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)بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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دالیل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر *

ــا از  ــت. م ــگ اس ــودن جن ــی ب ــأله ی دفاع ــرد مس ــرح ک ــود مط ــه می ش ــؤالی ک ــه ای س ــای خامن ــوال: آق س
ــاع هســتیم و بعــد از این کــه وارد خــاك  ــم کــه در حــال دف ابتــدای جنــگ و شــروع تجــاوز عــراق اعــام کردی
ــاز جنــگ مــا یــک جنــگ دفاعــی اســت. شــما ایــن  عــراق هــم شــدیم ایــن مســأله را عنــوان می کنیــم کــه ب

ــد؟ ــر می کنی ــه تعبی ــأله را چگون مس

جنگ ما از ابتدا دفاعی بود 
بسم اللَّ الّرحمن الّرحیم

جنــگ مــا از آغــاز بــه صــورت دفــاع شــروع شــد و تــا ایــن ســاعت هــم مــا در حــال دفــاع هســتیم. علــت هــم 
ایــن اســت کــه حتــی ورود مــا بــه خــاك عــراق، در ادامــه ی دفــاع مقــدس ماســت. البتــه دشــمن طبعــاً مایــل 
ــه  ــی ک ــر وقت ــا ه ــود، ت ــا بش ــای م ــد، وارد مرزه ــدرت می کن ــاس ق ــد و احس ــه می توان ــی ک ــه هنگام ــت ک اس
ــل برســاند،  ــه قت ــی را ب ــی و غیرنظام ــراد نظام ــد، اف ــب بکن ــد، تخری ــد، ویرانگــری بکن ــد در آن جــا بمان می توان
زندگــی را ناامــن بکنــد، هــر وقــت هــم کــه تــاب نیــاورد و نتوانســت بمانــد، برگــردد و داخــل مرزهــای خــودش 
بشــود و مــا هــم بــا فــداکاری و بــا توانائــی مــردم، وقتــی کــه توانســتیم او را از مرزهــا بیــرون برانیــم، لــب مــرز 
ــل  ــن می ــم، ای ــدم بگذاری ــه ق ــادا ک ــمن نب ــم دش ــه حری ــویم و ب ــمن بش ــاك دش ــادا وارد خ ــه نب ــتیم ک بایس

ــت. ــمن اس دش

*. بیانات در مصاحبه با خبرنگار صداوسیما 1365/06/26
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منطق انسانی و احكام اسالمی در برخورد با دشمن
امــا عقــل و منطــق انســانی، همچنیــن احــکام اســامی بــه مــا اجــازه ی ایــن را نمی دهنــد. مــا دشــمن را بایــد 
ــه، تصــرف  ــرای گرفتــن یــک تپ ــه دشــمنی اســت. یــک وقــت دشــمنی اســت کــه آمــده ب ببینیــم کــه چگون
ــام  ــه تم ــردد ســرجایش و قضی ــم ســرکوب می شــود برمی گ ــد ه ــرزی، بع ــری م ــک موذی گ ــه، ی ــک رودخان ی
ــت  ــک وق ــن ی ــت. لک ــده اس ــام ش ــأله تم ــم مس ــا راندی ــمن را م ــه دش ــی ک ــد از آن ــه بع ــا البت ــود. این ج می ش
ــی  ــا قدرت نمائ ــم ب ــا، آن ه ــن از مرزه ــرون رفت ــا بی ــأله ی او ب ــی دارد. مس ــدری و زورگوئ ــر قل ــای ب ــمن بن دش
ــم  ــن را مغتن ــی ای ــمن خیل ــت. دش ــده نیس ــام ش ــده و تم ــل ش ــراوان ح ــای ف ــامی و فداکاریه ــای اس نیروه
ــم  ــد ه ــد، بع ــد بمان ــه می توان ــی ک ــا جای ــود، ت ــاك می ش ــاوز دارد و وارد خ ــد تج ــی قص ــه وقت ــمارد ک می ش
کــه رفــت بیــرون، مــا لــب مرزهــا بایســتیم او تجدیــد قــوای خــودش بکنــد و هنگامــی کــه بــاز الزم دانســت و 

ــد. ــاز کن ــردد، تجــاوز خــودش را آغ مصلحــت دانســت برگ

دوحقی كه باید از متجاوز گرفت
ــه ی  ــود، وارد مزرع ــما می ش ــه ی ش ــاوزی، وارد خان ــه دزدی، متج ــم ک ــی زدم، گفت ــک مثال ــی ی ــک وقت ــن ی م
ــد،  ــه می مان ــد ک ــل کردی ــر تحم ــد. اگ ــی دزدد، می کش ــد، م ــود می کن ــد، ناب ــران می کن ــود و وی ــما می ش ش
ــه  ــد ک ــه شــما نمی گوی ــد، هیچکــس ب ــرون کردی ــی او را بی ــا فشــار و زور و قدرت نمائ ــد و ب ــر تحمــل نکردی اگ
شــما از خانــه ات دیگــر پــا بیــرون نگــذار، پــا تــوی مزرعــه ی او یــا خانــه ی او نگــذار کــه ایــن تجــاوز بــه حریــم 
ــوی او را بفشــارید  ــد، گل ــد گریبــان ایــن دشــمن را بگیری ــه شــما حکــم می کنــد کــه بروی ــه، عقــل ب اوســت. ن
و اوالً: از او بپرســید چــرا ایــن کار را کــرده و مجازاتــش کنیــد بــه ایــن کار و ثانیــاً: حقتــان را بگیریــد، آنچــه کــه 
تضییــع شــده از او بــاز پــس بگیریــد. ایــن یــک حکــم عقلــی اســت. ایــن چیــزی نیســت کــه ایــن را مــا ابــداع 

ــد. ــر می کنن ــن جــور فک ــای ســالم همی ــرده باشــیم. همــه ی انســانها و همــه ی فطرته ک

دو نوع وارد شدن به خاک دیگران
اصــوالً وارد شــدن بــه حریــم خــاك دیگــران دو نــوع اســت: یــک نــوع ایــن اســت کــه از روی تجــاوز، بــه قصــد 
ــرای زورگوئــی اســت؛ ایــن تهاجــم اســت، ایــن تجــاوز اســت. همان طــور کــه عــراق وارد خــاك مــا  تصــرف و ب
شــد. دلیلــی بــرای ایــن کار نداشــت. یــک بهانه هایــی همــان اّول ذکــر کردنــد، امــا حتــی خودشــان هــم کامــًا 
واقــف بودنــد و می دانســتند کــه اینهــا بهانــه اســت. دنیــا هــم ایــن را فهمیــد. لــذا بــود کــه همــه ی کســانی کــه 
تــوی مســأله جنــگ وارد شــدند، تــا امــروز هــم بمــا می گوینــد، از اوائــل هــم بــه مــا گفتنــد کــه مــا می دانیــم 
متجــاوز کــی اســت، ایــن تجــاوز اســت. یکجــور وارد شــدن بــه خــاك دشــمن هســت کــه بــرای اســتنقاذ حــق 
ــا از حــوادث  ــرای تأمیــن مرزه ــرای حفــظ امنیــت اســت. ب ــه متجــاوز اســت، ب ــرای گوشــمال دادن ب اســت، ب

ــن را نمی شــود گفــت تجــاوز.  مشــابه بعــدی از ســوی همیــن دشــمن هســت، ای
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علت ادامه جنگ و ورود به خاک عراق
ــاع  ــتیم دف ــود داش ــن ب ــه روش ــم ک ــان می جنگیدی ــای خودم ــت مرزه ــه در پش ــی ک ــا وقت ــا، ت ــن م بنابرای
ــه ی همیــن مســأله  ــه دنبال ــاز ب ــراق شــدیم، ب ــان. آن وقتــی هــم کــه وارد خــاك ع ــم از خــاك خودم می کردی
ــم  ــر کردی ــگ ذک ــه ی جن ــای ادام ــی از هدفه ــه متجــاوز را یک ــا مجــازات متجــاوز و گوشــمال دادن ب اســت. م
ــه ی مناطــق از دشــمن  ــا، هم ــای م ــوز در مرزه ــه هن ــم ک ــد بگوی ــم بای ــن را ه ــه ای ــم هســت. البت ــن ه و همی
پاکســازی نشــده اســت. مــا هنــوز مناطقــی را داریــم کــه از جملــه نفت شــهر و بخشــی از مراکــز دیگــر مــرزِی 
ــه  ــم ک ــا ه ــن اینه ــس گرفت ــرای پ ــو ب ــان ول ــه ی جنگم ــا ادام ــت و م ــمن هس ــار دش ــوز در اختی ــه هن ــا ک م
ــن  ــردن دشــمن و رفت ــال ک ــا دنب ــم، م ــس بگیری ــم پ ــا را ه ــی اینه ــا وقت ــی اســت. ام ــک عمــل دفاع باشــد، ی
ــاع از خــود و مجــازات متجــاوز می شناســند.  ــرای گوشــمال دادن او، ایــن را همــه، دف داخــل اعمــاق خــاك او ب

ــز واضحــی اســت. ــک چی ــگ ی ــن جن ــودن ای ــی ب ــن دفاع بنابرای
ــن مناطــق  ــدن در ای ــا قصــد مان ــا کــه م ــد از م ــن را قبــول کردن ــن را گفتیــم بارهــا و همــه هــم ای ــا ای ــه م البت
تصــرف شــده ی از عــراق را نداریــم. نــه فــاو، نــه جزیــره و نــه هیــچ نقطــه ی دیگــر، نقاطــی نیســت کــه مــا اینهــا 
را بــرای خودمــان و جــزء خــاك خودمــان دانســته باشــیم. نــه اینهــا مــال عــراق اســت، مــال مــردم عراق اســت، 
ــر ســر کار بیایــد در عــراق. فعــًا حرکــت مــا، حرکتــی اســت کــه  مــال هــر رژیــم صالحــی اســت کــه بعدهــا ب
ــراق  ــا و ع ــه م ــی دو همســایه ک ــرای زندگ ــه ب ــش و صلحــی اســت ک ــاع از آرام ــا و در دف ــت م ــاع از امنی در دف

ــت. ــروری و الزم اس ــیم، ض باش
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فضل و عنایات دایمی خداوند به ملت مجاهد ایران
رهاشدن ملت از دامهاى حيله و توطئه دشمن

حلقه هـاى  وحشـيانه ترین  از  تحميلـی،  جنـگ 
توطئه ى دشمن

ناكامی دشمن از تجاوز و دفاع ملت
وحشـيانه ترین و نامردمی تریـن اعمـال خصمانه از 

سوى عراق و حاميانش
غفلت نكردن از ثبت و ضبط جزئيات دفاع مقدس

برمـال كـردن حقایـق بـراى ملـت ایـران بعـد از 
پذیرش قطعنامه598

قـرار گرفتن دشـمن در دوراهی شكسـت بـا قبول 
قطعنامه

عجز حكام سبكسر عراق از تشخيص مصالح
مسـئوليت تعلـل پذیـرش قطعنامه بـر دوش رژیم 

عراق و صدام
و...

دفاع مقدس، 
دوره ذخيره نيروى محركه تاریخ و الهام بخش امت ها



دفاع مقدس

دفاع مقدس، دوره ذخيره نيروى محركه تاریخ و الهام بخش امت ها *

بسم اللَّ الّرحمن الّرحیم
سـام و رحمت خـدا بـر ارواح طیبـه ی شـهدا، از صـدر تاریخ تـا امـروز، خصوصاً شـهیدان جنـگ تحمیلـی که با 
نثـار خون خـود، شـجره ی مبارکـه ی اسـام را آبیـاری کـرده و به بـرگ و بـار نشـاندند. عزت را بـرای مؤمنـان به 

ارمغـان آورده و خـذالن و ذلـت را نصیـب معانـدان کردند.
صلـوات و سـام خـدا بـر شـاهد شـهیدان و امـام مجاهـدان و اسـوه و مقتـدای صالحـان و رفعت بخـش کلمـه ی 
پیامبـران - حضـرت امـام خمینـی )قّدس اللَّ سـّره واعلی اللَّ کلمتـه( - که آتش خشـم مسـتضعفان را بـر هیمه ی 

فسـق و فسـاد و کفر و الحـاد و ظلـم و اسـتکبار جهانـی افکنـد و ارکان سـلطه ی مسـتکبران را متزلزل سـاخت.

فضل و عنایات دایمی خداوند به ملت مجاهد ایران
خداونـد تعالی را سـپاس که خلعت اکـرام خود را بـر قامت امت اسـامی ایـران پوشـانید و او را به صراط مسـتقیم 
خـود رهنمـون شـد و از آن هنـگام کـه قیام ایـن ملـت، بـر اقامه ی قسـط و وفـای بـه عهـد او آغاز شـد، تـا امروز 
لحظه یی فضـل و عنایت خـود را از او دریغ نداشـت و مجـد و عظمت و عزت و شـوکت اسـام را با عطایـای دایمی 
خود روزافزون سـاخت و دشـمنان اسـام را منکوب و مقهور سـاخت. هـر آن حیله یی کـه اندیشـیدند، در اراده ی 
خیـرش مسـتحیل گردانیـد و هر آن مکـری کـه ورزیدنـد و هر آن کیـدی که بـه کار زدنـد، بـه آنـان برگردانید و 
تیرهای بای رها شـده ی آنـان را به سـینه ی خودشـان نشـانید و بنیانهـای برافراشـته از توطئه ی آنـان را منهدم 
سـاخت و آنـان را اسـیر مکاید خـود سـاخت. سلسـله ی خصومتـی کـه جنبانیدند، بـر جوهـر انقاب خدشـه یی 

*. پیام به مناسبت نهمین سالگرد جنگ تحمیلی 1368/06/30
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وارد نسـاخت؛ بلکـه هرحلقـه ی آن، زنجیری برپای اسـتکبار شـد.

رهاشدن ملت از دامهاى حيله و توطئه دشمن
ملتـی که بـه راه رضـای خـدا می رفت و بـه تکلیـف خـود می اندیشـید، به فضـل خـدا از حلقه هـای دام بـا رهید 
و ابزارهـای شـیطان، یکی پـس از دیگـری، فاقـد کارایی شـد و نـور الهِی انقـاب، سـینه ی سـیاهیها را با گـذر از 
میدانهای حیله و توطئه ی دشـمن شـکافت و بـه سـرزمینهای حاصلخیز اندیشـه و امیـد مسـتضعفاِن دربند، نور 

امید افشـاند و بـذر انقاب پاشـید.

جنگ تحميلی، از وحشيانه ترین حلقه هاى توطئه ى دشمن
از وحشـیانه ترین حلقه های توطئه ی دشـمن که براسـاس نقشـه های شـیطانی و شـوم، برای هدم اسـاس اسـام 
طراحی شـده بـود، هجـوم وسـیع نظامی و شـروع جنگـی بود که دشـمن بـا اسـتفاده از جاه طلبـی و غـرور حکام 
عـراق طراحی کـرد و بـه راه انداخت. ایـن جنگ کـه با شـعارهای قومـی و با هـدف تجزیه ی ایـران و بـه امید فتح 
سـه روزه ی تهران و سـقوط نظام اسـامی آغاز شـد، خرابیهایـی در دو کشـور و در منطقه بـه بارآورد کـه کم نظیر 

بـود و جنایتهایـی در دفتـر تاریخ به ثبت رسـاند کـه تا کنـون نظیر آن مشـاهده نشـده بود.

ناكامی دشمن از تجاوز و دفاع ملت
ملت رشـید ایـران به دفـع تجـاوز برخاسـت و با دفـاع مقـدس از کیـان اسـام و میهن اسـامی، سـیلی محکمی 
بر دشـمن نواخت و بـا سـاح و صـاح و در سـایه ی رهبـری ولیّ خـدا، آن چنان حماسـه ی اسـتقامت و رشـادت 
مظلومانـه و سرسـختانه یی سـرود کـه در تاریـخ، بـه مثابـه ی درس بزرگـی باقـی خواهد مانـد و صراط مسـتقیم 
مبـارزان و آزادیخواهـان را ترسـیم خواهد کـرد. عنایـت خدا در نصـرت مظلومـان و غلبـه ی لشـکریانش، بر همه 
ظاهـر شـد و ایـن مرحلـه از توطئه ی دشـمن نـاکام مانـد و ذلیـل و شکسـت خـورده و نـادم و خسـارت دیـده، با 

پرونده یـی ماالمـال از جنایـت، بـه تغییـر حیلـه پرداخت.

وحشيانه ترین و نامردمی ترین اعمال خصمانه از سوى عراق و حاميانش
در طول جنـگ، دشـمن به جای تسـلیم شـدن در برابر حـق و تن دادن بـه عدالت، پیوسـته بـه لجاج و عنـاد خود 
افـزود و بـا طرحهای پیچیـده و لشکرکشـی به خلیـج فـارس و ایجاد فشـار اقتصـادی و تجهیـز عراق بـرای حمله 
بـه مراکز صنعتـی و اقتصـادی و مسـکونی، کمـک در تهیـه ی سـاح شـیمیایی، آخرین تاشـهای خـود را به کار 
برد؛ ولـی در آن مقطع نیـز جز رسـوایی بیشـتر، چیزی نصیـب آنان نشـد. در ایـن مقطع، بـا حیله و فریب، شـعار 
جنـگ بـه شـعار صلـح تبدیـل شـد و ایـن در حالـی بـود کـه وحشـیانه ترین و نامردمی تریـن اعمـال خصمانه از 

سـوی عراق و حامیانـش، در جنـگ و حواشـی آن بـه وقوع می پیوسـت.
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غفلت نكردن از ثبت و ضبط جزئيات دفاع مقدس
آنچـه از حماسـه و شـجاعت و قـدرت و صابـت و فتـح رزمنـدگان اسـام در این مـدت گذشـت و آنچـه از ایثار و 
قـدرت روحـی و تـوکل بـه خـدا و اعتمـاد به نفـس که ملـت بـزرگ مـا از خـود نشـان دادنـد، با هیـچ بیـان قابل 
توصیـف نیسـت. آری، صحیفـه ی دل و لوح ذهـن پُرخاطـره ی آزاد مـردان و شـیرزنان و غیـور رزمنـدگان و دلیر 
بسـیجیان ملت مـا را کـه مدرنتریـن سـاحهای ابرقدرتهـا در برابـر اراده ی پوالدیـن آنـان خنثی گردیده اسـت، 
بـه آسـانی نمی تـوان در هیچ گزارشـی ترسـیم کـرد؛ مگر آن کـه همه ی کسـانی کـه توانایی نـگارش و سـرایش، 

ترسـیم و تجسـم دارنـد، دیده هـا و یافته هـای خـود و دیگـران را هنرمندانـه به نظـم و نثـر و تصویـر درآورند.
در این جـا، از همـه ی نگارنـدگان حـوادث جنـگ و همه ی کسـانی کـه تـوان انجام وظیفـه در ایـن مهـم را دارند، 
درخواسـت می کنـم از ثبـت و ضبـط جزییـات ایـن دوران غفلـت نکنند و ایـن گنجینـه ی تمـام نشـدنی را برای 

آینـدگان بـه ودیعـه بگذارنـد. ایـن دوره، دوره ی ذخیـره ی نیـروی محرکـه ی تاریـخ و الهامبخش امم اسـت.
وعـده ی ظهـور قومی را کـه »اذلّـة علی المؤمنیـن اعـّزة علی الکافریـن یجاهدون فـی سـبیل اللَّ و الیخافـون لومة 
الئـم«1 باشـند، در سـیمای پارسـایان شـب و شـیران روز می تـوان مشـاهده کـرد کـه در ایـن دوران، معرکـه ی 
جنگـی نابرابـر را میدانـدار بودنـد و قـدرت الهـی را در فتوحـات فجـر و ظفـر و کربـا و خیبـر نمودنـد و ثبـات 
قدمشـان، آیات فتـح را تفسـیری روشـن بـود و همـت بلنـد و عـزم راسخشـان، اراده ی الهـی را مظهری آشـکار.

تأمين شعار دفاع مقدس در قطعنامه ى 598
امـا آنچـه از ایـن مرحلـه باقـی مانـد، جـز خسـران و شکسـت بـرای دشـمن و سـربلندی و افتخـار بـرای ایـران 
اسـامی نبـود. صـدور قطعنامـه ی 598 در سـال 1366، عکس العمل ناگزیـری بود کـه در برابر شکسـتهای رژیم 
متجـاوز عـراق، از سـوی قدرتهـای حمایـت کننـده ی او زمینه سـازی شـد و از شـورای امنیـت صادر گشـت. این 
قطعنامـه که زیـر فشـار سـهمگین رزمنـدگان اسـام بر پیکر دشـمن صادر شـد، سـندی اسـت کـه شـعار دفاع 
مقـدس مـا در آن تأمیـن گردیده بـود و اجـرای کامـل آن، دشـمن را به شکسـت قطعـی می رسـانید و لـذا هرگز 
جمهـوری اسـامی آن را رد نکـرد. آنچه بـرای ایران اسـامی مطـرح و موجب عـدم شـتاب در قبول آن می شـد، 
اصـرار بـر تنبیـه متجـاوز بـه قـدر کافـی در میدانهـای نبـرد و نیـز بی اعتمـادی در اجـرای میثاقهـای بین المللی 

توسـط قدرتهـای بـزرگ بود.

برمال كردن حقایق براى ملت ایران بعد از پذیرش قطعنامه598
از صـدور قطعنامـه تـا قبول رسـمی آن از سـوی جمهـوری اسـامی، دنیـا شـاهد سـنگینترین ضربـات نیروهای 
اسـام بر دشـمن و فتوحـات بـزرگ رزمنـدگان مـا بـر دشـمن در جبهه هـای جنـگ از سـویی و فشـارهای همه 
جانبه از سـوی حامیان رژیـم عراق علیـه ایران اسـامی از سـوی دیگر بـود. حصر اقتصـادی، حمله به تأسیسـات 
مـا در خلیج فـارس و تمرکز بی سـابقه ی نیروهـای نظامـی امریـکا و ناتو در اطـراف مرزهـای آبی و هوایـی و حّتی 
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تجـاوز بـه آنهـا، بخشـی از این فشـارها بـود؛ بـه طـوری کـه تقریبـاً هیچ فشـار ممکـن باقـی نمانـد، مگـر آن که 
بر ملـت ایـران وارد شـد و رژیـم امریـکا تقریبـاً به طـور مسـتقیم وارد صحنـه شـد. تهدیدهـا، بمبارانهای وسـیع 
شـیمیایی و جنایت حملـه به شـهرها و هواپیمـای مسـافربری و کشـتی غیرنظامـی و اثبات ایـن که اسـتکبار در 
حمایت از عـراق آمادگـی برای دسـت یازیدن به هـر جنایتـی دارد، بخشـی از حوادث ایـن دوران اسـت و جا دارد 

در موقـع مقتضی، ایـن حقایـق هشـداردهنده بـرای ملت ایـران شـکافته و برمـا گردد.

قرار گرفتن دشمن در دوراهی شكست با قبول قطعنامه
قبـول قطعنامه ی 598 از سـوی جمهـوری اسـامی و رهبر عظیم الّشـأن فقیـد آن، توطئه ی وسـیع دشـمن را بار 
دیگـر با هدایـت الهی بـه خـود او برگرداند و دشـمن را کـه تحت شـعار صلح طلبـی، به هـر جنایتی دسـت می زد، 
خلع شـعار کـرد. شـاید مشـیت الهـی بر ایـن بـود کـه بـا قبـول قطعنامـه، حقانیت جمهـوری اسـامی بیـش از 

پیش در جهـان آشـکار شـود و ملت ایـران بـه هدفهای اساسـی خـود در سـطح بین المللـی نزدیکتـر گردد.
بـا ایـن ابتـکار جمهـوری اسـامی، دشـمن در دو راهی شکسـت قـرار گرفـت: اگـر اجرا شـود، ایـران اسـامی به 
خواسـته های خـود رسـیده اسـت و اگر اجـرا نشـود، داعیـه ی همیشـگی جمهوری اسـامی مبنـی بر لـزوم قطع 
ریشـه ی تجـاوز و رابطـه ی میـان تجـاوِز عـراق و حاکمیـت سـلطه در جهـان و ایـن کـه رژیـم عـراق در ادعـای 
صلح طلبی صداقت نداشـته اسـت، بـه اثبات می رسـد و بی اعتمـادی بـه قرارهای سـاخته ی قدرتها کـه جمهوری 
اسـامی همـواره مدعـی آن بـوده اسـت، در میـان ملتهـا رایـج خواهـد شـد و آنهـا را بـر تکیـه ی فقط بـه نیروی 

خویـش، تشـویق خواهـد کرد.

عجز حكام سبكسر عراق از تشخيص مصالح
حـکام سبکسـر عـراق کـه در طـول جنـگ عمـًا نشـان داده انـد از تشـخیص مصالـح عاجزنـد، ایـن بـار نیـز 
زیانبارتریـن راه را گزیدنـد؛ یعنـی ابتـدا بـا حملـه به ایـران و ندیـده گرفتـن شـعارهای خـود در قبـول قطعنامه، 
بی اعتبـاری سـخن و عمـل خـود را بـه دیرباورتریـن اشـخاص هم ثابـت کردنـد و البتـه وقتی بـا حضـور بی نظیر 
رزمنـدگان در جبهـه، مجبـور بـه عقب نشـینی در بخـش عظیمـی از مرزهـا شـدند، یـک بـار دیگـر آزمـوده را 
آزمودنـد. بـا تعلـل در اجـرای قطعنامـه، بـاز هـم اقدامـی دیگـر در جهـت عکـس منافـع سیاسـی و اقتصـادی و 

نظامـی و حیثیتـی خـود انجـام دادنـد و جهالـت و آزمنـدی خـود را بـه اثبـات رسـاندند.

مسئوليت تعلل پذیرش قطعنامه بر دوش رژیم عراق و صدام
نگهداشـتن بخشـی از اراضی ایران اسـامی کـه عمدتاً دزدانـه و پـس از آتش بس تصرف شـده، به قیمـت تعطیل 
قطعنامه یـی کـه مدتهـا دم از اجـرای آن می زده اند، جـز نکبت و پشـیمانی، چیـزی برای آنهـا به ارمغـان نخواهد 
آورد و ایـن حیلـه ی شـیطانی نیز بـه خود آنـان بـر خواهـد گشـت: »والیحیـق المکـر الّسـیئی ااّل باهلـه«2. آنان 
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دیـر یـا زود، مجبور بـه تخلیـه ی ایـن اراضـی خواهنـد شـد و همـه می دانند کـه ایـران انقابـی، حضـور متجاوز 
غاصـب پلیـد را در مرزهـای خـود، زمـان درازی تحمل نخواهـد کرد و بـه طور حتـم خسـارتی که در ایـن مرحله 
نصیـب متجـاوز و منطقـه خواهد شـد، مانند گذشـته خسـارتی سـنگین خواهد بـود. اگر یک سـال پیـش، صدام 
به اجـرای قطعنامه تـن داده بـود، اینک اسـرا برگشـته، ارونـد الیروبی شـده و صلـح مسـتقر گردیده و پیشـرفت 
بازسـازیها چشـمگیر بـود. آنچـه از تعلـل رژیـم عـراق در عمل بـه قطعنامـه، تـا کنون بـر دو کشـور وارد شـده، و 

آنچـه از این پـس وارد شـود، مسـؤولیتش بـر دوش رژیـم عراق و شـخص صدام اسـت.

مردم عراق به فكر دشمن مشتركمان باشند
ما همیشـه و حّتـی در طـول جنـگ، مـردم عـراق را بـرادران مسـلمان خـود می دانسـته ایم و هیـچ گاه جـز خیر 
برای آنـان دردل نداشـته ایم و حّتـی در اوج شـرارتهای دشـمن، برخوردهای اسـامی و انسـانی ما با مـردم عراق 
- کـه ذکـر آن خـارج از مقال اسـت - گـواه صـادق ما بـر ایـن مدعا بـوده اسـت. قاطعانـه اعـام می کنم کـه ملت 
عـراق از وضع فعلـی و پیامدهـای آن سـودی نخواهد بـرد و ما نـه تنها بـه خاطر منافـع خـود، بلکه به دلیـل آنچه 
بر منطقـه و جهان اسـام می گـذرد، این وضـع را رد می کنیـم و حـکام عراق را بـه قبـول حـق و دوری از لجاجت 

فـرا می خوانیـم.
اگـر امـروز دولتهایـی کـه ایـن منطقـه را دچـار تشـنجهای سیاسـی و نظامـی میـان بـرادران کـرده و مجـری 
سیاسـتهای امریـکا شـده اند، به خـود آینـد و به جـای بـرادرآزاری، به فکـر دشـمنان مشـترك باشـند و خصوصاً 
علیه صهیونیسـم کـه جنایتهـای بی شـرمانه اش قلـب هر آزاده یـی را بـه درد مـی آورد، اقـدام کنند، ریشـه ی این 
غـده ی سـرطانی و بیشـتر نابسـامانیهای ایـن منطقـه خواهـد خشـکید و اگـر دیـر بـه فکـر افتنـد، کار مشـکلتر 
خواهد شـد. بـه همین دلیل اسـت که مـا همواره دسـت خود را برای دوسـتی بـا همه ی کشـورهای اسـامی دراز 

کرده و بـرای میثـاق بـر مبـارزه بـا صهیونیسـِم غاصـب و حامیـان زورگـوی آن، اعـام آمادگـی کرده ایم.

سربلندى ملت ایران در همه آزمونها
اینـک، بـار دیگـر خداونـد را سـپاس می گویـم که شـما ملـت بـزرگ را از همـه ی آزمونهـای گذشـته، سـربلند و 
موفـق خـارج سـاخت. در فتنه هـا نلغزیدیـد و از توطئه هـا برخـود نلرزیدید و صبـر و مقاومـت در بـا و حق طلبی 
و اطاعـت از امـر خـدا را در هر حـال از خـود نشـان دادید و امید اسـت کـه خدای مقتـدر به فضـل و عنایـت خود، 
شـما را تا رسـیدن به قلـل مرتفِع اهـداف خود یـاری کنـد. »انّه ولـّی الّنعـم فلـه الحمد مـن مقتدر الیغلـب و ذی 

انـاة الیعجل«3.
این جانـب، با حمـد بی پایـان خداونـد، از همه ی اقشـار مختلـف مردم رشـید و عزیـز ایـران اسـامی، غیورمردان 
بسـیجی، ارتـش پیـروز اسـام، سـپاه پاسـداران افتخارآفریـن، امدادگـران، جهادگـران، نیروهـای پزشـکی و 
درمانـی و خدماتـی و همه ی اقشـار مختلـف که جبهـه ی اسـام را در برابر کفـر تقویت و یـاری کردنـد، صمیمانه 
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تشـکر می کنـم. و نیز با طلـب علـّو درجـات بـرای شـهیدان عزیـز، از خانواده هـای معّظـم و گرانمایه ی شـهیدان 
و از جانبـازان عزیـز - ایـن شـهدای زنـده - از آسـیب دیدگان جنـگ، مهاجریـن مظلـوم، اسـرا و مفقودیـن و 
خانواده هـای مکـّرم آنان و نیـز آحاد ملت شـریف ایـران تقدیـر و تشـکر می کنـم و تذکراتی چنـد را از بـاب »فاّن 

الّذکـری تنفـع المؤمنیـن«4 تقدیم مـی دارم.

تذكراتی از باب تنفع المؤمين به ملت ایران:

1- قوى شدن براى جلوگيرى از تهاجم دوباره
1- دشـمن سبکسـر و جاهـل، مـا را ضعیف پنداشـت و بـه مرزهـای ما حملـه کـرد و آتـش جنگی هشت سـاله و 
پـر خسـارت را برافروخـت. مـا بایـد آن چنـان قـوی باشـیم که چنیـن پنـدار غلطـی، دیگـر در فکـر هیـچ جاهِل 

قداره بنـدی نیایـد و فکـر تجـاوز بـه ایـران، بـرای همیشـه دفن شـود.

2- تقویت بنيه دفاعی كشور
2- تقویـت بنیـه ی دفاعـی، در وهلـه ی اول بـه تقویـت نیروهـای مسـلح - اعـم از سـپاه و ارتش - اسـت کـه باید 
از طریـق باالبردن آموزشـها، سـازماندهی و نظـم، تدویـن تاکتیکهـا و انتقال تجـارب جنـگ و تمرینهـا و مانورها 
و نیـز مجهـز شـدن بـه سـاحهای الزم و مـدرن تأمیـن شـود. امـا پشـتوانه ی زوال ناپذیـر دفـاع، عبـارت اسـت 
از سـازماندهی عمومـی بسـیج و نیروهـای رزم دیـده و تکمیـل ارتـش عظیـم بیسـت میلیونـی کـه آحـاد مردم، 
سـازمان یافتـه و آمـاده ی دفـاع از انقـاب و میهن و نظـام اسـامی خـود آن را تشـکیل خواهنـد داد. الزم اسـت 
برنامه یـی ریختـه شـود کـه طبـق آن، همـه ی افـرادی کـه بـه سـن مشـمولیت می رسـند؛ بـدون اسـتثنا )جـز 

بیمـاران و اشـخاص ناتـوان( آمـوزش نظامـی ببیننـد و آمادگـی الزم را بیابنـد.

3- خدمت نيروهاى مسلح در دوران صلح به آبادانی كشور
3- ارتـش و سـپاه و نیروهـای مشـمول، ضمـن آن کـه آمادگیهـای رزمـی را حفـظ می کننـد، در شـرایط صلـح 
کامـل، بایـد در خدمـت آبادانـی و بازسـازی کشـور باشـند. بنابرایـن، خدمـت وظیفـه ی عمومـی، خدمـت واقعاً 
مقدسـی اسـت که در جنگ و صلـح، در صـف اول نیازهـای ملت و کشـور قـرار دارند. همـه ی خانواده هـا و همه ی 
آحاد جوانـان، بایـد اهمیـت آن را درك کننـد و با شـوق و عاقه بـه آن بشـتابند. معافیـت از این خدمـت - جز در 

مواردی کـه بایـد مشـخصاً تعییـن شـود - کاری بر خـاف قاعـده و ضد ارزش اسـت.

4- آمادگی هميشگی براى دفاع و مجاهدت
4- دفـاع از اسـام، بـه دفـاع از میهـن اسـامی ختـم نمی شـود. مـا در همـه ی مرزهای اسـام بـا کفـر، آماده ی 

4. ذاریات: 55
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دفـاع و مجاهدتیم. البتـه، میدان چنین جهـادی، وسـیعتر و میدانـداران آن، رجال سیاسـی و علمـی و فرهنگی و 
هنرینـد که همـواره بایـد آمـاده ی دفاع از اسـام باشـند.

5- غفلت نكردن نيروهاى مسلح از حراست كشور در دوران صلح
5- نیروهـای مسـلح جمهـوری اسـامی در شـرایط فعلـی کـه هنـوز صلـح کامـل اسـتقرار نیافتـه اسـت، بایـد 
هوشـیاری و آمادگـی کامـل خـود را حفـظ کـرده، لحظه یـی از آمـوزش و تمریـن و - فوریتـر از همـه - حفـظ و 
حراسـت از سـنگرهای خطوط مقـدم غفلـت نورزنـد و فرماندهان ارتـش و سـپاه موظفنـد مراقبـت و برنامه ریزی 

در ایـن مـوارد را در صـدر اولویتهـا قـرار دهند.

6- حفظ آثار جنگ و یادگارى هاى دوران دفاع مقدس
6- همـان گونه که امـام عزیـز فرمودند، حفظ آثـار جنـگ در بعضی از شـهرها و مناطـق جنگی، در شـمار وظایف 
مهـم کنونـی اسـت. ایـن کار و بازسـازی یادگارهـای دوران مقاومـِت پیـروز و تشـکیل مـوزه ی جنـگ، بایـد در 

برنامه هـای دولـت و سـازمانهای نظامـی قـرار گیرد.

