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| شلمچه |
شلمچه  منطقه ای در حد فاصل شهرهای خرمشهر و بصره است که بخشى از آن در 
خاک ایران و بخشى دیگر در خاک عراق قرار دارد. مرزهای سرزمینى شلمچه از شمال 
به کانال ادب و پاسگاه بوبیان، از جنوب به اروند رود، از شرق به نهر عرایض و از غرب 

به کانال زوجى محدود مى شود.
پس از پیروزی انقالب اسالمى، رژیم بعثى عراق با توجه به نزدیکى بندر خرمشهربه مرز 
و وجود کنسولگری عراق در این شهر، به حمایت از گروه های ضد انقالب از جمله 
گروه موسوم به خلق عرب پرداخت. پشتیبانى تجهیزاتى رژیم بعث عراق از این گروه- 
که در راستای زمینه سازی تهاجم گسترده به ایران بود- اقدامات مختلف تروریستى 
را در پى داشت که مواردی مانند ترور اشخاص، ارسال مهمات، بمب گذاری، حمله 
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مسلحانه به مراکز نظامى و اقتصادی و گلوله باران پاسگاه ها را شامل مى شد. این وضعیت 
از اوایل سال1358 آغاز و در مرداد و شهریور 1358 به اوج خود رسید. در این ماه ها، 
اقدامات مهندسى عراق در ایجاد مواضع، سنگرها و گسترش نیروهای نظامى در منطقه، 
نمودی آشکار از زمینه سازی تجاوز و انتخاب شلمچه به عنوان محور اصلى تهاجم به 

خوزستان بود.
با هجوم سراسری ارتش عراق در 1359/6/31 پاسگاه شلمچه به اشغال دشمن درآمد؛ اما 
اندک نیروهای خودی، پاسگاه را بازپس گرفته و بیست تن از نیروهای دشمن را اسیر 
کردند. از بامداد 1359/7/1 ارتش عراق تالش نمود با شکستن خط تأمین دژ و عبور 
از شلمچه به سمت خرمشهر پیش روی نماید اما با مقاومت سرسختانه مدافعان، فاصله 
پاسگاه شلمچه تا پل نو را در مدت چهار روز طى کرد. با دستیابى دشمن به حاشیه 
خرمشهر، منطقه شلمچه به اشغال کامل عراق درآمد. اگر چه خرمشهر در 1361/3/3 
در مرحله سوم عملیات بیت المقدس آزاد شد، اما حاشیه مرزی شلمچه تا آغاز عملیات 

کربالی5 در 1365/10/19 در اشغال نیروهای عراقى باقى ماند.
دشمن به دنبال مشاهده پیش روی های رزمندگان، به فکر ایجاد مانعى غیرقابل عبور برای 
نیروهای اسالم افتاد؛ بنابراین پیرو تدابیر پدافندی خود، در شمال جزایر بوارین توسط 
کانال پرورش ماهى آب زیادی را در زمینى به وسعت 75 کیلومتر مربع رها ساخت. عمق 
آب گرفتگى بوبیان در زمان جنگ با توجه به کنترل آن توسط دشمن، حداکثر به هفتاد 
سانتى متر مى رسید. عراق با این کار دریاچه ی مصنوعى کم عمقى را ایجاد کرده بود که 

پیش روی قایق و غواص را با مشکالت فراوان مواجه مى نمود.
از دیگر مواضع پدافندی دشمن در این منطقه، کانال زوجى بود؛ کانال دو ردیفه ای به 
طول تقریبى هشت کیلومتر و عرض چهل متر و شامل دو شاخه ی بیست متری که به 
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فاصله چهار متر از یکدیگر قرار مى گرفتند. کانال شمالى-جنوبى زوجى از یک طرف 
به کانال پرورش ماهى و از سمت دیگر به اروند رود صغیر متصل بود. دو ردیف دژ با 
مواضع نونى شکل در غرب نهر دوعیجى نیز از پیشرفته ترین طرح های پدافندی بود که 
توسط کارشناسان غربى، طرح ریزی و در اختیار صدام قرار داده شده بود. ایجاد مواضع 
نونى در این نقطه باعث شد قوت خطوط پدافندی در این منطقه استحکام بیشتری نسبت 

به تمام خطوط پدافندی عراق داشته باشد.
المقدس، رمضان، پشتیبانى  در طول جنگ، منطقه شلمچه صحنه عملیات های بیت 
نبرد  والفجر8، کربالی4، کربالی5، کربالی8 و بیت المقدس بود که در این میان، 

کربالی5 از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
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| یادمان شهدای شلمچه |
 این یادمان دریک کیلومتری شمال گمرک خرمشهر و پاسگاه شلمچه و در نزدیکى 
محل تالقى  جاده امام رضا)ع( و جاده شهید کاظمى قرار دارد. پس از عملیات کربالی 
5 آثار باقى مانده از شهدا در محل یادمان شهدای شلمچه جمع آوری شد که زیارتگاه 

میلیون ها نفر در سال های اخیر شده است.
با حضور رهبر معظم انقالب در 8 مهرماه 1378 در مشهد شهیدان شلمچه، به دستور 
معظم له مقرر شد یادمان شهدای شلمچه  و فضاهای مورد نیاز و جاده های ضروری، 
طراحى و اجرا شود. در یادمان شهدای شلمچه مه به همت آستان قدس رضوی ساخته 
شده است، پیکر هشت شهید گمنام در بخش مرکزی یادمان به خاک سپرده شده است.
جاده شهید کاظمى که در ضلع شرقى دژ جمهوری قرار دارد به عنوان یکى از مسیرهای 
مواصالتى در دوران دفاع مقدس از غرب حسینیه تا یادمان شلمچه به همت شهید احمد 
کاظمى برای زائران راهیان نور احیا شد. پاسگاه مرزی شلمچه که در روز اول جنگ 
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به دست دشمن افتاد در جنوب این یادمان و در کنار گمرک مرزی واقع شده است و 
روبه روی آن پاسگاه شلمچه قرار دارد.

| سرزمین مقدس |
بسم اللَّ الّرحمن الّرحیم

 الحمدلَلّ رّب العالمین. والّصالة والّسالم على سیّدنا و نبیّنا ابى القاسم المصطفى محّمد و 
على آله األطیبین األطهرین المنتجبین. الهداة المهدییّن.

 امروز شرکت من در مجموعه ی زائران خاک خونین شلمچه، برای بزرگداشت یاد و 
نام شهیدان عزیز و مردان بزرگى است که با خون خود، با جهاد و هّمت خود، با عزم و 

اراده ی خود، نام شلمچه و خرمشهر و خوزستان و ایران را در تاریخ، بلند کردند.
 ملت ایران در دوره ی معاصر، هر چه عظمت و عّزت در دنیا دارد، به برکت خون 
رزمندگانى است که در این سرزمین های خونین حضور یافتند و جان و سالمت و جوانى 
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خود را برای اسالم، برای ملت و برای میهن شان در طبق اخالص گذاشتند و تقدیم 
کردند. ایران، امروز هرچه دارد و در آینده هرچه به دست آورد، به برکت خون این 
شهیدان است. اگر این شهدایى که شلمچه، یادگار آن ها و این بیابان های خونین، حامل 
نشانه های آن هاست، نبودند، امروز در این کشور، از استقالل ملى، از شرف ملت، از 
اسالم و از هیچ چیز ایرانى، نشان برجسته ای نبود. این ها در مقابل دشمِن مهاجمى که 
بدون کمترین مالحظه ای به مرزهای جغرافیایى و مرزهای ملى و مرزهای اعتقادی حمله 

کرده بود، ایستادند.
 جوانان عزیز! مردان و زنان! در هر کجا که هستید و این سخن را مى شنوید، یا بعداً 
خواهید شنید، بدانید یک کشور و یک ملت، باالترین سرمایه اش هّمت و عزم و ایمان 
جوانان آن کشور و ملت است. ایماِن همراه با اراده ی قوی، ایماِن همراه با تصمیم، ایماِن 
همراه با روشن بینى، همان چیزی است که این کشور را یک روز نجات داد. امروز 
هم مهمترین عاملى که این کشور و این ملت را حفظ کرده است، همین ایمان است. 
روحیه ی سلحشوری، روحیه ی مقاومت و ایستادگى در مقابل دشمن، روحیه ی نفرت از 
دشمنى که نه فقط با جان و مال این ملت، بلکه با فرهنگ، ایمان و اسالم این ملت دشمن 
است، روحیه ی بى اعتمادی به دشمن و آمادگى برای دفاع، روحیات عالى ای است که 
یک کشور را عزیز و استقالل آن را حفظ مى کند و استعدادهای یک کشور را به بروز 

و ظهور مى رساند و به آقایى و عّزت، نایل مى نماید.
 ای جوانان عزیز! این روحیات را در خودتان حفظ کنید؛ اسالمتان را قدر بدانید، یاد 
شهیدان را قدر بدانید، ایمان عمیقتان به قرآن و اسالم و پیوندتان با روحانیت را قدر 
بدانید، مسؤوالن را که از خود شما هستند، دولت، مجلس و قّوه ی قضاییّه را قدر بدانید، 
روحیه ی پیوند میان آحاد ملت را قدر بدانید، خصوصیّات اسالمى و ایمانى؛ یعنى پایبندی 
و تعبّد را که بحمدالَلّ در ملت ایران هست، قدر بدانید و به حزب الّلهى بودن، افتخار کنید.
 آن ملتى که در راه خدا قدم بردارد، سرافراز و پیروز است. همه ی دنیا هم اگر در مقابل 
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آن ملت قرار گیرند، نمى توانند او را به زانو درآورند. این چیزها در ملت ما هست؛ این ها 
را قدر بدانید. البته دشمنان فکری، سیاسى و ایمانى- که همان سردمداران استکبار جهانى 
هستند- با این چیزها دشمن اند. آن ها از روحیه ی ایمان این مردم و عزم و اراده ی این 
جوانان ضربه خوردند؛ باید هم دشمن باشند. اما شما ملت بزرگ ایران، شما جوانان 
مؤمن، آنچه دارید، از این روحیات اسالمى دارید. در آینده هم آن چیزی که این کشور 
را به اوج آبادی و توانایى و اقتدار مى رساند، همین خصوصیّات اسالمى است. باید این ها 

را قدر بدانید و از همه بیشتر یاد شهیدان عزیزتان را زنده بدارید.
 من این سرزمین را یک سرزمین مقّدس مى دانم. این جا نقطه ای است که مالئکه ی 
الهى که شاهد فداکاری مخلصانه ی این شهدای عزیز بودند، به آن تبّرک مى جویند. 
این جا متعلّق به هرکسى است که دلش برای اسالم و برای قرآن مى تپد. این جا متعلّق 
بیابان و  به همه ی ملت ایران است. دل های همه ی ملت ایران، متوّجه این نقطه، این 
همه ی این مناطقى است که شاهد فداکاري های جوانان بوده است. شما که این جا را 
گرامى مى دارید، خوب مى کنید. آمدن شما و احترام به این نقطه، بسیار بجا و بسیار کار 
صحیحى است. بنده هم خواستم به ارواح طیّبه ی شهیدان و به نََفس های معّطر جوانان 
مؤمن، تبّرک بجویم و به این عزیزان احترام کنم؛ لذا آمدم در جمع شما شرکت کردم.

