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فرازهاییازبیاناترهبرانقالب درمراسممشتركیگانهاینظامیخراسانشمالی

ملتایرانبیشازهرزمانیاحساسقدرتمیکند

ما به پيروى از تعاليم اســام ،اهل تجاوز و تعرض به اين و آن نيستيم؛ اما اهل
كوتاه آمدن در مقابل هيچ متجاوزى هم نيستيم .ملت ايران و نيروهاى مسلح
آنچنان آماده هستند كه گمان و خيال و توهّم تجاوز و تعدى را از سوى دشمنان
هم اجازه نميدهند و با آمادگى خود ،با روحيهى هميشــه حاضر و پابهكار خود ،آنچنان
هيبتى از خود در دل دشــمن به وجود آوردهاند كه آنچه شــما در دنيــا مىبينيد از اين
حرفهائى كه ميزنند ،در همهى دنيا حمل بر الف و گزاف ميشود .متن کامل در

نيروهاى مســلحِ قدرتمند و با انتظام و
جمالت
برگزیده پرورشيافته،مايهىامنيتخاطرمصونيتساز
و امنيتســاز در مقابل بيگانگانى اســت.
هرچه نيروهاى مسلح خودشان ،دلهایشان وجانهاى
پاكيزهى خودشان را با ياد خدا و معنويات مأنوستر كنند،
توانائى و قدرت بازدارندگى آنها بيشتر خواهد شد.
امروز ملت ايران در مقابلهى با دشمنان خود احساس
قدرت ميكند .اين احســاس قدرت ،يك احساس واقعى
و متكى به واقعيات است ،اين را دشمنان ما هم ميدانند
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در دنيا صرفه و صالح سلطهگران و متجاوزان ،جنگافروزى است

جنگافروزى يكى از كارهائى است كه از ديرباز كار متعارف و معمول قدرتمندان و سلطهگران و متجاوزان به حدود ملتهاى ديگر
بوده است و در دوران ما  -يعنى دوران معاصر پيشرفت تمدن مادى  -به خاطر فروش سالح و رونق گرفتن صنايع وابستهى به
سرمايهداران ،اين انگيزه مضاعف شده است .قدرتمندان ،چه سياسيون ،چه سرمايهدارانى كه پشت سر كارخانجات اسلحهسازى
دنيا هستند ،فكرشان ايجاد جنگ و ناآرامى است .آنچه ميتواند اين انگيزه را قبل از بروز و ظهور آن ضعيف كند يا از بين ببرد ،آمادگى ملتهاست؛
كه اين آمادگى ،هم در صورت و شكل آمادگىِ عمومى ملت ،و هم در شكل حضور نيروهاى مسلح تأمين ميشود .متن کامل در

روایتی از دیدار روحانیون خراسان شمالی با رهبر انقالب

جدایی روحانی ازنظامافتخارنیست ننگ است

آن طرف پرده داشتند سفره میانداختند و این طرف طلبهها همهمه و شعار داشتند .همین موقعها بود كه رهبرانقالب آمد روی
جایگاه و طلبهها از جا كنده شدند و این موقعها غریزی ترین شعارها كه هیچ وقت هم تمرین نمیشود به زبان میآید :ای رهبر آزاده
 /آماده ایم آماده  .شعار غریزی را باید زندگی كرد نه تمرین! رهبر هم با دست تعارف میكردند روحانیون و طالب بنشینند .خانمها
در همخوانی سرود خوب مشاركت نمیكردند چون بیشترشان داشتند گریه میكردند .بعضی چشــم و صورتشان قرمز شده بود و بعضی پر
چادرشان را به صورت كشیده بودند متن کامل در
دراین
رابطه

گزارش بازدید رهبر معظم انقالب از خانه شهیدان دوراندیش

قصد رهبری از دیدار با خانواده شهدا چیست؟
پیرمــرد بازنشســته آموزش و پــرورش بود و
برعكس آنچه پسرش میگفت از بدو ورود رهبر
انقالب خوشحال و سرحال مشغول حرف زدن
بود .از خاطرات دوران كارش گفت و از سوابق مبارزاتش و از
مراسم مذهبی ای كه در خانه اش برپا بود .یكی از كسانی كه
در برنامه خانه اش شركت میكرد حاج آقا مهمان نواز بود.
پیرمرد اسم یك نفر دیگر را هم برد ،منبرشكن.آقا خندیدند
و رو به امــام جمعه گفتند :میدانید چرا بــه این بنده خدا
میگفتند منبرشــكن؟ چون خیلی بزرگ هیكل و تنومند
بود و وقتی میرفت روی منبر ،منبر میشكست!
پیرمرد از فعالیتهایش كه منجر به راه اندازی حوزه علمیه
بجنورد شــده بود گفت و از دعوت حاج آقــا مهمان نواز از
مشهد و پنهان كردن او در اوج اتفاقات انقالب و رهبر انقالب

خوب گوش دادند .یكی از عكسهای روی میز را برداشتند و
پرسیدند :اسم ایشان چیه؟ برادر شهدا ،شهدا را معرفی كرد.
حمیدرضا اولین شهید خانواده بود .سرباز لشگر  77خراسان
كه با اصرار و نهایتا اعتصاب غــذا مافوقانش را راضی كرده
بود برود جبهه .گویا در ســال  59همان اوایل جنگ شهید
میشود و او سومین شهید بجنورد است.
برادر شهدا محمد و حسین را هم معرفی كرد و گفت :پدر
و مادرم این دو را از پرورشگاه آورده و بزرگ كرده بودند.
آقا گفتند :بله خود این كار هم بزرگ اســت ،این كه پدر و
مادری با وجود داشتن بچه بروند از پرورشگاه بچه بیاورند و
بزرگ كنند .شاید اصال این نور شهادت كه در خانواده شما
تابید ،ناشی از تفضل الهی باشه به خاطر این ترحمی كه شما
به این دو بچه كردید ..متن کامل در

ناظربربیاناترهبریدرمراسمیگانهاینظامی:

پیشنهاد
آمادگی در برابر دشمن «:من نام لم
مطالعه ینم عنه» این حدیثی است که تاکنون
بارها از زبان رهبر انقالب شــنیده شــده است.
مفاهیم مکمل این کلیدواژه در اندیشــه رهبر
انقالب عبارتند از «دشمنشناسی»« ،ابتکارات
دشمن»« ،دشمن درونی ،دشــمن بیرونی»که
همگی در بخش جستار  Khamenei.irقابل دسترس
هستند .همچنین مطالعه کلیدواژه «توهم توطئه»
به کسانی که ضرورتی برای آمادگی همیشگی در
برابر دشمن نمیبینند توصیه میشود.
کلید

مفاهیمیکه امروز در بیانات رهبر انقالب مطرح شده اند:

واژه ها
جنــگ افــروزی ســلطه گران
آمادگی مقابل دشمن تحمیل بحران بر ملت ها
قدرت بازدارنگی دفاع از هویت ملی احساس
قدرت ملت ایران

