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: مقدمه

افکار، عقاید و اندیشه هاي رهبر فرزانه انقالب اسالمی در رفتار نیکو و بیانات ارزشمند ایشان نمود پیدا می نماید 

و انگشت اشاره ایشان راه نظام اسالمی را در افق زیباي ظهورِ حضرت مهدي سالم اهللا علیه نمایان می سازد؛ و 

از آنجا که ایشان با توفیقات . نقالب را سکان داري می نمایدوجود مبارك ایشان در توفانها و نامالیمات، کشتی ا

الهی رهبري جامعه اسالمی را برعهده دارند؛ از این رو بر ماست تا با تکیه بر اصل والیت مداري، فرمایشات و 

ی سیره ایشان را یگانه راه سیر و رشد قرار داده، و در تمسک به آن کوشا باشیم؛ چرا که دقت نظر و نکته سنج

هاي ایشان سبب شده است تا در سلسله سخنان ایشان همه مباحث مهم، تاریخ ساز و کلیدي مطرح گشته و 

.ایشان، در منظر همگان قرار گیرددیدگاه هاي ناب 

در میان همه مباحث و موضوعات مطرح گشته، مبحث ایثار و مجاهدت و شهادت از اهمیت واالیی برخوردار می 

جهاد و شهادت از ارزشهاى «باید گفت . باشد؛ چرا که نظام اسالمی حیات خود را مدیون خون شهدا می باشد

تمندى هستند که توفیق مجاهدتشهدا انسانهاى واال و سعاد«:و باید گفت) 1(».بزرگ اسالمی می باشند

) 2(».گرفتندیافتند و پاداش شهادت

و مقصود از . در این مقال مألفه هاي ارزشی عبارتند از مفاهیم ارزشنمد و نیکو، که مشخص و شناس می باشند

و جان در راه اهداف الهی می باشد که بیشتر در بعد اجتماعی و در رابطه با مبارزه با دشمن کردنفداایثار، 

. مورد استفاده قرار می گیردفداکاري در دفاع از آرمانها 

مفهوم اصطالحی آن مورد نظر می باشد که عبارت است از کشته باره معناي شهادت و شهید باید گفت که در

معناي شهادت این است که انسان به دنبال هدف «: رهبر در این باره فرمودهاند. آیینشدن در راه خدا و دین و

شهادت«به بیان دیگر ) 3(».بدهدبه کشته شدن هممقدسى که واجب یا راجح است، برود و در آن راه، تن
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سازد که معتقد است ى دنیوى خویش را نثار آرمانى ترین سرمایهبدین معنا است که یک انسان برترین و محبوب

و آنگاه که . هاى انسانى استزنده ماندن و بارور شدن آن، به سود بشریت است و این یکى از زیباترین ارزش

هاى بشرى قرار ى نیکىى پیامبران خدا است، این ارزش، در صدر همهآرمانِ مطلوبِ او الهى و آرزوى همه

) 4(».گنجدگیرد و در هیچ ترازوى مادى نمىمى

الزم به ذکر می باشد که در این نوشته به جاي تبیین و واکاوي هر یک از مطالب مطرح شده تالش شده است تا 

با ایجاد ارتباطی درست و منطقی، هر بند از کالم رهبر را با بیان دیگر ایشان مقرون نموده و معنایی نو در 

.یانهاي توضیحی مجزا می باشدو همه فرمایشات رهبري با سایر ب.مجموعه اي متین تقدیم گردد

: ارزش ایثار و شهادت

، یک شاخص ى ارزش جهاد و شهادتمسئله«: امام خامنه اي درباره ارزشمندي و اهمیت ایثار و شهادت فرمودند

احترام به شهیدان، احترام به . ، یکى از شاخصهاست که باید برجسته شودمجاهدت و مقام واالى شهادت. است

جمهورى اسالمى به جهاد . ى پرچم جمهورى اسالمى قرار بگیردجهاد و مجاهدان بایستى جزو بخشهاى برجسته

را که بار دیگر فرهنگ شهادت،گرى این دورانشهیدان ما در ظلمات مادى«)5(» .شودشناخته مىو شهادت

طینت و زنده کردند و نور رستگارى را به انسانهاى پاك،هاى بشرى استباالترین سطح فداکارى براى آرمان

االتر قدم بمشقاتى که انسان به قیمت ترقى بشریت به یک«پس روشن می شود که ) 6(» .طلب نشان دادندحق

به شهادت) السالمعلیه(خواهد آن را تحمل بکند، باارزش است؛ همان هدفى که به خاطرش حسین بن على مى

) 7(» رسدمى

. ایثار و شهادت بوستان پربار و برکتی هست که فضاى ایران اسالمى را آکنده از عطر صفا و معنویت کرده است«

ارجعى الى ربک راضیۀ «نداى ،دم عمر کوتاه خویشنوجوانان و جوانانى که در سپیده:ایثار و شهادت یعنی
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را به گوش دلِ نورانىِ خویش شنیدند و همچون کبوترانى سبکبال به بهشت رضوان الهى پرواز ) 8(» مرضیه

عمق یابد بخش در سطح وسیع جوانان نورسته گسترش وبله هرگاه در میان ملتى تفکر سالم و نجات. کردند

تکریم «از همین باب هست که ) 9(».گرددناپذیر مىفالح و رستگارى آن جامعه و آن ملت، محتوم و تخلف

) 10(» .هاى لبریز از صفا و نورانیت استهاى نورانى و جانشهیدان، تکریم ایثار و اخالص است؛ تکریم دل

و ) 11(» .و بالنده و ثمر آن را ماندگار خواهد نموداخالص و خداجویى، ایثار و فداکارى، تالش شما را سازنده «

بهترین مردنها، «به همین دلیل ) 12(».منطق مقاومت و جهاد و ایثار است... عالج زورگوئى و «بدانید که 

. استکند، نوشیدن شربت گواراى شهادتباالترین اجرها براى انسانى که در راه خدا مبارزه مى. استشهادت

، شهادت. ، اجرشان را گرفتندها با شهادتآن! ها این نعمت بزرگ الهىآن عزیزان، و گوارا باد بر آنخوشا به حال

ى ضیافت الهى؛ این کم چیزى نیست؛ این یعنى وارد شدن در حریم خلوت الهى، و میهمان شدن بر سر سفره

پروردگارا «: ده و می فرمایندرهبر همیشه دعا کربه دلیل ارزش و اهمیت شهادت، ) 13(».خیلى باعظمت است

) 14(».تر فرمادرجات شهیدان ما را روز به روز عالى. در راه خودت قرار بدهمرگ ما را به شهادت

: فداکاريایثار و اهمیت و جایگاه 

داراي ایثار و فداکاري از اهمیت بسیاري برخوردار می باشد و در آموزه ها و اخالق و آداب دینی و غیر دینی 

