
شهید، رحمت خداوند را
 قبل از شهادت می بیند

مسـئله ی شـهدا را بایـد خیلـی جّدی 
گرفت. ما برای شـهدا همان ارزشـهایی 
را باید قائل باشـیم کـه خدای متعال بـرای اینها 
قائل اسـت که ]فرمـود[: یُقاتِلوَن فی َسـبیِل اهللِ 
ا فِـی الّتوریِة َو  َفَیقُتلوَن َو یُقَتلوَن َوعـداً َعلَیِه َحقًّ
االِنجیـل َوالُقرآن؛)۱( این کسـانی کـه در راه خدا 
مجاهـدت میکننـد و جـان خودشـان را در کف 
دسـت میگیرند، هـم دشـمن کشتنشـان، هم 
کشته شدنشـان ارزش دارد؛ پیش خدای متعال 
وعده ی الهـی بر رحمت بـه اینها اسـت. حاال آن  
کـه جانـش را در ایـن راه از دسـت میدهـد، در 
روایـات داریـم کـه هنـوز از ایـن نَشـئه خـارج 
نشـده، عالئم رحمت الهـی را مشـاهده میکند؛ 
یعنـی در روایـات دارد بمجـّرد اینکـه شـهید از 
اسـب می افتد -آن وقـت با اسـب میجنگیدند- 
هنوز به زمین نرسـیده، وعده ی الهـی را دریافت 
میکنـد؛)2( یعنی حّتی در این نشـئه چشـمش 
باز میشـود و حقیقـت را میبینـد و رحمت الهی 
را، فضل الهـی را به طور ملمـوس درک میکند و 
دریافت میکند؛ این ارزش شـهدا اسـت. اگر این 
شـهادتها نبـود، اگـر ایـن فداکاری ها نبـود، این 

نظام باقی نمیماند. 95/9/۱5
۱(توبه/۱۱۱.

2(صحیفة اإلمام الرضا علیه السالم، ص92.

 س: جهــاد ابتدایی در زمــان غیبت امام 
معصوم)( چه حکمی دارد؟ آیا جایز است 
که فقیه جامع الشرایط مبسوط الید )ولّی امر 

مسلمین( حکم به آن کند؟
ج: بعید نیست که حکم به جهاد ابتدایی توسط 
فقیه جامع الشــرایطی که متصّدی والیت امر 
مسلمین اســت، در صورتی که مصلحت آن را 

اقتضا کند، جایز باشد، بلکه این نظر اقوی است
س: اقدام به دفاع از اســالم هنگام تشخیص 
خطر برای اســالم، بدون رضایت والدین چه 

حکمی دارد؟
ج: دفاع از اسالم و مسلمین واجب است و متوقف بر 
اذن والدین نیســت، ولی در عین حال سزاوار است 

که انسان تا می تواند رضایت آنان را جلب کند.  

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

شیرزنان انقالب و دفاع مقدس نشان دادند که الگوی ســوم، »زن نه شرقی، نه غربی« است. زن 
مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود و ثابت کرد که می توان زن بود، 
عفیف بود، محجبه و شریف بود و درعین حال، در متن و مرکز بود. می توان سنگر خانواده را پاکیزه 
نگاه داشت و در عرصه ی سیاسی و اجتماعی نیز سنگرسازی های جدید کرد و فتوحات بزرگ 
به ارمغان آورد. زنانی که اوج احســاس و لطف و رحمت زنانه را با روح جهاد و شهادت و مقاومت 

درآمیختند و مردانه ترین میدان ها را با شجاعت و اخالص و فداکاری خود فتح کردند. 9۱/۱2/۱6

زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود

اگر خانواده شهدا نبودند قدر شهادت د رجامعه میشکست

 سـالم بـر مجلـه هفتگـی خـط حـزب ا...
چطـوری میتوان ایـن مجلـه رو تهیه کـرد برای 

توزیع در مسجد یا نماز جمعه میخواهم.
 پاسـخ: سـالم. همانطور کـه پیـش از این در 
نشـریه تاکیـد کردیـم تکثیـر و توزیع خط 

حـزب ا... داوطلبانـه و خودجوش اسـت. 
خواهـران  و  بـرادران  کـه  نحـو  بدیـن 
سـایت  از  را  نشـریه  فایـل  گرامـی 
 khamenei.ir یـا کانـال خـط حـزب ا...:
 telegram.me/khattehezbollah
دانلـود، به تعـدادی که امـکان دارنـد تکثیر 
و در محل هایی مثل مسـجد، پایگاه بسـیج، 
هیـات هـای مذهبـی، دانشـگاه هـا و حوزه 

هـای علمیـه توزیـع میکنند.
سـالم . بـه لطـف خـدا توفیـق داشـتیم 
2600 عـدد از شـماره 72 نشـریه خط حزب 
ا... را درمسـاجد، نمازهـای جمعـه، جلسـات 
و  اصفهـان  شـهر  نهج البالغـه  و  قـران 

شهرهای اطراف توزیع نماییم.
رهبـر انقالب هربـار که از شـرمندگی در 
برابر مـردم و جوانان بـرای بیـکاری و گرانی و 
مشـکالت حـرف مـی زنـن مـا بـه عنـوان 
آب  خجالـت  از  ایشـون  بسـیجی های 
می شـویم، کـه چـرا از دسـت مـا کاری بـر 
نمی د. به مسـئوالن کشـور که امیـد چندانی 

نداریم خودمان باید کاری بکنیم.

