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 )ره(گزیده بیانات امام خمینی 

 هدف قیام مردم را مشخص نمایید
 گونه آن را تاریخ مورخین اکثر. اید شده عظیمی کار چه دار عهده که باشید داشته توجه باید مورخ یک عنوان به شما
 کتابشان که دانند می اول از. است افتاده اتفاق که گونه آن نه نویسند، می اند گرفته دستور که گونه بدان یا و مایلند که
 .  رسند می هم نتیجه همان به آخر در و برسد ای نتیجه چه به است بنا
 مورخین همیشه که چرا نمایید؛ مشخص را مردم قیام هدف تا نمایید تالش و سعی توانید می چه هر خواهم می شما از

 عده ها، انقالب تاریخ همیشه چون هم امروز. کنند می ذبح اربابانشان یا و خود اغراض مسلخ در را ها انقالب اهداف
 از است پر جهان تاریخ. دارند شرق و غرب آخور در سر که مشغولند ایران اسالمی انقالب پرافتخار تاریخ نوشتن به ای

 را تاریخ توانستید می شما اگر. بحث خور در ای واقعه یا و دیگر ای عده علیه یا و له خاص ای عده دشنام و تحسین
 در شایسته و خوب کاری کنید، رنجدیده مردم های توده زبان از انقالب گوناگون مطالب حاوی فیلم و صدا به مستند
 و ها قدرت مغضوب پابرهنگان دوش بر انقالب خود چون ما اسالمی انقالب تاریخ های پایه باید. اید نموده ایران تاریخ

 . باشد ها ابرقدرت
 را محمدی ناب اسالم فکر و کردند قیام گرایی واپس و تحجر بیداد، و ظلم علیه مردم چگونه که دهید نشان باید شما

 . کردند امریکایی اسالم کلمه یک در و التقاط اسالم داری، سرمایه اسالم سلطنتی، اسالم تفکر جایگزین
 حرکت یا و مارکسیستی حرکت به متهم را حرکتی هر که زمان آن علمیه های حوزه جمود در که دهید نشان باید شما

 و گذاشتند زجرکشیده و فقیر مردم بازار، و کوچه مردم دست در دست باور دین عالمان از چند تنی کردند، می انگلیسی
 شروع سال ،14 سال در که کنید ترسیم روشنی به باید شما.  آمدند بیرون پیروز آن از و زدند خون و آتش به را خود

 پاکباخته روحانی ای عده بر ها ظلم چه مآبی مقدس و تحجر آباد مرگ در اصیل روحانیت مبارزه و اسالمی انقالب
 خدای بر توکل با ولی شدند دینی بی و جاسوسی به متهم خوردند، ها دل خون چه کردند، دردمندانه های ناله چه رفت،
 علم کفر، و ایمان نابرابر جنگ در و زدند بال طوفان به را خود و نهراسیدند ناسزا و تهمت از و بستند را همت کمر بزرگ

 . شدند پیروز خویش رفیقان و یاران خون به غرقه ولی سرافراز تحجرگرایی و فکری روشن خرافه، و
 نامه امام خمینی )ره( به سید حمید روحانی -52/01/76

 

 است اشخاص و ها جامعه ساختن براي بركت پر سرمشقی تاریخ بزرگ حوادث
 ، است داده رخ اهلل ایام در قضایایی که. است ساز انسان است، فرموده امر آن به متعال خداوند که "اهلل ایام" به تذکر
 آنها از بعض از هم مجید قرآن که تاریخ بزرگ حوادث. است کننده بیدار و آموزنده تاریخ طول در انسانها و تاریخ برای

 و ، است انقالب عصر که ما عصر جامعه و اشخاص و ها جامعه ساختن برای برکت پر سرمشقی ، است کرده یاد
 ذکر به و کنیم محسوب اهلل را ایام آنها باید که است بزرگ حوادث از بسیاری شاهد و انقالب کشور که ایران درکشور

 .  است انقالب درس سلحشور، ومجاهدان قهرمان ملت برای که ؛ بپردازیم ایام آن تذکر و آنها
 نسلهای به و داریم نگه را زنده آن ذکر باید که است الهی ایام از هستیم آن سالگرد آستانه در اکنون که شهریور 41

