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جز نیکی و مجاهدت 
از او ندیدم

مراقب باشید وسوسه دشمن،
 فضای عمومی زندگی را مختل نکند
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]مرحوم آیت اهلل احمدی میانجی[  در شمار عالمان  و برگزیدگان  بودند که  علم  را با عمل ، و تقوا را با جهاد، و فقاهت  را با تبلیغ  دین ، و برجستگی  رتبه  دانش  و 
تحقیق  را با کمال  فروتنی  و زهد و کم توقعی  در هم  آمیخته  و در عرصه ی  دین  و معنویت  همچون  میدان  حضور و نشاط انقالبی ، از پیشروان  و گوی  سبقت  
ربودگان  بودند. آزمون  شهادت  فرزند همچون  دیگر محنت های  دوران  مبارزه ی  علمی  و جهاد سیاســی ، بر صبر و صفا و وارستگی  این  مرد بزرگ  افزوده  و 

اسوه یی  برای  فضالی  جوان  و شاگردان  و ارادتمندان  ایشان  پدید آورده  بود.    79/6/22 )پیام رهبر انقالب در پی درگذشت آیت اهلل احمدی میانجی( 
*شهید جعفر احمدی میانجی فرزند مرحوم آیت اهلل احمدی میانجی از فقهای اخالقی و از اساتید برجسته ی حوزه ی علمیه ی قم است. این شهید بزرگوار از رزمندگان 

لشکر 17 علی بن ابیطالب قم و هم رزم و یار و همراه حاج حسین یکتا بوده که در کتاب مربع های قرمز خاطرات و شرح  حال های خواندنی از او ذکر شده است. یاد و نامش گرامی باد.

مزار: گلزار شهدای قمتاریخ شهادت: 65/2/5

آزمون شهادت فرزند               |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید جعفر احمدی میانجی*
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روایت یک زندگی زنده

رهبــر انقــالب در ارتباط تصویری بــا شــرکت کنندگان در آئین 
تجلیــل از پیشکســوتان دفــاع مقــدس از نقــش بی بدیــل 
معمار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی)ره( در مقام 
فرماندهی توانمند یاد کردند که راهبرد ها و مواضع ایشــان 
در طول جنگ منشأ بسیاری از پیروزی ها و فتوحات جمهوری 

اسالمی در نبرد با دشمن بعثی بود. از همین رو خط حزب اهلل 
در قالب اطالع نگاشــت به مواضع حضرت امام خمینی)ره( از 
منظر رهبر انقالب پرداخته است. بخش هایی که با عالمت نقل 
قول آمده از امام راحــل و جمالت آغازین هر بخــش از بیانات 

حضرت آیت اهلل خامنه ای است.

فرمانده دل ها
مروری بر هدایت و مدیریت دفاع مقدس توسط امام خمینی )( در بیانات رهبر انقالب

معرفی کتاب    |     4  



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

1. یک تاکتیک ربوبی سخن
وحی الهی فقط مخصوص پیامبران نیست؛ هفتـه

مثال خدا به مادر موسی )( هم وحی کرده 
اســت: فرزندت را دریا بینــداز! »بعد فرمود: 
اّنا راّدوه الیک و جاعلوه من المرســلین«.)قصص/7( دو تا 
وعده داد: بچه را در دریا بینداز - نگــران نباش - هم به تو 
برمی گردانیم، هم او را به مقام نبوت و ارسال می رسانیم. 
آن نبوت هم همان نبوتــی بود که ســال های متمادی - 
شاید چند قرن - بنی اسرائیل در انتظارش بودند. بعد که 
حضرت موسی در قصر فرعونی به آغوش مادر برگشت، 
خدای متعال می فرماید: »فرددناه الی اّمه کی تقّر عینها و 
ال تحزن و لتعلم اّن وعد اهلل حّق«؛)قصص/13( این وعده ی 
اّولی را برایش تحقق دادیم، برگرداندیــم تا بداند وعده ی 
خدا درســت اســت؛ آن وعــده ی دوم هم محقــق خواهد 
شــد.« 91/10/19 »همــواره تحقق معجزگــون وعده  های 
الهی، نشــانه  ی امیدبخشــی اســت که تحقق وعده  های 
بزرگتــر را نویــد می دهد. حکایــت قــرآن از دو وعــده  ای که 
خداوند به مادر موسی داد، نمونه  ای از این تاکتیک ربوبی 

