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مقدمه
در آبان ماه سال  95شهید مظلوم آیت ا ...دکتر سید محمد بهشتی در اجتماع بزرگی که به
دعوت اداره سیاسی ایدئولوژیک ژاندامری جمهوری اسالمی ایران در ستاد ژندارمری تشکیل
شده بود درباره فلسفه قیام عاشورا و تداوم این قیام به تفصیل سخنرانی کرد و اینک متن سخنرانی  | 2صفحه
ایشان که از نوار استخراج شده است به مناسبت شهادت وی و  27تن از یاران امام به سپاهیان
اسالم به خصوص سلحشوران ژاندارمری که با مقاومت دلیرانه خود در برابر سپاه کفر به قیام
حسینی تداوم بخشیدند تقدیم می گردد ،امید است که با شجاعت و شهامت مداوم شما ،سرزمین
شهید پرورمان هر چه زودتر از لوث اهریمنان بعثی پاک گردد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
در استان ایالم ،استاندار فعال آنجا ضمن گزارشی از وضع جبهه های نبرد ملت قهرمان ما با
متجاوزین بعث عراقی ،با کمال سرافرازی و سربلندی گفتند که در دهلران در حالی که
نیروهای زیادی با تجهیزات بودند و در اولین حمله سخت گیرانه از برابر دشمن عقب متجاوز
نشینی کردند و گفتند ما از طرف فرماندهی دستور داریم عقب نشینی کنیم ،یک گروه ژاندارم با
افسر فرمانده شان گفتند ما از اینجا بیرون نخواهیم رفت ،مردانه و مومنانه ایستادند و مقاومت
کردند تا نیروهای داوطلب کمکی به کمک آنها شتافت و این مقاومت حماسه آفرین هم چنان
موقعیت ما را در آن جبهه تا به امروز مثبت و نیرومند نگاه داشت .این یک نشانه واقعی و عملی
است از مطلبی که ما همیشه روی آن تاکید داریم .میگوئیم آقا در یک جامعه سالم ،انسانها را با
صنفشان ،با گروهشان ،با لباسشان ،ارزیابی نکنید ،نگویید ژاندارم چه جور ،سرباز چه جور،
پاسدار چه جور ،روحانی چه جور ،روحانی چه جور ،کارمند چه جور ،زن چه جور ،مرد چه
جور .در یک جامعه سالم ،انسان ها را با آن فضیلت ها و با آن ارزشها که در عمل از آنها می یابید
و مشاهده می کنید بیازمائید و ارزیابی کنید و مقام و منزلتی که به آنها میدهید بر پایه
ارزشهای واقعی باشد که از آنها می بینید.
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اگر انسانی حامل ارزشها و واجد ارزشهای متعالی است جنبه های مثبت و ارزنده او بر جنبه های
منفی و ضعف او می چربد ،در صحنه های گوناگون زندگی نشان میدهد انسان شایسه توانای
ارزنده و دارای آثار مفید است ،کاری کنید که در جامعه دیگر نگویند« ای آقا بله ،این آدم
 | 3صفحه خوبی است ولی حیف؟!» حیف که چی؟ خب ،آدم خوبیه دیگه ،حیف که از فالن گروه است و
به خصوص در یک انقالب حتماً باید این پیش داوری ها از بین برود و داوری درباره ی افراد و
گروه ها برپایه آن باشد که از انقالب به بعد به دست می آورند .همان طوری که مکرر در بحث
ها این اصل عالی اسالمی را یادآوری کردم ،آنقدر این اصل مهم است که در هر بحثی احساس
می کند باید این را یادآوری کند.
جهان بینی اسالم ،انسان را به صورت یک واقعیت متحجر نمی نگرد .تعالیم اسالم با قاطعیت می
گوید انسان یک شدن مستمر است ،شدنی که این لحظه اش با لحظه پیشش یکسان نیست .انسان
یک بودن نیست یک شدن است .اگر االن آدم خوبی است ممکن است فردا یک آدم بدی بشود
چون شدن است .اگر االن آدم ناجوری است ،این ممکن است فردا آدم خوبی بشود چون شدن
است .ببینید آیات و روایات به انسان خطاب می کند ،می گوید ای انسان با فضیلت عابد ،زاهد،
پارسا ،به ایمان و زهد و پارسائی عبادت امروزت مغرور مشو ،شیطان در کمین توست ،هر آن
ممکن است درچار لغزش بشوی ،یعنی چه؟ یعنی تو یک شدنی ،تو ممکن است یک ساعت دیگر
ببینی سقوط کرده ای با یک پوست خربزه ای که خود پرستی ها و هوا پرستی ها زیرپایت
گذاشته ،لغزی دی و رفتی و در مقابل به انسانهای به تباهی کشیده شده برخود ستم کرده
میگوید «:ای انسانی که االن خود را در حال تباهی و فساد می بینی ،آگاه باش ،تو می توانی یک
نهیب بزنی ،خودت را براه بیاوری ،بیفتی در خط صالح و تقوا .بیفتی در آن خطی که خدا را
خوش آید .ای انسانهائی که بر خویشتن نسبت به خویشتن تند رفته اید ،نتوانسته اید ارج واالی