ارزش و جایگاه ویژه اي می باشد؛ رهبر نیز در بیانات ناب خود، در کنار تأکید بر سایر فضائل، به این روحیه ناب 

و عرفانی ایثار و از خود گذشتگی توجه خاصی نموده و در این باره شخنان فراوانی بیان کرده اند؛ از جمله، 

خاطر این است که شم بشریت جذاب و شیرین است، بهاگر توجه به ایثار و فداکارى در راه حق در چ«: فرمودند

)16(».را در اختیار بشریت قرار دادنداین مفهوم را پیغمبران به تاریخ عرضه کردند و آن

ى به ایمان و ایثار معنایش این است که با ایمانى که در دل انسان وجود دارد و با اتّکال و اتّکایى که به تکیه«و 

چنانکه ) 17(» .بیافرینند... توانند علم و تجربه واین نیروها مى. وهاى انسان به کار بیفتدى نیرخدا هست، همه
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» .ى مقدس مقاومت و مبارزه علیه اشغالگران صهیونیست را برافروختندمردم فلسطین با ایثار و فداکارى، شعله«

)18 (

آرى، هر گذشت و ایثار کوچک و . فداکارى استگذشت و ایثار و ى هزاران گونهتاریخ درخشان انقالب، عرصه«

نظیر انقالب اسالمى داراى تأثیرى حتمى و حقیقى است و تاریخ انقالب، مجموع بزرگ در تکوین دوران بى

) 19(».هاستهمین لحظه

ى اى آب را از لبان خود بگیرد و به لبان تشنهایثار یعنی این که در جنگ، مجروح تشنه«در کوچکترین مثال 

ى ى خود را در هنگامهکدام فرصت پیدا نکنند کام تشنهمجروح دیگر برساند و او هم به سومى بدهد و هیچ

) 20(».سیراب کنند و به خاطر ایثار، تشنه شهید شوندشهادت

باید در سطح حرکت عمومى کشور، اخالق و «به جهت اهمیت و تأثیر مشهود ایثار و عشق به خلق خدا، 

باید «) 21(».ى اسالمى مورد توجه قرار بگیردى خلقیات حسنهو برادرى و گذشت و ایثار و بقیهروحیات اسالمى 

)22(».اهمیت ایثار، انفاق، زهد و ریاضت شخصى را در پیامهاى رادیویى و تلویزیونى زنده کنید

اى است ، روحیهى ایثار و از خودگذشتگى، براى دیگران فکر کردن و کار کردندوستى، روحیهى مردمروحیه«

) 23(» .که ملت ما را به نتایج و غایات این حرکت خواهد رسانید

:  ساز شهادتزمینهگیگذشتاز خود ایثار و روحیه 

ها ائل اخالقی می باشد؛ و تأثیر گذارترین آنضاعمال عبادي و بندگی نمودن براي خداوند موجب ایجاد و تقویت ف

هاى نماز است که مایه. به حق باید نماز را برترین اعمال دانست«: باره نماز فرمودندنماز می باشد؛ رهبر فرزانه در

ى حتمى واجبات پرخطر و دشوار همچون جهاد است، در روح الزم ایثار و گذشت و توکل و تعبد را که پشتوانه

در هر جبهه و در هر «ه و می بینیم ک) 24(» .داردآورد و او را شجاعانه بدان میدانها گسیل مىآدمى پدید مى
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قسمتى، اگر خطرى این کشور را تهدید کند، آن کسانى حاضرند پا در میدان بگذارند و فداکارى کنند و از 

از جمله نماز فضائلی ، پس عبادات) 25(».ى ایثار دارندى ایمانى و روحیهخودگذشتگى نشان دهند، که روحیه

. آوردشهادت را به ارمغان میو شهامت این روحیه ناب نیز قدرتچون ایثار و فداکاري را به دنبال دارد و 

ى اول در خودمان و ى ایمان و عنصر ایثار و فداکارى را در درجهما باید روحیه«با این بیان روشن می گردد که 

ه در ى ایثار بود کبخش مهمى که قدرت ملى ما را تشکیل داد، همین روحیه. ... سپس در مردم تقویت کنیم

در میدانى هم که امروز در مقابل خود داریم، نیروى ایثار و فداکارى که . طلبى ظاهر شدجنگ به صورت شهادت

ى اگر ما بتوانیم این را در خودمان تقویت کنیم، همه. ریزد، باید مطرح شودى معادالت را به هم مىهمه

شهید «و هادت از فداکاري سرچشمه می گیرد ش)26(».معادالت قدرت در دنیا به سود ما به هم خواهد ریخت

گیرىِ شهید این، اولین موضع. ایثار، یعنى ندیدن و به حساب نیاوردن خود. می کنددر قبال خدا، گذشت و ایثار 

آنها همه . رسیدداد، به این مقام نمىآورد و در معرض نابودى و خطر قرار نمىاگر او خود را به حساب مى. است

تواند بشر را نجات بدهد، که آن کسى مى«آنها این را به خوبی می دانستند که )27(».تند و رفتندچیز را گذاش

) 28(» .داراى گذشت باشد؛ بتواند ایثار کند

باید ایثار و مجاهدت و ترجیح مصالح عمومى بر «ساز بودن مألفه ایثار و جهاد براي شهدت، پس با توجه به زمینه

یک ملت با این . هاى معنوى یک کشور و یک ملت استها سرمایهانیم؛ اینمصالح فردى را ارزش بد

ملتهایى که تالش کنند، مجاهدت کنند، ایثار کنند و از کار و فداکارى «) 29(» .شودهاست که پیروز مىسرمایه

فداکارى اگر شما مردم اخالص و ایثار نداشتید و«) 30(».ها همه چیز خواهد دادنترسند، خداى متعال به آن

ى قوت شما ایمان و ایثار و دل دادن به نقطه«) 31(».کردگونه از شما حمایت نمىنشان نداده بودید، خدا این

با نگاهی به دوران دفاع مقدس در می یابیم ) 32(» .مجاهدت و همچنین همبستگى و همدلىِ شماها باهم است

ى جنگ تحمیلى، زیباترین تابلوهاى ایثار و فداکارى همراه با نجابت و فروتنى و توأم با سالهدوران هشت«که 
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جانبازان عزیز که داراي سهمى ارزشمند در تاریخ پرافتخارند، «و ) 33(».شجاعت و رشادت را ترسیم کرده است

)34(».اى از ایثار و فداکاري در جسم مطهر دارندنشانه

: جایگاه شهادتاهمیت و

شهادت، یکى از «: در باره جایگاه و اهمیت مفهوم شهادت و گذشت از جان، حضرت آیه اهللا خامنه اي فرمودند

ى ملتها و کشورها، اگر کسى در راه هدفهاى ملى هرچند در همه. دهدمفاهیمى است که فقط در ادیان معنا مى

