
صنایع پیشرفته را خودتان 
درست کنید

بروید دنبال اینکه آن صنایع پیشرفته را خودتان 
درست بکنید. وقتی این فکر در یک ملتی پیدا شد 
و این اراده در یک ملتی پیدا شد، کوشش می کند 
و دنبال کوشش این مطلب حاصل می شود. یاس 

از جنود ابلیس است، یعنی شــیطانها انسان را به 
یاس وامی دارند. همین ابلیس هایی که می بینید 
در طول تاریخ ملتهای ضعیف را مایوس کرده اند. 
همینهایی که به ملتهای ضعیف تزریق کردند که 
ما هیچ نمی دانیم و هیچ نمی توانیم. همینهایی که 
به ملتهای ضعیف به واسطه وابستگیشان به خارج 
گفتند که ما باید غربی باشیم. ما ارتشمان هم باید 

از غرب برایش یک کسی بیاید. کارخانه هایمان هم 
باید از غرب بیاید راهش بیندازد. ما باید این جنود 
ابلیس را کنار بزنیم. و امید، که از جنود ا... اســت 
در خودمان زنده بکنیم. به خودمان امیدوار باشیم. 
تکیه به اراده خودمان بکنیم. تبــع اراده دیگران 
نباشیم.لکن همه با هم مجتمعاً این اراده را بکنیم 

تا کار انجام بگیرد.   29 دی 1359

رضای پیغمبر)( و خدا 
)( در رضایت فاطمه

کسـی مثل پیغمبر وقتی فاطمـه ی زهرا 
بر او وارد میشـد، »قام الیهـا« ؛)1( نه فقط 
بلنـد میشـد، بلکـه بلنـد میشـد و بـه سـمت او 
میرفـت. یـک وقت یکـی وارد اتاق میشـود، شـما 
به احترامش بلند میشـوید؛ یک وقت کسـی وارد 
اتاق میشـود، شـما با اشـتیاق به طرفـش میروید. 
اینهـا مگـر شـوخی اسـت؟ ایـن بحـِث پـدر - 
فرزندی نیسـت. پیغمبر خـدا اینجـور از فاطمه ی 
زهـرا تجلیـل میکنـد؛ رضـای او را رضـای خـود، 
رضـای خـود را رضـای خـدا؛ سـخط او را سـخط  
اعـام  خـدا  سـخط  را  خـود  سـخط  خـود، 
میکند؛)2( اینهـا مقامات فاطمه ی زهرا اسـت. آن 
زندگی بـا امیرالمؤمنیـن، آن تربیـت آن فرزندان. 
خب، مگر میشـود دربـاره ی ایـن بزرگـوار، امثال 

ما حرف بزنیم؟
بـا همـه ی اینهـا، ایـن بزرگـوار الگوسـت؛ نکتـه 
این اسـت. ائمـه ی مـا )علیهم الّسـام( کـه بدون 
تردیـد رتبـه و مقامشـان از ملـک و فرشـتگان 
مقرب خـدا باالتر اسـت، جـوری زندگـی نکردند، 
جوری حـرف نزدنـد، جوری مشـی نکردنـد که از 
دسـترس ما خارج باشـند؛ نـه... اینجوری نیسـت 
که اینها مثـل برجسـتگان دروغین دنیـای مادی 
و دارای معنویتهای قابـی، بروند توی بـرج عاج و 
اتاق شیشه ای بنشینند، کسـی به اینها دسترسی 
نداشـته باشـد؛ نـه، میگوینـد بیائیـد، بیائیـد. راه 
همیـن اسـت؛ مـا بایـد دنبـال ائمـه راه بیفتیـم؛ 

زندگی آنهـا الگـوی ماسـت.   91/2/23
1(سنن ابی داود، ج 2، ص ۵22. 

2(بحار األنوار، ص 14۵.

ا...  حـزب  خـط  سـام.   :  914***90۵6
نشـریه خوبـی اسـت. امـا شـاید بهتـر باشـد در 
تعریفـش بازنگـری شـود تـا صرفـا محـدود بـه 

نماز جمعه و مسجد و هییت نشود. متشکرم. 
انتخابـات هفـت  4711***914  : سـام 
اسـفند لبیـک مجـدد بـه نـدای هـل مـن ناصر 
ینصرنـی فرزنـد فاطمـه مقـام عظمـای والیـت 
)حفظـه ا... تعالـی( بـود منتهـا نه بـا هفتـاد و دو 
نفـر، بلکـه بـا هشـتاد میلیـون نفـر. بـا تشـکر از 

نشریه خوبتان صدر- تبریز 
3014***917 : سـام علیکم خـدا قوت به 
کمک دوسـتانمان سـعی میکنیم هفتـه 150 تا 
نشـریه ارزشـی خط حزب ا... را در قطع 35*50 
دو رنـگ چـاپ کـرده و در نمازجمعـه شـهرمان 
توزیـع کنیم.امـا مشـکلی کـه هسـت چاپخانـه 
میگویـد بایـد صبـح آنـرا بیاوریـد کـه تـا عصـر 
آمـاده شـود در حالـی کـه صبـح پنـج شـنبه 

مربوط به هفته قبل است. 
    

