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 ؛ه یاد دو سرداری که قبل از جهاد به شهادت رسیده بودندب

در آن »فرماید: که می مبه یاد این کالم استاد افتاد« باید قبل از شهادت شهید شد»گوید: خن را از سردار شهید شنیدم که میوقتی این س

را اى گواون جرعههمچ ،مرگ در آن هنگام که و نشیندمىاى که شور شهادت و عشق لقاء خدا و خستگى از تنگى دنیا در دل انسان لحظه

وقت به سوى دوست کارهاى مانده را تأمین کنى و آن کنى و در این هنگام امتحان همین است که خألها را پر ،توست ۀبراى روح تشن

شده در راه خدا و اختالف هاى ریختهخونکه تفاوت  ؛نه آنكه جهاد کرد تا به شهادت رسید ،که باید به شهادت رسید و جهاد کرد ؛بشتابى

ها و شهادت ۀها به اندازاست که ارزش شهادتهها و محاسبههاى پیش از جهاد و این بینشها مربوط به اختالف این شهادتارزش آن

مرگ در هر کجا باشد مرگ وقت آن هاست. شهید کسى است که این تشیّع و اتّباع و این اطاعت از ولى را به دست آورده باشد، آنبینش

اگرچه او  ،ما نیست ۀشهید جز شعی ؛1«وَاللَّهِ مَا الشَّهیدُ الَّا شیعَتُنا وَلَو ماتُوا عَلى فُرُشِهِم» فرماید:مى )ع(بزرگ و شهادت مطلوب است که على

و گام بردارد با این شهادت همراه است و  را دارد و در هر کجا که خدمت کند جهاد از قبل شهادتدر فراش خود جان داده باشد، که او 

 است.  بسپارد با این شهادت جان سپرده در هر کجا که جان

 2شود.مند مىبینش و نیتش بهره ۀاست و انسان از عملش به انداز عمل ،آن نۀبینشى است که پشتوا ۀش هر عمل به اندازکه ارز

 «3.نه اینكه به جبهه برویم تا شهید شویم ،اید شهید شد بعد به جبهه رفتاول ب» کند:به فرزند شهیدش اینگونه خطاب می و 

م یستیم واسطه در خیر باشینباشد که اگر اهل خیر  ؛هیمدمتن ذیل از استاد را با هم بازخوانی و بازنشر می ،دو سردار بزرگ اسالم به یاد این

برکتش را در ره عمر پها را از کسی کو در تبدیل این همه شور به ژرفای شعور، نقشی ایفا کرده باشیم و راه مبارزه با استكبار و طاغوت

 .بیاموزیم ،توحید در درون و جامعه و هستی سپری کرد ۀاعتالی کلم

 :مبارزه با استكبار ۀشیو

 ایستى باید دو چیز را به وجود بیاورى:برابر مستكبر مىدر که  زمانی نیز،در برخوردهاى اجتماعى 

هایى م و در همان پراکندگىکند، از او بگیریها قدرتمند مىتها و امّباید توجیه و تحلیلى را که مستكبر براى خود دارد و خود را در ذهن ملت

ارى که محیط آرام بنا نگذ ،کار را شروع کنى؛ یعنى ، در همان شرایط و در همانجاها به وجود آمدهکه به خاطر جهل و نادانى و درگیرى

 شود تا کارت را آغاز کنى.

د از خودِ موانع مقتضى بای؛ خواهند در چنین محیطى کار کنند این است که باید از خودِ موانع، مرکب بسازنداساسى براى آنهایى که مى ۀنكت

 کند.کرد که نیرومند شود، قیام مىدست بود و باور نمىتى که زیربینى ملّآن موقع مى، ندبساز

ا به هم بسته و آن توجیه ها را محاصره و خنثى کنند، راه برخورد با آنها این است که آن پیوند و عصبیتى که آنها رتخواهند امّآنجا که مى

هایى را که رفته و آرمانباید به آنها هجوم آورد و باید آنچه که او براى خود مالك گ و تحلیلى که آنها را بزرگ کرده، از آنها بگیریم و

ها درگیر تخواهد با قدرداند؛ باید مورد هجوم قرار گیرد. کسى که مىداند و برخوردهایى را که بهترین برخوردها مىها مىآخرین آرمان

 خودش درگیر شود. ۀتواند در خانشود نمى

ت بودند، به آن آنهایى که صاحب قدر ۀیاء این هجوم را شروع کردند و همانب ۀطور که همهمان باید یك روزى شروع کرد، این هجوم را

ا بیرون کنى؟! تو خواهى شاخ و برگش رها را سالم گذاشتى، آیا مىاین هجوم و برخورد نباشد و در جایى که ریشه پرداختند. مادامى که