هاست، اى دارند و تاریخى پشت سر آنیى که امروز نام و آوازهى کشورهاگویند و همهکشته شود، به او شهید مى

دارند و ها را گرامى مىکنند و یاد آنها افتخار مىشناسند و به آنعنوان شهید در میان خودشان مىکسانى را به

لى، جنگ آن کشور و ملت، در راه هدفهاى ملى یا حفظ استقالل ماى از تاریخِها کسانى هستند که در برههاین

و ) 35(» .باشد که دین موجود استکردند و کشته شدند؛ اما در حقیقت نام و معناى شهید، در جایى صادق مى

در حقیقت جان مایه شهادت اعتقاد به خداوند، آخرت و اجر و پاداش الهی می باشد که جز در دین یافت نمی 

. شود

، باور به و اهمیت آن را بیان کنیم، باید بگوئیم اعتقاد به شهادتى شهادتاگر در یک جمله بخواهیم مسئله«

ما هرچه داریم، به برکت «) 36(» .عظمت شهیدان براى یک ملت، عمق معنوى شخصیت و هویت آن ملت است

به نظر من شهیدان انقالب اسالمى «) 37(».طلبانه استى شهادتها و فداکاریهاست، به برکت روحیهفشانىجان

چرا؟ چون در این زمان، اسالم از همیشه غریبتر . ى عزیزترین شهداى طول تاریخندو جنگ تحمیلى، از جمله

آنها ثایت . و این شهیدان بودند که اسالم را دوباره به قطرات خون پاك خود آبیاري و احیاء کردند) 38(».شد

) 39(».طلبى و نترسیدن از مرگ ناتوان استو شهادتهادتدشمن در مقابل ش«کردند که 

:ایثار و شهادتافتخار بر
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. در دیدگاه حضرت خامنه اي مألفه هاي ارزش مدارانه ایثار و شهادت از درجه اعتبار بسیار باالیی برخوردار است

بیانات بسیاري را بیان و مکتوب نموده ،ورانه گذشت از جان و ایثارِ شهادت طلبانهباایشان در زمینه هاي ارزش

ایشان در وصف ؛؛ ولی به تعدادي به عنوان نمونه اشاره می شودوجود ندارداند که امکان طرح همه موارد 

ه و پر از تأللؤ ى شهادت، بسیار باشکوپدیده«)40(».بزرگترین شرف و افتخار استشهادت«:شهادت فرمودند

ارزش واالى شهادت را ؛ زبان ما قاصر است که بتوانیمبسیار واالستپروردگار، ارزش شهادت در پیشگاه . است

چیزى باالتر از این نیست که انسانى به دست خود، با اراده و اختیار خود، جان و هیچ«در واقع )41(».بیان کنیم

در پیشگاه دتلذا شها. ، این استمعناى شهادت. هستى خود را فداى یک آرمان بزرگ و واالى الهى کند

در معیار الهى و با دیدگاه دینى و قرآنى، . کشته شدن در راه خدا یک مرگ نیست. اى داردپروردگار، تعبیر ویژه

گردد و در راه ى الهى شامل حال او مىرو کسى که این عطیهازاین. یک مفهوم دیگر و یک معناى فاخرى است

)41(».شودخدا شهید مى

ى کمال را که برترین سکوى پرش انسان به سمت اوج قلهرا که باب جهاد و شهادتسپاس خداوندى «بله 

اوست، به روى این ملت بااخالص و فداکار گشود و از جوانان و نوجوانان و مردان و زنان ما ستارگان درخشانى در 

انه را گوهر تابناکى بر مظلومو جهاد مخلصانه را سیره، و شهادت؛فضاى غبارآلود زندگى بشر امروز پدید آورد

آنچه باید به عنوان باالترین ارزشها محسوب بشود، همین ارزش شهادت و فداکارى «)42(» .تارك آنان ساخت

)43(» .کند؛ مگر خون شهید رازمان، همه چیز را کهنه مى. شهیدان عزیز ماست

انى نیستند که در یک جنگ شهداى ما کس. ترین موضوعات اسالم استو شهید، یکى از برجستهشهادت«

شدگانِ جنگهاى معمولى در بسیارى از مناطق دنیا ها با کسانى که کشتهآن. طلبانه کشته شده باشندتوسعه

) 44(»؟!این کجا، شهداى ما کجا. کننداند، فرق مىهستند و براى تعرّض به خاك و حریم دیگران جنگیده

اى که به زندگى انسان سو سود است، بدون زیان؛ تالشِ صادقانهو جهاد در اسالم یک تالشِ از همهشهادت«

انداز ى زندگى را به عنوان یک ملت، چشمانداز آیندهکند؛ چشمدهد؛ جهت حرکت انسان را معین مىمعنا مى
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ن دهد؛ ایانداز سرنوشت نهایى انسان را به عنوان یک فرد، رضوان الهى قرار مىکند و چشمروشن و تابناکى مى

باالترین ارزش عاشورایى و باالترین شهادت«) 45(».گیردچیز جاى این را نمىاسالم است؛ هیچجهاد و شهادت

) 46(».هاى معنوى استارزش در معیار ارزش

: شهیديمقام واالارزش و 

فوق کلّ برّ برّ حتّى یقتل {ما براى شهداى عزیزمان، قادر به تعیین درجه نیستیم، «: رهبر عظیم الشأن فرمودند

فإذا قتل فی سبیل عزّ {شدن در راه خدا برسد؛ هر خوبى، یک خوبى برتر دارد، تا به کشته} الرّجل فی سبیل اهللا

خلعت شهادت«قطعا ) 48(» .اى متصور نیستیکى و خوبىباالتر از آن، دیگر هیچ ن) 47(} و جلّ فلیس فوقه برّ

، به مقامات عالى و معنوى که پوشاند و آن بزرگوار با شهادتقیمتى است که خداى متعال بر تن خاصان مىذى

نوشیدند و خداوند، شهیدانی را که در راه خدا شربت شهادت«) 49(» .همه مشتاق آن هستند، عروج می کند

ى قهرمانان دوران جنگ تحمیلى به حساب بیایند با شهداى صدر اسالم محشور کند و ید در زمرهبعضى حقاً با

) 50(».ى شهداى عزیز ما را گرامى بداردیاد همه

انسانها برترین) 51(} نَحبه و منْهم منْ ینْتَظرفَمنْهم منْ قَضى{«: و نیز ایشان در معرفی برترین افراد فرمودند

ها ى ما، این جانبازان عزیز هم در حقیقت شهیدند، اینشهداى زنده. رسیدندآن کسانى بودند که به شهادت

و شهید نزدیک ى شهادتتوانیم، خودمان را به حوزهبراى ما افتخار است که هرچه مى«) 52(» .هایندبرترین