م قرقچیـان : سـام خـدا قـوت مطالـب 
خـط حـزب ا... بسـیار عالیسـت امـا متاسـفانه 

چندان درباره آن اطاع رسانی نشده.
باســام وعرض خســته نباشــید شایســته 
بــود باتوجــه بــه ایــام ســالگرد شــهادت 
ــکر 14  ــده دالور لش ــرازی فرمان ــین خ حاج حس
امــام حســین )( یکــی ازدوشــماره اخیــر 

تقدیم به این شهید عزیز می شد.
پاسخ: شــماره 22 خط حزب ا... به این شهید 

بزرگوار تقدیم شده است.
احمـد : سـام علیکـم ؛ در صـورت صـاح 
دیـد بخش مربوط بـه انتخابـات در خط حـزب ا... 
را از این پـس به ابعـاد مختلف جنگ نـرم و تاش 

دشمن برای نفوذ و استحاله اختصاص دهید.

زیسـت«  کتـاب »نهضـت حفـظ محیـط   
بـا هـدف انتقـال نقطـه نظـرات، دغدغه هـا و 
رهنمودهـای حضـرت آیـت ا... خامنـه ای، بـه 
مسـئوالن و آحـاد ملّـت شـریف و انقابـی ایران 
اسـامی درباره ی اهمّیت و حفظ محیط زیسـت 
تألیـف شـده اسـت. ایـن اثـر مشـتمل بر تمامی 
بیاناتی اسـت که معّظمٌ له از سـال 63 تا کنون در 
ایـن موضـوع موضـوع بیـان فرموده انـد. برخی از 
بیانات موجـود در این اثر، تاکنون منتشـر نشـده 
اسـت و میتوانـد منبع بدیعـی بـرای عاقمندان 
بـه کام ایشـان باشـد. عاقه منـدان می تواننـد 
برای تهیـه ی این مجموعه عـدد 22 را به سـامانه 

پیامکـی 100020120 ارسـال نماینـد.  

    انتشار شماره آینده خط حزب ا...، پس از سخنرانی نوروزی رهبر انقالب 

بـا توجـه بـه اهمیـت پیـام نـوروزی و بیانـات حضـرت آیت ا... العظمـی خامنـه ای در روز اول 
فروردین مـاه 95 در مشـهد مقـدس، شـماره 25خط حـزب ا... بـا محوریـت ایـن دو موضـوع، 

بافاصلـه در اوایـل ایـام نـوروز منتشـر خواهـد شـد.   

وظایف داخـل خانه ی زنان، نـه اهمّیتش کمتـر از وظایف بیرونی اسـت و نـه اینکه زحمتش 
کمتر اسـت. شـاید زحمتش بیشـتر هم باشـد. او هم بـرای اینکـه ایـن محیـط را اداره کند، 
به تاش و کوشـش احتیـاج دارد. چون مدیـر داخل خانه زنان هسـتند. آن کسـی کـه اداره 
می کنـد، کدبانو، یعنـی آن کسـی که محیـط خانواده تحت اشـراف اوسـت. تحـت نظارت و 
تدبیـر و مدیریت اوسـت. خیلـی کار پـر زحمتی اسـت. خیلـی کار ظریفـی اسـت. فقط هم 
ظرافـِت زنانـه از عهـده ی انجـام ایـن کار بـر می آیـد. هیچ مـردی امـکان نـدارد بتوانـد این 

ظرافتهـا را رعایت کنـد.  81/6/6
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مسافت شرعی )حد ترخص( 
  1. کسی که رفتن او کمتر از چهار فرسخ باشد، و 
مسیر بازگشتش هم به مقدار مسافت شرعی نباشد 
نمازش تمام است، بنابراین مأمورین غیر محلی اگر 
فاصله ی بین وطن و محل کار آنها به مقدار مسافت 

شرعی ولو تلفیًقا نباشد احکام مسافر را ندارند.
 2. اگر انسان به قصد رفتن به مکان معینی از شهر 
خود خارج شــود و در آنجا به گردش بپردازد، این 
گردش در مقصد جزو مسافتی که از منزل پیموده 

محسوب نمی شود.
 3. برای حساب مسافت ۸ فرسخ باید از آخر شهر 
حساب کرد، و تعیین آخر شهر موکول به نظر عرف 
اســت؛ اگر در نظر عرف، کارخانه ها و شــهرکهای 
پراکنده ی اطراف شهر جزو شهر نباشد، مسافت را 

باید از آخر خانه های شهر حساب نمود.

