوييها و كجرويها ايسـتاده اسـت، آنها را كتمـان نمى كند، به صـداى بلند آنها را تشـريح 
مى كند، به دفـاع از حقوق مظلومـان مى پـردازد و از تهديـد و اخم و سـختگيريهاى آنها هيـچ واهمه اى نـدارد. چرا؟ 
چطور شـده اسـت؟ چرا ملت و دولـت و حکومـت ايـران مى توانند چنيـن اقتدارى داشـته باشـند؟ به خاطـر اين كه 
ملت ما ايـن ايثارهـا را كرده اسـت. اين ظرفيـت در اين ملت بـه وجود آمده اسـت كه در مقابـل فشـارها و زورگوييها 
بايسـتد. همين ايسـتادگى شماسـت كه باالخره دشـمن متجاوِز زورگـوى دروغگـوى مسـتکبر را از اوج نخوتش به 

زيـر خواهـد آورد و بـه زانو خواهـد افکند.

 اهمیت باور به وعده های الهی 
 من به شـما و همـه جوانـان عـرض مى كنم كـه وعـده خـدا را بـاور كنيـد. وعـده الهى اين اسـت كـه اگـر اهل حق 
پاى حّق خودشـان بايسـتند، حق پيروز خواهد شـد. در همـه مراحل اين طـور اسـت. در دوران انقالب ايـن را تجربه 
كرديـد، در دوران جنـگ تجربـه كرديـد، در دوران اسـارت تجربـه كرديـد، در دوران بعـد از پايان جنـگ - كه ملت 
ايران در صدد بنـاى دوباره كشـور خود برآمـد - ايـن را تجربه كرديـد؛ در آينده هـم بايد اين را يقين داشـته باشـيد 

كـه عملى اسـت.
 هـر جـا ديديـد كـه دشـمنى زورگويـى مى كنـد، در مقابـل او بايسـتيد. ايـن، وظيفـه آحـاد مـردم، دولتمـردان، 
نماينـدگان مردم و كسـانى اسـت كه ايـن مملکـت مسـؤوليتى را به آنها سـپرده اسـت. در مقابـل دشـمن متجاوز، 
در مقابـل زورگـوى ظالـم، در مقابـل اسـتکبارى كـه امروز بـر ارزشـهاى الهـى و معنـوى طغيان كـرده اسـت - كه 
مظهرش هم دولـت طاغوت و طغيانگر امريکاسـت - كوتـاه نياييـد. قدرتهاى مـاّدى، هيچ غلطـى نمى توانند بکنند. 
با ملتـى كـه ايسـتاده و به نيـروى خود تکيـه كـرده اسـت، هيـچ كارى نمى تواننـد بکننـد. همه راههـا بـه روى آنها 

است. بسـته 
 اگر سـختگيرى كننـد، آنها ضـرر مى كنند. اگـر فشـار وارد بياورنـد، آنها ضـرر مى كنند. اگـر حمله كننـد، آنها ضرر 
مى كنند؛ چـون جوهـر ايسـتادگى و مقاومت در يـک ملت، جوهـر نفيـس و گرانقدرى اسـت. با همين جوهر اسـت 
كه ملـت ايران به فضـل پروردگار، بـا هدايت الهـى، با كمکهـاى معنوى غيبى و بـا ادعّيـه زاكّيه و هدايتهـاى معنوى 
ولى اللَّ االعظـم ارواحنافـداه خواهـد توانسـت تمـّدن اسـالمى را بـار ديگـر در عالـم سـربلند كنـد و كاخ بـا عظمت 
تمـّدن اسـالمى را برافراشـته نمايـد. ايـن، آينـده قطعـى شماسـت. جوانـان، خودشـان را بـراى اين حركـت عظيم 

آمـاده كننـد. نيروهـاى مؤمن و مخلـص، ايـن را هدف قـرار دهند.
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 نیاز کشور به نوسازی ماّدی، معنوی و فرهنگی 
 البته در داخل كشور، كارهاى زيادى وجود دارد كه بايد انجام گيرد. در داخل كشور، حركات عظيمى است كه به عهده 
مسؤوالن است و بايد با كمک مردم كارهاى بزرگى را انجام دهند و كشور را بســازند؛ هم نوسازى ماّدى، هم نوسازى 
معنوى و فرهنگى، هم تأمين و اســتقرار عدالت اجتماعى و هم از بين بردن فقر و محروميت و بى سوادى و تبعيض و 
جلوگيرى از رشد خصلتهاى منفى در جامعه. اينها كارهايى است كه بايد انجام گيرد. وقتى كه اين كارها شد، حركت 
عظيم مردم و آن جوهر معنوِى انقالب خواهد توانست كار خود را بکند. به فضل الهى، بشريّت شاهد آن روز خواهد بود 

و شما جوانان، به كمک خدا و به اميد او، آن روز را خواهيد ديد و به دست خودتان ان شاءاللَّ آن روز را خواهيد ساخت.

1( نجم: 39
 2( انشراح: 5 و 6
 3( طالق: 2 و 3 
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نگاه از ابعاد مختلف به پدیده شهادت 

 ارزش واالى شهادت در پيشگاه الهى 
 نسبت فلسفه شهادت با مبانى دينى و فلسفه دين 

 بزرگترين لطف خداى متعال به شهيد
 شهادت محصول تالش دستجمعى يک مجموعه انسان 

 تأثير شهادت در پيشرفتهاى عظيم هر ملت 
 پاسدارى از خون شهدا 

 تحقق احکام اسالمى، راه سعادت حقيقى ملت
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نگاه از ابعاد مختلف به پديده شهادت *

 ارزش واالی شهادت در پیشگاه الهی 
به پديـده شـهادت، از چند طـرف مى تـوان نگاه كـرد. از هر طـرف هم كه نـگاه كنيـم، اين پديده، بسـيار باشـکوه 
و پـر از تأللـؤ اسـت. يـک بـار از طـرف ارزش شـهادت در پيشـگاه پـروردگار، بـه ايـن پديـده مى نگريـم؛ زبـان ما 
قاصـر اسـت كـه بتوانيـم در ايـن بـاب، ارزش واالى شـهادت را بيـان كنيـم. در روايتـى اسـت كـه وقتى هـر خير 
و هـر ارزشـى مالحظـه مى شـود، ارزش واالتـرى از آن هسـت، تـا بـه ارزش »شـهادت« مى رسـد؛ باالتـر از ارزش 

»شـهادت« چيزى نيسـت.1

 نسبت فلسفه شهادت با مبانی دینی و فلسفه دین 
 اگـر قـرار باشـد بـا مبانـى دينـى و فلسـفه ديـن، راجـع بـه ايـن قضيـه صحبـت كنيـم، خواهيـم ديـد دقيقـاً 
همين طـور اسـت؛ هيـچ چيـزى باالتـر از اين نيسـت كه انسـانى بـه دسـت خـود، بـا اراده و اختيـار خـود، جان و 
هسـتى خود را فـداى يـک آرمـان بـزرگ و واالى الهى كنـد. معناى شـهادت، اين اسـت. لذا شـهادت در پيشـگاه 
پروردگار، تعبيـر ويـژه اى دارد. در قرآن، كشـته شـدن در راه خدا يک مرگ نيسـت: »افـأن مات او قتل2«. كشـته 
شـدن در راه خدا را با مرگهاى معمولى، يکسـان به حسـاب نمـى آورد. در معيـار الهى و بـا ديدگاه دينـى و قرآنى، 
يک مفهـوم ديگـر و يک معنـاى فاخـرى اسـت. از اين رو كسـى كه ايـن عّطيه الهى شـامل حـال او مى گـردد و در 

راه خـدا شـهيد مى شـود، اين خـود سپاسـگزارى خداسـت.

*.بيانات در ديدار جمعى از خانواده  هاى شهدا  1377/07/05

1. قال رسول اللَّ )ص(: فوق كّل برًّ برٌّ حّتى يقتل الّرجل فى سبيل اللَّ عّزوّجل فليس فوقه بّر.« بحاراالنوار: ج 100، ص 10

2. آل عمران: 144
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 بزرگترین لطف خدای متعال به شهید
 خـداى متعـال، بزرگترين لطـف را در حّق شـهيد كـرده اسـت. مالحظـه كنيد! هيـچ كـس در دنيا باقـى ماندنى 
نيسـت؛ همه رفتنى انـد. انسـانها به انـواع و اقسـام مرگهـا مى ميرنـد؛ جـوان و پير هـم نـدارد - انسـانها در جوانى 
هـم مى ميرنـد، در پيـرى هـم مى ميرنـد، در كودكـى هـم مى ميرنـد؛ مـردن بـراى همـه اسـت - خـداى متعال، 
ايـن مرگـى را كه سرنوشـت حتمـى همـه اسـت و انسـان، ناچـار بايـد از ايـن دروازه عبـور كنـد، در مورد شـهيد 
بـه گونه اى قـرار داده كـه اين قـدر ارزش پيـدا كـرده اسـت! در حالى كـه مرگهـاى معمولـى، ايـن ارزش را ندارد. 
لطفـى از اين باالتـر؟! فضلـى بر شـهيد از ايـن بيشـتر؟! همـه مـا مى ميريـم؛ چقـدر ارزش دارد كه خـداى متعال 
اين مـرگ را، ايـن رفتـن را، اين سرنوشـت حتمـى را در مسـيرى قرار دهـد كـه اين قـدر داراى فضيلت باشـد! لذا 
شـهيد در عالم ملکـوت و برزخ، شـکرگزار پروردگار اسـت؛ متشـکر اسـت از اين كه چنين لطفى به او شـده اسـت. 

لحظه شـهادت، جـزو شـيرينترين لحظـات هر شـهيدى اسـت. ببينيـد چه قدر بـاارزش و واالسـت!

 شهادت محصول تالش دستجمعی یك مجموعه انسان 
 از يـک بُعـد ديگـر كـه نـگاه مى كنيـم، بـاز مى بينيـم كـه شـهادت يـک پديـده فوق العـاده اسـت؛ چـون همـه 
خيـرات و كارهـاى نيکى كـه انسـان مى كنـد - هـر انسـانى - كار خود اوسـت؛ ولـى شـهادت محصولـى از تالش 

دسـتجمعى يـک مجموعـه انسـان اسـت كـه يـک نفر شـهيد مى شـود.
 ايـن جوانى كـه جبهـه رفت و شـهيد شـد، فقط خـودش نبـود كـه مجاهدت كـرد؛ شـما هم كه پـدر او هسـتيد، 
مجاهـدت كرديد كـه او رفت. شـما هـم كه مـادر او هسـتيد، مجاهـدت كرديـد كـه او رفـت. رفتن يک جـوان به 
سـمت محّل خطـر - جايـى كـه جـان او در خطر اسـت - ايـن فقـط مجاهـدت او نيسـت؛ پـدر او هـم بـا رفتن او 
مجاهـدت مى كند، مـادر او هـم با رفتـن او مجاهـدت مى كنـد، همسـر او هم مجاهـدت مى كنـد، فرزنـدان او هم 
مجاهـدت مى كنند، هر كسـى هـم كـه بـه او عالقـه دارد، مجاهـدت مى كنـد. و شـگفتا كه ايـن مجاهدتهـا تمام 
هم نمى شـود! خـود او به جبهـه مـى رود، مّدتـى ايسـتادگى مى كند، صبـر مى كنـد، جهـاد مى كند و به شـهادت 
مى رسـد. مجاهدت او تمام شـد؛ امـا مجاهدت ايـن مـادر، ادامـه دارد. مجاهدت اين پـدر، ادامـه دارد. صبـر اينها 
مجاهدت اينهاسـت. مجاهـدت اين فرزنـدان، ادامـه دارد؛ مجاهدت آن همسـر جـوان، ادامـه دارد. اينهـا كه صبر 
مى كننـد، اينها كـه شـکايت نمى كننـد، اينها كه ايـن را پـاى خدا محاسـبه مى كننـد، اينها كـه اين خـون را مايه 
افتخـار خودشـان مى دانند، اينهـا كه با ايـن صبر و شـکر خودشـان گردونه مجاهـدت را در بيـن بقيه مـردم ادامه 
مى دهند، اينهـا كه مايه تشـويق ديگـران به جهـاد مى شـوند، اينها كه بـا بيانـات حکايت كننـده از اسـتوارى آنها 
مايه آبـروى يک ملـت مى شـوند، اينها كـه موجب مى شـوند ملـت و كشـور در عرصـه افـکار عالم، به صـورت يک 

الگـو درآيد - كـه ملـت ايـران در آمده اسـت - اينهـا مجاهـدت مى كنند.
 اگر پدران، مـادران و همسـران شـهدا بى صبرى و شـکايت مى كردنـد؛ مّنـت مى گذاشـتند و آه و نالـه مى كردند، 
مگر چهـره اين ملـت اين قدر درخشـان مى شـد؟! ايـن شـما بوديد كـه به ايـن ملت آبـرو داديـد. اين شـما بوديد 



45

فرهنگ ایثار
 و شهادت

كه بـا حرفهايتـان، بـا بياناتتان، بـا منـش و رفتارتان، بـا بـاال گرفتن سـرتان به خاطـر شـهادت اين فرزنـد، چهره 
اين ملـت را اين طـور نورانـى كرديد! ايـن مجاهـدت، هنوز هـم ادامـه دارد. سالهاسـت كه اين شـهيد، بـه رضوان 
الهى پيوسـته اسـت - مجاهـدت او تمام شـد - ولـى مجاهدت شـما ادامـه دارد. كـدام ارزشـى و كـدام كار بزرگى 
اين طور تركيـب پيچيـده اى از مجاهدتهـاى گوناگون - آن هـم براى مّدتهـاى طوالنى - اسـت؟! هـر كار خوبى را 
يک بـار انجـام مى دهند، تمـام مى شـود. صدقـه در راه خـدا، پولـى اسـت مى دهند، تمـام مى شـود و مـى رود؛ اما 

شـهادت، اين گونـه نيسـت. ببينيد چقـدر واالسـت! اين هـم اين بُعـد ديگر.

 تأثیر شهادت در پیشرفتهای عظیم هر ملت 
از بُعـد سـوم كـه نـگاه مى كنيـم، بـاز مى بينيـم كـه ايـن پديـده، چقـدر عظيـم اسـت! هرچـه انسـان نزديکتـر 
مى شـود، عظمـت آن بيشـتر مى گـردد. مثـل كوههـاى بلنـد؛ انسـان از دور هـم مى بينـد كـوه اسـت، امـا وقتى 
نزديـک مى شـود، مى بيند عظمـت اين پديـده، قابل احاطـه فکرى نيسـت. بُعـِد تأثير ايـن پديده در پيشـرفتهاى 
عظيم هـر ملتى اسـت. هـر ملتى كـه مّتکـى به شـهادت شـد - يعنـى شـهادت را بلـد بـود و هنـر شـهادت را ياد 

گرفـت - بـراى هميشـه سـربلند اسـت و هيـچ قدرتى بـر اين ملـت پيـروز نخواهد شـد.
قدرتهـاى دنيـا، بـراى تحميـل افـکار خودشـان بـر ملتهـا، بـر دولتهـا، بـر كشـورها و بـر زبده هـا، از چه وسـايلى 
اسـتفاده مى كننـد؟ از تهديـد اسـتفاده مى كننـد. از تطميـع اسـتفاده مى كننـد. از رشـوه اسـتفاده مى كننـد. از 
فشـارهاى گوناگـون اسـتفاده مى كننـد؛ فشـار تبليغاتـى، فشـار نظامـى و امثـال آن. چـه كسـى ايـن فشـارها را 
تحّمـل نمى كند؟ آن كسـى كـه دل به چرب و شـيرين زندگى سـپرده و چشـمش خيـره رنگ آميزيهـاى ظاهرى 
زندگـى شـده اسـت! اين گونـه آدمهـا از مـرگ مى ترسـند. اينهـا هسـتند كـه قدرتمنـدان مى تواننـد لگامشـان 
بزنند و سوارشـان شـوند! اينها هسـتند كـه اگـر در رأس حکومتها باشـند، ملتهاى خودشـان را بدبخـت مى كنند 
و اگـر در آحاد ملتها باشـند، دولتهايشـان را تنهـا مى گذارند. اين كسـانى كـه به صورتهـاى ظاهرِى رنـگ و روغن 
شـده زندگى دل سـپرده اند، از باطـن زندگى، از عـّزت زندگى، از سـعادت انسـان و از فـالح حقيقـى، هيچ خبرى 