من عرضم این است که پدران شهدا، مادران شهدا، همسران صبور شهدا، فرزندان شهدا در این 
افتخارات پشت سر شهدا قرار دارند. اگر خانواده های شهدا این صبوری را نمیداشتند، این تکریم به 
شهادت عزیزان خود برایشان این قدر بااهمیت نبود، قدر شهادت در جامعه ی ما میشکست. شهدا 
خودشان گوهر گرانبهائی شدند و درخشیدند و خانواده های شهدا با رفتار خود، با ایمان خود، با 

صبوری خود، این گوهر درخشنده را در معرض دید همه قرار دادند. 86/2/27
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

تحولی که غرب و شرق
 نمی توانند بفهمند  

این تحول، تحولی است که شرق و غرب نمی توانند 
بفهمند. آنها هر چیزی می توانند بفهمند، همین 
در سطح مادیت اشیا را ارزیابی می کنند که کدام 

پیروز شد، کدام پیروز نشد. در سطح معنویت اینها 
نمی توانند اصًل تصور کنند که یک کشور چهل 
میلیونی چطور متحول شده است به یک چیزی 
که جوانهایشان را می دهند و گریه می کنند که 
کاش یکی دیگر هم داشتند. دست و پایشان را از 

دست داده اند و تاثرشان به این است که من ندارم 
که باز ]به جبهه [ بروم! و این صحنه های بســیار 
نورانی که در جبهه ها ]است [ شما که هستید، بهتر 

از ما می دانید که چه صحنه هایی است. 
امام خمینی)(،۲۲ خرداد ۱۳۶۱ 

نماز جمعه یک کالس عمومی
 برای مردم باید باشد

واقعاً جا دارد که یک خطبــه ی روز جمعه، هفت، 
هشت ساعت مطالعه پشت ســر خودش داشته 
باشد. اگر بتوانیم این مهم را تأمین کنیم، احساس 
میشــود که یک کالس عمومی سراســری برای 
عامه ی مردم خواهیم داشت، و این چیزی است که 
قطعاً انقالب را پیش خواهد برد. بنابراین، بایستی 
هم ارتباط و اتصال آقایان روزبه روز مســتحکمتر 
بشود، و هم آنچه که به مردم داده میشود، روزبه روز 
ســطحش باالتر رود... هر کس قــدری از اخبار و 
تحلیلها و حرفهای تازه ی دنیا و کشور را برای مردم 
بزند، آنها با شوق و عالقه دور او جمع میشوند و به 
حرف او گوش میدهند. اگر این برنامه در نمازجمعه 

باشد، بالشک جاذبه پیدا خواهد کرد.  68/4/۱2

باطل چیســت؟ باطل آن خط مشیی، آن 
قانونی، آن راه و رســمی است که برخالف 
فطرت جهان و سرشت انسان وضع و جعل 
و انجام شده باشد. باطل آنی ست که قلدرها 
و شیطان ها و آنهایی که می خواهند از این 
مسیر منحرف بشوند، آنها درست می کنند. 
پیغمبران همیشه حق را می آورند تا باطل 
از میان بــرود... پیغمبرهــا می آیند تا آن 
شکل باطل را وارونه کنند. می آیند تا آن را 
متالشــی کنند، از بین ببرند، جای آن را به 
حق بدهند. پس اینکه پیغمبر خود را به آب 
و اتش می زند، برای خاطر حق است؛ چون 

حق آن چیزی اســت کــه او می گوید و او 
می خواهد. برای خاطر حق است که خودش 
را این قــدر ناراحت و در معــرض رنج قرار 
می دهد. برای خاطــر جایگزین کردن حق 
به جای باطل است که پیغمبران لحظه ای 
تالش را بــر زمین نمی گذارنــد، فراموش 
نمی کنند، یک لحظه بیکار نمی شوند و آرام 
نمی گیرند. مسئلۀ جایگزین کردن حق به 
جای باطل اســت، این تفسیر و تحلیل کار 
پیامبران اســت. پیغمبرها نظام جاهلی را 

