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تبیین شخصیت امام خمینی رحمهاهلل در پرتو قرآن

۸۲۳۱/۴۰/۳۲
پيام به ملت شريف ايران در چهلمين روز ارتحال امام خمينى رحمهاهلل
بسماللَّهالرّحمنالرّحيم
اولئك كتب فى قلوبهم االيمان و ايّدهم بروح منه و يدخلهم جنّات تجرى من تحتها االنهار خالدين فيها رضى اللَّه عنهم و
رضوا عنه اولئك حزب اللَّه اال انّ حزب اللَّه همالمفلحون()1
اكنون چهل روز از مصيبت بزرگ جهان اسالم مىگذرد .چهل روز است كه امام ما  -روح خدا و نفس مزكّى  -احرام پوشيده،
به ميقات رفته و در بحر وحدانيت حق ،مأوى گرفته و بزم ملكوتيان را به حضور خود آراسته است.
چهل روز است كه آن پدر مهربان و معلم دلسوز و قافلهساالر آگاه ،فرزندان و مريدان و رهروان را تنها گذاشته و چون جان
شيرين ،پيكر امت اسالمى را ترك گفته است .امت اسالمى در همه جاى جهان ،چهل روز است كه سرود غم مىسرايد و از
اين فقدان بزرگ مىنالد.
ملت ايران ،همچون صاحبعزاى داغدارى كه سوز مصيبت هرچند تا مغز استخوان او اثر مىكند ،اما او را از وظايف بزرگش
غافل نمىسازد .در اين چهل روز ،سوخت و گريست و ناله زد؛ اما گردنِ افراشته و چهرهى اميدوار و دست و بازوى توانا و
ارادهى پوالدين خود را نيز نشان داد و دوست و دشمن را به تحسين وادار ساخت.
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اين ملت باوفا و سرشار از صدق و صفا ،با همهى وجود از امام خود تجليل كرد ،و با همهى توان به عزادارى او كمربست ،و

پيش از اين ،در هر مصيبتى ما به او پناه مىبرديم ،و او وزن و مقدار آن را در بيان خود به ما مىفهماند ،و هم او ما را تسال
مىداد :شهادت مطهرى ،درگذشت طالقانى ،شهادت شهداى محراب ،فاجعهى هفتم تير و هشتم شهريور ،و پيش از آنها،
پانزده خرداد و هفده شهريور و ديگر مصايب  ...؛ اما امروز كجاست آن ميزان عظيم ،كه وزن و مقدار اين مصيبت را بسنجد،
و كيست آن دريادلى كه جويبارهاى خروشان و آشفتهى ما را در سينهى پُرعمق خود ،به سكينه و اطمينان نايل سازد؟ مگر
به حضرت بقيةاللَّه(ارواحنافداه) ملتجى شويم و به او تسليت گوييم و از او تسال جوييم.
براى تبيين شخصيت اماممان  -آن انسان واال و آن مسلمان وارسته  -بهتر از آن نيست كه به قرآن پناه بريم و او را در
البالى آيههاى هدايتگر آن ،كه به توصيف بندگان صالح خدا پرداخته است ،باز جوييم:
او با جهاد و هجرت كه مؤمنان را در حيطهى واليت الهى قرار مىدهد ،مصداق« :انّ الّذين امنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم
و انفسهم فى سبيل اللَّه»( )2شد .او با استقبال از خطر و جان بركف گرفتن در راه خدا ،در زمرهى كسانى درآمد كه ستايش
الهى« :و من النّاس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات اللَّه»( )3در وصف آنان سروده شده است .او با قيام تاريخيش در راه خدا
و تالش بىنظيرش براى اقامهى قسط و عدل و نجات مستضعفان از ظلم و تبعيض ،پاسخى افتخارانگيز به نداى« :كونوا
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با هزاران بيان در فراق او شكوه سر كرد .اما با اين همه ،هنوز هيچ بيانى نتوانسته عظمت امام و عظمت حادثهى فقدان او
را باز گويد ،و هنوز هيچ زبان گويايى نتوانسته مرثيهى او را بسرايد.
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قوّامين للَّه»( )4و «كونوا قوّامين بالقسط»( )5داد .او خشم و برائت نسبت به مشركين و كفار عنود ،و عطوفت و مودت نسبت
به مسلمانان سراسر جهان را مصداق كاملى از« :اشدّاء على الكفّار رحماء بينهم»( )6ساخت .او با مناجات و تهجد و تضرع
مخلصانه ،در سلك« :عسى ان يبعثك ربّك مقاما محمودا»( )7درآمد .او آمر به معروف و ناهى از منكر و مجاهد فىسبيلاللَّه
بود .او با قطع هر پيوندى كه با پيوند محبت حق و فناى در حق ناسازگار بود ،مصداق« :رضى اللَّه عنهم و رضوا عنه اولئك
حزب اللَّه اال انّ حزباللَّه هم المفلحون»( )8گرديد.
او با عمرى كه روزها و ساعتها و لحظههايش با مراقبه و محاسبه سپرى مىشد ،صدها آيهى قرآن را كه در توصيف مخلصين
و متقين و صالحين است ،مجسم و عينى ساخت .او قرآن را نه فقط در محيط زندگى جامعه و با تشكيل جامعهى اسالمى،
بلكه در نفس خود و زندگى خود تحقق بخشيد.
او ،آن روحاللَّه بود كه با عصا و يد بيضاى موسوى و بيان و فرقان مصطفوى ،به نجات مظلومان كمر بست؛ تخت فرعونهاى
زمان را لرزاند و دل مستضعفان را به نور اميد روشن ساخت .او به انسانها كرامت ،و به مؤمنان عزت ،و به مسلمانان قوّت و
شوكت ،و به دنياى مادّى و بىروح معنويت ،و به جهان اسالم حركت ،و به مبارزان و مجاهدان فىسبيلاللَّه شهامت و
شهادت داد.
او بتها را شكست و باورهاى شركآلود را زدود .او به همه فهماند كه انسان كامل شدن ،علىوار زيستن و تا نزديكى مرزهاى
عصمت پيش رفتن ،افسانه نيست .او به ملتها نيز فهماند كه قوى شدن و بند اسارت گسستن و پنجه در پنجهى سلطهگران
انداختن ،ممكن است .لمعات قرب حق را صاحبان بصيرت در چهرهى منور او ديدند و طعم برّ الهى را كه در حيات و ممات
بر او مىباريد ،همه چشيدند .دعاى او مستجاب شد كه مىگفت« :الهى لم يزل برّك علىّ ايام حياتى ،فالتقطع برّك عنّى
فى مماتى»(.)9
با رحلت خود ،انقالبى ديگر برپا كرد ... .ده ميليون دل بىقرار را بر جنازهى خود گرد آورد و صدها ميليون را در سراسر جهان
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در غم خود عزادار كرد .همانطور كه در زندگيش تختهاى فرعونى را لرزانده بود ،با مرگ خود نيز خواب و خيال باطل را از
چشم دشمنان ربود.
از اين پس دنيا شاهد شكوفايى روزافزون خمينى كبير خواهد بود .نهالى كه او نشانده و بذرى كه او پاشيده ،همان كلمهى
طيبهيى است كه« :اصلها ثابت و فرعها فى السّماء تؤتى اكلها كلّ حين باذن ربّها»(.)11
بارى ،خمينى عزيز ما را كيست كه نشناسد؟ و كيست كه بشايستگى بشناسد؟ الفاظ من را تحمل آن نيست كه آن حقيقت
فاخر و آن گوهر نفيس را در خود بگنجاند ،و قلم قاصر اينجانب ناتوانتر از آن است كه سوداى ترسيم آن چهرهى ملكوتى
را بپروراند .بهتر آنكه عنان قلم دركشم و يك بار ديگر اين مصيبت بزرگ و جانكاه و اين غم فراموشنشدنى را به حضرت
بقيةاللَّه(ارواحنالترابمقدمهالفداء) و بيت معظم ايشان ،مخصوصاً به يادگار عزيز و يگانه و نور چشم اعزّ ايشان  -جناب
حجةاالسالم آقاى حاج سيّد احمد آقا  -و به خانوادههاى شهدا و اسرا و جانبازان و مفقودين و به عموم ملت ايران و به امت
بزرگ اسالمى تسليت عرض كنم و تذكراً امورى را به عرض ملت عزيز برسانم:
)1قلم و بيان اينجانب قاصر از آن است كه از عموم ملت به خاطر عزادارى مخلصانه و فداكارانهشان در طول چهل روز
عزاى عمومى ،تشكر كنم .شما ملت بزرگ ايران ،درس وفادارى جاودانهيى را در تاريخ به ثبت رسانديد و اوج اخالص و
صفايى را كه از امت قدردانى نسبت به امام و مصلح و منجى بزرگى انتظار مىرود ،نشان داديد .شما به دوستان جمهورى
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شهاب ارادهى قهرآميز خود قرار داديد .رحمت الهى و رضاى ولىّاللَّهاالعظم(ارواحنافداه) و دعاى ملكوتى امام عزيزمان شامل
حال شما باد.
)2پايان يافتن عزاى رسمى ،به معناى پايان يافتن درد و داغ ملت ايران در اين سوگ بزرگ نيست .ياد جاودانهى امام كبير
ما ،هم با خاطرههاى شيرين حيات بابركت او ،و هم با غم فقدان تسالناپذير او ،همواره همراه خواهد بود .با اينهمه ،من با
تشكر مجدد و با تبريك عيد سعيد قربان كه خاطرهى غمانگيز محروميت از حج را بار ديگر زنده مىسازد و فرياد ملت ما در
برائت از كفار مستكبر و عمال مرتجع آنان را رساتر مىسازد ،از عموم ملت ايران مىخواهم كه رخت عزا از تن بركنده و
جامهى كار و تالش و جد و جهد به تن كنند و با توان و نيروى جديدى كه تجسم لطف خدا بر امام ما در ممات اوست ،به
سمت هدفهاى او پيش روند .حركت به سمت هدفهاى امام و انقالب و تأمين عمران و آبادى و عدالت اجتماعى و حفظ
مواضع انقالبى و ساختن كشورى نمونه ،كار و تالش و جد و جهد مىطلبد.
امام ما بر مصيبتها فايق مىآمد و در همه حال و حتّى در سنين كهولت ،از كار و تالش دست نمىكشيد .غلبه بر مشكالت
و شكست دادن توطئهى دشمنان ،تنها با حركت دستهجمعى مردم و همكارى آنان با مسؤوالن كشور و حضور قوى و پُرنشا
آنان در صحنه ،ميسر خواهد شد.
شما ملت عزيز ،اينهمه را در طول دهسالونيم پس از پيروزى انقالب تأمين كردهايد و از اين پس بيش از گذشته بايد تأمين
كنيد .دست خدا با شما و دعاى ولىّعصر(ارواحنافداه) بدرقهى راهتان باد.
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اسالمى اميد بخشيديد و در كام دشمنان ،شرنگ يأس و تلخكامى ريختيد .شما پايههاى حكومت اسالمى را مستحكم
ساختيد و دل بدخواهان را لرزانديد .شما مالئكةاللَّه را به ستايش ايمان و اخالص خود واداشتيد و جان پليد شياطين را آماج

1

)3مصيبت فقدان امام عزيزمان دلها را گداخت و بسى غشها و ناخالصيها را سوزاند؛ جانها را به هم نزديك ،و يخهاى كدورت
و حصارهاى دوگانگى را ذوب كرد و وحدت كلمهيى بىنظير به وجود آورد .وظيفهى يكايك آحاد ملت ،مخصوص ًا گويندگان

وحدت عمومى ،به معناى گرد آمدن صاحبان سليقهها و روشهاى گوناگون بر گرد محور اسالم ،خط امام و واليت فقيه است.
اين ،همان اعتصام به «حبلاللَّه» است كه عموم مسلمين بدان مكلف گشتهاند؛ و اين ،آن اسم اعظمى است كه همهى
گرهها را باز ،و همهى موانع را برطرف ،و همهى شياطين را مغلوب مىكند.
اعمال و گفتار تفرقهانگيز و دلسردكننده از هر كسى صادر شود ،خيانت به امام و اسالم است .از حضرات نمايندگان محترم
مجلس شوراى اسالمى ،ائمهى محترم جمعه ،گويندگان مذهبى و رسانههاى عمومى تقاضا مىكنم همگان را به اين وظيفهى
انقالبى توجه دهند؛ و البته ضمانت اصلى براى اين كار ،آحاد مردم حزباللَّهاند كه با مشاهدهى تخلف از اين وظيفهى الهى،
موظف به نهى ازمنكر و اعراض از متخلفين مىباشند.
)4در آستانهى همهپرسى قانون اساسى و انتخابات رياست جمهورى ،از عموم ملت تقاضا مىكنم كه با شركت در اين دو
امر ،يك بار ديگر مشتى محكم بر دهان ياوهگويان و بدخواهان بزنند و دشمن را مأيوس كنند .انتخاب فرد اصلح و داراى
تقوا و تدبير براى مقام مهم رياست جمهورى  -كه در قانون اساسى جديد ،داراى اختيارات وسيع در ادارهى كشور است -
وظيفهيى شرعى و عقلى و انقالبى است ،و كوتاهى در اين امر يا در حضور در پاى صندوقهاى رأى ،خسارتهاى جبرانناپذيرى
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و نويسندگان ،باالخص كسانى كه از تريبونهاى عمومى استفاده مىكنند ،آن است كه ضمن تجليل از اين وحدت عمومى،
همگان را به پاسدارى از آن تشويق كنند.
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به بار خواهد آورد .حضور شما ،پايههاى انقالب را محكم مىكند و به مديران آيندهى كشور ،جرأت و قدرت كار مىبخشد و
آينده را تضمين مىكند.
اينجانب ،به خواست خداوند در روز ششم مرداد ماه به پاى صندوق خواهم رفت و به اصالحات قانون اساسى و به رياست
جمهورى رأى خواهم داد و از عموم ملت عزيز نيز انتظار دارم چنين كنند.
)5شعاير اسالمى و مساجد و نمازهاى جمعه و عزاداريها ،از جمله عواملى است كه در پيروزى انقالب و تداوم آن ،نقش
تعيينكنندهيى داشته است .ملتهاى مسلمان اكنون در همه جاى عالم ،با بهرهگيرى از تجربهى ملت ايران ،به مساجد و
شعاير دينى اهتمام خاصى نشان مىدهند .نهضت فلسطين و بسى نهضتهاى ديگر ،امروزه از مساجد و نمازهاى جمعه و
جماعت ،نيرو و توان مىگيرد .سزاوار است كه ملت عزيز ايران ،نقش اين شعاير را همواره به ياد داشته باشد.
اينجانب همهى مردم  -بخصوص جوانان  -را به پُر كردن مساجد و حضور در نمازهاى جمعه و جماعت و گرم نگهداشتن
مراسم عزادارى ساالر شهيدان حسينبنعلى(ع) توصيه مىكنم .البته روح و مضمون حقيقى اين شعاير و مراسم بايد به طور
شايسته حفظ شود و معنويت و توجه و فراگيرى بر آن حاكم باشد .حضرات ائمهى محترم جمعه و جماعات و گويندگان
مذهبى نيز تا سرحد امكان بايد براى پُربار كردن و محتوا بخشيدن به اين مراسم تالش كنند و اين كانونهاى معنويت و صفا
را گرم نگهدارند.
)6در اين مرحله از انقالب ،هدف عمده عبارت است از ساختن كشورى نمونه كه در آن ،رفاه مادّى همراه با عدالت اجتماعى
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و توأم با روحيه و آرمان انقالبى ،با برخوردارى از ارزشهاى اخالقى اسالم تأمين شود .هريك از اين چهار ركن اصلى ،ضعيف
يا مورد غفلت باشد ،بقاى انقالب و عبور آن از مراحل گوناگون ممكن نخواهد شد.
رفاه مادّى ،به معناى ترويج روحيهى مصرفگرايى نيست  -كه خود ،يكى از سوغاتهاى شوم فرهنگ غرب است  -بلكه
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بدين معنى است كه كشور از نظر آبادى و عمران ،استخراج معادن و استفاده از منابع طبيعى ،تأمين سالمت و بهداشت
جامعه ،رونق اقتصادى و رواج توليد و تجارت ،با تكيه بر استعدادهاى ذاتى نيروهاى انسانى خودى ،به حد قابل قبول برسد
و علم و فرهنگ و تحقيق و تجربه همگانى شود و نشانههاى فقر و عقبافتادگى رخت بربندد.
عدالت اجتماعى ،بدين معنى است كه فاصلهى ژرف ميان طبقات و برخورداريهاى نابحق و محروميتها از ميان برود و
مستضعفان و پابرهنگان كه همواره مطمئنترين و وفادارترين مدافعان انقالبند ،احساس و مشاهده كنند كه به سمت رفع
محروميت ،حركتى جدى و صادقانه انجام مىگيرد .با قوانين الزم و تأمين امنيت قضايى در كشور ،بسا تجاوز و تعدى به
حقوق مظلومان و دستاندازى به حيطهى مشروع زندگى مردم جمع شود .همهكس احساس كند كه در برابر ظلم و تعدى
مىتواند به ملجأ مطمئن پناه برد ،و همه كس بداند كه با كار و تالش خود خواهد توانست زندگى مطلوبى فراهم آورد.
روحيه و آرمان انقالبى ،بدين معنى است كه ميل به زندگى راحت و مرفه ،جامعه و مسؤوالن را به سازشكارى و تسليم در
برابر زورگويى قدرتهاى جهانى و غفلت از توطئهى استكبار و بىاعتنايى به پيام جهانى انقالب نكشاند .آن روزى كه خداى
نخواسته جمهورى اسالمى ،رفاه و آبادى را هدف عمدهى خويش قرار داده و در اين راه حاضر به چشمپوشى از آرمانهاى
انقالبى و جهانى و فراموشى از پيام جهانى انقالب شود ،روز انحطا و زوال همهى اميدها خواهد بود؛ و خدا چنين روزى را
انشاءاللَّه هرگز نخواهد آورد .بىشك ،ملت ايران براى دفاع از اسالم عزيز و استقالل ملى آماده است كه همه چيز خود را
فدا كند.
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پارسايى و ديگر خصلتهاى اخالقى در جامعه رواج يابد و به صورت ارزشهاى اصلى به حساب آيد.
بر اين چهار ستون اصلى است كه جامعهى رو به رشد اسالمى شكل مىگيرد و قوام و استحكام مىيابد و استعدادها شكوفا
و سرچشمههاى نيكى و بهروزى جوشان مىشود و جامعهى اسالمى الگوى جذابى براى همهى ملتها مىگردد.
)7به همان اندازه كه ملت ايران به ساختن و پرداختن كشور و جامعهى خود مشتاق است ،دشمنان از آن هراسان و نسبت به
آن خشمگينند .آنها نيز مىدانند كه توفيق ملت ايران در بناى جامعهيى آباد و برخوردار از خيرات مادّى و معنوى ،مشوق
ديگر ملتها به پيمودن راه اين ملت بزرگ خواهد شد ،و اين به معناى خط بطالن كشيدن بر مطامع استعمارى و استكبارى
قدرتهاى جهانى است .اينجاست كه داستان طوالنى و پُرماجراى توطئههاى استكبار در مقابله با جمهورى اسالمى آغاز
مىشود .جنگ تحميلى ،محاصرهى اقتصادى ،دروغپراكنى دايمى در رسانههاى جهانى وابسته به استكبار و ارتجاع و
صهيونيسم ،حمايت از ضدانقالب  -از چپ افراطى تا راست افراطى ،و منافقين روسياه و امثال آن  -همه به خاطر اين بود
كه ملت انقالبى ما را از رسيدن به آن آيندهى روشن باز دارند.
در آينده نيز توطئه خواهد بود .اگرچه احتمال تهاجم نظامى بسيار ضعيف مىنمايد ،اما توطئههاى سياسى و شايعهپراكنى و
تالش براى دلسرد كردن مردم و جنگ روانى و كارشكنيهاى گوناگون ،محتمل است .ملت ما بايد كامالً هشيار و بانشا ،
هر توطئهيى را با قدرت و صالبت خود خنثى كند و بخصوص مراقب نفوذيهاى دشمن و شايعهپراكنان و خناسان پنهان و
آشكار باشد.
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برخوردارى از ارزشهاى اخالقى اسالم بدين معنى است كه روح فضيلت و پرهيزكارى و وارستگى و بردبارى و اجتناب از
شهواتِ ممنوع و دورى از حرص و آز و دنياطلبى و حقكشى و نامردمى و مالاندوزى و روىآوردن به خلوص و پاكى و
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)8شايسته است كه قشرهاى گوناگون جامعه ،بويژه قشرهاى حساس مؤثر ،با دقت و تأمل ،وظيفهى خاصى را كه در اين
برههى خاص برعهدهى آنان است ،شناخته و با قصد قربت و بهمثابهى عبادتى بزرگ ،آن را انجام دهند.

و توكل و صبر و مجاهدت را به مردم توصيه كرده ،همگان را در برابر مكر و خدعهى دشمنان هوشيار سازند و وظيفهى
اسالمى و انقالبىِ دفاع از جمهورى اسالمى را ،همواره در ياد آنان زنده نگهدارند.
طالب علوم دينى در كنار تحصيل و فراگيرى فن اجتهاد و فقاهت  -در همان گسترهى وسيعى كه امام عالىقدرمان براى
اجتهاد ترسيم مىكرد  -با تهذيب نفس و قدرت فهم سياسى ،در همهى صحنههايى كه انقالب نياز به آنها دارد ،حضور
يافته ،با زبان و عمل ،وظايف خود را انجام دهند.
دانشجويان و دانشآموزان ،فريضهى آموزش علم را با كسب مهارت و تجربه توأم ساخته و چنان كه شأن آنان است ،به
مثابهى پيشاهنگ حركتهاى انقالبى ،در سمت هدفهاى واالى اسالم و در مقابله با توطئههاى استكبار جهانى و مثلث امريكا،
صهيونيسم و ارتجاع ،مجاهدتى جانانه كنند.
اساتيد و مديران مراكز آموزشى و تحقيقاتى ،در كنار اهتمام بليغ نسبت به ارتقاى سطح دانش و پژوهش  -كه پايهى اصلى
رشد و توسعهى كشور محسوب مىگردد  -بر اسالمى كردن محيط آموزش و زدودن آثار سوء فرهنگ وارداتى و تقويت
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شايسته است كه علماى اعالم و ائمهى محترم جمعه و جماعت و خطبا و مبلّغين ،با نفوذ كلمهى خود در اقشار مختلف ،تقوا
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بنيهى دينى و سياسى دانشجويان و دانشآموزان  -كه اميدهاى آيندهى كشورند  -همت گمارند و با برنامههاى ابتكارى و
ضربتى ،ريشهكن ساختن بىسوادى و گسترش دانش در سطح جامعه را ،چون هدفى مقدس تعقيب كنند.
كشاورزان و روستاييان ،كار خود را كه اصليترين پايهى خودكفايى كشور است  -يعنى تهيه و تأمين موادغذايى  -قدر دانسته،
افزايش محصول و بهبود كيفيت آن را هدف خود قرار دهند و وابستگى كشور به مواد غذايى وارداتى را به صفر برسانند.
كارگران و عناصر فنى ،كيفيت صنعتى را تا آنجا كه به دقت و دلسوزى در كار مربو است ،باالبرده ،با روح ابتكار و اعتماد
به نفس ،نياز كشور به محصوالت و دانش فنى بيگانگان را كاهش دهند و پايههاى صنعت اصيل و ملى را استوار سازند و
موجب شوند كه مصرف كنندگان به محصوالت داخلى اطمينان و عالقه پيدا كنند .همچنين راه به سمت صنعت پيشرفته و
پيچيده را باز كنند و نشان دهند كه استعداد و ابتكار ايرانى قادر است كشور را  -حتّى در صنايع پيشرفته  -از ديگران بىنياز
سازد.
كسبه و پيشهوران ،امانت و قناعت را پيشه كنند؛ به سود كم اكتفا نمايند و از كسانى كه به خاطر سودجويى ،از روشهاى
غيراسالمى استفاده مىكنند و بر مردم فشار وارد مىسازند ،بشدت تبرّى جسته و براى مقابله با آنان ،در كنار دستگاههاى
دولتى و قضايى قرار گيرند.
هنرمندان ،زبان رساى هنر را در خدمت انقالب و اسالم  -كه عزيزترين سرمايهى مردم است  -بهكار گيرند و اين عطيهى
الهى را صرف تعالى افكار مردم كنند و هنر را از آميزش با مظاهر زيانبار فرهنگ بيگانه رها سازند .هنر را با حفظ تعالى آن
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به ميان مردم برند و در ذهن و دل آنان وارد كنند و از شكل كاالى تجملى و مخصوص گروهى خاص خارج سازند.
نويسندگان و گردانندگان مطبوعات ،هدايت افكار جامعه و تالش براى اعتالء و ارتقاى آن را وظيفهى بزرگ خود دانسته،
فضاى ذهنى جامعه را با طرح مسايل مهم جهانى و داخلى و افشاى خدعههاى نظام سلطهى بينالمللى روشن سازند و امانت
و صداقت معلمى دلسوز را ،فريضهى تخلفناپذير خود شمارند و از طرح موضوعات تفرقهانگيز يا دلسردكننده اجتناب ورزند.
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ارتش جمهورى اسالمى و سپاه پاسداران انقالب اسالمى  -كه بازوان مسلح ملت براى دفاع از انقالب و حفظ مرزهاى
كشورند  -آمادگيهاى خود را از لحاظ آموزش ،تجهيزات و سازماندهى و انضبا افزايش داده ،همواره دو سازمان برادر و
مكمل يكديگر باشند؛ و بسيج مستضعفين كه هميشه مورد تحسين و رضايت امام عزيزمان بود ،زير نظر و مديريت سپاه ،به
استحكام تشكيالت و سازماندهى خود بيش از پيش اهتمام ورزد.
نهادهاى انقالبى كه از آغاز نقش مؤثرى در حراست از دستاوردهاى انقالب داشتهاند  -چه آنها كه در قالب سازمانها و
تشكيالت توليدى و خدماتى و تبليغاتى خدمت مىكنند ،و چه انجمنهاى اسالمى كه در همهجا پرچمدار ارزشهاى انقالبى
مىباشند  -روحيهى انقالبى را با نظم و انضبا دقيق و توأم با سعهى صدر به كار گرفته ،بدون تخطى از وظايف خود ،راه
و رسم دفاع از انقالب را زنده نگهدارند.
مأموران و كارگزاران نظام  -چه در قوّهى مجريه و چه در قوّهى قضاييه  -خود را مظهر تدبير و امانت و خدمتگزارى نظام
بدانند و دلسوزانه و صادقانه ،در خدمت به مردم بكوشند و با احترام مؤكد به قانون ،نمونههاى بارز درستكارى و خلوص را به
مردم نشان دهند و بدانند كه خدمت به اين مردم فداكار ،عبادتى بزرگ و افتخارى ابدى است.
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گشوده و يادگارهاى ارزندهيى از قضاوت خود در اين مورد براى نسلهاى آينده به جاى نهاده است.
به طور حتم ،اگر بانوان كشور ما اين حضور فداكارانه و مواج از آگاهى و اراده و ايثار را از خود نشان نمىدادند ،سرنوشت
انقالب و جمهورى اسالمى چيز ديگرى مىبود و هرگز اين توفيقات بزرگ تاريخى  -نه در پيروزى انقالب و نه در حوادث
بعد از آن  -به دست نمىآمد .نقش زنان در انقالب ،ثابت كرد كه زن در سايهى ايمان و آگاهى و به دور از منجالب فسادى
كه دنياى غرب براى او درست كرده است ،مىتواند نقش اول را در تحوالت تاريخى و جهانى ايفا كند .ثابت كرد كه افتخار
و عظمت زن ،در چيزهايى كه دستهاى آلودهى صهيونيسم براى او در دنياى منحط كنونى فراهم آورده ،نيست؛ بلكه زن در
سايهى طهارت و عفت و احساس مسؤوليت است كه مىتواند دوشادوش مردان و در مواردى جلوتر از آنان ،گام بردارد.
بانوان در نظام جمهورى اسالمى بايد قدر عظمتى را كه اسالم به آنان داده است ،بدانند .دام مصرفزدگى را كه سرمايهداران
چپاولگر جهانى بر گرد زن امروز دنيا تنيدهاند ،كامالً بدرند و ضدارزشهاى فرهنگ غربى ،مانند برهنگى و معاشرت بىبندوبار
با مردان و آلودگى به انواع فسادها را كه در كشورهاى پيشرفته و غالب كشورهاى عقب افتاده برزندگى زنان حاكم است ،به
چشم تحقير و نفرت بنگرند و بدانند كه امروز زن ايرانى كه در صحنههاى سياست و كار و در ميدانهاى انقالب با تقوا و
پاكدامنى حضور دارد ،برترين زنان دنياست ،و اين را مردان و زنان منصف و حقبين در همه جاى جهان تصديق مىكنند.
)11آخرين مطلب ،دربارهى بازسازى است .اينجانب به طور قاطع به ملت عزيز عرض مىكنم كه اهميت بازسازى در امروز،
كمتر از اهميت جنگ در دوران هشتسالهى گذشته نيست؛ و همانطور كه همت و اراده و مشاركت مردم در جنگ داراى
نقشى بزرگ و بسيار مؤثر بود ،امروز نيز همكارى و حضور و مشاركت مردم مىتواند نقش مهمى را در بازسازى ايفا كند.
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)9بانوان در پيروزى و تداوم انقالب و در مقابله با حوادث بزرگ دوران دهساله ،يكى از بارزترين و درخشانترين نقشها را
داشتهاند.امام فقيد بزرگوار ما ،با توجه به اين نقش حساس بود كه در ستايش زنان جمهورى اسالمى ،بارها لب به سخن
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دشمنان در كار بازسازى نيز مانند جنگ كارشكنى و دشمنى خواهند كرد؛ اما ارادهى انقالبى مردم مىتواند توطئهى دشمنان
را خنثى كند.

شايسته است مسؤوالن دولتى با سازماندهى نيروهاى انقالبى و مردمى و جهت دادن به كار و سرمايه و ابتكار مردم ،بازسازى
را به مرحلهى تحقق برسانند و موانع را از سر راه مشاركت فكرى و مالى و كارى مردم برطرف سازند.
در خاتمه ،بار ديگر به مناسبت چهلمين روز ارتحال امام بزرگوار و عظيمالشأن و پايان عزاى عمومى چهلروزه ،به ملت عزيز
تسليت عرض مىكنم و توفيق و صبر و اجر براى همگان مسألت مىنمايم .همچنين عيد سعيد قربان را به عموم ملت
تبريك مىگويم و ضمن تشكر از گروهها و آحاد مردم و مسؤوالن و دستگاههاى دولتى و نهادهاى انقالبى كه با پيامهاى
خود ،نسبت به اينجانب ابراز محبت و صميميت نمودهاند ،از همگان درخواست مىكنم از ارسال پيام تسليت و تبريك
خوددارى فرمايند و از روزنامهها  -ضمن تشكر  -جداً مىخواهم كه از فردا پيام تسليت و تبريك خطاب به اينجانب را درج
ننمايند.
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در بازسازى ،حضور و شركت فعال نيروهاى انقالبى يقيناً خواهد توانست كارهاى دشوار را آسان و مدتهاى طوالنى را به
زمانهاى كوتاه مبدل سازد .عشق و صميميت قادر به انجام كارهايى است كه سرپنجهى تدبير گاه از انجام آن ناتوان است.

ده كار بزرگی كه امام خمینی رحمهاهلل انجام داد
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ده كار بزرگی كه امام خمینی رحمهاهلل انجام داد
۸۲۳۱/۴۰/۳۲
بيانات در خطبههاى نمازجمعه (خطبه اول)

امروز مايلم در خطبهى اول راجع به اماممان صحبت كنم .دربارهى او خيلى حرف زده شد؛ اما به اعتقاد من هنوز زود است
كه تحليلگرهاى جهانى بتوانند امام بزرگوار را بدرستى بشناسند؛ شخصيت عظيمى كه در طول تاريخ بعد از انبيا و اوليا،
امثال او بسيار بندرت ظهور مىكنند .آنها كارهاى بزرگ انجام مىدهند و مثل برق مىدرخشند و فضا را منور مىكنند و
مىروند.
امام بزرگوار ما كارهاى بزرگِ متناسب با بزرگى خود انجام داد و من امروز بعضى از آنها را به ياد شما مىآورم .يقيناً اگر
تحليلگرها و متفكران كارهاى بزرگ امام امت را فهرست كنند ،چند برابرِ آن چيزى خواهد شد كه من امروز آنها را
برمىشمارم.
اولين كار بزرگ او ،احياى اسالم بود .دويست سال است كه دستگاههاى استعمارى سعى كردند تا اسالم به دست فراموشى
سپرده شود .يكى از نخستوزيرهاى انگليس در جمع سياستمداران استعمارى دنيا اعالم كرده بود كه ما بايد اسالم را در
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كشورهاى اسالمى منزوى كنيم! قبل و بعد از آن نيز پولهاى گزافى خرج شد تا اسالم در درجهى اول از صحنهى زندگى ،و
در درجهى دوم از ذهن و عمل فردى انسانها خارج شود؛ چون مىدانستند اين دين ،بزرگترين مانع در راه چپاول قدرتهاى
بزرگ و استكبارى است .امام ما اسالم را دوباره زنده كرد و به ذهن و عمل انسانها و صحنهى سياسى جهان برگرداند.
دومين كار بزرگ او ،اعادهى روح عزت به مسلمين بود .اينگونه نبود كه اسالم صرفاً در بحثها و تحليلها و دانشگاهها و
صحن جامعه و زندگى مردم مطرح شود؛ بلكه بر اثر نهضت امام ما ،مسلمانها در همه جاى عالم احساس عزت كردند.
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يك نفر مسلمان از كشورى بزرگ كه مسلمين در آن در اقليت قرار دارند ،به من مىگفت :قبل از انقالب اسالمى ،مسلمان
بودن خود را هرگز اظهار نمىكرديم .طبق فرهنگ آن كشور ،همه اسم محلى داشتند ،و هرچند خانوادههاى مسلمان روى
بچههاى خود اسم اسالمى مىگذاشتند ،اما جرأت نمىكردند آن اسم را اظهار كنند و از بيان آن خجالت مىكشيدند! اما بعد
از انقالب شما ،مردم ما با افتخار اسم اسالمى خود را مىگويند ،و اگر از آنها بپرسند كه شما چه كسى هستيد ،اول آن اسم
اسالمى را با افتخار بر زبان مىآورند.
بنابراين ،با كار بزرگى كه امام(ره) انجام داد ،مسلمانها در همه جاى دنيا احساس عزت مىكنند و به مسلمانى و اسالم خود
مىبالند.
سومين كار بزرگ او اين بود كه به مسلمانها احساس درك امت اسالمى داد .قبل از اين ،مسلمانها در هر جاى دنيا كه بودند،
چيزى به نام امت اسالمى برايشان مطرح نبود و يا اصالً جدى تلقى نمىشد .امروز همهى مسلمانها در اقصاى آسيا تا قلب
آفريقا و تمام خاورميانه و در اروپا و امريكا ،احساس مىكنند كه جزو يك جامعهى جهانىِ بزرگ به نام امت اسالمى هستند.

ده كار بزرگی كه امام خمینی رحمهاهلل انجام داد

چهارمين كار بزرگ او ،ازالهى يكى از مرتجعترين و پليدترين و وابستهترين رژيمهاى منطقه و جهان بود .ازالهى حكومت
پادشاهى در ايران ،يكى از بزرگترين كارهايى بود كه كسى مىتوانست آن را تصور كند .ايران مهمترين دژ استعمار در
منطقهى خليجفارس و خاورميانه بود .اين دژ ،به دست امام ما در هم فرو ريخته شد.
كار پنجم او ،ايجاد حكومتى بر مبناى اسالم بود؛ چيزى كه به ذهن مسلمانها و غيرمسلمانها خطور نمىكرد ،و خواب خوشى
بود كه مسلمانهاى سادهلوح هم هرگز آن را با خود تصور نمىكردند و نمىديدند .امام(ره) در حد يك معجزه ،به اين خيال
افسانهآميز لباس واقعيت پوشاند.
كار ششم او ،ايجاد نهضت اسالمى در عالم بود .قبل از انقالب اسالمى ،در بسيارى از كشورها و از جمله كشورهاى اسالمى،
گروهها و جوانها و ناراضيها و آزادىطلبها ،با ايدئولوژيهاى چپ وارد ميدان مىشدند؛ اما بعد از انقالب اسالمى ،پايه و مبناى
حركتها و نهضتهاى آزاديبخش ،اسالم شد .امروز در هر نقطهيى از دنياى وسيع اسالم كه جمعيت يا گروهى به انگيزهى
آزاديخواهى و ضديت با استكبار حركت مىكنند ،مبنا و قاعدهى كار و اميد و ركنشان ،تفكر اسالمى است.
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امام احساس شعور نسبت به امت اسالمى را ايجاد كرد ،كه بزرگترين حربه براى دفاع از جوامع اسالمى در مقابل استكبار
است.

هفتمين كار بزرگ او ،نگرشى جديد در فقه شيعه بود .فقاهت ما پايههاى بسيار مستحكمى داشته و دارد .فقاهت شيعه ،يكى
از محكمترين فقاهتها و متكى به قواعد و اصول و مبانى بسيار مستحكمى است .امام عزيزمان اين فقه مستحكم را در
گسترهيى وسيع و با نگرشى جهانى و حكومتى مورد توجه قرار داد و ابعادى از فقه را براى ما روشن كرد كه قبل از آن روشن
نبود.
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كار هشتم او ،ابطال باورهاى غلط در باب اخالق فردى حكام بود .در دنيا پذيرفته شده است كه كسانى كه در رأس اجتماعات

اين اخالق را داشته باشند .حتّى در كشورهاى انقالبى ،انقالبيونى كه تا ديروز زير چادرها زندگى مىكردند و در دخمهها
مخفى مىشدند ،به مجرد اينكه به حكومت مىرسند ،وضع زندگيشان عوض مىشود و اخالق حكومتيشان تغيير مىكند و
همان وضعيتى را به خود مىگيرند كه بقيهى سالطين و رؤساى عالم داشتند! ما از نزديك چنين چيزى را ديدهايم؛ براى
مردم هم مايهى تعجب نيست.
امام ما اين باور غلط را عوض كرد و نشان داد كه رهبر محبوب و معشوق يك ملت و ديگر مسلمانان عالم ،مىتواند زندگى
زاهدانهيى داشته باشد و به جاى كاخهاى مجلل ،در يك حسينيه از ديداركنندگان پذيرايى كند و با لباس و زبان و اخالق
انبيا با مردم برخورد كند.
اگر دلهاى حكام و زمامداران به نور معرفت و حقيقت روشن شده باشد ،تجمل و تشريفات و اسراف و برخورداريهاى زياد و
خودرأيى و تكبر و استكبار ،جزو لوازم حتمى زمامدارى آنها محسوب نمىشود .از معجزات بزرگ آن بزرگوار اين بود كه هم
در زندگى خود و هم در آن دستگاهى كه به وجود آورده بود ،نور معرفت و حقيقت تجلى يافته بود.
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قرار مىگيرند ،اخالق فردىِ خاصى داشته باشند! تكبر ورزيدن ،برخوردار بودن از زندگى راحت و مسرفانه ،تجملگرايى،
خودرأيى و خودخواهى و امثال اينها ،چيزهايى است كه مردم دنيا قبول كردند كه كسانى كه در رأس حكومتها قرار مىگيرند،

ده كار بزرگی كه امام خمینی رحمهاهلل انجام داد
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كار نهم او ،احياى روحيهى غرور و خودباورى در ملت ايران بود .برادران عزيز! حكومتهاى استبدادى و فردى ،سالهاى
متمادى ملت ما را به صورت ملتى ضعيف و مستضعف و توسرىخور در آورده بودند؛ ملتى كه از استعداد جوشان و خصلتهاى
جمعىِ فوقالعاده ممتاز برخوردار است و در طول تاريخ بعد از اسالم ،اينهمه افتخارات علمى و سياسى دارد.
قدرتهاى خارجى  -مدتى انگليسيها و مدتى هم روسها و ديگر دولتهاى اروپايى ،و پس از آن امريكاييها  -ملت ما را تحقير
كرده بودند .ملت ما هم باور كرده بود كه قابليت و لياقت كارهاى بزرگ را ندارد ،سازندگى از او بر نمىآيد ،ابتكار از او ساخته
نيست و ديگران بايد بر او آقايى كنند و به او زور بگويند! بنابراين ،روح غرور و افتخار ملى را در ملت ما كشته بودند؛ ولى
امام عزيز ما ،روح غرور و افتخار ملى را در ملت ايران بيدار و زنده كردند.
در همان حال كه ملت ما از احساسات و نخوتهاى بيجاى ناسيوناليستى  -كه استكبار عامل آن ،و رژيم منحوس پهلوى
مروجش بود  -مبرا هستند ،اما احساس عزت و قدرت مىكنند .امروز ملت ما از دست به دست هم دادن و توطئهى مشترك
شرق و غرب و ارتجاع نمىترسند و احساس ضعف هم نمىكنند .جوانهاى ما احساس مىكنند كه خودشان مىتوانند
كشورشان را بسازند .مردم ما احساس مىكنند كه قدرت و توان آن را دارند كه در مقابل تحميلها و زورگوييهاى شرق و
غرب بايستند .اين روح عزت و خودباورى و غرور ملى و افتخارات حقيقى و اصيل را امام(ره) در ملت ما زنده كرد.
و باالخره دهمين كار بزرگ او ،اثبات اين نكته بود كه «نه شرقى و نه غربى» ،يك اصل عملى و ممكن است .ديگران خيال
مىكردند كه يا بايد به شرق متكى بود و يا به غرب ،يا بايد نان اين قدرت را خورد و ستايشش كرد و يا آن قدرت را ! فكر
نمىكردند كه يك ملت بتواند هم به شرق و هم به غرب «نه» بگويد و بايستد و بماند و خود را روزبهروز ريشهدارتر كند؛ اما
امام(ره) اين نكته را ثابت كرد.
من ده محور از كارهاى بزرگ امام(ره) را برشمردم؛ اما اگر بنشينيم فكر كنيم ،كارهاى بزرگ را در پروندهى منور اين مرد
الهى چندين برابر خواهيم يافت .در اينجا دو نكته را يادآورى مىكنم:
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نكتهى اول :كسانى كه با امام در افتادند ،خودشان را روسياه كردند .بدبخت آن كسانى هستند كه به خاطر شادكردن دل
صهيونيستها و خوشحال كردن امريكا و پُركردن كيسهى خود از پولهاى نفت ارتجاع ،حقيقت را پوشاندند و با امام ما درافتادند.
روسياه آن كسانى هستند كه مىتوانستند زير بالهاى مهربان اين پدر و استاد و معلم قرار بگيرند و از او منتفع شوند؛ ولى به
بخت خودشان لگد زدند و به آغوش دشمنان او پناه بردند و االن در اروپا و امريكا و امريكاى التين و عراق و بعضى
كشورهاى ديگر سرگردانند.
اين بيچارهها و روسياهها هنگامى كه داخل كشور بودند ،قطرهيى در مقابل اقيانوس محسوب مىشدند؛ اما نمىفهميدند كه
چهقدر ناچيز و كوچكند .مراسم ارتحال آن بزرگوار به همه فهماند كه امام(ره) چه كسى بود و ملت كجاست و چه مىگويد
و چگونه مىانديشد و چه مىخواهد و همچنين مخالفان چه كسانى هستند و كجايند .خدا كند براى خودشان هم ديگر اين
اشتباه باقى نمانده باشد كه خيال كنند چيزى و كسى هستند.
آنها حقيقتاً به خودشان جفا كردند كه در مقابل امام(ره) ايستادند .آينده و افتخار متعلق به كسانى است كه پشت سر امام
حركت كردند؛ يعنى قشر عظيم متن ملت و همهى آحاد مردم .شما مردم نشان داديد كه ياران و وفاداران و مخلصان امام
هستيد و بر اين يارى و وفادارى و اخالص پايداريد.

ده كار بزرگی كه امام خمینی رحمهاهلل انجام داد

هيچ شكى نيست  -اما توفيقاتى كه آن بزرگوار به دست آورد ،خيلى باالتر از اين است كه به شجاعت و عقل و تدبير و
آيندهنگرى زياد يك انسان متكى باشد.
آن توفيقها از جاى ديگر نشأت مىگرفت ،كه در درجهى اول از اخالص او ناشى مىشد؛ «مخلصين له الدّين» .مخلص خدا
بود و كار را فقط براى او  -والغير  -انجام مىداد .لذا اگر همهى دنيا هم در مقابل او قرار مىگرفتند و از او چيزى مىخواستند
كه مورد رضاى خدا نبود ،انجام نمىداد.
در درجهى دوم ،توكل و حسن ظن به خدا داشت .هيچ كارى در نظر او خارج از قدرت الهى نبود .كارهاى بزرگ ،حركتهاى
عظيم ،كندن كوههاى راسخ و جبال راسيات براى او ميسور بود؛ چون عقيده داشت كه به خدا متكى است و خدا او را كمك
مىكند؛ و چون به خدا توكل داشت ،لذا با حسن ظن مىنگريست.
روزى كه او نهضت را شروع كرد ،كسانى كه فكر كنند مىشود نهضتى بر پا كرد ،خيلى كم بودند .آن روزى كه او شعار
اسقا رژيم سلطنت را داد ،كسانى كه فكر كنند مىشود رژيم سلطنت در ايران ساقط شود ،بسيار معدود بودند .آن روزى كه
سياست «نه شرقى و نه غربى» را اعالم كرد ،كسانى كه فكر مىكردند مىشود بدون اتكاى به شرق و غرب حكومتى داشت
و آن را نگهداشت و اداره كرد ،بسيار نادر بودند .آن روزى كه گفت« :امريكا هيچ غلطى نمىتواند بكند» ،كسانى كه باورشان
باشد كه امريكا نسبت به امام و امتش هيچ غلطى نمىتواند بكند ،خيلى كم بودند.
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نكتهى دوم اين است كه امام خصوصيات ممتاز فردى خيلى داشت؛ اما توفيقات او باالتر از آن بود كه به خصوصيات فردى
يك انسان  -هرچه هم باال  -متكى باشد .شجاعت و آگاهى و عقل و تدبير و دورانديشى امام بسيار ممتاز بود  -در اينها
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او تمام اين كارهاى بزرگ را به خاطر توكل به خدا انجام داد و مىدانست كه مىتواند انجام دهد .البته براى او ،انجام شدن
كار هدف نبود .او مىگفت :من وظيفهام را انجام مىدهم .پيروزى او به اين بود كه بتواند وظيفهاش را انجام دهد .در نظر
امام(ره) ،پيروزى اين نبود كه انسان بتواند آن كارى را كه مىخواهد ،انجام بدهد؛ در نظر او ،پيروزى اين بود كه انسان بر
طبق تكليف خود عمل كند .با اين روحيه و احساس و انگيزه ،او كار را پيش برد و ادامه داد.

مقابلشان ايستاد ،و نيز از اول دوستها را شناخت و آنها را اعالم كرد و تا آخر هم از دوستى آنها منتفع شد.
او هميشه بر مردم و ملتها تكيه مىكرد .در سفرى كه مىخواستم به خارج از كشور بروم ،خدمت امام بزرگوارمان رفتم .در
آن زمان جريانى وجود داشت ،كه به ايشان گفتم در دنيا نسبت به اين جريان عليه ما خيلى حرف است( .البته مىخواستم به
ايشان گزارش بدهم؛ والّا من هم هيچ رعب و خوفى از آن جنجالهاى جهانى نداشتم و بعداً هم وارد آن ماجرا شدم) .ايشان
تمام خبرهاى دنيا را هميشه به صورت نزديك و نقد در اختيار داشتند و غالباً خبرهاى جهانى را زودتر از ديگران به دست
مىآوردند .امام(ره) در پاسخِ من با لبخند رضايتى گفتند :بلى ،اطالع دارم؛ اما همهى ملتها با ما هستند .واقعاً همينطور بود
كه ايشان مىفرمودند .در همان سفر ،آنچنان حضور ملتها در كنار ما آشكار شد كه همه را مبهوت كرد .بنابراين ،او هم
دوستانش را مىشناخت ،و هم دشمنانش را .از دوستانش منتفع مىشد و به آنها اعتماد و تكيه مىكرد .بزرگترين دوستانش
شما ملت وفادار بوديد ،و امام چه خوب شما را شناخته بود.

۸۲۳۱/۴۰/2۲

امام دو خصوصيت ديگر هم داشت ،كه اين هم جز با نورانيت الهى ممكن نبود ،و آن عبارت بود از :دشمنشناسى و
دوستشناسى .در شناخت دشمنها و دوستها اشتباه نكرد .از اول دشمنها را شناخت و آنها را اعالم كرد و تا آخر هم در

ده كار بزرگی كه امام خمینی رحمهاهلل انجام داد
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ما بايد با تكرار اين حقيقتها ،يك هدف را دنبال كنيم و آن ،درس گرفتن است والغير؛ والّا صِرف ستايش كردن فايدهيى
ندارد؛ بلكه گاهى هم مضر است؛ زيرا وقتى كه خيال كنيم او كارها را انجام داده است ،تصور مىكنيم كه ديگر كارى به
عهدهى ما نيست.

