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حضرت سجاد به یزید راه توبه را یاد داد                  
حضرت ســجاد )( از 
قراری که منقول است 
به یزید یاد داد که از چه 
راه توبــه کــن. حضرت 
حضــرت  می گوینــد: 
زینــب فرمــود، آخــر بــه ایــن!؟ ]امام ســجاد پاســخ 
فرمودند[ این موفق نمی شــود به توبه. کســی که 
امام را بکشــد موفق به توبه نمی شــود. اگر موفق 
می شــد به توبه ی صحیح، قبول می کــرد خدا لکن 
نمی شود. یعنی قلب جوری می شود، قلب انسان 
طوری می شود که دیگر برای انسان امکان ندارد آن 
قلب را از آن طبعی که برایش واقع شــده است، از آن 
ظلمتی که برایش واقع شــده اســت، بتواند نجات 
بدهد. دعا کنید که انسان اینطور نشود. خداوند در 
قلب انســان ُمهر نگذارد؛ یک ُمهری کــه دیگر نتواند 

خودش هم هیچ کاری بکند.           57/12/14 

در همــه ی مواقــع حســاس انقــاب، او نقــش 
مؤثــری ایفا کــرد. یــک جنگ هشــت ســاله بر ما 
تحمیل شد که یکی از سخت ترین تجربه های ما 
بعد از انقاب بود. تعداد شــعرهایی که شهریار 
برای جنگ گفته؛ حضوری کــه او در مراکز مربوط 
به جنگ، مثل کنگره های مربوط به جنگ و شعر 
جنگ پیدا کرده و مدحی که او از بســیج عمومی 
مردم یا از سپاه یا ارتش کرده، به قدری زیاد است 
که اگر انســان نمی دید و نمی شــنید و خودش 
لمس نمی کــرد، به دشــواری می توانســت آن را 
باور کند. مردی در حدود هشتاد سال سن - بلکه 
بیش از هشتاد سال - در مجامع شعری حضور 
پیدا کند و برای هر مراســمی، شعر یا شعرهایی 
بگویــد! ایــن در حالی بــود کــه از مثــل او، چنین 
توقعی هــم نبود. ایــن، نشــان دهنده ی نهایت 

 71/9/11 اخاص و صفا و بزرگواری آن مرد بود.  

این جوانمردی و مروت،  مایه سربلندی ایران و ایرانی است              
یک نکرده و در همه ی موارد، پس  از حمله ی دشــمن 

ّ
ملت ایران در هیچ معرکه ای حّتــی با آمریکا و صّدام، گلوله ی اّول را شــل

از خود دفاع کرده و البّته ضربت متقابل را محکم فرود آورده اســت. این انقالب از آغاز تا امــروز نه بی رحم و خون ریز بوده و نه 
منفعل و مرّدد. با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. 
این جوانمردی و مرّوت انقالبــی، این صداقت و صراحــت و اقتدار، این دامنــه ی عمل جهانی و منطقــه ای در کنار مظلومان 

)بیانیه ی گام دوم 97/11/22( جهان، مایه ی سربلندی ایران و ایرانی است، و همواره چنین باد.

بایســتی به نظــرات جوان هــا و مطالبی کــه جوان ها 
فراهم می کنند، توّجه بشود و گفتمان سازی بشود در 
جامعه. وقتی گفتمان سازی شد، جلب اقبال عمومی 
به مجموعه های جوان و پیشــرو حاصل خواهد شد؛ 
یعنــی اقبال عمومــی به وجــود می آیــد، آن وقــت اثر 
خودش را در انتخاب مدیریت ها و امثــال این ها به جا 
می گذارد. من به دولت جــوان و حزب اللهی معتقدم 
و به آن امیــدوارم و البّته دولت جــوان صرفًا به معنای 
این نیست که باید یک رئیس دولت جوان، آن هم مثًال 
جوان به معنای ۳2 ســاله داشــته باشــد؛ نــه، دولت 
جوان، ]یعنی[ یک دولت سِر پا و بانشاط و آماده ای که 
در سنینی باشد که بتواند تاش کند و کار بکند و خسته 