نهضت حفظ محیط زیست

هیچ مردی نمی تواند....

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

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

رهبر انقالب برای شرکت در 
مراسم تشییع، تدفین و ترحیم 
آیت اهلل واعظ طبسی جمعه شب 

چهاردهم اسفند 1394 وارد مشهد 
مقدس شدند و در بدو ورود به 

حسینیه آیت اهلل طبسی رفته و 
دقایقی در کنار پیکر این مرحوم به 

خواندن ادعیه پرداختند.
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انتشارات انقالب اسالمی

فرشتگان الهی او را با سِر انگشت به هم نشان می دهند
این شماره 
تقدیم به
 ارواح پرفتوح 
شهدای گمنام

جمهوری اسالمی ایرانتاریخ شهادت: هشت سال دفاع مقدس فرزند  روح اهلل

آن انسانی که در راه دفاع از ملت و کشور و عدالت و حقیقت و ایستادگی در مقابل تجاوز و زورگویی و دست اندازِی 
مراکز قدرت جهانی وارد میدان می شود، برای ارزش می جنگد. اگر هیچ کس هم او را نشناسد و گمنام بمیرد 
و گمنام بماند، در ملکوت آسمانها فرشتگان الهی او را با سِر انگشت به هم نشــان می دهند؛ او نمی میرد: »و ال 

تحسبّن الّذین قتلوا فی سبیل اللَّ امواتا«؛ اینها را مرده مپندارید؛ اینها زندگان جاوید و منبع الهامند.  83/7/22
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اول: هر انقابــی برای تــداوم خود نیازمنــد تولید 
وبازپروری "ادبیات سیاسی" مخصوص به خود است. 
در غیر این صورت ممکن است به ادبیات دشمن پناه 
ببرد. »وقتی یک فکر جدید... مطرح می شود، مفاهیم 
جدیــدی را در جامعه القاء می کند؛ لــذا این حرکت 
و این نهضت باید واژه های متناســب خــودش را دارا 
باشــد؛ اگر از واژه های بیگانه وام گرفت، فضا آشــفته 

خواهد شــد، مطلب ناگفته خواهد ماند.« 90/7/22 
استفاده از ادبیات سیاســی بیگانه حتی ممکن است 
به مرور، انقاب را از مســیر اصلی خود منحرف کند. 
آن چنان که ملت ایران در تجربه ی تاریخی خود از این 
نمونه ها به چشم دیده است. یک نمونه ی آن، "نهضت 
عدالت خانه " است که توسط علما و فقهای شیعه در 
عصر قاجار راه افتاد اما در مسیر خود به دالیل مختلف 

منحرف شد و تبدیل شد به چیزی که امروزه آن را به 
نام "مشروطه" می شناســیم. ماجرا از آنجا آغاز شد 
که عده ای از انقابیون به سفارت انگلیس پناه برده و 
سرخوش به "دیگ پلو"شدند. در نامه ی وکیل الدوله 
به اتابک درباره ی کمک نظام سلطه وقت به متحصنین 
در سفارت چنین آمده اســت: "دیشب هشت خروار 
برنج به آب ریخته بودند و تمام تهران آنجا است. قند 
و چایی و ســایر ملزومات که اندازه ندارد. دیروز تجار 
بیســت هزار تومان چک فرســتاده از بانک انگلیس 
آوردند. مسلم است این وجوهات را جز دولت انگلیس 
نمی دهد..." اما پناه بردن به بیگانــه، به مرور موجب 
تغییر ادبیات سیاسی انقابیون نیز شد. مرحوم ُدری 
درباره تأثیر اســتعمارگران بر تغییر ادبیات سیاسی 
انقابیون چنین می نویســد: "تا این وقت ســخن از 
مشروطه در میان نبود و این کلمه را کسی نمی دانست. 
لفظ مشروطه را به مردم تهران اهل سفارت القا کردند... 