 . کنیم تسلیم آینده
  شهریور 06 امام خمینی به مناسبت سالگرد پیام -06/7/0670

 باشدمی سازانسان هاییدرس آینده هاينسل و حاضر نسل براي
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 نخستین و پیروزی تا نهضت سال نخستین به نگاهی اگر ایران میاسال انقالب پیروزی سال چهارمین آستانه در
 نظر از دقت با را پیروزی هایسال خصوصاً ساله، چندین تحوالت و فرازها و نشیب و بکنیم امروز تا پیروزی روزهای
 سودمندی بسیار نتایج و ارزشمند برداشتهای به نماییم، سنجش را متعدد هایگروه و مختلف طبقات افکار و بگذرانیم

 و شناسجامعه نویسانتاریخ شاید و باشد،می سازانسان هاییدرس آینده هاینسل و حاضر نسل برای که رسیممی
 .برخیزند سودمند کار این به عمیقاً آینده هاینسل برای متعهد، و روشنفکر نویسانسیره

  اسالمی انقالب پیروزي سالگرد چهارمین مناسبت به پیام - 50/00/71

 
 

 انقالب اسالمیمعظم  رهبرگزیده بیانات 
 كربالها در تاریخ تكرار خواهد شد
تر و االسّالم قرصى زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین علیهمکند. مگر ما از جامعهرخدادهایى چنین، انسان را نگران مى

اشتباه نکنیم. تاریخ یعنى شرح حال ما، در گونه نشود؟... ببینید کجایید؟... تاریخ را با قصّه تریم؟! چه کنیم که آنمحکم
ایم. بعد ببینیم کسى که مثل ما در اى دیگر... تاریخ یعنى من و شما... ببینیم در کدام قسمتِ داستان قرار گرفتهصحنه

طور عمل نکنیم... یک وقت یک این قسمت قرار گرفته بود، آن روز چگونه عمل کرد که ضربه خورد؟ مواظب باشیم آن
جا که ناشى از ترس و ضعف و دنیاطلبى و حرص به زنده دهد و گاهى یک حرکت نابهجا، تاریخ را نجات مىت بهحرک

 غلتاند... ]اگر غفلت کنیم[ کربالها در تاریخ تکرار خواهد شد.ى گمراهى مىماندن است، تاریخ را در ورطه
 (اهلل)صمحمد رسول 56ر گدر جمع فرماندهان لش - 51/6/62

 

 یك گنج استاین 
خواهم بگویم که این یک گنج است. آیا ما خواهیم توانست این گنج را استخراج کنیم، یا نه؟ این هنر ماست که مى

ى بعد از ایشان بتوانیم استخراج کنیم. امام سجاد توانست همان چند ساعت گنج عاشورا را استخراج کند. امام باقر و ائمه
ى جوشان را جارى نمودند که هنوز هم جارى است و همیشه هم در زندگى چشمه چنان اینهم استخراج کردند و آن

طور است. مردم منشأ خیر بوده، همیشه بیدار کرده، همیشه درس داده و یاد داده که چه کار باید کرد؛ االن هم همین
آوریم و احساس نیم، به یاد مىخوایى از عبارات امام حسین را که برایمان مانده، مىاالن هم هر کدام از ما، هر جمله

 فهمیم.یى مىگیریم و حرف تازهیى مىکنیم که روح تازهمى
 "مقاومت ادبیات و هنر دفتر" هنرمندان و مسؤوالن دیدار در - 52/4/61

 

 بشریت ىگذشته از ما اطالعات ىگنجینه و درس تاریخ،

 نباید یىحاشیه یا کوچک چیز یک عنوانبه را تاریخ. است مهمى چیز تاریخ که بگوییم باید تاریخ، ىمسأله اصل باب در
. ماست سرگذشت است؛ بشریت ىگذشته از ما اطالعات ىگنجینه و درس تاریخ،. است مهم واقعاً تاریخ کرد؛ خیال
 که آنچه ىهمه و بشرى تالشهاى ىهمه و معارف ىهمه و علوم ىهمه بود؟ اعتنابى تاریخ به نسبت شودمى مگر

. است گرفته انجام گذشته در تالشها این برابرِ میلیونها است؛ حال زمان فقط دارد، وجود عالم ىصحنه این در امروز
 نگاه آن به یىحاشیه چیز یک عنوانبه نباید واقعاً نیست؛ اهمیتىکم چیز تاریخ بنابراین،. تاریخ یعنى اینها، سرگذشت