و از کارافتاده نباشد؛ منظور این است.  99/2/28 

آن راوی ای که حوادث روز عاشــورا را نقل کرده می گوید: 
»فواهلل ما رأیت مکثورا«. مکثور، یعنی کســی که امواج 
غم و اندوه بر ســرش بریزد؛ بچه اش بمیرد، دوستانش 
نابود شــوند، ثروتــش از بیــن بــرود و همه ی امــواج با 
بــه طرفــش بیایــد. »أربــط جأشــا«.)1( در میدان هــای 
گوناگون... انسان به آدم های گوناگونی برخورد می کند؛ 
کسانی که دچار غم های گوناگونند. راوی می گوید هرگز 
ندیدم کســی در چنین هنگامه ای با این همه مصیبت، 
مثل حسین بن علی، چهره ای شاد، مصّمم، حاکی از عزم 
و اراده و متوکل به خدا داشته باشد. این همان عّزت الهی 
است. این جریان را امام حســین در تاریخ گذاشت و بشر 
فهمید که باید بــرای چنان حکومت و جامعــه ای مبارزه 
کند؛ جامعه ای که در آن پستی و جهالت و اسارت انسان و 
تبعیض نباشد. همه باید برای چنان اجتماعی جهاد کنند 
 )1       | 79/1/26 که به وجود بیاید و می آید و ممکن است. 

اإلرشاد، شیخ مفید، ج 2، ص 111.

حزب خــدا مفلح و رســتگار اســت. حزب خــدا غالب و 
پیروز است. هر چه می توانید، در این خِطّ حزب اللهی 
جلو بروید. حزب اهلل، یعنی کســی که هــم از امکانات 
خــداداد بهتریــن اســتفاده را می کنــد - از دانــش 
استفاده می کند، از خرد و اندیشه استفاده می کند، 
از نیروهای انسانی استفاده می کند، از ابتکار و تجربه 

اســتفاده می کند، از تجربه هشت ســال دوران دفاع 
مقــدس بیشــترین اســتفاده ها را می کنــد - و هــم 
ارزش های انســانی و الهی را که اســام به او آموخته 
اســت، گرامی مــی دارد و آن را مایه ی پیشــرفت خود 
به حساب می آورد و به آن تکیه می کند و با آن سرافراز 

76/7/5 است.   

عالج مشکالت کشور 
دولت جوان حزب اللهی است 

هر چه می توانید در این خط حزب اهلل جلو بروید

حضور آیت اهلل خامنه ای در مناطق عملیاتی در دوران دفاع مقدس

کالم امام  

خانواده ایرانی  

خاطرات رهبری  شرح حدیث  

دولت جوان انقالبی  

عکس نوشت  

حزب اهلل این است  

نهایت اخالص و وفای شهریار
همه باید برای 

چنین اجتماعی جهاد کنند

زینب کبری قبل از حادثه کربال هم 

یک شخصیت ممتاز است                   
زینب کبری )س(، نقش همسر، نقش مادر و نقش یک 
زن برجســته و ممتاز در خاندان پیغمبر را، در مدینه به 
بهترین وجه ایفاد کرده است. شخصیت آن بزرگوار در 
مدینه - قبل از حادثه ی کربا - یک شخصیت برجسته 
و معروف و ممتــاز بوده اســت... اگر فــرض می کردیم 
که حادثــه ی کربا اصــًال نبــود - که مــا آنچه دربــاره ی 
زینب کبــری )س( می گوییــم و می شــنویم مربوط به 
ماجرای کرباست - باز زینب کبری )س( ، یک شخصیت 
برجسته، یک انسان بزرگ و یک زن قابل تبعّیت و پیروی 

74/7/12 محسوب    می شد.

به مناسبت روز درگذشت و بزرگداشت شهریار:

  

ن بار
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کالم امام   |    4 شرح حدیث   |    4 

همه باید برای چنین 
اجتماعی جهاد کنند

حضرت سجاد به یزید
 راه توبه را یاد داد

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی     |     هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال پنجـم، شـماره 254     |     هفتـه چهـارم شـهریور 99     |     

