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امام حزب ا...کالم تریبون
نتیجه تکرار ادبیات سیاسی دشمن،

انحراف است
هر انقالبی برای تداوم خود نیازمند تولید وبازپروری "اندیشه" است. اگر انقالب ها نتوانند 
در پاسخ به نیازهای جدید تولید اندیشه  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 مستمر رهبر انقالب اسالمی بر مراقبت از کلمات و واژه سازی در مسیر 
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.« 9۰/۷/22 پس هر انقالب نیازمند "ادبیات سیاسی" مخصوص به خود نیز هست.
اول: هر انقالبی برای تداوم خود نیازمند 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 جدیدی را در جامعه القاء می کند؛ لذا این حرکت و این نهضت باید واژه های متناســب 
خودش را دارا باشد؛ اگر از واژه های بیگانه وام گرفت، فضا آشفته خواهد شد، مطلب ناگفته خواهد 
ماند.« 9۰/۷/22 استفاده از ادبیات سیاسی بیگانه حتی ممکن اســت به مرور، انقالب را از مسیر 
اصلی خود منحرف کند. آن چنان که ملت ایران در تجربه ی تاریخی خود از این نمونه ها به چشم 
دیده اســت. 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 شناسیم. ماجرا از آنجا آغاز شد که عده ای از انقالبیون 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 است: "دیشب هشت خروار برنج به آب ریخته بودند و 
تمام تهران آنجا است. قند و چایی و سایر ملزومات که اندازه ندارد. دیروز تجار بیست هزار تومان 
چک فرستاده از بانک انگلیس آوردند. مسلم است این وجوهات را جز دولت انگلیس نمی دهد..." اما 
پناه بردن به بیگانه، به مرور موجب تغییر ادبیات سیاسی انقالبیون نیز شد. مرحوم ُدری درباره تأثیر 
استعمارگران بر تغییر ادبیات سیاسی انقالبیون چنین می نویسد: "تا این وقت سخن 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 سه نفر از معممین درب سفارت ایســتاده بودم. درشکه 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 سفیدان ما در آن بنشینند، نگذارند حکام و سالطین به ما ظلم کنند. گفت: پس شما یقین 
مشروطه می خواهید. این اولین دفعه بود که ما لفظ مشــروطه از زبان خانم شارژ دافر شنیدیم." 
استفاده ادبیات سیاسی بیگانگان و تبدیل نهضت عدالتخانه به مشروطه، یکی از عوامل انحراف این 
نهضت شد تا جایی که کار از دســت علما و روحانیون به مرور خارج شد و به دست روشنفکران و 

جریان وابسته به غرب افتاد.  
  دوم: شاید به دلیل همین تجربه ی تاریخی بود که انقالب اسالمی از همان ابتدای شروع نهضت، 
ادبیات سیاسی خاص خود را نیز به وجود آورد. به عنوان مثال، در حالی که اکثر انقالب های هم عصر 
با انقالب اسالمی برای کشورهای استعمارگر از اصطالح "امپریالیســم" استفاده می کردند اما 
امام خمینی)( اصطالح "استکبار" را به کار بردند. »ما از کلمه ی امپریالیسم استفاده نکردیم؛ 
کلمه ی اســتکبار را آوردیم. ممکن اســت یک زوایائی در معنای امپریالیسم وجود داشته باشد 
 که مورد نظر ما نیســت... لذا این را مطرح کردیم، در انقالب جا افتاد؛ دنیــا هم امروز منظور ما را 
می فهمد.« 89/9/1۰ یا مثال در حالی که اکثر نخبگان فکری و سیاسی کشور از اصطالح "توسعه" 
برای حرکت رو به جلوی نظام استفاده می کردند، رهبر انقالب واژه ی "پیشرفت" را به کار بردند. 
»کلمه ی پیشــرفت را ما با دقت انتخاب کردیم؛ تعمداً نخواستیم کلمه ی توسعه را به کار ببریم. 
علت این است که کلمه ی توسعه، یک بار ارزشــی و معنائی دارد؛ التزاماتی با خودش همراه دارد 
که احیاناً ما با آن التزامات همراه نیستیم، موافق نیستیم. ما نمی خواهیم یک اصطالح جاافتاده ی 
متعارف جهانی را که معنای خاصی را از آن می فهمند، بیاوریــم داخل مجموعه ی کار خودمان 
بکنیم. ما مفهومی را که مورد نظر خودمان است، مطرح و عرضه می کنیم؛ این مفهوم عبارت است از 

