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درباره ی هفته ی دفاع مقّدس الزم می دانم مطلبی را مطرح کنم و آن این اســت که 
اســالم پیروان خود را به عبرت گرفتن عادت می دهد. در قرآن آیات متعّددی این 
نکته را متذکر می شوند: »اّن فی ذلک لعبرة«1، »فاعتبروا یا اولی االبصار«2و ... این 
یک درس زندگی اســت و فقط به معنای این نیست که انسان بتواند با این درس، 
معاش خود و حیات چند روزه را اصالح کند و ســامان بخشد. درس زندگی یعنی 
انسان بتواند با این درس هم حیاِت این نشئه و هم - باالتر از آن - حیات نشئه ی 
بعد را آباد کند؛ چون اصل آن جاست. تا چشم بر هم بزنید، همه چیز تمام شده است. 
مهم آن نشــئه است که از لحظه ی وفات و خروج از این عالم تا قیام قیامت، انسان 
دچار آن است و زندگی توأم با سعادت یا شقاوت و خوشی یا ناخوشی را مشاهده 
می کند. انسان برای خوشِی یک لحظه ی این دنیا چقدر زحمت می کشد؟ باید برای 
خوشــی ابد خیلی تالش کند. همه ی اینها با »عبرت« قابل تأمین است و به همین 

خاطر در قرآن این همه تأکید شده است که عبرت بگیرید.
این جمله ی نهج البالغه خیلی مهّم است که: »اّن من صّرحت له العبُر عّما بین یدیه من 
الَمثُالت«؛ هر که بتواند رنجها و بالها و حوادث و سختیها را به چشم عبرت ببیند: 
بهات«3؛ آن قدر از بدی و زشتی و چیزهایی که انسان  »حجزته التّقوی عن تقحم الُشّ
را دچار بدبختی و نابسامانی می کند، رویگردان می شود که حتّی از شبهه های آن هم 

اجتناب خواهد کرد؛ چه رسد به خود آن.
این جنگ هشــت ساله با مقّدمات و مؤّخراتش که تا امروز هم ادامه دارد، یکی از 

1   سوره مبارکه آل عمران آیه 13و سوره مبارکه النور آیه 44
2   سوره مبارکه الحشر آیه 2

3   نهج البالغه، خطبه 16.
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آن صحنه های عبرت است. به این صحنه ی عبرت نگاه کنیم. قبل از انقالب، زندگی 
مــردم ایران هم خودش یک صحنه ی عبرت بود که آن صحنه امروز هم در نقاطی 
از دنیا وجود دارد: حکومتهایی فاسد، مردمی گرفتار، دنیا و آخرتی فنا شده، دستی 
گشاده از سوی دشــمنان و بدخواهان و الشخورهای بین المللی در زندگی یک 
ملت و آفاقی بســته و تیره و تار برای انسانهایی که در آن جا زندگی می کنند و نه 
دنیا دارند و نه آخرت! قبل از انقالب وضعیت ما این گونه بود و امروز هم در دنیا 
بعضی از کشورها این طورند. از آن عبرت، ملت ایران خوب استفاده کرد. یکی از 

این استفاده ها، همان ایستادگی در میدان جنگ هشت ساله بود.1

1   بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 29/06/1374



حقارت یک ملت
جنگ، یکی از محیطترین حوادث برای یک ملت اســت. ما همگی این را با وجود 
خودمان، با گوشت و پوست و احساس و ادراک خودمان مشاهده کردیم. این نیست 
که فقط در تاریخ چیزی خوانده، یا به آمارها مراجعه کرده باشیم. لیکن نکته ی مهم این 
اســت که ملتها می توانند این  حادثه ی پُرخسارت را به یک فرصت و به یک سرمایه 
تبدیل کنند. می دانید؛ خسارت جنگ هم فقط این نیست که عزیزان ملت به کام مرگ 
کشانده می شوند یا ویرانیهایی به بار می آید و سرمایه هایی بر باد می رود. اگر در جنگی 
عزم ملی و خردمندی سردمداران کشور به کمک کشور نیاید، آن سرافکندگی و ذلّت 
و هزیمت معنوی ای که بر دوش آن ملت ســنگینی خواهد کرد، شاید از همه ی این 

خسارتها باالتر است
امروز بیش از صد و پنجاه سال و نزدیک به دویست سال از قرارداد ننگین ترکمانچای 
می گذرد. هر ایرانی که آن تاریخ را بخواند، بعد از گذشت نزدیک به دو قرن، در روح 
خود احســاس شرمساری، حقارت و شکست می کند و از خود می پرسد: چطور در 
حادثه ای به آن عظمت، سردمداران کشور قادر نشدند عزم ملی و سرمایه های ماّدی و 
معنوی کشور را به کمک هویّت ملی این کشور به میدان بیاورند؟! لشکر مهاجم دشمن 
تا قلب کشــور آمد؛ بعد با التماس و درخواست و پیشکش دادن و وساطت دشمناِن 
دوست نما و خسارتهای فراوان ملی و آن اهانت هایی که به ملت ایران شد، قبول کرد 
که قدری عقب بنشیند، درحالی که هفده شــهر قفقاز را از ایران گرفته و کشور را از 
بخشی از پاره ی تن خودش محروم کرده بود! امروز هم که شما این حادثه را در ذهن 
خودتان یا در کتــاب تاریخ مرور کنید و ببینید بر ملت 
ایران در آن حادثه ی تلخ چه گذشت، احساس خجلت و 
احساس سرافکندگی و ذلّت می کنید. همین طور شبیه این، 



در حوادث جنگ بین الملل دوم، همین شــهر تهران محل خودنمایی و پُز دادن افسران 
کشورهای مختلف شد که در خیابانها راه بروند، به ایرانی با چشم تحقیر نگاه کنند، از او 
کار بکشند، به او اهانت و به نوامیس او تجاوز کنند. این یک نوع بود، آن نوع دیگری 

بود. این ها نشانه ی یک خسارت بزرگ برای یک ملت در یک جنگ است.
در جنگی که در ســال 1359 در این کشــور رخ داد، همه ی این حوادث ممکن بود. 
آنهایی که می خواســتند قطعه ای از خاک ایران را از ایران جدا کنند، هدفشان فقط این 
نبود که ایران را از آنچه که هســت، قــدری کوچکتر کنند. هدف این بود که این ملت 

را برای قرنها - حداقل یک قرن، 
دو قرن - با احساس حقارت سِر 
جای خود بنشانند. و در مردمی که 
جرأت کرده بودند مقابل امپراتوری 
عظیم اســتکبار جهانی قیام کنند؛ 
برخالف همه ی عرفهای بین المللی، 
یک حکومــت صددرصد مردمی 
را که به هیــچ قدرتی در دنیا باج 
نمی دهد، سر کار بیاورند، روحیه ی 
شجاعت و خودباوری را بمیرانند. 
آنچه که برای آنها غایت مطلوب 