می خواهند تبدیل کنند به نظام الهی. 
منبع: طرح کلی اندیشه اسالمی درقرآن

باطل راه و رسمی است که شیاطین درست می کنند

حزب ا...  این است

جهاد

»جایگزینی حق به جای باطل« مسئله اصلی پیامبران

دیدار با فرزندان شهدا |   انتشار بمناسبت تاسیس بنیاد شهید

ایـرانی خانواده

جمعه مناز

یافتن پیکر مطهر شهدا خدمت به روحیه ملی است| این شماره تقدیم   می شود به ارواح طیبه شهدای تفحص

یافتـن پیکرهـای مطهر شـهدای مفقوداالثـر خدمت بـه روحیـه ملی و عمـوم مردم اسـت و کسـانی که ایـن کار مهـم و سـخت را دنبـال می کننـد در واقع با 
خارج کردن پیکرهـای مطهر شـهدا از غربت، بـه اضطـراب و دلهـره خانواده های معظم آنـان پایان می دهنـد و بـدون تردید این عزیـزان با کار طاقت فرسـای 

خود خدمت ارزشـمندی بـه شـهدا و خانواده های معظـم آنان انجـام می دهنـد.  76/7/7

شهادت: برخورد با  مین و تله های انفجاری جا مانده از  جنگ تاریخ شهادت:  در طول سالیان عملیات تفحص
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پایانکاربهسودجبههخداییست

مزار: جای جای ایران اسالمی

۱. رهبـر معظم انقـالب در دیـدار اخیر خود با دسـت 
انـدرکاران اردوهای راهیان نور، از هشـت سـال دفاع 
مقـدس، بـا تعبیـر قرآنـی »ایـام ا...« یـاد کردنـد: 
»هشـت  سـال دفاع مقّدس- بـه یک معنا هـر روزش را حسـاب 
کنیـم- جـزو ایـن ایّـام ا... اسـت. 95/۱2/۱6« مفسـرین در ذیـل 
بخشـی از آیـه 5 سـوره ابراهیـم )َذکِّرُهـم بِاَیّـاِم  اهلل( تفاسـیر 
گوناگونی را مطـرح کرده انـد. تفسـیر نمونه در جمع بنـدی این 

نظـرات می نویسـد: "ایـام ا...، تمـام روزهائـی اسـت کـه دارای 
عظمتی در تاریخ زندگی بشـر اسـت... هـر روز که فصـل تازه ای 
در زندگی انسـانها گشـوده، و درس عبرتـی به آنهـا داده و ظهور 
و قیـام پیامبری در آن بـوده، یا طاغـوت و فرعون گردنکشـی در 
آن به قعر دره نیسـتی فرسـتاده شـده، خالصه هر روز که حق و 
عدالتی بر پا شـده و ظلـم و بدعتی خاموش گشـته، همـه آنها از 
ایـام ا... اسـت." دوران دفـاع مقـدس هـم جنـگ میـان حـق و 

باطل بود. بنیانگـذار کبیـر انقالب پـس از پایان جنگ بـا تأکید 
بـر همین نکتـه تصریـح کردنـد: »جنگ مـا جنگ حـق و باطل 
بـود و تمـام شـدنی نیسـت، جنـگ مـا جنـگ فقـر و غنـا بود، 
جنگ ما جنـگ ایمـان و رذالت بـود و ایـن جنـگ از آدم تا ختم 
زندگـی وجـود دارد. صحیفـه امـام، ج21- ص284« بـه تعبیر 
رهبـر انقـالب »دوران دفـاع مقـدس داسـتان ایسـتادگی ملت 
ایران در مقابل خباثتها و دشـمنی هـای کفر و اسـتکبار جهانی 
اسـت. 93/۱/6« رهبـر معظـم انقـالب در رابطـه بـا ایـن مقطـع 
سرنوشـت سـاز ملـت ایـران بـه دو آسـیب احتمالـی اشـاره 
می کننـد: »»فراموشـی« و »تحریف« دو آسـیب و خطـر بزرگی 
اسـت کـه در کمیـن هـر حادثـه بـزرگ تاریخـی قـرار دارد. 
 3 92/۱2/26«  بـه تعبیر ایشـان یکـی از راه های مقابله بـا این 

شکار تانک با تفنگ و بدون آموزش جنگی

روایت تاریخی  |  3

شهید، رحمت الهی را  قبل از شهادت می بیند

کالم امام   |  4شرح حدیث  |  4

  تحولی که غرب و شرق نمی توانند بفهمند  

برش دیدار

نگاه رهبر انقالب به پدیده اردوهای راهیان نور درامتداد دفاع مقدس؛

فناوریاستخراجیکگنجبیپایان

مردم بحرین، محکوم به
2  پیروزی هستند

اکنون،اینگونهنیست

به بهانه ی دادگاه آل خلیفه برای شیخ عیسی قاسم؛

حضرت آیـت ا... خامنه ای رهبـر معظم انقالب اسـالمی در 
دیـدار رئیس و اعضـای مجلس خبـرگان با یـادآوری اینکه 
در سـال ۹4 نیز مسـئله اقتصاد مقاومتی مـورد تأکید قرار 
گرفته بـود، افزودنـد: چـون آن سـال، حرکـت مطلوبی در 
عمل شـکل نگرفـت، سـال ۹5 را »اقتصاد مقاومتـی، اقدام 
و عمل« نامگـذاری کردیم. البته مسـئوالن دولتی کارهای 
قابـل توجهـی در این زمینـه انجـام داده انـد اما ایـن، فقط 