یک روز طرف عصر، بنده با ســه نفر از معممین درب 
سفارت ایستاده بودم. درشــکه ی شارژ دافر سفارت از 
قلهک وارد شد. همین که درشکه به محاذات ما رسید 
ایستاد. بعد خانم شارژ دافر از درشکه پیاده شد... گفت 
آقایان شما برای چه اینجا آمده اید؟ یک نفر گفت: ما 
آمده ایم اینجا یک مجلس عدالت می خواهیم. گفت: 
نمی دانم مجلس عدالت چیست! گفت: یک مجلسی 
که دانشمندان ما، ریش ســفیدان ما در آن بنشینند، 
نگذارند حکام و ساطین به ما ظلم کنند. گفت: پس 
شما یقین مشــروطه می خواهید. این اولین دفعه بود 
که ما لفظ مشروطه از زبان خانم شارژ دافر شنیدیم." 
اســتفاده ادبیات سیاســی بیگانگان و تبدیل نهضت 
عدالتخانه به مشــروطه، یکی از عوامــل انحراف این 
نهضت شد تا جایی که کار از دست علما و روحانیون به 
مرور خارج شد و به دست روشنفکران و جریان وابسته 

3 به غرب افتاد.  

هر انقالبی برای تداوم خود نیازمند تولید وبازپروری "اندیشه" است. اگر انقالب ها نتوانند در پاسخ 
به نیازهای جدید تولید اندیشــه  کنند، ارتباط خود با "زمان" و "زمانه" را از دست داده و با خطر 
تحجر و واپس گرایی مواجه می شوند. از سوی دیگر تجربه تاریخی به ما نشان داده است که تحمیل 
واژه های دشمن بر نهضت ها  و حرکت های انقالبی در طول تاریخ سبب انحراف آن ها شده است. به همین دلیل یکی 
از هشدارهای مســتمر رهبر انقالب اســالمی بر مراقبت از کلمات و واژه سازی در مســیر حفظ انقالب بوده 
است.»یکی از چیزهائی که در هر حرکت عمومی و در هر نهضت الزم است، این است که بر اساس تفکرات و مبانی 
پایه ای این نهضت و این جریان، هم بایستی واژه سازی بشود، هم بایستی نهادسازی بشود.« 90/7/22 پس هر 

انقالب نیازمند "ادبیات سیاسی" مخصوص به خود نیز هست.

هفته سخن

نتیجه تکرار ادبیات سیاسی دشمن،انحراف است

گزارشی از بازدیدهای رهبر انقالبراهیان »نور«
 از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس

حـضـرت زهـرا)( آن سـتـاره ی 
درخشان خونیـن، در گذشت زمان به 
دی تابان بدل شد. 77/7/2 خـورشـی

حرف تنها کافی نیست
 عمل الزم است!

تذکر رهبر انقالب به مسئوالن محیط زیست

2

پیشــرفته   )(: صنایع  امام خمینــی 
کنیـــد. درســـت  خــودتـــان   را 

4به اراده خـودمان تـکـیه کنـیم.

2





1378138۵1389

137۵13811393

 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی

    2 شماره  بیست و چهارم|  هفته چهارم اسفند 94

گزارشی از بازدیدهای رهبر انقالب  از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس  حرف تنها کافی نیست؛ عمل الزم است

رهبر انقاب روز 3 سه شــنبه پس از کاشت نهال به 
مناســبت هفته منابع طبیعی، با اشاره به مشکات 
حوزه محیط زیست در کشور خطاب به مسئوالن این 
عرصه فرمودند: در مسأله محیط زیست، آقایان و غیر 
آقایان، صحبت زیاد میکنند، منتها حرِف تنها کافی 
نیست، عمل الزم است و به جای زیاد گفتن باید زیاد 

عمل کرد!  |        |

  کیسینجر: ایران نفوذ غرب در منطقه را 
به چالش کشیده است

نشریه لوپوئن به نقل از کتاب هنری کیسینجر: ایران 
در وقایع اخیر سرسختی استثنایی خود را در خدمت 
اهداف اعام شده اش به نمایش گذاشت/ ایران غرب 
آسیا را به لرزه درآورد و نفوذ غرب را در این منطقه به 

چالش  گرفت.    |   رادیوفرانسه|

  ایران  هشدارهای جدید واشنگتن 
را به چالش کشید

»خبرگزاری فرانســه« نوشــت: ایران بــا آزمایش 
موشکی اش تحریم هاو هشدارهای جدید آمریکا را 
به چالش کشید. آزمایش های موشکی ایران روشی 
برای این کشور است تا نشان دهد که توافق هسته ای 
تاثیری بر برنامه های موشــکی اش ندارد. رویترز نیز 
در گزارشی نوشت: ســپاه که مستقیما گزارش های 
خود را به رهبر ایران ارائه می دهد، دارای بزرگترین 

