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نسخه تلفن همراه

بسماهللالّرحمنالّرحیم)1(

والحمدهللرّبالعالمینوالّصالةوالّسالمعلیسّیدناونبّیناابیالقاسمالمصطفیمحّمدو
علیآلهاالطیبیناالطهرینالمنتجبینسّیمابقّیهاهللفیاالرضین

خیلیخوشآمدیدبرادرانعزیز،خواهرانعزیز،سرداران،یادگاراندفاعمقّدس،
ـچه رزمندگان،جوانانپُرشور،نمونههاییازبرجستگیهایملّتایرانکهقدرِشماهاراـ
قدرِجوانهاراکهگامدراینراهگذاشتندودلخودشانراباحقایقآشناکردند،چهقدِر
سابقهدارانواستخوانُخردکردگاناینراهکهمیدانهارادرنَوردیدند،کارهایبزرگیانجام
ـملّتایرانباید دادندوامروزهمبهخدماتخودادامهمیدهند،وغالباًهممنتظرشهادتندـ
بداند.]اینها[فرزندانملّتندوملّتقدرمیدانند؛مسئوالن،کارگزارانامورکشوربایستی

قدراینهاوقدراینحرفهارابدانند.

اّوالًتشّکرمیکنمازمجموعهیمتّصدیومباشرامورراهیاننورکهآقایسرلشکر
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باقریاشارهکردندبهاینکهمجموعهیمدیرانودستاندرکارانوفّعاالنوراهنمایانو
گردشبراندراینمجموعهحضوردارید؛ازهمهتانتشّکرمیکنم.کاربزرگیاست،کار

مهّمیاست،کاربسیاراثرگذاریاست.

  اهّمّیت به فراموشی نسپردن یاد روزهای بزرگ 
یکنکتهایناستکهمایادروزهایبزرگرانبایدبگذاریمبهدستفراموشیسپردهبشود.
روزهایبزرگهرکشوریوهرملّتیآنروزهاییاستکهیکحادثهیالهیبهوسیلهی
مردموبادستمردمدرآنانجامگرفتهاست.َذکِّرُهمبِاَیّاِماهلل)2(؛خداوندمتعالدر
قرآندستورمیدهدبهپیغمبرکهآنهارابهیادایّاماهللبینداز.ایّاماهللهمینروزهایبزرگ
ـ ـبهیکمعناهرروزشراحسابکنیمـ تاریخسازاست.خب،هشتسالدفاعمقّدسـ
جزواینایّاماهلّلاست؛نبایدبگذاریمکهاینحوادثبهدستفراموشیسپردهبشود.قرآنما
راتعلیممیدهد؛اینیادهاییکهدرقرآنشدهاست:َواذُکرفِیالِکتِبابراهیم)3(؛َواذُکرفِی
الِکتِبموسی)4(؛َواذُکرفِیالِکتِباِدریس)5(؛َواذُکرفِیالِکتِبَمریَم)6(؛نبایدبگذاریم
فراموشبشود.قرآنبهمایادمیدهدکهاینهارابهیادبیاور،اینهاراتکرارکن.شماببینید
داستانحضرتموسیوداستانحضرتابراهیمودیگرداستانهادرقرآنچقدرتکرارشده؛
بایدبهیادآورد،بایدنگذاشتفراموشبشود.ماالبّتهدراینزمینهشاهدتالشهاییهستیم.
منبهآقایسرلشکرباقریخیلیخوشبینموخیلیاعتماددارموگفتندکهاینکارهارا

داریممیکنیمیاکردهایم.