 امیدوارم روز عید قربان بر همه ی شما و بر همه ی ملت ایران، مبارک باشد و همه 
بتوانیم از یاد این شهیدان، بهره ی معنوی و فیض حقیقى ببریم و ان شاءالَلّ خانواده های 
مکّرم شهدا، اجر خودشان را از خدای متعال در دنیا و آخرت بگیرند و چشمشان به علّو 
درجات شهیدانشان روشن شود. من بیش از این مزاحم شما عزیزان، برادران و خواهران 

نمى شوم.
 والّسالم علیکم و رحمةالل

.  بیانات در دیدار راهیان نور در شلمچه- 1378/01/08
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| دوکوهه |      
دوکوهه نام منطقه و پادگانى است در 4 کیلومتری شمال غربى شهر اندیمشک، در 
مجاورت جاده اندیمشک- خرم آباد که دهستان دوکوهه در شرق جاده و پادگان 
دوکوهه در غرب جاده واقع شده است. این پادگان از شمال و غرب به رودخانه فصلى 
باال رود منتهى مى شود و بخش جنوبى آن نیز با عوارض مصنوعى محدود شده است. 
این منطقه به علت وجود دو ارتفاع 316 و 288متری در کنار هم که مانند دو کوه دوقلو 
در این منطقه مسطح خودنمایى مى کنند، دوکوهه نام گرفته است. مساحت این پادگان با 
حواشى آن پانزده کیلومتر مربع مى باشد که وسعت بخش اصلى آن کمتر از پنج کیلومتر 
مربع است. بخش اصلى پادگان که شامل ساختمان های گردان ها، ساختمان های اداری، 
دژبانى و انبار و ادوات و همچنین زمین صبحگاه است، در کنار جاده و ایستگاه راه آهن 

موقت دوکوهه قرار دارد.
دوکوهه قبل از انقالب پادگان پشتیبانى لشکر92زرهى و یگان های نظامى جنوب غرب 
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کشور بود و ساختمان هایى نیمه ساز برای نیروهای پادگان وجود داشت. با شروع جنگ 
این پادگان در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت و در دوران دفاع مقدس به مهمترین 
پادگان عملیاتى خوزستان مبدل شد. این پادگان که عقبه ی یگان های عمل کننده در 
عملیات فتح المبین بود، پس از این عملیات به پادگان تیپ27 محمد رسول الل )ص( 
تبدیل شد. همچنین لشکر10 سیدالشهدا)ع( نیز در همین پادگان تشکیل و راه اندازی 
شد که بعدها مقر اصلى آن به نزدیکى همین پادگان) پادگان شهید کلهر( منتقل شد. 
دوکوهه به عنوان بزرگ ترین منزلگاه برای تجهیز و سازماندهى نیروهای جبهه جنوب، 

و مثل یک شهر، مملو از جمعیت، تحرک، نشاط و زندگى بود.
دو نوع ساختمان در دوکوهه بود؛ ساختمان های یک طبقه که در قسمت شمال و شمال 
غرب پادگان قرار داشتند که واحدهای اداری بودند و کارهای ستادی  و خدماتى 
مى کردند و دیگر، ساختمان های پنج طبقه ای که آسایشگاه نیروهای رزمنده بود و در 
بخش جنوبى پادگان قرار داشت و هر کدام به نام یک گردان پیاده نظیر انصار، مالک 

اشتر، حبیب بن مظاهر، مقداد و عمار نام گرفته بود.
بود،  شده  شروع  جنگ  پادگان،  تأسیساتى  کارهای  تکمیل  از  پیش  که  آنجا  از   
ساختمان ها در ابتدا فاقد امکانات تهویه، شیشه، دستشویى و لوله کشى آب مناسب بودند 
و خیابان های پادگان، شنى بود. زمین صبحگاه، حمام  و بعضى واحدها مثل مخابرات، 
حسینیه شهید همت، آسایشگاه و سایر سرویس های خدماتى بعدها به وجود آمد. در 
بخش مرکزی دوکوهه حسینیه شهید همت قرار دارد که قلب این پادگان و سال ها شاهد 

شب زنده داری ها و مناجات رزمندگان اسالم بود. 
حوضى نیز که مقابل این حسینیه وجود دارد وضوخانه بسیاری از شهدا بوده است، در 
ضلع شمالى حسینیه دو ساختمان پنج طبقه دیگر به نام های ذوالفقار و القارعه وجود دارد 
که مقر گردان های زرهى بود. کمى باالتر از ساختمان تیپ ذوالفقار، محوطه وسیعى 
وجود دارد که نمادی از قدس در آن خودنمایى مى کند، این محوطه زمین صبحگاه 
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و محل تمرین ها و اجتماع بسیحیان دوکوهه بود. در بخش جنوبى زمین صبحگاه، 
حمام های دوکوهه و در بخش شمالى آن ساختمان های اداری قرار دارد.

در فاصله 2کیلومتری جنوب غربى دوکوهه، حسینیه ی  گردان تخریب واقع است که 
حسینیه ی حضرت زهرا)س( نام گرفته و چادرهای رزمندگان تخریب چى در کنار آن 
مستقر بود. مقر این رزمندگان به علت تمرین های ویژه و سخت تر، دور از سایر گردان ها 
قرار داشته است. پس از ربوده شدن حاج احمد متوسلیان فرمانده تیپ محمد رسول الل 

)ص( در لبنان، پادگان دوکوهه به نام پادگان حاج احمد متوسلیان تغییر نام یافت.
 اکنون دوکوهه حالتى دو بخشى پیدا کرده که با فنس و دیوار از هم جدا شده است، 
بخش شرقى آن در اختیار لشکر27 محمد رسول الل )ص( قرار دارد که این بخش بیشتر 

حالت یادمانى دارد و یکى از محل های بازدید راهیان نور است. 
بخش غربى پادگان در اختیار ارتش است که ساختمان های پنج طبقه آن مسکونى شده 

و قسمت های دیگر کاربری مختلفى دارد.
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| پادگاِن عاشوراییاِن زمان |
بسم اللهَّ الّرحمن الّرحیم 

 الحمدللهَّ رّب العالمین. والّصالة والّسالم على سیّدنا و نبیّنا ابى القاسم مصطفى محّمد و على 
آله األطیبین األطهرین المنتجبین. الهداة المهدیّین المعصومین. سیّما بقیّةاللهَّ فى األرضین.

اجتماع عظیمى که در این نقطه برجسته تاریخى تشکیل شده است، نشانه بزرگى از 
قدرشناسى ملت ایران است. از اطراف کشور، مردان، زنان، پیران و جوانان به این نقطه 
و دیگر نقاطى که در تاریِخ جنگ تحمیلى، نقاط برجسته و فراموش نشدنى بوده اند، 
شتافته اند و در حقیقت، یاد آن جوانان، رزمندگان، دالوران و مؤمنانى را که کشور و 
تاریخ و ملت ما همواره مدیون آن هاست، گرامى داشته اند. البته الزم است با قلب و زبان 
از مردم عزیزی که امروز از شهرهای دزفول، اندیمشک و شوش در این جلسه بزرگ 
شرکت کرده اند و همچنین از بقیه هم میهنان ایرانى مان که از سرتاسر نقاط کشور به 

این جا آمده اند، سپاسگزاری کنم.
هم زمان و هم مکان، بسیار حّساس است. زمان، یادآور نهضت عظیم و فراموش نشدنى 
حسین بن على علیه الّسالم است. امروز روز پنجم شهادت آن حضرت است؛ روزهای 
داِغ تازه خاندان پیامبر است. در مثل چنین روزهایى تاریخ صدر اسالم شاهد یکى از 
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بزرگترین حوادِث دوراِن تاریخ بشر بود. این روزها با آن روزهای حّساس و تاریخ ساز 
مصادف است. مکان هم پادگان دوکوهه است که عاشوراییاِن زمان ما - جوانان از جان 
گذشته و دالور ما - در طّى سال های متمادِی دفاع مقّدس، در همین جا اجتماع کردند 
و در همین حال و هوا، عزم و تصمیم مردانه و مؤمنانه خود را بر دفاع از این کشور به 
مرحله عمل درآوردند. این پادگان و سرزمین، شاهد فداکاري ها، اخالص ها، ایمان ها و 
روحیه های ماالمال از امواج صفا و طراوتى است که از جوانان مؤمن بسیجى و فداکار 

بروز کرده است.
 از طرفى آغاز سال جدید شمسى و فصل بهار نیز هست. امسال بهار طبیعت- که آغاز 
سال ایرانى ماست- با بهار معنویت همراه شده است. بجاست این روزها را از لحاظ 
تقارن زمانى از جمله پدیده های کمیاب دوران خودمان به حساب آوریم. بنده هم مثل 
قطره ای در این دریای خروشان، به قصد اظهار ارادت و اخالص به آن دل ها و جان ها و 
روح های پاکى که بعضى شهید شدند و بعضى بحمداللهَّ زنده اند و در این فضا و منطقه، 

آزمایش های بزرگ صدر اسالم را دوباره تکرار کردند، به این جا آمده ام.
بعضى از انسان ها از حقایق غفلت مى کنند و بعضى از دل های ناپاک، از غفلت دل ها 
سوء استفاده نموده و مقاصد شیطانى و اهداف پلید را در فضای غفلت از حقایق، منتشر 
مى کنند. هر دلى که برای حقیقت احترام قائل است، هر انسانى که برای معنویت، صفا، 
اخالص و انسانیت ارزش قائل است، باید این طور مکان ها و خاطره ها را همیشه عزیز 
برادران و خواهران در  تجّمع شما  این  امیدوارم که  و  ماست  این وظیفه همه  بدارد. 
این مکان - که نموداری از احساسات ملت ایران است - پاسخ یاوه گویان را بدهد و 

بداندیشان و کج ُروان را متنبّه کند.
 امسال به عنوان سال »عّزت و افتخار حسینى« شناخته شد. این عنوان و نامى است که 
مى تواند به رفتار ما در طول سال جهت بدهد. این عناوینى که برای سال ها در نظر گرفته 
مى شود و ملت ایران، هر سالى را به این نام ها مى نامد، شعارهای همیشگى ملت ایران 
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است و مخصوص یک سال نیست. همان طور که در آغاز سال جدید به عرض ملت 
ایران رساندم، سال »رفتار علوی« که عنواِن سال گذشته بود، به این معنا نیست که با پایان 
سال، وظیفه رفتار علوی از دوش ما برداشته شد؛ نه. مسؤوالن کشور برای همیشه وظیفه 
دارند رفتار علوی را سرلوحه همه کارها و برنامه های خودشان قرار دهند. زمانى نظام 
اسالمى دچار اختالل واقعى خواهد شد که فراموش کند نماد و سرمشق بزرگى مثل 
على بن ابى طالب علیه الّسالم دارد. حکومت علوی باید همیشه در مقابل چشم ما باشد و در 
آن جهت حرکت کنیم و آن را بخواهیم و برای آن تالش نماییم. آرزوهای انسان های 
ستمدیده تمام قرون در حکومتى برآورده خواهد شد که با رفتار علوی اداره شود، و 
الغیر. بشر در طول قروِن تاریِخ طوالنى خود از چه دردهایى بیشتر رنج برده است؟ 
از بى عدالتى، تبعیض، زورگویى و تحّکم قدرت های غاصب. همچنین از بیرحمى 
و برادرُکشى رنج برده است؛ بشر از جهالت هایى که اختیار زندگى مردم را در قبضه 
قدرت های ظالمانه گرفتند، رنج برده است؛ بشر همواره از جهل، ستم و تبعیِض ناروا 
نالیده است. عمده محرومیت های انسان در طول تاریخ، ناشى از سلطه ظالمان و نااهالن، 
خوی وحشیگری، بي رحمي ها و جنگ افروزي هاست؛ بشر از حقوق اصلى و طبیعى 

