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بیانات رهرب انقالب در دانشگاه افرسى و تربیت پاسداری امام حسین

()

نسخهتلفنهمراه

بسماهللالرّحمنالرّحيم()1
رب العالمين و الصّ الة و السّ الم على سيّدنا ابىالقاسم المصطفى محمّ د و على
و الحمد َّلل ّ
الل فى االرضين.
آله االطيبين االطهرين المنتجبين سيّما بقيّة َّ
روز شيرين و زيبايى است براى من در ميان شما جوانان عزيز و انقالبى با دلهاى پاك و
جانهاى پرانگيزه كه حقيقتاً براى آيندهى اين كشور و آيندهى اين انقالب اميدهاى فراوانى
الل فرجه
را شما بهوجود مىآوريد .ا ّوالً ميالد مسعود قطب عالم امكان حضرت مهدى (عجّ ل َّ
شاءالل همهتان امروز و فردا جزو منتظران واقعى
و ارواحناه فداه) را تبريك عرض ميكنم؛ ان َّ
و ياران حقيقى آن بزرگوار باشيد.

سوّم خرداد ،نماد پيروزى حق بر باطل و نماد قدرت الهى
روز سوّم خرداد هم از روزهاى فراموششدنى نيست؛ از روزهايى است كه در تاريخ كشور
1

متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین ()

95 / 03 /03

ما و در تاريخ انقالب اسالمى عزيز ايران اين روز ميدرخشد .نماد است؛ نماد پيروزى حق
بر باطل و نماد قدرت الهى و دست قدرتى كه امام بزرگوار فرمودند :دست قدرتى دارد
ما را حمايت ميكند .چنين روزى است روز سوّم خرداد و روز آزادى خرّمشهر .به شما
فارغالتّحصيالن عزيز ،همچنين به شما سردوشىبگيران عزيز تبريك عرض ميكنم .راه
شاءالل؛ اين
َّ
خوبى را آغاز كردهايد؛ وارد مسير خوبى شدهايد؛ خداوند به شما توفيق بدهد ان
شاءالل پيش ببريد.
َّ
راه را با جدّ يّت ،با عزم راسخ ،با انگيزهاى مضاعف ان

جشن عمومى خودجوش مردم در روز فتح خرّمشهر
در مورد فتح خرّمشهر ،اغلب شما جوانها آن روز نبوديد يا اگر هم بوديد كودك بوديد خيلى،
كوچك بوديد؛ روز فتح خرّمشهر حادثهى عظيمى بود .شايد هنوز چند ساعت از خبر
نگذشته بود كه بنده از [ ساختمان] رياست جمهورى ميرفتم طرف بيت امام كه خدمت
الل تعالى عليه) برسم .در اين خيابان و سر راه ،مردم غوغا كرده بودند؛ مثل
امام (رضوان َّ
يك راهپيمايى ،مثل يك تظاهرات [ بود] .ماشين ما را كه ميديدند ،مىآمدند جلو تبريك
ميگفتند .در همهى كشور يك جشن عمومىِ خودجوش به وجود آمد؛ مسئله اينقدر
مسئلهى مهمّ ى بود.

فتح خرّمشهر ،حادثهاى بزرگ و ثمرهى فداكارىها و تالشهاى عجيب

و باورنكردنى

البتّه مردم آن روز غالباً نميدانستند چه اتّفاقى افتاده است كه اين فتح به وجود آمده .از آن
فداكارىها ،از آن ريزهكارىها ،از آن تالشهاى عجيب و باورنكردنى ،مردم اطّ الع نداشتند؛
امروز هم خيلىها اطّ الع ندارند .من توصيه ميكنم اين كتابهايى كه دربارهى جزئيّات
عمليّات «الىبيتالمقدّ س» هست كه به فتح خرّمشهر منتهى شد ،همچنين بق ّيهى
عمليّات « -فتحالمبين» و ديگر عمليّات  -را همه بخوانند؛ بخوانند و ببينند چه اتّفاقى
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افتاده .بنده يك وقتى تشبيه كردم دفاع مقدّس را به يك تابلوى خيلى بزرگ و باشكوهى
كه آن باال نصب كردهاند؛ ما از اين پايين آن تابلو را مىبينيم و تحسين ميكنيم؛ امّا اگر
نزديك برويم ،ريزهكارىهايى كه در اين تابلو بهكار رفته ،هنرمندىهايى كه بهكار رفته،
جزئيّاتى كه در اين تابلو هست ،آن بههمآميختگى رنگهاى مختلف ،نقشهاى مختلف،
قلمهاى مختلف را ببينيم ،دهبرابر تحسين ما بيشتر خواهد شد .اين كتابهايى كه نوشتهاند،
اين جزئيّات را درواقع براى ما كه از دور اين تابلو را ديدهايم ،تشريح ميكنند .خب ،حادثهى
بزرگى بود.