دشمن طمع بسته بود که شاید ما ارتش نداشته باشیم یا داشته باشیم و متعلق به این انقاب نباشد. امیدوار بود که ارتش همچنان دنبال تصورات 
و تفکرات ضداسامی یا غیراسامی و ناسیونالیستی خشک باشد، اما دید که ارتش ما مسلمان است... آن سرهنگ فداکارى، سرهنگ وطن پور شهید 
که پریروز در سانحه ى هوایی در هنگام مبارزه ى با دشمن هلیکوپترش سقوط کرد و شهید شد، یک فردى از همین ارتش است که فداکارانه خودش 
می رود. خلبان ها در آن جا بسیارند که آماده اند بروند. این افسر ورزیده ى کارکشــته که خود فرمانده  یگان هوانیروز در اهواز است داوطلبانه خودش 

می رود، می خواهد برود و می رود و می خواهد شهید بشود و شهید هم می شود. اینها مال ارتش است.   59/7/11

مزار: بهشت زهرای تهرانتاریخ شهادت: 59/7/9

خلبان هایی که آماده شهادتند               |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید سرلشکر خلبان منصور وطن پور

مقاومت یعنی زندگی

254

شهید هفته  

اطالع نگاشت  

2

محل شهادت: حمیدیه، شمال غرب اهوازشهادت: سقوط بالگرد

هر چه می توانید 
در این خط حزب اهلل جلو بروید

حزب اهلل این است     |       4  

عالج مشکالت کشور
دولت جوان حزب اللهی است

دولت جوان انقالبی     |       4  

نهایت اخالص و وفای شهریار

حضور حضرت آیت اهلل خامنــه ای در جبهه هــا در دوران 
دفاع مقدس را می توان به دو برهه ی هشت ماه آغازین 
جنگ و روزهای پایانِی جنگ، ایام پذیرش قطعنامه 598 
تقسیم کرد. در هشت ماه ابتدای جنگ ایشان به عنوان 
نماینــده ی امــام و ســخنگوی شــورای عالــی دفــاع در 
جبهه ها حضور یافته و عالوه بر اجرایی نمودن منویات 

امام راحــل، گزارش هــای دقیقی را به محضــر بنیان گذار 
کبیر انقــالب ارائــه می نمودند. ایــن دوره بــا مجروحیت 
حاصل از تــرور و انتخاب بــه عنوان رئیس جمهــور پایان 
می پذیرد. نشــریه ی خط حزب اهلل به مناســبت هفته ی 
دفــاع مقــدس برخــی رویدادهــای ده روز آغــاز جنــگ و 

نقش آفرینی رهبر انقالب در این ایام را مرور کرده است.

ده روز اول

هفته دفاع مقدس گرامی باد

حضور آیت اهلل خامنه ای در جبهه ها در روزهای آغازین دفاع مقدس

مروری بر سرفصل های اصلی اقدامات حضرت آیت اهلل خامنه ای در ده روز آغازین دفاع مقدس

خاطرات رهبری    |     4  
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سخن ایــن روزها جریــان تحریــف تــاش می کند تــا برخی 
مفاهیم کلیدِی انقاب اسامی از جمله مقاومت را از هفتـه

معنای صحیح خود منحرف و حتــی به عکس خود 
تبدیل کند. ملت ایران اما در فرهنــگ دفاع مقدس 
نتیجه مقاومــت و ایســتادگی را در متن زندگی خود به شــیرینی 

تجربه کرده است.
مقاومت و امنیت

»یــک روزی بــود کــه ایــن کشــور -همیــن تهــران کــه شــما حاال 
بحمداهلل با خیال راحت و با امنّیــت ]در آن[ رفت وآمد می کنید- 
زیر موشــک های صّدام بــود؛ خیلی از شــماها شــاید آن وقت در 
دنیا نبودیــد. ما هیــچ وســیله ی دفــاع نداشــتیم، ]درحالی که[ 
همه به صّدام کمــک می کردند؛ آمریکا برای همین موشــک ها و 
برای ابزارهای دفاعی و حّتی برای نقشه ی میدان جنگ به صّدام 
کمک می کــرد؛ ماهواره هایــش و دیگــران کمک می کردنــد... ما 
دست خالی بودیم، وسیله ای نداشتیم؛ ]لذا[ به فکر افتادیم که 
باید خب وسیله ی دفاعی درست کنیم. شــروع کردیم؛ از صفر در 
واقع شــروع کردیم. من اگر بگویم به شما و تصویر کنم -که حاال 
متأّسفانه وقت نیســت- که اّولین چیزی که ما توانستیم پرتاب 
کنیم که ُبردش هم حدود بیســت کیلومتر بود چــه بود، ممکن 
است خنده تان بگیرد! ]وســیله ای[ مثل یک ناو دان درست کرده 
بودند که ما مثًال فــرض کنید بتوانیم موشــک آرپی جــی را با یک 
شکلی از روی این ناو دان پرتاب کنیم، که مثًال حدود پانزده کیلومتر 
یا بیست کیلومتر هم برود؛ این جوری شروع شد. بعد توانستیم 
توانایی ها را بیشتر کنیم. وقتی توانایی هایمان زیاد شد و دشمن 
دید که ما می توانیم مقابله به مثل کنیم، ]موشــک باران تهران[ 