پیشرفت.« 89/9/1۰ 
سوم: این روزها، دشمنان انقالب از ادبیات سیاسی "میانه رو- تندرو" برای تقسیم بندی مردم ایران 
و رسیدن به مقصود خود استفاده می کنند. »آنهایی که می گویند تندرو، منظورشان کسانی است 
که در راه انقالب مصّمم تر و پایدارترند؛ حزب اللّهی ها را می گویند تندرو.« 94/12/5 از نظر دشمن، 
تندروها یا بهتر بگوییم نیروهای مؤمن حزب اللهی و بسیجی »خاکریزهای مستحکم« انقالب هستند 
که با وجود آنها نمی توانند پروژه ی »نفوذ« را تکمیل کنند. پس »یکی از چیزهایی که مکّمل این نفوذ 
است، تخطئه ی کسانی است 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.« 94/12/5 یعنی همان »خاکریز 
نرم«: »مثل خاکریِز نرم نباشید که دشمن از هرجا خواست بتواند در شما نفوذ کند؛ مستحکم باشید.« 
93/1۰/19 در حالی که از نظر اسالم، »در مقابل میانه رو تندرو نیست؛ در مقابل میانه رو، منحرف است. 
آن کسی میانه رو نیست 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 مستقیم چیز بدی نیست؛ سابِقوا اِلی  َمغِفَرةٍ ِمن َربُِّکم؛ 
جلوتر بروید.« 94/12/5 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 انقالبی همان 
خاکریز مستحکم انقالب است که می تواند از انحراف در انقالب و اصول آن جلوگیری کند. الفاظ معانی 
خودشان را دارند و معانی سبب می شوند که رفتارها تحت تاثیر قرار بگیرد. عدالتخانه در اثر تکرار ادبیات 
سیاسی دشمن به مشروطه تبدیل شد و بعد هم از مسیر خودش منحرف شد. انحراف از مسیر حق، 

نتیجه تکرار ادبیات سیاسی دشمن است.  

  حرف تنها کافی نیست؛ عمل الزم است
رهبر انقـالب روز 3 سـه شـنبه پـس از کاشـت نهـال بـه مناسـبت هفتـه منابـع طبیعی، 
با اشـاره بـه مشـکالت حـوزه محیـط زیسـت در کشـور خطاب بـه مسـئوالن ایـن عرصه 
فرمودنـد: در مسـأله محیـط زیسـت، آقایـان و غیـر آقایـان، صحبـت زیـاد میکننـد، 
 منتهـا حـرِف تنهـا کافـی نیسـت، عمـل الزم اسـت و بـه جـای زیـاد گفتـن بایـد زیـاد 

عمل کرد!    |         |

   کیسینجر: ایران نفوذ غرب در منطقه را به چالش کشیده است
نشـریه لوپوئـن بـه نقـل از کتـاب هنـری کیسـینجر: ایـران در وقایـع اخیـر سرسـختی 
اسـتثنایی خـود را در خدمت اهـداف اعالم شـده اش به نمایش گذاشـت/ ایران غرب آسـیا 

را بـه لـرزه درآورد و نفـوذ غـرب را در این منطقـه بـه چالـش  گرفـت.   |       رادیوفرانسـه |

  ایران  هشدارهای جدید واشنگتن را به چالش کشید
»خبرگزاری فرانسـه« نوشـت: ایران با آزمایش موشـکی اش تحریم هاو هشـدارهای جدید 
آمریکا را بـه چالـش کشـید. آزمایش های موشـکی ایران روشـی برای این کشـور اسـت تا 
نشـان دهد کـه توافق هسـته ای تاثیـری بـر برنامه های موشـکی اش نـدارد. رویتـرز نیز در 
گزارشـی نوشـت: سـپاه که مسـتقیما گزارش هـای خـود را به رهبـر ایـران ارائـه می دهد، 