گر نماز آن بود كان مظلوم كرد
ديگران را زين عمل محروم كرد
ما آن بزرگوار و انسان واال و مقتدا و قائد را ستايش مىكنيم ،تا خودمان را به او نزديك سازيم و راهش را ادامه دهيم .تقواى
خدا بر همهى امور زندگى او حاكم بود؛ ما نيز بايد تقواى خدا را مالك همهى امورمان بشماريم .اصل قضيه تقواست .تقوا،
يعنى مراقب باشيم برخالف ارادهى الهى حركتى از ما سرنزند.
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ضرورت بازخوانی و تدبر در وصیتنامه امام خمینی رحمهاهلل
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بيانات در مراسم نوزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى رحمهاهلل
اكثر ملت ما جوانانى هستند كه دوران زندگى پربار امام بزرگوار را درك نكردهاند؛ يا متولد بعد از وفات آن بزرگوار هستند يا
در دوران ده سالهى حيات مبارك امام بزرگوار ،پسر بچهها و دختر بچههاى خردسالى بودند؛ اما همين جوانهاى مؤمن و
نورانى در سرتاسر كشور آنچنان به امام و ياد او و نام او عشق ميورزند كه گوئى از همصحبتى با امام برخوردار بودهاند.
همانطورى كه در دعاى سمات ميخوانيم« :و امنّا به و لم نره صدقا و عدال»؛ ايمان خالصانه و پاك بدون اينكه دوران حيات
آن بزرگوار و صحبت آن بزرگوار را درك كرده باشند؛ مخصوص ملت ما هم نيست .در بسيارى از مناطق جهان و كشورهاى
مسلمان ،همين احساس دربارهى امام بزرگوار ما وجود دارد .اين ناشى از دو عامل بزرگ است :يكى عظمت امام و ابعاد
گوناگون شخصيت او كه يك شخصيت استثنائى در دوران معاصر ،بلكه در دورانهاى نزديك به ماست .يكى هم به خاطر
عظمت اين انقالب است .عظمتى كارى كه امام بزرگوار با ايمان خود ،با تدبير خود ،با اراده و عزم راسخ خود در اين برههى
از زمان انجام دادند :برپا كردن انقالب اسالمى و تشكيل نظام جمهورى اسالمى .عظمت اين انقالب هم حاكى از عظمت
امام بزرگوار ماست .اين انقالب يك معجزهى الهى بود.
در حالى كه دشمنان اسالم و دشمنان امت اسالمى صد سال  -تقريباً  -عليه اسالم و عليه روحانيت تبليغ كردند و تالش
كردند و در حالى كه پنجاه سال يك رژيم وابستهاى در اين كشور منافع ملت ايران را در مقابل دشمنان و بيگانگان قربانى
كرد و كشور را به طور كامل وابستهى به اجانب قرار داد  -رژيم پهلوى  -امام بزرگوار با پرچم اسالم ،با پرچم ضديت با
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سلطه و سلطهگرائى در اين كشور قيام كرد و اين كار بزرگ را به ثمر رساند .انقالب اسالمى با همهى انقالبهاى ديگر
متفاوت است؛ نه يك انقالب صرفاً معنوى و فرهنگى است ،نه يك انقالب صرفاً اقتصادى است ،نه يك انقالب صرفاً

اسالمى هم داراى ابعاد مختلف بود و راز ماندگارى انقالب اسالمى و روزبهروز زندهتر شدن اين انقالب در سطح منطقه و
جهان ،همين ابعاد گوناگون آن است كه با نيازهاى بشر متوازن و همراه است.
امام با سخنان خود ،با رفتار خود يك هدايت مستمرى را براى امت خود  -براى ما مردم  -به جاى گذاشته است .يعنى
دست امام ،انگشت اشارهى امام در همهى پيچ و خمهاى زندگى ما را راهنمائى ميكند و يكى از قويترين و بهترين مواريث
معنوى امام ،همين وصيتنامهى اوست .جا دارد در برهههاى مختلف ،مردم ،مسئوالن گوناگون ،جوانها اين وصيتنامه را
بازخوانى كنند؛ در اين تدبر كنند .من امروز به مناسبت اين اجتماع عظيم و به مناسبت دلهاى آگاه و بيدار شما ،چند نكته از
وصيتنامهى پر نكتهى امام را اينجا مطرح ميكنم.
نكتهى اول اين است كه امام در وصيتنامهشان تأكيد ميكنند كه اين انقالب يك انقالب الهى است و پايهى اصلى آن
مردمند؛ يعنى اين انقالب متعلق به مردم است .معناى اين حرف اين است كه هيچ كس  -هيچ قشرى ،هيچ فردى ،هيچ
طبقهاى  -نميتواند و نبايد ادعاى مالكيت اين انقالب را بكند؛ خود را مالك بداند ،ديگران را مستأجر اين انقالب بداند .اگر
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سياسى است؛ يك انقالب همهجانبه است .مثل خودِ اسالم است .همانطورى كه اسالم ابعاد معنوى و اخالقى دارد ،ابعاد
الهى دارد ،در عين حال ناظر به زندگى مردم است؛ بعد اقتصادى ،بعد سياسى ،بعد اجتماعى در اسالم وجود دارد؛ انقالب
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قرار بود كسى خود را نسبت به اين انقالب مالك و صاحب بداند ،از همه مناسبتر و شايستهتر ،خودِ امام بود كه انقالب بر
محور عزم و اراده و شخصيت او به وجود آمد؛ ولى امام خود را هيچكاره و خدا را همهكاره ميداند .اين در بيانات امام موج
ميزند و در وصيتنامه به آن تأكيد و تصريح شده است .پس صاحب اين انقالب مردمند .وظيفهاى بر دوش همگان سنگينى
ميكند و آن حفظ اين امانت بزرگ الهى است .مردم بايد خودشان را حافظ اين انقالب بدانند .انقالب هويتش ،معنايش به
شعارهاى انقالب است؛ به جهتگيريهاى انقالب است؛ به ارزشها و مبانى انقالب است .هميشه بودهاند ،امروز هم هستند ،در
آينده هم خواهند بود كسانى كه بخواهند به بهانهى اينكه اوضاع جهان عوض شده است ،شعارهاى انقالب را تغيير بدهند
يا شعار دينى  -بُعد دينى  -را از انقالب جدا كنند يا بُعد عدالت اجتماعى را از انقالب جدا كنند يا بُعد سلطهستيزى و
بيگانهستيزى را از انقالب جدا كنند يا بُعد ضد استبداد بودن را از انقالب جدا كنند .انگيزههاى مختلف ،به بهانههاى مختلف
هميشه ممكن است وارد ميدان شوند ،براى اينكه شعارهاى انقالب و هدفهاى انقالب را تغيير دهند .مردم بايد هوشيار باشند؛
بدانند .اين انقالب با شعارهاى خود زنده است .اصلىترين شعارهائى كه در اين انقالب بر روى پرچم انقالب نوشته شده
است ،شعار اسالمى بودن است؛ پايبند بودن به مبانى دين و اصول و قواعد دينى است؛ سلطهستيزى است؛ ستيزهى با استكبار
است؛ دفاع از مظلومان عالم است ،آن هم دفاع صريح و صادقانهى از همهى مظلومان.
از جملهى برترين شعارهاى اين انقالب ،تعلق اين انقالب به عموم مردم است؛ هيچ قشرى ،هيچ طبقهاى ،در نسبت به
انقالب بر ديگران ترجيحى ندارد .جوانهاى امروز هم مثل جوانهاى دوران دفاع مقدس صاحبان انقالبند .نميشود گفت آن
كسانى كه انقالب را به وجود آوردند يا در زمان انقالب در به وجود آوردن آن سهيم بودند ،آنها بيشتر با انقالب نسبت دارند؛
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نه ،كسانى بودند كه در اصل پيدايش انقالب حضورى نداشتند ،اما در دفاع مقدس جان خود را كف دست گرفتند و به ميدان
آمدند؛ آنها هم به همان اندازه با انقالب نسبت دارند .در طول اين سالهاى متمادىِ بيست سالهى بعد از پايان دفاع مقدس،
جوانانى به صحنه آمدهاند كه با شعور خود ،با شور فوقالعادهى خود ،با عالقهمنديهاى خود ،با انگيزههاى الهى خود ،با تالش
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علمى خود ،با تالش اجتماعى و سياسى خود ،بقاء اين انقالب و نشا اين انقالب را تضمين كردهاند؛ آنها هم فرزندان
انقالبند؛ آنها هم مالكان انقالبند؛ نسبت آنها با انقالب ،مثل نسبت كسانى است كه در صدر انقالب حضور داشتهاند؛ در آينده
هم همينجور خواهد بود .طبقهى جوان ،نسلهاى پىدرپى  -همه  -نسبت واحدى با انقالب دارند؛ همه سهيم در انقالبند و
همه سهيم در تكليف حفظ امانت اين انقالبند.
جوانهاى امروز ما ،جوانهاى نسل معاصر ما و جوانهائى كه در آينده خواهند آمد ،بدانند راه انقالب ،راهى است كه احتياج دارد
به عزم ،به ايمان ،به ثبات قدم .بعضى اين ثبات قدم را دارند ،بعضى در بين راه برميگردند؛ البته اينها به ضرر خودشان عمل
ميكنند؛ «فمن نكث فانّما ينكث على نفسه» .آن كسانى كه از راه انقالب برگردند ،مثل كسانى هستند كه در تابستان روزه
گرفتهاند و تا اواخر روز ،روزه را حفظ ميكنند ،اما يك ساعت به غروب ،دو ساعت به غروب طاقتشان تمام ميشود؛ افطار
ميكنند .اين مثل همان كسى است كه از اولِ روز ،روزه نگرفته است .باطل كردن روزه در هر زمانى از ساعات روز باشد،
ابطال روزه است .در راه انقالب اگر ثبات قدم وجود نداشت ،اگر پيوستگى حركت وجود نداشت ،انسان رابطهاش با انقالب
قطع ميشود .اين بىوفائى به انقالب است .هميشه بودند كسانى كه به انقالب بىوفائى كردند ،به انقالب دلبستگى خود را
كم كردند ،به انقالب پشت كردند .وصيت امام اين است كه جوان ما ،مردم ما ،نسلهاى گوناگون ما ،با چشم واقعبينانه نگاه
كنند .اصل ،انقالب است؛ اشخاص ،اصل نيستند .انقالبى بودن به حفظ رابطهى خود و عمل خود و پيوستگى خود با انقالب
است .اين نكتهى اول.
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است .گسترش انقالب از نظر امام از راه ايجاد فتنه در كشورها نيست ،از راه لشگركشى نيست ،از راه گسترش تروريزم نيست
 برخالف برخى از انقالبهاى ديگر  -گسترش انقالب در ميان ملتها از راه الگوسازى نظام جمهورى اسالمىاست .يعنىملت ايران نظام جمهورى اسالمى را به حدى و مرتبهاى برسانند كه وقتى ملتهاى ديگر به اين الگو نگاه ميكنند ،شوق پيدا
كنند و آن راه را دنبال كنند؛ از راه ترويج معارف اسالمى و از راه صراحت در دفاع از طبقات مظلومِ دنياى اسالم و ملتهاى
مظلومى كه در دنياى اسالم پامال ظلم استكبار شدهاند .اين گسترش نظام اسالمى است كه اتفاق افتاد.
امروز ملتهاى جهان به ملت ايران نگاه ميكنند ،از ملت ايران نيرو ميگيرند ،انگيزه ميگيرند ،انرژى ميگيرند .امروز شعارهاى
ضد استكبارى ملت ايران در همهى دنياى اسالم گسترش پيدا كرده است .امروز شما به هر كشورى از كشورهاى اسالمى
كه حركت كنيد ،با هرگونه رژيمى ،با هرگونه دستگاه حاكمهاى ،مىبينيد ملتهاى آنها به شعارهاى شما ،به انگيزهها و
آرمانهائى كه شما ترسيم كرديد ،با چشم عزت و احترام نگاه ميكنند؛ شعار ضديت با ظلم ،ضديت با سلطه ،دفاع از مظلومان،
دفاع از ملت فلسطين ،دشمنى با شبكهى اختاپوسى صهيونيسم .اين دل ملتهاى مسلمان است؛ اين گسترش انقالب اسالمى
است .حتّى شما مىبينيد اين شعار انرژى هستهاىِ ملت ايران  -اينى كه ملت ايران در مقابل فشار دشمنان ايستادگى به
خرج داد و حق خود را مطالبه كرد  -امروز در دنياى اسالم آنچنان منعكس شده كه سخنگويانِ كشورهاى اسالمى و عربى
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نكتهى بعدى اين است كه امام در وصيتنامه اعالم ميكند كه اين انقالب گسترش خواهد يافت؛ دست استعمارگران را از
جهان اسالم كوتاه خواهد كرد .اين پيشگوئى امام بزرگوار است .امروز به صحنه كه نگاه ميكنيم ،مىبينيم اين اتفاق افتاده

اعالم ميكنند كه خواستِ انرژى هستهاى به خواستِ عمومى ملتهاى عرب تبديل شده است.
دشمنان و دوستان ملت ايران اعتراف ميكنند كه گسترشى كه امام پيشبينى ميكرد براى انقالب ،امروز تحقق پيدا كرده
است؛ از جملهى آنها مسئلهى آرمان فلسطين است .ملتها دلشان مانند ملت ايران براى ملت فلسطين ميتپد؛ ملتها مثل ملت
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ايران رژيم اسرائيل را يك رژيم جعلى و تحميلى در منطقه ميدانند .البته دولتها با ملتها همراه نيستند و متأسفانه آن چيزى
كه اسرائيل را تقويت كرده است ،همين است .رژيم صهيونيستى از درون خود نيروئى ندارد ،قدرتى ندارد ،توانائى ايستادن

و دولتهاى مسلمان ،امروز آنچنان كه بايد به وظيفهى خود در قبال فلسطين عمل نميكنند و با ملتهايشان همصدا نيستند.
اگر آنها هم با ملتهاى خود همصدا شوند و از ملت مظلوم فلسطين دفاع كنند ،وضعيت در منطقه بكلى تغيير خواهد كرد .اين
خواست عمومى ملتهاست و اين همان گسترشى است كه امام بزرگوار ما خبر داده بود.
نكتهى سوم كه در وصيتنامهى امام بارز است و در بيانات امام در طول اين ده سالِ حيات پربركتش منتشر و گسترده است
و براى ملت و جوانان ما اهميت دارد ،اين است كه انقالب اسالمى كمك به پيشرفت ملت است؛ انقالب اسالمى كمك به
خالقيت و نوآورى ملت است؛ درست نقطهى مقابل آنچه كه سالهاى متمادى دشمنان اسالم تبليغ ميكردند .دشمنان اسالم
اينجور وانمود ميكردند كه ديندارى با پيشرفت منافات دارد؛ با هم سازگار نيست .اگر ملتى بخواهد پيشرفت پيدا كند ،بايد از
دين دست بكشد ،بايد برود به دامن غرب و خود را سر تا پا به رنگ غربى در بياورد تا بتواند پيشرفت كند .اين را به عنوان
يك باور در طول دهها سال به ملت ايران تلقين كرده بودند .امام بزرگوار ما از اول انقالب تا روز آخر و در وصيتنامهى خود
تأكيد ميكند كه روح انقالبى ،روح حركت به جلو است ،روح پيشرفت است ،روح ابتكار و نوآورى است و اين در واقعيت ملت
ايران هم تحقق پيدا كرد.
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روى پاى خود را ندارد .امروز دو عامل رژيم صهيونيستى را سرِ پا نگه داشته است :يكى حمايت بىقيد و شر وقيحانهى
آمريكا از اين رژيم منحط؛ و ديگرى حمايت نكردن دولتهاى عربى و اسالمى از مردم فلسطين .متأسفانه بسيارى از حكومتها
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امروز ملت ايران خود را باور دارد؛ در ميدان علم وارد ميشود ،در ميدان سياست وارد ميشود ،در هر ميدانى كه ملت ايران بجد
وارد ميشود ،در صفوف مقدم ملتها قرار ميگيرد .وضع امروز ملت ما در نوآوريهاى علمى ،در قدرت سياسى ،در عزت بينالمللى،
با دوران قبل از انقالب قابل مقايسه نيست؛ اين ملت بيدار شده است ،زنده شده است؛ اين به خاطر انقالب است .اين روح
انقالبى ،هر چه در ملت زندهتر و پوياتر باشد ،روح نوآورى و ابتكار و خالقيت زندهتر خواهد بود؛ همچنانى كه خود انقالب
هم يك نوآورى بزرگ بود .امام با انقالب اسالمى و با تشكيل جمهورى اسالمى راهِ ميانهى عقبماندگى و غربزدگى را
ترسيم كرد .ملتها تصور ميكردند يا بايد عقبمانده بمانند يا بايد غربزده شوند؛ امام نشان دادند كه نه ،يك راه مستقيم ،يك
صرا مستقيم وجود دارد كه انسان اسير غرب هم نشود ،غربزده هم نشود؛ اما راهِ ترقى و پيشرفت و تعالى را طى كند؛
ملت ايران اين راه را طى كرده است .جوانهاى عزيز! براى پيشرفت و تعالى كشورتان ،هر چه ميتوانيد به اين صرا مستقيم
تمسك كنيد .با اتكاء به خداى متعال و اعتقاد به نيروى درونى خود ميتوانيد همهى موانع را از سر راه برداريد.
يكى از عللِ دشمنىِ استكبار و توطئههاى جهانى با ملت ايران در قضيهى انرژى هستهاى و قضاياى مشابه همين است.
شما مىبينيد در همان حالى كه آمريكائيها پيشقراولند و بعضى از اروپائيها هم دنبالهروِ آمريكا در ضديتِ با دستيابىِ ملت
ايران به انرژى هستهاى و تالش ميكنند و تهديد ميكنند و الفاظ درشت به كار ميبرند ،ميروند با كشورهاى ديگرى كه از
لحاظ علمى و صنعتى بمراتب عقبماندهتر هستند و بسيار با ملت ايران فاصله دارند ،قرارداد انرژى هستهاى ميبندند! معناى
اين حرف چيست؟ معنايش اين است كه اگر انرژى هستهاى موجب وابستگى بيشتر يك ملت به خودشان شود ،آن را براى
آن ملت مجاز ميدانند .آنها با آن انرژى هستهاى مخالفند كه يك ملت با ابتكار خود ،به دست خود ،بدون نياز به آنها ،با
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استقالل كامل به دست آورده است .جوانان عزيز ما ،ملت بزرگ ما ،اين امتياز را پيدا كردهاند كه به اين رتبهى علمى و
صنعتى پيشرفته با اتكاء به نيروى خود رسيدند؛ وابستگى ايجاد نكردند ،بلكه اين ضدِ وابستگى است .همين انرژى هستهاى
براى ديگر ملتها كه دولتهاى مستكبر به آنها ميدهند ،موجب وابستگى است؛ اما براى ملت ايران كه خود از درون ميجوشد،
ابتكار ميكند ،نوآورى ميكند ،خودش خالقيت و توليد ميكند ،موجب قطعِ وابستگى است .استكبار جهانى و دشمنان ملت
ايران ،با اين دشمنند.
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نكتهى ديگرى در وصيتنامهى امام (رضوان اللَّه عليه) وجود دارد كه بسيار مهم است و آن توجه به جنگ سرد و عمليات
روانى دشمن است .دشمن آنوقتى كه در ميدان ،در صحنهى عمل نتواند كارى از پيش ببرد ،دست به جنگ روانى ميزند؛
براى مأيوس كردن ،براى نااميد كردن ،براى خالى كردن دل ملتها .با جنگ روانى و با تهديد سعى ميكنند ملتهاى مقابلشان
ميدان را خالى كنند .اين معنايش اين است كه در ميدان عملى قدرت مقاومت در مقابل اين ملت را نداشتهاند .اين جنگ
روانى از اولين روزهاى انقالب تا امروز كه سى سال ميگذرد ،همچنان ادامه دارد .گاهى ميگفتند اين انقالب تا دو ماه ديگر
بيشتر نميماند ،گاهى ميگفتند تا دو سال ديگر بيشتر نميماند .امروز سى سال است كه اين انقالب با قدرت تمام به پيش
رفته است و روزبهروز ملت ايران را منسجمتر ،پراميدتر ،پرانرژىتر كرده است.
امروز جنگ سرد و جنگ روانى را با شكلهاى مختلفى انجام ميدهند .ميخواهند به ملت ايران و به جوان ايرانى بباورانند كه
شما نميتوانيد بدون ارتبا و اتصال با قدرتهاى سلطهگر به جائى برسيد .اين خطر بزرگى است كه امام به آن توجه دادهاند.
آنها پيشرفتهاى عظيم ملت را انكار ميكنند .انقالب در طول اين سى سال از موانع بسيارى گذشته است  -در تاريخ انقالبها
كه انسان نگاه ميكند ،اين همه موانع در راه يك ملت و يك انقالب بسيار بندرت ديده ميشود و انقالبها معموالً پشت اين
موانع ميمانند و خود را تسليم دشمن ميكنند  -و با اين همه تهديد ،با تحريم ،با انواع و اقسام دشمنيها و حيلهها و كارشكنيها
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صنعت يا كشاورزى يا علم يا هنر عرض ميكنم :شما در نيمهى راه هستيد و آنچه از راه گذرانيدهايد ،با مشكالت بسيار بزرگى
مواجه بوده است؛ اما توانستهايد .آن نيمهى ديگر راه و آن بخش باقيماندهى راه را  -كه دشمن ميخواهد نگذارد شما آن
نيمهى اصلى ،نيمهى آخر را طى كنيد و به قلهها برسيد  -با عزم راسخ ميتوانيد دنبال كنيد .شما ميتوانيد؛ همچنانيكه ثابت
كردهايد كه ميتوانيد.
امروز ملت ايران با عزت و صالبت در مقابل مستكبرين ايستاده است و آنها كارى نتوانستهاند بكنند .آنچه توانستند ،در شرق
و در غرب كشور ما تالش كردند ،شايد بتوانند كشور را محاصره كنند .با هوشمندى ملت ايران و با ايمان ملت ايران و
انسجام ملت ايران بحمداللَّه كار استكبار  -كار دشمنان ملت ايران در شرق و غرب مرزهاى ما  -به اقتدارِ هر چه بيشتر
جمهورى اسالمى منتهى شد كه امروز خودشان هم به آن اعتراف ميكنند.
يك نكتهى ديگر در وصيتنامهى امام بزرگوار هشدار به جوانهاست در مقابل توطئه هائى كه هدف و آماج آن فقط جوانها
هستند .جوان يك كشور اگر بخواهد مثل موتور پيشبرندهاى آن ملت را پيش ببرد ،احتياج دارد به اينكه سر حال ،بانشا ،
تندرست ،قوى و دلبستهى به كار و پيشرفت باشد .براى اينكه اين روحيه را در جوان ايرانى از بين ببرند ،تالش ميكنند با
توطئههاى گوناگون؛ با ترويج فساد ،با ترويج فحشاء ،با ترويج مواد مخدر ،با باندهاى هدايتشده ،جوان ايرانى را منصرف
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توانسته است پيش برود ،قلهها را فتح كند؛ همچنان چشم به قلههاى باالترى دارد و همچنان با قدرت پيش ميرود .ميخواهند
اين انگيزه را از ملت ايران بگيرند .من به جوانان عزيزمان؛ جوانان دانشگاهى ،جوانان حوزوى ،جوانان فعال در صحنهى

كنند .جوان ايرانى بايد بهوش باشد .امروز اگر مسئولين نظام جمهورى اسالمى با مواد مخدر بسختى مبارزه ميكنند ،اين يك
جهاد بزرگ ،يك حركت بسيار عميق در راه پيشرفت ملت ايران است .اينها نميخواهند جوان ايرانى در كارگاه ،در آزمايشگاه،
در دانشگاه ،در محيط علمى ،در محيط كار و تالش صنعتى و كشاورزى بانشا باشد .آن جوانى كه سرگرم مسائل شهوانى
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جنسى باشد يا اسير مواد مخدر باشد ،نه حال كار كردن دارد ،نه حوصلهى فكر كردن دارد ،نه نيروى كار كردن دارد ،نه ابتكار
دارد ،نه عزم و ارادهى راسخ و الزم را دارد .امروز مبارزهى با توطئههاى سازمانيافته براى كشاندن جوان ايرانى به شهوات،

ديندارىِ جوان ايرانى به پيشرفت او در ميدانهاى مختلف كمك ميكند؛ ميخواهد اين را تضعيف كند .امام هشدار ميدهند؛ هم
به جوانها ،هم به دانشگاهها ،هم به حوزههاى علميه ،هم به قاطبهى جوانان كشور كه بيدار باشند ،هشيار باشند .اغفال جوان
و سست كردن جوانها ،به معناى عقب نگهداشتن ملت است .همهى ملت بايد احساس مسئوليت كنند و مسئولين هم بايستى
با جد و جهد در اين راه تالش كنند كه جهاد بزرگى است.
يك نكتهى اساسى ديگر در وصيتنامه و در بيانات امام ،مسئلهى مواجههى با زورگويان عالم است .قدرتهاى سلطهگر و
زورگوى جهانى البته در طول تاريخ هميشه بودهاند ،اما با پيشرفت علم و صنعت و با امكانات ارتباطاتى مدرن ،اين سلطهگرى
براى آنها آسانتر شده است .لذا مىبينيد آمريكائيها نسبت به همهى جهان ابراز طمعورزى ميكنند و با اين بهانه كه منافع ما
در فالن جا به خطر افتاده است ،وارد ميشوند .گويا منافع آنها بر منافع همهى دنيا ترجيح دارد؛ بر منافع ملتها ترجيح دارد.
خوب ،در مقابل اين زورگوئى و گردنكلفتى و حرفنشنوى و حقناشناسى چه جور بايد برخورد كرد؟ دو جور برخورد وجود
دارد :يك برخورد ،تسليم است؛ يك برخورد ،مقاومت است .تسليم در مقابل زورگويان جهان ،زورگو را به زورگوئى تشويق
ميكند .تسليم ملتها ،تسليم سياسيون عالم ،تسليم روشنفكران جوامع مختلف در مقابل زورگوئيهاى استكبار جهانى ،مشوق
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به مواد مخدر ،به سرگرميهاى گوناگون جنسى ،يك توطئهى بسيار خطرناكى است .مبارزهى با آن در درجهى اول بر عهدهى
خودِ آحاد ملت ،بخصوص جوانهاست .جوانها بايد هوشيار باشند .دشمن دانسته است كه تقوا و پرهيزگارى جوان ايرانى و
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آنها در پيشرفت است؛ مشوق آنها در زورگوئى بيشتر است .براى ملتها يك راه حقيقى بيشتر باقى نميماند و آن مقاومت
است .اگر يك ملتى ميخواهد شر زورگوئى زورگويان  -و امروز شر آمريكا  -را از سر خود كم كند ،بايد در مقابل زورگوئى
آمريكا با قدرت و صالبت تمام بايستد.
امروز شما نگاه كنيد به رفتار زمامداران آمريكا  -رئيس جمهور و تيم دورش  -ببينيد چه جورى حرف ميزنند .حرف زدنِ
آنها مثل حرف زدن آدمهاى روانى است؛ گاهى تهديد ميكنند ،گاهى دستور ترور ميدهند ،گاهى تهمت ميزنند ،گاهى از روى
استيصال درخواست كمك ميكنند ،گاهى ثبات و امنيت يك ملت را آماج خودشان قرار ميدهند؛ مثل ديوانهها به اين طرف
و آن طرف ميزنند .رفتار آنها ،رفتار سياستمداران منطقى و عاقل و باتدبير نيست .البته بخش مهمى از اين ،انعكاس ناكاميهاى
آمريكا در مناطق مختلف است :ناكامى در افغانستان ،ناكامى در عراق؛ اينها با وعدهى دموكراسى و آزادى و حقوق بشر وارد
افغانستان و عراق شدند .امروز بعد از گذشت چند سال ،وضعيت اين دو كشور جورى است كه هيچ ملتى آرزو نميكند چنين
وضعيتى داشته باشد؛ ناامنى ،عقبافتادگى ،فقر ،تسلط روزافزون قدرتهاى استكبارى ،پنجه انداختن به منافع ملىِ آن كشورها
و ناديده گرفتنِ حقوق آن ملتها و البته پشت سرش ناكامىِ كامل در تأمين مقاصدى كه اعالم كرده بودند يا مقاصدى كه در
دل داشتند و اعالم نكرده بودند .اين ناكاميها در رفتار سياستمداران آمريكا منعكس است؛ در اختالفاتشان ،در بگومگوهايشان،
در تصميمگيريهايشان .اين وضع زورگويان عالم است .خوب ،در مقابل اين زورگوئى چه بايد كرد؟ توصيهى امام ،ايستادگى
است .امروز خوشبختانه ،مجموعههاى گوناگون سياسىِ كشور ما از وفادارى به خط امام دم ميزنند؛ اين يك پديدهى مباركى
است .در برخى از دورههاى گذشته اينجور نبود .بعضى از جريانهاى سياسى از رويگردانى از خط امام صريحاً سخن ميگفتند!
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امروز خوشبختانه مجموعههاى سياسى در كشور ما ،همه از گرايش به افكار امام و خط امام حرف ميزنند .خيلى خوب ،يكى
از برجستهترين نقا خط امام كه در وصيتنامه و در همهى بيانات امام منعكس است ،لزوم ايستادگى قاطع در مقابل
طمعورزان و مستكبران است.
اين موضع را ملت ايران و همهى مجموعههاى گوناگون و نخبگان كشور كه پايبند به امام و وفادار به آراء و افكار امام
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هستند ،بايد با قوت تمام حفظ كنند؛ خود امام اينجور بود .امام هيچ وقت به خاطر مالحظهى زورگويان عالم ،از دفاع از
مظلومين عالم دست نكشيد .امام در طول زمان از مسئلهى فلسطين به عنوان يك مسئلهى اصلى ياد كرد .امام صريحاً در
وصيتنامه و بيانات خود به نداى يا للمسلمين ملتهاى مظلوم اهميت ميدهد؛ دفاع صريح از حقوق مظلومين ،دفاع صريح از
حقوق ملت فلسطين و هر ملت مظلوم ديگر .اين روش امام است؛ اين خط امام است؛ اين شيوهى امام و اين توصيه و وصيت
امام است .خوشبختانه اين روش را ملت ايران و مسئولين كشور دنبال كردند و سى سال است كه در هر ميدانى كه شما
ملت ايران با استكبار آمريكا مواجه شديد ،شما پيروز شديد و دشمن شما مغلوب و دچار باخت شد.
البته دشمن آرام نميماند؛ دشمن به تالش روانى خود و تالش سياسى خود ادامه ميدهد .دشمن تهمت ميزند .امروز در دنيا،
ديگر تهمتهاى آمريكائيها و صهيونيستها به ملت ايران و به جمهورى اسالمى خريدارى ندارد .تهمتِ نقض حقوق بشر ،آن
هم از ناحيهى كسانى كه شديدترين نقض حقوق بشر را كردند و در ترور مظلومان و در تجاوز به ملتها پستترين مقام را
دارند و نمرهى آنها سياهترين نمرههاست .اينها ملت ايران و نظام جمهورى اسالمى ايران را متهم ميكنند به نقض حقوق
بشر! اين اهميتى ندارد .يا دربارهى مسئلهى هستهاى ،ملت ايران بارها اعالم كرده است كه ما دنبال سالح هستهاى نيستيم؛
اين را همه ميدانند؛ منطق هم همين را تأييد ميكند .امروز امريكائيها وقتى ميخواهند دربارهى مسئلهى هستهاى ايران حرف
بزنند و موضعگيرى كنند ،چون نميتوانند صريحاً حق ملت را ناديده بگيرند و اعالم كنند كه با حق يك ملت مخالفند ،براى
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تسليحات هستهاى نميروند .و ملت ايران هم از لحاظ مبناى اسالمى و فكرى با اينجور تسليحات مخالف است ،هم از لحاظ
تدبير و عقالنيت مخالف است .تسليحات هستهاى جز هزينهى ايجاد و هزينهى نگهدارى هيچ فايدهاى ندارد .تسليحات
هستهاى براى يك ملت قدرت نمىآورد؛ چون قابل اجرا و قابل استفاده نيست .آن كسانى كه امروز بمب هستهاى دارند،
خودشان خوب ميدانند كه اگر دست از پا خطا كنند و اين سالح هستهاى را به كار بيندازند ،آنچنان دامن خودشان را خواهد
گرفت  -همچنانى كه يك روز تروريستها را تقويت كردند ،دامن خودشان را گرفت  -كه ديرى نخواهد گذشت كه
تروريستهاى دنيا به سالح هستهاى دست پيدا كنند و امنيت را از همهى مستكبران عالم و از همهى ملتها بگيرند .ميدانند
كه سالح هستهاى كاربرد ندارد .اين را خوب ميفهمند؛ اما درعينحال ملت ايران را متهم ميكنند .نه؛ ملت ايران به دنبال
سالح هستهاى نيست؛ به دنبال استفادهى صلحآميز از انرژى هستهاى است در مسائل زندگى؛ و اين راه را دنبال خواهد كرد
و به كورى چشم دشمنان با قدرت تمام به اين خواهد رسيد.
ياد امام ،يادآور عزت ملت ايران و بيدارى ملت ايران است؛ يادآور اسوه شدن و قدوه شدنِ ملت ايران براى همهى امت
اسالمى و ملتهاى مستضعف است .ياد امام نيرو بخش است؛ اميدبخش است .اين ياد را بايد زنده نگه داشت و راه امام و
خط امام و انگشت اشارهى امام و نشانههائى را كه امام براى پيمودنِ اين راه قرار داده است ،بايد قدر دانست؛ از همه بيشتر
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توجيه حرف خودشان در افكار عمومى دنيا ،ايران را متهم ميكنند كه به دنبال تسليحات هستهاى است .خودشان هم ميدانند
كه دروغ ميگويند؛ خودشان هم ميدانند كه اين حرف دروغ است .امروز هيچ ملت عاقلى ،هيچ مسئولين عاقلى ،به دنبال

جوانها و مسئولين كشور بايد به مسئلهى توصيههاى امام و وصيتنامهى امام به چشم يك دستورالعمل نگاه كنند.
امروز قواى ثالثه و مسئوالن گوناگون كشور  -اعم از نظامى و غير نظامى و سياسى و اجتماعى و خدماتى  -بايد دستورالعمل
كار خود را همين وصيتنامهى امام و راهنمائيهاى امام قرار بدهند .عزت ملت ايران ،امنيت پايدار ملت ايران ،رشد و توسعهى
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مادى ملت ايران ،اعتالى معنوى و اخالقى ملت ايران ،در گرو عمل كردن به اين توصيههاست.
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شاخصهای خط امام خمینی رحمهاهلل
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شاخصهای خط امام خمینی رحمهاهلل
۸۲۱۱/۴۲/۸۰
خطبههاى نماز جمعهى تهران در حرم امام خمينى رحمهاهلل
امروز دربارهى امام بزرگوار در خطبهى اول عرايضى را عرض ميكنم؛ نگاه به امام از منظر يك شاخص .اين نگاه از اين
جهت اهميت پيدا ميكند كه چالش اصلى همهى تحوالت بزرگ اجتماعى  -از جمله انقالبها  -صيانت از جهتگيرىهاى
اصلى اين انقالب يا اين تحول است .اين مهمترين چالش هر تحول عظيم اجتماعى است كه هدفهائى دارد و به سمت آن
هدفها حركت و دعوت ميكند .اين جهتگيرى بايد حفظ شود .اگر جهتگيرى به سمت هدفها در يك انقالب ،در يك حركت
اجتماعى صيانت نشود و محفوظ نماند ،آن انقالب به ضد خود تبديل خواهد شد؛ در جهت عكس اهداف خود عمل خواهد
كرد .لذا شما در قرآن مالحظه ميكنيد كه در سورهى مباركهى هود ،خداى متعال به پيغمبرش ميفرمايد« :فاستقم كما امرت
و من تاب معك و التطغوا انّه بما تعملون بصير» )2(.پيغمبر را امر ميفرمايد به استقامت .استقامت ،يعنى پايدارى؛ راه را
مستقيم ادامه دادن؛ در جهت درست حركت كردن .نقطهى مقابل اين حركت مستقيم در اين آيهى شريفه ،طغيان قرار داده
شده است؛ «و التطغوا» .طغيان ،يعنى سركشى؛ منحرف شدن .به پيغمبر ميفرمايد :هم تو  -شخصاً  -هم كسانى كه همراه
تو و با تو هستند ،اين راه را درست ادامه بدهيد و منحرف نشويد؛ «انّه بما تعملون بصير» .مرحوم عالمهى طباطبائى بزرگوار
در تفسير الميزان ميفرمايد :لحن اين آيه ،لحن تشدد است؛ هيچ نشانهى رحمت در اين آيه نيست .خطاب به خود پيغمبر
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است؛ «من افراد النّبىّ بالذّكر» .در درجهى اول ،خود پيغمبر را مخاطب قرار ميدهد« :فاستقم» .لذا اين آيه به نحوى است
كه پيغمبر اكرم دربارهى سورهى هود فرمودند« :شيّبتنى سورة هود»؛ سورهى هود مرا پير كرد .اين به خاطر همين آيه است.
در روايت است كه آن بخشى از سورهى هود كه پيغمبر ميفرمايد «من را پير كرد» ،همين آيهى مباركه است؛ به خاطر
تشديدى كه در اين آيه هست .در حالى كه در يك جاى ديگر قرآن هم دارد« :فلذلك فادع و استقم كما امرت» )3(،اما
عنوان «فاستقم كما امرت و من تاب معك و ال تطغوا»  -منحرف نشويد ،از راه برنگرديد  -خطاب سختى است كه به خود
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پيغمبر است .اين خطاب ،دل پيغمبر را ميلرزاند .اين به خاطر همين است كه تغيير جهتگيرىها و منحرف شدن از راه اصلى
 كه هويت اصلى هر انقالبى به آن جهتگيرىهاست و در واقع ،سيرت انقالبها همين جهتگيرىهاى اصلى است  -بكلىراه را عوض ميكند و اين انقالب به هدفهاى خود نميرسد .اهميت اين قضيه از اين باب است كه تغيير جهتگيرىها تدريجى
است ،نامحسوس است؛ اينجور نيست كه از اول كار ،اين تغيير جهتگيرى با  181درجه اتفاق بيفتد؛ اول با زاويههاى خيلى
كوچكتر ،اين تغيير شروع ميشود؛ هرچه ادامه پيدا ميكند ،فاصلهى راه اصلى  -كه صرا مستقيم است  -با اين انحراف،
روزبهروز بيشتر ميشود .اين يك جهت است.
جهت ديگر اين است كه آن كسانى كه در پى تغيير هويت انقالب بر مىآيند ،معموالً با پرچم رسمى و با تابلو جلو نمىآيند؛
آنچنانى حركت نميكنند كه معلوم بشود اينها دارند با اين حركت مخالفت ميكنند؛ حتّى گاهى به عنوان طرفدارى از حركت
انقالب ،يك اقدامى ميكنند ،يك اظهارى ميكنند ،كارى ميكنند ،زاويه ايجاد ميكنند؛ انقالب از جهتگيرى خود بكلى دور
مىافتد ،بركنار ميشود.
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جهت انحراف كار كند ،از نظر تودهى مردم شناخته ميشود؛ اما اگر شاخصى وجود نداشت ،آن وقت خطر جدى خواهد شد.
خوب ،شاخص در انقالب ما چيست؟ اين خيلى مهم است .سى سال است كه ما در جهت اين انقالب حركت ميكنيم .ملت
ما بصيرت به خرج دادند ،شجاعت به خرج دادند ،حقاً و انصافاً لياقت به خرج دادند .اين انقالب را سى سال است شما داريد
جلو ميبريد؛ اما خطر وجود دارد .دشمن انقالب ،دشمن امام بيكار نمىنشيند؛ سعى ميكند اين انقالب را از پا در بياورد .چه
جور؟ با منحرف كردن راه انقالب .بنابراين الزم است ما شاخص داشته باشيم.
من عرض ميكنم بهترين شاخصها ،خود امام و خط امام است .امام بهترين شاخص براى ماست .اگر اين تشبيه با همهى
فاصلهاى كه وجود دارد ،به نظر برسد ،عيبى ندارد كه تشبيه كنيم به وجود مقدس پيغمبر كه قرآن ميفرمايد« :لقد كان لكم
فى رسولاللَّه اسوة حسنة لمن كان يرجوا اللَّه و اليوم االخر» )4(.خود پيغمبر اسوه است؛ رفتار او ،كردار او ،اخالق او .يا در
يك آيهى شريفهى ديگر ميفرمايد« :قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم و الّذين معه»؛( )5ابراهيم و ياران ابراهيم اسوهاند.
در اينجا ياران ابراهيمِ پيغمبر هم ذكر شدهاند تا كسى نگويد كه پيغمبر معصوم بود يا ابراهيم معصوم بود ،ما نميتوانيم از آنها
تبعيت كنيم؛ نه« ،قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم و الّذين معه اذ قالوا لقومهم انّا براء منكم و ممّا تعبدون من دون اللَّه
كفرنا بكم» تا آخر آيهى شريفه.
در مورد امام بزرگوار كه شاگرد اين مكتب و دنبالهروِ راه اين انبياى عظام است ،همين معنا صدق ميكند .خود امام
برجستهترين شاخصهاست؛ رفتار امام ،گفتار امام .خوشبختانه بيانات امام در دسترس است ،تدوين شده است .وصيتنامهى
امام آشكارا همهى مافىالضمير امام را براى آيندهى انقالب تبيين ميكند .نبايد اجازه داد اين شاخصها غلط تبيين شوند ،يا

است كه قطبنما از كار بيفتد ،راه گم ميشود؛ هر كسى به سليقهى خود ،به ميل خود حرفى ميزند .بدخواهان هم در اين
ميان از فرصت استفاده ميكنند ،راه را جورى تبيين ميكنند كه ملت به اشتباه بيفتد.
مواضع امام بايستى به طور روشن و واضح  -همان طور كه خود او گفت ،همان طور كه خود او نوشت  -تبيين شود؛ اين
مالك راه امام و خط امام و صرا مستقيم انقالب است .يك نفر صريح ميگويد من امام را قبول ندارم  -اين بحث ديگرى
است  -خيلى خوب ،پيروان امام و طرفداران امام با كسى كه صريح بگويد من امام را قبول ندارم ،راه او را غلط ميدانم،
حسابشان روشن است؛ اما اگر قرار است در خط امام ،با اشارهى انگشت امام ،اين انقالب پيش برود ،بايد معلوم باشد ،روشن
باشد و مواضع امام بزرگوارمان بدرستى تبيين شود.
نبايد براى خوشامد اين و آن ،برخى از مواضع حقيقى امام را يا انكار كرد ،يا مخفى نگه داشت .بعضى اينجور فكر ميكنند
 و اين فكر غلطى است  -كه براى اينكه امام پيروان بيشترى پيدا كند ،كسانى كه مخالف امام هستند ،آنها هم به امامعالقهمند شوند ،بايستى ما بعضى از مواضع صريح امام را يا پنهان كنيم يا نگوئيم يا كمرنگ كنيم؛ نه ،امام هويتش،
شخصيتش به همين مواضعى است كه خود او با صريحترين بيانها ،روشنترين الفاظ و كلمات ،آنها را بيان كرد .همينها بود
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پنهان بمانند ،يا فراموش بشوند .اگر اين شاخصها را ما بد تبيين كرديم ،غلط ارائه داديم ،مثل اين است كه يك قطبنما را
در يك راه از دست بدهيم ،يا قطبنما از كار بيفتد .فرض كنيد در يك مسير دريائى يا در يك بيابان كه جادهاى هم وجود
ندارد ،قطبنماى انسان آسيب ببيند و از كار بيفتد؛ انسان متحير ميماند .اگر نظرات امام ،بد بيان شد ،بد تبيين شد ،مثل اين
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براى اينكه اين جهتگيرى غلط و اين انحراف اتفاق نيفتد ،احتياج به شاخصهاى معينى هست .بايد سر راه ،شاخصهائى وجود
داشته باشد .اگر اين شاخصها بود ،روشن بود ،واضح بود ،در معرض ديد مردم بود ،انحراف اتفاق نمىافتد؛ اگر كسى هم در
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كه دنيا را تكان داد .همين مواضع صريح بود كه تودههاى عظيم را مشتاق ملت ايران و بسيارى را پيرو ملت ايران كرد .اين
نهضت عظيم جهانى كه شما امروز در گوشه و كنار دنياى اسالم نشانههاى آن را مىبينيد ،از اين طريق به راه افتاد.
امام را صريح بايد آورد وسط ميدان .مواضعش بر عليه استكبار ،مواضعش بر عليه ارتجاع ،مواضعش بر عليه ليبرال دموكراسى
غرب ،مواضعش بر عليه منافقان و دورويان را بايد صريح گذاشت .كسانى كه تحت تأثير آن شخصيت عظيم قرار گرفتند،
اين مواضع را ديدند و تسليم شدند .نميشود به خاطر اينكه زيد و عمرو از امام خوششان بيايد ،ما مواضع امام را پنهان كنيم
يا پوشيده كنيم يا آن چيزهائى كه به نظرمان تند مىآيد ،كمرنگ كنيم .عدهاى در يك دورانى  -كه ما آن دوران را به ياد
داريم؛ دوران جوانىهاى ما  -براى اينكه اسالم عالقهمندان و طرفدارانى پيدا كند ،بعضى از احكام اسالم را كمرنگ ميكردند،
نديده ميگرفتند؛ حكم قصاص را ،حكم جهاد را ،حكم حجاب را انكار و پنهان ميكردند ،ميگفتند اينها از اسالم نيست ،قصاص
از اسالم نيست ،جهاد از اسالم نيست ،براى اينكه فالن مستشرق يا فالن دشمن مبانى اسالمى از اسالم خوشش بيايد! اين
غلط است .اسالم را با كليتش بايستى بيان كرد.
امام منهاى خط امام ،آن امامى نيست كه ملت ايران به نفس او ،به هدايت او جانشان را كف دست گرفتند ،فرزندانشان را
به كام مرگ فرستادند ،از جان و مالشان دريغ نكردند و بزرگترين حركت قرن معاصر را در اين نقطهى عالم به وجود آوردند.
امام منهاى خط امام ،امام بىهويت است .سلب هويت از امام ،خدمت به امام نيست .مبانى امام ،مبانى روشنى بود .اين مبانى
 اگر كسى نخواهد مجامله كند ،تعارف كند  -در كلمات امام ،در بيانات امام ،در نامههاى امام ،و بخصوص در وصيتنامهىامام  -كه كوتاه شدهى همهى آن مواضع است  -منعكس است .اين مبانى فكرى همان چيزى است كه آن موج عظيم و
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سهمگين را عليه غارتگرىهاى غرب و يكهتازىهاى آمريكا در دنيا به وجود آورد .شما خيال ميكنيد اينكه رئيس جمهورهاى
گوناگون آمريكا به هر كشورى از اين كشورهاى آسيا و خاورميانه سفر كردند ،حتّى در بعضى از كشورهاى اروپائى مردم
جمع شدند و عليه آنها شعار دادند ،هميشه اينجور بود؟ نه ،اين حركت امام بود ،افشاگرى امام بود ،موضعگيرى امام بود كه
استكبار را رسوا كرد ،صهيونيسم را رسوا كرد ،و روح مقاومت را در ملتها و بخصوص در جوامع اسالمى زنده كرد.
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اين كجانديشى است كه ما مواضع امام را انكار كنيم .اين كجانديشى را هم متأسفانه بعضاً كسانى انجام ميدهند كه يك
وقتى خودشان جزو مروجان افكار امام بودند يا جزو پيروان امام بودند .حاال به هر دليلى راهها كج ميشود ،هدفها گم ميشود،
يك عدهاى برميگردند؛ بعد از آنكه سالهاى متمادى براى امام و براى اين هدفها حرف زدند و حركت كردند ،در مقابل اين
اهداف و اين مبانى مىايستند و آن حرفها را ميزنند!
خوب ،خط امام اجزائى دارد .مهمترينِ آنچه كه در مورد خط امام و راه امام ميشود گفت ،چند نكته است كه من عرض
ميكنم .و بخصوص به جوانها عرض ميكنم :برويد وصيتنامهى امام را بخوانيد .امامى كه دنيا را تكان داد ،امامى است كه در
اين وصيتنامه منعكس است ،در اين آثار و گفتار منعكس است.
اولين و اصلىترين نقطه در مبانى امام و نظرات امام ،مسئلهى اسالم ناب محمدى است؛ يعنى اسالم ظلمستيز ،اسالم
عدالتخواه ،اسالم مجاهد ،اسالم طرفدار محرومان ،اسالم مدافع حقوق پابرهنگان و رنجديدگان و مستضعفان .در مقابل اين
اسالم ،امام اصطالح «اسالم آمريكائى» را در فرهنگ سياسى ما وارد كرد .اسالم آمريكائى يعنى اسالم تشريفاتى ،اسالم
بىتفاوت در مقابل ظلم ،در مقابل زيادهخواهى ،اسالم بىتفاوت در مقابل دستاندازى به حقوق مظلومان ،اسالم كمك به
زورگويان ،اسالم كمك به اقويا ،اسالمى كه با همهى اينها ميسازد .اين اسالم را امام نامگذارى كرد :اسالم آمريكائى.
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نباشد ،امكان ندارد كه اسالم بتواند با ستمگران عالم ،با زورگويان عالم ،با زورگويان يك جامعه ،مبارزهى واقعى و حقيقى
بكند .لذا امام حراست و صيانت از جمهورى اسالمى را اوجب واجبات ميدانست .اوجب واجبات ،نه از اوجب واجبات .واجبترين
واجبها ،صيانت از جمهورى اسالمى است؛ چون صيانت اسالم  -به معناى حقيقى كلمه  -وابستهى به صيانت از نظام سياسى
اسالمى است .بدون نظام سياسى ،امكان ندارد.
امام جمهورى اسالمى را مظهر حاكميت اسالم ميدانست .براى همين ،امام جمهورى اسالمى را دنبال كرد ،در راهش آن
همه تالش كرد و با آن شدت و حدت و اقتدار پاى جمهورى اسالمى ايستاد .امام كه دنبال قدرت شخصى نبود؛ امام دنبال
اين نبود كه خودش بتواند قدرتى پيدا كند .مسئلهى امام ،مسئلهى اسالم بود؛ لذا پاى جمهورى اسالمى ايستاد .اين مدل نو
را امام به دنيا عرضه كرد؛ يعنى مدل جمهورى اسالمى.
اساسىترين مسئله در جمهورى اسالمى ،مبارزه با حاكميتهاى زورگويانه و اقتدارطلب دنياست كه در شكلهاى مختلف
خودش را نشان ميدهد .حكومت ديكتاتورى و اقتدارطلب ،فقط حكومت پادشاهان نيست؛ اين يكى از انواع حكومت ديكتاتورى
است .آن زمان ديكتاتورىهاى چپ وجود داشت ،كه ديكتاتورى يكحزبى در كشورها بود؛ هر كار ميخواستند ،با آحاد ملت
ميكردند؛ كسى هم به ملت پاسخگو نبود .در واقع ملت دست يك اقليت محدودى زندانى بود .اين هم يك نوع ديكتاتورى
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فكر اسالم ناب ،فكر هميشگى امام بزرگوار ما بود؛ مخصوص دوران جمهورى اسالمى نبود؛ منتها تحقق اسالم ناب ،جز با
حاكميت اسالم و تشكيل نظام اسالمى امكانپذير نبود .اگر نظام سياسى كشور بر پايهى شريعت اسالمى و تفكر اسالمى

بود .يك نوع ديكتاتورى هم ديكتاتورى سرمايهداران است كه در نظامهاى بظاهر مردمساالر  -نظامهاى ليبرال دموكراسى
 تجلى پيدا ميكند .اين هم نوعى ديكتاتورى است ،منتها ديكتاتورى بسيار هوشمندانه و غير مستقيم؛ در واقع ديكتاتورىسرمايهدارها و صاحبان ثروتهاى بزرگ است.