درس امام (ره) در فتح خرّمشهر به ما :قدرت الهى ،عقبهى لشكر فعّال

و ملّت فداكار

الل عليه)  -آن مرد خدا ،آن حكيم الهى
امّا بزرگتر از اين حادثه ،اين بود كه امام (رضوان َّ
به معناى واقعى كلمه  -وقتى خرّمشهر آزاد شد ،وقتى اينهمه مجاهدت بهبار نشست،
اينهمه جوانها عرق ريختند ،اينهمه شهيد داديم ،اينهمه زحمت كشيديم ،فرمود كه
خرّمشهر را خدا آزاد كرد؛ خرّمشهر را خدا آزاد كرد! اين مهم است؛ معناى اين چيست؟
معناى اين آن است كه اگر شما مجاهدت كرديد ،قدرت خدا مىآيد پشت شما .لشكر
بىعقبه ،كارى نميتواند بكند؛ لشكرى كه عقبه دارد [ ،نيروى] احتياط دارد ،نيروى
ذخيرهى فراوان دارد ،همه كار ميتواند بكند .حاال اگر لشكرى عقبهاش ،ذخيرهاش عبارت
بود از قدرت الهى ،اين لشكر ديگر شكستبخور است؟ امام اين را به ما فهماند؛ فهماند كه
وقتى مجاهدت ميكنيد ،وقتى تنبلى نميكنيد ،وقتى وارد ميدان ميشويد ،وقتى نيروهاى
خودتان را به صحنه وارد ميكنيد ،اينجا قدرت خدا است كه پشت سر شما است [ ،لذا]
خرّمشهر را خدا آزاد ميكند .با اين منطق ،همهى دنياى مسخّ ِر استكبار را هم خدا ميتواند
آزاد كند .با اين منطق ،فلسطين هم ميتواند آزاد بشود .با اين منطق ،هر ملّتى ميتواند
مستضعف نماند؛ به شرطى كه اين منطق تحقّق پيدا كند .وقتى ما اين منطق را داشتيم،
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شكستناپذير ميشويم .وقتى با اين منطق وارد ميدان شديم ،ترس و مرعوب شدن [
نخواهد بود]؛ قدرت نظامى يا تبليغاتى يا پولى و مالى و اقتصادىِ قدرتها درمقابل ما ،ديگر
ترسناك و هولناك نخواهند بود؛ متّكى هستيم به قدرت خدا .البتّه قدرت خدا پشت سر
آدمهاى تنبل نمىآيد؛ پشت سر ملّتهايى كه حاضر نيستند فداكارى كنند نمىآيد .قدرت
خدا پشت سر آن كسانى مىآيد كه وارد ميدان ميشوند ،حركت ميكنند ،تالش ميكنند،
اللَ مَول َى
خودشان را براى همه كار آماده ميكنند؛ اينها متّكىاند به قدرت الهى .ذل َِك بِاَنَّ َّ
ى لَهُم؛( )2اين آيهى قرآن است؛ خدا ،موالى شما است؛
ال َّذينَ ءامَنوا َو ا َنَّ الكفِرينَ ال مَول 
شما مواليى داريد كه همهى عالمِ وجود تحت قدرت او است؛ اين موالى شما است و كافرين
ندارند.
در جنگ بدر وقتىكه كفّار بنا كردند شعار دادن و بتهاى خودشان را اسم آوردن ،پيغمبر
ى لَكُم؛( )3خدا موالى ما است ،پشتيبان ما
َلل مَوالنا َو ال مَول 
فرمود به مسلمانها بگوييد :ا َّ ُ
است ،قدرت ما متّكى به قدرت او است و شما نداريد اين را؛ همينجور هم شد.

امكانات ما در جنگ نامتقارن با استكبار :اعتماد به خداوند و به عزم

راسخمؤمنين

االن  37سال 38 ،سال است كه دارند از همهى امكانات استفاده ميكنند براى اينكه
اين رويش مبارك را ،اين جمهورى اسالمى را ،اين انقالب مجسّ م را شكست بدهند و
َلل مَوالنا .ملّت ايران در صحنه است؛ به يك عدّه آدمهاى كنارنشستهى نقزنِ
نتوانستهاند؛ ا َّ ُ
غُرزن يا پيرو شهوات نگاه نكنيد؛ ملّت در صحنه است ،ملّت در ميدان است .در ميان اين
ملّت ،زمرهى عظيمى حضور دارند كه حاضرند جانشان را فدا كنند؛ اين همان چيزى است
كه قدرت خدا را مىآورد پشت س ِر انسان؛ اين يعنى جنگ نامتقارن.
معناى جنگ نامتقارن اين است كه دو طرفِ جنگ از منابع مختلفالحالى ،با هويّتهاى
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مختلف برخوردارند؛ اين جنگ نامتقارن است؛ يعنى هركدا ِم از اين دو طرف امكاناتى دارند،
منابع قدرتى دارند كه طرف ديگر آن را ندارد .ما با استكبار جهانى در حال جنگ نامتقارنيم؛
چرا؟ ممكن است او يك امكاناتى داشته باشد كه ما نداشته باشيم امّا ما هم امكاناتى داريم
كه او ندارد؛ آن امكان چيست؟ توكّل ،اعتماد به خدا ،اعتماد به پيروزى نهايى ،اعتماد به
قدرت انسان ،به قدرت ارادهى انسان مؤمن؛ اين را ما داريم؛ اين شد جنگ نامتقارن .در
جنگ نامتقارن ارادهها هستند كه با هم ميجنگند؛ هر ارادهاى غلبه پيدا كرد ،پيروز خواهد
شد .در ميدان ،اراده را ضعيف نكنيد؛ در ميدان نبرد ،اراده را دچار تزلزل نكنيد؛ اگر يك
طرفِ جنگ در ميدان نبرد ارادهاش سست شد ،قطعاً شكست خواهد خورد .نگذاريد
ارادهتان سست بشود ،نگذاريد تبليغات دشمن و وسوسههاى دشمن ،در اراده و عزم راسخ
شما تزلزل ايجاد كند؛ اين ارادهى مستحكم را نگه داريد؛ اين ضامن پيروزى است.