ف شد؛ این تجربه ی ما است.« 96/7/26 
ّ

متوق
دفاع مقدس، مبدأ حرکت به سمت قله ها

»همــه ی جنــگ، داخــل جبهه هــا نیســت. بســیاری از مســائل 
جنــگ، داخــل خانه هاســت؛ در راههاســت؛ داخل دلهاســت؛ در 
مجموعه های تصمیم گیری است؛ در مجامع بین المللی است.« 
79/7/6 زندگی ملت ها، در بحرانی ترین شرایط همیشه در جریان 
است و هنر ملت ایران هم همین است که نه تنها شرایط زندگی را 
در طول تاریخ با چالش ها و فرازونشیب ها تطبیق داده بلکه از دل 
همان حوادث مبدأ حرکت ها و زندگی ها را ساخته است. مصداق 
بی بدیل این قاعده که "الگویی برای مقاومت ملت های دیگر هم 
بوده" دوران هشت ســاله ی دفاع مقدس و پیروزی ملت ایران در 
یک جنگ نابرابر است. جنگی که حرکت ملت ایران به سمت قله ها 
در حوزه های مختلف از آن شــروع شــد و بســیاری از کاســتی ها و 
عقب ماندگی ها با اســتفاده از فرهنگ برخاســته از همان دوران 
جبران می شود. جاری شــدن زندگی در رگ شهرهای بزرگ کشور 
درشــرایطی که بمباران، وضعیت شــهرها را در هالــه ای از ترس و 
ناامیدی فروبــرده بود، یــک نمونه از هــزاران در گنجینــه ی دفاع 

مقدس است:
مقاومت و سازندگی

»در دوران جنــگ تحمیلــی، یکــی از مشــکات مــا، از کار افتادن 
دســتگاه های ما، بمباران شــدن مراکز گوناگون ما، تهیدســت 
ماندن نیروهای ما از وسایل الزم ـ مثل وسایل حمل و نقل و این 
چیزها ـ بود. یــک عّده افراد صنعتگــر، ماهر، مجــّرب، راه افتادند 
از تهــران و شهرســتان ها ـ که بنــده در اوایل جنگ خودم شــاهد 
بودم، اینهــا را می دیدم؛ اخیرًا هم بحمــداهلل توفیق پیدا کردیم، 
یک جماعتی از اینها آمدند؛ آن روز جوان بودند، حاال ســّنی از آنها 
گذشته، اّما همان انگیزه و همان شور در آنها هست ـ رفتند داخل 
میدان های جنگ، در صفوف مقّدم، بعضی هایشان هم شهید 
شدند؛ تعمیرات کردند، ساخت وســاز کردند، ساخت وسازهای 
صنعتی؛ این پل های عجیب وغریبی که در جنگ به درد نیروهای 
ح ما خورد، امکانات فــراوان، خــودرو، جاّده، امثــال اینها، 