 لزوم توّجه به سه ویژگی در این کار: ادامه داشتن، انحراف نداشتن، 
یکنواخت نشدن 

اینکارهادوجوراست؛بعضیازاینکارها،کارهایتشکیالتیوسازمانیاست؛خیلی
خب،یکسازمانیرا،یکمجموعهایراتشکیلمیدهیم،کارخوبیاست؛یکبخشیاز
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اینکارها،کارهایجریانیاست،کارهایاجرائیاست.کارهایاجرائیباتشکیلدادنو
راهاندازیتمامنمیشود؛بایستیبهطوردائممراقبتکرد،مواظبتکردکهاّوالًکارپیش
برود،ثانیاًدرستپیشبرودومنحرفنشود،ثالثاًاعتالءداشتهباشدویکنواختنباشد؛این
روایت»َمنساوییَوَماُهَوُهَوَمغبون«)7(،دراینموردکامالًصدقمیکندیعنی]اگر[ما
امروزکارمانمثلدیروزباشد،حتماًسرمانکالهرفتهاست.امروزبایستییکقدمباالتراز
ـدربخشهای دیروز،بهترازدیروزحرکتکنیم؛پساینکهبندهمکّرربهمدیرانگوناگونـ
ـتأکیدمیکنموتکرارمیکنمکه نظامی،دربخشهایدولتی،دربخشهایقضائیوغیرهـ
چشمهایتانراتاآنانتهایصِفانسانیایکهپشتسِرشمااستگردشبدهید،نگاه
کنید،مراقبتکنید،برایایناست.اّوالًبایستیکارادامهپیداکند؛چونیککاریراشروع
میکنیم،بعددراَثناء]کار[،فراموشمیکنیمکهاینکاررابهعهدهگرفتهایمیادستورشرا
دادهایمیابنااستانجامبدهیم؛کارفراموشمیشود.گاهیکارفراموشنمیشود،ادامهپیدا
میکنداّمابهصورتانحرافی.مواردیرادیدهایمکهکار»درست«شروعشدهاّما»انحرافی«
تمامشده؛چهکارفرهنگی،چهکارسیاسی،چهکاراقتصادیوکارهایگوناگونمدیریّتی
کشور؛خوبشروعمیشوداّمایکجازاویهپیدامیکند.زاویههماّولکهپیدامیشود،خیلی
انسانراحّساسنمیکندچونخفیفاست؛بعدهرچهکهادامهپیدامیکند،اینزاویهمدام
بازتروبازترمیشود.بعضیکارهاهمهستکهنه،انحرافهمپیدانمیکند،ادامهپیدامیکند
اّمایکنواخت؛امروزکهنگاهکنیم،مثلپنجسالپیش،مثلدهسالپیش،مثلبیست
سالپیش]انجاممیشود[؛هیچپیشرفتواعتالئیمشاهدهنمیشود.اعتالءوپیشرفتهم
باگفتنوآماردادندرستنمیشود،بایستیانسانمحصولرارویزمینمشاهدهبکند؛
ببینیمکهچهکارداردانجاممیگیرد.منخواهشمایناستمجموعهایکهدستاندرکار
اینقضّیهاستتوّجهکندکهاینکار،کاربزرگیاستکهمنحاالمختصراًعرضخواهم

کرد.
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  ثروت فرهنگی یکی از مهم ترین ثروتهای مّلت ایران
ببینیدبرادرانعزیز،خواهرانعزیز!هرکشورییکثروتیدارد:بعضیهاثروتهایاقلیمی
دارند؛بعضیهاثروتهایجغرافیاییدارند؛بعضیهاثروتهایزیرزمینیدارند؛بعضیها
ـدارند؛بعضیهانفتدارند؛بعضیهاعقل ـانسانهایباهوش،برجستهـ ثروتهایانسانیـ
دارندپولندارند،بعضیپولدارندعقلندارند؛ازاینقبیلدردنیاملّتهاییداریم.نقطهقّوت
هرکشوریبایستیبرایاوعزیزومحترمباشد،ازآنمحافظتکند.مانقطهقّوتخیلی
ـکهحاالاینحرفهاجایشدراینجلسه داریم،حاالنقطهقّوتهایطبیعیزیادداریمـ
نیست؛زمینداریم،زیِرزمین]منابع[داریم،رویزمین]منابع[داریم،انسانداریم،
ـلکنیکیازمهمترینثروتهایما،ثروتفرهنگیمااست؛ هوشداریم،همهچیزداریمـ
ماثروتفرهنگیداریم.ثروتفرهنگیچیست؟مثالًمیلبهجهادواعتقادبهجهاد،یک
ثروتفرهنگیاست؛یعنیشماوقتیدربینملّتایرانحرکتکنیدوگردشکنید،جز
عّدهیمعدودی،دربقّیهیمردمکشورمانیکانگیزهیحرکتدرراهدینهست؛حاال
اندازهاشمختلفاست؛کمدارد،زیاددارد.یکیهمینقدرانگیزهداردکهاگرچنانچهدر
مقابلدوربینتلویزیونقرارگرفتبهنفعکشوروبهنفعآرمانهایانقالبواسالمشعار
بدهد؛خیلیخب،خیلیخوباست،اینانگیزهوجوددارد.یکیبیشترازاینانگیزهدارد،
یکیتاآنجاانگیزهداردکهجانشراحاضراستبدهدوفدابکند؛اینحّسمجاهدتطلبی
ومجاهدتپذیریواعتقادبهمجاهدتیکثروتفرهنگیاست؛ایندرکشورماوجود

دارد،درخیلیازکشورهانیست.
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 چند نمونه از ثروتهای فرهنگی: 
1. میل به مجاهدت 