جهاد امروز ما ،تبعيّت نكردن از دشمن در ميدانهاى گوناگون
[ امروز] جنگ نظامى مطرح نيست؛ امروز براى كشور ما جنگ نظامىِ سنّتى و متعارف
احتمال بسيار بسيار ضعيفى است لكن جهاد باقى است؛ جهاد يك چيز ديگر است .جهاد
فقط بهمعناى قتال نيست ،فقط بهمعناى جنگ نظامى نيست؛ جهاد يك معناى بسيار
وسيعترى دارد .در بين جهادها جهادى هست كه خداى متعال در قرآن آن را «جهاد كبير»
نام نهادهَ :و جهِدهُم ب ِ ه جِ هادًا كَبيرًا؛( )4در سورهى مباركهى فرقان است؛ «بِه» يعنى به
قرآن« ،جهِدهُم بِه» يعنى بهوسيلهى قرآن با آنها جهاد كن؛ جِ هادا ً كَبيرًا .اين آيه در مكّه
نازل شده .درست توجّ ه كنند جوانهاى عزيز! در مكّه جنگ نظامى مطرح نبود؛ پيغمبر و
مسلمانها مأمور به جنگ نظامى نبودند ،كارى كه آنها ميكردند كار ديگرى بود؛ همان كار
ديگر است كه خداى متعال در اين آيهى شريفه ميگويدَ :و جهِدهُم ب ِ ه جِ هادًا كَبيرًا .آن كا ِر
ديگر چيست؟ آن كا ِر ديگر ،ايستادگى و مقاومت و عدم تبعيّت [ است ].فَال تُطِ عِ الكفِرينَ
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َو جهِدهُم ب ِ ه جِ هادًا كَبيرًا؛( )5از مشركين اطاعت نكن .اطاعت نكردن از كفّار همان چيزى
است كه خداى متعال به آن گفته جهاد كبير .اين تقسيمبندى غير از تقسيمبندى جهاد
اكبر و جهاد اصغر است :جهاد اكبر كه از همه سختتر است ،جهاد با نفْس است ،همان
چيزى است كه هويّت ما را ،باطن ما را حفظ ميكند؛ جهاد اصغر ،مجاهدت با دشمن است،
منتها در بين جهاد اصغر يك جهاد هست كه خداى متعال آن را «جهاد كبير» نام نهاده كه
آن همين است« .جهاد كبير» يعنى چه؟ يعنى اطاعت نكردن از دشمن ،از كافر؛ از خصمى
كه در ميدان مبارزهى با تو قرار گرفته اطاعت نكن .اطاعت يعنى چه؟ يعنى تبعيّت؛ تبعيّت
نكن .تبعيّت نكردن در كجا؟ در ميدانهاى مختلف؛ تبعيّت در ميدان سياست ،در ميدان
اقتصاد ،در ميدان فرهنگ ،در ميدان هنر .در ميدانهاى مختلف از دشمن تبعيّت نكن؛ اين
شد «جهاد كبير».