انسانی تان را حفظ کنید ،شما ناامید نشوید از رحمت الهی ،بازگردید براه خدا ،خدا همه
گناهنتان را چشم پوشی می کند ».یک انقالب ،به خصوص ،یک مرحله انقالبی در یک جامعه از
این نظر باید تکیه اش را رویاین اصل قرار بدهد که انسان های دیروز هر چند نتوانسته بودند
آنطور که باید صالح و شایسته باشند ،در نظام جدید و محیط جدید می توانند انسانهایی شایسته
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باشند .و این را بنده مکرر باز عرض کرده ام که این واحدهای سیاسی ایدئولوژیک که در
نهادهای مختلف هست ،اینها باید با همه کسانی که در قلمرو مسئولیت آنها قرار دارند با این
چشم نگاه بکنند و سعی کنند ببینند چگونه باید با این انسانهای شهروند جمهوری اسالمی
برخورد کنند ،کمک کنند به آنها ،تا آنها زودتر موفق بشوند ،انسانهائی باشند با ارزش های  | 4صفحه
واالئی که بانقالب اسالکی با خودش آورده و چگونه می توانندبه آنها کمک کنند تا ضد ارزش
های کهنه قدیمی را از خود دور کنند .هر برادری ،هر خواهری در جمهوری اسالمی ایران ،هر
فردی از این سی و چند میلیون که در این سرزمین ،در این قلمرو این جمهوری زندگی می
کنند ،به هر حال شهروندی ،هم میهنی هستند برای همه ما و ما باید نظام اجتماعی را طوری
بکنیم که برای آنها سعادت بیاورد .هیچ کس نباید از دست یابی بر سعادت در این نظام ناامید
باشد .وقتی گفته می شود اصال واحدهای سیاسی ایدئولوژیک معنی اش این است چون در اسالم
دین و مکتب با سیاست آمیخته است ،سیاست بخشی است از مکتب ،بخشی است از دین؛ عاشورای
ما یک مانور تاریخی سیاسی است برای امت ما که خواسته است بیش از سیزده قرن حماسه
شهادت را در جامعه ما زنده نگهدارد.
نماز جمعه ما ،حج ما ،زیارت ما ،نماز جماعت ما دیدوبازدید ما ،سالم و علیک ما ،مصاحفه ما،
دست دادن ما به یکدیگر که دست محبت میدهیم اینها همه چیست؟ اینها همه اش سیاست زندگی
است .عبادت و سیاست در این آئین مکمل یکدیگرند چون انسان یک موجود است ،دو موجود
که نیست ،همنیطور که خود انسان آمیزه ایست از تمنیات مادی و آرمانهای متعالی انسان و باید
این تمنیات و آرمانها با یکدیگر حرکت کنند و حرکت بیافریند و اشباع و ارضاء بشوند
همینطور باید قوانین و مقررات و مراسم و آئین و بینش ما همینگونه همه سو نگر باشد.
بنابراین واحد باید هم سیاست در رابطه با مکتب را و هم مکتب زیربنای سیاست را طوری بیان
بکند ،طوری عرضه بکند و طوری تحقق ببخشد که یک یک افراد در آن واح احساس کنند
راستی راهی بسوی کمال و پیش پایشان گشوده شده است .من با صراحت این را اعتراف می کنم
و میگویم که در این بیست و یک ماهی که از پیروزی انقالب میگذرد ،ما در زمینه گشودن این
راه ،پیش اندیشه و دید ملت عزیز قهرمان انقالبی مان آنطور که دلمان میخواسته نتوانستیم کار
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بکنیم ،چه در بیان و چه در عمل .اما چرا مقدار قابل مالحظه ای هم موفق بوده ایم ،من فکر می
کنم یکگی از مهمترین مسائلی که در داخل هر سازمان اجتماعی ما می تواند کمک کند به
عینیت بخشیدن به این آرمان ،این است در آن نهاد ،افراد حساب کنند هر کس با فضیلت تر ،با
 | 5صفحه تقوا تر،پاکتر ،دلسوزتر ،کارآمدتر ،الیق تر است،او جلوتر است .من نمیدانم در ژاندارمری تا
چه حد این اصل عمل شده؟ نمی دانم در قوه قضائیه تا چه حد این اصل عمل شده؟ نمی دانم در
ارتش تا چه حد این اصل عمل شده؟ ارزیابی ما هنوز آن طوری که میخواهیم آماری و دقیق
نیست ولی بصورت کلی ،من می بینیم که در بسیاتری از جاهها روی این خط افتاده ایم .وقتی
میخواهند مسئولی را برای یک کاری انتخاب کنند اول میپرسند انسانیت او در چه پایه ای
است؟ ایمان و عمل صالح او در چه پایه ای است؟ صداقت و راستی او در چه پایه ای است؟ اینها
را اول می پرسند ،البته اینها شرایط الزم هست ولی ظرط کافی نیست ،به دنبال این باید بپرسند
آیا لیاقت و کاردانی و کارائی او در چه پایه ای است؟ مسئوالن هر واحد باید مومنان با تقوای
خداترس شایسته کار و کاردان باشند و از مهارتهای الزم برخوردار باشند.