7- رسيدگی به نيروهاى مسلح، ایثارگران و خانواده شهدا
7- از دسـت اندرکاران اجرایـی کشـور می خواهم کـه به وضع نیروهای مسـلح رسـیدگی، مشـکات ایـن عزیزان 
را به شـکل مناسـب برطرف کننـد. همچنیـن بازمانـدگان شـهدا کـه برتریـن ایثارگرانند، معـّزز باشـند و همه ی 

مسـؤوالن، در هر چـه بیشـتر خدمت کردن بـه آنهـا بکوشـند و در ایـن کار، رضای خـدا را طلـب کنند.
بـار دیگـر از همـه ی مـردم عزیـز ایـران تشـکر می کنـم و از آنهـا می خواهـم کـه با حفـظ وحـدت و هوشـیاری و 
قدردانـی از زحمـات آنـان کـه عـزت و سـربلندی و افتخـار و آزادی را بـه ایـران اسـامی بخشـیدند، مهمتریـن 

وظیفـه ی ایـن دوران را انجـام دهنـد.
از خداونـد متعـال می خواهم کـه امام عزیـز را بـا محبـوب و مقتدایـش پیامبـر عظیم الّشـأن )صلوات اللَّ علیه واله( 
و ائمـه ی اطهـار )علیهم الّسـام( محشـور فرمایـد و شـهدای مـا را در زمـره ی شـهدای کربـا قـرار دهـد و بـه 
خانواده هـای آنـان صبـر و اجـر و همـه ی جانبـازان را شـفا و عافیـت و همـه ی آسـیب دیدگان را جبـران دنیـوی 
و اخـروی عنایت فرمایـد. اسـرا و مفقودیـن را بـه خانواده هـای خـود برگردانـد و مهاجریـن جنگ را بسـامت به 
خانه هـای خود برسـاند و اعمـال و گفتار ما را مـورد رضـای حضـرت ولـیّ اللَّ االعظم)ارواحنافداه( و ما را مشـمول 

دعـای آن حضرت قـرار دهـد. »انّـه قریـب مجیب«.
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موقعيت و جایگاه رزمندگان بعد از دفاع مقدس

دفاع از جامعه ى انقالبی، یك واجب ضرورى و 
هميشگی

جامعه اى كه قادر به دفاع از خود نيست
علـت موفقيـت، مقاومـت و ایسـتادگی ملـت در 

برابر دشمن
آمادگـی و حضور بسـيج با همـان روحيه و شـور و 

قدرِت دوران جنگ
سفارش مؤكد به برادران پاسدار
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موقعيت و جایگاه رزمندگان بعد از دفاع مقدس *

ــه  ــب هشــت ســال ب ــا گذشــت قری ــی، ب ــه جنــگ تحمیل ــد از آن ک ــه بع ــن ســؤال پاســخ گفــت ک ــه ای ــد ب بای
ــا  ــه ی م ــی در جامع ــت و جایگاه ــه موقعی ــور، چ ــوان و پرش ــدگان ج ــای بســیجی و رزمن ــید، نیروه ــان رس پای
دارنــد؟ شــاید ایــن هــم یکــی از شــگردهای دشــمن باشــد کــه وانمــود کنــد بعــد از پایــان جنــگ، رزمنــدگان 
ــد و توفیــق یافتنــد کــه مجاهــدت و فــداکاری کننــد و چــه  - چــه آنهایــی کــه در میــدان جنــگ امتحــان دادن
ــی از ایــن کــه در میدانهــای جنــگ حضــور  ــان پرشــوری کــه قــدرت و روح دفــاع را در خــود می یابنــد، ول جوان

ــده اند. ــد ش ــرد و نومی ــاب، دلس ــاع از انق ــش دف ــه نق ــبت ب ــد - نس ــند، ناامیدن ــته باش ــادی داش زی

دفاع از جامعه ى انقالبی، یك واجب ضرورى و هميشگی
ــد  ــون تهدی ــت؛ چ ــروری اس ــم و ض ــب اه ــک واج ــه ی ــی، همیش ــه ی انقاب ــاع از جامع ــه دف ــم ک ــا می گویی م
ــد وجــود  ــگ دایمــی اســت. تهدی ــم جن ــاً دایمــی اســت. نمی گویی ــی تقریب ــی، موضوع ــه ی انقاب ــه جامع علی
دارد؛ امــا بســته بــه ایــن اســت کــه ملــت مــا چگونــه در مقابــل تهدیــد، خــود را نشــان بدهــد و آمادگــی خــود را 
در چــه حــّدی حفــظ کنــد. اگــر ملــت انقابــی، همیشــه آمادگــی خــود را حفــظ کــرد، یعنــی جوانهــا عضویــت 
در بســیج و کار در میــدان تمریــن و آمــوزش را همیشــه بــرای خودشــان نگــه داشــتند و اگــر مــردم، روحیــه ی 
ــگاه  ــه آن ن ــود کــه هرکــس ب ــد و اگــر چهــره و قیافــه ی جامعــه طــوری ب ــرای خودشــان حفــظ کردن دفــاع را ب
ــد  ــی نخواه ــا عمل ــاع از کشــور اســت، در این صــورت تهدیده ــاده و مســتعد دف ــت آم ــد مل ــرد، احســاس کن ک

ــه تحقــق نخواهــد پیوســت. ــت دشــمن ب شــد و نّی

*. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 1368/07/05
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جامعه اى كه قادر به دفاع از خود نيست
از رفتــار یــک جامعــه می شــود فهمیــد کــه آیــا ایــن جامعــه، قــادر بــه دفــاع از هویــت و حیثیــت خــود هســت 
ــا مســایل کشــور و مســایل  ــد ت ــت بدهن ــه مســایل شــخصی بیشــتر اهمی ــردِم آن ب ــه م ــی ک ــه. جامعه ی ــا ن ی
ــح  ــه مصال ــِر آن نســبت ب ــراد مؤث ــه اف ــی ک ــد، جامعه ی ــه فســاد رون ــان رو ب ــی کــه در آن جوان جمعــی، جامعه ی
ــی کــه در آن اختافهــای سیاســی و مذهبــی و گروهــی  ــا شــوند، جامعه ی ــاوت و بی اعتن انقــاب و کشــور بی تف
ــوأم  ــه و ت ــی مرف ــه عشــرت و زندگ ــرد آن ب ــه زن و م ــی ک ــد، جامعه ی ــد کن ــرد و رش ــی اوج بگی ــی و قوم و صنف
ــی از  ــاع از خــود نیســت. چنیــن جامعه ی ــه دف ــادر ب ــن جامعــه ق ــا فســاد گرایــش پیــدا کننــد، بدانیــد کــه ای ب

ــد. ــاع کن ــد دف ــود نمی توان ــت خ ــرف و حیثی ــح و ش مصال
ایــن کــه شــما مشــاهده کردیــد و افــراد مســن خودشــان دیدنــد و افــراد جــوان خبــرش را شــنیدند کــه در صــد 
ــرد و  ــوذ ک ــال نف ــا اعم ــرورش م ــوزش و پ ــان و آم ــگ کشــور و جوان ــر، اســتعمار روی فرهن و پنجــاه ســال اخی
ــود کــه می خواســتند ملــت مــا از  ــه بیکارگــی و فســاد و تباهــی و اختــاف ســوق داد، بدیــن علــت ب مــردم را ب
ــن نتیجــه رســید کــه  ــه ای ــد. اگــر دشــمن ب ــاع کن ــد دف ــع و شــخصیت و مصلحــت و آینــده ی خــود نتوان مناف
ــی  ــمن عمل ــت دش ــت و نی ــدی اس ــد ج ــه تهدی ــد ک ــد، بدانی ــاع کن ــودش دف ــد از خ ــر نمی توان ــه دیگ جامع

ــرد. ــد ک ــه اش را وارد خواه ــد و ضرب ــد ش خواه

علت موفقيت، مقاومت و ایستادگی ملت در برابر دشمن
علــت ایــن کــه مــا ملــت ایــران، در ده ســال بعــد از انقــاب توانســتیم در مقابــل تهاجــم گوناگــون دشــمن - بــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــم، ای ــان بکنی ــه آن ــتری متوج ــرر بیش ــم و ض ــت کنی ــتیم و مقاوم ــکات آن - بایس ــه ی مش هم
ــان  ــه بی ــأنی ک ــی و اســامِی شــخصیت عظیم الّش ــوزش قرآن ــاب و اســام و آم ــان و انق ــن و ایم ــت دی ــه برک ب
ــی و پارســایی  ــه ی انقاب ــا روحی ــردم م ــان م ــود، در می ــرآن و اســام ب ــاد و مضمــون ق و ســخن و کامــش، مف

ــود. ــا ب ــتر حکم فرم ــه ی بیش ــدت کلم ــی و وح انقاب
دشــمنان مــا - عــراق و امریــکا و شــرق و غــرب - از اتحــاد خــود و حملــه و فشــار بــه نظــام جمهــوری 
ــاده  ــت آم ــد، مل ــه بودی ــان در صحن ــما جوان ــه ش ــود ک ــن ب ــا ای ــت م ــت موفقی ــتند. عل ــی نبس ــامی، طرف اس
ــه باشــد،  ــی این گون ــا وقت ــه داشــت. ت ــی غلب ــی و ضــد انقاب ــر جریانهــای غیرانقاب ــی ب ــه ی انقاب ــود و روحی ب
ــا شــما در  ــا ت ــت دشــمن و خطــر وجــود دارد؛ ام ــد و ســوء نی ــد شــد. تهدی ــی نخواه ــای دشــمن عمل تهدیده

ــرد. ــد ک ــدا نخواه ــق پی ــر تحق ــن خط ــتید، ای ــه هس صحن

آمادگی و حضور بسيج با همان روحيه و شور و قدرِت دوران جنگ
ــؤال  ــواب آن س ــن در ج ــت. م ــن اس ــًا روش ــی کام ــی عموم ــن آمادگ ــیج، در ای ــیجی و بس ــان بس ــش جوان نق
آغازیــن کــه جایــگاه بســیج در کشــور مــا بعــد از دوران جنــگ کجاســت؟ می گویــم کــه بســیج بایــد بــا همــان 
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روحیــه و شــور و قــدرِت دوران جنــگ باقــی بمانــد و جوانــان آمــوزش ببیننــد و ســازماندهی شــوند و آمادگــی و 
ــد. ــدا کنن حضــور پی

ــی و  ــی و صنعت ــز نظام ــه در مراک ــت ک ــی اس ــن ملت ــیج، مت ــت. بس ــلح نیس ــای مس ــی از نیروه ــیج، یک بس
ــروی  ــک نی ــم و ی ــپاه داری ــش و س ــا ارت ــه م ــت ک ــور نیس ــور دارد. این ط ــی حض ــی و آموزش ــی و دین اجتماع
ــوزش، ســاح  ــایه ی آم ــه در س ــی اســت ک ــن ملت ــر، بســیج مت ــم. خی ــام بســیج داری ــه ن ــم ب ــر ه مســلح دیگ
ــه دوش  ــار را ب ــاز کشــور، همــراه نیروهــای مســلح، بیشــترین و ســنگینترین ب ــت نی ــه و در وق ــه دســت گرفت ب
ــامی،  ــورد اس ــب و ادب و برخ ــم و ترتی ــازماندهی و نظ ــه، س ــد. البت ــده ش ــگ دی ــه در جن ــرد؛ چنان ک می گی

ــت. ــه اس ــاس قضی اس

سفارش مؤكد به برادران پاسدار
ــه مســأله ی بســیج را جــدی  ــرده ام ک ــد ک ــاب اســامی ســفارش مؤک ــرادران ســپاه پاســداران انق ــه ب ــن، ب م
ــار  ــت. در کن ــداران اس ــپاه پاس ــؤولیت س ــت و مس ــی از مأموری ــدود نیم ــیج، در ح ــب بس ــد. اداره و ترتی بگیرن
ایــن موضــوع، بایــد بگویــم کــه رفتــار و ادب و نظــم و انضبــاط افــراد بســیج بایــد از دیگــران بــه رفتــار اســامی 
ــاءاللَّ  ــد ان ش ــور، بای ــازمانهای کش ــتگاهها و س ــام دس ــیجی در تم ــی بس ــه ی آمادگ ــد و روحی ــر باش نزدیکت

حکم فرمــا شــود.
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تفسير آیات الهی در دفاع مقدس

1- ولينصرّن الَلّ من ینصره
2- ان الَلّ مع الّصابرین

3- و من جاهد فانّما یجاهد لنفسه
محقق شدن تحليل هاى درست بر اساس قرآن

پشتيبانی از عراق به دليل دشمنی با ایران
عذرخواهی دولتها از جمهورى اسالمی بعد از جنگ

تفاوت ما و دشمن در نگهدارى از اسرا 
هفتـه دفـاع مقـدس، عبـارٌة اخـراى یك جشـن 

پيروزى براى ملت
تحقق وعده الهی به مادر موسی
كمال پيروزى براى ملتی انقالبی

نشانه هاى پيروزى و قدرت ملت ایران 
بعضی مصادیق نصرت خدا در نظام اسالمی

تحمل موشكباران چند ساله
تحقق وعده اول الهی 

 و...
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تفسير آیات الهی در دفاع مقدس *

بعضـی از آیـات کریمـه ی الهـی، گویـی در طـول قرنهـای متمـادی، یا بـه معنـای واقعی تفسـیر نشـده بـود و یا 
به وسـیله ی مـا و نسـلهای معمولِی بشـر فهمیده نشـده بـود. ایـن آیـات، در دوران انقـاب مـا و در طول ایـن ده، 
یـازده سـاِل پُرحادثـه و پُرماجـرا معنـا شـد. حق هـم همیـن اسـت. حـوادث و شـرایط خاص اسـت کـه می تواند 
حقایق الهـی را کـه در قالب الفاظ اسـت، درسـت معنا کنـد. مثًا آیـات نازل شـده در جنـگ اُحد را نمی شـود در 
یک زندگـی عافیت آلـود و عافیت آمیـز، درسـت فهمیـد. آیـات نـازل شـده در غربـت نبیّ اکرم)صلّی اللَّ علیه واله و

سـلّم( و اصحاب آن بزرگـوار در شـعب ابی طالب یـا در راه مکـه را نمی شـود در شـرایط معمولی زندگـی، در خانه 
و در بـازار و در محیط مأنـوس خانوادگی، درسـت درك کـرد؛ چیز دیگری الزم اسـت. شـرایط خاصی الزم اسـت 
که بسـیاری از آیـات معنا بشـود و اگـر بخواهیم درسـت نظـر بدهیم، بایـد بگوییـم که مجموعـه ی آیـات الهی، با 
تفاسـیر ائمـه ی معصومین)علیهم الّصاةوالّسـام( که در ظرف انقـاب و دوران بعثـت و هجرت و جهاد و شـهادت 
- دوران برانگیختگـی و زحمـت و تـاش - نـازل شـده بـود، بهتـر از همیشـه ی تاریـخ فهمیده می شـود، یـا قابل 

فهمیده شـدن اسـت.

1- ولينصرّن الَلّ من ینصره
یکـی از آیـات الهی این اسـت کـه اگر بـرای خـدا کار کنید، خـدا به شـما کمک خواهـد کـرد: »ولینصـرّن الَلّ من 

ینصره«1. 

*. بیانات در جمع کثیری از آزادگان 1369/06/26
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2- ان الَلّ مع الّصابرین
یکـی از آیـات الهـی ایـن اسـت کـه اگـر صبـر و اسـتقامت کنیـد، خـدا را بـا خـود خواهیـد یافـت: »ان الَلّ 
مع الّصابریـن«2. نمی شـود ایـن آیـات را همین طـور خوانـد و رد شـد. هـر کلمه یـی از کلمـات ایـن آیـات، یـک 
تجربـه ی زندگـی و یـک درس حکمـت اسـت. همین طـوری نیسـت کـه بخوانیـم و عبـور کنیـم و فکـر کنیم که 

یـم. فهمیده ا

3- و من جاهد فانّما یجاهد لنفسه
در قـرآن کریم هسـت که هر کـس در راه خـدا تاش کنـد، هر کس بـرای خـدا مجاهدت کنـد، در حقیقـت برای 
خـود تـاش و مجاهدت کـرده اسـت: »و مـن جاهـد فانّمـا یجاهـد لنفسـه«3. اینها آیـات الهی اسـت. مـا همه ی 
اینهـا را قبـول داشـتیم؛ اما قبـول داشـتن، یک مسـأله اسـت؛ لمـس کردن، یـک مسـأله ی دیگر اسـت. مـا حاال 
این آیـات را لمـس می کنیم. در طـول دوران نهضـت و انقـاب، بعد از پیـروزی انقاب، در هشـت سـال جنگ، در 
این دو سـال بعـد از جنـگ، مجموعـاً در این یـازده، دوازده سـاِل بعـد از بیسـت و دوم بهمن 57 تـا امـروز، اینها را 

یکی یکـی تجربـه و لمـس می کنیـم و قدم به قـدم درك می نماییـم؛ یعنـی ملـت مـا اینهـا را درك می کنـد.

محقق شدن تحليل هاى درست بر اساس قرآن
تا این جـا هرچه وعـده ی الهـی بود، درسـت بـود و عمل شـد. هرچه تحلیـل براسـاس آیـات محکمات قـرآن بود، 
درسـت از آب درآمـد و محقـق شـد. تـا این جـا مـا بوضـوح و عیـان دیدیـم که یـک ملـت مؤمن و بـا خـدا، وقتی 
همه ی دنیـا هم در مقابـل او قـرار بگیرند، اگر بایسـتد و صبـر کند، شکسـت نخواهد خـورد؛ این را تجربـه کردیم. 
همیشـه می گفتیـم، قبـل از انقـاب و اوایـل انقـاب می گفتیـم، در طول ایـن ده سـال بارهـا و بارهـا می گفتیم؛ 

اما حـوادث، ایـن گفتـه را بـرای ما عینـی و ملمـوس کرد.

پشتيبانی از عراق به دليل دشمنی با ایران
در برهـه ی طوالنی یـی از زمـان، دو ابرقـدرت و همپیمانهـا و دنباله روهایشـان - کسـانی کـه منافعشـان بـا آنهـا 
یکی اسـت، کسـانی که با آنهـا بدند، امـا از آنهـا می ترسـند - یعنـی تقریباً همـه ی دنیـا در مقابـل ما ایسـتادند و 
آن دشـمِن حقیـر را تقویت و پشـتیبانی کردنـد. امروز، خـود آنهـا اعتراف می کننـد که اگر مـا از عراق پشـتیبانی 

کردیـم، بـه خاطر دشـمنی بـا ایـران بود.
بـرادران مـا در دولت سـفارش کردنـد، در ایـن زمینـه کلیـه ی اعترافاتـی را کـه مقامـات رسـمی و خبرگزاریها و 
گوینـدگان و سـخنگویان در دنیـا دارنـد و بـر زبـان جـاری می کننـد، جمـع کنند. اگـر چنین شـود، یـک کتاب 
قطور می شـود. شـاید هـم تا حاال شـده باشـد. همـه می گوینـد ما رژیـم عـراق را قبـول نداشـتیم، جنایاتشـان را 
هـم می دیدیـم، خافکاریهایشـان را هـم می دانسـتیم؛ امـا بـرای خاطـر جمهـوری اسـامی ایـران، بـرای خاطر 

2. بقره: 153
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این کـه اسـام قد علـم نکنـد، بـه آن رژیـم کمـک کردیـم! در آن روز، همـه ی دنیـا در مقابـل جمهوری اسـامی 
ایسـتادند.

عذرخواهی دولتها از جمهورى اسالمی بعد از جنگ
امروز شـما بـه دنیـا نـگاه کنیـد. امـروز بـه اطـراف خودتـان، بـه افـکار عمومـی عالـم، بـه مطبوعـات جهـان، به 
دولتهایـی کـه در صـف ایسـتاده اند، تا بـا جمهـوری اسـامی رابطـه ی دوسـتانه برقـرار کنند، بـه آن کسـانی که 
با صـد زبـان از گذشـته عذرخواهـی می کننـد، نـگاه کنیـد، ببینیـد جمهـوری اسـامی در چـه وضعیتی اسـت؛ 
»ولینصـرّن الَلّ مـن ینصـره«4. خـدای متعـال، حتمـاً و محققـاً کسـانی کـه او را یـاری کردنـد، یـاری می کنـد و 

می دهـد. نصـرت 

تفاوت ما و دشمن در نگهدارى از اسرا 
بعضـی از شـما ده سـال، بعضی از شـما هشـت سـال، بعضی از شـما هفـت سـال، بعضیتان پنـج سـال و بعضیتان 
دو سـال زجـر کشـیدید. یـک روز اسـارت هـم بسـیار اسـت. یـک سـاعت اسـارت در دسـت دشـمن غـداِر جباِر 
بی دیـِن دست شسـته ی از انسـانیت هم سـخت اسـت. این هـم یکـی از نمایشـهای اسـام بود. مـا هم اسـیران را 
نگهداشـتیم، مـا هـم در میان اسـرا محکـوم داشـتیم کـه محاکمه شـان کردیـم و مثـًا به زنـدان محکوم شـدند. 
امـروز اسـرایی کـه از ایـران می رونـد، چـه بخواهنـد و چـه نخواهند، چـه رؤسایشـان اجـازه بدهنـد و چـه اجازه 
ندهنـد، تصویری که از اسـام و رأفـت و اخاق اسـامی در ذهن آنهاسـت، تصویری اسـت کـه مـا می خواهیم؛ نه 

آن که دشـمن خواسـته اسـت.
اسـرایی کـه تـا گلولـه ی آخرشـان را مصـرف کـرده بودنـد، بعـد دستشـان را بـاال کـرده بودنـد، از سـاعت اول، 
ایـن بچه هـای جـوان مـا در جبهـه، آب قمقمـه ی خودشـان را بـه آنهـا دادند. بعـد که بـه این جـا آمدنـد و داخل 
سـربازخانه ها و اردوگاهها مسـتقر شـدند، غـذا و بـازی و تفریـح و کار یاد گرفتـن و عـزاداری و جلساتشـان برقرار 
بود و کارهـای فراوانـی می کردند که شـماها غالبـاً خبر نداریـد. اگر یک وقـت تلویزیـون را - که مکرر ایـن فیلمها 
را در این جـا پخش کـرده اسـت - ببینیـد و دو وضعیـت را با هم مقایسـه کنیـد، خیلی تعجـب خواهید کـرد. آنها 

هم اگـر وضعیـت شـما را بداننـد، حقایقـی را خواهنـد فهمید.
اسـام بـه مـا راسـت گفـت. اسـام بـه وعدههایـی کـه بـه مـا داده بـود، عمـل کـرد. شـما باعـزت و سـربلندی 
برگشـتید. میـان شـماها افـرادی هسـتند کـه کسـان و دوسـتان آنهـا، بـاور نمی کردنـد کـه دیگـر چشمشـان 
بـه دیـدار عزیزانشـان روشـن بشـود؛ ولی خـدا خواسـت و شـد. البتـه ملـت مـا، ملتـی عجیبنـد. دیدید کـه چه 
اسـتقبالهایی از شـما کردنـد. مخصوصـاً در روزهـای اول دیدیـد کـه ایـن ملت، یکپارچه چه شـور و شـوقی شـد. 
ایـن لحظـات اسـتقبال مـردم، لحظاتـی فراموش نشـدنی اسـت. مـردم اصـًا در دنیـای دیگـری بودنـد. ماهـا بـا 
این کـه در جریان بودیـم و قضایـا را می دانسـتیم و از پیـش انتظـار داشـتیم، در آن روزهایی که شـماها شـروع به 
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آمـدن کردید، حـال مـا قابـل توصیـف نبـود و نیسـت. و عـده ی الهـی را در مقابلمـان می دیدیـم که تحقـق پیدا 
می کنـد. بحمـدالَلّ بـا سـربلندی و عـزت برگشـتید، خانواده هـا خوشـحال شـدند و ملـت جشـن گرفـت.

هفته دفاع مقدس، عبارٌة اخراى یك جشن پيروزى براى ملت
در سـالگرد جنـگ تحمیلی، هر سـال مـا هفته یی بـه عنوان هفتـه ی دفاع مقدس داشـتیم و امسـال هـم خواهیم 
داشـت. ایـن هفته، تقریبـاً عبـارٌة اخرای یک جشـن پیـروزی بـرای ملت مـا خواهد بـود. ایـن هفته را امسـال هم 
می گیریم، تـا ملت ما ضمـن این که یـاد مفقـودان عزیز و شـهدای گرانقدرمـان و همرزمان شـماها را - که شـهید 
شـدند و خون و جانشـان را در راه خدا دادنـد و درحقیقت پیروزیهـا را تضمین کردنـد - گرامی و بـزرگ می دارد و 
برای آنهـا عـزاداری می کنـد، در ایام دیگـر هفته ی دفـاع مقدس، ان شـاءالَلّ جشـن پیـروزی خواهد گرفـت. این، 

وعده الهـی بود کـه تحقق پیـدا کـرد؛ اما این جـا نیمـه ی راه اسـت. حرف اصلـی من این اسـت.

تحقق وعده الهی به مادر موسی
عزیزان مـن! آن روزی که خـدای متعال، موسـی را که بچـه ی یکروزه یا چندسـاعته یی بـود و مـادرش او را به آب 
انداختـه بود و بـه خدا سـپرده بود، بـه او برگردانـد، به وعـده ی خود عمـل کـرد: »انّـا راّدوه الیک«. خـدای متعال 
در این جـا، دو وعـده به مادر موسـی کرد: یـک وعده ایـن بود کـه »انّـا راّدوه الیک«؛ مـا او را بـه تـو برمی گردانیم. 
مادر هم دلـش به همیـن وعـده ی اول بیشـتر بند بـود؛ بچه اش اسـت دیگـر. بچـه ی چندسـاعته را داخـل جعبه 
گذاشـته و بـه آب داده و خـدا هـم گفتـه کـه او را بـر می گردانیـم. وعـده ی دومی هم بـود که بـرای مادر موسـی، 
خیلی بـاور کردنـی نبـود و آن، ایـن بـود: »و جاعلـوه من المرسـلین«؛ نـه فقـط مـا او را برمی گردانیم، کـه پیامبر 
مرسـل خودمان هـم خواهیـم کرد. اولـی برای مـادر موسـی قابـل فهم بـود؛ یکی داخـل آب مـی رود و موسـی را 
می گیـرد و به مـادرش برمی گردانـد - اگرچـه خیلی دشـوار بود - امـا همین بچـه را »جاعلـوه من المرسـلین«5؟! 
آیه ی قـرآن می فرمایـد: »فرددنـاه الی اّمـه«: او را بـه مـادرش برگرداندیم، »کـی تقّر عینها«: تا چشـمش روشـن 
شـود، »و لتعلـم اّن وعـدالَلّ حـق«6: تـا بداند کـه وعـده ی خدا درسـت اسـت؛ یعنـی آن وعـده ی دوم هـم عملی 
خواهد شـد. دیدی وعـده ی اول چه طـور زود عملی شـد؟ دیـدی بچه یی کـه در راه خـدا داده بـودی، چه طور زود 

به تـو برگشـت؟ آن وعده هـم به همیـن شـیرینی تحقق پیـدا خواهـد کرد.

كمال پيروزى براى ملتی انقالبی
عزیـزان مـن، آزادگان، رزمنـدگان، خانواده هـا، هجران کشـیده ها، دل دادگان بـه اسـام و انقـاب و حاکمیـت 
جهانی اسـام و همـه ی ملت! یازده سـال گذشـت. یعنـی در مقیـاس تاریخ، یک چشـم برهم زدن اسـت؛ بیشـتر 
که نیسـت. شـما اگر تاریـخ را نـگاه کنیـد و بخوانیـد، می بینید کـه ده سـال و یازده سـال و پانزده سـال و بیسـت 
سـال، در طـول تاریـخ هیچ اسـت؛ یـک چشـم بـه هـم زدن اسـت. در یـک چشـم برهـم زدن، وعـده ی اول الهی 

5. قصص: 7
6. قصص: 13



27

دفاع مقدس

تحقق پیدا کـرد. آن، چه بـود؟ آن،ایـن بود که ما شـما را نصـرت خواهیـم داد و پیـروز خواهیم کرد. پیروز شـدیم 
دیگر. پیـروزی از ایـن بهتـر؟ هیـچ پیروزی یی بـرای ملتـی کـه انقابی اسـت و مثل ماسـت، بـه این بزرگـی و به 

این کمـال و بـه این شـیرینی نیسـت.
همه ی دنیـا در مقابـل شـما آمدنـد، تـا شـما را از مرزهایتان یـک قـدم عقـب بنشـانند. میلیاردها صـرف کردند، 
مجهزتریـن وسـایل جنگـی را آوردنـد، قدرتمندتریـن قدرتهـا بـا هـم همدسـت شـدند، از شـرق و غـرب کمک 
گرفتنـد، وسـایل تبلیغاتـی را با قـّوِت هرچه تمامتـر وارد کردند، هشـت سـال هم جنگیدنـد، بعدش دو سـال هم 

چک وچانـه زدنـد، آخـرش نشـد.

نشانه هاى پيروزى و قدرت ملت ایران 
کدام کشـور و ملتـی، برای قـدرت و پیروزی خـود، نشـانه یی باالتـر از این می تواند داشـته باشـد؟ جنگهـای دنیا، 
دوروزه و پنـج روزه و ده روزه اسـت. جنگ بین الملل، چهارسـاله و پنجسـاله اسـت. تـازه، تمام نقشـه ی جغرافیای 
عالـم، در جنگهـای بین الملـل تغییـر و تبدیل پیـدا می کنـد. در آن قسـمت خلیج فـارس، چند سـاعت زدوخورد 
شـد، نقشـه ی جغرافیای دنیـا االن تغییر پیـدا کـرده و همه ی دنیـا به خلیـج فارس لشـکر کشـیده اند. اینهـا را با 
هشـت سـال جنگ همه جانبه با کشـور مـا مقایسـه کنیـد. بعـد از آن کـه همـه ی زورهایشـان را زدند، تـازه ملت 

ایران از آنهـا با نشـاطتر، شـادابتر، کشـور دسـت نخورده تر اسـت و نیروهـای نظامی منظمتـری دارد.
شـما حاال بـه ارتـش و سـپاه می رویـد و می بینیـد کـه ارتـش و سـپاه امـروز، با ارتـش و سـپاه ده سـال قبـل که 
شـماها رفتید، قابل مقایسـه نیسـت. ارتِش امـروز، یک ارتـش منظم، محکـم، منضبط و بـا تجهیزات عالی اسـت. 
سـپاِه امـروز، یـک سـازمان بی نظیـر و یـک نیـروی انقابی زنـده اسـت. ملـت را هم کـه می بینیـد چگونـه ملتی 

اسـت. پیـروزی، یعنـی این. 

بعضی مصادیق نصرت خدا در نظام اسالمی
آن دشـمنی هـم کـه وجه المصالحـه ی ُخرده حسـابهای قدرتهـا بـا مـا شـده بـود، حـاال می بینیـد در چـه روز و 
چه وضعـی اسـت. دنیا هـم نسـبت بـه همـه ی مـا، بـا کمـال احتـرام و تعظیـم و تجلیـل برخـورد می کنـد. این، 
وعـده ی اول بـود؛ »ولینصـرّن الَلّ مـن ینصـره«7: هـر که خـدا را نصـرت کنـد، خـدا او را نصـرت می کند. شـماها 
نصرت کردیـد دیگـر. در میدان جنـگ، خـدا را نصرت کردیـد. در سـلول، با صبرتـان نصـرت کردیـد. در اردوگاه، 
بـا ایسـتادگیتان نصـرت کردیـد. در مراجعـت، بـا روحیـه ی خوبتـان نصـرت کردیـد. ملتتـان هـم، بـا آن صبـر 

فوق العـاده و حضـور در همـه ی میدانهـای خطـر، نصـرت کردنـد.

تحمل موشكباران چند ساله
شـماها خبر نداریـد کـه در این دهسـاله، چه گذشـته اسـت. حاال بـه مـرور ان شـاءالَلّ به شـما گفته خواهد شـد. 
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همیـن شـهر تهـران، بارها مـورد تهاجـم موشـکهای دوربـرد قـرار گرفت کـه یک بـار آن دو مـاه طول کشـید. دو 
مـاه، شـب و روز، نصف شـب، صبـح، بـه تهـران موشـک خـورد. در هـر شـبانه روزی، ده، پانزده موشـک به شـهر 
تهـران می خـورد و مـردم هـم زندگـی می کردنـد. یـک روز زیـر همیـن موشـکها، مـردم مـا روز قـدس را گرامی 
داشـتند. اجتمـاع عظیمی در تهران و همه ی شـهرهای کشـور شـد که بایـد بگوییم مخصـوص شـماها، فیلمهای 
آن روزهـا را بگذارنـد، تـا شـما ببینیـد کـه در ایـن کشـور، چـه گذشـته اسـت. شـهرهایی مثـل دزفـول و دیگـر 
شـهرهای خوزسـتان و بسـیاری از شـهرها - شـاید پنجـاه، شـصت شـهر - در طول چند سـال، بـه طور دایـم زیر 

موشـکباران دشـمن بود. مگـر تحمـل چهـار، پنج سـال شـوخی بود؟

تحقق وعده اول الهی 
درعین حـال، امـام بزرگـوار ایـن ملـت - آن نسـخه ی انبیـا )نمی گویـم نسـخه ی کامـل؛ امـام شـاگرد آنهـا بود و 
خـودش می گفـت مـن خـاك پـای اولیـا و انبیـا هسـتم. اگـر آدم بخواهـد قـدری چهـره و روش و اخـاق و نفوذ 
کلمـه ی پیامبـران را بفهمـد، بایـد بـه زندگـی امـام نـگاه می کـرد( - یـک اشـاره می کـرد، ایـن ملـت »مـن کّل 
فـّج عمیـق«8 بیـرون می ریختنـد و سـپاهها و جمعیتهـا تشـکیل می دادنـد. ارتشـی یک طـور، سـپاهی یک طور، 
بسـیجی یک طـور، نیروهـای انتظامـی یک طـور، کسـانی کـه تفنگ بـه دسـت نگرفتـه بودند، طـور دیگـر بیرون 
می ریختنـد و بـه جبهه هـا می رفتند. اینهـا، نصـرت الهی اسـت؛ »ولینصـرنّ الَلّ مـن ینصـره«9. خدا ایـن وعده ی 

اول الهـی را بـه خاطـر نصـرت تحقق بخشـید؛ امـا وعـده ی دوم هنـوز باقی اسـت. 

وعده دوم الهی، اهتزاز پرچم استقالل ملتها در مقابل قدرتهاى زورگوى عالم
وعـده ی دوم ایـن اسـت: »ولقـد کتبنـا فی الّزبـور مـن بعدالّذکـر اّن االرض یرثهـا عبـادی الّصالحـون«10. در یـک 
آیه ی دیگـر: »اّن االرض لَلّ یورثها من یشـاء مـن عبـاده«11. در یک آیه ی دیگـر: »لیظهـره علی الّدین کلّـه ولوکره 
المشـرکون«12. یعنـی ایـن پرچـم توحیـد و اسـام و ایمـان، ایـن پرچـم ایسـتادگی در مقابل ظلـم و جـور از هر 
کس و هر جـای عالم، ایـن پرچم اسـتقال ملتهـا در مقابل قدرتهـای زورگـوی عالم، باید در سرتاسـر جهـان و به 

عنوان مرکـز امید همـه ی مسـتضعفان عالـم، بـه اهتـزاز در بیایید.
ملتهـا امیـد بسـته اند و بیـدار شـده اند. مسـلمانان، امـروز به اسـام خودشـان افتخـار می کننـد و احسـاس عزت 
می نماینـد. امـروز تـرس قدرتمنـدان و زورگویـان عالـم، فقـط از اسـام و قـرآن و مسـلمانان واقعی اسـت. امروز 
واهمـه ی مرتجعـان و پیـروان و علمـداران اسـام امریکایـی، از اسـام نـاب محّمدی)صلّی اللَّ علیه والـه( اسـت. 
همـه فهمیدنـد و دانسـتند کـه اسـام از جـا برخاسـته و حرکـت را آغاز کـرده و بـازوان خـود را بـاز کرده اسـت 
و بـه مسـلمانان امیـد و بـه مسـتضعفان نویـد می دهـد؛ و ایـن هـم خواهـد شـد. اگـر مشـکاتی بـر اثـر نفـوذ 

ابرقدرتهاسـت، برطـرف می شـود.
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شرط تحقق وعده دوم الهی
جامعه ی ما کـه امّ القـرای اسـامی و مرکز توجهات جهانی اسـام اسـت، ان شـاءالَلّ طبق وعـده ی الهـی، با همان 
شـکلی که اسـام خواسـته، به صـورت کامـل - کـه مـا از آن صـورت کامل هنـوز خیلـی فاصلـه داریم - سـاخته 
خواهد شـد و به آن جـا خواهیم رسـید. اینهـا، وعده ی الهـی اسـت. وقتی ایـن وعـده ی اول تحقق پیدا کرد، شـما 
بایـد دلهایتـان را محکـم و یقینهایتـان را کامـل کنیـد کـه وعده هـای بعـدی و بزرگتـر هم - کـه مضمـون آیات 
کریمـه ی قـرآن اسـت - تحقق پیـدا خواهـد کرد. راهـش این اسـت که مـا مجاهـدت را از دسـت ندهیـم. همه ی 

جهـاد، بـه جبهه رفتـن نیسـت. هرجـا هسـتید، می توانیـد مجاهد فی سـبیل الَلّ باشـید.

ماندن در صفوف مقدم بعد از جنگ
شـما با ذخیـره ی گرانبهایـی برگشـته اید و تجربه هـا و آگاهیهـا و تواناییهایی کسـب کرده ایـد. ایـن تجربه ها باید 
در خدمت سـازندگی کشـور به کار گرفته بشـود. شـما ارتشـیها در ارتش، شـما سـپاهیها در سپاه، شـما بسیجیها 
در همـه جای کشـور هسـتید، که بایـد از ایـن تجربه هـا و آگاهیهـا اسـتفاده بشـود. خودتـان را به عنوان کسـانی 
بدانیـد که خـدای متعـال بر شـما منـت گذاشـت، شـما را زنـده نگهداشـت، شـما را بـا انـواع و اقسـام تجربه ها و 
روحیاتی که ناشـی از دوران اسـارت اسـت و صبر و اسـتقامت و حلمی کـه نتیجـه ی آن دوران و آن روزهاسـت، به 

دامـان و آغـوش ملتتـان برگردانده اسـت. باید تـاش کنیـد، کار کنیـد و در صفوف مقدم باشـید.