دستور خداوند به پيامبر :نافرمانى از كافران ،عمل به برنامهى اسالم،

توكّل

اين تبعيّت نكردن آنقدر مهم است كه خداى متعال پيغمبر خود را مكرّر به آن توصيه
اللِالرَّحمنِالرَّحيم * ياَيُّهَا
ِسم َّ
ميكند .آيهى تكاندهندهى اوّل سورهى مباركهى احزاب :ب ِ
اللَ َو ال تُطِ عِ الكفِرين»! پيغمبر! تقوا
اللَ َو ال تُطِ عِ الكفِرينَ ؛ [ ميفرمايد] «اِتَّقِ َّ
ال َّنبِىُّ اتَّقِ َّ
اللَ كانَ عَليمًا حكيمًا )6(،ما ميدانيم مشكالت تو
داشته باش و از كافران تبعيّت نكن؛ ا ِنَّ َّ
را ،ما ميدانيم فشارهايى كه بر تو وارد ميكنند تا تو را وادار به تبعيّت كنند  -تهديد ميكنند،
اللَ ،حواست جمع باشدَ .و ال تُطِ عِ
تطميع ميكنند  -امّا شما مراقب امر و نهى الهى باش ،اِتَّقِ َّ
الكفِرين؛ اين اطاعت نكردن از كافرين ،آن چيز بزرگ و مهمّ ى است كه خداى متعال با اين
لحن با پيغمبرش حرف ميزند.
اللَ كانَ
َيك مِن َرب َِّك ا ِنَّ َّ
ى اِل َ
خب ،اطاعت از كافرين نكن ،پس چهكار كن؟ َو اتَّبِع ما يوح 
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اللَ
اللَ َو ال تُطِ عِ الكفِرينَ و المُ نفِقينَ ا ِنَّ َّ
ب ِما تَعمَلونَ خَ بيرًا [ )7(.ميفرمايد :ياَيُّهَا ال َّنبِىُّ اتَّقِ َّ
اللَ كانَ ب ِما تَعمَلونَ خَ بيرا؛( )8از آنها
َيك مِن َرب َِّك ا ِنَّ َّ
ى اِل َ
كانَ عَليمًا حكيمًا * َو اتَّبِع ما يوح 
تبعيّت نكن؛ تو برنامه دارى؛ تو برنامهى كار دارى ،برنامهى زندگى دارى؛ وحى الهى تو را
تنها نگذاشته است؛ قرآن در اختيار تو است ،اسالم در اختيار تو است ،برنامهى اسالم در
اختيار تو است؛ اين راه را برو .ببينيد اينها همه آيات اوّل سورهى احزاب است؛ پشت سر هم؛
َيك مِن َرب ِّك؛()10
ى اِل َ
اللَ َو ال تُطِ عِ الكفِرينَ َو المُ نفِقين؛( )9بعدَ ،و اتَّبِع ما يوح 
اوّل ،اِتَّقِ َّ
پشت سر [ آن] ،جواب اين سؤال است كه خب ،خطر وجود دارد ،فشار مىآورند؛ َو تَ َوكَّل
ِاللِ وَكيال؛( )11در مقابل همهى اين فشارها به خدا تكيه كن؛ به خدا تكيه
ى ب َّ
اللِ َو كَف 
َعلَى َّ
كن .توكّل معنايش اين نيست كه كار را رها كنيد بنشينيد تا خدا بيايد عوض شما كار
را انجام بدهد؛ اين نيست؛ توكّل اين است كه شما راه بيفتيد ،عرق بريزيد ،تالش كنيد،
آنوقت يقين داشته باشيد كه خداى متعال شما را كمك خواهد كرد؛ امروز مسئلهى
جمهورى اسالمى اين است.