قرآن وقتی میخواهد خواسته و دعای مسلمانها را بدرگاه خدای متعال نقل کند می گوید یکی
از خواسته های این بندگان پاک خدا از خدا این است«خدایا همسران و فرزندان ما را روشنائی
چشممان قرار ده و ما را پیشتاز متقین در تاریخ ساز» .چه وقت می شود یک جامعه پیشگام و
پیشتاز متقین بشود؟ وقنی در خود آن جامعه هرکس جلوتر است معلوم باشد ،با فضیلت تر و با
تقوا تر و باتقوا کسی است که وقتی او را در یک سمت و مسئولیت قرار می دهند اگر دید فردی
از او شایسته تر و متناسب تر و با فضیات تر ،کاردان تر آمده و میخواهد این سمت را به او
و اگذار کنند فوراً بگوید ،البته آقا تا امروز نوبت من بود و از امروز به بعد نوبت این برادر
نوبت این خواهر است .در یک جامعه باتقوا سر مسئولیت ها نمی جنگنند با یکدیگر ،بر سر سمت
ها و منسب ها افراد با هم دعوا نمی کنند ،دعوا از آن طرفیه ،تعارف می کنند به هم اما نه تعارف
دروغی! واقعاً تعارف می کنند به این معنی فردی که فرمانده یک واحد است اگر خبر بشود یک
افسر دیگری ولو از نظر درجه یک درجه پایین تر ،الیقتر و با فضیات تر و کاردان تر است،
برای قبول این فرماندهی خودش میرود خواهش می کند میگوید آقا تا امروز این مسئولیت
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وظ یفه من بود ،از امروز به بعد بر دوش توست ،به ما فوقش هم میرود پیشنهاد می کند ،میگوید
من فکر میکنم از فردا اگر این برادر فرمانده این واحد باشد بهتر جلو می رود .اگر محیط
جامعه ما روی این خط افتاد فکر کنم ،دلپذیر است ،فکر میکنم نورانی است ،فکر میکنم جادبه
پیدا می کند ،فکر میکنم یک عینیتی است از این که یک وقت میرسد که دنیا می تواند به ما  | 6صفحه
نگاه کند بگوید به راستی اینها پیشتازان راه حقند.
من آنچه می توانم خدمت شما برادرها خواهرها عرض کنم این است که ،صادقانه جامعه دارد به
این سمت میرود ولی خیلی کار داریم ،خیلی باید زحمت بکشیم تا این خط را نگه داریم و متوقف
و متحجر هم نشویم دچار رکود هم نشویم ،عاشورا برای ملت و امت ما ،یاد آور یک چنین
روحیه ای است ،روحیه ای که انسان در راه خدا چگونه از همه چیز خود میگذرد و همه چیز را
فدا میکند و مسابقه در راه خیر است نه مسابقات در راه شوهوات و تمنیات پست و متعارف و
عادی بشر .این صحنه هائی که امروز در میدان نبرد غرب از شمال غرب تا جنوب می بینید
براستی تکرار عاشورا است .یک برادری از برادرهائی که حدود  41سال است که با او آشنائی
دارم و حاال در یکی از کشورهای خارج سفیر ایران است چند روز قبل آمده بود چیزی گفت،
جمله ای گفت،جمله ای بود برای من ماندنی ،در خاطرم ماند ،گفت من میخواهم به شما این را
بگویم که در این انقالب همه سواالت قبلی من درباره تاریخ اسالم و گذشته اسالم حل شد ،چون
همه آن چیزهایی را که می شنیدم و نمی فهمیدم حاال دیدم و فهمیدم .برای ما واقعا خیلی از
افراد ،من می دانم که گاهی عاشورا قابل فهم نبود .یعنی چه؟ واقعاً امام حسین با چه حسابی با
 26 ،06نفر آمد آنجا در برابر دهها هزار نیروی مسلح ایستاد گفت می ایستم ،می ایستم تن به
کفر و مذلت نمیدهم ،خواری را بر خود و بر یاران و خاندانم نمی خرم و همچنان مقاومت میکنم
تا کشته شوم ،این یعنی چه؟ ولی شما در طول این سالیان انقالب از قبل از پیروزی و بعد از
پیروزی می یابید که اصالً تا چنین روحیه ای نداشته باشد اصالً انسان نیست .شرف و کرامت
انسان در این است که از مرگ آن هم مرگ با شرف و عزب و افتخار نه تنها نترسد بلکه
خوشحال باشد و استقبال کند .حتماً بروید به این بیمارستان ها و عیادت کنید از این مجروحین
جنگ .در طول این چند روزی که در مسافرت توفیق بود این مجروحین را در نقاط مختلف
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عیادت بکنم علی التحقیق فقط به  7نفر برخورد کردم که روحیه شان چندان قوی نبود ،بقیه همه
روحیه قوی داشتند ،انگار نه انگار که پایش را قطع کرده اند ،انکار نه انگار که همه جای بدنش
مصدوم شده ،مجروح شده و عمل جراحی انجام گرفته .چنان قوی ،چنان با ورحیه و عده ای از
 | 7صفحه آنها صادقانه می گفتند که از خدا میخواهیم هر چه زودتر حالمان خوب بشود وباز هم برویم
توی سنگر ،بازهم برویم توی جبهه و دریغا که ما شهید نشدیم .این حماسه را عاشورا در امت ما
آفریده است .یکی از عوامل این که در ملت ما زمینه مساعد برای رشد فرهنگ شهادت وجود
داشته تکرار داستان پرافتخار عاشورا ،ساالنه و ماهانه و گاهی هفتگی و روزانه در زندگی این
مردم است .منتها این ذخیره  ،این پتانسیل ،این وجود داشت ،این نیروئی که هنوز به کار نیفتاده
بود وجود داشت ،یک عامل می خواست که این نیروی ذخیره را به حرکت در بیاورد و آثار
غعین به آن بدهد و امام آن عاملی بود که توانست این نیروی ذخیره را تبدیل به یک نیروی
فعال بکند .این انرژی در حال ذخیره را تبدیل به یک نیروی کارای فعال بکند و آثار آن
مشهود است .این شوخی نیست که در حالی که ما از هیچ جایی کمک قابل مالحظه ای نمیگیریم،
البته بعضی از کشورهای برادر ،برخی از نیازهای فوری ما را که خبر شده اند ،برادرانه به ما اهدا
کرده اند اما آنچیزی نیست در کنار این همه نیازی که ما در کنار نبرد با حق و باطل داریم.