رمز پيروزى ها، وحدت كلمه
اگـر مـا وحـدت کلمـه نداشـتیم، هیچیـک از ایـن پیروزیهـا را بـه دسـت نمی آوردیـم. امـام بزرگـوار راحـل مـا، 
بیشـترین توصیـه ی دوران ده، یـازده سـال زندگـی مبـارك خـودش را دربـاره ی وحدت کلمـه ی بین قشـرهای 
امـت کـرد. مـا امـروز ایـن وحـدت کلمـه را داریـم؛ بایـد آن را حفـظ کنیـم. مبـادا گروه گراییهـا، جناح گراییهـا، 
سـازمان گراییها، خطگراییهـا، حب به نفسـها، افـرادی را به ایـن طرف یـا آن طرف بکشـاند. البتـه آن بدنه ی ملت 
و آن بخـش اصلی امـت بزرگوار مـا، محکـم، با صابـت، یکپارچـه و دسـت نخورده بوده و هسـت. ممکن اسـت در 
گوشـه و کنـار، آدم بداخـاق و بی توجهی، چیـزی بگوید و حرفـی بزند؛ بایـد آن را در امواج خروشـان احساسـات 
و امیـد ملت گم کـرد. نبایـد بگذارید اختاف، دودسـتگی و چنددسـتگی، ایـن یکپارچگـی را از بین ببـرد. به خدا 
توکل کنیـد. هرچـه داریـد و داریـم، از خداسـت. هرچـه می گوییـم، متعلق بـه خـدا و ان شـاءالَلّ برای خداسـت. 
ایـن راه باید راه خدا باشـد و خـدا در ذهنهـا و نظرهای مـا دایماً باشـد و او هم بـه ما ان شـاءالَلّ کمـک خواهد کرد.
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ــی  ــا عرصــه ی بســیار مهم ــدارد، ام ــی ن ــود موضوعیت ــودی خ ــه خ ــگ ب ــه جن ــه اگرچ ــن اســت ک ــادم ای اعتق
ــیار  ــت بس ــن جه ــت؛ از ای ــت اس ــلمانِی درس ــای مس ــی و خصلته ــامی و انقاب ــه ی اس ــروز روحی ــرای ب ب
ــاً  ــد آدم واقع ــش بای ــود؛ از نبودن ــکرگزار ب ــتی ش ــی بایس ــان و محیط ــان زم ــودن آن چن ــت. از ب ــمند اس ارزش
ــن  ــا ای ــد، ام ــش نمی آی ــگ - خوش ــث جن ــگ - از حی ــی از جن ــه کس ــورد. اگرچ ــه بخ ــد و غص ــف باش متأس
ــم  ــم و نمی خواهی ــگ نداری ــر جن ــه دیگ ــاال ک ــا ح ــت. م ــرای ماس ــی ب ــیار عظیم ــز بس ــکه، چی ــر س روی دیگ
ــال  ــت س ــن آن هش ــود، لیک ــاب بش ــه ی انق ــه عرص ــم ک ــت کنی ــگ درس ــک جن ــان ی ــت خودم ــه دس ــم ب ه
جنــگ بایســتی تاریــخ مــا را تغذیــه کنــد. مــا بایــد از آنچــه کــه در ایــن هشــت ســال جنــگ اتفــاق افتــاده، آن 
ــای جنــگ  ــاً در عرصه ه ــه حقیقت ــی ک ــا اخــاص - همان ــراه ب ــداکاری هم ــه ی ف ــت، آن روحی ــه ی مقاوم روحی

ــم. ــتفاده کنی ــت - اس ــود داش ــا وج م

صفا و درخشندگی در كارهاى با اخالص
ــزی  ــر چی ــد. ه ــکان می ده ــان را ت ــه انس ــت، آن نقط ــاص اس ــی از اخ ــما حاک ــته های ش ــه نوش ــی ک آن جای
ــرای  ــد؛ ب ــداکاری می کنن ــه ف ــت دارد؛ وااّل هم ــی اهمی ــد، خیل ــاص باش ــانگر اخ ــه نش ــد ک ــه کنی ــما ارای ش
ــوی  ــور، جل ــک مان ــی در ی ــًا خلبان ــم دارد. مث ــرگ ه ــد؛ خطــر م ــداکاری می کنن ــم ف ــی ه تعصــب و خودنمای
ــرای  ــن را ب ــا او ای ــد؛ ام ــقوط کن ــت س ــن اس ــم ممک ــاه ه ــدی پنج ــد و ص ــق می زن ــد معل ــردم چن ــم م چش
ــًا بعضــی خودشــان را  ــد؛ مث ــن را هــم می کنن ــی، بیــش از ای ــه خاطــر خودنمای ــد. ب ــول می کن ــی قب خودنمای

*. بیانات در دیدار مسئوالن دفتر هنر و ادبیات مقاومت 1370/04/25
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ــرای  ــا اخــاص همــراه اســت، یعنــی انســان فقــط ب ــی کــه کار ب ــدارد. آن جای آتــش می زننــد! اینهــا ارزشــی ن
ــن را دارد. در  ــندگی ای ــا و درخش ــد، آن صف ــام می ده ــی کاری را انج ــه ی اله ــام وظیف ــرای انج ــدا و ب ــر خ خاط
نشــان دادن ایــن نقطه هــا و جــاری کــردن ایــن روحیــه در طــول و امتــداد تاریــخ مــا، بایــد خیلــی تــاش کــرد؛ 

ــرد. ــتفاده ک ــد اس ــگ بای ــال جن از آن هشــت س

بركت و تأثير حادثه عاشورا در تاریخ
ــه یــک  ــوده؛ ب ــه یــک معنــا دو شــبانه روز ب ــوده؛ ب ــه یــک معنــا نصــف روز ب ــا آخــر حادثــه ی عاشــورا، ب از اول ت
ــام حســین وارد ســرزمین  ــه ام ــوده اســت. از روزی ک ــه نب ــوده؛ بیشــتر از این ک ــت، هشــت روز ب ــم هف ــا ه معن
ــم  ــا یازده ــت؟ از روز دوم ت ــوده اس ــد روز ب ــر چن ــد، مگ ــود جداگردی ــدان خ ــه از خان ــا روزی ک ــد، ت ــا ش کرب
محــّرم، هشــت، نــه روز بــوده؛ خــود آن حادثــه هــم کــه نصــف روز اســت. شــما ببینیــد ایــن نصــف روز حادثــه، 
چه قــدر در تاریــخ مــا برکــت کــرده و تــا امــروز هــم زنــده و الهامبخــش اســت. ایــن حادثــه فقــط ایــن نیســت 
ــرکات و  ــأ ب ــر، منش ــوند؛ نخی ــی بش ــر عاطف ــا متأث ــد ی ــان بیای ــردم خوشش ــد و م ــد و بگوین ــه آن را بخوانن ک
حرکــت اســت. ایــن، در انقــاب و جنــگ و گذشــته ی تاریــخ مــا محســوس بــوده اســت. در تاریــخ تشــیع، بلکــه 
در تاریــخ انقابهــای ضــد ظلــم در اســام - ولــو از طــرف غیرشــیعیان - حادثــه ی کربــا بــه صــورت درخشــان و 
نمایــان اثربخــش بــوده؛ شــاید در غیــر محیــط اســامی هــم اثربخــش بــوده اســت. در تاریــخ خــود مــا - یعنــی 
ــد  ــب و بعی ــس، عجی ــت. پ ــرده اس ــر ک ــه اث ــف روز حادث ــان نص ــال - هم ــد س ــیصد، چهارص ــن هزاروس در ای
ــام حســین  ــا آن هشــت،نه ســاعت عاشــورای ام ــان را ب ــم هشــت ســال جنــگ خودم ــر نخواهی ــا اگ نیســت. م
مقایســه کنیــم، یــا آن را خیلــی درخشــانتر بدانیــم - کــه واقعــاً هــم همیــن اســت؛ یعنــی مــن هیــچ حادثه یــی 
را در تاریــخ نمی شناســم کــه بــا فــداکاری آن نصــف روز قابــل مقایســه باشــد؛ همــه چیــز کوچکتــر از آن اســت 
ــا،  ــه ی م ــه در داخــل جامع ــم ک ــر نکنی ــا فک ــم اســت. چــرا م ــا نمــی از آن ی - لیکــن باالخــره طرحــی از آن، ی

ــد؟ ــر باش ــأ اث ــد منش ــادی می توان ــالهای متم ــرای س ب

خودجوش بودن حادثه ى پانزده خرداد 
ــل  ــه - در مقاب ــه ی فیضی ــه ی مدرس ــن - حادث ــه ی دوم فروردی ــه حادث ــوده ک ــم ب ــه در ذهن ــن نکت ــه ای همیش
حادثــه ی پانــزده خــرداد، حادثــه ی کوچکــی بــود؛ اصــًا قابــل مقایســه بــا آن نبــود. حادثــه از یــک ســاعت یــا 
دو ســاعت بــه غــروب شــروع شــد، تــا یــک ســاعت بعــد از شــب ادامــه داشــت؛ یعنــی ســه، چهــار ســاعت بــه 
ــه صــورت  ــد، و ب ــد و تهدیــد و اهانــت کردن صــورت شــدید طلبه هــا را در محیــط مدرســه ی فیضیــه کتــک زدن
ــا اطــاع  ــی هــم کــه م ــا آن جای ــد. ت ــرار دادن ــر فشــار ق ــم آنهــا را زی ــی ق ــاً در خیابانهــای اصل رقیقتــرش تقریب
ــد.  ــم یکــی، دو نفــر در آن حادثــه کشــته شــدند و البتــه عــده ی زیادتــری هــم مجــروح گردیدن داشــتیم، گمان
بنابرایــن، حادثــه ابعــاد خیلــی زیــادی نداشــت. امــام توانســت آن حادثــه را بــرای بــه حرکــت درآوردن همــه ی 
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ــام در  ــن روز ام ــاورد - در ای ــه وجــود نی ــام ب ــه ام ــزده خــرداد را ک ــد. پان ــرار ده ــورد اســتفاده ق ــران م ــت ای مل
زنــدان بــود - پانــزده خــرداد یــک حادثــه ی خودجــوش بــود. پانــزده خــرداد، محصــول حرکتــی بــود کــه امــام 
در دوم فروردیــن بــه وجــود آورد. مــن در همــان ســال، ایــن نکتــه را بــه امــام عــرض کــردم. نزدیــک عیــد ســال 
ــی  ــت در خانه ی ــه آن وق ــام - ک ــت ام ــری خدم ــا تدبی ــودم و توانســتم ب ــدان آزاد شــده ب ــن از زن ــه م ــود ک 43 ب
ــروم و دستشــان را  ــه توانســتم خدمــت ایشــان ب ــی ک ــد لحظه ی ــن در همــان چن ــروم. م ــد - ب ــه بودن در قیطری
ببوســم و بــا آن حــال منقلبــی کــه از دیدنشــان داشــتم، چنــد کلمــه بــا ایشــان حــرف بزنــم، همیــن مطلــب را 
عــرض کــردم. گفتــم نبــودن شــما در بیــرون، موجــب شــد کــه پانــزده خــرداد بــا ایــن عظمــت، نتوانــد مــورد 
ــد، نتوانســتند عشــری از اعشــار اســتفاده یی را  ــرون بودن ــه در بی ــا ک ــال ماه ــی امث ــرد. یعن ــرار بگی اســتفاده ق
ــود.  ــی ب ــون عظیم ــرداد کان ــزده خ ــه پان ــد؛ درحالی ک ــرداد بکنن ــزده خ ــرد، از پان ــن ک ــام از دوم فروردی ــه ام ک
بعــد هــم کــه امــام بیــرون آمدنــد و تبعیــد شــدند، اشــاره ها و حرفهــای ایشــان در هشــیار کــردن و زنــده کــردن 
ــه در  ــرد ک ــان منشــأ برکــت ک ــزده خــرداد را آن چن ــان، پان ــه خــط آوردن جوان ــردم و ب ــارزه در م ــه ی مب روحی
آن مــدت مثــًا یــک ســال یــا هشــت، نــه ماهــی کــه امــام نبودنــد و ایــن حادثــه بــا آن جــوش و خــروش اتفــاق 

ــد. ــتفاده یی بکن ــن اس ــه چنی ــود از آن حادث ــته ب ــس نتوانس ــود، هیچ ک ــاده ب افت

هنر استخراج گنج حادثه عاشورا
می خواهــم بگویــم کــه ایــن یــک گنــج اســت. آیــا مــا خواهیــم توانســت ایــن گنــج را اســتخراج کنیــم، یــا نــه؟ 
ــج عاشــورا را  ــد ســاعت گن ــام ســجاد توانســت همــان چن ــم. ام ــم اســتخراج کنی ــر ماســت کــه بتوانی ــن هن ای
اســتخراج کنــد. امــام باقــر و ائمــه ی بعــد از ایشــان هــم اســتخراج کردنــد و آن چنــان ایــن چشــمه ی جوشــان 
ــوده، همیشــه  ــر ب ــد کــه هنــوز هــم جــاری اســت و همیشــه هــم در زندگــی مــردم منشــأ خی را جــاری نمودن
بیــدار کــرده، همیشــه درس داده و یــاد داده کــه چــه کار بایــد کــرد؛ االن هــم همین طــور اســت. االن هــم هــر 
ــم و  ــاد می آوری ــه ی ــم، ب ــده، می خوانی ــان مان ــه برایم ــام حســین را ک ــارات ام ــی از عب ــر جمله ی ــا، ه ــدام از م ک

احســاس می کنیــم کــه روح تازه یــی می گیریــم و حــرف تازه یــی می فهمیــم.
ــف  ــه آن را کش ــت ک ــده یی نیس ــول کشف نش ــل فرم ــدن، مث ــازه فهمی ــرف ت ــای ح ــا معن ــه در این جاه البت
می کنیــم؛ نــه، صــد بــار هــم شــنیده ایم. آدم در لحظه یــی از لحظــات حقیقتــی را درك می کنــد، بعــد 
ــذا  ــی رود؛ طبیعــت انســان این طــوری اســت. ل ــرده اســت، از ذهنــش م ــی کــه درك ک ــد و همان ــی می آی غفلت
ــم بشــنویم،  ــا احتیــاج داری ــن تذکــر مســتمری کــه م ــم بکنیــم، ای ــا احتیــاج داری ــن فکــر مســتمری کــه م ای
ــد و انســان  ــدا کن ــت و افروختگــی ذهــن و روح اســتمرار پی ــم و معرف ــای فه ــه آن لحظه ه ــن اســت ک ــرای ای ب

ــد. ــته باش ــت بســط داش حال
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استخراج كلمات و فرمایشهاى امام حسين)ع( 
ــه  ــًا گرفت ــض دارد، اص ــی قب ــان گاه ــت. انس ــت اس ــک واقعی ــد، ی ــا می گوین ــه عرف ــطی ک ــض و بس ــن قب ای
ــود.  ــه او نمی ش ــحی ب ــارف، ترش ــق و مع ــا از آن حقای ــت؛ ام ــوی اوس ــم جل ــق ه ــه ی حقای ــت، هم ــته اس و بس
ــد. در آن لحظــه، انســان گاهــی  ــه او می تاب ــوار ب ــاز و مبســوط اســت و همــه ی شــعاعها و ان گاهــی هــم انســان ب
ــن  ــور می دهــد. خــود انســان هــم نورانیــت خویــش را احســاس می کنــد. انســان بایســتی ای مثــل خورشــید ن
لحظه هــا را در کلمــات و فرمایشــهای امــام حســین)ع( جســتجو کنــد و بــرای خــودش بــه وجــود بیــاورد. ایــن 

ــد. ــاد می کن ــان ایج ــی را در انس ــان لحظه های ــات، چن کلم
ــه  ــی را ک ــاز و آزاده ی ــرادران جانب ــن ب ــه نیســت. همی ــداکاری داشــتیم؛ شــوخی ک ــن هشــت ســال ف ــا در ای م
ــا  ــا ی ــه اینه ــی ک ــه ی مخلصانه ی ــر تجرب ــاده، و ه ــاق افت ــان اتف ــه برایش ــی ک ــر حادثه ی ــد، ه ــه می کنی ماحظ
خودشــان نشــان دادنــد یــا در دیگــری دیدنــد، بــه نظــر مــن کافــی اســت تــا انســانهایی را هدایــت کنــد. ایــن 

حادثه هــا و تجربه هــا، ماهــا را واقعــاً هدایــت می کنــد.

نقش برجسته هنرمند مسلمان در نمایش شكوه دفاع مقدس 
ــزی  ــر چی ــی اگ ــم؛ یعن ــی می نویس ــا تقریظ ــت ی ــتش یادداش ــوالً پش ــم، معم ــه می خوان ــی را ک ــن کتابهای م
ــار  ــدم، بی اختی ــه خوان ــن« را ک ــده ی م ــاب »فرمان ــن کت ــم. ای ــت می کن ــت آن یادداش ــده، پش ــم آم ــه ذهن ب
پشــتش بخشــی از زیارتنامــه را نوشــتم: »الّســام علیکــم یــا اولیــاءاللَّ و احّبائــه«1. واقعــاً دیــدم کــه در مقابــل 
ــدم، در نفــس  ــاب دی ــن کت ــن شــکوه را در ای ــی ای ــن وقت ــد. م ــارت می کن ــا انســان احســاس حق ــن عظمته ای

ــردم. ــارت ک ــاً احســاس حق خــودم حقیقت
ــد آن را  ــی یــک نفــر بای ــن شــکوه وجــود دارد، ول ــا نشــان بدهــد؟ ای ــه م ــن شــکوه را ب ــد ای چــه کســی می توان
ــان را بدانیــد، می توانیــد  ــه مــا نشــان بدهــد. او، چــه کســی اســت؟ او، شــمایید. یعنــی اگــر شــما قــدر خودت ب
ــب  ــا را منقل ــاً ماه ــق واقع ــور حقای ــد. آن ط ــکان می ده ــانها را ت ــه انس ــید ک ــی باش ــان نورانیت ــل آن چن حام
ــم  ــا در عال ــت؛ ام ــی اس ــوت باق ــه در ملک ــت. البت ــن رف ــه از بی ــک لحظ ــاد و ی ــاق افت ــت اتف ــد. آن حقیق می کن
ناســوت و در ماّدیــت و حســاب زمــان و مــکان مــا، در یــک لحظــه حادثه یــی اتفــاق افتــاد و تمــام شــد و رفــت. 
ــی  ــه حّت ــی ک ــه گونه ی ــد آن را ب ــزی می توان ــه چی ــد؟ چ ــدگار کن ــه را مان ــن حادث ــد ای ــزی می توان ــه چی چ
ــر  ــد؟ آن، هن ــم بکن ــان تفهی ــرت انس ــه دل و بصی ــه، ب ــاب آن حادث ــد، در غی ــور نمی بین ــادی در حض ــم ع چش

ــد. ــام بده ــن کار را انج ــد ای ــش را دارد و می توان ــن نق ــر ای ــت. هن اس
مــن حوادثــی را بــه چشــم خــودم دیــده ام کــه شــاید چشــم مــاّدی نتوانســته آنهــا را درك کنــد؛ امــا بعــد کــه 
ــان قصــه  ــه زب ــا ب ــب نمایــش نشــان می دهیــد و ی ــا در قال ــد، ی ــگارش درمی آوری ــه ن شــما هنرمنــدان آنهــا را ب
ــازه  ــت؛ ت ــوده اس ــی ب ــب حوادث ــم عج ــم، می بین ــی می کن ــه بازبین ــوادث را ک ــن آن ح ــد، م ــان می کنی بی
ــه نظــر مــن، نقــش هنرمنــد مســلمان، نقــش فوق العــاده برجســته یی  ــذا ب ــه فهمیــدن آن می کنــم. ل شــروع ب

1. مفاتیح الجنان، زیارت وارث 
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ــت. اس

یكی از معجزات انقالب، پرورش هنرمندان و روایتگران تاریخ انقالب
ــدان و  ــرورش هنرمن ــاب، پ ــزات انق ــی از معج ــت. یک ــماها نیس ــت ش ــوز دس ــر هن ــدان هن ــفانه می متأس
روایتگــران تاریــخ انقــاب اســت. بحمــداللَّ تعــدادی هــم هســتید، امــا کســانی هــم هســتند کــه از لحــاظ ِعــده 
ــات در اختیارشــان اســت؛ بعضیشــان از لحــاظ هنــری  ــد، از شــما جلوینــد و امکان ــر شــما ترجیــح دارن و ُعــده ب
ــودش را  ــوالً خ ــان معم ــمنانند. انس ــت دش ــی در دس ــگان، و تیغ ــت بیگان ــی در خدم ــا ثروت ــارند، ام ــم سرش ه
ــم  ــم، می بین ــگاه می کن ــدان را ن ــی هنرمن ــودم وقت ــن خ ــد. م ــاس می کن ــک احس ــد کوچ ــل هنرمن در مقاب
کــه جایــگاه رفیعــی در مقابلــم دارنــد؛ امــا آن هنرمندانــی کــه هنرشــان در خدمــت بیگانــگان اســت، هرچنــد 
هنرشــان هــم باالســت و بعضیشــان از لحــاظ هنــری بســیار برجســته اند، ولــی مــن در هنــری کــه آنهــا دارنــد، 

ــم. ــس نمی کن ــی ح ارزش
پــول و ثــروت و قــّوت بــازو و زبــان گویــا و بقیــه ی ثروتهایــی کــه در خدمــت حــق و انســانها و راســتی و درســتی 
نباشــد، چــه ارزشــی دارد؟ ارزشــی نــدارد. االن علــم در خدمــت ســاحهای اتمــی و در دســت اســرائیل اســت. 
آیــا ایــن ارزشــمند اســت؟ نخیــر، هیــچ ارزشــی نــدارد. ارزش ایــن چیزهــا نســبی اســت. ارزش مطلــق، متعلــق 
بــه اینهــا نیســت. البتــه چیزهــای ارزشــمند مطلــق وجــود دارد. اصــًا مبانــی ادیــان، مطلــق کــردن ارزشــهای 
ــه  ــا در کجــا ب ــق نیســت؛ ت ــوژی، از آن ارزشــهای مطل ــم و صنعــت و تکنول صحیــح و راســتین اســت؛ منتهــا عل

کار بــرود، تــا در دســت چــه کســی باشــد، تــا از آن چگونــه اســتفاده بشــود؛ هنــر هــم از ایــن قبیــل اســت.
اگــر شــما ِعــده و ُعده تــان هــم در مقابــل خیــل هنرمنــدان آن چنانــی کمتــر باشــد، درعین حــال ارزشــتان بــه 
ــن  ــم. در ای ــم نمی شناس ــان را ه ــه ِعده ت ــم ک ــر می کن ــن فک ــه م ــت؛ اگرچ ــتر اس ــر و بیش ــا باالت ــب از آنه مرات
زمینــه، اگــر الزم دانســتید کــه بعــد مطلبــی را بــه مــن بگوییــد، بگوییــد. همیــن االن، از آن نامــه ی مفصلــی که 
آقایــان نســبت بــه مــن اظهــار محبــت کــرده بودنــد و یــک ســتون از هنرمنــدان اسمشــان در پاییــن نامــه درج 
ــاً نیروهــای  ــد. مــا یقین ــادم آمــد. اگرچــه مــن خیلــی از اســمها را نمی شــناختم، امــا خیلــی بودن ــود، ی شــده ب
ــال  ــه قحطالرج ــد ک ــا می گفتن ــاب، بعضیه ــل انق ــیم. آن اوای ــا را بشناس ــد اینه ــم؛ بای ــاد داری ــم زی ــوب ه خ

ــیم. ــخصیتها را نمی شناس ــا ش ــه م ــت ک ــن اس ــش ای ــت. واقع ــال اس ــه جهل الرج ــم ک ــا می گفتی ــت؛ م اس
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سه سؤال مهم راجع به جنگ تحميلی *

درباره ی دفـاع مقـدس، آنچه که ملـت ما پـس از گذشـتن دوران سـخت جنگ هشت سـاله بایـد مورد تدبـر قرار 
بدهـد، این اسـت کـه این جنـگ را چـه کسـی بـه وجـود آورد، و چـرا بـه وجـود آورد، و چه شـد که موفق نشـد؟ 

این، سـه نقطه ی اساسـی اسـت.

1. جنگ را چه كسی به وجود آورد؟
سـؤال اول: جنگ را چه کسـی به وجـود آورد؟ نمی شـود گفت جنـگ را فقط عـراق به وجـود آورد. همـه ی قراین 
از اول کار نشـان می داد که اسـتکبار پشـت سـر عـراق اسـت؛ او را کمـک نظامی کردنـد؛ از لحـاظ تبلیغاتـی به او 
کمـک کردند و شـورای امنیـت را در خدمـت متجاوز قـرار دادند. بـا این که جنـِگ به ایـن اهمیت در ایـن نقطه ی 
حسـاس واقع شـده بـود، امـا روزهایی گذشـت کـه سـازمان ملـل در آن روزهـا، هیـچ عکس العملـی نشـان نداد؛ 
ایـن عـادی نیسـت. در حملـه ی عـراق به کویـت، بعـد از چنـد سـاعت شـورای امنیـت موضعگیـری کـرد؛ اما در 
حمله ی عـراق به ایـران، تـا وقتی کـه تانکهـای عراقـی پیشـروی می کردند، شـورای امنیت سـاکت و تماشـاچی 
نشسـت؛ بعـد از آن کـه هـزاران کیلومتـر را تصرف کـرده بودنـد، شـورای امنیت یـک کلمه حـرف زد، کـه آن هم 
تقبیح تجـاوز نبـود؛ عـراق را مامت نکـرد که چـرا تجاوز کـرده و جنـگ را شـروع کرده اسـت؛ به دو طـرف گفت 
که حـاال بیایید دسـت از جنـگ بکشـید و آتش بس کنیـد! یعنـی درحقیقت، تثبیـت عـراق در اراضی اشـغالی ما. 

البته مـا قبـول نکردیـم و آن قطعنامـه را رد کردیم.
شـورای امنیت بـه خاطر این کـه در دسـت قدرتهـای بزرگ بـود و آنها هم پشـت سـر رژیـم عـراق بودند، تـا آخر 

*. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران ، خطبه دوم 1370/07/05
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هم هیچ وقت نسـبت بـه جنگ یـک موضـع کامـًا و صددرصد عادالنـه نگرفـت؛ تا این کـه در ایـن اواخـر، آن هم 
با زحمـات زیـاد و با تاشـهای فراوانـی کـه از همه طرف کشـیده شـد، قطعنامـه ی 598 از شـورای امنیـت صادر 

. شد

شرق و غرب پشت سر عراق
شـرق و غرب پشـت سـر عراق قـرار داشـتند. تقریباً تمـام اروپـا به عـراق کمـک کردنـد. در ایـام جنگ، مـا اینها 
را از روی حـدس می گفتیـم، قرایـن داللـت می کـرد؛ ولـی در ایـن یکی، دو سـال اخیـر، شـواهد قطعی بـرای آن 
پیدا شـد؛ همـه اعتـراف کردند و یکـی یکی سـندها بیـرون آمـد؛ کمـک امریکا، کمـک ناتـو، کمک شـوروی هم 
کـه از روز اول معلوم بـود. بلوك شـرق، همین کشـورهای اروپای شـرقی که امـروز دچـار این مصیبتها1هسـتند، 
بزرگتریـن خدمـت را در طـول جنگ بـه رژیم عـراق کردنـد؛ ارتجـاع منطقـه هم کـه جـای خـود دارد. بنابراین، 
جنـگ را رژیـم عـراق بـه تنهایـی بـه وجـود نیـاورد - رژیـم عـراق یـک عامـل بـود - جنـگ را همـه ی دنیـای 

اسـتکباری و من تبـع او بـه وجـود آوردنـد؛ این امـروز چیـز روشـنی اسـت و احتیـاج به بحـث زیادی نـدارد.

2. چرا جنگ را به وجود آوردند؟
سـؤال دوم: چـرا جنـگ را بـه وجـود آوردنـد؟ ایـن هـم امر روشـنی اسـت: جنـگ را بـه وجـود آوردنـد، تـا نظام 
اسـامی را از بیـن ببرند، یـا وادار به تسـلیم کنند؛ بـرای آنهـا فرقی نمی کـرد. می خواسـتند یا جمهوری اسـامی 
به خاطـر اشـغال و گرفتاریهای جنگ سـاقط بشـود، یا اگر سـاقط نمی شـود، همان طوری که بیشـتر کشـورهایی 
که بـه ایـن مصیبتهـا دچـار می شـوند و باالخـره رو بـه یـک قدرتمنـد می کننـد و پیـش او دسـت دراز می کنند، 
شـاید ملـت ایـران و امـام عظیم الشـأن ایـن ملت هـم مجبـور بشـوند در مقابل دشـمنان تسـلیم بشـوند، دسـت 
دراز کننـد و بگوینـد خیلـی خـوب، ما تسـلیم هسـتیم؛ نگذاریـد دیگـر عـراق این قدر مـا را بکوبـد. بـدون تردید 

هدفشـان این بـود؛ امـا ایـن آرزو هم بـه دلشـان ماند.

باخت بسيار سنگين ملتها
اگـر ایـران در مقابـل امریکا تسـلیم می شـد، جنـگ زود تمام می شـد. البتـه مصیبـت سـلطه ی امریکا، صـد برابر 
از مصیبـت جنـگ سـخت تر اسـت. مصیبـت تسـلط بیگانـه، از مصیبت هـر گونـه جنگـی با هـر خسـارتی، برای 
یک ملت سـنگینتر و سـخت تر اسـت. امـروز ببینید بـا رژیم عـراق چگونـه برخـورد می کننـد. همین که مسـلط 
شـدند، همین که در مقابلشـان تسـلیم انجام گرفت، اسـتکبار دیگر هیچ حـدی نمی شناسـد. از ایسـتادگی مردم 
اسـت که اینها حسـاب می برنـد و مجبورنـد حریـم بگیرند. هـر ملتی کـه کوچکتریـن نشـانه ی تسـلیمی از خود 
در مقابل اسـتکبار نشـان داد، باخت؛ باختی بسـیار سـنگین. هدفشـان این بـود که جمهـوری اسـامی را وادار به 

تسـلیم کننـد؛ ولی نتوانسـتند.

1.  بـا آغاز فصـل جدیـد در حیـات سیاسـی شـوروی، کـه ابتـکار عمـل آن را گورباچف تحـت عنـوان سیاسـت »گاسنوسـت« )در 
زمینه ی ارتبـاط با دنیـای خـارج(، و سیاسـت »پروسـتریکا« )در خصـوص سیاسـتهای داخلـی( به عهده داشـت، اروپای شـرقی که 
تا قبل از ایـن، زیر سـلطه و حاکمیـت کرملین بود، شـاهد وقوع جنبشـهای اسـتقال طلبانه یی شـد که هـدف آن، خـروج از دایره ی 
قدرت شـوروی بود. ایـن امر، بـه وقوع آشـوبها و بروز مشـکات اقتصـادی و سیاسـی در اغلب کشـورهای بلوك شـرق منجـر گردید. 
امریکا و کشـورهای غربی، تاشـهای زیادی در جهت خروج این کشـورها از سـلطه ی شـوروی به عمـل آوردند و در حـال حاضر چند 

کشـور که سـابقاً عضو بلوك شـرق بودند، رسـماً بـه عضویـت پیمـان ناتـو در آمده اند.
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پيروزى ملت ایران و اعتراف دشمن به شكست خود 
بعد از هشـت سـال جنـگ، الزم نیسـت ما قسـم و آیـه بخوریم کـه در جنـگ پیـروز شـده ایم. پیـروزی در جنگ 
مگـر چیسـت؟ اگـر دشـمنی بـا آن حجـم قـدرت و بـا آن عظمـت مـاّدی به یـک ملـت حمله کند، هشـت سـال 
هـم علیـه او مبـارزه کند، امـا بعـد از هشـت سـال همـه چیـز مثـل روز اول باشـد؛ نه یـک قـدم از سـرزمین این 
ملت دسـت دیگری باشـد، نـه این ملـت کوچکتریـن تحمیلـی را از دشـمن قبـول کـرده باشـد، آیا ایـن پیروزی 
ایـن ملت نیسـت؟ ملت ما بـا جوانانـش، بـا رزمندگانش، بـا ارتش و سـپاه و بسـیج مردمیـش، با عشـایر دالورش، 
با مـردم کوچه و بـازارش، بـا خانواده هـای ایثارگـرش، با زنـان و مـردان آگاه و هوشـیارش، بـا شـجاعت و ایمان و 
توکل بی نظیر رهبر عظیم الشـأنش، توانسـت در مقابـل امریکا و اروپـا و شـوروِی آن روز و امپراتوری شـرق و غرب 
بایسـتد و بعد از هشـت سـال همه ی آنهـا را وادار بکند که بـه پیروزی ملـت ایران و به شکسـت خودشـان اعتراف 

کننـد.

3. چه شد كه این پيروزى به دست آمد؟
و اما سـؤال سـوم: چه شـد کـه ایـن پیـروزی بـه دسـت آمـد؟ بـرادران و خواهـران عزیـز در سراسـر کشـور! چه 
شـد که شـما پیروز شـدید؟ آیـا جز ایمـان شـما، توکل شـما بـه خـدا، تصمیـم شـما بـرای ایسـتادگی در مقابل 
دشـمنان خـدا، وحـدت کلمـه ی شـما - کـه بـه هیـچ وسـیله یی نتوانسـتند آن را در هـم بشـکنند - فـداکاری 
قهرمانانـه ی جوانان شـما؛ جوانانـی که در عیـن جوانـی، از لذتهای دنیا گذشـتند و تسـلیم وسوسـه ها نشـدند؛ و 
پدر و مادری که از جوانانشـان گذشـتند و تسـلیم وسوسـه ی محبت و عشـق بـه اوالدشـان نشـدند؛ و بی اعتنایی 
بـه زخـارف دنیا و نگریسـتن بـه هـدف عالـی - یعنی سـربلندی اسـام و مسـلمین - پیـروزی ملـت ایـران عامل 
دیگـری داشـت؟ اگـر ایـران در آن روزی کـه دشـمن از همـه طـرف بـه آن حمله کـرد، به شـرق یـا به غـرب، به 
امریـکا، بـه اروپـا، بـه شـوروی رو مـی آورد، باز هـم پیـروز شـده بـود؟ نمی گذاشـتند پیـروز بشـود. جنـگ تمام 

می شـد، امـا جنـگ بـدون پیـروزی و بـدون افتخـار؛ سـلطه ی خودشـان را بـر ایـن ملـت از سـر می گرفتند.

فكر مدام استكبار نسبت به ملت ایران
بـرادران و خواهـران عزیز! تقریباً سـیزده سـال از پیروزی انقاب و ریشـه کن شـدن سـلطه ی امریکا از این کشـور 
می گـذرد؛ امـا امریکا و اسـتکبار جهانـی همچنـان در فکر این هسـتند که سـلطه ی خودشـان را به هر شـکلی که 
بتوانند، بـه این ملـت برگرداننـد. بدانید که دشـمنان خـدا از اسـام و ایمـان و وحدت کلمه ی شـما مـردم راضی 
نیسـتند؛ از این که شـما پشـت سـر مسـؤوالن کشور، پشـت سـر قرآن و اسـام، پشـت سـر نشـانه ها و پرچمهای 
دین حرکـت کنیـد، ناراضـی هسـتند. دشـمن، این طـور زندگـی را نمی پسـندد. شـما فرهنـگ اسـتکباری را در 

دنیا بـه هم زده ایـد. امروز کار بر اسـتکبار مشـکل شـده اسـت.
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نظم نوین جهانی
ایـن »نظم نویـن جهانی«2  کـه اسـتکبار بیان می کند، سـخنی اسـت که نیتهـای بسـیار خائنانـه و خباثت آمیزی 
پشـت سـر آن اسـت. نظم نویـن جهانـی یعنی چـه؟ یعنـی نظـام دو قطبـی عالـم تمـام شـد، درگیریهای شـرق 
و غـرب تمـام شـد؛ بلـه، تمـام شـد؛ امـا آیـا نتیجـه ی تمام شـدن درگیـری شـرق و غـرب بایـد قـدرت مطلقـه و 
روزافـزون امریـکا بـر ملتهـای ضعیـف باشـد؟! یعنـی دیگـر اسـامخواهان و آزادیخواهـان در هیـچ نقطـه ی دنیا 
حـق نداشـته باشـند نفـس بکشـند؟! یعنـی مسـأله ی فلسـطین بایـد بـه قیمـت فروختـن فلسـطین و فروختن 
فلسـطینیان تمام بشـود؟! معنـای نظم نویـن جهانی ایـن اسـت؟! امریکا ایـن را می خواهد. ملت اسـام بـه خاطر 
بیداری یـی که بر اثـر انقـاب و ایسـتادگی شـما در جنـگ به دسـت آورده اسـت، تسـلیم ایـن خواسـت امریکا و 

اسـتکبار نخواهد شـد.

حمایت ملت از دولت براى جبران عقب ماندگيها
البتـه جنگ خسـارتهای زیادی داشـت؛ دشـمن هم ایـن را می دانسـت؛ امـروز هم می دانـد. خسـارت جنگ فقط 
در آن لحظه یـی نیسـت کـه گلولـه ی تـوپ یا بمـب یا موشـک به جایـی اصابـت می کنـد. ایـن اصابـت، ویرانی به 

بار مـی آورد. این خسـارت تا هنگامی هسـت کـه ایـن ویرانی را بشـود جبـران کرد.
مـا هشـت سـال جنـگ داشـتیم. سـالهای متمـادی بایـد همـه ی شـما ملـت پشـت سـر دولـت حرکـت کنید و 
دولتمـردان بـا همـه ی تـوان و کوشـش و بـا همـه ی خلـوص نیـت کار کننـد و ثـروت ملـی ایـن کشـور صـرف 
بازسـازی بشـود، تـا بتوانیـم جبـران ایـن خسـارتها و ویرانیهـا را بکنیـم. ویرانـی جنـگ، به ایـن آسـانی برطرف 

. د نمی شـو
آیـا می دانید کـه جنـگ دوم جهانی بـرای اروپـا و ژاپن و بقیـه ی کشـورها به چـه قیمتی تمام شـد؟ آیـا می دانید 
که چند سـال طـول کشـید تـا توانسـتند خودشـان را از زیر این بـار خـاص کننـد؟ در حالی کـه ثـروت امریکا و 

جاهای دیگـر هم پشـت سـر و در اختیارشـان بود.