زرادخانه موشکی خاورمیانه است. |  فارس|

  سیدحسن نصرا...: 
خشم عربستان از شکست در منطقه

سید حسن نصرا... درباره علت خشم امروز عربستان 
از اوضاع منطقه گفت: من خشــم عربستان را درک 
می کنم زیرا هر کسی که شکست می خورد، عصبی 
می شود و برای جبران شکست، هر کاری از دستش بر 
بیاید، انجام می دهد... امروز بعد از گذشت پنج سال از 
بحران سوریه اهداف عربستان و همپیمانان آن محقق 
نشده و این کشور شکســت بزرگی را متحمل شده 

است.    |        |

  سناتورهای آمریکایی: انتخابات ایران 
هیچ تغییری را نشان نمی دهد

واشــنگتن پســت به نقل از تعدادی از سناتورهای 
آمریکایی: در ایران هیچ میانه رویی وجود ندارد. این 
موضوع افسانه ای اســت که ما خریدارش نیستیم. 
)پیروز شــدگان در انتخابات( را میانه رو نمی نامیم. 

انتخابات هیچ تغییری را نشان  نمی دهد.   |  فارس|

  به یادماندنی ترین جمله ی رهبر انقالب 
در سال 94 کدام است؟

پایگاه اطاع رسانی KHAMENEI.IR طی فراخوانی 
از کاربران فضای مجازی خواست تا به یادماندنی ترین 
جمله رهبر انقــاب در ســال 94 را انتخاب کنند. 
عاقمندان می توانند جمله مورد نظرشان را به شماره 

20110 پیامک کنند.    |        |

هفته اخبار
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هفته سخن

کشور، سال گذشته 

را در فضای دشواری 

از فتنه گذرانده 

و حاال جوان ها 

در این ساحت 

ملِی شورآفرین و 

افتخارآفرین، گوش 

شنوای سخنان 

ایشانند: »و معتقدم 

این مقطع حساس 

برای ما یک تجربه 

است. شام جوانهای 

امروز اگر آن روز 

هم بودید، توی این 

میدان، با عزم راسخ 

حارض می شدید.«

1  دوم: شــاید به دلیل همین تجربه ی تاریخی 
بود که انقاب اسامی از همان ابتدای شروع نهضت، 
ادبیات سیاســی خاص خود را نیز به وجــود آورد. 
به عنوان مثال، در حالی که اکثر انقاب های هم عصر 
با انقاب اســامی برای کشــورهای اســتعمارگر 
از اصطاح "امپریالیســم" اســتفاده می کردند اما 
امام خمینی)( اصطــاح "اســتکبار" را به کار 
بردند. »ما از کلمه ی امپریالیســم استفاده نکردیم؛ 
کلمــه ی اســتکبار را آوردیم. ممکن اســت یک 
زوایائی در معنای امپریالیســم وجود داشــته باشد 
که مورد نظر ما نیســت... لذا ایــن را مطرح کردیم، 
 در انقاب جــا افتاد؛ دنیا هــم امروز منظــور ما را 
می فهمد.« 89/9/10 یا مثا در حالی که اکثر نخبگان 
فکری و سیاسی کشــور از اصطاح "توسعه" برای 
حرکت رو به جلوی نظام اســتفاده می کردند، رهبر 
انقاب واژه ی "پیشرفت" را به کار بردند. »کلمه ی 
پیشــرفت را ما بــا دقت انتخــاب کردیــم؛ تعمداً 
نخواستیم کلمه ی توسعه را به کار ببریم. علت این 
است که کلمه ی توســعه، یک بار ارزشی و معنائی 
دارد؛ التزاماتــی با خودش همــراه دارد که احیاناً ما 
با آن التزامات همراه نیســتیم، موافق نیســتیم. ما 
نمی خواهیم یک اصطاح جاافتاده ی متعارف جهانی 
را که معنای خاصی را از آن می فهمند، بیاوریم داخل 
مجموعه ی کار خودمان بکنیم. ما مفهومی را که مورد 
نظر خودمان اســت، مطرح و عرضه می کنیم؛ این 