است.« 99/2/9 

2. یک تاکتیک شیطانی
رهبــر انقــالب در بیانــات اخیرشــان در ارتبــاط تصویــری با 
پیشکسوتان دفاع مقدس در دوشنبه ی گذشته، همگان 
را نســبت به یکی از برنامه های تبلیغی-رسانه ای دشمن 
توجــه دادند: دســت تحریفــی که بــا شــبهه افکنی در پی 
خدشه به دوران درخشان و پرافتخار دفاع مقدس است. 
این البته بخشی از یک برنامه ی گسترده تر فکری-فرهنگی 
دشــمن نیز هســت: »در جنگ روانی و آنچه که امــروز به او 
جنگ نرم گفته می شود در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای 
معنوی می آید کــه آن ها را منهدم کند؛ به ســراغ ایمان ها، 
معرفت ها، عزم ها، پایه  ها و ارکان اساســی یک نظام و یک 
کشور؛ دشــمن به ســراغ این ها می آید که این ها را منهدم 
بکند و نقاط قوت را در تبلیغات خود به نقاط ضعف تبدیل 
کند.« 88/7/2 شبهه افکنی و زیر سؤال بردن پیروزی ملت 
ایران در جنگ هشت ســاله، یکی از شــبهات مهمی بود که 
رهبر انقالب در همین راستا به آن اشاره کردند و البته پاسخ 
مستدل و مفصل چندوجهی ای هم به آن دادند؛ مخلص 
کالم در پاسخ به این سؤال همان اولین جمالت ایشان به 
این سؤال است: »اصًال پیروزی جمهوری اسالمی در جنگ 
تحمیلی مثل خورشید روشن است!« 99/6/31 و این، تنها 
یکی از نقاط درخشان و امیدبخش برای ملت ایران -والبته 
از مهم ترین آنهــا- در جریان مقابلــه و ایســتادگی در برابر 
استکبار جهانی است: در مقابل ابرقدرت ها می توان ایستاد 
و می توان به پیروزی رســید! و البته پیروزی به این عظمت، 
تحقق وعده ی کوچک تر اســت، برای ایمــان به وعده های 

بزرگ تر الهی.

3. ناامیدی هدف اصلی جریان تحریف
برایــان هــوک، مســئول ســابق امــور ایــران در وزارت امور 
خارجــه ی آمریــکا در 29 خــرداد گذشــته، در مصاحبــه ی 
ویدئوکنفرانســی خــود، ملــت ایــران را این چنیــن تهدید 
کرده اســت: »پمپئو از رهبران ایران خواســت یــک گزینه را 
انتخاب کنند او گفت یا پای میز مذاکره بیایید یا با فروپاشی 
اقتصادتان دست و پنجه نرم کنید ولی رژیم ایران، گزینه دوم 
را برای ُمردن خود انتخاب کرده و از آن زمان مشغول دست 

و پنجه نرم کردن با فروپاشــی اقتصاد کشــور اســت. ما به 
بخش بزرگی از گفته های مان عمل کرده ایم«. این جمالت 
ترجمان دیگــری از هدف دوگانــه ی جریان تحریف اســت: 
»اول، تضعیف روحیه مردم... می خواهند بــه مردم ایران 
تفهیم کنند که بیچاره شــدید و کارتان تمام اســت... در آن 
بخش دّوم، ]یعنی[ آدرس غلط دادن، آدرس دادن شــان 
این جوری اســت کــه می گوینــد »اگر می خواهیــد تحریم 
برطرف بشــود، در مقابل آمریکا کوتاه بیاییــد«؛ خالصه ی 
حرف این اســت که باید کوتاه بیایید در مقابل آمریکا، باید 