سازندگی و تالش براى حفظ وحدت
مـا می خواهیـم روی پـای خودمـان بایسـتیم. مـا می خواهیـم کشـور را خودمـان آبـاد کنیـم. مـا می خواهیـم 
همـت و اراده و پـول خودمـان ایـن کشـور را آباد کند. مسـؤوالن دلسـوز کشـور مشـغول تاشـند. آنها بـا تدبیر و 
اراده ی صحیـح و بـا کمک ملـت خواهند توانسـت ان شـاءاللَّ ایـن ویرانیهـا را جبـران کننـد؛ البته مقـداری طول 
می کشـد. جنـگ سـختی داشـت، دوران بازسـازی هـم سـختی دارد؛ ایـن هم جـزو سـختی دوران جنگ اسـت. 

امـروز مبـارزه ی شـما، در راه بازسـازی و سـازندگی و تـاش بـرای حفـظ وحدت اسـت.

2. نظـم نویـن جهانـی )New world order ( عنـوان نظریه یـی بود کـه بافاصله پـس از پایـان جنگ آزادسـازی کویت و شکسـت 
عـراق، از سـوی »جـورج بـوش« - رئیـس جمهور وقـت امریـکا - مطـرح گردیـد. بر اسـاس ایـن نظریـه، امریـکا خـود را به عنوان 
سـامانده روابـط بین المللی مطرح سـاخت، تـا با اتـکاء به تـوان نظامـی و نفوذ سیاسـی خود، به عنـوان تنهـا صحنه گردان مسـائل 
منطقه یـی و بین المللـی معرفـی شـود. بـا شکسـت »جـورج بـوش« در انتخابـات ریاسـت جمهـوری امریکا و بـه قدرت رسـیدن 

»بیـل کلینتـون«، ایـن نظریه نیـز از قامـوس سیاسـی جهان حذف شـد.
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فهم ابعاد شگفت انگيز جنگ
 كشـف و حفظ آثـار جنگ، یـك حسـنه ى باقيه و 

یك صدقه ى جاریه
اسـتفاده از اسـناد جنـگ در فيلـم، قصه و شـعر، 

براى رسيدن به حد نهایت
نكات پُرمغز و پُرمعنا در كتاب »فرهنگ جبهه«

ارزش جمع آورى روابات جنگ

كشف و حفظ آثار جنگ، تا جایی كه می توانيم



دفاع مقدس

كشف و حفظ آثار جنگ، تا جایی كه می توانيم  *

فهم ابعاد شگفت انگيز جنگ
ــود، یقیــن دارم کــه  ــم عجیــب ب ــده هــم کــه می گوی ــود. بن ــه ی عجیبــی ب ــاً حادث ــه ی جنــگ، واقع ــن حادث  ای
ــی  ــه ی خیل ــما از فاصل ــه ش ــت ک ــل آن اس ــن مث ــرده ام. ای ــام درك نک ــه تم ــگ را ب ــن جن ــگفتی ای ــاد ش ابع
ــا  ــت؛ ام ــت اس ــی باعظم ــه خیل ــد ک ــد و می فهمی ــوه می بینی ــاالی ک ــی را ب ــی عظیم ــاختمان خیل ــادی، س زی
ــش را  ــد و اطراف ــس کنی ــد لم ــه بروی ــی ک ــد؛ وقت ــت آن را نفهمیده ای ــاد عظم ــم ابع ــوز ه ــه هن ــد ک درمی یابی
ــا  ــه م ــن اســت. اگرچ ــاً ای ــا حقیقت ــه ی م ــدر عظمــت دارد؛ قضی ــه چه ق ــد ک ــد فهمی ــت خواهی ــد، آن وق ببینی
ــن  ــم و آن را درســت نشــناختیم.1 ای ــی دیدی ــه تاریک ــهریار - ب ــول ش ــه ق ــا - ب ــم، ام ــک دیدی ــگ را از نزدی جن

ــود. ــی ب ــه ی عجیب ــال، تجرب ــت س هش
ــوزه ی  ــن ح ــم همی ــاً ه ــه غالب ــود - ک ــر می ش ــگ منتش ــدگان و جن ــه رزمن ــع ب ــه راج ــته هایی ک ــن نوش ای
ــه دســتم  ــم اســت - هرچــه ب ــی ه ــاارزش و خوب ــای بســیار ب ــاً چیزه ــد و انصاف ــری چــاپ و منتشــر می کن هن
ــا این کــه مــا ایــن همــه از نزدیــک و از دور، بــه وســیله ی گزارشــها و از طریــق خبرهــای  می رســد، می خوانــم. ب
شــخصی و فــردی، در جریــان مســائل اینهــا بودیــم و چه قــدر از اینهــا را مــن خــودم دیــده بــودم، درعین حــال 
ــوادث را از دور  ــوی ح ــت ت ــاد و آن هف ــتیم آن ابع ــز نمی توانس ــا هرگ ــر، م ــم نخی ــم، می بین ــه می خوان االن ک
ــود. به هرحــال دروازه ی عظیمــی  ــی ب ــای عجیب ــه چــه دنی ــد، می فهمــد ک ــه انســان می خوان ــم؛ حــاال ک ببینی

ــه روی مــا بســته شــده اســت. ــود کــه االن ب ب

*.  بیانات در دیدار اعضای دفتر پژوهش و گسترش فرهنگ جبهه 1370/10/16
1. شب علی دید و به نزدیکی دیدگرچه او نیز به تاریکی دید
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 كشف و حفظ آثار جنگ، یك حسنه ى باقيه و یك صدقه ى جاریه
ــا  ــد اینه ــام فرمودن ــه ام ــگ - ک ــاختمانی جن ــار س ــل آث ــت، مث ــه هس ــان ک ــه را همچن ــد آن مجموع ــا بای م
ــم،  ــه می توانی ــا ک ــا آن ج ــا ت ــت. م ــتر اس ــی بیش ــا خیل ــش از آنه ــن اهمیت ــم؛ ای ــظ کنی ــد - حف ــظ کنی را حف
ــخ  ــد. تاری ــزرگ را انجــام می دهی ــن کار ب ــد ای ــار جنــگ را کشــف و حفــظ کنیــم؛ کــه حــاال شــما داری ــد آث بای
ــه  ــر بیشــتر از این ک ــد گفــت هشــت ســال جنــگ شــد - دیگ ــخ خواهن ــد. در تاری ــان کن ــا را بی ــد اینه نمی توان
ــد؛  ــن ش ــات فتح المبی ــخ، عملی ــان تاری ــت؛ در ف ــد گف ــی خواهن ــی یک ــا را یک ــد - عملیاته ــود بگوین نمی ش
ــا  ــا اینه ــد؛ ام ــت آم ــه دس ــروزی ب ــت؛ پی ــرکت داش ــرو ش ــدر نی ــد؛ این ق ــات ش ــان عملی ــخ، ف ــان تاری در ف
ــه ایــن قضیــه رســیدگی  کجــا، و حقیقــِت آنچــه کــه در ایــن میدانهــا گذشــته، کجــا؟ شــما بحمــداللَّ داریــد ب

می کنیــد؛ کار را مغتنــم بشــمارید.
ــرادران را  ــد - مــن کــه یکایــک شــما ب ــد و آن را درك کرده ای ــا همــه ی شــما در جبهــه بوده ای ــب و ی  شــاید اغل
ــا کســی در آن جــا نباشــد، آن شــوق و آن معرفــت برایــش پیــدا نمی شــود کــه دنبــال  ــاً ت نمی شناســم - قاعدت
ــر  ــودن و دیــدن و لمــس کــردن و حــس کــردن، مؤث ــاً ب ــرود و عمــر خــود را مصــرف کنــد؛ یقین ایــن چیزهــا ب
ــم بگــذرد،  ــه اســت؛ و هرچــه ه ــه ی جاری ــک صدق ــه و ی ــک حســنه ی باقی ــن کار شــما ی اســت. به هرحــال، ای
ــد تــاش کنیــد کــه هرچــه ممکــن اســت، ایــن نقشــها را  ارزش کار شــما بیشــتر فهمیــده می شــود. البتــه بای

ــد. برجســته کنی

استفاده از اسناد جنگ در فيلم، قصه و شعر، براى رسيدن به حد نهایت
ــه  ــه ی آن ب ــی ارزش دارد. مجموع ــات خیل ــن اصطاح ــوب، ای ــد؛ خ ــع کردی ــات را جم ــن اصطاح ــما ای  ش
صــورت یــک مــاّده ی خــام تاریخــی و بــه صــورت یــک ســند تاریخــی، االن در اختیــار ماســت. بــر اســاس ســند 
ــدر خــوب اســت کــه آن کســانی کــه  ــرد. چه ق ــی ممکــن اســت انجــام بگی تاریخــی، کارهــای گزارشــِی فراوان
ــته ها و  ــن نوش ــند، از ای ــنامه می نویس ــا نمایش ــد، ی ــعر می گوین ــا ش ــند، ی ــه می نویس ــا قص ــازند، ی ــم می س فیل
از ایــن اســناد اســتفاده کننــد. آن وقتــی کارایــی ایــن نوشــته ی شــما بــه حــد نهایــت می رســد، کــه در ادبیــات 
و در هنــِر رایــج مربــوط بــه جنــگ بیایــد و بــه خــورد آنهــا بــرود؛ همچنــان کــه آن اســمها و لقبهایــی کــه بــه آن 
اشــاره کردیــد - مثــل َحَســن بی ریــا - خــودش موضــوع یــک داســتان اســت؛ ایــن بایــد بیایــد و مثــل نگینــی 

ــرد. ــرار بگی ــه انســان در جــای مهمــی آن را می نشــاند، در جــای مهمــی ق ک
ــر  ــت، ب ــزی نشس ــاس و فل ــرف حس ــا ظ ــتری ی ــر روی انگش ــم ب ــی ه ــت؛ وقت ــن اس ــده، نگی ــاده ش ــن پی  نگی
ارزش نگینــِی آن چیــزی اضافــه نمی شــود؛ همــان نگیــن اســت؛ فرقــی نمی کنــد؛ امــا درخشــندگی و 
ــا  ــام رض ــات ام ــزو موقوف ــه ج ــی ک ــن فیروزه های ــد، ای ــه کنی ــًا ماحظ ــود. مث ــر می ش ــد براب ــوه ی آن چن جل
ــا  ــرت روی قبه ه ــح آن حض ــه در ضری ــه دان ــا را دان ــد اینه ــان آم ــوم حافظی ــود، مرح ــام( ب )علیه الّصاةوالّس
ــرده -  ــی نک ــچ تفاوت ــری آن هی ــروزه اســت؛ ارزش گوه ــان فی ــروزه، هم ــرد. فی ــدا ک ــوه پی ــح جل نشــاند و ضری
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همــان گوهــر اســت - لیکــن جلــوه ی آن چنــد برابــر شــده اســت. ایــن جلــوه کمــک می کنــد تــا افــراد بیننــده 
ــد و  ــز آن را بفهمن ــای ری ــد و چیزه ــت کنن ــوند و دق ــره بش ــت خی ــند؛ در آن درس ــت بشناس ــدر آن را درس ق
بشناســند؛ وااّل ایــن خطنوشــته ی خیلــی زیبــا را اگــر مــا نوشــتیم و کنــار گذاشــتیم، کســی چنــدان توجهــی 
ــن کار  ــل ای ــه اه ــی ک ــا آنهای ــد ت ــت می ده ــو فرص ــن تابل ــم، ای ــو کردی ــی آن را تابل ــا وقت ــد؛ ام ــه آن نمی کن ب

ــد. ــت کنن ــته دق ــن خطنوش ــای ای ــد در ریزه کاریه ــتند، بیاین هس

نكات پُرمغز و پُرمعنا در كتاب »فرهنگ جبهه«
ــرار  ــراد ق ــار اف ــکل در اختی ــن ش ــه همی ــی ب ــن وقت ــن بافت ــا ای ــد؛ ام ــی را بافتی ــا و قیمت ــج زیب ــن نس ــما ای ش
ــتفاده  ــی اس ــما خیل ــته های ش ــن نوش ــن از ای ــود م ــه خ ــد؛ کمااین ک ــتفاده می کنن ــی از آن اس ــرد، مبلغ می گی
ــی  ــاً خیل ــه انصاف ــه« را، ک ــگ جبه ــوص آن »فرهن ــی دارم؛ بخص ــت م ــما را دوس ــته های ش ــن نوش ــرده ام. م ک
ــا  ــادگاری اســت، ام ــا هــم ی ــه لطیفه ه ــا این ک ــود. ب ــر ب ــن بهت ــا، ای ــود؛ از آن قســمت لطیفه ه ــا و شــیرین ب زیب

ــد. ــده می ش ــی در آن دی ــز و پُرمعنای ــکات پُرمغ ــاً ن ــت؛ انصاف ــی داش ــه حالت ــات چ ــم آن اصطاح نمی دان

ارزش جمع آورى روابات جنگ
ــن  ــده ام ای ــه فهمی ــی ک ــوص آن جای ــرده ام؛ بخص ــت ک ــم یادداش ــی را ه ــاب، نکات ــن کت ــی از ای ــن در جاهای  م
ــن در  ــت. م ــرده اس ــه ک ــردن توج ــع ک ــگارش و جم ــت ن ــزی از کیفی ــی ری ــه ی خیل ــه نکت ــده، ب ــع کنن جم
این گونــه مــوارد عامتــی زده ام، و یــا اگــر خــودم چیــزی فهمیــده ام، بعضــی از آنهــا را یادداشــت هــم کــرده ام. 
ــب داســتان، شــعر، فیلــم و فیلمنامــه بیایــد، جلــوه ی جدیــدی پیــدا  علی ایّ حــال، اگــر همینهــا در قال
می کنــد و بهتــر مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. بایــد ایــن توصیــه را بــه همــه کــرد کــه از ایــن مــواد اســتفاده 
کننــد؛ لیکــن اســاس کار ایــن اســت کــه ایــن روایــات جمــع بشــود. شــما بایــد همــه ی ایــن روایــات را جمــع 
ــی بســازند.  ــد و چیزهای ــح کار اســتفاده کنن ــوان مصال ــه عن ــات ب ــن روای ــد از ای ــد کســانی بیاین ــا بع ــد، ت بکنی

ــی دارد. ــی و اّول ــما ارزش بنیان ــن، کار ش بنابرای
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تأثير ایمان و معنویت در پيروز ى هاى دفاع مقدس *

نقش برجسته سپاه در دفاع مقدس
ــه  ــز اســت ک ــک ماجــرای عبرت انگی ــه و ی ــک حادث ــادآور ی ــا ی ــت م ــرای مل ــر، ب ــام آخــِر شــهریور و اّوِل مه  ای
ــر  ــن، در دفت ــر ای ــاوه ب ــد و ع ــد مان ــخ خواه ــا در تاری ــود. اینه ــکار می ش ــادی آش ــای زی ــال آن، اصالته در خ
»کــرام الکاتبیــن« و در علــم واســع الهــی و دیــوان اجــر و مــزد و پــاداش پــروردگار هــم، ثبــت و ضبــط اســت. آن 
حادثــه و ماجــرای عبرت انگیــز عبــارت اســت از دفــاع هشــت ســاله جانانــه ملــت ایــران کــه شــما بــرادران، در 

ــده ای داشــته اید. ــن کنن ــزرگ، نقــش بســیار برجســته و تعیی ــاع و حماســه ب ــن دف ای
ــه آنهــا  البتــه، همــه نیروهــای مســلّح - از ارتــش و دیگــران - هــر کــدام نقشــی داشــتند کــه خــدای متعــال ب
ــن  ــه خــود کــه مصــداق ای ــداکاری صادقان ــا حضــور و ف ــاداش عنایــت خواهــد فرمــود. لیکــن ســپاه، ب اجــر و پ

ــرد؛  ــده ک ــق اســام را زن ــی از حقای ــه1«، حقیقت ــا عاهــدوا اللَّ علی ــوا م ــه »صدق ــه شــریفه اســت ک آی

غلبه بر علل و عوامل تردید ناپذیر عالم ماّده از طریق ارتباط با خدا
ــرار  ــا خــدا رابطــه برق ــی و اســیر علــل و اســباب عــاّدی - وقتــی کــه ب و آن این کــه: بشــر - همیــن بشــر معمول
ــر  ــد ناپذی ــل و عوامــل تردی ــر عل ــی ب ــد، کــه حّت ــه آن ســلطه عظیــم و اقتــدار معنــوی را می یاب می کنــد، چگون
ــم مــاّده هــم غلبــه پیــدا می کنــد. مــا قــدر ایــن را دانســته بودیــم. در معــارف اســامی کــه در ایــن شــّکی  عال
ــا آن فداکاریهایــی کــه شــما در ایــن دوران هشــت  نبــود؛ امــا دانســتن کجــا و دیــدن و لمــس کــردن کجــا؟! ب
ــم، لمــس  ــا احســاس کردی ــن را م ــدان وارد شــدند، ای ــن می ــه در ای ــی ک ــر فداکاران ــد و دیگ ــاله نشــان دادی س

*. بیانات در دیدار فرماندهان دفاع مقدس 25/06/1372
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ــد. در این کــه کســی  ــر ســر جمهــوری اســامی ریختن ــا هــم مّتفــق شــدند و ب ــا ب ــم. همــه دنی ــم و دیدی کردی
تردیــد نــدارد. آن روز هــم مــا می گفتیــم. لکــن بعــد از پایــان جنــگ و فروکــش کــردن قضایــا، همــه گفتنــد و 

ــرای مــا هــم - حّتــی - برمــا شــد.  اســرار پنهــان، ب

قصد دشمنان از ایجاد جنگ هشت ساله عليه ایران
ــده  ــتعل ش ــا مش ــه در این ج ــعله ک ــن ش ــردن ای ــوش ک ــرای خام ــد، ب ــامی ریختن ــران اس ــر ای ــر س ــه ب هم
بــود و آنهــا از آن بیمنــاك بودنــد. قصــد آنهــا از ایــن اقامــه جنــگ و تهاجــم بــه جمهــوری اســامی چــه بــود؟ 
این کــه شــما در ایــن هشــت ســاله همیشــه مشــاهده می کردیــد کــه از لحــاظ تســلیحاتی، از لحــاظ تبلیغاتــی 
ــن  ــا، مرتجعی ــزرگ دنی ــی ب ــای دفاع ــای پیمانه ــکا و شــوروِی آن روز، قدرته ــواره امری و از لحــاظ سیاســی، هم
ــد و دشــمِن  ــا بودن ــا علیــه م ــا، در همــه جــای دنی ــه آن روِز دنی ــه قدرتهــای دوگان ــم و وابســتگان ب سراســر عال
ــه هشــت ســال دو طــرف ســرگرم  ــود ک ــن ب ــرای ای ــود؟ ب ــرای چــه ب ــد، ب ــت می کردن ــا را تقوی ــِم م ــوِن ظال زب
ــد و قضیــه تمــام شــود و حکومــت اســامی، قویتــر و  ــی باقــی بمان شــوند؛ بعــد هــم همــان مرزهــای بین الملل

ــردد؟ ــر گ مقتدرت
ــا می خواســتند نظــام اســامی را ســرنگون  ــه ی ــود ک ــن ب ــر از ای ــود؟ غی ــن جنــگ چــه ب ــا قصدشــان از ای  اینه
ــای  ــتید؛ مرزه ــما نتوانس ــد: »ش ــد؟ بگوین ــی کنن ــه ناتوان ــم ب ــامی را مّته ــام اس ــتند نظ ــا می خواس ــد، ی کنن
شــما را بــه هــم زدنــد، شکســتند و کشــورتان را تجزیــه کردنــد.« اینهــا را می خواســتند دیگــر! و یــا 
ــرای  ــی هســتند، ب ــای جهان ــراق، قدرته ــه پشــت ســِر ع ــد ک ــوری اســامی، چــون می بین می خواســتند جمه
ــل اســرائیل  ــی بســازد؛ در مقاب ــا ســلطه های جهان ــد؛ ب ــا، از اصــول خــود صرف نظــر کن ــردن دل قدرته ــرم ک ن

ــود؟ ــح وارد نش ــور صری ــان، آن ط ــلمین و از مظلوم ــاع از مس ــد و در دف ــرج نده ــختی به خ ــدر سرس این ق

عملی نشدن كوچكترین هدف دشمن در جنگ 
ــرج  ــا دالر خ ــد؟ میلیارده ــی ش ــمن عمل ــداف دش ــن اه ــک از ای ــدام ی ــا ک ــت؛ اّم ــگ گذش ــال جن ــت س هش
ــد ســاح  ــا می جنگی ــا م ــه ب ــی ک ــه مرزهای ــا ب ــزرگ دنی ــای ب ــود؟! از همــه زّرادخانه ه ــد. مگــر شــوخی ب کردن
ــی و  ــا، از روس ــک دنی ــه ی ــتهای درج ــی و استراتژیس ــای سیاس ــن و مغزه ــه متفّکری ــد. آن هم ــل کردن حم
ــه  ــد؟ هم ــی ش ــداف عمل ــن اه ــک از ای ــدام ی ــا ک ــم نشســتند. ام ــا، دور ه ــال اینه ــی و انگلیســی و امث امریکای
دنیــا شــاهدند و ملــت ایــران بهتــر از همــه شــاهد اســت، کــه کوچکتریــن هدفــی از هدفهــای دشــمن، عملــی 
ــه توانســتند آن را تضعیــف نماینــد. بلکــه حکومــت  ــه توانســتند حکومــت اســامی را ســاقط کننــد و ن نشــد. ن
ــن  ــکیل ای ــم و تش ــوِی عظی ــازماندهِی معن ــگ و آن س ــز دوران جن ــی و حیرت انگی ــایه اداره اله ــامی، در س اس
ــوه کــرد؛ در چشــمها شــیرین تر هــم شــد.  ــر هــم جل ــا قویت ــوی، در دنی ــر از لحــاظ معن ــِم بی نظی ــروی عظی نی
نتوانســتند مرزهــای مــا را، یــک ســر ســوزن ایــن ورو آن ور کننــد. نتوانســتند حاکمیــت مــا را تضعیــف کننــد. 
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ــتر  ــد، بیش ــزل کنن ــا را متزل ــتند آنه ــه می خواس ــی ک ــر مناطق ــان را ب ــت خودم ــتیم حاکمی ــا توانس ــه م بلک
ــد. ــم نتوانســتند منصــرف کنن ــان ه ــا را از اصولم ــم. م ــت کنی تثبی

ایمان و معنویت عامل كسب پيروزى ها در دفاع مقدس
حــال ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه »ایــن پیروزیهــای بــزرگ، چگونــه بــرای مــا بــه وجــود آمــد؟« پاســخ یــک 
کلمــه اســت: »در ســایه ایمــان و معنویــت.« چیــزی کــه شــما، آن را مثــل یــک ســرمایه ارزشــمند در دســت 
داشــتید و همــواره و بــه کمــک آن، کار کردیــد. در جنــگ، ابــزار جنگــی باشــک یــک عامــل فوق العــاده مهــم 
ــانی  ــه انس ــان، چگون ــا انس ــرد. ت ــه کار می ب ــان ب ــزار را انس ــرا اب ــت؛ زی ــده نیس ــن کنن ــِل تعیی ــا عام ــت؛ ام اس
ــد  ــه می خواه ــف ک ــا انســانی ضعی ــرگ، ی ــرس از م ــه خــود، انســانی نت ــوی، انســان مّتکــی ب باشــد: انســانی ق
در ســایه ابــزار، خــود را پنهــان کنــد؟ چــه عاملــی بــه انســان آن قــّوت را می بخشــد کــه ابــزار در دســت او، بــه 
معنــای واقعــی کلمــه عاملــی بــرای کوبیــدن دشــمن باشــد؟ ایمــان، اتّــکای بــه خــدا. البتــه همــراه بــا کاردانــی 

ــا می جوشــید؟ ــدام دله ــن از ک ــن را چــه کســی داشــت؟ ای ــدی. ای و بل
ــا، تربیــت شــده اســام نبــود؛ امــا شــما تربیــت  ــان مؤمــن! ای تربیت شــدگاِن واقعــی اســام! نســل م ای جوان
شــده اســامید. شــما آن نســلی هســتید کــه یــک مــرد الهــی و معنــوی - کــه نظیــر او را اّمــت مــا در تاریــخ خوْد 
کــم دیــده اســت - وقتــی نگاهتــان می کــرد، دلــش از امیــد مــوج مــی زد. نســل تربیــت شــده اســام، بــه برکــت 
ایمــان و تــوّکل و اعتقــاد بــه خــدا؛ اعتقــاد واقعــی بــه ارزشــهای الهــی و اســامی، توانســت یکــی از بزرگتریــن 

ــا را بکنــد. کارهــای دنی

وسيله اى براى حل تمام مشكالت بزرگ دنياى اسالم
ــا  ــه دنی ــر هم ــه اگ ــورها( ک ــن کش ــراغ قویتری ــد س ــد )بروی ــراغ داری ــا س ــور را در دنی ــدام کش ــروز ک ــما ام ش
ــن  ــد ای ــود؟ بروی ــزل نش ــار تزل ــتد و دچ ــود بایس ــای خ ــِر پ ــد س ــوند، بتوان ــت ش ــر همدس ــا یکدیگ ــه او، ب علی
ــن کشــورها هســت؟ چــه  ــا چنیــن ظرفیتــی در ای ــد. آی ــس از دیگــری ببینی ــا را یکــی پ ــوی دنی کشــورهای ق
ــه معنــای  ــزرگ و وعــده نصــرت الهــی - ب ــه خــدای ب کســی می توانســت آن طــور بایســتد، جــز آن کــه دل او ب
ــل نیســت؛ و واقعیــت  ــل تأوی ــاور داشــت؟ »ولینصــرّن اللَّ مــن ینصــره.2« این کــه دیگــر قاب حقیقــی کلمــه - ب
ــان را، یعنــی  ــان هســتید. قــدر خودت ــت کــرد. و شــما آن جوان ــن را ثاب ــا هــم ای ــخ م ــا و حــوادث تاری جامعــه م
قــدر آن گوهــر گرانقــدری را کــه در وجودتــان اســت، بدانیــد. تمــام مشــکات بــزرگ دنیــای اســام، می توانــد 
ــد از  ــام، بع ــای اس ــد دنی ــه می بینی ــود. این ک ــل ش ــت، ح ــود شماس ــا و وج ــه در دله ــی ک ــت اله ــا آن امان ب
ــّده ای عناصــر  ــیله ع ــه وس ــان ب ــی دادن، ناگه ــه خــوردن و خســارت کشــیدن و قربان ــج ســال ضرب ــل و پن چه
ضعیــف، حقیــر و ناالیــق کــه ایمــان بــه خــدا در قلــب آنهــا نیســت و آن روح اســامی بــه کلّــی بــا آنهــا بیگانــه 
ــه فلســطین  ــه قضی ــه خودشــان را نســبت ب ــی رود و دشــمناْن توطئ ــن م ــح از بی ــت فضی ــک خیان ــا ی اســت، ب
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ــور  ــه وف ــه فضــل الهــی ب ــه ایــن ســبب اســت کــه ایــن گوهــر گرانبهایــی کــه در این جــا، ب کامــل می کننــد، ب
ــد باشــد، کــم اســت. بعضــی جاهــا هــم کــه اصــًا نیســت! وجــود دارد، متأســفانه در آن جاهــا کــه بای

احتياج بيش از اندازه دنياى اسالم به اطمينان وعده هاى اللهی 
ــای  ــاد ملته ــلمان و آح ــان مس ــه جوان ــاج دارد ک ــن احتی ــه ای ــز ب ــه چی ــش از هم ــام بی ــای اس ــروز دنی ام
ــم«،  ــم »ایمــان داری ــا بگویی ــه م ــد. این ک ــاور کنن ــرآن را ب ــد و ق ــان یابن ــای الهــی اطمین ــه وعده ه مســلمان، ب
»مســلمانیم«، »مســلمان واقعــی هســتیم«، کافــی نیســت. بــا ایــن حرفهــا هــم کــه بیاینــد جمهــوری اســامی 
ــه  ــرده اســت - تخطئ ــت ک ــل ثاب ــان خــودش را در عم ــه ایم ــی ک ــن ملت ــا را - ای ــت م ــای مل و امتحــان داده ه
ــن اســت  ــی ای ــی نیســت. اســام واقع ــی و اســام واقع ــد، ایمــان واقع ــه شــما می گویی ــد »آن ک ــد و بگوین کنن

ــردد. ــت نمی گ ــی ثاب ــود و مطلب ــت نمی ش ــم« کار درس ــا می گویی ــه م ک

اثبات حرف در ميدان عمل توسط ملت ایران
ــت.  ــرده اس ــت ک ــل ثاب ــدان عم ــرف را در می ــن ح ــد، ای ــرف می زن ــه ح ــا ک ــت م ــد. مل ــرف می زنن ــه، ح هم
ــی  ــدك دخالت ــا ان ــتکباری در سرنوشــت و مســائل م ــای اس ــم قدرته ــازه نداده ای ــا اج ــال، م ــزده س ــن پان در ای
ــا اللَّ و رســوله و صــدق اللَّ  ــوا هــذا مــا وعدن ؛ ایــن ایمــان مــا: »و لمــا رأالمومنــون االحــزاب قال بکننــد. بســم اللَّ
ــا  ــد: »م ــد، گفتن ــر سرشــان ریختن ــرب، همدســت و مّتحــد، ب ــد شــرق و غ ــی دیدن ــا وقت ــردم م و رســوله3.« م
انتظــار ایــن را داشــتیم.« و ایســتادند و مقاومــت کردنــد و باألخــره آنهــا را دفــع کردنــد و نــاکام گذاشــتند. ایــن، 
تجربــه میــدان عمــل. آن کــه بگویــد »اســام واقعــی ایــن اســت کــه مــا می گوییــم« و بعــد بــرود در عمــل، بــر 
چیــزی کــه مخالــِف صریــح و ضــرورت اســام اســت صّحــه بگــذارد، یــا در مقابــل آن ســکوت کنــد، یــا بــه آن 

ــک حــرف بی معناســت. ــه لســان و ی ــک لقلق ــن ی ــد؛ ای عمــل کن

3. احزاب: 22
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واقعيت سازمان ملل

نقاط زیبا در صحنه بين الملل
 زشـت ترین نقطه در صحنـه ى بين الملل و شـاهد 

مثاِل آن
قطعنامه سازمان ملل در باره جنگ عراق با كویت

عمـل نكـردن سـازمان ملـل بـه وظيفـه خـود در 
قضيه بوسنی

فاجعه خونين حرم ابراهيمی
ایستادگی ملت ایران در مقابل قدرتهاى قلدر جهان



دفاع مقدس

واقعيت سازمان ملل *

نقاط زیبا در صحنه بين الملل
 امـروز، در صحنـه سیاسـت بیـن المللـی - دولتهـا و قدرتهـای جهانی از یـک طـرف و ملتهـا و جمعیتهـای انبوه 
مردمی از طـرف دیگـر - هـم خصوصّیـات زیبـا وجـود دارد و هـم خصوصّیات زشـت. خصوصیـات زیبـا، بیداری 
ملّتهـا، اسـامگرایی ملتهـای مسـلمان و تحّمل ناپذیـری مظلومـان اسـت، و خصوصیـات زشـت، سـتمگری 

سـتمگران، زورگویـِی قلـدران و توطئـه بـددالن و بدخواهـان ملتهاسـت. 

 زشت ترین نقطه در صحنه ى بين الملل و شاهد مثاِل آن
دربیـن نقـاط نامطلـوب و زشـت در صحنـه جهانـی، یـک نقطـه - بـه نظـر مـن - زشـت تر از همـه اسـت. امـروز 
می خواهـم آن نقطـه را مـورد تکیـه قـرار دهـم، تا نظـر ملـت ایـران، بـرای همـه کسـانی کـه نظاره گرنـد معلوم 
شـود. آن نقطه این اسـت کـه مـا از قلدرها و گـردن کلفتهـای عالـم، انتظارخوب بـودن وظلم نکـردن نداریـم؛ اما 
از مجامع جهانـی عالـم، انتظار انصـاف و اسـتقال داریم! سـازمان ملل، اسـمش سـازمان ملل اسـت. یعنی جایی 
کـه از آِن ملتهاسـت. این سـازمان جهانـی، در تیـول دولتها هم نیسـت، چه رسـد به این که مـال چند دولـِت قلدِر 
زورگـوِی افـزون خواِه دنیـا باشـد. متأسـفانه، امـروز، واقعیت چیـز دیگری اسـت و این، همان نقطه بسـیار زشـت 
اسـت. ما البته کارهای شـورای امنیـت را که دسـتگاه اصلـی تصمیم گیرنده در سـازمان ملـل و قلب این سـازمان 
اسـت، از قبـل دیـده بودیـم. فهمیـده بودیـم کـه چقـدر ایـن سـازمان، در مواقـع حّسـاس، درمشـت ابرقدرتهـا 
قـرار می گیـرد و بـرای آنهـا - و نـه بـرای ملتهـا - می شـود. شـاهد مثـاِل آن، قضیـه جنـگ تحمیلـی بـود. وقتی 

*. بیانات در خطبه های عید فطر 1372/12/22
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جنـگ تحمیلی پیـش آمـد و عـراق مرزهـای مـا را شکسـت و وارد چند اسـتان کشـور مـا شـد، ما طبـق معمول 
به سـازمان ملل شـکایت کردیـم. طبق مقـّررات سـازمان ملل، می بایسـت شـورای امنیـت درظرف چندسـاعت، 
قطعنامـه ای صادر می کـرد که عـراق را به عنـوان متجاوز محکـوم کند. ایـن کار را نکردنـد؛ و تا چندیـن روز، هیچ 
عکس العملی نشـان ندادنـد. وقتی که قشـون عـراق، بـا اسـتفاده از اوضـاع نابسـامان آن روز مـا، در خاك کشـور 
عزیزمـان، خـوب جاگیـر شـد و چندهزارکیلومتر را اشـغال کرد، تـازه شـورای امنیت سـر بلند کرد کـه یک کلمه 
حرف بزنـد. مثـًا، قطعنامه صـادر کـرد! قطعنامـه چه بـود؟ آیـا قطعنامه ایـن بود کـه »متجـاوز، از خـاك ایران، 
بیرون بـرود«؟ ابـداً! قطعنامه صـادر کردند که »ایـران و عـراق، آتش بس اعـام کننـد«! یعنی چه؟ یعنی قشـون 
عـراق وارد خـاك ایران شـده اسـت و حال کـه نوبـت دفـاع جانانه ملت ایران اسـت، دسـتها بسـته شـود وکسـی 
دفـاع نکنـد و متجاوزیـن رابیـرون نریزنـد! ایـن، قطعنامـه شـورای امنیـت بـود! می دانیـد کـه چنـد سـال، اینها 
بی آن کـه متجـاوز را محکـوم کننـد، همیـن حـرف را زدنـد! البتـه رزمنـدگان مـا، درمـدت نه چنـدان زیـادی - 

تقریبـاً در ظـرف یک سـال و نیم - اکثـر زمینهـا را خودشـان پـس گرفتند.

قطعنامه سازمان ملل در باره جنگ عراق با كویت
این سـابقه را، در قضیـه جنـگ تحمیلی از شـورای امنیت سـازمان ملـل داشـتیم. بعد از چند سـال، حملـه عراق 
بـه کویـت اتّفـاق افتـاد. وقتـی که عـراق بـه کویـت حملـه کـرد، دیگـر مسـأله، مسـأله یـک ملـت مظلـوم نبود. 
مسـأله، مسـأله منافـع امریـکا و ابرقدرتهـا بود و همـه دیدیـد که درظـرف چند سـاعت، قطعنامـه اّول صادر شـد 
کـه »عراق بایـد از کویـت بیرون بـرود.« یعنـی همان مـوردی که ماچند سـال بـه شـورای امنیت می گفتیـم باید 

چنیـن قطعنامـه ای را درجنـگ تحمیلـی کـه علیه مـا آغـاز کرده انـد، صـادر کنـد و نمی کرد.
بـاری؛ درظـرف چنـد سـاعت قطعنامـه اّول صـادر شـد و بعـد هـم، بافاصلـه، پـی درپـی، شـورای امنیـت 
قطعنامه هـای گوناگونـی صـادر کـرد و بـه امریکاییهـا اجـازه داد کـه وارد خلیـج فـارس شـوند. اجـازه داد عـراق 
را ویـران کنند و هـر کاری کـه دلشـان می خواسـت بکننـد. تا امـروز هـم، اجـرای قطعنامه هـای شـورای امنیت 

نسـبت بـه قضیـه جنـگ کویـت، درجریـان اسـت و هنـوز هـم اجـرا می شـود.