ّ
مســل

به وســیله ی همین نیروهای مجّرب و ماهر به وجــود آمد؛ امروز 
هم هستند. 93/1/1 قبل از انقاب جزو حرف هایی که ما همیشه 
می زدیم، این بود که ما گندم را از آمریکا می خریم و ســیلوی ما را 
هم شوروی ها می سازند. بنده اوایل انقاب به منطقه ی جنوب 
رفتــم و دیدم بچه های جهاد ســازندگی و مهندســان شــما یك 
ســیلوی با ظرفیت کم ســاخته اند. به نظرم همان جا به سجده 
افتادم؛ چون سیلو، سازه ی دشواری است؛ خیلی آسان نیست. 
وقتی انسان به ظاهر آن نگاه می کند، چیز ساده یی به نظر می آید؛ 
اما ســازه ی پیچیده ای اســت. ما ایــن چیز پیچیده را توانســتیم 
درســت کنیم. امروز ما یکی از سیلوسازهای معتبر بین المللی با 
ظرفیت های باال هستیم؛ برای خیلی جاهای دیگر هم ساخته ایم. 
بنابراین قهر و ناهمدلی و کج تابِی دنیای غرب با ما، به ضرر ما تمام 
نشد.83/12/2  زمان جنگ هم من یادم است که عّده ای از همین 
مسیحیان ارمنی آمدند اهواز؛ من در فرودگاه دیدم یک جماعتی 
نشسته اند، گفتم اینها چه کسانی هستند؟ گفتند اینها ارامنه اند، 
دارنــد می آیند جبهه بــرای کارهای صنعتــی - ارامنــه در کارهای 
طند - و برای کمک و 

ّ
صنعتی و فّنی و ماشین و این چیزها مســل

خدمت. آمدند؛ مرحوم چمران اینها را به کار گرفت. مبالغی اینها 
زحمت کشــیدند، خدمت کردند، کار کردند و کســانی هم شهید 

شدند.  93/11/6
مقاومت و اقتصاد

»آن مجموعه ای که برای ایجاد اشتغال در کشور کار می کند، باید 
مثل اتاق جنِگ دوران دفاع مقّدس که شــب و روز نمی شناخت، 
کار کند. در دوران جنگ و دفاع مقّدس برای آن مجموعه هایی که 
مشغول طّراحی جنگ بودند، شــب و روز، تعطیل و غیر تعطیل، 
اّوِل هفته و آخِر هفته معنا نداشــت؛ مرّتب مشــغول کار بودند. 
امروز باید برای ایجاد اشــتغال به همان نحو تاش شود. جوان 
ما باید بتواند از نیرویش، برای اداره زندگی خود و پیشرفت کشور 
به معنای حقیقی استفاده کند؛ کشــور هم این ظرفیت را دارد.« 

  81/1/9
» ]در زمینــه ی اقتصــاد[ بــا حرکت عادی نمی شــود پیــش رفت؛ 
باحرکــت عــادی و احیانــًا خوابآلوده و بیحساســیت نمی شــود 
کارهای بــزرگ را انجــام داد؛ یک همــت جهادی الزم اســت، تحرک 
جهادی و مدیریت جهادی برای این کارها الزم است. باید حرکتی که 
می شود، هم علمی باشد، هم پر قدرت باشد، هم با برنامه باشد، 

و هم مجاهدانه باشد.« 90/12/20 
مقاومت یعنی زندگی

»جنگ حقیقتًا آینه ی تمام نمای ظرفیت های ملت ایــران بود... 
دوران دفاع مقدس برای ملت ما ظرفیت و موقعیتی بود که این 
ملت بتواند اعماق جوهره ی خودش را در ابعاد مختلف نشــان 
دهد، و نشان داد... این ملت اگر این توانایی ها را در خودش ببیند 
و وجود این ظرفیت ها را در خودش احساس کند، در ادامه ی این 
راه و در حرکت عظیمی کــه در پیش دارد، هیچ مانعی نمی تواند 
جلــوی او را بگیرد.« 84/6/31 به قول سیدحســن نصــراهلل، رهبر 
مقاومــت لبنــان: "فرهنــگ مقاومت، فرهنــگ زندگی اســت نه 
فرهنگ مــرگ. مقاومت یعنی ســاختن زندگی برای یــک ملت با 
شهادت کم ترین تعداد ممکن از افراد. اگر مقاومت نباشد همه 
گرفتار مرگ می شــوند. اصل این تفکیک میان فرهنگ شهادت 
و فرهنگ زندگی پذیرفتنی نیست. فرهنگ شــهادت و مقاومت 

همان فرهنگ زندگی است." 98/4/21
»ما ایستاده ایم؛ ایســتادن امیدوارانه؛ نه ایســتادن نومیدانه. 
بعضی ها ایستاده اند و می گویند ما تا آخرین قطره ی خونمان 
را هم خواهیــم داد. البته مــا اگر پایش بیفتد، تــا آخرین قطره ی 
خون را میدهیم؛ اما میدانیم به آخرین قطره ی خون نمی رسد. 
ما پیش برده ایم و توانســته ایم در جهت هایی که انقاب برای ما 

