شهید و شهادت
ّ
در کالم رهبر معظم انقالب اسالمی

ّ ّ
(مدظلهالعالی)

ّ
ّ
تحمل
همانطور که رسیدن به قلههای سربهفلککشیده بدون
سختیهای راهّ ،
میسر نیست ،آرمانهای واال نیز بهراحتی و بدون پشت
سر گذاشتن دشواریها و سختیها امکان ندارد .آرمان بلند اسالم و نظام
اسالمی رسیدن به حیات ّ
طیبه است و دستیابی به اين هدف نیز از اين

قاعده مستثنی نیست .حیات ّ
طیبه با تربیت درونی تک تک افراد جامعه
حاصل میگردد و اين ْ
خود سختی و تالش ّ
خاصی را میطلبد .از سوی دیگر
دسترسی به اين آرمان زمانی حاصل میشود که حیات معنوی در کنار رفاه
مادی باشد و روشن است که رساندن جامعه به پیشرفت ّ
و پیشرفت ّ
مادی
در عرصههای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی نیز بر سختیهای
اين مسیر میافزاید.
انسان مؤمن انقالبی که پیشران جامعه در رسیدن به اين اهداف است،
ّ
خود را برای همهی سختیها و مشقتهای راه آماده کرده است و با کسب و
تقویت ّ
روحیهی جهادی ،موانع را یکی پس از دیگری پشت سر قرار میدهد.

عالوه بر صعوبتهای طبیعی رسیدن به آرمان حیات ّ
طیبه ،برخی

موانع دیگر نیز در مسیر دستیبابی به اين آرمان رخ مینماید .دشمنان اسالم

مق ـ ـ ـ ّـدمه

ق ّ
م�دمه

ه

و انقالب اسالمی که پیشرفت جامعهی اسالمی را خطری در برابر اهداف
شیطانی خود میدانند از هر طريق ممکن ،برای به شکست کشاندن
برنامهها و طرحهای نیروهای مؤمن و انقالبی ،دست به توطئه میزنند.
دشمن گاهی با تحریمهای اقتصادی ،زمانی با تحریمهای سیاسی و
و

گاهی با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی به تقابل با انقالب اسالمی میپردازد
ً
و غالبا تا اين روشها جواب دهد دست به ماجراجويی و اقدام به جنگ

حیات ّ
طیبه (مرگ تاجرانه)

سخت و نظامی نمیزند .در جنگ نظامی هم تا میتواند تالش میکند که
ابتدا با استفاده از مزدوران خود ،جنگ نیابتی برپا کند و در نهایت گزینهی
جنگ مستقیم را اجرايی میکند.
ّ
البته هیچیک از اين روشها جدید نبوده و از گذشتهی تاریخ همیشه
حزب «شیطان» در برابر حزب «اهلل» از اين راهکارها استفاده کرده است.
َ
َ
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َّ
فَ ُ فُ َ َ ْ َ فُ
ك��و�». 1
�لل ِه َو ما صع�و� و ما �س ت�

ّاما در برابر دشمن جز استقامت هیچ راه دیگری وجود ندارد و تجربهی
تاریخی نشان داده که نرمی و نشان دادن ضعف ،جز بر ّ
روحیهی زیادهخواهی

او نیفزوده است .اینجا است که نقش ّ
روحیهی شهادتطلبی در پیشرفت

جامعهی ایمانی معلوم میگردد .نیروهای مؤمن انقالبی در همهی شرایط
باید آمادهی مبارزه و جانفشانی در برابر دشمن باشند و اصل وجود اين
ّ
روحیه ،از عوامل بازدارندهی دشمن در همهی جبهههای نبرد است.
نیروی ایثارگر انقالبی در کارزار حق و باطل بر اساس ّ
نص قرآن کریم
میداند که یکی از دو عاقبت نیک در برابر او است :یا دشمن را از سر راه
پیشرفت جامعه برمیدارد ،یا ْ
خود شربت شهادت مینوشد و به مقام « ف
ع�د
 .1سورهی آل عمران ،بخشی از آیهی 146؛ «و چه بسیار پیامبرانی که مجاهدان خداپرست
فراوانی در کنار آنها جنگیدند و بهخاطر آنچه که در راه خدا بر آنها وارد شد ،سست و
ضعیف نشدند».