عمل نكردن سازمان ملل به وظيفه خود در قضيه بوسنی
ایـن مسـائل را مـا دیـده بودیـم. درایـن ماههـای اخیـر هـم، یـک بـار در قضیـه بوسـنی، کـه شـورای امنیـت 
بایسـتی حرکـت عادالنـه ای انجـام مـی داد، دیدیـم انجـام نـداد. چنان کـه در قضیـه حـرم شـریف ابراهیمـی در 
فلسـطین اشـغالی، اقدامـی به عمـل نیـاورد. ملتهـای مسـلمان اعـام آمادگـی کردند تـا نیروهایـی را بـه عنوان 
سـربازان سـازمان ملل اعـزام کنند کـه میان صربهـا و مسـلمانان بوسـنی حایل شـوند. شـورای امنیـت گفت که 
»مسـلمانان نمی تواننـد بروند؛ چـون ممکن اسـت از طـرف مسـلمان درگیر در مناقشـه، حمایـت کننـد«. البته، 
این حـرف غلطی بـود. چون مسـلمانان بـرای وسـاطت می رفتنـد و می خواسـتند بین طرفیـِن نزاع حایل شـوند؛ 
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نه این کـه بجنگند. شـورای امنیـت، چنیـن اّدعایـی را مطرح کـرد. امـا در همین حـال اجـازه دادند که سـربازان 
روسـی کـه معلـوم بـود بـا صربهـا روابـط دوسـتانه و صمیمـی دارنـد، بـه عنـوان سـربازان سـازمان ملل، بـه آن 

منطقـه برونـد و به عنـوان حایـل در آن جـا حضور داشـته باشـند.
پس چرا این جـا ماحظه نکردند که سـربازان روسـی، ازلحـاظ مذهبـی و از جهات پیوندهـای گوناگـون، با صربها 
ارتبـاط دارنـد؟! دنیا تصویـر تانکهای سـربازان روسـی را کـه حامل آرم سـازمان ملـل بود، منتشـر کردنـد. در آن 
تصاویر، نشـان داده می شـد کـه روسـها وارد منطقـه می شـدند و صربهـا برایشـان شـعار می دادند، کـف می زدند 
و هـورا می کشـیدند! هنـوز هـم مسـلمانان بوسـنی قربانـی می شـوند و سـازمان ملـل ککـش نمی گـزد! شـورای 

امنیـت هم بـه وظیفـه خـود عمـل نمی کند.

فاجعه خونين حرم ابراهيمی
قضیـه دوم، فاجعـه خونیـن حـرم ابراهیمـی اسـت. در ایـن ماجـرا اسـرائیل می بایسـت شـدیداً محکوم می شـد. 
بایسـتی محاکمـه می گردیـد و مجبـور می شـد مجازاتهایـی راتحّمـل کنـد. ایـن کارهـا رابایسـتی سـازمان ملل 

می کـرد و نکـرد. شـورای امنیـت هـم در ایـن قضیـه بـه وظیفه خـود بـه هیچ وجـه عمـل نکرده اسـت.
علّـت را در چـه می بینیـم؟ درنفـوذ قدرتهـای بـزرگ، و در رأس آنهـا نفـوذ امریـکا برشـورای امنیت و برشـخص 
دبیرکل! ایـن، نظـر نظام جمهـوری اسـامی و نظـر ملت ایـران اسـت. ما باکسـی دشـمنِی خاصـی نداریـم. مابه 
مقامات جهانی، برحسـب شـأن و موقعیتشـان، احتـرام می گذاریـم. دبیرکلِ ّ قبلی سـازمان ملـل1، مکّرر بـه ایران 
آمـد. درآن زمـان، رئیـس جمهـور، رئیـس مجلـس و مسـؤولین وزارت خارجـه، از او احتـرام و تکریم کردنـد. اگر 
دبیـرکل به وظایـف خودعمل کنـد، مـا او را احتـرام می کنیم. امـا به نظر مـا و به نظـر ملت ایـران، دبیـر کّل فعلی 
سـازمان ملـل بـه وظیفه خـود عمـل نکـرده اسـت. این حرکـت زشـت اخیر کـه کمیسـیون بـه اصطـاح حقوق 
بشـر سـازمان ملـل انجـام داد و در اقدامـی مفتضحانـه، جمهـوری اسـامی را مّتهـم کـرد، از همین قبیل اسـت. 
جلـو چشمشـان، اسـرائیلیها صدهـا نفر مسـلمان نمازگـزار را بـه خاك وخـون می کشـند و بیـش از هفتـاد نفر را 

می کشـند، امـا آنهـا را محکـوم نمی کننـد!

ایستادگی ملت ایران در مقابل قدرتهاى قلدر جهان
در ایـن منطقـه، کـدام دولـت و ملـت راسـراغ داریـد که مثـل دولـت و ملـت ایـران، مردمـی باشـد، آزاد باشـد و 
حکومتـش دراختیـار آرا و افـکار مـردم باشـد؟! چنیـن مجلـس و چنیـن آزادی ای کـه دولتمـردان، از مـردم، در 
میـان مـردم و با مـردم باشـند، کجا سـراغ داریـد؟ ملت ایـران، بـرای خاطـر خدا، بـرای حفـظ اسـتقال و آزادی 
خـود، بـرای خاطـر ظلم سـتیزی خـود، بـرای این کـه روی پـای خـود بایسـتد، بـرای این کـه تحـت نفـوذ امریکا 
نباشـد و بـرای این که گذشـته ننگیـن دوران سـلطنت را بـا رفتـار شـجاعانه و بزرگوارانه خود بـه کلّی بشـوید و از 
بیـن ببـرد، در مقابل همـه قدرتهای قلدر ایسـتاده اسـت و بـاز هـم خواهدایسـتاد. آینده این ملت، روشـن اسـت. 
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روزبه روز قـدرت این ملـت بیشـتر و ریشـه هایش عمیقتر می شـود. روزبه روز سـخن این ملـت در جهـان، خریدار 
بیشـتری پیـدا می کنـد و می بینید کـه امـروز همین گونـه اسـت. مـا امـروز از ده سـاِل گذشـته، قویتـر و در دنیا 
آبرومندتریـم. ملت، بـه برکت اسـام و به برکت قـرآن، مسـتقیمتر و شـجاعتر و آمـاده پیگیری راه بـزرگ وهدف 

عالـی خود اسـت. 
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1- دانـش نظامـی و قـّوت فرماندهی و هوشـيارى و 
استعداد جوانان مؤمن

2- ایمان آگاهانه و شجاعت ناشی از آن
قّوت فرماندهی و دانش نظامی ناشی از ایمان آگاهانه

راه غلبه دشمن بر ملت مؤمن و با ایمان 
مجاهدتی براى عالقه مندان به ملت و كشور

وجود كارهاى بزرگ نيازمند به ایمان و غبرت دینی

عوامل پيروزى در عمليات بيت المقدس
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عوامل پيروزى در عمليات بيت المقدس  *

ــد در آن  ــه بای ــه ای ک ــان نقط ــان، در هم ــاز زم ــناخت نی ــت و ش ــم موقعی ــا فه ــداکار و آگاه، ب ــان ف ــزاران انس ه
ــح  ــه فت ــد. حماس ــدگار ش ــه تاریخــی و مان ــک حماس ــه ی ــد؛ نتیج ــدا کردن ــند، حضــور پی ــته باش حضــور داش
ــن  ــه ای ــم در آن روزی ک ــد. ه ــد مان ــور خواه ــن کش ــخ ای ــّدس، در تاری ــم بیت المق ــات عظی ــهر و عملی خّرمش
ــکار مــردم تشــریح گــردد و توضیــح داده  ــرای اف ــه حــوادث ب ــاد، هــم هــر وقــت کــه این گون ــاق افت ــه اتّف حادث
ــت می شــود.  ــک مل ــرای ی ــّزت و عظمــت ب ــی و آســان کــردن راه ع ــات مل ــد حی ــرای تجدی شــود، وســیله ای ب
عزیــزان مــن! عملیــات بیت المقــّدس و عملیــات عظیمــی کــه در آن روزهــا اتّفــاق افتــاد، کار پیچیــده 

ــود: ــده ب ــب ش ــل ترکی ــه از دو عام ــود ک ــی ب عظیم

1- دانش نظامی و قّوت فرماندهی و هوشيارى و استعداد جوانان مؤمن
عامــل اّول، دانــش نظامــی و قــّوت فرماندهــی و هوشــیاری و اســتعداد جوانــان مؤمن مــا بــود. در آن روز کســانی 
ــّدس،  ــات بیت المق ــل عملی ــی مث ــه عملیات ــد - ک ــال کنن ــم بعضــی خی ــروز ه ــاید ام ــد - و ش ــود می کردن وانم
ــِی  ــدون فرمانده ــانی، ب ــواج انس ــچ ام ــتباهند. هی ــخت در اش ــا س ــود! اینه ــانی ب ــوه انس ــوم انب ــک هج ــط ی فق
ــات و  ــازماندهی و عملی ــی، س ــگ نظام ــد. در جن ــام ده ــی را انج ــچ عمل ــد هی ــیار، نمی توان ــِع هوش ــادِر قاط ق
ــود  ــه وج ــی را ب ــش نظام ــم، دان ــار ه ــل در کن ــا عام ــی و دهه ــر و موقع شناس ــک و دّقت نظ ــی و تاکتی فرمانده
مــی آورد و اســتعداد و نبــوغ نظامــی را نشــان می دهــد. ایــن اتّفــاق، در عملیــات فتــح خّرمشــهر - یعنــی همــان 
ــی از  ــیرازی - یک ــاد ش ــهید صّی ــا - ش ــِر م ــِز اخی ــهید عزی ــن ش ــه همی ــّدس - روی داد، ک ــات بیت المق عملی

*. بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا 1378/03/03
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ــا بنــده تمــاس  ــا تلفــن ب ــود و خــوِد او مثــل ظهــر چنیــن روزی، از آن جــا ب ــان اصلــی ایــن عملیــات ب کارگردان
ــوند!  ــیر ش ــد اس ــا بیاین ــیده اند ت ــی کش ــف طوالن ــی ص ــربازان عراق ــت س ــروزی را داد و گف ــژده پی ــت و م گرف
ــود کــه نیروهــای دشــمن احســاس اضطــرار  ببینیــد ایــن عملیــات چقــدر هوشــمندانه و قــوی و همه جانبــه ب
ــزاران  ــه در آن روز ه ــد! ک ــارت کنن ــلیم اس ــود را تس ــد خ ــان بیاین ــان خودش ــظ ج ــرای حف ــه ب ــد ک می کردن
ــد دودســتی  ــد - آمدن ــاد ســر داده بودن ــر، فری ــا غــرور و تکّب نفــر از نیروهــای دشــمن متجــاوز - کــه آن همــه ب
ــای  ــن پیروزیه ــمِّ چنی ــل مه ــل از دو عام ــک عام ــن، ی ــد! بنابرای ــام کردن ــدگان اس ــلیم رزمن ــان را تس خودش
ــا  ــری نیروه ــوان بکارگی ــگ و ت ــده جن ــات پیچی ــر عملی ــودن ب ــلّط ب ــش، مس ــی، دان ــدرت فرمانده ــی، ق مهّم
ــران  ــد ای ــد و می گفتن ــی می کردن ــا را مخف ــان اینه ــات خودش ــا در تبلیغ ــمنان م ــم دش ــه آن روز ه ــود، ک ب
ــد قبضــه مسلســل از  ــود؟! چن ــروز ش ــد پی ــانی می توان ــواج انس ــر ام ــتاد! مگ ــگ فرس ــه جن ــانی را ب ــواج انس ام
ــود؛ فقــط  ــواج انســانی نب ــر، فقــط ام ــواج انســانی را درو خواهــد کــرد. نخی ــد، همــه ام ــد طــرف کار بگذارن چن

ــود. ــی ب ــروی نظام ــود، نی ــّوت اراده ب ــود، ق ــّوت ســازماندهی ب ــود؛ ق ــت نب ــوه جمعی انب

2- ایمان آگاهانه و شجاعت ناشی از آن
ــدگان و  ــان رزمن ــّوت ایم ــی از ق ــجاعت ناش ــان و ش ــروی ایم ــت، نی ــر اس ــل اّول مهمت ــه از عام ــل دوم ک عام
ــه چیزهــای  ــه عشــق ب ــاّدی، ن ــه عشــق م ــی، ن ــه عشــق حیوان ــی - ن ــود؛ یعنــی عشــق ایمان ــان ب مــردم و جوان
ُخــرد و حقیــر - عشــق بــه ارزشــها؛ عشــق بــه آرمانهــای الهــی و اســامی؛ همــان چیــزی کــه کشــته شــدن در 
ــیرین  ــد، ش ــان می کن ــه آس ــه این ک ــد؛ ن ــیرین می کن ــقی را دارد، ش ــن عش ــه چنی ــی ک ــرای کس ــدا را ب راه خ
ــن  ــد و ای ــی می زنن ــو ضربت ــه ت ــه ب ــی! آن روزی ک ــا عل ــود: »ی ــن فرم ــه امیرالمؤمنی ــرم ب ــر اک ــد. پیامب می کن
ــرد:  ــرض ک ــن ع ــود؟« امیرالمؤمنی ــد ب ــه خواه ــو چگون ــر ت ــد، صب ــد ش ــی خواه ــهادتت منته ــه ش ــت، ب ضرب
ــهادت  ــه ش ــدا ب ــه در راه خ ــکر اســت1.« کســی ک ــِع ُش ــن موض ــر نیســت؛ ای ــن موضــِع صب ! ای ــول اللَّ ــا رس »ی
می رســد، بزرگتریــن شــاکر خــدا بــرای ایــن حادثــه، خــود اوســت؛ زیــرا کــه چنیــن نعمــت بزرگــی را خــدای 
ــون،  ــای گوناگ ــان را در میدانه ــک انس ــوان و ی ــک ج ــده، ی ــک رزمن ــزی ی ــه چی ــت. چ ــه او داده اس ــال ب متع
ــدگان،  ــه در رزمن ــان آگاهان ــن ایم ــن! ای ــزان م ــه. عزی ــان آگاهان ــاند؟ ایم ــن بینی می رس ــه روش ــه ب این گون
ــه  ــه لحظــه ای ب ــن می شــد ک ــان موجــب ای ــد. در فرمانده ــچ بگیرن ــه هی ــه خطــر را ب ــن می شــد ک موجــب ای
راحتــی خــود و یــا بــه خطــر بــرای خــود فکــر نکننــد. شــب و روز تــاش و کار کردنــد؛ حیثیــت حقیــر خــودی 
را نادیــده گرفتنــد؛ بــرای خــدا و بــرای اهــداف اســام و بــرای آزادی و ســربلندی ملــت مســلمان، حاضــر شــدند 
ــه  ــت. چ ــت خوردنی نیس ــد، شکس ــی در او باش ــور احساس ــه این ط ــی ک ــر ملت ــد. ه ــان را بدهن ــان خودش ج
ــن اســت کــه جــان  ــه ای ــا ب ــدران دنی ــد چنیــن ملتــی را شکســت دهــد؟ همــه زورگوییهــای قل کســی می توان
کســی را تهدیــد کننــد؛ باالترینــش ایــن اســت. اگــر کســی حاضــر شــد جــان خــود را در راهــی بدهــد، دیگــر 

ــر خواهــد شــد؟ ــر او کارگ ــدی ب چــه تهدی

1. بحاراالنوار، ج 32، ص 243
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قّوت فرماندهی و دانش نظامی ناشی از ایمان آگاهانه
ــی و  ــش نظام ــی و دان ــّوت فرمانده ــی آن ق ــم - یعن ــل اّول ه ــان عام ــی هم ــم، حّت ــرض کن ــم ع ــن می خواه م
ــود کــه توانســت ارتــش  ــر امــر نظامی گــری - از ایــن عامــل دوم ناشــی شــد. همیــن نیــروی ایمــان ب تســلّط ب
و ســپاه و بقیــه عناصــری را کــه در جنــگ شــرکت داشــتند - مثــل نیروهــای مردمــی، مثــل جهــاد ســازندگی، 
ــوی و  ــی ق ــک فرمانده ــا ی ــی را ب ــم نظام ــروی عظی ــک نی ــد ی ــه بتوانن ــاند ک ــه نقطــه ای برس ــل عشــایر - ب مث
قاطــع بــه وجــود آورنــد. ایــن ایمــان و ایــن عشــق معنــوی بــود کــه آن اســتعداد را در آنهــا بــه جوشــش درآورد، 
وااّل مــا قبــل از ایــن هــم در ایــن کشــور جنگهایــی داشــتیم کــه نیروهــای مــا نتوانســتند آن جایــگاه شایســته 
را بــرای خــود کســب کننــد. ایــن قــّوت ایمــان بــود کــه قــدرت فرماندهــی را پدیــد آورد. پــس، همــه چیــز بــه 
ــه هــدف، احســاس  ــه خــدا، ایمانشــان ب ــک کشــور، ایمانشــان ب ــردم ی ــان و م ــر جوان ــه اگ ــردد ک ــن برمی گ ای
ــن  ــد، ای ــت ش ــد، تقوی ــداللَّ بدانن ــزب اللَّ و جن ــزو ح ــود را ج ــه خ ــاس این ک ــدف، احس ــان در راه ه فداکاریش

ملــت شکســت ناپذیر می شــود.

راه غلبه دشمن بر ملت مؤمن و با ایمان 
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــم، و آن ای ــرض کن ــر را ع ــرف دیگ ــک ح ــه ی ــرف، بافاصل ــن ح ــد از ای ــم بع ــن می خواه م
ــک  ــد، ی ــام ده ــی را انج ــته کار بزرگ ــان توانس ــی از ایم ــجاعت ناش ــا ش ــان و ب ــروی ایم ــا نی ــه ب ــی ک ــن ملت ای
دشــمن داشــته باشــد، ایــن دشــمن چــه کار می کنــد؟ خودتــان فکــر کنیــد. راه غلبــه دشــمن بــر چنیــن ملتــی 
ــد  چیســت؟ راه غلبــه دشــمن ایــن اســت کــه ایــن عامــل معنــوی را از ایــن ملــت بگیــرد. ایــن دشــمن می دان
کــه تــا وقتــی در ایــن مــردم، همــان روحیــه ایمــان - آن اخــاص ایمانــی، آن شــجاعت ایمانــی، آن دلبســتگی 
بــه هدفهــا - باشــد، ایــن ملــت قابــل دسترســی نیســت. چــه کار بایــد بکنــد؟ بایــد تــاش کنــد تــا ایمــان را در 
آنهــا ضعیــف کنــد؛ آرمانهــای الهــی را در ذهــن آنهــا کمرنــگ کنــد؛ میــان آنهــا و آن آرزوهــای بــزرگ فاصلــه 
ــا تبلیغــات می شــود.  ــزار مــدرن و فــوق مــدرن نمی شــود؛ ایــن کار ب ــا اب ــا شمشــیر و ب بینــدازد. ایــن کار هــم ب

ــا امــروز ادامــه دارد. از بعــد از جنــگ، بلکــه در اثنــای جنــگ، ایــن تبلیغــات دشــمن شــروع شــده اســت و ت

مجاهدتی براى عالقه مندان به ملت و كشور
ــد در راه  ــت، بای ــد اس ــور عاقه من ــن کش ــت و ای ــن مل ــت ای ــه سرنوش ــه ب ــس ک ــر ک ــم، ه ــرض می کن ــن ع م
ــد  ــان و در راه تقویــت پیون ــن جوان ــان، در راه تقویــت تدیّ تقویــت ایمــان ایــن ملــت، در راه تقویــت ایمــان جوان
جوانــان بــا آرمانهــای اســامی مجاهــدت کنــد. هــر کــس کــه ضــد ایــن عمــل کنــد، بــه سرنوشــت ایــن ملــت 
عاقه منــد نیســت؛ یــا جــزو نیــروی دشــمن اســت، یــا فریــب خــورده اســت. این جاســت کــه وظیفــه آگاهــان 
ــر روی ذهــن  ــد ب ــه می توان ــر عنصــر از عناصــری ک ــدگان و نویســندگان و مســؤوالن و ه و روشــنفکران و گوین
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مــردم اثــر بگــذارد، روشــن می شــود. دشــمن از ایمــان و از غیــرت دینــی مــردم ســیلی خــورده اســت؛ او حــق 
دارد کــه بــا غیــرت دینــی دشــمن باشــد؛ امــا دوســت نبایــد بــه او کمــک کنــد. آن کســانی کــه بــه عــّزت ایــران 
ــان  ــان و پایبنــدی آن ــر غیــرت دینــی مــردم و جوان ــه روز ب ــد تــاش کننــد کــه روزب ــد، بای اســامی عاقه مندن
ــان مؤمــن و ســالمی هســتند. خوشــبختانه نســل جــوان مــا، یــک  ــان مملکــت، جوان بیفزاینــد. بحمــداللَّ جوان
ــات دشــمن،  ــر تبلیغ ــه تحــت تأثی ــار ک ــوارد اســتثنایی در گوشــه و کن ــه م ــد ب ــگاه نکنی نســل ســالم اســت. ن
ــا  ــوان م ــل ج ــگر نس ــا نمایش ــد؛ اینه ــان می دهن ــان نش ــی را از خودش ــای غلط ــا و ذهنّیته ــا و گفتاره رفتاره
ــه  ــر صحن ــد، اگ ــش آی ــای امتحــان پی ــر پ ــم اگ ــروز ه ــه ام ــان نســلی اســت ک ــا هم نیســتند. نســل جــوان م
ــن  ــه از ب ــد داد ک ــان خواه ــد، نش ــش آی ــبیل اللَّ پی ــدت فی س ــدان مجاه ــر می ــد، اگ ــش آی ــهر پی خونین ش

ــد اســت. ــه اســام پایبن ــدان ب دن

وجود كارهاى بزرگ نيازمند به ایمان و غبرت دینی
ــم  ــروز ه ــد؛ ام ــزرگ را بکنن ــای ب ــان توانســتند آن کاره ــتعدادهای خودش ــا جوشــش اس ــا ب ــان م آن روز جوان
ــا  ــوع حضــور در جبهه هــا نیســت؛ ام ــوع جنــگ و از ن ــو از ن ــم. ول ــان داری ــل خودم ــا کارهــای بزرگــی در مقاب م
ــه ایســتادگی در  ــه غیــرت دینــی، ب ــا، ب ــه صف ــه ایمــان، ب ــزرگ اســت و همیشــه ب ــزرگ، همیشــه ب کارهــای ب
راه خــدا و بــه آشــتی ناپذیری بــا دشــمن احتیــاج دارد. ایــن را جوانــان مــا دارنــد و ان شــاءاللَّ بــاز هــم خواهنــد 
داشــت. امیدواریــم بــه برکــت و حرمــت خونهــای معّطــر و مطّهــر جوانــان مــا کــه در عملیــات بیت المقــّدس و 
عملیــات قبــل از آن و بعــد از آن، و در طــول دوران انقــاب تــا امــروز، در راه خــدا ریختــه شــده اســت، ان شــاءاللَّ 
ــاکام کننــد و دشــمن نتوانــد  ــان و مــردم مــا همیشــه در راه خــدا ثابت قــدم و اســتوار باشــند و دشــمن را ن جوان

جــای پایــی در ملــت مــا پیــدا کنــد و ان شــاءاللَّ پیــدا نخواهــد کــرد.



63

دفاع مقدس
س

قد
الم

ت 
ت بي

ليا
عم

در 
ى 

وز
ير

ل پ
وام

ع



تبدیل فرصت جنگ به سرمایه توسط ملتها
حادثه تلخ تاریخی براى ملت ایران

افتخارآفرینی ملت در جنگ
دليل حمایت یكپارچه كشورها از عراق

اراده خدا، تابع اراده ملت
چيزى كه ملت ایران در جنگ بدست آورد

روایتگرى درست نسبت به جنگ
مطالبه گـرى از جامعـه فرهنگـی و هنـرى كشـور 

نسبت به دفاع مقدس
مسـائلی نسـبت به جنـگ كـه در آثـار هنـرى ما 

پرداخته نشده
خدمـت جامعـه هنرى بـه ملـت ایـران در موضوع 

دفاع مقّدس
موضوعی جذاب براى هنرمندان

تمركز آثار بزرگ دنيا بر روى قهرمانی هاى ملتها
 و...

احساس عّزت، استقالل و خودباورِى ملی، بركات جنگ براى 
امروز و فردا



دفاع مقدس

احساس عّزت، استقالل و خودباورِى ملی، بركات جنگ براى امروز و فردا *

تبدیل فرصت جنگ به سرمایه توسط ملتها
ــا  ــان، ب ــود خودم ــا وج ــن را ب ــی ای ــا همگ ــت. م ــت اس ــک مل ــرای ی ــوادث ب ــن ح ــی از محیطتری ــگ، یک جن
ــزی  ــخ چی ــط در تاری ــه فق ــت ک ــن نیس ــم. ای ــاهده کردی ــان مش ــاس و ادراك خودم ــت و احس ــت و پوس گوش
خوانــده، یــا بــه آمارهــا مراجعــه کــرده باشــیم. لیکــن نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ملتهــا می تواننــد ایــن حادثــه 
ــن  ــل کننــد. می دانیــد؛ خســارت جنــگ هــم فقــط ای ــه یــک ســرمایه تبدی ــه یــک فرصــت و ب پُرخســارت را ب
ــرمایه هایی  ــد و س ــار می آی ــه ب ــی ب ــا ویرانیهای ــوند ی ــانده می ش ــرگ کش ــه کام م ــت ب ــزان مل ــه عزی ــت ک نیس
ــد، آن  ــور نیای ــک کش ــه کم ــور ب ــردمداران کش ــدی س ــی و خردمن ــزم مل ــی ع ــر در جنگ ــی رود. اگ ــاد م ــر ب ب
ســرافکندگی و ذلّــت و هزیمــت معنــوی ای کــه بــر دوش آن ملــت ســنگینی خواهــد کــرد، شــاید از همــه ایــن 

ــت. ــر اس ــارتها باالت خس

حادثه تلخ تاریخی براى ملت ایران
ــرارداد ننگیــن ترکمانچــای می گــذرد. هــر  ــه دویســت ســال از ق ــک ب ــروز بیــش از صدوپنجــاه ســال و نزدی ام
ــاری،  ــاس شرمس ــود احس ــرن، در روح خ ــه دو ق ــک ب ــت نزدی ــد از گذش ــد، بع ــخ را بخوان ــه آن تاری ــی ک ایران
ــور  ــردمداران کش ــت، س ــه آن عظم ــه ای ب ــور در حادث ــد: چط ــود می پرس ــد و از خ ــت می کن ــارت و شکس حق
ــه  ــور ب ــن کش ــی ای ــت مل ــک هویّ ــه کم ــور را ب ــوی کش ــاّدی و معن ــرمایه های م ــی و س ــزم مل ــدند ع ــادر نش ق
ــکش  ــت و پیش ــاس و درخواس ــا التم ــد ب ــد؛ بع ــور آم ــب کش ــا قل ــمن ت ــم دش ــکر مهاج ــد؟! لش ــدان بیاورن می

*. بیانات در دیدار جمعی از مدیران و فعاالن فرهنگی دفاع مقدس  1379/07/06
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ــد،  ــران ش ــت ای ــه مل ــه ب ــی ک ــی و آن اهانتهای ــراوان مل ــارتهای ف ــت نما و خس ــمناِن دوس ــاطت دش دادن و وس
قبــول کــرد کــه قــدری عقــب بنشــیند، در حالی کــه هفــده شــهر قفقــاز را از ایــران گرفتــه و کشــور را از بخشــی 
ــا در کتــاب  ــان ی ــود! امــروز هــم کــه شــما ایــن حادثــه را در ذهــن خودت ــاره تــن خــودش محــروم کــرده ب از پ
ــت و احســاس  ــخ چــه گذشــت، احســاس خجل ــه تل ــران در آن حادث ــت ای ــر مل ــد ب ــد و ببینی ــرور کنی ــخ م تاری
ــهر  ــن ش ــل دوم، همی ــگ بین المل ــوادث جن ــن، در ح ــبیه ای ــور ش ــن ط ــد. همی ــت می کنی ــرافکندگی و ذلّ س
تهــران محــل خودنمایــی و پُــز دادن افســران کشــورهای مختلــف شــد کــه در خیابانهــا راه برونــد، بــه ایرانــی بــا 
ــود،  ــوع ب ــه نوامیــس او تجــاوز کننــد. ایــن یــک ن ــه او اهانــت و ب ــگاه کننــد، از او کار بکشــند، ب چشــم تحقیــر ن

ــرای یــک ملــت در یــک جنــگ اســت. ــزرگ ب ــود. اینهــا نشــانه یــک خســارت ب ــوع دیگــری ب آن ن

افتخارآفرینی ملت در جنگ
در جنگــی کــه در ســال 1359 در ایــن کشــور رخ داد، همــه ایــن حــوادث ممکــن بــود. آنهایــی کــه 
می خواســتند قطعــه ای از خــاك ایــران را از ایــران جــدا کننــد، هدفشــان فقــط ایــن نبــود کــه ایــران را از آنچــه 
ــرای قرنهــا - حداقــل یــک قــرن، دو  ــود کــه ایــن ملــت را ب ــن ب کــه هســت، قــدری کوچکتــر کننــد. هــدف ای
قــرن - بــا احســاس حقــارت ســِر جــای خــود بنشــانند. و در مردمــی کــه جــرأت کــرده بودنــد مقابــل امپراتوری 
عظیــم اســتکبار جهانــی قیــام کننــد؛ برخــاف همــه عرفهــای بین المللــی، یــک حکومــت صددرصــد مردمــی 
ــاوری را بمیراننــد.  ــد، روحیــه شــجاعت و خودب ــاج نمی دهــد، ســر کار بیاورن ــا ب ــی در دنی ــه هیــچ قدرت را کــه ب
ــد،  ــدگان کردن ــه رزمن ــر آن کاری ک ــن می شــد. اگ ــود. و ای ــن ب ــود، ای ــوب ب ــت مطل ــا غای ــرای آنه ــه ب آنچــه ک
ــن  ــگران ای ــه گزارش ــرد، آن کاری ک ــت ک ــی مل ــیج عموم ــه بس ــد، آن کاری ک ــا کردن ــه خانواده ه آن کاری ک
ــن  ــد و آن کاری کــه آن سلســله جنبان همــه ای ــرار دادن ــل چشــم مــردم ق ــد و در مقاب صحنه هــای شــرف کردن
ــد،  ــران را می گرفتن ــاك ای ــه ای از خ ــید. قطع ــته باش ــد نداش ــد؛ تردی ــن می ش ــود، همی ــرد؛ نمی ب ــا ک افتخاره
ــتند  ــران می گذاش ــت ای ــر مل ــم س ــت ه ــد و مّن ــس می دادن ــداری از آن را پ ــه مق ــک و چان ــدری چ ــا ق ــد ب بع
ــن کار را  ــید ای ــول کش ــگ ط ــه جن ــالی ک ــت س ــش از هش ــاً بی ــادی و قطع ــالهای متم ــول س ــه در ط - البت
ــارت  ــاس حق ــت، احس ــود می نگریس ــور خ ــه از کش ــه آن منطق ــت ب ــر وق ــران ه ــت ای ــد مل ــد - بع می کردن

می کــرد!

دليل حمایت یكپارچه كشورها از عراق
ــرقی  ــای ش ــام اروپ ــوروی و تم ــت؛ ش ــرار گرف ــه ق ــرب یکپارچ ــراق، غ ــِر ع ــت س ــد پش ــما دیدی ــه ش ــن ک ای
ــد،  ــع اشــاره امریــکا بودن یکپارچــه قــرار گرفتنــد؛ عربهــای خلیــج فــارس و حکومتهــای خلیــج فــارس کــه تاب
ــران  ــهر را از ای ــد ش ــه چن ــود ک ــن نب ــان ای ــد؛ هدفش ــک کردن ــراق کم ــه ع ــه ب ــد و هم ــرار گرفتن ــه ق یکپارچ
ــود.  ــران ب ــت ای ــردن مل ــود ک ــد. هــدف، ناب ــت مســتقل درســت کنن ــک دول ــا ی ــد ی ــراق بدهن ــه ع ــد و ب بگیرن
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ــه وجــود  ــود کــه ملــت ایــران در دســتگاه اقتــدار امپراتــوری اســتکبار ب هــدف، صــاف کــردن آن حفره هایــی ب
آورده بــود.