و از راحتى و زن و بچه و آسایش معمولى و امتیازات مادى کندکسى که در راه خدا تالش مى«) 53(» .بکنیم

ى عظمت مجاهدت دهندهاین نشان. است به دنبال داردکند، پاداش الهى را که همان شهادتنظر مىصرف

واقعاً اگر خداى «) 54(» .باالترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل اهللا استام که شهادتلذا مکرر گفته. اوست

قرار دهد، بزرگترین امتیاز را به یک انسان داده ن دعا را از کسى قبول کند که مرگ او را در شهادتمتعال ای

) 55(» .شد، بهشت و رضایت خود را قرار داده استرفت و هدر مىیى که از بین مىاست و در مقابل سرمایه
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: شهادت معامله با خدا

میرند خداى متعال، این مرگى را که سرنوشت حتمى همه است، در مورد انسانها به انواع و اقسام مرگها مى«

، شهادت«در حقیقت ) 56(» .اى قرار داده که بسیار ارزش پیدا کرده است و داراى فضیلت هستشهید به گونه

شهادت پاداش بزرگ و اجر عظیمى «) 57(» .دهندى خداست و این هدیه را آسان به کسى نمىنعمت و هدیه

اللَّه بودن این سبیلو شرط مجاهد فىشرط شهادت«و ) 58(» .است و خداى متعال بندگان صالح خود می دهد

، علّت اینکه مقام شهادت«و ) 59(».اللَّه باشد، للَّه باشد؛ یعنى اخالص داشته باشدسبیلاست که حرکت فرد فى

دهد و براى آن هدف و مىخداونداست که شهید در واقع همه زندگى خودش را به ین اقدر باال و واالست، این

مقصودى که خداى متعال، آفرینش انسان را براى آن انجام داده است؛ یعنى اقامه عدل، اقامه زندگى 

» .دا می کند، جان خود را فسعادتمندانه براى انسانها، نزدیک شدن انسانها به خدا و اقامه احکام الهى در جامعه

)60 (

شهید، «تجارت و معامله به این شکل هست که ) 61(».هاى زرنگ است، مرگ تاجرانه و مرگ آدمشهادت«

در به شهادت. جانش را فروخته و در مقابل آن، بهشت و رضاى الهى را گرفته است که باالترین دستاوردهاست

گذارند این جان، مفت از ، مرگ انسانهاى زیرك و هوشیار است که نمىشهادت. راه خدا، از این منظر نگاه کنیم

، شهادت از اعتقاد به شهادت«س حق این است که پ) 62(» .دستشان برود و در مقابل، چیزى عایدشان نشود

انّ {«) 63(».شودکند، دارد با خدا معامله میکند، ناشى میایمان به ایثار، باور به اینکه انسان وقتى ایثار می

ا اهللا اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأنّ لهم الجنّه یقاتلون فى سبیل اهللا فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقّ

شهیدان ما رفتند باور به شهادت. ى درستى استى الهى وعدهوعده) 111توبه، (} فى التّوریه و االنجیل و القران

) 64(» .ى با خدا را در میدان عمل نشان دادندرا، باور به معامله

: و اسالمحافظ نظام،فرهنگ ارزشمند شهادت
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: فرمودندو راز سرفرازي ملتها انقالب و اصول اسالمآیه اهللا خامنه اي درباره اهمیت فرهنگ شهادت در حفظ 

به برکت خون شهدا، ملت ما، ملت «) 65(».براى سیادت و سعادت یک ملت، بسیار واالستتأثیر شهادت«

قدرتهاى استکبارى، براى ملتهاى . ندگونه باید پیدا کنسربلند و آبرومندى است و ملتها آبرو و عزت را این

کشورهاى امثال ما حق حیات و حق رأى و نظر قائل نیستند؛ حتّى حق استفاده از منابع ثروت خودشان را هم 

باید هر ملتى خود را قوى کند و ...شود وارد شدبا قدرتهاى شیطانى، از سر ضعف و ذلت نمى. قائل نیستند

و این، جز به برکت اعتقاد، و عمل در راه آن اعتقاد، تا سرحد مجاهدت و قدرت حقیقى خودش را پیدا نماید

را را بلد بود و هنر شهادتشد یعنى شهادتهر ملتى که متّکى به شهادت«) 66(» .پذیر نیست، امکانشهادت

) 67(».و هیچ قدرتى بر این ملت پیروز نخواهد شد،براى همیشه سربلند است،یاد گرفت

رهبري در پیامی به مناسبت روز ایمان، ایثار و شهادت. اسالم نیز عزت خود را مدیون خون سرخ شهدا می باشد

امروز پرچم اسالم در جهان، به برکت فداکارى شهیدان عزیز است که به اهتزاز درآمده، و نام مبارك «: فرمودند

اهدان راه حق است که فضاى جهان را پرکرده خداوند و عظمت اسالم به خاطر ایثار و تالش آنان و دیگر مج

ى اقطار شهیدان با ایثار خود، پرچم اسالم را سربلند نگه داشتند و اسالم و معنویت را در همه«بله ) 68(» .است

رسد، و اگر جهاد اسالمى پس از ى عالم به گوش مىاگر امروز بانگ مسلمانى از چهار گوشه. عالم عزیز کردند

، دوباره به جایگاه ارزشىِ رفیع خود بازگشته، همه به برکت استقرار جمهورى اسالمى و استمرار سالها فراموشى

هایشان و نیز جانبازان عزیز و انقالب اسالمى است که خود، مرهون شهادت و گذشت این عزیزان و خانواده

ى به آن بزرگى آن حادثه، آن خون پاك و اگر شهادت امام حسین علیه السالم«چنانکه ) 69(» .ارجمند است

حسین بن على علیه السالم براى «) 70(».شدقطعاً بدانید در توفان حوادث، نابود مى؛ماندمىننبود، اسالم باقى 

شهدا هم، . باقى ماندن اسالم، خون خود را نثار کرد و در این راه توفیق پیدا نمود و توانست اسالم را بیمه کند

اى در رگ کالبد شهادتها مثل خون تازههرکدام از«به واقع ) 71(» .اسالم و جمهورى اسالمى را بیمه کردند

تر کرد؛ این، همان استحکام تر، بانشاطتر و پرانگیزهجوان دوانده شد و او را سرحالزنده و پرطراوت این نظام
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شهید، براى نگهداشتن و محکم کردن هر یى براى مردم ما وجود ندارد که هیچ شبههامروزه «) 72(».نظام است

) 73(».رسیده استستونهاى نظام و انقالب، به شهادت

: اشهدروحی و معنوي خصوصیات 

و خصوصیات روحی و معنوي شهدا را مثبت عظم رهبري در مناسبت هاي مختلف، ویژگی هاي شخصیتیِمقام م