ندارنـد. نقطـه ضعـف زندگـى ملتهـا اينها هسـتند. نقطـه ضعف بشـريت اين جاسـت.
 خـوب؛ حـاال ملتـى كـه اهـل شـهادت اسـت، مسـأله شـهادت در راه خـدا برايـش حـل شـده اسـت. نـه اين كه 
همـه اش بخواهند مـردم بروند و كشـته شـوند؛ نـه، بلکه بـه اين معنا كـه اگر يـک وقت الزم شـد و كشـور و تاريخ 
آن كشـور و عـّزت و منافـع آن ملـت، احتياج داشـت كـه عـّده اى برونـد و جانفشـانى كننـد، عـّده اى در اين ملت 
حاضـر باشـند جانفشـانى كنند. ايـن معنـاى حل شـدِن معناى »شـهادت« اسـت؛ شـهادت برايشـان حل شـده 
اسـت. ملتى كـه اين گونه باشـد، ملتـى كه شـهيدپرور باشـد، ملتـى كه توانسـته باشـد بـراى جوانان خـود، براى 
مـردان و زنـان خـود، قضيـه كشـته شـدن در راه خـدا را حـل كند، آيـا تحـت تأثيـر تهديـد قـرار مى گيـرد؟! آيا 
رشـوه مى گيـرد؟! آيـا تسـليم قدرتمنـدان مى شـود؟! آيا بـه اسـتکبار بـار مى دهـد؟! ابداً. لـذا امـروز نـگاه كنيد؛ 
عـّزت و عظمـت كشـوِر شـما بـه بركـت خـون هميـن عزيـزان شماسـت. دولتـش، ملتـش، مسـؤولينش و آحاد 
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طبقـات مختلفـش، هيـچ كـدام حاضـر نيسـتند خدشـه اى بـه عـّزت اسـالمى ايـن ملـت وارد شـود و مثـل كوه 
ايسـتاده اند. حـاال اسـتکبار جهانـى فشـار مـى آورد؛ بياورد. او خسـته خواهد شـد؛ كمااين كه بيسـت سـال اسـت 
- از اّول انقـالب تـا به حال - فشـارهاى اسـتکبار ادامـه دارد: همسـايه اى را تحريک كننـد، جنگـى را راه بيندازند، 
محاصـره اقتصـادى كنند، تبليغـات مخـّرب كنند و تهمـت بزننـد، حرفهـاى گوناگون بگوينـد و سـعى كنند بين 

ملـت اختـالف ايجـاد نماينـد و باورهـاى ملـت را بگيرند!
 اسـتکبار در همـه ايـن هجمه ها و يورشـهاى وحشـيانه، شکسـت خورده اسـت و بـاز هم شکسـت خواهـد خورد. 
بـه خاطـر اين كـه ايـن ملـت بـه بركـت خـون هميـن شـهداى شـما، ملتـى اسـت داراى شـهامت؛ ملتـى اسـت 
شـهيدپرور. ببيند تأثير شـهادت براى سـيادت و سـعادت يک ملـت، چقدر واالسـت؟! اينهاسـت كـه ارزش دارد. 
وجـود چنين مـردان و زنـان و چنين جوانانى اسـت كـه دنيا و آخـرت يک ملـت را تأميـن مى كند؛ هم دنيايشـان 
را آبـاد مى كنـد، هـم آخرتشـان را. بـه فضـل پـروردگار، ملـت بزرگ ايـران بـه بركت خـون شـهيدان و بـه خاطر 
بركات عظيـم شـهادت، خواهد توانسـت همه مشـکالت را از سـر راه خـود بـردارد. همه ايـن دشـمنيها، همه اين 
كينه ورزيهـا و كمين گرفتنهـاى دشـمنان در مقابـل عـزم و اراده اين ملت، طاقـت نخواهـد آورد و از بيـن خواهد 
رفت و رنـگ خواهـد باخـت. چرا؟ چـون ملـت بيـدار اسـت. شـما خانواده هاى شـهدا بـه اين نکتـه توّجـه كنيد.

 پاسداری از خون شهدا 
 يـک بُعـد ديگـر در بـاب شـهادت هـم ايـن اسـت كـه همـه بايـد پاسـدار خـون شـهيد باشـند و از آن حفاظـت 
كننـد. حفاظـت از خون شـهيد يعنـى چه؟ يعنـى ببينـد اين جـوان، ايـن خانـواده، اين پـدر و مـادر، ايـن هّمتها 
و روحيه هـاى عظيـم و شکسـت ناپذير، دنبـال چه هدفـى رفتنـد؟ آن هـدف را از جان خودتـان بيشـتر محافظت 
كنيد. شـهداى ما بـراى خـدا مجاهـدت كردنـد؛ در راه خـدا بـه شـهادت رسـيدند؛ بـراى حاكميت دين خـدا در 
كشـور - كه مايه سـعادت دنيا و آخـرت اسـت - سـختيها را تحّمـل كردند. پـدران و مـادران هم همين طـور. اين 
كه خانـواده شـهدا در مقابل شـهادت عزيزانشـان بهتريـن و زيباتريـن صبر را نشـان دادند بـه خاطر خـدا بود.اين 

راه شهداسـت.

 تحقق احکام اسالمی، راه سعادت حقیقی ملت
امـروز در ايـن كشـور، راه خـدا، راه ديـن و راه تحّقق احـکام اسـالمى، راه سـعادت حقيقى ايـن ملت اسـت. دين، 
دنيـاى مـردم را هـم آبـاد خواهـد كـرد، آخـرت مـردم را هـم آبـاد خواهـد كـرد. ديـن، شـّر دشـمنان را هـم كم 
خواهـد كـرد. آن كسـانى كـه مى كوشـند مـردم را از ديـن جـدا كننـد، مى خواهند تيشـه به ريشـه سـعادت اين 
ملـت بزننـد. البتـه نمى تواننـد بزننـد. هيـچ مركـزى در دنيا وجـود ندارد كـه بتوانـد با ايـن ملت، بـا ايـن ايمانها، 
بـا اين احساسـها و بـا اين اخالصهـا دسـت و پنجه نـرم كند. شـما عزيـزان - خانواده هـاى عزيـز، پدران، مـادران، 
همسـران، فرزنـدان و بقيـه كسـان شـهدا - ايـن افتخـار را بـراى خودتـان حفظ كنيـد كه حافـظ خون شـهيد و 
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دنبالـه رو راه شـهيد و نگهدارنده َعلَم شـهيد باشـيد كه همـان َعلَـِم راه خـدا و دين خـدا و حفظ ارزشـهاى الهى و 
است.  اسـالمى 

1( قـال رسـول اللَّ )ص(: فوق كّل بـرًّ برٌّ حّتى يقتـل الّرجل فـى سـبيل اللَّ عّزوّجل فليس فوقـه بـّر.« بحاراالنوار: ج 
100، ص 10
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نيروى ايمان رزمندگان عامل انجام كارهاى بزرگ *

 حماسه تاریخی و ماندگار فتح خّرمشهر 
هزاران انسان فداكار و آگاه، با فهم موقعيت و شناخت نياز زمان، در همان نقطه اى كه بايد در آن حضور داشته باشند، حضور 
پيدا كردند؛ نتيجه يک حماسه تاريخى و ماندگار شد. حماسه فتح خّرمشهر و عمليات عظيم بيت المقّدس، در تاريخ اين 
كشور خواهد ماند. هم در آن روزى كه اين حادثه اتّفاق افتاد، هم هر وقت كه اين گونه حوادث براى افکار مردم تشريح گردد 
و توضيح داده شود، وسيله اى براى تجديد حيات ملى و آسان كردن راه عّزت و عظمت براى يک ملت مى شود. عزيزان من! 
عمليات بيت المقّدس و عمليات عظيمى كه در آن روزها اتّفاق افتاد، كار پيچيده عظيمى بود كه از دو عامل تركيب شده بود:

  دانش نظامی و قّوت فرماندهی، عامل اول پیروزی عملیات بیت المقّدس
عامل اّول، دانش نظامى و قّوت فرماندهى و هوشيارى و استعداد جوانان مؤمن ما بود. در آن روز كسانى وانمود مى كردند - و 
شايد امروز هم بعضى خيال كنند - كه عملياتى مثل عمليات بيت المقّدس، فقط يک هجوم انبوه انسانى بود! اينها سخت 
در اشتباهند. هيچ امواج انسانى، بدون فرماندهِى قادرِ قاطِع هوشيار، نمى تواند هيچ عملى را انجام دهد. در جنگ نظامى، 
سازماندهى و عمليات و فرماندهى و تاكتيک و دّقت نظر و موقع شناسى و دهها عامل در كنار هم، دانش نظامى را به وجود 
مى آورد و استعداد و نبوغ نظامى را نشان مى دهد. اين اتّفاق، در عمليات فتح خّرمشهر - يعنى همان عمليات بيت المقّدس 
- روى داد، كه همين شهيد عزيِز اخيِر ما - شهيد صّياد شيرازى - يکى از كارگردانان اصلى اين عمليات بود و خوِد او مثل 
ظهر چنين روزى، از آن جا با تلفن با بنده تماس گرفت و مژده پيروزى را داد و گفت سربازان عراقى صف طوالنى كشيده اند 
تا بيايند اسير شوند! ببينيد اين عمليات چقدر هوشــمندانه و قوى و همه جانبه بود كه نيروهاى دشمن احساس اضطرار 

*. بيانات در ديدار جمعى از ايثارگران و خانواده هاى شهدا  1378/03/03
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مى كردند كه براى حفظ جان خودشــان بيايند خود را تسليم اســارت كنند! كه در آن روز هزاران نفر از نيروهاى دشمن 
متجاوز - كه آن همه با غرور و تکّبر، فرياد ســر داده بودند - آمدند دودستى خودشــان را تسليم رزمندگان اسالم كردند! 
بنابراين، يک عامل از دو عامل مهمِّ چنين پيروزيهاى مهّمى، قدرت فرماندهى، دانش، مســلّط بودن بر عمليات پيچيده 
جنگ و توان بکارگيرى نيروها بود، كه آن روز هم دشمنان ما در تبليغات خودشان اينها را مخفى مى كردند و مى گفتند ايران 
امواج انسانى را به جنگ فرستاد! مگر امواج انسانى مى تواند پيروز شود؟! چند قبضه مسلسل از چند طرف كار بگذارند، همه 
امواج انسانى را درو خواهد كرد. نخير، فقط امواج انسانى نبود؛ فقط انبوه جمعيت نبود؛ قّوت سازماندهى بود، قّوت اراده بود، 

نيروى نظامى بود.

 نیروی ایمان و شجاعت، عامل دوم پیروزی عملیات بیت المقّدس
 عامل دوم كه از عامل اّول مهمتر است، نيروى ايمان و شجاعت ناشى از قّوت ايمان رزمندگان و مردم و جوانان بود؛ يعنى 
عشق ايمانى - نه عشق حيوانى، نه عشق ماّدى، نه عشق به چيزهاى ُخرد و حقير - عشق به ارزشها؛ عشق به آرمانهاى الهى 
و اسالمى؛ همان چيزى كه كشته شدن در راه خدا را براى كسى كه چنين عشقى را دارد، شيرين مى كند؛ نه اين كه آسان 
مى كند، شيرين مى كند. پيامبر اكرم به اميرالمؤمنين فرمود: »يا على! آن روزى كه به تو ضربتى مى زنند و اين ضربت، به 
! اين موضِع صبر نيست؛  شهادتت منتهى خواهد شد، صبر تو چگونه خواهد بود؟« اميرالمؤمنين عرض كرد: »يا رسول اللَّ
اين موضِع ُشکر است1.« كسى كه در راه خدا به شهادت مى رسد، بزرگترين شاكر خدا براى اين حادثه، خود اوست؛ زيرا كه 
چنين نعمت بزرگى را خداى متعال به او داده است. چه چيزى يک رزمنده، يک جوان و يک انسان را در ميدانهاى گوناگون، 
اين گونه به روشن بينى مى رساند؟ ايمان آگاهانه. عزيزان من! اين ايمان آگاهانه در رزمندگان، موجب اين مى شد كه خطر 
را به هيچ بگيرند. در فرماندهان موجب اين مى شد كه لحظه اى به راحتى خود و يا به خطر براى خود فکر نکنند. شب و روز 
تالش و كار كردند؛ حيثيت حقير خودى را ناديده گرفتند؛ براى خدا و براى اهداف اســالم و براى آزادى و سربلندى ملت 
مسلمان، حاضر شدند جان خودشان را بدهند. هر ملتى كه اين طور احساسى در او باشد، شکست خوردنى نيست. چه كسى 
مى تواند چنين ملتى را شکست دهد؟ همه زورگوييهاى قلدران دنيا به اين است كه جان كسى را تهديد كنند؛ باالترينش 

اين است. اگر كسى حاضر شد جان خود را در راهى بدهد، ديگر چه تهديدى بر او كارگر خواهد شد؟
 من مى خواهم عرض كنم، حّتى همان عامل اّول هم - يعنى آن قّوت فرماندهى و دانش نظامى و تسلّط بر امر نظامى گرى 
- از اين عامل دوم ناشى شــد. همين نيروى ايمان بود كه توانست ارتش و ســپاه و بقيه عناصرى را كه در جنگ شركت 
داشتند - مثل نيروهاى مردمى، مثل جهاد سازندگى، مثل عشاير - به نقطه اى برساند كه بتوانند يک نيروى عظيم نظامى 
را با يک فرماندهى قوى و قاطع به وجود آورند. اين ايمان و اين عشق معنوى بود كه آن استعداد را در آنها به جوشش درآورد، 
وااّل ما قبل از اين هم در اين كشور جنگهايى داشتيم كه نيروهاى ما نتوانستند آن جايگاه شايسته را براى خود كسب كنند. 
اين قّوت ايمان بود كه قدرت فرماندهى را پديد آورد. پس، همه چيز به اين برمى گردد كه اگر جوانان و مردم يک كشــور، 
ايمانشان به خدا، ايمانشــان به هدف، احساس فداكاريشان در راه هدف، احســاس اين كه خود را جزو حزب اللَّ و جنداللَّ 

بدانند، تقويت شد، اين ملت شکست ناپذير مى شود.

1. بحاراالنوار، ج 32، ص 243
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 گرفتن ایمان، راه غلبه دشمن بر ملتها
من مى خواهم بعد از اين حرف، بالفاصله يک حرف ديگر را عرض كنم، و آن اين است كه اگر اين ملتى كه با نيروى ايمان و با 
شجاعت ناشى از ايمان توانسته كار بزرگى را انجام دهد، يک دشمن داشته باشد، اين دشمن چه كار مى كند؟ خودتان فکر 
كنيد. راه غلبه دشمن بر چنين ملتى چيست؟ راه غلبه دشمن اين است كه اين عامل معنوى را از اين ملت بگيرد. اين دشمن 
مى داند كه تا وقتى در اين مردم، همان روحيه ايمان - آن اخالص ايمانى، آن شجاعت ايمانى، آن دلبستگى به هدفها - باشد، 
اين ملت قابل دسترسى نيست. چه كار بايد بکند؟ بايد تالش كند تا ايمان را در آنها ضعيف كند؛ آرمانهاى الهى را در ذهن 
آنها كمرنگ كند؛ ميان آنها و آن آرزوهاى بزرگ فاصله بيندازد. اين كار هم با شمشير و با ابزار مدرن و فوق مدرن نمى شود؛ 

اين كار با تبليغات مى شود. از بعد از جنگ، بلکه در اثناى جنگ، اين تبليغات دشمن شروع شده است و تا امروز ادامه دارد.
 من عرض مى كنم، هر كس كه به سرنوشت اين ملت و اين كشور عالقه مند است، بايد در راه تقويت ايمان اين ملت، در راه 
تقويت ايمان جوانان، در راه تقويت تديّن جوانان و در راه تقويت پيوند جوانان با آرمانهاى اسالمى مجاهدت كند. هر كس 
كه ضد اين عمل كند، به سرنوشت اين ملت عالقه مند نيست؛ يا جزو نيروى دشمن است، يا فريب خورده است. اين جاست 
كه وظيفه آگاهان و روشنفکران و گويندگان و نويسندگان و مسؤوالن و هر عنصر از عناصرى كه مى تواند بر روى ذهن مردم 
اثر بگذارد، روشن مى شود. دشمن از ايمان و از غيرت دينى مردم سيلى خورده است؛ او حق دارد كه با غيرت دينى دشمن 
باشد؛ اما دوست نبايد به او كمک كند. آن كســانى كه به عّزت ايران اسالمى عالقه مندند، بايد تالش كنند كه روزبه روز بر 
غيرت دينى مردم و جوانان و پايبندى آنان بيفزايند. بحمداللَّ جوانان مملکت، جوانان مؤمن و سالمى هستند. خوشبختانه 
نسل جوان ما، يک نسل سالم است. نگاه نکنيد به موارد استثنايى در گوشه و كنار كه تحت تأثير تبليغات دشمن، رفتارها و 
گفتارها و ذهنّيتهاى غلطى را از خودشان نشان مى دهند؛ اينها نمايشگر نسل جوان ما نيستند. نسل جوان ما همان نسلى 
است كه امروز هم اگر پاى امتحان پيش آيد، اگر صحنه خونين شهر پيش آيد، اگر ميدان مجاهدت فى سبيل اللَّ پيش آيد، 

نشان خواهد داد كه از بن دندان به اسالم پايبند است.

 نیاز کشور به قوت ایمان مردم و جوانان برای انجام کارهای بزرگ
 آن روز جوانان ما با جوشش استعدادهاى خودشان توانســتند آن كارهاى بزرگ را بکنند؛ امروز هم ما كارهاى بزرگى در 
مقابل خودمان داريم. ولو از نوع جنگ و از نوع حضور در جبهه ها نيست؛ اما كارهاى بزرگ، هميشه بزرگ است و هميشه 
به ايمان، به صفا، به غيرت دينى، به ايستادگى در راه خدا و به آشتى ناپذيرى با دشمن احتياج دارد. اين را جوانان ما دارند و 
ان شاءاللَّ باز هم خواهند داشت. اميدواريم به بركت و حرمت خونهاى معّطر و مطّهر جوانان ما كه در عمليات بيت المقّدس 
و عمليات قبل از آن و بعد از آن، و در طول دوران انقالب تا امروز، در راه خدا ريخته شــده است، ان شاءاللَّ جوانان و مردم ما 
هميشه در راه خدا ثابت قدم و استوار باشند و دشمن را ناكام كنند و دشمن نتواند جاى پايى در ملت ما پيدا كند و ان شاءاللَّ 

پيدا نخواهد كرد.