عمدهى در خط امام است .هر كسى دربارهى حاكميت نظام جمهورى اسالمى برخالف اين فكر كند ،برخالف فكر امام است؛
مدعى نشود كه او دنبالهروِ امام است ،در عين حال اين فكر را دارد؛ نه ،فكر امام اين است .اين واضحترين خط از خطو
انديشهى امام است.
يك شاخص ديگر در برنامهى امام و خط امام و راه مستقيم امام ،مسئلهى جاذبه و دافعهى امام بود .انسانهاى بزرگ ،جاذبه
و دافعهشان هم ميدان وسيع و گستردهاى دارد .همه جاذبه و دافعه دارند .شما با رفتار خودتان ،يكى را به خودتان عالقهمند
و متمايل ميكنيد ،يكى هم از شما ميرنجد؛ اين جاذبه و دافعه است .اما انسانهاى بزرگ ،جاذبهشان يك طيف وسيعى را به
وجود مىآورد؛ دافعهى آنها هم همين طور ،يك طيف عظيمى را به وجود مىآورد .جاذبه و دافعهى امام تماشائى است.
آنچه كه مبنا و معيار جاذبهى امام و دافعهى امام بود ،باز مكتب بود ،اسالم بود؛ درست همان طورى كه امام سجاد (سالم
اللَّه عليه) در دعاى صحيفهى سجاديه  -دعاى ورود در ماه رمضان  -به خداوند متعال عرض ميكند .مكرر عرض كردهايم
كه دعاهاى امام سجاد واقعاً جزو برترين گنجينههاى معارف اسالمى است .در اين دعاها معارفى وجود دارد كه انسان اينها
را از روايات و آثار روائى نميتواند به دست بياورد؛ در دعاها صريح اينها بيان شده است .در دعاى چهل و چهارم صحيفهى
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امام جمهورى اسالمى را در مقابل اين طاغوتهاى بشرى به وجود آورد؛ اسالم را  -كه در دل اسالميت ،تكيهى به مردم و
رأى مردم و خواست مردم وجود دارد  -معيار اصلى اين نظام قرار داد .بنابراين جمهورى اسالمى ،هم جمهورى است ،يعنى
متكى به آراء مردم است؛ هم اسالمى است ،يعنى متكى به شريعت الهى است .اين يك مدل نو است؛ اين يكى از شاخصهاى
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سجاديه  -كه دعاى ورود در ماه رمضان است و امام سجاد آن را ميخواندند  -حضرت چيزهائى را از خداى متعال براى ماه
رمضان درخواست ميكنند؛ از جملهى چيزهائى كه درخواست ميكنند ،اين است« :و ان نسالم من عادانا»؛ پروردگارا! از تو
ميخواهيم كه با همهى دشمنانِ خودمان صلح كنيم ،سلم و مدارا پيشه كنيم .بعد بالفاصله ميفرمايند« :حاشى من عودى
فيك و لك فأنه العدوّ الّذى النواليه و الحرب الّذى النصافيه»؛ مگر آن دشمنى كه من به خاطر تو با او دشمنى كردم ،در راه
تو با او دشمنى كردم .اين دشمنى است كه ما هرگز با او دم از آشتى نخواهيم زد و دل ما با او صاف نخواهد شد.
امام اينجورى بود؛ دشمنىِ شخصى با كسى نداشت .اگر كدورتهاى شخصىاى هم بود ،امام زير پا ميگذاشت؛ اما دشمنى
به خاطر مكتب ،براى امام بسيار جدى بود .همان امامى كه از اول شروع نهضت در سال  1341روى تودهى مردم ،انواع و
اقسام افكار گوناگون در ميان مردم ،اينجور آغوش باز كرده بود ،مردم را از اهل هر قومى ،از اهل هر گروه و مذهبى ،با
آغوش باز ميپذيرفت ،همين امام در اول انقالب يك مجموعههائى را از خود طرد كرد .كمونيستها را صريح طرد كرد .آن
روز براى خيلى از ماها كه در اول انقالب دستاندركار مبارزه بوديم ،اين كار امام عجيب بود .در همان اوائل انقالب ،امام
صريح در مقابل كمونيستها موضعگيرى كرد و اينها را از خودش جدا كرد .در مقابل ليبرالمسلكها و دلباختگان به نظامهاى
غربى و فرهنگ غربى ،امام قاطعيت نشان داد؛ اينها را از خود دور كرد ،از خود جدا كرد؛ هيچ رودربايستى و مالحظهاى نكرد.
مرتجعين را  -كسانى كه حاضر نبودند حقائق الهى و روح قرآنى احكام اسالمى را قبول كنند و تحول عظيم را بپذيرند  -از
خودش طرد كرد .امام بارها مرتجعين را با تعبيرات سخت و تلخ محكوم كرد ،از خود دور كرد .در تبرّى از افرادى كه در
دائرهى فكرى و مبانى اسالمى او قرار نميگرفتند ،امام تأمل نكرد؛ در حالى كه با آنها هم دشمنى شخصى نداشت.
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شما مالحظه كنيد به وصيتنامهى امام؛ امام در همين وصيتنامه خطاب ميكند به كمونيستهائى كه در داخل جنايت كرده
بودند و به خارج كشور گريخته بودند .لحن امام را مالحظه كنيد .به اينها ميگويد :شما داخل كشور بيائيد و مجازاتى را كه
قانون و عدالت براى شما ميگذارد ،تحمل كنيد و مجازات شويد .يعنى بيائيد اعدام را يا حبس را يا ساير مجازاتها را تحمل
كنيد ،براى اينكه خودتان را از عذاب الهى و نقمت الهى نجات دهيد .با اينها دلسوزانه حرف ميزند .ميفرمايد :اگر شهامت اين
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را هم نداريد كه بيائيد مجازات خودتان را قبول كنيد ،الاقل آنجا كه هستيد ،راهتان را عوض كنيد ،توبه كنيد؛ با ملت ايران،
با نظام اسالمى ،با حركت اسالمى مقابله نكنيد؛ براى قدرتمندان و زورگويان ،پيادهنظام نباشيد.
امام دعواى شخصى ندارد؛ اما در دائرهى مكتب ،با قاطعيت كامل ،جاذبه و دافعهى خود را اعمال ميكند .اين يك شاخص
عمده از زندگى امام و مكتب امام است .تولّى و تبرّى در عرصهى سياست هم بايد تابع تفكر و فكر و مبانى اسالمى و مذهبى
باشد؛ اينجا هم بايد انسان مالك و معيار را اين قرار بدهد؛ ببيند خداى متعال از او چه ميخواهد.
با اين روشى كه امام در پيش گرفته بود و در گفتار و كردار او منعكس بود ،نميشود انسان خود را در خط امام بداند ،دنبالهروِ
امام بداند ،اما با كسانى كه صريحاً پرچم معارضهى با امام و اسالم را بلند ميكنند ،خودش را در يك جبهه تعريف كند.
نميشود قبول كرد كه آمريكا و انگليس و سيا و موساد و سلطنتطلب و منافق بر روى يك محورى توافق كنند ،حول يك
محورى جمع بشوند ،بعد آن محور باز ادعا كند كه من خط امامم! اين نميشود ،اين قابل قبول نيست.
نميشود با هر كس و ناكسى ائتالف كرد .بايد ببينيم دشمنان ديروز امام در برابر ما چه موضعى ميگيرند .اگر ديديم مواضع
ما جورى است كه آمريكاى مستكبر ،صهيونيست غاصب ،مزدوران قدرتهاى گوناگون ،مخالفين و معاندين امام و اسالم و
انقالب از ما تجليل ميكنند ،احترام ميكنند ،بايستى در مواضعمان شك كنيم؛ بايد بدانيم كه راه درست و مستقيم را نميرويم.
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كسانى بيايند درست در خط مقابل امام حركت كنند ،دربارهى مسئلهى قدس در روز قدس آنجور موضعگيرى كنند ،در روز
عاشورا آن فضاحت را به بار بياورند ،بعد ما با كسانى كه با اساس مبناى امام و حركت امام صريحاً مخالفند ،اظهار همراهى
كنيم ،خودمان را در كنار اينها قرار بدهيم و تعريف كنيم ،يا در مقابل اينها سكوت كنيم؛ در عين حال بگوئيم ما دنبالهروِ
اماميم! اين امكان ندارد ،اين قابل قبول نيست .ملت هم اين را خوب فهميدند .ملت اين را مىبيند ،ميداند ،ميشناسد ،ميفهمد.
يك شاخص ديگر در مشى امام و خط امام كه خيلى مهم است ،مسئلهى محاسبات معنوى و الهى است .امام در
تصميمگيرىهاى خود ،در تدابير خود ،محاسبات معنوى را در درجهى اول قرار ميداد .يعنى چه؟ يعنى انسان براى هر كارى
كه ميخواهد بكند ،در درجهى اول هدفش كسب رضاى الهى باشد؛ كسب پيروزى نباشد ،به دست گرفتن قدرت نباشد ،كسب
وجاهت پيش زيد و عمرو نباشد .هدف اول ،رضاى الهى باشد .اين يك .بعد هم به وعدهى الهى اطمينان و اعتماد داشته
باشد .وقتى انسان هدفش رضاى خدا بود ،به وعدهى الهى هم اعتماد و اطمينان داشت ،آن وقت ديگر يأس معنا ندارد ،ترس
معنا ندارد ،غفلت معنا ندارد ،غرور معنا ندارد.
امام آن وقتى كه تنها بود ،مبتالى به ترس نشد ،مبتالى به يأس نشد؛ آن وقتى هم كه همهى ملت ايران يكصدا نام او را
فرياد زدند ،بلكه ملتهاى ديگر هم به او عشق ورزيدند و اين را ابراز كردند ،دچار غرور نشد .آن وقتى كه خرمشهر به وسيلهى
متجاوزين عراقى از دست رفت ،امام مأيوس نشد؛ آن وقتى هم كه خرمشهر را رزمندگان ما با دالورى و فداكارى خود
گرفتند ،امام مغرور نشد؛ فرمود «خرمشهر را خدا آزاد كرد»؛ يعنى ما هيچكارهايم .در همهى حوادث گوناگون دوران زعامت
آن بزرگوار ،امام همينجور بود .آن وقتى كه تنها بود ،وحشت نكرد؛ آن وقتى كه غلبه و قدرت با او بود ،مغرور نشد؛ غفلت
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اين معيار است ،اين يك مالك است .امام هم بارها بر همين تكيه ميكرد .امام ميفرمود  -در نوشتهجات امام وجود دارد ،در
اسناد قطعى فرمايشات امام اين هست  -كه اگر از ما تعريف كردند ،بدانيم كه خيانتكاريم .اين خيلى مهم است.
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هم نكرد .اين اعتماد به خداست .وقتى رضاى خدا بود ،قضيه اين است.

دارد؛ منافق اين را قبول ندارد .خداوند ميفرمايد« :عليهم دائرة السّوء و غضب اللَّه عليهم و لعنهم و اعدّ لهم جهنّم و ساءت
مصيرا» )8(.كسانى كه به خدا سوءظن دارند ،وضعيتشان اينجور است.
امام به وعدهى الهى اطمينان داشت .ما براى خدا مجاهدت ميكنيم ،قدم براى خدا برميداريم ،همهى تالش خودمان را به
ميدان مىآوريم؛ نتيجه را خداى متعال  -آنچنان كه وعده فرموده است  -تحقق خواهد داد .ما براى تكليف كار ميكنيم؛ اما
خداى متعال بر همين عمل براى تكليف ،بهترين نتيجه را به ما خواهد داد .اين يكى از خصوصيات مشى امام و خط امام
است .راه انقالب ،صرا مستقيم انقالب اين است.
يكى از چيزهائى كه در همين زمينه وجود داشت ،رعايت تقواى عجيب امام در همهى امور بود .تقوا در مسائل شخصى يك
حرف است؛ تقوا در مسائل اجتماعى و مسائل سياسى و عمومى خيلى مشكلتر است ،خيلى مهمتر است ،خيلى اثرگذارتر است.
ما نسبت به دوستانمان ،نسبت به دشمنانمان چه ميگوئيم؟ اينجا تقوا اثر ميگذارد .ممكن است ما با يكى مخالف باشيم،
دشمن باشيم؛ دربارهى او چگونه قضاوت ميكنيد؟ اگر قضاوت شما دربارهى آن كسى كه با او مخالفيد و با او دشمنيد ،غير
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به وعدهى الهى بايد اعتماد كرد .خداى متعال در سورهى «انّا فتحنا» ميفرمايد« :و يعذّب المنافقين و المنافقات و المشركين
و المشركات الظّانّين باللَّه ظنّ السّوء»؛( )6خصوصيت منافق و مشرك از جمله اين است كه به خدا سوءظن دارند ،وعدهى
الهى را قبول ندارند ،باور ندارند .اينكه خدا ميگويد« :و لينصرنّ اللَّه من ينصره» )7(،اين را آدم مؤمن با همهى وجود قبول
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از آن چيزى باشد كه در واقع وجود دارد ،اين تعدى از جادهى تقواست .آيهى شريفهاى كه اول عرض كردم ،تكرار ميكنم:
«يا ايّها الّذين امنوا اتّقوا اللَّه و قولوا قوال سديدا» .قول سديد ،يعنى استوار و درست؛ اينجورى حرف بزنيم .من ميخواهم
عرض بكنم به جوانان عزيزمان ،جوانهاى انقالبى و مؤمن و عاشق امام ،كه حرف ميزنند ،مينويسند ،اقدام ميكنند؛ كامالً
رعايت كنيد .اينجور نباشد كه مخالفت با يك كسى ،ما را وادار كند كه نسبت به آن كس از جادهى حق تعدى كنيم ،تجاوز
كنيم ،ظلم كنيم؛ نه ،ظلم نبايد كرد .به هيچ كس نبايد ظلم كرد.
من يك خاطره از امام نقل كنم .ما يك شب در خدمت امام بوديم .من از ايشان پرسيدم نظر شما نسبت به فالن كس
چيست  -نميخواهم اسم بياورم؛ يكى از چهرههاى معروف دنياى اسالم در دوران نزديك به ما ،كه همه نام او را شنيدند،
همه ميشناسند  -امام يك تأملى كردند ،گفتند :نميشناسم .بعد هم يك جملهى مذمتآميزى راجع به آن شخص گفتند .اين
تمام شد .من فرداى آن روز يا پسفردا  -درست يادم نيست  -صبح با امام كارى داشتم ،رفتم خدمت ايشان .بمجردى كه
وارد اتاق شدم و نشستم ،قبل از اينكه من كارى را كه داشتم ،مطرح كنم ،ايشان گفتند كه راجع به آن كسى كه شما ديشب
يا پريشب سؤال كرديد« ،همين ،نميشناسم» .يعنى آن جملهى مذمتآميزى را كه بعد از «نميشناسم» گفته بودند ،پاك
كردند .ببينيد ،اين خيلى مهم است .آن جملهى مذمتآميز نه فحش بود ،نه دشنام بود ،نه تهمت بود؛ خوشبختانه من هم
بكلى از يادم رفته كه آن جمله چه بود؛ يعنى يا تصرف معنوى ايشان بود ،يا كمحافظگى من بود؛ نميدانم چه بود ،اما اينقدر
يادم هست كه يك جملهى مذمتآميزى بود .همين را ايشان آن شب گفتند ،دو روز بعدش يا يك روز بعدش آن را پاك
كردند؛ گفتند :نه ،همان نميشناسم .ببينيد ،اينها اسوه است؛ «لقد كان لكم فى رسولاللَّه اسوة حسنة».

۲۴

دربارهى زيدى كه شما او را قبول نداريد ،دو جور ميشود حرف زد :يك جور آنچنانى كه درست منطبق با حق است ،يك
جور هم آنچنانى كه در آن آميزهاى از ظلم وجود دارد .اين دومى بد است ،بايد از آن پرهيز كرد .درست همانى كه حق است،
صدق است و شما در دادگاه عدل الهى ميتوانيد راجع به آن توضيح دهيد ،بگوئيد ،نه بيشتر .اين يكى از خطو اصلى حركت
امام و خط امام است كه ماها بايد به ياد داشته باشيم.
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يكى ديگر از خطو اصلى خط امام ،نقش مردم است؛ هم در انتخابات كه امام در اين كار واقع ًا يك حركت عظيمى انجام
داد ،هم در غير انتخابات ،در مسائل گوناگون اجتماعى .در هيچ انقالبى در دوران انقالبها  -كه نيمهى اول قرن بيستم،
دوران انقالبهاى گوناگون است؛ در شرق و غرب دنيا انقالبهاى مختلفى با شكلهاى مختلف به وجود آمد  -سابقه ندارد كه
دو ماه بعد از پيروزى انقالب ،يك رفراندوم عمومى براى انتخاب شيوهى حكومت و نظام حكومتى انجام بگيرد؛ اما به همت
امام در ايران اين اتفاق افتاد .هنوز يك سال از انقالب نگذشته بود كه قانون اساسى تدوين و تصويب شد .در آن ماههاى
اول كه تدوين قانون اساسى هنوز انجام نشده بود و تأخير افتاده بود ،يادم هست يك روز امام ماها را خواستند ،رفتيم قم -
آن وقت ايشان هنوز قم بودند  -با اوقات تلخى گفتند كه قانون اساسى را زودتر تدوين كنيد .آن وقت انتخابات مجلس
خبرگان راه افتاد و مردم خبرگان را براى تدوين قانون اساسى انتخاب كردند؛ بعد هم كه قانون اساسى تدوين شد ،آن را به
رأى عمومى گذاشتند؛ رفراندوم شد ،مردم قانون اساسى را انتخاب كردند .بعد هم انتخابات رياست جمهورى و مجلس برگزار
شد .در سختترين دوران جنگ كه تهران زير بمباران دشمن بود ،انتخابات تعطيل نشد؛ حتّى تا امروز يك روز انتخابات در
ايران تأخير نيفتاده است .كدام دموكراسى را در دنيا شما سراغ داريد؟ انقالبها كه هيچ؛ در هيچ دموكراسىاى ،با اين دقت،
سر موقع ،آراء مردم به صندوقها ريخته نميشود .اين خط امام است.
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انجام ميدهند.
يك نقطهى ديگر از نقا روشن خط امام ،جهانى بودن نهضت است .امام نهضت را جهانى ميدانست و اين انقالب را متعلق
به همهى ملتهاى مسلمان ،بلكه غير مسلمان معرفى ميكرد .امام از اين ابائى نداشت .اين غير از دخالت در امور كشورهاست،
كه ما نميكنيم؛ اين غير از صادر كردن انقالب به سبك استعمارگران ديروز است ،كه ما اين كار را نميكنيم ،اهلش نيستيم؛
اين معنايش اين است كه بوى خوش اين پديدهى رحمانى بايد در دنيا پراكنده شود ،ملتها بفهمند كه وظيفهشان چيست،
ملتهاى مسلمان بدانند كه هويتشان چگونه است و كجاست .يك نمونهى اين نگاه جهانى ،موضعگيرى امام در باب فلسطين
است .امام صريحاً فرمود :اسرائيل يك غدهى سرطانى است .خوب ،غدهى سرطانى را چه كار ميكنند؟ غير از قطع غده ،چه
عالجى ميتوان براى آن كرد؟ امام مالحظهى كسى را نكرد .منطق امام اين بود .اين حرف شعارى نيست؛ اين منطقى است.
فلسطين يك كشور تاريخى است .در طول تاريخ ،كشورى وجود داشته است به نام فلسطين .يك عدهاى با پشتيبانى قدرتهاى
ستمگر عالم آمدهاند با عنيفترين و شديدترين وجهى اين ملت را از اين كشور بيرون كردهاند؛ كشتند ،تبعيد كردند ،شكنجه
كردند ،اهانت كردند ،اين ملت را بيرون كردند  -كه امروز چند ميليون آوارهى فلسطينى در كشورهاى همجوار فلسطين
اشغالى و در كشورهاى ديگر زندگى ميكنند؛ اغلب هم توى اردوگاهها  -در واقع آمدند كشور را از صحنهى جغرافيا حذف
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در غير مسائل انتخابات هم بارها مردم مورد توجه امام قرار گرفتند و امام به نقش آنها اشارهى روشن كردند ،گاهى تصريح
كردند؛ در يك جاهائى گفتند :اگر مسئولين فالن كار را كه بايد انجام بدهند ،انجام ندهند ،مردم خودشان وارد ميشوند و

كردند ،ملت را بكلى از هستى ساقط كردند ،يك واحد جغرافيائى جعلى و جديدى به جاى آن تحميل كردند و اسمش را
گذاشتند اسرائيل .ببينيد منطق چه اقتضاء ميكند؟ حرفى كه ما در مورد مسئلهى فلسطين داريم ،يك حرف شعارى نيست؛
يك حرف صددرصد منطقى است.

۲۸

يك عده قدرتمند كه در رأس آنها اول انگليس بود ،بعد هم آمريكا ملحق شد ،دنبالهروِ آنها هم كشورهاى غربى ،آمدهاند
ميگويند كشور فلسطين و ملت فلسطين بايد حذف بشوند تا به جاى آن ،كشورى به نام اسرائيل و ملت جعلىاى به نام ملت

حرف ،كدام منطقى است؟ آن حرفى كه متكى به سرنيزه و سركوب است و ميخواهد يك نظام سياسى را ،يك واحد جغرافيائىِ
تاريخى را با چند هزار سال سابقه ،بكلى از صحنهى جغرافيا حذف كند ،اين منطقى است يا آن حرفى كه ميگويد نه ،اين
واحد اصلى جغرافيائى بايد بماند ،آن واحد جعلى و تحميلى بايد از بين برود؟ امام اين را ميگفت .اين منطقىترين حرفى است
كه در باب اسرائيل غاصب و در باب مسئلهى فلسطين ميشود گفت .امام اين را گفت؛ صريح هم اين را بيان كرد .حاال اگر
كسى اين حرف را به اشاره هم بيان كند ،يك عدهاى كه مدعى خط امامند ،ميگويند آقا چرا اين حرف گفته شد؟! خوب ،اين
حرف امام است؛ اين منطق امام است؛ اين منطق صحيح است؛ همهى مسلمانان عالم ،همهى آزادگان عالم ،ملتهاى بىطرف
بايد اين حرف را قبول كنند و بپذيرند .اين ،درست است .اين ،موضع امام است.
يك نكتهى آخر هم عرض بكنم .شما برادران و خواهران عزيز در گرماى هوا تحمل كرديد؛ خداوند انشاءاللَّه شما را مأجور
بدارد .يك نكتهى اساسى ديگر در مورد خط امام و راه امام اين است كه امام بارها فرمود قضاوت در مورد اشخاص بايد با
معيار حال كنونى اشخاص باشد .گذشتهى اشخاص ،مورد توجه نيست .گذشته مال آن وقتى است كه حال فعلى معلوم نباشد.
انسان به آن گذشته تمسك كند و بگويد :خوب ،قبالً اينجورى بوده ،حاال هم البد همان جور است .اگر حال فعلى اشخاص
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اسرائيل به وجود بيايد .اين يك حرف؛ يك حرف ديگر هم در مقابلش هست كه حرف امام است؛ ميگويد :نه ،اين واحد
جعلى و تحميلى بايد حذف شود؛ به جاى آن ،ملت اصلى و كشور اصلى و واحد جغرافيائى اصلى سر كار بيايد .از اين دو
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در نقطهى مقابل آن گذشته بود ،آن گذشته ديگر كارائى ندارد .اين همان قضاوتى بود كه امام اميرالمؤمنين (عليه الصّالة و
السّالم) با جناب طلحه و جناب زبير كرد .شما بايد بدانيد طلحه و زبير مردمان كوچكى نبودند .جناب زبير سوابقى درخشان
دارد كه نظير آن را كمتر كسى از اصحاب اميرالمؤمنين داشت .بعد از به خالفت رسيدن جناب ابىبكر ،در همان روزهاى
اول ،پاى منبر ابىبكر چند نفر از صحابه بلند شدند ،اظهار مخالفت كردند ،گفتند :حق با شما نيست؛ حق با علىبنابىطالب
است .اسم اين اشخاص در تاريخ ثبت است .اينها چيزهائى نيست كه شيعه نقل كرده باشد؛ نه ،اين در همهى كتب تواريخ
ذكر شده است .يكى از آن اشخاصى كه پاى منبر جناب ابىبكر بلند شد و از حق اميرالمؤمنين دفاع كرد ،زبير است .اين
سابقهى زبير است .مابين آن روز و روزى كه زبير روى اميرالمؤمنين شمشير كشيد ،فاصله بيست و پنج سال است .حاال
برادران اهل سنت از طرف طلحه و زبير اعتذار ميكنند ،ميگويند آنها اجتهادشان به اينجا منتهى شد؛ خيلى خوب ،حاال هر
چى .ما راجع به اينكه آنها در مقابل خداى متعال چه وضعى دارند ،االن در مقام آن نيستيم؛ اما اميرالمؤمنين با اينها چه
كرد؟ جنگيد .اميرالمؤمنين از مدينه لشكر كشيد ،رفت طرف كوفه و بصره ،براى جنگ با طلحه و زبير .يعنى آن سوابق محو
شد ،تمام شد .امام مالكش اين بود ،معيارش اين بود.
بعضىها با امام از پاريس تو هواپيما بودند و آمدند ايران؛ اما در زمان امام به خاطر خيانت اعدام شدند! بعضىها از دورانى
كه امام در نجف بود و بعد كه به پاريس رفت ،با ايشان ارتبا داشتند ،در اول انقالب هم مورد توجه امام قرار گرفتند؛ اما
بعد رفتار اينها ،موضعگيرىهاى اينها موجب شد كه امام اينها را طرد كرد ،از خودش دور كرد .ميزان ،وضعى است كه امروز
بنده دارم .اگر خداى نكرده نفس اماره و شيطان ،راه را در مقابل من منحرف كردند ،قضاوت چيز ديگرى خواهد بود .مبناى
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نظام اسالمى اين است و امام اينجورى عمل كرد.
خطو ديگرى را هم در زمينهى راه امام و خط امام ميشود بيان كرد .آنچه كه عرض شد ،مهمترين و مؤثرترينها بود .خوب
است برادران ،جوانان ،اهل فكر و تحقيق ،طالب ،دانشجويان ،روى اين مبانى فكر كنند ،روى اينها كار كنند .فقط متن باقى
نمانَد؛ اين متنها درست توضيح داده شود ،تبيين شود.
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همه ،بخصوص جوانهاى عزيز ما اين را بدانند؛ آنچه كه بعد از رحلت امام تا امروز اتفاق افتاده است ،از دشمنىها ،كارشكنىها،
هر كارى كه كردند ،از هر نوعى كه انجام دادند ،نتوانسته است در پايههاى اين نظام اندك تزلزل و تكانى ايجاد كند؛ بلكه
بعكس ،هر ضربهاى كه دشمن حوالهى جمهورى اسالمى كرده است ،در نتيجه به استحكام بيشتر جمهورى اسالمى انجاميده
است؛ درست مثل هشت سال جنگ تحميلى .هشت سال همهى قدرتهاى سياسى و نظامى و مالى بزرگ دنيا پشت سر رژيم
بعثى عراق ايستادند ،با ايران اسالمى جنگيدند ،همهى توان خودشان را به ميدان آوردند تا جمهورى اسالمى را شكست
بدهند يا تضعيف كنند؛ نتيجه چه شد؟ وقتى كه اين هشت سال تمام شد ،دنيا با كمال حيرت ،ناظر به پا خاستن جمهورى
اسالمى با يك قدرت دفاعى و نظامى بمراتب قوىتر و عظيمتر از هنگام جنگ شد .قدرت جمهورى اسالمى بعد از جنگ
آنچنان در دنيا طلوع كرد كه چشمها را خيره كرد .امروز هم همين جور است .هر اتفاقى كه دشمنان برنامهريزى كنند ،افراد
سادهدل و خام و غافل به هر نحوى با دشمنان همراهى كنند ،با ايستادگى ملت ايران ،نتيجهاش تقويت بيشتر جمهورى
اسالمى است.
شما ديديد فتنهاى به وجود آمد ،كارهائى شد ،تالشهائى شد ،آمريكا از فتنهگران دفاع كرد ،انگليس دفاع كرد ،قدرتهاى
غربى دفاع كردند ،منافقين دفاع كردند ،سلطنتطلبها دفاع كردند؛ نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد كه در مقابل همهى اين
اتحاد و اتفاق ناميمون ،مردم عزيز ما ،ملت بزرگ ما در روز نهم دى ،در روز بيست و دوى بهمن ،آنچنان عظمتى از خودشان
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باشيد؛ بايد تقوا پيشه كنيم .آنچه ما را قوى ميكند ،تقواست؛ آنچه ما را آسيبناپذير ميكند ،تقواست؛ آنچه ما را به ادامهى
اين راه تا رسيدن به اهداف عاليه اميدوار ميكند ،تقواست.
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نشان دادند كه دنيا را خيره كرد .ايران امروز ،جوان امروز ،تحصيلكردهى امروز ،ايرانيان امروز ،آنچنان وضعيتى دارند كه هر
توطئهاى را دشمن عليه نظام جمهورى اسالمى زمينهچينى كند ،به توفيق الهى توطئه را خنثى ميكنند .منتها توجه داشته
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دالیل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر
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دالیل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر
۸۲۳۱/۴۳/۳۳
بيانات در مصاحبه با خبرنگار صداوسيما
بسماللَّهالرّحمنالرّحيم
جنگ ما از آغاز به صورت دفاع شروع شد و تا اين ساعت هم ما در حال دفاع هستيم .علت هم اين است كه حتى ورود ما
به خاك عراق ،در ادامهى دفاع مقدس ماست .البته دشمن طبعاً مايل است كه هنگامى كه مىتواند و احساس قدرت مىكند،
وارد مرزهاى ما بشود ،تا هر وقتى كه مىتواند در آنجا بماند ،ويرانگرى بكند ،تخريب بكند ،افراد نظامى و غيرنظامى را به
قتل برساند ،زندگى را ناامن بكند ،هر وقت هم كه تاب نياورد و نتوانست بماند ،برگردد و داخل مرزهاى خودش بشود و ما
هم با فداكارى و با توانائى مردم ،وقتى كه توانستيم او را از مرزها بيرون برانيم ،لب مرز بايستيم كه نبادا وارد خاك دشمن
بشويم و به حريم دشمن نبادا كه قدم بگذاريم ،اين ميل دشمن است.
اما عقل و منطق انسانى ،همچنين احكام اسالمى به ما اجازهى اين را نمىدهند .ما دشمن را بايد ببينيم كه چگونه دشمنى
است .يك وقت دشمنى است كه آمده براى گرفتن يك تپه ،تصرف يك رودخانه ،يك موذىگرى مرزى ،بعد هم سركوب
مىشود برمىگردد سرجايش و قضيه تمام مىشود .اينجا البته بعد از آنى كه دشمن را ما رانديم مسأله تمام شده است .لكن
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يك وقت دشمن بناى بر قلدرى و زورگوئى دارد .مسألهى او با بيرون رفتن از مرزها ،آن هم با قدرتنمائى نيروهاى اسالمى
و فداكاريهاى فراوان حل شده و تمام شده نيست .دشمن خيلى اين را مغتنم مىشمارد كه وقتى قصد تجاوز دارد و وارد خاك
مىشود ،تا جايى كه مىتواند بماند ،بعد هم كه رفت بيرون ،ما لب مرزها بايستيم او تجديد قواى خودش بكند و هنگامى كه
باز الزم دانست و مصلحت دانست برگردد ،تجاوز خودش را آغاز كند.
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من يك وقتى يك مثالى زدم ،گفتم كه دزدى ،متجاوزى ،وارد خانهى شما مىشود ،وارد مزرعهى شما مىشود و ويران
مىكند ،نابود مىكند ،مىدزدد ،مىكشد .اگر تحمل كرديد كه مىماند ،اگر تحمل نكرديد و با فشار و زور و قدرتنمائى او را
بيرون كرديد ،هيچكس به شما نمىگويد كه شما از خانهات ديگر پا بيرون نگذار ،پا توى مزرعهى او يا خانهى او نگذار كه
اين تجاوز به حريم اوست .نه ،عقل به شما حكم مىكند كه برويد گريبان اين دشمن را بگيريد ،گلوى او را بفشاريد و اوالً:
از او بپرسيد چرا اين كار را كرده و مجازاتش كنيد به اين كار و ثانياً :حقتان را بگيريد ،آنچه كه تضييع شده از او باز پس
بگيريد .اين يك حكم عقلى است .اين چيزى نيست كه اين را ما ابداع كرده باشيم .همهى انسانها و همهى فطرتهاى سالم
همين جور فكر مىكنند.
اصوالً وارد شدن به حريم خاك ديگران دو نوع است :يك نوع اين است كه از روى تجاوز ،به قصد تصرف و براى زورگوئى
است؛ اين تهاجم است ،اين تجاوز است .همانطور كه عراق وارد خاك ما شد .دليلى براى اين كار نداشت .يك بهانههايى
همان اوّل ذكر كردند ،اما حتى خودشان هم كامالً واقف بودند و مىدانستند كه اينها بهانه است .دنيا هم اين را فهميد .لذا
بود كه همهى كسانى كه توى مسأله جنگ وارد شدند ،تا امروز هم بما مىگويند ،از اوائل هم به ما گفتند كه ما مىدانيم
متجاوز كى است ،اين تجاوز است .يكجور وارد شدن به خاك دشمن هست كه براى استنقاذ حق است ،براى گوشمال دادن
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بنابراين ما ،تا وقتى كه در پشت مرزهاى خودمان مىجنگيديم كه روشن بود داشتيم دفاع مىكرديم از خاك خودمان .آن
وقتى هم كه وارد خاك عراق شديم ،باز به دنبالهى همين مسأله است .ما مجازات متجاوز و گوشمال دادن به متجاوز را
يكى از هدفهاى ادامهى جنگ ذكر كرديم و همين هم هست .البته اين را هم بايد بگويم كه هنوز در مرزهاى ما ،همهى
مناطق از دشمن پاكسازى نشده است .ما هنوز مناطقى را داريم كه از جمله نفتشهر و بخشى از مراكز ديگر مرزىِ ما كه
هنوز در اختيار دشمن هست و ما ادامهى جنگمان ولو براى پس گرفتن اينها هم كه باشد ،يك عمل دفاعى است .اما وقتى
اينها را هم پس بگيريم ،ما دنبال كردن دشمن و رفتن داخل اعماق خاك او براى گوشمال دادن او ،اين را همه ،دفاع از خود
و مجازات متجاوز مىشناسند .بنابراين دفاعى بودن اين جنگ يك چيز واضحى است.
البته ما اين را گفتيم بارها و همه هم اين را قبول كردند از ما كه ما قصد ماندن در اين مناطق تصرف شدهى از عراق را
نداريم .نه فاو ،نه جزيره و نه هيچ نقطهى ديگر ،نقاطى نيست كه ما اينها را براى خودمان و جزء خاك خودمان دانسته
باشيم .نه اينها مال عراق است ،مال مردم عراق است ،مال هر رژيم صالحى است كه بعدها بر سر كار بيايد در عراق .فعالً
حركت ما ،حركتى است كه در دفاع از امنيت ما و در دفاع از آرامش و صلحى است كه براى زندگى دو همسايه كه ما و
عراق باشيم ،ضرورى و الزم است.
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به متجاوز است ،براى حفظ امنيت است .براى تأمين مرزها از حوادث مشابه بعدى از سوى همين دشمن هست ،اين را
نمىشود گفت تجاوز.
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دوران دفاع مقدس ،دوره ذخیره نیروى محركه تاریخ و الهامبخش امتها
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دوران دفاع مقدس ،دوره ذخیره نیروى محركه تاریخ و الهامبخش امتها
۸۲۳۱/۴۳/۲۴
پيام به مناسبت نهمين سالگرد جنگ تحميلى
بسماللَّهالرّحمنالرّحيم
سالم و رحمت خدا بر ارواح طيبهى شهدا ،از صدر تاريخ تا امروز ،خصوصاً شهيدان جنگ تحميلى كه با نثار خون خود،
شجرهى مباركهى اسالم را آبيارى كرده و به برگ و بار نشاندند .عزت را براى مؤمنان به ارمغان آورده و خذالن و ذلت را
نصيب معاندان كردند.
صلوات و سالم خدا بر شاهد شهيدان و امام مجاهدان و اسوه و مقتداى صالحان و رفعتبخش كلمهى پيامبران  -حضرت
امام خمينى (قدّساللَّهسرّه واعلىاللَّهكلمته)  -كه آتش خشم مستضعفان را بر هيمهى فسق و فساد و كفر و الحاد و ظلم و
استكبار جهانى افكند و اركان سلطهى مستكبران را متزلزل ساخت.
خداوند تعالى را سپاس كه خلعت اكرام خود را بر قامت امت اسالمى ايران پوشانيد و او را به صرا مستقيم خود رهنمون
شد و از آن هنگام كه قيام اين ملت ،بر اقامهى قسط و وفاى به عهد او آغاز شد ،تا امروز لحظهيى فضل و عنايت خود را از
او دريغ نداشت و مجد و عظمت و عزت و شوكت اسالم را با عطاياى دايمى خود روزافزون ساخت و دشمنان اسالم را
منكوب و مقهور ساخت .هر آن حيلهيى كه انديشيدند ،در ارادهى خيرش مستحيل گردانيد و هر آن مكرى كه ورزيدند و هر
آن كيدى كه به كار زدند ،به آنان برگردانيد و تيرهاى بالى رها شدهى آنان را به سينهى خودشان نشانيد و بنيانهاى برافراشته
از توطئهى آنان را منهدم ساخت و آنان را اسير مكايد خود ساخت .سلسلهى خصومتى كه جنبانيدند ،بر جوهر انقالب خدشهيى
وارد نساخت؛ بلكه هرحلقهى آن ،زنجيرى برپاى استكبار شد.
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ملتى كه به راه رضاى خدا مىرفت و به تكليف خود مىانديشيد ،به فضل خدا از حلقههاى دام بال رهيد و ابزارهاى شيطان،
يكى پس از ديگرى ،فاقد كارايى شد و نور الهىِ انقالب ،سينهى سياهيها را با گذر از ميدانهاى حيله و توطئهى دشمن
شكافت و به سرزمينهاى حاصلخيز انديشه و اميد مستضعفانِ دربند ،نور اميد افشاند و بذر انقالب پاشيد.
از وحشيانهترين حلقههاى توطئهى دشمن كه براساس نقشههاى شيطانى و شوم ،براى هدم اساس اسالم طراحى شده بود،
هجوم وسيع نظامى و شروع جنگى بود كه دشمن با استفاده از جاهطلبى و غرور حكام عراق طراحى كرد و به راه انداخت.
اين جنگ كه با شعارهاى قومى و با هدف تجزيهى ايران و به اميد فتح سه روزهى تهران و سقو نظام اسالمى آغاز شد،
خرابيهايى در دو كشور و در منطقه به بارآورد كه كمنظير بود و جنايتهايى در دفتر تاريخ به ثبت رساند كه تا كنون نظير آن
مشاهده نشده بود.
ملت رشيد ايران به دفع تجاوز برخاست و با دفاع مقدس از كيان اسالم و ميهن اسالمى ،سيلى محكمى بر دشمن نواخت و
با سالح و صالح و در سايهى رهبرى ولىّخدا ،آن چنان حماسهى استقامت و رشادت مظلومانه و سرسختانهيى سرود كه در
تاريخ ،به مثابهى درس بزرگى باقى خواهد ماند و صرا مستقيم مبارزان و آزاديخواهان را ترسيم خواهد كرد .عنايت خدا در
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در طول جنگ ،دشمن بهجاى تسليم شدن در برابر حق و تن دادن به عدالت ،پيوسته به لجاج و عناد خود افزود و با طرحهاى
پيچيده و لشكركشى به خليج فارس و ايجاد فشار اقتصادى و تجهيز عراق براى حمله به مراكز صنعتى و اقتصادى و
مسكونى ،كمك در تهيهى سالح شيميايى ،آخرين تالشهاى خود را به كار برد؛ ولى در آن مقطع نيز جز رسوايى بيشتر،
چيزى نصيب آنان نشد .در اين مقطع ،با حيله و فريب ،شعار جنگ به شعار صلح تبديل شد و اين در حالى بود كه وحشيانهترين
و نامردمىترين اعمال خصمانه از سوى عراق و حاميانش ،در جنگ و حواشى آن به وقوع مىپيوست.
آنچه از حماسه و شجاعت و قدرت و صالبت و فتح رزمندگان اسالم در اين مدت گذشت و آنچه از ايثار و قدرت روحى و
توكل به خدا و اعتماد به نفس كه ملت بزرگ ما از خود نشان دادند ،با هيچ بيان قابل توصيف نيست .آرى ،صحيفهى دل و
لوح ذهن پُرخاطرهى آزاد مردان و شيرزنان و غيور رزمندگان و دلير بسيجيان ملت ما را كه مدرنترين سالحهاى ابرقدرتها
در برابر ارادهى پوالدين آنان خنثى گرديده است ،به آسانى نمىتوان در هيچ گزارشى ترسيم كرد؛ مگر آن كه همهى كسانى
كه توانايى نگارش و سرايش ،ترسيم و تجسم دارند ،ديدهها و يافتههاى خود و ديگران را هنرمندانه به نظم و نثر و تصوير
درآورند.
در اينجا ،از همهى نگارندگان حوادث جنگ و همهى كسانى كه توان انجام وظيفه در اين مهم را دارند ،درخواست مىكنم
از ثبت و ضبط جزييات اين دوران غفلت نكنند و اين گنجينهى تمام نشدنى را براى آيندگان به وديعه بگذارند .اين دوره،
دورهى ذخيرهى نيروى محركهى تاريخ و الهامبخش امم است.
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نصرت مظلومان و غلبهى لشكريانش ،بر همه ظاهر شد و اين مرحله از توطئهى دشمن ناكام ماند و ذليل و شكست خورده
و نادم و خسارت ديده ،با پروندهيى ماالمال از جنايت ،به تغيير حيله پرداخت.
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وعدهى ظهور قومى را كه «اذلّة علىالمؤمنين اعزّة علىالكافرين يجاهدون فى سبيلاللَّه و اليخافون لومة الئم»( )1باشند،
در سيماى پارسايان شب و شيران روز مىتوان مشاهده كرد كه در اين دوران ،معركهى جنگى نابرابر را ميداندار بودند و

اما آنچه از اين مرحله باقى ماند ،جز خسران و شكست براى دشمن و سربلندى و افتخار براى ايران اسالمى نبود .صدور
قطعنامهى  598در سال  ،1366عكسالعمل ناگزيرى بود كه در برابر شكستهاى رژيم متجاوز عراق ،از سوى قدرتهاى
حمايت كنندهى او زمينهسازى شد و از شوراى امنيت صادر گشت .اين قطعنامه كه زير فشار سهمگين رزمندگان اسالم بر
پيكر دشمن صادر شد ،سندى است كه شعار دفاع مقدس ما در آن تأمين گرديده بود و اجراى كامل آن ،دشمن را به شكست
قطعى مىرسانيد و لذا هرگز جمهورى اسالمى آن را رد نكرد .آنچه براى ايران اسالمى مطرح و موجب عدم شتاب در قبول
آن مىشد ،اصرار بر تنبيه متجاوز به قدر كافى در ميدانهاى نبرد و نيز بىاعتمادى در اجراى ميثاقهاى بينالمللى توسط
قدرتهاى بزرگ بود.
از صدور قطعنامه تا قبول رسمى آن از سوى جمهورى اسالمى ،دنيا شاهد سنگينترين ضربات نيروهاى اسالم بر دشمن و
فتوحات بزرگ رزمندگان ما بر دشمن در جبهههاى جنگ از سويى و فشارهاى همه جانبه از سوى حاميان رژيم عراق عليه
ايران اسالمى از سوى ديگر بود .حصر اقتصادى ،حمله به تأسيسات ما در خليج فارس و تمركز بىسابقهى نيروهاى نظامى
امريكا و ناتو در اطراف مرزهاى آبى و هوايى و حتّى تجاوز به آنها ،بخشى از اين فشارها بود؛ به طورى كه تقريباً هيچ فشار
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قدرت الهى را در فتوحات فجر و ظفر و كربال و خيبر نمودند و ثبات قدمشان ،آيات فتح را تفسيرى روشن بود و همت بلند
و عزم راسخشان ،ارادهى الهى را مظهرى آشكار.
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ممكن باقى نماند ،مگر آن كه بر ملت ايران وارد شد و رژيم امريكا تقريباً بهطور مستقيم وارد صحنه شد .تهديدها ،بمبارانهاى
وسيع شيميايى و جنايت حمله به شهرها و هواپيماى مسافربرى و كشتى غيرنظامى و اثبات اين كه استكبار در حمايت از
عراق آمادگى براى دست يازيدن به هر جنايتى دارد ،بخشى از حوادث اين دوران است و جا دارد در موقع مقتضى ،اين حقايق
هشداردهنده براى ملت ايران شكافته و برمال گردد.
قبول قطعنامهى  598از سوى جمهورى اسالمى و رهبر عظيمالشّأن فقيد آن ،توطئهى وسيع دشمن را بار ديگر با هدايت
الهى به خود او برگرداند و دشمن را كه تحت شعار صلحطلبى ،به هر جنايتى دست مىزد ،خلع شعار كرد .شايد مشيت الهى
بر اين بود كه با قبول قطعنامه ،حقانيت جمهورى اسالمى بيش از پيش در جهان آشكار شود و ملت ايران به هدفهاى اساسى
خود در سطح بينالمللى نزديكتر گردد.
با اين ابتكار جمهورى اسالمى ،دشمن در دو راهى شكست قرار گرفت :اگر اجرا شود ،ايران اسالمى به خواستههاى خود
رسيده است و اگر اجرا نشود ،داعيهى هميشگى جمهورى اسالمى مبنى بر لزوم قطع ريشهى تجاوز و رابطهى ميان تجاوزِ
عراق و حاكميت سلطه در جهان و اين كه رژيم عراق در ادعاى صلحطلبى صداقت نداشته است ،به اثبات مىرسد و
بىاعتمادى به قرارهاى ساختهى قدرتها كه جمهورى اسالمى همواره مدعى آن بوده است ،در ميان ملتها رايج خواهد شد و
آنها را بر تكيهى فقط به نيروى خويش ،تشويق خواهد كرد.
حكام سبكسر عراق كه در طول جنگ عمالً نشان دادهاند از تشخيص مصالح عاجزند ،اين بار نيز زيانبارترين راه را گزيدند؛
يعنى ابتدا با حمله به ايران و نديده گرفتن شعارهاى خود در قبول قطعنامه ،بىاعتبارى سخن و عمل خود را به ديرباورترين
اشخاص هم ثابت كردند و البته وقتى با حضور بىنظير رزمندگان در جبهه ،مجبور به عقبنشينى در بخش عظيمى از مرزها
شدند ،يك بار ديگر آزموده را آزمودند .با تعلل در اجراى قطعنامه ،باز هم اقدامى ديگر در جهت عكس منافع سياسى و
اقتصادى و نظامى و حيثيتى خود انجام دادند و جهالت و آزمندى خود را به اثبات رساندند.
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نگهداشتن بخشى از اراضى ايران اسالمى كه عمدتاً دزدانه و پس از آتشبس تصرف شده ،به قيمت تعطيل قطعنامهيى كه
مدتها دم از اجراى آن مىزدهاند ،جز نكبت و پشيمانى ،چيزى براى آنها به ارمغان نخواهد آورد و اين حيلهى شيطانى نيز به
خود آنان بر خواهد گشت« :واليحيق المكر السّيئى الّا باهله»( .)2آنان دير يا زود ،مجبور به تخليهى اين اراضى خواهند شد
و همه مىدانند كه ايران انقالبى ،حضور متجاوز غاصب پليد را در مرزهاى خود ،زمان درازى تحمل نخواهد كرد و به طور
حتم خسارتى كه در اين مرحله نصيب متجاوز و منطقه خواهد شد ،مانند گذشته خسارتى سنگين خواهد بود .اگر يك سال
پيش ،صدام به اجراى قطعنامه تن داده بود ،اينك اسرا برگشته ،اروند اليروبى شده و صلح مستقر گرديده و پيشرفت بازسازيها
چشمگير بود .آنچه از تعلل رژيم عراق در عمل به قطعنامه ،تا كنون بر دو كشور وارد شده ،و آنچه از اين پس وارد شود،
مسؤوليتش بر دوش رژيم عراق و شخص صدام است.
ما هميشه و حتّى در طول جنگ ،مردم عراق را برادران مسلمان خود مىدانستهايم و هيچ گاه جز خير براى آنان دردل
نداشتهايم و حتّى در اوج شرارتهاى دشمن ،برخوردهاى اسالمى و انسانى ما با مردم عراق  -كه ذكر آن خارج از مقال است
 گواه صادق ما بر اين مدعا بوده است .قاطعانه اعالم مىكنم كه ملت عراق از وضع فعلى و پيامدهاى آن سودى نخواهدبرد و ما نه تنها به خاطر منافع خود ،بلكه به دليل آنچه بر منطقه و جهان اسالم مىگذرد ،اين وضع را رد مىكنيم و حكام
عراق را به قبول حق و دورى از لجاجت فرا مىخوانيم.
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قلب هر آزادهيى را به درد مىآورد ،اقدام كنند ،ريشهى اين غدهى سرطانى و بيشتر نابسامانيهاى اين منطقه خواهد خشكيد
و اگر دير به فكر افتند ،كار مشكلتر خواهد شد .به همين دليل است كه ما همواره دست خود را براى دوستى با همهى
كشورهاى اسالمى دراز كرده و براى ميثاق بر مبارزه با صهيونيسمِ غاصب و حاميان زورگوى آن ،اعالم آمادگى كردهايم.
اينك ،بار ديگر خداوند را سپاس مىگويم كه شما ملت بزرگ را از همهى آزمونهاى گذشته ،سربلند و موفق خارج ساخت.
در فتنهها نلغزيديد و از توطئهها برخود نلرزيديد و صبر و مقاومت در بال و حقطلبى و اطاعت از امر خدا را در هر حال از
خود نشان داديد و اميد است كه خداى مقتدر به فضل و عنايت خود ،شما را تا رسيدن به قلل مرتفعِ اهداف خود يارى كند.
«انّه ولىّ النّعم فله الحمد من مقتدر اليغلب و ذى اناة اليعجل»(.)3
اينجانب ،با حمد بىپايان خداوند ،از همهى اقشار مختلف مردم رشيد و عزيز ايران اسالمى ،غيورمردان بسيجى ،ارتش پيروز
اسالم ،سپاه پاسداران افتخارآفرين ،امدادگران ،جهادگران ،نيروهاى پزشكى و درمانى و خدماتى و همهى اقشار مختلف كه
جبههى اسالم را در برابر كفر تقويت و يارى كردند ،صميمانه تشكر مىكنم .و نيز با طلب علوّ درجات براى شهيدان عزيز،
از خانوادههاى معظّم و گرانمايهى شهيدان و از جانبازان عزيز  -اين شهداى زنده  -از آسيبديدگان جنگ ،مهاجرين مظلوم،
اسرا و مفقودين و خانوادههاى مكرّم آنان و نيز آحاد ملت شريف ايران تقدير و تشكر مىكنم و تذكراتى چند را از باب «فانّ
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اگر امروز دولتهايى كه اين منطقه را دچار تشنجهاى سياسى و نظامى ميان برادران كرده و مجرى سياستهاى امريكا شدهاند،
به خود آيند و به جاى برادرآزارى ،به فكر دشمنان مشترك باشند و خصوصاً عليه صهيونيسم كه جنايتهاى بىشرمانهاش

الذّكرى تنفع المؤمنين»( )4تقديم مىدارم.
)1دشمن سبكسر و جاهل ،ما را ضعيف پنداشت و به مرزهاى ما حمله كرد و آتش جنگى هشتساله و پر خسارت را برافروخت.
ما بايد آنچنان قوى باشيم كه چنين پندار غلطى ،ديگر در فكر هيچ جاهلِ قدارهبندى نيايد و فكر تجاوز به ايران ،براى
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هميشه دفن شود.

ارتش عظيم بيست ميليونى كه آحاد مردم ،سازمان يافته و آمادهى دفاع از انقالب و ميهن و نظام اسالمى خود آن را تشكيل
خواهند داد .الزم است برنامهيى ريخته شود كه طبق آن ،همهى افرادى كه به سن مشموليت مىرسند؛ بدون استثنا (جز
بيماران و اشخاص ناتوان) آموزش نظامى ببينند و آمادگى الزم را بيابند.
)3ارتش و سپاه و نيروهاى مشمول ،ضمن آن كه آمادگيهاى رزمى را حفظ مىكنند ،در شرايط صلح كامل ،بايد در خدمت
آبادانى و بازسازى كشور باشند .بنابراين ،خدمت وظيفهى عمومى ،خدمت واقعاً مقدسى است كه در جنگ و صلح ،در صف
اول نيازهاى ملت و كشور قرار دارند .همهى خانوادهها و همهى آحاد جوانان ،بايد اهميت آن را درك كنند و با شوق و عالقه
به آن بشتابند .معافيت از اين خدمت  -جز در مواردى كه بايد مشخصاً تعيين شود  -كارى بر خالف قاعده و ضد ارزش
است.
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)2تقويت بنيهى دفاعى ،در وهلهى اول به تقويت نيروهاى مسلح  -اعم از سپاه و ارتش  -است كه بايد از طريق باالبردن
آموزشها ،سازماندهى و نظم ،تدوين تاكتيكها و انتقال تجارب جنگ و تمرينها و مانورها و نيز مجهز شدن به سالحهاى الزم
و مدرن تأمين شود .اما پشتوانهى زوال ناپذير دفاع ،عبارت است از سازماندهى عمومى بسيج و نيروهاى رزم ديده و تكميل
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)4دفاع از اسالم ،به دفاع از ميهن اسالمى ختم نمىشود .ما در همهى مرزهاى اسالم با كفر ،آمادهى دفاع و مجاهدتيم.
البته ،ميدان چنين جهادى ،وسيعتر و ميدانداران آن ،رجال سياسى و علمى و فرهنگى و هنريند كه همواره بايد آمادهى دفاع
از اسالم باشند.
)5نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى در شرايط فعلى كه هنوز صلح كامل استقرار نيافته است ،بايد هوشيارى و آمادگى كامل
خود را حفظ كرده ،لحظهيى از آموزش و تمرين و  -فوريتر از همه  -حفظ و حراست از سنگرهاى خطو مقدم غفلت نورزند
و فرماندهان ارتش و سپاه موظفند مراقبت و برنامهريزى در اين موارد را در صدر اولويتها قرار دهند.
)6همان گونه كه امام عزيز فرمودند ،حفظ آثار جنگ در بعضى از شهرها و مناطق جنگى ،در شمار وظايف مهم كنونى است.
اين كار و بازسازى يادگارهاى دوران مقاومتِ پيروز و تشكيل موزهى جنگ ،بايد در برنامههاى دولت و سازمانهاى نظامى
قرار گيرد.
)7از دستاندركاران اجرايى كشور مىخواهم كه به وضع نيروهاى مسلح رسيدگى ،مشكالت اين عزيزان را به شكل مناسب
برطرف كنند .همچنين بازماندگان شهدا كه برترين ايثارگرانند ،معزّز باشند و همهى مسؤوالن ،در هر چه بيشتر خدمت كردن
به آنها بكوشند و در اين كار ،رضاى خدا را طلب كنند.
بار ديگر از همهى مردم عزيز ايران تشكر مىكنم و از آنها مىخواهم كه با حفظ وحدت و هوشيارى و قدردانى از زحمات
آنان كه عزت و سربلندى و افتخار و آزادى را به ايران اسالمى بخشيدند ،مهمترين وظيفهى اين دوران را انجام دهند.