من یک نور و یک صفا و یک حالت روحانى در ایشان «: باره شهید آوینی فرمودندایشان در؛تشریح می نمودند

ى رفیع شهادتند به این درجهشود که انسان بتواها هم موجب مىهمین. جور هم بودکردم و همینحس مى

) 74(».برسد

روحیه ایثارگري، شهامت و اراده پوالدین آنان نیز بیانات ارزشمندي دارند که در ایمان و اخالص، ایشان درباره 

شدنى هر کشته«باید دانست که : ایشان می فرمودند. واقع به نوعی خط دهی و تبیین الگو محسوب می شود

در راه شدنى که در راه خدا با اخالص و رشادت و تالش همراه باشد، اسمش شهادتآن کشته. نیستشهادت

دهد و براى خدا حرکت خرج مىکند و رشادت بهشهید آن کسى است که مجاهدت یعنى تالش مى. خداست

در طی جنگ تحمیلی ) 75(» .گیردقرار نمىعرض شهادتخرج ندهد، اصلًا در مکند؛ چون اگر رشادت بهمى

نشستند تا کردند، روى بولدوزر مىمىغسل شهادت،سنگرِ جهاد سازندگىسنگرسازان بى«شاهد بودیم که 

تواند بر او طلبى در میدان بماند، هیچ قدرتى نمىى شهادتاگر انسان مسلمان، با روحیه«) 76(».خاکریز بزنند

) 77(».فایق بشود

شهدا کسانى هستند که از دیگران شجاعت و دلیرىِ بیشترى نشان دادند؛ سینه را سپر «همه می دانیم که 

شود، به این معناست که کسى که در راه خدا شهید مى«) 78(».کردند، از خطر نهراسیدند و به شهادت رسیدند

از این ) 79(» .در این راه، مجاهدت و تالش کرده و سرانجام در این راه، جان خودش را از دست داده است



١٣

ى جنگ و جزو عناصر پوالدین شهدا غالباً عناصر پوالدین جبهه. ى استوارى است، نشانهشهادت«روست که 

ى سعادت دنیا و آخرت است براى حاکمیت دین خدا در کشور که مایه... شهداى ما «)80(» .مردم بودند

وقتى مرد مؤمن و شجاع، با هدف جهاد فی سبیل اهللا «. آنان اهدافی واال داشتند) 81(».سختیها را تحمل کردند

آن . الم بر این پایه استدر اسارزش واالى شهادت. داندوارد میدان شد، جان دادن در این میدان را افتخار مى

شهادتی «ولی ) 82(».شوداى همیشه درخشان در آسمان زندگى و تاریخ آن ملت مىوقت است که شهید ستاره

ى تاب در راه خدا و در محبت پروردگار و غرقهکه بیش از روح ایمان، از یک دل سوزان، از یک روح مشتعل و بى

بخشد و اثر دیگرى در کند؛ حال دیگرى مىطعم دیگرى پیدا مى. گیرددر ذات و صفات الهى، سرچشمه مى

) 83(» .گذاردتکوین مى

: نماد صبر و مقاومتخانواده شهدا

بت به خانواده شهدا می باشد و از هر فرصتی براي بیان سبیانات رهبراي آکنده از عشق و احترام راستین ن

رت است از این که ایشان ا؛ نمونه هایی از آن عبو ابراز محبت به این قشر ایثارگر استفاده می کنند،جایگاه

هاى صدر اسالم، اگر پدرشان یا شوهرشان شهید ایم که شهیددادهما در داستانهاى تاریخى خوانده«: فرمودند

خداى متعال در «) 84(» .کردندقاومت مىرسیده بودند، صبر و مشده بود؛ اگر فرزندان یا برادرانشان به شهادت

» .دهدسرّى قرار داده که هم زخم است و هم مرهم و یک حالت تسلى و روشنایى به بازماندگان مىشهادت

ها، خانواده. هاى مکرّم شهدا از لحاظ عظمت، بالفاصله پشت سرِ فضیلت شهداستیقیناً فضیلت خانواده«و ) 85(

پدران، مادران،«ما شاهدیم که ) 86(» .دنمرزداران فضیلت در طول دوران دفاع مقدس بودو سنگرداران شهادت

احساس «به واقع آنها ) 87(».شهیدشان افتخار نمودندشکر کردند و به شهادتشهدا همسران و فرزندان 

ى ایران، همهى ملت ى ما، همه، همهآنهانه . کنند، حق هم همین است، جاى افتخار هم داردسربلندى مى

) 88(» .مسئولین باید به این مردان دالور، به این جوانان شجاع افتخار کنند
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ها است و پاداش قبول مصیبت در اند این پاداش صبر و استقامت آنبستگان شهداى عزیز، داراى پاداشى بزرگ«

نیرویى که به زنى که فرزند . نظیرندبىمادران شهدا، از لحاظ قوت و قدرت، حقیقتاً «و نیز ) 89(».راه خدا

یک فرزند یا دو فرزند یا بیشتر، بخشد که در مقابل شهادتچنان قوتى مىدارد، آنخودش را عاشقانه دوست مى

و امید ،پسر رشید و جواندر شهادت«) 90(».دهد، نیروي ایمان استچنین قدرت و قوتى را از خود نشان مى

، به جبهه می داشتندگویند اگر پسرهاى دیگرى هم کنند؛ بعد هم مىخش مىزندگیشان، شیرینى پ

) 91(».ندادفرستمى

ى افتخار است، که پدران و حقیقتاً براى یک ملت مایه«ایمان و توکل به خداوند در آنان آنچنان باال می باشد که 

برسند و این مادرانى، جگرگوشگان خودشان را در راه خدا به دست خودشان بفرستند و این عزیزان به شهادت

بله به راستی شما شهید دادگان ) 92(» .یایدداغ بزرگ و سنگین به خاطر رضاى الهى به کام آنان شیرین ب

ى کند، یعنى آن چیزى که همهدانید که فرزندتان در پیشگاه خداى متعال در درجات عالى پرواز مىوقتى مى«

دست آورده و رضوان و بهشهادت، او با این فداکارى وانداند و دویدهعمر به دنبالش گشتهعرفا و اهل سلوك یک

) 93(» .شوید که فرزندتان به اینجا رسیده استقرب الهى را درك کرده است، خوشحال مى

: و الگو قرار دادن آنهاحفظ یاد شهدا

که در زیل به چند ؛رهبر انقالب اسالمی درباره زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا بیانات بسیاري فرموده اند

هریک از این ستارگان «) 94(».آورى است، چیز عظیم و حقیقت شگفتادتشه«: شاره می گرددمورد ا

ملت ما باید «) 95(».بنابراین، حقیقت شهادت حقیقت عظیمى است. توانند عالمى را روشن کننددرخشان، مى