اراده خدا، تابع اراده ملت
ــد و  ــت می کردن ــران غفل ــت ای ــاد مل ــر آح ــی اگ ــه؟ یعن ــی چ ــت«، یعن ــدا نخواس ــت. »خ ــدا نخواس ــا خ  ام
ــتاد  ــرد و نمی ایس ــپر نمی ک ــینه س ــد و س ــام نمی ُغّری ــد؛ ام ــه نمی رفتن ــه جبه ــدگان ب ــد؛ رزمن می خوابیدن
ــه، اراده  ــت؟ ن ــور می خواس ــدا همین ط ــم خ ــاز ه ــد؛ ب ــیج نمی ش ــن راه بس ــرو در ای ــتعداد و نی ــه اس ــن هم و ای
خــدای متعــال بــه نفــع یــک ملــت، تابــع اراده آن ملــت اســت. هیــچ حقیقــت و واقعیتــی در متــن زندگــی یــک 
ــن  ــارد. ای ــت بگم ــر آن هم ــت ب ــوِد آن مل ــه خ ــی ک ــر وقت ــد؛ مگ ــدا نمی کن ــر پی ــی تغیی ــه اراده ی اله ــت ب مل

ــی اســت. ــی دین ــارف قطع ــی و جــزو مع ــات قرآن ــِح آی صری

چيزى كه ملت ایران در جنگ بدست آورد
ایــن خســارتی کــه بنــا بــود بــه وجــود آیــد - و اگــر عــزم ملــی و تدبیــر و خردمنــدی ســردمداران و مســؤوالن 
ــا  ــود، قطعــاً ایــن پیــش می آمــد - ب کشــور و اخــاص و جّدیــت کســانی کــه در ایــن راه قــدم گذاشــتند، نمی ب
ــز را  ــا در جنــگ، بســیار جانهــای عزی ــه یــک فرصــت شــد. آری؛ م ــل ب ــن ایمــان، تبدی ــا ای ــی و ب ــن عــزم مل ای
ــت  ــن مل ــزی در دل ای ــا چی ــم؛ ام ــل کردی ــم تحم ــادی ه ــوی زی ــاّدی و معن ــارتهای م ــم و خس ــت دادی از دس
ــر اســت و آن، احســاس  ــز باالت ــت، از همــه چی ــن مل ــردای ای ــروز و ف ــرای ام ــرکات و ارزشــش ب ــه ب جوشــید ک
اتّــکاء بــه نفــس، احســاس عــّزت، احســاس اســتقال، احســاس خودبــاورِی ملــِی عظیــم و احســاس اعتقــاد بــه 
ــح جمــع شــوند، معجــزاِت نشــدنی  ــه خــدا و عمــل صال ــت حــول محــور ایمــان ب ــک مل ــر ی ــه اگ ــود ک ــن ب ای

ــاق افتــاد. ــا اتّف ــل شــدن خواهــد شــد. ایــن در زندگــی م یکــی پــس از دیگــری قاب

روایتگرى درست نسبت به جنگ
ــتی  ــه به درس ــن حادث ــت ای ــه روای ــت ک ــن اس ــد، ای ــام می کن ــه را تم ــن قضی ــه ای ــه ک ــن! آنچ ــزان م عزی
ــه  ــان - ب ــا همه ت ــان ی ــان - شــاید اکثرت ــوم می شــود. شــما هــر کدامت ــرد. نقــش شــما این جــا معل صــورت گی
ــت اقتضــاء  ــه سنشــان آن وق ــم ک ــی ه ــد. آنهای ــدا کردی ــا حضــور پی ــد و در آن ج ــگ رفتی ــای جن ــن میدانه ای
ــرات  ــن اث ــود، ای ــت ش ــت روای ــزرگ، درس ــه ب ــن حادث ــر ای ــده اند. اگ ــائل آن آگاه ش ــت، از مس ــرده اس نمی ک
ــه  ــا روایــت نشــود، ایــن تأثیــرات بســیار کــم خواهــد شــد. ن مانــدگار خواهــد شــد. اگــر غلــط روایــت شــود، ی
ــه روایــت شــود،  ــرود؛ لیکــن بســیار کــم خواهــد شــد. اگــر خــدای نکــرده مغرضان ــی از بیــن ب ــه کلّ ایــن کــه ب

ــد. ــد ش ــه بعکــس خواه قضی
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مطالبه گرى از جامعه فرهنگی و هنرى كشور نسبت به دفاع مقدس
ــن را از جامعــه  ــه اســت. مــن می خواهــم ای ــاع مقــدس، شــامل هــزاران هــزار حادث ــن هشــت ســال دوره دف ای
ــه، الاقــل یــک فهرســت تهیــه کننــد.  فرهنگــی و هنــری کشــور مطالبــه کنــم کــه از ایــن هــزاران هــزار حادث
ــن  ــت از ای ــک فهرس ــد؛ ی ــرج دهن ــه خ ــه ب ــر هنرمندان ــِت نظ ــگ، دّق ــوادث جن ــد و در ح ــر کنن ــینند فک بنش
ــاره ی جنــگ  ــروز درب ــا ام ــری ای کــه ت ــال کارهــای هن ــد در قب ــن را بگذارن ــد؛ بعــد ای ــه وجــود آورن حــوادث ب
ــر کرده ایــم.  شــده اســت - کــه البتــه بســیار هــم ارزشــمند اســت - ببیننــد کــه چقــدر از ایــن فهرســت را مــا پُ
مــن اعتقــادم ایــن اســت کــه اگــر ایــن کار صــورت گیــرد، خواهیــم فهمیــد کــه مــا یــک هــزارم آنچــه را کــه 

ــم! ــان نکرده ای ــوز بی ــرد، هن ــکافی ک ــن و موش ــوان تبیی ــرد و می ت ــن ک ــد تبیی ــگ می بای ــن جن ــاره ای درب
ــا دیــدم یــا شــنیدم؛ البتــه در ایــن ســالهای اخیــر کمتــر. در دوره جنــگ و  ــار هنــری جنــگ را ی مــن غالــب آث
ــره را  ــینمایی و غی ــای س ــری و روایته ــای تصوی ــته ها و روایته ــن نوش ــب ای ــگ، غال ــد از جن ــل بع ــالهای اوای س
ــار باارزشــی در بیــن اینهــا وجــود دارد؛ لیکــن  ــاً آث ــه دســت آوردم. قطع ــا ب ــا گزارشــی از آنه ــدم ی ــا دی ــاً ی غالب
همــه اینهــا در مقابــل آن گنجینــه عظیمــی کــه در ایــن دفــاع هشــت ســاله بــه وســیله ملــت ایــران بــه وجــود 

ــز کمــی اســت. ــد، چی آم

مسائلی نسبت به جنگ كه در آثار هنرى ما پرداخته نشده
همــه جنــگ، داخــل جبهه هــا نیســت. بســیاری از مســائل جنــگ، داخــل خانه هاســت؛ در راههاســت؛ داخــل 
ــگ،  ــا در دوره جن ــد؛ م ــت. ببینی ــی اس ــع بین الملل ــت؛ در مجام ــری اس ــای تصمیم گی ــت؛ در مجموعه ه دلهاس
ــل یــک اعمــال غــرض واضحــی  ــی بیطرفنــد، در مقاب ــد در مســائل جهان از طــرف مجامعــی کــه اّدعــا می کردن
قــرار گرفتیــم. ادعاهــای بســیار بزرگــی هــم می کردنــد. کســانی کــه امــروز شــما می بینیــد دربــاره ســاحهای 
کشــتار جمعــی و ســاحهای شــیمیایی و میکروبــی و از ایــن حرفهــا داد ســخن می دهنــد و جــزو مســائل واضــح 
ــکان  ــا ام ــاختند و ی ــش س ــد؛ برای ــیمیایی دادن ــاح ش ــراق س ــش ع ــراق و ارت ــم ع ــه رژی ــا ب ــمرند، اینه می ش
ــکا و قطــب شــوروی  ــزرگ دنیــای آن روز - یعنــی قطــب امری ــد. دو قطــب ب ســاخت آن را برایــش فراهــم کردن
ــار  ــن آث ــک از ای ــا و در کدامی ــا کج ــد. اینه ــراق آمدن ــه کمــک ع ــاز و برگشــان ب ــه س ــا هم ــابق - مشــترکاً ب س

هنــری مــا درســت تبییــن و تشــریح شــده اســت؟
ــور  ــل کش ــه در داخ ــاردار - ک ــیم خ ــا س ــرای جبهه ه ــتیم ب ــت می خواس ــک وق ــا ی ــه ام، م ــا گفت ــن باره م
ــا ســیم خــاردار را از  ــداد م ــن شــوروی ســابق اجــازه ن ــم. همی ــی وارد کنی ــد نمی شــد - از جای نداشــتیم و تولی
ــود  ــن ب ــا ای ــن وســیله جنگــی اســت! یعنــی اّدع ــم. گفــت ای ــران بیاوری ــه ای داخــل کشــورش عبــور دهیــم و ب
کــه آنهــا بــه دو طــرف جنــگ کمــک نمی کننــد! ایــن در حالــی بــود کــه هواپیمــای روســی، موشــک روســی، 
کارشــناس روســی، افســر روســی، مــواد منفجــره روســی و تمــام امکانــات روســی، آن طــرف جبهــه در اختیــار 

ــود! ــن جنــگ ب ــا در ای ــل م دشــمن و طــرف مقاب
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ــیده -  ــو کش ــت و ادب و ات ــا نزاک ــت، ب ــام صحب ــر و در مق ــوق بش ــدار حق ــاح طرف ــه اصط ــای ب ــن اروپ همی
ــوك شــرق آن روز، و چــه قســمت  ــه کشــورهای بل ــی و بقی ــن یوگســاوی فعل چــه قســمت شرقی شــان؛ همی
ــد  ــی حاضــر نبودن ــد، ول ــراق کمــک کردن ــه ع ــه - آنچــه توانســتند، ب ــان و بقی ــن آلم ــی همی ــان؛ یعن غربی ش
ســاده ترین چیزهــا را بــه ایــران بفروشــند. اگــر یــک وقــت هــم از طرقــی دولــت جمهــوری اســامی 
ــت آورد!  ــت به دس ــت می توانس ــا زحم ــت و ب ــر قیم ــد براب ــا چن ــرد، ب ــا بگی ــی را از اینه ــت چیزهای می توانس
ــه  ــی ک ــّزت مل ــن ع ــه ای ــود ک ــن ب ــر ای ــر س ــث ب ــردم - بح ــرض ک ــن اّول ع ــود - م ــوم ب ــان معل ــه هدفش البت
بــه وســیله حرکــت عظیــم انقابــی مــردم ایــران بــه وجــود آمــده اســت، بایــد از بیــن بــرود. رخنــه ای کــه بــه 
وســیله انقــاب در اقتــدار فرهنــگ غربــی و ســلطه غربــی و نظــام ســلطه جهانــی بــه وجــود آمــده اســت، بایــد 
پُــر شــود. هــدف آنهــا ایــن بــود؛ بــه هرحــال بــه ایــن سیاســت رســیده بودنــد. اینهــا کجــای آثــار هنــری مــا، در 
کــدام فیلــم یــا نمایشــنامه یــا بقیــه آثــار هنــری منعکــس شــده اســت؟ آیــا قابــل انعــکاس نیســت؟ آیــا بــرای 

ــت؟ ــوز نیس ــران تجربه آم ــده ای ــلهای آین نس

خدمت جامعه هنرى به ملت ایران در موضوع دفاع مقّدس
ــه  ــن عظمــت مطلقــی ک ــّدس و جنــگ هشــت ســاله و ای ــاع مق ــه دف ــه راجــع ب ــی ک ــم وقت ــا می بینی ــروز م ام
ملــت ایــران آفریــد، صحبــت می شــود - کــه مهمتریــن موضــوع هنــری اســت و یــک هنرمنــد دربــاره این گونــه 
ــدا  ــه وکنار پی ــار در گوش ــی از آث ــد - بعض ــداری کن ــا میدان ــایی ی ــد قلمفرس ــوب می توان ــی، خ ــکوه های مل ش
ــداری،  ــا حتــی پن ــا واقعــی، ی ــد یــک نقطــه ضعفــی، ی ــد؛ می گردن ــه فقــط عظمــت را نمی بینن می شــود کــه ن
ــن  ــا ای ــد م ــرا بای ــت؟ چ ــا چیس ــن کاره ــدف از ای ــد! ه ــرار می دهن ــه ق ــورد مداّق ــد و آن را م ــدا می کنن پی
ــران اســت کــه در تهاجمــی کــه  ــه ملــت ای ــم؟! ایــن خدمــت ب ــده بگیری ــران را ندی فــرآورده ی عظیــم ملــت ای
ــت ملــی او شــده اســت - این گونــه مردانــه  بــه مرزهــای او، بــه شــخصیت او، بــه عــّزت او، بــه تاریــخ او، بــه هویّ
ــان هنــر؟! ایــن  ــا زب ــر ســؤال ببریــم؛ آن هــم ب ایســتاده و این طــور شــجاعانه دفــاع کــرده - مــا بیاییــم آن را زی
کارهــا را می کننــد. اینهــا بــه نظــر مــن تصادفــی هــم نیســت؛ یعنــی نمی شــود گفــت حــاال یــک هنرمنــد بــه 
ــد. البتــه تقصیــر از  ــه نظــر مــن غیرعــادی می آی ــه. ب ــه عمــل کــرد؛ ن ایــن فکــر افتــاده کــه می شــود ایــن گون
مســؤوالن و ســردمداران مســائل هنــری و فرهنگــی کشــور اســت؛ آنهــا هــم بایــد ســازماندهی کننــد؛ بایــد کار 

ــد. کنن

موضوعی جذاب براى هنرمندان
ــرد و زن  ــتایی، م ــتایی و زن روس ــرد روس ــد. م ــق اخــاص گذاشــت و آم ــه داشــت، در طب ــت آنچــه ک ــن مل ای
مســتضعف شــهری، خانواده هــای گوناگــون، جوانهــای فــراوان، قشــرهای مختلــف، ســازمانهای رزمنــده کشــور 
- ارتــش، ســپاه، حتــی نیــروی انتظامــی و بســیج عظیــم مــردم - همــه اینهــا آمدنــد وارد میــدان شــدند. حقیقتاً 
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ــه  ــد ب ــه می توان ــی ک ــن قرن ــن چندی ــخ ای ــام داد. در تاری ــی را انج ــال، کار بزرگ ــت س ــران در آن هش ــت ای مل
ــا طــوع و رغبــت وارد یــک  ــه ب ــران ایــن گون ــدارم کــه ملــت ای مســائل امــروز مــا مّتصــل شــود، بنــده ســراغ ن
ــا عاطفــه خــود،  ــا ایمــان خــود، ب ــه گذاشــته باشــد؛ ب ماجــرای عظیــم نظامــی شــده باشــد و از دل و جــان مای
ــزرگ و کارهــای بزرگــی هــم  ــه کــه جنگهــای ب ــا دســت خــود. در دورانهــای مختلــف، حتــی در دوران صفویّ ب
شــد، ایــن چیزهایــی کــه امــروز مــا مشــاهده می کنیــم، اصــًا وجــود نداشــته اســت. دالیــل روشــنی هــم دارد؛ 
نــه ایــن کــه نشــود اینهــا را تحلیــل کــرد؛ معلــوم اســت چــرا. بــه هرحــال ایــن پدیــده در تاریــخ ایــران مــا یــک 
ــن بزرگــی، آن  ــه ای ــده ب ــن پدی ــود. ای ــر ب ــم، بگوییــم کــم نظی ــاط کنی ــا اگــر احتی ــر؛ ی ــاً بی نظی ــده حقیقت پدی

ــا ایــن همــه زیبایــی. چــه موضوعــی بــرای یــک هنرمنــد از ایــن جذابتــر؟ ــا ایــن همــه شــکوه و ب هــم ب

تمركز آثار بزرگ دنيا بر روى قهرمانی هاى ملتها
ــی  ــد؛ حت ــا متمرکزن ــای ملته ــرروی قهرمانیه ــا ب ــیاری از آنه ــد؛ بس ــگاه کنی ــا را ن ــری دنی ــزرگ هن ــار ب آث
ــن  ــری، ای ــزرگ هن ــر ب ــر روایتگ ــیه، دو نف ــه روس ــون ب ــی ناپلئ ــد. در لشکرکش ــت خوردن ــه شکس ــی ک آن جای
ماجــرا را روایــت کردنــد: یکــی فرانســوی اســت کــه ویکتــور هوگوســت؛ یکــی روســی اســت - طــرِف شکســت 
ــن  ــهایی را ممک ــاً گزارش ــروز طبع ــرِف پی ــت. آن ط ــتوی اس ــه تولس ــورد - ک ــت خ ــه اول کار شکس ــورده، ک خ
ــر  ــان تصوی ــت را آن چن ــورده، شکس ــت خ ــرِف شکس ــاِب آن ط ــن کت ــد، در ای ــما ببینی ــا ش ــد؛ ام ــت بده اس
می کنــد کــه مایــه غــرور و ســربلندی ملــت اســت. یعنــی در حرکــت ملــت، آن نقــاط ارزشــمندی را کــه یــک 
ــِو  ــد و جل ــن می زن ــگ و روغ ــد، رن ــته می کن ــد، برجس ــرون می کش ــا را بی ــد، اینه ــد ببین ــد می توان هنرمن

چشــمها می گیــرد.

كار اصحاب هنر و فرهنگ بعد از اتمام جنگ
ــم. مــا کــه جنــگ را شــروع نکــرده  ــه دســت آوردی مــا در ایــن ماجــرای هشــت ســاله، یــک پیــروزی مطلــق ب
ــود.  ــن نب ــه ای ــدیم؛ قضی ــاکام ش ــس ن ــم، نتوانســتیم، پ ــتیم بگیری ــا را می خواس ــان ج ــم ف ــه بگویی ــم ک بودی
ــرد؛ همــه  ــا را بگی ــود و می خواســت بخشــی از خــاك م ــرده ب ــه ک ــا حمل ــه م ــه دشــمنی ب ــود ک ــن ب ــه ای قضی
ــده شــد و  ــه خــاك مالی ــی اش ب ــاکام شــد و بین ــه ایســتادیم؛ ن ــم مردان ــا ه ــد؛ م ــه او کمــک کردن ــم ب ــا ه دنی
ــه در آن وجــود  ــی ک ــه خصوصیات ــا هم ــاد، ب ــن ابع ــا همی ــروزی را ب ــن پی ــر؟ ای ــن باالت ــروزی از ای برگشــت. پی
ــن کاِر  ــم. ای ــت کنی ــد روای ــا بای ــه وجــود آورده اســت، م ــه آن را ب ــی ک ــزار ماجرای ــزاران ه ــه آن ه ــا هم دارد، ب
ــان  ــت؛ کار نّقاش ــاعران اس ــت؛ کار ش ــینماگران اس ــت؛ کار س ــندگان اس ــت؛ کار نویس ــز ماس ــدان عزی هنرمن

ــت. ــر اس ــگ و هن ــاب فرهن ــت؛ کار اصح اس
ــه  ــد - چ ــه را آفریدن ــال، آن حماس ــت س ــن هش ــد و در ای ــگ رفتن ــدان جن ــه می ــه ب ــّده ای ک ــروز کار ع ام
ــس  ــد. پ ــان را کردن ــا کار خودش ــد. آنه ــام ش ــر تم ــه رزمندگانشــان - دیگ ــه ایثارگرانشــان، چ شهدایشــان، چ
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ــر گزارشــهایی کــه در دوران جنــگ  ــان کار آنهــا، کار یــک خیــل عظیــم دیگــری آغــاز می شــود؛ عــاوه ب از پای
ــدر شــخصیتهای برجســته درســت  ــرد؛ چق ــد درســت ک ــا هنرمن ــرای م ــدر ب ــن دوره جنــگ، چق ــد. همی دادن
ــت ایــن خیــل عظیمــی اســت کــه ایــن دیگــر مســأله اش هشــت  ــان جنــگ، نوب شــدند! غیــر از آن، بعــد از پای

ــر طــول بکشــد، جــا دارد. ــم اگ ســال نیســت؛ هشــتاد ســال ه
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بسيج معجزه انقالب و كار عظيم امام)ره(
ثمرات عظيم بسيج:

نظـام  پایه هـاى  بيشـتر  هرچـه  اسـتحكام   -1
جمهورى اسالمی

2- تجسم و معنا شدن عالی ترین مضامين انسانی
3- پاسدارى از هویت ملی و دینی

دامنه بسيار وسيع براى حضور بسيج
احتياج امروز كشور

نتيجه منزوى شدن معنویت در دنيا
مسئوليت عظيم بسيج

نگاه مسؤوالن نيروى مقاومت به بسيج
مسئوليت نيروى مقاومت نسبت به بسيج عظيم ملی

ثمرات بسيج
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ثمرات بسيج *

بسيج معجزه انقالب و كار عظيم امام)ره(
این جمـع عظیم، نمایشـی از بخشـی از تـوان عظیم و پُرشـکوه ملـت ایران اسـت؛ یعنی توان بسـیج. بسـیج، یکی 
از معجـزات انقـاب و از کارهـای عظیمی بـود که امـام بزرگـوار ما بـا آن دید و بصیـرت نافـذ و تدبیـر حکیمانه ی 
الهـی، ایـن نهـال برومنـد و پُرثمـر و مبـارك را بـه وجـود آورد. بسـیج در آن روزی که بـا فرمان امـام بزرگـوار در 
سرتاسـر کشـور اسـامی مانند گیاه معّطـر و مبارکی شـروع به رویش کـرد، کشـور نهایت نیـاز را به یـک حرکت 
عمومـی و برخاسـته ی از ایمـان و اخـاص و صفـا داشـت؛ ایـن پاسـخ به یـک نیـاز حقیقی بـود. دسـت قدرتمند 
امام، بذر بسـیج را در سرتاسـر این کشـور پاشـید - بـدون این که بـرای تحلیلگـران، سیاسـّیون سـابقه دار و حّتی 
انقابّیـون قدیمـی و مخلـص، قابل پیش بینـی باشـد - و این بذر مبـارك در همـه ی زوایای کشـور روییـد، بالید و 

شـد. ثمربخش 

ثمرات عظيم بسيج:

1- استحكام هرچه بيشتر پایه هاى نظام جمهورى اسالمی
یکـی از ثمـرات عظیم بسـیج این اسـت که بـه برکـت آن، سـپاه پاسـداران از یک سـازمان کوچـک و محـدود، به 
یک سـازمان رزمِی کارآمد و وسـیع تبدیل شـد و توانسـت آن امتحانهای سـرافراز کننده را در طـول دوران جنگ 
تحمیلـی و پـس از آن در مقابـل چشـم ملت ایـران از خـود نشـان دهد. اگـر ایـن گیـاه پُربرکـت و پُرثمـر در این 

*.  بیانات در جمع نیروهای بسیجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علویّون 1380/08/21
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سـرزمین نمی روییـد، یقیناً سرنوشـت جنـگ غیـر از آن چیزی بود کـه پیش آمـد. جنگ را بـه ما تحمیـل کردند 
تا بتواننـد ملـت ایـران را تحقیر کننـد؛ اما بسـیج بـا حضـور قدرتمندانه ی خـود - که نشـانه ی عـّزت ملـت ایران 
بـود - عمًا عکس ایـن را نشـان داد و ثابت کـرد. جنـگ را تحمیل کردند تـا نظام مبـارك جمهوری اسـامی را به 
ناتوانـی در اداره ی مرزهای کشـور مّتهـم کنند؛ اما بسـیج با حضـور در سـازمانهای نیروهای مسـلّح و بـا فداکاری 
عمومـی، موجب اسـتحکام هرچه بیشـتر پایه هـای نظام جمهوری اسـامی شـد. معلوم شـد که مسـأله ی دفاع از 
مرزها در ایـران اسـامی، مانند اغلب کشـورهای دنیا نیسـت کـه فقط مّتکی بـه نیروهای سـازمان یافته باشـند - 

که گاهـی ممکن اسـت کارآمد باشـند، گاهـی هم نباشـند - بلکـه بـه اراده ی ملت ایـران مّتکی اسـت.

2- تجسم و معنا شدن عالی ترین مضامين انسانی
در دوران جنـگ تحمیلـی، بسـیج درخشـید. عالی تریـن مضامیـن انسـانی، در بسـیج معنـا شـد و تجّسـم یافت. 
پُرجاذبه تریـن جلوه هـای هسـتی، در بسـیج خـود را نشـان داد. در دنیایـی کـه خودخواهـی و خودپرسـتی و 
حـرص و هـوای نفـس، اغلـِب حـوادث آن را رقـم می زنـد، بسـیج مظهـر عشـق و ایثـار و فـداکاری و گذشـت و 
نـگاه حکیمانه ی یـک جوان بـه عالم وجود شـد. چقـدر جـوان فـداکاری کـه در دوران جنـگ تحمیلی بـه برکت 
بسـیج، مثل پیـران سـالک راه خـدا، حقایق هسـتی را شـناختند و راه بـه معنویّتـی بردند کـه انسـانهای معمولی 
با سـی سـال، چهـل سـال تـاش نمی توانسـتند بـه آن حقایـق و چشـمه های فّیـاض برسـند. آنچـه را کـه ما در 
تاریـخ خوانـده بودیـم، در زمـان خـود دیدیـم. در جنـگ، مجـروح تشـنه ای آب را از لبـان خـود بگیرد و بـه لبان 
تشـنه ی مجـروح دیگر برسـاند و او هـم به سـومی بدهـد و هیچکدام فرصـت پیـدا نکنند کام تشـنه ی خـود را در 
هنگامـه ی شـهادت سـیراب کنند و بـه خاطر ایثار، تشـنه شـهید شـوند. هر کـس اینهـا را می خواند، داسـتانهای 
تمام شـده ی تاریـخ به حسـاب می آمـد و فکر نمی کـرد قابـل تکرار باشـد؛ امـا صدهـا و هزارها بـار ایـن جلوه های 
فضیلـت، بـه وسـیله ی جوانـان پـاك و خالـص بسـیجی در جبهه هـای جنـگ تکـرار شـد. بسـیج مثل سـتاره ی 
درخشـانی شـد؛ هم سرنوشـت جنگ را بـا حضـور خود تحـت تأثیـر قـرار داد؛ هم بـه نیروهـای مسـلّح - ارتش و 
سـپاه - روحّیه بخشـید و هم توانسـت در پشـت جبهه، کانونهای عظیمـی از معنویّت و عشـق و خدمـت و ایثار به 

وجـود آورد؛ زن و مـرد و پیـر و جـوان بـه این میـدان آمدنـد و آبدیده شـدند.

3- پاسدارى از هویت ملی و دینی
بعضی تصـّور کردنـد که بـا پایان جنـگ، بسـیج هم پایـان خواهـد گرفـت. بعضـی هـم صاح اندیشـی کردند که 
با پایـان دوران جنـگ، دیگر احتیاجـی به بسـیج نیسـت! فکرهایی کـه از نور بصیـرِت معنـوی برخوردار نیسـت، 
بهتر از ایـن محصولـی نمی دهـد. بسـیج، آن روز از مرزهای نظامـِی جغرافیایی کشـور دفـاع کرد و در میـدان رزم 
توانسـت خود را نشـان دهد؛ امـا مگر مرزهـای دفاعـی انقاب فقـط به مرزهـای جغرافیایـی منحصر می شـود؟ از 
بزرگترین مسـؤولیتهای یک مجموعه ی بسـیج در کشـور این اسـت کـه از هویّت ملـی و دینی پاسـداری می کند 
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و باید پاسـداری کند. بسـیج، یعنـی حضـور در میدانهایی که نظـام اسـامی، وظیفه ی انسـانی و الهـی و نیازهای 
کشـور، حضـور او را در آن میدانهـا الزم می دانـد و او را به آنهـا فرا می خواند. بسـیجی، هـر یک از آحاد ملت اسـت 

کـه در هرجایی که بـه حضـور او نیاز هسـت، آماده باشـد.

دامنه بسيار وسيع براى حضور بسيج
دامنـه ی بسـیج، بسـیار وسـیع اسـت. بسـیج را نبایـد در نیـروی مقاومِت بسـیج خاصـه کـرد. نیـروی مقاومت 
بسـیج با فّعالیـت و ابتـکار و حضور خـود، ماننـد لکوموتیوی اسـت که قطـار عظیم بسـیِج ملـت ایـران را به پیش 
می رانـد. بنابرایـن دامنـه ی بسـیج، بسـیار وسـیعتر از نیـروی مقاومت بسـیج اسـت. کشـور بـه نیـروی مقاومت 
بسـیج نیاز دارد؛ اما به بسـیج عظیـم مردمی در همـه ی میدانهـای فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی و - 
آن وقتـی کـه الزم باشـد - نظامی نیـز نیازمند اسـت. وظیفـه ی نیـروی مقاومت بسـیج، الگو شـدن بـرای همه ی 
جوانـان بسـیجی در کشـور اسـت. جوانی کـه در نیـروی مقاومت بسـیج بـه عنوان یـک نیروی بسـیجی، خـود را 
خدمتگـزار اهـداف انقـاب و آرمانهای اسـامی می دانـد، بایـد چنان خـود را بسـازد که مثـل شـمعی پروانه ها را 

بـه دور خود جمـع کنـد و سـازندگی علمـی، اخاقـی، معنوی، فکری و سیاسـی داشـته باشـد.

احتياج امروز كشور
امـروز کشـور احتیـاج دارد کـه فضـای عمومـی آن، فضـای معـروف، اقامـه ی حـق، اقامـه ی عدالـت و میـل بـه 
معنویّـت باشـد. نظـام اسـامی فقط بـه ایـن اکتفـا نمی کنـد کـه زندگـی اقتصـادی و مـاّدی مـردم را آبـاد کند. 
ایـن یکـی از وظایـف حتمـی اوسـت؛ امـا در کنـار ایـن وظیفـه، اقامـه ی معـروف، اقامـه ی روح دینـی، اسـتقرار 
اخـاق اسـامی، اسـتقرار روح بـرادری و صمیمّیـت در میـان همه ی آحـاد ملـت و احیـای روح عّزت و اسـتقال 
- روحیـه ای که مانـع از آن شـود کـه یک ملـت تن به پسـتی و سسـتی و ذلّـت دهـد - نیز جـزو وظایف اسـامی 
اسـت. پیغمبـر عظیم الشـأن اسـام در هـر نشسـت و برخاسـتی، بـر روی یکایـک مردمـی کـه بـا او روبـه رو 
می شـدند، اثر می گذاشـت و انسـانها را، هـم در سـایه ی اسـتقرار نظام اسـامی و هـم با تربیـت فـردی، منقلب و 

متحـّول می کـرد. تحـّول انسـان، اسـاس همـه ی تحـّوالت عالـم اسـت.

نتيجه منزوى شدن معنویت در دنيا
امـروز اگر در دنیـا ظلم و سـلطه وجـود دارد و تمّدن خشـن غربـی، دنیـا را از فضای خشـونت و ظلـم و زورگویی و 
ناحق گویـی - تسـلط قدرتهـا بر ملتهـا، غارت امـوال ملتهـا به وسـیله ی مراکـز جهانـی - پُر کـرده اسـت، اینها به 
خاطـر انـزوای معنویّـت و اخاق انسـانی اسـت. وقتـی معنویّـت و اخـاق و فضیلـت منزوی شـد و کسـی جرأت 
نکرد در دنیـا فضایل اخاقـی را به عنوان ارزشـهای طـراز اّول مطرح کند، شـّر و فسـاد غلبـه خواهد کـرد و پول و 
زور، ارزش خواهد شـد و صاحبـان پول و زور بـرای باز کـردن راه به سـوی هدفهای خـود، هیچ مانعـی را ماحظه 
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نخواهنـد کـرد و دنیـا همـان چیزی می شـود کـه امـروز وجـود دارد. دهها سـال اسـت که ملتـی مثل فلسـطین، 
زیر دسـت و پای ظلـم و سـتم قّهـاران و سـتمکاران عالـم لگدمـال می شـود؛ اما ایـن مظلومّیـت به ایـن عظمت، 
در دنیـا انعکاسـی نـدارد! دسـتگاههای تبلیغاتـی دنیـا در خدمت ظالـم و ظلـم و ادامه ی ایـن ظلـم کار می کنند. 
از قبیـل قضیـه ی فلسـطین، قضایـای کوچـک و بـزرگ دیگـری در صـد سـال، صدوپنجـاه سـالی کـه قدرتهای 
اسـتعماری دنیـا را قبضـه کرده اند، وجـود داشـته و دارد که در زمـان خود ما مـوارد متعّددی را به چشـم شـاهد و 

ناظـر بوده ایـم. این بـه خاطر آن اسـت کـه معنویّـت منزوی اسـت.

مسئوليت عظيم بسيج
نظـام جمهـوری اسـامی پرچـم معنویّـت و اخـاق را بلنـد کـرد. برافراشـتن پرچـم اخـاق، فقـط از موضـع 
موعظه گـری قابل تأمین نیسـت؛ بـا حرکت عظیـم و اقتدار ناشـی از حضـور مـردم، این پرچـم در دنیا برافراشـته 
شـده اسـت. امروز ما در منبرهـای عظیـم جهانـی و بین المللـی، از عدالـت و مظلومّیـت ملتها سـخن می گوییم و 
این به برکـت نظام جمهوری اسـامی اسـت. قبـل از پیـروزی انقاب اسـامی، چنین چیـزی نبود. حضـور مردم 
و بسـیج حقیقـِی دلهـا و جسـمها و جانهـا می توانـد پشـتوانه ی این حرکـت عظیـم جهانی باشـد. این مسـؤولیت 

عظیم بسـیج اسـت.
امـروز وظیفه ی بسـیج، حفـظ فضـای سـالم در کشـور و منـزوی کـردن زشـتی و آلودگـی و غفلـت و ریـا و نفاق 
و شـرك اسـت. امروز نسـل نوخاسـته ی کشـور، بـا کمال صفـا و پاکـی بـه دنبـال حقیقت مـی دود و تشـنه ی آن 
اسـت. در کجـای کشـور، شـما جوانـان نوخاسـته - پسـر و دختـر - را می بینید کـه تشـنه ی حقیقـت و معنویّت 
و فهمیـدن و درسـت فهمیـدن نباشـند؟ ایـن نسـل پُرعـدِد امـروِز کشـور مـا بـا صفـای ذاتـِی جوانـِی خـود و با 
تربیت اسـامِی جامعـه ی ما، دنبـال حقیقت اسـت؛ امـا در کمین این نسـل، گـرگان درنـده و روبهـان حیله گری 
هسـتند. در کمیـن نسـل نوخاسـته ی جـوان مـا کسـانی نشسـته اند کـه می خواهنـد او را بفریبنـد، یا بدرنـد و از 

ببرند. بیـن 
امروز نیـروی مقاومت بسـیج - کـه مجموعه ی عظیمـی در سـازمان وسـیعی از عمدتاً جوانان کشـور اسـت - باید 
ایـن مسـؤولیت را بـر دوش خود احسـاس کند کـه دسـت جوانـان نوخاسـته ی کشـور را در سرتاسـر این کشـور 
بگیـرد. ایـن کارها فقـط بـر عهـده ی سـازمانهای موّظـف فرهنگـی نیسـت. البتـه آنهـا وظیفـه دارنـد، روحانیت 
وظیفـه دارد، گوینـدگان دینـی وظیفـه دارنـد، همه ی مسـؤوالن کشـوری به هـر نحـوی وظیفـه دارند؛ امـا این 
سـازماِن عظیـم نیـروی مقاومـت بسـیج می توانـد این نقـش بـزرگ را ایفـا کنـد کـه بـرای اسـتقرار معنویّت در 
جامعـه، بـه عنـوان ملجـأ و پناهـگاِه دلهـای باصفـای جوانـان و راهنمـای دلسـوز و دردشـناس و همدل، دسـت 

جوانـان را بگیـرد. عزیـزان مـن! خـود را بسـازید و آمـاده ی این نقـش عظیـم کنید.
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نگاه مسؤوالن نيروى مقاومت به بسيج
نیـروی مقاومـت بسـیج در دوران دفـاع مقـّدس در خـال یگانهـای سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی کارهـای 
بزرگی کـرد. امـروز این نیرو بـه عنوان یک سـازمان بزرگ از سـازمانهای سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی اسـت؛ 
شـعبه ی گسـترده ی آن نیز در همـه ی قشـرها و در همه ی بخشـهای کشـور حضـور دارد؛ امـا توّجه به ایـن نکته 
مهم اسـت که نیـروی مقاومت بسـیج بـا این که یک نیروسـت و جزو سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی اسـت، ولی 
یک نیروی رزمِی محض نیسـت؛ یـک نیـروی مردمی، انسـانی، الهـی، اخاقی، علمـی، تربیتی و یـک مجموعه ی 
آمـاده ی به کار بـرای کارهای بزرگ اسـت؛ چنیـن موجود بی نظیـر و پُرفایـده و پُربرکتی اسـت. مسـؤوالن نیروی 

مقاومت بسـیج، بـا این چشـم به بسـیج نـگاه کنند.