ایستادگی نکنید.« 99/5/10 

4. بشارت مقاومت و برگی از معارف منظومه شهادت
»هر ملت و انقالبی، دوران ســختی دارد که بایــد از آن عبور 
کند؛ بعد از عبور از این مرحله، دوره ی پابرجایی و آسایش و 
خوشی های حقیقی   که ناشی از استقالل و آزادی و اتکاء به 
خود و خداست- فرامی رسد. ملت ایران در حال گذراندن 
این دوران است، و تا یأس کامل دشمن می باید در مقابل 
هــر گونــه توطئــه ای، آگاهانــه و هوشــیارانه، مقاومت و 
ایستادگی کند. شما نشان دادید که می توانید دوره های 
دشــوار را طی کنید. خدا را شــکر می کنیم که توفیق داد تا 
بیشــترین مدت ســختی و دشواری جنگ هشــت ساله ی 
تحمیلــی را بگذرانیــد و آبدیــده شــوید.« 68/3/19 درس 
دفاع مقدس برای ملت ایران چیــزی جز این نبوده که برای 
عبور از چالش ها و تحقــق وعده های بزرگ تر الهی، مســیر 
مقاومــت - علیرغــم همــه ی دشــواری ها و ســختی های 
آن- کم هزینه ترین و هموارترین مسیر است؛ مسیری که 
در آن بنا به پیام شــهیدان خوف و اندوه از آن به دور است؛ 
و این تنها قطره ای از دریای معــارف مربوط به منظومه ی 
شــهادت اســت. » قرآن هم درباره ی شــهدا می فرماید که 
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بشارت می دهند به چه؟ که دو آفت مهم را نبایستی داشته 
باشند و ندارند؛ یعنی نفی این دو آفت را بشارت می دهند: 
یکی ترس، یکی انــدوه.« 99/6/31 »این یکی از بخش های 
بســیار مهّم منظومه ی معارف مربوط به شهادت است؛ 
]یعنــی [ نقــش برانگیزاننــده و زنده کننــده ی شــهادت در 
نظام اجتماعی مســِلم... ایــن درس در مجموعه ی تاریخ 
جمهوری اسالمی تکرار شد؛ شهدای ما با انگیزه و با نشاط 
وارد این میدان شــدند... خــدا را مالقات کردنــد با رضایت 
الهی، و در نشــئه ی پس از مــرگ، نه اندوهی به آنها رســید 
نه بیمی در دل آنها پدید آمد؛ ایــن را منعکس می کنند به 
جامعه، این را ســرریز می کنند به مردمی که به آنها ملحق 
نشــده اند. کمااینکه در این ســال های متمــادی همین را 
مشاهده کردیم: هرجا شهادتی اّتفاق افتاد، پشت سِر آن، 
افتخار خانواده ی شــهید بود، احســاس عّزت بازماندگان 
شــهید بود، هیجان و ابتهاج معنــوی و روحّیه ی مضاعف 
در مردم بود.« 94/4/6 ».به نظر من اگر ما نشاط اجتماعی 
می خواهیم، اگر امید و شــادابی و سرزندگی می خواهیم، 
اگر طراوت در نســلهای جوانمان می خواهیم، باید به این 
گزاره ی ملکوتی و قرآنی ایمان بیاوریم؛ این »َیسَتبِشروَن« 
خیلی مهم اســت. خــوف و حــزن دو آفت بزرگ اســت برای 
ت، برای یک جماعت، برای یک انسان. ترس و اندوه 

ّ
یک مل

دو آفت بزرگ اســت؛ این دو آفت با بشــارت قرآنی برداشته 
می شود؛ همچنان که اگر مقاومت هم بکنیم، این دو آفت 

برداشته می شود.« 99/6/31 

شــبهه افکنی و زیر 
ســؤال بردن پیروزی 

ملت ایران در جنگ 
هشت ساله، یکی 
از شــبهات مهمی 

بود که رهبر انقالب 
در همین راســتا به 

آن اشــاره کردند 
و البته پاســخ 

مســتدل و مفصل 
چندوجهی ای 

هــم بــه آن دادند؛ 
مخلــص کالم 

در پاســخ به این 
ســؤال همان اولین 

جمالت ایشــان به 
این ســؤال اســت: 