شهیدان را زنده بدارند و مفهوم باید یاد «) 96(».قدر این عزیزان را بداند و نتایج مجاهدات آنان را پاسدارى کند

این مفهوم باعظمت و پرارزش و بسیار مؤثّر را در کشور ایران اسالمى و در میان ملت مبارز ایران احیا و شهادت

) 97(» .حفظ کنند
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را در چشم هاى گوناگون برآنند که رونق جهاد و شهادتى نظام اسالمى ما با شیوهگرفتهامروز دشمنان کمین«

طلبى و اند با راحتویژه دانشجویان بشکنند، و این براى کسانى که عادت کردهما بخصوص جوانان و بهمردم

ى شرف و شجاعت و غیرت مجاهدان سرافراز، زندگى را بگذرانند بسى مطبوع و دلنشین است، تغذیه از ذخیره

ى این جانب به شما دانشجویان صیهتو. کنندپس آنان نیز دانسته یا نادانسته به این خط مشى خصمانه کمک مى

ى جوانان عزیز این کشور آن است که این عامل قدرت ملى و شاخص ایمان خالصانه را از دست عزیز و همه

شهیدان سرافراز خود را تجلیل و تقدیس کنید، آخرین وصایاى آنان را که غالباً . ندهید و آن را بزرگ بشمارید

ابزار قدرت خود را از دست ندهید آن را بکار بیاندازد . با چشم تدبر بخوانیدرشحاتى از فیض و هدایت الهى است

گاهى رنج و زحمت زنده نگهداشتن خون شهید، از «چرا که ) 98(» .و به کمک و حمایت الهى امیدوار باشید

ى زینب کبرى سالهى امام سجاد علیه الصالة و السالم و رنج چندینسالهرنج سى. کمتر نیستخود شهادت

) 99(».علیها سالم از این قبیل است

ملت باید هر روز با شهیدان تجدید خاطره کنند؛ از آنان از صمیم جان قدردانى کنند؛ در برابر صبر و گذشت «

تا . هاى شاهد، آکنده سازندهایشان سر تکریم فرود آورند و فضا را از احترام به شهادت و شهید و خانوادهخانواده

اران صفوف مقدم برخوردار است، علَم سرافرازى این ى تکریم و احترامى نسبت به فداکملت ما از چنین روحیه

ها چگونه را فهمید و دانست که براى آرمانیک ملت، اگر معناى شهادت«) 100(» .ملت در اهتزاز خواهد بود

دغدغه و با استقالل زندگى کند؛ زیرا مرگ دیگر مانعى برایش تواند بىشود رفت و جان فدا کرد، آن وقت مىمى

افتخار متعلّق به آن انسان، ملت و جماعتى است که پاى حرفشان بایستند و «به راستی که ) 101(».نیست

دشمنان بدانند که به توفیق الهى «) 102(».اند، توفانها از بین ببرد و بخواباندنگذارند پرچمى را که بلند کرده

کشور فراموش شود؛ و به توفیق الهى در اینگذارد که نام شهید و نام شهادتگذاریم و این ملت هم نمىنمى

».تر و ماندگارتر خواهد شد و این افتخار براى کشور ما باقى خواهد ماندروز به روز این نام در کشور ما برجسته

)103 (
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حاال این پاداش . در راه خدا افتخار بزرگى استشهادت«: ما باید عالوه بر حفظ یاد شهدا، از آنها الگو بگیریم

ا بشود یا نشود، راهمان این است؛ راه کار براى خدا، با اخالص و همراه با رشادت و شجاعت و دلیرى و نصیب م

ى راه شما جوانان و نوجوانان و پسران و دختران باید هدفتان ادامه«) 104(» .باکى در مواجهه با مشکالتبى

سرافراز را زنده کنید؛ آن کسانى که عزیزترین و نام شهیدان «. و از آنها الگو بگیرید) 105(» .شهیدان باشد

انسانها براى دفاع از حق، از حقیقت، از استقالل، براى دفاع از . ى خود را ایثار کردندترین سرمایهقیمتگران

دارند به میدان جنگ ها را که جان امت است، برمىحیثیت کشور، براى دفاع از ناموس ملت، عزیزترین سرمایه

اند، زنده ى عظیم، برد بزرگ را کردهاند و در واقع در این معاملهاند و جان باختهآن کسانى را که رفته. برندمى

را توفیق ى مشتاقان شهادتى ما روز به روز عزیزتر فرما و همهپروردگارا شهیدان را در جامعه«) 106(».بدارید

) 107(» .عنایت کناش پیوستن به آن کاروان مبارك در سیر عرشى و ربوبى

: نتیجه گیري

مفاهیم شناخته شده ایثار و از خود گذشتگی و شهادت از مألفه هایی هستند که داراي ارزش و اعتبار و تأثیر 

به تفصیل به این مفاهیم پرداخته و ابعاد مختلف آن را تبیین نموده اند؛ و و مقام معظم رهبري ؛فراوانی هستند

در کالم اندبشمندانه ایشان ایثار از بندگی خداوند و . را مورد توجه قرار داده انددر جاي جاي کالم خویش آن

اعتقاد و ایمان، سرچشمه گرفته و روح آدمی را لبریز نموده و زمینه حس شهادت طلبی را در فرد ایجاد می 

و ارزش و جایگاه این ایشان به اهمیت . ترین و انسان ساز ترین روحیات می باشدنماید که این دو حس از مقدس

در دو پرداخته و مقام واالي شهید را تکریم نموده و با معرفی گوشه اي از خصوصیات روحی و معنوي شهید

خانواده آنها را بسیار مورد احترام قرار داده و وظایف و همچنین صدد الگو سازي براي نسل جوان می باشند؛

یاد شهیدان را حفظ نموده و ایشان را گرامی داشته و از آن مهم ایشان را گوشزد می نمایند؛ پس برماست که

. بزرگمردان الگو برداري نماییم
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: فهرست ارجاعات

، سخنرانى، پایان چهارمین مجمع بزرگ فرماندهان و مسئوالن دفاتر نمایندگى ولى فقیه در 169، ص1370اي، بیانات، خامنه) (1(
) سپاه پاسداران

)  ، پیام تجلیل از شهیدان و ایثارگران انقالب اسالمى و جنگ تحمیلى71، ص1376ت، اي، مکتوباخامنه) (2(

)هاى نماز جمعه، عاشورا، خطبه48، ص1374اي، بیانات، خامنه)(3(

)، پیام به مناسبت کنگره شهداى دانشجو68، ص1381اي، مکتوبات، صخامنه) (4(

)اساتید و دانشجویان، دانشگاه علم و صنعت، دیدار با187، ص1387اي، بیانات، خامنه) (5(