بود، این بود.1

1   بیانات در دیدار جمعی از مدیران و فعاالن فرهنگی دفاع مقدس  - 06/07/1379
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در بهشتی 
نظامی در فرهنگ اسالمی، انسانی است که با معرفت و آگاهی از برترین ارزشها دفاع 
جانانه می کند. این دفاع به معنای به میدان آوردن ِ جان و هستی و سالمت خود و به 
معنای فداکاری است؛ و آن چیزی که این دفاع به خاطر آن انجام می گیرد، واالترین 
ارزشهای انسانی و الهی است. استقالل و سربلندی و افتخار و هویت و شخصیت ذاتی 
و دینی و ارزشهای مورد اعتماد یک ملت، مورد دفاع قرار می گیرد. برای اینهاست که 
یک نظامی با جان و هستی خود وارد میدان می شود. لذا این نظامی در عرف اسالمی 
»مجاهد« است. جهاد یعنی تالش و کوشش در راه ارزشهای واال؛ و برای همین است 

که »اّن الجهاد باب من ابواب الجنّة«1؛ جهاد دری از درهای بهشت است.2

1   نهج البالغه، خطبه 27 
2   بیانات در مراسم مشترک دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش - 22/07/1383
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ایستادگی مّلت 
امروز شما مالحظه میکنید دشمنان ما - که البتّه همیشه مّلت ایران را بد شناختند و 
نشناختند، همیشه دچار این اشتباه بودند، االن هم همین اشتباه را دارند میکنند؛ مّلت 
ما را نمیشناســند، کشور ما را نمیشناسند - خیال میکنند که به خاطر فشار تحریم و 
محاصره ی اقتصادی، مّلت دستهایش را در مقابل آنها باال برده و تسلیم شده؛ نه آقا، 
اشــتباه میکنید. این مّلت، مّلتی که دستهایش را به عالمت تسلیم باال ببرد نیست. در 
شرایطی سخت تر از این ]هم [، این مّلت تسلیم نشده است. یک نمونه ی واضِح روشن 
غیرقابل انکار هشت ســال جنگ تحمیلی است؛ شوخی است؟ هشت سال! همه ی 
قدرتهای بزرگ جهانی به یک مجرمی کمک کنند که علیه کشور و مّلت کار بکند و 
این مّلت بر همه ی آنها فائق بیاید؛ این کار کوچکی است؟ این چیز کمی است؟ آنجا 
هم »َو کاَن حقًّا َعَلینا نَصُر الُمؤِمنین«1 بود، آنجا هم همین عزم راسخ، تصمیم قاطع، 
آوردن موجــودِی خداداده به میدان عمــل و صحنه ی عمل، گره ها را یکی یکی باز 
کرد. ما روز اّول جنگمان با یک ســال بعد،با دو سال بعد، با سه سال بعد مگر یکی 
بود؟ پی در پی گشایشها به وجود آمد، همه ی دنیا دیدند که آمریکا، شوروِی آن روز، 
اروپــا، ناتو، انگلیس، دیگران از رژیم بعثــی حمایت کردند، از صّداِم مجرم حمایت 
کردند، بلکه او بتواند تجاوزی ماندگار به کشور عزیز ما داشته باشد؛ و او ناکام بعد از 
هشــت سال، بدون اینکه بتواند یک وجب به خواسته ی خودش نزدیک بشود، با آن 

1   سوره مبارکه الروم آیه 47
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همه خســارت و با آن همه کشته و با آن همه بی آبرویی بین المللی 
مجبور به عقب نشینی شد. امروز هم همین است؛ امروز هم مقابله ی 
با دشمنی های دشــمن و رفع همه ی این گرفتاری ها، با ایستادگی 
مّلت، با تکیه بر توانایی های درونی کشــور، با اعتماد به خدایی که 
دلها را این جور آماده کرده است و به این جهت هدایت کرده است، 

ممکن است.1

1   بیانات در دیدار مردم قم 19/10/1392



13 در ایام محنت جنگ، قبل از عملیات فتح المبین، بنده از این منطقه ی شمالِی مشرف بر 12
این دشت ]منطقه عملیاتی فتح المبین[، این چشم انداز وسیع را دیده بودم؛ این خاطره 
از یاد من نمیرود که نیروهای دشمن در این سرزمین پهناور با چندین لشکر در اینجا 
متفرق بودند؛ زمین شــما را، خاک شما را با چکمه های خودشان میکوبیدند و ملت 
ایران را تحقیر میکردند. آن کسی که کشور شما را نجات داد، همین جوانهای فداکار و 
مبارز بودند؛ همین بسیج، همین ارتش، همین سپاه، همین رزمندگان فداکار، که امروز 
هم بازماندگان آنها در مناطق گوناگونی از کشــور حضور دارند؛ بعضی از آنها هم به 

شهادت رسیده اند؛ »فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بّدلوا تبدیال«1

1   سوره مبارکه األحزاب آیه 23

جوان های فداکار
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نقش زنان در مسیر انقالب
آن کســانی که ســابقه دارند، میدانند که زنان، هم در دوران مبارزه نقش داشتند، هم 
بخصــوص در همان دوران انقالب - یعنی آن یک ســال و نیمی که حرکت انقالبِی 
عمومی شروع شد - نقش داشتند. زنان یک نقش مؤثر و بی جایگزین داشتند؛ که اگر 
نبودند زنان توی این اجتماعات، بالشک این اجتماعات عظیم و این تظاهرات عظیم، 
آن اثر را نمیبخشــید؛ عالوه بر اینکه در بعضی جاها مثل مشهد ما، اصاًل شروع این 
تظاهرات، از زنان شد. یعنی اولین حرکت عمومِی مردمی، یک حرکت زنانه بود. البته 
مورد تعرض پلیس هم قرار گرفتند. بعد از آن بود که حرکتهای مردانه راه افتاد. هم در 
مبارزات اینجور بود، هم در ایفای نقش در تشکیل نظام، هم در دوران بسرعت پدید 
آمده ی بعد از تشکیل نظام؛ یعنی دوران جنگ، دوران محنت، دوران امتحان سخت؛ 
»حتّی اذا ضاقت علیهم األرض بما رحبت«.1اوضاع و احوال در دوران جنگ سخت 
شد. حاال بعضی ها جنگ را از تلویزیون و رادیو و اینها میشنفتند، بعضی ها با جسم و 
جان و تِن خودشان توی میدان جنگ بودند. این گزارشهای پر از حماسه و شور که از 
جنگ داده میشود، همه اش هم درست است - من چون خیلی از این کتابهای مربوط 
به خاطرات رزمندگان را میخوانم، میدانم همه ی اینها درست است - آن شور و شوق 
و آن عشق به مجاهدت و شوق به شهادت و عدم بیم از مرگ و اینها، همه اش همینی 
است که توی گزارشها هست و درست است؛ لیکن نگاه کالن به جنگ، یک نگاه کاماًل 
محنت بار بود. خب، آن گردانی که جلو با شوق و ذوق دارد میجنگد، او که نمیداند توی 
قرارگاه اصلی نسبت به مجموعه ی جبهه چه حالتی وجود دارد، چه ضعفهائی هست، 