خود محروم مانده است.
 حکومت علوی بشر را به عدالت، آرامش، ایمان به معنویت، صفا و برادری، صلح و 
دوستِى حقیقى مى رساند؛ نه مثل آن کسانى که نام و شعار صلح را در دنیا مطرح مى کنند، 
اما خودشان آتش همه جنگها را روشن و همه فتنه ها را هم در میان انسان ها برپا مى کنند. 
نظام و حکومت علوی به برکت عدل همگانى و فراگیر، انسان ها را در امنیت و آرامش 
واقعى نگه مى دارد. اگر به امیرالمؤمنین علیه الّسالم فرصت داده مى شد، آن حضرت 
دنیای آبادی از جهت ماّدی و معنوی و ماالمال از عدالت، آرامش و صلِح حقیقى که 
بشر قبل از آن هرگز ندیده بود، به وجود مى آورد. امروز هم جز در سایه چنین رفتاری، 
نمى شود به این آرزوها رسید. بنابراین رفتار علوی برای ما یک درس همیشگى است 
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و مختص یک سال نیست؛ البته هدف های بزرگ، در زمان های متناسب و طوالنى و 
با تالش و مجاهدت، قابل حصول است. هدف های بزرگ را نمى توان با راحت طلبى، 

مفت و مّجانى، بدون تالش و مجاهدت به دست آورد؛ باید تالش و برنامه ریزی کرد.
 همان طور که عرض کردم، در سال گذشته دو حرکت از سوی مسؤوالن در جهت 
رفتار علوی شروع شده است: یکى مسأله اشتغال و دیگری مسأله مبارزه با فساد است. 
این شروع، مبارک است و باید هردو ادامه پیدا کند. معنای اشتغال این است که جواِن 
مستعدِّ آماده به کار، فرصت تالش و فعالیت به دست آورد تا هم نیاز شخصى خود را از 
این راه برطرف کند و هم به پیشرفت و آبادانى کشور و رونق اقتصادی آن کمک نماید. 
این امر برنامه ریزی مى خواهد که این کار را مسؤوالن دولتى ما شروع کرده اند و باید با 
جّدیت ادامه پیدا کند؛ هیچ چیز نباید مانع از اجرای آن شود. اگر تهدید امریکا است، 
اگر امواج سیاسى است، اگر درگیري های جناحى است، اگر خودخواهي های این و آن 
است، هیچ کدام از این ها نباید مانِع این شود که مسؤوالن ذی ربِط دستگاه های دولتى 
در این قضیه اشتغال - که یک قضیه بسیار اساسى است - کار خودشان را باجدیّت 
دنبال نکنند. من در چند ماهِ قبل از این، به مسؤوالن بلندپایه این بخش از دولت گفتم 
آن مجموعه ای که برای ایجاد اشتغال در کشور کار مى کند، باید مثل اتاق جنِگ دوران 
دفاع مقّدس که شب و روز نمى شناخت، کار کند. در دوران جنگ و دفاع مقّدس برای 
آن مجموعه هایى که مشغول طّراحى جنگ بودند، شب و روز، تعطیل و غیر تعطیل، اّوِل 
هفته و آخِر هفته معنا نداشت؛ مرتّب مشغول کار بودند. امروز باید برای ایجاد اشتغال 
به همان نحو تالش شود. جوان ما باید بتواند از نیرویش، برای اداره زندگى خود و 
پیشرفت کشور به معنای حقیقى استفاده کند؛ کشور هم این ظرفیت را دارد. خوشبختانه 
مسؤوالن- تا آن جایى که من دیده ام و مى شناسم- به این امر معتقد و عالقه مندند و باید 

هّمت کنند.
همه بدانند تهدید دشمنان این ملت و کشور- چه تهدید نظامى و چه تهدید سیاسى- 
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برای این کشور چندان حائز اهمیت نیست و برای این ملت تهدید واقعى به حساب 
نمى آید. این ملت یک ملت شجاع است که طعم عّزت و استقالل را چشیده است. 
این جوانان- که عمده نسل امروز ما را تشکیل مى دهند- هرگز بیگانه ای را بر کشور 
خودشان مسلّط ندیده اند؛ لیکن زمان ما این گونه نبود. نسل ما در دورانى چشم باز کرد 
که براثر ضعف حکومت ها در داخل کشور، نیروهای اشغالگر خارجى همه کاره بودند. 
در مشهِد ما نیروی بیگانه ای از یک دولت، در آذربایجان نیروی بیگانه ای از دولت دیگر؛ 
در خوِد تهران هم نیروهای بیگانه دیگری از دولت های مختلف حضور داشتند. بعد هم 
که به ظاهر نیروهای نظامیشان را خارج کردند، نفوذهای سیاسیشان را بجا گذاشتند. نسل 
گذشته شما فضای کشور را این چنین دیده بود؛ مسؤوالن کشور، سرسپرده و مطیع 
بیگانگان بودند؛ لیکن نسل امروز این طور نیست. نسل امروز، ملت، کشور، مسؤوالن، 
حکومت و نظام خود را همیشه آزاد، سربلند، مستقل و عزیز مى بیند؛ همه نمادهای کشور 
را دارای نشانه های استقالل دیده و به خود مى بالد؛ این نسلى است که از تهدید دشمن 
نمى هراسد. لذا این تهدیدها برای کشور خطر جّدی نیست. خطر جّدی برای کشور 
عبارت است از آن مسائلى که ما به دست خودمان به وجود آوریم. ایجاد اختالف، ایجاد 
بى ایمانى، ایجاد ناامیدی نسبت به آینده، القای وجود اختالف و دوئیّت، القای احساس 
ضعف در مقابل دشمن- که بعضي ها متأّسفانه از روی نادانى یا غرض ورزی این کارها را 
مى کنند- احساس ناتوانى در مسؤوالن کشور- که بعضى این احساس را عماًل و بعضى 
قوالً ترویج مى کنند- برای کشور منشأ خطر است. مسؤوالن باید توّجه داشته باشند و 

مردم عزیز ما هم هوشیارانه متوّجه باشند و القائات دشمن را بشناسند.
 مسأله بعدی، مبارزه با فساد است. در مورد برخورد با فساد دو گرایش افراطى و تفریطى 
هست. بعضي ها وقتى صحبت از مبارزه با فساد مى شود، تصّور مى کنند که مبارزه با 
فساد، یک بهانه سیاسى برای برخورد با این و آن است؛ این غلط است. مبارزه با فساد، 
مبارزه با فساد است! در هر جامعه ای اگر نقطه فاسد، شناسایى، کنترل و قلع و قمع شد، 
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فساد متوقّف مى ماند، وااّل رشد پیدا مى کند. فرق نظام اسالمى و نظام صالح با نظام های 
فاسدی که در مقابل گسترش فساد بى دفاعند، این است که در این جا مسؤوالن اصلى 
کشور و دلسوزاِن جامعه، برخوردار از صالحند؛ برنامه و رفتار کشور، برنامه صالح است. 
البته آدم فاسد هم پیدا مى شود، منتها باید با او برخورد شود. بعضى تصّور مى کنند که 
مبارزه با فساد یک حرکت سیاسى است؛ این تصّور غلطى است. مبارزه با فساد حرکت 
سیاسى نیست؛ یک حرکت حقیقى و کارِی الزم است. بعضى هم در نقطه مقابل، از 
آن طرف افراط مى کنند؛ یعنى وقتى گفته مى شود »فساد« خیال مى کنند همه جا را فساد 
گرفته است؛ خیر، این چنین نیست. آنچه که ما را برمى انگیزد، وجود فساد، ولو در 
یک بخش، در یک گوشه و به وسیله افراد معدودی است. ما مى دانیم اگر با این پدیده 
مبارزه نشود، فساد نهادینه و ریشه دار مى شود و در آن صورت قلع و قمعش مشکل 
مى گردد. این مبارزه معنایش آن نیست که عناصر فاسد و مفسد همه زمام های کار را 
در بخش های مختلف به دست گرفته اند. عناصر صالح، مؤمن و دلسوز، در دستگاه های 
داخل کشور- چه قّوه مجریّه و چه قّوه قضاییّه- بسیار هستند که اجرا هم دست آن هاست 
و با کمال صالح، کار خودشان را انجام مى دهند و خوشبختانه این ها اکثریت و چهره 
غالِب دستگاه اند. منتها یک مفسد و فاسد، چهره دیگران را هم خراب مى کند. این دو 

حرکت، یعنى ایجاد اشتغال و مبارزه با فساد باید ادامه پیدا کند.
این سال، سال »عّزت و افتخار حسینى« است. این عّزت، چگونه عّزتى است؟ این افتخار، 
افتخار به چیست؟ آن کسى که حرکت حسین بن على علیه الّسالم را بشناسد، مى داند که 
این عّزت، چگونه عّزتى است. از سه بُعد و با سه دیدگاه، این نهضت عظیم حسینى را که 
در تاریخ این طور ماندگار شده است، مى شود نگاه کرد. در هر سه بُعد، آنچه که بیش از 

همه چشم را خیره مى کند، احساس عّزت و سربلندی و افتخار است.
یک بُعد، مبارزه حق در مقابل باطِل مقتدر است که امام حسین علیه الّسالم و حرکت 
انقالبى و اصالحِى او چنین کرد. یک بُعد دیگر، تجّسم معنویت و اخالق در نهضت 
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حسین بن على است. در این نهضت عرصه مبارزه ای وجود دارد که غیر از جنبه اجتماعى 
باطن  و  نفس  آن،  و  است  باطل  و  علنِى حق  مبارزه  و  انقالبى  و حرکت  سیاسى  و 
انسان هاست. آن جایى که ضعف ها، طمع ها، حقارت ها، شهوت ها و هواهای نفسانى در 
وجود انسان، او را از برداشتن گام های بلند باز مى دارد، یک صحنه جنگ است؛ آن هم 
جنگى بسیار دشوارتر. آن جایى که مردان و زنان مؤمن و فداکار پشت سر حسین بن على 
علیه الّسالم راه مى افتند؛ دنیا و مافي ها، لّذت ها و زیبایي های دنیا، در مقابِل احساس وظیفه 
از چشم آن ها مى افتد؛ انسان هایى که معنویِت مجّسم و متبلور در باطنشان، بر جنود 
شیطانى- همان جنود عقل و جنود جهلى که در روایات ما هست- غلبه پیدا کرد و به 
عنوان یک عّده انسان نمونه، واال و بزرگ، در تاریخ ماندگار شدند. بُعد سوم که بیشتر 
در بین مردم رایج است، فجایع، مصیبت ها، غّصه ها، غم ها و خونِ دل های عاشوراست؛ 
لیکن در همین صحنه سوم، باز هم عّزت و افتخار هست. کسانى که اهل نظر و فکر و 