شوخی نیست که یک جامعه ای به او حمله می شود به او تجاوز می شود ،قشون مجهز آماده
دشمن که نزدیک به 8ماه در کنار مرزهای ما آرایش داده شد ،شب دوم جنگ در اتاق ستاد
مرکزی رفته بودیم ،ترسیم کرده بودند پایگاه های دشمن را در آن سوی مرز ،نگاه که
میکردم برای من سوال بود که چه خبره؟ اینها به جنگ کی آمده اند و درست از باالی
خانقین ،خیلی باالتر تا بصره روی نقشه جای پایگاه دشمن مشخص بود .با یک چنین آمادگی
قبلی دشمن حمله کرده است در حالی که آمادگی ما نسبت به آمادگی آنها بسیار ناچیز بود و
حتی در برخی مناطق مقداری هم پراکندگی وجود داشت.
یکی از فرمانده هان می گفت با کمال تاسف فالن لشگر ما را بدون توجه به خطراتی که ممکن
است در پیش داشته باشیم تکه تکه کرده اند و هر چند نفری را با یک تانک گذاشته اند سر یک
گردنه ،بدون توجه به اینکه اگر دشمن از بیرون حمله کند ،این نیروی پراکنده کارایی الزم
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را ندارد و این نیرو باید حداکثر در دو یا سه نقطه با تمرکز کافی با دشمن روبه رو بشود و
قدرت حرکت داشته باشد و گاهی اوقات هم اینها را طوری از هم جدا کرده اند که از یک یگان
یک گردان از این لشگر آمدند یک گروهان را فرستادند  466کیلومتری و یک گروهان راهم
فرستادند اینطرف  466کیلومتری که بعد جمع و جور کردن اینها و فرماندهی برای اینها  | 8صفحه
دشوار است واین را با کمال تاسف می گفت ولی با تمام این نقصها که وجود داشته که بیجا
وجود د اشته ،با تمام این نقصها ،این شوخی نیست امروز که حدود دو ماه از این جنگ تحمیلی
میگذرد شما قهرمانان این ملت در موضع قدرت قرار دارید و میجنگید و دشمن در موضع
ضعف.
اخبار این  46روز اخیر به خوبی نشان می دهد که امیدهایی که ما در طول آن  46روز بازدید
داشتیم از سر اسر منطقه ،امیدهای به جایی بوده است .ما در هر گوشه ای برخورد میکردیم با
دوستانی که انتقاد می کردند ،میگفتند این نقض آن نقض وجود دارد خیلی از آنها همه راست
بود و با دوستانی که خوشحالی و انید می دادند و میگفتند در اینجا قهرمانی ،حماسه آفرینی
وجود دارد و اینه ا دغالباً بدون مبالغه بود و دقیق و صحیح بود و جمع بندی ما در پایان این
دیدار این بود که بیاری خداوند ،رزمندگان ما به زودی بر دشمن پیروز خواهند شد و اخبار
این چند روزه نشان دهنده این است که بله وضع همین طور است.
ما در این ایام خبرهایی داریم که از رادیو هم میشنویم عموماً چیزهایی که داریم خبرهایی است
که میگوید گروهای کوچک و بزرگ ما در حال پیشروی هستند و دشمن در حال عقب نشینی
و سرکوبی.
چرا یک جامعه ای یک چنین زمینه ای دارد که بتواند در برابر هجوم تقریباً غافلگیرانه دشمن،
اینکه میگویم تقریباً غافلگیرانه برای اینکه نمی پذیرم از مسئوالن که بگوئیم غافلگیر شدیم .این
گزارش ها قبالً داده می شده است ولی کل ملت ما و کل ارتش ما و کل سپاه ما و کل
ژاندارمری ما و کل عشایر سلحشور ما و کل نیروی رزمنده ما میتواندبگویند ما غافلگیر شدیم.
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چطور می شود که یک ملتی در برابر این هجوم غافل گیرانه روز به روز وضع بهتر پیدا کند،
موقعیت ممتاز تر پیدا کند ،جلو بروند و دشمن روزبه روز بیشتر تحلیل پیدا کند؟ برای اینکه
اینطرف چیزی وجود دارد که در آنطرف وجود ندارد و آن روحیه نیرومند قویست و این
 | 9صفحه روحیه نیرومند قوی از فرهنگ شهادت بیشتر از هر عامل دیگر مایع گرفته است .در پادگان
اباذر ،سرپل ذهاب  7روز قبل از آنکه ما به آنجا برسیم ،یک گروه از پاسداران عزیز ما یک
حماسه آفریده بودند ،شینده بودند دشمن در یک نقطه حساس استراتژیک دارد تدارکات فراوان
می بیند .فکر کرده بودند که اگر این نقطه از دست برود بازپس گرفتن آن گران تمام خواهد
شد ،تصمیم گرفته بودند همشان یک گروه حدود نزدیک به  466نفر کمی کمتر ،تصمیم گرفته
بودند بروند این تدارکات دشمن را داغان کنند به هر قیمتی که شده .این گروه باتدارکات
قبلی ،این را هم بگویم آنجا پرسیدم فرمانده این گروه کی بود؟ برادری به نام محسن فرمانده
اینها بوده ،گفتند بله فرمانده او بود و نخستین شهید هم او بود ،این خیلی مهم است که
فرماندهان نیروهای انقالبی توی خودآن نیروها حرکت می کنند .اینها حمله کرده بودند
آرایش دشمن را برهم زده بودند  ،این را هم بگویم که در کارشان نقطه ضعف های وجود داشت
که در یک جلسه مفصل دو ساعته همانجا تجزیه و تحلیل شد با حضور فرمانده باالتر ،بعد هم با
حضور فرمانده ارشدشان باز روی نقشه بیشتر تجزیه و تحلیل شد برای اینکه ما در حال شدنیم ،ما
هر روز چیز یاد می گیریم ،ما هر رزو می آموزیم ،ما می دانیم که در کار ما نقائص فراوان
است ولی میدانیم که با همت و با قدرت نفس و با اطمینان و اعتماد به خودمان و با یاری و
هدایت و حمایت خداوند انشاء اهلل بر این نقطه های ضعفمان فائق خواهیم آمد و روز به روز به
سمت کمال جلو خواهیم رفت .اینها هر دو را با هم می دانیم بنابر این هیچ رودربایستی هم نداریم،
در هر رویدادی می رویم دقیقاً ،منصفانه ،واقع بینانه دور از هر گونه خودفریبی مطالعه می
کنیم ،ببینیم کجا اشتباه کردیم .بررسی کردیم در این جریان ،در این حمله شبیخون حماسه
آفرینی که اینها با وجود آثار ارزنده ای که داشت ضعف هایی هم وجود داشت ،ضعف ها را
شناسایی کردند برای اینکه برطرف کنند ،ولی آنچه مهم بود این بود که باالخره یک گروه
کوچک از یک آماده سازی گسترده دشمن کرده بود.