قبلازانقالب،وقتیکهمجموعهیمبارزینمابامجموعهیمثالًمبارزینمارکسیستآن
ـچهدربحثهایجمعی،چهدربحثهایفردی،چهدرزندان،چهدر روزمواجهمیشدندـ
ـبندههمیشهاینحرفرابهخودیهایمانمیگفتم؛میگفتمکهفرقماوآنها بیرونزندانـ
ایناستکهماخداداریم،آنهاخداندارند؛مندلمبهحالآنهامیسوزد.درگوشهیسلّول،
درزیرشکنجه،درشرایطبسیاردشوار،مایکپناهیداشتیم،یکخداییداشتیم،بهاو
پناهمیبردیم،ازاوکمکمیطلبیدیم؛اگرهمارادهیاواقتضانمیکردکهآنجابهماکمک
بکند،الاقلدلمانخوشبودکهاوداردمیبیندکهمابرایخاطراوداریمزجرمیکشیم،
]اّما[آنبیچارهیمارکسیستاینرانداشت.بندهمیگفتماینآدمیکهخداندارد،تاوقتی
تحتتأثیرشوروهیجانواحساساتوماننداینهااست،خب،حرکتمیکند،میدود؛اگر
یکلحظهاینشورواینهیجانوایناحساساتازاوگرفتهبشودویکلحظهبهخودش
فکرکند،خواهددیدکاربیهودهایداردمیکند.]میگوید[منکشتهبشومکهدیگری
زندهبماند؟منکشتهبشومکهفالنکسپولگیرشبیایدیاراحتزندگیکند؟چرا؟
خصوصّیتایمانایناستکهاحساسمجاهدتومیلبهمجاهدترادرانسانزندهنگه

میدارد.اینخودشیکارزشفرهنگیاست؛یکارزشبزرگفرهنگیاست.اینیک.

2. اعتقاد به ایستادگی در برابر زورگو 
اعتقادبهایستادگیدرمقابلزورگو]هم[یکارزشفرهنگیاست.اعتقادبهاینکهاگر
ایستادگیکردیم،درنهایتبدونتردیدبردشمنفائقخواهیمآمد،یکارزشفرهنگی
ویکثروتفرهنگیاست.مااگربخواهیمبشمریمثروتهایفرهنگیخودمانرا،یک
فهرستطوالنیایازارزشهاوثروتهایفرهنگی]داریم[کهمتعلّقبهمااستوبهمانیرو



6

16/ 95/12متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  دردیدار دست اندرکاران راهیان نور

میدهدواگراینهارازندهنگهداشتیم،یاآنهاییراکهفراموششدهازفراموشیدرآوردیمو
ـمثلاینکهدردورانانقالبایناتّفاقافتادکهفراموششدههابهمیدان بهمیدانآوردیمـ
ـآنوقتکارهایبزرگیانجاممیگیرد؛همچنانکهدراینسیوچندسالدرکشور آمدندـ
مااینکارهایبزرگانجامگرفت.شماجوانهادورهیقبلازانقالبودورهیطاغوترا
ندیدید؛ماآنوقتدیدیم.اگرکسیآنروزمیگفتکهممکناستدرایرانیکحرکتی
انجامبگیردکهدینحاکمبشودوکسیمثلامامبزرگواردررأسامورقراربگیرد،بدون
تردیدهرانسانمتوّسِطمعمولِیعاقل،میگفتچنینچیزیممکننیست،محالاست؛

یعنیهیچتردیدینداشت،چونشرایطاینجوریبود،اّماایناتّفاقافتاد.

3. جنگ تحمیلی و دفاع مقّدس 
جنگتحمیلیازاینقبیلاست،مسئلهیدفاعمقّدسازاینقبیلاست.مناینجایک
حاشیهایبازکنم:جنگتحمیلیبهخاطرایناتّفاقافتادکهدشمندرمااحساسضعف
کرد.اگردشمنبعثیومحّرکینشخاطرجمعنبودندکهسِرچندروزبهتهرانخواهند
ـاینجنگانجامنمیگرفت؛آنهادرمااحساس ـآنهااینجوریفکرمیکردندـ رسیدـ
ضعفکردند.احساسضعفشما،موجبتشویقدشمنبهحملهیبهشمااست؛اینیک
قاعدهیکلّیاست.اگرمیخواهیددشمنراازتهاجمبهخودتانمنصرفکنید،سعیکنید
اظهارضعفنکنید.نمیگویمبدروغبگوییمقویهستیم،]بلکه[میگویمقّوتخودمانرا
آشکارکنیم.مانقاطقّوتزیادیداریم،ایننقاطقّوتراآشکارکنیم.درزمینهیاقتصادی

همهمینجوراست،درزمینهیفرهنگیهمهمینجوراست.
ـکه اشتباهبزرگبعضیازماهادرچالشاقتصادیبزرگیکهامروزکشوردچارآناستـ
ـاینبودکهدرزمینهیاقتصادیاظهارضعفشد؛ ماامروزدچارچالشاقتصادیهستیمـ
دشمندیدکهاینجاجاییاستکهمیشودفشارآورد،]لذا[فشاررازیادکردند؛]طوریکه[
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ازیکنفردرمصاحبهبپرسندکهاینرزمایشیکهشماداریدفالنجامیکنیدودرعینحال
باایرانیهامذاکرهمیکنید،]یکوقت[ایرانیهاازاینرزمایشناراحتنشوندکهبهاین
مذاکراتاقتصادیضربهبخورد،اورویشبشودوخجالتنکشدازاینکهبگوید»نهآقا،اینها
تأثیریندارد؛ایرانیهااینقدراحتیاجبهاینمذاکراتدارندکهامثالاینرزمایشضرری