)ى دفاع مقدس، پیام به مناسبت روز شهیدان در هفته61، ص1380اي، مکتوبات،خامنه) (6(

، سخنرانى در پایان چهارمین مجمع بزرگ فرماندهان و مسئوالن دفاتر نمایندگى ولى فقیه 171، ص1370اي، بیانات، خامنه) (7(
)نقالب اسالمىدر سپاه پاسداران ا

)28فجر، ) (8(

ى بزرگداشت شهداى انجمنهاى اسالمى ویژه» راه کربال«، پیام به نخستین کنگره13، ص1377اي، مکتوبات، خامنه() 9(
) آموزاندانش

)، پیام به مراسم تشییع و تدفین شهدا در دانشگاه تربیت مدرس40، ص1387اي، مکتوبات، خامنه) (10(

)هاى اسالمى دانشگاه آزاد اسالمىى تشکل، پیام به نشست سالیانه و اتحادیه32، ص1381اي، مکتوبات، خامنه() 11(

) نشینى اسرائیل از مناطق اشغالى، پیام به مناسبت پیروزى ملت لبنان و عقب18، ص1379اي، مکتوبات، خامنه) (12(

)هاى شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان بوشهرجمع گروهى از خانواده، سخنرانى در 337، ص1370اي، بیانات،خامنه) (13(

)محمد رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله27، جمع فرماندهان لشکر 71، ص1375اي، بیانات، خامنه)(15(

))ره(، مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینى105، ص1384اي، بیانات، خامنه) (16(

)، دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت سالروز آزادى خرمشهر27، ص1381، بیانات، ايخامنه) (17(

)ى فلسطینالمللى حمایت از انتفاضه، مراسم گشایش کنفرانس بین16، ص1380اي، بیانات، خامنه) (18(

))الفضل العباس ع، پیام به گردهمایى جانبازان، در روز میالد حضرت ابو 154، 1369اي، مکتوبات، خامنه) (19(
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فرهنگى - کننده در اردوى رزمى صد و ده هزار نفر از نیروهاى بسیجى شرکت، جمع یک156، ص1380اي، بیانات،خامنه) (20(
)علویون

)، در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى حجۀ االسالم و المسلمین هاشمى رفسنجانى209، 1368اي، بیانات، خامنه) (21(

)، دیدار مدیران صدا و سیما155، ص1381ي، بیانات، اخامنه) (22(

)، پیام به ملت شریف ایران، به مناسبت حلول سال نو2، ص1370اي، مکتوبات،خامنه) (23(

)، پیام به اجالس نماز50، ص1376اي، مکتوبات، خامنه) (24(

)از آزادگان، دیدار با اقشار مختلف مردم و جمعى90، ص1377اي، بیانات، خامنه) (25(

)، دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران89، ص1382اي، بیانات، خامنه) (26(

) هاى سرداران شهید، تهران، دیدار با خانواده40، ص1376اي، بیانات، خامنه) (27(

) رهاى مشهد، تهران و کردستان، دیدار با فرزندان ممتاز شاهد، جانبازان شه218، 1369اي، بیانات، خامنه) (28(

)، رهبر معظم انقالب اسالمى در اجتماع بزرگ مردم همدان66، ص1383اي، بیانات، خامنه) (29(

) ، در مراسم بیعت جمع کثیرى از اقشار مختلف مردم شهرهاى قم، رفسنجان و کهنوج158، ص1368اي، بیانات، صخامنه) (30(

) ، دیدار ایثارگران، در سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمى84، ص1376اي، بیانات، خامنه) (31(

)هاى شهدا، دیدار خانواده85، ص1384اي، بیانات، خامنه) (32(

، پیام به گردهمایى سراسرى فرماندهان بسیج، به مناسبت سالروز انتشار پیام رهبر فقید 167، ص1368اي، مکتوبات، خامنه) (33(
)کیل بسیج مستضعفانانقالب براى تش

))ع(، پیام به گردهمایى جانبازان، در روز میالد حضرت ابو الفضل العباس154، ص1369اي، مکتوبات، خامنه) (34(

) ، دیدار با فرزندان ممتاز شهدا227، ص1368اي، بیانات، خامنه) (35(

)جانبازان قمهاى شهدا و ، دیدار خانواده179، ص1389اي، بیانات، خامنه) (36(

) فجرى مبارکه، پیام در تجلیل از شهدا، جانبازان، اسرا و مفقودان، هشتمین روز دهه205، ص1368اي، مکتوبات، خامنه) (37(

) هاى شهدا و مفقودانسخنرانى در جمع خانواده،141، ص1370اي، بیانات، خامنه) (38(

) ى تهرانهاى نماز جمعه، خطبه13، ص1381اي، بیانات، خامنه) (39

) ، دیدار اقشار مختلف مردم، نیمه شعبان159، ص1376اي، بیانات، خامنه) (40(

)هاى شهداى نیروهاى مسلح و جهاد سازندگى، دیدار جمعى از خانواده116، ص1377اي، بیانات، خامنه) (41(
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) ى فجر، پیام به مناسبت روز شهیدان، دهه125، ص1371بات، اي، مکتوخامنه) (42(

)هاى شهدا، مفقودان و گروهى از جانبازان، سخنرانى در جمع خانواده141، ص1370اي، بیانات، خامنه) (43(

)هاى شهداى نیروهاى مسلح، دیدار خانواده121، ص1380اي، بیانات، خامنه) (44(

)، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران178، ص1385اي، بیانات، خامنه) (45(

)، بیانات در میدان صبحگاه ستاد نیروى مقاومت بسیج153، ص1384اي، بیانات، خامنه) (46(

؛ 2؛ ج) اإلسالمیۀ- ط (الکافی (.)ش1362اول، : قم، چاپ-ابن بابویه، محمد بن على، الخصال 9؛ ص1الخصال ؛ ج) (47(
).ق1407چهارم، : تهران، چاپ- ) اإلسالمیۀ- ط (حمد بن یعقوب، الکافی کلینى، م348ص

)، مراسم اعطاى درجه به آقاى محسن رضایى و سرتیپ على شهبازى439، ص1369اي، بیانات، خامنه) (48(

)، دیدار با گروه کثیرى از کارگران و معلمان سراسر کشور39، ص1370اي، بیانات، خامنه) (49(

)، دیدار با جمعى از پرسنل نیروى هوایى ارتش جمهورى اسالمى429، ص1369اي، بیانات، منهخا) (50(

)23احزاب، ) (51(

)هاى شهدا، ایثارگران و جانبازان، دیدار با خانواده36، ص1386اي، بیانات، خامنه) (52(

)، در دیدار با خانواده شهید آوینى12، ص1372اي، بیانات، خامنه) (53(

)، دیدار با فرزندان ممتاز شهدا229، ص1368اي، بیانات، خامنه) (54(

)، دیدار با فرزندان ممتاز شهدا228، ص1368اي، بیانات، خامنه) (55(

)هاى شهداى نیروهاى مسلح و جهاد سازندگى، جمعى از خانواده116، ص1377اي، بیانات، خامنه) (56(