»اصال پیــروزی 
جمهــوری اسـالمی 

در جنگ تحمیلی 
مثل خورشید 

روشن است!« 
99/6/31

بشارِت مقاومت

اطالع نگاشت  سخن هفته  

شناخت دقیق امام از دشمن واقعی 
»کار بــزرگ امــام ایــن بود کــه... 
را  کارزار  ایــن  واقعــی  حجــم 
کــه  فهمیــد  اّول  از  شــناخت، 
معنــای ایــن جنــگ چیســت؛ خیلــی از ماهــا 
نمی دانســتیم، نمی فهمیدیــم...  امــام از اّول 
فهمیــد کــه ایــن یــک درگیــرِی عــاّدی بیــن دو 
همسایه نیست، دشمن را شناخت و فهمید که 
دشمن اصلی در این جنگ کیست و تشخیص 

داد که صّدام یک ابزار است.«  99/6/31
"آمریــکا عــراق را وادار نمــوده 
است خون جوانان ما را بریزد. 
تحــت  کشــورهای  ســایر  و 
نفوذش را وادار نموده اســت تا ما را با حصر 
ملت هــای   ... درآورد؛  پــای  از  اقتصــادی 
مسلمان  باید بدانند که ایران کشوری است 
که رسمًا با آمریکا می جنگد... بدانید که ما با 
عراق جنگی نداریــم و مردم عراق پشــتیبان 
انقالب اســالمی ما هســتند، ما بــا آمریکا در 

ستیزیم."  59/6/21

اعتماد به جوانان 
عمــِل  و  فکــر  بــه  »ایشــان 
جوانان اعتماد کردند... یعنی 
ســپاه  کنیــد  فــرض  مثــًال 
ایشــان  شــد،  تشــکیل  کــه  پاســداران 
جوان هــای بیســت و چنــد ســاله را در رأس 
سپاه پاسداران پذیرفتند... که کارهای بزرگ 

به اینها سپرده شده بود.«  99/3/14 
هــر  از  مــا  جوان هــای   "ایــن 
طایفــه ای و از هــر گروهــی که 
هســتند، و در     جبهه هــا بــرای 
اســالم جنگ می کنند، این ها نور چشم های 
اســالم     هســتند، این ها کسانی هســتند که 
اسالم و مسلمین به این ها باید ارج     بگذارد، 

به این ها باید افتخار کند."    59/9/15 

حل مسئله جنگ به دست مردم 
و  اساســی  تشــخیص  »یــک 
حیاتی امام داد و آن این بود که 
ت 

ّ
این مسئله ی مهم را فقط مل

ایران می توانــد حل کند و این مســئله، صرفًا 
ح نیست.«  99/6/31 

ّ
مسئله ی نیروهای مسل

"امروز، روزی اســت که بر تمام 
ملت واجب است با سربازان و 
ایــران  و  اســالم  پاســداران 
همکاری الزم و نزدیک داشــته باشند. امروز، 
روزی اســت که ملت ما باید دســت در دست 
ســپاه و ارتــش نجیــب و دلیــر گذاشــته و به 
دشــمنان بفهمانند که بــر فرض محــال اگر 
وارد شــهری شــدند، تازه با مردمی مسلح و 
جنگجو مواجه خواهند شــد کــه از َوَجب به 

َوَجب شهرشان دفاع می نمایند."59/7/5
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مطالبه رهبری  

بعضی ها خب عاشــق امام حســین هستند، 
عاشق اربعین اند؛ ]خب،[ معلوم است، همه ی 
ما ]هستیم[؛ حاال خیلی از شماها که خودتان 
رفته اید، بنده کــه محروم بودم و مشــتاق هم 
بودم -گر چه دوریم به یاد تو سخن می گوییم- 
اّما خب رفتــن بــرای راهپیمایی اربعیــن، فقط 
ی 

ّ
ف بــه صالحدید مســئوالن ســتاد مل

ّ
متوق

مربوط به کرونا است.... اینکه مثًال فرض کنید 
ما بلند شــویم برویم لــب مــرز اظهــار ارادت به 
حضرت بکنیم، نــه ]نمی شــود[؛ از داخل خانه 
اظهار ارادت کنیم. دو سه زیارت مهم روز اربعین 
وارد اســت؛ روز اربعین، همه ی مردم بنشینند 
زیــارت اربعیــن را بــا حــال، بــا توّجــه بخوانند و 
ِشکوه کنند پیش امام حســین )( و بگویند 
یا سّیدالّشهداء، ما دلمان می خواست بیاییم، 
نشد، وضع این جوری است تا یک نظری بکنند، 