1( بحاراالنوار، ج 32، ص 243
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کمتر نبودن عظمت خانواده  شهدا از عظمت خود شهیدان *

 اهمیت دیدار با خانواده شهدا
يـاد شـهيدان، نـام شـهيدان، بازمانـدگان شـهيدان، شـخصيت داراى ارزش و متعالـى جانبـازان و آزادگان، در هر 
نقطه يـى كه حضور داشـته باشـند، نـور، رحمـت و هدايت هسـت. اين برنامه ى هميشـگى سـفرهاى ماسـت و من 

ايـن برنامـه را در ميـان برنامه هاى سـفر فـوز و لطـف الهى بـراى خودم به حسـاب مـى آورم.
يـک نکتـه را ابتدائـاً عـرض كنـم بـه هميـن مناسـبت و آن اين اسـت كـه دوسـتانى كـه صحبـت كردنـد و اظهار 
محبـت كردنـد و از بنده تشـکر كردنـد بـراى آمدن بـه اين جلسـه، مـن مى خواهم عـرض كنم كـه من از كسـانى 
كه ايـن جلسـه را فراهـم آورده انـد و از يکايـک شـما بـرادران و خواهـران عزيز كـه در اين جلسـه شـركت كرديد، 

متشـکرم.
بـراى مـن ارتبـاط بـا خانـواده ى شـهدا و جانبـازان و آزادگان، مغتنـِم حقيقـى و قلبـى اسـت. اگـر مى توانسـتم با 
يکايک جمعـى كـه در اين جـا حضـور داريـد، در خانه هاى شـما مالقات كنم، شـک نداشـته باشـيد كه ايـن كار را 

مى كردم؛ امـا چـون آن ممکن نيسـت، ناگزيـر در چنيـن اجتماعـى شـما را زيـارت كرديم و خـدا را شـاكريم.

 مسأله شهید و ایثارگری موتور حرکت جامعه
مسـأله ى شـهيد و ايثارگرى، كهنه شـدنى نيسـت؛ ايـن، موتور حركـت جامعه اسـت؛ بعضى هـا از اين نکتـه غفلت 
مى كنند. ايـن كـه مى بينيد بعضـى با سـخن، قلـم و حـركات خـود، نگاهى بـه ايثـار و شـهادت مى اندازنـد كه آن 
نگاه منفى و ناسپاسـانه اسـت، بر اثر غفلـت آنهاسـت؛ نمى فهمند پاسـدارى از حرمت شـهيدان و ايثارگـران چقدر 

*. بيانات در ديدار جمعى از خانواده  هاى شهداى استان همدان 1383/04/16
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براى يک جامعـه و ملـت و كشـور داراى اهميت اسـت. شـما ببينيد خون مطهـر حسـين بن على )عليه السـالم( در 
كربـال در غربت بر زميـن ريخته شـد؛ امـا بزرگترين مسـؤوليتى كه بـر عهده ى امـام سـجاد )عليه الصالةوالسـالم( 
و زينـب كبـرى )سـالم اللَّ عليها( قـرار گرفـت، از همـان لحظـه ى اول اين بـود كه ايـن پيـام را روى دسـت بگيرند 
و بـه سرتاسـر دنيـاى اسـالم آن را، بـه شـکلهاى گوناگـون، منتقـل كنند. ايـن حركت بـراى احيـاء ديـن حقيقى 
و ديـن حسـين بن على و آن هدفـى كـه امـام حسـين بـراى آن شـهيد شـد، يـک امـر ضـرورى و الزم بـود. البتـه 
اجـر الهـى بـراى امـام حسـين محفـوظ بـود؛ مى توانسـتند او را در بوتـه ى سـکوت بگذارنـد؛ اما چـرا امام سـجاد 
)عليه السـالم( تـا آخـر عمـر - سـى سـال بعـد از او، امـام سـجاد زندگـى كردنـد - در هـر مناسـبتى نـام حسـين، 
خون حسـين و شـهادت اباعبـداللَّ را مطرح كردنـد؛ آن را بـه ياد مـردم آوردنـد؟ اين تالش بـراى چه بـود؟ بعضى 
خيـال مى كننـد ايـن كار بـراى انتقـام گرفتـن از بنى اميـه بـود؛ در حالى كـه بنى اميـه بعدهـا از بيـن رفتنـد. امام 
رضـا )عليه السـالم( كـه بعـد از آمـدن بنى عبـاس اسـت، چـرا بـه ريّان بن شـبيب دسـتور مى دهـد مصيبت نامه ى 
اباعبـداللَّ را در ميان خودتـان بخوانيد؟ آن وقـت كه بنى اميـه نبودند؛ تارومار شـده بودنـد. اين كار براى اين اسـت 
كـه راه حسـين بن على و خـون او َعلَـم و پرچـم حركـت عظيم امـت اسـالم به سـوى هدفهاى اسـالمى اسـت؛ اين 

پرچـم بايد سـرپا بمانـد؛ تـا امروز هـم بر سـر پا مانـده و تـا امـروز هم هدايـت كرده اسـت.

 اهمیت نقطه ی قوت انسانی در قیام برای جمهوری اسالمی
مهمتريـن نقطـه ى قـوت مـا در قيـام جمهـورى اسـالمى، نقطـه ى قـوت انسـانى بـود. ما كـه نه سـالح داشـتيم، 
نه پول داشـتيم، نـه سـازماندهى داشـتيم، نـه حـزب داشـتيم و نـه پشـتيبانى جهانى؛ مـا ملـت ايـران در همه ى 
كشـورهاى دنيـا يـک نقطـه را نداشـتيم كـه از قيـام، انقـالب و حركت مـا حمايـت و دفـاع كننـد. آنچه ايـن ملت 
را پيـروز كرد، قـدرت نيروى انسـانى بـود؛ يعنـى آگاهـى و ايسـتادگى؛ همـان كـه اميرالمؤمنين در جنـگ صفين 
فرمـود: »ااَل اليحمل هـذا الَعلَـم ااّل اهـل البصر والصبـر«؛ بصر يعنـى بصيـرت و آگاهى؛ صبـر يعنى پايـدارى؛ فقط 
اينهـا هسـتند كـه مى توانند ايـن َعلَـم را در دسـت بگيرنـد و پيـش بروند. قلـه ى ايـن صبر و بصـر شـهداى مايند؛ 
هميـن آزادگانى هسـتند كه اين جـا حضـور دارند و هميـن جانبـازان عزيزى هسـتند كه اين جـا نشسـته اند. اينها 
بودند كـه جـان خودشـان را در معـرض نابـودى گذاشـتند؛ از حيات خودشـان بـراى دوام ايـن حركت و ايـن قيام 
بزرگ و انسـانى مايه گذاشـتند؛ اينهـا اوج ايثـار و مظهـر بصر و صبرنـد؛ مظهر آگاهـى و ايسـتادگى و پايـدارى. آيا 
كشـور ما به آگاهى احتيـاج ندارد؟ آيا رسـيدن بـه آرمانهاى اين ملـت و اين انقـالب احتياج بـه پايدارى نـدارد؟ آيا 
در مقابـل شـيطنتها و دشـمنيها و بغضهـاى غارتگـران جهانى اين ملـت احتياج نـدارد كـه آن سـالح كارآمد خود 
را همواره در دسـت داشـته باشـد؛ يعنى سـالح اراده، پايدارى، ايمان و آگاهـى؟ اگر احتيـاج دارد - كـه دارد - پس 
بايسـتى اين روحيه ى ايمـان و آگاهـى و پايـدارى در قالب احتـرام به نمادهـاى آن در مـردم حفظ شـود و نمادها، 

همين شـهدايند؛ هميـن جانبازاننـد؛ هميـن آزادگانند.
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 احترام شهدا و خانواده آنها راهبرد حقیقی برای ملت
اگر مـن از شـهدا احتـرام مى كنم، اگـر اظهار اخـالص بـه خانواده هاى شـهدا مى كنـم، ايـن ِصرف يک احساسـات 
خشـک و خالـى نيسـت؛ به معنـاى اين اسـت كـه ايـن يـک راهبـرد حقيقـى بـراى ملت ماسـت؛ يـاد شـهدا بايد 
گرامى داشـته شـود. اين جوانان عزيـز، ايـن خانواده هاى پُرطاقـت، اين پـدران و مـادران، اين همسـران و فرزندان؛ 
اينهايـى كـه بـا صبـر و پايـدارى خودشـان توانسـتند ايـن راه طوالنـى را از ايـن گردنه هـاى دشـوار عبـور بدهند، 
بايسـتى مـورد تجليل قـرار بگيرنـد، تا براى نسـل جـوان مـا و بـراى آينده ى كشـور ما ايـن پرچم بر سـر پـا بماند.

دشـمن مى فهمـد چـه كار مى كنـد؛ آن كسـانى كـه سـعى مى كننـد نـام ايثارگـرى، نام جهـاد، نـام شـهادت، نام 
صبـر و پايدارى را در كشـور مـا از ذهنهـا ببرنـد، اينها به دشـمن ملـت ايران خدمـت مى كننـد. آن كسـانى كه ياد 
شـهيدان را گرامـى مى دارنـد، اينها هسـتند كـه به ملـت ايران خدمـت مى كننـد. هميـن روحيه ى صبر شـهيدان 

عزيز شماسـت كـه توانسـته اسـت اين ملـت را پيـش ببرد.

 شهدا، مظهر فضائل انسانی
شـهداى ما مظهر فضائل انسـانى بودند. من روزها و شـبهاى زيـادى را با جوانهـا در دوران جنگ به سـر بـرده ام و از 
نزديک شـخصيت، هويت و عظمـت روحـِى جوانانى را كـه بعدها چهره هاى ماندگار شـهيد شـدند، لمـس كرده ام؛ 

اينها حقيقتـاً نمادهاى فضيلـت بودند.
در اطالعاتـى كـه به مـن داده شـد، خوانـدم كـه در بين هميـن شـهداى همـداِن شـما، يک سـردار سـپاهى - كه 
داراى شـأن و موقعيتـى هـم بوده اسـت - وجود داشـته كه وقتـى مـادرش از او مى پرسـد تو در سـپاه چـه كاره اى، 
جـواب مى دهـد: مـن در سـپاه جاروكشـى مى كنـم. مـادرش خيـال مى كـرده واقعـاً ايـن جـوان در سـپاه يـک 
مسـتخدم معمولـى اسـت. حتـى وقتى بـراى اين جـوان بـه خواسـتگارى هـم مى رونـد و خانـواده ى دختر سـؤال 
مى كنند پسـر شـما چـه كاره اسـت، مـادرش مى گويـد در سـپاه مسـتخدم اسـت! بعـد در اجتماعى كه مراسـمى 
بـوده، يک نفـر داشـته سـخنرانى مى كـرده، اين مـادر مى بيند آن شـخص خيلى شـبيه پسـرش اسـت. مى پرسـد 
اين شـخص كيسـت. مى گويند اين فالنى اسـت؛ يکى از سـرداران سـپاه. آن مادر، آن وقت پسـرش را مى شناسـد!

مـا مطالبى كـه در تاريـخ خوانده بوديـم، مثل افسـانه بـه گوش مـا مى آمد؛ امـا آنهـا را در زندگـى واقعـِى خودمان 
ديديـم. مـن ايـن را بـه جوانهـا مى خواهـم بگويـم؛ بـه فرزنـدان شـهدا و بـه خانواده هـاى آنهـا: آن عظمتـى كـه 
خانواده هـاى شـهدا و پدرهـا و مادرها و همسـرها نشـان داده انـد، از عظمت خود شـهدا كمتر نيسـت. ما مـادران و 
پدرانـى را ديديم كـه اينها بـا حادثه ى سـنگين و كوبنـده ى فقـدان فرزند خودشـان مثل بشـارت برخـورد كردند؛ 

چـون مى دانسـتند كـه فرزنـد آنهـا در چـه راهـى حركـت مى كند.

 اهمیت گرامی داشتن یاد و خاطره شهیدان و جانبازان 
من امـروز عـرض مى كنم: پـدران شـهداى ما! مـادران شـهداى مـا! همسـران داغـدار آنهـا! فرزندانى كـه خيلى ها 

ان
ید

شه
ود 

ت خ
ظم

ز ع
دا ا

شه
ده  

نوا
خا

ت 
ظم

ن ع
ود

ر نب
مت

ک



گ ایثار و شهادت"
ضوع "فرهن

شتر درباره مو
مطالعه بی

56

فرهنگ ایثار
 و شهادت

پـدران خودشـان را نديدنـد يـا چنـد صباحـى بيشـتر نديدنـد! جانبـازان عزيـزى كـه سـالمت خودشـان را براى 
سـالهاى طوالنـى از دسـت داده انـد! زحمات شـما بـه توفيـق الهى و بـه حول و قـوه ى الهـى بر بـاد نرفت و خـدا به 

تالش شـما بركـت داد و كار و كشـور و ملـت شـما را از تنگناهـاى بزرگى نجـات داد.
شـما مى بينيـد اشـغالگران امريکايـى و انگليسـى در عـراق چـه مى كننـد؛ نقشـه ى اسـتکبار جهانـى اين بـود كه 
اشـغالگران بعثـى در كشـور مـا همين جور بـا مردم مـا رفتـار كننـد؛ نقشـه ى امريـکا و همدسـتان مسـتکبر او در 
دنيا ايـن بود كـه ملـت ايـران را ذليـل و تحقيـر كننـد. آنهـا نمى توانسـتند تحمل كننـد كه ملتـى كه دهها سـال 
آن را تحقيـر كرده انـد و منابع انسـانى و مالـى اش را غـارت كرده اند، حاال سـينه سـپر كنـد؛ بايسـتد؛ از تهديدهاى 
آنها نترسـد و حـق خـودش را بـا نيـروى خـودش مطالبـه كنـد و به دسـت بيـاورد. امـروز مى گوينـد - آن روز هم 
مى گفتنـد - كه نمى خواسـتند منافـع نامشـروع آنها به وسـيله ى ملـت ايران و نظـام اسـالمى در ايـن منطقه قطع 
شـود؛ مى خواسـتند همچنان ايـن منافع نامشـروع را داشـته باشـند. سـِگ زنجيـرى آنها هميـن صدامى بـود كه 
امروز دسـت و پايش را بـا زنجيـر بسـته اند؛ آن روز هم دسـت و پايش در زنجير بود. نقشـه ى اشـغال عراق از سـوى 
امريـکا و انگليـس يـک نقشـه ى منطقه يـى اسـت؛ وااّل اگـر فقط مسـأله ى عـراق بـود، اينهـا با صـدام راحـت كنار 
مى آمدنـد و مى توانسـتند بـا صـدام زندگـى كنند؛ صـدام بـراى آنها مشـکلى نداشـت. هر جا سـرى بلنـد مى كرد، 
مى زدنـد توى سـرش و تمـام مى شـد. اينها به صـدام كمـک كردند؛ صـدام در دسـت اينهـا بود. بـا اشـاره ى اينها و 
با چـراغ سـبز و كمـک اينها مى خواسـتند ملـت ايـران به وسـيله ى صـدام تحقير و ذليل شـود كـه جوانان، شـهدا، 
جانبـازان و خانواده هاى شـهدا نگذاشـتند؛ اين يـک افتخار تمام نشـدنى اسـت. اين چيزى نيسـت كه زمـان بر آن 

بگـذرد و كهنه شـود.
من به همـه ى گوينـدگان، نويسـندگان و كسـانى كـه تريبونـى در اختيـار دارنـد، توصيه مى كنـم: اگر صـالح اين 
كشـور و اين ملت را مى خواهنـد، ياد شـهيدان، نام شـهيدان، خاطـره ى شـهيدان و بازمانـدگان آنها و جانبـازان را 

بدارند. گرامـى 

 شهیدان و جانبازان مایه افتخار ملت
شـما فرزندان شـهيدان! شـما بـرادران و خواهـران شـهيدان! افتخار كنيـد. فرزنـدان جانبـازان! به چنين پـدران و 
به چنيـن برادرانى افتخـار كنيـد؛ اينها مايـه ى افتخار يـک ملتنـد. و البته دشـمنان هم بداننـد كه بـه توفيق الهى 
نمى گذاريـم و ايـن ملت هـم نمى گـذارد كه نـام شـهيد و نـام شـهادت در ايـن كشـور فراموش شـود؛ و بـه توفيق 
الهـى روزبه روز ايـن نام در كشـور مـا برجسـته تر و ماندگارتر خواهد شـد و ايـن افتخار براى كشـور ما باقـى خواهد 