مفهوم عبارت است از پیشرفت.« 89/9/10 
سوم: این روزها، دشمنان انقاب از ادبیات سیاسی 
"میانه رو- تندرو" برای تقســیم بندی مردم ایران و 
رسیدن به مقصود خود استفاده می کنند. »آنهایی 
که می گویند تندرو، منظورشــان کسانی است که 
در راه انقاب مصّمم تر و پایدارترند؛ حزب اللّهی ها را 
می گویند تندرو.« 94/12/۵ از نظر دشمن، تندروها 
یا بهتر بگوییم نیروهای مؤمن حزب اللهی و بسیجی 
»خاکریزهای مستحکم« انقاب هستند که با وجود 
آنها نمی تواننــد پروژه ی »نفــوذ« را تکمیل کنند. 
پس »یکی از چیزهایی که مکّمل این نفوذ اســت، 
تخطئه ی کســانی اســت که بر اصالت ها، بر نگاه 
درست، بر ارزش ها پای می فشارند.« 94/9/4 از نظر 
دشمن، »میانه رو ]هم [ کسی است که در مقابل آنها 
تسلیم باشد.« 94/12/۵ یعنی همان »خاکریز نرم«: 
»مثل خاکریِز نرم نباشید که دشمن از هرجا خواست 
بتواند در شما نفوذ کند؛ مستحکم باشید.« 93/10/19 
در حالی که از نظر اســام، »در مقابل میانه رو تندرو 
نیســت؛ در مقابل میانه رو، منحرف است. آن کسی 
میانه رو نیســت که منحرف از راه و منحرف از جاّده 
است؛ اّما در جاّده، بعضی ها تندتر می روند و بعضی ها 
کندتر می روند. تند رفتن در صراط مســتقیم چیز 
بدی نیســت؛ ســابِقوا اِلی  َمغِفَرةٍ ِمن َربُِّکم؛ جلوتر 
بروید.« 94/12/۵ باید نقشه ی دشمن و ادبیات آن را 
شناخت. وگرنه ممکن است برخی افراد و جریان ها از 
جاده ی حق منحرف شوند و کشور را نیز دچار انحرف 
کنند. جوان مؤمن انقابی همان خاکریز مستحکم 
انقاب است که می تواند از انحراف در انقاب و اصول 
آن جلوگیری کند. الفاظ معانی خودشان را دارند و 
معانی سبب می شــوند که رفتارها تحت تاثیر قرار 
بگیرد. عدالتخانه در اثر تکرار ادبیات سیاسی دشمن 
به مشروطه تبدیل شــد و بعد هم از مسیر خودش 
منحرف شــد. انحراف از مســیر حق، نتیجه تکرار 

ادبیات سیاسی دشمن است.  

   مبارزِه امروز |  هویزه؛ 12/20 7۵: 
رهبر معظم انقاب در جریان ســفر به استان خوزستان در ســال 75، از مزار 
شهدای هویزه هم بازدید کردند. مزار جوانانی که دانشگاه را برای دفاع از مملکت 
رها کرده بودند و حاال الگوی جوانان نســل های بعد شــده اند. حضرت آیت ا... 
خامنه ای در سخنانی که برای زائران این مزار فیروزه ای کردند، روی خطابشان 
را به جوان ترها قرار دادند و خاطراتی هم از حسین علم الهدی و یارانش تعریف 
کردند: »واقعاً وقتی انســان آن جوانان را می دید که با عزم راسخ به قلِب دریاِی 
دشمن می زدند، گویی یک بار دیگر، صحنه ی صدر اسام، صحنه ی عاشورای 
حسین علیه الّسام و صحنه ی کربا را به چشم خود مشاهده می کرد.«  ایشان 
با ذکر رشادت های مردم خوزستان در مبارزه با دشمن بعثی، از مبارزه »امروز« 
گفتند: »امروز هم اوضاع، همین طور است. امروز هم، امریکا و دستگاهِ استکبارِی 

دنیا، می خواهد با اســام و با جمهوری اسامی معارضه 
کند. اما آمریکا بر باطل است. استکبار بر باطل است. 

ملت ایران حّق است. جمهوری اسامی حّق است. 
ملت ایران و جمهوری اســامی، می ایستد، 

مبارزه می کند و پیروز می شود.« 

   بــه حزب اللهی بودن افتخــار کنید |  
شلمچه ؛ 78/1/8: 