دارای بزرگتریـن زرادخانه موشـکی خاورمیانه اسـت. |       فارس|

  سیدحسن نصرا...: خشم عربستان از شکست در منطقه
سـید حسـن نصرا... درباره علت خشـم امروز عربسـتان از اوضـاع منطقه گفت: من خشـم 
عربسـتان را درک می کنـم زیـرا هر کسـی که شکسـت می خـورد، عصبی می شـود و برای 
جبـران شکسـت، هـر کاری از دسـتش بـر بیایـد، انجـام می دهـد... امـروز بعد از گذشـت 
پنج سـال از بحران سـوریه اهـداف عربسـتان و همپیمانـان آن محقق نشـده و این کشـور 

| شکسـت بزرگـی را متحمل شـده اسـت. |        

  سناتورهای آمریکایی: انتخابات ایران هیچ تغییری را نشان نمی دهد
واشـنگتن پسـت به نقل از تعـدادی از سـناتورهای آمریکایـی: در ایـران هیچ میانـه رویی 
وجود نـدارد. این موضوع افسـانه ای اسـت که مـا خریـدارش نیسـتیم. )پیروز شـدگان در 

انتخابات( را میانـه رو نمی نامیـم. انتخابـات هیچ تغییـری را نشـان  نمی دهـد. |       فارس|

  به یادماندنی ترین جمله ی رهبر انقالب در سال 94 کدام است؟
پایـگاه اطالع رسـانی KHAMENEI.IR طـی فراخوانـی از کاربـران فضـای مجـازی 
خواسـت تا به یادماندنی تریـن جمله رهبـر انقـالب در سـال 94 را انتخاب کننـد. عالقمندان 

می توانند جملـه مـورد نظرشـان را بـه شـماره 20110 پیامـک کننـد.   |        |  

صنایع پیشرفته را خودتان 
درست کنید

بروید دنبال اینکــه آن صنایع پیشــرفته را 
خودتان درست بکنید. وقتی این فکر در یک 
ملتی پیدا شــد و این اراده در یک ملتی پیدا 
شــد، کوشــش می کند و دنبال کوشش این 
مطلب حاصل می شــود. یاس از جنود ابلیس 

است، یعنی شیطانها انســان را به یاس وامی دارند. همین ابلیس هایی که می بینید در طول 
تاریخ ملتهای ضعیف را مایوس کرده اند. همینهایــی 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 ارتشــمان هم باید از غرب برایش یک کسی بیاید. 
کارخانه هایمان هم باید از غرب بیاید راهش بیندازد. ما بایــد 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. تبع اراده دیگران نباشیم.لکن همه با هم مجتمعاً این اراده را بکنیم تا کار انجام 

بگیرد.   29 دی 1359

9۰56***914 : سـالم. خـط حـزب ا... نشـریه خوبـی اسـت. امـا شـاید بهتر باشـد در 
تعریفش بازنگری شود تا صرفا محدود به نماز جمعه و مسجد و هییت نشود. متشکرم. 

4۷11***914  : سـالم انتخابـات هفـت اسـفند لبیـک مجـدد به نـدای هل مـن ناصر 
ینصرنی فرزنـد فاطمه مقام عظمـای والیت )حفظـه ا... تعالـی( بود منتهـا نه با هفتـاد و دو 

نفر، بلکه با هشتاد میلیون نفر. با تشکر از نشریه خوبتان صدر- تبریز 
3۰14***91۷ : سـالم علیکـم خـدا قـوت به کمک دوسـتانمان سـعی میکنیـم هفته 
150 تـا نشـریه ارزشـی خـط حـزب ا... را در قطـع 35*50 دو رنـگ چـاپ کـرده و در 
نمازجمعـه شـهرمان توزیـع کنیم.اما مشـکلی که هسـت چاپخانه میگویـد باید صبـح آنرا 

بیاورید که تا عصر آماده شود در حالی که صبح پنج شنبه مربوط به هفته قبل است. 
م قرقچیان : سـالم خـدا قـوت مطالب خـط حـزب ا... بسـیار عالیسـت اما متاسـفانه 

چندان درباره آن اطالع رسانی نشده.
ــام ســالگرد شــهادت  ــه ای ــود باتوجــه ب باســالم وعــرض خســته نباشــید شایســته ب
ــماره  ــی ازدوش ــین )( یک ــام حس ــکر 14 ام ــده دالور لش ــرازی فرمان ــین خ حاج حس

اخیر تقدیم به این شهید عزیز می شد.
پاسخ: شماره 22 خط حزب ا... به این شهید بزرگوار تقدیم شده است.