تأمّل اند، باید هر سه بُعد را دنبال کنند.
 در آن بُعِد اّول که امام حسین علیه الّسالم یک حرکت انقالبى به راه انداخت، مظهر 
عّزت و افتخار بود. نقطه مقابِل حسین بن على چه کسى بود؟ آن حکومت ظالِم فاسِد 
بدکاره ای بود که »یعمل فى عباداللهَّ باالثم و العدوان« . نمودار اصلى این بود که در 
جامعه ای که زیر قدرت او بود، با بندگان خدا و انسان ها با ستم، عدوان، غرور، تکبّر، 
خودخواهى و خودپرستى رفتار مى کرد؛ این خصوصیت عمده آن حکومت بود. چیزی 
که برایشان مطرح نبود، معنویت و رعایت حقوق انسان ها بود. حکومت اسالمى را به 
همان حکومت طاغوتى که قبل از اسالم و در دوران های مختلف در دنیا وجود داشته 
است، تبدیل کرده بودند. در صورتى که بارزترین خصیصه نظام اسالمى، حکومت 
است؛ برجسته ترین بخشهای آن جامعه ایده آلى که اسالم مى خواهد ترتیب دهد، شکل 

و نوع حکومت و رفتار حاکم است.
به تعبیر بزرگان آن روز، امامت را به سلطنت تبدیل کرده بودند. امامت یعنى پیشوایِى 
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قافله دین و دنیا. در قافله ای که همه به یک سمت و هدف واال در حرکتند، یک نفر 
بقیه را راهنمایى مى کند و اگر کسى گم شود، دست او را مى گیرد و برمى گرداند؛ 
اگر کسى خسته شود، او را به ادامه راه تشویق مى کند؛ اگر کسى پایش مجروح شود، 
پای او را مى بندد و کمک معنوی و ماّدی به همه مى رساند. این در اصطالح اسالمى 
اسمش امام- امام هدایت- است و سلطنت نقطه مقابل این است. سلطنِت به معنای 
پادشاهِى موروثى، فقط یک نوِع از سلطنت است. لذا بعضى سالطین در دنیا هستند که 
اسمشان سلطان نیست، اما باطنشان تسلّط و زورگویى بر انسان هاست. هر کس و در هر 
دوره ای از تاریخ- اسم او هرچه مى خواهد باشد- وقتى به ملت خود یا به ملت های دیگر 
زور بگوید، این سلطنت است. این که رئیس جمهور یک دولتى- که در همه زمان ها، 
دولت های مستکبر بوده اند و امروز مظهر آن، امریکاست- به خود حق بدهد که بدون 
هیچ استحقاق اخالقى، علمى و حقوقى، منافع خود و کمپاني های پشتیبان خود را بر منافع 
میلیون ها انسان ترجیح دهد و برای ملت های دنیا تکلیف معیّن کند، این سلطنت است؛ 

حاال اسمش سلطان باشد یا نباشد!
در دوران امام حسین علیه الّسالم امامت اسالمى را به چنین چیزی تبدیل کرده بودند: 
»یعمل فى عباداللهَّ باالثم والعدوان«. امام حسین علیه الّسالم در مقابل چنین وضعیتى مبارزه 
مى کرد. مبارزه او بیان کردن، روشنگری، هدایت و مشّخص کردن مرز بین حّق و باطل- 
چه در زمان یزید و چه قبل از او- بود. منتها آنچه در زمان یزید پیش آمد و اضافه شد، 
این بود که آن پیشوای ظلم و گمراهى و ضاللت، توقّع داشت که این امام هدایت پای 
حکومت او را امضاء کند؛ »بیعت« یعنى این. مى خواست امام حسین علیه الّسالم را مجبور 
کند به جای این که مردم را ارشاد و هدایت فرماید و گمراهى آن حکومت ظالم را برای 
آنان تشریح نماید، بیاید حکومت آن ظالم را امضا و تأیید هم بکند! قیام امام حسین 
علیه الّسالم از این جا شروع شد. اگر چنین توقّع بى جا و ابلهانه ای از سوی حکومت یزید 
نمى شد، ممکن بود امام حسین همچون زمان معاویه و ائّمه بزرگواِر بعد از خود، پرچم 
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هدایت را برمى افراشت؛ مردم را ارشاد و هدایت مى کرد و حقایق را مى گفت. منتها او 
بر اثر جهالت و تکبّر و دوری از همه فضایل و معنویات انسانى یک قدم باالتر گذاشت 
و توقع کرد که امام حسین علیه الّسالم پای این سیه نامه تبدیل امامت اسالمى به سلطنت 
طاغوتى را امضاء کند؛ یعنى بیعت کند. امام حسین فرمود »مثلى ال یبایع مثله« ؛ حسین 
چنین امضایى نمى کند. امام حسین علیه الّسالم باید تا ابد به عنوان پرچم حق باقى بماند؛ 
پرچم حق نمى تواند در صف باطل قرار گیرد و رنگ باطل بپذیرد. این بود که امام حسین 
علیه الّسالم فرمود: »هیهات منّا الّذلّة «. حرکت امام حسین، حرکت عّزت بود؛ یعنى عّزت 
حق، عّزت دین، عّزت امامت و عّزت آن راهى که پیغمبر ارائه کرده بود. امام حسین 
علیه الّسالم مظهر عّزت بود و چون ایستاد، پس مایه فخر و مباهات هم بود. این عّزت و 
افتخار حسینى است. یک وقت کسى حرفى را مى زند، حرف را زده و مقصود را گفته 
است، اما پای آن حرف نمى ایستد و عقب نشینى مى کند؛ این دیگر نمى تواند افتخار 
کند. افتخار متعلّق به آن انسان، ملت و جماعتى است که پای حرفشان بایستند و نگذارند 
پرچمى را که آن ها بلند کرده اند، توفان ها از بین ببرد و بخواباند. امام حسین علیه الّسالم 
این پرچم را محکم نگه داشت و تا پای شهادِت عزیزان و اسارِت حرم شریفش ایستاد. 

عّزت و افتخار در بُعد یک حرکت انقالبى این است.
در بُعد تبلور معنویت هم همین طور است. بارها این را گفته ام که خیلي ها به امام حسین 
علیه الّسالم مراجعه و او را بر این ایستادگى مالمت مى کردند. آنها مردمان بد و یا کوچکى 
هم نبودند؛ بعضى جزو بزرگان اسالم بودند؛ اما بد مى فهمیدند و ضعف های بشری بر آنها 
غالب شده بود. لذا مى خواستند حسین بن على را هم مغلوب همان ضعف ها کنند؛ اما امام 
حسین علیه الّسالم صبر کرد و مغلوب نشد و یکایک کسانى که با امام حسین بودند، در 
این مبارزه معنوی و درونى پیروز شدند. آن مادری که جوان خود را با افتخار و خشنودی 
به طرف این میدان فرستاد؛ آن جوانى که از لّذات ظاهری زندگى گذشت و خود را 
تسلیم میدان جهاد و مبارزه کرد؛ پیرمردانى مثل»حبیب بن مظاهر« و»مسلم بن عوسجه« که 
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از راحتى دوران پیرمردی و بستر گرم و نرم خانه خودشان گذشتند و سختى را تحّمل 
کردند؛ آن سردار شجاعى که در میان دشمنان جایگاهى داشت- »ُحّربن یزید ریاحى«- 
و از آن جایگاه صرفنظر کرد و به حسین بن على پیوست، همه در این مبارزه باطنى و 

معنوی پیروز شدند.
 آن روز کسانى که در مبارزه معنوی بین فضایل و رذایل اخالقى پیروز شدند و در 
صف آرایى میان جنود عقل و جنود جهل توانستند جنود عقل را بر جنود جهل غلبه 
دهند، عّده اندکى بیش نبودند؛ اما پایداری و اصرار آن ها بر استقامت در آن میدان 
شرف، موجب شد که در طول تاریخ، هزاران هزار انسان آن درس را فراگرفتند و همان 
راه را رفتند. اگر آن ها در وجود خودشان فضیلت را بر رذیلت پیروز نمى کردند، درخت 
فضیلت در تاریخ خشک مى شد؛ اما آن درخت را آبیاری کردند و شما در زمان خودتان 
خیلي ها را دیدید که در درون خود فضیلت را بر رذیلت پیروز و هواهای نفسانى را 
مقهور احساسات و بینش و تفّکر صحیح دینى و عقالنى کردند. همین پادگان دوکوهه 
و پادگان های دیگر و میدان های جنگ و سرتاسر کشور، شاهد ده ها و صدها هزار نفر از 
آن ها بوده است. امروز هم دیگران از شما یاد گرفته اند؛ امروز در سرتاسر دنیای اسالم آن 
کسانى که حاضرند در درون خود و در صف آرایى حّق و باطل، حق را بر باطل پیروز 
کنند و غلبه دهند، کم نیستند. پایداری شما- چه در دوران دفاع مقّدس و چه در بقیه 
آزمایش های بزرگ این کشور- این فضیلت ها را در زمانه ما ثبت کرد. زمانه ما زمانه 
ارتباطات نزدیک است؛ اما این ارتباطات نزدیک همیشه به سود شیطان و شیطنت ها 
نیست؛ به سود معنویت ها و اصالت ها هم هست. مردم دنیا خیلى چیزها را از شما یاد 
گرفته اند. همین مادری که در فلسطین جوان خودش را مى بوسد و به طرف میدان جنگ 
مى فرستد، یک نمونه است. فلسطین سال های متمادی، زن و مرد و پیر و جوان داشت؛ 
اما براثر ضعف ها و به دلیل آن که در میدان صف آرایى معنوی، جنود عقل نمى توانست 
بر جنود جهل پیروز شود، فلسطین دچار ذلّت شد و این وضعیت برایش پیش آمد و 
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دشمنان بر آن مسلّط شدند. اما امروز وضعیت فلسطین، به گونه دیگری است؛ امروز 
فلسطین به پا خاسته است؛ امروز ملت فلسطین- زن و مرد- در صف آرایى معنوی در 
درون خود توانسته است جانب معنویت را غلبه دهد و پیروز کند؛ و این ملت پیروز 

خواهد شد.
 در آن صحنه سوم هم که صحنه فاجعه آفریني های عاشوراست، آن جا هم باز نشانه های 
عّزت مشاهده مى شود؛ آن جا هم سربلندی و افتخار است. اگر چه مصیبت و شهادت 
است؛ اگرچه شهادت هر یک از جوانان بنى هاشم، کودکان، طفالن کوچک و اصحاب 
کهنسال در اطراف حضرت ابى عبداللهَّ الحسین علیه الّسالم یک مصیبت و داغ بزرگ 