۰۴

از خداوند متعال مىخواهم كه امام عزيز را با محبوب و مقتدايش پيامبر عظيمالشّأن (صلواتاللَّهعليهواله) و ائمهى اطهار
(عليهمالسّالم) محشور فرمايد و شهداى ما را در زمرهى شهداى كربال قرار دهد و به خانوادههاى آنان صبر و اجر و همهى
جانبازان را شفا و عافيت و همهى آسيبديدگان را جبران دنيوى و اخروى عنايت فرمايد .اسرا و مفقودين را به خانوادههاى

۸۲۳۱/۴۳/۲۴

خود برگرداند و مهاجرين جنگ را بسالمت به خانههاى خود برساند و اعمال و گفتار ما را مورد رضاى حضرت ولىّاللَّه
االعظم(ارواحنافداه) و ما را مشمول دعاى آن حضرت قرار دهد« .انّه قريب مجيب».

جنگ را چه كسى به وجود آورد ،چرا به وجود آورد ،و چه شد كه موفق نشد؟

۸۲۱۴/۴۱/۴۱
بيانات در خطبههای نماز جمعه تهران (خطبه دوم)
دربارهى دفاع مقدس ،آنچه كه ملت ما پس از گذشتن دوران سخت جنگ هشتساله بايد مورد تدبر قرار بدهد ،اين است
كه اين جنگ را چه كسى به وجود آورد ،و چرا به وجود آورد ،و چه شد كه موفق نشد؟ اين ،سه نقطهى اساسى است.
سؤال اول :جنگ را چه كسى به وجود آورد؟ نمىشود گفت جنگ را فقط عراق به وجود آورد .همهى قراين از اول كار نشان
مىداد كه استكبار پشت سر عراق است؛ او را كمك نظامى كردند؛ از لحاظ تبليغاتى به او كمك كردند و شوراى امنيت را در
خدمت متجاوز قرار دادند .با اينكه جنگِ به اين اهميت در اين نقطهى حساس واقع شده بود ،اما روزهايى گذشت كه سازمان
ملل در آن روزها ،هيچ عكسالعملى نشان نداد؛ اين عادى نيست .در حملهى عراق به كويت ،بعد از چند ساعت شوراى
امنيت موضعگيرى كرد؛ اما در حملهى عراق به ايران ،تا وقتى كه تانكهاى عراقى پيشروى مىكردند ،شوراى امنيت ساكت
و تماشاچى نشست؛ بعد از آنكه هزاران كيلومتر را تصرف كرده بودند ،شوراى امنيت يك كلمه حرف زد ،كه آن هم تقبيح
تجاوز نبود؛ عراق را مالمت نكرد كه چرا تجاوز كرده و جنگ را شروع كرده است؛ به دو طرف گفت كه حاال بياييد دست از
جنگ بكشيد و آتشبس كنيد! يعنى درحقيقت ،تثبيت عراق در اراضى اشغالى ما .البته ما قبول نكرديم و آن قطعنامه را رد
كرديم.
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۰۸

شوراى امنيت به خاطر اينكه در دست قدرتهاى بزرگ بود و آنها هم پشت سر رژيم عراق بودند ،تا آخر هم هيچوقت نسبت
به جنگ يك موضع كامالً و صددرصد عادالنه نگرفت؛ تا اينكه در اين اواخر ،آن هم با زحمات زياد و با تالشهاى فراوانى
كه از همه طرف كشيده شد ،قطعنامهى  598از شوراى امنيت صادر شد.

يكى سندها بيرون آمد؛ كمك امريكا ،كمك ناتو ،كمك شوروى هم كه از روز اول معلوم بود .بلوك شرق ،همين كشورهاى
اروپاى شرقى كه امروز دچار اين مصيبتها( )11هستند ،بزرگترين خدمت را در طول جنگ به رژيم عراق كردند؛ ارتجاع منطقه
هم كه جاى خود دارد .بنابراين ،جنگ را رژيم عراق به تنهايى به وجود نياورد  -رژيم عراق يك عامل بود  -جنگ را همهى
دنياى استكبارى و من تبع او به وجود آوردند؛ اين امروز چيز روشنى است و احتياج به بحث زيادى ندارد.
سؤال دوم :چرا جنگ را به وجود آوردند؟ اين هم امر روشنى است :جنگ را به وجود آوردند ،تا نظام اسالمى را از بين ببرند،
يا وادار به تسليم كنند؛ براى آنها فرقى نمىكرد .مىخواستند يا جمهورى اسالمى به خاطر اشغال و گرفتاريهاى جنگ ساقط
بشود ،يا اگر ساقط نمىشود ،همانطورى كه بيشتر كشورهايى كه به اين مصيبتها دچار مىشوند و باالخره رو به يك قدرتمند
مىكنند و پيش او دست دراز مىكنند ،شايد ملت ايران و امام عظيمالشأن اين ملت هم مجبور بشوند در مقابل دشمنان
تسليم بشوند ،دست دراز كنند و بگويند خيلى خوب ،ما تسليم هستيم؛ نگذاريد ديگر عراق اينقدر ما را بكوبد .بدون ترديد
هدفشان اين بود؛ اما اين آرزو هم به دلشان ماند.
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شرق و غرب پشت سر عراق قرار داشتند .تقريباً تمام اروپا به عراق كمك كردند .در ايام جنگ ،ما اينها را از روى حدس
مىگفتيم ،قراين داللت مىكرد؛ ولى در اين يكى ،دو سال اخير ،شواهد قطعى براى آن پيدا شد؛ همه اعتراف كردند و يكى
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اگر ايران در مقابل امريكا تسليم مىشد ،جنگ زود تمام مىشد .البته مصيبت سلطهى امريكا ،صد برابر از مصيبت جنگ
سختتر است .مصيبت تسلط بيگانه ،از مصيبت هر گونه جنگى با هر خسارتى ،براى يك ملت سنگينتر و سختتر است.
امروز ببينيد با رژيم عراق چگونه برخورد مىكنند .همين كه مسلط شدند ،همينكه در مقابلشان تسليم انجام گرفت ،استكبار
ديگر هيچ حدى نمىشناسد .از ايستادگى مردم است كه اينها حساب مىبرند و مجبورند حريم بگيرند .هر ملتى كه كوچكترين
نشانهى تسليمى از خود در مقابل استكبار نشان داد ،باخت؛ باختى بسيار سنگين .هدفشان اين بود كه جمهورى اسالمى را
وادار به تسليم كنند؛ ولى نتوانستند.
بعد از هشت سال جنگ ،الزم نيست ما قسم و آيه بخوريم كه در جنگ پيروز شدهايم .پيروزى در جنگ مگر چيست؟ اگر
دشمنى با آن حجم قدرت و با آن عظمت مادّى به يك ملت حمله كند ،هشت سال هم عليه او مبارزه كند ،اما بعد از هشت
سال همه چيز مثل روز اول باشد؛ نه يك قدم از سرزمين اين ملت دست ديگرى باشد ،نه اين ملت كوچكترين تحميلى را
از دشمن قبول كرده باشد ،آيا اين پيروزى اين ملت نيست؟ ملت ما با جوانانش ،با رزمندگانش ،با ارتش و سپاه و بسيج
مردميش ،با عشاير دالورش ،با مردم كوچه و بازارش ،با خانوادههاى ايثارگرش ،با زنان و مردان آگاه و هوشيارش ،با شجاعت
و ايمان و توكل بىنظير رهبر عظيمالشأنش ،توانست در مقابل امريكا و اروپا و شوروىِ آن روز و امپراتورى شرق و غرب
بايستد و بعد از هشت سال همهى آنها را وادار بكند كه به پيروزى ملت ايران و به شكست خودشان اعتراف كنند.
و اما سؤال سوم :چه شد كه اين پيروزى به دست آمد؟ برادران و خواهران عزيز در سراسر كشور! چه شد كه شما پيروز
شديد؟ آيا جز ايمان شما ،توكل شما به خدا ،تصميم شما براى ايستادگى در مقابل دشمنان خدا ،وحدت كلمهى شما  -كه

۰2

به هيچ وسيلهيى نتوانستند آن را در هم بشكنند  -فداكارى قهرمانانهى جوانان شما؛ جوانانى كه در عين جوانى ،از لذتهاى
دنيا گذشتند و تسليم وسوسهها نشدند؛ و پدر و مادرى كه از جوانانشان گذشتند و تسليم وسوسهى محبت و عشق به اوالدشان
نشدند؛ و بىاعتنايى به زخارف دنيا و نگريستن به هدف عالى  -يعنى سربلندى اسالم و مسلمين  -پيروزى ملت ايران عامل
ديگرى داشت؟ اگر ايران در آن روزى كه دشمن از همه طرف به آن حمله كرد ،به شرق يا به غرب ،به امريكا ،به اروپا ،به
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شوروى رو مىآورد ،باز هم پيروز شده بود؟ نمىگذاشتند پيروز بشود .جنگ تمام مىشد ،اما جنگ بدون پيروزى و بدون
افتخار؛ سلطهى خودشان را بر اين ملت از سر مىگرفتند.
برادران و خواهران عزيز! تقريباً سيزده سال از پيروزى انقالب و ريشهكن شدن سلطهى امريكا از اين كشور مىگذرد؛ اما
امريكا و استكبار جهانى همچنان در فكر اين هستند كه سلطهى خودشان را به هر شكلى كه بتوانند ،به اين ملت برگردانند.
بدانيد كه دشمنان خدا از اسالم و ايمان و وحدت كلمهى شما مردم راضى نيستند؛ از اينكه شما پشت سر مسؤوالن كشور،
پشت سر قرآن و اسالم ،پشت سر نشانهها و پرچمهاى دين حركت كنيد ،ناراضى هستند .دشمن ،اينطور زندگى را نمىپسندد.
شما فرهنگ استكبارى را در دنيا به هم زدهايد .امروز كار بر استكبار مشكل شده است.
اين «نظم نوين جهانى»( )11كه استكبار بيان مىكند ،سخنى است كه نيتهاى بسيار خائنانه و خباثتآميزى پشت سر آن
است .نظم نوين جهانى يعنى چه؟ يعنى نظام دو قطبى عالم تمام شد ،درگيريهاى شرق و غرب تمام شد؛ بله ،تمام شد؛ اما
آيا نتيجهى تمامشدن درگيرى شرق و غرب بايد قدرت مطلقه و روزافزون امريكا بر ملتهاى ضعيف باشد؟! يعنى ديگر
اسالمخواهان و آزاديخواهان در هيچ نقطهى دنيا حق نداشته باشند نفس بكشند؟! يعنى مسألهى فلسطين بايد به قيمت
فروختن فلسطين و فروختن فلسطينيان تمام بشود؟! معناى نظم نوين جهانى اين است؟! امريكا اين را مىخواهد .ملت اسالم
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به خاطر بيدارىيى كه بر اثر انقالب و ايستادگى شما در جنگ به دست آورده است ،تسليم اين خواست امريكا و استكبار
نخواهد شد.
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دارد؛ اين هم جزو سختى دوران جنگ است .امروز مبارزهى شما ،در راه بازسازى و سازندگى و تالش براى حفظ وحدت
است.

۰۲

البته جنگ خسارتهاى زيادى داشت؛ دشمن هم اين را مىدانست؛ امروز هم مىداند .خسارت جنگ فقط در آن لحظهيى
نيست كه گلولهى توپ يا بمب يا موشك به جايى اصابت مىكند .اين اصابت ،ويرانى به بار مىآورد .اين خسارت تا هنگامى
هست كه اين ويرانى را بشود جبران كرد.
ما هشت سال جنگ داشتيم .سالهاى متمادى بايد همهى شما ملت پشت سر دولت حركت كنيد و دولتمردان با همهى توان
و كوشش و با همهى خلوص نيت كار كنند و ثروت ملى اين كشور صرف بازسازى بشود ،تا بتوانيم جبران اين خسارتها و
ويرانيها را بكنيم .ويرانى جنگ ،به اين آسانى برطرف نمىشود.
آيا مىدانيد كه جنگ دوم جهانى براى اروپا و ژاپن و بقيهى كشورها به چه قيمتى تمام شد؟ آيا مىدانيد كه چند سال طول
كشيد تا توانستند خودشان را از زير اين بار خالص كنند؟ در حالى كه ثروت امريكا و جاهاى ديگر هم پشت سر و در
اختيارشان بود.
ما مىخواهيم روى پاى خودمان بايستيم .ما مىخواهيم كشور را خودمان آباد كنيم .ما مىخواهيم همت و اراده و پول
خودمان اين كشور را آباد كند .مسؤوالن دلسوز كشور مشغول تالشند .آنها با تدبير و ارادهى صحيح و با كمك ملت خواهند
توانست انشاءاللَّه اين ويرانيها را جبران كنند؛ البته مقدارى طول مىكشد .جنگ سختى داشت ،دوران بازسازى هم سختى
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تا آنجا كه مىتوانیم ،باید آثار جنگ را كشف و حفظ كنیم
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تا آنجا كه مىتوانیم ،باید آثار جنگ را كشف و حفظ كنیم
۸۲۱۴/۸۴/۸۳
بيانات در ديدار اعضاى دفتر پژوهش و گسترش فرهنگ جبهه
بسماللَّهالرّحمنالرّحيم
ما جز تشكر از شما برادران عزيزى كه يك كار به اين سودمندى را با اين روحيهى خوب و با اين شور و احساس و عالقه
دنبال مىكنيد ،چه مىشود بگوييم؟ چيزى كه در اين كار نظر من را خيلى جلب كرد ،ابتكارى بودن حركت بود .شما راه
نشناختهيى را به سوى معرفى جنگ كشف كرديد؛ و اين خيلى مهم است .وقتى كه جلد اول كتاب شما( )1درآمد ،طبعاً بهطور
عادى مثل بقيهى منشوراتى كه پيش من مىآورند ،نشستم آن را خواندم .اين كتاب از بس من را جذب كرد ،آن را تا آخر
خواندم؛ بعد ديدم اين كافى نيست؛ به خانه بردم و گفتم همه بنشينيد اين كتاب را بخوانيد! در جمع خانواده ،جاهايى از اين
كتاب را خود من باز كردم و خواندم؛ گفتم اين كتاب اصالً بايد در فضاى خانهها باشد و همه بايد آن را هميشه داشته باشند.
اين حادثهى جنگ ،واقعاً حادثهى عجيبى بود .بنده هم كه مىگويم عجيب بود ،يقين دارم كه ابعاد شگفتى اين جنگ را به
تمام درك نكردهام .اين مثل آن است كه شما از فاصلهى خيلى زيادى ،ساختمان خيلى عظيمى را باالى كوه مىبينيد و
مىفهميد كه خيلى باعظمت است؛ اما درمىيابيد كه هنوز هم ابعاد عظمت آن را نفهميدهايد؛ وقتى كه برويد لمس كنيد و
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اطرافش را ببينيد ،آن وقت خواهيد فهميد كه چهقدر عظمت دارد؛ قضيهى ما حقيقتاً اين است .اگرچه ما جنگ را از نزديك
ديديم ،اما  -به قول شهريار  -به تاريكى ديديم و آن را درست نشناختيم )2(.اين هشت سال ،تجربهى عجيبى بود.
اين نوشتههايى كه راجع به رزمندگان و جنگ منتشر مىشود  -كه غالباً هم همين حوزهى هنرى چاپ و منتشر مىكند و
انصافاً چيزهاى بسيار باارزش و خوبى هم است  -هرچه به دستم مىرسد ،مىخوانم .با اينكه ما اين همه از نزديك و از
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دور ،به وسيلهى گزارشها و از طريق خبرهاى شخصى و فردى ،در جريان مسائل اينها بوديم و چهقدر از اينها را من خودم
ديده بودم ،درعينحال االن كه مىخوانم ،مىبينم نخير ،ما هرگز نمىتوانستيم آن ابعاد و آن هفت توى حوادث را از دور
ببينيم؛ حاال كه انسان مىخواند ،مىفهمد كه چه دنياى عجيبى بود .بههرحال دروازهى عظيمى بود كه االن به روى ما بسته
شده است.
ما بايد آن مجموعه را همچنان كه هست ،مثل آثار ساختمانى جنگ  -كه امام فرمودند اينها را حفظ كنيد  -حفظ كنيم؛
اين اهميتش از آنها خيلى بيشتر است .ما تا آنجا كه مىتوانيم ،بايد آثار جنگ را كشف و حفظ كنيم؛ كه حاال شما داريد اين
كار بزرگ را انجام مىدهيد .تاريخ نمىتواند اينها را بيان كند .در تاريخ خواهند گفت هشت سال جنگ شد  -ديگر بيشتر از
اينكه نمىشود بگويند  -عملياتها را يكى يكى خواهند گفت؛ در فالن تاريخ ،عمليات فتحالمبين شد؛ در فالن تاريخ ،فالن
عمليات شد؛ اينقدر نيرو شركت داشت؛ پيروزى به دست آمد؛ اما اينها كجا ،و حقيقتِ آنچه كه در اين ميدانها گذشته ،كجا؟
شما بحمداللَّه داريد به اين قضيه رسيدگى مىكنيد؛ كار را مغتنم بشماريد.
شايد اغلب و يا همهى شما در جبهه بودهايد و آن را درك كردهايد  -من كه يكايك شما برادران را نمىشناسم  -قاعدتاً تا
كسى در آنجا نباشد ،آن شوق و آن معرفت برايش پيدا نمىشود كه دنبال اين چيزها برود و عمر خود را مصرف كند؛ يقيناً

تا آنجا كه مىتوانیم ،باید آثار جنگ را كشف و حفظ كنیم

كنيد.
شما اين اصطالحات را جمع كرديد؛ خوب ،اين اصطالحات خيلى ارزش دارد .مجموعهى آن به صورت يك مادّهى خام
تاريخى و به صورت يك سند تاريخى ،االن در اختيار ماست .بر اساس سند تاريخى ،كارهاى گزارشىِ فراوانى ممكن است
انجام بگيرد .چهقدر خوب است كه آن كسانى كه فيلم مىسازند ،يا قصه مىنويسند ،يا شعر مىگويند ،يا نمايشنامه مىنويسند،
از اين نوشتهها و از اين اسناد استفاده كنند .آن وقتى كارايى اين نوشتهى شما به حد نهايت مىرسد ،كه در ادبيات و در هنرِ
رايج مربو به جنگ بيايد و به خورد آنها برود؛ همچنان كه آن اسمها و لقبهايى كه به آن اشاره كرديد  -مثل َحسَن بىريا
 خودش موضوع يك داستان است؛ اين بايد بيايد و مثل نگينى كه انسان در جاى مهمى آن را مىنشاند ،در جاى مهمىقرار بگيرد.
نگين پياده شده ،نگين است؛ وقتى هم بر روى انگشترى يا ظرف حساس و فلزى نشست ،بر ارزش نگينىِ آن چيزى اضافه
نمىشود؛ همان نگين است؛ فرقى نمىكند؛ اما درخشندگى و جلوهى آن چند برابر مىشود .مثالً مالحظه كنيد ،اين
فيروزههايى كه جزو موقوفات امام رضا (عليهالصّالةوالسّالم) بود ،مرحوم حافظيان آمد اينها را دانه دانه در ضريح آن حضرت
روى قبهها نشاند و ضريح جلوه پيدا كرد .فيروزه ،همان فيروزه است؛ ارزش گوهرى آن هيچ تفاوتى نكرده  -همان گوهر
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بودن و ديدن و لمس كردن و حس كردن ،مؤثر است .بههرحال ،اين كار شما يك حسنهى باقيه و يك صدقهى جاريه است؛
و هرچه هم بگذرد ،ارزش كار شما بيشتر فهميده مىشود .البته بايد تالش كنيد كه هرچه ممكن است ،اين نقشها را برجسته

است  -ليكن جلوهى آن چند برابر شده است .اين جلوه كمك مىكند تا افراد بيننده قدر آن را درست بشناسند؛ در آن درست
خيره بشوند و دقت كنند و چيزهاى ريز آن را بفهمند و بشناسند؛ والّا اين خطنوشتهى خيلى زيبا را اگر ما نوشتيم و كنار
گذاشتيم ،كسى چندان توجهى به آن نمىكند؛ اما وقتى آن را تابلو كرديم ،اين تابلو فرصت مىدهد تا آنهايى كه اهل اين
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كار هستند ،بيايند در ريزهكاريهاى اين خطنوشته دقت كنند.

آن «فرهنگ جبهه» را ،كه انصافاً خيلى زيبا و شيرين بود؛ از آن قسمت لطيفهها ،اين بهتر بود .با اينكه لطيفهها هم يادگارى
است ،اما نمىدانم آن اصطالحات چه حالتى داشت؛ انصافاً نكات پُرمغز و پُرمعنايى در آن ديده مىشد.
من در جاهايى از اين كتاب ،نكاتى را هم يادداشت كردهام؛ بخصوص آنجايى كه فهميدهام اين جمع كننده ،به نكتهى
خيلى ريزى از كيفيت نگارش و جمع كردن توجه كرده است .من در اينگونه موارد عالمتى زدهام ،و يا اگر خودم چيزى
فهميدهام ،بعضى از آنها را يادداشت هم كردهام .علىاىّحال ،اگر همينها در قالب داستان ،شعر ،فيلم و فيلمنامه بيايد ،جلوهى
جديدى پيدا مىكند و بهتر مورد استفاده قرار مىگيرد .بايد اين توصيه را به همه كرد كه از اين مواد استفاده كنند؛ ليكن
اساس كار اين است كه اين روايات جمع بشود .شما بايد همهى اين روايات را جمع بكنيد ،تا بعد كسانى بيايند از اين روايات
به عنوان مصالح كار استفاده كنند و چيزهايى بسازند .بنابراين ،كار شما ارزش بنيانى و اوّلى دارد.
بههرحال ،آنچه كه ما مىتوانيم به شما عرض بكنيم ،همين است كه از شما تشكر كنيم و بگوييم كه ما به اين كارهاى
شما ،و به تبع به خود شما اخالص داريم .از خداى متعال مىخواهيم كه به شما كمك كند ،تا بتوانيد انشاءاللَّه اين كارها را
دنبال كنيد.
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شما اين نسج زيبا و قيمتى را بافتيد؛ اما اين بافتن وقتى به همين شكل در اختيار افراد قرار مىگيرد ،مبلغى از آن استفاده
مىكنند؛ كمااينكه خود من از اين نوشتههاى شما خيلى استفاده كردهام .من نوشتههاى شما را دوست مىدارم؛ بخصوص

تا آنجا كه مىتوانیم ،باید آثار جنگ را كشف و حفظ كنیم
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به برادر عزيزمان آقاى فهيمى كه اين كار بسيار شيوا و جالب و ماندنى را شروع كردند ،عرض مىكنم كه آن چيزى كه
مهم است ،ابتكار و نوآورى است .نوآورى ،باب بسيار واسعى است .توصيهيى كه من دارم ،اين است كه باب اين نوآورى
بسته نشود و همين طور دايماً راههاى تازه و درهاى جديدى انشاءاللَّه باز بشود.

 )1فرهنگ جبهه» ،مؤلف :سيّد مهدى فهيمى
 )2شب على ديد و به نزديكى ديدگرچه او نيز به تاريكى ديد
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تأثیر ایمان و معنویت در پیروزیهای دفاع مقدس

۸۲۱۳/۴۳/۳۱
بيانات در ديدار فرماندهان دفاع مقدس
همه نيروهاى مسلّح  -از ارتش و ديگران  -هر كدام نقشى داشتند كه خداى متعال به آنها اجر و پاداش عنايت خواهد فرمود.
ليكن سپاه ،با حضور و فداكارى صادقانه خود كه مصداق اين آيه شريفه است كه «صدقوا ما عاهدوا اللَّه عليه( ،»)1حقيقتى
از حقايق اسالم را زنده كرد؛ و آن اينكه :بشر  -همين بشر معمولى و اسير علل و اسباب عادّى  -وقتى كه با خدا رابطه
برقرار مىكند ،چگونه آن سلطه عظيم و اقتدار معنوى را مىيابد ،كه حتّى بر علل و عوامل ترديد ناپذير عالم مادّه هم غلبه
پيدا مىكند .ما قدر اين را دانسته بوديم .در معارف اسالمى كه در اين شكّى نبود؛ اما دانستن كجا و ديدن و لمس كردن
كجا؟! با آن فداكاريهايى كه شما در اين دوران هشت ساله نشان داديد و ديگر فداكارانى كه در اين ميدان وارد شدند ،اين را
ما احساس كرديم ،لمس كرديم و ديديم .همه دنيا با هم متّفق شدند و بر سر جمهورى اسالمى ريختند .در اينكه كسى
ترديد ندارد .آن روز هم ما مىگفتيم .لكن بعد از پايان جنگ و فروكش كردن قضايا ،همه گفتند و اسرار پنهان ،براى ما هم
 حتّى  -برمال شد .همه بر سر ايران اسالمى ريختند ،براى خاموش كردن اين شعله كه در اينجا مشتعل شده بود و آنهااز آن بيمناك بودند .قصد آنها از اين اقامه جنگ و تهاجم به جمهورى اسالمى چه بود؟ اينكه شما در اين هشت ساله
هميشه مشاهده مىكرديد كه از لحاظ تسليحاتى ،از لحاظ تبليغاتى و از لحاظ سياسى ،همواره امريكا و شوروىِ آن روز،
قدرتهاى پيمانهاى دفاعى بزرگ دنيا ،مرتجعين سراسر عالم و وابستگان به قدرتهاى دوگانه آن روزِ دنيا ،در همه جاى دنيا
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تأثیر ایمان و معنویت در پیروزیهای دفاع مقدس
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عليه ما بودند و دشمنِ زبونِ ظالمِ ما را تقويت مىكردند ،براى چه بود؟ براى اين بود كه هشت سال دو طرف سرگرم شوند؛
بعد هم همان مرزهاى بينالمللى باقى بماند و قضيه تمام شود و حكومت اسالمى ،قويتر و مقتدرتر گردد؟
اينها قصدشان از اين جنگ چه بود؟ غير از اين بود كه يا مىخواستند نظام اسالمى را سرنگون كنند ،يا مىخواستند نظام

نرم كردن دل قدرتها ،از اصول خود صرفنظر كند؛ با سلطههاى جهانى بسازد؛ در مقابل اسرائيل اينقدر سرسختى بهخرج
ندهد و در دفاع از مسلمين و از مظلومان ،آنطور صريح وارد نشود؟
هشت سال جنگ گذشت؛ امّا كدام يك از اين اهداف دشمن عملى شد؟ ميلياردها دالر خرج كردند .مگر شوخى بود؟! از همه
زرّادخانههاى بزرگ دنيا به مرزهايى كه با ما مىجنگيد سالح حمل كردند .آن همه متفكّرين و مغزهاى سياسى و
استراتژيستهاى درجه يك دنيا ،از روسى و امريكايى و انگليسى و امثال اينها ،دور هم نشستند .اما كدام يك از اين اهداف
عملى شد؟ همه دنيا شاهدند و ملت ايران بهتر از همه شاهد است ،كه كوچكترين هدفى از هدفهاى دشمن ،عملى نشد .نه
توانستند حكومت اسالمى را ساقط كنند و نه توانستند آن را تضعيف نمايند .بلكه حكومت اسالمى ،در سايه اداره الهى و
حيرتانگيز دوران جنگ و آن سازماندهىِ معنوىِ عظيم و تشكيل اين نيروى عظيمِ بىنظير از لحاظ معنوى ،در دنيا قويتر
هم جلوه كرد؛ در چشمها شيرينتر هم شد .نتوانستند مرزهاى ما را ،يك سر سوزن اين ورو آن ور كنند .نتوانستند حاكميت
ما را تضعيف كنند .بلكه ما توانستيم حاكميت خودمان را بر مناطقى كه مىخواستند آنها را متزلزل كنند ،بيشتر تثبيت كنيم.
ما را از اصولمان هم نتوانستند منصرف كنند.
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اسالمى را متّهم به ناتوانى كنند؟ بگويند« :شما نتوانستيد؛ مرزهاى شما را به هم زدند ،شكستند و كشورتان را تجزيه كردند».
اينها را مىخواستند ديگر! و يا مىخواستند جمهورى اسالمى ،چون مىبيند كه پشت سرِ عراق ،قدرتهاى جهانى هستند ،براى

تأثیر ایمان و معنویت در پیروزیهای دفاع مقدس
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حال اين سؤال مطرح است كه «اين پيروزيهاى بزرگ ،چگونه براى ما به وجود آمد؟» پاسخ يك كلمه است« :در سايه ايمان
و معنويت ».چيزى كه شما ،آن را مثل يك سرمايه ارزشمند در دست داشتيد و همواره و به كمك آن ،كار كرديد .در جنگ،
ابزار جنگى بالشك يك عامل فوقالعاده مهم است؛ اما عاملِ تعيين كننده نيست؛ زيرا ابزار را انسان به كار مىبرد .تا انسان،
چگونه انسانى باشد :انسانى قوى ،انسان متّكى به خود ،انسانى نترس از مرگ ،يا انسانى ضعيف كه مىخواهد در سايه ابزار،
خود را پنهان كند؟ چه عاملى به انسان آن قوّت را مىبخشد كه ابزار در دست او ،به معناى واقعى كلمه عاملى براى كوبيدن
دشمن باشد؟ ايمان ،اتّكاى به خدا .البته همراه با كاردانى و بلدى .اين را چه كسى داشت؟ اين از كدام دلها مىجوشيد؟
اى جوانان مؤمن! اى تربيتشدگانِ واقعى اسالم! نسل ما ،تربيت شده اسالم نبود؛ اما شما تربيت شده اسالميد .شما آن
نسلى هستيد كه يك مرد الهى و معنوى  -كه نظير او را امّت ما در تاريخ خودْ كم ديده است  -وقتى نگاهتان مىكرد ،دلش
از اميد موج مىزد .نسل تربيت شده اسالم ،به بركت ايمان و توكّل و اعتقاد به خدا؛ اعتقاد واقعى به ارزشهاى الهى و اسالمى،
توانست يكى از بزرگترين كارهاى دنيا را بكند.
شما امروز كدام كشور را در دنيا سراغ داريد (برويد سراغ قويترين كشورها) كه اگر همه دنيا عليه او ،با يكديگر همدست
شوند ،بتواند سرِ پاى خود بايستد و دچار تزلزل نشود؟ برويد اين كشورهاى قوى دنيا را يكى پس از ديگرى ببينيد .آيا چنين
ظرفيتى در اين كشورها هست؟ چه كسى مىتوانست آنطور بايستد ،جز آن كه دل او به خداى بزرگ و وعده نصرت الهى
 به معناى حقيقى كلمه  -باور داشت؟ «ولينصرنّ اللَّه من ينصره »)2(.اينكه ديگر قابل تأويل نيست؛ و واقعيت جامعه ماو حوادث تاريخ ما هم اين را ثابت كرد .و شما آن جوانان هستيد .قدر خودتان را ،يعنى قدر آن گوهر گرانقدرى را كه در
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وجودتان است ،بدانيد .تمام مشكالت بزرگ دنياى اسالم ،مىتواند با آن امانت الهى كه در دلها و وجود شماست ،حل شود.
اينكه مىبينيد دنياى اسالم ،بعد از چهل و پنج سال ضربه خوردن و خسارت كشيدن و قربانى دادن ،ناگهان به وسيله عدّهاى
عناصر ضعيف ،حقير و نااليق كه ايمان به خدا در قلب آنها نيست و آن روح اسالمى به كلّى با آنها بيگانه است ،با يك
خيانت فضيح از بين مىرود و دشمنانْ توطئه خودشان را نسبت به قضيه فلسطين كامل مىكنند ،به اين سبب است كه اين
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گوهر گرانبهايى كه در اينجا ،به فضل الهى به وفور وجود دارد ،متأسفانه در آنجاها كه بايد باشد ،كم است .بعضى جاها هم
كه اصالً نيست!
امروز دنياى اسالم بيش از همه چيز به اين احتياج دارد كه جوانان مسلمان و آحاد ملتهاى مسلمان ،به وعدههاى الهى
اطمينان يابند و قرآن را باور كنند .اينكه ما بگوييم «ايمان داريم»« ،مسلمانيم»« ،مسلمان واقعى هستيم» ،كافى نيست .با
اين حرفها هم كه بيايند جمهورى اسالمى و امتحان دادههاى ملت ما را  -اين ملتى كه ايمان خودش را در عمل ثابت كرده
است  -تخطئه كنند و بگويند «آنكه شما مىگوييد ،ايمان واقعى و اسالم واقعى نيست .اسالم واقعى اين است كه ما
مىگوييم» كار درست نمىشود و مطلبى ثابت نمىگردد.
همه ،حرف مىزنند .ملت ما كه حرف مىزند ،اين حرف را در ميدان عمل ثابت كرده است .در اين پانزده سال ،ما اجازه
ندادهايم قدرتهاى استكبارى در سرنوشت و مسائل ما اندك دخالتى بكنند .بسماللَّه؛ اين ايمان ما« :و لما رأالمومنون االحزاب
قالوا هذا ما وعدنا اللَّه و رسوله و صدق اللَّه و رسوله( ».)3مردم ما وقتى ديدند شرق و غرب ،همدست و متّحد ،بر سرشان
ريختند ،گفتند« :ما انتظار اين را داشتيم ».و ايستادند و مقاومت كردند و باألخره آنها را دفع كردند و ناكام گذاشتند .اين،
تجربه ميدان عمل .آن كه بگويد «اسالم واقعى اين است كه ما مىگوييم» و بعد برود در عمل ،بر چيزى كه مخالفِ صريح
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و ضرورت اسالم است صحّه بگذارد ،يا در مقابل آن سكوت كند ،يا به آن عمل كند؛ اين يك لقلقه لسان و يك حرف
بىمعناست.

۰6

۸۲12/۴۳/25

عوامل پیروزی در عملیات بیت المقدس

جزوه پیشخوان  پیشنهاد مطالعه برای مسافران راهیان نور
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۸۲۱۱/۴۲/۴۲
بيانات در ديدار جمعی از ايثارگران و خانوادههای شهدا
برادران و خواهران عزيز و رزمندگان سربلند و پُرافتخار؛ خيلى خوش آمديد .بحمداللَّه مجلس ما با نام شريف شهداى بزرگمان
 شهيد محمّد جهانآرا ،شهيد صيّاد شيرازى ،شهيد محمّد بروجردى و بقيه شهداى عاليقدر  -معطّر و مشرّف شد.هزاران انسان فداكار و آگاه ،با فهم موقعيت و شناخت نياز زمان ،در همان نقطهاى كه بايد در آن حضور داشته باشند ،حضور
پيدا كردند؛ نتيجه يك حماسه تاريخى و ماندگار شد .حماسه فتح خرّمشهر و عمليات عظيم بيتالمقدّس ،در تاريخ اين كشور
خواهد ماند .هم در آن روزى كه اين حادثه اتّفاق افتاد ،هم هر وقت كه اينگونه حوادث براى افكار مردم تشريح گردد و
توضيح داده شود ،وسيلهاى براى تجديد حيات ملى و آسان كردن راه عزّت و عظمت براى يك ملت مىشود .عزيزان من!
عمليات بيتالمقدّس و عمليات عظيمى كه در آن روزها اتّفاق افتاد ،كار پيچيده عظيمى بود كه از دو عامل تركيب شده بود:
عامل اوّل ،دانش نظامى و قوّت فرماندهى و هوشيارى و استعداد جوانان مؤمن ما بود .در آن روز كسانى وانمود مىكردند -
و شايد امروز هم بعضى خيال كنند  -كه عملياتى مثل عمليات بيتالمقدّس ،فقط يك هجوم انبوه انسانى بود! اينها سخت
در اشتباهند .هيچ امواج انسانى ،بدون فرماندهىِ قادرِ قاطعِ هوشيار ،نمىتواند هيچ عملى را انجام دهد .در جنگ نظامى،
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سازماندهى و عمليات و فرماندهى و تاكتيك و دقّتنظر و موقعشناسى و دهها عامل در كنار هم ،دانش نظامى را به وجود
مىآورد و استعداد و نبوغ نظامى را نشان مىدهد .اين اتّفاق ،در عمليات فتح خرّمشهر  -يعنى همان عمليات بيتالمقدّس -
روى داد ،كه همين شهيد عزيزِ اخيرِ ما  -شهيد صيّاد شيرازى  -يكى از كارگردانان اصلى اين عمليات بود و خودِ او مثل
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ظهر چنين روزى ،از آنجا با تلفن با بنده تماس گرفت و مژده پيروزى را داد و گفت سربازان عراقى صف طوالنى كشيدهاند
تا بيايند اسير شوند! ببينيد اين عمليات چقدر هوشمندانه و قوى و همهجانبه بود كه نيروهاى دشمن احساس اضطرار مىكردند
كه براى حفظ جان خودشان بيايند خود را تسليم اسارت كنند! كه در آن روز هزاران نفر از نيروهاى دشمن متجاوز  -كه آن
همه با غرور و تكبّر ،فرياد سر داده بودند  -آمدند دودستى خودشان را تسليم رزمندگان اسالم كردند! بنابراين ،يك عامل از
دو عامل مهمِّ چنين پيروزيهاى مهمّى ،قدرت فرماندهى ،دانش ،مسلّط بودن بر عمليات پيچيده جنگ و توان بكارگيرى
نيروها بود ،كه آن روز هم دشمنان ما در تبليغات خودشان اينها را مخفى مىكردند و مىگفتند ايران امواج انسانى را به جنگ
فرستاد! مگر امواج انسانى مىتواند 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؛ قوّت سازماندهى بود ،قوّت اراده بود ،نيروى نظامى بود.
عامل دوم كه از عامل اوّل مهمتر است ،نيروى ايمان و شجاعت ناشى از قوّت ايمان رزمندگان و مردم و جوانان بود؛ يعنى
عشق ايمانى  -نه عشق حيوانى ،نه عشق مادّى ،نه عشق به چيزهاى خُرد 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 مىكند؛ نه اينكه
آسان مىكند ،شيرين مىكند .پيامبر اكرم به اميرالمؤمنين فرمود« :يا على! آن روزى كه به تو ضربتى مىزنند و اين ضربت،
به شهادتت منتهى خواهد شد ،صبر تو چگونه خواهد بود؟» اميرالمؤمنين عرض كرد« :يا رسولاللَّه! اين موضعِ صبر نيست؛
اين موضعِ شُكر است( ».)1كسى كه در راه خدا به شهادت مىرسد ،بزرگترين شاكر خدا براى اين حادثه ،خود اوست؛ زيرا
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كه خطر را به هيچ بگيرند .در فرماندهان موجب اين مىشد كه لحظهاى به راحتى خود و يا به خطر براى خود فكر نكنند.
شب و روز تالش و كار كردند؛ حيثيت حقير خودى را ناديده گرفتند؛ براى خدا و براى اهداف اسالم و براى آزادى و سربلندى
ملت مسلمان ،حاضر شدند جان خودشان را بدهند .هر ملتى كه اينطور احساسى در او باشد ،شكستخوردنى نيست .چه
كسى مىتواند چنين ملتى را شكست 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 مىخواهم عرض كنم ،حتّى همان عامل اوّل هم  -يعنى آن قوّت فرماندهى و دانش نظامى و تسلّط بر امر نظامىگرى
 از اين عامل دوم ناشى شد .همين نيروى ايمان بود كه توانست ارتش و سپاه و بقيه عناصرى را كه در جنگ شركتداشتند  -مثل نيروهاى مردمى ،مثل جهاد سازندگى ،مثل عشاير  -به نقطهاى برساند كه بتوانند يك نيروى عظيم نظامى
را با يك فرماندهى قوى و قاطع به وجود آورند .اين ايمان و اين عشق معنوى بود كه آن استعداد را در آنها به جوشش
درآورد ،والّا ما قبل از اين هم در اين كشور جنگهايى داشتيم كه نيروهاى ما نتوانستند آن جايگاه شايسته را براى خود كسب
كنند .اين قوّت ايمان بود كه قدرت فرماندهى را پديد آورد .پس ،همه چيز به اين برمىگردد كه اگر جوانان و مردم يك
كشور ،ايمانشان به خدا ،ايمانشان به هدف ،احساس فداكاريشان در راه هدف ،احساس اينكه خود را جزو حزباللَّه و جنداللَّه
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كه چنين نعمت بزرگى را خداى متعال به او داده است .چه چيزى يك رزمنده ،يك جوان و يك انسان را در ميدانهاى
گوناگون ،اينگونه به روشنبينى مىرساند؟ ايمان آگاهانه .عزيزان من! اين ايمان آگاهانه در رزمندگان ،موجب اين مىشد

بدانند ،تقويت شد ،اين ملت شكستناپذير مىشود.
من مىخواهم بعد از اين حرف ،بالفاصله يك 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 ،يك دشمن داشته باشد ،اين دشمن چه كار مىكند؟ خودتان
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فكر كنيد .راه غلبه دشمن بر چنين ملتى چيست؟ راه غلبه دشمن اين است كه اين عامل معنوى را از اين ملت بگيرد .اين
دشمن مىداند كه تا وقتى در اين مردم ،همان روحيه ايمان  -آن اخالص ايمانى ،آن شجاعت ايمانى ،آن دلبستگى به هدفها

نمىشود؛ اين كار با تبليغات مىشود .از بعد از جنگ ،بلكه در اثناى جنگ ،اين تبليغات دشمن شروع شده است و تا امروز
ادامه دارد.
من عرض مىكنم ،هر كس كه به سرنوشت اين ملت و اين كشور عالقهمند 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 عالقهمند نيست؛ يا جزو نيروى دشمن است ،يا فريب خورده است .اينجاست
كه وظيفه آگاهان و روشنفكران و گويندگان و نويسندگان و مسؤوالن و هر عنصر از عناصرى كه مىتواند بر روى ذهن
مردم اثر بگذارد ،روشن مىشود .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 كمك كند .آن كسانى كه به عزّت ايران اسالمى عالقهمندند ،بايد تالش كنند كه روزبهروز
بر غيرت دينى مردم و جوانان و پايبندى آنان بيفزايند .بحمداللَّه جوانان مملكت ،جوانان مؤمن و سالمى هستند .خوشبختانه
نسل جوان ما ،يك نسل سالم است .نگاه نكنيد به موارد استثنايى در گوشه و كنار كه تحت تأثير تبليغات دشمن ،رفتارها و
گفتارها و ذهنيّتهاى غلطى را از خودشان نشان مىدهند؛ اينها نمايشگر نسل جوان ما نيستند .نسل جوان ما همان نسلى
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 باشد ،اين ملت قابل دسترسى نيست .چه كار بايد بكند؟ بايد تالش كند تا ايمان را در آنها ضعيف كند؛ آرمانهاى الهى رادر ذهن آنها كمرنگ كند؛ ميان آنها و آن آرزوهاى بزرگ فاصله بيندازد .اين كار هم با شمشير و با ابزار مدرن و فوق مدرن
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است كه امروز هم اگر پاى امتحان پيش آيد ،اگر صحنه خونينشهر پيش آيد ،اگر ميدان مجاهدت فىسبيلاللَّه پيش آيد،
نشان خواهد داد كه از بن دندان به اسالم پايبند است.
آن روز جوانان ما با جوشش استعدادهاى خودشان توانستند آن كارهاى بزرگ را بكنند؛ امروز هم ما كارهاى بزرگى در مقابل
خودمان داريم .ولو از نوع جنگ و از نوع حضور در جبههها نيست؛ اما كارهاى بزرگ ،هميشه بزرگ است و هميشه به ايمان،
به صفا ،به غيرت دينى ،به ايستادگى در راه خدا و به آشتىناپذيرى با دشمن احتياج دارد .اين را جوانان ما دارند و انشاءاللَّه
باز هم خواهند داشت .اميدواريم به بركت و حرمت خونهاى معطّر و مطهّر جوانان ما كه در عمليات بيتالمقدّس و عمليات
قبل از آن و بعد از آن ،و در طول دوران انقالب تا امروز ،در راه خدا ريخته شده است ،انشاءاللَّه جوانان و مردم ما هميشه
در راه خدا ثابتقدم و استوار باشند و دشمن را ناكام كنند و دشمن نتواند جاى پايى در ملت ما پيدا كند و انشاءاللَّه پيدا
نخواهد كرد.
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احساس عزّت ،استقالل و خودباورىِ ملى ،بركات جنگ برای امروز و فردا

۸۲۱۱/۴۱/۴۳
بيانات در ديدار جمعی از مديران و فعاالن فرهنگی دفاع مقدس
جنگ ،يكى از محيطترين حوادث براى يك ملت است .ما همگى اين را با وجود خودمان ،با گوشت و پوست و احساس و
ادراك خودمان مشاهده كرديم .اين نيست كه فقط در تاريخ چيزى خوانده ،يا به آمارها مراجعه كرده باشيم .ليكن نكته مهم
اين است كه ملتها مىتوانند اين حادثه پُرخسارت را به يك فرصت و به يك سرمايه تبديل كنند .مىدانيد؛ خسارت جنگ
هم فقط اين نيست كه عزيزان ملت به كام مرگ كشانده مىشوند يا ويرانيهايى به بار مىآيد و سرمايههايى بر باد مىرود.
اگر در جنگى عزم ملى و خردمندى سردمداران كشور به كمك كشور نيايد ،آن سرافكندگى و ذلّت و هزيمت معنوىاى كه
بر دوش آن ملت سنگينى خواهد كرد ،شايد از همه اين خسارتها باالتر است.
امروز بيش از صدوپنجاه سال و نزديك به دويست سال از قرارداد ننگين تركمانچاى مىگذرد .هر ايرانى كه آن تاريخ را
بخواند ،بعد از گذشت نزديك به دو قرن ،در روح خود احساس شرمسارى ،حقارت و شكست مىكند و از خود مىپرسد :چطور
در حادثهاى به آن عظمت ،سردمداران كشور قادر نشدند عزم ملى و سرمايههاى مادّى و معنوى كشور را به كمك هويّت
ملى اين كشور به ميدان بياورند؟! لشكر مهاجم دشمن تا قلب كشور آمد؛ بعد با التماس و درخواست و پيشكش دادن و
وساطت دشمنانِ دوستنما و خسارتهاى فراوان ملى و آن اهانتهايى كه به ملت ايران شد ،قبول كرد كه قدرى عقب بنشيند،
در حالىكه هفده شهر قفقاز را از ايران گرفته و كشور را از بخشى از پاره تن خودش محروم كرده بود! امروز هم كه شما اين
حادثه را در ذهن خودتان يا در كتاب تاريخ مرور كنيد و ببينيد بر ملت ايران در آن حادثه تلخ چه گذشت ،احساس خجلت و
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احساس سرافكندگى و ذلّت مىكنيد .همين طور شبيه اين ،در حوادث جنگ بينالملل دوم ،همين شهر تهران محل خودنمايى
و پُز دادن افسران كشورهاى مختلف شد كه در خيابانها راه بروند ،به ايرانى با چشم تحقير نگاه كنند ،از او كار بكشند ،به او

در جنگى كه در سال  1359در اين كشور رخ داد ،همه اين حوادث ممكن بود .آنهايى كه مىخواستند قطعهاى از خاك ايران
را از ايران جدا كنند ،هدفشان فقط اين نبود كه ايران را از آنچه كه هست ،قدرى كوچكتر كنند .هدف اين بود كه اين ملت
را براى قرنها  -حداقل يك قرن ،دو قرن  -با احساس حقارت سرِ جاى خود بنشانند .و در مردمى كه جرأت كرده بودند
مقابل امپراتورى عظيم استكبار جهانى قيام كنند؛ برخالف همه عرفهاى بينالمللى ،يك حكومت صددرصد مردمى را كه به
هيچ قدرتى در دنيا باج نمىدهد ،سر كار بياورند ،روحيه شجاعت و خودباورى را بميرانند .آنچه كه براى آنها غايت مطلوب
بود ،اين بود .و اين مىشد .اگر آن كارى كه رزمندگان كردند ،آن كارى كه خانوادهها كردند ،آن كارى كه بسيج عمومى
ملت كرد ،آن كارى كه گزارشگران اين صحنههاى شرف كردند و در مقابل چشم مردم قرار دادند و آن كارى كه آن
سلسلهجنبان همه اين افتخارها كرد؛ نمىبود ،همين مىشد؛ ترديد نداشته باشيد .قطعهاى از خاك ايران را مىگرفتند ،بعد با
قدرى چك و چانه مقدارى از آن را پس مىدادند و منّت هم سر ملت ايران مىگذاشتند  -البته در طول سالهاى متمادى و
قطعاً بيش از هشت سالى كه جنگ طول كشيد اين كار را مىكردند  -بعد ملت ايران هر وقت به آن منطقه از كشور خود
مىنگريست ،احساس حقارت مىكرد!