1   سوره مبارکه التوبة آیه 118
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چه نگرانی ها و دغدغه های جدی ای هست؛ و پشت سر قرارگاه اصلی، در سطح کالن، 
در کشور، چه کمبودهائی، چه دلهره هائی وجود دارد. دوران سختی بود. در این دوران 
سخت، نقش زنان، یک نقش فوق العاده بود؛ نقش مادران شهدا، نقش همسران شهدا، 
نقش زنان مباشــر در میدان جنگ، در کارهای پشتیبانی و بعضًا بندرت در کارهای 
عملیاتی و نظامی - که من بخش کارهای پشتیبانی اش را خودم از نزدیک در اهواز 
دیدم - یک نقش فوق العاده بود. زنها حتّی در بخشهای نظامی هم فعال بودند؛ همین 
نوشته ی خانم حسینی - دا - این را نشان میدهد. اینها یک مجموعه ی کاری است که 
واقعًا با هیچ معیاری، با هیچ ترازوئی قابل اندازه گیری نیست. مادر، مادر شهید، مادر 
دو شهید، مادر سه شهید، مادر چهار شهید؛ شوخی نیست؛ اینها به زبان آسان می آید. 
بچه ی انسان سرما میخورد، دو تا سرفه میکند، چقدر نگران میشویم؟ یک بچه ی انسان 
برود کشــته بشود، دومی برود کشته بشود، سومی برود کشته بشود؛ شوخی است؟ و 
این مادر با همان احساسات مادرانه ی سالم و جوشان و پرفوران، آنچنان نقشی ایفاء 
کند که صد تا مادر دیگر تشویق بشوند بچه هاشان را بفرستند میدان جنگ. اگر این 
مادرها آن وقتی که جنازه ی بچه هاشــان می آمد یا حتّی نمی آمد، آه و ناله میکردند، 
گله میکردند، یقه چاک میزدند، اعتراض به امام و اعتراض به جنگ میکردند، مطمئنًا 
جنگ در همان سالهای اول و در همان مراحل اول زمینگیر میشد. نقش مادران شهدا 

این است.1

1   بیانات در سومین نشست اندیشه های راهبردی - 14/10/1390
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انسجام ملی
بنده تأیید میکنم که انســجام مّلی را باید حفظ کرد، اتّحــاد مّلی را باید حفظ کرد. 
مشترکات را بایستی همواره در نظر داشت. این منافاتی ندارد با اینکه یک مخالفی هم 
در یک بخشی -که مخالفت با فالن سیاست یا با فالن برنامه دارد- مخالفت خودش 
را ابراز کند؛ هیچ منافاتی ندارد. اّما به معنای این نباید باشد که در زمینه ی مسائل کالن 

و اساسی کشور، کشمکش و بگومگو هست.
ما این انســجام و اتّحاد و تأثیرش را در طول این قریب چهل سال آزموده ایم. خب 
در جنگ هم یک  عّده ای بودند که مخالف بودند. در همان اوقاتی که ما گرفتار جنگ 
تحمیلی بودیم، یک  عّده ای در همین خیابانها و سِر چهارراه های تهران بودند -قاعدتًا 
خیلی  از شــماها در یادتان هست- که ایســتاده بودند و علیه جنگ اعالمیّه پخش 
میکردند. مخالفت ممکن اســت وجود داشته باشد لکن قاطبه ی مّلت، عمده ی مّلت، 
حرفشان یکی بود و ایســتادگی کردند روی حرف، این همان  چیزی است که مورد 
نظر ما است که انسجام و اتّحاد مّلی است. کشور را دوقطبی نباید کرد، مردم را به دو 
دسته نباید تقسیم کرد؛ آن حالتی که در سال 59 متأّسفانه از ناحیه ی رئیس جمهور آن 
 روز اتّفاق افتاد که مردم را به دو دســته ی موافق و مخالف تقسیم کرده بودند که چیز 

خطرناکی است.1

1   بیانات در دیدار مسئوالن نظام - 22/03/1396
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زشترین صحنه ی جهانی
در بین نقاط نامطلوب و زشــت در صحنه ی جهانی، یک نقطه به نظر من زشت تر از 
همه است. امروز می خواهم آن نقطه را مورد تکیه قرار دهم، تا نظر ملت ایران، برای 
همه کســانی که نظاره گرند معلوم شــود. آن نقطه این است که ما از قلدرها و گردن 
کلفتهای عالم، انتظار خوب بودن و ظلم نکــردن نداریم؛ اما از مجامع جهانی عالم، 
انتظار انصاف و استقالل داریم! سازمان ملل، اسمش سازمان ملل است. یعنی جایی 
که از آِن ملتهاست. این سازمان جهانی، در تیول دولتها هم نیست، چه رسد به این که 
مال چند دولِت قلدِر زورگوِی افزون خواهِ دنیا باشــد. متأسفانه، امروز، واقعیت چیز 
دیگری اســت و این، همان نقطه ی بسیار زشت است. ما البته کارهای شورای امنیت 
را که دســتگاه اصلی تصمیم گیرنده در سازمان ملل و قلب این سازمان است، از قبل 
دیده بودیم. فهمیده بودیم که چقدر این سازمان، در مواقع حّساس، در مشت ابرقدرتها 
قرار می گیرد و برای آنها و نه برای ملتها می شــود. شــاهد مثاِل آن، قضیه ی جنگ 
تحمیلی بود. وقتی جنگ تحمیلی پیش آمد و عراق مرزهای ما را شکســت و وارد 
چند استان کشور ما شد، ما طبق معمول به سازمان ملل شکایت کردیم. طبق مقّررات 
سازمان ملل، می بایست شورای امنیت در ظرف چند ساعت، قطعنامه ای صادر می کرد 
کــه عراق را به عنوان متجاوز محکوم کند. این کار را نکردند؛ و تا چندین روز، هیچ 
عکس العملی نشان ندادند. وقتی که قشون عراق، با استفاده از اوضاع نابسامان آن روز 
ما، در خاک کشور عزیزمان، خوب جاگیر شد و چند هزار کیلومتر را اشغال کرد، تازه 
شورای امنیت سر بلند کرد که یک کلمه حرف بزند. مثاًل، قطعنامه صادر کرد! قطعنامه 
چه بود؟ آیا قطعنامه این بود که »متجاوز، از خاک ایران، بیرون برود«؟ ابداً! قطعنامه 
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صادر کردند که »ایران و عراق، آتش بس اعالم کنند! »یعنی چه؟ یعنی قشون عراق 
وارد خاک ایران شده است و حال که نوبت دفاع جانانه ی ملت ایران است، دستها بسته 
شــود و کسی دفاع نکند و متجاوزین را بیرون نریزند! این، قطعنامه ی شورای امنیت 
بود! می دانید که چند سال، اینها بی آن که متجاوز را محکوم کنند، همین حرف را زدند! 
البته رزمندگان ما، در مدت نه چندان زیادی تقریبًا در ظرف یک سال و نیم اکثر زمینها 

را خودشان پس گرفتند.
این ســابقه را، در قضیه ی جنگ تحمیلی از شورای امنیت سازمان ملل داشتیم. بعد 
از چند سال، حمله ی عراق به کویت اتّفاق افتاد. وقتی که عراق به کویت حمله کرد، 
دیگر مسأله، مسأله ی یک ملت مظلوم نبود. مسأله، مسأله ی منافع امریکا و ابرقدرتها 
بود و همه دیدید که در ظرف چند ساعت، قطعنامه ی اّول صادر شد که »عراق باید از 
کویت بیرون برود.« یعنی همان موردی که ما چند سال به شورای امنیت می گفتیم باید 
چنین قطعنامه ای را در جنگ تحمیلی که علیه ما آغاز کرده اند، صادر کند و نمی کرد.