است؛ اما هرکدام حامل یک جوهره عّزت و افتخار هم هست.
 این جا جمعى که شما اجتماع کرده اید، اغلب جوانید. در این پادگان دوکوهه هم ده ها و 
صدها هزار جوان آمدند و رفتند. مظهر جواِن فداکار در کربال کیست؟ على اکبر، فرزند 
امام حسین علیه الّسالم؛ جوانى که در بین جوانان بنى هاشم برجسته و نمونه بود؛ جوانى 
که زیبایي های ظاهری و باطنى را باهم داشت؛ جوانى که معرفِت به حّق امامت و والیت 
حسین بن على علیه الّسالم را با شجاعت و فداکاری و آمادگى برای مقابله با شقاوت 
دشمن همراه داشت و نیرو و نشاط و جوانى خود را برای هدف و آرمان واالی خود 
صرف کرد. این خیلى ارزش دارد. این جوان فوق العاده و برجسته به میداِن دشمن رفت 
و در مقابل چشم پدر و چشمان زنانى که نگران حال او بودند، جسد به خون آغشته اش 
به خیمه ها برگشت. این چنین مصیبت و عزایى چیز کوچکى نیست؛ اما همین حرکت او 
به سمت میدان و آماده شدن برای مبارزه، برای یک مسلمان، تجسم عّزت، بزرگواری، 
افتخار و مباهات است. این است که خداوند مى فرماید:» و للهَّ العّزة و لرسوله و للمؤمنین« 
. حسین بن على علیه الّسالم نیز به نوبه خود با فرستادن این جوان به میدان جنگ، عّزت 
معنوی را نشان داد؛ یعنى پرچم سربلندی و حاکمیت اسالم را که روشن کننده مرز بین 
امامِت اسالمى و سلطنِت طاغوتى است محکم نگه مى دارد، ولو به قیمت جان جوان 
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عزیزش باشد.
 شنیده اید- در این روزها، بارها هم تکرار شده است- که هر کدام از اصحاب و یاران 
امام حسین علیه الّسالم برای رفتن به میدان جنگ و مبارزه کردن اجازه مى خواستند، امام 
به سرعت اجازه نمى داد. بعضي ها را ممانعت مى کرد؛ به بعضى مى گفت که اصاًل از 
کربال برگردید و بروید. او با جوانان بنى هاشم و اصحاب خود، چنین رفتار مى کرد. اما 
على اکبر- جوان محبوب و فرزند عزیزش- که اجازه میدان خواست، امام یک لحظه هم 

درنگ نکرد و به او اجازه داد. این جا مى شود معرفت پسر و عظمت مقام پدر را فهمید.
 تا وقتى اصحاب بودند، مى گفتند جانمان را قربان شما مى کنیم و اجازه نمى دادند کسى 
از بنى هاشم - فرزندان امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم الّسالم- به میدان 
جنگ بروند. مى گفتند اّول ما مى رویم و کشته مى شویم، اگر بعد از کشته شدن ما 
خواستید، آن وقت به میدان بروید. وقتى که نوبت به جانبازی و شهادت بنى هاشم رسید، 
اّول کسى که درخواست اجازه برای میدان مى کند، همین جوان مسؤولیت شناس است؛ 
او على اکبر، پسر آقا و پسر امام و از همه به امام نزدیکتر است، پس برای فداکاری از 
همه شایسته تر است. این هم یک مظهر امامت اسالمى است؛ این جا جایى نیست که دنیا، 
منافع ماّدی، سود اقتصادی و شهوات نفسانى تقسیم کنند؛ این جا مجاهدت و سختى 
است؛ اّول کسى که داوطلب مى شود على بن الحسین، على اکبر است. این، معرفِت این 
جوان را مى نمایاند و امام حسین هم عظمت روحى اش را در مقابل این کار نشان مى دهد 
و به مجّرد این که او درخواست مى کند، امام حسین علیه الّسالم هم اجازه مى دهد که به 

میدان برود.
 اینها برای ما درس است؛ همان درسهای ماندگار تاریخ، همان چیزهایى که امروز و فردا، 
بشریت به آن ها نیازمند است. تا وقتى که خودخواهي های انسان بر او حاکم است، هرچه 
قدرِت اجراییش باالتر باشد، خطرناک تر است؛ تا وقتى که هواهای نفسانى بر انسان 
غالب است و تا وقتى انسان همه چیز را برای خود مى خواهد، هرچه قدرتش بیشتر است، 
خطرناک تر و سبع تر و درنده تر است. نمونه هایش را در دنیا مى بینید. هنر اسالم همین 
است که به کسانى اجازه مى دهد از نردبان قدرت باال روند که توانسته باشند الاقل در 
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بعضى از این مراحل امتحان داده و قبول شده باشند. شرطى که اسالم برای مسؤولیت ها 
مى گذارد، خارج شدن از بسیاری از این هواها و هوس هاست. ما مسؤوالن بایستى بیش از 
همه مراقب خود باشیم؛ بیش از همه دست، زبان، فکر، چشم و عمل خود را کنترل کنیم؛ 
بیش از همه تقوا در ما الزم است. وقتى بى تقوایى بر انسانى حاکم شد، هرچه قدرت او 
بیشتر باشد، خطرش برای بشریت بیشتر است. وقتى اختیاِر فشردن تکمه بمب اتم در 
دست شخصى باشد که نه جان انسان ها و نه حقوق ملت ها برایش مهم است و نه اجتناب 
از شهوات نفسانى برای او یک امتیاز و ارزش محسوب مى شود، برای بشریت خطرناک 
است. این کسانى که امروز در دنیا از نیروی اتم و سالح های مرگبار برخوردارند، باید بر 
نفس و احساسات خود غلبه داشته و مسلّط باشند که متأسفانه این طور نیست. اسالم این 

مسائل را تبلیغ مى کند و علّت دشمنى قدرتمندان با اسالم هم همین است.
 پروردگارا! در راه زنده نگه داشتن آرمان های اسالمى ما را روزبه روز ثابت قدم تر فرما.

ما را در پیمودن این صراط مستقیِم الهى و اسالمى- که در مقابل پای ما قرار داده ای- 
روزبه روز عازم و جازم تر گردان. پروردگارا! ملت ایران را در رسیدن به هدف های 

بزرگ خود موفّق و پیروز فرما.
مسؤوالن را که خدمتگزاران این ملت هستند در خدمتگزاری به این ملت موفّق گردان.

پروردگارا! دشمنان این ملت را مغلوب و منکوب فرما.
پروردگارا! به محّمد و آل محّمد قلب ولىّ عصر را از ما شاد کن؛روح شهدای عزیز را 

از ما خشنود کن.
پروردگارا! آن جوانان نازنین، آن دالورمردانى که در سالهای دفاع مقّدس و قبل و بعد 
از آن در این جبهه های طوالنِى نبرد، در راه اهداف عالیه اسالم، جان خودشان را فدا 

کردند، با پیغمبر محشور کن؛ ملت ایران را روزبه روز بیشتر قدردان آن ها گردان.
پروردگارا! لطف و خیر و رحمت و فیض خود را بر این مردم نازل کن.

 والّسالم علیکم و رحمةاللهَّ و برکاته

. بیانات در پادگان دوکوهه- 1381/01/09
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| دهالویه |
دهالویه روستایى است در جنوب شرقى بستان و جنوب رود سابله که در ضلع شمالى 
جاده بستان- سوسنگرد قرار دارد. فاصله این روستا تا سوسنگرد 11کیلومتر و بستان 15 
کیلومتر است. مدافعان دهالویه ده روز سرسختانه در برابر دشمن مقاومت کردند تا اینکه 
در 24 آبان1359 توانى برای مقاومت باقى نماند و دشمن با اشغال دهالویه خود را به 

سوسنگرد رساند.
در 1360/3/26رزمندگان ستاد جنگ های نا منظم به فرماندهى دکتر مصطفى چمران 
در عملیاتى مشترک با ارتش و سپاه، دهالویه را آزاد کردند اما دشمن با حمالت خود 

دوباره این روستا را اشغال کرد.
هنگامى که دکتر چمران برای معرفى فرمانده جدید عازم دهالویه شد، در پشت نهر 
سابله) مکان فعلى یادمان( بر اثر اصابت گلوله خمپاره به شدت مجروح شد و هنگام 
انتقال به بیمارستان سوسنگرد به شهادت رسید. دشمن بعد از این عملیات با وجود در 
اختیار داشتن دهالویه آن را تخلیه کرد و در غرب آن مستقر شد. به این ترتیب روستای 
دهالویه از نیروهای دشمن خالى شد در حالى که در تصرف ایران نیز قرار نداشت. این 
منطقه در 1360/6/27 و در عملیات »شهید آیت الل مدنى« آزاد شد و غرب دهالویه از 
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آن هنگام تا عملیات طریق القدس خط مقدم نیروهای خودی بود.

| یادمان شهید چمران |
یادمان شهید چمران در سال 1374 در فاصله 400متری روستای دهالویه ساخته شد و ده 
سال بعد نیز یک شهید گمنام در محوطه ی مرکزی این یادمان به خاک سپرده شد. این 
یادمان در مساحتى بالغ بر 440متر مربع ساخته شده و دارای ردیف پلکانى به یک برج به 
صورت چهارگوشه است که با کاشى هایى در داخل آن با فرازی از سخنان گهربار امام 

خمینى)ره( بر روی آن منقش شده است.
این یادمان عالوه بر کتابخانه، نمایشگاهى نیز دارد که تصاویر و اسناد دوران کودکى، 
نوجوانى، جوانى و مبارزاتى دکتر چمران در لبنان، همچنین تصاویر ایشان در جبهه های 

نبرد تا لحظه ی شهادت در آن به نمایش درآمده است.
رهبر معظم انقالب در پنجم فروردین سال 1385 با حضور خود در مشهد شهید چمران 
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---و مزار شهید گمنام، رنگ و بوی خاصى به این مکان دادند.
---
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| دژهایی تسخیرناپذیر |
بسم اللهَّ الّرحمن الّرحیم

الحمدللهَّ رّب العالمین والّصالة والّسالم على سیّدنا و نبیّنا ابى القاسم محّمد و على اله 
األطیبین األطهرین المنتجبین الهداة المهدیّین المعصومین سیّما بقیةاللهَّ فى األرضین.