ترسیم کرده، به شکل محسوس پیشروی کنیم.« 84/7/24 

مقاومت یعنی زندگی
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اطالع نگاشت  سخن هفته  

 قرائت پیام رادیویی 
به مناسبت آغاز جنگ 

بــرای اطــاع عمــوم مــردم از اینکــه بیــن 
ــران و عــراق جنگــی آغــاز شــده، آیــت اهلل  ای
خامنــه ای پیامــی را به عنــوان ســخنگوی 
شــورای عالــی دفــاع از رادیــوی سراســری 
انقابــی  و  مســلمان  »ملــت  خواندنــد: 
ــرادران و خواهــران!... مــا تاکنــون  ــران! ب ای
نخواســته بودیــم حملــه را آغــاز کنیــم، 
امــا ارتــش جمهــورى اســامی تجــاوز ایــن 
تحمــل  را  نشــانده  دســت  بعثی هــاى 
نمی کنــد و درس تلخــی بــه صــدام خواهــد 
خونســردى  بایــد  مــا  عزیــز  مــردم  داد. 
و متانــت خــود را حفــظ کننــد. هرگونــه 
ــر  ــاب منتش ــد انق ــًا ض ــه احیان ــایعه را ک ش
پادگان هــاى  بــه  کننــد؛  نفــی  می کنــد 
انتظــار  در  و  نشــوند  نزدیــک  نظامــی 
همگانــی  مســؤولیت  انجــام  لحظــه ى 
کــه از ســوى رهبــر عظیــم الشــأن محــول 

»59/6/31 باشــند.  خواهــد شــد 

گزارش عملیات در مجلس 
شورای اسالمی 

هوایــی  نیــروی  جنگنــده  فرونــد   1۴0
ــه  ــات هماهنــگ ب ارتــش طــی یــک عملی
نــام »کمــان ۹۹« بــه پــرواز درآمدنــد و 
مراکــز مهمــی در عــراق را بمبــاران کــرده 
آشــیانه  بــه  ســالم  همگــی  تقریبــًا  و 
کــه  خامنــه ای  آیــت اهلل  بازگشــتند. 
مجلــس  در  تهــران  مــردم  نمایندگــی 
ــیون  ــت کمیس ــامی و ریاس ــورای اس ش
دفــاع را نیــز عهــده دار بودنــد در روز اول 
مهرمــاه گزارشــی کوتــاه از فعالیت هــای 
صحــن  در  را  گذشــته  ســاعت   2۴
این کــه  »بــا  دادنــد.  ارائــه  مجلــس 
نیــروی هوایــی نیــروی پشــتیبانی اســت، 
امــا در برهــه ی مهّمــی از زمــان در آغــاز 
شــد.  مقــّدس  دفــاع  محــور  جنــگ، 
مجلــس  نماینــده ی  وقــت  آن  بنــده 
شــورای اســامی بــودم؛ بــه مجلــس 
پــرواز  ســورتی های  تعــداد  از  و  رفتــم 
نیــروی هوایــی در جنــگ گــزارش دادم؛ 
نماینــدگان مبهــوت ماندنــد! یــک بــار 
دیگــر نیــروی هوایــی [پــس از حماســه ی 
ــرد؛ آن  ــب ک ــران را متعّج ــن] دیگ 1۹ بهم
زمــان کــه دســتگاه های - بــه گمــان 
معّطــل  و  افتــاده  کار  از   - بعضیهــا 
مانــده و رو بــه تمــام شــدن را احیــاء کــرد 

82/11/19 همین طــور.«  هــم 

ما به سوی میدان جنگ پرواز می کنیم
اولیــن خطبــه ی نمــاز جمعــه پــس از شــروع جنــگ پــر از 