. ند ما

 لزوم ادامه راه شهدا توسط همگان به توفیق الهی
اين را هـم بدانيد كه شـهداى ما و ايثارگـران مـا در دوران دفاع مقدس و قبـل از آن و بعـد از آن تا امـروز و همچنين 
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خانواده هايشـان، در طـول تاريـخ اسـالم، بعـد از شـهداى كربـال، نظيـر ندارنـد؛ اينهـا حقيقتـاً برجسـتگيهاى 
خودشـان را نشـان دادنـد و همـه ى چيزهايـى را كه بـراى مـا مثل افسـانه بـه حسـاب مى آمـد - بـاور مى كرديم، 
اما شـبيه افسـانه بـود - اينها تحقـق بخشـيدند و بـه آن واقعيـت دادنـد. راه ايـن عزيـزان را نـه فقـط خانواده هاى 
شـهدا بلکه همه ى ملـت ايـران بايد ادامـه دهنـد و به رغم عنـف دشـمن ايـن راه ادامه پيـدا خواهـد كرد. ايـن راه، 
راه ارزشهاسـت؛ راه تعالـى ملت و كشـور ايران اسـت؛ راه برافراشـتگى پرچم اسـالم اسـت. ايـن راه را چه دشـمنان 
مسـتکبر جهانى بپسـندند، چه نپسـندند؛ چه بخواهنـد، چه نخواهنـد، ملت ايـران به فضل پـروردگار و بـه توفيق 

الهى بـا همان قـّوت و قـدرت ادامـه خواهـد داد.
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شهادت، نعمت و هدیه  ای که خداوند آسان به کسی نمی دهد 

 شهيدان و ايثارگران و بازماندگاِن آن نشانه هاى شرف و افتخار
 استان كرمان استان ممتاز به لحاظ شهيدپرورى

 شهادت، نعمت و هديه ى خدا
 لشکر 41 ثاراللَّ لشکرى مقتدر، شجاع، فداكار و افتخارآفرين

 دو اجر بزرگ لشکر41ثارالل
 لزوم مجاهدت در برابر استکبار 

 پيشرفت هاى همه جانبه مرهون دفاع ها و مجاهدت هاى 
ايثارگران

 سقوط، گاهى با يک گناه
 خانواده هاى شهدا يادآور و مظهر افتخار ملت

 استعمار فرانو، سياست امروز استکبار
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شهادت، نعمت و هديه  اى كه خداوند آسان به كسى نمى دهد *

 شهیدان و ایثارگران و بازماندگاِن آن نشانه های شرف و افتخار
اوالً سـالم عـرض مى كنيـم بـه همـه ى خانواده هـاى عزيـِز شـهيدان و ايثارگـران و بازمانـدگاِن آن نشـانه هاى 
شـرف و افتخـار. همچنيـن سـالم عـرض مى كنيـم بـه جانبـازان عزيزمـان، و عـرض ارادت صميمى خـود را به 
آنهـا تقديم مى كنيـم - كـه در واقع شـهيدان زنـده ى انقـالب و كشـورند - و همچنين سـالم عـرض مى كنيم به 

آزادگان عزيـز و خانواده هـاى آنهـا كـه رنج هـاى بى شـمارى را تحمـل كرده انـد.

 استان کرمان استان ممتاز به لحاظ شهیدپروری
اگرچـه موهبـت شـهادت در دوران معاصـر ما بـه همه ى ملـت ايـران در اقصى  نقـاط اين كشـور عطا شـد - هيچ 
نقطه يـى از نقاط كشـور نيسـت كـه عطر شـهادت، نـور شـهادت و خاطـره ى حماسـه هاى همـراه با شـهادت در 
آن جا وجـود نداشـته باشـد - ولـى برخـى از مناطـق كشـور اختصاصاتـى دارنـد؛ و كرمـان يکـى از ايـن مناطق 
اسـت. اسـتان كرمان با بيش از شـش هزار شـهيد و حدود بيسـت وپنج هزار ايثارگر - شـهيد و جانبـاز و آزاده - و 
بـا داشـتن شـهداى عالى مقـام و نامـدار - از قبيل شـهيد باهنـر - و بـا چهره هـاى مانـدگارى در ميـان آزادگان، 
مثل شـهيد محمد شهسـوارى - كه يـاد و خاطـره و صـداى او همچنـان در گوش همه ى ما هسـت - و با داشـتن 
روسـتاها و بخش هايـى كـه در تقديـم شـهيدان، رتبـه ى اول را در كشـور احـراز كرده اند - مثـل رابر و روسـتاى 

ُگنجـان - يک اسـتان ممتاز اسـت.

*. بيانات در ديدار جمعى از ايثارگران و خانواده هاى شهداى استان كرمان1384/02/12



گ ایثار و شهادت"
ضوع "فرهن

شتر درباره مو
مطالعه بی

60

فرهنگ ایثار
 و شهادت

 شهادت، نعمت و هدیه ی خدا
اين شهادت ها آسان به دست نيامد. شهادت، نعمت و هديه ى خداست؛ اين هديه را آسان به كسى نمى دهند. 
چرا هديه ى خداست؟ چون مرِگ ناگزيِر همگانِى همه ى انسان ها را به يک پديده ى افتخارآميِز در دنيا و آخرت 
تبديل مى كند؛ اين هديه نيست؟ آيا ممکن است كسى از مرگ بگريزد؟ وقتى انسان به لحظه ى مرگ رسيد، آيا 
فرق مى كند كه پشت سِر خودش 90 سال را گذرانده باشد يا 20 سال؟ آيا بزرگترين دغدغه ى هر انسانى از مرگ 
به خاطر اين نيست كه از بعد از آغاز سفر مرگ بى خبر است و نمى داند چه بر سر او خواهد آمد؟ اينها را در كنار 
هم بگذاريد و ببينيد انسانى همين مرگ و همين حادثه ى قطعى و ناگزير و همين آينده ى مبهم و نگرانى آور را 
تبديل كند به يک حادثه ى پُرافتخار، به يک واقعه ى نامداِر در دنيا و آخرت، به يک وسيله ى عزِت پيش خدا و 
پيش كروبياِن مأل اعلى، به يک اطمينان و يک سکينه ى قلبى و يک آرامش؛ »و يستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم ااّل خوف عليهم و ال هم يحزنون«؛ هيچ خوف و اندوهى براى آنها نيست. آيا اين هديه ى الهى نيست؟ 
اين كه آدم روغِن ريخته ى جاِن خودش را نذر امامزاده كند و قبول شود، نعمت خدا نيست؟ اين روغن كه ريخته 
شده است، اين عمر كه از دست رفته است، اين مرگ كه ناگزير است؛ آنگاه انسان بايد همين مرگ ناگزير را به خدا 
بفروشد، به قيمت بهشت و سعادت ابدى؛ »اّن اللَّ اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بأّن لهم الجّنة يقاتلون 
فى سبيل اللَّ فيقتلون و يقتلون«؛ اين، وعده ى الهى است. اين جاِن رفتنى را - كه انسان بناچار بايد از دست 
بدهد - خدا از شما مى خرد و در مقابلش به شما بهشت مى دهد. اين فقط مخصوص ما مسلمان ها نيست؛ در اديان 
قبل از اسالم هم بوده؛ »وعدا عليه حّقا فى التوراة واالنجيل والقرآن«؛ اين وعده را خدا در تورات و انجيل و قرآن هم 
داده است. پس شهادت يک هديه ى الهى است.بنده قبل از انقالب در مسجدى در مشهد نماز مى خواندم و براى 
مردم صحبت مى كردم؛ جوان ها هم جمع مى شدند. آن وقت شهادت مثل دوران بعد از انقالب، اين طور ارزان نبود؛ 
اما شهدايى داشتيم. به آنها مى گفتم: جوان ها! برادرها! شهادت، مرگ تاجرانه و مرگ آدم هاى زرنگ است. اين 
هديه را خدا به چه كسى مى دهد؟ خدا اين هديه را ارزان نمى دهد؛ به كسانى مى دهد كه در راه او مجاهدت كنند. 
جوان هاى شما، شهيدان شما، همسران شهدا! همسران شما؛ پدر و مادرها! فرزندان شماها؛ بچه هاى شهدا! پدران 
عزيز شما، اين هديه ى الهى را آسان و رايگان به دست نياوردند؛ به قيمت مجاهدت به دست آوردند؛ در راه خدا 

جهاد كردند، از خودشان گذشتند و خدا اين هديه را به آنها داد.

 لشکر 41 ثاراللَّ لشکری مقتدر، شجاع، فداکار و افتخارآفرین
شما كرمانى ها شهداى زيادى داريد؛ اما عمده ى شهداى شما متعلق به لشکر 41 ثاراللَّ است. مى دانيد اين لشکر 
يعنى چه؟ يک لشکر مقتدر، شجاع، فداكار و افتخارآفرين. بعضى از بچه هاى شما كه در لشکر ثاراللَّ شهيد شدند، 
در شب عمليات والفجر 8 كه عرض اروند متالطم را بايد طى مى كردند، 1300 متر غواصى كردند و از اين طرف 
به آن طرِف آب رفتند؛ براى اين كه خودشان را به دشمن برسانند. آب در اروندرود، هم از طرف سرچشمه پايين 
مى آيد؛ هم آب مّد دريا از باال داخل مى شود. اروند، معبر عجيبى است. جوان هاى شما لباس غواصى به تن كردند 
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- طورى كه دشمن نفهميد - و نه 10 متر و 20 متر و 100 متر، بلکه 1300 متر را كه عريض ترين بخش اروند بود، 
طى كردند و خودشان را به آن طرف رساندند و توانستند ساحل مقابل را از دست دشمن بگيرند و آن فتح الفتوِح 

عجيب را بيافرينند، كه دنيا را منقلب كرد.
در اين عمليات، قايق هاى سپاه به طرف ساحل اروند منتقل شد؛ اما دشمن نفهميد. اين همه نيرو و اين همه 
امکانات از راه دور پاى آب اروند آمد؛ اما دشمن با آن همه تجهيزات، و با آن كه ماهواره هاى امريکا و انگليس و 
شوروى كمکش مى كردند، نتوانست حركت عظيم سپاه را - كه از لشکرهاى مختلف اين همه نيرو لب آب آورده 

بود - بفهمد. قايق ها را بايد بچه هاى لشکر ثاراللَّ كنار ساحل مى بردند.
يکى از شهداى نامدار اين لشکر، كسى است كه در طول بيست روزى كه اين قايق ها را محرمانه منتقل مى كردند، 
نتوانست استراحت كند. از قول فرمانده محترمش - كه الحمدللَّ خداى متعال او را براى ما نگه داشته و جزو 
عزيزان ماست - نقل كردند كه گفته بود اين جوان سه شبانه روز چشم به هم نگذاشت و نخوابيد. بعد از سه 
شبانه روز كه رفته بود در سنگر بخوابد، مأموريتى ايجاد شد؛ رفتم صدايش كردم و او را با خودم به مأموريت بردم! 

اينها اين طورى جهاد مى كردند.

 دو اجر بزرگ لشکر41ثارالل
خداى متعال دو اجر بزرگ به اينها داد: يکى شهادت - كه متعلق به خود آنهاست - يکى هم نجات اين كشور، 
حفظ آبروى ملت ايران و حفظ آبروى امام. مگر شوخى است؟ در دوران تسلط ماديگرى در دنيا، يک مرد معنوى 
بلند مى شود؛ يک ملت مؤمن و مخلص و پُرشور زير پرچم او حركت مى كنند؛ ميليون ها دل، ميليون ها انسان و 
ميليون ها اراده در هم تنيده مى شوند و نظام جمهورى اسالمى را به وجود مى آوردند - كه به تنهايى در مقابل 
دنياى استکبار ايستاده است - آن وقت دشمن حقير و حکومت خودكامه ى خونريِز جالدى مثل حکومت بعثِى 
صدام بيايد و امريکا و شوروى و اروپاى آن روز و مرتجعان منطقه هم به او كمک كنند تا بر اين نظام و اين ملت 
و اين كشور غلبه پيدا كند؛ مرزهاى او را بشکند؛ خاكش را بگيرد و آبروى اين ملت را بريزد؛ اين چيز كمى بود؟ 
خداى متعال نگذاشت. دست نصرت خدا از آستين بچه هاى شما بيرون آمد و اسالم يارى شد. هزاران هزار نفر 
رفتند در جبهه ها جنگيدند؛ از جان مايه گذاشتند؛ از خواب و خوراك گذشتند؛ از گرماى روزهاى سرد زمستان 
در كنار پدر و مادرشان گذشتند؛ از پاى كولر و آب خنِک يخچال در گرماى تابستان گذشتند؛ سختى ها را به 
خودشان خريدند؛ عده يى از آنها جانشان را دادند؛ عده يى از آنها سالمتشان را دادند، كه االن داريد مى بينيد 
و جلوى چشم ما هستند - اين جانبازان عزيز - عده يى در دست دشمن اسير شدند. خداى متعال به اين تالِش 
جانانه و مخلصانه بركت داد؛ »و اخرى تحّبونها نصر من اللَّ و فتح قريب و بّشر المؤمنين«؛ خدا نصرت خودش را 
بر اين ملت نازل كرد. خدا نصرتش را به آدم هاى تنبل و بى مجاهدت نمى دهد. خدا از انسان هاى بيکاره و تنبل و 

بى خيال و الابالى حمايت نمى كند؛ ولو مؤمن باشند.
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 لزوم مجاهدت در برابر استکبار 
مسلمان ها هزار سال در خواب غفلت بودند؛ دويست سال استعمار بر سرزمين هاى اسالمى حاكم و مسلط بود؛ 
امروز هم استکبار جهانى بر بخشى از دنياى اسالم مسلط است؛ مگر اين مسلمانان مؤمن نيستند؟ چرا، آنها هم 
ايمان دارند و نماز مى خوانند؛ اما اين كافى نيست. براى پيروزى و موفقيت، مؤمن بودن و نماز و روزه به جا آوردن 
كافى نيست؛ مجاهدت الزم است. در سايه ى مجاهدت است كه يک ملت مى تواند خودش را، هويتش را، ناموسش 
را، افتخاراتش را، تاريخش را، فرهنگش را و استقالل و آزادى اش را حفظ كند. ملت ما اين كار را كرد و جوان هاى 

شما هم پيشاهنگان اين راه بودند. به اين مجاهدت ها افتخار كنيد.
فرزندان شهدا! به پدران خود افتخار كنيد. اينها كسانى بودند كه مسير تاريخ را عوض كردند؛ اينها كسانى بودند 
كه قوى پنجه ترين و وحشى ترين مستکبران دنيا را به زانو درآوردند؛ ملت خود را سرافراز كردند و دين خدا را به پا 

داشتند.

 پیشرفت های همه جانبه مرهون دفاع ها و مجاهدت های ایثارگران
امروز در عرصه هاى اقتصادى، سياسى، علمى، فناورى و فعاليت هاى بين الملل، كشور ايران پيشرفت هاى بسيار 
زيادى كرده. اين را به شما عرض كنم؛ پيشرفت ما نسبت به همساناِن ما بسيار بيشتر و جلوتر است. ما خيلى 
پيشرفت كرده ايم؛ اما اين پيشرفت ها مرهون آن دفاع ها و مجاهدت هاست. ملت ايران با همه ى وجود مرهون 
تالش و مجاهدت اين ايثارگران است؛ چه ايثارگرانى كه شهيد شدند، چه ايثارگرانى كه شهيد دادند - مثل 
شماها - چه ايثارگرانى كه جانباز شدند، چه ايثارگرانى كه زندگى دشوار جانبازى را براى عزيزان خودشان تحمل 
كردند - پدران اينها، مادران اينها، همسران اينها - چه آنهايى كه در بند دشمن جباِر جّرار اسير شدند و پدر و 
مادرها لحظه لحظه ى دوران اسارت را با خون دل تحمل كردند، و چه آنهايى كه از اسارت برنگشتند و در همان جا 
شهيد شدند؛ و چه آنهايى كه به جبهه هاى جنگ رفتند و خطر را پذيرفتند و جان خودشان را كف دست گرفتند 
و همه ى نيروى خودشان را صرف كردند، اما خداى متعال خواست اينها زنده بمانند و بركاتشان براى كشورشان 
و دنياى اسالم ادامه پيدا كند. سردار سليمانى هم ايثارگر است - او هم يک شهيد است - سردار رئوفى هم 
همين طور؛ سردار احمديان هم همين طور. اين سرداران، شهيد زنده اند؛ به شرطى كه اين راه را ادامه دهند. البته 

اين شرط و شروط براى همه است.

 سقوط، گاهی با یك گناه
تا راه خدا را ادامه مى دهيد، جزو صالحين ايد؛ اگر كج رفتيد، همه چيز تمام مى شود. همه ى ما همين طوريم؛ بنده 
هم همين طورم. اگر كج قدم گذاشتيم، نمى شود بگوييم ما كسى هستيم كه يک روز فالن كار را كرديم. كسانى 
كه در راه خدا جهاد كردند، جهادشان محفوظ است؛ اين ذخيره يى است كه خداى متعال در آن دنيا براى آنها نگه 

داشته است.
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يک نفر از پيغمبر)ص( شنيد كه ايشان فرموده اند هر كس بگويد »سبحان اللَّ و الحمدللَّ و الاله ااّلاللَّ واللَّ اكبر«، 
! پس ما در بهشت خيلى درخت داريم؛  خداى متعال در بهشت براى او يک درخت مى روياند. گفت: يا رسول اللَّ
چون اين ذكر را خيلى تکرار كرده ايم. نقل مى كنند پيغمبر)ص( فرمود: بله، به شرط اين كه صاعقه يى نفرستاده 
باشى كه درخت ها را بسوزاند! گاهى صاعقه يى مى فرستيم، درخت هاى ما را مى سوزاند. گاهى مثل آن درويِش 
خوش خيال با عصا مى زنيم، كوزه ى روغنمان مى شکند و روغنمان مى ريزد. گاهى با يک گناه سقوط مى كنيم. 