بهمذاکرهیاقتصادیمانمیزند«!ایناظهارضعفدرمقابلدشمننبایدبشود.
خب]درزمانجنگ[،دشمناحساسضعفکرددرما،لذاحملهکرد.حاالماآیاواقعاً
ضعیفبودیمیانه؟بالفعلبله،ضعیفبودیم؛نیروهایمسلّحماپراکندهبود،آشفتهبود،
مدیریّتمنّظمینداشت،خیلیازتجهیزاتمابهدردبخورنبود،خیلیهایش]برایما[
شناختهنبود؛مایکیدوسالبعدازجنگ،بعضیازچیزهاییراکهدرانبارهایمانبود
تازهکشفکردیمکهاینهاراداریمومیتوانیمازآنهااستفادهکنیم.تجربهیجنگ]هم[
نداشتیم.دردورانطاغوت،]فقط[یکچندحملهینمایشیکهازاینطرِفمرزعراقوارد
بشوند،چندکیلومترآنطرفترازمرزخارجبشونداتّفاقافتادهبود.ماهاتجربهیجنگ
نداشتیم.تجربههایجنگماتجربههایدورانجنگجهانیدّوماستکهآنوقتطاغوت
زمانازفرماندهاشپرسیدکهنیروهایمسلّحماچقدردرمقابلدشمنمیتوانندمقاومت
کنند،گفتقرباندوساعتمیتوانندمقاومتکنند؛بعداوقاتشاهتلخشد؛رضاخانبود
دیگر،اوقاتشتلخشد؛بعدکهآمدنداینطرف،یکنفر]بهآنفرمانده[گفتحّقشبود
یکجوریمیگفتیکهاوقاتشتلخنمیشد،یکخردهبهترمیگفتی،چربترمیگفتی؛گفت
منچربترگفتم؛دوساعتکهگفتمچربتراست،دهدقیقهمیتوانندمقاومتکنند،من

گفتمدوساعت!اینتجربهیجنگمابود.
جنگبااینصورتشروعشد.ببینید،دشمندرهمانقدمهایاّولتادهدوازدهکیلومتری
اهوازجلوآمد،یعنیخمپارهی60دشمنبهحومهیاهوازمیرسید؛اینجوریبود.آمدند
ـگذشتند،وارداینطرفرودخانهیدزفولشدند؛یعنی ـدرقسمتدزفولـ ازپلنادریـ
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همدزفولهماهوازوهمشهرهایمهّمدیگرخوزستاندرمعرضخطرقرارگرفتند؛
دشمندرحملهیاّولاینجوریواردشد،مااینجوریبودیم.

ـکهخوداویکیاز بعدنیروهایمسلمانونیروهایانقالبیما،بانهیبامامبزرگوارـ
ـخودشان معجزاتدهربود،خوداوازآیاتبزرگالهیبود،آیتاهللالعظمایواقعی،اوبودـ
راپیداکردند؛ارتشیکجور،سپاهیکجور،بسیجیکجور؛نیروهاخودشانراپیداکردند،
ازامکاناتخودشاناستفادهکردند،ازقّوتیکهدرآنهانهفتهبودوآنراکشفنکردهبودند
استفادهکردند؛اینقّوتفقطقّوتجنگیدنوشجاعتوبهمیدانرفتننبود،یکیازآنها
اینبود؛قّوتمدیریّت،سازماندهی،ابتکار،ابتکارعملواینکارهابود،]لذا[صفحهی
ـباهمانخساراتیکهعرضکردم جنگرادگرگونکردند.جنگدرسال5٩شروعشدـ
ــ]ولی[درفروردینسال61،درعملّیاتفتحالمبینچندهزاراسیرازدشمنبهدست
نیروهایماافتاد؛یعنیفاصلهراببینید!درظرفیکسالونیم،حرکِتپیشرفتنیروهای
مؤمنوانقالبیجوریبودکهعقبنشینِیتانزدیکاهوازوعقبنشینِیتانزدیکدزفول،
تبدیلشدبهعملّیاتیمثلعملّیاتفتحالمبینکهحدوددههزار،دوازدههزار]نفر[فقط
ازدشمناسیرگرفتند.واقعاًیکیازایّاماهلل،ایّامجنگتحمیلیودفاعمقّدساست؛اینرا

بایدزندهنگهبداریم،اینیکثروتاست.