حماسه و شور و اشتیاق به شهادت است:
»شنیدم دستگاه تبلیغاتی مزدور عراق پیغام داده است 
که چرا آنها که می گویند، خودشــان به میــدان نمی آیند و 
شــنیدم اســم مرا آورده اســت. ما میدان آمدنمان مانند 
میــدان آمــدن خائــن و کافــری چــون صــدام نیســت؛ ما 
به ســوی میدان جنــگ پــرواز می کنیــم. آن روزی کــه امام 
اشــاره کند و اجــازه دهد مــن اول کســی خواهم بــود که 
به میــدان خواهم رفــت. ما میــدان جنگ را سال هاســت 
آزموده ایــم... مــا بــه میــدان خواهیــم رفــت و اگــر مــِن 
شــخصی، از میدان برنگردد و در آن جا شــهید بشود یقینًا 
جمِع به میدان رفته ها از میدان برنمی گردد مگر آن وقت 
که پیروز شــده باشــد. خدا راه شکســت را به روی ما بسته 
است... شــما مگر دو راه در مقابل ما بیشــتر می بینید؟... 
یکی راه شــهادت که افتخارش همیشــگی و ثابت و الیزال 
است و دیگری راه پیروزی، پیروزی ظاهری. و هر دو برای ما 

پیروزی است.« 59/7/4

حضور در جبهه ی اهواز پس از کسب اجازه از امام
شــنبه ی پس از برگزاری نماز جمعه آیت اهلل خامنه  ای برای 
عمل به وعده ای که داده اند عازم جبهه های جنوب کشور 

می شوند:
»من از امام اجازه گرفتــم که به جنوب بروم و مــردم را برای 
مقابله بســیج کنم... امام هم به جای اجازه، به من تکلیف 
کردند، یعنی گفتند برو... در همان جلســه مرحوم شــهید 
چمران هم آمــده بود و او ظاهــرا برای اجــازه گرفتن به این 
معنی نیامده بــود. اما وقتی من اجازه گرفتــم او رو به امام 
کرد و گفت پس اجازه بدهید من هم بــروم. امام فرمودند 
که مانعی نــدارد... ما از فــرودگاه مهرآباد بــه اتفاق مرحوم 
چمران و عده ای از دوستان و همراهان ایشان و چند نفری 
با بنده به طــرف اهــواز حرکت کردیــم. من اهــواز نرفتم که 
برگردم و واقعًا فکــر می کردم که دیگر به تهــران برنخواهم 

گشت.« 60/7/20

همه شدیم عضو ستاد جنگ های نامنظم
اســتقرار شــهید چمران و آیت اهلل خامنــه ای در اهواز منجر 
به تشکیل »ســتاد جنگ های نامنظم« می شود که نقش 
مهمی در ســال های ابتدایی جنگ ایفا می کنــد. »)مرحوم 
چمــران( در قضایاى قبــل از انقــاب، در فلســطین و مصر 
تمرین دیده بــود. به خاف ما که هیچ ســابقه نداشــتیم، 
ایشان سابقه ى نظامِی حسابی داشت و از لحاظ جسمانی 
هم، از مــن قوی تــر و کار کشــته تر و زبده تر بود. لــذا، وقتی 
صحبــت شــد کــه »کــی فرمانــده  ایــن عملیــات باشــد؟« 
بی تردید، همه نظر دادیــم که مرحوم چمــران، فرمانده ى 
این تشــکیات شــود. ما هم جزو ابواب جمع آن تشکیات 

شدیم.« 72/6/11

شکار تانک  و پشتیبانی از خرمشهر و آبادان
بچه های شهید چمران در ستاد جنگ های نامنظم جمع می شدند و… شب ها با خود مرحوم شهید چمران به 
قول خودشان به شکار تانک می رفتند و بنده را هم گاهی با خودشان می بردند. 84/6/31 تانک های دشمن 
تا »دّب حــردان« آمده بودند و حــدود هفده، هیجده یا پانزده، شــانزده کیلومتر تا اهواز فاصله داشــتند و 
ی، دو نوع 

ّ
خمپاره هایشان تا اهواز می آمد. خمپاره ی 120 یا کمتر از 120 هم تا اهواز می آمد... در آن جا، به طور کل

کار وجود داشت... یک نوع کار، کارهای خوِد اهواز بود. از جمله عملیات و کارهای چریکی و تنظیم گروه های 
کوچک برای کار در صحنه ی عملیات... نوع دوم کار، کارهای مربوط به بیرون اهواز بود. از جمله، پشــتیبانی 
خرمشهر و آبادان و بعد، عملیات شکست حصر آبادان بود که از »محمدّیه« نزدیِک »دارُخِوین« شروع شد. 
همین آقای »رحیم صفوی« ... جزو اّولین کسانی بود که عملیات شکستن حصر را از چندین ماه قبل شروع 