گاهى با يک انحراف، خود را از ارزش مى اندازيم. بايد مراقب باشيم.

 خانواده های شهدا یادآور و مظهر افتخار ملت
خانواده هاى شهدا يادآور و مظهر افتخار ملتند؛ اما يک چيز ديگر هم در كنار اين وجود دارد: خانواده هاى شهدا ما 
را هميشه به ياد دشمنى هايى كه با اين ملت شده، نگه مى دارند. دشمن را نبايد فراموش كرد. از دشمنِى دشمن 
نبايد غافل شد. اميرالمؤمنين)ع( در نهج البالغه فرمود: »و من نام لم ينم عنه«؛ اگر شما در جبهه ى نبرد خوابتان 
برد، معنايش اين نيست كه سرباز خط مقابل هم خوابش برده؛ نه، او بيدار است؛ منتظر است شما خوابتان ببرد 
تا بر سر شما بتازد. در ميدان نبرد، كارزار هميشه نظامى نيست؛ گاهى سياسى است؛ گاهى هم فرهنگى است. 
دشمن سعى مى كند رخنه ايجاد كند؛ چشم ها را بايد باز نگه داريم؛ نقطه ى رخنه را ببينيم و مراقب باشيم اين 

رخنه توسعه پيدا نکند. بايد جلوى رخنه هاى فرهنگى و سياسى را بگيريم.

 استعمار فرانو، سیاست امروز استکبار
امروز سياست استکبارى، استعمار فرانو است؛ يعنى از استعمار نوينى كه در ده ها ساِل قرن گذشته وجود داشت، 
يک قدم باالتر. استعمار فرانو يعنى چه؟ يعنى دستگاه استکبارى كارى كند كه عناصرى از ملتى كه اين مستکبر 
مى خواهد آن را قبضه و تصرف كند، بدون اين كه بدانند، به او كمک كنند. دشمن، ايمان شما را سد مستحکِم 
خود مى بيند و دلش مى خواهد اين سد برداشته شود. حاال عناصرى از ميان خود ما بيايند و بنا كنند اين ديوار را 
تراشيدن يا سوراخ كردن. اينها گرچه خودى هستند، اما دارند براى دشمن كار مى كنند؛ دشمن هم روى اينها 
سرمايه گذارى مى كند. ديديد كه امريکايى ها حّتى در كنگره شان تصويب كردند كه به عناصرى در داخل كشور ما 
پول بدهند تا براى آنها كار كنند؛ اين طور علنى و صريح! اين استعماِر فرانو است. اين، مثل اين است كه دونده يى 
نتواند بر رقيبش فائق بيايد؛ كارى كند كه رقيب، خودزنى كند؛ مثاًل وادارش كند معتاد شود. وقتى طرف معتاد 
شد، ديگر حال دويدن ندارد؛ به خودى خود به نفع رقيبش كار كرده است. بنابراين وقتى حال دويدن نداشت، 
رقيبش برنده مى شود. در استعماِر فرانو اين كار را مى كنند؛ جوان ها خيلى بايد هشيار باشند؛ دخترها خيلى بايد 
هشيار باشند؛ معلمين و معلمات و پدر و مادرها خيلى بايد متوجه و هشيار باشند؛ بخصوص كسانى كه جايگاهى 

در اشاره به افکار عمومى دارند؛ گوينده اند، نويسنده اند، اهل هنر و اهل فعاليت گوناگون هستند.
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ادامه  دادن راه شهدا به معناى گراميداشتن ياد آنها 

 ویژگی استثنائی مسأله ی شهید در میان حوادث انقالب
اگــر چــه در حــوادث انقــالب، شــگفتيهاى بى نظيــر كــم نيســت و از آغــاز نهضــت بــزرگ ملــت ايــران - كــه بــه 
ــارزه و  ــروز، در طــول دوران مب ــا ام ــروزى انقــالب ت ــروزى انقــالب و از پي ــا پي انقــالب اســالمى منتهــى شــد - ت
ــا  ــه خــود متوجــه مى كنــد؛ ام انقــالب، حــوادث شــگفت انگيز و بى نظيــر يکــى پــس از ديگــرى چشــم و دل را ب

ــى اســتثنائى دارد. ــک ويژگ ــن حــوادث شــگفت انگيز، مســئله ى شــهيد ي ــان اي در مي

 شگفتی های وجود شهید
ــه ســمت  ــراى حركــت ب ــه وجــود نورانــى شــهيد اســت، شــگفتى اســت. انگيــزه ى او ب ــوط ب هــر آنچــه كــه مرب
جهــاد - كــه در دنيــاى مــادى و در ميــان ايــن همــه انگيــزه ى رنگارنــگ جــذاب، يــک جوانــى برخيــزد، قيــاِم للَّ 
ــه ســمت ميــدان مجاهــدت حركــت بکنــد - ايــن خــود يــک شــگفتى اســت؛ پــس از آن، تــالش او، در  كنــد و ب
معــرض خطــر قــرار دادن خــود در ميدانهــاى نبــرد، كارهــاى برجســته ى او در ميدانهــا، شــجاعتها و شــهامتهائى 
ــس از  ــت؛ و پ ــگفتى اس ــک ش ــم ي ــد ه ــى باش ــدگار و نوران ــق مان ــک سرمش ــد ي ــطرى از آن مى توان ــر س ــه ه ك
ــوب  ــره ى معشــوق و محب ــدن چه ــادى و دي ــاى م ــا و حجابه ــن پرده ه ــار رفت ــر و كن ــوق واف ــه ش ــيدن ب آن رس
ــود و  ــر ب ــه جلوه گ ــهادت، هميش ــه ش ــک ب ــاى نزدي ــهدا و در روزه ــاى ش ــهدا، در حرفه ــركات ش ــه در ح - ك
نقلهــاى فراوانــى در ايــن زمينــه هســت - ايــن هــم يکــى از شگفتيهاســت. در ميــان هميــن شــهداى عزيــز شــما 
شــيرازيها و فارســى ها، در يــک وصيت نامــه اى خوانــدم كــه شــهيد مى گويــد: مــن بيقــرارم، بيقــرارم! آتشــى در 

*. بيانات در ديدار جانبازان و ايثارگران و خانواده هاى شهداى استان فارس 1387/02/13



گ ایثار و شهادت"
ضوع "فرهن

شتر درباره مو
مطالعه بی

66

فرهنگ ایثار
 و شهادت

دل مــن اســت كــه مــرا بى تــاب كــرده اســت؛ بــه هيــچ چيــز ديگــر آرامــش پيــدا نمى كنــم مگــر بــه لقــاء تــو؛ اى 
خــداى محبــوِب عزيــز! ايــن ســخن يــک جــوان اســت! ايــن همــان چيــزى اســت كــه يــک ســالک و يک عــارف، 
بعــد از ســالها مجاهــدت و ســالها رياضــت ممکــن اســت بــه آن جــا برســد؛ امــا يــک جــوان نوخاســته، در ميــدان 
ــبه  ــاله را يکش ــد س ــن ره ص ــه اي ــرد ك ــرار مى گي ــى ق ــل اله ــمول تفض ــان مش ــاد آن چن ــدان جه ــرد و در مي نب
ــن شــوق  ــد. خــود اي ــروردگار پاســخ مناســب مى ياب ــرارى و شــوق، از ســوى پ ــن احســاس بى ق ــد و اي مى پيماي

هــم لطــف خــدا و جاذبــه ى حضــرت حــق متعــال اســت. ايــن شــگفتى بزرگــى اســت.
ــرادران  ــدان شــهيد، ب ــدر شــهيد، همســر و فرزن ــواده ى شــهيد، مــادر شــهيد، پ و بعــد خــون شــهيد اســت. خان
ــا  ــود، اينه ــه ب ــا رفت ــى از دني ــرگ معمول ــا م ــن جــوان ب ــر اي ــه اگ ــکان و دوســتان شــهيد - ك ــران و نزدي و خواه
گريبــان پــاره مى كردنــد و صبــر نمى كردنــد - در مقابــل خــون ايــن شــهيد، آن چنــان صبــر و متانــت و آرامــش 
ــم را  ــن بچه هاي ــت: م ــن گف ــه م ــادر دو شــهيد ب ــد. م ــر مى مان ــه انســان متحي ــد ك ــتقامتى نشــان مى دادن و اس
خــودم دفــن كــردم، در خــاك گذاشــتم و دســتم نلرزيــد! پــدر چنــد شــهيد گفــت: اگــر چنــد برابــر اينهــا مــن 
بچــه داشــتم، حاضــر بــودم آنهــا را در راه خــدا بدهــم! ايــن چــه عنصــرى اســت؟ ايــن چــه جوهــرى اســت؟ ايــن 
چــه بــرق درخشــنده اى اســت كــه خــدا در دل حادثــه ى شــهادت قــرار داده اســت كــه اين جــور دنيــاى تاريــک 
ــود. و  ــراه ب ــود، هم ــرد و زن خ ــان در دل م ــرق درخش ــن ب ــا اي ــران ب ــت اي ــال مل ــت س ــد؟ هش ــن مى كن را روش

خــدا دســتگيرى كــرد؛ خــدا كمــک كــرد.

 لزوم حق گذاری ایران و ایرانی نسبت به شهدا و ایثارگران
ــا  ــو، مانعه ــد جل ــران. رفتن ــد و ســنگر دوم، خانواده هــاى شــهيدان و ديگــر ايثارگ شــهدا پيشــرو و پيشــگام بودن
را از ســر راه برداشــتند و توانســتند يــک ملتــى را كــه چنــد قــرن او را بــه بى حالــى و تســليم در مقابــل زورگويــان 
ــزم و اراده ى مســتحکم و  ــا ع ــت بانشــاط، ســرافراز، پرافتخــار و ب ــن مل ــه اي ــد ب ــل كنن ــد، تبدي ــادت داده بودن ع
راســخ. ايــن كار را شــهداى مــا كردنــد؛ ايــن كار را رزمنــدگان مــا كردنــد؛ ايــن كار را جانبــازان مــا كردنــد؛ ايــن 
كار را اســتقامت آزادگان مــا در زندانهــاى دشــمن كــرد؛ ايــن كار را شــما خانواده هــاى شــهدا كرديــد. حــق شــما 
ــواده ى شــهدا، حق گــذارى  ــه خان ــد نســبت ب ــران باي ــخ اي ــى اســت و تاري ــد باق ــا اب ــى ت ــران و ايران ــر گــردن اي ب

ــد. كن
ــه  ــيرازى ك ــت؟ ش ــوخى اس ــن ش ــيراز! اي ــهر ش ــارس و ش ــتان ف ــهيد از اس ــد ش ــزار و پانص ــش از چهارده ه بي
ــارى و بى اعتنائــى بــه اصــول و ارزشــهاى  سياســتهاى اســتعمارى تصميــم گرفتــه بــود آن را بــه مظهــر بى بندوب
ــود  ــط وج ــِى منح ــاى حيوان ــز جلوه ه ــز ج ــچ چي ــد در آن هي ــل بودن ــه ماي ــيرازى ك ــد؛ ش ــل كن ــى تبدي دين
نداشــته باشــد و در آن از اصالتهــاى ديــن خبــرى نباشــد. بــراى ايــن سياســتگذارى كردنــد؛ اقــدام هــم كردنــد. 
ــزار و پانصــد شــهيد،  ــه دشــمن، چهارده ه ــى شــما ب ــارس و تودهن ــردم اســتان ف ــردم شــيراز و م ــا جــواب م ام
ــر  ــر شــما! رحمــت خــدا ب ــود. ســالم ب ــزار و پانصــد آزاده ب ــش از دو ه ــاز و بي ــزار جانب ــار ه ــش از ســى و چه بي
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ــما! ش
ــود  ــزاده وج ــِد امام ــارس، مرق ــدر ف ــه ق ــچ نقطــه اى از كشــور ب ــود؛ در هي ــوار ب ــزادگان بزرگ ــن امام ــيراز مأم ش
ــا  ــور خلف ــا از ج ــن، ي ــدان معصومي ــا و فرزن ــا امامزاده ه ــر كج ــه از ه ــت ك ــن اس ــرف اي ــن ح ــاى اي ــدارد. معن ن
مى گريختنــد و يــا بــه اميــِد كمــک مــردم حركــت مى كردنــد، متوجــه شــهر شــيراز يــا شــهرهاى ديگــر اســتان 
ــر آن  ــتغيب مظه ــت اللَّ دس ــوم آي ــوار مرح ــهيد بزرگ ــل ش ــخصيتى مث ــه ش ــى ك ــدند. آن معنويت ــارس مى ش ف
ــمه  ــالم( سرچش ــت )عليهم الّس ــل بي ــدنى اه ــام نش ــاِض تم ــز في ــن مرك ــواده و از اي ــن خان ــود، از اي ــت ب معنوي
گرفتــه اســت. ايــن عمــق انگيــزه ى دينــى را نشــان مى دهــد. ايــن نورانيــت، شــخصيتى مثــل شــهيد دســتغيب 
ــده را  ــوان و جوين ــه دل ج ــن هم ــه اي ــن منطق ــز، در اي ــهيد عزي ــرم آن ش ــس گ ــد و نَف ــازد و مى پروران مى س

ــد. ــگ رفتن ــاى جن ــه ميدانه ــاى اول ب ــان روزه ــه از هم ــى ك ــاى جوان ــد؛ دله ــت مى كن ــيداى معنوي ش

 علت حضور جوانان در جنگ 
مــن ديــروز در جمــع نظاميــان مســتقر در شــيراز گفتــم: اوِل انقــالب و اوائــل جنــگ تحميلــى، در دورانــى كــه 
ــه منطقــه ى  ــود، بنــده ب ــر چکمــه ى اشــغالگران ب ــود و اكثــر خرمشــهر زي ــار ب جبهه هــا از همــه طــرف محنت ب
ــه  ــى ب ــا ســالحهاى ابتدائ ــِى پرشــور، ب ــادان و ايــن بخــِش خرمشــهر رفتــم؛ يــک عــده جــواِن بااخــالص نوران آب
ــر دوران  ــيراز. در سرتاس ــد: از ش ــد؟ گفتن ــا آمده اي ــم: از كج ــد؛ گفت ــه بجنگن ــراى اين ك ــد ب ــده بودن ــا آم آن ج
ــاى  ــه در يگانه ــدى و چ ــکر المه ــه در لش ــر، چ ــکر فج ــه در لش ــارس - چ ــتان ف ــاى اس ــى بچه ه ــگ تحميل جن
ــند -  ــتان فارس ــهرهاى اس ــل ش ــا اه ــيرازى ي ــا ش ــان آنه ــيارى از كاركن ــتقرند و بس ــيراز مس ــه در ش ــى ك ارتش
ــاع از  ــاع از اســالم، دف ــن همــه جــوان را در راه دف ــه اي ــى ك ــس گرم ــن نَف ــود. اي ــان ب ــذار و نماي وجودشــان اثرگ
ــا - يعنــى انقــالب اســالمى - اين جــور  ــخ م ــه ى تاري ــن حادث ــاع از بزرگتري ــاع از كشــور و دف ــى، دف اســتقالل مل
ــران، و  ــتغيب و ديگ ــهيد دس ــةاللَّ ش ــوم آي ــد مرح ــى مانن ــردان بزرگ ــرم م ــس گ ــود، نَف ــانده ب ــدان كش ــه مي ب
پشــت ســر همــه و قويتــر از همــه نَفــس گــرم امــام بــود. ايــن يکــى از آن شــگفتيهاى بســيار برجســته ى انقــالب 