باری؛ در ظرف چند ساعت قطعنامه ی اّول صادر شد و بعد هم، بالفاصله، پی درپی، 
شــورای امنیت قطعنامه های گوناگونی صادر کرد و به امریکاییها اجازه داد که وارد 
خلیج فارس شوند. اجازه داد عراق را ویران کنند و هر کاری که دلشان می خواست 
بکنند. تا امروز هم، اجرای قطعنامه های شورای امنیت نسبت به قضیه ی جنگ کویت، 

در جریان است و هنوز هم اجرا می شود.1

1   بیانات در خطبه های نماز عید فطر - 22/12/1372
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هجمه جهانی
تمام قدرتهای ســرپاِی دنیا تقریبًا علیه ایران اسالمی دست به هم دادند. هر چند در 
ظاهر فقط یک ارتش عراق بود که با ما می جنگید؛ اما کارشناســان و جاسوسان و 
ماهواره ها و سالحهای امریکایی و اروپایی بلوک شرق )شوروی آن روز و کشورهای 
اروپای شــرقی( و نیز پول دولتهای اطراف خلیج فارس و نیروهای کارشناس غیر 
عرب - که بعضی گفته اند اسرائیلیها هم در میانشان بوده اند، ولی من چون یقین ندارم 
نمی خواهم بگویم - دســت به هم داده بودند و از عراق جانبداری می کردند. عالوه 
بر اینها شــما می دانید در جبهه قرار داشتن فقط به این معنا نیست که انسان با دشمن 
گالویز شود؛ در صورتی که فراهم کردن زمینه ی نبرِد آسانتر برای طرف مقابل، کمک 
زیادی به او می کند. مثاًل دو نفر که با هم ُکشتی می گیرند، اگر عّده ای یک کشتی گیر را 
تشویق کردند و برایش امکانات تدارک دیدند و کار یادش دادند و زیر پایش را صاف 
و لباسش را مرتّب کردند و اگر افتاد زیر بغلش را گرفتند؛ همه ی آنها در ُکشتی داخلند. 
جنگ عراق با ما شبیه چنین صحنه ای بود. کسانی که سرپا بودند، در جبهه ی ارتش 
عراق قرار گرفتند؛ برای این که اگر بتوانند بخشی از ایران را جدا کنند و یا نیروهایشان 
را تا مرکز کشور ما برسانند - صریحًا گفتند که این کار را خواهیم کرد! - و یا منابع 
نفتی ایران را در جنوب کشــور و خلیج فارس تصّرف کنند و یا فشــار اقتصادی را 
طوری بر ملت ما وارد کنند که طاقت خود را از دست بدهد. خالصه این که با ده راه 
و از ده جهت کاری کنند که حکومت اسالم و قرآن سرنگون شود. این هدف آنها بود. 
یک روز و دو روز هم این کار انجام نگرفت؛ بلکه هشت سال طول کشید و با همین 

شّدت و یکپارچگی جناحهای مختلف، علیه نظام اسالمی تالش کردند.1

1   بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 29/06/1374
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پشتیبانی استکبار از صدام 
دفاع مقدس ما، دوران جنگ هشت ساله ی پر ماجرای این کشور، داستان ایستادگی 
ملت ایران و ایستادگی جوانان ما در مقابل خباثتها و دشمنی های کفر و استکبار جهانی 
اســت. درست است، در مقابل ما به ظاهر یک رژیم بعثی بود - صدام بود - و او هم 
عنصری بود به قدر کافی خبیث، به قدر کافی ضد بشــریت و ضد انسانیت، اما فقط او 
نبود؛ آن چیزی که موجب شــد این جنگ، هشت سال ادامه پیدا کند، عوامل پشت 
پرده ی استکبار جهانی بودند که او را تشویق میکردند، به او وعده میدادند، امکانات 
میدادند. آن وقتی که در این سرزمین های خوزستان - که شما حاال بخشی از آنها را 
مشاهده کردید - دشمنان ما مجبور به عقب نشینی شدند، یک دولت اروپایی به آنها 
وسیله ای داد که بتوانند در دریا، خباثت و شیطنت و شرارت خودشان را ادامه بدهند؛ 
موشکی به آنها دادند. نمیگذاشتند عملیاتی که در منطقه انجام میگیرد، سرنوشت جنگ 
را به انتها برساند؛ تشویقش میکردند. یعنی دست استکبار جهانی، دست همین دولتهای 
اروپایی و دولت آمریکا، پشت رژیم خبیث معاند بعثی قرار داشت و او را به ادامه ی کار 
تشویق میکرد. نمیخواستند بگذارند جمهوری اسالمی از این حادثه ی بزرگ، پیروز و 

سربلند بیرون بیاید.1

1   بیانات در یادمان شهدای شرق کارون - 06/01/1393
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اعتراف به عجز 
در همیــن عملیاتی که در این منطقه اتفاق افتاد - منطقه ی دارخوین؛ اینجا منطقه ی 
درگیری بســیار تعیین کننده ی عملیات ثامن االئمه بود - که سپاه پاسداران و ارتش 
جمهوری اســالمی ایران با همکاری یکدیگر، برای دستور امام برنامه ریزی کردند، 
طراحی کردند، در همین منطقه توانستند دشمن را عقب بنشانند و آن روحیه ای را که 
دشمن به خاطر پشــتیبانی های فرنگی ها و خارجی ها و اروپایی ها به دست آورد، در 
هم بکوبند و بشکنند و محاصره ی آبادان را از بین ببرند؛ بعد از این عملیات، عملیات 
طریق القدس؛ بعد از این عملیات، عملیات فتح المبین؛ بعد عملیات الی بیت المقدس؛ این 
عملیات های پشت سر هم که رزمندگان عزیز ما، جوانان فداکار ما در قالب ارتش، در 
قالب سپاه، در قالب بسیج و نیروهای مردمی، در قالب مجموعه های عشایری، حتی در 
قالب شهربانی و ژاندارمری و کمیته های آن روز، می آمدند در این میدان جنگ و این 
فداکاری ها را انجام میدادند؛ این عملیات میتوانست جنگ را به خاتمه برساند و پایان 
بدهد؛ اما جبهه ی دشمن نظام اسالمی - یعنی همین اروپایی ها و دولتهای اروپایی و 
دولت آمریکا - نمیگذاشتند؛ طرف مقابل را تشویق میکردند، امکانات جدیدی به او 
میدادند، او را به برنده شدن در این جنگ امیدوار میکردند؛ لذا جنگ هشت سال طول 
کشید. هشت سال جنگ، شوخی نیست؛ جنگهای بزرگ و معروف دنیا در دورانهای 
نزدیک به ما، چهار ســال و پنج سال و شش سال و این جورها طول کشیده؛ هشت 
سال جنگ، آن هم در این منطقه ی وسیع، از شمال تا جنوب - از منطقه ی شمال غربی 
کشور تا این انتهای جنوب - این درگیری ها وجود داشت. قصدشان این بود که کاری 
کنند که نظام اسالمی احساس کند که قادر بر مقابله ی با این دشمنان نیست؛ میخواستند 
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کاری کنند که جمهوری اســالمی را به عنوان یک مجموعه ی ضعیف و ناتوان معرفی 
کنند. خدای متعال دست قدرت خود را نشان داد و دهان دشمنان جمهوری اسالمی و 
دشمنان پرچم برافراشته ی اسالم را با مشت پوالدین سنت الهی ُخرد کرد و بینی آنها را 
به خاک مالید و نشان داد که نظام اسالمی، چون متکی به ایمانهای مردم و به عواطف 
مردم است، در مقابل همه ی قدرتهای مادی جهان، هم میتواند از خود دفاع کند، هم 