برای من مایه ی افتخار و سربلندی است که در این نقطه، در جمع شما راهیان نور و 
مجموعه ی عشاق دل باخته ی یاد شهیدان حضور داشته باشم. به همه ی برادران و خواهران 
عزیزی که در این منطقه سکونت دارند و همین طور به شما برادران و خواهران عزیزی 
که از نقاط مختلف کشور برای تکریم شهیدان به این نقطه آمده اید، سالم عرض مى کنم.
اگر این شهیدان عزیز نمى بودند و چنانچه این مردم مؤمن در این منطقه، سِد راه دشمن 

نمى شدند، سرنوشت ایران عزیز و اسالمى چیز دیگری مى شد.
 امروز و فردا و فرداهای این ملت و این کشور، مرهون فداکاری شهیدان عزیزی است 



                    
41|  قبله ی نور 

که این منطقه ی عظیم را با جسم و جان خود محافظت کردند، استقالل کشور را حفظ 
کردند و عزت این ملت را حفظ کردند. من در این منطقه، مردمى را دیدم که عمر خود 
را در همین منطقه گذرانده بودند- برادران و خواهران عرب- و با شجاعت، با جانفشانى 
و وفاداری خود به اسالم و ایران عزیز، آن چنان ایستادگى ای کردند که همه ی محاسبات 

دشمن بعثى و پشتیبانان خارجِى او، غلط از آب درآمد.
 من در این منطقه، جوانان غیور این کشور را مشاهده کردم که از اکناف این کشور 
پهناور و بزرگ، از آغوش خانواده ها، از زندگى راحِت در کنار پدر و مادر، دل بریده 

بودند تا به اینجا بیایند و از مرزهای شرف و عزت ایران اسالمى دفاع کنند. 
خوزستان، نقطه ای است که در آن توطئه ی دشمنان ناکام ماند؛ خوزستان منطقه ای است 
که در آن محاسبات دشمنان اسالم غلط از آب درآمد. طاغوِت عراق طور دیگری 
استکبار  اردوگاه  عناصر  و دیگر  امریکا  یعنى  پشتیبانان صدام-  و  بود  محاسبه کرده 
از  جهانى- محاسبات دیگری کرده بودند. همت شما مردم، غیرت جوانان مسلمان 
سراسر کشور و حمیّت و ایمان مرد و زِن این سرزمین، محاسبات آن ها را از ریشه باطل 
کرد. جان هایى در اینجا قربان اهداف بلند اسالمى شدند؛ که این شهید عزیز ما- شهید 
چمران- یکى از نمونه های برجسته ی آن است. یاد شهدا گرامى باد! یاد سرداران شهید 
و مجاهدان راه خدا گرامى باد! یاد شهیدان خوزستان و جوانان مخلص عرب- از اهواز 
و سوسنگرد و شادگان و حمیدیه و هویزه و دیگر مناطق این استان و شهیدان آبادان و 

خرمشهر- گرامى باد! این ها این کشور را بیمه کردند.
یک پیام به استکبار جهانى: استکبار جهانى بداند که این ملت فوالد آبدیده است. زن 
و مرِد این کشور و این مرز و بوم، جوان و پیِر این میهن بزرگ اسالمى و نسل های 
پى درپى از این ملت بزرگ، که در کوره های حوادث آبدیده شده اند، برای خودشان 
یک رسالت قائلند؛ رسالت پاسداری از اسالم و پرچم برافراشته ی اسالم در این سرزمین؛ 
که امروز یک ونیم میلیارد مسلمان در مناطق مختلف دنیا به این پرچم چشم دوخته اند؛ 
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این عمق راهبردِی ملت و انقالب ما در کشورهای اسالمِى منطقه است؛ در فلسطین 
است، در شمال آفریقاست، در خاورمیانه است، در آسیای میانه است و در شبه قاره 

است؛ این ها عمق راهبردی ملت ایران است.
پیام دوم خطاب به مسئولین عزیز خودمان است؛ مسئولین کشور، قدر این ملت را بدانند؛ 
این پیوند میان ملت و مسئولین یک چیز ارزشمندی است. با همه ی وجود برای این مردم 
و همه ی مناطق کشور کار کنند؛ به خصوص منطقه ای مثل منطقه ی پراستعداد خوزستان؛ 

که هم از لحاظ طبیعى و هم از لحاظ نیروی انسانى، منطقه ی بسیار بااستعدادی است.
خدا را شکر مى کنیم که این دولتى که اکنون سرکار است، دولت کار است؛ دولت 
کار، دولت خدمت. ملت هم همین را مى خواهد؛ مردانى که آستین ها را باال بزنند و کمر 

خدمت به این مردم را ببندند. 
من در سال هفتاد و پنج که به خوزستان آمدم، در تمام این منطقه ی وسیع حرکت کردم؛ 
خیلى جاها را خودم از نزدیک دیدم، خیلى جاها هم هیأت هایى فرستادیم، دیدند؛ اگر 
آن برنامه هایى که در نُه سال قبل برای خوزستان طراحى شد، خوب اجرا مى شد، حاال ما 

خیلى جلوتر بودیم. حاال هم دیر نشده است. 
باید برای خوزستان و همه ی استان های کشور، تالش های مجدانه، دلسوزانه و مدبرانه 

انجام بگیرد.

و االن ارید ان احچى و ایاکم ایها االخوة و االخوات العرب! باللغة العربیة الحبیبة. مّرة 
اخری یعاودنى الشعور بالفخر و السعادة و تثور فى نفسى ذکریات مهیّجة عزیزة و انا اجد 

نفسى فى هذه المنطقة و بین االعزة من اخوانى و اخواتى العرب الکرام.
هنا بالذات و بینکم انتم ایها المواطنون العرب شاهدت بأّم عینى خالل سنوات الدفاع 
المقدس عظمة جهادکم و جسامة تضحیاتکم هنا فى هذه االرض الطاهرة رأیت رجاالً 
و نساء مفعمین باالیمان و الیقظة و الشجاعة قد بلغوا من القّوة فى احباط مکائد العدو 
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المهاجم و دسائسه بقدر قّوتهم فى التغلب على دبّاباته و مدافعه و اعوانه البعثیین السفلة. هنا 
بالذات عشت مع قلوب طافحة بالوالء آلل بیت رسول اللهَّ )صلى اللهَّ علیه واله وسلّم( و بالوفاء 
للوطن االسالمى قد صیّروا من شبابهم زبر الحدید و من رجالهم حصوناً منیعة للدفاع عن 
ثغور الوطن. لقد قضیت هنا ایاماً و لیالى مع مواطنین مخلصین ودودین ذوی حمیّة دینیة 
و شهامة حسینیة و مفاخر عظیمة سّطروها فى جهادهم ضد االنگلیز و عمالئه المأجورین 
و على طریق الثورة االسالمیة و استقالل الوطن و کرامته. لقد استجّدت فى نفسى هذه 
الذکریات فى اهواز قبل تسع سنین حین التقیت باخوة اعّزة کرام قدموا من الحمیدیة و 
سوسنگرد و شادگان و هویزة و سائر مناطق خوزستان. وانعکست فى ما القاه الشعراء و 

الخطباء العرب من ابناء هذه المنطقة و بلغت اسماع جمیع الشعوب العربیة.
ان السرور لیغمرنى ان ازور الیوم مرة اخری جمعاً منکم ایها المواطنون العرب. و ان اری 
امامى و بعد مرور على ما مضى، مستقباًل زاهراً لهذه المنطقة الحساسة من وطننا االسالمى. 
ایها االخوة و االخوات االعّزة! مما ال شک فیه اّن هذه المحافظة بامکانیاتها الهائلة و بهّمة 
أهالیها و المسؤولین فیها قادرة ان تتحول الى نموذج لتطّور البالد. لو اّن ما وضعناه من 
خطط لهذه المحافظة فى زیارتى السابقة قد نّفذ بشکل کامل لکنّا الیوم اقرب بکثیر من 
الوضع الذی نتوّخاه و نطلبه. ولکنّى أعلم و کلّى ثقة اّن هذه الحکومة الجدیدة - الّتى هى 
حکومة العمل و الخدمة - قادرة بحول اللهَّ و قّوته ان تقطع خطوات رحبة على هذا الطریق 
و ان تقّربنا کثیراً مّما نریده ألهلنا فى خوزستان. و اغتنم الفرصة ألطلب من کل اهالى هذه 
المحافظة - عرباً و غیر عرب - ان یساعدوا الحکومة فى اعمار خوزستان و ایصالها الى 
الوضع المطلوب. ان الشعب االیرانى - کما تعلمون - له اعداء؛ ال یریدون أن یحقق هذا 
البلد تقدماً یتناسب مع عظمته و هؤالء یعمدون الى الوان المؤامرات و من تلک، االخالل 
باألمن و االستقرار لیصّدوا عملیات االعمار و االزدهار و یدفعوا بالحکومة الى االنشغال فى 
المشاکل الیومیة. اّن مجاورة المحتلّین االنگلیز فى محافظتى البصرة و العمارة فى العراق؛ 
الذین جاهروا بعدائهم و خبثهم خالل قرنین تجاه الشعب االیرانى یمّهد لتآمر المعتدین. 
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لکّن حکومة ایران و شعبها و خاصة غیاری خوزستان سیتغلّبون على هذا التآمر، على جمیع 
هذه التآمرات، و سیرّدون کید االعداء الى نحورهم باذن اللهَّ تعالى.

نسأل اللهَّ سبحانه و تعالى ان یبعد عن الشعب العراقى المظلوم، شّر المحتلّین و ان یمّن على 
الشعبین االیرانى و العراقى بالرفعة و العّزة و التقدم فى ظالل رایة االسالم و حّب رسول اللهَّ 

و آل بیته الکرام )صلواةاللهَّ علیهم اجمعین(. امین یا رّب العالمین.
والّسالم علیکم و رحمةاللهَّ و برکاته  

.  بیانات در دیدار کاروان های راهیان نور در دهالویه- 1385/01/05
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| منطقه عملیاتی فتح المبین |
دالپری،  تى شکن،  العبور  ارتفاعات صعب  به  شمال  از  المبین  فتح  عملیاتى  منطقه 
رملى  تپه های  میشداغ،  ارتفاعات  به  جنوب  از  و  سپتون؛  تپه  و  نفت  چاه  شاوریه، 
ولخیضر و از شرق به رود کرخه و از غرب به مرز بین المللى ) در شمال و جنوب 
فکه( منتهى مى شود و در کل 3000 کیلومتر مربع وسعت دارد که بخش اعظم آن در 

استان خوزستان واقع است. 
زمین این منطقه از سه قسمت کوهستانى، تپه ماهوری و دشت تشکیل شده است و 

اختالف ارتفاع آن از سطح دریا حدود 210متر است.
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 زمین در شمال منطقه جنس سختى دارد و هرچه به طرف جنوب حرکت شود از 
استحکام آن کاسته مى شود، به گونه ای که در ارتفاعات، جنس خاک به تدریج از 
سنگى به شنى و ماسه ای تبدیل مى شود. در مجموع این منطقه از لحاظ جغرافیایى 
ناهموار است و عالوه بر ارتفاعات یادشده، تپه ماهورهای بسیار و گاهى غیرقابل  عبور 
دارد. این بلندی ها به دلیل پستى زمین در شرق کرخه، روی شهرهای شوش، هفت تپه 

و جاده اهواز -اندیمشک کاماًل مشرف است. 
رودخانه کرخه هم از شمال به جنوب شرقى جریان دارد، رودخانه فصلى چیخواب در 
تابستان خشک و به هنگام بارندگى سیالبى مى شود و عبور از آن محدود به پل های 
از آب های  بر روی محور دزفول- دهلران مى باشد و رودخانه روفائیه که  موجود 
دامنه های جنوبى ارتفاعات شاوریه و تپه 350 و شمال دشت عباس تشکیل شده و 
سواحل آن دارای شیب مالیم است، به هنگام بارندگى تحرک نیرو را برای مدتى، 

محدود و کند مى کند.
برغازه، دوسلک، رقابیه، تى  تپه های  متر،  با 202 و 189  ابوصلیبى خات  ارتفاعات 
شکن، کمر سرخ، تنگ ابوغریب، سایت4، 5 و رادار و سه راهى قهوه خانه از نقاط 

مهم در عملیات فتح المبین بود. 
جاده های آسفالت دزفول- دهلران، جاده تنگ ابوغریب و جاده امام زاده عباس از 
مهم ترین راه های مواصالتى این منطقه عملیاتى در استان خوزستان محسوب مى شود.

