
این پیروزی را ما باید روایت کنیم...این پیروزی را ما باید روایت کنیم...

همه باید به دستورات همه باید به دستورات 
بهداشتی عمل کنندبهداشتی عمل کنند

در اربعین حسینی از داخل در اربعین حسینی از داخل 
خانه اظهار ارادت کنیدخانه اظهار ارادت کنید

مـــا در بـــاب دفـــاع مقـــّدس کوتاهـــی کرده ایـــم... مـــا بـــه کارهـــای زیـــادی 
احتیـــاج داریـــم، مـــا هـــر چـــه از لحـــاظ زمـــان از دفـــاع مقـــّدس دور میشـــویم، 
ــون  ــرا؟ چـ ــویم؛ چـ ــر بشـ ــّدس نزدیک تـ ــاع مقـ ــه دفـ ــد بـ ــت بایـ ــاظ معرفـ از لحـ
ـــف،  ـــت تحری ـــد... دس ـــر در کمینن ـــتهای تحریف گ ـــت، دس ـــن اس ـــف در کمی تحری
ایـــن بخـــش ُپردرخشـــش تاریـــخ مـــا را ممکـــن اســـت مخـــدوش کنـــد؛ لـــذا 
ـــّدس  ـــاع مق ـــات دف ـــود، ادبّی ـــاد بش ـــتی زی ـــا بایس ـــت م ـــم، معرف ـــتی کار کنی بایس

ــود. ــت بشـ ــد تقویـ بایـ

حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به فوت 
روزانه تعدادی از هموطنان مان در حادثه 

کرونا: 

رهبرانقالب  تاکید کردند امسال حضور در 
راهپیماییی اربعین متوقف به تصمیم ستاد 

کرونا است:

دفاع مقدس ملت ایران از دو خطر »فراموشی« و »تحریف« مصون نیست: »دست تحریف، 
این بخش ُپردرخشش تاریخ ما را ممکن است مخدوش کند.«۳۱ /۰۶/ ۱۳۹۹و »این دغدغه در 
ذهن من هست که فرهنگ جنگ و فرهنگ انقالب و درحقیقت روحیه ی انقالب از بین برود.« 

 ۱۳۷۰/۰۴/۲۵اما در مقابل چنین خطراتی و برای ناکام گذاشتن توطئه ی دشمنان چه می توان کرد؟

    زندگینامه و سبک زندگی شهدا را تبیین کنید
فرهنِگ  ترویج  و  تعمیق  برای  خامنه ای  آیت هللا  حضرت  تأکید  مورد  اقدامات  از  یکی 
دفاع مقدس تمرکز بر زندگی شهدا و تبیین آن است: »ما زندگی شهیدان را، سبک زندگی 
شهیدان را، برای جوانهایمان، برای نسلهای رو به آینده مان تصویر کنیم، ترسیم کنیم، به 

آنها نشان بدهیم که ببینند چه بود و چه شد.«۱۳۹۵/۰۷/۰۵ 

  خاطرات جنگ را زنده کنید
ثروت  این  باید  است.  ملی«  »ثروت  یک  جنگ  دوران  خاطرات  انقالب  رهبر  نگاه  در 
ثروت  خاطرات،  »این  داد:  قرار  بهره برداری  مورد  مطلوب  به شکل  و  کرد  استخراج  را 
ی است... باید بگویند، باید بنویسند.« ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ البته خاطرات پدران و مادران و 

ّ
مل

همسران شهدا نیز بسیار مهم است: »از فرصت باقیمانده استفاده کنید برای گفتگو با 
پدر و مادرها... این را یکی از فورّیتها و اولوّیتها بدانید و در درجه ی اّول بروید سراغ پدر 
و مادرهاییی که هستند و همسران شهدا یا برادران و خواهران. از آنها راجع به ُخلقّیات و 

روحّیات شهید بپرسید.«۱۳۹۵/۰۷/۰۵ 

   یادواره های شهدا را جدی بگیرید
در نگاه حضرت آیت هللا خامنه ای »هر یادواره ای که شما به وجود می آورید، یک تأثیر 
اساسی در یک جمع کثیری ]میگذارد[.« ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ و طبیعتا از چنین فرصتی باید بهره 
گرفت. البته باید »سعی بشود جنبه های محتواییی و تربیتی و هدایتی این یادواره ها 

تقویت بشود.«۱۳۹۵/۰۷/۰۵ 

   از ظرفیت راهیان نور استفاده کنید
»من میگویم این راهیان نور یک فّناوری است؛ این یک فّناوری است برای استفاده ی از 
این ثروت عظیم.« ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ رهبر انقالب با تأکید بر این بستِر مساعد و عظیم برای ترویج 
فرهنگ دفاع مقدس بر ضرورت گسترش و پیشرفت آن تأکید کرده اند: »همه ی کشور باید 
از این استفاده کند و قدر آن را بداند؛ در کتابهای ما بیاید، در هنر ما بیاید، در دبیرستان ما و 