میتواند طرف مقابل را وادار به اعتراف به عجز کند.1

1   بیانات در یادمان شهدای شرق کارون06/01/1393
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نعمتی بزرگ
امنیت، نعمت بزرگی اســت. در قرآن هم راجع به امن و امنیت سخن رفته است. در 
هر جامعه ای، زمینه ی الزم برای پیشــرفتهای ماّدی و معنوی، امنیت است. البته افراد 
برجسته ای هســتند که در فضاهای ناامن هم کارهای بزرگی انجام می دهند؛ در زیر 
فشار اختناق رژیمهای ظالم و ستمگر - همان گونه که قبل از انقالب در این کشور بود 
- کسانی بودند که در همان ناامنی هم کارهای بزرگی می کردند؛ لیکن شرط حرکت 
عظیم اجتماعی برای یک ملت، در درجه ی اول »امنیت« اســت. امنیت هم انواعی 
دارد؛ یکی از آنها امنیت نظامی و انتظامی است که شما مالحظه می کنید در بعضی از 
مناطق عالم، از لحاظ نظامی و انتظامی ناامنی هســت. این، بخشی از مقوله ی امنیت 
است. امنیت سیاسی و اقتصادی و فکری و عقیدتی هم داریم که همه ی اینها مقوالت 
بســیار با اهمیتی است. من سرفصلها و جمالتی را عرض می کنم که الزم است شما 
جوانان عزیز، ذهن و فکر خودتان را وارد این مقوله کنید تا ان شاءالَلّ برای استنتاجهای 

کّلیِ تان مفید باشد.
اگر بخواهیم درست تشخیص دهیم که برای پیشرفت یک کشور، امنیت چقدر اهمیت 
دارد، از برخورد دشــمن با مقوله ی امنیت، می شود این را فهمید. وقتی انقالب پیروز 
شد، در واقع یک مانع بزرگ از مقابل ملت ایران برداشته شد که بتواند در میدانهایی 
که در طول صدسال، صدوپنجاه سال عقب مانده بود، جبران عقب ماندگیهای گذشته 
را بکند. نظام اسالمی آماده بود که هدایت مردم را در پیشرفت در همه ی این میدانها 
بر عهده گیرد و ملت ایران در زمینه ی علم و صنعت و خودکفایی و در زمینه ی مسائل 
فکری و عملی و ماّدی و معنوی، به حرکت عظیمی دســت بزند و آن را شروع کند. 
اولین کاری که دشــمنان برای سنگ اندازی در این راه انجام دادند، ایجاد ناامنی بود؛ 
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یعنی مرزهای ما را ناامن کردند. ببینید؛ این نکته ی خیلی اساسی و مهّمی بود. همان 
دشمنانی که انقالب علیه آنها بود؛ همان قدرتهایی که تا آن جا که توانسته بودند، سعی 
کرده بودند نگذارند این انقالب پیروز شود، بعد از آن که انقالب پیروز شد، برای مقابله 
با آن، از حربه ی ایجاد ناامنی علیه این ملت و این انقالب استفاده می کردند. در درجه ی 
اّول، در این منطقه ی نزدیک خراسان - حدود ترکمنستان - و در منطقه ی کردستان 
و غرب و شــمال کشــور و نیز مناطق دیگری در جنوب - منطقه ی خوزستان - با 
تحریک قومیتها، شروع به مفسده انگیزی و ایجاد ناامنی کردند؛ ولی نظام اسالمی بر 
اینها فائق آمد. آن روز همین بسیجیان و همین جوانان مؤمن مثل شما، به همین مناطق 
گوناگون - چه در خراسان و چه در مناطق دیگر - رفتند، سینه سپر کردند، فداکاری 
نمودند و توانستند امنیت را برگردانند؛ یعنی در واقع توانستند ریشه ی فتنه را در مناطقی 
خشــک کنند. دشمنان قباًل فکر می کردند که با ایجاد ناامنی خواهند توانست انقالب 
را به زانو درآورند؛ اما دیدند که نشد. لذا جنگ را تحمیل کردند. ناامنی ای که از یک 
جنِگ تمام عیار برای کشور به وجود می آید، خسارتبارترین و سخت ترین و سنگینترین 
ناامنیهاست. اینها این کار را کردند. رژیم عراق را به جنگ، به آتش افروزی، به حمله ی 
به مرزها از طرف غرب کشــور وادار کردند. مســأله هم به جنگ بین دو ملت و با 
امکانات دو کشور محدود نماند؛ بلکه تمام امکاناتی را که عراق توانایی جذب آن را 

در این جنگ داشت، به سمت عراق سرازیر کردند!...
آن روز به نفع عراق که با ما وارد جنگ شــده بود تا مرزهای ما را ناامن کند، همه ی 
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قدرتهایی که در دنیا می توانســتند در این زمینه کاری بکنند، وارد شدند. عّده ای - یا 
ناخردمندانه و یا خائنانه - می خواهند از یاد این ملت ببرند که دشمنِی رژیم امریکا با 
ملت ایران، چقدر برای این ملت خسارت ایجاد کرده است و هنوز هم خسارت ایجاد 
می کنــد؛ می خواهند این را انکار کنند! همین رژیم امریکا - که آن روز ما به صورت 
تحلیل می گفتیم و بعد از جنگ، اخبار و آمار و اطالعات ریز آن منتشر شد - به عراق 
کمک کرد؛ کمک الکترونیکی، کمک تسلیحاتی، کمک در روشهای جنگیدن، کمک 
مالی، کمک مســتقیم و غیرمستقیم! ناتو هم کمک کرد؛ بسیاری از کشورهای عربی 
هم کمک کردند؛ برای این که بتوانند با فشار ناامنی، نظام انقالبی را از پا بیندازند و یا 
به زانو درآورند. باز هم هّمت جوانان این مملکت، دلهای پاک و با ایمان این کشور، 
همین بسیج، همین سپاه، همین ارتش، همین انسانهای مؤمن و پاک نهادی که در پشت 
جبهه ها کانوِن هّمت را گرم نگه می داشتند، توانست بر تمام توطئه های دشمن فائق آید 
و به رژیم مهاجم و به همه ی پشتیبانانش - از امریکا و شوروِی آن روز و دیگران - 
تودهنی بزند و ملت ایران را به عنوان قهرمان این برهه، در مقابل چشم جهانیان قرار 
دهد و امنیت را به عنوان بزرگترین نعمت به این مملکت برگرداند؛ مرزها را آرام کند و 
برای شهرهایی که زیر بمباران بودند - که در دوران جنگ، تقریبًا نیمی از جغرافیای 
این کشور در زیر بمباران بود - اعاده ی امنیت کند؛ برای زن و مرد، برای کاسب، برای 
عالم، برای دانشجو، برای کارگر، برای سیاستمدار، برای رئیس، برای مرؤوس و برای 
همه ی کسانی که به امنیت نیاز دارند، امنیت ایجاد کند؛ حتی برای آنهایی که ناشکرانه 
این امنیت را انکار می کنند. بنابراین، دلهای با ایمان و عزم ایمانی و راسخ این جوانان، 