و  از تجدید سازمان  منظور جلوگیری  به  و  القدس  موفقیت عملیات طریق  از  پس 
تقویت قوای دشمن، از اواسط آبان 1360 طرح ریزی عملیات فتح المبین آغاز شد و در 
نهایت در ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه 2 فروردین 1361 عملیات سرنوشت ساز 
فتح المبین با هدف آزادسازی بخش وسیعى از مناطق اشغالى، خارج کردن شهرهای 
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شوش، اندیمشک و دزفول و جاده های مواصالتى آن ها از آتش مؤثر توپخانه های 
دشمن و دستیابى به خطوط پدافندی مناسب آغاز شد. 

سرانجام رزمندگان اسالم پس از سه مرحله عملیات در نهم فروردین پس از 8 روز 
جنگ موفق شدند به اهداف خود به میزان 100درصد نائل شوند و با استقرار روی 
ارتفاعات تینه، برقازه، رقابیه و میشداغ، دشمن را تا رودخانه دویرج و تپه های 182 در 

جنوب ارتفاعات برقازه عقب برانند.
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| یادمان شهدای فتح المبین |
یادمان شهدای فتح المبین در هشت کیلومتری شمال غربى شوش و در غرب رودخانه 
کرخه قرار دارد. در این منطقه تعدادی از رزمندگان قرارگاه فجر که به فرماندهى شهید 
مجید بقایى شش روز مانده به عملیات فتح المبین، قصد رخنه از نُه شیار به سنگرهای 
دشمن راداشتند- بعدها به نام شیارهای المهدی، شیخى، شلیکا، ِخنِگ، محالت، شیرعلى 
سلطانى، شهید ربیعى، شهید میرزایى و شهید ترکى معروف شدند- با سنگرهای کمین 

دشمن درگیر شده و تعداد زیادی از آن ها در این شیارها به شهادت مى رسند.
در 19 دی ماه 1381، مردم شهید پرور شهرستان شوش هشت شهید گمنام را تشییع و 
در این یادمان به خاک سپردند. در کنار آن ها نیز برخى از شیارهای عملیاتى به صورت 

بازسازی شده قرار دارند که یادآور نبرد حماسى رزمندگان در این منطقه است.
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| اینجا زیارتگاه است |
بسم اللهَّ الّرحمن الّرحیم 

الحمدللهَّ رّب العالمین و الّصالة و الّسالم على سیّدنا و نبیّنا ابى القاسم المصطفى محّمد 
و على اله األطیبین األطهرین المنتجبین الهداة المهدیّین المعصومین سیّما بقیّةاللهَّ فى 

األرضین.
غرض از حضور در این مکان تاریخى و در جمع شما برادران و خواهران عزیز در 
درجه ی اول، احترام به روح رزمندگان و شهدای عزیزی است که این سرزمین، شاهد 
روزهای جنگ  در  آن ها  عظیم  و حرکت  آن ها  فداکاري های  و  آن ها  دالوري های 

تحمیلى و دفاع مقدس بوده است.
در درجه ی بعد، اظهار سپاس و قدردانى از مردم عزیز خوزستان و برادران و خواهرانى 
است که در این منطقه در حساس ترین زمان ها، در سخت ترین شرائط، یک امتحان 
موفقى از خود نشان دادند. دشمنان ملت ایران درباره ی مردم عزیز خوزستان چیز دیگری 
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فکر مي کردند، و چیز دیگری از آنچه که آن ها فکر مي کردند، پیش آمد. صف اول 
رزمندگان مبارز و دالور، جوان های فداکاری بودند که فرزندان این آب و خاک و 
پروریدگان این منطقه بودند: مردم عزیز خوزستان؛ زن هاشان، مردهاشان. من در دوران 
دفاع مقدس به بعضى از روستاهائى که زیر ستم دشمن بعثى قرار گرفته بود، رفتم و 
از نزدیک وضعیت آن مردم را، روحیه ی آن ها را دیدم. آن ها پیوستگى شان به ایران 
اسالمى و به ملت مبارز و قهرمان و به اسالم- که در ایران پرچم آن برافراشته شده بود- 
آن چنان بود که دشمنان بعثى نتوانسته بودند با وسوسه ی قومیت و همزبانى، این پیوند 
مستحکم را سست کنند. بنابراین حضور ما در این منطقه، از یک جهت قدردانى از مردم 

عزیز خوزستان است.
جنبه ی سوم، قدردانى از شما مسافرانى است که از نقاط دور و نزدیِک کشور به این 
مناطق آمده اید، با قدم های خودتان، با دل های خودتان، پیوستگى روحى خودتان را 
با آن جوانانى، با آن مردانى، با آن دالورانى که این منطقه، شاهد فداکاری آن هاست، 
نشان دادید؛ چه در این منطقه- منطقه ی فتح المبین- چه در سایر مناطق خوزستان و چه در 
مناطق جنگى استان های دیگر: مثل استان ایالم، استان کرمانشاه، استان کردستان. مردم، 

|   مردم کشور، این سنت بسیار ستودنى را از چند سال پیش 
در پیش گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه- بخصوص در 
چنین ایامى در اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است.  |

 جوانهای عزیز! فرزندان عزیز من! که اغلب شما در آن روزها نبودید، آن روزهای 
سخت و تلخ را ندیدید؛ این دشت زیبا، این صحنه ی چشم نواز، این زمین حاصلخیز، 
در یک روزی زیر پای دشمنان شما بود؛ چکمه پوشان رژیم بعثى در همین سرزمینى که 
مال شماست، متعلق به شماست، آن چنان جهنمى بر پا کرده بودند که انسان از جهات 
مختلف تأسف مي خورد، از جمله از این جهت که چطور این سرزمین زیبا و این طبیعت 
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چشم نواز را تبدیل کرده بودند به یک آتش، به یک دوزخ. در ایام محنت جنگ، قبل 
از عملیات فتح المبین، بنده از این منطقه ی شمالِى مشرف بر این دشت، این چشم انداز 
وسیع را دیده بودم؛ این خاطره از یاد من نمي رود که نیروهای دشمن در این سرزمین 
پهناور با چندین لشکر در اینجا متفرق بودند؛ زمین شما را، خاک شما را با چکمه های 
خودشان مي کوبیدند و ملت ایران را تحقیر مي کردند. آن کسى که کشور شما را نجات 
داد، همین جوان های فداکار و مبارز بودند؛ همین بسیج، همین ارتش، همین سپاه، همین 
رزمندگان فداکار، که امروز هم بازماندگان آن ها در مناطق گوناگونى از کشور حضور 
دارند؛ بعضى از آن ها هم به شهادت رسیده اند؛ »فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر 

و ما بّدلوا تبدیال« .
عزیزان من! جوانانى که در این جلسه، در این صحرا حضور دارید و همه ی جوانان 
کشور! بدانید نسل جوان دوران دفاع مقدس توانست با فداکاری، با هوشمندی، با اراده 
و عزم راسخ، کشور را از دست دشمن نجات بدهد. دشمنان نظام جمهوری اسالمى 
هدفشان این بود که با جدا کردن یک بخش از میهن اسالمى، ملت ایران را تحقیر کنند؛ 
مي خواستند قهاریت خودشان را به ملت ایران تحمیل کنند؛ مي خواستند ملت را ذلیل 
کنند و خود را مسلط بر جان و مال و ناموس ملتمان قرار بدهند. کى نگذاشت؟ جوان 
رزمنده ی فداکار، آن عزم راسخ، آن ایمان قوی، جلِو دشمن با همه ی حجم انبوهش 
ایستاد. آمریکا به دشمن ما کمک مي کرد؛ شوروِی آن روز کمک مي کرد؛ کشورهای 
اروپائى ای که امروز دم از حقوق بشر مي زنند، آن روز به این دشمن خبیث کمک 
مي کردند، برای اینکه بکشد، نابود کند، زمین و اهل زمین را به آتش بکشد. او هم 
بى محابا این کار را مي کرد؛ اما جوانان شما، جوانان این ملت نگذاشتند. در همین دشت 
عباس، در همین دشت وسیع، در این منطقه ی طوالنى، با جان خودشان آمدند توی 
میدان، با عزم راسخ خودشان دشمن را مغلوب کردند، منکوب کردند، ذلیل کردند و 
توطئه ای را که همه ی قدرت های استکباری شریک بودند و سهیم بودند و دخیل بودند 
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در اجرای آن، خنثى کردند.
من مي خواهم به شما بگویم: جوان های عزیز! همیشه همین طور است؛ همیشه عزم راسخ 
شما، هوشمندی و بصیرت شما، ایستادگى و قاطعیت و شجاعت شما مي تواند همه ی 
دشمنان را هرچند بظاهر بزرگ و نیرومند باشند، به شکست بکشاند. امروز هم همین 
جور است؛ فردا هم همین جور است. ملت ایران اگر بخواهد به اوج سعادت دنیا و 
آخرت برسد- که مي خواهد و ان شاءاللهَّ خواهد رسید- راهش عبارت است از شجاعت، 
بصیرت، تدبیر، عزم راسخ، اراده ی مستحکم از سوی زن و مرد؛ و همه ی این ها متکى 
بر ایمان، ایمان اسالمى. آن چیزی که ضامن این عزم و همت راسخ در رزمندگان ما 
بود، ایمان قلبى شان بود. دین را، خدا را، قیامت را، مسئولیت انسانى در مقابل خدا را 
باور داشتند؛ این باور در هر ملتى، در هر جامعه ای وجود داشته باشد، او را آسیب ناپذیر 

مي کند؛ مي توانند مقاومت کنند.
برادران و خواهران عزیز! امروز ما از روزهای جنگ تحمیلى و دفاع مقدس به مراتب 
جلوتریم، به مراتب قوی تریم، به مراتب نفوذ ملت ایران در دنیای اسالم گسترده تر است؛ 
امروز ما تواناتریم. ملت ایران این توانائى را به برکت ایستادگي ها به دست آورده. امروز 
هم توطئه زیاد است؛ لکن ملت ایران با ایستادگى خود، به توطئه ی دشمن پوزخند مي زند 

و راه خود را با استواری طى مي کند.
آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخِى حساس- مقطع دفاع مقدس- 
را هرگز فراموش نکند و سال های پرمحنت، ولى پرافتخار دوران جنگ تحمیلى را هرگز 
از یاد نبرید. این آمدن ها، این اظهار ارادت ها، این یادبود گرفتن ها، کمک مي کند به 
اینکه این یادها در ذهن ها زنده بماند. من از این حرکت راهیان نور- که چند سال است 
بحمداللهَّ روزبه روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم و این حرکت را 
حرکت بسیار بابرکتى مي دانم. و معتقدم این مقطع حساس برای ما یک تجربه است. شما 