علّت اصلى مخالفت استكبار با جمهورى اسالمى :عدم تبعيّت از

جبههىكفرواستكبار

مسئلهى جمهورى اسالمى اين است كه دشمن مستكبر ،درصدد بهزانو درآوردن انقالب
است؛ با چه چيزى؟ با نفوذ دادن فرهنگ خود ،با فشار اقتصادى خود ،با انواع و اقسام
تالشهاى سياسى خود ،با گسترهى عظيم تبليغات خود ،و با عوامل خائنى كه در اختيارش
هستند ،درصدد تكان دادن فضاى جمهورى اسالمى است تا آن را به تبعيّت بكشانند .آنچه
استكبار را از جمهورى اسالمى بشدّت غضبناك ميكند ،مسلمان بودن مردم ايران نيست؛
آن ،عبارت است از اينكه مردم بهخاطر اين مسلمان بودن ،حاضر نيستند زير بار استكبار
بروند؛ حاضر نيستند تبعيّت كنند؛ اين است كه دشمن را غضبناك ميكند .سعى ميكنند
7
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اين را زير پوششهايى بپوشانند امّا واقعيّت قضيّه اين است .مسئلهى هستهاى بهانه بود،
حتّى مسئلهى موشكها  -اين قض ّيهى موشكها كه راه انداختهاند« ،موشك ،موشك» كه
البتّههيچفايدهاىهمنداردوهيچغلطىهمنميتوانندبكنند-بهانهاست؛مسئلهىحقوق
بشر ،مسائل گوناگون ديگر ،همه بهانه است .مسئله ،عدم تبعيّت است.
اگر جمهورى اسالمى حاضر بود تبعيّت استكبار را قبول بكند ،با موشكش هم ميساختند،
با انرژى هستهاى و انواع و اقسام چيزهايى كه در اين زمينه وجود دارد ميساختند و اسم
ال نمىآوردند .جمهورى اسالمى ،با تعليم الهى ،حاضر نيست از دشمن
حقوق بشر را هم اص ً
مستكبر كافر تبعيّت بكند ،از جبههى كفر و استكبار تبعيّت بكند؛ اين است علّت اصلى؛
همهى تالششان [ براى] اين است.
البتّه سعى ميكنند اين را به زبان نياورند امّا گاهى اظهاراتشان آنها را لو ميدهد .همين
چند روز قبل از اين ،يك مسئول آمريكايى ،اتّهاماتى را كه عليه جمهورى اسالمى هست
رديف كرد :موشك و چه و چه و «ايدئولوژى»! از دستشان درميرود؛ خودشان را لو ميدهند.
[اين ايدئولوژى] يعنى تفكّر؛ تفكّر اسالمى كه وادار ميكند شما را كه زير بار دشمنِ كافر و
جبههى كفر و استكبار نرويد .اين است كه موجب دشمنى است ،و همين است كه موجب
اقتدار شما است؛ همين است كه موجب اقتدار شما است .اين انگيزه است كه ملّت ايران
را سرپا نگه داشته است؛ اين انگيزه است كه عزم راسخ را در ملّت ايران نگهداشته است؛
ايستادگى .حفظ هويّت انقالبى و اسالمى براى نظام جمهورى اسالمى و براى ملّت ايران؛
اين آنچيزى است كه دشمن از آن بشدّ ت شاكى است؛ چارهاى هم ندارد .خيلى تالش
كردند بلكه بتوانند مراكز تصميمگيرى و تصميمسازى را به حيطهى قدرت خودشان در
بياورند [ ،امّا] نتوانستند و به توفيق الهى و به حول و ق ّوهى الهى نخواهند توانست.
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لزوم قرار گرفتن «جهاد كبير» در سرلوحهى كارهاى سپاه
شما پاسدار انقالبيد ،پاسدار انقالب .البتّه همهى ملّت ايران پاسدار انقالبند يا بايد باشند ،امّا
شما سازمانى هستيد كه به اين نام مفتخر و سربلند است :سپاه پاسداران انقالب اسالمى.
اين جهاد كبير را ،شما بايد سرلوحهى كارتان قرار بدهيد .امروز هم نسبت به سپاه ،از همه
بيشترعصبانىهستند؛دراسمهايىكهمىآورند،درفحّ اشىهايىكهميكنند،درتهمتهايى
كه ميزنند ،از همه بيشتر ،سپاه را آماج اين بدگويىها و اين دروغگويىها قرار ميدهند؛ علّت
اين است كه سپاه نشانداده كه ايستاده است .اين روحيّه و اين جهتگيرى و اين حالت را
از دست ندهيد.

دعوت از همه براى جهاد كبير در زمينههاى اقتصادى و فرهنگى و

اجتماعى

جوانهاى عزيز! بچههاى عزيز من! فردا مال شما است ،آينده مالِ شما است؛ شما هستيد كه
بايد اين تاريخ را با عزّتش محفوظ نگه داريد؛ شما هستيد كه اين با ِر مسئوليّت را بردوش
داريد؛ خرّمشهرها در پيش است؛ نه در ميدان جنگ نظامى [ ،بلكه] در يك ميدانى كه از
جنگنظامىسختتراست.البتّهويرانىهاىجنگنظامىراندارد؛بعكس،آبادانىبهدنبال
دارد ،امّا سختىاش بيشتر است .اينكه ما گفتيم اقتصاد مقاومتى ،يعنى بخش اقتصادىِ اين
سياست بزرگ و اساسى ،مقاومت اقتصادى است .اينكه گفتيم جوانهاى مؤمن و حزباللّهى
ِ
و انقالبى كارهاى فرهنگى خودجوش را رها نكنند و دنبال بكنند ،و همهى دستگاههاى
فرهنگى كشور را دعوت كرديم و ميكنيم كه در اين جهت حركت كنند ،اين ،بخش
فرهنگىِ اين عدم تبعيّت است ،اين جهاد بزرگ است ،جهاد كبير است .اينكه از همهى
استعدادهاى موجود كشور دعوت ميكنيم كه استعدادهاى خودشان را در خدمت پيشرفت
اين كشور به كار بيندازند و به صحنه بياورند و به ميدان بياورند و از مسئوالن دولتى و ساير
9

متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین ()

95 / 03 /03

بخش فعّالِ اجتماعىِ
مسئوالن دعوت ميكنيم كه از اين استعدادها استقبال بكنند ،اين آن ِ
اين جهاد كبير است .اين جهاد كبير ابعادى دارد :جهِدهُم ب ِ ه جِ هادًا كَبيرًا)12(.