۸۲16/۴1/۴۳

اهانت و به نواميس او تجاوز كنند .اين يك نوع بود ،آن نوع ديگرى بود .اينها نشانه يك خسارت بزرگ براى يك ملت در
يك جنگ است.
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اين كه شما ديديد پشت سرِ عراق ،غرب يكپارچه قرار گرفت؛ شوروى و تمام اروپاى شرقى يكپارچه قرار گرفتند؛ عربهاى
خليج فارس و حكومتهاى خليج فارس كه تابع اشاره امريكا بودند ،يكپارچه قرار گرفتند و همه به عراق كمك كردند؛ هدفشان
اين نبود كه چند شهر را از ايران بگيرند و به عراق بدهند يا يك دولت مستقل درست كنند .هدف ،نابود كردن ملت ايران
بود .هدف ،صاف كردن آن حفرههايى بود كه ملت ايران در دستگاه اقتدار امپراتورى استكبار به وجود آورده بود .اما خدا
نخواست« .خدا نخواست» ،يعنى چه؟ يعنى اگر آحاد ملت ايران غفلت مىكردند و مىخوابيدند؛ رزمندگان به جبهه نمىرفتند؛
امام نمىغُرّيد و سينه سپر نمىكرد و نمىايستاد و اين همه استعداد و نيرو در اين راه بسيج نمىشد؛ باز هم خدا همينطور
مىخواست؟ نه ،اراده خداى متعال به نفع يك ملت ،تابع اراده آن ملت است .هيچ حقيقت و واقعيتى در متن زندگى يك ملت
به ارادهى الهى تغيير پيدا نمىكند؛ مگر وقتى كه خودِ آن ملت بر آن همت بگمارد .اين صريحِ آيات قرآنى و جزو معارف
قطعى دينى است.
اين خسارتى كه بنا بود به وجود آيد  -و اگر عزم ملى و تدبير و خردمندى سردمداران و مسؤوالن كشور و اخالص و جدّيت
كسانى كه در اين راه قدم گذاشتند ،نمىبود ،قطعاً اين پيش مىآمد  -با اين عزم ملى و با اين ايمان ،تبديل به يك فرصت
شد .آرى؛ ما در جنگ ،بسيار جانهاى عزيز را از دست داديم و خسارتهاى مادّى و معنوى زيادى هم تحمل كرديم؛ اما چيزى
در دل اين ملت جوشيد كه بركات و ارزشش براى امروز و فرداى اين ملت ،از همه چيز باالتر است و آن ،احساس اتّكاء به
نفس ،احساس عزّت ،احساس استقالل ،احساس خودباورىِ ملىِ عظيم و احساس اعتقاد به اين بود كه اگر يك ملت حول
محور ايمان به خدا و عمل صالح جمع شوند ،معجزاتِ نشدنى يكى پس از ديگرى قابل شدن خواهد شد .اين در زندگى ما
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اتّفاق افتاد.
عزيزان من! آنچه كه اين قضيه را تمام مىكند ،اين است كه روايت اين حادثه بهدرستى صورت گيرد .نقش شما اينجا معلوم
مىشود .شما هر كدامتان  -شايد اكثرتان يا همهتان  -به اين ميدانهاى جنگ رفتيد و در آنجا حضور پيدا كرديد .آنهايى
هم كه سنشان آن وقت اقتضاء نمىكرده است ،از مسائل آن آگاه شدهاند .اگر اين حادثه بزرگ ،درست روايت شود ،اين
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اثرات ماندگار خواهد شد .اگر غلط روايت شود ،يا روايت نشود ،اين تأثيرات بسيار كم خواهد شد .نه اين كه به كلّى از بين
برود؛ ليكن بسيار كم خواهد شد .اگر خداى نكرده مغرضانه روايت شود ،قضيه بعكس خواهد شد.
اين هشت سال دوره دفاع مقدس ،شامل هزاران هزار حادثه است .من مىخواهم اين را از جامعه فرهنگى و هنرى كشور
مطالبه كنم كه از اين هزاران هزار حادثه ،الاقل يك فهرست تهيه كنند .بنشينند فكر كنند و در حوادث جنگ ،دقّتِ نظر
هنرمندانه به خرج دهند؛ يك فهرست از اين حوادث به وجود آورند؛ بعد اين را بگذارند در قبال كارهاى هنرىاى كه تا امروز
دربارهى جنگ شده است  -كه البته بسيار هم ارزشمند است  -ببينند كه چقدر از اين فهرست را ما پُر كردهايم .من اعتقادم
اين است كه اگر اين كار صورت گيرد ،خواهيم فهميد كه ما يك هزارم آنچه را كه درباره اين جنگ مىبايد تبيين كرد و
مىتوان تبيين و موشكافى كرد ،هنوز بيان نكردهايم!
من غالب آثار هنرى جنگ را يا ديدم يا شنيدم؛ البته در اين سالهاى اخير كمتر .در دوره جنگ و سالهاى اوايل بعد از جنگ،
غالب اين نوشتهها و روايتهاى تصويرى و روايتهاى سينمايى و غيره را غالباً يا ديدم يا گزارشى از آنها به دست آوردم .قطعاً
آثار باارزشى در بين اينها وجود دارد؛ ليكن همه اينها در مقابل آن گنجينه عظيمى كه در اين دفاع هشت ساله به وسيله ملت
ايران به وجود آمد ،چيز كمى است.
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بيطرفند ،در مقابل يك اعمال غرض واضحى قرار گرفتيم .ادعاهاى بسيار بزرگى هم مىكردند .كسانى كه امروز شما مىبينيد
درباره سالحهاى كشتار جمعى و سالحهاى شيميايى و ميكروبى و از اين حرفها داد سخن مىدهند و جزو مسائل واضح
مىشمرند ،اينها به رژيم عراق و ارتش عراق سالح شيميايى دادند؛ برايش ساختند و يا امكان ساخت آن را برايش فراهم
كردند .دو قطب بزرگ دنياى آن روز  -يعنى قطب امريكا و قطب شوروى سابق  -مشتركاً با همه ساز و برگشان به كمك
عراق آمدند .اينها كجا و در كداميك از اين آثار هنرى ما درست تبيين و تشريح شده است؟
من بارها گفتهام ،ما يك وقت مىخواستيم براى جبههها سيم خاردار  -كه در داخل كشور نداشتيم و توليد نمىشد  -از جايى
وارد كنيم .همين شوروى سابق اجازه نداد ما سيم خاردار را از داخل كشورش عبور دهيم و به ايران بياوريم .گفت اين وسيله
جنگى است! يعنى ادّعا اين بود كه آنها به دو طرف جنگ كمك نمىكنند! اين در حالى بود كه هواپيماى روسى ،موشك
روسى ،كارشناس روسى ،افسر روسى ،مواد منفجره روسى و تمام امكانات روسى ،آن طرف جبهه در اختيار دشمن و طرف
مقابل ما در اين جنگ بود!
همين اروپاى به اصطالح طرفدار حقوق بشر و در مقام صحبت ،با نزاكت و ادب و اتو كشيده  -چه قسمت شرقىشان؛ همين
يوگسالوى فعلى و بقيه كشورهاى بلوك شرق آن روز ،و چه قسمت غربىشان؛ يعنى همين آلمان و بقيه  -آنچه توانستند،
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همه جنگ ،داخل جبههها نيست .بسيارى از مسائل جنگ ،داخل خانههاست؛ در راههاست؛ داخل دلهاست؛ در مجموعههاى
تصميمگيرى است؛ در مجامع بينالمللى است .ببينيد؛ ما در دوره جنگ ،از طرف مجامعى كه ادّعا مىكردند در مسائل جهانى

به عراق كمك كردند ،ولى حاضر نبودند سادهترين چيزها را به ايران بفروشند .اگر يك وقت هم از طرقى دولت جمهورى
اسالمى مىتوانست چيزهايى را از اينها بگيرد ،با چند برابر قيمت و با زحمت مىتوانست بهدست آورد! البته هدفشان معلوم
بود  -من اوّل عرض كردم  -بحث بر سر اين بود كه اين عزّت ملى كه به وسيله حركت عظيم انقالبى مردم ايران به وجود
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آمده است ،بايد از بين برود .رخنهاى كه به وسيله انقالب در اقتدار فرهنگ غربى و سلطه غربى و نظام سلطه جهانى به
وجود آمده است ،بايد پُر شود .هدف آنها اين بود؛ به هرحال به اين سياست رسيده بودند .اينها كجاى آثار هنرى ما ،در كدام

امروز ما مىبينيم وقتى كه راجع به دفاع مقدّس و جنگ هشت ساله و اين عظمت مطلقى كه ملت ايران آفريد ،صحبت
مىشود  -كه مهمترين موضوع هنرى است و يك هنرمند درباره اينگونه شكوههاى ملى ،خوب مىتواند قلمفرسايى يا
ميداندارى كند  -بعضى از آثار در گوشهوكنار پيدا مىشود كه نه فقط عظمت را نمىبينند؛ مىگردند يك نقطه ضعفى ،يا
واقعى ،يا حتى پندارى ،پيدا مىكنند و آن را مورد مداقّه قرار مىدهند! هدف از اين كارها چيست؟ چرا بايد ما اين فرآوردهى
عظيم ملت ايران را نديده بگيريم؟! اين خدمت به ملت ايران است كه در تهاجمى كه به مرزهاى او ،به شخصيت او ،به عزّت
او ،به تاريخ او ،به هويّت ملى او شده است  -اينگونه مردانه ايستاده و اينطور شجاعانه دفاع كرده  -ما بياييم آن را زير
سؤال ببريم؛ آن هم با زبان هنر؟! اين كارها را مىكنند .اينها به نظر من تصادفى هم نيست؛ يعنى نمىشود گفت حاال يك
هنرمند به اين فكر افتاده كه مىشود اين گونه عمل كرد؛ نه .به نظر من غيرعادى مىآيد .البته تقصير از مسؤوالن و
سردمداران مسائل هنرى و فرهنگى كشور است؛ آنها هم بايد سازماندهى كنند؛ بايد كار كنند.
اين ملت آنچه كه داشت ،در طبق اخالص گذاشت و آمد .مرد روستايى و زن روستايى ،مرد و زن مستضعف شهرى،
خانوادههاى گوناگون ،جوانهاى فراوان ،قشرهاى مختلف ،سازمانهاى رزمنده كشور  -ارتش ،سپاه ،حتى نيروى انتظامى و
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فيلم يا نمايشنامه يا بقيه آثار هنرى منعكس شده است؟ آيا قابل انعكاس نيست؟ آيا براى نسلهاى آينده ايران تجربهآموز
نيست؟
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بسيج عظيم مردم  -همه اينها آمدند وارد ميدان شدند .حقيقتاً ملت ايران در آن هشت سال ،كار بزرگى را انجام داد .در تاريخ
اين چندين قرنى كه مىتواند به مسائل امروز ما متّصل شود ،بنده سراغ ندارم كه ملت ايران اين گونه با طوع و رغبت وارد
يك ماجراى عظيم نظامى شده باشد و از دل و جان مايه گذاشته باشد؛ با ايمان خود ،با عاطفه خود ،با دست خود .در دورانهاى
مختلف ،حتى در دوران صفويّه كه جنگهاى بزرگ و كارهاى بزرگى هم شد ،اين چيزهايى كه امروز ما مشاهده مىكنيم،
اصالً وجود نداشته است .داليل روشنى هم دارد؛ نه اين كه نشود اينها را تحليل كرد؛ معلوم است چرا .به هرحال اين پديده
در تاريخ ايران ما يك پديده حقيقتاً بىنظير؛ يا اگر احتيا كنيم ،بگوييم كم نظير بود .اين پديده به اين بزرگى ،آن هم با
اين همه شكوه و با اين همه زيبايى .چه موضوعى براى يك هنرمند از اين جذابتر؟
آثار بزرگ هنرى دنيا را نگاه كنيد؛ بسيارى از آنها برروى قهرمانيهاى ملتها متمركزند؛ حتى آنجايى كه شكست خوردند .در
لشكركشى ناپلئون به روسيه ،دو نفر روايتگر بزرگ هنرى ،اين ماجرا را روايت كردند :يكى فرانسوى است كه ويكتور
هوگوست؛ يكى روسى است  -طرفِ شكست خورده ،كه اول كار شكست خورد  -كه تولستوى است .آن طرفِ پيروز طبعاً
گزارشهايى را ممكن است بدهد؛ اما شما ببينيد ،در اين كتابِ آن طرفِ شكست خورده ،شكست را آنچنان تصوير مىكند
كه مايه غرور و سربلندى ملت است .يعنى در حركت ملت ،آن نقا ارزشمندى را كه يك هنرمند مىتواند ببيند ،اينها را
بيرون مىكشد ،برجسته مىكند ،رنگ و روغن مىزند و جلوِ چشمها مىگيرد.
ما در اين ماجراى هشت ساله ،يك پيروزى مطلق به دست آورديم .ما كه جنگ را شروع نكرده بوديم كه بگوييم فالن جا
را مىخواستيم بگيريم ،نتوانستيم ،پس ناكام شديم؛ قضيه اين نبود .قضيه اين بود كه دشمنى به ما حمله كرده بود و
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مىخواست بخشى از خاك ما را بگيرد؛ همه دنيا هم به او كمك كردند؛ ما هم مردانه ايستاديم؛ ناكام شد و بينىاش به خاك
ماليده شد و برگشت .پيروزى از اين باالتر؟ اين پيروزى را با همين ابعاد ،با همه خصوصياتى كه در آن وجود دارد ،با همه
آن هزاران هزار ماجرايى كه آن را به وجود آورده است ،ما بايد روايت كنيم .اين كارِ هنرمندان عزيز ماست؛ كار نويسندگان
است؛ كار سينماگران است؛ كار شاعران است؛ كار نقّاشان است؛ كار اصحاب فرهنگ و هنر است.

۸۲16/۴1/۴۳

امروز كار عدّهاى كه به ميدان جنگ رفتند و در اين هشت سال ،آن حماسه را آفريدند  -چه شهدايشان ،چه ايثارگرانشان،
چه رزمندگانشان  -ديگر تمام شد .آنها كار خودشان را كردند .پس از پايان كار آنها ،كار يك خيل عظيم ديگرى آغاز مىشود؛
عالوه بر گزارشهايى كه در دوران جنگ دادند .همين دوره جنگ ،چقدر براى ما هنرمند درست كرد؛ چقدر شخصيتهاى
برجسته درست شدند! غير از آن ،بعد از پايان جنگ ،نوبت اين خيل عظيمى است كه اين ديگر مسألهاش هشت سال نيست؛
هشتاد سال هم اگر طول بكشد ،جا دارد.
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۸۲۱۸/۴۲/۴۸
بيانات در ديدار جمعی از ايثارگران و خانوادههای شهدا
واقعه خرمشهر از دور فقط يك حادثه تاريخى است كه براى ملت ايران هيجانآور و افتخارآميز است؛ ولى از نزديك ،اين
قضيه شبيه يك معجزه بزرگ بود .وقتى رژيم عراق با تشويق دولتهاى دشمنِ انقالب به مرزهاى ما حمله كرد ،هدفگيرى
دقيقى كرده بود .خرمشهر ،قدمِ اوّل و بسيار مؤثّر از اين هدفگيرى بود .هدف آنها به طور خالصه اين بود :با خود فكر كرده
بودند با پيروزى انقالب ،ايران اوّالً نيروى مسلّحى ندارد كه از مرزها دفاع كند؛ ثانياً سامان ادارى و اجتماعىِ درستى ندارد تا
بتواند به دفاع از كشور و منافع ملى بپردازد؛ ثالثاً در دنيا انقالب طرفدارى ندارد .يك طرف امريكا بود ،دشمنِ پر از حقد و
كينه عليه انقالب  -چون انقالب سلطه امريكا را بر اين كشور از بين برده بود ،بنابراين از غضب و كينه بر انقالب و نظام
اسالمى پُر بودند  -يك طرف هم شوروى سابق بود؛ آن هم با داليل ديگرى عليه انقالب اسالمى .اين دو ابرقدرت كه در
دهها مسأله با هم اختالف داشتند ،در دشمنى با ايران با يكديگر اتّحاد كلمه داشتند و هر دو به رژيم عراق صميمانه و با
همه وجود كمك و از آن دفاع مىكردند! ناتو و قدرتهاى اروپايى به عراق كمك كردند؛ هواپيما دادند ،بمب دادند ،تانك
دادند ،وسايل شيميايى دادند ،هليكوپتر دادند ،موشك دادند .اروپاى شرقى نيز كه آن روز زير سيطره حكومت شوروى و
وابسته به آن بود ،هرچه عراق مىخواست ،به او داد .بنابراين يك طرف عراق بود با حمايت امريكا و شوروى و ناتو و ورشو
 -كه همان پيمان اروپاى شرقى و كشورهاى بلوك كمونيست بود  -و همچنين دولتهاى عربى منطقه كه پول و سالح و
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امكانات و مشاور نظامى و هرچه دولت بغداد براى رسيدن به هدفهاى خود در اين حمله احتياج داشت ،بىدريغ در اختيار او
قرار مىدادند؛ يك طرف هم نظام جمهورى اسالمى بود.
امريكا با اين نظام بد بود و براى اينكه اين نظام از بين برود ،لحظهشمارى مىكرد .شوروى هم با اين نظام بد بود؛ اروپاييها

نمىفروختند .هواپيما داشتيم ،قطعه نداشت؛ تانك داشتيم ،قطعه نداشت و دنيا به ما نمىفروخت؛ در داخل هم از اين وسايل
هيچ چيز توليد نمىشد.
در چنين وضعيتى ،طبيعت قضيه چيست؟ طبيعت قضيه همان چيزى است كه عراق پيشبينى كرده بود :با يك حمله بيايد
ابتدا خرمشهر را بگيرد ،بعد اهواز را بگيرد ،بعد دزفول را بگيرد و در نهايت خوزستان را از ايران جدا نمايد؛ سپس شروع به
چانهزنى كند .خوزستان را تا آخر پس ندهد ،منابع نفتى كشور را در اختيار بگيرد و بعد هم دولت انقالب را از موضع ضعف و
ذلّت پاى ميز مذاكره بنشاند .اين ،نقشه رژيم عراق و در حقيقت نقشه امريكا و شوروى بود.
در قدمِ اوّل ،نيروهاى عراقى پيشرفتهايى كردند و تا سيزده چهارده كيلومترى اهواز هم رسيدند؛ اما وقتى خواستند به
خرمشهر  -كه مرزِ نزديكتر بود  -حمله كنند ،دچار مانع شدند .علّت هم اين بود كه نيروهاى مردمى ،جوانان مؤمن و مرد و
زن انقالبى وارد ميدان شدند؛ يعنى در اينجا انقالب شروع كرد خود را نشان دادن؛ بنابراين دشمن نزديك اهواز زمينگير
شد .آنجا نيروهاى مسلّح و ارتش و نيروهاى مردمى پشت سر هم مثل كوه در مقابل دشمن ايستادند و اين اوّلين تودهنىاى

۸۲۱۸/۴۲/۴۸

هم با آن هيچگونه رابطهاى نداشتند و هيچ دلسوزىاى براى آن نمىكردند؛ دولتهاى مرتجع هم به گونه ديگر .امكانات مالى
كشور ،بسيار ضعيف؛ نيروهاى مسلّح ،نامنسجم؛ وسايل نظامى ،بعضى كهنه و فرسوده و بعضى منتظر قطعهاى بود كه به ما
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جزوه پیشخوان  پیشنهاد مطالعه برای مسافران راهیان نور

بود كه به آنها زده شد .اما غم ،دل ملت ايران را گرفته بود؛ چون هزاران كيلومتر از خاك كشور زير چكمه دشمن قرار داشت.
بنده در ماههاى اوّلِ جنگ ،در همان مناطق بودم؛ هم وضع مردم و هم وضع نيروهاى مسلّح را مىديدم .نيروهاى مسلّح،
عازم و جازم بودند؛ اما غم سنگينى بر دلشان نشسته بود .بتدريج عظمت نيروهاى مردمى ،خود را نشان داد .سپاه پاسداران
بهسرعت خود را سازماندهى كرد و نيروهاى مردمى و بسيج مردمى بتدريج سازمان پيدا كردند؛ يعنى جوهر انقالب و ايمان
در اين ميدان خطر ،خود را در اراده و عمل و قدرت مديريّت انسانها نشان داد.
دنياى سياسى  -مثل سازمان ملل و امثال آن  -با ما چه كرد؟ دنيا از همه طرف فشار آورد كه بنشينيد با عراق مذاكره كنيد
و جنگ و مقاومت را متوقّف سازيد .اين يكى از نقا عبرت است؛ جوانان ما روى اين نقا خيلى تكيه كنند .ما دولتِ تازه
كارى داشتيم كه دو سال روى كار آمده و با چنين حمله سنگينى مواجه شده بود و دشمن در هزاران كيلومتر زمين ما ،از
جنوبىترين نقطه تا شمالىترين نقطه همسايگى با عراق ،مستقر شده بود؛ اما در اين حال به ما مىگفتند بياييد مذاكره كنيد!
مذاكره از موضع ضعف و ذلّت و همراه با دست پُر حريف در چانهزنى .آن روز اگر مذاكره صورت مىگرفت  -كه يك عدّه از
سياسيّون ،همان روز به امام فشار مىآوردند كه بنشينيد مذاكره كنيد  -مطمئنّاً عراق از بخش عمده خاك ما خارج نمىشد
و تا امروز خوزستان و خرمشهر و شايد بسيارى از مناطق ديگر همچنان زير چكمه نيروهاى متجاوز بيگانه بود .اما امام
ايستاد .منطق امام اين بود كه وقتى متجاوز در خاك ماست و با دست پُر ما را تهديد مىكند ،ما مذاكره نمىكنيم .مذاكره
آن وقتى صورت مىگيرد كه دشمن از تمام خاك ما خارج شود .امروز عدّهاى ناجوانمردانه اين حقيقت را نديده مىگيرند .آن
روز عدّهاى ،از جمله همان روسياهان فرارى از كشور كه امروز به دامن امريكا و اروپا و جاهاى ديگر پناه بردهاند ،از طريق
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محافل سياسى و روزنامهها و راديو و تلويزيون  -كه در دست آنها بود  -مرتّب فشار مىآوردند كه امام بايد مذاكره كند.
هيأتهاى بينالمللى هم مرتّب به ايران مىآمدند و مىگفتند مذاكره كنيد .امام با الهام از همان بينش روشن ،ايمان راسخ،
توكّل به خدا و قدرت اراده ايستاد و گفت اگر ما توانستيم سرزمينهاى خود را پس بگيريم ،آنگاه وقت مذاكره است؛ امروز
وقت مذاكره نيست؛ عمالً هم همينطور شد.

۸۲۱۸/۴۲/۴۸

در چنان شرايطى كه غم ،دلها را فرا گرفته و رجزخوانيهاى عراق همه دنيا را پُر كرده بود ،نيروهاى ما از كمترين امكانات
مادّى برخوردار نبودند .اينكه مىگويم كمترين امكانات مادّى ،يك حقيقت است .من فراموش نمىكنم ،يكى از سرداران و
فداكاران آن روز  -كه امروز بحمداللَّه در همين جلسه حضور دارند  -به اتّفاق چند نفر در اهواز پيش ما آمدند و چند قبضه
خمپاره انداز مىخواستند تا بتوانند قدرى در مناطقِ جلوتر ايستادگى و مبارزه كنند؛ اما كسى نبود به اينها اين چند قبضه
خمپارهانداز را بدهد! ما براى سيم خاردار و گلوله و آر.پى.جى مشكل داشتيم؛ تانك و نفربر و امثال اينها كه به جاى خود.
آنچه در اختيار ملت ايران بود ،عبارت بود از يك اراده قوى و نشا همهجانبه كه برخاسته از ايمان و آگاهى بود .اينكه امام
فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد كرد» ،يعنى اين.
خوب است در اينجا ياد شهيد عزيزمان «صيّاد شيرازى» را گرامى بداريم .خيلى از فرماندهانِ آن روز بحمداللَّه امروز زنده
و سر حال و مشغول انجام وظيفهاند و بعضى هم به شهادت رسيدند .اين شهيد و همكارانش در سپاه و ارتش مجموعه
توانايى را تشكيل دادند و عمليات امام رضا ،فتحالمبين و سپس بيتالمقدّس را طرّاحى و اجرا كردند و بتدريج كارايى انقالب
و اسالم و يك ملت مؤمن را در اين منطقه بسيار خطير ،مقابل چشم همه گرفتند .هيچ كس در دنيا باور نمىكرد كه نيروهاى
مسلّح ما بتوانند خرمشهر را پس بگيرند؛ چون خرمشهر رفته بود .همين مناظرى كه شما امروز مىبينيد اسرائيليها با تانك
در جنين به وجود مىآورند ،شبيه همين را در خرمشهر ما به وجود آوردند .البته  -همانطور كه پدر عزيز شهيد «جهانآرا»
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شد.
وقتى نيروهاى مسلّح ما در عمليات بيتالمقدّس با تدبير ،روشنبينى ،اراده برخاسته از ايمان ،توكّل به خدا ،استفادهى از
همه امكانات  -يعنى نگذاشتند جزئى از امكانات هدر برود  -و با تكيه به نيروى خود و اعتماد به خداى متعال حركتشان را
شروع كردند ،هيچ كس در دنيا باور نمىكرد اينها بتوانند خرمشهر را آزاد كنند؛ اما توانستند .وقتى ما اعالم كرديم خرمشهر
را پس گرفتهايم ،تا يكى دو روز خبرگزاريهاى دنيا حاضر نبودند اين خبر را پخش كنند  -با چشم ترديد به آن نگاه مىكردند
 اما اين اتّفاق افتاد و آخر هم همه مجبور شدند به اين پيروزى اذعان كنند .در اين عمليات ،رزمندگان ما بيش از پانزدههزاراسير عراقى گرفتند و به اردوگاههاى اسرا به عقب جبهه فرستادند .البته خرمشهر آزاد شد؛ اما بسيارى از سرزمينهاى ما
همچنان در زير پاى دشمن بود .مهران و نفتشهر و صدها شهر و روستاى ما در طول مرز مغصوب بود.
در همين خالل ،كسانى كه حاضر نبودند براى انقالب و منافع اين كشور يك قدم بردارند ،بلكه فقط بلد بودند نق بزنند و
عليه انقالب بهانهگيرى كنند ،باز فشار مىآوردند كه جنگ را تمام كنيد .اگر اراده قوى و مصمّم و ايستادگى امام نبود ،مطمئنّاً
جنگ جز با پيروزى دشمن تمام نمىشد .همين نفسهاى خبيثى كه آن روز اين وسوسهها را در كشور مىدميدند ،امروز هم
بعضىشان سر بلند كردهاند و همان حرفها را تكرار مىكنند و مىگويند چرا بعد از فتح خرمشهر آتشبس را قبول نكرديد؟!
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گفتند  -جوانان ما مقاومت كردند و مدّتى دشمن را پشت در نگهداشتند .حدود چهل روز يا بيشتر ،جوانان مؤمن و نيروهاى
مسلّح ما توانستند به ارتش عراق تودهنى و او را پس بزنند؛ ولى باالخره بسيارى شهيد شدند و خرمشهر از ملت ايران غصب

بعد از فتح خرمشهر ،هنوز بخش عظيمى از سرزمينهاى ما  -مرزها و شهرهاى ما  -و نيز گروه كثيرى از مردم ما در اختيار
رژيم متجاوز بودند .تهديد باالى سرِ مرزهاى ما بود و دشمن از همه طرف تجهيز مىشد .بايد شرّ دشمن از سر مرزها كم
مىشد؛ اين يك بينش خردمندانه بود .آن روز همه دلسوزان كشور ،از مسؤوالن نظامى و غيره ،اين منطق را براى همه اثبات
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مىكردند .امام يك انسان منطقى بود و تصميم گرفت و عمل كرد و به فضل پروردگار توانست ملت ايران را سرافراز كند.

كنند؛ هميشه هم تكيهشان به اين است كه ما نمىتوانيم! در دل خودشان ضعف موج مىزند؛ اما اين را به ملت ايران نسبت
مىدهند .در دل خودشان فروغ ايمان نيست؛ اين را به مردم مؤمن نسبت مىدهند .اين جفاى به مردم مؤمن است .ملت ما
ثابت كرده آنجايى كه پاى شرف ،كرامت و دفاع از ارزشهاى كشور و ارزشهاى واالى اسالمى در ميان است ،از همه توان
خود استفاده و دشمن را مغلوب مىكند.
بعضى خيال مىكنند وقتى گفته مىشود تكيه به ايمان و ايثار ،معنايش اين است كه خود را براى فدا شدن آماده كنيد؛ نه.
تكيه به ايمان و ايثار معنايش اين است كه با ايمانى كه در دل انسان وجود دارد و با اتّكال و اتّكايى كه به خدا هست ،همه
نيروهاى انسان به كار بيفتد .اين نيروها مىتوانند علم بيافرينند ،تجربه بيافرينند ،توليد كنند و پيچيدهترين صنعتها را به وجود
آورند؛ همچنان كه به وجود آوردند .ما از اوّلِ انقالب هر جا به ايمان خود تكيه و به احكام اسالم عمل كرديم ،پيروز شديم؛
چه در جبهه علم ،چه در جبهه سياست ،چه در كارهاى اقتصادى و چه در كارهاى نظامى .آنجايى كه شكست خورديم و پا
در گِل مانديم و ضعيف شديم ،وقتى بوده است كه از اسالم فاصله گرفتهايم .اين را دشمن خوب فهميده است.

۸۲۱۸/۴۲/۴۸

كسانى كه به عزّت مردم ايران و استقالل كشور و شرف و كرامتى كه اين ملت براى آن ارزش قائل است ،اهميت نمىدهند،
آن روز و امروز و در طول سالها ،هميشه با توصيههاى ناجوانمردانه و بُزدالنه خود سعى كردهاند ملت ايران را ذليل و ضعيف
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دشمن راز پيروزى ما در خرمشهر و خرمشهرها را به چشم ديد و فهميد اين ملت اگر پرچم اسالم و ايمان را برافراشته
نگهدارد ،در همه ميدانها پيروز خواهد شد؛ بنابراين سعى كردند اين پرچم را سرنگون كنند .امروز همه تالش امريكا و دستگاه
و جبهه استكبار اين است كه عنصر قدرت و قوّت و مقاومت را از ما بگيرد؛ يعنى مىخواهد ايمان و اتّكاءِ به نفس و اميد و
اتّحاد را در ما تضعيف كند .ملتى كه ايمان و اتحّاد نداشته باشد و نسبت به آينده مأيوس باشد ،پيداست كه در همه ميدانها
شكست خواهد خورد؛ در سياست هم شكست مىخورد ،در اقتصاد هم شكست مىخورد ،در سازندگى كشور هم شكست
مىخورد .آنها مىخواهند اينها را از ما بگيرند .اوّلين ضربهاى كه مىزنند ،اين است كه ملت را از خود مأيوس كنند.
امروز عدّهاى متأسفانه كارشان اين شده است كه مرتّب دشمن را بزرگ و خود را كوچك كنند ،عظمت دشمن را به رخ همه
بكشند و دائماً بگويند ما نمىتوانيم! يعنى ما هم مثل خيلى از كشورها و دولتها بايد برويم در هاضمه استكبار جهانى هضم
شويم! اينها اشتباه مىكنند؛ خودشان ضعيف و از درون پوكند  -يا پوك بودند يا پوك شدند  -لذّتهاى دنيا آنها را پوك كرده
است؛ دنياطلبى آنها را بىارزش و بىهويّت كرده است؛ بنابراين خيال مىكنند همه مثل آنهايند .نخير؛ اين ملت توانا و اميدوار
است؛ بيخود دل ملت را نلرزانند و مرتب نگويند ما نمىتوانيم و قدرت حركت نداريم .چرا ،اين ملت قدرت حركت دارد؛ اين
ملت اسالم دارد؛ اين ملت ابزار و وسيله بسيار مؤثّر ايمان را دارد؛ اين ملت اتّحاد حقيقى و قلبى خود را با مسؤوالن كشور
دارد .اين رشته اتّحاد مقدّسى كه با پيوندهاى ايمان و عاطفه محكم شده است ،در كمتر جايى از دنيا شبيهش مىشود پيدا
كرد.
ما به فضل پروردگار مشكالت را برطرف مىكنيم و مىتوانيم دشمن را سر جاى خود بنشانيم .دشمن هر چه هم از لحاظ
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ابزار نظامى قوى باشد ،در مقابل يك ملت منسجم و مؤمن و داراى اميد به آينده ،هيچ غلطى نمىتواند بكند .البته ما
مسؤوالن بايد به وظايف خود عمل كنيم؛ دولت و قوّه قضاييّه و مجلس بايد به وظايف خود عمل كنند .هر كس امروز از
وظيفه اصلى خود سرپيچى كند و خود را به كار ديگرى مشغول و سرگرم سازد و از انجام وظيفه شانه خالى نمايد ،خيانت
كرده است و دچار لعنت ابدى خواهد شد .ما مسؤوالن بايد روح اسالمى را در خود زنده نگهداريم؛ روح اشرافيگرى را دور
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بيندازيم و رشته سودجويى و ثروتطلبى و دنبال منافع شخصى دويدن و تجمّل پرستى و امثال اينها را از دست و پاى خود
باز كنيم .اگر گرفتاريهاى ما در بخشى حل نشده است ،علّتش اينهاست؛ اينها را بايد اصالح كنيم.
عدّهاى با دستشان به پاى خود رشتههايى را مىبندند و گرههايى را به وجود مىآورند؛ خود را از قابليت استفاده براى اين
ملت و آرمانهاى او مىاندازند و بعد هم اسالم و نظام اسالمى و احكام اسالمى را متّهم مىكنند .ناجوانمردى از اين بيشتر؟!
بعضى در دلِ خود احساس ضعف مىكنند ،يا چشمغرّههاى امريكا آنها را مىترساند ،يا وعدههاى امريكا و امثال امريكا دل
ضعيف و ناتوانشان را به خود جذب مىكند؛ لذا به سمت امريكا مىكشند .آنگاه ملت و جوانان مؤمن و مديران باايمان و
باصفاى كشور را متّهم مىكنند كه اينها نمىتوانند؛ بنابراين ناچاريم برويم تسليم امريكا شويم! كسانى كه دم از مذاكره با
امريكا مىزنند ،يا از الفباى سياست چيزى نمىدانند ،يا الفباى غيرت را بلد نيستند؛ يكى از اين دو تاست .در حالى كه دشمن
اينطور اخم مىكند ،اينطور متكبّرانه حرف مىزند ،اينطور به ملت ايران اهانت مىكند ،تصريح هم مىنمايد كه مىخواهد
عليه اين نظام و اين كشور و منافع آن اقدام كند ،عدّهاى در اينجا ذليالنه و زبونانه مىگويند :چه كار كنيم؛ برويم ،نرويم،
نزديك شويم ،با آنها صحبت كنيم ،در خواست كنيم ،خواهش كنيم؟! اين اهانت به غيرت و عزّت مردم ايران است؛ اين
نشانه بىغيرتى است؛ اين سياستمدارى نيست .سعى مىكنند رنگ و لعابى از فهم سياسى به كار خود بدهند؛ نه ،اين درست
ضدِّ فهم سياسى است.
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ما با شوروى هم ارتباطات داشتيم ،با اروپا و همه دنيا هم ارتباطات داريم .مسأله امريكا اين است كه هويّت اسالمى و ملى
ما را قبول ندارد و اين را به زبان مىآورد .چرا عدّهاى از مدّعيان سياست و فهم ،نمىفهمند؟! واقعاً جاى تأسّف است .حكومتى
كه اينطور صريحاً مىگويد مىخواهم عليه نظام اسالمى و خواستِ ملت ايران عمل كنم و براى براندازى اين نظام بودجه
مىگذارد ،ارتبا و مذاكره با آن ،هم خيانت و هم حماقت است!
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ملت ايران آرمانها و مقاصدى دارد كه در دنيا هر كس به اين مقاصد و نيز به ملت ايران احترام گذاشته و نظام جمهورى
اسالمى را قبول كرده ،ملت ايران در طول زمان با او مثل يك طرفِ برابر و مساوى وارد ميدان مذاكره و معامله شده است.
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بيانات در منطقه عملياتی فتحالمبين
غرض از حضور در اين مكان تاريخى و در جمع شما برادران و خواهران عزيز در درجهى اول ،احترام به روح رزمندگان و
شهداى عزيزى است كه اين سرزمين ،شاهد دالوريهاى آنها و فداكاريهاى آنها و حركت عظيم آنها در روزهاى جنگ تحميلى
و دفاع مقدس بوده است.
در درجهى بعد ،اظهار سپاس و قدردانى از مردم عزيز خوزستان و برادران و خواهرانى است كه در اين منطقه در حساسترين
زمانها ،در سختترين شرائط ،يك امتحان موفقى از خود نشان دادند .دشمنان ملت ايران دربارهى مردم عزيز خوزستان چيز
ديگرى فكر ميكردند ،و چيز ديگرى از آنچه كه آنها فكر ميكردند ،پيش آمد .صف اول رزمندگان مبارز و دالور ،جوانهاى
فداكارى بودند كه فرزندان اين آب و خاك و پروريدگان اين منطقه بودند :مردم عزيز خوزستان؛ زنهاشان ،مردهاشان .من در
دوران دفاع مقدس به بعضى از روستاهائى كه زير ستم دشمن بعثى قرار گرفته بود ،رفتم و از نزديك وضعيت آن مردم را،
روحيهى آنها را ديدم .آنها پيوستگىشان به ايران اسالمى و به ملت مبارز و قهرمان و به اسالم  -كه در ايران پرچم آن
برافراشته شده بود  -آن چنان بود كه دشمنان بعثى نتوانسته بودند با وسوسهى قوميت و همزبانى ،اين پيوند مستحكم را
سست كنند .بنابراين حضور ما در اين منطقه ،از يك جهت قدردانى از مردم عزيز خوزستان است.
جنبهى سوم ،قدردانى از شما مسافرانى است كه از نقا دور و نزديكِ كشور به اين مناطق آمدهايد ،با قدمهاى خودتان ،با
دلهاى خودتان ،پيوستگى روحى خودتان را با آن جوانانى ،با آن مردانى ،با آن دالورانى كه اين منطقه ،شاهد فداكارى
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آنهاست ،نشان داديد؛ چه در اين منطقه  -منطقهى فتحالمبين  -چه در ساير مناطق خوزستان و چه در مناطق جنگى
استانهاى ديگر :مثل استان ايالم ،استان كرمانشاه ،استان كردستان .مردم ،مردم كشور ،اين سنت بسيار ستودنى را از چند
سال پيش در پيش گرفتند كه بيايند اين مناطق را ساليانه  -بخصوص در چنين ايامى در اول سال  -زيارت كنند .اينجا
زيارتگاه است.
جوانهاى عزيز! فرزندان عزيز من! كه اغلب شما در آن روزها نبوديد ،آن روزهاى سخت و تلخ را نديديد؛ اين دشت زيبا،
اين صحنهى چشمنواز ،اين زمين حاصلخيز ،در يك روزى زير پاى دشمنان شما بود؛ چكمهپوشان رژيم بعثى در همين
سرزمينى كه مال شماست ،متعلق به شماست ،آن چنان جهنمى بر پا كرده بودند كه انسان از جهات مختلف تأسف ميخورد،
از جمله از اين جهت كه چطور اين سرزمين زيبا و اين طبيعت چشمنواز را تبديل كرده بودند به يك آتش ،به يك دوزخ .در
ايام محنت جنگ ،قبل از عمليات فتحالمبين ،بنده از اين منطقهى شمالىِ مشرف بر اين دشت ،اين چشمانداز وسيع را ديده
بودم؛ اين خاطره از ياد من نميرود كه نيروهاى دشمن در اين سرزمين پهناور با چندين لشكر در اينجا متفرق بودند؛ زمين
شما را ،خاك شما را با چكمههاى خودشان ميكوبيدند و ملت ايران را تحقير ميكردند .آن كسى كه كشور شما را نجات داد،
همين جوانهاى فداكار و مبارز بودند؛ همين بسيج ،همين ارتش ،همين سپاه ،همين رزمندگان فداكار ،كه امروز هم بازماندگان
آنها در مناطق گوناگونى از كشور حضور دارند؛ بعضى از آنها هم به شهادت رسيدهاند؛ «فمنهم من قضى نحبه و منهم من
ينتظر و ما بدّلوا تبديال»(.)1
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اسالمى هدفشان اين بود كه با جدا كردن يك بخش از ميهن اسالمى ،ملت ايران را تحقير كنند؛ ميخواستند قهاريت
خودشان را به ملت ايران تحميل كنند؛ ميخواستند ملت را ذليل كنند و خود را مسلط بر جان و مال و ناموس ملتمان قرار
بدهند .كى نگذاشت؟ جوان رزمندهى فداكار ،آن عزم راسخ ،آن ايمان قوى ،جلوِ دشمن با همهى حجم انبوهش ايستاد.
آمريكا به دشمن ما كمك ميكرد؛ شوروىِ آن روز كمك ميكرد؛ كشورهاى اروپائىاى كه امروز دم از حقوق بشر ميزنند ،آن
روز به اين دشمن خبيث كمك ميكردند ،براى اينكه بكشد ،نابود كند ،زمين و اهل زمين را به آتش بكشد .او هم بىمحابا
اين كار را ميكرد؛ اما جوانان شما ،جوانان اين ملت نگذاشتند .در همين دشت عباس ،در همين دشت وسيع ،در اين منطقهى
طوالنى ،با جان خودشان آمدند توى ميدان ،با عزم راسخ خودشان دشمن را مغلوب كردند ،منكوب كردند ،ذليل كردند و
توطئهاى را كه همهى قدرتهاى استكبارى شريك بودند و سهيم بودند و دخيل بودند در اجراى آن ،خنثى كردند.
من ميخواهم به شما بگويم :جوانهاى عزيز! هميشه همين طور است؛ هميشه عزم راسخ شما ،هوشمندى و بصيرت شما،
ايستادگى و قاطعيت و شجاعت شما ميتواند همهى دشمنان را هرچند بظاهر بزرگ و نيرومند باشند ،به شكست بكشاند.
امروز هم همين جور است؛ فردا هم همين جور است .ملت ايران اگر بخواهد به اوج سعادت دنيا و آخرت برسد  -كه ميخواهد
و انشاءاللَّه خواهد رسيد  -راهش عبارت است از شجاعت ،بصيرت ،تدبير ،عزم راسخ ،ارادهى مستحكم از سوى زن و مرد؛
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عزيزان من! جوانانى كه در اين جلسه ،در اين صحرا حضور داريد و همهى جوانان كشور! بدانيد نسل جوان دوران دفاع
مقدس توانست با فداكارى ،با هوشمندى ،با اراده و عزم راسخ ،كشور را از دست دشمن نجات بدهد .دشمنان نظام جمهورى

و همهى اينها متكى بر ايمان ،ايمان اسالمى .آن چيزى كه ضامن اين عزم و همت راسخ در رزمندگان ما بود ،ايمان
قلبىشان بود .دين را ،خدا را ،قيامت را ،مسئوليت انسانى در مقابل خدا را باور داشتند؛ اين باور در هر ملتى ،در هر جامعهاى
وجود داشته باشد ،او را آسيبناپذير ميكند؛ ميتوانند مقاومت كنند.
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برادران و خواهران عزيز! امروز ما از روزهاى جنگ تحميلى و دفاع مقدس بمراتب جلوتريم ،بمراتب قوىتريم ،بمراتب نفوذ
ملت ايران در دنياى اسالم گستردهتر است؛ امروز ما تواناتريم .ملت ايران اين توانائى را به بركت ايستادگيها به دست آورده.

آنچه مهم است اين است كه ملت ايران اين مقطع تاريخىِ حساس  -مقطع دفاع مقدس  -را هرگز فراموش نكند و سالهاى
پرمحنت ،ولى پرافتخار دوران جنگ تحميلى را هرگز از ياد نبريد .اين آمدنها ،اين اظهار ارادتها ،اين يادبود گرفتنها ،كمك
ميكند به اينكه اين يادها در ذهنها زنده بماند .من از اين حركت راهيان نور  -كه چند سال است بحمداللَّه روزبهروز هم در
كشور توسعه پيدا كرده  -بسيار خرسندم و اين حركت را حركت بسيار بابركتى ميدانم .و معتقدم اين مقطع حساس براى ما
يك تجربه است .شما جوانهاى امروز اگر آن روز هم بوديد ،توى اين ميدان ،با عزم راسخ حاضر ميشديد.
امروز هم در ميدان علم ،ميدان سياست ،ميدان تالش و كار ،ميدان همبستگى ملى و ميدان بصيرت ،شما جوانها پايمردى
خودتان را نشان داديد ،ايستادگى خودتان را اثبات كرديد .گاهى اوقات جنگ نظامى آسانتر از جنگ فكرى است؛ آسانتر از
جنگ در عرصههاى سياسى است .ملت ايران نشان داد كه در جنگ عرصههاى سياسى و امنيتى ،بصيرتش و ايستادگىاش
از ايستادگى در جنگ نظامى كمتر نيست .لذا جوانهاى ما بحمداللَّه جوانهاى اليق ،ساخته و پرداختهاى هستند كه بايد به
اين مقدار هم اكتفا نكنند؛ همت مضاعف ،كار مضاعف .همتتان را بلند كنيد .ملت ايران بايد عقبافتادگىهاى دورانهاى
طوالنى استبداد در اين كشور و دخالت خارجى و نفوذ خارجى را جبران كند .بنده اطمينان راسخ دارم به اينكه جوان امروزِ
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امروز هم توطئه زياد است؛ لكن ملت ايران با ايستادگى خود ،به توطئهى دشمن پوزخند ميزند و راه خود را با استوارى طى
ميكند.

جوانان مقطع حساس و پرافتخار دفاع مقدس را فراموش نكنند

جزوه پیشخوان  پیشنهاد مطالعه برای مسافران راهیان نور
۳۰

كشور عزيزِ ما در سطح عالم ،كمنظير يا بىنظير است .و اين ،نويد آيندهى كشور است .انشاءاللَّه شما جوانها آن روزى را
خواهيد ديد كه كشورتان از لحاظ علمى ،از لحاظ فناورى ،از لحاظ سياسى ،از لحاظ نفوذ بينالمللى ،در سطحى باشد كه
شايستهى ايران اسالمى و شايستهى ملت بزرگ ايران است.

۸۲۱6/۴۸/۸۸

شیرزنان انقالب و دفاع مقدس نشان دادند كه الگوی سوم« ،زن نه شرقی ،نه غربی» است!

است!
۸۲۱۸/۸۳/۸۳
پيام به كنگرهی «هفت هزار زن شهيد كشور»
بسماهللالرحمنالرحيم
امروز در اينجا برای تعظيم به ارتش هزاران نفرهی زنان شهيدی گرد آمدهايد كه در تغيير مسير تاريخ اسالم و كشور ،نقشی
شايسته ايفاء كردند و سربلند به محضر خدای متعال رفتند؛ لشكری از فرشتگان كه از جان مقدس خويش در راه اسالم مايه
گذاردند ،تماشاچی نبودند و قدم در ميدان عمل نهادند و در نقش معماران ايران جديد ظاهر شدند .اينان زنان بزرگی بودند
كه تعريف جديدی از «زن» به شرق و غرب ارائه كردند.
زن در تعريف غالباً شرقی ،همچون عنصری در حاشيه و بینقش در تاريخسازی ،و در تعريف غالباً غربی ،به مثابه موجودی
كه جنسيت او بر انسانيتش میچربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمايهداری جديد است ،معرفی میشد.
شيرزنان انقالب و دفاع مقدس نشان دادند كه الگوی سوم« ،زن نه شرقی ،نه غربی» است .زن مسلمان ايرانی تاريخ جديدی
را پيش چشم زنان جهان گشود و ثابت كرد كه میتوان زن بود ،عفيف بود ،محجبه و شريف بود و درعين حال ،در متن و
مركز بود .میتوان سنگر خانواده را پاكيزه نگاهداشت و در عرصهی سياسی و اجتماعی نيز سنگرسازیهای جديد كرد و
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۳5

فتوحات بزرگ به ارمغان آورد .زنانی كه اوج احساس و لطف و رحمت زنانه را با روح جهاد و شهادت و مقاومت درآميختند و
مردانهترين ميدانها را با شجاعت و اخالص و فداكاری خود فتح كردند.
در انقالب اسالمی و در دفاع مقدس ،زنانی ظهور كردند كه میتوانند تعريف زن و حضور او در ساحت رشد و تهذيب خويش،

اقتدار و جذبهی تازهای به بركت خون اين زنان مجاهد در عصر جديد ظهور كرده است كه زنان را ابتداء در جهان اسالم
تحت تأثير قرار داد و دير يا زود در سرنوشت و جايگاه زنان جهان دست خواهد برد.
تا آفتاب درخشان خديجهی كبری عليهاالسالم و فاطمهی زهرا عليهاالسالم و زينب كبری عليهاالسالم میدرخشد ،طرحهای
كهنه و نو «ضدّ زن» به نتيجه نخواهد رسيد و هزاران زن كرباليی ما نهتنها خطو سياه ستمهای ظاهری را در هم
شكستهاند ،بلكه ستمهای مدرن به زن را نيز رسوا و بیآبرو كرده و نشان دادهاند كه حق كرامت الهی زن ،باالترين حقوق
زن است كه در جهان به اصطالح مدرن ،هرگز شناخته نشده و امروز وقت شناختهشدن آن است .به خانوادهی اين شهيدان
واالمقام تبريك میگويم و اميدوارم كه به بركت خون اين زنان شريف و مجاهد ،رسانهها و هنرمندان و فرزانگان و
سينماگرانی بتوانند جهاد بزرگ زن ايرانی مسلمان را به دنيا كه سخت محتاج شناختن آن است ،بنمايانند.
زن مجاهد مسلمان ايرانی ،معلّم ثانی برای زنان جهان خواهد بود؛ پس از معلم اول كه زنان مجاهد صدر اسالم بودند.

۸۲6۸/۸2/۸۳

و در ساحت حفظ خانهی سالم و خانوادهی متعادل ،و در ساحت واليت اجتماعی و جهاد امر به معروف و نهی از منكر ،و
جهاد اجتماعی را جهانی كنند و بنبستهای بزرگ را در هم بشكنند.

شیرزنان انقالب و دفاع مقدس نشان دادند كه الگوی سوم« ،زن نه شرقی ،نه غربی» است!

جزوه پیشخوان  پیشنهاد مطالعه برای مسافران راهیان نور
۳۳

سالم خدا بر بانوی بزرگ اسالم حضرت فاطمهی زهرا و بر همهی زنان بزرگ صدر اسالم و بر بانوان فداكار و از جان
گذشتهی ايران اسالمی.

۸۲6۸/۸2/۸۳

امروز باید راه شهدا را ادامه دهیم

۸۲۱۴/۸۸/۲۴
بيانات در ديدار جمعی از خانوادههای شهدای قم
آن چيزى كه در كشور ايران واقع شد و بالشك در همهى ادوار تاريخ اين كشور  -تا آنجا كه ما خواندهايم و ديدهايم -
سابقهيى ندارد ،ايستادگى و فداكارى عمومى و يكپارچهى مردم در راه خدا بود كه در مقابل تجاوز و نامردمى دشمنان صورت
گرفت .نقطهى اوج اين حادثهى استثنايى و بىنظير ،همان حركت درخشانى بود كه از ستارگان آسمان انسانيت زمان ما -
يعنى همين شهيدان عزيز ما  -سر زد .اين جوانانى كه اينطور با شور و شوق ،بدون اينكه به آرزوها و شهوات جوانى
كمترين اعتنايى بكنند ،به جبههها رفتند و حقيقتاً با عشق و محبت الهى جان دادند ،بهنظر بنده اين برجستگان زمان ما ،از
صدر اسالم به بعد ،در هيچيك از دورهها ،از لحاظ كميت و كيفيت نظير ندارند .عده كثيرى از اين عزيزان هم همين حركت
و همين شجاعت را بخرج دادند و بهصورت جانباز درآمدند؛ عدهيى هم به اسارت افتادند و در دوران اسارت هم از خود عظمت
نشان دادند؛ عدهيى هم  -كه بحمداللَّه كم نيستند  -همچنان در ميان مردم هستند و براى دفاع از اين انقالب ،ذخيرههاى
الهى محسوب مىشوند .اين مجموعهى جوان  -چه آنهايى كه شهيد شدند ،چه آنهايى كه جانباز شدند ،چه آنهايى كه اسير
شدند ،چه آنهايى كه هنوز مفقوداالثرند و از حال آنها كسى مطلع نيست  -جزو معجزات انقالب در زمان ماست .چه كسى
مىتوانست اين دلهاى پاك و مطهر را اينطور يكپارچه متوجه به خدا بكند؟ اين معجزهى اسالم انقالبى و اسالم پُرتپش
بود؛ ناشى از اخالص آن مرد خدا ،آن بندهى صالح و آن رهبر واقعى و حقيقى بود كه در خط رهبرى پيامبران حركت مىكرد؛
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راه و نَفَس و عمل او اين حادثهى عظيم را آفريد.
عزيزان من ،پدران شهدا ،مادران شهدا ،كه دستههاى گلِ پروريدهى در دامان خودتان را در راه خدا داديد و پرپر شدن آنها
را تحمل كرديد! جوانان عزيز جانباز ،كه در اول جوانى ،سالمت خودتان را براى خدا و در راه خدا تقديم كرديد! همسران

امروز از اسالم در دنيا خبرى نبود؛ كه هدف استكبار هم اين بود .اگر مىبينيد كه امروز در دنيا پرچم اسالم بلند است؛ اگر
مىبينيد كه ملتهاى مسلمان احساس شخصيت و هويت مىكنند؛ اگر مىبينيد كه نعرهى اللَّهاكبر بچهمسلمانها در سرتاسر
كشورهاى اسالمى ،تختهاى قدرت استكبارى را به لرزه درآورده و اسالم عزيز است و در دنيا مطرح است؛ بدانيد كه اين
افتخار بهوسيلهى فرزندان شما ،بهوسيلهى همين خونهاى پاك ،به وسيلهى همين گذشتها و ايثارها بهدست آمد؛ بدون اينها
نمىشد .اين تحول عظيمى كه اسالم انقالبى و لطف الهى در دلها بهوجود آورد و اينطور همه را مشتاق به سمت جبههها
كشاند و فداكاريها را به بهترين وجه در مقابل چشم جهانيان قرار داد ،اگر اينها نبود ،قضيه اينطور نمىشد .امروز مستكبران
عالم از اسالم مىترسند؛ چون جوانانِ شما را ديدهاند؛ چون جبهههاى شما را ديدهاند؛ چون بسيج را ديدهاند؛ ديدهاند كه اين
مردم چهطور مثل اقيانوسى خروشان به طوفان مىآيند و از هيچ چيزى در راه خدا نمىهراسند؛ چون پدران و مادران را
ديدهاند؛ ديدهاند كه مادر با آن عاطفهى رقيق و جوشان  -كه هيچ مادرى نمىتواند تحمل كند كه خارى به پاى فرزندش
برود  -از جوان خودش در راه خدا آنچنان آسان مىگذشت كه همه را به حيرت در مىآورد .يك شهيد ،دو شهيد ،سه شهيد،

۸۲1۴/۸۸/۲۴

شهدا ،فرزندان شهدا ،كه مصايب مشكل را تحمل كرديد! من اين حقيقت را به شما عرض كنم كه اگر اين معجزه اتفاق
نيفتاده بود ،اگر جوانان و نورچشمان شما اينطور مجذوب حق به سمت مقتلِ خودشان نمىرفتند و فداكارى نمىكردند،

امروز باید راه شهدا را ادامه دهیم
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چهار شهيد؛ اين پدران و مادران و همسران و كسان اين عزيزان و جوانان ما آنچنان تحمل كردند كه انسان از حيرت و
تعجب ،هرچه نگاه مىكند ،نظيرى براى آن پيدا نمىكند .اين صبرها بود كه لطف خدا را متوجه اين ملت كرد.
برادران عزيز! هيچ كار بزرگى جز با فداكارى و صبر بهدست نمىآيد؛ هيچ هدفى جز با تالش و مجاهدت بهدست نمىآيد.
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 مىداند! اما مردم در انقالب ما  -كه مسلمانان را نيز به حركت درآورد  -به فضل پروردگار ،عزت
و شرف و پيشرفت دنيا را بهدست آوردند؛ «و ما عند اللَّه خير و ابقى»؛( )1روشنى چشم آنها ،پيش خدا و در آخرت است.
من بخصوص به شما جوانان عرض مىكنم كه صحنههاى مبارزه و انقالب ،شايد به شكلهاى ديگر همچنان ادامه دارد.
استكبار جهانى ،دشمنان خونى اسالم ،آنهايى كه از اسالم مىهراسند و مىدانند كه اسالم مانع غارتگرى آنهاست ،بيكار
ننشستهاند .دشمنان بزرگ و پُر مكر 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 پايهى مقررات اسالم تشكيل مىشود  -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 جبههى كارزار حس كنيم .هرجا هستيد  -در مدرسه ،در دانشگاه ،در
بازار ،در حوزهى علميه ،در مسؤوليتهاى دولتى ،در شهر ،در روستا  -بايد احساس يك سرباز و يك 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 دشمن
نمىتواند مؤمنان را ناكام كند و اثرى بگذارد .بحمداللَّه امروز جمهورى اسالمى از سالهاى قبل بسيار قوىتر ،بسيار آبرومندتر
و بسيار آمادهتر براى حركتهاى بزرگى است كه خداى متعال براى او مقدر كرده است؛ و همهى اينها علىرغم ميل دشمنان
است؛ همهى اينها بر اثر صبر و تالش دوستان مخلص و ملت مقاوم و عظيمالشأن ايران و همين جوانان و همين پدران و
مادران است؛ و اين نيست مگر فضل الهى و تفضالت پروردگار.