کرده بودند که بعد به عملیات »ثامن االئّمه« منجر شد. 72/6/11

گزارش ده روز اول جنگ به مردم
حضرت آیت اهلل خامنــه ای پس از یک هفتــه حضور در جبهه هــای جنوب، بــرای اقامه ی نماز جمعه بــه تهران باز 
می گردند و در خطبه ها گزارشــی از وضعیت جبهه ها ارائه می دهند، رویه ای که تا پیش از سوءقصد و مجروحیت 
ایشان در ششم تیر 1۳60 یعنی تا حدود هشت ماه بعد ادامه می یابد: »من از نزدیك چیزهایی دیده ام که باید به 
شما بگویم تا آیت خدا را ببینید و بدانید... آنچه امروز با شما در میان می گذارم، اّول گزارشی است کوتاه از صحنه ى 
درگیرى عظیم حق و باطل... تاریخ این فداکاران ما را با همه ى دل خواهد ستود. من مناظرى را دیده ام که ذکر یك 
یك آنها وقت را می گیرد، اما مجموعه اى از ایمان، از عشق، از همکارى و برادرى، از آمادگی براى شهادت و جانبازى، 
از شــهامت و مردانگی، هم نســبت به برادران و هم مرّوت و مردانگی نسبت به دشــمنان.« 59/7/11 آنچه در این 
خطبه ها بیان می شد در آن شرایط بسیار تعیین کننده بود،هم از جهت روحیه دادن به مردم و تقویت پشت جبهه، 

هم روحیه دادن به رزمندگان،هم تضعیف روحیه ی دشمن وهم بیان مواضع و سیاست های نظام برای دنیا.
اق

 عر
ث

بع
م 

رژی
ی 

سر
سرا

م 
اج

 ته
| 13

59
ور 

ری
شه

 3
1

 99
ن 

ما
ت ک

لیا
عم

ی 
ده 

وبن
ی ک

به 
ضر

ه |  
ما

هر
م م

یک

حضور شبانه روزی در مرکز فرماندهی جنگ 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در 6 روز ابتدای جنگ تحمیلی به عنوان نماینده ی امام در شورای عالی دفاع در ستاد مشترک ارتش حضور 

داشتند؛ ایشان بعدها حال و هوای آن روزها را چنین روایت کرده اند: »دیدم که هر چه خبر می آید یأس آور است، هیچ کار هم از دست 
من این جا بر نمی آید، زمان بنی صدر بود من البته نماینده ى امام و سخنگوى شوراى عالی دفاع بودم. اما خب هیچ کارى دستمان 

نبود، می رفتیم توى مرکز فرماندهی توى ستاد مشترک آن جا می نشستیم یک صبح تا ظهر، یک ظهر تا شب، ظهر آن جا می ماندم، 
گاهی شب ها من در ستاد مشترک می ماندم خانه نمی آمدم همه اش دوندگی، همه اش تاش، اما قیچی دست دیگرى است 
که ببرد، کلید دست دیگرى است که باز کند یا ببندد... مرتب از دزفول، از اهواز... تماس می گرفتند... ما این جا توى ستاد مشترک 

مرکز فرماندهی مطرح می کردیم، با بی اعتنائی با لبخند تمسخرآمیز بعضی ها مواجه می شدیم.« 67/9/10

31 شهریور تا 5 مهر | آغاز دفاع، عدم حمایت از جبهه ها

ان
هر

ه ت
مع

ز ج
ما

ی ن
ها

به 
خط

 | 13
59

هر 
4 م

من
ش

ا د
ه ب

ابل
مق

ی 
برا

ی 
دم

مر
ج 

سی
د ب

جا
ی ای

 برا
ش

تال
  | 13

59
هر 

5 م

وز اول ده ر
نشــریه ی خــط حــزب اهلل به مناســبت هفتــه ی 
دفاع مقدس برخی رویدادهای ده روز آغاز جنگ 
و نقش آفرینــی رهبــر انقــالب در این ایــام را مرور 

کرده است.

مروری بر سرفصل های اصلی اقدامات 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ده روز 

آغازین دفاع مقدس
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