احمد : سـالم علیکم ؛ در صـورت صالح دیـد بخش مربوط بـه انتخابـات در خط حزب 
ا... را از ایـن پـس بـه ابعـاد مختلـف جنـگ نـرم و تـالش دشـمن بـرای نفـوذ و اسـتحاله 

اختصاص دهید. )( و خدا در رضایت فاطمه )(رضای پیغمبر
کسـی مثل پیغمبر وقتی فاطمه ی زهرا بـر او وارد میشـد، »قام الیهـا« ؛)1( نه فقط 
بلند میشـد، بلکـه بلنـد میشـد و بـه سـمت او میرفت. یـک وقـت یکـی وارد اتاق 
میشود، شـما به احترامش بلند میشـوید؛ یک وقت کسـی وارد اتاق میشود، شـما با اشتیاق 
به طرفش میروید. اینها مگر شـوخی اسـت؟ ایـن بحِث پـدر - فرزندی نیسـت. پیغمبر خدا 
اینجور از فاطمه ی زهـرا تجلیل میکند؛ رضـای او را رضای خـود، رضای خـود را رضای خدا؛ 
سـخط او را سـخط  خـود، سـخط خـود را سـخط خـدا اعـالم میکنـد؛)2( اینهـا مقامـات 
فاطمـه ی زهـرا اسـت. آن زندگـی بـا امیرالمؤمنیـن، آن تربیـت آن فرزنـدان. خـب، مگـر 

میشود درباره ی این بزرگوار، امثال ما حرف بزنیم؟
با همـه ی اینها، ایـن بزرگوار الگوسـت؛ نکته این اسـت. ائمه ی مـا )علیهم الّسـالم( که بدون 
تردید رتبه و مقامشـان از ملک و فرشـتگان مقرب خدا باالتر اسـت، جـوری زندگی نکردند، 
جوری حـرف نزدنـد، جوری مشـی نکردند که از دسـترس مـا خارج باشـند؛ نـه... اینجوری 
نیسـت که اینها مثل برجسـتگان دروغین دنیـای مـادی و دارای معنویتهای قالبـی، بروند 
توی بـرج عـاج و اتاق شیشـه ای بنشـینند، کسـی بـه اینهـا دسترسـی نداشـته باشـد؛ نه، 
میگویند بیائیـد، بیائید. راه همین اسـت؛ ما بایـد دنبال ائمـه راه بیفتیم؛ زندگـی آنها الگوی 

ماست.   91/2/23
1(سنن ابی داود، ج 2، ص 522.            |                 2(بحار األنوار، ص 145.

حدیث شـرح

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 انســان 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 حســاب کرد، و تعیین آخر شهر موکول 
به نظر عرف است؛ اگر در نظر عرف، کارخانه ها و شهرکهای پراکنده ی اطراف شهر جزو شهر 

نباشد، مسافت را باید از آخر خانه های شهر حساب نمود.

آموزشی احکـام

هیچ مردی نمی تواند....

وظایف داخل خانه ی زنان، نه اهمّیتش کمتر از وظایف بیرونی اســت و نه اینکه 
زحمتش کمتر است. شاید زحمتش بیشتر هم باشد. او هم برای اینکه این محیط 
را اداره کند، به تالش و کوشش احتیاج دارد. چون مدیر داخل خانه زنان هستند. آن کسی 
که اداره می کند، کدبانو، یعنی آن کسی که محیط خانواده تحت اشراف اوست. تحت نظارت 
و تدبیر و مدیریت اوســت. خیلی کار پر زحمتی اســت. خیلی کار ظریفی است. فقط هم 
ظرافِت زنانه از عهده ی انجام این کار بر می آید. هیچ مردی امکان ندارد بتواند این ظرافتها را 

رعایت کند.  92/2/21

ایـرانی خانواده

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.