 .کرد
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 ایران اسالمى جمهورى صداى «تاریخ گروه» اعضاى با دیدار در - 8/00/61

 

 مجاهدت بزرگ
اى است از صفات واال، فرهنگهاى پسندیده و برگزیده و ممتاز، عقاید و معارف ى عظیم این هشت سال، مجموعهحادثه

بوده، که با انقالب اسالمى این واالئى که ملت ما در طول تاریخ ارث برده یا استعدادش را در خودش حفظ کرده 
ى اینهاست. شما که دفاع مقدس را روایت میکنید، بخصوص آنهائى که اى از همهاستعدادها بروز کرد. یک گنجینه

د. آنچه که در اى هستید در مقابل یک مظهر جمال و جالل، که او را منعکس میکنیروایت هنرى میکنند، در واقع آئینه
ى انسانى، از شجاعت، از ایثار، از اخالص، از صدق و صفا، از دوران آن هشت سال از بروز خصلتهاى واال و پسندیده

ى هشت سال دفاع این برجستگیهائى که در دوره -بروز تدبیرهائى که از یک جوان چنین تدابیرى انتظار نمیرفت 
هاى زیادى هم همراه بود. چقدر جان عزیز فدا شد، چقدر ثروت مال و ثروت اتفاق افتاد، با هزینه -د مقدس به وجود آم

وقت مصرف شد. شما امروز آنها را در واقع با کار هنرى خودتان بازآفرینى میکنید. همان تأثیراتى را که آن حادثه 
ى خودتان، با این فیلم خودتان، با این کار هنرى ا با این نوشتهمیتوانست در یک نسل، در یک جامعه باقى بگذارد، شم

خودتان که بازآفرینى آن حادثه است، در مخاطب خودتان ایجاد میکنید. این خیلى کار بزرگى است، خیلى کار مهمى 
میشوید. خود این کار فرهنگى و کار  کارى و ظرافت و زیبائى آئینهاست؛ شما براى آن تابلوى پرشکوه و پر از ریزه

هنرى شما که روایت آن جهاد مقدس هست، جهاد است؛ زیرا سعى بر این بوده که آن مفاهیم واال به دست فراموشى 
ى معنویت سپرده بشود؛ براى این تالش شده، کار شده. آن عزتى، اعتماد به نفسى، احساس اقتدارى که از ناحیه

یعنى پیروزى در دفاع  -انگیز ى عجیب و شگفتى اسالمى ما احساس شد و توانست آن حادثهو جامعه رزمندگان ما
را رقم بزند، آن خصوصیات، آن خصلتها، براى ملت ما،  -مقدس و شکست نخوردن در مقابل تهاجم این همه دشمن 

ى با تالشى که میشود براى به است. اینها را بایستى نگه داریم و در مقابلهبراى کشور ما، یکى از بزرگترین نیازه

 .فراموشى سپردن آنها، مقاومت کنیم. کار شما روایت دفاع مقدس و همین مجاهدت بزرگ است
  در دیدار فعاالن عرصه هنر دفاع مقدس - 54/7/0688

 

 كنید ارائه و بكشید بیرون تاریخ از را حقایق باید شما

. است داده شما به تاریخ بیان براى ایران ملت که ایدنشسته پُستى در هستید، تاریخ گروه در که خانمهایى و آقایان شما
 تحقیق والّا است؛ سازىبرنامه ىمقدمه و است کاربردى جااین در شما تحقیق درحقیقت نداریم؛ هم تاریخ تحقیق بحث

 . است دیگر هاىمجموعه کار نیست؛ مجموعه این کار ندارید؛ شما که شکل آن به تاریخى
 تحریفها، آن رد جهت در که باشند داشته انتظار شما از دارند حق ایران مردم آیا دارید، را مسؤولیت این االن که شما

 .است اصلى و محتوایى مسائل جزو این کنید؟ ارائه و بکشید بیرون تاریخ از را حقایقى

 ایران اسالمى جمهورى صداى «تاریخ گروه» اعضاى با دیدار در - 8/00/61

 است شده استفاده سوء تاریخ از

 استفاده سوء تاریخ از که گفت باید تردرست تعبیر به یا گرفته، صورت تحریف تاریخ در که است این دیگر ىمسأله یک
 هاىاستفاده جهت در اما کرد؛ عوض شودنمى است، شده واقع که را آنچه. است شده واقع عالم، حوادث. است شده