۸۲1۴/۸۸/۲۴

اگر مىگوييم 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
روزمرهى زندگى جدا كرد و به جبهههاى نبرد كشانيد .اين خاطراتى كه از اين عزيزان منتشر مىشود ،اين حوادث بسيار
پُرشكوهى كه امروز به قلم رزمندگان و بعضاً شهداى ما بر صفحهى كاغذ نقش بسته و در اختيار همه است ،براى ما درس
است.

دو موضع گیری و حركت زیبا از شهیدان درمقابل خدا و دشمنان خدا

۸۲۱۳/۴۳/۸۱
بيانات در ديدار جمعی از خانوادههای شهدا
مجلسْ بسيار باشكوه و از لحاظ معنوى با عظمت است .عطر شهادت فضا را انباشته است و بحمداللَّه در اين چند روز ،فضاى
شهر تهران معطّر به عطر ياد هزاران شهيد عزيز و بزرگوار از اين استان است .يقيناً فضيلت خانوادههاى مكرّم شهدا از لحاظ
عظمت ،بالفاصله پشت سرِ فضيلت شهداست .شما خانوادهها ،سنگرداران شهادت و مرزداران فضيلت در طول دوران دفاع
مقدّس بودهايد و روحيه شما و فرزندان شهدا  -كه همين حاال گوشههاى زيبايى از آن را در سخنان مادر بزرگوار سه شهيد
و فرزند عزيز سردار شهيد شنيديم  -توانسته است در طول دوران دفاع مقدّس و بعد از آن ،عظمت نظام اسالمى و روحيه
واالى ملت بزرگ ايران را حفظ كند و روحيه دشمنان را تضعيف نمايد.
من از برادران سپاه ،به خاطر اين اقدام كه تجليل از شهداست ،خيلى متشكّرم .همه بايد تجليل كنند .سپاه ،ارتش ،بسيج،
جهاد و دستگاههاى دولتى ،بايد ياد شهيدان را زنده بدارند و مفهوم شهادت  -اين مفهوم باعظمت و پرارزش و بسيار مؤثّر
 را در كشور ايران اسالمى و در ميان ملت مبارز ايران احيا و حفظ كنند؛ اگر چه خون مطهّر شهداى ما در سطح جهان ،بارديگر اين مفهوم را احيا كرد.
آنچه كه مهم است ،حفظ راه شهداست؛ يعنى پاسدارى از خون شهدا .اين ،وظيفه اوّلِ ماست .در قبال شهدا ،همه هم
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موظّفيم .نه اين كه بعضى وظيفه دارند و بعضى ندارند .البته كسانى كه مسؤوليتى دارند و شانههاى آنها زير بار مسؤوليتهاى
بزرگ يا كوچك قرار گرفته است ،وظيفه بيشترى دارند.
شهيد ،چيز عظيم و حقيقت شگفتآورى است .ما چون به مشاهده شهدا عادت كردهايم و گذشتها و ايثارها و عظمتها و

در دوران گذشته ،وقتى كه يك نمونه از اين نمونههاى شهداى امروز ما ،از تاريخ صدر اسالم انتخاب و معرفى مىشد و
شرح حال او بيان مىگرديد ،تغيير واضح و شگفتآورى در دلها و جانها و حتى در همها و نيّتها به وجود مىآورد .هر يك از
اين ستارگان درخشان ،مىتواند عالمى را روشن كند .بنابراين ،حقيقت شهادت حقيقت عظيمى است.
اگر اين حقيقت ،به وسيله كسانى كه امروز در قبال شهيدان مسؤوليت دارند ،زنده بماند ،حفظ و تقديس گردد و بزرگ نگاه
داشته شود ،هميشه تاريخ آينده ما ،از اين ايثار بزرگى كه آنان كردند ،بهره خواهد برد .همچنان كه تاريخ بشريّت ،هنوز از
خون به ناحق ريخته سرور شهيدان تاريخ ،حضرت ابىعبداللَّهالحسين عليه الصّالة والسّالم بهره مىبرد؛ چون كسانى كه
وارث آن خون بودند ،مدبّرانهترين و شيواترين روشها را براى زنده نگهداشتن اين خون به كار بردند.
گاهى رنج و زحمتِ زنده نگهداشتن خون شهيد ،از خود شهادت كمتر نيست .رنج سى ساله امام سجّاد عليه الصّالة والسّالم
و رنج چندين ساله زينب كبرى عليهاسالم از اين قبيل است .رنج بردند تا توانستند اين خون را نگه بدارند .بعد از آن هم
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وصايا و راهى كه آنها را به شهادت رساند ،زياد ديدهايم ،عظمت اين حقيقت نورانى و بهشتى برايمان مخفى مىماند؛ مثل
عظمت خورشيد و آفتاب كه از شدّت ظهور ،براى كسانى كه دائم در آفتابند ،مخفى مىماند.

دو موضع گیری و حركت زیبا از شهیدان درمقابل خدا و دشمنان خدا
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همه ائمّه عليهم السّالم تا دوران غيبت  ،اين رنج را متحمّل شدند .امروز ،ما چنين وظيفهاى داريم .البته شرايط امروز ،با آن
روز متفاوت است .امروز بحمداللَّه حكومت حق  -يعنى حكومت شهيدان  -قائم است .پس ،ما وظايفى داريم.
در جمعبندى ،انسان به اين نتيجه مىرسد كه شهيدان ،دو موضعگيرى و دو حركت زيبا و باشكوه از خودشان نشان دادند
كه هر كدام پيامى دارد .اين دو موضعگيرى ،يكى در قبال ذات مقدّس ربوبى ،در قبال اراده الهى ،در قبال دين خدا ،در قبال
بندگان خدا و مصالح آنهاست؛ يك موضعگيرى هم در مقابل دشمنان خداست .يعنى اگر شما رفتار و روحيه و موضع شهيد
را تحليل كنيد ،به اين دو موضعگيرى مىرسيد.
موضعگيرى در قبال خدا و بندگان خدا و امر خدا و آنچه كه مربو به ذات مقدّس پروردگار است ،عبارت از گذشت است.
شهيد در قبال خدا ،گذشت و ايثار كرده است .ايثار ،يعنى نديدن و به حساب نياوردن خود .اين ،اوّلين موضعگيرىِ شهيد
است .اگر او خود را به حساب مىآورد و در معرض نابودى و خطر قرار نمىداد ،به اين مقام نمىرسيد .اين جوانانى كه در
جبهههاى جنگ ،در گرماى خوزستان ،در زير آفتاب شصت و پنج درجه حرارت و يا در سرماى كردستان ،بر روى كوههاى
پر از برف ،رفتند و جان را فدا كردند ،همهشان خانه داشتند ،زندگى داشتند ،پدر و مادر مهربان داشتند ،بعضى همسر عزيز و
نازنين داشتند ،بعضى فرزندان و جگر گوشگان داشتند ،آسايش داشتند ،آرزو داشتند؛ اما همه را گذاشتند و رفتند.
ما كه مىخواهيم پيام آنها را بگيريم ،پيامشان چيست؟ پيام اين است كه اگر مىخواهيد خدا را از خودتان راضى كنيد و
وجودتان در راه خدا مفيد واقع شود و مقاصد و اهداف عالى ربوبى و الهى درباره عالم آفرينش تحقّق پيدا كند ،بايد خودتان
را در مقابل اهداف الهى نديده بگيريد .تكليف ما اليطاق هم نيست؛ تا آن جايى كه مىشود .هر جايى كه گروهى از انسانهاى
مؤمن اين كار را كردند ،كلمه خدا پيروز شد .هر جايى هم كه بندگان مؤمن خدا پايشان لرزيد  ،بدون برو برگرد ،كلمه باطل
پيروز شد.
در انقالب ،بندگان مؤمن خدا كه اين ايثار و گذشت را كردند ،انقالب پيروز شد .كارى شد كه هيچ تحليلگرى پيشبينى
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نمىكرد كه بشود؛ يعنى اقامه حكومت اسالم ،حكومت دين؛ آن هم در اين نقطه عالم .چه كسى فكر مىكرد؟ چه كسى باور
مىكرد؟ اما به بركت اين حركت شهيدان و مؤمنان و ايثارگران ،اين كارِ نشدنى انجام شد؛ چون جمع برگزيده و گروه قابل
توجّهى از مؤمنان - ،نمىگوييم همه  -خود را ناديده گرفتند .همه بايد سعى كنند كه جزو اين گروه باشند ،تا اين افتخار
متعلّق به آنها باشد.
هر جايى كه اين گذشت نبود  -مثل آن جاهايى كه نيست؛ مثل در طول تاريخ كه نيست؛ مثل دوران امام حسين
عليهالصّالةوالسّالم كه اكثريت قاطع زبدگان و خواص و مؤمنان شانه خالى كردند و ترسيدند و عقب رفتند  -كلمه باطل
پيروز شد ،حكومت يزيد سرِ كار آمد ،حكومت بنىاميّه نود سال سرِ كار آمد ،حكومت بنىعبّاس پنج ،شش قرن سركار آمد و
ماند .به خاطر آن كه اين گذشت انجام نشد ،مردم چه كشيدند! جوامع اسالمى چه كشيدند! مؤمنين چه كشيدند!
صحنه ،صحنه روشنى است .عزيزان من! همه دوران زندگى ما ،جنگ اُحد است .اگر خوب حركت كرديم ،دشمن شكست
خواهد خورد؛ ولى به مجرّد اين كه چشممان به غنائم افتاد و ديديم چهار نفر غنيمت جمع مىكنند ،ما هم حسوديمان شد،
سنگر را رها كرديم و به سمت غنيمت رفتيم ،ورق برمىگردد .ديديد كه در جنگ اُحد ورق برگشت! در طول تاريخ اسالم،
جنگ اُحد تكرار شده است.
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لرزيد .البته اگر با تك تك آنها صحبت مىكرديد ،مىگفتند ما هم باالخره آدميم ،ما هم دل داريم ،ما هم خانه و زندگى
مىخواهيم .بله؛ اما ديديد كه با اين تسليم شدن در مقابل خواستههاى حقير بشرى ،چه اتّفاقى افتاد! دندان پيامبر شكست؛
بدن مبارك آن حضرت مجروح شد؛ جبهه حق مغلوب شد؛ دشمن پيروز گرديد و چقدر از بزرگان اسالم شهيد شدند.
پيام شهيدان اين است كه تسليم وسوسه غنيمت نشويد .پيام آنها به من و شما و همه كسانى كه به اين خونهاى به ناحق
ريخته مطهّر احترام مىگذارند ،همين است .شما نگاه نكن كه يك نفر تخلّف مىكند و سراغ جمع كردن غنيمت رفته است.
«ال يضرّكم من ضلّ اذ اهتديتم»( .)1شما چه كار دارى كه ديگرى گمراه شد؟ شما خودت را نگهدار و حفظ كن .دستور
اسالم و پيام خون شهيد ،اين است.
آن روزى كه همين شهداى عزيز ما در جبهه به شهادت رسيدند ،همه كه به جبهه نرفتند؛ عدّهاى هم بودند كه مشغول
كاسبى شدند ،عدّهاى هم مشغول پول در آوردن شدند ،عدّهاى هم مشغول سوء استفاده شدند ،عدّهاى هم مشغول خيانت
شدند .اين شهدا ،بدون آن كه به آنها اعتنا كنند ،رفتند و نتيجه اين شد كه توانستند نظام اسالمى را حفظ كنند و امروز
هركدام يك ستاره و يك خورشيدند .بنابراين ،پيام اوّل اين است كه در قبال خداى متعال ،در قبال بندگان ،در قبال اراده
الهى ،بايد انسان خود را نشناسد .اين پيام را بايد بگيريم .عزيزان من! با اين حقايق نمىشود شوخى كرد .اينها از انسان
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فرمانده الهىِ آشناى با صفحه حقيقت ،با آن دل نورانى ،اين عدّه را اين جا گذاشته و گفته است كه شما از اين جا تكان
نخوريد و پاسداران جبهه باشيد؛ اما تا چشمشان افتاد و ديدند كه چهار نفر آن پايين غنيمت جمع مىكنند ،پاى اينها هم

تحرّك و تصميم مىطلبد.
پيام دوم ،در مقابل دشمنان خداست؛ يعنى استقامت ،ايستادگى مطلق ،از دشمن نترسيدن ،از دشمن حساب نبردن ،در مقابل
دشمن به انفعال دچار نشدن .اين خيلى مهمّ است كه انسان در مقابل دشمن ،دچار انفعال نشود .تمام سعى امروز دنياى

را حقير نشمرد و در برابرش آماده بود و دفاع كرد؛ اما از دشمن نبايد حساب برد ،نبايد تحت تأثير قرار گرفت و نبايد در
مقابلش منفعل شد .دشمن مىخواهد جوامع را منفعل كند.
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مادّىِ مستكبر  -يعنى همين دولتهاى استكبارى كه زمام مسائل اقتصاد و تسليحات عالم و حتّى در موارد بسيارى ،فرهنگ
خيلى از كشورها را هم در دست دارند  -اين است كه هر جا مقاومتى هست ،آن را از طريق منفعل كردن خُرد كنند .انفعال
در مقابل دشمن ،غلطترين كار و بزرگترين اشتباه است .دشمن را از لحاظ دشمنى ،بايد به حساب آورد؛ يعنى در مقابل او ،او
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۸۲۱۱/۴۱/۴۱
بيانات در ديدار جمعى از خانوادههاى شهدا
عزيزان؛ خانوادههاى مكرّم شهيدان ،خيلى خوش آمديد .در واقع هم خود شما و هم شهداى شما ،چراغان تابان تاريخ و نظام
ما هستيد؛ قدم روى چشم ما گذاشتيد و لطف كرديد .در اين جلسه صميمى و سرشار از محبّت و پر از عطر شهادت ،آنچه
كه شايسته است مورد صحبت قرار گيرد ،خود شهادت و شهيد است .بنده هم در اين زمينه چند جمله كوتاه عرض مىكنم:
به پديده شهادت ،از چند طرف مىتوان نگاه كرد .از هر طرف هم كه نگاه كنيم ،اين پديده ،بسيار باشكوه و پر از تأللؤ است.
يك بار از طرف ارزش شهادت در پيشگاه پروردگار ،به اين پديده مىنگريم؛ زبان ما قاصر است كه بتوانيم در اين باب ،ارزش
واالى شهادت را بيان كنيم .در روايتى است كه وقتى هر خير و هر ارزشى مالحظه مىشود ،ارزش واالترى از آن هست ،تا
به ارزش «شهادت» مىرسد؛ باالتر از ارزش «شهادت» چيزى نيست)1(.
اگر قرار باشد با مبانى دينى و فلسفه دين ،راجع به اين قضيه صحبت كنيم ،خواهيم ديد دقيقاً همينطور است؛ هيچ چيزى
باالتر از اين نيست كه انسانى به دست خود ،با اراده و اختيار خود ،جان و هستى خود را فداى يك آرمان بزرگ و واالى
الهى كند .معناى شهادت ،اين است .لذا شهادت در پيشگاه پروردگار ،تعبير ويژهاى دارد .در قرآن ،كشته شدن در راه خدا يك
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مرگ نيست« :افأن مات او قتل( .»)2كشته شدن در راه خدا را با مرگهاى معمولى ،يكسان به حساب نمىآورد .در معيار الهى
و با ديدگاه دينى و قرآنى ،يك مفهوم ديگر و يك معناى فاخرى است .از اينرو كسى كه اين عطّيه الهى شامل حال او
مىگردد و در راه خدا شهيد مىشود ،اين خود سپاسگزارى خداست.
خداى متعال ،بزرگترين لطف را در حقّ شهيد كرده است .مالحظه كنيد! هيچ كس در دنيا باقى ماندنى نيست؛ همه رفتنىاند.
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انسانها به انواع و اقسام مرگها مىميرند؛ جوان و پير هم ندارد  -انسانها در جوانى هم مىميرند ،در پيرى هم مىميرند ،در
كودكى هم مىميرند؛ مردن براى همه است  -خداى متعال ،اين مرگى را كه سرنوشت حتمى همه است و انسان ،ناچار بايد
از اين دروازه عبور كند ،در مورد شهيد به گونهاى قرار داده كه اين قدر ارزش پيدا كرده است! در حالى كه مرگهاى معمولى،
اين ارزش را ندارد .لطفى از اين باالتر؟! فضلى بر شهيد از اين بيشتر؟! همه ما مىميريم؛ چقدر ارزش دارد كه خداى متعال
اين مرگ را ،اين رفتن را ،اين سرنوشت حتمى را در مسيرى قرار دهد كه اينقدر داراى فضيلت باشد! لذا شهيد در عالم
ملكوت و برزخ ،شكرگزار پروردگار است؛ متشكر است از اينكه چنين لطفى به او شده است .لحظه شهادت ،جزو شيرينترين
لحظات هر شهيدى است .ببينيد چهقدر باارزش و واالست!
از يك بُعد ديگر كه نگاه مىكنيم ،باز مىبينيم كه شهادت يك پديده فوقالعاده است؛ چون همه خيرات و كارهاى نيكى
كه انسان مىكند  -هر انسانى  -كار خود اوست؛ ولى شهادت محصولى از تالش دستجمعى يك مجموعه انسان است كه
يك نفر شهيد مىشود.
اين جوانى كه جبهه رفت و شهيد شد ،فقط خودش نبود كه مجاهدت كرد؛ شما هم كه پدر او هستيد ،مجاهدت كرديد كه
او رفت .شما هم كه مادر او هستيد ،مجاهدت كرديد كه او رفت .رفتن يك جوان به سمت محلّ خطر  -جايى كه جان او
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شگفتا كه اين مجاهدتها تمام هم نمىشود! خود او به جبهه مىرود ،مدّتى ايستادگى مىكند ،صبر مىكند ،جهاد مىكند و
به شهادت مىرسد .مجاهدت او تمام شد؛ اما مجاهدت اين مادر ،ادامه دارد .مجاهدت اين پدر ،ادامه دارد .صبر اينها مجاهدت
اينهاست .مجاهدت اين فرزندان ،ادامه دارد؛ مجاهدت آن همسر جوان ،ادامه دارد .اينها كه صبر مىكنند ،اينها كه شكايت
نمىكنند ،اينها كه اين را پاى خدا محاسبه مىكنند ،اينها كه اين خون را مايه افتخار خودشان مىدانند ،اينها كه با اين صبر
و شكر خودشان گردونه مجاهدت را در بين بقيه مردم ادامه مىدهند ،اينها كه مايه تشويق ديگران به جهاد مىشوند ،اينها
كه با بيانات حكايتكننده از استوارى آنها مايه آبروى يك ملت مىشوند ،اينها كه موجب مىشوند ملت و كشور در عرصه
افكار عالم ،به صورت يك الگو درآيد  -كه ملت ايران در آمده است  -اينها مجاهدت مىكنند.
اگر پدران ،مادران و همسران شهدا بىصبرى و شكايت مىكردند؛ منّت مىگذاشتند و آه و ناله مىكردند ،مگر چهره اين
ملت اينقدر درخشان مىشد؟! اين شما بوديد كه به اين ملت آبرو داديد .اين شما بوديد كه با حرفهايتان ،با بياناتتان ،با منش
و رفتارتان ،با باال گرفتن سرتان به خاطر شهادت اين فرزند ،چهره اين ملت را اينطور نورانى كرديد! اين مجاهدت ،هنوز
هم ادامه دارد .سالهاست كه اين شهيد ،به رضوان الهى پيوسته است  -مجاهدت او تمام شد  -ولى مجاهدت شما ادامه
دارد .كدام ارزشى و كدام كار بزرگى اينطور تركيب پيچيدهاى از مجاهدتهاى گوناگون  -آن هم براى مدّتهاى طوالنى -
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در خطر است  -اين فقط مجاهدت او نيست؛ پدر او هم با رفتن او مجاهدت مىكند ،مادر او هم با رفتن او مجاهدت مىكند،
همسر او هم مجاهدت مىكند ،فرزندان او هم مجاهدت مىكنند ،هر كسى هم كه به او عالقه دارد ،مجاهدت مىكند .و

است؟! هر كار خوبى را يك بار انجام مىدهند ،تمام مىشود .صدقه در راه خدا ،پولى است مىدهند ،تمام مىشود و مىرود؛
اما شهادت ،اينگونه نيست .ببينيد چقدر واالست! اين هم اين بُعد ديگر.
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از بُعد سوم كه نگاه مىكنيم ،باز مىبينيم كه اين پديده ،چقدر عظيم است! هرچه انسان نزديكتر مىشود ،عظمت آن بيشتر
مىگردد .مثل كوههاى بلند؛ انسان از دور هم مىبيند كوه است ،اما وقتى نزديك مىشود ،مىبيند عظمت اين پديده ،قابل
احاطه فكرى نيست .بُعدِ تأثير اين پديده در پيشرفتهاى عظيم هر ملتى است .هر ملتى كه متّكى به شهادت شد  -يعنى
شهادت را بلد بود و هنر شهادت را ياد گرفت  -براى هميشه سربلند است و هيچ قدرتى بر اين ملت پيروز نخواهد شد.

تبليغاتى ،فشار نظامى و امثال آن .چه كسى اين فشارها را تحمّل نمىكند؟ آن كسى كه دل به چرب و شيرين زندگى سپرده
و چشمش خيره رنگآميزيهاى ظاهرى زندگى شده است! اينگونه آدمها از مرگ مىترسند .اينها هستند كه قدرتمندان
مىتوانند لگامشان بزنند و سوارشان شوند! اينها هستند كه اگر در رأس حكومتها باشند ،ملتهاى خودشان را بدبخت مىكنند
و اگر در آحاد ملتها باشند ،دولتهايشان را تنها مىگذارند .اين كسانى كه به صورتهاى ظاهرىِ رنگ و روغن شده زندگى دل
سپردهاند ،از باطن زندگى ،از عزّت زندگى ،از سعادت انسان و از فالح حقيقى ،هيچ خبرى ندارند .نقطه ضعف زندگى ملتها
اينها هستند .نقطه ضعف بشريت اينجاست.
خوب؛ حاال ملتى كه اهل شهادت است ،مسأله شهادت در راه خدا برايش حل شده است .نه اينكه همهاش بخواهند مردم
بروند و كشته شوند؛ نه ،بلكه به اين معنا كه اگر يك وقت الزم شد و كشور و تاريخ آن كشور و عزّت و منافع آن ملت،
احتياج داشت كه عدّهاى بروند و جانفشانى كنند ،عدّهاى در اين ملت حاضر باشند جانفشانى كنند .اين معناى حل شدنِ
معناى «شهادت» است؛ شهادت برايشان حل شده است .ملتى كه اينگونه باشد ،ملتى كه شهيدپرور باشد ،ملتى كه توانسته
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قدرتهاى دنيا ،براى تحميل افكار خودشان بر ملتها ،بر دولتها ،بر كشورها و بر زبدهها ،از چه وسايلى استفاده مىكنند؟ از
تهديد استفاده مىكنند .از تطميع استفاده مىكنند .از رشوه استفاده مىكنند .از فشارهاى گوناگون استفاده مىكنند؛ فشار

نگاه از ابعاد مختلف به پدیده شهادت
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باشد براى جوانان خود ،براى مردان و زنان خود ،قضيه كشته شدن در راه خدا را حل كند ،آيا تحت تأثير تهديد قرار مىگيرد؟!
آيا رشوه مىگيرد؟! آيا تسليم قدرتمندان مىشود؟! آيا به استكبار بار مىدهد؟! ابداً .لذا امروز نگاه كنيد؛ عزّت و عظمت كشورِ
شما به بركت خون همين عزيزان شماست .دولتش ،ملتش ،مسؤولينش و آحاد طبقات مختلفش ،هيچ كدام حاضر نيستند
خدشهاى به عزّت اسالمى اين ملت وارد شود و مثل كوه ايستادهاند .حاال استكبار جهانى فشار مىآورد؛ بياورد .او خسته
خواهد شد؛ كمااينكه بيست سال است  -از اوّل انقالب تا بهحال  -فشارهاى استكبار ادامه دارد :همسايهاى را تحريك
كنند ،جنگى را راه بيندازند ،محاصره اقتصادى كنند ،تبليغات مخرّب كنند و تهمت بزنند ،حرفهاى گوناگون بگويند و سعى
كنند بين ملت اختالف ايجاد نمايند و باورهاى ملت را بگيرند!
استكبار در همه اين هجمهها و يورشهاى وحشيانه ،شكست خورده است و باز هم شكست خواهد خورد .به خاطر اينكه اين
ملت به بركت خون همين شهداى شما ،ملتى است داراى شهامت؛ ملتى است شهيدپرور .ببيند تأثير شهادت براى سيادت و
سعادت يك ملت ،چقدر واالست؟! اينهاست كه ارزش دارد .وجود چنين مردان و زنان و چنين جوانانى است كه دنيا و آخرت
يك ملت را تأمين مىكند؛ هم دنيايشان را آباد مىكند ،هم آخرتشان را .به فضل پروردگار ،ملت بزرگ ايران به بركت خون
شهيدان و به خاطر بركات عظيم شهادت ،خواهد توانست همه مشكالت را از سر راه خود بردارد .همه اين دشمنيها ،همه
اين كينهورزيها و كمين گرفتنهاى دشمنان در مقابل عزم و اراده اين ملت ،طاقت نخواهد آورد و از بين خواهد رفت و رنگ
خواهد باخت .چرا؟ چون ملت بيدار است .شما خانوادههاى شهدا به اين نكته توجّه كنيد.
يك بُعد ديگر در باب شهادت هم اين است كه همه بايد پاسدار خون شهيد باشند و از آن حفاظت كنند .حفاظت از خون
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شهيد يعنى چه؟ يعنى ببيند اين جوان ،اين خانواده ،اين پدر و مادر ،اين همّتها و روحيههاى عظيم و شكستناپذير ،دنبال
چه هدفى رفتند؟ آن هدف را از جان خودتان بيشتر محافظت كنيد .شهداى ما براى خدا مجاهدت كردند؛ در راه خدا به
شهادت رسيدند؛ براى حاكميت دين خدا در كشور  -كه مايه سعادت دنيا و آخرت است  -سختيها را تحمّل كردند .پدران و
مادران هم همينطور .اين كه خانواده شهدا در مقابل شهادت عزيزانشان بهترين و زيباترين صبر را نشان دادند به خاطر خدا
بود.اين راه شهداست.
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امروز در اين كشور ،راه خدا ،راه دين و راه تحقّق احكام اسالمى ،راه سعادت حقيقى اين ملت است .دين ،دنياى مردم را هم
آباد خواهد كرد ،آخرت مردم را هم آباد خواهد كرد .دين ،شرّ دشمنان را هم كم خواهد كرد .آن كسانى كه مىكوشند مردم
را از دين جدا كنند ،مىخواهند تيشه به ريشه سعادت اين ملت بزنند .البته نمىتوانند بزنند .هيچ مركزى در دنيا وجود ندارد
كه بتواند با اين ملت ،با اين ايمانها ،با اين احساسها و با اين اخالصها دست و پنجه نرم كند .شما عزيزان  -خانوادههاى
عزيز ،پدران ،مادران ،همسران ،فرزندان و بقيه كسان شهدا  -اين افتخار را براى خودتان حفظ كنيد كه حافظ خون شهيد و
دنبالهرو راه شهيد و نگهدارنده عَلَم شهيد باشيد كه همان عَلَمِ راه خدا و دين خدا و حفظ ارزشهاى الهى و اسالمى است.

شهادت ،نعمت و هدیه اى كه خداوند آسان به كسى نمىدهد
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بيانات در ديدار جمعی از ايثارگران و خانوادههای شهدای استان كرمان
استان كرمان با بيش از شش هزار شهيد و حدود بيستوپنج هزار ايثارگر  -شهيد و جانباز و آزاده  -و با داشتن شهداى
عالىمقام و نامدار  -از قبيل شهيد باهنر  -و با چهرههاى ماندگارى در ميان آزادگان ،مثل شهيد محمد شهسوارى  -كه ياد
و خاطره و صداى او همچنان در گوش همهى ما هست  -و با داشتن روستاها و بخشهايى كه در تقديم شهيدان ،رتبهى
اول را در كشور احراز كردهاند  -مثل رابر و روستاى گُنجان  -يك استان ممتاز است.
اين شهادتها آسان بهدست نيامد .شهادت ،نعمت و هديهى خداست؛ اين هديه را آسان به كسى نمىدهند .چرا هديهى
خداست؟ چون مرگِ ناگزيرِ همگانىِ همهى انسانها را به يك پديدهى افتخارآميزِ در دنيا و آخرت تبديل مىكند؛ اين هديه
نيست؟ آيا ممكن است كسى از مرگ بگريزد؟ وقتى انسان به لحظهى مرگ رسيد ،آيا فرق مىكند كه پشت سرِ خودش 91
سال را گذرانده باشد يا  21سال؟ آيا بزرگترين دغدغهى هر انسانى از مرگ به خاطر اين نيست كه از بعد از آغاز سفر مرگ
بىخبر است و نمىداند چه بر سر او خواهد آمد؟ اينها را در كنار هم بگذاريد و ببينيد انسانى همين مرگ و همين حادثهى
قطعى و ناگزير و همين آيندهى مبهم و نگرانىآور را تبديل كند به يك حادثهى پُرافتخار ،به يك واقعهى نامدارِ در دنيا و
آخرت ،به يك وسيلهى عزتِ پيش خدا و پيش كروبيانِ مأل اعلى ،به يك اطمينان و يك سكينهى قلبى و يك آرامش؛ «و
يستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم االّ خوف عليهم و ال هم يحزنون»؛ هيچ خوف و اندوهى براى آنها نيست .آيا
اين هديهى الهى نيست؟ اينكه آدم روغنِ ريختهى جانِ خودش را نذر امامزاده كند و قبول شود ،نعمت خدا نيست؟ اين
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روغن كه ريخته شده است ،اين عمر كه از دست رفته است ،اين مرگ كه ناگزير است؛ آنگاهانسان بايد همين مرگ ناگزير
را به خدا بفروشد ،به قيمت بهشت و سعادت ابدى؛ «انّ اللَّه اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون

«وعدا عليه حقّا فىالتوراة واالنجيل والقرآن»؛ اين وعده را خدا در تورات و انجيل و قرآن هم داده است .پس شهادت يك
هديهى الهى است.
بنده قبل از انقالب در مسجدى در مشهد نماز مىخواندم و براى مردم صحبت مىكردم؛ جوانها هم جمع مىشدند .آن وقت
شهادت مثل دوران بعد از انقالب ،اينطور ارزان نبود؛ اما شهدايى داشتيم .به آنها مىگفتم :جوانها! برادرها! شهادت ،مرگ
تاجرانه و مرگ آدمهاى زرنگ است .اين هديه را خدا به چه كسى مىدهد؟ خدا اين هديه را ارزان نمىدهد؛ به كسانى
مىدهد كه در راه او مجاهدت كنند .جوانهاى شما ،شهيدان شما ،همسران شهدا! همسران شما؛ پدر و مادرها! فرزندان
شماها؛ بچههاى شهدا! پدران عزيز شما ،اين هديهى الهى را آسان و رايگان بهدست نياوردند؛ به قيمت مجاهدت بهدست
آوردند؛ در راه خدا جهاد كردند ،از خودشان گذشتند و خدا اين هديه را به آنها داد.
شما كرمانىها شهداى زيادى داريد؛ اما عمدهى شهداى شما متعلق به لشكر  41ثاراللَّه است .مىدانيد اين لشكر يعنى چه؟
يك لشكر مقتدر ،شجاع ،فداكار و افتخارآفرين .بعضى از بچههاى شما كه در لشكر ثاراللَّه شهيد شدند ،در شب عمليات
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فى سبيل اللَّه فيقتلون و يقتلون»؛ اين ،وعدهى الهى است .اين جانِ رفتنى را  -كه انسان بناچار بايد از دست بدهد  -خدا از
شما مىخرد و در مقابلش به شما بهشت مىدهد .اين فقط مخصوص ما مسلمانها نيست؛ در اديان قبل از اسالم هم بوده؛

شهادت ،نعمت و هدیه اى كه خداوند آسان به كسى نمىدهد
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والفجر  8كه عرض اروند متالطم را بايد طى مىكردند 1311 ،متر غواصى كردند و از اين طرف به آن طرفِ آب رفتند؛ براى
اينكه خودشان را به دشمن برسانند .آب در اروندرود ،هم از طرف سرچشمه پايين مىآيد؛ هم آب مدّ دريا از باال داخل
مىشود .اروند ،معبر عجيبى است .جوانهاى شما لباس غواصى به تن كردند  -طورى كه دشمن نفهميد  -و نه  11متر و
 21متر و  111متر ،بلكه  1311متر را كه عريضترين بخش اروند بود ،طى كردند و خودشان را به آن طرف رساندند و
توانستند ساحل مقابل را از دست دشمن بگيرند و آن فتحالفتوحِ عجيب را بيافرينند ،كه دنيا را منقلب كرد.
در اين عمليات ،قايقهاى سپاه به طرف ساحل اروند منتقل شد؛ اما دشمن نفهميد .اين همه نيرو و اين همه امكانات از راه
دور پاى آب اروند آمد؛ اما دشمن با آن همه تجهيزات ،و با آنكه ماهوارههاى امريكا و انگليس و شوروى كمكش مىكردند،
نتوانست حركت عظيم سپاه را  -كه از لشكرهاى مختلف اين همه نيرو لب آب آورده بود  -بفهمد .قايقها را بايد بچههاى
لشكر ثاراللَّه كنار ساحل مىبردند.
يكى از شهداى نامدار اين لشكر ،كسى است كه در طول بيست روزى كه اين قايقها را محرمانه منتقل مىكردند ،نتوانست
استراحت كند .از قول فرمانده محترمش  -كه الحمدللَّه خداى متعال او را براى ما نگه داشته و جزو عزيزان ماست  -نقل
كردند كه گفته بود اين جوان سه شبانهروز چشم به هم نگذاشت و نخوابيد .بعد از سه شبانهروز كه رفته بود در سنگر بخوابد،
مأموريتى ايجاد شد؛ رفتم صدايش كردم و او را با خودم به مأموريت بردم! اينها اينطورى جهاد مىكردند.
خداى متعال دو اجر بزرگ به اينها داد :يكى شهادت  -كه متعلق به خود آنهاست  -يكى هم نجات اين كشور ،حفظ آبروى
ملت ايران و حفظ آبروى امام .مگر شوخى است؟ در دوران تسلط ماديگرى در دنيا ،يك مرد معنوى بلند مىشود؛ يك ملت
مؤمن و مخلص و پُرشور زير پرچم او حركت مىكنند؛ ميليونها دل ،ميليونها انسان و ميليونها اراده در هم تنيده مىشوند
و نظام جمهورى اسالمى را بهوجود مىآوردند  -كه به تنهايى در مقابل دنياى استكبار ايستاده است  -آنوقت دشمن حقير
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و حكومت خودكامهى خونريزِ جالدى مثل حكومت بعثىِ صدام بيايد و امريكا و شوروى و اروپاى آن روز و مرتجعان منطقه
هم به او كمك كنند تا بر اين نظام و اين ملت و اين كشور غلبه پيدا كند؛ مرزهاى او را بشكند؛ خاكش را بگيرد و آبروى
اين ملت را بريزد؛ اين چيز كمى بود؟ خداى متعال نگذاشت .دست نصرت خدا از آستين بچههاى شما بيرون آمد و اسالم
يارى شد .هزاران هزار نفر رفتند در جبههها 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 خنكِ يخچال در گرماى تابستان گذشتند؛ سختىها را به
خودشان خريدند؛ عدهيى از آنها جانشان را دادند؛ عدهيى از آنها سالمتشان را دادند ،كه االن داريد مىبينيد و جلوى چشم ما
هستند  -اين جانبازان عزيز  -عدهيى در دست دشمن اسير شدند .خداى متعال به اين تالشِ جانانه و مخلصانه بركت داد؛
«و اخرى تحبّونها نصر من اللَّه و فتح قريب و بشّر المؤمنين»؛ خدا نصرت خودش را بر اين ملت نازل كرد .خدا نصرتش را
به آدمهاى تنبل و بىمجاهدت نمىدهد .خدا از انسانهاى بيكاره و تنبل و بىخيال و الابالى حمايت نمىكند؛ ولو مؤمن
باشند.
مسلمانها هزار سال در خواب غفلت بودند؛ دويست سال استعمار بر سرزمينهاى اسالمى حاكم و مسلط بود؛ امروز هم
استكبار جهانى بر بخشى از دنياى اسالم مسلط است؛ مگر اين مسلمانان مؤمن نيستند؟ چرا ،آنها هم ايمان دارند و نماز
مىخوانند؛ اما اين كافى نيست .براى پيروزى و موفقيت ،مؤمن بودن و نماز و روزه بهجا آوردن كافى نيست؛ مجاهدت الزم
است .در سايهى مجاهدت است كه يك ملت مىتواند خودش را ،هويتش را ،ناموسش را ،افتخاراتش را ،تاريخش را ،فرهنگش

شهادت ،نعمت و هدیه اى كه خداوند آسان به كسى نمىدهد

فرزندان شهدا! به پدران خود افتخار كنيد .اينها كسانى بودند كه مسير تاريخ را عوض كردند؛ اينها كسانى بودند كه قوى
پنجهترين و وحشىترين مستكبران دنيا را به زانو درآوردند؛ ملت خود را سرافراز كردند و دين خدا را به پا داشتند.
امروز در عرصههاى اقتصادى ،سياسى ،علمى ،فناورى و فعاليتهاى بينالملل ،كشور ايران پيشرفتهاى بسيار زيادى كرده.
اين را به شما عرض كنم؛ پيشرفت ما نسبت به همسانانِ ما بسيار بيشتر و جلوتر است .ما خيلى پيشرفت كردهايم؛ اما اين
پيشرفتها مرهون آن دفاعها و مجاهدتهاست .ملت ايران با همهى 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 جبارِ جرّار اسير شدند و پدر و مادرها لحظهلحظهى دوران اسارت را با خون دل تحمل كردند ،و چه آنهايى كه
از اسارت برنگشتند و در همانجا شهيد شدند؛ و چه آنهايى كه به جبهههاى جنگ رفتند و خطر را پذيرفتند و جان خودشان
را كف دست گرفتند و همهى 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 يك شهيد است  -سردار رئوفى هم
همينطور؛ سردار احمديان هم همينطور .اين سرداران ،شهيد زندهاند؛ به شرطى كه اين راه را ادامه دهند .البته اين شر و
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را و استقالل و آزادىاش را حفظ كند .ملت ما اين كار را كرد و جوانهاى شما هم پيشاهنگان اين راه بودند .به اين
مجاهدتها افتخار كنيد.

شرو براى همه است.
تا راه خدا را ادامه مىدهيد ،جزو صالحينايد؛ اگر كج رفتيد ،همه چيز تمام مىشود .همهى ما همينطوريم؛ بنده هم
همينطورم .اگر كج قدم گذاشتيم ،نمىشود بگوييم ما كسى هستيم كه يك روز فالن كار را كرديم .كسانى كه در راه خدا
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جهاد كردند ،جهادشان محفوظ است؛ اين ذخيرهيى است كه خداى متعال در آن دنيا براى آنها نگه داشته است.

گاهى صاعقهيى مىفرستيم ،درختهاى ما را مىسوزاند .گاهى مثل آن درويشِ خوش خيال با عصا مىزنيم ،كوزهى روغنمان
مىشكند و روغنمان مىريزد .گاهى با يك گناه سقو مىكنيم .گاهى با يك انحراف ،خود را از ارزش مىاندازيم .بايد مراقب
باشيم.
خانوادههاى شهدا يادآور و مظهر افتخار ملتند؛ اما يك چيز ديگر هم در كنار اين وجود دارد :خانوادههاى شهدا ما را هميشه
به ياد دشمنىهايى كه با اين ملت شده ،نگه مىدارند .دشمن را نبايد فراموش كرد .از دشمنىِ دشمن نبايد غافل شد.
اميرالمؤمنين(ع) در نهجالبالغه فرمود« :و من نام لم ينم عنه»؛ اگر شما در جبههى 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 مىكند رخنه ايجاد كند؛ چشمها را بايد باز
نگه داريم؛ نقطهى رخنه را ببينيم و مراقب باشيم اين رخنه توسعه پيدا نكند .بايد جلوى رخنههاى فرهنگى و سياسى را
بگيريم.
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يك نفر از پيغمبر(ص) شنيد كه ايشان فرمودهاند هر كس بگويد «سبحان اللَّه و الحمدللَّه و الالهالّااللَّه واللَّه اكبر» ،خداى
متعال در بهشت براى او يك درخت مىروياند .گفت :يا رسولاللَّه! پس ما در بهشت خيلى درخت داريم؛ چون اين ذكر را
خيلى تكرار كردهايم .نقل مىكنند پيغمبر(ص) فرمود :بله ،به شر اينكه صاعقهيى نفرستاده باشى كه درختها را بسوزاند!
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زندگی امروزمان را درجهت حكومت امام زمان(عجّلاللّهتعالىفرجه) بسازیم
۸۲۳۱/۸۳/۳۳
بيانات در ديدار مسئوالن و اقشار مختلف مردم
ارتبا قلبى يكايك مردم مؤمن با مقام واليت عظمى و ولىّاللَّه اعظم ،يكى از بركاتى است كه از مشخص بودن مهدى
موعود(عجّلاللَّهتعالىفرجهالشّريف) در عقيدهى مردم ما ناشى مىشود .ما عالوه بر اعتقاد به اصل وجود مهدى و اينكه كسى
خواهد آمد و دنيا را از عدل و داد پُر خواهدكرد ،شخص مهدى را هم مىشناسيم و نام و كنيه و پدر و مادر و تاريخ والدت و
كيفيات غيبت و اصحاب نزديك و حتّى بعضى از كيفيات هنگام ظهور او را نيز مىدانيم .اگرچه آن شخصيت درخشان و
خورشيد تابان را در بيرون و محيط زندگى خود نمىبينيم و او را تطبيق نمىكنيم ،اما معرفت به حال او داريم.
رابطهى بين شيعيانى كه اين اعتقاد را دارند ،با مقام واليت و مهدى موعود ،يك رابطهى دايمى است و چهقدر خوب و بلكه
الزم است كه يكايك ما ،قلباً هم اين رابطه را با توجه و توسل و حرف زدن با آن حضرت حفظ كنيم .طبق همين زياراتى
كه وارد شده و بعضاً مأثور است و به احتمال زياد به خود معصوم(ع) مستند میباشد ،اين رابطهى قلبى و معنوى بين آحاد
مردم و امام زمان(عج) يك امر مستحسن ،بلكه الزم و داراى آثارى است؛ زيرا اميد و انتظار را به طور دايم در دل انسان
زنده نگه مىدارد.
انتظار ،يكى از پُربركتترين حاالت انسان است؛ آن هم در انتظار دنيايى روشن از نور عدل و داد« .يمأل اللَّه به االرض قسطا
و عدال» )1(.خداى متعال به دست او ،سرزمين بشرى و همهى روى زمين را از عدالت و دادگسترى پُرخواهدكرد .انتظار
چنين روزى را بايد داشت .نبايد اجازه داد كه تصرف شيطانها و ظلم و عدوان طواغيت عالم ،شعلهى اميد را در دل خاموش
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كند .بايد انتظار كشيد .انتظار ،چيز عجيبى است و داراى ابعاد گوناگونى مىباشد .يكى از ابعاد انتظار ،اعتماد و اميدوارى به
آينده و مأيوس نبودن است .همين روح انتظار است كه به انسان تعليم مىدهد تا در راه خير و صالح مبارزه كند .اگر انتظار
و اميد نباشد ،مبارزه معنى ندارد و اگر اطمينان به آينده هم نباشد ،انتظار معنى ندارد .انتظار واقعى ،با اطمينان و اعتماد مالزم
است .كسى كه شما میدانيد خواهد آمد ،انتظارش را مىكشيد و انتظار كسى كه به آمدنش اعتماد و اطمينان نداريد ،انتظارى
حقيقى نيست .اعتماد ،الزمهى انتظار است و اين هر دو ،مالزم با اميد است و امروز اين اميد ،امرى الزم براى همهى ملتها
و مردم دنيا میباشد.
دنيا در طول تاريخ طوالنى بشر ،ادوار سياه و تاريكى به خود ديده است؛ اما بدون شك ،يكى از تاريكترين ادوار زندگى بشر
و تلخترين روزگارهاى عمومى مردم عالم ،همين روزگار كنونى است كه در آن هيچ ترديدى نبايد كرد و اين بهخاطر تسلط
روزافزون قدرتهاى شيطانى و بزرگ عالم بر زندگى انسانهاست.
اگر شما به وضع دنيا نگاه كنيد ،قضيه روشن مىشود .در دنيا ،قدرتها عالم را بين خودشان تقسيم كرده بودند و روزبهروز
تسلط و تصرف قدرتهاى بزرگ نسبت به مناطق گوناگون عالم ،سختتر و سنگينتر شده است .مثالً امروز دخالت قدرت
شيطانى و طاغوتى امريكا در زندگى ملتها ،از هميشه بيشتر است .در همهى شؤون عمده و اساسىِ ملتها دخالت مىكنند و
اين دخالت ،منحصر به مسايل اقتصادى ملتها نيست؛ بلكه در فرهنگ و سياست و ادارهى امور و تعيين مديران امور كشورها
نيز دخالت مىكنند .اگر كسانى در جوامع گوناگون اوضاع را نفهمند و ندانند ،راحت زندگى مىكنند؛ اما صاحبان فكر و افراد
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دنيا ،اينگونه زندگى مىكنند .اگر در دلها اميد به روزگار روشن باشد ،مبارزه ممكن است و اگر اميد بميرد ،مبارزه و حركت
به سمت صالح هم خواهد مرد.
واقعيت ديگر آن است كه امروز ما در دنيا شاهد بيدارى ملتها هم هستيم .درست است كه با پيشرفت وسايل جديد و تلويزيون
و راديو و تبليغات و پول و امكانات صنعتى و غيره ،تسلط قدرتهاى استكبارى بر ملتها و بر شؤون آنها روزبهروز بيشتر شده
است؛ اما سنت الهى بر اين قرار گرفته كه ملتها هم بيدار بشوند و ما امروز مىبينيم كه ملتها هم روزبهروز بيدار مىشوند و
اين به خاطر اميدى است كه آنها به آينده پيدا كردهاند.
اميد ،در حال بيدار كردن ملتهاست .بدون شك ،مهمترين وسيلهى اميد براى ملتها در ده سال اخير ،پيروزى انقالب اسالمى
در ايران ،تشكيل حكومت مردم ،تأسيس حكومت «نه شرقى و نه غربى» و پيشرفت سياست مقاومت در مقابل قدرتهاى
استكبارى بود .اين وقايع ،به مردم دنيا  -خصوصاً مسلمانان  -اميد بخشيد و آنها را بيدار كرد .اين ،صنع الهى و قدرت خدا
بود.
چهقدر تبليغات جهانى اين جملهى امام عزيز و فقيدمان را كوبيدند كه فرموده بودند« :ما انقالبمان را به همهى عالم صادر
خواهيم كرد» .صدور انقالب به معناى اين نبود كه ما برمىخيزيم و با قوّت و قدرت به اين طرف و آن طرف مىرويم و
جنگ راه مىاندازيم و مردم را به شورش و انقالب وادار مىكنيم؛ مقصود امام به هيچوجه اين نبود .اين كار جزو سياستها و
اصول ما نيست؛ بلكه مردود است .آنها اين جمله را اينگونه معنا كردند و آن را كوبيدند.
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هوشمند و روشنفكر و كسانى كه مىفهمند قدرتهاى طاغوتى با زندگى و سرنوشت آنها چه مىكنند ،حقيقتاً دنيا براى آنها
تيره و تار است و زندانى بيش نيست« .ضاقت عليهماالرض بما رحبت» )2(.حقيقتاً انسانهاى هوشمند در بسيارى از مناطق
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معناى صدور انقالب اين است كه ملتهاى دنيا ببينند يك ملت ،با قدرت خود و با اتكاء به اراده و عزم خويش و با توكل به
خدا مىتواند ايستادگى كند و تسليم نشود .اگر ملتها اين پايدارى را ديدند ،باور خواهند كرد و تشويق خواهند شد كه خودشان