امنیت را برای همه ی مردم به وجود آورد.1

1   بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 10/06/1378
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صحنه ی روشنی
در انقالب، بندگان مؤمن خدا که این ایثار و گذشــت را کردند، انقالب پیروز شــد. 
کاری شــد که هیچ تحلیل گری پیش بینی نمی کرد که بشود؛ یعنی اقامه ی حکومت 
اســالم، حکومت دین؛ آن هم در این نقطه ی عالم. چه کسی فکر می کرد؟ چه کسی 
باور می کرد؟ اما به برکت این حرکت شــهیدان و مؤمنان و ایثارگران، این کاِر نشدنی 
انجام شــد؛ چون جمع برگزیده و گروه قابل توّجهی از مؤمنان، نمی گوییم همه خود 
را نادیده گرفتند. همه باید ســعی کنند که جزو این گروه باشند، تا این افتخار متعّلق 
به آن ها باشــد. هرجایی که این گذشت نبود مثل آنجاهایی که نیست؛ مثل در طول 
تاریخ که نیست؛ مثل دوران امام حسین علیه الّصالة و الّسالم که اکثریت قاطع زبدگان 
و خواص و مؤمنان شــانه خالی کردند و ترسیدند و عقب رفتند کلمه ی باطل پیروز 
شد، حکومت یزید سِر کار آمد، حکومت بنی امیّه نود سال سِر کار آمد، حکومت بنی 
عبّاس پنج، شش قرن سرکار آمد و ماند. به خاطر آنکه این گذشت انجام نشد، مردم 
چه کشیدند! جوامع اسالمی چه کشیدند! مؤمنین چه کشیدند! صحنه، صحنه ی روشنی 
است. عزیزان من! همه ی دوران زندگی ما، جنگ احد است. اگر خوب حرکت کردیم، 
دشمن شکســت خواهد خورد؛ ولی به مجّرد اینکه چشممان به غنائم افتاد و دیدیم 
چهار نفر غنیمت جمع می کنند، ما هم حسودیمان شد، سنگر را رها کردیم و به سمت 
غنیمت رفتیم، ورق برمی گردد. دیدید که در جنگ احد ورق برگشت! در طول تاریخ 
اسالم، جنگ احد تکرار شده است. فرمانده ی الهِی آشنای با صفحه ی حقیقت، با آن 
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دل نورانی، این عّده را اینجا گذاشــته و گفته است که شما از اینجا تکان نخورید و 
پاسداران جبهه باشید؛ اما تا چشمشان افتاد و دیدند که چهار نفر آن پایین غنیمت جمع 
می کنند، پای این ها هم لرزید. البته اگر با تک تک آن ها صحبت می کردید، می گفتند ما 
هم باالخره آدمیم، ما هم دل داریم، ما هم خانه و زندگی می خواهیم. بله؛ اما دیدید که 
با این تسلیم شدن در مقابل خواسته های حقیر بشری، چه اتّفاقی افتاد! دندان پیامبر 
شکست؛ بدن مبارک آن حضرت مجروح شد؛ جبهه ی حق مغلوب شد؛ دشمن پیروز 
گردید و چقدر از بزرگان اسالم شهید شدند. پیام شهیدان این است که تسلیم وسوسه ی 
غنیمت نشــوید. پیام آن ها به من و شما و همه ی کسانی که به این خونهای به ناحق 
ریخته ی مطّهر احترام می گذارند، همین است. شما نگاه نکن که یک نفر تخّلف می کند 
و سراغ جمع کردن غنیمت رفته است. »ال یضّرکم من ضّل اذ اهتدیتم«. شما چه کار 
داری که دیگری گمراه شد؟ شما خودت را نگه دار و حفظ کن. دستور اسالم و پیام 
خون شهید، این است. آن روزی که همین شهدای عزیز ما در جبهه به شهادت رسیدند، 
همه که به جبهه نرفتند؛ عّده ای هم بودند که مشغول کاسبی شدند، عّده ای هم مشغول 
پول در آوردن شدند، عّده ای هم مشغول سوءاستفاده شدند، عّده ای هم مشغول خیانت 
شدند. این شهدا، بدون آنکه به آن ها اعتنا کنند، رفتند و نتیجه این شد که توانستند نظام 
اسالمی را حفظ کنند و امروز هرکدام یک ستاره و یک خورشیدند. بنابراین، پیام اّول 
این اســت که در قبال خدای متعال، در قبال بندگان، در قبال اراده ی الهی، باید انسان 
خود را نشناســد. این پیام را باید بگیریم. عزیزان من! با این حقایق نمی شود شوخی 

کرد. این ها از انسان تحّرک و تصمیم می طلبد.1

1   بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدا - 17/02/1376
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قدرت فائق
همه ی دنیا، به رهبری امریکا و شوروی، آن روز ]ایام جنگ تحمیلی [متّفق القول شدند 
برای این که ایران را در این جنگ شکست دهند و نتوانستند. این که ماِل تاریخ گذشته 
نیست. این ماِل همین چند سال قبِل خوِد ماست. آحاد ملت ایران به چشم خودشان 
دیدند. مگر نبود که این دو قدرت متّحد شدند برای این که شاید بتوانند خوزستان را 
از ایران جدا کنند؟! شاید بتوانند جمهوری اسالمی را ذلیل کنند، ضعیف کنند، سرنگون 
کنند و نتوانســتند؟! مگر غیر از این است؟! آن روز دو قدرت بودند، هر دو هم قوی، 
هر دو هم در قضیه ی ایران، متّحد و نتوانستند کاری کنند. امروز اینها چه کار می توانند 
بکنند؟! چرا می ترسید؟! چرا قرآن را نمی خوانیم که این قدر تکرار می کند: »الذین قال 
لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشــوهم فزادهم ایمانًا و قالوا حسبنا الَلّ و نعم 
الوکیل.«1 چرا از دشــمن می ترسید؟! دشمِن ضعیف، دشمِن ناتوان، دشمنی که همین 
امروز هم برای این که ایران را زیر فشــار قرار دهند، دریوزگی اروپا را می کند. سراغ 
این کشور و آن کشور اروپایی می رود که »بیایید با ما همدست شوید، شاید بتوانیم به 
ایران فشار بیاوریم.« این، دلیِل این نیست که به تنهایی نمی تواند فشار بیاورد؟! این، 
دلیل بر این نیست که این ملت عظیم، با این قدرت معنوی و اسالمی، بر قدرت ماّدی 

او، تا به حال فائق آمده است؟! چرا فکر نمی کنند؟2!