 حذف را واقعیتها این از بخشى آمدند - کندمى درست را وسیعى و عظیم طیف هم هااستفاده این حاال که - گوناگون
 خلق اصالً را بخشى کردند؛ پُررنگ خرده یک و دادند لعاب و رنگ را بخشى برسد؛ کسى گوش به نگذاشتند و کردند
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 دانید؛مى را زیادى موارد و دارید سراغ خودمان اسالم تاریخ در را هایشنمونه شما البته که است؛ نداشته وجود که کردند
 از درصد چند شود،مى صحبت مذهبى تعصبات باب در وقتى مثالً. هست هم امروز تاریخ در هست، هم جهان تاریخ در

 به که - خونینى کشتار مذهبى، تعصبات اساس بر روز یک که دارند خبر اروپا خود مردم از درصد چند بلکه ایران، مردم
  کشتند؟ شب یک در را نفر هزاران و گرفت انجام پاریس شهر در - است معروف «بارتلمىسن» کشتار

 کاتولیک فرانسه حکام زمان آن در. است بوده کاتولیکها و پروتستانها بین جنگ یعنى است؛ مذهبى ىحادثه یک این
 یعنى - فرانسه ىملکه. بود شده پروتستان اتفاقاً - بود «والوا» ىسلسله از که - خودشان از یىشازده اما بودند؛

 کردند گیرىتصمیم نشستند داشت، نام «ریشلیو» کاردینال و بود کشیش یک که صدراعظمش با -«دومدیسى کاترین»
 از فرانسه مردم از درصد چند االن! مذهبى تعصب براى فقط کشتند؛ پاریس شهر در را نفر هزاران صبح تا شب یک و

 خبر قدرچه ما مردم از. بشود منعکس دنیا در گذارندنمى است؛ شده حذف تاریخ از اصالً قطعه این دارند؟ خبر قضیه این
 مذهبى تعصب داشتن به را - اسالمى جمهورى جمله از - کشورهایى یا کسانى قدر چه اروپا ببینید شما امروز دارند؟

 .است تاریخ از ىاستفاده سوء این! اندکرده حذف تاریخ از را حادثه این اما کند؛مى شماتت
 ایران اسالمى جمهورى صداى «تاریخ گروه» اعضاى با دیدار در - 8/00/61

 

 باشد كردن استفاده و گرفتن عبرت براى باید تاریخ

 چه در استفاده. باشد کردن استفاده و گرفتن عبرت براى باید گوییم،مى جااین در ما که تاریخى کنم؛ عرض خالصه
 و اسالمى جمهورى که کمالى کمال؟ کدام. کمال جهت در شما مخاطبان ىاستفاده و سازىانسان جهت در جهتى؟
 کرده معین - کنیدمى جانفشانى و کشیدمى زحمت دارید برایش شما خود که اسالمى همان - اسالم و اسالمى انقالب
 فرهنگ از مخلوطى باشد، جهت این در تواندمى که چیزى این وقت آن. است غلط بود، جهت این خالف در اگر. باشند

 .باشد آن در تحریف و گویىخالف با ىمبارزه باید بالشک باشد؛ خالف آن در نباید البته. است تجربه و سیاست و

 ایران اسالمى جمهورى صداى «تاریخ گروه» اعضاى با دیدار در - 8/00/61
 

 است  تاریخ تاریخ، فرهنگ؛ نه است، سیاست نه تاریخ،
. است بحثى قابل مقوله واقعاً - ایدشده واردش شما که - است فرهنگ تاریخ، است؛ سیاست تاریخ، که یىمقوله این

 در البته. است شده ثبت وقایع و حوادث از که آنچه یعنى تاریخ،. است تاریخ تاریخ، فرهنگ؛ نه است، سیاست نه تاریخ،
 درد هست، هم مصیبت هست، هم عشق هست، هم هنر هست، هم فرهنگ هست، هم سیاست وقایع، و حوادث این
 خواهیدمى که شما. تاریخ شودمى شد، ثبت همدیگر با وقتى اینها ىهمه. هست هم کینه هست، هم بغض هست، هم

 ىاستفاده است ممکن بکنید؛ هنرى ىاستفاده است ممکن کنید؛ سیاسى ىاستفاده است ممکن کنید، استفاده
 یىاستفاده چه شما که است این به بسته بکنید؛ جغرافیایى ىاستفاده است ممکن بکنید؛ شناسىمردم و شناسىانسان