  دفاع مقّدس، یک حرکت حیاتی برای مّلت ما 
اشتباهمیکنندکسانیکهخیالمیکنندیابایداسمجنگرانیاورد،یااگراسمشراآورد،
برضّدشحرفزد؛جلسهتشکیلمیدهندبرایآثاروادبّیاتجنگ،آنوقتشعرضّد
جنگدرآنجلسهمیخوانند؛اینهاخطاواشتباهمیکنند.اینهامثلکسانیهستندکه
ـآتشبزنندواز ـنُسخمنحصربهفردراـ کتابهایخّطِینفیسبازماندهییکملّتراـ
بینببرند؛مثلکسانیهستندکهنفتیککشوررااستخراجکنندوبریزندداخلدریاو
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ـکهمیتواندتاریخرابسازد،آیندهرابسازدوذکرآنهامثلذکر ازبینببرند؛ثروتملّیراـ
ـدارندازبینمیبرند. »َوَذکِّرُهمبِایّاِماهلل«)8(مایهیساختنحالوآیندهیکشوربشودـ
فیلممیسازند،فیلمضّدجنگمیسازند؛کتابمینویسندبایدمراقببود.]اینها[دومقوله
راباهماشتباهمیکنند؛یکمقولهایناستکهآیاجنگفینفسهچیزخوبیاستیاچیز
بدیاست؟خبمعلوماستجنگچیزخشنیاست؛جنگ،کشتندارد،نابودشدندارد،
مجروحشدندارد،معلوماست؛اینیکمقولهاست.یکمقولهیدیگرایناستکهیک
ملّتیکهموردتهاجمقرارمیگیردازجهاتمختلف،اگرچنانچهقّوتخودرا،نیرویخودرا
بهمیداننیاوردودرمقابلدشمننَایستد،چهاتّفاقیخواهدافتاد؟اینمقولهراباآنمقوله
مخلوطمیکنند.دفاعمقّدسیکحرکتحیاتیبود،یکنفسکشیدنبودبرایاینملّت؛

نفسنمیکشیدیم،میمردیم؛اینرابایدزندهنگهداشت.

 ثروت عظیم و مّلی خاطره های دفاع مقّدس 
خب،]پس[خاطرههایهشتسالدفاعمقّدس،شدیکثروتعظیموملّی.اینقدرهم
ـنهحاالزبانبنده اینخاطرههازیادومتنّوعوپُرمغزوگویااستکههیچزبانگویاییهمـ
ـقادرنیستکههمهیآنهارابیانکند.دلیلشایناست:قریبسی کهزبانقاصریاستـ
سالازپایانجنگداردمیگذرد،امروز]دربارهیجنگ[کتابمینویسند،]وقتی[بندهی
ـآنکتابرا ـکهخودمهمحاضربودم،ناظربودموخیلیازقضایارامیدانستمـ حقیرـ
میخوانم،یکعالَممطلبازآنکتابگیرمنمیآید؛اشخاصرا،شخصّیتهارا،حرفهارا،
حکمتهارا]میتوانشناخت[.اینمطلبیکهایشاننقلکردندازمن،حرفمننیست؛
حرفیکرزمندهیهمدانی)٩(استکهاگرچنانچهازسیمخاردارمیخواهیردبشوی،
اّولبایدازسیمخاردارنْفستعبورکنی)10(.وقتیگرفتارخودمانهستیم،نمیتوانیم
کاریانجامبدهیم؛اینراآنهابهمایاددادند؛اینراآنجوان20سالهیا25سالهیرزمنده
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بهماتعلیمداد،ازآنهایادگرفتیم؛اینیکثروتعظیماست.

 راهیان نور، فّناوری جدید استفاده از ثروت عظیم دفاع مقّدس 
خب،اگرشمابخواهیدازثروتاستفادهکنید،بایدفّناوریاشرابلدباشید؛منمیگویماین
راهیاننوریکفّناوریاست؛اینیکفّناوریاستبرایاستفادهیازاینثروتعظیم.این
معدنطالیعظیمیکهدراختیارمااست،اینرایامیشودبدونفّناوریرهاکرد،یامیشود
ـکهمتأّسفانهبدوناینکهارزشافزودهایبرایشبهوجودبیاید، مثلخیلیازمعادنماـ
ـردکردکهبرود،یامیتوانآنرابافّناوری، همینطوریمیدهندبهدستاینوآنمیرودـ
دارایارزشافزودهکرد؛اینراهیاننوریکفّناوریاست،یکچنینحرکتعظیمیاست.
اینرابایدخیلیقدردانست؛اینراهیاننورکاربسیاربزرگومهّمیاست؛سعیکنیداین

کاررادرستانجامبدهید.