بخشـی از کارهای الزم اسـت.
حضـرت آیـت ا... خامنـه ای بـا بیـان بیـان اینکـه اگـر همه 
کارهـای ضـروری در موضوع اقتصـاد مقاومتی انجام شـده 
بود، امـروز تفـاوت محسوسـی را در اوضاع اقتصادی کشـور 
و زندگی مـردم شـاهد بودیـم، افزودنـد: به رئیـس جمهور 
محترم هـم گفتـه ام کـه بیـان شـاخص هـای کالن خوب 
اسـت البته اگـر آمارها قابل خدشـه نباشـد، اما بـه هر حال 
اینهـا در زندگـی و معیشـت مـردم در کوتـاه مـدت و میان 

مـدت اثـر نمی گـذارد.
رهبـر انقـالب اسـالمی بـا تأکیـد بـر اینکـه راههایـی بـرای 
اثرگـذاری عینـی در زندگـی مـردم وجـود دارد، افزودنـد: 
 شـکایات مـردم و دیدگاههـای صاحبنظـران به دسـت مـا 
می رسـد و باید در مسـائلی نظیر تولید، اشـتغال، از بین بردن 
رکـود بـه معنـای واقعـی کلمـه، قاچـاق و واردات و صـادرات 
به گونـه ای عمل کـرد کـه مـردم تأثیـر آن را در زندگـی خود، 

کامـاًل احسـاس کنند امـا اکنـون، اینگونه نیسـت.

انتقاد صریح رهبر انقالب خطاب به مسئوالن کشور؛

شــکایات مردم و دیدگاههای صاحبنظران به دســت ما می رسد و باید 
در مســائلی نظیر تولید، اشــتغال، از بین بردن رکود به معنای واقعی 
کلمه، قاچــاق و واردات و صادرات به گونه ای عمل کــرد که مردم تأثیر 
آن را در زندگی خود، کامالً احســاس کنند اما اکنون، اینگونه نیســت.
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  ابوحازم: رهبر انقالب خط مشی واقعی
 و جامعی برای مقاومت ترسیم کرد

دبیــرکل جنبش فتــح انتفاضه فلســطین، 
تاکید کرد مقــام معظم رهبــری در بیانات 
خود در کنفرانس تهران، خط مشــی جامعی 
را برای مقاومت در برابر رژیم صهیونیســتی 
ترســیم کرد. ابوحازم در مصاحبه با شــبکه 
تلویزیونــی المیادین گفت: همه ما ســخنان 
حضرت )آیــت ا...( علی خامنــه ای دام ظله 
رهبر انقالب اســالمی ایران را شــنیدیم که 
خط مشــی واقعی و جامعی بــرای مقاومت 
ترســیم و تاکید کرد همه طرح های سازش 
طلبانه و از پیش شکســت خورده ناکام ماند 

و نباید به آنها امیدی داشــت. |    خ صداوسیما|

  آتالنتیک: سفر پادشاه عربستان به 
اندونزی برای گسترش وهابیت است

در پی ســفر پرهزینــه و تجمالتی پادشــاه 
عربســتان به اندونزی، یک روزنامة آمریکایی 
از هزینه های گزاف عربســتان برای گسترش 
ســلفی گری و وهابیــت در ایــن کشــور با 
عنوان تهاجــم فرهنگــی عربســتان پرده 
برداشــت. روزنامه "آتالتنیک" معتقد است 
ایــن سیاســت های تهاجمی کــه از 1۹70 
میالدی آغاز شــده با هدف نفوذ گسترده در 
پرجمعیت ترین کشــور مســلمان در جهان، 
صورت پذیرفته اســت. بر پایــة این گزارش، 
عربستان برای نفوذ در اندونزی ده ها میلیون 
دالر هزینه کرد و بیش از 150 مسجد در این 
کشور ســاخت تا بتواند اندیشه های سلفی و 