 معلوم بکنیم؟ فرهنگى ىاستفاده تاریخ از خواهیممى ما آیا. بگیریم نظر در را یىاستفاده باید هرحالبه بکنید؛ خواهیدمى
 خواهیممى ما آیا. بکنیم فرهنگى ىاستفاده بخواهیم است ممکن هم وقت یک البته. ایمنایستاده این پاى یعنى نیست؛

 بیان طورى را تاریخ بیایید شما که گویمنمى را این من. ایمنایستاده هم این پاى نه، بکنیم؟ سیاسى ىاستفاده تاریخ از
 .کنمنمى مطالبه شما از اصالً را این من بشود؛ تأمین ماست، نظر مورد که سیاستى که کنید

 ایران اسالمى جمهورى صداى «تاریخ گروه» اعضاى با دیدار در - 8/00/61
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 ى دفاع مقدس را بایستى مستند كردقضایاى دوره
طور است. این آقایان معتقدند که همینخواندم، که واقعاً هم یى مىاخیراً از آقاى بهبودى و آقاى سرهنگى مصاحبه

وجود بیاید، که ى دفاع مقدس را بایستى مستند کرد، تبیین کرد، مستدل کرد تا براساس اینها آثار هنرى بهقضایاى دوره
گذارى و کار کنیم، زیاد نیست؛ ى دفاع مقدس سرمایهکامالً درست است. اعتقاد من این است که ما هرچه براى دوره

فیت هنرى و ادبى کشور براى تبیین این دوره، خیلى گسترده، وسیع و عمیق است و از این ظرفیت تاکنون چون ظر
 ى خوب و درخورى نشده. البته کتابهاى خوبى نوشته شده، لیکن این رشته باید استمرار پیدا کند.استفاده

ى ملت ببرند؛ چون هر ندگى را از خاطرهخواهند بعمد این خورشید فروزان و این منبع نورانیت و درخشکسانى هم مى
کس که باید در این دوران بیفتد و آن را بشناسد و خصوصیات آن را الاقل تا حدودى درك کند، در خود احساس عزت 

گونه ایستادگى کند و با المللى آنتواند حقیقتاً با دست خالى در مقابل آن تهاجم بینکند. ملتى که مىو انگیزه و امید مى
طور از منجالبى که قدرتمندان ى به خود، با توسل به پروردگار و استعانت از خداى متعال، خودش را اینبتکار، با تکیها

 دنیا برایش درست کردند، موفق و پیروز بیرون بکشد، خیلى درخور ستایش است. 
  و هنر مقاومت گویان دفتر ادبیاتدیدار جمعى از پیشكسوتان جهاد و شهادت و خاطره  - 60/7/84

 

 وجود بیایدخواهند این خودآگاهى در مردم ما بهنمى
ى این راه و در این ملت اگر این توانایى را در خودش ببیند و وجود این ظرفیت را در خودش احساس کند، در ادامه

خواهند این خودآگاهى نمىدانند؛ لذا تواند جلوى او را بگیرد. این را مىحرکت عظیمى که در پیش دارد، هیچ مانعى نمى
 وجود بیاید.وجود بیاید. ما بعکس، باید تالش کنیم این خودآگاهى بهدر مردم ما به

ى اطالع است. باید کارى کرد که نسل جدید و نسلهاى بعد، از این ظرفیت، از این ذخیرهنسل جدید ما متأسفانه کم
امید پیدا کنند و خودشان را بشناسند. این زن ماست، این مرد ى روحى کنند؛ عظیم و از این گنج تمام نشدنى استفاده

 طور در میدانهاى نبرد توانستند ابتکار کنند.ماست، این جوانهاى ما هستند که این
  گویان دفتر ادبیات و هنر مقاومتدیدار جمعى از پیشكسوتان جهاد و شهادت و خاطره  - 60/7/84

 

 روند ینم شیپ حُكم و دستور با یفرهنگ مسائل

 گرید و کتاب دیتول و یاسالم انقالب خیتار نگارش نهیزم در و شده واقع غفلت دچار عظمت نیچن با یموضوع متأسفانه