1   سوره مبارکه آل عمران آیه 173
2   بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان - 12/08/1372
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عرصه الهام بخشی
این دغدغه در ذهن من هســت که فرهنگ جنگ و فرهنــگ انقالب و درحقیقت 
روحیه ی انقالب -آن روحیه یی که در جنگ، میدانی برای رشد و بالندگی پیدا کرده 
بود- از بین برود. البته باید به خدای متعال توکل کرد و به آینده خوشبین بود؛ که من 
حقیقتًا به آینده خوشبینم و خیلی از افقها را خوب و روشن می بینم. به هر جهت، این 
دغدغه وجود دارد و راه زایل کردن آن هم این است که ما تالش بکنیم؛ یعنی وقتی به 

قدر وسعمان تالش کردیم، دیگر دغدغه یی نخواهیم داشت.
اعتقادم این است که اگرچه جنگ به خودی خود موضوعیتی ندارد، اما عرصه ی بسیار 
مهمی برای بروز روحیه ی اسالمی و انقالبی و خصلتهای مسلمانِی درست است؛ از این 
جهت بسیار ارزشمند است. از بودن آن چنان زمان و محیطی بایستی شکرگزار بود؛ از 
نبودنش باید آدم واقعًا متأسف باشد و غصه بخورد. اگرچه کسی از جنگ - از حیث 
جنگ - خوشش نمی آید، اما این روی دیگر سکه، چیز بسیار عظیمی برای ماست. 
ما حاال که دیگر جنگ نداریم و نمی خواهیم هم به دست خودمان یک جنگ درست 
کنیم که عرصه ی انقالب بشود، لیکن آن هشت سال جنگ بایستی تاریخ ما را تغذیه 
کند. ما باید از آنچه که در این هشت سال جنگ اتفاق افتاده، آن روحیه ی مقاومت، 
آن روحیــه ی فداکاری همراه با اخالص - همانی که حقیقتًا در عرصه های جنگ ما 
وجود داشت - استفاده کنیم. آن جایی که نوشته های شما حاکی از اخالص است، آن 
نقطه انسان را تکان می دهد. هر چیزی شما ارایه کنید که نشانگر اخالص باشد، خیلی 
اهمیت دارد؛ وااّل همه فداکاری می کنند؛ برای تعصب و خودنمایی هم فداکاری می کنند؛ 
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خطر مرگ هم دارد. مثاًل خلبانی در یک مانور، جلوی چشم مردم چند معلق می زند 
و صدی پنجاه هم ممکن است سقوط کند؛ اما او این را برای خودنمایی قبول می کند. 
به خاطر خودنمایی، بیش از این را هم می کنند؛ مثاًل بعضی خودشان را آتش می زنند! 
اینها ارزشی ندارد. آن جایی که کار با اخالص همراه است، یعنی انسان فقط برای خاطر 
خدا و برای انجام وظیفه ی الهی کاری را انجام می دهد، آن صفا و درخشندگی این را 
دارد. در نشان دادن این نقطه ها و جاری کردن این روحیه در طول و امتداد تاریخ ما، 

باید خیلی تالش کرد؛ از آن هشت سال جنگ باید استفاده کرد.
از اول تا آخر حادثه ی عاشورا، به یک معنا نصف روز بوده؛ به یک معنا دو شبانه روز 
بوده؛ به یک معنا هم هفت، هشت روز بوده؛ بیشتر از این که نبوده است. از روزی که 
امام حسین وارد سرزمین کربال شد، تا روزی که از خاندان خود جدا گردید، مگر چند 
روز بوده است؟ از روز دوم تا یازدهم محّرم، هشت، نه روز بوده؛ خود آن حادثه هم که 
نصف روز است. شما ببینید این نصف روز حادثه، چه قدر در تاریخ ما برکت کرده و تا 
امروز هم زنده و الهامبخش است. این حادثه فقط این نیست که آن را بخوانند و بگویند 
و مردم خوششان بیاید یا متأثر عاطفی بشوند؛ نخیر، منشأ برکات و حرکت است. این، 
در انقالب و جنگ و گذشــته ی تاریخ ما محسوس بوده است. در تاریخ تشیع، بلکه 
در تاریخ انقالبهای ضد ظلم در اسالم - ولو از طرف غیرشیعیان - حادثه ی کربال به 
صورت درخشــان و نمایان اثربخش بوده؛ شاید در غیر محیط اسالمی هم اثربخش 
بوده اســت. در تاریخ خود ما - یعنی در این هزاروســیصد، چهارصد سال - همان 
نصف روز حادثه اثر کرده است. پس، عجیب و بعید نیست. ما اگر نخواهیم هشت سال 



33 جنگ خودمان را با آن هشت، نه ساعت عاشورای امام حسین مقایسه کنیم، یا آن را 32
خیلی درخشانتر بدانیم - که واقعًا هم همین است؛ یعنی من هیچ حادثه یی را در تاریخ 
نمی شناسم که با فداکاری آن نصف روز قابل مقایسه باشد؛ همه چیز کوچکتر از آن 
اســت - لیکن باالخره طرحی از آن، یا نمی از آن یم است. چرا ما فکر نکنیم که در 