الزمهى جهاد كبير :حفظ هويّت اسالمى و هوشمندى و اخالص
اين بهمعناى قطع رابطهى با دنيا نيست؛ بعضىها براى اينكه اين سياست الهى را بكوبند،
بدروغ ميگويند «انقالبيّون ميگويند با دنيا قطع رابطه كنيد»؛ نه ،ما قائل به قطع رابطهى با
دنيا نيستيم ،قائل به حصار كشيدن دُور كشور هم نيستيم؛ رفتوآمد بكنند ،رابطه داشته
باشند ،مبادله بكنند ،دادوستد بكنند ،امّا هويّت و شخصيّت اصلى خودشان را از ياد نبرند؛
اين حرف ما استَ :و ا َنتُمُ االَعلَونَ ا ِن كُنتُم مُؤمِنين؛( )13مثل نمايندهى نظام اسالمى
حركت بكنند ،مثل نمايندهى نظام اسالمى سخن بگويند .با همه ،با هرجا كه مصلحت
كشور اقتضا ميكند ،قرارداد ببنديد ،امّا مثل نمايندهى ايران اسالمى و نمايندهى اسالم
پشت ميز قرارداد بنشينيد .همه هوشمندانه حركت كنند؛ اين جهاد هوشمندى الزم دارد،
اين جهاد اخالص الزم دارد .اين جهاد مثل جهاد نظامى نيست كه كسانى در آنجا بدرخشند
و چه شهيدشان ،چه زندهشان و چه جانبازشان مثل قهرمان نشان داده بشوند  -كه ماها
افتخار ميكنيم به اين شهدا و اين جانبازان و ايثارگران  -اين جهاد جهادى است كه ممكن
است كسى خيلى هم زحمت بكشد ،امّا چهرهى او را هيچكس نشناسد؛ اخالص الزم دارد
اين جهاد.

اميد دشمن به نفوذ و تغيير ذهنها
امروز ،دشمن از اينكه بتواند به نظام اسالمى ضربهى اساسى وارد كند نااميد است ،چون
ميداند در داخل بهقدر كافى انگيزه و ايمان و صدق و آمادگى وجود دارد؛ لذا نااميدند از اينكه
بتوانند ضربهى اساسى وارد كنند ،امّا نااميد نيستند از اينكه بتوانند نفوذ كنند .ابزارهاى
نفوذ هم امروز زياد است.
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سعى دارند جوان ايرانى را به شكلى بار بياورند كه خودشان مىپسندند .اگر جوان ايرانى به
شكل آمريكاپسند و استكبارپسند رشد كرد ،آمريكا ديگر براى پياده كردن نقشههاى خود
در ايران خرجى و هزينهاى نخواهد داشت؛ اين جوان خودش مثل نوكر بىجيرهومواجب
براى آنها كار خواهد كرد؛ ميخواهند جوان ايرانى را اينجورى بار بياورند .چهار تا آدم
بىهويّت جورى حرف زدند و جورى عمل كردند كه يك آمريكايى چند سال قبل آمد ايران
و وقتى برگشت ،گفت كسانى در ايران هستند كه اسلحه دستشان است و منتظر دستور ما
هستند كه شلّيك كنند! چهار تا آدم بىهويّت را ديده بود ،فريب خورده بود .مشكل بزرگ
آمريكايىها اين است كه كشور ما را نمىشناسند ،مردم ما را نمىشناسند ،نميتوانند هم
بشناسند .مشكل استكبار اين است كه بيشتر به ظاهر نگاه ميكند؛ به رنگولعاب ظاهرى
نگاه ميكند [ ،امّا] باطن را نميتواند ببيند .اقتدارش هم اقتدار ظاهرى و اقتدار بر جسمها
است؛ بر دلها نميتواند آنچنانكه مايل است اقتدار پيدا كند .اشتباه كردند .امّا از نفوذ كردن
نااميد نيستند؛ ميخواهند نفوذ كنند ،ميخواهند دلها را تسخير كنند ،ميخواهند ذهنها را
تغييربدهند.

لزوم تبيين روشنگرى بين مجموعهى خودى و حتّى در قلمروهاى

وسيعتر

اين يك وظيفهى بزرگ بر دوش همهى غمخواران ملّت ايران و غمخواران كشور ،از جمله
شما جوانهاى عزيز پاسدار و سازمان بزرگ سپاه پاسداران انقالب اسالمى ،قرار ميدهد.
كار شما فقط جنگيدن نيست؛ سپاه پاسداران ،پاسدار انقالب است .البتّه جنبهى نظامى
در سپاه پاسداران انقالب اسالمى مطلقاً نبايد تضعيف بشود؛ همچنانكه شايستهى يك
سازمان نظامى است ،بايد به بهترين وجه و در نوترين شكل و مبتكرانهترين گونهى كار
ادامه داشته باشد؛ امّا فقط اين نيست .وظيفهى تبيين ،امروز بر دوش همه است؛ از جمله
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بر دوش شما .اينكه بنده روى تبيين اينهمه تكيه ميكنم ،براى خاطر اين است كه امروز
اين جهاد كبير به ميزان زيادى متوقّف به تبيين است؛ تبيين ،بيان كردن ،روشنگرى؛ امروز
روشنگرى الزم است .سعى كنيد ذهنها را با عمقيابى ،به اعماق حقايق و مسائل برسانيد.
اين دانشگاه شما ميتواند كارهاى بزرگى را در اين زمينه انجام بدهد و ميتواند تبيين را
يكى از برنامههاى اساسى خودش قرار بدهد؛ هم در بين مجموعهى خودى ،هم در قلمر ِو
وسيعترى ،تا آنجايى كه امكاناتش اجازه بدهد.