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دوسه روز از آن در جبهه دزفول ،دشمن بیخیال خودش با تدارک چند روزه حمله ثوی را به
سوی نیروهای مار آغاز کرده بود .نیروها به موقع خبر شده بودند ،آتش بارهای آماده ،سالح
آماده ،هوشیار و بیدار ،در همان اولین مرحله حمله دشمن چنان به او ضربه زده بودند که اینها
امیدوار بودند ،آنها می گفتند اول یک تیپ بعد گفتند نه یک لشگر آماده حمله بوده ،امیدوار | صفحه
بودند که این لشگر به این آسانیها دیگر توانایی تجدید آرایش را ندارد.
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برادران ژاندارم و خواهرانی که اینجا کار میکنید و همکاری می کنید ،هوشیار باشید ،انسان
اگر در خط تعالی افتاد اگر از این زندگی مزبله ای یک قدری هالص شد اگر تمام همتش در
خوردن و خوابیدن و لذت بردن های مادی منحصر نشد ،اگر توانست ارزش های متعالی را
بشناسد و به او دل بدهد ،و به آنها عشق بورزد ،مطمئن باشید که فرد و گروه و ملتی که روی
به این ارزش های الهی بیاورد واقعاً شکست ناپذیر است و واقعاً می تواند امام و پیشوا و پیشگام و
الگو پیشتاز متقین باشد .باز من در شهر ایالم ،اینها را یاد میکنم برای این است که باید قدردان
این تالش ها بود .در شهر ایالم در بیمارستان معلوم شد که بیشتر پزشک ها هندی هستند ،آنجا از
پیش پزشک کم داشتیم ،پزشک هائی که آنجا بودند هندی بودند ،یک پزشک الیق دلسوز مسلمان
ایرانی هم مسئول بیمارستان بود .اوالً خود او با تمام توانش کار میکرد و بیمارستان از مهر او
سخت سپاسگزار بودند ،ثانیاً آن پزشک و مسئول ها از این چند طبیب هندی بسیار متشکر بودند،
میگفتند از موقعی که ما زخمی های جنگ را داریم این پزشک ها دیگر ساعت کار برایشان
مطرح نیست ،صمیمانه می آیند و می گویند حتی اگر ما حقوق کمتری هم به مناسبت تنگناهای
اقتصادی جنگ دریافت کنیم خودمان را متعهد می دانیم کار بیشتر و خدمت باالتر عرضه کنیم،
با این پزشک هندی گفتم از شما بعید نیست برای اینکه فرهنگ هندوستان فرهنگ مردمی است
که از نظر انتخاب آرمان و راه زندگی خودشان را به این تمنیات مادی نفروخته اند ،این را
یکبار سفیر هند میگفت من میدانم که ملت شما پیروز است برای این که من که هندی هستم می
دانم ملت ما هم در نبردهای تاریخ پیروزند ،میدانید چرا؟ برای اینکه ما ملتی هستیم که
فرهنگمان فرهنگی است که اسیر تمنیات و نیازمندی های مادی نمی شویم ،در برابر دشمنان
یک هفته می توانیم با چهار تا قرص نان زندگی کنیم ،و ملتی که با یک چنین خلقیاتی ساخته
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شده است شکست ناپذیر است ،گفتم فرهنگ شما هندی ها ایجاب می کند که چشم به مادیات
ندوزد و برای خدمت معنوی یک پزشک در این دوره تنگنا در جامعه ما آمادگی بیشتر از
خودتان اعالم کنید .باز یاد می کنم از چند خواهر دلسوز با ایمان که پوشش آنها  ،لباس آنها،
| صفحه رفتار آنها در بیمارستان پادگان ابوذر نشان دهنده عمق تقوا و ایمان در آنها بود .اینها آنقدر
 11نسبت به بیماران مصدوم مهربانی کرده بودند که یک بیماری که تازه او را عمل کرده بودند و
آورده بودند از او احوالپرسی کردم سپاسگزارانه گفت من میخواهم از مهر این خواهر های
دلسوز سپاسگزاری کنم ،نمیدانند این ها چگونه خواهرانه از ما پرستاری می کنند و نمی
گذارند ما درد و رنج این جراحات وارده را درک کنیم .آفرین ،آفرین بر این دختران زینب و
زهرا.