یک کمکی بکنند.   99/6/31

از داخل خانه اظهار ارادت کنیم
کارهای نشدنی که از دید امام شدنی بود

»کارهای نشــدنی را که به معنای 
واقعــی کلمــه نشــدنی بــه نظــر 
می رسید، امام به طور قاطع ]مثًال 
می فرمود[ حصر آبادان باید برداشته شود... ]یا 
می فرمود[ خّرمشهر باید آزاد بشود، در قضّیه ی 

قبل سوسنگرد باید آزاد شود.«  99/6/31 
"من منتظرم که این حصر آبادان 
از بین برود. و ]هشدار[ می دهم 
به پاســداران، قــوای انتظامی و 
فرماندهــان قــوای انتظامی که بایــد این حصر 
شکسته بشود؛ مسامحه نشــود در آن، حتمًا 

باید شکسته بشود." 59/8/14

واقع بینی و در عین حال دست برنداشتن از آرمان
واقعّیت هـا  مقابـل  در  بزرگـوار،  »امـام 
هـم  کوتـاه  اّمـا  نبسـت،  را  خـود  چشـم 
در  نکـرد...  فرامـوش  را  راهبـرد  نیامـد، 
قضّیـه ی جنـگ، اینکـه فرمـود: جنـگ تـا رفـع فتنـه، ایـن 
حـرف امـام اسـت؛ دیگـران می گفتنـد جنـگ جنـگ تـا 

پیروزی.«  92/6/14   
وُهْم َحّتی ال َتُکوَن 

ُ
"قرآن می فرماید: قاِتل

ِفْتَنــة، )بقــره/193( همۀ بشــر را دعوت 
می کند به مقاتلــه برای رفــع فتنه؛ یعنی 
»جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم«، این غیر از آنی اســت 
که ما می گوییــم »جنگ تــا پیــروزی«. مقصودمان هم 

پیروزی بر کفر صدامی است." 63/9/20

روحیه دادن به مردم 
»فرض کنید، یک قضّیه ای پیش آمده 
بود در میدان که مردم روحیه شان را 
از دست داده بودند و بایستی روحیه 
پیــدا می کردند؛ امام ســعی می کرد به مــردم روحیه 

بدهد و دشمن را تحقیر کند؛ می فرمود:  99/6/31 
یــک دزدی آمــده اســت یــک ســنگی 
انداختــه و فــرار کــرده، رفتــه اســت 
ســرجایش. دیگر قــدرت اینکــه تکرار 

بکند ان شاءاهلل  ندارد." 59/7/1

ایجاد دلگرمی برای به رزمندگان 
»فرض بفرمایید یک وقت رزمندگان دچار 
یــک مشــکلی شــدند، احتیــاج بــه تفّقــد 
داشــتند، احتیــاج بــه دلگرمی داشــتند، 
امام... مثل یک پدر مهربان و مثل یــک مدیر قوی و آگاه، 

ط بر عرصه، می فرمود:«  99/6/31 
ّ
مسل

 "دست و بازوی قدرتمند شما را که دست 
خداوند باالی آن اســت می بوسم و بر این 
بوســه افتخــار می کنــم... »یا لیتنــی کنُت 

معکم فأفوُز فوزًا عظیمًا"  )61/1/2(

جلوگیری از غرور رزمندگان
»رزمندگان با حدود یک ماه تالش ُکشنده و فوق العاده توانسته بودند خّرمشهر را فتح کنند -خب 
این خیلی دستاورد عجیب و بزرگی بود ... ]اما[ ممکن بود غرور ایجاد کند؛ اینجا برای اینکه این غرور 

به وجود نیاید امام فرمود خّرمشهر را خدا آزاد کرد.« 99/6/31 
"هان ای فرزندان قرآن کریم... هوشیار باشید که پیروزی ها هر چند عظیم و حیرت انگیز است شما را از 
یاد خداوند که نصر و فتح در دست اوست غافل نکند و غرور و فتح شما را به خود جلب نکند؛ که این 