داخل جامعه ی ما، برای سالهای متمادی می تواند منشأ اثر باشد؟
همیشــه این نکته در ذهنم بوده که حادثه ی دوم فروردین حادثه ی مدرسه ی فیضیه 
در مقابل حادثه ی پانزده خرداد، حادثه ی کوچکی بود؛ اصاًل قابل مقایسه با آن نبود. 
حادثه از یک ســاعت یا دو ساعت به غروب شروع شد، تا یک ساعت بعد از شب 
ادامه داشــت؛ یعنی سه، چهار ساعت به صورت شدید طلبه ها را در محیط مدرسه ی 
فیضیه کتک زدند و تهدید و اهانت کردند، و به صورت رقیق ترش تقریبًا در خیابانهای 
اصلی قم آن ها را زیر فشار قرار دادند. تا آنجایی هم که ما اطالع داشتیم، گمانم یکی، 
دو نفر در آن حادثه کشته شدند و البته عده ی زیادتری هم مجروح گردیدند. بنابراین، 
حادثه ابعاد خیلی زیادی نداشت. امام توانست آن حادثه را برای به حرکت درآوردن 
همه ی ملت ایران مورد استفاده قرار دهد. پانزده خرداد را که امام به وجود نیاورد در 
این روز امام در زندان بود پانزده خرداد یک حادثه ی خودجوش بود. پانزده خرداد، 
محصول حرکتی بود که امام در دوم فروردین به وجود آورد. من در همان ســال، این 
نکته را به امام عرض کردم. نزدیک عید سال 43 بود که من از زندان آزاد شده بودم 
و توانستم با تدبیری خدمت امام که آن وقت در خانه ای در قیطریه بودند بروم. من در 
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همان چند لحظه یی که توانستم خدمت ایشان بروم و دستشان را ببوسم و با آن حال 
منقلبی که از دیدنشــان داشتم، چند کلمه با ایشان حرف بزنم، همین مطلب را عرض 
کردم. گفتم نبودن شــما در بیرون، موجب شد که پانزده خرداد با این عظمت، نتواند 
مورد اســتفاده قرار بگیرد. یعنی امثال ماها که در بیرون بودند، نتوانستند عشری از 
اعشــار استفاده ای را که امام از دوم فروردین کرد، از پانزده خرداد بکنند؛ درحالی که 
پانزده خرداد کانون عظیمی بود. بعد هم که امام بیرون آمدند و تبعید شــدند، اشاره ها 
و حرفهای ایشان در هشــیار کردن و زنده کردن روحیه ی مبارزه در مردم و به خط 
آوردن جوانان، پانزده خرداد را آن چنان منشأ برکت کرد که در آن مدت مثاًل یک سال 
یا هشت، نه ماهی که امام نبودند و این حادثه با آن جوش و خروش اتفاق افتاده بود، 

هیچ کس نتوانسته بود از آن حادثه چنین استفاده ای بکند.
می خواهم بگویم که این یک گنج است. آیا ما خواهیم توانست این گنج را استخراج 

کنیم، یا نه؟ این هنر ماست که بتوانیم استخراج کنیم.1

1   بیانات در دیدار مسئوالن دفتر هنر و ادبیات مقاومت - 25/04/1370
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تنبیه متجاوز؛ اساس 
شرافت

رئیس رژیم عراق صریحًا اعالم می کرد 
که قرارداد قبلی اش با دولت ایران در سال 
1975 معروف به قرارداد الجزائر، چون در 
هنگام ضعف عراق بــوده اکنون الزم االجرا 
نیســت؛ قرارداد را پاره کرد و پس از روزهای 
معــدودی حمله را آغاز نمود. این برای ملت ما 
درسی تلخ و آموزنده بود. از آن لحظه ملت بیدار 
و انقالبی ما تصمیم خود را گرفت و هدفهای خود 

را مشخص کرد.
این هدف تنها باز پس گرفتن زمینهای اشغالی یا گرفتن 
غرامت جنگی نبود - هر چند که این هر دو حق مسلم 
ملت ایران بود و هر چند که بسی خسارتها قابل جبران 
نبود - بلکه هدف مهمتر تنبیه متجاوز و برچیدن بســاط 
تجاوز بود. با طرح مسأله ی تنبیه متجاوز ما نه فقط تکیه گاه 
مطمئنی برای امنیت ملی خود جســتجو می کردیم، بلکه این 
برای همه ی منطقه متضمن امنیت و ثبات بود و هست. اگر یکبار 
متجاوزی به دلیل تجاوز از سوی خانواده ی بین المللی مجازات 



35 34

شود، می توان مطمئن شد که دست کم تا سالیانی این انگیزه - که همواره در عناصر 
شریر و فرصت طلب قابل جستجو است - فرو خواهد نشست؛ و منطقه و یا شاید 
جهان مصیبتهای یک جنگ متجاوزانه و بی دلیــل را تحمل نخواهد کرد. دادگاه 
نورنبرگ توانسته است بیش از چهل ســال صلح و امنیت اروپای جنگ خیز را 
تضمین کند. چرا نباید از آن تجربه استفاده کرد؟ قدرتهای بزرگ حتی در هنگامی 
که هزاران کیلومتر مربع از خاک ما در زیر چکمه های اشــغالگران متجاوز بود، با 

استفاده از ابزار فوق العاده نیرومند تبلیغات ما را زیر فشار قرار بدهد.
این بدان معنا بود که ما بخشــی از وجود خود را، بخشی از شرف خود را در زیر 
دست و پای دشمن رها کنیم و به امید بازگرداندن آن به دریوزگی این یا آن کمیته ی 
بین المللی برویم. برای یک ملت بزرگ و پرافتخار انقالبی هیچ اهانتی از این باالتر 
نیست. بی هوشترین انسانهای عالم هم برای رد چنین پیشنهاد ظالمانه ای سرگذشت 
غم انگیز و خونبار ملت فلسطین را به عنوان دلیلی بزرگ و زنده در پیش روی خود 
دارند. اگر آتش بس های تحمیلی و وعده های فریبنده و پوچ توانســته است ملت 
فلسطین را به حق واضح و مسلم خود برساند، هر ملت دیگر را هم خواهد رساند.1

1   بیانات در مجمع عمومی سازمان ملل - 31/06/1366



سواالت
1.جهاد در بیان رهبری یعنی چه؟

ب( تالش و کوشش در راه ارزشهای واال الف( جنگ و پیکار با استکبار   
د( جنگ و دفاع از سرزمین ج( الف( جنگ و پیکار با دشمنان  

2.مقابله ی با دشمن و رفع همه ی گرفتاری ها چگونه امکان پذیر است؟
ب( مذاکره و مبارزه سیاسی با دشمن الف( پرهیز از جنگ و اهتمام به سازندگی  

د( هیچکدام ج( ایستادگی ملّت    
3.با توجه به فرمایشات رهبری حفظ کدام مورد الزم است؟

ب( حفظ مبارزه با منافقان الف( انسجام و اتحاد ملی   
د( الف و ب ج( حفظ مبارزه با مخالفان   

4.هدف تمام قدرتهای جهان در کمک به عراق در جنگ با ایران چه بود؟
ب( تسخیر سرزمین ایران الف( حکومت اسالم و قرآن سرنگون شود  

د( هیچکدام ج( دشمنی شخصی با امام خمینی ره   
5.تشویق رژیم بعثی توسط دولهای آمریکایی و اروپایی در جنگ با ایران برای چه بود؟

الف( جمهوری اسالمی از این حادثه ی بزرگ، پیروز و سربلند بیرون نیاید.
ب( دفاع از عراق به منظور تسخیر منابع سرزمینی ایران 

ج( تسلط بر منابع انرژی ایران 
د( هیچکدام

6.در هر جامعه ای، زمینه ی الزم برای پیشرفتهای ماّدی و معنوی در چیست؟
د( سیاست باال ج( امنیت   ب( نفت   الف( اقتصاد   

7.همه ی دوران زندگی ما جنگ ....... است.
د( خیبر ج( دفاع مقدس  ب( خندق   الف( احد   

8.پیام شهیدان چیست؟
ب( آماده باشیم الف( همیشه بجنگیم    

د( تسلیم وسوسه ی غنیمت نشوید ج( درجنگها پیروز باشید   
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