 یاسالم انقالب یواقع و حیصح خیتار نگارش خصوص در دیبا.است نشده انجام یخاص کار بایتقر ،یفرهنگ محصوالت
 و فرهنگ حوزه در ریاخ یسالها در یبخش دینو و خوب یشهایرو البته.شود جبران گذشته یغفلتها و انجام یجد یکار
 .رندیگ قرار تیحما و توجه مورد داتیتول و شهایرو نیا دیبا که شود یم مشاهده کشور اتیادب

 آن و آورند بجا را جهاد حق دیبا دارند حضور یفرهنگ جهاد دانیم نیا در که یکسان است، جهاد عرصه ،یفرهنگ عرصه

 .بپردازند مقدس دفاع و یاسالم انقالب اتیواقع و ینید یارزشها جیترو به است ستهیشا که گونه

 فعال حضور و مانیا زه،یانگ عرصه، نیا در تیموفق الزمه بلکه روند ینم شیپ حُکم و دستور با یفرهنگ مسائل البته

 .است یاسالم انقالب و ینید یارزشها به معتقد یانسانها
 دا كتاب انتشار و دیتول اندركاران دست و يهنر حوزه مسئوالن از یجمع دارید -  51/5/88

 

 هاى ملت ایران بودنماى ظرفیتى تمامجنگ حقیقتاً آینه
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رفتند و بنده را هم گاهى با شدند و هر شب عملیات مىهاى نامنظم جمع مىهاى شهید چمران در ستاد جنگبچه
یا سرگرد بود. چون محل استقرار ما لشکر  2نظرم سرهنگ بردند. یک شب دیدم افسرى با من کار دارد؛ بهخودشان مى

و گفت: من با شما یک کار خصوصى دارم. من فکر کردم مثالً بود، لذا به اینها نزدیک بودیم. آن افسر پیش من آمد  22
خرده لجم گرفت که حاال در این حیص و بیص چه وقت مرخصى رفتن است. خواهد درخواست مرخصى بدهد. یکمى

)!( شود، من را هم با خودشان ببرندروند، اگر مىها به عملیات مىها که این بچهاما دیدم با حالت گریه آمد و گفت: شب
کرد رفتند و این سرهنگ آمده بود التماس مىها با مرحوم شهید چمران به قول خودشان به شکار تانک مىها شببچه

 که من را هم ببرید! 
هاى بسیجى و ى آن ظرفیت معنوى است. بچهدهندهکرد؛ این نشانهایى را انسان مشاهده مىها و جلوهچنین منظره

بهه و آدمهایى از قبیل شهید چمران که جاى خود دارند. این، یک بعد از ظرفیت این ملت هاى سپاه و داوطلبان جبچه
آورى است که همه عظیم است. ابعاد علمى و فنى و تحقیقاتى و ادبى و هنرى و امثال اینها، ابعاد بسیار عجیب و شگفت

 در جنگ بروز کرد و خودش را نشان داد.
توانید ماندگار دهید، این را مىهاى ملت ایران بود. با کارى که شما دارید انجام مىتنماى ظرفیى تمامجنگ حقیقتاً آینه

 هاى مردم منعکس کنید؛ کار بسیار بزرگ و مهمى است.توانید به ذهنکنید؛ مى
  گویان دفتر ادبیات و هنر مقاومتدیدار جمعى از پیشكسوتان جهاد و شهادت و خاطره  - 60/7/84

 

 شهادت است مشهد پایگاه
ی دفاع مقدس حقیقتاً یکی از نقاط برجسته ی کشور بود. عالوه براینکه لشگرهای خراسانی چه  خراسان در عرصه

، چه لشگر امام رضا، چه شهدا و فرماندهان و جهادگران و سرداران برجسته ای که در این راه 11لشگر نصر، چه لشگر
شهد به خصوص، و در بعضی جاهای فعّالیت می کردند ، در جبهه حضور داشتند و آن حرکت های عظیم مردمی در م

دیگر انجام می گرفت؛ عالوه براین از لحاظ ذهن انقالبی و ذهن جهادی و کار فکری مشهد جزو مناطق بسیار پیشرفته 
 بود. 