وهابیت را به اندونزی صادر کنــد. |       العالم|

  مقام صهیونیست: اتفاقات سوریه به 
شدت بر منطقه اثر خواهد گذاشت

"چــاگای زوریل" دبیــر کل وزارت اطالعات 
رژیــم صهیونیســتی  اولویت دســتگاه های 
اطالعاتی این رژیم را مقابله با تقویت شــدن 
گروه های تحت حمایت ایران در سوریه عنوان 
کرد. وی تأکید کرد: هر چیــزی که امروز در 
ســوریه اتفاق بیافتد، به شــدت در منطقه و 
فراتر از آن برای ســال های پیش رو اثر خواهد 
گذاشت.  هم چنین شیخ علی دعموش معاون 
رئیس شورای اجرایی حزب ا... گفت: اسرائیل 
بر روی تضعیف حزب ا... در ســوریه حســاب 
کرده بود اما پیروزی های حزب ا... در ســوریه 
این محاسبات را بر هم زد و به این رژیم فهماند 
توانایی های حزب ا...، خطر علیه اســرائیل را 
بزرگ تر کرده اســت زیرا توانایی های نظامی 
این جنبــش در هــر دو بعد کمــی و کیفی 
افزایش یافته و عالوه بر این تجربه های جنگی 
گسترده ای در مقابله با تروریست ها در سوریه 

کسب کرده است.|   فارس | 
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فرهنگ شهادت یعنی فرهنگ تالش کردن با سرمایه گذاری از خود برای اهداف بلندمّدت مشترک بین همه ی مردم؛ که البّته در 
مورد ما آن اهداف، مخصوص ملّت ایران هم نیست، برای دنیای اسالم بلکه برای جهان بشریت است. این فرهنگ در جامعه ای اگر 
جا افتاد، درست نقطه ی مقابل فرهنگ فردگرایی غربی امروز ]است [ که همه چیز را برای خود و با محاسبه ی شخصی می سنجند؛ 
برای همه چیز یک قیمت اسکناسی و پولی قائلند و آن، به دست آوردن آن پول است... این فرهنگ اگر عمومی شد، این کشور و 

هر جامعه ای که این فرهنگ را داشته باشد، هرگز متوّقف نخواهد شد؛ به عقب بر نخواهد گشت و پیش خواهد رفت.  93/11/27

# فرهنگ_شهادت                     
جامعه ای که این فرهنگ را داشته باشد، هرگز متوّقف نخواهد شد

کلید
واژه

مردم بحرین، محکوم به پیروزی هستند

بحرینی ها در حالی ششمین ســالگرد انقالب 14 فوریه را 
برگزار کردند که وحشت آل خلیفه از اعتراض ها خواب راحت 
را از چشــمانش ربوده و آنها را هر روز به رو آوردن به شیوه 
جدید سرکوب مجبور کرده اســت. هدف قرار دادن منازل 
مخالفان، تهدید آنها به بازداشت، بازداشت دبیرکل جمعیت 
الوفاق، سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم؛ احضار و بازداشت 
علمای برجسته کشور؛ تعلیق فعالیت های جمعیت الوفاق 
و مصادره اموال منقول و غیرمنقــول آن؛ محاکمه کودکان 
10 تا 12 ساله؛ سلب تابعیت شــیعیان و در مقابل، اعطای 
تابعیت به اتباع خارجی و محدودیت در برگزاری مراسم ها 
و آئین هــای مذهبی از جمله ممنوعیت هشــتاد هفته ای 
نمازجمعه؛ تنها بخشی از اقداماتی است که رژیم آل خلیفه 
در طول سالهای گذشته برای سرکوب انقالب مردمی بحرین 
انجام داده است. رژیمی که در میان کشورهای عرب زبان و 
همچنین در بُعد جهانی رتبه نخست سلب تابعیت شهروندان 
به عناوین  سیاسی به ویژه مخالفت مسالمت آمیز با دولت را 
به خود اختصاص داده است.  حاال مردم بحرین برای سی و 
هشتمین هفته متوالی به صورت شبانه روزی در اطراف منزل 
شیخ عیسی قاسم، در منطقه الدراز تحصن کردند و همزمان 
با نزدیک شــدن به 24 اســفند)14 مارس( سالروز یورش 
نیروهای نظامی ســپر جزیره به بحرین که از آن به عنوان 
»اشغال بحرین توسط عربستان« یاد می شود، تظاهرات های 

مردمی علیه دولت این کشور تشدید شده است.
آل خلیفه در سراشیبی سقوط

هفته نامه انگلیسی اکونومیست اخیرا در مقاله ای تحت عنوان 
"آل خلیفه و غرب؛ پادشاه بی رحم و متحدان بزدل" نوشت: 
شیخ عیسی قاسم، که رژیم آل خلیفه تابعیت او را با اتهام هایی 
مانند اقدام علیه امنیت ملی یا ایجاد تفرقه سلب کرده، اتفاقا 
همواره تالش گســترده ای برای اعتراض هــای صلح آمیز 
برای اصالحات در این کشور داشــته و معترضان را از رفتن 
به سوی خشونت منع کرده اســت. اکونومیست در گزارش 
خود سکوت دولت های غربی خصوصا انگلیس و آمریکا در 
مقابل متحد خود در منطقه یعنی بحرین را بزدالنه توصیف 
کرده و نوشت: آمریکا و انگلیس به بحرین به عنوان یک متحد 