دبستان ما بیاید، در دانشگاه های ما راه پیدا کند.« ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

   از هنر استفاده کنید
بیان هنری حقایق جنگ همواره یکی از توصیه های حضرت آیت هللا خامنه ای بوده است: 
 آثار باارزشی در بین اینها وجود دارد؛ 

ً
»من غالب آثار هنری جنگ را یا دیدم یا شنیدم... قطعا

لیکن همه اینها در مقابل آن گنجینه عظیمی که در این دفاع هشت ساله به وسیله ملت 
ایران به وجود آمد، چیز کمی است.«۰۶/۰۷/۱۳۷۹ 

و کالم آخر اینکه »این پیروزی را ما باید روایت کنیم... کار عده ای که به میدان جنگ رفتند 
دیگر تمام شد. پس از پایان کار آنها، کار یک خیل عظیم دیگری آغاز می  شود.« ۱۳۷۹/۰۷/۰۶ 

چراکه: »آن هشت سال جنگ بایستی تاریخ ما را تغذیه کند.« ۱۳۷۰/۰۴/۲۵

نگیریـــد...  کـــم  دســـت  را  کرونـــا 
ـــک  ـــار ی ـــک ب ـــر دو روز ی ـــد ه ـــرض کنی ف
ـــد  ـــقوط کن ـــیصدنفره س ـــای س هواپیم
و همـــه ی آنهـــا بمیرنـــد؛ ایـــن چیـــز 
ــر،  ــر روز ۱۴۰ نفـ ــا هـ ــت؟ مـ ــی اسـ کمـ
ـــی داشـــته 

ّ
۱۵۰ نفـــر، ۱۷۰ نفـــر متوف

باشـــیم، ایـــن چیـــز کمـــی اســـت؟ 
عـــالج هـــم دســـت خودمـــان اســـت. 
مســـئولین  کـــه  می بینیـــد  خـــب 
فـــدا   

ً
واقعـــا را  خودشـــان  دارنـــد 

میکننـــد؛ از پزشـــک و از پرســـتار و 
از مدیـــر و ]دیگـــران[ دائـــم دارنـــد 
تـــالش میکننـــد، کار میکننـــد. مـــا 
ـــل  ـــان عم ـــه وظایفم ـــتی ب ـــردم بایس م
کنیـــم؛ ایـــن فاصلـــه ی اجتماعـــی، ایـــن 
ماســـک ]زدن[، ایـــن دســـتوراتی کـــه 
داده میشـــود، ایـــن شست وشـــوی 
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــای الزمـ ــت، کارهـ دسـ

بایـــد انجـــام بگیـــرد.

آمــده،  پیــش  اربعیــن  بحــث  حــاال 
بعضی ها عاشــق امام حســین هســتند، 
عاشــق اربعینند؛]خب،[ معلوم اســت، 
همــه ی مــا ]هســتیم[؛ ... اّما  رفتــن برای 
ــف 

ّ
راه پیماییــی اربعیــن، فقــط متوق

ــی 
ّ

بــه صالحدیــد مســئوالن ســتاد مل
مربــوط بــه کرونــا اســت. اگــر گفتنــد 
نــه -کــه تــا االن گفتنــد نــه- بایــد همــه 
تابع باشــند، همــه باید تســلیم باشــند. 
 مــا بلنــد شــویم برویــم لــب 

ً
اینکــه مثــال

ــم،  ــرت بکنی ــه حض ــار ارادت ب ــرز اظه م
نــه ]نمیشــود[؛ از داخــل خانــه اظهــار 
مــردم  اربعیــن،  روز   ... کنیــم.  ارادت 
بنشــینند زیــارت اربعیــن را بــا حــال، بــا 
ــش  ــد پی ــکوه کنن ــد و ِش ــه بخوانن توّج
امــام حســین )علیــه الّســالم( و بگوینــد 
یــا سّیدالّشــهداء، ما دلمان میخواســت 
بیاییــم، نشــد، وضــع ایــن جــوری اســت 

ــد. ــری بکنن ــک نظ ــا ی ت

دست تحریف در کمین 
دفاع مقدس است

رهبر انقالب در ارتباط تصویری با پیشکسوتان دفاع مقدس بر 
ضرورِت تقویت ادبیات این حوزه تاکید کردند: 

چند پیشنهاد عملی رهبر انقالب برای مبارزه با خطر 
»فراموشی« و »تحریف« دفاع مقدس:

تحریف_جنگ مدیریت_جنگی_امام  راهپیماییی_اربعین ادبیات_دفاع مقدس دفاع_مقدس کروناشهدا 



ابعاد رهبری امام)ره( در جنگ ابعاد رهبری امام)ره( در جنگ 

شناخت دقیِق کارزار و دشمن اصلی

قاطعیت بی نظیر و تأکید بر انجام کارهای بظاهر نشدنی

موضع گیری بهنگام به اقتضای شرایط

 تشخیِص تقش مردم و ایجاد حرکت عظیم مردمی

ــن  ــش ای ــد، ]جواب ــا نش ــد ی ــروز ش ــگ پی ــن جن ــران در ای ــا ای ــه آی ــد ک ــبهه افکنی میکنن ش
 پیــروزی جمهــوری اســالمی در جنــگ تحمیلــی مثــل خورشــید روشــن 

ً
اســت کــه[ اصــال

ــه  ــرای اینک ــور، ب ــک کش ــر ی ــد س ــد آن روز، بریزن ــای قدرتمن ــه ی دنی ــه[ هم ــت! ]اینک اس
نظــام او را ســاقط کننــد... ســرزمین او را تجزیــه کننــد و هشــت ســال همــه ی تــوان 
خودشــان را بــه کار ببرنــد، آخرش هــم هیچ غلطــی نتواننــد بکننــد، پیــروزی از ایــن باالتر؟ 
 نتوانســتند انقــالب و نظام 

ً
 یــک وجــب از خــاک کشــور را نتوانســتند جــدا کننــد؛ ثانیــا

ً
اّوال

ــل از  ــر از قب ــر و توانات ــیار قوی ت ــگ بس ــد از جن ــام بع ــد. و نظ ــب برانن ــه عق ــدم ب ــک ق را ی
ــود. ــگ ب ــروع جن ش

 در جنگهاییـی کـه در دوره ی پادشـاهان، در دوره ی طواغیـت در ایـن یکـی دو قرن اخیـر اّتفاق 
افتـاد، ایـران همیشـه شکسـت خـورده؛ چـه در دوره ی قاجـار، چـه در دوره ی پهلـوی، حّتـی 
در جنگـی کـه ایـران اعـالم بی طرفـی کـرد. ایـران، هـم در جنـگ بین الملـل اّول، هـم در جنگ 
بین الملـل دّوم اعـالم بی طرفـی کـرد و کشـور در هـر دو جنگ اشـغال شـد کـه اّولـی در دوره ی 
قاجـار بـود، دّومـی در دوره ی پهلـوی بـود. در جنـگ دّوم، در همیـن شـهر تهـران، نیروهـای 
آمریکاییـی و نیروهـای شـوروی در خیابانهـا رژه میرفتنـد، راه میرفتنـد و جلـوی چشـم مـردم 
فساد ایجاد میکردند؛ بخشـهاییی از شمال کشـور، بخشهاییی از جنوب کشـور تحت سلطه ی 
اینها قرار گرفت و حضور مسـتقیم داشـتند. ... در جنگهای با روسـیه، قفقاز از دسـت رفت؛در 
شـرارتهای انگلیس در بوشـهر و جنوب و خلیج فـارس، ضربات زیـادی بر ما وارد شـد؛ همه ی 
]ایـن[ جنگهـا ایـن جـوری بـود، یعنـی پیـروزی در آنهـا وجـود نداشـت. در جمهوری اسـالمی، 
کشـور سـربلند ایران توانسـت در مقابل دنیای قدرتمند مقابل خـودش، یعنی شـرق و غرب 

و اروپـا و آمریـکا و شـوروی و مرتجعیـن و همه  ِبایسـتد و بـر اینها پیروز بشـود.

معـارف اسـالمی تأکید میکنـد که هرجـا مـردم می آیند دسـت خدا هم هسـت. َیـُد هللِا 
َمَع الَجماَعـة... نشـانه و نمونـه ی آن، دفاع هشت سـاله، نمونـه ی آن خـود انقالب... 
چون مـردم در میـدان بودنـد، کارها پیـش رفته؛ مـا در زمینـه ی اقتصادی بـه این کمتر 
بها دادیـم... ما بایسـت به مـردم تکیـه کنیم، بهـا بدهیم؛ مـردم بـا امکاناتشـان باید 
بیایند در وسـط میـدان اقتصـادی؛ فعـاالن، کارآفرینـان، مبتکـران، صاحبـان مهارت، 
 
ً
صاحبان سـرمایه، نیروهای متراکـم و بی پایانی که در این کشـور وجـود دارد، که واقعا

این نیروهـا هم بی شـمارند... این قدر عناصر آمـاده ی به کار، یـا دارای مهارت، یـا دارای 
ابتـکار، یـا دارای دانـش، یـا دارای سـرمایه در کشـور هسـتند کـه اینهـا تشـنه ی کارنـد؛ 

دولت بایسـتی برای حضـور اینهـا زمینه سـازی کنـد. ۱۳۹۲/۱۲/۲۰

     دفاع مقدس یکی از عقالنی ترین حوادث ملت ایران بود. 
     دفاع مقدس، مظهر بروز هویت واال و برجسته ملت ایران بود. 