آفرین بر این خواهران که حماسه زینب فرهنگ آنها را دگرگون کرده است .آفرین براین
خواهران که خدمت در این سنگرهای شاق را بر هر لذت دیگری در زندگی ترجیح داده اند و
انقالب معنایش این است .انقالب باید از شما خواهران چنین انسان های ساخته باشد و بسازد و
انقالب باید از شما برادران چنین پیشتازان مجاهدی ساخته باشد و بسازد .آنها که ساخته شده اند
چه نیکو ساخته شده اند ،خوشا به حالشان و آنها که نوز ساخته نشده اند خدا یاریشان دهد تا
خود را بسازند و به صورت چنین انسان های ممتازی درآیند .برادران عزیز من ،انتظار ما اینست
که واحد شما از نظر عرضه صحیح و روشن گرانه و دلپذیر و هیجان آفرین اسالم عزیز و از
نظر روشن کردن مسائل جاری در کشور ،مسائل سیاسی ،مسائل اجتماعی در رابطه با خارج ،در
رابطه با داخل ،چنان توانا و موثر باشد که این برادران و خواهران حس کنند شما فرشتگانی
هستید که به کمک آنها آمده اید تا آنها در پیمودن این راه تکامل انقالبی تیز پاتر حرکت
کنند .این انتظار ما است و امیداواریم هم شما در خدمت موفق باشید و مشمول هدایت و عنایت
خداوند و هم برادرها و خواهر در این خودسازی موفق باشید ومشمول هدایت و عنایت خداوند
متعال.
برادرها و خواهر ها میدانید که ماها از نخستین روزهخای انقالب گفتیم ملت انقالبی ما با هیچ
همسایه ای سرجنگ ندارد .مکرر اعالم کردیم وقتی مگوئیم انقالبمان را صادر می کنیم چون ما
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اصال به انقالبی که با سرنیزه صادر شود اعتقادی نداریم .ما مکرر به گروهای انقالبی خارج از
سرزمین جمهوری اسالمی ایران که اینجا آمده اند گفته ایم این مسئله را که ،برادرهای عزیز،
خواهرهای عزیز شما بدانید تا وقتی که در درون جامعه شما ،با فداکاری شما ،انقالب به آن حد
از رشد نرسد که توانایی تصمیم و گسترش مطلوب آرمانی تان را در جامعه به وجود آورد | ،صفحه
امکان این که در جامعه شما یک دگرگونی اصیل واقعی روی دهد وجود ندارد .این را به آنها 12
گفته ایم که ما خود وارث این تجربه ایم.
برادرها! در سالهائی که گروه های مومن مجاهد مسلح دنیا می آمدند با ماها صحبت می کردند
به آنها میگفتیم که گروه های مسلح بردش بسیار محدود است و برای آن کارهائی با برد
محدود خوب است اما اگر گروه ها خیال کنند یک یک گروه کوچک مسلح می تواند یک
انقالب عمومی را در ایران به وجو بیاورد ما این تز و این نظریه را تایید نمی کنیم .اینها از خود
امام هم در نجف سوال کرده بودند وامام در یکی از سخنرانی هایشان چندی قبل این سوال و
پاسخ را مطرح کردند ،قبالً هم من شنیده بودم ،برای چی؟ برای اینکه انقالب وقتی انقالب است
که مردم یک جامعه الاقل اکثریت یک جامعه احساس کنند خطی به سوی بهتر زیستن و متعالی
تر شدن پیدا کرده است .و از روزی که جامعه به چنین وجدان بیدار سازنده ارزنده رسید آن
وق ت نیروهای مقاوم در برابرش قدرت مقاومتشان را از دست خواهند داد .آنچه در ایران روی
داد از نظر روی دادن یک انقالب به تمام معنی بود.
بنابراین ما به این گروه هائی که اینجا آمدند همیشه گفتیم ما باید به شما کمک کنیم صحیح
است وظیفه داریم کمک میکنیم ،هر نوع کمکی که باید در اختیار شما بگذاریم تا بتوانید آرمان
اسالمیتان را در جامعه تان و سرزمین تان بهتر عرضه کنید وانسان ها را سریعتر بسازید.این
وظیفه ماست و کمک به ساختن انسانها به آرمان انقالبی اسالم که جرم نیست .اما اگر فکر می
کنید که باید انقالبیون مسلح ما باید بیایند در این سرزمین یا آن سرزمین حکومتی را واژگون
کنند و بعد حکومت را توسینی بگذارند یک حمله هم رویش پهن کنند یک دشته گل هم
پهلویش ،بگویند بفرمایید شما حکومت کنید به این نمیگویند انقالب .این منطق ماست ،این ایده
ماست ،هیچ همسایه ای از همسایه های جمهوری اسالمی ایران نمی تواند ادعا کند که حکومت،
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ارتش ،سپاه پاسداران و پاسدارانی که خارج از این نهادها هستند میخواهند بما حمله مسلحانه
کنند .بنابراین شایعه اینکه ما به آنها حمله ور شدیمخ دروغ است .بنابراین ماها که در جریان
مسئولیت این جامعه در این  74ماه بوده ایم صراحتا اعالم می کنیم که ما همواره معتقد بوده ایم
| صفحه آغازکننده هیچ حمله وجنگ و تعرضی به هیچ سرزمینی از سرزمین های همسایه نخواهیم بود اما
 13دشمن ،رژیم صدام در عراق و رژیم حسین در اردن و رژیم های مشابهه در سرزمین های دیگر
یک حقیقتی را فهمیدند؛ خب این حقیقت است دیگر ،آنها هم فهمیدند ،چون حقیقت هم هست باید
بفهمند .وآن هم این است که اگر این نظام جمهوری اسالمی به حال خودش گذاشته شود و پس
از چند سال تالش و کوشش و مدیریت و برنامه ریزی و اجرایی صحیح بتواند برای مردم
سرزمین ایران سعادت دنیا و آخرت را بیافریند و به وجود بیاورد ،دیگر مردم سرزمین ما،
حکومت های تحمیلی فاسد ما را تحمل نخواهند کرد فقط گناه ما این بوده ،گناه شما مردم این
بوده و به همین جرم به شما حمله ور شده اند.