  لزوم استفاده ی همه ی ارکان کشور از راهیان نور  
بحمداهللتاحاالخوبانجامگرفته،اّمااینکافینیست؛همانطورکهعرضکردم،
ادامهیراهواستمرارحرکتبهتنهاییکافینیست.استمرارحرکتبایستیبانوبهنوشدن
پیشرفتهایاینحرکتباشد؛بایستیهرباروهرسالازسالقبلفوایدبیشتریعایدبشود.
ماامروزدرمقابلدشمنانیقرارداریمکهازپیشرفتهترینتجهیزاتشانوازپولهایزیادشان
دارندعلیهمااستفادهمیکنند؛ماممکناستآنقدرپولنداشتهباشیم،یاآنتعدادسالح
ـلکنماچیزیداریمکهآنها ـخببلهآنهاسالحاتمیدارند،مانداریمـ نداشتهباشیمـ
ندارند؛آن،فرهنگمااست؛آن،ایمانمااست؛آن،نیرویانسانیکارآمدوزبدهیمااست؛
مااینهاراداریم؛ازاینهابایستیاستفادهکرد.چهکسیاستفادهکند؟همهیارکانکشور
بایداستفادهکنند.وقتیمیگوییمراهیاننوریکفّناوریجدیدبرایاستفادهیازمعدن
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تمامنشدنیسالهایدفاعمقّدساست،معنایشایناستکههمهیکشوربایدازاین
استفادهکندوقدرآنرابداند؛درکتابهایمابیاید،درهنرمابیاید،دردبیرستانماودبستان
مابیاید،دردانشگاههایماراهپیداکند.مسئولیندانشگاههاومسئولینبخشهایدولتی
اینجاتشریفدارند؛خودشانرابهاینکارموّظفبدانند.ِصرفاینکهماحاالیکگوشهای
ـبیایدآنجا ـ]مثالً[دانشجوییـ هم]یکمرکزی[قراربدهیمکههرکسخواستبرودـ
اسمبنویسدوراهبیفتد،کار]فقط[ایننیست؛کاربیشتریالزماست.بهعنوانیکگنج
نگاهکنید،بهعنوانیکمعدنعظیمپُرسودوپُرمنفعتبهاینحادثهنگاهکنید؛ببینیددر
قبالشچهکاربایدکرد.بایدکارکرد،بایدفکرکرد،بایدبرنامهریزیکرد،بایدنقشهریخت.

  لزوم گسترش دامنه ی تأثیرگذاری حادثه ی مهّم دفاع مقّدس 
آنکسانیکهبهاینسفرهایراهیاننورمیآیندوبرمیگردند،حتماًبایدچیزیبهآنهااضافه
شدهباشد؛بایدبینآنهاوبینحادثهیمهّمدفاعمقّدسیکپیوندوارتباطناگسستنیبه
وجودبیاید؛معرفتتازهایپیداکنند.اّطالعتازهایپیداکنند.دراینزمینههاماالبّتهدر
طولاینسالهابهنظرمنکمکاربودهایم؛ماکمکارکردهایم.حاالکتابزیادنوشتهشده،
چندفیلمساختهشده؛اینهاخوباست؛کارهاییکهانجامگرفتهخوبوباارزشاست؛
لکنبهنظرمندرمقابلآنچهبایدانجامبگیردکماست.اینکتابهاییهمکهمانگاهمیکنیم
واستفادهمیکنیم،خبخوباست،منتهادایرهاشمحدوداست.دایرهیتأثیرگذاریاینها
محدوداست؛حاالمثالًفرضکنیدکهمیگویندازفالنکتابپُرفروشوپُرتیراژ،پانصدهزار
،ششصدهزار]نسخه[چاپشده؛خبحاالششصدهزارنسخهیکتابدریککشوربه
اینبزرگی،اگرفرضکنیمهریکنسخهیکتابراهمدهنفرخواندهباشند،میشودپنج
میلیوننفر،ششمیلیوننفر؛ازجامعهیهشتادمیلیوننفریما،پنجمیلیون]نفر[یک
کتابرابخوانندوبهمعارفآنآشنابشوند،کافیاست؟بایدترویجکرد؛بایدهمکتابرا
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ترویجکرد،هممفاهیمراترویجکرد،همآنرادرقالبهنرعرضهکرد،همبهترینهایشرا
درکتابهایدرسیگنجاند،همدردانشگاههایکبابیبرایمسائلمربوطبهدفاعمقّدس
بازکرد.نگذاریماینقضّیهبهآسانیازدستبرود.هرجانبازیکهازدفاعمقّدسباقیمانده
است،یکیادگاریاست؛اینیادگاراندفاعمقّدسراگرامیبداریم،سرداراندفاعمقّدس
راگرامیبداریم.آنهاهمقدرخودشانراالبّتهبدانندوخودشانراحفظکنندوآنارزشها

رادرخودشاننگهدارند.اینراهبااستقامتتأمینخواهدشدوپیشخواهدآمد.