ثابت در محیطی بسیار دشوار می نگرند اما ثبات این پادشاهی 
خیالی اســت. در این گزارش آمده است که اقدام های رژیم 
آل خلیفه معترضــان بحرین را بدون هیــچ گزینه و امکان 
دیگری قرار داده و پس از مدت هــا اعتراض های صلح آمیز 
حاال جریان اعتراض ها در این کشــور می تواند به ســمت 
خشونت پیش برود. »شیخ عیسی  قاسم کسی بود که تا امروز 
و تا وقتی که میتوانست با مردم حرف بزند، از حرکات تند و 
مسلّحانه ی مردم جلوگیری میکرد، مانع میشد. نمیفهمند 
که با چه کســی درافتاده اند، نمیفهمند که تعّرض به شیخ 
عیسی  قاسم یعنی برداشتن مانع از مقابل جوانهای پُرشور و 
پُرحماسه ی بحرینی که ]اگر[ بیفتند به جان نظام حاکم، از 

هیچ راه دیگری نمیتوانند آنها را ساکت کنند. 95/4/5« 
رژیم منحط آل خلیفه از ســویی دیگر جمهوری اسالمی 
ایران را به دخالت در بحرین متهم می کند، اتهامی که رهبر 
انقالب 5 سال قبل در پاسخ به آن فرمودند: »اینکه حاال حاکم 
جزیره ی بحرین بیاید بگوید ایران در قضایای بحرین دخالت 
میکند، نه، این حرف درستی نیســت؛ حرف خالف واقعی 
اســت. ما اگر در بحرین دخالت میکردیم، اوضاع در بحرین 

جور دیگری میشد! 90/۱۱/۱4«
دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد

اکنون نیــز که آتش خیــزش مردمی در بحریــن بیش از 
پیش شعله ور شده، شاهد آن هستیم که رژیم آل خلیفه به 
روش های وحشیانه و اقدامات غیرانســانی برای محاکمه 
انقالبیون متوسل شده است.  از جمله این اقدامات می توان 
به اعدام های سلسله وار جوانان بی گناه بحرینی اشاره کرد؛ 
جوانانی که بدون اثبات اتهاماتشــان توسط رژیم آل خلیفه 
اعدام شده و به شــهادت رســیدند. آل خلیفه حتی اجازه 
برگزاری مراسم تشییع پیکرهای شهدای بحرینی را نداد. 
»در برخی کشــورها... مثل مردم مظلوم بحرین، مبارزاتی 
دارد انجام میگیرد؛ هر کدام هم حکــم خودش را دارد. آنجا 
هم حرکات مردم محکوم به پیروزی است؛ دیر و زود دارد، اما 
سوخت و سوز ندارد. وقتی مردم بیدار شدند، وقتی یک ملت 
احساس قوت و قدرت و توانائی کرد، هیچ چیزی نمی تواند 

راه او را سد کند. 90/3/۱4«

شیخ عیسی  قاسم 

کسی بود که تا 

امروز و تا وقتی که 

میتوانست با مردم 

حرف بزند، از حرکات 

تند و مسّلحانه ی 

مردم جلوگیری 

میکرد، مانع میشد. 

منیفهمند که با 

چه کسی درافتاده اند، 

منیفهمند که تعرّض 

به شیخ عیسی  قاسم 

یعنی برداشنت مانع 

از مقابل جوانهای 

ُپرشور و ُپرحامسه ی 

بحرینی که ]اگر[ 

بیفتند به جان نظام 

حاکم، از هیچ راه 

دیگری منیتوانند 

آنها را ساکت کنند. 

95/4/5

سی و هشتمین هفته متوالی تحصن مردم بحرین در اطراف منزل شیخ عیسی قاسم؛
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هفته سخن

شهدا  اعمال من و شما  را می بینند

خاطرات پدر و مادرهای شهدا را ثبت کنید

هر جوانی که بـا انگیـزه ای، با یک ایمـان مقدس و پاکـی حرکت کـرد، از خانـه ی خـود، از راحتی خـود، از آغوش 
پدر و مادر خـود، از هوای خنـک در گرمای تابسـتان، از محیط گرم و نرم در سـرمای زمسـتان دل کنـد و رفت در 
دل آن حـوادث خونیـن، پر اضطـراب و پر وحشـت، تن خـود و جان خـود را کف دسـت گرفت تـا در برابـر تکلیف 
و وظیفه فدا کنـد، او یک الگوسـت... شـهدای مـا زنده انـد... پیش خـدای متعالنـد، زنده هسـتند، مشـرف بر این 
عالَمند، حـوادث را میبینند، سرنوشـتها را میبینند، اعمال من و شـما را میبیننـد... آن وقتی کـه نتوانیم خودمان 