هفته اخبار

  تعداد صفحات:132
 ناشر:

انتشارات انقالب اسالمی

 کتاب »نهضت حفظ محیط زیســت« با هدف 
انتقال نقطه نظــرات، دغدغه هــا و رهنمودهای 
حضرت آیت ا... خامنه ای، به مسئوالن و آحاد ملّت 
شریف و انقالبی ایران اســالمی درباره ی اهمّیت 
و حفظ محیط زیست تألیف شــده است. این اثر 
مشتمل بر تمامی بیاناتی است که معّظمٌ له از سال 
63 تا کنون در این موضوع موضوع بیان فرموده اند. 
برخی از بیانات موجود در این اثر، تاکنون منتشر 
نشده است و میتواند منبع بدیعی برای عالقمندان 
به کالم ایشان باشــد. عالقه مندان می توانند برای 
تهیه ی این مجموعه عدد 22 را به سامانه پیامکی 

100020120 ارسال نمایند.  

خواندنی پیشنهاد

نهضت حفظ محیط زیست

هفته سخن

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

    انتشار شماره آینده خط حزب ا...، پس از سخنرانی نوروزی رهبر انقالب 
با توجه بـه اهمیت پیـام نـوروزی و بیانـات حضـرت آیت ا... العظمـی خامنـه ای در روز اول 
فروردین مـاه 95 در مشـهد مقدس، شـماره 25خط حـزب ا... بـا محوریت ایـن دو موضوع، 

بالفاصلـه در اوایل ایـام نوروز منتشـر خواهد شـد.   

اطالعیه

   کانال تلگرام:  Telegram.me/KhatteHezbollah   رایانامه: Khat@khamenei.ir   دورنگار: 6697732۸-021   پیامک:   1000102۸ارتـبـاط بـا خط حزب ا...                 صاحب امتیاز:  موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی      نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی

آن انســانی 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 نشان می دهند؛ او نمی 
میرد: »و ال تحسبّن الّذین قتلوا فی سبیل اللَّ 
امواتا«؛ اینها را مرده مپندارید؛ اینها زندگان 

جاوید و منبع الهامند.  83/۷/22

فرشتگان الهی او را با سِر انگشت به هم نشان می دهند

این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
  ارواح پرفتوح 
شهدای گمنام

جمهوری اسالمی ایران

تاریخ شهادت: هشت سال دفاع مقدس

فرزند  روح اهلل

13۷813851389

13۷513811393

   مبارزِه امروز |  هویزه؛ 12/2۰ ۷5: 
رهبر معظم انقالب در جریان سفر 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 نسل های بعد 
شده 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 انسان 
آن جوانان را می دید که با عزم راسخ به قلِب دریاِی دشمن می زدند، گویی یک بار دیگر، صحنه ی صدر 
اسالم، صحنه ی عاشورای حسین علیه الّسالم و صحنه ی کربال 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 اسالم و با جمهوری اسالمی 
معارضه کند. اما آمریکا بر باطل است. استکبار بر باطل است. ملت ایران حّق است. جمهوری اسالمی حّق 