از بخشهاى جهاد كبير ،حفظ شعارهاى انقالب همراه با ژرفنگرى
شعارهاى انقالب را بايد حفظ كرد؛ اين يكى از هدفها است .يكى از كارهاى بزرگ و [ يكى]
از بخشهاى بزرگ اين جهاد عظيم  -جهاد بزرگ  -عبارت است از حفظ شعارهاى انقالب.
شعارها هدفها را نشان ميدهند ،شعارها راه را به ما نشان ميدهند ،شعارها مثل عالمتهايى
هستند كه در راه ميگذارند براى اينكه انسان راه را اشتباه نكند؛ اَليَمينُ َو اليَسا ُر مَضَ لَّ ٌة و
ى هِىَ الجادَّة؛( )14به چپ و راست نغلتند ،راه مستقيم و صراط مستقيم
الطَّ ريقُ الوُسط 
را بروند؛ هنر اين شعارها اين است ،نقشش اين است .در مورد اين شعارها و حقايق هم
فقط به احساسات اكتفا نشود .من البتّه براى احساسات نقش زيادى قائلم ،براى عواطف
نقش زيادى قائلم ،امّا كافى نيست؛ الزم است امّا كافى نيست .عمق ،تعمّ ق و ژرفنگرى
در همهى اين شعارها بايد وجود داشته باشد .سعى كنيد در مسائل تعمّ ق كنيد؛ وقتى
عمقيابى كرديد ،اين ايمانِ مستقر با هيچ نيرويى از شما جدا نخواهد شد .مشكل اينهايى
كه مىبينيد يك روز تندتر از همهى تندهايند و يك روز 180درجه به اينطرف ميغلتند،
عمق نداشتن آن ايمان است .داشتيم ما؛ اوايل انقالب بعضىها بودند كه آنچنان تند و
آتشى بودند كه انقالبىهاى اصلى و قديمى و سابقهدار را هم قبول نداشتند و به آنها هم ايراد
ميگرفتند امّا سطحى بودند؛ اين سطحىبودن بالى جانشان شد ،از اينطرف  180درجه
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غلتيدند؛ مَمشايشان عوض شد .عمق و ژرفا [داشته باشيد]؛ برويد در اعماق فكر و انديشه
و از راهنمايى استادهاى صالح در اين راه استفاده كنيد.

توجّ ه به كادرسازى و تبيين علمى تجربههاى گذشته

كادرسازى يكى ديگر از كارها است .آينده مال شما است؛ در آينده شماها ميتوانيد سهم
بسزايى در به وجود آوردن و اهدا كردن كادرهاى شايسته و صالح به نظام عمومى كشور و
نظام مديريّت كشور داشته باشيد .تجربههاى متراكم انقالب را ،اين تجربههاى انبوه اين
 37سال را تدوين كنيد؛ اين يك كار علمى است ،يك پژوهش علمى  -تاريخى است .امروز
ما احتياج داريم به اينكه يك نگاهى به گذشته داشته باشيم؛ راههايى كه آمديم ،كارهايى
كه كرديم ،كارهايى كه كردند ،تجربههايى كه از سَ ر گذرانديم ،اين نشيبوفرازهاى عجيب
و غريبى كه در سر راه بوده است و انقالب توانسته خود را از اين پيچوواپيچ راههاى گوناگون
پيش ببرد به سمت اهداف و متوقّف نشود ،اين احتياج به تدوين دارد؛ اين احتياج به كار
علمى دارد .دانشگاه شما دانشگاه متفاوتى است؛ البتّه اين خطاب من فقط به دانشگاه شما
نيست ،به همهى دانشگاهها و به همهى مراكز علمى و به حوزههاى علميّه است؛ امّا خب،
دانشگاه امام حسين ،دانشگاه امام حسين است! دانشگاه متفاوتى است؛ مسئوليّت بيشترى
بر عهدهى شما است.

اه ّميّت ،تبيين درست و هوشمندانه بعنوان كار اساسى
يك نكته هم اين است كه تبيين را اساس كار بدانيد .بنده ميبينم گاهى اوقات يك
جماعتى ،يك افرادى ،جوانهاى احتماالً صالح و مؤمنى با يك كسى مخالفند يا با يك
جلسهاى مخالفند ،بنا ميكنند هياهو كردن و جنجال كردن و شعار دادن؛ بنده با اين كارها
موافق نيستم .اين هيچ فايدهاى ندارد؛ اين را من از قديم به كسانى كه در اين كارها بودند،
همواره سفارش كردهام .اينكه بروند در يك مجلسى ،چون فالنكس سخنرانى ميكند كه
13
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ال او را قبول نداريد  -ممكن هم هست حق با شما باشد يا نباشد  -برويم اين مجلس
شما مث ً
را خراب كنيم ،بههم بزنيم؛ نه ،اين هيچ فايدهاى ندارد .فايده در تبيين است ،فايده در كار
درست است ،در كار هوشمندانه است؛ اينها است كه فايده دارد .گاهى اوقات بعضىها از
روى اغراضى اين كارها را ميكنند ،به پاى بچّ ههاى مؤمن و حزباللّهى مىاندازند؛ حواستان
به اين هم باشد.