)هاى شهدا، کرمان، دیدار با خانواده33، ص1384اي، بیانات، خامنه) (57(

)، تهرانهاى نماز جمعه، خطبه140، ص1378اي، بیانات، خامنه) (58(

)، دیدار هزاران نفر از بسیجیان، قم196، ص1389اي، بیانات، خامنه) (59(

)، دیدار با گروهى از جوانان و نوجوانان204، ص1376اي، بیانا ت، خامنه) (60(

)هاى شهدا، کرمان، دیدار با خانواده34، ص1384اي، بیانات، هخامن) (61(

)، دیدار با فرزندان ممتاز شهدا228، ص1368اي، بیانات، خامنه) (62(

)هاى شهدا و جانبازان، قم، دیدار با خانواده180، ص1389اي، بیانات، خامنه) (63(

)هاى شهدا و جانبازان، قمخانواده، دیدار با 180، ص1389اي، بیانات، خامنه) (64(
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)هاى شهداى نیروهاى مسلح و جهاد سازندگى، جمعى از خانواده117، ص1377اي، بیانات، خامنه) (65(

)، دیدار با فرزندان ممتاز شهدا229، ص1368اي، بیانات، خامنه) (66(

)ى مسلح و جهاد سازندگىهاى شهداى نیروها، جمع خانواده116، ص1377اي، بیانات، خامنه) (67(

)، پیام به مناسبت روز ایمان، ایثار و شهادت87، ص 1374اي، مکتوبات، خامنه) (68(

)ى دفاع مقدس، پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا، هفته91، ص1369اي، مکتوبات، خامنه) (69(

)هاى نماز عید فطر، خطبه203، ص1383، اي، بیانات، روز پاسدار؛ خامنه137، ص1372اي، بیانات، خامنه) (70(

)هاى شهدا، ایالم، جمع خانواده375، ص1369اي، بیانات، خامنه) (71(

)، دیدار مسئوالن قوه قضائیه و خانواده شهداى هفتم تیر59، ص1383اي، بیانات، خامنه) (72(

)ت مبارز و مجمع روحانیون مبارز، تهرانى روحانی، دیدار با اعضاى جامعه202، 1368اي، بیانات، خامنه) (73(

)، دیدار با خانواده شهید آوینى12، ص1372اي، بیانات، خامنه) (74(

)جمهور و هیئت وزیران، آغاز هفته دولت، دیدار رئیس72، ص1378اي، بیانات، خامنه) (75(

)، دیدار جهادگران و کشاورزان197، ص1382اي، بیانات، خامنه) (76(

)هاى شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان، بوشهر، جمع خانواده338، ص1370اي، بیانات، خامنه() 77(

)هاى شهداى نیروهاى مسلح، دیدار خانواده122، ص1380اي، بیانات، سالخامنه) (78(

)، دیدار با گروهى از جوانان و نوجوانان204، ص1376اي، بیانا ت، خامنه) (79(

)، دیدار با فرزندان شاهد328، ص1370ي، بیانات، اخامنه) (80(

)هاى شهداى نیروهاى مسلح و جهاد سازندگى، دیدار جمعى از خانواده117، ص1377اي، بیانات، خامنه) (81(

)، مراسم تحلیف دانشجویان دانشگاههاى افسرى ارتش188، ص1382اي، بیانات، خامنه) (82(

)، دیدار با گروه کثیرى از پاسداران سپاه پاسداران، روز پاسدار145، ص1376اي، بیانات، خامنه) (83(

) هاى شهدا، ایالم، جمع خانواده375، 1369اي، بیانات، خامنه) (84(

)، دیدار با خانواده شهید آوینى12، ص1372اي، بیانات، خامنه) (85(

)رداران شهید، تهرانهاى س، دیدار با خانواده39، ص1376اي، بیانات، خامنه) (86(

)هاى شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان، بوشهر، جمع گروهى از خانواده337، ص1370اي، بیانات،خامنه) (87(



٢١

)هاى شهداء، جمع تعدادى از خانواده68، ص1388اي، بیانات، خامنه) (88(

)، وظایف جوان امروز85، ص 1372اي، مکتوبات، خامنه) (89(

)هاى شهدا، ایالم، جمع خانواده375، ص1369اي، بیانات، منهخا) (90(

)ى امام در ارتش، مراسم بیعت نماینده17، ص1368اي، بیانات، خامنه) (91(

)هاى شهداء، جمع تعدادى از خانواده67، ص1388اي، بیانات، خامنه) (92(

)آوینى، دیدار با خانواده شهید 12، ص1372اي، بیانات، خامنه) (93(

)هاى سرداران شهید، تهران، دیدار با خانواده39، ص1376اي، بیانات، خامنه) (94(

)هاى سرداران شهید، تهران، دیدار با خانواده40، ص1376اي، بیانات، سالخامنه) (95(

)ى دفاع مقدس، روز تجلیل از شهدا در هفته91، ص1369اي، مکتوبات، خامنه) (96(

)هاى سرداران شهید، تهران، دیدار با خانواده39، 1376، بیانات، ايخامنه) (97(

)، کنگره شهداى دانشجو68، ص1381اي، مکتوبات، خامنه) (98(

)هاى سرداران شهید استان تهران، دیدار با خانواده40، ص1376اي، بیانات، خامنه) (99(

)روز شهیدان، پیام به مناسبت125، ص1371اي، مکتوبات، خامنه) (100(

)ى محرم، دیدار روحانیون و مبلغان، در آستانه45، ص1375اي، بیانات، خامنه) (101(

)هاهزار نفر از راهیان نور و قشرهاى مختلف مردم، پادگان دوکوهه، جمع ده5، ص1381اي، بیانات، خامنه) (102(

)نبازان و آزادگان، همدان، دیدار خانواده شهدا، جا86، ص1383اي، بیانات، خامنه) (103(

)جمهور و هیئت وزیران، آغاز هفته دولت، دیدار رئیس72، 1378اي، بیانات، خامنه) (104(

)ى مدارس شاهد، دیدار با فرزندان ممتاز شاهد و مدیران و معلمان نمونه160، ص1370اي، بیانات، خامنه) (105(

)ى روز ارتشبا جمعى از فرماندهان و پرسنل ارتش، آستانه، دیدار 10، ص1376اي، بیانات، خامنه) (106(

)ى فجر، بزرگداشت روز شهیدان، دهه57، ص1377اي، مکتوبات،خامنه) (107(

: منابع
24: ، تعداد جلدبیاناتاللّه العظمى سید على، اى، آیتخامنه

22: تعداد جلد، اللّه العظمى سید على، مکتوباتاى، آیتخامنه