ا بدان که همیشه رخواهى او را در سرزمین خودت کنار بگذارى؟ که اگر این باشد، این کنى، آنگاه مىرها مى قدرتى را در سرزمین خودش

جوم را باید در خودِ . باید در داخل خودِ آنها دست به دعوتى زد و دست به اقدام شد و ههستی با مكر او روبرو و رهاى او درگیبا نقشه

 شود شروع کرد.اى است که مىهترین دورهآنها شروع کرد و امروز ب
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من طمأنینه روحى است و ت. اآرمان انسان معاصر چیزى باالتر از امن و رفاه و رهایى نیست. رفاه؛ یعنى امكانات و امن، باالتر از رفاه اس

 درگیرى نداشته باشد. یعنى ،رهایى

سازد و تبدّل امكانات مى سازد، نه رفاه باها مىسازند؛ نه امن با تحول نعمتنمى این سه آرمان، الاقل با واقعیت زندگى انسانى و جهانى ما

توانى هجومت را شى، مىسازد. تو امروز در برابر این سه آرمان اگر حرفى باالتر داشته باهاى آن مىنه رهایى با قانونمندى و نظام و سنت

نى هستى و هاى موجود انساهاى خودت نیستى، بلكه مدافع ارزشمدافع ارزشتو فقط  ،تویى که حرف باالترى دارىشروع کنى. اینجا 

رفته است و حتى هایى را که براى خود، مالكِ ارزش گکنى و مالكاین، شروع کار توست. با این کار، تو در اسوه و جمعیت او رخنه مى

 کشى.به بازخواست مى ،اش رات و هنر و تمدن و تكنولوژىعلم و قدر

هایى را که باز به خاطر امكاناتى را که به آن خاطر به کار انداخته و درگیرى ؛برىعیار گرفته است، زیر سؤال مىکه براى خود م هایىآرمان

 برى.آنها اقدام کرده است، آنها را زیر سؤال مى حفظ منافعش به

منافع را داریم. و  رسالتِ علم است. هر چه هست، این مسئولیت داریم به خاطر اینكه این قدرت و او حرفش این است که ما این منافع را

 دنیا با این منافع درگیر شود باید کوبیده شود، این توجیه اوست. ۀهر کس در هر گوش

هاى شوند و خواستهمى ها محبوبهایى وجود دارد، این خواسته؛ یعنى خواسته﴾لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ زُیِّنَ﴿ اساسى در این آیه است که: ۀنكت

اى باشد ولى به محبوبیت نرسیده باشد کنى؛ یعنى اگر خواستههایت را به خاطر آنها شروع مىشوند و تو درگیرىمحبوب، مُزیّن و موجّه مى

شود؛ یعنى ىاى محبوب باشد ولى توجیه نشده باشد، شهامت دنبال کردن آن را نخواهى داشت، ولى وقتى این سه مرحله طى میا خواسته

شود، که بلند مى کنى که هر هواپیمایىا پیدا مىخورند و آنجاست که تو توجیه کار خودت راین خواسته و حبّ و تزیّن به هم گره مى

یاورى؛ شود، بكوبى و هر قدرتى را که بخواهد به یكى از اقمار تو دست بزند، بردارى، به هر دعوتى هجوم ب، هر نفسى را که بلند مى4بزنى

 شود.تواند با دعوت جریان مقابل برخورد کند، در داخل دست به کار مىکند این است که وقتى نمىیعنى کارى که او مى

ها را به خود ها و انگلهایى را که دیروز زنده شده بودند، امروز آفتها و بچهامروز شما به مدارس و به دانشگاهتان نگاه کنید! گروه

شوى و از دست تو محاصره مى روند وهایى که اآلن مورد هجوم هستند، از دست مىاین هجوم شروع نشود، طبیعتاً همیناند! اگر گرفته

 آید.ها مىشود و پراکندگىکنند، طبیعتاً امكانات از ما گرفته مىروى؛ یعنى همان تعبیرى که حضرت بیان مىمى

انسانى ما  -دارد؟ این نگاه به این دو عنصر در این موقعیت، هم براى مسائل تربیتىدم برانسانى که این همه دست و پا دارد، چه طور باید ق

سیاسى که با آن درگیریم و باید خواه ناخواه در هر دو قسمت دست به کار هجوم شد وگرنه بدون  -مفید است و هم براى مسائل اجتماعى

اش درگیر شد و جنگید اش و جلو درگاه خانهه هر قومى که در داخل خانهگیریم و همان تعبیر حضرت کاین هجوم، مورد هجوم قرار مى

 شود.، شامل حال ما مى5ذلیل شد

 6پس درگیرى را باید به متن آنها برگرداند.
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