ــت! ماس

 برجسته تر شدن حادثه عاشورا و دفاع مقدس 
عزيــزان مــن! امــروز ســالها از آن دوران مى گــذرد. خيلــى از شــما جوانهــا دوران دفــاع مقــدس را نديديــد و درك 
نکرديــد؛ بعضــى هــم خاطــره ى مبهمــى از آن داريــد. گــذر زمــان، حــوادث را لحظــه بــه لحظــه از انســان دورتــر 
ــنگى در  ــک س ــن ي ــه از انداخت ــى ك ــوج ضعيف ــک م ــل ي ــوند، مث ــوش مى ش ــوادث فرام ــى از ح ــد. بعض مى كن
ــر  ــه لحظــه ضعيف ت ــذرد، لحظــه ب ــر چــه مى گ ــا ه ــد - موجــى هســت، ام ــه وجــود مى آي ــى ب ــک اســتخر آب ي
ــه ى  ــوادث نقط ــى از ح ــن بعض ــت - لک ــوج نيس ــرى از آن م ــر خب ــه ديگ ــذرد ك ــه اى نمى گ ــود و دقيق مى ش
ــه ى آن،  ــک نمون ــد. ي ــته تر مى كن ــه برجس ــد، بلک ــگ نمى كن ــف و كمرن ــا را ضعي ــان آنه ــذر زم ــند و گ عکس
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ــت. ــه ى عاشوراس حادث
در روز عاشـورا كسـى نفهميد چـه اتفـاق افتاد. عظمـت آن حادثـه، عظمت جهـاد جگرگوشـه ى پيغمبر و يـاران و 
نزديکانـش و همچنين عظمـت فاجعه ى كشـته شـدن فرزنـدان و نورديدگان پيغمبر بر كسـى روشـن نبـود. اكثر 
كسـانى كه آن جـا بودنـد هـم نفهميدنـد. آنهايـى كـه در جبهه ى دشـمن بودنـد، آن قـدر مسـت و آن قـدر غافل و 
آن قـدر از خـود بيگانـه بودنـد كـه نفهميدند چـه اتفاقـى افتـاد! مسـتان عالَـم، مسـتان غـرور و شـهوت و غضب و 
مسـتان حيوانيت، نمى فهمنـد در عالم انسـانيت چـه دارد اتفـاق مى افتد؛ بلـه، زينـب )س( خوب فهميد، سـکينه 
خـوب فهميـد، آن زنهـا و دخترهـاى مظلوم خـوب فهميدنـد چـه اتفاقى افتـاد؛ ايـن مـال روز عاشوراسـت. اما هر 
روزى كـه از روز عاشـورا جلوتـر رفتيـم - روز دوازدهم در كوفـه، چند هفته بعـد در شـام، چند هفته بعـد در مدينه 
و اندكـى بعـد در همه ى دنياى اسـالم - ايـن حادثه به سـرعت بـرق، عظمـت و اهميت خـودش را نشـان داد. هنوز 
دو سـال از اين حادثه نگذشـته بود كـه آن طغيانگِر فرعونى كـه عامل ايـن حادثه بـود، از روى زمين برافتـاد و نابود 
شـد و چند سـالى بيش نگذشـته بود كـه آن خانـواده نابود شـدند. خانـواده ى ديگـرى از بنى اميـه سـر كار آمدند؛ 
چند ده سـالى نگذشـت كه آن خانـواده هـم مضمحل و نابـود شـدند. دنياى اسـالم روز بـه روز به مکتـب اهل بيت 
نزديکتر، دل بسـته تر و مشـتاقتر شـد و ايـن حادثه توانسـت پايه هاى عقيـده ى اسـالمى و مکتب اسـالم را در طول 
تاريخ اسـتوار كند. اگـر حادثه ى كربـال نبود، مـا امـروز از مبانـى و اصول اسـالم هم چنـدان خبرى نمى داشـتيم و 
شـايد فقط نامى از اسـالم به گـوش ما مى خـورد. اين خـون مقـدس و اين حادثـه ى بزرگ، نـه فقط كوچک نشـد، 
كمرنگ نشـد، ضعيف نشـد، بلکه روزبه روز قويتـر و برجسـته تر و اثرگذارتر شـد؛ اين يک نمونه ى برجسـته اسـت.

 ترس دشمنان از انقالب اسالمی و شهدا
ــود؛ خيليهــا  ــه اى زلزله گــون ب انقــالب شــما و شــهادت شــهيدان شــما هــم از هميــن قبيــل اســت. در اول حادث
ــروز در  ــا اين جــور نشــد؛ عکــس شــد. ام ــه اســت، مى گــذرد و فرامــوش مى شــود! ام ــک زلزل ــد: ي ــل كردن تحلي
ــه  ــن ن ــد؛ اي ــدا مى كن ــه روز رســوخ بيشــترى پي ــم انقــالب اســالمى روز ب ــاى مســلمان، مفاهي اعمــاق دل ملته
ــالب  ــران و انق ــت اي ــه دشــمن تريِن دشمنانشــان، مل ــاى كســانى اســت ك ــه محصــول تحليله ــن، بلک حــرف م
ــت  ــه مل ــد و علي ــد مى كنن ــد تهدي ــه مى بيني ــد. اينى ك ــا شــهادت مى دهن ــد؛ آنه ــا مى گوين اســالمى اســت! آنه
ــه خاطــر هميــن تحليــل اســت؛ مى ترســند! مى بيننــد ايــن حادثــه خامــوش نشــد؛  ــده مى كشــند، ب ايــران عرب
ــذا  ــود؛ ل ــتر مى ش ــق آن بيش ــترده تر و عم ــته تر و گس ــب برجس ــد و مرت ــگ نش ــوج كمرن ــن م ــد اي مى بينن

مى ترســند.
ــا آدم  ــد ت ــود كــه چن ــن ب ــت هــم اي ــن كشــور انقــالب تمــام شــده؛ عل ــوى اي ــد ت ــال كردن ــا خي ــک روزى آنه ي
غافــل و نــادان يــا گفتنــد: انقــالب تمــام شــد، يــا گفتنــد: اســم شــهدا را ديگــر نياوريــد، يــا گفتنــد: امــام را بايــد 
ــراى سياســتهاى  ــى كــه از ايــن حرفهــا مى خواســتند ب ــه مــوزه ى تاريــخ ســپرد و از ايــن حرفهــا! آن بى عقلهائ ب
ــگاه  ــان ن ــه انس ــروز ك ــد. ام ــام ش ــالب تم ــد انق ــال كردن ــد؛ خي ــاور كردن ــد، ب ــت كنن ــل درس ــان تحلي خودش
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مى كنــد، آثــار يــأس از آن تحليــل را در ســخنان و در تحليلهاشــان مى بينــد. از ملــت ايــران، از عظمــت ايــران، از 
ــد. ــه مى كنن ــاس واهم ــران، احس ــاى اي ــتعداد جوانه ــران و از اس ــتقالل اي اس

 علت تهدیدآمیز بودن پیشرفت علمی یك ملت
چـرا پيشـرفت علمـى يـک ملـت و يـک كشـور، از نظـر يـک جماعتـى در دنيـا تهديدآميـز اسـت؟ چـرا؟! چـون 
انحصارطلبنـد؛ چـون سـلطه طلبند؛ چـون ايـران را طعمه فـرض كرده انـد. خواسـتند ايـن كشـور را با ذخائـر و با 
موقعيـت جغرافيائـى ممتاز و برجسـته اش، يـک جا ببلعنـد. بيدارى ملـت ايران، بيـدارى جـوان ايرانى و اسـتعداد 
و درخشـندگى پيشـرفت علمـى جـوان ايرانـى، نمى گـذارد. لذا پيشـرفت فّنـاورى شـما، انرژى هسـته اى شـما و 
پيشـرفتهاى علمـى ديگـِر شـما، آنهـا را عصبانـى مى كنـد. بلـه، اگر ملـت ايـران بى خيـال و جـوان ايرانـى بى فکر 
باشـد - دنبال علـم و دنبـال كار و دنبـال توليـد و دنبال نـوآورى نـرود و همين طـور به عيـش و عشـرت بگذراند - 
آنها خوشـحال مى شـوند. آنهـا ايـن را مى خواهنـد؛ آنهـا نمى خواهند شـهر شـيراز، يـک مركزى باشـد كـه در آن 
پيشـرفت علمى هسـت - كه من گفتم شـيراِز شـما، از لحاظ پيشـرفت صنعتـى در خط مقدم شـهرها و اسـتانهاى 
كشـور قـرار دارد و در بعضى از رشـته هاى علمـى، جوانهـا و مـردان و زنان شـما در دنيـا آوازه پيـدا كرده انـد - آنها 
ايـن را نمى خواهنـد. آنهـا نمى خواهنـد كـه دانشـگاه ما، حـوزه ى علميـه ى مـا، آزمايشـگاه مـا و محيط توليـد ما، 
پر رونـق باشـد. آنها دلشـان مى خواهـد اختالط دختـر و پسـر و آميزشـهاى شـهوانى و غفلـت و عشـرت و اينها، بر 
زندگـى مردم غلبـه پيدا كنـد؛ آنهـا ايـن را مى خواهند. شـما عکس ايـن را عمـل كرديد؛ علـت عصبانيـت امريکا و 

صهيونيسـتها و ايـن همـه تبليغات اين اسـت.
بعضيهـا مى گويند آقـا! چرا دشـمنِى امريـکا را تحريـک مى كنيد؟ خـب، اگـر بخواهيم دشـمنِى امريـکا را تحريک 
نکنيم، بايـد بگيريم بخوابيـم، از كار و تالش دسـت برداريم و افتخـارات خودمـان را فراموش كنيـم! آن وقت امريکا 
از مـا ممنـون خواهد شـد؛ امريـکا ايـن اسـت. آيا ملـت ايـران به ايـن راضـى اسـت؟! آنها بـه خاطـر اين كـه فالن 
مسـئول در كشـور فالن حـرف را زده اسـت يا سياسـت مـا فالن جـور حركـت كرده اسـت، با ما دشـمن نيسـتند؛ 
نـه، آنها به خاطـر بيـدارى ملت ايـران با مـا دشـمنند. هر جـا كانون بيـدارى اسـت، آمـاج مهمترى بـراى حمله ى 
دشـمنان اين ملت اسـت. شـما نگاه كنيـد، ببينيد هـر جائى كـه بيـدارى از آن جـا مى تـراود و هشـيارى و انگيزه و 
آمادگـِى جوانـان ملـت از آن جا بيشـتر بُـروز و درخشـش پيـدا مى كند، بـا آن جا بيشـتر دشـمنند. بـا خانواده هاى 

شهدا دشـمنند.

 افتخارکردن به شهدا و جانبازان 
ــن  ــر اي ــارى ب ــاس افتخ ــه احس ــزه اى و چ ــه انگي ــد چ ــد؛ ببيني ــيراز اينگونه ان ــهداى ش ــواده ى ش ــدللَّ خان الحم
فضــا و بــر ايــن محيــط ســايه افکنــده! درســتش هميــن اســت؛ افتخــار كنيــد. حقيقتــاً افتخــار دارد كــه انســان 
ــت؛  ــرده اس ــنود ك ــن كار خش ــا اي ــال را ب ــداى متع ــه خ ــد ك ــد و بدان ــدا بده ــش را در راه خ ــزش را و جوان عزي

ها 
د آن

ن يا
شت

يدا
رام

ى گ
عنا

ه م
دا ب

شه
اه 

ن ر
داد

مه  
ادا



گ ایثار و شهادت"
ضوع "فرهن

شتر درباره مو
مطالعه بی

70

فرهنگ ایثار
 و شهادت

ــود  ــد كــه ايــن عزيــزى كــه در راه خــدا داد، يــک ســنگرى ب ــاى خــدا حســاب كنــد. بدان »صبــرا و احتســابا«، پ
كــه در مقابــل هجــوم دشــمنان بــه عــّزت و بــه اســتقالل ايــن ملــت، برافراشــته شــد. هــر كــدام از شــهداى شــما 
يــک ســنگرند؛ ايــن افتخــار دارد؛ جانبــازان هــم همين جورنــد. جانبــازان هــم شــهداى زنده انــد؛ شــما جانبــازان 
عزيــز هــم مثــل شــهدا هســتيد؛ شــهيد هــم هميــن ضربــه اى را كــه جانبــاز تحمــل كــرده اســت، او هــم تحمــل 
ــادر شــهيد،  ــدر و م ــواده ى شــهدا، پ ــدن. خان ــاًل مان ــن فع ــود، سرنوشــت اي ــرواز و رفتــن ب كــرده؛ سرنوشــت او پ
ــران و همســران  ــدران و خواه ــهيد، پ ــاوندان ش ــران و خويش ــرادران و خواه ــهيد، ب ــدان ش ــهيد، فرزن همســر ش

ــد. ــد افتخــار كنن ــازان باي جانب

 لزوم احترام گذاری به همسران جانبازان
ــه همســران جانبــازان اســت. بعضــى از ايــن  ــى كــه مــن هميشــه احســاس مى كنــم، احتــرام ب يکــى از چيزهائ
ــوان  ــان ج ــن! بعضى ش ــد؛ آفري ــد و پذيرفتن ــول كردن ــش قب ــن جانبازي ــا همي ــاز را ب ــن جانب ــز، اي ــوان عزي بان
رعنائــى را كــه بــا او ازدواج كردنــد، ناگهــان ديدنــد بــه يــک ازپاافتــاده و بــه يــک جانبــاز تبديــل شــد؛ پذيرفتنــد 
و اســتقبال كردنــد؛ آفريــن! همســران جانبــازان خيلــى باارزشــند. همســران شــهدا - كــه جوانــان عزيــز را تربيت 
كردنــد - خيلــى باارزشــند. مــن در شــرح حــال شــهداى شــيراز، ديــدم كــه تعــدادى از فرزنــدان شــهداى شــيراز 
ــه  ــور ب ــه ج ــن چ ــد. اي ــت آورده ان ــه دس ــاال ب ــِى ب ــاى تحقيق ــاال و رتبه ه ــِى ب ــاى علم ــارس، رتبه ه ــتان ف و اس
ــاد او  ؛ جه ــى اللَّ ــده ى ف ــيرزن و آن مجاه ــهيد، آن ش ــر ش ــادر، آن همس ــدت آن م ــا مجاه ــد؟! ب ــت مى آي دس
ــروى شــوهر را حفــظ كــردن؛ شــخصيت  ــى آب ــن؛ يعن ــى اي ــن اســت: »حســن الّتبعــل«؛ حســن الّتبعــل يعن اي
شــوهر را حفــظ كــردن؛ ايــن حســن الّتبعــل اســت؛ يــک نمونــه اش هميــن اســت كــه شــوهر رفــت در راه خــدا؛ 
ــد كــه  ــزرگ كنن ــان ب ــا تربيــت خودشــان آن چن ــت خودشــان و ب ــش را در آغــوش رعاي ــش و جوجه هاي بچه هاي

اينهــا احســاس افتخــار كننــد و راه شــهيد را ادامــه بدهنــد.
 معنای گرامیداشت شهدا

ــا  ــراى م ــد - كــه عزيزتريننــد - اگــر ب ــزان! اگــر شــهيدان عزيزن ــن اســت: عزي ــه شــما اي ــن عرضــم ب مــن آخري
ــم  ــه بدهي ــان را ادام ــا راهش ــه م ــت ك ــن اس ــاى اي ــه معن ــا ب ــت آنه ــد - گراميداش ــه گرامى ترينن ــد - ك گرامين
ــهاى  ــالمى و ارزش ــورى اس ــداف جمه ــتى اه ــى بايس ــا يعن ــردن راه آنه ــال ك ــم. دنب ــال كني ــان را دنب و اهدافش
ــار  ــه اوج افتخ ــت را ب ــن مل ــد اي ــه مى توان ــان ك ــاخصهاى نماي ــن ش ــتحکم و اي ــاى مس ــن پايه ه ــالمى - اي اس
دنيــوى و اخــروى برســاند - در نظــر داشــته باشــيم و دنبــال كنيــم. زن و مــرد در ايــن جهــت يکســانند؛ پســران 
و دختــران شــهيد، بــرادران و خواهــران شــهيد و آنهائــى كــه نســبتى بــا شــهيد دارنــد در ايــن جهــت يکســانند. 
ــال شماســت؛  ــان بيشــتر و مســئوليت تان ســنگين تر اســت. كشــور م ــد، افتخارت ــه شــهيد نزديکتري هــر چــه ب
كشــور مــال جوانهاســت؛ آينــده مــال شماســت. آنهائــى كــه رفتنــد، رفتنــد و راههــا را گشــودند؛ مــن و شــما كــه 
مانديــم بايــد از ايــن راههــاى گشــوده حركــت كنيــم و پيــش برويــم. وااّل اگــر آنهــا راه را بــاز كننــد و ما بنشــينيم 
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ــِى در  ــت. نمک شناس ــى اس ــى و نمک نشناس ــن قدرنشناس ــم، اي ــا كني ــم و تماش ــت بگذاري ــت روى دس و دس
ــن  ــم. اي ــش بروي ــم و پي ــن راه حركــت كني ــا از اي ــد، م ــاز كردن ــا راه را ب ــى آنه ــه وقت ــن اســت ك ــال شــهدا اي قب
ــن  ــه اي ــد و مســئولين كشــور بحمــداللَّ ب ــه را انجــام مى ده ــن وظيف ــران اي ــت اي ــه ى ماســت و مل ــروز وظيف ام
ــن پرچمهــا و  ــراى آنهــا اصلى تري ــى و اصــول اســالمى ب ــد و شــعارهاى اســالمى و مبان وظيفــه متعهــد و پايبندن
شعارهاســت. ان شــاءاللَّ ايــن ملــت بــا ايــن عــزم، بــا ايــن روحيــه، بــا ايــن جــوان و بــا ايــن مشــعلهاى درخشــانى 
ــن  ــن و دورتري ــه بلندتري ــت ب ــد توانس ــرده، خواه ــن ك ــا را روش ــده و فض ــهيدان برافروخته ش ــون ش ــه از خ ك

ــد. ــودش برس ــاى خ آرزوه
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سه نکته  برجسته  در شهدا *