رابطهى دلها با خدا ،پشتوانهى همهى اقدامات ما
آخرين مطلبى كه عرض ميكنم اين است؛ همهى آنچه گفتيم ،همهى آنچه بايد بكنيم،
همهى آنچه توانايىهاى ما رَسا( )15براى انجام آن است ،متوقّف به اين است كه به خداى
متعال تضرّع كنيم ،توجّ ه كنيم ،توسّ التمان را با خدا افزايش بدهيم .رابطهى دلها با خداى
متعال ،آن رابطهاى است كه اگر تأمين شد ،پشتوانهى هويّت انقالبى و عزم و ارادهى ما است
كه خواهد توانست اين زمينهاى را كه بحث كرديم فراهم كند.

لزوم توجّ ه جوانان به ا ُنس با قرآن ،نماز با حضور قلب ،و توسّ الت و

مناجات

بحمدالل بين جوانهاى ما حافظ قرآن زياد
َّ
جوانهاى عزيز ا ُنستان را با قرآن حفظ كنيد؛
است .به حفظ قرآن ،تالوت قرآن ،تدب ّر در قرآن ،تأمّل در آيات الهى [ اهمّ يّت بدهيد]؛ به
نماز توجّ ه كنيد ،نماز خوب ،نماز با توجّ ه ،نماز با احساس حضور در مقابل پروردگار .حضور
قلب يعنى دل در هنگام نماز حاضر باشد ،اينجا باشد .گاهى ما داريم نماز ميخوانيم دلمان
جاى ديگر است؛ حضور قلب يعنى دلمان همينجا باشد ،در سجّ ادهمان باشد ،متوجّ ه
نمازمان باشد ،جاى ديگر نباشد .اين را شما جوانها تمرين كنيد؛ ممكن است اوّل هم سخت
باشد لكن تمرين كنيد ،آسان خواهد شد ،عادت شما خواهد شد .اگر امروز تمرين كرديد،
هميشه به دردتان خواهد خورد؛ اگر در جوانى تمرين نكرده باشيد ،وقتى به سنّ امثال بنده
14
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رسيديد ،كار سخت خواهد شد .با نماز ،با قرآن ،با توسّ الت ،با دعاهاى ماه شعبان ،با مناجات
شعبانيّه [ اُنس بگيريد] .ماه رمضان در پيش است؛ با ايّام و ليالى مبارك ماه رمضان خودتان
شاءالل خواهيد توانست همهى اين كارهاى
َّ
را تصفيه كنيد ،معطّ ر كنيد ،نورانى كنيد ،ان
بزرگ را انجام بدهيد.
ياد امام عزيزمان بخير؛ رحمت خدا بر آن مرد بزرگ كه اين راه را به روى ما گشود و رحمت
خدا بر شهيدان عزيز و درود بر خانوادههاى شهيدان و جانبازان.
والسّ الم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
)۱در ابتداى اين ديدار  -كه در محلّ دانشگاه امام حسين (عليهالسّ الم) برگزار شد  -سرلشكر پاسدار
ى صفّارى (فرمانده دانشگاه) گزارشى ارائه
محمّ دعلى جعفرى (فرمانده كلّ سپاه) و دريادار پاسدار مرتض 
كردند.
)۲سورهى محمّ د ،آيهى 11؛ «چرا كه خدا سرپرست كسانى است كه ايمان آوردهاند ،ولى كافران را
سرپرست و [ ياورى] نيست».
 )۳خصال ،ج  ،2ص  397و 398
 )4سورهى فرقان ،بخشى از آيهى 52؛ « ...و با [ الهام گرفتن از] قرآن با آنان به جهادى بزرگ بپرداز».
)5همان
)6سورهى احزاب ،آيهى 1
)7سورهى احزاب ،آيهى 2؛ «و آنچه را كه از جانب پروردگارت به سوى تو وحى ميشود ،پيروى كن كه
خدا همواره به آنچه ميكنيد ،آگاه است».
)8سورهى احزاب ،بخشى از آيهى 2؛ «...به آنچه ميكنيد آگاه است».
)9سورهى احزاب ،بخشى از آيهى 1؛ «از خدا پروا بدار و كافران و منافقان را فرمان مبر»...
)10سورهى احزاب ،بخشى از آيهى2؛ «و آنچه را كه از جانب پروردگارت بهسوى تو وحى ميشود ،پيروى
كن»...
)11سورهى احزاب ،آيهى 3؛ «و بر خدا اعتماد كن ،همين بس كه خدا نگهبان [ تو] است».
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)12سورهى فرقان ،بخشى از آيهى 52؛ « ...با [ الهام گرفتن از] قرآن با آنان به جهادى بزرگ بپرداز».
)13سورهى آلعمران ،بخشى از آيهى 139؛ « ...و اگر مؤمنيد ،شما برتريد».
)14نهجالبالغه ،خطبه( 16با اندكى تفاوت)
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