را درسـت هدایت کنیم، اداره کنیـم، زمین بخوریم، آنهـا نگران میشـوند.   90/12/10

از فرصت باقیمانده استفاده کنید برای گفتگو با پدر و مادرها ]ی شهدا[. خیلی از ]این[ پدر و مادرها از دنیا رفته اند و این فرصت از 
دست ما و شما گرفته شده که ما ببینیم خاستگاه این جوان چیست. پدر و مادر وقتی حرف میزنند، نشان دهنده ی این است که این 
جوان ]شهید[. در یک چنین فضایی نشو و نما کرده؛ این خیلی مهم است. از لحاظ موقعّیت اجتماعی، از لحاظ طبقه ی اجتماعی، 
از لحاظ گرایشهای گوناگون معلوم بشود که در چه محیطی او پرورش پیدا کرده؛ عالوه بر اینکه میتواند جزئّیاتی از زندگی شهید را 

هم برای ما روشن کند. این هم یک فایده ی دیگر است، این را از دست ندهید؛ پدر و مادرها را درک کنید.  95/7/5

22 اسفند روز بزرگداشت شهدا

فرصتی بی نظیر برای استفاده از گنِج دفاع مقدس

بازخوانی

مطالبه
رهبری

شکار تانک با تفنگ و بدون آموزش جنگی
خاطره ای از حضور آیت ا... خامنه ای در روزهای اولیه جنگ به بهانه اردوی راهیان نور

...مرحوم چمران هــم با من به اهــواز آمد. در یک  ت تاریخی
روای

هواپیما، با هم وارد اهواز شــدیم. یک مقدار لباس 
آورده بودنــد توی همان پادگان لشــکر ۹2، برای 
همراهان مرحوم چمران. من همراهی نداشــتم. 
محافظینی را هم که داشتم همه را مرّخص کردم. گفتم من 
دیگر به منطقه ی خطر میروم؛ شما میخواهید حفاظت جاِن 
مرا بکنید!؟ دیگر حفاظت معنی ندارد! البته، چند نفرشان، به 
اصرار زیاد گفتند: »ما هم میخواهیم به عنوان بســیجی در 
آن جا بجنگیم.« گفتیم: »عیبی ندارد.« ... خالصه، برای آنها 
لباس آوردند. من به مرحوم چمران گفتم: »چطور است من 
هم لباس بپوشــم بیایم؟« گفت: »خوب است. بد نیست.« 
گفتم: »پس یک دســت لباس هم به من بدهید.« یکدست 
لباس سربازی آوردند، پوشیدم که البته لباس خیلی گشادی 
بود! بنده حاال هم الغرم؛ اما آن وقت الغرتر هم بودم. خیلی به 
تن من نمیخورد. چند روزی که گذشــت، یکدست لباس 
درجه داری برایم آوردند که اتّفاقاً عالمت رسته ی زرهی هم 
روی آن بود. رســته های دیگر، بعد از این که چند ماه آن جا 
ماندم و با من مأنوس شده بودند، گله میکردند که چرا لباس 
شما رسته ی توپخانه نیست؟ چرا رســته ی پیاده نیست؟ 
زرهی چه خصوصیتی دارد؟ لذا آن عالمت رسته ی زرهی را 
کندم که این امتیــازی برای آنها نباشــد. به هرحال، لباس 
پوشیدم و تفنگ هم خودم داشــتم. البته حاال یادم نیست 
تفنگ خودم را برده بودم یا نه. همین تفنگی که این جا توی 
فیلم دیدید روی دوش من اســت، کالشینکف خودم است. 
االن هم آن را دارم. یعنی شخصی است و ارتباطی به دستگاه 

دولتی نــدارد. کســی یک وقت بــه من هدیه کــرده بود. 
کالشینفک مخصوصی اســت که بر خالف کالشینکفهای 
دیگر، یک خشاب پنجاه تایی دارد. غرض؛ حاال یادم نیست 
کالشینکِف خودم همراهم بود، یا آن جا، گرفتم. همان شِب 
اّول رفتیم به عملیات. شاید دو، سه ساعت طول کشید و این 
در حالی بود که من جنگیــدن بلد نبودم. فقــط بلد بودم 
تیراندازی کنم. عملیات جنگی اصالً بلد نبودم.  یک کار ما در 
اهواز عبارت بود از تشکیل گروههایی که به اصطالِح آن روزها، 
برای شکار تانک میرفتند. تانکهای دشمن تا »دّب حردان« 
آمده بودند و حدود هفده، هیجده یا پانزده، شانزده کیلومتر تا 
اهواز فاصله داشــتند و خمپاره هایشــان تا اهــواز می آمد. 

خمپاره ی 120 یا کمتر از 120 هم تا اهواز می آمد.  72/6/۱۱

هامن شِب اّول رفتیم 

به عملیات. شاید 

دو، سه ساعت طول 

کشید و این در حالی 

بود که من جنگیدن 

بلد نبودم. فقط بلد 

بودم تیراندازی کنم. 