 مهمترین و باعظمت ترین دیدارها
ــواده ى  ــا خان ــدار ب ــن ديدارهــا، دي ــن و باعظمت تري ــف، يکــى از مهمتري ــه شــهرهاى مختل ــراى مــن در ســفر ب ب
معظــم شــهيدان و ايثارگــران و جانبــازان اســت. علــت ايــن اســت كــه در مســئله ى ايثــار، عظمتــى نهفتــه اســت 
كــه هيــچ جامعــه اى بــدون دارا بــودن يــک چنيــن نقطــه ى مهــم و تعيين كننــده اى نخواهــد توانســت بــه عــزت 
ــوالً  ــازان معم ــران و جانب ــدت ايثارگ ــهيدان و مجاه ــهادت ش ــه ى ش ــا در قضي ــد. م ــدا كن ــت پي ــت دس و عظم
ــار در جامعــه كــه  ــى كــه خــود عمــل و حركــت ايث ــب محــدودى را مى بينيــم و مشــاهده ميکنيــم؛ در حال جوان
ــا جانبــازى ميشــود، معانــى متعــددى دارد؛ جهــات مختلفــى دارد كــه هــر كــدام از اينهــا  ــه شــهادت ي منجــر ب
ــن  ــت. ممک ــاز لحظه هاس ــه ني ــخگوئى ب ــى و پاس ــات، فرصت شناس ــن جه ــى از اي ــت. يک ــى اس ــور بررس درخ
اســت احســاس مســئوليت در كســانى باشــد، امــا در لحظــه ى نيــاز، ايــن مســئوليت را نــه تشــخيص بدهنــد و نــه 
ــد  ــاق مى افت ــاز اتف ــه درســت در لحظــه ى ني ــى ك ــا آن حركــت و اقدام ــاوت دارد ب ــى تف ــن خيل ــد؛ اي عمــل كنن
و انجــام ميگيــرد. جوانــان شــجاع و باغيــرت و مؤمــن و فــداكارى كــه نيــاز كشــور را احســاس كردنــد و بــه ســراغ 
ــاز را در زمــان خــود  ــد كــه ني ــاز برجســته را دارن ــن امتي ــه اســتقبال خطــر شــتافتند، اينهــا اي خطــر رفتنــد و ب

ــراى مــا درس اســت. ــه آن پاســخ گفتنــد. ايــن يــک بعــد بســيار مهمــى اســت، ايــن ب ــد و ب فهميدن

 خصوصیات برجسته ي شهدا
ــد  ــالب احســاس كردن ــروزى انق ــد از پي ــاه بع ــک م ــاى كرمانشــاهى ي ــه جوانه ــردم ك ــاره ك ــروز اش ــن دي م

*. بيانات در جمع خانواده هاى شهدا و ايثارگران كرمانشاه 1390/07/21



گ ایثار و شهادت"
ضوع "فرهن

شتر درباره مو
مطالعه بی

74

فرهنگ ایثار
 و شهادت

ــا جمــع رفقــاى  ــد. شــهيد ســيد محمدســعيد جعفــرى - شــهيد پيشــرو و پيشــتاز - ب ــاز هســت كــه برون ني
خــودش رفتنــد از پــادگان لشــکر ســنندج دفــاع كردنــد؛ فهميدنــد كــه معنــاى ايــن دفــاع چيســت؛ تســلط 
ــگام  ــدن، بهن ــت فهمي ــدن، بوق ــن زود فهمي ــت. اي ــش چيس ــى، معناي ــادگان نظام ــک پ ــر ي ــالب ب ــد انق ض

ــد. ــول بمان ــد مغف ــه نباي ــاز دادن، آن نقطــه ى برجســته اى اســت ك ــه ني ــردن و پاســخ ب عمــل ك
ــر  ــام شــهرها را ذك ــرادران ن ــد. دوســتان و ب ــات را دارن ــن خصوصي ــا در سرتاســر كشــور اي ــز م  شــهداى عزي
ــد،  ــور آمدن ــر كش ــه از سرتاس ــد. البت ــان كردن ــتان بي ــن اس ــت در اي ــق مقاوم ــى از مناط ــد، خاطره هائ كردن
ــد؛  ــر آمدن ــه از مناطــق ديگ ــد ك ــه خــاك و خــون غلتيدن ــن ســرزمين ب ــدارى در اي شــهداى برجســته و نام
ليکــن نقــش مــردم ايــن اســتان، نقــش جوانــان باايمــان، نقــش آن احســاس عظيــم و عزيــز و كميابــى كــه در 
ــه  ــده گرفت ــا - نبايســتى ندي ــا، فرصت شناســى آنه ــا، موقع شناســى آنه ــود - هوشــمندى آنه ــا ب ــن جوانه اي

ــم. ــه آن احتيــاج داري شــود؛ و ايــن همــان چيــزى اســت كــه مــا هميشــه ب
 غالبــاً كشــورها و جوامــع از ندانســتن موقعيــت و نشــناختن فرصــت، ضربــه ميخورنــد. وقتــى دشــمنى كمين 
ــم،  ــدا كردي ــر چنانچــه اطــالع پي ــا اگ ــه اســت، نميشناســيم؛ ي ــن گرفت ــه او كمي ــم ك ــا نميداني ــرد و م ميگي

ــم. ــه ميخوري ــم؛ آن وقــت ضرب ــه نميدهي ــگام ارائ عــالج را زود و بهن

 ضرورت توجه به شناخت دشمن و موقعیت او
ــا  ــده را م ــن رزمن ــر اي ــد اگ ــا ميگفتن ــد خانواده ه ــد. گفتن ــا گفتن ــز اينج ــرادر عزي ــن ب ــى را اي ــه ى خوب جمل
ــه ى مهمــى  ــى نکت ــن خيل ــم. اي ــد بجنگي ــد، باي ــه مى آي ــردا دشــمن دم در خان ــرون نفرســتيم، ف ــه بي از خان
ــه در داخــل  ــى ك ــر جماعت ــود: ه ــالم( فرم ــن )عليه الّس ــه اميرالمؤمني ــه اى اســت ك ــان نکت ــن هم اســت؛ اي
ــد،  ــمن دارد مى آي ــه دش ــن ك ــد از اي ــت كنن ــد، غفل ــرار بگيرن ــمن ق ــم دش ــورد تهاج ــان م ــه ى خودش خان
ــناخت؛  ــد ش ــد، از دور باي ــد دي ــمن را از دور باي ــد. دش ــد ش ــوب خواهن ــورد، مغل ــد خ ــت خواهن ــا شکس اينه
ــر  ــد. در تهــران هــى گفتــه ميشــد و خب ــد، نديدن ــد ميديدن ــود كــه آن روز آن كســانى كــه باي ــن غفلتــى ب اي
ــغول  ــمن مش ــق - دش ــن مناط ــتر در اي ــالم - بيش ــه ى اي ــاه، در منطق ــه ى كرمانش ــه در منطق ــيد ك ميرس
ــد؛  ــکار ميکردن ــد، ان ــئول كار بودن ــه مس ــيونى ك ــد، سياس ــه ميش ــه گفت ــا ك ــت. آنج ــى اس ــش نظام آراي
ــگ  ــد. در روز 31 شــهريور 59 جن ــاران كردن ــران را بمب ــى ته ــا وقت ــرى نيســت. ت ــن خب ــه، چني ــد ن ميگفتن
ــئوالنى  ــر مس ــود. اگ ــده ب ــروع ش ــش ش ــگ از پي ــد - جن ــاران ش ــران بمب ــد - آن روز ته ــاز نش ــع آغ در واق
ــد  ــد لياقــت اداره ى كشــور را ندارن ــد - همــان كســانى كــه بعــد هــم نشــان دادن كــه آن روز در رأس كار بودن
ــه  ــد، ن ــور ميش ــهر آنج ــه خرمش ــد، ن ــاال ميبردن ــود را ب ــى خ ــد و آمادگ ــخيص ميدادن ــد، تش - ميفهميدن

ــرزى. ــر م ــق ديگ ــى از مناط ــه برخ ــد، ن ــور ميش ــيرين آنج قصرش
ــه ى  ــن در بره ــه م ــه ى خوزســتان، آنطــورى ك ــه و منطق ــن منطق ــر اي ــه ب ــه موجــب شــد ك ــت اولي  آن غفل
كوتاهــى از نزديــک مشــاهده كــردم، آنچنــان فضــاى غم آلــودى حاكــم شــود كــه بعضــى از مناظــر آن را كــه 
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مــن از نزديــک ديــدم، نميتوانــم فرامــوش كنــم. كار وقتــى دســت مــردم باشــد، وقتــى اســتعدادهاى مردمــى 
ــود  و حضــور مردمــى ميــدان پيــدا كنــد كــه وارد عرصــه شــود، ايــن غفلتهــا پيــش نمى آيــد. ايــن چيــزى ب
كــه آن روز اجــازه نميدادنــد. در هميــن مناطــق، اينجــا و آنجــا، گروه هــاى مردمــى گــرد هــم مى آمدنــد، بــه 
زحمــت زيــاد قبضه هــاى ســالحى را بــراى خودشــان فراهــم ميکردنــد، مشــغول دفــاع ميشــدند؛ آنهــا آنجــا 
ــا اســلحه جمــع  ــى در فالن ج ــه چــرا فالن ــد ك ــه و شــکايت ميکردن ــد، در جلســات رســمى گل ناراضــى بودن
كــرده اســت! عــده اى جــوان داشــتند دفــاع ميکردنــد؛ بنابرايــن نميتوانســتند تحمــل كننــد. ايــن بــراى مــا 

ــت. درس اس

 ایمان مردم حصار پشتیبان در دفاع از هویت ملت 
 مــن ديــروز عــرض كــردم؛ نظامــى مثــل نظــام جمهــورى اســالمى، بــا ايــن آرمانهــا، بــا ايــن هدفهــا، بــا ايــن 
داعيــه ى بزرگــى كــه دارد - دشــمن ظلــم اســت، دشــمن اســتکبار اســت، دشــمن زياده خواهــِى متکبرانــه ى 
قدرتهــاى بين المللــى اســت - بــا چالشــهائى مواجــه ميشــود؛ بــه رنگهــاى مختلــف، بــه شــکلهاى گوناگــون؛ 
ــار  ــت. آن حص ــردم اس ــاى م ــه ايمانه ــى ب ــز متک ــه چي ــش از هم ــى، بي ــن آمادگ ــد. اي ــاده باش ــد آم ــذا باي ل
ــد  ــت از كي ــک مل ــت و نجــات ي ــک مل ــت و عــزت ي ــک مل ــت ي ــاع از هوي پشــتيبان، آن پاســدار اعظــم در دف
ــر  ــى، در ه ــر بخش ــم در ه ــروز ه ــم. ام ــه كردي ــگ تجرب ــا در جن ــن را م ــت؛ اي ــردم اس ــى م ــمنان، آگاه دش
ــه مــردم نقــش بدهنــد، هميــن اتفــاق خواهــد  مجموعــه اى از كار كــه مســئوالن آگاهانــه متوجــه باشــند و ب

ــاد. افت

  صبر و بصیرت ابزار صعود ملت به قله های موفقیت
جمهــورِى اســالمى اســت، مردم ســاالرى اســت؛ مردم ســاالرى اســالمى. مردم ســاالرى بايــد معنائــى 
ــا در  ــاى آنه ــازان، آزادگان و خانواده ه ــهدا، جانب ــت. ش ــارف نيس ــى دارد، تع ــاى واقع ــد؛ معن ــته باش داش
ــى  ــد، خيل ــر عظيمــى كــه خانواده هــاى شــهيدان نشــان دادن ــن صب ــد. اي ــن آزمايــش را دادن ــن راه، بهتري اي
ــان  ــى نش ــد، بى بصيرت ــان ميدادن ــى نش ــد، بى معرفت ــان ميدادن ــرى نش ــا بى صب ــر خانواده ه ارزش دارد. اگ
ــا  ــد. خانواده ه ــى نميمان ــرى باق ــداكارى و ايثارگ ــا مشــتاق ف ــد، فضــاى مجاهــدت ســرد ميشــد؛ دله ميدادن
ــاب شــهادت بســته  ــا ب ــاع مقــدس گذشــته اســت، ام ــد. ســالهاى متمــادى از آن دوران دف ــر نشــان دادن صب
ــه مناســبتهاى گوناگــون  ــى ميشــوند كــه ب ــى داغــدار عزيزان ــم خانواده هائ ــاز هــم مشــاهده ميکني نشــده؛ ب
وادى شــهادت بــر روى آنهــا در بــاز ميکنــد، آنهــا پــر ميگشــايند و ميرونــد. اگــر ايــن بصيــرت و ايــن صبــر در 

ــد. ــد نوردي ــا را درخواه ــت قله ه ــن مل ــد اي ــدون تردي ــد، ب ــى باش ملت
 مــا در تشــخيص هدفهامــان و تعييــن راِه بــه ايــن هدفهــا، هرگــز دچــار ترديــد نشــديم؛ در راِه خودمــان شــک 
ــد نگذاشــت. و در  ــور امي ــى از ن ــا را خال ــاى م ــال هيچــگاه دله ــم. خــداى متع ــم؛ خــدا را شــکر ميکني نکردي
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ــود. واقعيــت ديديــم كــه ايــن اميدهــا، اميدهــاى واهــى نبــود؛ اميدهــاى درســتى ب
ــه  ــز اميدبخشــى در صحن ــد، بظاهــر هيــچ چي ــگاه ميکردن ــه ن ــه صحن ــود كــه وقتــى كســانى ب  يــک روزى ب
ــد  ــد، نوي ــد ميدادن ــا امي ــه م ــوار - ب ــام بزرگ ــه، ام ــر - در رأس هم ــان بصي ــا مردم ــد؛ ام ــم نمى آم ــه چش ب
ــد  ــم، بع ــول ميکردي ــداً قب ــم. تعب ــل نبودي ــه تحلي ــادر ب ــا ق ــم، ام ــداً گــوش ميکردي ــا تعب ــد. گاهــى م ميدادن
ميديديــم هميــن جــور شــد؛ بعــد ميديديــم هميــن اميــد الهــى، هميــن نويــد آســمانى تحقــق پيــدا كــرد. و 
امــروز وقتــى بــه تجربــه ى ســى و دو ســاله ى انقــالب نــگاه ميکنيــم، پى درپــى موفقيتهــاى نظــام جمهــورى 

اســالمى را مى بينيــم.

 روحیه ی ایثارگری، نجاتبخش یك کشور و ملت
ــز و ايثارگــران، آن چيــزى كــه در درجــه ى  ــازان عزي ــا خانواده هــاى معظــم شــهيدان و جانب  در ديدارهــاى ب
ــه  ــى ب ــکر و قدردان ــب تش ــم مرات ــرام و تقدي ــل و احت ــد از تجلي ــت، بع ــر اس ــن حقي ــام اي ــورد اهتم اول م
ــرى  ــه ى ايثارگ ــه روحي ــد ك ــه كنن ــا توج ــز م ــت عزي ــه ى مل ــه مجموع ــت ك ــن اس ــز، اي ــاى عزي خانواده ه
نجاتبخــش يــک كشــور اســت، نجاتبخــش يــک ملــت اســت. روحيــه ى گذشــت، روحيــه ى فــداكارى، وقــت 

ــت. ــش اس ــام دادن، نجاتبخ ــع انج ــت و بموق ــناختن، كار را بوق ــه را ش ــام وظيف انج
ــار پيشــرفت و موفقيــت را در كشــورمان مشــاهده ميکنيــم؛ مى بينيــم كــه داريــم   خوشــبختانه امــروز مــا آث
ــر  ــدن و پيچيده ت ــر ش ــمت ظريف ت ــه س ــا ب ــت. كاره ــت، كار الزم اس ــالش الزم اس ــه ت ــم؛ البت ــش ميروي پي
بــودن پيــش ميــرود. هوشــمندى امــروز مــردم مــا هــم بمراتــب از ســالهاى گذشــته بيشــتر اســت. بحمــداللَّ 
ــز  ــن اســتان عزي ــاد اســت؛ در اي ــا زي ــه ى م ــا در جامع ــه آرمانه ــد ب ــد و متعه ــد، معتق ــن، پايبن ــان مؤم مردم
ــم، آنچــه كــه شــنيديم، مردانگــى و فتــّوت و دالورى  هــم هميــن جــور. در ايــن اســتان، مــا آنچــه كــه ديدي
و جوانمــردى و - همــان طــور كــه ديــروز عــرض كرديــم - خصــال نيــِک پهلوانــى در مــرد و زن بــوده اســت.