جوان های امروز اگر آن روز هم بودید، توی این میدان، با عزم راسخ حاضر مي شدید.
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امروز هم در میدان علم، میدان سیاست، میدان تالش و کار، میدان همبستگى ملى و 
میدان بصیرت، شما جوان ها پایمردی خودتان را نشان دادید، ایستادگى خودتان را اثبات 
کردید. گاهى اوقات جنگ نظامى آسان تر از جنگ فکری است؛ آسان تر از جنگ در 
عرصه های سیاسى است. ملت ایران نشان داد که در جنگ عرصه های سیاسى و امنیتى، 
بصیرتش و ایستادگى اش از ایستادگى در جنگ نظامى کمتر نیست. لذا جوان های ما 
بحمداللهَّ جوان های الیق، ساخته و پرداخته ای هستند که باید به این مقدار هم اکتفا نکنند؛ 
همت مضاعف، کار مضاعف. همتتان را بلند کنید. ملت ایران باید عقب افتادگى های 
دوران های طوالنى استبداد در این کشور و دخالت خارجى و نفوذ خارجى را جبران 
کند. بنده اطمینان راسخ دارم به اینکه جوان امروِز کشور عزیِز ما در سطح عالم، کم نظیر 
یا بى نظیر است. و این، نوید آینده ی کشور است. ان شاءاللهَّ شما جوان ها آن روزی را 
خواهید دید که کشورتان از لحاظ علمى، از لحاظ فناوری، از لحاظ سیاسى، از لحاظ 
نفوذ بین المللى، در سطحى باشد که شایسته ی ایران اسالمى و شایسته ی ملت بزرگ 

ایران است.
امیدواریم ان شاءاللهَّ دعای حضرت بقیةاللهَّ )اروحنافداه( شامل حالتان باشد، ارواح مطهر 
منطقه ی  شهدای عزیز، شهدای جنگ تحمیلى و دفاع مقدس و بخصوص شهدای 
فتح المبین ان شاءاللهَّ مشمول الطاف الهى باشند و از همه ی ما راضى باشند و روح مطهر 

امام بزرگوار ان شاءاللهَّ از همه ی ما راضى و خشنود باشد.
والّسالم علیکم و رحمةاللهَّ و برکاته  

. بیانات در منطقه عملیاتى فتح المبین- 1389/01/11
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| هویزه |
در آذر 1359، پس از شکست بیش از دو گردان از نیروهای عراقى در جنوب سوسنگرد 
به وسیله سربازان اسالم، یک گروهان از برادران سپاه اهواز جهت محافظت و پدافند 
شهر هویزه، از سوسنگرد به آن شهر اعزام شدند. افراد این گروهان، پس از رسیدن به 
منطقه و استقرار، عهده دار حفاظت از جنوب تا جنوب غربى شهر هویزه شدند. نیروهای 
عراقى در این منطقه متشکل از واحدهای تانک از نوع »تى – 62«، »تى -55«، موشک 
های زمین به زمین و امکانات نظامى پیشرفته و بیش از 6 هزار نفر پیاده بودند. ولى همین 

نیروهای اندک مدافع شهر، از کمترین امکانات دفاعى هم بى بهره بودند.
دشمن در آغاز هجوم سراسری خود، ظرف 48 ساعت از محور هویزه تا کرخه پیشروی 
کرده و در امتداد آن مستقر شده بود، به طوری که فاصله ی آن ها تا هویزه حدود 10 
کیلومتر بود.تاکتیک دشمن این بود، که با تصرف سوسنگرد، هویزه خود به خود سقوط 

مى کند.
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پیشروی دشمن  از  برای جلوگیری  سپاه  برادران  از  نفر  تا 60  در چنین شرایطى 50 
مسؤولیت مین گذاری جاده ها را به عهده گرفتند. زیرا این جاده ها و راه های عبور، برای 
دشمن به مانند رگ های حیاتى برای ادامه ی تجاوز محسوب مى شد. دو هفته قبل از 
آن که عملیات مدافعان اسالم علیه نیروهای عراقى در این منطقه انجام گیرد، بنى صدر 
دستور تخلیه ی هویزه را از برادران بسیج و پاسدار صادر و دستور داد که در سوسنگرد 

مستقر شدند.
این دستور بنى صدر، با مخالفت جدی شهید سید محمد حسین علم الهدی و دیگر 
برادران مواجه شد. بعد از آن که علم الهدی با حضرت آیت الل خامنه ای تماس گرفت، 

دستور بنى صدر لغو شد و برادران پاسدار در هویزه باقى ماندند.
یک هفته بعد، تصمیم بر آن شد که از محور هویزه و سوسنگرد حمله انجام گیرد. این 
عملیات را مى توان نقطه ی عطف عملیات منظم برادران ارتش و سپاه دانست. بار دیگر 
بنى صدر، شعار جدائى ارتش از سپاه را سر داد و گفت: سپاه نباید در این عملیات 
شرکت کند. برادران بسیجى و سپاه که در منطقه بوده و اغلب آن ها به منطقه آشنایى 
داشتند، این ترفند بنى صدر را ضربه شدیدی بر پیکر عملیات مى دانستند.بار دیگر، این 
مسأله با تالش برادر علم الهدی و تماس های مکرر ایشان با مسؤوالن در تهران، حل شد 

و قرار شد که سپاه به عنوان پیاده ارتش در عملیات شرکت کند.
15 دی 1359، روز آغاز عملیات بود. برای این عملیات دو تیپ از لشکر 16 زرهى 
قزوین و یک تیپ از لشکر 92 زرهى اهواز در نظر گرفته شده بود، که دو گردان از 
نیروهای سپاه و عده ای هم از نیروهای جنگ های نامنظم )شهید چمران( نیروهای ارتش 
را یاری مى دادند. از جمله هدف های این عملیات، پاکسازی شمال و جنوب کرخه کور 
از وجود نیروهای متجاوز ارتش عراق و آزاد سازی پادگان حمید و منطقه ی جفیر بود. 
نتایج عملیات در این روز موفقیت آمیز بود. اما هنوز عقبه های اصلى دشمن در پادگان 
حمید و سه راهى جفیر آسیب ندیده بود. رزمندگان اسالم، پس از تصرف مرزهای 
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کرخه و حاج بدر، قصد پیشروی به سوی پادگان حمید را داشتند. اما بنا به دالیلى، مانند 
نرسیدن مهمات، قرار بر این شد که ادامه ی عملیات در 16 دی ماه انجام شود.

شانزدهم دی 1359، برادران سپاه در جلو تانک های ارتش مستقر شده و منتظر دریافت 
رمز حمله بودند، که رفت و آمد تانک های دشمن زیاد شد و پس از آن، هواپیماهای 
دشمن جهت بمباران ظاهر شدند. از طرف دیگر نیروهای اسالم زیر آتش توپخانه، 
کاتیوشا و خمپاره قرار گرفتند. با شناخت دقیقى که عراقى ها از منطقه داشتند، موجب 
به  عراق دست  ارتش  مکانیزه  لشکر 9  اسالم گردید.  رزمندگان  از  عده ای  شهادت 
عملیات زده بود و چون نیروهای خودی انتظار این حمله را نداشتند، فرماندهى دستور 
عقب نشینى به طول 500 متر را به صورت تاکتیکى صادر کرد. این دستور باعث شد که 
تانک ها عقب نشینى کنند و عراقى ها با این تصور که نیروهای اسالم شکست خورده و 

فرار کرده اند، وارد منطقه شدند.
در این ضد حمله ی سنگین دشمن که نیروهای ایرانى مجبور به عقب نشینى شدند، بیش 
از یکصد تن از برادران پاسدار، جهاد و دانشجویان پیرو خط امام از جمله حسین علم 
الهدی مفقود االثر و شهید شدند. در پى این حادثه نیروهای دشمن در تاریخ 18 دی 
1359، هویزه را اشغال کردند و پس از آن فرمانده ی نیروهای عراقى )خلیل الدوری( 
دستور داد تعدادی از مردم بى گناه، را دست بسته در یک گودال قرار داده و به شهادت 
برسانند و سپس عراقى ها تمام شهر را با دینامیت و بلدوزر نابود کردند. بدین ترتیب 
1800 واحد مسکونى و تجاری و سه مسجد و دو حسینیه و شهر به تپه ای خاک مبدل 

شد.
روز 10 اردیبهشت ماه سال 1361 عملیات آزاد سازی شهر هویزه با انجام عملیات بیت 
المقدس آغاز شد. اهمیت و شکوهِ این عملیات تا حدي است که آن را نقطه  عطف  
فتوحات  سرنوشت ساِز جنگ  نامیده اند. هر چند این عملیات در چهار مرحله تدوین شده 
بود، اما آنچه منجر به آزادسازي »هویزه« شد، مرحله دوم آن بود. در این مرحله، پادگان 
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حمید پس از 9 ماه بازپس گرفته شد و شهر هویزه که به دست نیروهاي دشمن تخریب 
شده بود، در هجدهم اردیبهشت ماه سال 1361، آزاد شد.

ایمان و توکل به خدا 
این بیابان ها را نیروهای متجاوز پر کرده بودند. تمام این سرزمین پاک و مظلوم و خونبار، 
در زیر چکمه ی متجاوزان بود و نیروهای مسلّح و سازمان های نظامى ما، همه ی تالش 
خودشان را برای دفع و سرکوب دشمن مى کردند. اما این جوانان با دست خالى به مقابله 
با دشمن مى رفتند. آن روز شاید عّده ی این جوانان، بیست، سى نفر بیشتر نبود. بیست 
الى سى جوان با دست خالى؛ اما با دل استوار از ایمان و توّکل به پروردگار. در این جا، 
در این بیابان ها، چند هزار تانک و نفربر زرهى از دشمن مستقر بود. آن جمع کوچک، 
برای مقابله با این جمع على الّظاهر بزرگ مى آمد؛ با ایمان به خدا و با توکل؛ آن گونه که 
حسین بن على علیه الّسالم، با جمع معدود، در مقابل دریای دشمن ایستاد، قلبش نلرزید، 
اراده اش سست نشد و تردید در او راه پیدا نکرد. این جوانان، واقعاً همان طور بودند. من 
در همین جا، از شهید علم الهدی پرسیدم: شما از سالح و تجهیزات چه دارید که این گونه 
مصّمم به جنگ دشمن مى روید؟ دیدم این ها دل هایشان آن چنان به نور ایمان و توّکل به 

خدا محکم است که از خالى بودن دست خود هیچ باکى ندارند.
حرکت کردند و رفتند. آن ها خواستار جهاد در راه خدا و پذیرای شهادت در این راه 
بودند؛ چون مى دانستند حّقند. شهدای ما در هر نقطه ی این جبهه ی عظیم، با همین روحیه 

و با همین ایمان، جنگیدند.
عزیزان من! برادران و خواهرانى که از منطقه ی دشت آزادگان، از هویزه، از سوسنگرد، 
از بُستان و از مناطق دیگِر عشایِر مختلف عرب در این جا هستید و یا کسانى که از نقاط 
دیگر آمده اید! این صحنه های زیبا از جوانان رزمنده، یک درس است. یک درس بزرگ 
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برای امروِز ملِت ایران و براِی همیشه ی تاریخ. در انقالب هم، ما با دست خالى به میدان 
آمدیم؛ اما با دلى سرشار از ایمان و عشق، با دستگاهِ تا دندان مسلِّح دشمن، جنگیدیم و بر 

او پیروز شدیم. البته، مبارزه زحمت دارد؛ اما حق بر باطل، پیروز است.
بیانات در گلزار شهدای هویزه 1375/12/20
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