قرآن داستانی را از اصحباب الخدود نقل می کند ،می فرماید :کسانی خندق های آتش را برای
نابود کردن مومنان به خدا فراهم کرده بودند و اینها را میگرفتند ،پرتاپ می کردند توی
خندق آتش تا بسوزند و انیها از شرآنها راحت شوند ،از این مومنان به یک جرم انتقام گرفتند،
جرم این مومنان این بود که به خدای توانای ستوده واال ایمان آورده بودند ،جرمشان ایمانشان
بود ،جرم شما ملت انز نظر رژیم صدام مزدور آمریکا و آمریکای جهانخوار حامی این مزدوران
یک چیز بیشتر نبوده ،شما چرا می خواهی بگویئد ما با اسالم خودمان نظام نوئی را به وجود
میاوریم که نه شرق است ونه غرب است و نه نوکر غربی و نه نوکر امریکاست و نه دنباله رو
روسیه .این جرم است! در دنیایی که ما ابرقدرت هابا هم تفاهم میکنیم که باید دنیا را میان
خودمان به بلوک های قدرت تقسیم کنیم اگر کاهی هم باهم دعوامان بشود یادگرفتیم که دیگر
به این آسانی ها با هم نجنگیم .جنگ هم اگر خواستیم بکنیم داخل سرزمین مستضعفان بکنیم،
امریکا و شوروی در زمین ویتنام با هم می جنگند در سرزمین اتیوپی می جنگند.
امریکا و شوروی در هعمه کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقا با هم میجنگند .میگویند شماها،
شما ملت ایران چه غلط ها میکنید؟ فکر کردید که بدون موافقت ارباب می توانید روی پای
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خودتان زندگی کنید؟ ما نمیگذاریم یک چنین تجربه موفقی در عصر ما به وقوع بپیوندد اینها را
نمی گذاریم بشود ،چرا؟ برای اینکه اگر تجربه اسالمی نه شرقی ونه غربی اسالم در ایران موفق
شد دنیا زیرپای این ابرقدرت ها خواهد لرزید.
ملت قهرمان ایران ،همین حاال ،همین حاالدر بسیاری از مناطق این زمین لرزه شروع شده،
بدانیدشما ،ش ما ها شاید خبر ندارید ،از این خبرها! بد است که خبر ندارید ،این خبرها را باید به
گوش ملت برسانیم ،همه برسانند ،بد نیست بدانید که در همین هفته گذشته اطالعات مستند
همراه با مشاهدات عینی از سرزمین های نفت خیر عربستان سعودی داشتیم که در این سرزمین
های نفت خیر فریاد الشرقیه ،الغربیه ،والجمهوریه االسالمیه  ،شعار نه شرقی ،نه غربی،
جمهوری اسالمی سرداده می شود و حکومت عربستان سعودی را و امریکا را در این گلوگاه
نفت غرب تحت فشار قرار داده است و در همین هفته گزارشاتی بود ،این گزارشات دیگر با سند
عینی نبود ،آمده بودند سند عینی از این طرف ببرند برای آنجا که در بسیاری از کشورهای
آمریکای جنوبی گروه های مسلمان با شعارهای انقالبی شما مردم ،توی خیابان هایشان
تظاهرات می کنند.
این برادران که ،برادران و خواهی که مروبط به این منطقه عربستان بودند عده ایشان را در
اینجا دیدم ،دیدم بعد از صحبتی که با آنها داشتیم عین جوان های ما در پنج شش سال قبل راه
افتاده اند و حرکت دارند می کنند و شعار می دهند که اهلل واحد ،خمینی قاعد .همان شعار ،همان
آرمان ،همان ایده ،امروز دارد سرزمین های مستضعفان را زیر پای این مستکبران میلرزاند ،این
فلسفه و رمز و راز حمله ارتش مزدور صدام به شما و سرزمین شما .هر کس هر تنفسیر دیگری
برای این حمله و تجاوز بگوید سطحی اندیشیده است ،عمق مسئله این است .وقتی یک ملتی مورد
تجاوز دشمنان آرمانش ،ایمانش ،خاکش ،سرزمین میهن اسالمیش قرار گرفت چه وظیفه ای
دارد؟ یک وظیفه بیشتر ندارد ،می ایستم ،می کشم و کشته می شوم و از برابر دشمن فرار نمی
کنم ،این شعار مردهاست .وقتی می گوییم مردها به خواهرها برنخورد ،این یک اصطالح است
در زمان ما و اال خواهران ما چنان مردانه در میدان ها می ایستند که پی اصطالح جدید باید
بگردی.
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دیگر نمیتوانیم بگوییم این شعار مردهاست بگوئیم شعار مردها و زنها ،آقاها وخانم ها ،برادرها و
خواهر هاست ،نه باید یک شعار جدید درست کنیم ،من میگویم این شعار ،انسان های باشرف و
با ایمان است.