مسئوليت نيروى مقاومت نسبت به بسيج عظيم ملی
ما یـک نیـروی مقاومت بسـیج داریـم، یک بسـیج عظیـم ملی هـم داریم کـه در تمام بخشـها و قشـرها هسـتند. 
ممکـن اسـت اینهـا داخـل نیـروی مقاومت بسـیج هـم نباشـند، امـا نیـروی مقاومت بسـیج نسـبت به ایـن موج 
عظیـم و این پهنه ی وسـیع، دارای مسـؤولیت اسـت. هـر جوان بسـیجی، مـرد بسـیجی، زن بسـیجی، دانش آموز 
بسـیجی، دانشـجوی بسـیجی، کارگر بسـیجی و روحانـی بسـیجی می توانـد محـور باشـد و انسـانهایی را به خود 
جـذب کنـد و بـا سـخن و اخـاق و رفتـار و درس خوانـدن و کار کـردن و احسـاس مسـؤولیت و آگاهی سیاسـی 
و اّطاعـات دینـی و معنـوی خـود، مثـل شـمعی دلهـا را روشـن کنـد و دیگـران را امیـدوار بـه آینـده و آماده ی 
بـه کار بـرای حضـور در میدانهـا قـرار دهـد. ببینیـد چـه مسـؤولیت بـزرگ و سـنگین و درعین حـال شـیرین و 
هیجان انگیـزی اسـت. ایـن در صورتـی بـه وجـود می آیـد و بـه وقـوع می پیونـدد کـه در داخـل سـازمان نیروی 
مقاومـت بسـیج، کار اداره ی فکـری و عملی و قلبـی و اخاقی و روحی و سیاسـی از همـه جهت، آن چنـان منّظم و 

با تدبیـر صـورت گیرد کـه بتوانـد چنیـن محصـول عظیمی داشـته باشـد.
خوشـبختانه فّعالیتهـای بسـیار باارزشـی هـم صـورت گرفتـه اسـت. عـاوه بـر آنچـه کـه انسـان در بخشـهای 
گوناگـون مشـاهده می کنـد، من دیشـب نیـز فرصـت پیـدا کـردم تـا گوشـه هایی از فّعالیتهـای سـازمان نیروی 
مقاومـت بسـیج را - کـه در خـال نیروهـای پنجگانـه ی سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی اسـت - از نزدیـک در 

نمایشـگاه مشـاهده کنـم.
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بازخوانی معجزه فتح خرمشهر *
 

دالیل حمله دشمن به خرمشهر
ــز  ــان آور و افتخارآمی ــران هیج ــت ای ــرای مل ــه ب ــت ک ــی اس ــه تاریخ ــک حادث ــط ی ــهر از دور فق ــه خرمش واقع
اســت؛ ولــی از نزدیــک، ایــن قضیــه شــبیه یــک معجــزه بــزرگ بــود. وقتــی رژیــم عــراق بــا تشــویق دولتهــای 
ــدِم اّول و بســیار  ــود. خرمشــهر، ق ــرده ب ــی ک ــری دقیق ــرد، هدفگی ــه ک ــا حمل ــای م ــه مرزه ــاب ب دشــمِن انق
ــر از ایــن هدفگیــری بــود. هــدف آنهــا بــه طــور خاصــه ایــن بــود: بــا خــود فکــر کــرده بودنــد بــا پیــروزی  مؤثّ
انقــاب، ایــران اّوالً نیــروی مســلّحی نــدارد کــه از مرزهــا دفــاع کنــد؛ ثانیــاً ســامان اداری و اجتماعــِی درســتی 
نــدارد تــا بتوانــد بــه دفــاع از کشــور و منافــع ملــی بپــردازد؛ ثالثــاً در دنیــا انقــاب طرفــداری نــدارد. یــک طــرف 
ــن کشــور از  ــر ای ــکا را ب ــلطه امری ــاب س ــاب - چــون انق ــه انق ــه علی ــد و کین ــر از حق ــمِن پ ــود، دش ــکا ب امری
ــر بودنــد - یــک طــرف هــم شــوروی  بیــن بــرده بــود، بنابرایــن از غضــب و کینــه بــر انقــاب و نظــام اســامی پُ
ســابق بــود؛ آن هــم بــا دالیــل دیگــری علیــه انقــاب اســامی. ایــن دو ابرقــدرت کــه در دههــا مســأله بــا هــم 
اختــاف داشــتند، در دشــمنی بــا ایــران بــا یکدیگــر اتّحــاد کلمــه داشــتند و هــر دو بــه رژیــم عــراق صمیمانــه 
و بــا همــه وجــود کمــک و از آن دفــاع می کردنــد! ناتــو و قدرتهــای اروپایــی بــه عــراق کمــک کردنــد؛ هواپیمــا 
ــای  ــد. اروپ ــک دادن ــد، موش ــر دادن ــد، هلیکوپت ــیمیایی دادن ــایل ش ــد، وس ــک دادن ــد، تان ــب دادن ــد، بم دادن
ــت،  ــراق می خواس ــه ع ــود، هرچ ــه آن ب ــته ب ــوروی و وابس ــت ش ــیطره حکوم ــر س ــه آن روز زی ــز ک ــرقی نی ش
ــو و ورشــو - کــه همــان پیمــان  ــکا و شــوروی و نات ــا حمایــت امری ــود ب ــه او داد. بنابرایــن یــک طــرف عــراق ب ب
اروپــای شــرقی و کشــورهای بلــوك کمونیســت بــود - و همچنیــن دولتهــای عربــی منطقــه کــه پــول و ســاح 

*. بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا 1381/03/01
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ــه هدفهــای خــود در ایــن حملــه احتیــاج  ــرای رســیدن ب ــات و مشــاور نظامــی و هرچــه دولــت بغــداد ب و امکان
ــود. ــامی ب ــوری اس ــام جمه ــم نظ ــرف ه ــک ط ــد؛ ی ــرار می دادن ــار او ق ــغ در اختی ــت، بی دری داش

نقشه دشمن در حمله به ایران
ــوروی  ــرد. ش ــماری می ک ــرود، لحظه ش ــن ب ــام از بی ــن نظ ــه ای ــرای این ک ــود و ب ــد ب ــام ب ــن نظ ــا ای ــکا ب امری
ــرای  ــوزی ای ب ــچ دلس ــتند و هی ــه ای نداش ــه رابط ــا آن هیچ گون ــم ب ــا ه ــود؛ اروپاییه ــد ب ــام ب ــن نظ ــا ای ــم ب ه
ــای  ــف؛ نیروه ــیار ضعی ــور، بس ــی کش ــات مال ــر. امکان ــه دیگ ــه گون ــم ب ــع ه ــای مرتج ــد؛ دولته آن نمی کردن
ــا  ــه م ــه ب ــود ک ــه ای ب ــر قطع ــی منتظ ــوده و بعض ــه و فرس ــی کهن ــی، بعض ــایل نظام ــجم؛ وس ــلّح، نامنس مس
نمی فروختنــد. هواپیمــا داشــتیم، قطعــه نداشــت؛ تانــک داشــتیم، قطعــه نداشــت و دنیــا بــه مــا 

نمی فروخــت؛ در داخــل هــم از ایــن وســایل هیــچ چیــز تولیــد نمی شــد.
ــی  ــراق پیش بین ــه ع ــزی اســت ک ــه همــان چی ــه چیســت؟ طبیعــت قضی ــی، طبیعــت قضی ــن وضعیت در چنی
ــرد و در  ــول را بگی ــرد، بعــد دزف ــرد، بعــد اهــواز را بگی ــدا خرمشــهر را بگی ــد ابت ــه بیای ــا یــک حمل ــود: ب کــرده ب
ــس  ــر پ ــا آخ ــتان را ت ــد. خوزس ــی کن ــه چانه زن ــروع ب ــپس ش ــد؛ س ــدا نمای ــران ج ــتان را از ای ــت خوزس نهای
ندهــد، منابــع نفتــی کشــور را در اختیــار بگیــرد و بعــد هــم دولــت انقــاب را از موضــع ضعــف و ذلـّـت پــای میــز 

ــود. ــکا و شــوروی ب ــم عــراق و در حقیقــت نقشــه امری ــن، نقشــه رژی مذاکــره بنشــاند. ای

بروز جوهر انقالب و ایمان در اول جنگ
در قــدِم اّول، نیروهــای عراقــی پیشــرفتهایی کردنــد و تــا ســیزده چهــارده کیلومتــری اهــواز هــم رســیدند؛ امــا 
ــت هــم ایــن  ــع شــدند. علّ ــود - حملــه کننــد، دچــار مان ــه خرمشــهر - کــه مــرِز نزدیکتــر ب وقتــی خواســتند ب
بــود کــه نیروهــای مردمــی، جوانــان مؤمــن و مــرد و زن انقابــی وارد میــدان شــدند؛ یعنــی در این جــا انقــاب 
ــای مســلّح و  ــا نیروه ــر شــد. آن ج ــواز زمینگی ــک اه ــن دشــمن نزدی ــرد خــود را نشــان دادن؛ بنابرای شــروع ک
ارتــش و نیروهــای مردمــی پشــت ســر هــم مثــل کــوه در مقابــل دشــمن ایســتادند و ایــن اّولیــن تودهنــی ای 
ــود؛ چــون هــزاران کیلومتــر از خــاك کشــور  ــران را گرفتــه ب ــا غــم، دل ملــت ای ــه آنهــا زده شــد. ام ــود کــه ب ب
ــردم  ــودم؛ هــم وضــع م ــای اّوِل جنــگ، در همــان مناطــق ب ــده در ماهه ــرار داشــت. بن ــر چکمــه دشــمن ق زی
ــر  ــنگینی ب ــم س ــا غ ــد؛ ام ــازم بودن ــازم و ج ــلّح، ع ــای مس ــدم. نیروه ــلّح را می دی ــای مس ــع نیروه ــم وض و ه
دلشــان نشســته بــود. بتدریــج عظمــت نیروهــای مردمــی، خــود را نشــان داد. ســپاه پاســداران به ســرعت خــود 
را ســازماندهی کــرد و نیروهــای مردمــی و بســیج مردمــی بتدریــج ســازمان پیــدا کردنــد؛ یعنــی جوهــر انقــاب 

ــت انســانها نشــان داد. ــدرت مدیریّ ــدان خطــر، خــود را در اراده و عمــل و ق ــن می و ایمــان در ای
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نقطه اى عبرت آميز براى جوانان از جنگ تحميلی
ــه  ــار آورد ک ــرف فش ــه ط ــا از هم ــرد؟ دنی ــه ک ــا چ ــا م ــال آن - ب ــل و امث ــازمان مل ــل س ــی - مث ــای سیاس دنی
ــرت اســت؛  ــاط عب ــن یکــی از نق ــف ســازید. ای ــت را متوّق ــگ و مقاوم ــد و جن ــره کنی ــراق مذاک ــا ع بنشــینید ب
ــده  ــه دو ســال روی کار آم ــازه کاری داشــتیم ک ــِت ت ــا دول ــد. م ــه کنن ــی تکی ــاط خیل ــن نق ــا روی ای ــان م جوان
ــن  ــا، از جنوبی تری ــن م ــر زمی ــزاران کیلومت ــمن در ه ــود و دش ــده ب ــه ش ــنگینی مواج ــه س ــن حمل ــا چنی و ب
ــد  ــا می گفتن ــه م ــن حــال ب ــا در ای ــود؛ ام ــراق، مســتقر شــده ب ــا ع ــا شــمالی ترین نقطــه همســایگی ب نقطــه ت
ــی. آن روز  ــف در چانه زن ــر حری ــا دســت پُ ــراه ب ــت و هم ــف و ذلّ ــره از موضــع ضع ــد! مذاک ــره کنی ــد مذاک بیایی
ــه  ــد ک ــار می آوردن ــام فش ــه ام ــان روز ب ــّیون، هم ــّده از سیاس ــک ع ــه ی ــت - ک ــورت می گرف ــره ص ــر مذاک اگ
ــروز خوزســتان  ــا ام ــا خــارج نمی شــد و ت ــاً عــراق از بخــش عمــده خــاك م ــد - مطمئّن بنشــینید مذاکــره کنی
و خرمشــهر و شــاید بســیاری از مناطــق دیگــر همچنــان زیــر چکمــه نیروهــای متجــاوز بیگانــه بــود. امــا امــام 
ــر مــا را تهدیــد می کنــد، مــا  ایســتاد. منطــق امــام ایــن بــود کــه وقتــی متجــاوز در خــاك ماســت و بــا دســت پُ
ــروز  ــا خــارج شــود. ام ــرد کــه دشــمن از تمــام خــاك م ــم. مذاکــره آن وقتــی صــورت می گی مذاکــره نمی کنی
ــراری  ــه همــان روســیاهان ف ــّده ای، از جمل ــد. آن روز ع ــده می گیرن ــت را ندی ــن حقیق ــه ای ــّده ای ناجوانمردان ع
ــی و  ــل سیاس ــق محاف ــد، از طری ــاه برده ان ــر پن ــای دیگ ــا و جاه ــکا و اروپ ــن امری ــه دام ــروز ب ــه ام ــور ک از کش
ــره  ــد مذاک ــام بای ــه ام ــد ک ــب فشــار می آوردن ــود - مرتّ ــا ب ــه در دســت آنه ــون - ک ــو و تلویزی ــا و رادی روزنامه ه
ــام  ــا اله ــام ب ــد. ام ــره کنی ــد مذاک ــد و می گفتن ــران می آمدن ــه ای ــب ب ــم مرتّ ــی ه ــای بین الملل ــد. هیأته کن
ــتیم  ــا توانس ــر م ــت اگ ــتاد و گف ــدرت اراده ایس ــدا و ق ــه خ ــوّکل ب ــخ، ت ــان راس ــن، ایم ــش روش ــان بین از هم
ــم  ــًا ه ــت؛ عم ــره نیس ــت مذاک ــروز وق ــت؛ ام ــره اس ــت مذاک ــم، آن گاه وق ــس بگیری ــود را پ ــرزمینهای خ س
ــر  ــا را پُ ــه دنی ــراق هم ــای ع ــه و رجزخوانیه ــرا گرفت ــا را ف ــم، دله ــه غ ــرایطی ک ــان ش ــد. در چن ــور ش همین ط
ــات  ــد. این کــه می گویــم کمتریــن امکان ــات مــاّدی برخــوردار نبودن ــود، نیروهــای مــا از کمتریــن امکان کــرده ب

ــت اســت.  ــک حقیق ــاّدی، ی م

معناى عبارت»خرمشهر را خدا آزاد كرد«
مــن فرامــوش نمی کنــم، یکــی از ســرداران و فــداکاران آن روز - کــه امــروز بحمــداللَّ در همیــن جلســه حضــور 
ــا  ــتند ت ــداز می خواس ــاره ان ــه خمپ ــد قبض ــد و چن ــا آمدن ــش م ــواز پی ــر در اه ــد نف ــاق چن ــه اتّف ــد - ب دارن
ــد قبضــه  ــن چن ــا ای ــه اینه ــود ب ــا کســی نب ــد؛ ام ــارزه کنن ــر ایســتادگی و مب ــدری در مناطــِق جلوت ــد ق بتوانن
ــر و  ــک و نفرب ــتیم؛ تان ــکل داش ــی مش ــه و آر.پی.ج ــاردار و گلول ــیم خ ــرای س ــا ب ــد! م ــداز را بده خمپاره ان
ــود از یــک اراده قــوی و نشــاط  ــود، عبــارت ب ــران ب ــه جــای خــود. آنچــه در اختیــار ملــت ای امثــال اینهــا کــه ب
ــرد«،  ــدا آزاد ک ــهر را خ ــد »خرمش ــام فرمودن ــه ام ــود. این ک ــی ب ــان و آگاه ــته از ایم ــه برخاس ــه ک همه جانب

ــن. ــی ای یعن
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مقاومت چهل روزه جوانان مؤمن و نيروهاى مسّلح در خرمشهر
ــاِن آن  ــی از فرمانده ــم. خیل ــی بداری ــاد شــیرازی« را گرام ــان »صّی ــاد شــهید عزیزم ــا ی خــوب اســت در این ج
ــن  ــه شــهادت رســیدند. ای ــد و بعضــی هــم ب ــده و ســر حــال و مشــغول انجــام وظیفه ان روز بحمــداللَّ امــروز زن
شــهید و همکارانــش در ســپاه و ارتــش مجموعــه توانایــی را تشــکیل دادنــد و عملیــات امــام رضــا، فتح المبیــن 
و ســپس بیت المقــّدس را طّراحــی و اجــرا کردنــد و بتدریــج کارایــی انقــاب و اســام و یــک ملــت مؤمــن را در 
ــاور نمی کــرد کــه نیروهــای  ــا ب ــچ کــس در دنی ــد. هی ــل چشــم همــه گرفتن ــر، مقاب ــه بســیار خطی ــن منطق ای
ــود. همیــن مناظــری کــه شــما امــروز  ــد؛ چــون خرمشــهر رفتــه ب مســلّح مــا بتواننــد خرمشــهر را پــس بگیرن
ــه وجــود  ــا ب ــن را در خرمشــهر م ــد، شــبیه همی ــه وجــود می آورن ــن ب ــک در جنی ــا تان ــرائیلیها ب ــد اس می بینی
آوردنــد. البتــه - همان طــور کــه پــدر عزیــز شــهید »جهــان آرا« گفتنــد - جوانــان مــا مقاومــت کردنــد و مّدتــی 
دشــمن را پشــت در نگهداشــتند. حــدود چهــل روز یــا بیشــتر، جوانــان مؤمــن و نیروهــای مســلّح مــا توانســتند 
بــه ارتــش عــراق تودهنــی و او را پــس بزننــد؛ ولــی باالخــره بســیاری شــهید شــدند و خرمشــهر از ملــت ایــران 

غصــب شــد.
وقتــی نیروهــای مســلّح مــا در عملیــات بیت المقــّدس بــا تدبیــر، روشــن بینی، اراده برخاســته از ایمــان، تــوّکل 
ــه  ــه ب ــا تکی ــرود - و ب ــدر ب ــات ه ــی از امکان ــتند جزئ ــی نگذاش ــات - یعن ــه امکان ــتفاده ی از هم ــدا، اس ــه خ ب
ــرد  ــاور نمی ک ــا ب ــچ کــس در دنی ــد، هی ــال حرکتشــان را شــروع کردن ــه خــدای متع ــاد ب ــروی خــود و اعتم نی
ــم،  ــس گرفته ای ــم خرمشــهر را پ ــام کردی ــا اع ــی م ــا توانســتند. وقت ــد؛ ام ــد خرمشــهر را آزاد کنن ــا بتوانن اینه
تــا یکــی دو روز خبرگزاریهــای دنیــا حاضــر نبودنــد ایــن خبــر را پخــش کننــد - بــا چشــم تردیــد بــه آن نــگاه 
ــن  ــد. در ای ــان کنن ــروزی اذع ــن پی ــه ای ــور شــدند ب ــاد و آخــر هــم همــه مجب ــاق افت ــن اتّف ــا ای ــد - ام می کردن
عملیــات، رزمنــدگان مــا بیــش از پانزده هــزار اســیر عراقــی گرفتنــد و بــه اردوگاههــای اســرا بــه عقــب جبهــه 
ــود.  ــای دشــمن ب ــر پ ــان در زی ــا همچن ــرزمینهای م ــا بســیاری از س ــد؛ ام ــه خرمشــهر آزاد ش ــتادند. البت فرس

ــود. ــرز مغصــوب ب ــول م ــا در ط ــتای م ــهر و روس ــا ش ــهر و صده ــران و نفت ش مه

اراده قوى و مصّمم و ایستادگی امام)ره(، عامل جلوگيرى پيروزى دشمن 
ــد، بلکــه  ــدم بردارن ــک ق ــن کشــور ی ــع ای ــرای انقــاب و مناف ــد ب در همیــن خــال، کســانی کــه حاضــر نبودن
ــام  ــگ را تم ــه جن ــد ک ــار می آوردن ــاز فش ــد، ب ــری کنن ــاب بهانه گی ــه انق ــد و علی ــق بزنن ــد ن ــد بودن ــط بل فق
ــام  ــمن تم ــروزی دش ــا پی ــز ب ــگ ج ــاً جن ــود، مطمئّن ــام نب ــتادگی ام ــم و ایس ــوی و مصّم ــر اراده ق ــد. اگ کنی
نمی شــد. همیــن نفســهای خبیثــی کــه آن روز ایــن وسوســه ها را در کشــور می دمیدنــد، امــروز هــم 
ــح خرمشــهر  ــد از فت ــرا بع ــد چ ــد و می گوین ــرار می کنن ــا را تک ــان حرفه ــد و هم ــد کرده ان ــر بلن ــان س بعضی ش
ــا و  ــا - مرزه ــرزمینهای م ــی از س ــش عظیم ــوز بخ ــهر، هن ــح خرمش ــد از فت ــد؟! بع ــول نکردی ــس را قب آتش ب
شــهرهای مــا - و نیــز گــروه کثیــری از مــردم مــا در اختیــار رژیــم متجــاوز بودنــد. تهدیــد بــاالی ســِر مرزهــای 
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ــک  ــن ی ــد؛ ای ــم می ش ــا ک ــر مرزه ــمن از س ــّر دش ــد ش ــد. بای ــز می ش ــرف تجهی ــه ط ــمن از هم ــود و دش ــا ب م
ــرای  ــق را ب ــن منط ــره، ای ــی و غی ــؤوالن نظام ــور، از مس ــوزان کش ــه دلس ــود. آن روز هم ــه ب ــش خردمندان بین
همــه اثبــات می کردنــد. امــام یــک انســان منطقــی بــود و تصمیــم گرفــت و عمــل کــرد و بــه فضــل پــروردگار 

ــد. ــرافراز کن ــران را س ــت ای ــت مل توانس

جفایی به ملت ایران
کســانی کــه بــه عــّزت مــردم ایــران و اســتقال کشــور و شــرف و کرامتــی کــه ایــن ملــت بــرای آن ارزش قائــل 
ــه  ــه و بُزدالن ــا توصیه هــای ناجوانمردان اســت، اهمیــت نمی دهنــد، آن روز و امــروز و در طــول ســالها، همیشــه ب
ــا  ــن اســت کــه م ــه ای ــد؛ همیشــه هــم تکیه شــان ب ــران را ذلیــل و ضعیــف کنن ــت ای ــد مل خــود ســعی کرده ان
ــد. در دل  ــبت می دهن ــران نس ــت ای ــه مل ــن را ب ــا ای ــد؛ ام ــوج می زن ــف م ــان ضع ــم! در دل خودش نمی توانی
ــن  ــردم مؤم ــه م ــای ب ــن جف ــد. ای ــبت می دهن ــن نس ــردم مؤم ــه م ــن را ب ــت؛ ای ــان نیس ــروغ ایم ــان ف خودش
اســت. ملــت مــا ثابــت کــرده آن جایــی کــه پــای شــرف، کرامــت و دفــاع از ارزشــهای کشــور و ارزشــهای واالی 

ــد. ــوب می کن ــتفاده و دشــمن را مغل ــود اس ــوان خ ــه ت ــان اســت، از هم اســامی در می

معناى تكيه به ایمان و ایثار
ــود را  ــه خ ــت ک ــن اس ــش ای ــار، معنای ــان و ایث ــه ایم ــه ب ــود تکی ــه می ش ــی گفت ــد وقت ــال می کنن ــی خی بعض
ــی کــه در دل  ــا ایمان ــن اســت کــه ب ــش ای ــار معنای ــه ایمــان و ایث ــه ب ــه. تکی ــد؛ ن ــاده کنی ــدا شــدن آم ــرای ف ب
انســان وجــود دارد و بــا اتّــکال و اتّکایــی کــه بــه خــدا هســت، همــه نیروهــای انســان بــه کار بیفتــد. ایــن نیروها 
ــد؛  ــود آورن ــه وج ــا را ب ــن صنعته ــد و پیچیده تری ــد کنن ــد، تولی ــه بیافرینن ــد، تجرب ــم بیافرینن ــد عل می توانن
ــه احــکام اســام عمــل  ــه ایمــان خــود تکیــه و ب ــد. مــا از اّوِل انقــاب هــر جــا ب ــه وجــود آوردن همچنــان کــه ب
ــه در  ــادی و چ ــای اقتص ــه در کاره ــت، چ ــه سیاس ــه در جبه ــم، چ ــه عل ــه در جبه ــدیم؛ چ ــروز ش ــم، پی کردی
کارهــای نظامــی. آن جایــی کــه شکســت خوردیــم و پــا در ِگل ماندیــم و ضعیــف شــدیم، وقتــی بــوده اســت کــه 

ــت. ــده اس ــوب فهمی ــمن خ ــن را دش ــم. ای ــه گرفته ای ــام فاصل از اس

شرط پيروزى ملت در همه ميدانها
ــه چشــم دیــد و فهمیــد ایــن ملــت اگــر پرچــم اســام  دشــمن راز پیــروزی مــا در خرمشــهر و خرمشــهرها را ب
ــم  ــن پرچ ــد ای ــعی کردن ــن س ــد؛ بنابرای ــد ش ــروز خواه ــا پی ــه میدانه ــدارد، در هم ــته نگه ــان را برافراش و ایم
ــدرت و  ــه عنصــر ق ــن اســت ک ــه اســتکبار ای ــکا و دســتگاه و جبه ــاش امری ــه ت ــروز هم ــد. ام را ســرنگون کنن
ــه نفــس و امیــد و اتّحــاد را در مــا تضعیــف  ــکاِء ب قــّوت و مقاومــت را از مــا بگیــرد؛ یعنــی می خواهــد ایمــان و اتّ
ــه  ــه در هم ــت ک ــد، پیداس ــوس باش ــده مأی ــه آین ــد و نســبت ب ــته باش ــاد نداش ــان و اتّح ــه ایم ــی ک ــد. ملت کن
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ــم شکســت می خــورد،  ــم شکســت می خــورد، در اقتصــاد ه ــد خــورد؛ در سیاســت ه ــا شکســت خواه میدانه
ــه  ــه ای ک ــن ضرب ــد. اّولی ــا بگیرن ــا را از م ــد اینه ــا می خواهن ــورد. آنه ــم شکســت می خ ــازندگی کشــور ه در س

ــد. ــوس کنن ــود مأی ــت را از خ ــه مل ــت ک ــن اس ــد، ای می زنن

بيخود دل ملت را نلرزانند و مرتب نگویند ما نمی توانيم
ــد،  ــزرگ و خــود را کوچــک کنن ــب دشــمن را ب ــه مرتّ ــن شــده اســت ک ــفانه کارشــان ای ــّده ای متأس ــروز ع ام
عظمــت دشــمن را بــه رخ همــه بکشــند و دائمــاً بگوینــد مــا نمی توانیــم! یعنــی مــا هــم مثــل خیلــی از کشــورها 
ــی هضــم شــویم! اینهــا اشــتباه می کننــد؛ خودشــان ضعیــف  ــم در هاضمــه اســتکبار جهان ــد بروی و دولتهــا بای
ــی  ــت؛ دنیاطلب ــرده اس ــوك ک ــا را پ ــا آنه ــای دنی ــدند - لّذته ــوك ش ــا پ ــد ی ــوك بودن ــا پ ــد - ی و از درون پوکن
ــت  ــن مل ــر؛ ای ــد. نخی ــد همــه مثــل آنهاین ــال می کنن ــن خی ــت کــرده اســت؛ بنابرای ــی ارزش و بی هویّ ــا را ب آنه
ــا و امیــدوار اســت؛ بیخــود دل ملــت را نلرزاننــد و مرتــب نگوینــد مــا نمی توانیــم و قــدرت حرکــت نداریــم.  توان
ــر ایمــان را  چــرا، ایــن ملــت قــدرت حرکــت دارد؛ ایــن ملــت اســام دارد؛ ایــن ملــت ابــزار و وســیله بســیار مؤثّ
دارد؛ ایــن ملــت اتّحــاد حقیقــی و قلبــی خــود را بــا مســؤوالن کشــور دارد. ایــن رشــته اتّحــاد مقّدســی کــه بــا 

ــرد. ــدا ک ــا شــبیهش می شــود پی ــی از دنی ــر جای ــه محکــم شــده اســت، در کمت ــای ایمــان و عاطف پیونده

هركس از وظيفه اصلی خود سرپيچی كند خيانت كرده
ــانیم.  ــود بنش ــای خ ــر ج ــمن را س ــم دش ــم و می توانی ــرف می کنی ــکات را برط ــروردگار مش ــل پ ــه فض ــا ب م
دشــمن هــر چــه هــم از لحــاظ ابــزار نظامــی قــوی باشــد، در مقابــل یــک ملــت منســجم و مؤمــن و دارای امیــد 
ــه وظایــف خــود عمــل کنیــم؛ دولــت و  ــد ب ــد بکنــد. البتــه مــا مســؤوالن بای ــه آینــده، هیــچ غلطــی نمی توان ب
قــّوه قضایّیــه و مجلــس بایــد بــه وظایــف خــود عمــل کننــد. هــر کــس امــروز از وظیفــه اصلــی خــود ســرپیچی 
کنــد و خــود را بــه کار دیگــری مشــغول و ســرگرم ســازد و از انجــام وظیفــه شــانه خالــی نمایــد، خیانــت کــرده 
ــم؛ روح  ــده نگهداری ــد روح اســامی را در خــود زن ــا مســؤوالن بای ــد شــد. م ــدی خواه ــت اب ــار لعن اســت و دچ
ــل  ــدن و تجّم ــخصی دوی ــع ش ــال مناف ــی و دنب ــودجویی و ثروت طلب ــته س ــم و رش ــرافیگری را دور بیندازی اش
پرســتی و امثــال اینهــا را از دســت و پــای خــود بــاز کنیــم. اگــر گرفتاریهــای مــا در بخشــی حــل نشــده اســت، 

ــد اصــاح کنیــم. ــش اینهاســت؛ اینهــا را بای علّت

ناجوانمردى نسبت به ملت و نظام
ــود را  ــد؛ خ ــود می آورن ــه وج ــی را ب ــد و گره های ــته هایی را می بندن ــود رش ــای خ ــه پ ــان ب ــا دستش ــّده ای ب ع
ــکام  ــامی و اح ــام اس ــام و نظ ــم اس ــد ه ــد و بع ــای او می اندازن ــت و آرمانه ــن مل ــرای ای ــتفاده ب ــت اس از قابلی
ــا  ــن بیشــتر؟! بعضــی در دِل خــود احســاس ضعــف می کننــد، ی اســامی را مّتهــم می کننــد. ناجوانمــردی از ای
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ــان را  ــف و ناتوانش ــکا دل ضعی ــال امری ــکا و امث ــای امری ــا وعده ه ــاند، ی ــا را می ترس ــکا آنه ــم غّره های امری چش
ــان مؤمــن و مدیــران باایمــان  ــه ســمت امریــکا می کشــند. آن گاه ملــت و جوان ــذا ب ــه خــود جــذب می کنــد؛ ل ب
ــکا شــویم!  ــم تســلیم امری ــم بروی ــن ناچاری ــد؛ بنابرای ــا نمی توانن ــه اینه ــد ک ــای کشــور را مّتهــم می کنن و باصف

كسانی كه دم از مذاكره با امریكا می زنند
ــرت  ــای غی ــا الفب ــد، ی ــزی نمی دانن ــای سیاســت چی ــا از الفب ــد، ی ــکا می زنن ــا امری ــره ب ــه دم از مذاک کســانی ک
ــه  ــور متکّبران ــد، این ط ــم می کن ــور اخ ــمن این ط ــه دش ــی ک ــت. در حال ــن دو تاس ــی از ای ــتند؛ یک ــد نیس را بل
ــه  ــد علی ــه می خواه ــد ک ــم می نمای ــح ه ــد، تصری ــت می کن ــران اهان ــت ای ــه مل ــور ب ــد، این ط ــرف می زن ح
ــه کار  ــد: چ ــه می گوین ــه و زبونان ــا ذلیان ــّده ای در این ج ــد، ع ــدام کن ــع آن اق ــور و مناف ــن کش ــام و ای ــن نظ ای
ــن  ــم؟! ای ــم، خواهــش کنی ــم، در خواســت کنی ــت کنی ــا صحب ــا آنه ــویم، ب ــک ش ــم، نزدی ــم، نروی ــم؛ بروی کنی
اهانــت بــه غیــرت و عــّزت مــردم ایــران اســت؛ ایــن نشــانه بی غیرتــی اســت؛ ایــن سیاســتمداری نیســت. ســعی 
ــن درســت ضــِدّ فهــم سیاســی اســت. ــه، ای ــد؛ ن ــه کار خــود بدهن ــی از فهــم سیاســی ب ــگ و لعاب ــد رن می کنن

شرط نظام در ارتباط گيرى با كشورها
ــرام  ــران احت ــت ای ــه مل ــز ب ــن مقاصــد و نی ــه ای ــا هــر کــس ب ــا و مقاصــدی دارد کــه در دنی ــران آرمانه ــت ای مل
گذاشــته و نظــام جمهــوری اســامی را قبــول کــرده، ملــت ایــران در طــول زمــان بــا او مثــل یــک طــرِف برابــر 
و مســاوی وارد میــدان مذاکــره و معاملــه شــده اســت. مــا بــا شــوروی هــم ارتباطــات داشــتیم، بــا اروپــا و همــه 
ــدارد و ایــن  ــت اســامی و ملــی مــا را قبــول ن ــکا ایــن اســت کــه هویّ ــم. مســأله امری دنیــا هــم ارتباطــات داری
ــت.  ــف اس ــای تأّس ــاً ج ــد؟! واقع ــم، نمی فهمن ــت و فه ــان سیاس ــّده ای از مّدعی ــرا ع ــی آورد. چ ــان م ــه زب را ب
ــل  ــران عم ــت ای ــِت مل ــامی و خواس ــام اس ــه نظ ــم علی ــد می خواه ــاً می گوی ــور صریح ــه این ط ــی ک حکومت
ــت  ــم حماق ــت و ه ــم خیان ــا آن، ه ــره ب ــاط و مذاک ــذارد، ارتب ــن نظــام بودجــه می گ ــدازی ای ــرای بران ــم و ب کن

ــت! اس
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بسيج، حقيقتی شبيه افسانه هاست
الگوگيرى از بسيج در دنياى اسالم

بسيج خار چشم دشمنان داخلی و خارجی
پس گرفتن خرمشهر به بركت حضور بسيج

مكتب بسيج، مكتب مجاهدت معنوى و مخلصانه
بدنام كردن جهاد توسط دشمنان نيابتی عزت ملت

دفـاع از آرمانهـاى بلنـد نظـام جمهورى اسـالمی 
دفاع از منطقه و دنياست

نيرویی كه دشمن نميتواند در مقابلش كارى كند
شكست بزرگ آمریكایی ها در ميدان استحاله نظام

معجزه اى كه از بسيج بر می آید
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بسيج، حقيقتی شبيه افسانه هاست
ــت.  ــز اس ــوق آفرین و هیجان انگی ــه ش ــص، همیش ــیجیان مخل ــز و بس ــان عزی ــما جوان ــع ش ــور در جم حض
اگرچــه خــود انقــاب اســامی و پدیده هایــی کــه انقــاب یکــی پــس از دیگــری در طــول زمــان و در 
ــکیل  ــیج و تش ــده ی بس ــا پدی ــتند؛ ام ــگفت آور هس ــای ش ــه پدیده ه ــود آورد، هم ــون به وج ــای گوناگ عرصه ه
ــرای  ــت. ب ــبیه افسانه هاس ــی ش ــیج، حقیقت ــت. بس ــر اس ــتثنایی و کم نظی ــون، اس ــِم معجزگ ــروی عظی ــن نی ای
ــوع و  ــن تن ــا ای ــن حجــم پُرکیفیــت عظیمــی ب ــد، تصــور چنی ــع بســیج آشــنایی ندارن ــن واق ــا مت کســانی که ب
ــا پیــران کهنســال در آن  همه جانبگــی، آســان نیســت. بســیج مــرز ِســنی نمی شناســد؛ جوانهــای کــم ســال ت
ــرز  ــرز صنفــی و م ــد. بســیج م ــرد در آن حضــور دارن ــرز جنســی نمی شناســد؛ زن و م ــد. بســیج م شــرکت دارن
ــف  ــی در ســطوح مختل ــون مل ــاف گوناگ ــی، همــه ی اصن ــوام ایران ــی نمی شناســد؛ همــه ی اق ــای و قوم جغرافی
فکــری از انســانهای نخبــه ی برجســته ی ممتــاز در میــان اهــل علــم و دانشــجویان تــا جوانهــای فعــال و پُرشــور 
ــد. بســیج نمــاد حضــور ملــی و مقاومــت ملــی و آگاهــی یــک ملــت  صحنه هــای دیگــر، همــه در بســیج جمع ان
اســت؛ آن هــم آگاهــی همــراه بــا تحــرك، همــراه بــا معنویــت و همــراه بــا اخــاص. بســیج، حقیقــت اســت؛ امــا 

شــبیه افسانه هاســت. 

الگوگيرى از بسيج در دنياى اسالم
ــن  ــمنان، بیم آفری ــرای دش ــت؛ ب ــن اس ــتان، امیدآفری ــرای دوس ــت؛ ب ــورآفرین اس ــان، ش ــرای جوان ــیج ب بس

*.  بیانات در مراسم صبحگاه رده های مختلف نیروی مقاومت بسیج  1384/06/02
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ــطین  ــر فلس ــای پُرخط ــان را در صحنه ه ــور جوان ــور حض ــای پُرش ــای زیب ــما جلوه ه ــر ش ــروز اگ ــت. ام اس
ــجو را در  ــان دانش ــداری جوان ــر بی ــروز اگ ــت. ام ــیج اس ــری از بس ــن الگوگی ــد، ای ــاهده می کنی ــان مش و لبن
ــت  ــم مل ــت عظی ــی حرک ــیج یعن ــت. بس ــیج اس ــری از بس ــن الگوگی ــد، ای ــام می بینی ــای اس ــر دنی سرتاس
ــای فکــری؛  ــا مبن ــه ی ب ــت؛ حرکــت و عمــل آمیخت ــا عقانی ــه ی ب ــا آگاهــی؛ احســاس آمیخت ــران، همــراه ب ای
ــت و  ــه ذهنی ــت ک ــی اس ــا مجموعه ی ــت؛ اینه ــای دوردس ــدن افق ه ــی و دی ــا آرمان گرای ــراه ب ــی هم عمل گرای

ــد.  ــکیل می ده ــیج را تش ــت بس هوی

بسيج خار چشم دشمنان داخلی و خارجی
ــمنان  ــه دش ــوده؛ چ ــمنان ب ــم دش ــار چش ــیج خ ــروز، بس ــا ام ــاب ت ــه از اول انق ــت ک ــت اس ــن جه ــه همی ب
داخلــی و چــه دشــمنان خارجــی. همیشــه بســیج مــورد تهاجــم لفظــی و عملــی دشــمنان قــرار داشــته اســت. 
ــوص  ــتقرند، مخص ــیج مس ــوف بس ــه در صف ــور ک ــن کش ــان ای ــن جوان ــه بهتری ــی علی ــی و لجن پراکن سمپاش
یــک دوره از دوره هــای پــس از انقــاب نیســت؛ از اول بــوده، تــا امــروز هــم بــوده اســت؛ خواهــد بــود؛ بعــد از این 
ــاع مقــدس از خــود  ــود. البتــه دشــمنان موفقیت هــای بســیج را می بیننــد. بســیج در میــدان دف هــم خواهــد ب
ــود. حضــور بســیج در میدان هــای جنــگ و دفــاع مقــدس،  ــرای دنیــا شــگفت آفرین ب حرکتــی نشــان داد کــه ب
ــازمانهای  ــتقر در س ــدگان مس ــه رزمن ــی ب ــوان روحیه ده ــه عن ــم ب ــی، و ه ــل نظام ــک عم ــوان ی ــه عن ــم ب ه
ــه و  ــود، روحی ــه بســیج ب ــی ک ــته اســت. آن جای ــایی داش ــرات معجزآس ــپاه - تأثی ــش و س ــی ارت ــی - یعن نظام
ــروزی هــم نصیــب می شــد.  ــر آن همــه، پی ــر اث ــود و ب ــاً ایســتادگی و مقاومــت هــم ب ــود؛ طبع ــت هــم ب معنوی
ــی  ــوای اهریمن ــر ق ــح خرمشــهر - ب ــا فت ــی ت ــر از دو ســال - یعن ــران در کمت ــت ای ــه مل ــن اســت ک ــرای همی ب

ــق شــد.  ــراق فائ ع

پس گرفتن خرمشهر به بركت حضور بسيج
ــود و مظلومیــت ملــت ایــران. وقتــی ملــت ایــران  وقتــی خرمشــهر ســقوط کــرد، نمــاد قوی پنجگــِی دشــمن ب
ــع  ــرد، در واق ــیر ک ــمن را اس ــده ی دش ــروی رزمن ــزاران نی ــت و ه ــس گرف ــمن پ ــهر را از دش ــدرت خرمش ــا ق ب
ــده  ــران آم ــه ای ــاطت ب ــرای وس ــور ب ــد کش ــران چن ــا س ــان روزه ــد. هم ــته ش ــگ نوش ــی جن ــت نهای سرنوش
ــود -  ــی ب ــر یکــی از کشــورهای آفریقای ــا - کــه رهب ــی دنی ــد. یکــی از برجســتگان سیاســِی معــروف انقاب بودن
بــه مــن گفــت امــروز مســأله ی ایــران و جمهــوری اســامی در دنیــا بکلــی بــا قبــل از فتــح خرمشــهر متفــاوت 
ــش  ــود. ش ــن ب ــم همی ــت ه ــد. و حقیق ــگاه می کنن ــما ن ــه ش ــروز ب ــح و پی ــم فات ــه چش ــه ب ــروز هم ــت؛ ام اس
ــر زرادخانــه ی عظیــم جهانــی - کــه پشــت  ــد ب ــا نظــام جمهــوری اســامی بتوان ســال بعــد از آن صــرف شــد ت
ســر رژیــم بعثــی صــدام قــرار داشــت - پیــروز شــود. و مــا پیــروز شــدیم و توانســتیم بــر دشــمنی کــه شــوروِی 
ــد،  ــه او ســاح شــیمیایی می دادن ــد، ب ــه او تجهیــزات می دادن ــد، ب ــکا از او حمایــت می کردن ــو و امری ســابق و نات
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بــه او کمک هــای مؤثــِر اطاعاتــی می دادنــد، فائــق بیاییــم؛ ایــن بــه برکــت حضــور مــردم بــود؛ یعنــی حضــور 
ــان بااخــاص. ــی جوان بســیج؛ یعن