»خاک خونین شــلمچه«، منطقــه عملیاتی 
دیگری اســت که رهبر معظم انقــاب از آن 
بازدید کردند. بخش عمده ســخنان ایشــان 
برای زائران این منطقه هــم خطاب به جوانان 
بود. به جوانان سفارش کردند که قدر روحیات 
مذهبی شان، قدر شــهدا، و قدر این حکومت 
اســامی را بداننــد و اینکه »بــه حزب الّلهی 
بودن، افتخار کنید.« حضرت آیت ا... خامنه ای 
شــلمچه را ســرزمینی مقدس دانســتند که 
»متعلق به همه ملــت ایران اســت« و از این 
دیدوبازدید با شــهدا تقدیر کردند: »شــما که 
این جا را گرامی می دارید، خوب می کنید. آمدن 
شــما و احترام به این نقطه، بسیار بجا و بسیار 
کار صحیحی است. بنده هم خواستم به ارواح 
طّیبه ی شهیدان و به نََفس های معّطر جوانان 
مؤمن، تبّرک بجویم و به ایــن عزیزان احترام 

کنم؛ لذا آمدم در جمع شما شرکت کردم.« 

   روضه علی اکبر |  پادگان دوکوهه ؛ 81/1/9: 
سال »عزت و افتخار حسینی« بود و دوکوهه هم یادگاری یاران 
آخرالزمانی حسین)(. رهبر انقاب در این پادگان و در جمع 
زائران و راهیان مناطق جنگی، سه بُعد اساسی ماندگاری نهضت 
امام حسین )( را برشمردند. »یک بُعد، مبارزه حق در مقابل 
باطِل مقتــدر«، »یک بُعد دیگر، تجّســم معنویت و اخاق« و 
»بُعد سوم که بیشتر در بین مردم رایج است، فجایع، مصیبتها، 
غّصه ها، غمها و خونِ دلهای عاشورا.«  در دوکوهه هم جوان ها 
بیشــتر بودند. برای همین هم حضرت آیت ا... خامنه ای برای 
زائران جوان شــهدا از جواِن کربا گفتند: »این جا جمعی که 
شما اجتماع کرده اید، اغلب جوانید. در این پادگان دوکوهه هم 
دهها و صدها هزار جوان آمدند و رفتند. مظهر جواِن فداکار در 
کربا کیست؟ علی اکبر، فرزند امام حسین)(؛ جوانی که در 
بین جوانان بنی هاشم برجسته و نمونه بود.«  محرم با فروردین 
هماهنگ شده بود و آقا، روضه علی اکبر را در دوکوهه خواندند. 
روضه ای که »برای ما درس است؛ همان درسهای ماندگار تاریخ، 

همان چیزهایی که امروز و فردا، بشریت به آنها نیازمند است.«

   تذکره یا سیري در خاطرات؟ |  فتح المبین ؛ 89/1/11 : 
چند سالی هست که از اعزام راهیان نور گذشــته و حاال اسم و 
رســمی همه گیر دارد. رهبر انقاب هم در ســخنرانی خود در 
منطقه عملیاتی فتح المبین از این اتفاق استقبال کردند: »من از 
این حرکت راهیان نور ... بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت 
بسیار بابرکتی می دانم.« کشور، سال گذشته را در فضای دشواری 
از فتنه گذرانده و حاال جوان ها در این ســاحت ملِی شورآفرین و 
افتخارآفرین، گوش شنوای سخنان ایشــانند: »و معتقدم این 
مقطع حساس برای ما یک تجربه است. شما جوانهای امروز اگر 
آن روز هم بودید، توی این میدان، با عزم راسخ حاضر می شدید.«  
راهیان نور موجی است تا اهالی این ساحل، خواب زده ی فراموشی 
نشوند: »این آمدن ها، این اظهار ارادت ها، این یادبود گرفتن ها، 
کمک می کند به اینکه این یادها در ذهن ها زنده بماند.« اما این 
در یاد داشتن، نه یک تمایل تاریخی یا خاطره بازی بلکه تذکره ای 
است تا وقتی که می دانیم »جنگ نظامی آسانتر از جنگ فکری 
است؛ آســانتر از جنگ در عرصه های سیاسی است«، هوشیار و 
بصیر در صحنه باشیم که البته »امروز هم در میدان علم، میدان 
سیاســت، میدان تاش و کار، میدان همبستگی ملی و میدان 
بصیرت، شما جوانها پایمردی خودتان را نشان دادید، ایستادگی 