متوكل بر خدا را متوقف بكند؛ بلكه گاهى فشار ،آن حركت را وسيعتر هم خواهد كرد.
شما اگر امروز به مردم فلسطين در داخل سرزمينهاى اشغالى نگاه كنيد ،مىبينيد كه حقيقتاً مردم با فشار مبارزه كردند .اين
مبارزه در شرايط سختى در فلسطين انجام مىگيرد؛ اما مردم اين مبارزه را ادامه دادند .همين ملت افغانستان كه با سختيهاى
بسيار مواجه شدند و در سرتاسر دنيا هيچكس نبود كه حتّى يك روز به داد اينها برسد و به آنها كمك كند ،تنها و مظلومانه
جنگيدند و ايستادند و ادامه دادند .بقيهى ملتها هم همينگونهاند و اين از الگوى اسالم و جمهورى اسالمى در ايران ناشى
مىشود .انقالب ،اينطور صادر مىشود و درس و تعليم و سرمشق براى ملتها به وجود مىآورد.
آنچه كه امروز دستگاه استعمارى امريكا و اذناب او و ساير دشمنان اسالم و انقالب به دنبال آن هستند ،اين است كه چهرهى
مقاومت ملت ايران را در سطح جهان مخدوش كنند .مردم دنيا از مقاومت شما اميدوار شدند؛ چون ديدند شما ايستادگى
كرديد و در مقابل فشار زانو نزديد .اگر دشمن بخواهد اميد را از مردم دنيا بگيرد ،چهكار بايد كند؟ بايد به مردم دنيا وانمود
كند كه ملت ايران نتوانستند پايدارى كنند و مقاومتشان تمام شد .اگر  -العياذ باللَّه  -امريكا و تبليغات غرب و استكبار بتوانند
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را از زير بار ظلم نجات بدهند .امروز شما واضحترين حركات مسلمين را در جاهايى مىبينيد كه سالهاى متمادى مسلمانهاى
آنجا زير فشار بودند؛ مثل كشمير و ساير كشورهايى كه امروز مسلمانها سر بلندكردهاند .البته ،بر اينها فشار خواهند آورد و
فشار آوردند و ظلم كردند؛ اما فشار به معناى از بين بردن نتيجهى كار نيست .فشار قادر نيست كه يك حركت مستمر و
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اين حرف را در دنيا به كرسى بنشانند كه ملت ايران هم با اين همه ادعا و هياهو ،باالخره نتوانست طاقت بياورد و به زانو
درآمد ،در اين صورت به مقصود خود رسيدهاند و در نتيجه همان اميدى كه در دلهاى مسلمانها و ملتها و مستضعفان بهوجود
آمده بود ،به يأس مبدّل خواهد شد.
اگر به تبليغات استكبارى و امريكايى و غربى و صهيونيستى نگاه كنيد ،خواهيد ديد كه تمام كارهاى آنها ،روى همين يك
نقطه متمركز است .به عبارت ديگر ،هر چيزى كه نشاندهندهى اميد و مقاومت ملت ايران است ،آن را منعكس نمىكنند.
آنها وحدت و شور و حماسهى مردم و حضور گستردهى ملت ما را در راهپيماييهاى عظيم  22بهمن و ساير مناسبتها ،عمداً
منعكس نمىكنند و خبر فعاليتها و پيشرفتها و تالشهاى دولت جمهورى اسالمى را منتشر نمىسازند و از وفادارى بىنظير
ملت ما نسبت به دستگاههاى مسؤول حرفى نمىزنند و حتّى خبر پيروزى ايران در مقابل كسانى كه ادعاهاى حقوق بشرى
داشتند و پس از سفر نمايندهى سازمان ملل به ايران ،ادعاهاى دشمنان انقالب و منافقان را تأييد نكردند و آنها را در گزارش
خود رسوا ساختند ،در رسانههاى استكبارى درست منعكس نشد.
آنها كمال خباثت را در انعكاس حقايق روشن ملت ايران اعمال مىكنند؛ چون اگر مردم دنيا بفهمند كه در بيست و دوم
بهمنِ بعد از رحلت امام ،چنين حركت عظيمى انجام گرفت ،اميدشان بيشتر خواهد شد .آنها نشانهى مقاومت ملت ايران را
منعكس نمىكنند .در دوران جنگ هم پيروزيهاى ملت ما را منعكس نمىكردند .آن روزى كه رزمندگان سلحشور ما خرمشهر
را پس گرفته بودند ،خبر آنرا منعكس نكردند.
به طور كلى ،هر چيزى كه نشاندهندهى مقاومت و اميد و ايستادگى ملت ايران در مقابل قدرتهاست و به ملتهاى ديگر اميد
مىدهد ،آن را مكتوم نگه مىدارند و پخش نمىكنند؛ اما بعكس ،اگر چيزى موجب نااميدى مىشود ،آن را منتشر مىكنند!
فرض كنيد ناطقى در يك جا حرفى بزند و آمارى به راست يا دروغ بدهد كه حكايت از يك نارسايى و نابسامانى كند ،مىبينيد
تمام راديوهاى بيگانه آنرا پخش مىكنند! اگر كسى ادعا كند كه اختالف و تفرقه هست ،يا حرفى بزند كه بوى اختالف و
تفرقه در آن باشد ،اين حرف و ادعا را با صدها زبان منعكس مىكنند تا نشان دهند كه در ايران اختالف و تفرقه وجود دارد!
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با وجود ابتكار و پيشرفت در كارهاى شما و ورودتان در زمينههاى جديد علمى و عملى ،راديوهاى بيگانه درصدد اين نيستند
كه پيشرفتهاى جمهورى اسالمى در زمينههاى مختلف را به جهانيان منعكس نمايند؛ بلكه اگر نقا ضعفى پيدا كنند ،آن را
ده برابر جلوه مىدهند؛ چون وضعيت شما مردم براى قدرتها دردسر خواهد داشت و در روحيهى ملتهاى ديگر اثر مىگذارد و
قدرتهاى استكبارى نمىخواهند مقاومت و ادامهى حيات قدرتمندانهى شما ،به ديگران اميد بدهد.
البته ،خداى متعال با ماست .در تمام مراحل اين دوران يازده سال ،خداوند به ما كمك كرده و باز هم كمك او شامل حال
ملت ايران خواهد بود  -در اين ترديدى نيست  -شرطش اين است كه در كارهاى خودمان ،خدا را در نظر داشته باشيم؛
خصوصاً ما مسؤوالن و كسانى كه كارى در اختيار آنهاست ،سعى كنند كار را براى خدا و صالح ملت ،خوب انجام بدهند.
ما كه منتظر امام زمان هستيم ،بايد در جهتى كه حكومت امام زمان(عليهاالف التحيةوالثناءوعجّلاللَّهتعالىفرجه) تشكيل
خواهد شد ،زندگى امروز را در همان جهت بسازيم و بنا كنيم .البته ،ما كوچكتر از آن هستيم كه بتوانيم آن گونه بنايى را كه
اولياى الهى ساختند يا خواهند ساخت ،بنا كنيم؛ اما بايد در آن جهت تالش و كار كنيم.
مظهر عدل پروردگار ،امام زمان(عج) است و مىدانيم كه بزرگترين خصوصيت امام زمان(عليهالصّالةوالسّالم)  -كه در دعاها
و زيارات و روايات آمده است  -عدالت مىباشد« :يمأل اللَّه به االرض قسطا و عدال» .ما بايد امروز جامعه را جامعهى عدالت
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مستضعفان باشد .عدالت ،به معناى اين است كه كسانى كه در زير سايهى سنگين نظام طاغوتى ،از حقوق خود محروم
ماندند ،به حقوقشان برسند .عدالت ،يعنى اينكه عدهى خاصى براى خودشان حق ويژهيى قايل نباشند .عدالت ،يعنى اينكه
حقوق انسانى و اجتماعى و عمومى و حدود الهى ،يكسان بر مردم اجرا شود .اگر جلوى كسانى كه با تكيه بر فريب و زور و
يا بر اساس كارهاى ناصحيح و مبتنى بر عقلهاى مادّى و منحرف از معنويت ،توانستند به چيزهايى كه حق آنها نبوده است،
دست پيدا كنند ،گرفته شود تا فرصتى براى ادامهى كار خود پيدا نكنند ،عدالت تحقق پيدا كرده است.
البته ،كمك به مظلومان و محرومان ،شامل كمكهاى فردى هم مىشود ،اما قضيه باالتر از اينهاست؛ زيرا تحقق زندگى
عادالنه به اين است كه كمك نظام و تشكيالت و حركت آن ،در جهت كمك به مستضعفان باشد .ما اگر در اين جهت،
زندگى خود را پيش برديم و حركت كرديم ،مطمئناً خداى متعال كمك خواهد كرد و قدرتهاى مادّى نخواهند توانست با اين
ترفندها و فريبها ،ملت ما را از راه پُرافتخار خود منصرف كنند و مقاومتش را بگيرند .انشاءاللَّه روزبهروز مقاومت مردم بيشتر
خواهد شد.
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بكنيم .در بناى يك جامعه ،عدالت از همه چيز مهمتر است .عدالت ،به معناى عدم تبعيض در حقوق و حدود و احكام است.
عدالت ،يعنى كمك به مردم محروم و ضعيف .عدالت ،يعنى اين كه برنامهها و حركت كلى كشور ،در جهت تأمين زندگى
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بيانات در ديدار با تشكلهاى مختلف دانشجويى دانشگاههاى تهران
گاهى با خود فكر مىكنم جوان كه در بهترين اوقات عمر خود بهسر مىبرد ،اگر بخواهد سرمايهاى را به دست آورد كه
موفّقيتهاى دنيايى و آخرتى او را تضمين كند ،دنبال چه چيزى بايد باشد؟ سؤال مهمّى است .اوالً مورد نظر ،موفّقيتهاى
دنيايى و اخروى است  -جسم و جان ،فكر و دل  -ثانياً اين سؤال ،مخصوص به يك دسته از جوانان هم نيست.
پاسخى هم كه به ذهن من مىرسد ،باز مخصوص يك دسته از جوانان نيست؛ يعنى اين طور نيست كه فرض كنيم اين
پاسخ ،مخصوص جوانان كامالً متدين و متعبّد است؛ نه .حتّى اگر جوانى را فرض كنيم كه از لحاظ تعبّد و تدين ،در رتبهى
خيلى بااليى هم نباشد ،باز اين پاسخ دربارهى او صدق مىكند .حتّى اگر فرض كنيم جوانى را كه در برخى عقايد خود مشكلى
هم داشته باشد ،باز اين پاسخ دربارهى او صدق مىكند.
جوابى كه من به آن رسيدهام ،اين يك كلمه است« :تقوا»! اگر جوان ،در دورهى جوانى سعى كند تقوا داشته باشد  -با همان
تعريفى كه در فرهنگ دينى و قرآنى از تقوا شده است  -بزرگترين سرمايه را هم براى درس ،هم براى فعّاليتهاى سازندگى،
هم براى عزّت دنيوى ،هم براى بهدست آوردن دستاوردهاى مادّى و هم براى معنويت  -اگر اهل معنويت است  -به دست
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آورده است .حتّى براى آن آفاق بسيار دور و درخشان معنويت هم كه معموالً آدمهاى متوسط ،قدرى از آن آفاق ،دور هستند
 آفاق عرفانى و معنوى و همان چيزهايى كه در كلمات عرفا و بزرگان و اهل عشق معنوى هم به آنها اشاره شده است -تقوا سرمايه است.
تقوا يعنى چه؟ معناى تقوا اين نيست كه انسان خيلى عبادت كند .ممكن است خيلى عبادت كردن ،بر تقوا مترتّب شود ،اما
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تقوا آن نيست .معناى تقوا اين است كه انسان در هر كار ،از تصميم و عمل خود مراقبت كند؛ با مطالعه و با توجّه بينديشد
كه چه مىخواهد عمل كند و پا را مىخواهد كجا بگذارد .يك وقت انسان ،مستانه و بيهشانه بدون توجّه به اينكه چه كار
مىكند ،حركت و اقدام نمايد ،يا تصميم مىگيرد ،يا مىگويد ،يا انجام مىدهد ،يا ترك مىكند؛ يك وقت همهى اين كارها
را با توجّه به اينكه چه كار مىكند ،انجام مىدهد .اين دومى تقواست.
در كلمات فرزانگان گذشتهى ما اين مثال تكرار شده است كه از كسى پرسيدند «تقوا چيست؟»  -بعضيها گفتهاند روايت
است ،بعضى مىگويند فالن بزرگ گفته است؛ بههرحال سخنِ فرزانگان است  -در پاسخ گفته است« :آيا هرگز در مسيرى
كه خار زيادى در سطح آن باشد قدم برداشتهاى؟!»
يك وقت شما در جادهى اسفالته راه مىرويد؛ اين يك طور راه رفتن است .يك وقت در راهى قدم برمىداريد كه زير پايتان
 اين طرف ،آن طرف  -در همه جا بوتههاى خار است .وقتى در ميان خارستانى عبور مىكنيد ،طورى قدم برمىداريد كهخار به لباس شما نگيرد و ساق پايتان را آزرده نكند .اين تقواست؛ يعنى با دقّت ،قدم برداشتن .لذاست كه اگر آدم ،با تقوا
باشد ،به ايمان خواهد رسيد؛ اگر بىتقوا باشد ،به ايمان نمىرسد .حتى يك مرحله از تقوا ،قبل از ايمان است .آدم بىتقوا آن
آدمى است كه اگر به او بگويند بيا دربارهى مسألهى وجود ،مسألهى آفرينش و هدف هستى فكر كن ،مىگويد :ولش كن
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مؤمن شد ،يك وقت است كه به ايمانِ خود ،دل خوش مىكند و حركت و رفتار خود را مراقبت نمىكند؛ اين بىتقوايى است.
يك وقت مراقبت مىكند ،اين تقواست.
در قرآن ،در باب تقوا خيلى صحبت شده است .مثالى كه مناسب حالِ شما جوانان است ،مثال حضرت يوسف عليهالسّالم
است .يوسف ،مظهر تقواى جوانى است .داستان يوسف ،تقريباً سراسر يك سوره را در قرآن فرا گرفته و «احسنُ القَصَص»(،)2
يعنى بهترين قصّه  -با «قِصص» اشتباه نشود .قِصص ،جمع قصه است؛ يعنى بهترين قصّهها« .قَصَص» ،اسم مصدر است؛
يعنى قصّه  -بهترين داستانسرايى ،بهترين داستان گويى است و از آن به بهترين داستان ،تعبير شده است .علّت اين است
كه شما در داستان حضرت يوسف ،نماد كامل يك تقوا را مشاهده مىكنيد .تقواى انسانى كه عمرى گذرانده و به تجربههايى
از زندگى رسيده است ،طبيعيتر به نظر مىرسد تا تقواى جوانى كه مست جوانى است .خودِ جوانى «مستى» دارد و همهى
جوانان از نوعى سرمستى برخوردارند .البته همين سرمستى هم يك نعمت است كه از اين نعمت ،ممكن است خوب استفاده
كرد .در يك چنين حالت سرمستى ،بهكار گرفتن هُشيارى و خودآگاهى كه اسمش تقواست ،اهميت دارد .لذا داستان يوسف
از همهى قصّههاى قرآن ،برجستهتر و «احسنُ القَصص» است.
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بابا! اين بىتقوايى است .آدم با تقوا آن كسى است كه وقتى دربارهى مسألهى هدف هستى و مسألهى خدا و قيامت ،بحث و
سؤال مطرح مىشود ،به فكر فرو مىرود و مىانديشد تا راه درست را پيدا كند .در اين باب انديشيدن ،تقواست .وقتى انسان

ماجراى يوسف ،فقط ماجراى چشم پوشيدن از يك شهوت جنسى نيست .مسأله ،از اين فراتر است .پسر جوانِ زيباى
برازندهاى در يك خانوادهى صد در صد اشرافى ،مورد توجّه ويژهى بانوى آن خانه و مورد اعتماد مرد آن خانه .اين را در
ذهنتان فرض كنيد .در خانهى عزيز مصر ،نوكران ،خدمتكاران و مباشرين  -همه نوع انسانى  -هستند .وقتى جوانى كه خود
از شخصيتى هم برخوردار است  -عاقل است ،آگاه است ،نجيب و پاكيزه است و در نهايت زيبايى است  -به يك صورت
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سوگلىِ مرد خانه و به يك صورت هم موردِ نظر زن خانه است ،همهى اجزاى اين خانه از او فرمان مىبرند و برايش احترام
قائلند! ناگهان اين جوان ،در معرض يك امتحان قرار مىگيرد؛ در آن امتحانى كه همه شنيدهايد و مىدانيد  -وسوسهى

كه در مقام قايسه  -هر كجا مقايسه كرده باشد  -در مقابل نور و ظلمت و پاكى و پليدى قرار مىگيرد.
داستانِ معروف «استاندال»  -نويسندهى معروف فرانسوى كه كتابش هم «سرخ و سياه» است  -از داستانهايى است كه
صد سال است به همهى زبانها ترجمه شده؛ سالها پيش هم به فارسى ترجمه شده است .جوانى با خصوصيات حضرت يوسف
وارد خانهاى مىشود؛ البته خانه هم نسبتاً اشرافى است ،نه مثل خانهى عزيز مصر .اين جوان هم مثل يوسف نيست .عيناً
همين حادثه اتفاق مىافتد؛ يعنى بانوى خانه ،عاشق اين پسر جوان مىشود .ماجراهاى بين اين زن و اين جوان ،مظهر پليدى
است؛ پليدى جنسى ،خيانت ،دنائت ،بدقولى ،پيمان شكنى ،شهوترانى و غرق شدن در هوسها! استاندال يكى از شاهكارهاى
قصّهنويسى فرهنگ غرب است! آقاى استاندال  -نويسندهى اين كتاب  -به خاطر همين كتاب ،جزو رماننويسهاى درجهى
اوّل فرانسه نام برده مىشود! اين كتاب هم از رمانهاى درجهى يك و يكى از ده رمان معروف دنياست!
ببينيد؛ اينهاست! آن هم درس است .رمان را فقط براى اين نمىنويسند كه كسى سرگرم شود .اينها پيام دارد و نشان
دهندهى فرهنگ است؛ يعنى در واقع زندگى را به نحوى به خوانندهى خودش تعليم مىدهد.
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بانوى آن خانه  -و اين جوان ،سربلند بيرون مىآيد .غلبه بر شهوت جنسى ،بخش كوچكترِ مسأله است .ببينيد؛ فرهنگ قرآنى
اين است .اين هنوز مرحلهى پايينتر آن است .اينكه من راجع به آلودگيهاى فرهنگ غرب ،تكرار مىكنم ،بهخاطر اين است
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قرآن ،يوسف را در چنين آزمايشى آن چنان تصوير مىكند كه انسان مىماند در مقابل اين عظمت چه بكند! در يك شرايط
حسّاس ،آن بانو ،جوان را گير مىاندازد و جوان از دست او مىگريزد و بعد بالفاصله متّهم مىشود« .و الفيا سيدها لدا الباب
قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوء اال ان يسجن او عذاب اليم»()3؛ تا عزيز مصر را در مقابل درِ اتاق مشاهده مىكنند ،آن
زن فوراً انگشت اتّهام را به طرف جوان دراز مىكند و مىگويد :اين بود .بعد يوسف به خاطر معصوميت خودش نجات پيدا
مىكند؛ قرينه و نشانهاى پيدا مىشود كه عزيز اشتباه كرده است .اينجا اين قضيه تمام مىشود.
خوب؛ اين امتحان بزرگى است؛ امتحانى است كه در هزاران انسان ،يك نفر از آن سربلند بيرون نمىآيد  -حتّى در مراحل
پايينترش  -اينجا يوسف ،مظهر پاكى و پيراستگى و پرهيزكارى شد؛ ليكن از اين باالترش بعد است .بعد كه در مصر ،پچپچ
مىافتد كه زن عزيز ،عاشق پيشخدمت خود شده است ،زن براى اينكه تهمت را از خود برطرف نمايد ،زنان مصر را دعوت
مىكند  -اينها قصّهسرايى نيست ،قرآن است؛ متن واقعيت .قرآنى كه دربارهى قضاياى گوناگون ،از نقا غيرالزم عبور
مىكند ،اينجا داستان را با جزئياتش نقل كرده است  -و در مقابل هر كدام ،كاردى مىگذارد كه ميوه را با آن پوست بكَنند.
براى هركدام هم تكيه گاهى قرار مىدهد كه بِلَمند  -متكّأً  -بعد مىگويد« :اخرج عليهن»( !)4جوان را در مقابل چشم آن
ت عشق به آن جوان را؟ نه؛ تهمت
زنان وارد مجلس مىكند و مىخواهد تهمت را از خودش برطرف كند .چه تهمتى را؟ تهم ِ
هرزگى را .مىخواهد بگويد من زن هرزهاى نيستم؛ يوسف ،اين است؛ هر كه مىتواند از چنين جمالى صرف نظر كند ،بسماللَّه!
بعد كه يوسف وارد مجلس مىشود ،آن چنان فضاى مجلس ،مقهور جمال يوسفى مىشود كه همهى آنها دستهايشان را
مىبُرند! «و قطّعنّ ايديهنّ»(« .)5قطّعن» با «قطَعن» فرق دارد؛ «قَطعن» يعنى «قطع كردند» « -بريدند» « -قطّعن» يعنى
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بهشدّت زخمى كردند ،بهشدّت بريدند .از دستپاچگى نمىفهميدند چه كار مىكنند .همينطور كه دستهاى خودشان را بريدند،
همه خونين شدند! بعد زن عزيز مصر مىگويد :اين است آن جوان؛ و قسم مىخورد كه اگر تسليم خواستهى من نشود:
«ليسجنّن»؛ او را به زندان خواهم انداخت .يوسف هم خودش مىداند كه قضيه اين است؛ به او گفتهاند .مىگويد« :رب
السّجن احبّ الى مما يدعوننى اليه»()6؛ پروردگارا! زندان در نزد من ،محبوبتر از اين گناه ،اين هوسرانى و اين چيزى است
كه اينها مرا به آن دعوت مىكنند!
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اينجا ديگر مسأله ،فقط مسألهى گذشتِ از يك هوس جنسى نيست؛ گذشتِ از همه چيز است :از آقايى ،از راحتى ،از زندگى
در يك خانوادهى عالقهمند و فريفتهى يك جوان ،كه در اين زندگى چقدر به او خوش مىگذرد! همه احترام ،همه تكريم،
همه تعظيم ،آيندهى درخشان ،پول فراوان ،امكانات فراوان ،هرچه بخواهد اينجا برايش آماده است .از همه چيز ،چشم
مىپوشد! اين ،آن تقواست .به زندان مىافتد .زندان هم زندان يك ماه و شش ماه و يك سال نيست؛ اصالً زمان ندارد!
زندانهاى آن زمان ،اين طور بود كه وقتى كسى به زندان مىرفت ،ديگر مىرفت! بعضى روايات دارد كه هفت سال و بعضى
دارد كه چهارده سال در زندان ماند .بعد از زندان آزاد مىشود و خداى متعال به او پاداش مىدهد.
عزيزان من؛ دختران و پسران من! شما اين را هم بدانيد كه خداى متعال از هيچ رنج شما صرفنظر نمىكند .هر رنجى كه
شما بكشيد ،اگر پاى خدا حساب كنيد ،خداى متعال پاداش مضاعفتان خواهد داد .بله؛ بعضى وقتها انسان رنجهايى مىكشد
و پاى خدا حساب نمىكند؛ خدا هم هيچچيز به آدم نمىدهد .شايد در بعضى از زيارتها و دعاها و در بعضى از كلمات ديده،
يا شنيدهايد كه «صبراً و احتساباً»؛ خطاب به امام( - )7مثالً به امام حسين عليهالسّالم  -صبر كردى و احتساب كردى.
احتساب ،يعنى به حساب خدا نوشتى ،پاى خدا حساب كردى .يك لحظه رنج تو ،يك لحظه فشارى كه از لحاظ روحى و
معنوى بر تو وارد مىآيد ،يك آزار جسمى ،يك گرسنگى ،يك تشنگى ،يك پا به سنگ خوردن و خون آمدن ،يك تهمت،
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كه خداى متعال از آن ناراضى نيست ،اين پيش خدا اجر دارد و از بين نمىرود .خداى متعال هم «سريع الحساب» است .من
در روز چهلم امام ،با هلىكوپتر از مرقد به طرف منزل برمىگشتم كه خيل عظيم جمعيت را ديدم .ما ايام درگذشت امام هم
آنجا رفتيم و حال چهل روز گذشته بود .اين گنبد و گلدستهاى كه از زمين روييده بود ،اين بنايى كه تقريباً دلهاى همهى
مسلمانان دنيا به ياد آن مىتپيد ،اين سيل جمعيت ،خيل عظيم مردم كه پياده در آن هواى گرم  -تيرماه  -مىرفتند ،يا
مىآمدند ،بچهها ،پيرمردان و پيرزنان .من گفتم :پروردگارا! چه زود جواب دادى.
اخالص اين مرد  -امام  -همهى كارهاى زيبايى كه در عمرش كرد ،آن مجاهدت ،آن تالش ،آن فريادها ،آن ايستادگيها،
آن تصميمگيريهاى دشوار و آن رنجهايى كه در دوران عمر بازنشستگى  -يعنى بين هشتاد سالگى و نود سالگى  -ديد.
همهى اين ماجراهاى بعد از انقالب ،تقريباً از حدود هفتاد و نه سالگى ،تا هشتاد و نه سالگى از امام سر زد .يك جسم بود
كه يك روح داشت و آن روح ،عبارت از اخالص بود .اگر آن روح نبود ،همهى اين كارها ارزش نداشت؛ اثر هم نمىكرد.
اخالص! اخالص اين مرد ،چه زود نتيجه داد! چهل روز از وفات او گذشته ،ببين چه دستگاهى! و اين دستگاه ،تا ابد خواهد
ماند .عزيزان من! اين دستگاه ،از بين رفتنى نيست .خداى متعال ،زود جواب داد؛ چون هفت سال و چهارده سال ،وقتى كه
در حال گذشتن است ،خيلى زياد به نظر مىآيد؛ ولى وقتى كه گذشت ،شما مىبينيد يك «لحظه» بود و تمام شد! در مقابل
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يك دشنام ،يك بىعدالتى ،يك ناحقگويى ،نيم نمره كمتر در آن جايى كه از روى غرضورزى به تو داده نمىشود و يك
اهانت از هر كسى؛ وقتى بدانيد اين كار را كه مىكنيد ،از روى هوس و گناه نيست ،يا براى خاطر خداست ،يا زمينهاى است

عمر دنيا ،چهارده سال چيست؟ در مقابل عمر خود ما هم چهارده سال چيست؟ گاهى انسان ،شبها يا روزهايى را مىگذراند
و بهنظرش خيلى طوالنى و دراز مىآيد؛ لحظهها اين گونه است ديگر .البته خداى متعال ،لحظهلحظه را حساب مىكند؛ اما
وقتى خود انسان ،پشت سرش را نگاه مىكند ،مىبيند زود گذشت...
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«ان اللَّه سريع الحساب»()8؛ خدا سريعاً محاسبه كرد و پاداش داد؛ بعد به مقام عزيزى مصر رسيد .زمينه ،طورى فراهم شد
كه برادران بىوفا به او احتياج پيدا كردند ،سراغش آمدند و در امتحان دشوارى ،او را شناختند .بعد او اين جمله را كه اوّل

دعاى امام سجاد هم مىخوانيم« :يا ضامن جزاء المحسنين و يا مستصلح عمل المفسدين»(.)11
عزيزان من! پس من توصيه مىكنم در همهى كارها تقوا پيشه كنيد؛ فكر كنيد ،نظر كنيد و ببينيد چه مىكنيد ،چه مىخواهيد،
دنبال چه هستيد ،چرا درس مىخوانيد ،چرا اين حرف را بر زبان جارى مىكنيد ،چرا سكوت و چرا اقدام مىكنيد .مستانه نبايد
حركت كرد.
اميرالمؤمنين عليهالسّالم ،تقوا را به اسب راهوارى تشبيه مىكند كه سوار ،زمام آن را در دست دارد و از آن استفاده مىكند؛
هر جا مىخواهد ،مىتازد و هر جا مىخواهد ،آن را نگه مىدارد .در مقابل تقوا ،غفلت و گمراهى است .در تعبير اميرالمؤمنين،
خطا در مقابل تقوا گذاشته شده است « -خطايا»  -خطا رفتن انديشه ،خطا رفتن زبان ،دست ،پا ،دل و خطا رفتن تصميم و
عمل ،مثل اسبى است كه راهوار نيست؛ اسب سركش و افسار گسيختهاى است كه يك نفر را هم رويش انداختهاند كه اختيار
آن را ندارد و آن اسب ،خودش او را مىبرد .معلوم است كه چنين كسى جان سالم به در نخواهد برد.
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صحبت خواندم ،گفت« :انّه من يتق و يصبر فان اللَّه اليضيع اجر المحسنين»( )9هركس كه تقوا پيشه و صبر كند  -صبر،
يعنى پاى فشردن بر موضع درست ،استقامت « -فان اللَّه اليضيع اجر المحسنين»؛ خدا اجر نيكوكاران را ضايع نمىكند .در
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روزه ،مقدّمهى تقواست .اين بيست و شش روز را روزه گرفتهايد ،چند روز هم بيشتر نمانده است .دقّت كنيد؛ در كارها خوب
فكر و خوب عمل كنيد .هرگز در انديشيدن به راههاى درست ،تنبلى نكنيد« .وِلِش» ،جزو بدترين كارهاست؛ جزو خطرناكترين
كارها اين «وِلِش» است .همه چيز را با دقّت دنبال كنيد .نسل جوان بايد اين باشد.
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عمل به تكلیف نشانه دانشجوی با تقوا

۸۲۱۱/۴۱/۸۱
بيانات در ديدار با جمعى از دانشجويان
هر كس در كشور ما نسبت به جامعهى جوانِ دانشجو حسّاسيتِ همراه با احساس تكليف نداشته باشد ،بدون شك دچار غفلت
است .همه بايد امروز قدر نسل جوان را  -بخصوص جوانى كه در راه كسب علم و معرفت قدم برمىدارد  -بدانند؛ نسبت به
سرنوشت او داراى حسّاسيت باشند و در برابر اين سرنوشت مهم و تعيين كننده ،خودشان را مسؤول بدانند .همهى مسؤوالن
كشور بايد اين احساس را داشته باشند.
در اين جلسهى بسيار باصفا و صميمى ،اگر من بخواهم از موضع يك نگاه پدرانه به مسائل شما نگاه كنم و همه چيز را در
يك جمله خالصه كنم و آن را به صورت يك توصيه به شما عرض كنم ،جز توصيهى به تقوا و پرهيزگارى چيزى نخواهد
بود .ممكن است به ذهنتان بيايد كه اين يك حرفِ تكرارى است و سخنِ تازهاى نيست .اوّالً بسيارى از سخنان تكرارى و
هزار بار مكرّر شده وجود دارد كه پُرمغزتر و دلبستنىتر و جذّابتر از سخنان هرگز تا كنون گفته نشده است .اينطور نيست
كه هر سخنِ به تكرار گفتهشدهاى ،ناگفتنى و هر سخنِ تاكنون نگفتهاى ،گفتنى و الزمالذكر باشد .در قرآن دهها بار امر به
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عمل به تكلیف نشانه دانشجوی با تقوا

تقوا شده؛ مىتوانست يك بار فقط بگويد «اتقوا اللَّه»؛ اما يك بار نگفته است.
در كتاب نهجالبالغهى شريف اين اميرالمؤمنينى كه امروز چهرهى او ترسيم كنندهى آرمانهاى هر انسان حقيقتطلب و
پاكدل و وااليى است  -كه دربارهى شخصيت اميرالمؤمنين عليهالصّالةوالسّالم ديگر جاى حرف نيست  -از همه چيز بيشتر،
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مخاطبان خودش را به تقوا امر كرده است .مىتوانست يك بار در يك خطبه راجع به تقوا مفصّل صحبت كند ،بعد ديگر تمام
شود .ماهم موظّفيم در هر نماز جمعهاى مردم را به تقوا امر كنيم؛ «بيهوده سخن به اين درازى نبود» .خودِ اين درخور تأمل

تقوا خصوصيتى است كه براى همهى انسانها و همهى قشرها و فعاليتهاى گوناگونِ آنها يك چيز الزم است .اگر بتوانند آن
را براى خودشان كسب و ذخيره كنند ،اوّلين كسى كه از آن سود خواهد برد ،خود آنها هستند؛ لذا امر به تقوا ،در هر برههاى
از زمان ،از لحاظ مصداق ،يك معنا پيدا مىكند .كبراىِ كلّى تقوا هميشه يكى است و يك مفهوم دارد؛ اما از لحاظ جزئيات
 يعنى مواردى كه انسان بايد در آنها رعايت تقوا را بكند  -مىبينيد كه به حسب موارد ،دهها معنا پيدا مىكند .لذاست كهتوصيهى به تقوا همچنان الزم و ضرورى است.
تقوا يعنى چه؟ تقوا ،يعنى مراقب بودن و دچار غفلت نشدن .اينكه مىگويند پرهيزگارى؛ اين پرهيز ،غير از آن معناى
پرهيزى است كه نخوردن و نرفتن و اقدام نكردن است .تقوا ،يعنى انسان حالت پرهيز و برحذر بودن داشته باشد؛ پرهيز كند
از اينكه بلغزد؛ پرهيز كند از اينكه با سر در جايى سرنگون شود .وقتى شما در يك مسير كوهستانى كوهنوردى مىكنيد ،يا
فرضاً از سينهى كوه باال مىرويد ،هر قدمى كه شما برمىداريد ،تعيينكننده است .اگر نسبت به هر قدمى بىتوجّهى كنيد،
سرنوشت شما به مخاطره مىافتد؛ لذا هر قدمى را كه برمىداريد ،ناچاريد با دقّت برداريد؛ يعنى جاى پا را امتحان كنيد ،بعد
بگذاريد .اين معناى تقواست و در همهى امور زندگى سارى و جارى است.
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است كه چرا نسبت به تقوا اينقدر بايد اهتمام باشد .من امشب شما را به تقوا توصيه مىكنم و عرض مىكنم :عزيزان من!
فرزندان من! تقوا داشته باشيد؛ براى خودتان تقوا كسب كنيد.

عمل به تكلیف نشانه دانشجوی با تقوا
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«اتّقوا اللَّه»( )1هم كه مىگويند ،ترجمه مىكنند :از خدا بترسيد .البته مفهوم خداترسى در قرآن هست ،اما «اتّقوا اللَّه» به
اين معنا نيست .مفهوم خداترسى ،مثل ترس از يك قاضىِ عادلِ بصير است .وقتى قاضى به جزئيات عملى كه ما انجام
دادهايم ،بصير است و در قضاوتش هم شديداً مراقب عدالت است  -يعنى هيچ تخطّىاى نخواهد كرد  -آدمى كه در زندگى
خودش قصورى دارد ،از چنين موجودى طبعاً واهمه دارد .ترس به اين معنا در قرآن هست« :فال تخشوا النّاس و اخشون»)2(،
«و خافون ان كنتم مؤمنين»؛( )3اما «اتّقوا اللَّه» يعنى مراقب خدا باشيد؛ مواظب باشيد كه خداى متعال متوجّه شماست .تقوا،
يعنى همين مراقب بودن ،كه «انّ من صرّحت له العبر عمّا بين يديه من المثالت» )4(.كسى كه لغزشگاهها و سرنگونشدنها
را ديده ،كسى كه بدبختيها و هالكشدنهاى اقوام و مردم مختلف را در تاريخ ديده ،كسى كه آيينهى تاريخ در مقابل اوست،
«حجزته التّقوى عن تقحّم الشّبهات»؛( )5تقوا نمىگذارد در جايى قدم بگذارد كه از آن نقطه مطمئن و خاطرجمع نيست.
تقوا ،يعنى مراقبت از اينكه مبادا در نقطهاى قدم بگذاريم كه بلغزيم و در لجّهاى كه ديگر قابل نجات نيست ،فرو افتيم.
تقوا در همهى امور زندگى هست؛ مخصوص مؤمن هم نيست؛ غير مؤمن هم اگر تقوا داشته باشد ،تقوايش ،او را به ايمان
هدايت خواهد كرد .بيشترِ دورماندنهاى از هدايت و انگشت اشارهى الهى ،ناشى از بىتقوايى است؛ يعنى بىاهتمامى نسبت
به سرنوشت؛ جدّى نگرفتن عاقبتى كه در انتظار هر انسانى هست؛ جدّى نگرفتن مسألهى عبور از مرز مرگ و زندگى .اينها
موجب مىشود كه انسان حالت مراقبت نداشته باشد؛ لذا به دنبال اينكه راه هدايت چيست ،نمىگردد؛ دنبال اينكه سرنوشت
او پس از مرگ چه خواهد شد ،نمىرود؛ دنبال اينكه خدا  -كه خالق ما و آفرينندهى اين جهان است  -از ما چه مىخواهد،
به جستجو برنمىخيزد .اين همان حالت بىتقوايى است .اما اگر همين انسان اين دغدغهها را داشته باشد  -كه اين دغدغهها
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از نشانههاى تقواست  -حركت مىكند ،تالش مىكند و دنبال راه حقيقت مىگردد .كسى كه اين تالش را بكند ،خدا هم او
را هدايت مىكند؛ «والّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا و انّ اللَّه لمع المحسنين» )6(.خدا در قرآن مىفرمايد« :انّما تنذر من
اتّبع الذّكر»؛( )7اى پيغمبر! تو كسانى را مىتوانى هدايت كنى كه به دنبال ذكرند .ذكر ،يعنى به ياد بودن و دچار غفلت نشدن.
تقوا اين است.
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يك دانشجو هم مىتواند در درس خود باتقوا باشد؛ در معاشرت خود باتقوا باشد؛ در تالش سياسى خود باتقوا باشد؛ در
موضعگيرى خود باتقوا باشد؛ در انتخاب آيندهى خود باتقوا باشد .مىتوان با تقوا حركت كرد؛ شاخصش هم اين است كه
آنجايى كه وظيفه را شناختيد و آن را حس كرديد و احساس كرديد كه اين وظيفه شما را فرا مىخواند ،هيچ عامل ديگرى
نتواند شما را از حركت به سوى آنچه كه وظيفه است ،باز بدارد .خصوصيت عمدهى دانشجويان هم از اوّل همين بوده است.
بنده از دورهى جوانى با دانشجويان سروكار داشتهام .در دورهاى كه براى اقامت از قم به مشهد رفتم ،براى طالّب درس
تفسير را شروع كردم .بعد ديدم كه يك مشت جوان هم البالى طلبهها پيدا مىشوند و مىآيند شركت مىكنند .فهميدم كه
اينها دانشجو هستند .احساس كردم كه در بين جوانهاى دانشجو عالقهاى نسبت به تفسير قرآن وجود دارد و اينها مايلند كه
در مقابل تفكّرات ماركسيستى  -كه آن روز هم بهشدّت ترويج مىشد  -يك منطق مستحكم و قوى را در اختيار داشته
باشند ،كه آن منطقِ قرآن است.
اين نكته را هم به شما بگويم؛ شايد براى شما بسيار تعجّبآور باشد .در همان دوران اختناق ،با اينكه نظام ،يك رژيم
امريكايى بود؛ رژيمى بهشدّت ضد كمونيسم و باندهاى كمونيستى بود و با گروههاى كمونيستى ،بسيار هم دست و پنجه نرم
كرده بود و تار و مارشان كرده بود؛ اما درعينحال در آن برههاى كه من عرض مىكنم  -يعنى اواخر دههى  41و اوايل
دههى  - 51ترويج مفاهيم ماركسيستى و كتابهاى ماركسيستى در محيط عمومى جوانان و دانشگاه و دانشجو ،به مراتب
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جزوهها و كتابها چاپ شوند و از زير دستشان در بروند ،مگر كتابفروشها جرأت مىكردند اينها را در پيشخوان مغازهى خود
بگذارند؟! در همان حال ،پيشخوانهاى كتابفروشيها از اين جزوههاى ماركسيستى پُر بود! اين وضعيت در تهران بدتر از همه
جا بود؛ اما در مشهد هم ديده مىشد .نزديك مسجدى كه بنده در آنجا نماز مىخواندم و سخنرانى مىكردم ،يك جلوخان
وجود داشت .يك روز از آنجا عبور مىكردم ،ديدم شايد حدود هفت ،هشت جلد كتاب ماركسيستىِ صد صفحهاى ،صدوپنجاه
صفحهاى و دويست صفحهاى در معرض فروش گذاشته شده است .آن كتابها را از روى جلوخان جمع كردم و خريدم تا به
دوستان نشان دهم كه وضعيت اينطورى است.
جوانهاى مسلمان و مبارز در محيط دانشگاه ،دنبال اين بودند كه سنگر مستحكمى بيابند تا بتوانند با اين تفكّرات مقابله
كنند .من يك مسجدِ جداگانه را براى تفسير قرآن مخصوص دانشجويان تعيين كردم و گفتم روزهاى جمعه فقط براى
دانشجويان قرآن تفسير مىكنم .همهى كسانى كه مجامع جوان را ديده بودند ،اين استقبال باعث تعجّبشان شده بود.
مسجدى را كه تعيين كرده بوديم ،از جوانان پُر شد و چون ظرفيت آن جوابگو نبود ،جاى ديگر رفتيم .البته به يك سال هم
نكشيد كه از طرف ساواك آمدند و جلسه را تعطيل كردند؛ بهانهاى هم آوردند كه اينجا شما فالن تبليغ را مىكنيد! من
آيات سورهى بقره را تفسير مىكردم  -آيات اول سورهى بقره دربارهى بنىاسرائيل است  -اينها گفتند مراد شما از بنىاسرائيل،
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جرم كمترى از ترويج تفكّرات اسالمىِ انقالبى داشت! من مىديدم گاهى كه مىخواستيم مثالً جزوه يا كتابى منتشر كنيم،
در مراكز سانسور و مراقبت ،با چه موانعى مواجه مىشد و واقعاً به چاپ نمىرسيد .اگر هم يك وقت به شكلى ممكن بود اين

همين دولت اسرائيل است و اين هم جرم است! لذا جلوِ سخنرانى و تفسير مرا گرفتند.
اين آمادگى جوانها ،مقابلهى با خطرات ،ايستادن بر سر تصميم و جواب گفتن به نداى وظيفهاى كه آنها را دعوت مىكند،
از خصوصياتى است كه بنده هميشه آن را در محيط جوان مشاهده كردهام .دشمنان اسالم و دشمنان ايران و دشمنان
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سربلندى اين كشور هميشه مىخواستند مانع شوند از اينكه نسل جوان اين كشور در ميدان تحرّك علمى ،همراه با تعهّد
ايمانى حركت كند و به جايى برسد و كشور خودش را به جايى برساند .اينها هميشه در مقابل نسل جوان ،لجنزار ايجاد

اوايل انقالب ،همهى گروههايى كه با اسالم و انقالب و نظام اسالمى مخالف بودند ،بر روى دانشگاه متمركز شدند؛ بلكه
بتوانند محيط دانشگاه را تصرف كنند؛ بلكه بتوانند جوانها را به سمتى بكشانند؛ بلكه بتوانند انقالب اسالمى و نظام اسالمى
و اين حركت عظيمِ پُرجاذبهى اسالمى را از طرفدارانِ جوانِ فرزانهى اهل فكرِ داراى آيندهى علمى محروم كنند .از اينرو
در دانشگاه كارهاى زيادى كردند؛ البته اكثر شما يقيناً آن را به ياد نداريد؛ اما براى من مثل همين ديروز است كه آن را
مىديدم .آن زمان هم دانشجويان مؤمن ،دانشجويان خوب ،دانشجويان اصيل و قشر فعّال دانشجو ،در مقابل آن
فريبخوردهها ،مهمترين نقش را بر عهده گرفتند .در همين خيابان غربى دانشگاه تهران ،قدم به قدم تابلو زده بودند و
گروهكهاى گوناگون  -تعبير گروهك هم آن وقت پيدا شد  -با نامهاى مختلف هر كدام ستادى داشتند! در داخل دانشگاه
هم اتاقهاى مشخّصى را از دانشكدههاى گوناگون به خودشان اختصاص داده بودند و آنجا را اوّل مركز مباحثات سياسى و
كارهاى حزبى خودشان قرار داده بودند ،بعد هم به اسلحهخانه تبديل كرده بودند! بنده در يكى از روزهاى هفته به مسجد
دانشگاه تهران مىرفتم و ظهرها نماز مىخواندم؛ بعد از نماز هم سخنرانى مختصرى مىكردم و پاسخ سؤاالت دانشجويان
را مىدادم .اين برنامهى هر هفتهى من بود .يك روز نزديك ظهر بود كه به طرف دانشگاه حركت كردم .به دانشگاه كه
رسيدم ،ديدم خلوتِ خلوت است .چند نفر از بچههاى مؤمن كه آنجا بودند ،آمدند به محافظان من گفتند نگذاريد فالنى به
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مىكردند و لغزشگاه بهوجود مىآوردند .البته پشتوانهى غرايز هم وجود دارد .گاهى پيرها هم در مقابل بعضى از وسوسهها
دچار لغزش مىشوند؛ جوان كه جاى خود دارد .هميشه هم از اين چيزها بوده است .لذا قبل از انقالب ،بعد از انقالب ،در
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دانشگاه بيايد؛ خطر ناك است! من گفتم نه ،ما قرار داريم .روز يكشنبه است و من بايد بروم و برنامهى مسجد دانشگاه را
تعطيل نمىكنم .باالخره از نقطهاى به مسجد دانشگاه آمديم و ديديم تعداد بسيار معدودى از بچهها آنجا ماندهاند .باالخره
آمدند و ما را قانع كردند كه در دانشگاه نمانيم .من از دانشگاه بيرون آمدم ،آنها هم بيرون آمدند؛ بعد هم خود همين جوانهاى
دانشجو و مردم ،اينها را از دانشگاه اخراج كردند .در آن زمان دولت اعالم كرد و امام پشتيبانى كردند و مردم به دانشگاه
ريختند و سطح دانشگاه را چنان مملو از جمعيت كردند كه اين گروهها مثل نمكى كه در آب حل شود ،حل شدند .دانشگاه
از دست گروهكها بيرون آمد؛ پيشروش هم خود دانشجويان بودند .محيط دانشجويى اين است؛ محيط صفا ،محيط صداقت،
محيط صميميت ،محيط پاسخگويى به احساسات درست .لذاست كه تقوا و پرهيزگارى هم حقيقتاً براى مجموعهى جوان -
كه شما باشيد  -كامالً ميسّر است.
البته من از اينكه مىبينم شما تشكّلهاى مختلف و مذاقهاى سياسى مختلف كنار هم مىنشينيد ،با هم هستيد و با هم
مجتمع شدهايد ،احساس خوشحالى مىكنم .بنده از اين جداييها و دودستگيهايى كه سعى مىشود در همهى محيطهاى
مردمى ،از جمله در محيط دانشجويى بهوجود آيد و بر دانشجوها تحميل شود بهشدّت رنج مىبرم .بنده يكى ،دو سال پيش
در نماز جمعه تعبير «خودى و غيرخودى» را مطرح كردم .عدّهاى بسيار برآشفته شدند؛ در حالى كه اين تعبير ،برآشفتگى
نداشت و حرف درستى بود .مسألهى «خودى و غيرخودى» ،مسألهى كامالً درستى است .اوّالً اين مربو به سطح ملت نبود؛
خطاب به سياسيون و فعّاالن سياسى بود؛ خطاب به كسانى بود كه در زمينههاى گوناگون سياسى در ميدان هستند و
تصميمگيرى و كار مىكنند .آحاد مردم در محيطهاى مختلف  -محيط كار ،محيط اشتغاالت گوناگون ،محيط زندگى  -با
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هم زندگى مىكنند؛ همه گونه آدم هم در كنار يكديگر هستند؛ همسايه ،دوست ،آشنا ،رفيق ،همچراغ ،همكار؛ بنابراين بحث
آنها نبود؛ بحث خودى و غيرخودى ،بحث خودى و غريبه ،بحث ميدان فعّاليت سياسى است.
شما يك وقت مىبينيد كه دشمنان يك ملت ،براساس محاسبهاى ،خواستهها و انگيزهها و شعارهايى را مطرح و رويش كار
مىكنند؛ فعّاالن فكرى و ايدئولوگهايشان مىنشينند كار مىكنند ،شعار استخراج مىكنند و مطالب در مىآورند و اين به
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نحوى به محيط فعّاالن سياسى يك كشور تزريق مىشود و عدّهاى هم كمربستهى ترويج اين افكار مىشوند! هدف از ترويج
اين افكار چيست؟ هدف ،يكى از چند چيز است :يا ايجاد اختالف ،يا تعويق در حركتى كه اين ملت به سمت آرمانى شروع
كرده است ،يا نفوذ در مراكز اقتصادى و تصرّف امكانات اقتصادى در اين كشور؛ از اين قبيل چيزهاست .كشور ما همهى اين
چيزها را قبل از انقالب داشت؛ يعنى در مراكز اقتصادى و نظامى و سياسى ما ،بيگانگان و دشمنان اين ملت مشغول كار
بودند؛ نفوذ داشتند ،حضور داشتند و تصميمگير بودند؛ در همهى شؤون اقتصادى و اجتماعى هم نقش داشتند و رأى و
ارادهشان تأثير و نقش داشت .در حال حاضر دست اينها قطع شده و بسيار طبيعى است كه به قصد برگرداندن وضعيت قبلى،
با اين نظامى كه منافع آنها را اينطور از آنها باز ستانده و طعمه را از دهن آنها گرفته ،مبارزه و مقابله كنند.
امروز هم فعّاالن محافل سياسى كشورهاى استكبارى و استعمارى  -بخصوص امريكا  -در اين زمينهها تجربهشان بسيار
زياد است .در همهى دنيا از اينگونه فعّاليتها كردهاند :در امريكاى التين ،در آفريقا ،در آسيا و در خود اروپا .براى نفوذ در
اليههاى اقتصادى ،اليههاى سياسى و تصميمگيرى در كشورهاى مختلف ،مقابله و مبارزه كردند؛ چقدر رژيمها را ساقط
كردند ،چقدر كودتاهاى نظامى را سازماندهى كردند ،چقدر قدرتهاى استعمارى را پشتيبانى كردند ،كه االن هم مىكنند .در
همين منطقهى خود ما  -كه بنده نمىخواهم اسم بياورم  -شما مىتوانيد چقدر دولت و رژيم حكومتى بشماريد كه حكومتهاى
اينها يك ذرّه پايگاه مردمى ندارند؛ يك ذرّه مشروعيت عقالنى و سياسى و انسانى  -چه برسد به دينى  -ندارند؛ يك ذرّه
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اين حكومتها كم نداريم؛ االن همينطور كه نگاه مىكنيم ،مىشود اقالً شش ،هفت دولت را از اين قبيل پيدا كرد.
اينها تجربهى زيادى هم در اين كار دارند .مىنشينند در زمينههاى گوناگون طرّاحى مىكنند ،شعارهاى تبليغاتى درست
مىكنند و اينها را پرتاب مىكنند .كسانى را هم در اينجا دارند كه آنچه را كه آنها پاس دادهاند ،اينها مىگيرند و كارى را كه
بايد بكنند ،از طرف آنها مىكنند! اين شخص كيست؟ اين غيرخودى و غريبه است؛ هر كس مىخواهد باشد؛ چه نام يك
حزبِ بخصوص رويش باشد ،چه نباشد؛ چه صريحاً بگويد كه من طرفدار دخالت و نفوذ امريكا در ايرانم  -كه البته چنين
چيزى را به آسانى هم اعتراف نمىكنند  -چه صريحاً نگويد؛ چه بگويد من مىخواهم خواستههاى امريكا در ايران تحقّق
پيدا كند ،چه اين را صريحاً نگويد؛ رفتار و حرفش اين را نشان مىدهد؛ اين مىشود بيگانه .در محيط سياسى ،از چنين عنصر
و چنين موجودى بايد برحذر بود .البته بايد برحذر بود ،نه اينكه او را قلع و قمع كرد؛ نه ،ما هرگز اين را نه به دولت توصيه
كرديم و نه توصيه مىكنيم ،نه به دستگاههاى گوناگون توصيه مىكنيم .اينها اگر جرمى مرتكب شدند ،بايد به عنوان مجرم
تعقيب شوند؛ ولى مادامى كه جرم قانونى مرتكب نشدهاند ،ما نمىگوييم كسى كه نظرش اينگونه است ،بايد قلع و قمع و
نابود شود .اينها از حقوق شهروندى هم برخوردارند؛ ولى بيگانهاند ،خودى نيستند ،محرم نيستند ،خيرخواه نيستند .اين حرف،
آن روز عدّهاى را ناراحت كرد كه چرا شما مىگوييد خودى و غريبه!؟ البته من همان وقت احتمال قوى دادم كسانى كه در
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مردم در شكل اين حكومتها و تصميمگيرى اينها نقش ندارند؛ اما اين حكومتها با اقتدار نظامى و سياسى در كشورهاى
خودشان مشغول كارند! پشتيبان اينها كيست؟ پشتيبانشان همين دولتهاى استكبارى و در رأس همه هم امريكاست .ما از

مقابل شعار «خودى و غيرخودى» صفآرايى و جنجال كردند ،خود آن تحريككنندگان يا شعاردهندگان از كسانى هستند
كه اگر قرار باشد مجموعههاى سياسى ما بسنجند و ببينند غيرخودى كيست ،به آنها مىرسند! هر كسى هم اين تقسيمبندى
را قبول مىكند؛ يعنى حرفى كامالً منطقى و قابل قبول است .كسى كه مصالح شما را قبول ندارد ،شما نمىتوانيد با او
احساس راحتى و محرميت كنيد .كسى كه با منافع شما دشمن است ،براى حرف شما ،راه شما ،كار شما ،آيندهى شما ،اهميتى