آفتی بزرگ و دامی خطرناک است." 61/3/3

فرمانده دل ها 
مروری بر هدایت و مدیریت دفاع مقدس توســط 

امام خمینی )( در بیانات رهبر انقالب 

آئیـن  در  شـرکت کنندگان  بـا  تصویـری  ارتبـاط  در  انقـالب  رهبـر 
تجلیـل از پیشکسـوتان دفـاع مقـدس از نقـش بی بدیـل معمـار 
مقـام  در  خمینـی)ره(  امـام  حضـرت  اسـالمی  انقـالب  کبیـر 
فرماندهـی توانمنـد یـاد کردنـد کـه راهبرد هـا و مواضـع ایشـان 
در طـول جنـگ منشـأ بسـیاری از پیروزی هـا و فتوحـات جمهـوری 
اسـالمی در نبرد بـا دشـمن بعثی بـود. از همیـن رو خـط حزب اهلل 
در قالـب اطالع نگاشـت بـه مواضـع حضـرت امـام خمینـی)ره( از 
منظـر رهبـر انقـالب پرداختـه اسـت. بخش هایـی کـه بـا عالمـت 
آغازیـن هـر بخـش از  آمـده از امـام راحـل و جمـالت  نقـل قـول 

اسـت. خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت  بیانـات 

بعضی ها تا سنین باال هم به یک معنا جوانند؛ 
حاال همین شهید عزیزی که شما از او اسم بردید 
-شــهید ســلیمانی، و بنده شــب و روز به یاد او 
هستم- شصت و چند سال سّنش بود، ایشان 
که خیلی جوان نبود؛ اگر َده سال دیگر هم زنده 
می ماند و بنده زنده می مانــدم و بنا بود که من 
مشّخص بکنم، او را در همین جا نگه می داشتم، 
یعنی کنار نمی گذاشتم او را که جوان هم نبود. 
بنابراین بعضــی اوقــات افــرادی که در ســنین 
جوانی هم نیستند، کارهای جوانانه ی خوبی را 
می توانند انجام بدهند. به  هــر حال به نظر من 
عالج مشکالت کشور، دولت جوان حزب اللهی 
و جوان مؤمن اســت کــه می توانــد کشــور را از 

راه های دشوار عبور بدهد.    99/2/28

در جنگ هایی که در دوره ی پادشاهان، در دوره ی 
طواغیت در این یکی دو قرن اخیر اّتفاق افتاد، ایران 
همیشــه شکســت خورده؛ چــه در دوره ی قاجار، 
چــه در دوره ی پهلــوی، حّتــی در جنگــی کــه ایران 
اعالم بی طرفی کرد. ایران، هم در جنگ بین الملل 
اّول، هم در جنگ بین الملــل دّوم اعالم بی طرفی 
کرد و کشــور در هر دو جنگ اشــغال شــد که اّولی 
در دوره ی قاجــار بــود، دّومــی در دوره ی پهلــوی 
بود. در جنگ دّوم، در همین شهر تهران، نیروهای 
آمریکایــی و نیروهــای شــوروی در خیابان هــا رژه 
می رفتند، راه می رفتند و جلوی چشم مردم فساد 
ایجــاد می کردنــد؛ بخش هایی از شــمال کشــور، 
بخش هایی از جنوب کشــور تحت سلطه ی اینها 

قرار گرفت و حضور مستقیم داشتند.  99/2/28

دولت جوان حزب اللهی می تواند 
کشور را از راه های دشوار عبور بدهد  

در یکی دو قرن اخیر ایران همیشه 
شکست خورده بود

دولت جوان انقالبی  

روایت تاریخی  
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آزادی اسالمی در حدود

 قوانین اسالم است                  
آزادی ای کــه در اســالم 
است در حدود قوانین 
اسالم اســت. آن چیزی 
که خدا فرموده اســت 
نباید بشود، شــما آزاد 
نیستید که اقدام کنید به آن. همچو آزادی ای نیست 
که کســی بخواهــد قمار کنــد، بگوینــد »آزاد اســت، 
خــودش می  دانــد«!... ]در دوران طاغــوت، با ایجاد 
فضای بی بندوبــاری] یک صدمۀ بزرگی به کشــور ما 
زدند که نیروی انسانی را از ما گرفتند؛ نیروهای انسانی 
را هدر دادنــد. بایــد در جمهوری اســالمی، نیروهای 
انسانی محفوظ بماند. نیروی انسانی صرف یک امر 
صحیح بشود تا کشور ما نجات پیدا بکند.  58/3/23