خودتان را اثبات کردید.«

   خطاب به استکبار در یادمان چمران |  دهالویه ؛ 8۵/1/۵: 
دهاویه یادمـان چمران اسـت. »همت شـما مـردم، غیرت 
جوانـان مسـلمان از سراسـر کشـور و حمّیـت و ایمـان مرد 
و زِن ایـن سـرزمین، محاسـبات آنها را از ریشـه باطـل کرد. 
جانهایـی در اینجـا قربـان اهـداف بلند اسـامی شـدند؛ که 
این شـهید عزیـز مـا - شـهید چمـران - یکـی از نمونه های 
برجسـته ی آن اسـت.«  رهبـر انقـاب، در ایـن بازدیـد کـه 
جمع کثیـری از مردم خوزسـتان حضـور داشـتند، در میان 
مردم و متاثـر از حـال و هـوای معطر از شـمیم پاک شـهدا، 
روی صحبت هایشـان را بـه سـوی اسـتکبارگران عالـم قرار 
دادنـد: » اسـتکبار جهانـی بدانـد کـه زن و مـرد ایـن مـرز و 
بـوم در کوره هـای حـوادث، همچون فـوالد آبدیده شـده اند 
و پاسـداری از اسـام و پرچـم برافراشته شـده ی اسـام در 
ایـن سـرزمین را که عمـق راهبـردی ملـت ایـران در جهان 
اسـام اسـت بـرای خـود یـک رسـالت تاریخـی می داند.«  
حضـرت آیـت ا... خامنـه ای، بخشـی از سخنانشـان را هـم 
بـه زبـان عربـی بیـان کردنـد و بـرای آزادی مـردم عـراق 
از شـر اشـغالگران آمریکایـی دعـا کردنـد و این سـخنان به 
عرب زبانانـی کـه بـرای بازدیـد دهاویـه آمـده بودند شـور 

مضاعفـی بخشـید.

   با دست پر إن شاءا...|یادمان شهدای شرق کارون ؛ 93/1/6 :
دفاع مقدس ما، اگرچه محنت بار بود اما داستان تحقیر یا افسوس 
نیست، کسی نیست که نداند »در هر کدام از این مناطق، قضایایی 
اتفاق افتاده است که یکی از این قضایا در میان هر کشوری و هر 
ملتی اتفاق بیفتد، کافی است برای اینکه در تاریخ، آن ملت را سر 
بلند کند.« رهبر معظم انقاب، راوِی این ســربلندی است برای 
جوان ها و زائران جبهه های سعادت.  شرق کارون از همان روزهای 
ابتدایی تجاوز، برای تیرهای دشمن بعثی سینه سپر کرد. حضرت 
آیت ا... خامنه ای به یاد دارند که »یک مشت از جوانهای مؤمن و 
حزب اللهی، آمدند در همین روستای محمدیه که نزدیک است، 
ســنگرهای انفرادی میکندند؛ در تاریکی شب از این سنگرهای 
انفرادی میآمدند بیرون و صد متر دویست متر جلوتر میرفتند، باز 
آنجا سنگر میکندند؛  تا وقتی که نوبت عملیات رسید... توانستند 
پاداش آن مجاهدتها را بگیرند و به ملت ایران هدیه کنند.« دعای 
رهبر انقاب راهِی راهیان است و برایشان از خدا می خواهندکه 
تا »با دســت پُر و همراه با تجربه آموزی و بصیرت و همراه با انوار 

معنوی الهی ان شاءا... از این منطقه جدا بشوید.«  

چندسالی هست که نوروز با نام شهیدان گره خورده و حلقه وصلش هم 
راهیانی اند که از گوشه گوشه مملکت برای زیارت خاک های 

مقدِس دفاع، به راه می افتند: »راهیان نور«. نوروز 
حاال نه فقط محملی است برای کارهای خوب مانند صله 
رحم و مهربانی و ...، بلکه یک سنت خوب دیگر را هم 
دارد به خود می گیرد و این سنت، ویژگی ها و امتیازات 
خاصی بر قبلی ها دارد. زیارت مناطق جنگی، که شاید 
در دنیا بی سابقه باشــد، مراقبت می کند نسبت به 
»فراموشــی« و »تحریف92/12/26«، »آخر اینجا 
زیارتگاه است89/1/11« و خاصیت زیارت، »زیارت 
بامعرفت89/1/11«، رشد است و بینایی و پایمردی. 
عشق و عالقه حضرت آیت ا... خامنه ای به شهیدان بر 
کسی پوشیده نیست. هم دخیِل در سیاست جنگ 
بودند و هم رفیق و صدیق پیکارگران اسالم. با پایان 
جنگ هم بزرگترین راوِی جنگ و پاسدار یاد یادگاران 
دفاع مقدس بودند. برای همین هم از چند سال پیش 
از به راه افتادن رسمی کاروان های راهیان نور تا همین 
ســال ها، چند باری راهِی این مناطق شدند؛ که هر 

کدام از این بازدیدها را ماجرایی است و فایده ای.  

راهیان »نور«