همانها كه صفبندى با بيگانهى دشمنِ بدانديشِ بدخواه را برنمىتابند ،در مقابل يك عنصر ايرانىِ مؤمنِ خودىِ عالقهمند
به مصالح كشور و به آيندهى كشور ،اما از لحاظ سياسى داراى مذاقى متفاوت ،منش و روش «خودى و غيرخودى» را اعمال
مىكنند! اين غلط است .لذا من از اينكه آقاى قمى فرمودند دوستانى كه در اينجا تشريف دارند  -دخترها و پسرهاى عزيز
 از مجموعهها و تشكّلهاى مختلف دانشجويى هستند ،بسيار خوشوقت شدم.تقوا در شناخت وظيفه و موضعگيريهاى الزم هم اثر مىگذارد .وقتى مىگوييم تقوا ،منظورمان اين نيست كه حتماً كسى
گردنش را كج كند و بنا كند با تسبيح ذكر گفتن .معناى تقوا صرفاً اين نيست .در مفهوم تقوا ،هشيارى ،بيدارى ،توجّه و
جهتهاى مختلف را زير نظر داشتن نهفته است؛ مثل رانندهاى كه پشت فرمان نشسته ،اما چهارگوشهى ماشين زير چشمش
قرار دارد و مراقب است.
در اتّخاذ مواضع سياسى نيز همين تقوا الزم است .آنجايى كه مىخواهيد موضعگيرى سياسى كنيد ،بايد توجّه داشته باشيد
كه آيا اين موضع ،موضعى است كه با آرمانهاى انقالبى ،با آرمانهاى اسالمى و با مصالح عالى اين كشور منطبق و موافق
است يا نه؟ اينجا ،جايى است كه تقوا اثر مىگذارد.
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قائل نيست ،بلكه درست عكس آن به نظرش الزم و مهم مىآيد؛ اين بديهى است كه نمىتوانيد به او اعتماد كنيد .بنابراين
مسألهى «خودى و غيرخودى» ،مسألهى بسيار روشنى است؛ درعينحال بعضى افراد در مقابل آن صفآرايى كردند؛ در
بعضى از مطبوعات و روزنامهها هم نوشتند و چيزهايى هم گفتند!
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عزيزان من! آن چيزى كه بعضى كسان را به يك موضعگيرى مىكشاند  -برخالف آنچه كه ادّعا مىكنند  -و گاهى اوقات
علت آن قابل تشخيص نيست؛ حبّ و بغضها ،خُلقيات ،ضعفها ،طمعورزيها ،ترسها و از اين قبيل چيزهاست .آيندهاى را براى
خودشان ترسيم مىكنند؛ براى اينكه مبادا از آن آينده دور بيفتند ،موضعگيرىاى مىكنند .اين موضعگيرىِ صحيحى نيست؛
اين اقدامِ پرهيزگارانه و برخاستهى از تقوا نيست.
بعضى افراد انگيزهشان فقط كسب قدرت است؛ اين را هم ما ديدهايم .در همين دورهى بيستويكى دو سالهى انقالب
كسانى را ديديم كه حرفهاى به ظاهر موجّهى مىزدند؛ اما حرفهايشان برخاسته از دلى شيفته و تشنهى قدرت بود .در همان
اوايل انقالب ،آقايانى كه قدرت را در اختيار گرفتند و امام هم از آنها نهايت پشتيبانى را كردند ،مىخواستند راه انقالب را
بهكلّى عوض كنند  -كه اگر هوشيارى و قاطعيت و صالبت امام و دقّت بعضى از كسانى كه دستاندركار مسائلِ اينها بودند،
نمىبود ،معلوم نبود كه نتيجهى اين تالش و اين انقالب عظيم مردم چه مىشد  -و من نه در يك ماجرا ،بلكه در ماجراهاى
متعدّد اين را آزمودم كه براى آنها آنچه مهم بود ،در درجهى اول دست يافتن به قدرت بود؛ چه براى شخص خودشان ،چه
براى گروه خودشان! گروهگرايى به آنها اجازه نمىداد كه حتى دوستان خودشان را كه از غير گروه خودشان بودند ،به دايرهى
قدرت و مسؤوليت راه دهند! خوشبختانه مسؤوليتهاى آنها ادامه پيدا نكرد؛ چون آگاهى و هوشيارى امام مانع شد .البته
برخوردى كه اينها با انقالب و با خطّ امام و با پيروان امام و پيروان انقالب و عالقهمندان به اسالم انقالبى داشتند ،هميشه
برخورد نامناسب و غير خيرخواهانهاى بوده است.
بههرحال من به شما جوانان عزيز عرض مىكنم :چه در درس خواندن ،چه در اتّخاذ مواضع سياسى و چه در فعّاليتهاى
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فرهنگى ،تقواى الهى و رضاى خدا و جستجوى از آنجايى را كه مىدانيد باعث خشنودى خداى متعال است ،فراموش نكنيد
و از دست ندهيد .اساس اين است .يك كشور به بهروزى خواهد رسيد ،اگر در اين كشور جماعت قابل توجّهى از مردم با
چنين نيتى وجود داشته باشند؛ ولو همه هم چنين نباشند .وقتى كه جماعت مؤمن و زمرهى مؤمنهاى در يك كشور وجود
داشته باشند ،اينها بالشك راههاى هدايت را ،راههاى سالمت را ،راههاى اعتالء و عزّت را در پيش خواهند گرفت.
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شما نسل جوانى هستيد كه در يكى از حسّاسترين دورانها در كشورتان زندگى مىكنيد .من گمان مىكنم به اين حسّاسيت،
ما كمتر دورهاى در گذشته داشتهايم؛ يعنى اينگونه تعبير كنيم :حسّاسيت دوران و زمان ،به انضمام آمادگى شرايط را نداشتيم.
شايد دورههاى ديگرى هم به همين حسّاسيت بوده است ،ليكن آمادگيها وجود نداشت؛ اما امروز آمادگى براى اينكه نسل
جوان اين كشور بتواند عقبماندگيهاى گذشته را جبران كند ،وجود دارد .امكانات تحصيل آماده است؛ راه خدا و راه دين ،راهِ
نمايانى است؛ مبناى نظام و مبناى جامعه ،بر صالح است نه فساد؛ مسؤوالن كشور كسانى هستند كه انگيزه و داعيهشان،
داعيهى صالح و داعيهى خدمت است؛ بيگانگانى كه هميشه بدخواه اين كشور بودهاند و هر وقت توانستهاند ،عليه مصالح
كشور فعّاليت كردهاند ،در امور داخلى كشور هيچ نقشى ندارند .همهى اينها امكانات است.
البته كسانى تالش مىكنند كه اين امكانات و اين ظرفيتها و فضاى مساعد را از اين كشور و اين ملت بگيرند .به نظر من
امروز عمدهترين چالشى كه در مقابل دانشجويان  -همه قشرهاى دانشجو و همهى گروههاى دانشجويى  -وجود دارد،
مواجهه و مقابله با كسانى است كه سعى مىكنند اين محيط متناسب رشد را در جامعهى ما از بين ببرند و افراد را نااميد
كنند؛ سطح درس و علم را در مراكز دانشگاهى پايين بياورند؛ علم را بىرونق كنند؛ كالسها را بىرونق كنند؛ دانشجويان را
به كارهاى گوناگونِ حاشيهاى  -به تنازعهاى گوناگون ،به انگيزههاى سياسى بىمعنى و پوچ  -سرگرم كنند.
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انگيزهى طرح اين گونه مطالب در محيطهاى دانشجويى چيست؟ امروز بيست سال است كه محيط دانشگاهى كشور حركتى
به سمت جلو كرده و يك كميت قابل توجّه دانشجو در اين كشور وجود دارد كه طبعاً وقتى اين كميت از لحاظ نيروى انسانى
وسيع است ،انسان مطمئن است كه كيفيتهاى خوبى هم در اين خالل وجود دارد .آيا اين انگيزهى مخالفان نيست كه به
نحوى دانشگاه را از ادامهى روند كار علمى و تحصيلى باز بدارند؟ انسان اين را احتمال مىدهد كه در بعضى از اين فعّاليتهايى
كه نسبت به محيطهاى دانشجويى انجام مىگيرد ،اين انگيزههاى پليد و خبيث وجود داشته باشد كه نخواهند بگذارند محيط
دانشگاهِ جوان و مؤمن ما در همين راهى كه حركت مىكند ،به حركت خود ادامه دهد .لذاست كه شما عزيزان  -كه بحمداللَّه
دلهاى نورانى و جانهاى پاك و نيتهاى خالصى داريد و انشاءاللَّه مورد توجّه الهى هستيد  -سعى كنيد در همهى فعّاليتهاى
خودتان به تقوا توجّه داشته باشيد و هرچه مىتوانيد ،روى اهميت تقوا فكر كنيد و اينكه در كداميك از اين تالشهاى شما،
چگونه عملى ،چگونه حركتى ،چگونه موضعگيرىاى ،موضعگيرىِ منطبق با تقواست.
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من مىبينم گاهى اوقات در محيطهاى دانشجويى اظهاراتى مىشود .البته من از اينكه چنين اظهاراتى بشود ،نه تعجّب
مىكنم ،نه خالف انتظارم هست .اين طور چيزها بودنش اهميتى ندارد؛ آنچه كه براى من اهميت پيدا مىكند ،اين است كه
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فرآوردهى دانشگاه جمهورى اسالمى باید چمرانها باشند
۸۲۱۱/۴۰/۴۳
بيانات در ديدار اعضاى بسيجى هيئت علمى دانشگاهها
اين جمع در واقع نماد يك جمع مشخص كنندهى تركيب علم و ايمان است؛ اساتيد دانشگاه با صبغهى خدائىِ بسيجى،
مظهر تركيب علم و ايمانند .جلسه هم جلسهى صميمى و خوبى بود .من بيانات دوستان را  -كه اين دوستانى كه سخن
گفتند ،فرزانگان ما هستيد و هستند  -با دقت گوش كردم؛ دوستان پيشنهادهاى خوبى هم مطرح كردند؛ البته بعضى از اين
پيشنهادها به دولت مربو است  -وزراى محترم و مسئوالن حضور دارند و دستگاههاى دولتى بايد آنها را دنبال كنند -
بعضى از پيشنهادها هم نه ،كلىتر و فراتر از حيطهى دستگاههاى اجرائى است كه خب ،بايد روى اينها فكر كنيم و انشاءاللَّه
از آنها استفاده كنيم و به كار ببنديم.
اين پيشنهادى هم كه دربارهى نامگذارى روز شهادت شهيد چمران به نام روز «بسيج اساتيد» و «اساتيد بسيجى» ذكر شد،
به نظرم پيشنهاد معنىدار و پرمغزى است .مرحوم شهيد چمران حقاً يك نمونه و مظهرى بود از آن چيزى كه انسان دوست
ميدارد تربيت جوانان ما و دانشگاهيان ما به آن سمت حركت بكند .بد نيست.
و حق اين شهيد عزيز هم ايجاب ميكند كه چند كلمهاى دربارهى شهيد چمران صحبت كنيم .اوالً اين شهيد يك دانشمند
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بود؛ يك فرد برجسته و بسيار خوشاستعداد بود .خود ايشان براى من تعريف ميكرد كه در آن دانشگاهى كه در كشور اياالت
متحدهى آمريكا مشغول درسهاى سطوح عالى بوده  -آنطور كه به ذهنم هست ايشان يكى از دو نفرِ برترينِ آن دانشگاه و
آن بخش و آن رشته محسوب ميشده  -تعريف ميكرد برخورد اساتيد را با خودش و پيشرفتش در كارهاى علمى را .يك
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دانشمند تمامعيار بود .آن وقت سطح ايمان عاشقانهى اين دانشمند آنچنان بود كه نام و نان و مقام و عنوان و آيندهى دنيائىِ
به ظاهر عاقالنه را رها كرد و رفت در كنار جناب امام موساى صدر در لبنان و مشغول فعاليتهاى جهادى شد؛ آن هم در
برههاى كه لبنان يكى از تلخترين و خطرناكترين دورانهاى حيات خودش را ميگذرانيد .ما اينجا در سال  57مىشنيديم
خبرهاى لبنان را .خيابانهاى بيروت سنگربندى شده بود ،تحريك صهيونيستها بود ،يك عده هم از داخل لبنان كمك ميكردند،
يك وضعيت عجيب و گريهآورى در آنجا حاكم بود ،و صحنه هم بسيار شلوغ و مخلو بود.
همان وقت يك نوارى از مرحوم چمران در مشهد دست ما رسيد كه اين اولين رابطه و واسطهى آشنائى ما با مرحوم چمران
بود .دو ساعت سخنرانى در اين نوار بود كه توضيح داده بود صحنهى لبنان را كه لبنان چه خبر است .براى ما خيلى جالب
بود؛ با بينش روشن ،نگاه سياسىِ كامالً شفاف و فهم عرصه  -كه توى آن صحنهى شلوغ چه خبر است ،كى با كى طرف
است ،كىها انگيزه دارند كه اين كشتار درونى در بيروت ادامه داشته باشد  -اينها را در ظرف دو ساعت در يك نوارى ايشان
پر كرده بود و فرستاده بود ،كه دست ما هم رسيد .رفت آنجا و تفنگ دستش گرفت .بعد معلوم شد كه نگاه سياسى و فهم
سياسى و آن چراغ مهشكنِ دوران فتنه را هم دارد .فتنه مثل يك مه غليظ ،فضا را نامشخص ميكند؛ چراغ مهشكن الزم
است كه همان بصيرت است .آنجا جنگيد؛ بعد كه انقالب پيروز شد ،خودش را رساند اينجا.
از اول انقالب هم در عرصههاى حساس حضور داشت .رفت كردستان و در جنگهايى كه در آنجا بود حضور فعال داشت؛
بعد آمد تهران و وزير دفاع شد؛ بعد كه جنگ شروع شد ،وزارت و بقيهى مناصب دولتى و مقامات را كنار گذاشت و آمد اهواز،
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اينجور هم نبود كه يك آدم خشكى باشد كه لذات زندگى را نفهمد؛ بعكس ،بسيار لطيف بود ،خوشذوق بود ،عكاس درجهى
يك بود  -خودش به من ميگفت من هزارها عكس گرفتهام ،اما خودم توى اين عكسها نيستم؛ چون هميشه من عكاس
بودهام  -هنرمند بود .دل باصفائى داشت؛ عرفان نظرى نخوانده بود؛ شايد در هيچ مسلك توحيدى و سلوك عملى هم پيش
كسى آموزش نديده بود ،اما دل ،دل خداجو بود؛ دل باصفا ،خداجو ،اهل مناجات ،اهل معنا.
انسان باانصافى بود .البد قضيهى پاوه را شماها ميدانيد كه در پاوه بر روى بلندىها ،بعد از چند روز جنگيدن ،مرحوم چمران
با چند نفرِ معدودِ همراهش ،محاصره شده بودند؛ ضد انقالب اينها را از اطراف محاصره كرده بود و نزديك بود به اينها برسند
كه امام اينجا از قضيه مطلع شدند ،و يك پيام راديوئى از امام پخش شد كه همه بروند طرف پاوه؛ دوى بعدازظهر اين پيام
پخش شد؛ ساعت چهار بعدازظهر من توى اين خيابانهاى تهران شاهد بودم كه همين طور كاميون و وانت و اينها بودند كه
از مردم عادى و نظامى و غير نظامى از تهران و همين طور از همهى شهرستانهاى ديگر ،راه افتادند بروند طرف پاوه .بعد از
قضيهى پاوه كه مرحوم شهيد چمران آمده بود تهران ،توى جلسهاى كه ما بوديم به نخستوزيرِ وقت گزارش ميداد كه بين
اينها هم از قديم يك رابطهى عاطفىاى وجود داشت .مرحوم چمران توى آن جلسه اينجورى گفت :وقتى ساعت دو پيام
امام پخش شد ،به مجرد پخش پيام امام و قبل از آنى كه هنوز هيچ خبرى از حركت مردم به آنجا برسد ،ما احساس كرديم
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جنگيد و ايستاد تا در  31خرداد سال  61به شهادت رسيد .يعنى براى او مقام ارزش نداشت ،دنيا ارزش نداشت ،جلوههاى
زندگى ارزش نداشت.

كه كأنه محاصره باز شد .ميگفت :حضور امام و تصميم امام و پيام امام آنقدر مؤثر بود كه به صورت برقآسا و به مجرد اينكه
پيام امام رسيد ،كأنه براى ما همهى آن فشارها به پايان رسيد؛ ضد انقالب روحيهى خودش را از دست داد و ما نشا پيدا
كرديم و حمله كرديم و حلقهى محاصره را شكستيم و توانستيم بياييم بيرون .آنجا نخستوزير وقت خشمگين شد و به
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مرحوم چمران توپيد كه ما اين همه كار كرديم ،اين همه تالش كرديم ،تو چرا همهى اين را به امام مستند ميكنى؟! يعنى
هيچ مالحظه نميكرد؛ منصف بود .بااينكه ميدانست كه اين حرف گلهمندى ايجاد خواهد كرد ،اما گفت.

وارد اهواز شديم .همه جا خاموش بود .دشمن در حدود يازده دوازده كيلومترى شهر اهواز مستقر بود .ايشان شصت هفتاد نفر
هم همراه داشت كه با خودش از تهران جمع كرده بود و آورده بود؛ اما من تنها بودم؛ همه با يك هواپيماى سى  131 -رفته
بوديم آنجا .به مجردى كه رسيديم و يك گزارش نظامى كوتاهى به ما دادند ،ايشان گفت كه همه آماده بشويد ،لباس بپوشيد
تا برويم جبهه .ساعت شايد حدود نه و ده شب بود .همان جا بدون فوت وقت ،براى كسانى كه همراه ايشان بودند و لباس
نظامى نداشتند ،لباس سربازى آوردند و همان جا كوت كردند؛ همه پوشيدند و رفتند .البته من به ايشان گفتم كه من هم
ميشود بيايم؟ چون فكر نميكردم بتوانم توى عرصهى نبرد نظامى شركت كنم .ايشان تشويق كرد و گفت بله ،بله ،شما هم
ميشود بيائيد .كه من هم همان جا لباسم را كندم و يك لباس نظامى پوشيدم و  -البته كالشينكف داشتم كه برداشتم  -و
با اينها رفتيم.
يعنى از همان ساعت اول شروع كرد؛ هيچ نميگذاشت وقت فوت بشود .ببينيد ،حضور اين است .يكى از خصوصيات خصلت
بسيجى و جريان بسيجى ،حضور است؛ غايب نبودن در آنجايى كه بايد در آنجا حاضر باشيم .اين يكى از اوّلىترين خصوصيات
بسيجى است.
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حضور براى او يك امر دائمى بود .ما از اينجا با هم رفتيم اهواز؛ اولِ رفتن ما به جبهه ،به اتفاق رفتيم .توى تاريكى شب
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در روز فتح سوسنگرد  -چون ميدانيد سوسنگرد اشغال شده بود؛ بار اول فتح شد ،دوباره اشغال شد؛ باز دفعهى دوم حركت
شد و فتح شد  -تالش زيادى شد براى اينكه نيروهاى ما  -نيروهاى ارتش ،كه آن وقت در اختيار بعضى ديگر بودند -
بيايند و اين حمله را سازماندهى كنند و قبول كنند كه وارد اين حمله بشوند .شبى كه قرار بود فرداى آن ،اين حمله از اهواز
به سمت سوسنگرد انجام بگيرد ،ساعت حدود يك بعد از نصف شب بود كه خبر آوردند يكى از يگانهائى كه قرار بوده توى
اين حمله سهيم باشد را خارج كردهاند .خب ،اين معنايش اين بود كه حمله يا انجام نگيرد يا بكلى ناموفق بشود .بنده يك
يادداشتى نوشتم به فرماندهى لشكرى كه در اهواز بود و مرحوم چمران هم زيرش نوشت  -كه اخيراً همان فرماندهى محترم
آمده بودند و عين آن نوشتهى ما را قاب كرده بودند و دادند به من؛ يادگار قريب سى ساله؛ االن آن كاغذ در اختيار ماست -
و تا ساعت يك و خردهاى بعد از نصف شب ما با هم بوديم و تالش ميشد كه اين حمله ،فردا حتماً انجام بگيرد .بعد من
رفتم خوابيدم و از هم جدا شديم.
صبح زود ما پا شديم .نيروهاى نظامى  -نيروهاى ارتش  -كه حركت كردند ،ما هم با چند نفرى كه همراه من بودند ،دنبال
اينها حركت كرديم .وقتى به منطقه رسيديم ،من پرسيدم چمران كجاست؟ گفتند :چمران صبح زود آمده و جلو است .يعنى
قبل از آنى كه نيروهاى نظامىِ منظم و مدون  -كه برنامه ريخته شده بود كه اينها در كجا قرار بگيرند و آرايش نظامىشان
چگونه باشد  -حركت بكنند و راه بيفتند ،چمران جلوتر حركت كرده بود و با مجموعهى خودش چندين كيلومتر جلو رفته
بودند .بعد هم الحمدللَّه اين كار بزرگ انجام گرفت ،و چمران هم مجروح شد .خدا اين شهيد عزيز را رحمت كند .اينجورى
بود چمران .دنيا و مقام برايش مهم نبود؛ نان و نام برايش مهم نبود؛ به نام كى تمام بشود ،برايش اهميتى نداشت .باانصاف
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بود ،بىرودربايستى بود ،شجاع بود ،سرسخت بود .در عين لطافت و رقت و نازكمزاجى شاعرانه و عارفانه ،در مقام جنگ
يك سرباز سختكوش بود.
من خودم ميديدم شليك آر.پى.جى را كه نيروهاى ما بلد نبودند ،به آنها تعليم ميداد؛ چون آر.پى.جى جزو سالحهاى سازمانى
ما نبود؛ نه داشتيم ،نه بلد بوديم .او در لبنان ياد گرفته بود و به همان لهجهى عربى آر.بى.جى هم ميگفت؛ ماها ميگفتيم
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آر.پى.جى ،او ميگفت آر.بى.جى .او از آنجا بلد بود؛ يك مقدار هم از يك راههائى گير آورده بود؛ تعليم ميداد كه اينجورى
آر.پى.جى را بايستى شليك كنيد .يعنى در ميدان عمليات و در ميدان عمل يك مرد عملى به طور كامل .حاال ببينيد دانشمند
فيزيك پالسماىِ در درجهى عالى ،در كنار شخصيت يك گروهبانِ تعليم دهندهى عمليات نظامى ،آن هم با آن احساسات
رقيق ،آن هم با آن ايمان قوى و با آن سرسختى ،چه تركيبى ميشود .دانشمند بسيجى اين است؛ استاد بسيجى يك چنين
نمونهاى است .اين نمونهى كاملش است كه ما از نزديك مشاهده كرديم .در وجود يك چنين آدمى ،ديگر تضاد بين سنت
و مدرنيته حرف مفت است؛ تضاد بين ايمان و علم خندهآور است .اين تضادهاى قالبى و تضادهاى دروغين  -كه به عنوان
نظريه مطرح ميشود و عدهاى براى اينكه امتداد عملى آن برايشان مهم است دنبال ميكنند  -اينها ديگر در وجود يك
همچنين آدمى بىمعنا است .هم علم هست ،هم ايمان؛ هم سنت هست ،هم تجدد؛ هم نظر هست ،هم عمل؛ هم عشق
هست ،هم عقل .اينكه گفتند:
با عقل آب عشق به يك جو نمیرود
بيچاره من كه ساخته از آب و آتشم
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خب ،حاال توقعى كه ما داريم و اين توقع ،توقع زيادى هم نيست ،يعنى آن زمينهاى كه انسان مشاهده ميكند  -اين روحيه
هاى پرنشا شما ،اين دلهاى پاك و صاف ،اين ذهنهاى روشن ،اين جوّال بودن فكرهاى شما كه انسان در عرصههاى
مختلف از نزديك شاهد است  -اين اميد را و اين توقع را به انسان ميبخشد ،اين است كه فرآوردهى دانشگاه جمهورى
اسالمى  -نه به نحو استثنا بلكه به نحو قاعده  -چمرانها باشند؛ نه اينكه چمرانها يك استثنا باشند .اين اميد ،اميد بىجائى
نيست.
اگر در سال  76كه شماها اول يك عده در مشهد ،يك عده در اصفهان و يك عده در دانشگاه علم و صنعت ،به نام اساتيد
بسيجى دور هم جمع شديد و جمع و جور كرديد ،ميگفتند كه ده سال بعد يا دوازده سال بعد چند هزار استاد بسيجى با همين
انگيزهها ،با همين عشقها و با همين جهتگيرىها در سطح كشور وجود خواهد داشت ،هيچكس باور نميكرد؛ اما شد .نميخواهم
مبالغه كنم؛ نميخواهم واقعيت را رنگينتر از آنچه كه هست براى خودم و براى شما نمايش بدهم و دل خودمان را به توهم
خوش كنيم؛ نه ،روشن است كه همهى ما در يك سطح نيستيم  -بعضىمان باالترند و بعضىمان پائينتريم :ايمانهايمان،
عشقهايمان ،همتهايمان ،انگيزههايمان  -لكن اين جريان ،از صورت يك جريان باريك كه بعضى اميد نداشتند باقى بماند و
بعضى همت گماشته بودند كه آن را از بين ببرند ،به يك جريانى تبديل شده كه ديگر حاال جلوى آن را نميشود گرفت:
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نه ،او آب و آتش را با هم داشت .آن عقل معنوىِ ايمانى ،با عشق هيچ منافاتى ندارد؛ بلكه خود پشتيبان آن عشق مقدس
و پاكيزه است.

جريان عظيم استادان انقالبى و مؤمن و بسيجى در سطح دانشگاه ،در رشتههاى مختلف علمى و در رتبههاى باالى علمى.
پس اين توقع بىجا نيست؛ وقتى انسان اين حركت را مىبيند ،اين رشد را مىبيند ،اين توقع بيجا نيست كه ما بخواهيم
دانشگاه جمهورى اسالمى ،در آينده عناصرى مثل چمران را پرورش بدهد .آن وقت شما ببينيد چه خواهد شد! چه خواهد
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شد! نظامى با مطالبات بينالمللىِ در سطح اعال :در زمينهى انسان ،در زمينهى حكومت ،در زمينهى زن ،در زمينهى اخالق
و در زمينهى علم .مطالبات امروز ما مطالبات بينالمللى است.

به قله رسيدن باشد؛ همت بلند .در روايات ما به مؤمن هم توصيه شده است كه همتْ بلند داشته باشد .بزرگان به سالك هم
ميگويند :همتت عالى باشد .اين قدمهاى اول و فتوحات ابتداى كار ،كسى را دلخوش نكند؛ همتهاى بلند بايد داشت .نگاه
هم بايستى انسانى باشد .انسان يعنى آنچه كه در همهى جهان گسترده است؛ «إمّا اخ لك فى الدّين او نظير لك فى الخلق»؛
يا با شما دينش يكى است يا اگر دينش هم يكى نيست ،در خلقت و آفرينش مثل شماست؛ انسانيت .نگاه بايستى متوجه
يك چنين گسترهى وسيعى باشد.
آرزوهائى كه امروز ما براى اين گسترهى وسيع داريم ،آرزوهائى است كه هيچ ملت آگاهى ،هيچ دانشمند فرزانهاى و هيچ
سياسى منصفى ،اينها را رد نميكند .ما داعيهى محو نظام سلطه را داريم؛ يعنى رابطهى سلطهگرى :سلطهگر و سلطهپذير؛
حتى انسانى هم كه در يك كشورى كه دولتش صددرصد سلطهگر است زندگى ميكند ،اين را رد نميكند؛ يعنى در مناسبات
جهانى ،رابطه رابطهى سلطهگر و سلطهپذير نباشد .همچنين عدالت و استفادهى از علم براى آسايش بشر نه براى تهديد
بشر .بخصوص در طول اين دورههاى اخيرِ بعد از جنبش علمى دنيا  -رنسانس  -به اين طرف و بخصوص در اين يك قرن

۸۲۱6/۴۰/۴2

حاال بعضىها  -مطبوعاتى و غيرمطبوعاتى  -تا اسم بينالمللى مىآيد لبخند تمسخر ميزنند؛ اينها نميفهمند؛ درك نميكنند
افق ديد وسيع يعنى چه .تا شما نظر به قله نداشته باشيد امكان ندارد تا دامنه هم بتوانيد حركت كنيد ،چه برسد به اينكه اميدِ

فرآوردهى دانشگاه جمهورى اسالمى باید چمرانها باشند
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اخير ،بسيارى از آنچه در زمينهى علم انجام گرفته ،به جاى اينكه براى آسايش بشر باشد در تهديد بشر بوده؛ يا تهديد جان،
يا تهديد اخالق ،يا تهديد خانواده؛ و تشويق به مصرفگرائى و پركردن جيب چپاولگران بينالمللى و صاحبان و پديدآورندگان
تراستها و كارتلها .ما ميگوئيم علم ،به جاى اينها در خدمت انسان قرار بگيرد؛ در خدمت آسايش انسان ،در خدمت آرامش
انسان و در خدمت روح و روان انسان .اينها حرفهائى است كه دنيا نميتواند رد كند.
ميدانيد وقتى نظامى با اين آرمانها و ملتى با اين خصوصيات  -با به كارگيرى همتِ ايمانى براى پيشرفت در اين عرصهها،
با استفادهى از وعدههاى قرآنى در زمينهى نصرت مؤمنين ،با نترسيدن از مرگ و مرگ را وصول به خدا و شهادت للَّه دانستن
 به شخصيتهائى دانشمند و فرزانه از قبيل چمران مزين و مفتخر بشود ،به كجا خواهد رسيد؟! اين آن توقعى است كه ماداريم.

۸۲۱6/۴۰/۴2

حیف است جوانان ما ،بچههاى ما و نسل نوخاسته ،اینها را ندانند

۸۲۱۰/۴۸/۲۴
بيانات در ديدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش
من بعضى از اين وسوسههاو تالشهايى را كه[دستگاههاى جاسوسى] دشمن [در ارتش]كرده است به شما عرض مىكنم... :
در اوايل جنگ ،عناصرى از همان وابستگان به دشمن ،سعى مىكردند كه در زمينهى پشتيبانى و لجستيك و عمليات ،كار
را معوق كنند و نگذارند كه ارتش خودش را در صحنهى جنگ نشان دهد .گمان مىكنم كه هر ارتشى در آن موقعيت در
مقابل چنان هجومى قرار مىگرفت ،متالشى مىشد .اما ارتش جمهورى اسالمى ايران ،ارتش مسلمان و معتقد به آرمانهاى
الهى ،خودش را با چنگ و دندان نگهداشت .يك شب يك افسر از لشكر  92زرهى اهواز ،با التماس پيش من آمد كه «من
با شما دو كلمه حرف دارم ».من فكر كردم مىخواهد بگويد مرخصىاى به من بدهيد؛ مثال بروم چند روزى زن و بچهام را
ببينم .واقعا چنين چيزى به ذهنم آمد .باالخره پيش من آمد و گريه كرد ،كه «من از شما خواهش مىكنم مرا با گروههاى
چريكى كه شبها با آر.پى.جى و سالح انفرادى بيرون مىروند  -براى اينكه دشمن را كه در حدود پانزده كيلومترى شهر
اهواز در زمين فرو رفته بود ،بزنند  -بفرستيد بروم ،يا مرا با خودتان ببريد ».چون آنها نيروهاى منظم بودند ،بايد با نظم و
قاعده حركت مىكردند .جوانانى كه آزاد بودند ،شبانه دسته بندى مىشدند و مىرفتند .او نيز افسر ارشدى بود .گريه مىكرد
كه «مرا با اين جوانان بفرستيد بروم و من هم كارم را انجام دهم».
شب ،در بازديد از يك يگان زرهى ،پهلوى تانك ،نظامىاى را ديدم كه ايستاده بود و نماز شب مىخواند .مردم ما شايد
بسيارى از اينها را ندانند؛ اما ما با چشم خودمان ديدهايم .اينگونه بود كه ارتش توانست خود را در مقابل اين حوادث نگهدارد.
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اينگونه بود كه امام ،با آن صراحتى كه داشت ،نسبت به ارتش اظهار عالقه و محبت مىكرد.

اين كارها در تاريخ ما هست و تاريخ نزديك ماست .حيف است جوانان ما ،بچههاى ما و نسل نوخاسته ،اينها را ندانند.

۸۲1۰/۴۸/۲۴

اين هم يك آزمايش بود كه ارتشيهاى مومن ،بعضى در قالب روشهاى معمولى و بعضى حتى بيرون از قالبهاى معمولى،
خودشان را در ميدانهاى جنگ به آب و آتش زدند و توانستند دشمن را وجب به وجب بيرون كنند و قدم به قدم عقب بنشانند.

دانش نظامی و نیروی ایمان؛ عوامل پیروزی در عملیات بیتالمقدس

جزوه پیشخوان  پیشنهاد مطالعه برای مسافران راهیان نور
۸۴۴

دانش نظامی و نیروی ایمان؛ عوامل پیروزی در عملیات بیتالمقدس
۸۲۱۱/۴۲/۴۲
بيانات در ديدار جمعی از ايثارگران و خانوادههای شهدا
عمليات بيتالمقدس و عمليات عظيمى كه در آن روزها اتفاق افتاد ،كار پيچيدهى عظيمى بود كه از دو عامل تركيب شده
بود :عامل اول ،دانش نظامى و قوت فرماندهى و هوشيارى و استعداد جوانان مومن ما بود .در آن روز كسانى وانمود مىكردند
و شايد امروز هم بعضى خيال كنند كه عملياتى مثل عمليات بيتالمقدس ،فقط يك هجوم انبوه انسانى بود! اينها سخت
در اشتباهند .هيچ امواج انسانى ،بدون فرماندهى قادر قاطع هوشيار ،نمىتواند هيچ عملى را انجام دهد .در جنگ نظامى،
سازماندهى و عمليات و فرماندهى و تاكتيك و دقت نظر و موقعشناسى و دهها عامل در كنار هم ،دانش نظامى را به وجود
مىآورد و استعداد و نبوغ نظامى را نشان مىدهد .اين اتفاق ،در عمليات فتح خرمشهر يعنى همان عمليات بيتالمقدس روى
داد ،كه همين شهيد عزيز اخير ما شهيد صياد شيرازى يكى از كارگردانان اصلى اين عمليات بود و خود او مثل ظهر چنين
روزى ،از آنجا با تلفن با بنده تماس گرفت و مژدهى پيروزى را داد و گفت سربازان عراقى صف طوالنى كشيدهاند تا بيايند
اسير شوند! ببينيد اين عمليات چقدر هوشمندانه و قوى و همهجانبه بود كه نيروهاى دشمن احساس اضطرار مىكردند كه
براى حفظ جان خودشان بيايند خود را تسليم اسارت كنند! كه در آن روز هزاران نفر از نيروهاى دشمن متجاوز كه آن همه
با غرور و تكبر ،فرياد سر داده بودند آمدند دودستى خودشان را تسليم رزمندگان اسالم كردند! بنابراين ،يك عامل از دو عامل
مهم چنين پيروزيهاى مهمى ،قدرت فرماندهى ،دانش ،مسلط بودن بر عمليات پيچيدهى جنگ و توان بكارگيرى نيروها بود،
كه آن روز هم دشمنان ما در تبليغات خودشان اينها را مخفى مىكردند و مىگفتند ايران امواج انسانى را به جنگ فرستاد!
مگر امواج انسانى مىتواند پيروز شود؟! چند قبضه مسلسل از چند طرف كار بگذارند ،همهى امواج انسانى را درو خواهد كرد.
نخير ،فقط امواج انسانى نبود؛ فقط انبوه جمعيت نبود؛ قوت سازماندهى بود ،قوت اراده بود ،نيروى نظامى بود .عامل دوم كه

۸۲1۱/۴۲/۴۲

از عامل اول مهمتر است ،نيروى ايمان و شجاعت ناشى از قوت ايمان رزمندگان و مردم و جوانان بود؛ يعنى عشق ايمانى
نه عشق حيوانى ،نه عشق مادى ،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 مىكند؛ نه اينكه آسان مىكند ،شيرين
مىكند .پيامبر اكرم به امير المومنين فرمود« :يا على! آن روزى كه به تو ضربتى مىزنند و اين ضربت ،به شهادتت منتهى
خواهد شد ،صبر تو چگونه خواهد بود؟» امير المومنين عرض كرد« :يا رسول اهلل! اين موضع صبر نيست؛ اين موضع شكر
است ».كسى كه در راه خدا به شهادت مىرسد ،بزرگترين شاكر خدا براى اين حادثه ،خود اوست؛ زيرا كه چنين نعمت بزرگى
را خداى متعال به او داده است .چه چيزى يك رزمنده ،يك جوان و يك انسان را در ميدانهاى گوناگون ،اينگونه به روشنبينى
مىرساند؟ ايمان آگاهانه .عزيزان من! اين ايمان آگاهانه در رزمندگان ،موجب اين مىشد كه خطر را به هيچ بگيرند .در
فرماندهان موجب اين مىشد كه لحظهاى به راحتى خود و يا به خطر براى خود فكر نكنند .شب و روز تالش و كار كردند؛
حيثيت حقير خودى را ناديده گرفتند؛ براى خدا و براى اهداف اسالم و براى آزادى و سربلندى ملت مسلمان ،حاضر شدند
جان خودشان را بدهند.

واكنش امام خمینی(ره) در مقابل كمبود امكانات نیرو هوایی در جنگ

۸۲۱۱/۴۱/۴۱
بيانات در ديدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولى امر
ما به يك قول متعارف معمولى از سوى آدمى كه كار بدى از او نديدهايم ،اعتماد ميكنيم؛ قرضى از او ميخواهيم ،كارى دست
او داريم ،او به ما وعده ميكند كه بسيار خوب ،من اين كار را براى شما انجام ميدهم .ما معموال اعتماد ميكنيم ،راه مىافتيم
مقدمات كار را فراهم ميكنيم ،در حالى كه او يك انسانى بيش نيست؛ ممكن است پشيمان بشود ،ممكن است كسى بيايد
راى او را بزند ،ممكن است فراموش كند ،ممكن است آن امكانى كه به وسيلهى او ميخواست به ما كمك بكند ،از دستش
برود؛ ده جور يا دهها جور احتمال تخلف اين وعده هست ،ليكن ما اعتماد ميكنيم .خوب ،خداى متعال چقدر وعده كرده است
به مومنين؛ وعدهى نصرت ،وعدهى هدايت ،وعدهى تعليم؛ «و اتقوا اهلل و يعلمكم اهلل» ،وعدهى حفظ و صيانت ،وعدهى
كمك در امور دنيا؛ اين همه خداى متعال به ما وعده كرده .البته اين وعدهها مطلق نيست؛ شروطى دارد ،شروطش هم خيلى
شرو دشوارى نيست ،از دست ماها بر مىآيد .دليلش هم اين است كه جاهائى كه به اين شرو عمل كرديم ،خداى متعال
به ما كمك كرد؛ نمونهاش جنگ تحميلى .شما جوانهائى كه دوران جنگ تحميلى را درك نكرديد ،بدانيد؛ آن روزى كه
جنگ تحميلى شروع شد ،همهى صاحبنظران ،همهى تحليلگران ،همهى نخبگان به طور قاطع ميگفتند صدام در اين جنگ
پيروز است و ايران شكستخورده است؛ جز يك عدهى معدودى ،آن كسانى كه به نگاه اسالمى و ايمانى اعتقاد داشتند -
نگاه امام به حوادث  -آنها نه ،آنها در دلشان اميدى بود؛ حاال كم يا زياد؛ بعضى كورسوى اميدى بود ،بعضى نه ،دلشان روشن
بود.

بودند .بعد يكى از نظامىها آمد كنار من ،گفت :اين دوستان توى اتاق ديگر ،يك كار خصوصى با شما دارند .من پا شدم
رفتم پيش آنها .مرحوم فكورى بود ،مرحوم فالحى بود  -اينهائى كه يادم است  -دو سه نفر ديگر هم بودند .نشستيم ،گفتيم:
كارتان چيست؟ گفتند :ببينيد آقا!  -يك كاغذى در آوردند .اين كاغذ را من عينا االن دارم توى يادداشتها نگه داشتهام كه
خط آن برادران عزيز ما بود  -هواپيماهاى ما اينهاست؛ مثال اف  ،5اف  ،4نميدانم سى  ،131چى ،چى ،انواع هواپيماهاى
نظامى ترابرى و جنگى؛ هفت هشت ده نوع نوشته بودند .بعد نوشته بودند از اين نوع هواپيما ،مثال ما ده تا آمادهى به كار
داريم كه تا فالن روز آمادگىاش تمام ميشود .اينها قطعههاى زودتعويض دارند  -در هواپيماها قطعههائى هست كه در هر
بار پرواز يا دو بار پرواز بايد عوض بشود  -ميگفتند ما اين قطعهها را نداريم .بنابراين مثال تا ظرف پنج روز يا ده روز اين نوع
هواپيما پايان ميپذيرد؛ ديگر كانه نداريم .تا دوازده روز اين نوع ديگر تمام ميشود؛ تا چهارده پانزده روز ،اين نوع ديگر تمام
ميشود .بيشترينش سى  131بود .همين سى  131هائى كه حاال هم هست كه حدود سى روز يا سى و يك روز گفتند كه
براى اينها امكان پرواز وجود دارد .يعنى جمهورى اسالمى بعد از سى و يك روز ،مطلقا وسيلهى پرندهى هوائى نظامى  -چه
نظامى جنگى ،چه نظامى پشتيبانى و ترابرى  -ديگر نخواهد داشت؛ خالص! گفتند :آقا! وضع جنگ ما اين است؛ شما برويد
به امام بگوئيد .من هم از شما چه پنهان ،توى دلم يك قدرى حقيقتا خالى شد! گفتيم عجب ،واقعا هواپيما نباشد ،چه كار

۸۴۸

۸۲۱۱/۴5/۴5

من اين خاطره را بارها نقل كردهام :در روزهاى سوم چهارم جنگ بود ،توى اتاق جنگ ستاد مشترك ،همه جمع بوديم؛ بنده
هم بودم ،مسئولين كشور؛ رئيس جمهور ،نخست وزير  -آن وقت رئيس جمهور بنىصدر بود ،نخست وزير هم مرحوم رجائى
بود  -چند نفرى از نمايندگان مجلس و غيره ،همه آنجا جمع بوديم ،داشتيم بحث ميكرديم ،مشورت ميكرديم .نظامىها هم
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كنيم! او دارد با هواپيماهاى روسى مرتبا مىآيد .حاال خلبانهايش عرضهى خلبانهاى ما را نداشتند ،اما حجم كار زياد بود.
همين طور پشت سر هم مىآمدند؛ انواع كالسهاى گوناگون ميگ داشتند.
گفتم خيلى خوب .كاغذ را گرفتم ،بردم خدمت امام ،جماران؛ گفتم :آقا! اين آقايان فرماندهان ما هستند و ما دار و ندار
نظاميمان دست اينهاست .اينها اينجورى ميگويند؛ ميگويند ما هواپيماهاى جنگيمان تا حداكثر مثال پانزده شانزده روز ديگر
دوام دارد و آخرين هواپيمايمان كه هواپيماى سى  131است و ترابرى است ،تا سى روز و سى و سه روز ديگر بيشتر دوام
ندارد .بعدش ،ديگر ما مطلقا هواپيما نداريم .امام نگاهى كردند ،گفتند  -حاال نقل به مضمون ميكنم ،عين عبارت ايشان يادم
نيست؛ احتماال جائى عين عبارات ايشان را نوشته باشم  -اين حرفها چيست! شما بگوئيد بروند بجنگند ،خدا ميرساند ،درست
ميكند ،هيچ طور نميشود .منطقا حرف امام براى من قانع كننده نبود؛ چون امام كه متخصص هواپيما نبود؛ اما به حقانيت
امام و روشنائى دل او و حمايت خدا از او اعتقاد داشتم ،ميدانستم كه خداى متعال اين مرد را براى يك كار بزرگ برانگيخته
و او را وا نخواهد گذاشت .اين را عقيده داشتم .لذا دلم قرص شد ،آمدم به اينها  -حاال همان روز يا فردايش ،يادم نيست -
گفتم امام فرمودند كه برويد همينها را هرچى ميتوانيد تعمير كنيد ،درست كنيد و اقدام كنيد.
همان هواپيماهاى اف  5و اف  4و اف  14و اينهائى كه قرار بود بعد از پنج شش روز بكلى از كار بيفتد ،هنوز دارد تو نيرو
هوائى ما كار ميكند! بيست و نه سال از سال  59ميگذرد ،هنوز دارند كار ميكنند! البته تعدادى از آنها توى جنگ آسيب ديدند،
ساقط شدند ،تير خوردند ،بعضيشان از رده خارج شدند ،اما از اين طرف هم در قبال اين ريزش ،رويشى وجود داشت؛ مهندسين
ما در دستگاههاى ذىربط توانستند قطعات درست كنند ،خالها را پر كنند و بعضى از قطعات را علىرغم تحريم ،به كورى
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چشم آن تحريم كنندهها ،از راههائى وارد كنند و هواپيماها را سرپا نگه دارند .عالوه بر اينها ،از آنها ياد بگيرند و دو نوع
هواپيماى جنگى خودشان بسازند .االن شما ميدانيد كه در نيروى هوائى ما ،دو نوع هواپيماى جنگى  -البته عين آن
هواپيماهاى قبلى خود ما نيست ،اما باالخره از آنها استفاده كردند .مهندس است ديگر ،نگاه ميكند به كارى ،تجربه مىاندوزد،
خودش طراحى ميكند  -هواپيمای دو كابينهى براى آموزش و يك كابينهى براى تهاجم نظامى ،ساخته شده است .عالوه
بر اينكه همانهائى هم كه داشتيم ،هنوز داريم و توى دستگاههاى ما هست.
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اين ،توكل به خداست؛ اين ،صدق وعدهى خداست .وقتى خداى متعال با تاكيد فراوان و چندجانبه ميفرمايد« :و لينصرن اهلل
من ينصره»؛ بىگمان ،بىترديد ،حتما و يقينا خداى متعال نصرت ميكند ،يارى ميكند كسانى را كه او را ،يعنى دين او را
يارى كنند  -وقتى خدا اين را ميگويد  -من و شما هم ميدانيم كه داريم از دين خدا حمايت ميكنيم ،يارى دين خدا ميكنيم.
بنابراين ،خاطرجمع باشيد كه خدا نصرت خواهد كرد.
بعد از آغاز جنگ تحميلى هم دهها بار  -حاال اگر ريزهايش را بخواهيم حساب كنيم ،بيش از اين حرفها شايد بشود گفت؛
هزارها بار ،اما حاال آن رقمهاى درشت را آدم بخواهد حساب كند  -ما نصرت الهى را ديديم؛ كمك الهى را ديديم .يكىاش
همين آمدن اسرا بود .ما حدود پنجاه هزار اسير پيش عراق داشتيم؛ پنجاه هزار .او هم يك خرده كمتر از اين ،در همين
حدودها ،اسير دست ما داشت .منتها فرقش اين بود كه اسيرهائى كه او پيش ما داشت ،همه نظامى بودند ،اسيرهائى كه ما
پيش او داشتيم ،خيلىشان غيرنظامى بودند .توى همين بيابانها مردم را جمع كرده بودند ،برده بودند .من وقتى كه جنگ
تمام شد ،به نظرم رسيد كه پس گرفتن اين اسيرها از صدام ،احتماال سى سال طول ميكشد؛ سى سال! چون تبادل اسرا را
در جنگهاى معروف ديده بوديم ديگر .در جنگ بينالملل ،جنگ ژاپن ،بعد از گذشت بيست سى سال ،هنوز يك طرف مدعى
بود كه ما چند تا اسير پيش شما داريم؛ او ميگفت نداريم؛ چك چونه ،بنشين برخيز؛ تا باالخره به يك نتيجهاى ميرسيدند.

واكنش امام خمینی(ره) در مقابل كمبود امكانات نیرو هوایی در جنگ

از خودش نشان بدهد؛ اينجور آدمى بود؛ صدام طبيعتش خيلى طبيعت پست دنىاى بود .آدمهاى پست و دنى هرجا احساس
قدرت بكنند ،آنچنان منتفخ ميشوند كه با آنها اصال نميشود هيچ مبادله كرد؛ هيچ .آن وقتى كه احساس ضعف ميكنند ،در
مقابل يك قويترى قرار ميگيرند ،از مورچه خاكسارتر ميشوند! ديديد ديگر؛ صدام به آمريكائىها التماس ميكرد .قبل از اينكه
آمريكائىها به عراق حمله كنند  -اين دفعهى اخير  -التماس ميكرد كه بيائيد با ما بسازيد ،همهمان عليه جمهورى اسالمى
متحد بشويم .منتها شانسش نيامد ديگر كه آمريكائىها از او قبول كنند.
من ميگفتم سى سال طول ميكشد كه اسرا آزاد بشوند .خداى متعال صحنهاى درست كرد و اين احمق قضيهى حملهاش به
كويت پيش آمد ،احساس كرد كه اگر بخواهد با كويت بجنگد  -البته جنگش با كويت به قصد تصرف كامل كويت بود -
احتياج دارد به اينكه از ايران خاطرش جمع باشد؛ اين هم با بودن اسرا امكانپذير نيست .اول نامه نوشت به رئيس جمهور
وقت و به نحوى به بنده ،چون از اين طرف جواب درستى نگرفت ،بنا كرد اسرا را خودش آزاد كردن ،كه ديگر آنهائى كه
يادشان است ،يادشان هست .يكهو خبر شديم كه اسرا از مرز دارند مىآيند؛ همين طور پشت سر هم گروه گروه آمدند ،تا
تمام شد .اين كار خدا بود ،اين نصرت الهى بود .و ديگر همين طور از اين قضايا تا امروز.

جزوه پیشخوان  پیشنهاد مطالعه برای مسافران راهیان نور

بايد صد تا كنفرانس گذاشته بشود ،نشست و برخاست بشود ،تا ثابت كنيم كه بله ،فالن تعداد اسير هنوز باقىاند؛ آن هم
قطره چكانى .صدام اينجورى بود ديگر؛ آدم بدقلق ،بداخالق ،خبيث ،موذى ،هر وقت احساس قدرت كند ،حتما قدرتنمائىاى
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نوشتن خطاهای روزانه توسط شهید باقری

جزوه پیشخوان  پیشنهاد مطالعه برای مسافران راهیان نور
۸۴۰

نوشتن خطاهای روزانه توسط شهید باقری
۸۲۱۴/۴۸/۳۲
بيانات پس از اقامه نماز در جمع برخی از شخصيتهای فرهنگی سياسی
پارسال يا پيرارسال بود كه من شرح حال شهيد افشردى (باقرى) را ميخواندم  -به نظرم شرح حال ايشان يا يكى ديگر از
همين شهدا بود  -در آنجا ذكر شده بود كه ايشان هر روز خطاهاى خود را مينوشته؛ همين كه در توصيهى علماى اخالق و
در توصيههاى بعضى از احاديث و اينها هم هست كه خطاهاى خودتان را بنويسيد ،هر شب خودتان را محاسبه كنيد .او اين
چيزها را روى كاغذ مينوشته .ماها رومان نميشود خودمان بنويسيم ،روى كاغذ بياوريم ،علنى كنيم؛ ولو بين خودمان و كاغذ.
او در يادداشتهاى خود نوشته بود كه مثال من شب ديدم امروز اين چند تا گناه را انجام دادم.
اين محاسبهى نفس ،خيلى چيز خوبى است .انسان بايد خود را محاسبه كند ،بعد يكى يكى از انجام گناهان خود كم كند .ما
به بعضى از گناهها عادت كردهايم  -گاهى انسان پنج تا ،شش تا ،ده تا گناه را عادت كرده  -همت كنيم اينها را يكى يكى
كنار بگذاريم؛ اين نقا ضعف را يكى يكى كم كنيم.
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