جز نیکی و مجاهدت
 از او ندیدم

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
با تأثر فــراوان اطــالع یافتم که دوســت و 
همراه قدیمــی، مــرد مؤمــن و انقالبی و 
ع، پدر شهید و برادر شهید، مرحوم  متشر
شــمقدری)ره(  آقــای  علــی  حــاج  آقــای 

دارفانی را وداع کرده است.
اینجانــب در بیــش از نیم قرن آشــنائی با 
این بــرادر با ایمــان و پرتالش، همــواره او 
را در جبهــه ی حق، بــه پایــداری و غیرت و 
صــدق و وفــا شــناخته  و از او جــز نیکی و 
مجاهدت ندیده ام، رحمت و رضوان خدا 

بر او باد...  
سّیدعلی خامنه ای  28 شهریور 1399

عزیزان من! مراقب باشید وسوسه ی دشمن در 
فضای عمومی زندگی تأثیر نگذارد، نفوذ دشمن 
نتوانــد در صفــوف یکپارچــه ی جوانــان مؤمن 
اختالل ایجاد کند. در همه ی بخش ها -امروز در 
بخش های فضای مجازی و در بقّیه ی زمینه ها- 
دشــمن بشــّدت فّعــال اســت. البّتــه تــالش 
دشمن، مأیوســانه اســت؛ این را از سخنان آنها 
کامًال می شــود فهمید؛ اّما تالش می کنند. باید 
ِبایستید، باید از خودتان آمادگی و اقتدار نشان 
بدهید، باید ابتکار خودتــان و انگیزه ی خودتان 
را در بخش هــای مختلف بــه کار ببندیــد؛ خدای 

متعال به شما کمک خواهد کرد.     97/6/18

جنگ که شــروع شــد 
»دســت نصــرت خدا 
فرزنــدان  آســتین  از 
بیــرون  ایــران  ملــت 
یــاری  اســالم  و  آمــد 
شــد. هزاران هزار نفر 
جبهه هــا  در  رفتنــد 
جنگیدند؛ از جان مایه 
گذاشــتند؛ از خــواب 
و خــوراک گذشــتند؛ 
روزهــای  گرمــای  از 
در  زمســتان  ســرد 
کنار پــدر و مادرشــان 
گذشــتند؛ از پای کولر 
و آب خنــِک یخچال در 
گرمای تابستان گذشتند؛ ســختی ها را به خودشان 
خریدنــد؛ عده یی از آن هــا جانشــان را دادند. عده یی 
از آن هــا سالمتشــان را دادنــد، - این جانبــازان عزیز 
جلوی چشــم ما هســتند.«84/2/12 کتاب مربع های 
قرمــز، شــرح مبــارزه و جنگیــدن عــده ای از همیــن 
بچه مسجدی هاســت که از راحتی هایشان گذشتند 
تا امــروز مــا آبــرو و امنیــت و هویت داشــته باشــیم: 
بچه های مســجد صاحب الزمان و مسجد عبداللهِی 
خاکفرج قم: »خاطرات شــفاهی حاج حســین یکتا از 
دوران کودکی تا پایــان دفاع مقدس« بــه قلم خانم 

زینب عرفانیان.
نام مربع های قرمز هم از آنجا برای این کتاب برگزیده 
شده که: "حاج حسین یکتا مسئول آمار گردان بوده 
و نــام بچه هــای گــردان را در دفتــرش ثبــت می کرده 
است. هر کس که شهید می شد جلوی اسمش مربع 
قرمزی می کشید." این بخشی از توضیحات نویسنده 
درباره نام کتاب است. وی در کتاب از زبان حاج حسین 
می نویســد: »دفتــر قرمــز آمــار گروهــان را از جیبــم 
درآوردم. مربع های قرمز داشت زیاد می شد. علی ارم 
و محمدی جو. کاش یک نفر هم جلوی اسم من این 