است. ملت ایران و جمهوری اسالمی، می ایستد، مبارزه می کند و پیروز می شود.« 

   به حزب اللهی بودن افتخار کنید |  شلمچه ؛ ۷8/1/8: 
»خاک خونین شلمچه«، منطقه عملیاتی دیگری است که 
رهبر معظم انقالب از آن بازدید کردند. بخش عمده سخنان 
ایشان برای زائران این منطقه هم خطاب به جوانان بود. به 
جوانان سفارش کردند که قدر روحیات مذهبی شان، قدر 
شــهدا، و قدر این حکومت اســالمی را بدانند و اینکه »به 
حزب الّلهی بودن، افتخار کنید.« حضرت آیت ا... خامنه ای 
شلمچه را سرزمینی مقدس دانستند که »متعلق به همه 
ملت ایران است« و از این دیدوبازدید با شهدا تقدیر کردند: 
»شما که این جا را گرامی می دارید، خوب می کنید. آمدن 
شما و احترام به این نقطه، بسیار بجا و بسیار کار صحیحی 
اســت. بنده هم خواســتم به ارواح طّیبه ی شهیدان و به 
نََفس های معّطر جوانــان مؤمن، تبّرک بجویــم و به این 
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 انقالب 
در این پادگان و در جمع زائران و راهیان مناطق جنگی، سه بُعد اساسی ماندگاری نهضت امام حسین 
)( را برشــمردند. »یک بُعد، مبارزه حق در مقابل باطِل مقتدر«، »یک بُعد دیگر، تجّسم معنویت و 
اخالق« 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 شهدا از جواِن کربال 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 کربال کیســت؟ 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 ســالی هســت که از اعزام راهیان نور گذشته و حاال 
اسم و رســمی همه گیر دارد. رهبر انقالب هم در سخنرانی 
خود در منطقه عملیاتی فتح المبین از این اتفاق اســتقبال 
کردند: »من از این حرکت راهیان نور ... بســیار 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 ساحت ملِی شورآفرین و افتخارآفرین، گوش شنوای 
سخنان ایشانند: »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 
اســت تا اهالی این ســاحل، خواب زده ی فراموشی نشوند: 
»این آمدن ها، ایــن اظهار ارادت ها، ایــن 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؛ آسانتر از جنگ در عرصه های سیاسی 
است«، هوشیار و بصیر در صحنه باشیم که البته »امروز هم 
در میدان علم، میدان سیاســت، میدان تالش و کار، میدان 
همبســتگی ملی و میدان بصیرت، شــما جوانها پایمردی 

خودتان را نشان دادید، ایستادگی خودتان را اثبات کردید.«

   خطاب به استکبار در یادمان چمران |  دهالویه ؛ 85/1/5: 
دهالویـه یادمـان چمـران اسـت. »همـت شـما مـردم، 
غیـرت جوانـان مسـلمان از سراسـر کشـور و حمّیـت و 
ایمـان مـرد و زِن ایـن سـرزمین، محاسـبات آنهـا را از 
ریشـه باطـل کـرد. جانهایـی در اینجـا قربـان اهـداف 
بلنـد اسـالمی شـدند؛ که ایـن شـهید عزیـز ما - شـهید 
چمـران - یکـی از نمونه هـای برجسـته ی آن اسـت.«  

رهبـر انقـالب، در ایـن بازدیـد کـه جمـع کثیـری از 
مـردم خوزسـتان حضـور داشـتند، در میـان مـردم و 
متاثـر از حال و هـوای معطـر از شـمیم پاک شـهدا، روی 
صحبت هایشـان را بـه سـوی اسـتکبارگران عالـم قـرار 
دادنـد: » اسـتکبار جهانـی بدانـد کـه زن و مرد ایـن مرز 
و بـوم در کوره هـای حـوادث، همچـون فـوالد آبدیـده 
شـده اند و پاسـداری از اسـالم و پرچـم برافراشته شـده ی 
اسـالم در ایـن سـرزمین را کـه عمـق راهبـردی ملـت 
ایـران در جهـان اسـالم اسـت بـرای خـود یـک رسـالت 
تاریخـی می دانـد.«  حضـرت آیـت ا... خامنه ای، بخشـی 
از سخنانشـان را هـم بـه زبـان عربی بیـان کردنـد و برای 
آزادی مـردم عـراق از شـر اشـغالگران آمریکایـی دعـا 
کردنـد و ایـن سـخنان بـه عرب زبانانی کـه بـرای بازدید 

دهالویـه آمـده بودنـد 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 کشــوری و هر ملتی اتفاق بیفتد، کافی اســت برای اینکه در تاریخ، آن 
ملت را سر بلند کند.« رهبر معظم انقالب، راوِی این سربلندی 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، سنگرهای 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 رســید... توانستند پاداش آن مجاهدتها را 
بگیرند و به ملت ایران هدیه کنند.« دعای رهبر انقالب راهِی راهیان است و برایشان از خدا می خواهندکه تا »با دست 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 گوشــه 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 باشد، 
و  »فراموشــی«  بــه  نســبت  مراقبــت می کنــد 
»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 ســال پیش از به راه 
افتادن رسمی کاروان های راهیان نور تا همین سال ها، چند 
باری راهِی این مناطق شدند؛ که هر کدام از این بازدیدها را 

ماجرایی است و فایده ای.  