عملیات جنگی اصاًل 

بلد نبودم.  یک کار ما 

در اهواز عبارت بود 

از تشکیل گروههایی 

که به اصطالِح آن 

روزها، برای شکار 

تانک میرفتند
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آسـیب، اردوهـای راهیـان نـور اسـت:  ۱

»اردوهـای راهیـان نـور و بازدیـد از مناطـق 
عملیاتـی یـک سـنت حسـنه بـه منظـور 
و  "فراموشـی"  آسـیب  دو  از  پیشـگیری 

"تحریف" است. 92/۱2/26«
2. دشـمنان ملـت ایران تـالش برنامـه ریزی 
شـده ای بـرای انحـراف جوانـان ایرانـی و بـه 
فراموشـی سـپردن ارزش هـای اسـالمی و 
انقالبـی تـدارک دیده انـد. وزیـر خارجه وقت 
آمریـکا در مصاحبـه بـا نشـریه فـری بیکـن 
بـه جمعیـت جـوان ایـران اشـاره می کنـد و 
مدعـی می شـود آن هـا در خـارج تحصیـل 
دنبـال سـاختن شـهری  بـه  و  انـد  کـرده 
جدید هسـتند. اندیشـکده آمریکایی »کیتو« 
هـم بـا تأکیـد بـر جمعیـت جـوان ایـران 
می نویسـد: »آمریـکا نیـاز دارد وجـود یـک 
فضـای بین المللی مفیـد بـرای ایـران را القا و 
افـکار ایرانیـان را منعطـف بـه خـارج نماید.« 
فرهنـگ دفـاع مقـدس بـه عنـوان یکـی از 
منابع ثـروت فرهنگـی ایـران به عنـوان نقاط 
توجـه دشـمن قرار داشـته اسـت: »دشـمنها 
میخواهنـد  بـرود؛  یادمـان  مـا  میخواهنـد 
بـرود،  یادمـان  از  مقـدس  دفـاع  قضیـه ی 
فداکاریهـا از یادمـان بـرود، شـخصیت هایی 
را کـه در ایـن فداکاریهـا نقـش آفریدنـد یـا 
نشناسـیم یا از یـاد ببریـم. 93/۱/6«  از سـوی 
مقابـل رهبـر انقـالب بـا توجه بـه ایـن ثروت 
فرهنگـی، »اردوهـای راهیان نـور« را فناوری 
اسـتخراج این ایـن ثـروت معرفـی می کنند: 
»مـن میگویـم ایـن راهیان نـور یـک فّناوری 
بـرای  اسـت  فّنـاوری  یـک  ایـن  اسـت؛ 
اسـتفاده ی از ایـن ثـروت عظیـم. 95/۱2/۱6« 
3. اردوهـای راهیـان نور بـه منظور زنـده نگه 
داشـتن یاد دفاع مقـدس و تبرک جسـتن به 
یـاد شـهدا صـورت می گیـرد: رهبـر انقـالب 
در دیـدار زائران شـلمچه در هشـتم فروردین 
مـاه سـال 78 تصریـح کردنـد: »بنـده هـم 
خواسـتم بـه ارواح طّیبـه ی شـهیدان و بـه 
نََفسـهای معّطر جوانان مؤمن، تبـّرک بجویم 
و به ایـن عزیـزان احتـرام کنـم؛ لذا آمـدم در 
جمع شـما شـرکت کـردم« ایشـان در دیدار 
اخیر خـود بـه دسـت انـدرکاران ایـن اردوها 
تأکیـد می کننـد: » آن  کسـانی کـه بـه ایـن 
سـفرهای راهیان نـور می آینـد و برمیگردند، 
حتمـاً باید چیزی بـه آنها اضافه شـده باشـد؛ 
بایـد بیـن آنهـا و بیـن حادثـه ی مهـّم دفـاع 
مقـّدس یـک پیونـد و ارتبـاط ناگسسـتنی 
بـه  وجـود بیایـد« ایشـان مهمتریـن نکتـه 
در اردوهـای راهیـان نـور را ایـن گونـه بیـان 
در  کلیـدی  و  اصلـی  »نکتـه  می کننـد: 
اردوهـای راهیـان نـور، ایجـاد زمینـه بـرای 

»زیـارت بـا معرفـت« اسـت. 92/۱2/26«

»امروز در بحرین مالحظه کنید! مسئله ی بحرین جنگ شیعه و سّنی نیست، مسئله ی حاکمّیت جائرانه ی 
ابلهانه ی یک اقّلّیت مســتکبر خودخواه بر یک اکثریّت گسترده است. یک اقّلّیت کوچکی بر هفتاد درصد، 
هشــتاد درصد مردم بحرین دارند حکومت میکنند؛ حاال هم ]این [ عالم مجاهد، آقای شیخ عیسی  قاسم را 

مورد تعّرض قرار داده اند؛ این حماقت آنها است، این بالهت آنها را نشان میدهد. 95/4/5«