 نمونه های شجاعت مردم در استان کرمانشاه
ــن و شــجاع.  ــوى مؤم ــک بان ــک زن، ي ــت؛ ي ــرب از دشــمن اســير گرف ــه خانمــى در گيالنغ ــد ك  اشــاره كردن
آنچنــان نمودارهــاى شــجاعت در ايــن اســتان زيــاد اســت كــه انســان نميتوانــد بشــمرد. از اّولــى كــه اينجــا 
تشــکيل شــد، نيروهــاى مردمــى و ســپاهى در كنــار نيروهــاى مبــارز ارتــش فــداكارى كردند. افســران شــجاع 
ــتيبانى  ــات و پش ــران از امکان ــيرودى و ديگ ــهيد ش ــه ش ــروزى ك ــده هواني ــد؛ فرمان ــا بودن ــى در اينج و اليق
ــهاى  ــه در بخش ــکر 81، و چ ــه در لش ــد؛ چ ــام ميدادن ــب را انج ــاى عجي ــن پروازه ــد و اي ــتفاده ميکردن او اس
ــد،  ــوذر كــه ايشــان ذكــر كردن ــادگان اب گوناگــون؛ كــه بعضــى از افســران شــجاع و مؤمــن را مــا در هميــن پ
ــا اخــالص و فــداكارى كار ميکردنــد كــه فضــاى ايــن منطقــه را پــر كــرده  از نزديــک ديديــم. آنهــا آنچنــان ب
بودنــد از هميــن نشــانه هاى اخــالص و فــداكارى و پهلوانــى و گذشــت و ايثــار؛ و ايــن جــزو افتخــارات اســتان 
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ــد. افتخــارات  ــرار گرفتي ــدس ق ــاع مق ــد. شــما در پيشــانى دف ــد مان ــراى شــما خواه ــن ب شماســت، و اي
دفــاع مقــدس بســيارى اش مربــوط بــه ايــن اســتان اســت. پشــتيبانى كرديــد، گذشــت كرديــد؛ خداونــد 
ــه  ــوى آن را - ك ــه اجــر دني ــان ك ــد داد؛ همچن ــه شــما خواه ــوى را ب ــا و پاداشــهاى معن ان شــاءاللَّ اجره

ــران بخشــيد. ــه ملــت اي ــه شــما و ب عــزت كشــور اســت - ب
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بقای انقالب اسالمی در گرو خون شهیدان 

 پراكنده شدن نشاط جهاد و ايستادگى توسط خانواده هاى شهدا
 شهادت، عامل ماندگارى و پايدارى ارزشها

 آينده ى مجاهدان دوران دفاع مقدس
 وجود انگيزه مقاومت در ميان جوانان امروز انقالب اسالمى

 دليل بيشتر بودن رويش ها نسبت به ريزش ها
ر سپاسگذارى از خانواده شهدا و گرامى داشتن ياد شهدا
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بقاى انقالب اسالمى در گرو خون شهيدان *

 پراکنده شدن نشاط جهاد و ایستادگی توسط خانواده های شهدا
عالوه بر اينکه جمع عزيز خانواده هاى شهدا، پدران، مادران، همسران، فرزندان و ديگر وابستگان شهدا در هر جائى 
كه اجتماع ميکنند، از خود طراوت انقالب و نشاط جهاد و ايستادگى را در فضا ميپراكنند - كه اين مربوط به همه ى 
اجتماعاتى است كه ما با خانواده هاى عزيز شهدا داريم - امروز اين جلسه تا اين لحظه، جلسه ى بسيار پرمغزى بود. 
بياناتى كه ايراد كردند، شعرهائى كه خواندند، داراى نکات عميق و باارزشى بود. بنده با دقت گوش فرادادم؛ آنچه را 
كه عزيزان بيان كردند، در نگاه نقادانه، مطالب بسيار باارزشــى يافتم؛ كه ذهن و دل خود اين حقير هم به برخى از 

اين مطالب متوجه و درگير است.
 اول، يک جمله عرض بکنيم درباره ى شهداى عزيز اين استان. با بعضى از اين شهدا، بنده از نزديک آشنائى داشتم؛ 
بسيارى را هم در شرح حالشان و روايتهائى كه از زندگى آنهاست، شــناخته ام. در اين جهت هم استان شما يکى از 
استانهاى برجسته است. اين استان با منطقه ى جنگ و درگيرى فاصله ى زيادى دارد؛ اما از اولين روزهاى پيروزى 
انقالب، جوانان اين منطقه وارد عرصه ى جهاد فى سبيل الل شــدند. بعد از دوران شهادتها هم سلسله ى مجاهدت 
در راه خدا كه منتهى به شهادت فى سبيل الل شــود، متوقف نماند. شــهيد اخيِر عزيِز اين منطقه، شهيد رجبعلى 
محمدزاده، اجر مجاهدتهاى دوران دفاع مقدس را، ايســتادگى هاى در آن عرصه هاى دشوار را، در سالهاى بعد، از 
خداى متعال دريافت كرد و خداى متعال پرونده ى او را كامل كرد؛ شــهيد خدمت و شهيد وحدت. اينها ارزشهاى 

يک منطقه ى زيستى انسانهاى مؤمن است؛ اينها ارزشهاى يک استان و يک شهر است.
 بايد به مجموعه ى خانواده هاى ايثارگر اين اســتان، خانواده هاى شــهيدان، عزيزان جانباز كه با تحمل مشکالت 

*.بيانات در ديدار خانواده هاى شهدا و ايثارگران استان خراسان شمالى 1391/07/22
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جانبازى در طول سالهاى متمادى، عزم خود را، ايســتادگى خود را، ايمان راسخ خود را از دست ندادند و ايستادند 
و همچنان ايســتاده اند، اداى احترام كرد. بنده الزم ميدانم عــالوه بر اظهار ارادت و اخالص بــه پدران و مادران و 
همسران و فرزندان شهداى عزيز، به خانواده هاى عزيزان جانباز و همســران آنها كه متحمل زحمات آنها هستند، 
عرض ارادت كنم. اين تالشها، تالشهائى است كه در ديوان ارزشــهاى الهى، در شمار برترين ارزشها قرار دارد. اينها 

يک اجتماع را، يک جامعه را، يک ملت را در طراز باال زنده نگه ميدارد و او را آماده ى خودسازى ميکند.

 شهادت، عامل ماندگاری و پایداری ارزشها
 يک نکته در باب شهداى عزيز ماســت، و آن اين اســت كه برادران! عزيزان! باور عميق قلبى اين بنده ى حقير اين 
است كه ما امروز همه مان بر سر سفره ى شهدا نشسته ايم. بقاى اين انقالب به خاطر خون شهيدان است؛ و اين يکى 
از همين نکاتى است كه اين عزيزانى كه اينجا صحبت كردند و شــعر خواندند، بر آن تکيه كردند. بله، درست است؛ 
شهادت است كه پاى ماندگارى و پايدارى و بقاء ارزشــها را امضاء ميکند. بزرگترين اجرى كه در اين دنيا به شهيد 
داده ميشود، بقاء و استحکام آن حقيقتى است كه شهيد جان خود را براى آن حقيقت فدا كرده است. خداى متعال 
آن حقيقت را به بركت خون شهيد حفظ ميکند. سازوكار منطقى و عقالئِى اين هم معلوم است؛ وقتى يک جامعه اى 
از جان خود، از هستى خود، از راحتى خود، براى يک ارزشى، يک حقيقتى ميگذرد، حقانيت خود را در دنيا به اثبات 

ميرساند؛ و حقانيت است كه ميماند، حق است كه باقى ميماند؛ اين سنت الهى است.
 شهداى عزيز ما و ايثارگران ما كسانى هستند كه از همه ى خواسته هاى شخصى خود دل بريدند. اين به زبان آسان 
است. فقط دل بريدن از پول و مال و سرمايه نيست؛ دل بريدن از عواطف است. شهيد از مهر مادر، از سايه ى پدر، از 
لبخند كودك، از عشق همسر دل ميُبرد و به سوى انجام وظيفه حركت ميکند. اين جانبازان هم شهيدند. ايثارگران 
در هر جمعى از جمعهاى ايثارگران كه هســتند، در واقع قدم در وادى شهادت گذاشــتند. خداى متعال عده اى را 
انتخاب كرد، رفتند، عده اى هم ماندند براى امتحانهاى بعدى؛ ليکن رتبه ى شهيد و رتبه ى شهادت براى ايثارگران 

وجود دارد.

 آینده ی مجاهدان دوران دفاع مقدس
 من يک نکته ى ديگر را هم اضافه كنم بر آنچه كه عزيزان ما در اينجا بيان كردند. گفتند: »آن كســانى كه در دوران 
جهاد مقدس و دفاع مقدس، در جبهه هاى جنوب و غرب رفتند وارد ميدانها شدند و جان خود را كف دست گرفتند، 
به سه دسته تقسيم ميشوند: بعضى ها از گذشته شان پشيمان ميشوند، بعضى ها بى تفاوت ميمانند، بعضى ها پايبند 
ميمانند. آنهائى كه پايبند ميمانند، بايد از غصه دق كنند«. اين جمله ى اخيــر را من قبول ندارم. آنهائى كه پايبند 
ميمانند، شاهد به ثمرنشســتن اين نهال و تناورشــدن اين درخت خواهند بود. اينجور نيست كه با روى گرداندن 
كسانى، اين حركت عظيم، اين بناى مْعظم و شامخ تکان بخورد. با برگشتن يک عده اى از اين قافله ى عظيم، هرگز 
اين قافله از راه باز نميماند؛ »من يرتّد منکم عن دينه فسوف يأتى الل بقوم يحّبهم و يحّبونه«؛1 اين را خداى متعال 
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در قرآن فرموده است به مسلمانان صدر اسالم، به آن كســانى كه در ركاب پيغمبر جهاد كردند و جنگيدند و جان 
خودشان را فدا كردند؛ قرآن در واقع همين حقيقت را براى آنها بيان ميکند.

 دلها را بايد نگه داشت. بعضى از دلها ميلرزند، ميلغزند، نميتوانند خودشان را بر آن لبه ى مرتفع نگه دارند و حركت 
را ادامه دهند؛ لذا ســقوط ميکنند. قرآن از اينها تعبير كرده اســت به: »من يرتّد منکم عــن دينه«. ارتداد، به طور 
مطلق همه جا به معناى برگشتن از دين نيست؛ پشت كردن به دين نيســت؛ معنايش اين است كه از آن راهى كه 
در گذشــته ميرفت، برميگردد. بله، يک عده اى در انقالب ما هم بوده اند، در صدر اســالم هم بودند؛ راهى را كه در 
كنار پيغمبر حركت ميکردند، ادامــه ندادند؛ اما آيا راه متوقف ماند؟ آيا راه متوقــف ميمانَد؟ آيا قافله در جاى خود 
مى ايستد؟ قافله حركت ميکند: »فســوف يأتى الل بقوم يحّبهم و يحّبونه«؛ رويشهائى به وجود خواهد آمد. يکى از 
اين رويشها، خود شما جوانها هستيد. شما كه دوران جنگ را نديديد، شما كه امام را نديديد، شما كه در عرصه هاى 
جنگ نبوديد؛ اما امروز سرتاسر كشور اســالمى و انقالبى ما از روحيه ى ايستادگى و ثبات و افتخار و احساس عزت، 

لبريز است.

  وجود انگیزه مقاومت در میان جوانان امروز انقالب اسالمی
يک روزى گردانهاى منطقه ى شما - خراسان شــمالى - در جبهه خطشکنى ميکردند؛ امروز هم شماها خطشکنى 
ميکنيد. امروز هم ايستادگى شــما در مقابله ى با زياده خواهى و افزون طلبى و تجاوزطلبى قدرتهاى سلطه گر عالم، 
خطشکنى است. امروز ملت ايران دارد خطشکنى ميکند. انقالبهائى كه در منطقه، در بيدارى اسالمى پيروز شدند 
- كه البته ما به همه ى اين انقالبها احترام ميگذاريم و قدر آنها را ميدانيم - اينها را مقايسه كنيد با جمهورى اسالمى 
و نظام اسالمى و انقالب اسالمى؛ ببينيد اين ايستادگى، اين اقتدار، اين اعتمادبه نفس در ملت ايران، ديگر كجا پيدا 

ميشود؟ اينها خطشکنى است.
 قدرتمندان عالم و ســلطه گرهاى دنيا خودشــان را عادت داده اند كه از طرف همه ى مردم دنيا حرف بزنند، به نفع 
منافع حقير خودشان، به نفع سرمايه دارانشــان؛ عادت كرده اند كه در همه ى امور كشــورها دخالت كنند، به نفع 
خواسته هاى فزونخواهانه و مســتکبرانه ى خودشــان. ملتها گاهى يک ناله اى ميکنند، گاهى يک فريادى ميزنند؛ 
اما در مقابل نهيب قدرتمندها، چه كســى ميتواند ايســتادگى كند؟ كدام ملت اســت كه با منطق، با استدالل و با 
استحکام نشان دهد كه در مقابل زياده خواهى هاى استکبار ايستاده اســت؟ جز ملت ايران؟ ديگران هم هر كارى 
ميکنند، رتبه هاى فروتر از ملت ايران اســت. خدا كنــد آنها از ما جلو بزنند - حرفى نداريــم - چه بهتر كه ملتهاى 
مســلمان و ملتهاى ديگر پيش بيايند، از ما هم جلوتر بروند؛ اما واقعيت قضيه اين نيســت؛ امــروز ملت ايران جلو 
است، ملت ايران خطشکن است.  جوانهاى ما كه آن روز نبودند، اما امروز هستند؛ اين مژده است، اين بشارت است. 
اهل فکر و اهل تأمل، بر روى اين پديده ى شــگفت آور تکيه كنند كه در نظام جمهورى اســالمى، با وجود همه ى 
كج تابى هائى كه از گوشــه و كنار ديده شــده، امروز اين انگيزه، اين ايســتادگى، اين آگاهى، اين عزم راسخ، بين 

جوانهاى ما، از دوران دفاع مقدس اگر بيشتر نباشد، كمتر نيست.

1.مائده: 54
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 دلیل بیشتر بودن رویش ها نسبت به ریزش ها
چطور ميشود كه رويشها در يک ملت از ريزشها بيشتر است؟ بله، ريزشــهائى وجود دارد؛ كسانى هستند كه از راه 
برميگردند، كسانى هستند كه احساس خســتگى ميکنند، كسانى هستند كه به گذشته ى خودشان شک ميکنند، 
كسانى هستند كه به لبخند دشمنان و فريب دغلکاران از راه در ميروند؛ اما در مقابل، مردان و زنان شجاِع آگاِه آشنا 
با حقايق زمانه و مسلط بر بسيارى از مسائل گوناگون سياسى - كه آن روز مطرح نبود و وجود نداشت - در جامعه ى 
ما حضور دارند؛ اينها رويشهاى جديدند. امروز وضع ما اينجورى است. يک عده اى به بعضى از ظواهر نگاه ميکنند، 
قضاوتهاى غلط ميکنند؛ خيال ميکنند كه جوانها از دين برگشته اند. نخير؛ جوانها عالقه مند به اين راهند، عالقه مند 
به آن چيزى هستند كه ايمان به آن در دل آنها راسخ اســت؛ و اين مربوط به اكثريت جوان اين كشور است؛ و اين از 

بركت خون شهداست؛ و اين به بركت فداكارى عزيزان شما و جوانهاى شماست.

 سپاسگذاری از خانواده شهدا و گرامی داشتن یاد شهدا
 شما جوانانتان را بزرگ كرديد، زحمت كشــيديد، تربيت كرديد، مثل دســته ى گل به جامعه تحويل داديد؛ آنها 
رفتند در راه خدا شهيد شدند. همه ى ملت ايران بايد سپاسگزار شــما باشد. همه بايد ياد شهيدان را گرامى بدارند. 
فرزندان شــهدا بايد به پدران خود افتخار كنند. فرزندان شــهدا بايد راه و ميراث پدران خود را به نســلهاى بعدى 
بسپرند. ملت ايران به شــهيدان خود افتخار ميکند. ما به ارادت و اخالص به خانواده هاى شهيدان افتخار ميکنيم و 
معتقديم شهدا در خط مقدم حركت كردند؛ پشت سر آنها بالفاصله پدران و مادران و همسرانند؛ ايستادگى كردند، 
ايثار كردند. امروز به بركت اين ايثار، حركت عظيم انقالبى ملت ما برقرار اســت و ان شاءالل روزبه روز مستحکمتر و 

باثبات تر خواهد بود.
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فهرست بیانات استفاده شده:

بیانات در دیدار خانواده شهدا و ایثارگران 24/08/1368

بیانات در دیدارفرزندان ممتاز شهدا، مسؤوالن امور فرهنگی بنیاد شهید و جمعی از دانشجویان امامیه ی 25/05/1368

بیانات در دیدار خانواده های شهدای استان بوشهر  11/10/1370

بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدای قم 30/11/1370 
 

بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدا   17/02/1376 

بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا   29/05/1376 

بیانات در دیدار جمعی از خانواده  های شهدا   05/07/1377 

بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا  03/03/1378 

 بیانات در دیدار جمعی از خانواده  های شهدای استان همدان 16/04/1383 

بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدای استان کرمان 12/02/1384 

بیانات در دیدار جانبازان و ایثارگران و خانواده های شهدای استان فارس 13/02/1387 

بیانات در جمع خانواده های شهدا و ایثارگران کرمانشاه21/07/1390 

بیانات در دیدار خانواده های شهدا و ایثارگران استان خراسان شمالی 22/07/1391
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یکی از چیزهائـی که ما امـروز خیلی احتیـاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقـا چـه بخوانیـم؟ این سـؤال یـك جواب 
ندارد؛ احتمـاالً جوابهـای متعـددی دارد. مجموعـه ی متصدیان 
امر کتـاب - چه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه ها 
- روی ایـن مسـئله باید کار جـدی بکنند؛ در بخشـهای مختلف، 
برای قشـرهای مختلف، به شـکلهای مختلف، با تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کننـد؛ اول ایـن کتـاب، بعد ایـن کتاب، 
بعد ایـن کتـاب. وقتی کـه جـوان، نوجوان، یا کسـی کـه تاکنون 
با کتاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیدا خواهـد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