یعنی یقیناً در فضای انقالبی شهر کار های هنری و ادبی ای که انجام می گرفت تاثیر شایانی داشت. هر وقت جنازه ای 
ایی، پیکرهای مطهّری از شهدا می آمد مشهد، این شعرای مردمی و انقالبی ای که به حمدا... اآلن هم یا جنازه ه

این ها شعری می گفتند  -بعضی هستند بعضی هم از دنیا رفته اند -حضور دارند در مشهد خدا انشاءا... حفظشان کند
شهر را یک فضای جهاد و شهادت می کردند و اصالً فضای  -مراسم تشییع ها-می آمدند در این مراسم می خواندند 

حقیقتاً از لحاظ معنوی و فرهنگی فقط این نبود که پیکر شهید بیاید یا حضور رزمندگان مظهر این شهادت باشد بلکه 
 آن فضای معنوی و فکری و این ها هم تاثیر عجیبی داشت. خب، این یک استعدادی است دیگر، مشهد است دیگر. 

دت است. اسم مشهد روش است و از قدیم این جور بود. مردم مشهد نسبت به این بزرگوار و شهادت مشهد پایگاه شها
دلبستگی هایی داشتند. خصوصیاتی در مشهد هست که انسان کمتر در جاهای دیگر مشاهده می کند. این را تقویت 

 کنید.
 استان خراسان سخنرانی مقام معظم رهبري در جمع اعضاي كنگره ي سرداران شهید -56/6/88

 این ارزش ها را زنده كنید
این که من تاکید می کنم در این کنگره سعی کنید به عمق بروید، تبیین کنید، فهم درستِ از شهادت را و جهاد فی 
سبیل ا... را و تبیین ارزش هایی که به آن جهاد عظیم منتهی می شد؛ این را نهادینه کنید در جوان های امروز. امروز 
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ر میدان هستند که نه دوران جنگ را دیدند، نه دوران انقالب را دیدند، نه نفس گرم امام را احساس کردند. این نسلی د
ها آمادگی هایشان از آمادگی های آن روز جوان های ما کمتر نیست. عمق فکری شان هم از آن روز اگر بیشتر نباشد 

و جان های این جوان ها، جوان های امروز. آن ارزش هایی که کمتر نیست. باید این ارزش ها را کشاند به داخل دل ها 
 آن دفاع عظیم را بوجود آورد که ابعاد آن دفاع هنوز هم برای خیلی از خود ماها روشن نیست. 

خیلی کار بزرگی بود. آن کار دفاع مقدس یک نعمت عجیبی بود که خدای متعال به این کشور و به این انقالب داد. 
ت متوجه بودیم نه هنوز حاال درست متوجهیم که چه حادثه ی بزرگی در این کشور اتفاق افتاد. آن ارزش ماها نه آن وق

هایی که این حادثه ی عظیم را بوجود آورد این ارزش ها باید تقویت شود، در دلها عمق پیدا کند، در روشن بینی های 
ا کار هنری ممکن است، با فکری ممکن است، با تحقیق و جوان های ما تاثیر بگذارد. این ارزش ها را زنده کنید. این ب

پژوهش ممکن است، با زنده کردن یاد شهدا و ترسیم چهره های شهدا امکان پذیر است. کما اینکه خوشبختانه انسان 
می بیند کتاب هایی نوشته می شود حاال هم در مشهد و هم  در نقاط دیگر، در تهران فراوان در شرح حال شهدا و 

 صیات زندگی اینها، این ها خیلی با ارزش است. اسنادی که از جنگ مانده، این اسناد را حفظ کنید. خصو
ورق ورق این نوشته های دستی، هر قطعه نوار صوتی ای که در جنگ بین فرماندهان صحبت می شد، یک میکروفن 

ین ها از آن وقت مانده. بعضی در مرکز همیشه اونجا  حاضر بود و ضبط می شد. شاید میلیون ها ورق کاغذ و نوار و ا
مجتمع است، بعضی هم در مراکز خود این لشگرها و این هاست. از جمله یقیناً در مشهد مبالغ زیادی از این هاست. این 
 ها را حفظ کنید، مغتنم بشمارید، روی آن کار شود، افراد صاحب نظر، توانا و با ابتکار را بگمارید بر این اسناد و بر این

 کار که انشاءا... این کار را انجام بدهند.
 سخنرانی مقام معظم رهبري در جمع اعضاي كنگره ي سرداران شهید استان خراسان -56/6/88

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2-راوی

 ویزه اعضای طرح نایبان شهیدان

 هنری اشراق ؛ هیات فرهنیگ مذهیب فاطمیون –کانون فرهنیگ 

 سرا تا میدان انقالب، مسجد جمعه)جوی(راه دانشفارس،کازرون، حدفاصل سه
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