  لزوم تولید فرهنگی برای جلوگیری از واردات فرهنگی و حمله ی 
فرهنگی 

اگرچنانچهمادرزمینهیدفاعمقّدس،کارفرهنگیکردیم،تولیدفرهنگیکردیم،این
تولید،کشورراغنیخواهدکرد،نیروهایانسانیماراغنیوقویخواهدکردودرمقابل
توطئههایدشمنانقویمیشوند.مابرایاقتصادهمنیروبخواهیمبایدقویباشد،برای
فرهنگهمنیروبخواهیمبایدقویباشد،برایمسائلمدیریّتیکشورهمنیرویخوب
بخواهیمبایدقویباشد؛اینفرهنگاستکهانسانهاراتقویتمیکندوانسانهایقویبه
وجودمیآورد.سرچشمهیقّوتفرهنگی،ازجملههمینسرچشمهیفّیاضنیروهای
دفاعمقّدساست.اگرتوانستیمازایناستفادهکنیم،فرهنِگکشورقویخواهد]شد[؛این
ـاگرتولیدنکردیم،بهواردات ـمثلمسائلاقتصادیـ تولیدفرهنگیاست.درفرهنگهمـ
احتیاجپیدامیکنیم.مثلمسائلاقتصادیاستکهشمااگرچنانچهتولیدداخلینداشته
باشید،وارداتمیآیدجایتولیدداخلیرامیگیرد.وقتیوارداتآمدجایگزینشد،نتیجه
اینمیشودکهبعدتولیدداخلیهمدیگرنمیتواندکمرراستکند؛یکیازمشکالتامروزما
ـدربخشهایمختلف، ـشایدتاحدودزیادیبیحسابوکتابـ همیناست:وارداتفراوانـ
درمقابلشتولیدناقص؛فرهنگهمهمینجوراست.اگرشماتولیدفرهنگینکردید،
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ـواردکشورمیشوند.االن ـچهبهصورترسمی،چهبهصورتقاچاقـ وارداتفرهنگیـ
وارداتفرهنگیزیاداست؛بندهدراینزمینهاّطالعاتفراوانیدارموبهمسئولینهمگاهی

هشدارمیدهیم؛انشاءاهلّلتوّجهکنند،بعضیهاهمتوّجهمیکنند.
]دشمنان[دارندفکرمیکنند؛درهمینمجموعههاییکهخودشانبهآنمیگوینداتاق
فکر،نشستهانددارندفکرمیکنندکهچطورمیتواننددرفرهنگملّتایراننفوذکنند،
چطورمیتوانندجوانهاراعوضکنند.آرزویآنهاایناستودلشانمیخواهدکهشما
جوانهاییکهامروزبهعشقاماموبهعشقانقالبوبهعشقارزشهایواالیدینیواسالمی
وانقالبینفسمیکشید،ازهمهیاینارزشهاتهیبشوید،خالیبشوید،تبدیلبشوید
بهیکعنصروابستهیبهفرهنگغربیوتفّکرغربی،یکعنصربیخاصّیِتبیفایده
برایکشوروبرایخودوبرایآیندهاش؛آرزویآنها]ایناست[.دارندبرایایننقشه
میکشند،دارندبرایاین،کارمیکنند،فّعالّیتمیکنند.اینغیرازکارهایامنّیتیاست،
غیرازتوطئههایامنّیتیاست،غیرازتهدیدبهحرکتنظامیاست؛اینبهنظرمنازآنها
خطرناکتراست.حرکتنظامیاگرچنانچهازسویدشمنانجامبگیرد،ملّتراپُرانگیزهتر
میکند،ُمشتملّترادرمقابلآنهامحکمترمیکند؛حرکتنظامیایناست؛اّماحملهی
فرهنگیبعکساست؛اگردشمنبتواندحملهیفرهنگیراانجامبدهد،]انسانرا[بیحال
میکند،ازتصمیممیاندازد،ارادههاراتضعیفمیکند،جوانهایکشورراازکشورمیگیرد؛
نیروهایبهدردبخوررابیخاصّیتمیکند؛حملهیفرهنگیایناست.راهمقابلهایناست
کهتولیدفرهنگیکنید.یکیازتولیدهایفرهنگی،همینچیزیاستکهمربوطبهشما
استومربوطبهراهیاننوراستکهانصافاًیکابداعبود،یکسّنتحسنهبودکهبرادران
عزیزمادرسپاهودربخشهایگوناگون،پایهگذاریکردندواینکارراراهانداختند؛بسیار

خوباست.بههرحالامیدواریمکهاینکاربابهترینوجهیانجامبگیرد.
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  وظیفه ی گزارشگران راهیان نور، تبیین معارف و حقایق دوران دفاع 
مقّدس به دور از مبالغه