ّ��هم ي� ف
ر� ت� ف
و�» راه مییابد.
ب

شهید در فرهنگ اسالمی از ارج و جایگاه ويژهای برخوردار است و

ثوابها و درجات عظیمی برای او ذکر شده است .حضرت امام خمینی
ّ(قدس ّسره) که قافلهساالر کاروان شهدای انقالب اسالمی است در اين زمینه
میفرمایند« :دربارهی شهید آنقدر از اسالم و اولیاء اسالم روایات وارد شده
ّ
متحیر میشود .در روایتی از رسول اکرم
است بر فضل شهید که انسان

ّ
(صلاهللعلیهوآله) نقل شده است که  ...شهید نظر میکند به وجهاهلل و اين نظر
1

انسان ،آخرين کمالی است که برای انسان است».
ّ
رهبر معظم انقالب اسالمی که از سال  42در مسیر جهاد و مبارزه برای
ّ
تحقق حا ّ
کمیت اسالم گام نهاده و خود نیز تا مرز شهادت پیش رفته است،
ّ
در بیانات متعددی به موضوع شهید و شهادت پرداختهاند .ایشان بارها در
ّ
تشییع پیکر ّ
مطهر شهدا شرکت کرده و به زیارت قبور مقدس شهدا رفته و
برپا کنندگان یادوارههای شهدا را تکریم کردهاند .همچنین ایشان با ّ
اهم ّیت
ّ
ويژهای که برای خانوادهی معظم شهدا قائل هستند از ابتدای انقالب تا
ّ
کنون دیدارهای متعددی را با اين اسوههای صبر و استقامت داشتهاند.

گاهی میزبان اين عزيزان بودهاند و در بسیاری از موارد خود به منازل ایشان
رفتهاند .یکی از دیدارهای همیشگی ایشان در سفرهای استانی ،دیدار با
جمع زیادی از خانوادههای محترم شهدا و حضور در منزل چند شهید از
شهدای آن دیار است.
باب شهادت با وجود جهاد در دفاع از حرم اهل بیت(علهیم ّالسالم) هنوز
ّ
معظمله با ّ
توجه به ّ
اهم ّیت دفاع از حرم و انقالب اسالمی
مفتوح است و
ّ
ّ
در بیرون از مرزها ،دیدارهای متعددی را نیز با خانوادههای معظم شهدای
 .1صحیفهی امام ،ج  ،13صص 514 _ 513
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به وجهاهلل راحت است برای هر نبی و هر شهید .اين آخر چیزی است برای

ز

مدافع حرم داشتهاند.

تکریم شهدا و خانوادههای ّ
مکرم ایشان به شهدای ايرانی محدود

نمیشود و ایشان مجاهدان لبنانی ،افغانستانی ،پا کستانی ،عراقی و یمنی
ّ
تفقد و ّ
توجه قرار دادهاند.
را نیز مورد

حیات ّ
طیبه (مرگ تاجرانه)

کتاب حاضر مشتمل بر بیانات ایشان در موضوع شهید و شهادت و
ّ
ح همچنین رهنمودهای ایشان به مسئوالن ،خانوادههای معظم شهدا و اقشار
مختلف در اين زمینه است.
روحیهی شهادتطلبی ،هیچ دشمنی ّ
امید است با حفظ و رشد ّ
حتی
فکر هیچ ماجراجويی را نسبت به کیان اسالمی به ذهن خود راه ندهد.
ّ
سخن آخر دعايی است از لسان رهبر معظم انقالب اسالمی در در حرم
ّ
مطهر رضوی :
«پروردگارا! همهی ما را ،زندگی ما و عمر ما را ،ختم به خیر بفرما؛ برای
ّ
اين حقیر و هرکسی که عالقهمند است ،شهادت را بهعنوان آخرين پلهی
زندگی ما قرار بده ».آمین
و من اهلل التوفیق
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