مربع را می کشید... با هر مربع قرمزی که می کشیدم 
غــم روی دلــم چهارزانــو می نشســت." خونــی کــه با 
زخمی شــدن آقای یکتــا، صفحات ایــن دفترچه ی به 
یــادگار مانــده از آن روزهــا را رنگین کرده اســت، گواه 

اشتیاق راوی برای این آرزوست.
پــس از مقدمــه ی کوتــاه نویســنده، راوی کتاب هم 
یادداشتی در آغاز کتاب نگاشته که دل های مشتاق را 
به حال و هوای آن دوران می برد. در همین یادداشت 
حاج حســین یکتا دربــاره انگیزه ی انتشــار ایــن کتاب 
چنین توضیح می دهد: "پنج ســال می شد که قصد 
کرده بودم خاطراتم را مکتوب کنم. مخصوصًا وقتی 
مقــام معظــم رهبــری حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
حفظه اهلل هم مطلبی را مبنی بر ناتمام ماندن جنگ 
یک رزمنده تــا نوشــتن خاطراتــش، فرمودنــد، برای 

نوشتن و نشر خاطراتم مصمم تر شدم."  
رهبر انقالب در تقریظی که هفته ی گذشــته درباره ی 
این کتاب منتشر شد، بر شیرینی و جذابیت این کتاب 
تاکید کردند. قلم روان نویسنده، تداوم شخصیت ها 
در فــراز و نشــیب روایــت کتــاب، عکس هایــی کــه در 
انتهای هــر فصل آمده اســت، سرگذشــت مشــترک 
راوی و دوســت و رفیــق و یــار دیرینش، شــهید جعفر 
احمدی میانجی و البته پدر شــهید، مرحــوم آیت اهلل 
احمــدی میانجــی، همــه و همه بــر جذابیــت روایت 
حاج حســین یکتا افزوده و کتابی خواندنی را شــکل 
داده اســت که باید آنرا زندگی کرد. که به قول شــهید 
آوینی" زنده ترین روزهای زندگی یک مرد آن روزهایی 
اســت کــه در مبــارزه می گذرانــد." در ایــن کتــاب نام 
بیش از صد شــهید دوران دفاع مقدس برده شده و 
نویسنده سطوری را به ماجرای هر شهید اختصاص 
داده اســت. مربع هــای قرمــز 14 فصــل دارد کــه هر 
فصل با بخشــی از بیانات امام راحل آغاز شده و البته 
در میانه ی برخی فصل ها نیــز از کالم امام بهره گرفته 
شــده اســت. نشــریه ی خط حــزب اهلل بــه مخاطبان 
خــود، مطالعه ی این کتاب شــیرین و خواندنــی را در 

ایام دفاع مقدس پیشنهاد می کند.

مراقب باشید وسوسه دشمن، 
فضای عمومی زندگی را مختل نکند

مرحوم حاج علی شمقدری در کنار رهبر انقالب

کالم امام  

خانواده ایرانی  

معرفی کتاب  

عکس نوشت  

حزب اهلل این است  
روایت یک زندگی زنده

هام
ّ

روشنگرِی بدون ات
 وظیفه  ما است                   

روشــنگری الزم اســت؛ روشــنگرِی بــدون اّتهــام، 
بدون تهمــت زدن، بدون مصــداق معّین کردن، 
اّما روشــنگری اذهــان مــردم؛ چیز الزمی اســت. 
ببینید، یکی از آن چیزهایــی که قرآن کریم خطاب 
به مخالفین، بــه یهــود در آن روز، ]می گوید[ و بر 
 

َ
آنها ایراد می گیــرد این اســت: ِلَم َتلِبســوَن الَحّق
مون؛ یکی از 

َ
نُتم َتعل

َ
 َو ا

َ
ِبالباِطِل َو َتکُتموَن الَحــّق

ایرادهای بزرگ این اســت که شــما باطل را با حق 
مخلــوط می کنیــد، مشــتِبه می کنیــد؛ »لبــس« 
یعنــی اشــتباه، »َتلِبســوَن« ]یعنــی [ مشــتِبه 
، حق را 

َ
می کنید حق را بــا باطل، َو تکُتموَن الَحــّق

کتمان می کنید. حقیقت را باید بیــان کرد که این 
 94/10/14 وظیفه ی ما است.