ضمناًتوّجهکنید،اینگزارشگرانیکهمیرونددراینمجموعههاوافرادراهدایتمیکنند،
ـبه اینهابایستیبدانندکهچهچیزهاییرادراینگزارشگریبایدگفت.اینگزارشگریباـ
ـگزارشگریبرایگردشگرانیاتوریستهایخارجیکهمیآیندمثالًفالن قولمتعارفـ
بناراتماشامیکنندفرقدارد؛اینیکچیزدیگراست،اینراباآننبایداشتباهکرد؛آنجا
یکجورگزارشمطلوباست،اینجایکجورگزارش.اینجامحتوایگزارشبایستیپُر
ازتبیین،پُرازمعرفت،پُرازبیانحقایق،پُرازنقاطبرجستهومثبتدوراندفاعمقّدسو
ارزشهایدفاعمقّدسباشد؛اینجوریبایدباشد.البّتهمننمیگویماغراقکنید.منازاغراق
ومبالغهوماننداینهاهیچطرفدارینمیکنم؛بعکس،مادراینحمالتدورانهشتساله،
ـ حمالتموّفقیداشتیم،حمالتناموّفقیداشتیم.فرضکنیددرحملهیرمضانـ
ـیاکربالیچهار،حملهیناموّفق]داشتیم[؛حمالتموّفقهمداشتیم، ِمنباِبمثالـ
فرضکنیدکهدروالفجرهشت،جوانهایمارفتندآنطرفاروندرود؛اّماهمانحمالت
موّفق]هم[حمالتیبودکهباصدهامشکلهمراهبود.انسانهاهمهیکجورنیستند،
دشواریهایفراوانبود؛بعضیهاازبینراهبرمیگشتند،بعضیهاپشیمانمیشدند،
بعضیهاجلونمیرفتند،بعضیهابیشازآنچهبهفکرانجاموظیفهباشند،بهفکراینبودند
کهدربارهیماچهمیگویند،اینجوریهمداشتیم؛اینهاراهمبگوییم،اشکالیندارد.در
بین]بیان[همهیاینمجموعهاستکهآنتأللؤهایفوقالعادهخودش:آنانسانهایناب،
آنشهدایعزیز،عالیقدر،خودشانرا،ارزششانرا،واالییشانرانشانمیدهند.بنابراین
هیچلزومینداردمبالغهکنیم،اغراقکنیمیاجوریحرفبزنیمکهگوییآنهایکانسانهای
دیگریبودند؛نخیر،ازهمینجنسماهابودند،منتهابهترازماراهراشناختند،بهترازما
زندگیرافهمیدند،اقبالبیشتریداشتند،توّسلبیشتریداشتند،خدایمتعالهمبه
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آنهاتوّجهبیشتریکردوآنهاراازسرچشمهیلطفوفضلخودشسیرابکرد.

  لزوم توّجه و محّبت راهیان نور به مردم استانهای غربی کشور 
ـاین هرکدامازاینپنجاستانخوزستانوایالموکرمانشاهوکردستانوآذربایجانغربیـ
ـیکمسئلهایدارد،یکارزشیدارد،یکجایگاهیدارد؛مردم نوارمرزیغربکشورـ
آنجاموردتوّجهقراربگیرند،موردمحّبتقراربگیرند؛همهیاینهاپشتیبانیکردند.در
همهیاینبخشهاکهشمامالحظهمیکنید،اگرپشتیبانیهایمردمنبود،کارپیشنمیرفت؛
پشتیبانیمردمبودکهرزمندگانتوانستندکارانجامبدهند.البّتهبندهدرهمانمختصر
برههایکهدرآنعرصههاحضورپیداکردم،خودمبهچشمخودمدیدمکمکهایمردمرا،
حمایتهایمردمرا،توّجهاتخاّصمردمبهرزمندگانرا،کهرزمندگانراوادارمیکردکه
بتوانندکارهایبزرگراانجامبدهندواینحرکاتراانجامدادند.امیدواریمانشاءاهللخداوند
متعالشماهاراموّفقبدارد،مؤیّدبداردواینکارراانشاءاهللبابرکتقراربدهدکهبرکاتاین

کارانشاءاهللشاملحالکشوربرایامروزکشوروآیندهیکشوربشود.

والّسالمعلیکمورحمةاهللوبرکاته
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1(درابتدایایندیدار،سردارسرلشکرمحّمدحسینباقری)رئیسستادکّلنیروهایمسلّح(گزارشی
ارائهکردوآقایصادقآهنگرانبهمداحیدربارهیشهدایدفاعمقّدسوشهدایغّواصپرداخت.

2(سورهیابراهیم،بخشیازآیهی5؛»...وروزهایخدارابهآنانیادآوریکن...«
3(سورهیمریم،بخشیازآیهی41؛»ودراینکتاببهیادابراهیمپرداز...«
4(سورهیمریم،بخشیازآیهی51؛»ودراینکتابازموسییادکن...«
5(سورهیمریم،بخشیازآیهی56؛»ودراینکتابازادریسیادکن...«
6(سورهیمریم،بخشیازآیهی16؛»ودراینکتابازمریمیادکن...«

7(امالیصدوق،ص668)باکمیتفاوت(
8(سورهیابراهیم،بخشیازآیهی5

٩(کتابوقتیمهتابگمشدخاطراتعلیخوشلفظ؛منظورازرزمندهیهمدانیشهیدچیتسازیان
است.

10(گریهیمعظمٌلهوحّضار.
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