بنابراین هرکس امروز در رویارویی با این تجاوزگران دژخیم و ضد انسان و ضد اسالم و ضد
15
خدا و ضد شرف و ضد کرامت انسانی بایستد و کشته بشود به راستی شهادتی پر افتخار را بدست
آورده است و این در این ایام حماسه آفرین عاشورا که عاشورای  4416سال قمری را به
عاشورای کنونی ما در کل جبهه غرب و جنوب پیوند داده است .این فلسفه ،این تعلیم ،این
آموزش ،این خودسازی بر شما ملت قهرمان ایران مبارک باد.
شهادت ها بر شهیدان ،شهادتها بر بازماندگان شهیدان ،شهادتها بر امت اسالمی ما و بر امام ما،
آسیب دیدنها،مصدوم شدن ها ،دست و پا از دست دادن ها بر این نمونه های افتخار و سربلندی و
شرف در بیمارستان ها و هانه های ما فرخنده و مبارک باد.
تعجب نکنید! اگر من در ماه محرم در این دهه اول عاشورا مبارک باد می گویم ،برای اینکه
عاشورا و عاشوراها امروز در فرهنگ نو انقالبی ما براستی عید خون شده است و عید خون بر
کسانی که خون نثار میکنند باید مبارک باد گفته شود
از خدای متعال مسئلت دارم ما را ،ملت ما را ازاین زندگی که تازه به دست آورده ،داریم زنده
می شویم ،از این زندگی که تازه به دست آورده ،از این نعمت بزرگی که بنازگی بر او ارزانی
داشته محروم نسازد.
امیدوارم ما در این مسیر زندگی نوین مان آنقدر شور و شادابی و نشاط و سرافرازی و سربلندی
حس کنیم که هیچگاه سختی ها و تنگناها و مشقت هائی که این نوع زندگی نوین خود بهخود
برای انسان فراهم می سازد و به وجود می آورد خسته و دل آزرده نشویم.من اینجا می خواهم با
صراحت و صداقت به همه برادرانمان به همه مردم عزیزمان عرض کنم اگر می بینید جیره بندی
هاست ،اگر می بینید محدودیت هایی در مصرف هست ،اگر می بینید دیگر نمی شود همه با
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ماشین های خودشان اینور و آنور بروند ،بنزین کمتر مصرف کنیم ،گازوئیل کمتر باید مصرف
کنیم ،قند و شکر و برنج کمتر باید مصرف کنیم ،روغن نباتی باید کمتر مصرف کنیم و انثال
اینها ،باید آگاه باشید که شما بر سر یک دو راهی قرارگرفته اید ،یا زندگی همراه با فراوانی
که ارباب به شما عرضه می کند ،یا زندگی به مدتی تنگنا و سختی که به شما عزت و استقالل و | صفحه
کرامت میدهد و به شما این توانایی را میدهد که از امروز و از دیروز و از فردا ،روز به روز 16
بیشتر مستقل باشید و برای خودتان باشید و با این همه گنج های ثروتی که خداوند به شما داده
یک آینده پر رفاه تر ،بهتر ،فراوان تر ،اما مستقل ،مستقل برای خودتان بسازید.
این شما ملت هستید که باید در سر این دو راهی انتخاب کنید ،فراوانی زودرس اما همراه با
وابستگی و گدائی و دریوزگی پیش اربابان دنیا ،یا تنگناهای موقت اما همراه با سر افرازی،
سربلندی ،شرف و استقالل و عزت جاودانه برای ملت دست پرورده فرهنگ شهادت.
خدایا شاهد باش ،شاهد باش عده بیشماری از این ملت راه دوم را انتخاب کرده است.خدا یار و
نگهدار و پشتیبان شما و همه رزمندگان افتخار آفرین جبهه های نبرد باشد.
والسالم علیکم و الرحمه اهلل
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جهان بینی اسالم ،انسان را به صورت یک واقعیت متحجر نمی
نگرد .تعالیم اسالم با قاطعیت می گوید انسان یک شدن مستمر
است ،شدنی که این لحظه اش با لحظه پیشش یکسان نیست .انسان
یک بودن نیست یک شدن است .اگر االن آدم خوبی است ممکن
است فردا یک آدم بدی بشود چون شدن است .اگر االن آدم
ناجوری است ،این ممکن است فردا آدم خوبی بشود چون شدن
است .ببینید آیات و روایات به انسان خطاب می کند ،می گوید
ای انسان با فضیلت عابد ،زاهد ،پارسا ،به ایمان و زهد و پارسائی
عبادت امروزت مغرور مشو ،شیطان در کمین توست ،هر آن
ممکن است درچار لغزش بشوی ،یعنی چه؟ یعنی تو یک شدنی ،تو
ممکن است یک ساعت دیگر ببینی سقوط کرده ای با یک پوست
خربزه ای که خود پرستی ها و هوا پرستی ها زیرپایت گذاشته،
لغزیدی و رفتی و در مقابل به انسانهای به تباهی کشیده شده
برخود ستم کرده میگوید «:ای انسانی که االن خود را در حال
تباهی و فساد می بینی ،آگاه باش ،تو می توانی یک نهیب بزنی،
خودت را براه بیاوری ،بیفتی در خط صالح و تقوا .بیفتی در آن
خطی که خدا را خوش آید .ای انسانهائی که بر خویشتن نسبت به
خویشتن تند رفته اید ،نتوانسته اید ارج واالی انسانی تان را حفظ
کنید ،شما ناامید نشوید از رحمت الهی ،بازگردید براه خدا ،خدا
همه گناهنتان را چشم پوشی می کند».
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