     در دفاع مقدس برای حضور مردمی یک مدلسازی جدیدی انجام 
گرفت. 

     دفاع مقدس ما را با ذات و واقعیت بزک شده ی تمدن غرب آشنا کرد.
    دفاع مقـدس تواناییی ها و ظرفیت هـای ملت ایـران را برای دنیا 

آشـکار کرد.

     امنّیت کشور به برکت دفاع مقّدس است.
     مقاومـت و اسـتقامت را سرمشـق کار خودتـان قـرار بدهیـد؛ آن 

وقـت خـوف و حـزن نخواهید داشـت.
     میشـود متنهـای عالـی را از روی آنچـه بـرای دفاع مقـّدس تولید 
میشـود ایجاد کـرد. اّما نکتـه ی مهـم تولید متن اسـت، ما بـه تولید 

متـن احتیـاج داریم.
     روز اربعین، مردم زیارت اربعین را با حال، با توّجه بخوانند.

    چیستی و چراییِی دفاع مقّدس

  واقعّیات دفاع مقّدس و 
مقابله با تحریِف آن

  مسئله کرونا

ـم َیلَحقوا ِبِهـم ِمن َخلِفِهم 
َ

ذیَن ل
َّ

ببینید قرآن هم درباره ی شـهدا میفرماید کـه »َوَیسَتبِشـروَن ِبال
یِهـم َو ال  ُهـم َیحَزنون«.)۱( بشـارت میدهند؛ بشـارت میدهند به چه؟ کـه دو آفت مهم 

َ
 َخوٌف َعل

ّ
ال

َ
ا

را نبایسـتی داشـته باشـند و ندارنـد: یکـی تـرس، یکـی انـدوه ... همچنـان کـه اگـر مقاومـت هـم 
َنا هللُا  ذیـَن قالـوا َربُّ

َّ
بکنیم، ایـن دو آفت برداشـته میشـود. آن هم ]بیـان[ آیه ی قـرآن اسـت:» ِانَّ ال

 َتخافـوا َوال َتحَزنـوا«؛)۲( مقاومت هم همین جور اسـت. 
ّ

ال
َ
 ا

ُ
ـة

َ
ِئک

ٰ
یِهـُم الَمل

َ
ُل َعل ـمَّ اسـَتقاموا َتَتَنـزَّ

ُ
ث

اگر میخواهید خوف نداشـته باشـید، حزن نداشـته باشـید، مقاومت و اسـتقامت را سرمشق کار 
خودتـان قـرار بدهید.

 ۱( سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی ۱۷۰         ۲( سوره ی فّصلت، بخشی از آیه ۳۰

ت ایران 
ّ

ان شاءهللا خدای متعال برای مل
از همه جهت خیر و صالح مقّدر بکند و 

رزمندگان عزیز ما را مأجور قرار بدهد؛ درجات 
شهدای عزیز را عالی کند. امام بزرگوار ما را که 
ت ایران بود 

ّ
سرحلقه ی این حرکت عظیم مل

و هنوز هم هست با احّبائش و با اولیائش 
محشور کند و به او اجر 

بدهد.

اگر مقاومت کنید ترس و غم نخواهید داشت...

پیروزی ما در جنگ مثل خورشید روشن است!پیروزی ما در جنگ مثل خورشید روشن است!

در جنگهای دوره طواغیت همیشه شکست خوردیمدر جنگهای دوره طواغیت همیشه شکست خوردیم
در جنگ اقتصادی هم مردم بایددر جنگ اقتصادی هم مردم باید

 به میدان بیایند به میدان بیایند

رهبر انقالب به برخی شبهات درباره پیروزی جمهوری اسالمی در 
جنگ پاسخ دادند:

در جنگ های دوراِن قاجار و پهلوی چه بر سر ایران آمد؟

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این نیز »حضور مردمی« را رمز موفقیت در 
عرصه های گوناگون دانسته بودند:

۱- چیستی و چراییِی دفاع مقّدس
۲- واقعّیات دفاع مقّدس و مقابله با تحریِف آن

۳- مسئله کرونا