مكتب بسيج، مكتب مجاهدت معنوى و مخلصانه
ــر از  ــرای ملــت و کشــور و باالت ــه اســت. ایــن مجاهــدت، ب مکتــب بســیج، مکتــب مجاهــدت معنــوی و مخلصان
ــی  ــن مجاهــدت خطرات ــن خــدا و ســرافرازی پرچــم آزادگــی اســامی در همــه ی دنیاســت. ای ــرای دی همــه ب
دارد. باالتریــن خطــر بــرای انســان، جــان باختــن اســت. در مکتــب بســیج، نــام ایــن جــان باختــن «شــهادت» 
ــت. در  ــوی اس ــای معن ــار ارزش ه ــن ارزش در معی ــان و باالتری ــورایی انس ــن ارزش عاش ــهادت باالتری ــت. ش اس
»؛ باالتــر از هــر فضیلتــی، ارزشــی  روایــت وارد اســت: «فــوق کل ذی بــّر بــرٌّ حتــی یقتــل الّرجــل فــی ســبیل اللَّ
ــن ارزشهاســت.  ــه شــهادت می رســد، کــه باالتری ــرد ب ــا وقتــی کــه ف و معنویتــی، ارزش دیگــری وجــود دارد، ت

ــن معنــای شــهادت اســت. آن معنــای جهــاد اســت و ای

بدنام كردن جهاد توسط دشمنان نيابتی عزت ملت
ــد در  ــد. االن می دانی ــام کنن ــاد را بدن ــد جه ــعی کردن ــت س ــن مل ــزت ای ــمنان ع ــت از دش ــه نیاب ــرادی ب اف
کشــورهایی از منطقــه ی مــا، ســعی امریکایی هــا بــر ایــن اســت کــه آیــات جهــاد را از کتابهــای درســی بیــرون 
ــول  ــن را قب ــم ای ــون ه ــف و زب ــای ضعی ــد؛ بعضــی از دولته ــن کار را بکنی ــد ای ــه بای ــد ک ــرار کردن ــد؛ اص بیاورن
ــای  ــزت ملته ــن ع ــون ضام ــد؛ چ ــارج کنن ــی خ ــم دین ــرآن و تعالی ــات ق ــاد را از آی ــد جه ــد. می خواهن کردن
اســامی و امــت اســامی و بزرگتریــن ســنگر و حصــن حصیــن مقاومــت، جهــاد فی ســبیل اللَّ اســت. شــهادت 
را بــه عنــوان یــک عمــل ســاده لوحانه معرفــی کردنــد، کــه خــود برتریــن ارزشــهایی اســت کــه جهــاد بــه دنبــال 
ــا دل نهــادن بــه شــهادت همــراه  دارد. جهــاد وقتــی می توانــد اثــر خــودش را به طــور کامــل نشــان دهــد کــه ب
باشــد. جهــاد و شــهادت، دو فصــل بــزرگ حرکــت بســیجی اســت. بســیجیان عزیــز مــا تــا امــروز پیشــرفت های 
ــا  ــز م ــن الگــو در کشــور عزی ــاً ای ــد. مطمئن ــدا کن ــه پی ــان ادام ــد همچن ــن پیشــرفت ها بای ــد؛ ای ــی کرده ان خوب

ــد داد. ــرار خواه ــر ق ــا را تحت تأثی دنی

دفاع از آرمانهاى بلند نظام جمهورى اسالمی دفاع از منطقه و دنياست
امــروز مســائل ایــران بــا مســائل دنیــا مرتبــط اســت. جــرم دولــت ایــاالت متحــده ی امریــکا فقــط ایــن نیســت 
ــرده اســت؛ و ضــرر  ــات ک ــه را بی ثب ــه منطق ــن اســت ک ــر او ای ــد؛ جــرم دیگ ــد می کن ــران را تهدی ــت ای ــه مل ک
ــع  ــتاده ایم و در واق ــی ایس ــکات امریکای ــل تحری ــروز در مقاب ــا ام ــد. م ــا می رس ــه ی دنی ــه هم ــی ب ــن بی ثبات ای
تضمین کننــده ی ثبــات ایــن منطقــه هســتیم؛ ایــن دفــاع از هویــت ماســت؛ دفــاع از شــخصیت ملــی ماســت؛ 
ــه  ــاع از منطقــه اســت؛ و ب ــاع از آرمانهــای بلنــد نظــام جمهــوری اســامی اســت؛ دف ــن ماســت؛ دف ــاع از دی دف
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ــد  ــران اســتفاده کردن ــت ای ــا مل ــه ی ب ــرای مقابل ــر وســیله یی ب ــا از ه ــاع از دنیاســت. امریکایی ه ــا دف ــن معن ای
ــران و رشــادت جوانهــای مــا، مرعــوب و مغلــوب شــدند.  ــل صابــت ملــت ای و در همــه ی ایــن وســایل، در مقاب
آنهــا از جوانهــای مــا می ترســند. ملــت مــا ملــت جوانــی اســت. ایــن جوانهــا بیدارنــد و دلهایشــان بــا اعتقــاد بــه 

ــی اســام و آرمانهــای اســامی محکــم اســت.  مبان

نيرویی كه دشمن نميتواند در مقابلش كارى كند
بســیج در واقــع یــک حرکــت گســترده ی مردمــی اســت. خیلی هــا ممکــن اســت داخــل در نیروهــای بســیج و 
گردان هــای مقاومــت و نیــروی مقاومــت ســپاه هــم نباشــند؛ امــا در دل، بســیجی باشــند. در نظرخواهی هایــی 
ــه  ــد ک ــام کردن ــی اع ــن نظرخواه ــور در ای ــای کش ــد جوانه ــش از 90 درص ــد، بی ــا کردن ــای م ــه از جوانه ک
ــا پایبنــدی  ــا اخــاص بیشــتر، ب ــاع از ملتنــد. ایــن، معنــای بســیج اســت. همیــن روحیــه وقتــی ب آمــاده ی دف
ــا  ــز م ــان بســیجِی عزی ــی جوان ــای نوران ــزگاری و پارســایی همــراه شــود، چهره ه ــا پرهی ــی و ب ــه مبان بیشــتر ب
ــد  ــچ کاری نمی توانن ــرو هی ــن نی ــل ای ــمنان در مقاب ــد. دش ــخص می کن ــرو مش ــاز و پیش ــای ممت را در بخش ه

ــد.  بکنن

شكست بزرگ آمریكایی ها در ميدان استحاله نظام
ــات  ــل انتخاب ــا ناشــرافتمندانه عمــل کــرد. حرکتــی کــه در مقاب ــات م ــکا در مســأله ی انتخاب ــد امری شــما دیدی
و بــرای سوءاســتفاده ی از انتخابــات انجــام دادنــد، خــارج از همــه ی قواعــد انســانی و قواعــد ارتباطــات 
ــل چیــزی اســت  ــاد، درســت نقطــه ی مقاب ــران اتفــاق افت ــد. آنچــه در ای ــود؛ امــا شکســت خوردن ــی ب بین الملل
ــارت  ــروز آراســته اند؛ و آن عب ــه ام ــی اســت ک ــا در میدان ــر امریکایی ه ــا می خواســتند. شکســت بزرگت ــه آنه ک
ــا  ــی، ب ــای سیاس ــا ابزاره ــد ب ــا می خواهن ــامی. آنه ــوری اس ــام جمه ــتحاله ی نظ ــرای اس ــاش ب ــت از ت اس
ــش، از روحــش و از  ــام اســامی را از حقیقت ــی، نظ ــی و سیاس ــاندگان فرهنگ ــا دست نش ــی و ب ــای فرهنگ ابزاره
هویــت واقعــی اش تهــی کننــد؛ و ایــن هــم شکســت خواهــد خــورد؛ و ایــن بزرگتریــن شکســت امریــکا از شــما 

ــت. ــیج اس ــای بس ــوان در نیروه ــِن ج ــزان مؤم عزی

معجزه اى كه از بسيج بر می آید
ــه نیــروی عظیمــی  ــه خــدای متعــال از دســت ندهیــد؛ ب ــه خــدا بســپارید؛ توکلتــان را ب ــا خــدا باشــید؛ دل ب ب
ــه ودیعــه  کــه خــدای متعــال در دل شــما، در ذهــن شــما، در اراده ی شــما، در وجــود شــما و در جســم شــما ب
ــد.  ــم را جابه جــا کنی ــرو می توانیــد کوههــای عظی ــن نی ــا ای ــد ب ــد و بدانی ــاور و ایمــان بیاوری ــرار داده اســت، ب ق
ــی شــد، ســونامی ها به وجــود  ــا اگــر طوفان ــه نظــر برســد؛ ام ــران ممکــن اســت گاهــی آرام ب ــوس ملــت ای اقیان
ــزد،  ــان برخی ــه طوف ــی اش ب ــی و ایمان ــاق دین ــر اعم ــه ی ب ــا تکی ــم ب ــوس عظی ــن اقیان ــر ای ــد آورد. اگ خواه
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ــزرگ فقــط در میــدان جنــگ نیســت - یــک  ــن کارهــای ب ــا کارهــای بزرگــی انجــام می دهنــد. ای جوانهــای م
ــت؛ در  ــی هس ــائل اجتماع ــدان مس ــت؛ در می ــم هس ــدان عل ــت - در می ــگ اس ــدان جن ــه می ــوط ب ــه مرب نمون
میــدان مســائل فرهنگــی هســت؛ در ایجــاد فضائــل اخاقــی و گســترش ایــن فضائــل در میــان مــردم هســت؛ 
ــن معجزه هــا همــه از شــما جوانهــا  ــن کارهــا و ای ــاوری و پیشــرفت های علمــی و فنــی هســت. ای در میــدان فن
ــران  ــت ای ــد. مل ــرد برمی آی ــر و زن و م ــوان و پی ــیج ج ــد؛ از بس ــران برمی آی ــز ای ــت عزی ــما مل ــد؛ از ش برمی آی
ــزرگ و  ــام ب ــال روح ام ــدای متع ــیج اند. خ ــزای بس ــع اج ــران در واق ــت ای ــه ی مل ــت و هم ــیج اس ــادش بس نم
راحــل مــا را شــاد کنــد کــه ایــن بنیــان رفیــع را او پی ریــزی کــرد و ایــن نهــال را او پــرورش داد و آبیــاری کــرد، 

ــه ایــن درخــت تنــاور تبدیــل شــده اســت. کــه امــروز ب
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هرچه براى دفاع مقدس سرمایه گذارى و كار كنيم، زیاد نيست *

بنيانگذار بناى حفظ حوادث با ادبيات و هنر
ــر  ــری  )ســام اللَّ علیها( اســت. اگ ــر، زینــب کب ــات و هن ــا ادبی ــای حفــظ حــوادث ب ــن بنیانگــذار بن ــه نظــر م ب
ــام( -  ــت )علیهم الّس ــل بی ــه ی اه ــم بقی ــوار ه ــد از آن بزرگ ــود و بع ــب نمی ب ــرت زین ــدام حض ــت و اق حرک
ــن  ــی ای ــنت اله ــه، س ــد. بل ــخ نمی مان ــورا در تاری ــه ی عاش ــد، حادث ــران - نمی بودن ــجاد و دیگ ــرت س حض
ــق  ــردش از طری ــی عملک ــنتهای اله ــه ی س ــا هم ــود؛ ام ــدگار ش ــخ مان ــوادث در تاری ــه ح ــه این گون ــت ک اس
ســاز و کارهــای معینــی اســت. ســاز و کار بقــای ایــن حقایــق در تاریــخ ایــن اســت کــه اصحــاب ِســّر، اصحــاب 
درد، رازدانــان و کســانی که از ایــن دقایــق مطلــع شــدند، ایــن را در اختیــار دیگــران بگذارنــد. بنابرایــن 
ــیار  ــگاه بس ــه جای ــاند، ک ــودش نش ــی خ ــگاه حقیق ــد در جای ــرات را بای ــش خاط ــن و پخ ــی و تدوی خاطره گوی

ــت. ــم اس ــیار مه ــت و بس ــی اس ــاال و واالی ب
ــه و شــهر شــام،  ــب در شــهر کوف ــه ی حضــرت زین ــه خطب ــا این ک ــی اســت؛ کم ــم شــرط اصل ــری ه ــان هن بی
ــد  ــه اصــًا هیچ کــس نمی توان ــری اســت؛ طــوری اســت ک ــان هن ــت بی ــان، آی ــت بی ــی و جذابی از لحــاظ زیبای
ــده و تیــغ  ــر بُرن ــان را می شــنود، مثــل تی ــن بی ــا یــک دشــمن وقتــی ای ــف ی ــرد. یــک مخال ــده بگی ــن را نادی ای
تیــزی، خواهی نخواهــی ایــن بیــان کار خــودش را می کنــد. تأثیــر هنــر بــه خواســت کســی کــه مخاطــب هنــر 
اســت، وابســتگی نــدارد. او بخواهــد یــا نخواهــد، ایــن اثــر را خواهــد گذاشــت. حضــرت زینــب )ســام اللَّ علیها( 
و امــام ســجاد در خطبــه ی شــام و در بیــان رســا و بلیــغ و شــگفت آور مســجد شــام ایــن کارهــا را کردنــد. شــما 

ــد. ــن کار را می کنی ــد ای ــم داری ه

*. بیانات در دیدار جمعی از پیشکسوتان جهاد و شهادت و خاطره  گویان دفتر ادبیات و هنر مقاومت  1384/06/31
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از برجسته ترین و مهمترین كارها در ادبيات هنر و مقاومت
ادبیــات و هنــر مقاومــت و آنچــه مربــوط بــه دوره ی خــاص دفــاع کشــور و ملــت ماســت، حقیقتــاً از 
ــای  ــن کاره ــه ای ــه ی 60 ک ــد. از ده ــی کار کرده ان ــتان خیل ــه دوس ــن کارهاســت. البت برجســته ترین و مهمتری
ــی از مشــتری های  ــن یک ــد، م ــرات منتشــر گردی ــن خاط ــد و ای ــروع ش ــری ش ــوزه ی هن ــی در ح ــری و ادب هن
ــت  ــت و صداق ــر جذابی ــی تحت تأثی ــن خیل ــم. م ــگاه کن ــرات را ن ــه خاط ــودم، ک ــا ب ــن کتابه ــرص ای ــا ق ــرو پ پ
ــا را  ــن کاره ــانی که ای ــاد کس ــم. ی ــرض می کن ــاً ع ــن را واقع ــتم؛ ای ــا هس ــته ها و گفته ه ــن نوش ــوص ای و خل
ــان را  ــدم و کتابهایش ــا خوان ــن کتابه ــت ای ــن پش ــه م ــمهایی ک ــود. اس ــو نمی ش ــر مح ــد، از خاط ــد کردن تولی
ــر می توانســتم، عظمــت  ــا هســتم و اگ ــدردان و قدرشــناس اینه ــن ق ــم هســت و م ــاً در ذهن ــردم، غالب ــگاه ک ن
ــا را  ــال اینه ــروت و امث ــدرت و ث ــان ق ــخ، شــعرا معمــوالً صاحب ــه در طــول تاری ــردم. البت ــدح می ک ــن کار را م ای
مــدح می کردنــد؛ امــا به نظــر مــن بایــد شــماها را مــدح کــرد. اگــر بنــده شــاعر بــودم، یقینــاً در مــدح شــماها، 
ــن خاطره ســازان و  ــدح همی ــی، در م ــای قدم ــدح آق ــودی، در م ــای بهب ــدح آق ــای ســرهنگی، در م ــدح آق در م

ــت. ــی اس ــزرگ و بااهمیت ــیار ب ــون کاِر بس ــا دارد؛ چ ــاً ج ــاختم؛ حقیقت ــده می س ــزان قصی خاطره انگی

نشان جوهره ى ملت ایران در دفاع مقدس
ــرای  ــروز کــرد، یــک مســأله ی عــادی نیســت؛ ب ــه نظــر مــن مســأله ی دفــاع مقــدس و آنچــه در ایــن دوران ب ب
ــن را  ــذا ای ــل گوناگــون بیشــتر از دیگــران اســت؛ ل ــه دالی ــا ب ــت م ــورد مل ــا این طــور اســت؛ در م همــه ی ملته
ــا ظرفیــت و  ــت م ــرای مل ــاع مقــدس ب ــه حســاب آورد. دوران دف ــا ب ــادی زندگــی ملته نمی شــود جــزو روال ع
موقعیتــی بــود کــه ایــن ملــت بتوانــد اعمــاق جوهــره ی خــودش را در ابعــاد مختلــف نشــان دهــد، و نشــان داد. 
ــا و  ــداف و جهتگیری ه ــت کار و اه ــه در کیفی ــی ک ــا اختافات ــد؛ ب ــا همین طورن ــه ی ملته ــردم، هم ــرض ک ع

نیت هــا وجــود دارد.

دوره ى سختی ها نشان دهنده ظرفيت هاست
دوره ی ســختی بــرای یــک کشــور - چــه ســختی جنــگ باشــد، چــه ســختی اقتصــادی باشــد، چــه فشــارهای 
ــدر  ــت دارد، چق ــدر ظرفی ــت چق ــن مل ــه ای ــت؛ ک ــان دادن ظرفیت هاس ــد - دوره ی نش ــی باش ــون سیاس گوناگ
ــگاه می کنــد،  ــار هنــری هــم کــه انســان ن ــذا بهتریــن آث قابلیــت اظهــار وجــود دارد، چقــدر لیاقــت بقــا دارد. ل
ــار  ــه آث ــن کشورهاســت. شــما ب ــه همیــن دوره هــای ای ــوط ب ــار هنــری، مرب ــن آث ــای بهتری ــا بخش هــای زیب ی
داســتانی یی کــه وجــود دارد، اگــر نــگاه کنیــد، شــیرین ترین و هنرمندانه تریــن نوشــته های هنــری و 
ــد.  ــام می ده ــل انج ــن قبی ــی از ای ــی دارد کار بزرگ ــه ملت ــت ک ــی اس ــه بخش های ــوط ب ــزرگ مرب ــای ب رمانه
ــه مقاومــت عجیــب مــردم روســیه اســت در مقابــل حملــه ی ناپلئــون و  ــوط ب »جنــگ و صلــح« تولســتوی مرب
حرکــت عظیمــی کــه مــردم مســکو انجــام دادنــد بــرای نــاکام کــردن ناپلئــون. تولســتوی کتابهــای دیگــری هم 
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دارد، امــا بــه نظــر مــن ایــن کتــاب برجســتگی اش بــه خاطــر ایــن اســت کــه کامــًا بــر محــور روح دفــاع مــردم 
ــته  ــوروی نوش ــاب ش ــورد انق ــا در م ــه ی ــری ک ــای دیگ ــیاری از کتابه ــت بس ــور اس ــت. همین ط ــیه اس روس
شــده، یــا در مــورد انقــاب کبیــر فرانســه نوشــته شــده، یــا در مــورد جنگهــای فرانســه و آلمــان و دفــاع مــردم 
فرانســه نوشــته شــده؛ مثــل بعضــی از کتابهــای امیــل زوال. مهمتریــن آثــار رمانــی مربــوط بــه دوران حســاس 
یــک ملــت اســت، کــه در آن وقــت ایــن ملــت توانســته ظرفیــت خــودش را نشــان دهــد. شــاید نقاشــی ها هــم 
ــدارم؛ امــا  ــی ن ــی سررشــته ی خوب ــه عنــوان یــک بیننــده هــم حّت همین طــور باشــد. البتــه بنــده در نقاشــی ب
گمــان می کنــم تــا آن حــدی کــه شــنیدم، زیباتریــن یــا بخشــی از زیباتریــن نقاشــی های بــزرگ دنیــا مربــوط 

ــر. ــون دیگ ــای گوناگ ــو« و صحنه ه ــگ »واترل ــه ی جن ــًا صحن ــت؛ مث ــگ اس ــای جن ــه صحنه ه ب
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ــاع  ــا و دوره ی دف ــر م ــِی ب ــگ تحمیل ــا، دوره ی جن ــن جلوه گاه ه ــی از مهمتری ــور، یک ــر کش ــوزه ی هن ــرای ح ب
مقــدس بــوده و هنــوز هــم هســت؛ بایــد از ایــن اســتفاده کــرد. دو ســه ســال قبــل جمــع زیــادی از هنرمندهــا 
در ایــن حســینیه جمــع بودنــد. بــه آنهــا گفتــم کــدام هنرمنــد اســت کــه از روحیــه ی حماســِی پُرشــور ملــت 
ــر پاهــای خــودش  ــت را زی ــن مل ــل دشــمنی کــه قصــد داشــت غیــرت و عــزت ای و جوانهــای خــودش در مقاب
لگدمــال کنــد، و از زیبایــی خارق العــاده ی آن بتوانــد بگــذرد و ایــن را نبینــد. اگــر دیدیــم هنرمندهــای مــا ایــن 
ــه ی  ــا در عرض ــری، ی ــگاه هن ــا در ن ــت. ی ــب کار کجاس ــم عی ــد ببینی ــد، بای ــه آن نمی پردازن ــد و ب را نمی بینن
درســت، یــا تأثیراتــی کــه سیاســتها و دشــمنان در فضــای فرهنگــی کشــور دارنــد می گذارنــد، مشــکلی وجــود 
دارد؛ وااّل چطــور ممکــن اســت یــک ملــت فرامــوش کنــد یــا نبینــد و نفهمــد؟ لــذا خاطره گویــی شــما و ثبــت 

ــن مســأله دارد. ــادی در ای ــی زی ــن حــوادث، نقــش خیل کــردن ای
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ــن  ــم همین طــور اســت. ای ــاً ه ــه واقع ــدم، ک ــی می خوان ــای ســرهنگی مصاحبه ی ــودی و آق ــای بهب ــراً از آق اخی
آقایــان معتقدنــد کــه قضایــای دوره ی دفــاع مقــدس را بایســتی مســتند کــرد، تبییــن کــرد، مســتدل کــرد تــا 
براســاس اینهــا آثــار هنــری به وجــود بیایــد، کــه کامــًا درســت اســت. اعتقــاد مــن ایــن اســت کــه مــا هرچــه 
ــی کشــور  ــری و ادب ــاد نیســت؛ چــون ظرفیــت هن ــم، زی ــاع مقــدس ســرمایه گذاری و کار کنی ــرای دوره ی دف ب
بــرای تبییــن ایــن دوره، خیلــی گســترده، وســیع و عمیــق اســت و از ایــن ظرفیــت تاکنــون اســتفاده ی خــوب و 

درخــوری نشــده. البتــه کتابهــای خوبــی نوشــته شــده، لیکــن ایــن رشــته بایــد اســتمرار پیــدا کنــد.
ــت و درخشــندگی را از خاطــره ی  ــع نورانی ــن منب ــروزان و ای ــن خورشــید ف ــد بعمــد ای کســانی هــم می خواهن
ــا  ــل ت ــات آن را الاق ــد و خصوصی ــد و آن را بشناس ــن دوران بیفت ــد در ای ــه بای ــس ک ــر ک ــون ه ــد؛ چ ــت ببرن مل
ــا  ــاً ب ــد حقیقت ــه می توان ــی ک ــد. ملت ــد می کن ــزه و امی ــزت و انگی ــاس ع ــود احس ــد، در خ ــدودی درك کن ح
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ــه خــود،  ــه ی ب ــا تکی ــکار، ب ــا ابت ــد و ب ــه ایســتادگی کن ــی آن گون ــل آن تهاجــم بین الملل ــی در مقاب دســت خال
ــا  ــی کــه قدرتمنــدان دنی ــروردگار و اســتعانت از خــدای متعــال، خــودش را این طــور از منجاب ــه پ ــا توســل ب ب
ــن  ــت اگــر ای ــن مل ــی درخــور ســتایش اســت. ای ــروز بیــرون بکشــد، خیل ــق و پی ــد، موف برایــش درســت کردن
ــن راه و در  ــه ی ای ــد، در ادام ــاس کن ــودش احس ــت را در خ ــن ظرفی ــود ای ــد و وج ــودش ببین ــی را در خ توانای
ــذا  ــد؛ ل ــن را می دانن ــرد. ای ــوی او را بگی ــد جل ــی نمی توان ــچ مانع ــش دارد، هی ــه در پی ــی ک ــت عظیم حرک
نمی خواهنــد ایــن خودآگاهــی در مــردم مــا به وجــود بیایــد. مــا بعکــس، بایــد تــاش کنیــم ایــن خودآگاهــی 

به وجــود بیایــد.
ــن  ــد، از ای ــلهای بع ــد و نس ــل جدی ــه نس ــرد ک ــد کاری ک ــت. بای ــاع اس ــفانه کم اط ــا متأس ــد م ــل جدی نس
ــدا کننــد  ــد پی ــد؛ امی ــن گنــج تمــام نشــدنی اســتفاده ی روحــی کنن ــره ی عظیــم و از ای ــن ذخی ظرفیــت، از ای
ــور در  ــه این ط ــتند ک ــا هس ــای م ــن جوانه ــت، ای ــرد ماس ــن م ــت، ای ــن زن ماس ــند. ای ــان را بشناس و خودش

ــد. ــکار کنن ــتند ابت ــرد توانس ــای نب میدانه

ایستادگی با دست خالی در اول جنگ
اوِل جنــگ، مــا هیــچ چیــز نداشــتیم. همــه ی شــما یــا اغلبتــان در جنــگ بودیــد؛ بنــده هــم از نزدیــک شــاهد 
بــودم؛ واقعــاً دســت مــا خالــی بــود؛ نــه ارتــش مــا امکاناتــی داشــت، نــه ســپاه کــه آن روز اصــًا تشــکل درســتی 
نداشــت؛ حّتــی تفنــگ انفــرادی در دســت افــراد نبــود؛ وســایل ابتدایــِی یــک جنــگ حقیقــی در اختیــار نبــود. 
ــا شــاید حــدود ده دســتگاه  ــودم - بعضــی از یگانهــای یــک تیــپ م در منطقــه ی اهــواز - کــه بنــده آن جاهــا ب
تانــک در اختیــار داشــتند؛ یعنــی یک دهــِم آنچــه بایــد داشــته باشــند. تانکهایشــان از بیــن رفتــه بــود، منهــدم 

ــد. ــد و تــاش می کردن ــا ایســتاده بودن ــود؛ در عیــن حــال جوانهــای م شــده ب

بدست آوردن بهترین امكانات در سخت ترین دوره هاى محاصره ى اقتصادى 
ــا را  ــم. م ــمان رفته ای ــه آس ــن ب ــا از زمی ــال - م ــج س ــت وچهار پن ــن بیس ــا االن - ای ــگ ت ــروع جن ــان ش از زم
ــن دوره ی محاصــره ی اقتصــادی  ــا در همی ــم اقتصــادی و محاصــره ی اقتصــادی! م ــه تحری ــد ب ــد می کنن تهدی
ــای  ــای محاصــره ی اقتصــادی جوانه ــم. در ســخت ترین دوره ه ــات را به دســت آوردی ــه امکان ــه این هم ــوده ک ب
ــِت  ــا آن ســاح ها را غیــر از امریکایی هــا و یکــی دو دول ــا توانســتند ســاح هایی را بســازند کــه در همــه ی دنی م
ــرایطی  ــا در چــه ش ــای م ــاو« را جوانه ــک »ت ــن موشــک ضدتان ــس نداشــت. همی ــکا هیچ ک ــرده ی امری عزیزک
ســاختند؟ همــه ی درهــا رویشــان بســته بــود، امــا ســاختند. همیــن پیشــرفت های علمی یــی کــه امــروز شــما 
ــای  ــد کاره ــا دارن ــای م ــم جوانه ــادی می گفت ــالهای متم ــده از س ــد، بن ــروز می کن ــد دارد ب ــه می کنی ماحظ
ــه موضــوع  ــد. البت ــروز می کن ــف دارد ب ــای مختل ــس از دیگــری در بخش ه ــه االن یکــی پ ــد، ک بزرگــی می کنن
ــن کار،  ــف ای ــده؛ وااّل در ردی ــاخص ش ــته و ش ــا روی آن، برجس ــیت دنی ــر حساس ــته یی اش به خاط ــرژی هس ان
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ــت؛  ــن کار نیس ــر از ای ــش کمت ــاً اهمیت ــه، واقع ــام گرفت ــون انج ــای گوناگ ــه در بخش ه ــری ک ــای دیگ کاره
منتهــا جنبــه ی نظامــی و دفاعــی نــدارد. اینهــا همــه در شــرایط محاصــره ی اقتصــادی بــوده، در شــرایط فشــار 
سیاســی و اقتصــادی بــوده، در شــرایط بدحســابی و ســختگیری دولتهایــی کــه حّتــی بــا مــا رابطــه ی اقتصــادی 
ــن،  ــتیم. ای ــا توانس ــی م ــوده؛ ول ــد، ب ــابی می کردن ــکی و بدحس ــی و ناخن خش ــن بدجنس ــتند، لیک ــم داش ه
ــد. ایــن ظرفیــت را جوانهــای مــا بایــد بشناســند. ــرای یــک ملــت اســت کــه می توان ظرفیــت خیلــی بزرگــی ب

نمی توانيم یكی از رایج ترین تبليغات دوره ى پهلوى
ــی  ــا از بچگ ــه ی م ــود. هم ــم« ب ــات، »نمی توانی ــن تبلیغ ــی از رایج تری ــوی یک ــد در دوره ی پهل ــما می دانی ش
ــودن؛  ــودن و نامرغــوب ب ــودن، پســت ب ــد ب ــا ب ــی مســاوی اســت ب ــم کــه جنــس ایران ــار آمــده بودی این طــور ب
ایرانــی مســاوی اســت بــا ناتوانــی در تولیــد جنــس خــوب در همــه ی زمینه هــا. اصــًا ایــن فرهنــگ را در ذهــن 
ملــت مــا نهادینــه کــرده بودنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن موضــوع 180 درجــه بــا واقعیــت فــرق دارد. ایــن 
ــد  ــد، می توان ــد بده ــد رش ــد، می توان ــد کن ــد تولی ــد؛ می توان ــت می توان ــه جه ــه از هم ــت ک ــی اس ــت، ملت مل

ــرود. ــو ب ــاوری را بشــکند و جل ــم و فن ــای عل ــد مرزه ــد، می توان ــکار کن ابت

صفا، معنویت و خلوص در جبهه ها 
ــن را  ــد - ای ــته بودن ــب نگه داش ــا را عق ــدی م ــای مدی ــون مدته ــم؛ چ ــی عقبی ــا خیل ــوز از دنی ــا هن ــه م البت
ــه جلــو برســیم.  ــا ب ــا ســرعت ایــن فاصلــه را طــی می کنیــم ت خودمــان بروشــنی می دانیــم - ولــی مــا داریــم ب
ــش  ــتعداد گرای ــت اس ــم از جه ــانی، و ه ــات انس ــت روحی ــم از جه ــت؛ ه ــگ اس ــش در جن ــر کامل ــن، مظه ای

ــود. ــا ب ــن همه ج ــه ای ــت، ک ــت و لطاف ــا و معنوی ــوی، صف معن
ــا چــه شــرایطی  ــد و ب ــه تربیــت کردن ــد؛ چگون ــران را در چــه شــرایطی به وجــود آوردن ــش ای ــد ارت شــما ببینی
اینهــا را رشــد دادنــد. شــرایط، کامــًا شــرایط ضدمذهــب بــود. آن وقــت همیــن ارتــش، در نیــروی هوایــی اش، 
در نیــروی زمینــی اش، در نیــروی دریایــی اش، یک ســال ونیم تــا دو ســال بعــد از پیــروزی انقــاب کــه 
ــه  ــی ک ــول اســت. جوانهای ــاً محیرالعق ــه حقیقت ــی نشــان داد ک ــرد و جلوه های ــی ک جنــگ شــروع شــد، کارهای
ــش  ــده های ارت ــد، تربیت ش ــود آوردن ــود به وج ــای خ ــا هواپیماه ــگ را ب ــِی اول جن ــات هوای ــا و حم بمباران ه

ــود. ــا ب ــا در اینه ــوص و صف ــت، خل ــا جوهــر معنوی ــد؛ ام ســابق بودن
ــن منظــره را خــودم  ــردم. ای ــد می ک ــه بازدی ــم از منطق ــای شــب می رفت ــاً نیمه ه ــواز غالب ــه ی اه ــن در منطق م

ــد. ــود و داشــت نمــاز شــب می خوان دیــدم؛ پشــت خاکریــز و پــای تانــک، افســری ایســتاده ب

جنگ، آینه ى تمام نماى ظرفيت هاى ملت ایران
ــد  ــات می رفتن ــب عملی ــر ش ــدند و ه ــع می ش ــم جم ــای نامنظ ــتاد جنگ ه ــران در س ــهید چم ــای ش بچه ه
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ــن کار دارد؛ به نظــرم ســرهنگ  ــا م ــدم افســری ب ــک شــب دی ــد. ی ــا خودشــان می بردن ــی ب ــم گاه ــده را ه و بن
ــم. آن افســر پیــش  ــک بودی ــا نزدی ــه اینه ــذا ب ــود، ل ــا لشــکر 92 ب ــود. چــون محــل اســتقرار م ــا ســرگرد ب 2 ی
ــت  ــد درخواس ــًا می خواه ــردم مث ــر ک ــن فک ــی دارم. م ــک کار خصوص ــما ی ــا ش ــن ب ــت: م ــد و گف ــن آم م
مرخصــی بدهــد. یک خــرده لجــم گرفــت کــه حــاال در ایــن حیــص و بیــص چــه وقــت مرخصــی رفتــن اســت. 
ــود،  ــر می ش ــد، اگ ــات می رون ــه عملی ــا ب ــن بچه ه ــه ای ــب ها ک ــت: ش ــد و گف ــه آم ــت گری ــا حال ــدم ب ــا دی ام
ــه شــکار  ــول خودشــان ب ــه ق ــا مرحــوم شــهید چمــران ب ــا شــب ها ب ــد)!( بچه ه ــا خودشــان ببرن ــم ب ــن را ه م
ــا و  ــن منظره ه ــد! چنی ــم ببری ــن را ه ــه م ــرد ک ــاس می ک ــود التم ــده ب ــرهنگ آم ــن س ــد و ای ــک می رفتن تان
ــای بســیجی  ــوی اســت. بچه ه ــت معن ــن نشــان دهنده ی آن ظرفی ــرد؛ ای ــی را انســان مشــاهده می ک جلوه های
ــن، یــک  ــد. ای ــی از قبیــل شــهید چمــران کــه جــای خــود دارن ــان جبهــه و آدمهای و بچه هــای ســپاه و داوطلب
ــا،  ــال اینه ــری و امث ــی و هن ــی و ادب ــی و تحقیقات ــی و فن ــاد علم ــم اســت. ابع ــت عظی ــن مل ــت ای ــد از ظرفی بع

ــرد و خــودش را نشــان داد. ــروز ک ــگ ب ــه همــه در جن ــب و شــگفت آوری اســت ک ــاد بســیار عجی ابع
جنــگ حقیقتــاً آینــه ی تمام نمــای ظرفیت هــای ملــت ایــران بــود. بــا کاری کــه شــما داریــد انجــام 
ــیار  ــد؛ کار بس ــس کنی ــردم منعک ــای م ــه ذهن ه ــد ب ــد؛ می توانی ــدگار کنی ــد مان ــن را می توانی ــد، ای می دهی

ــت. ــی اس ــزرگ و مهم ب
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كشور مرهون فداكارى شهيدان
خوزسـتان، منطقه اى كـه توطئه ى دشـمن را ناكام 

گذاشت
عمق راهبردى ملت ایران، پيامی به استكبار

دانستن قدر ملت، پيامی به مسئولين
تالشـهاى مجدانـه، دلسـوزانه و مدبرانـه، بـراى 

استانهاى كشور
سخنی با برادران و خواهران عرب

مجاهدت شهروندان عرب در راه انقالب اسالمی

نقش هموطنان عرب زبان در دفاع مقدس



دفاع مقدس

نقش هموطنان عرب زبان در دفاع مقدس  *

كشور مرهون فداكارى شهيدان
اگــر ایــن شــهیدان عزیز]خوزســتان[ نمی بودنــد و چنانچــه ایــن مــردم مؤمــن در ایــن منطقه]خوزســتان[، ســِد 
ــز و اســامی چیــز دیگــری می شــد. امــروز و فــردا و فرداهــا ایــن  ــران عزی راه دشــمن نمی شــدند، سرنوشــت ای
ملــت و ایــن کشــور، مرهــون فــداکاری شــهیدان عزیــزی اســت کــه ایــن منطقــه ی عظیــم را بــا جســم و جــان 

خــود محافظــت کردنــد، اســتقال کشــور را حفــظ کردنــد و عــزت ایــن ملــت را حفــظ کردنــد. 

خوزستان، منطقه اى كه توطئه ى دشمن را ناكام گذاشت
ــرادران و  ــد - ب ــده بودن ــه گذران ــن منطق ــود را در همی ــر خ ــه عم ــدم ک ــی را دی ــه، مردم ــن منطق ــن در ای م
خواهــران عــرب - و بــا شــجاعت، بــا جانفشــانی و وفــاداری خــود بــه اســام و ایــران عزیــز، آن چنــان 
ــد.  ــط از آب درآم ــِی او، غل ــتیبانان خارج ــی و پش ــمن بعث ــبات دش ــه ی محاس ــه هم ــد ک ــتادگی ای کردن ایس
مــن در ایــن منطقــه، جوانــان غیــور ایــن کشــور را مشــاهده کــردم کــه از اکنــاف ایــن کشــور پهنــاور و بــزرگ، 
ــد و از  ــا بیاین ــه اینج ــا ب ــد ت ــده بودن ــادر، دل بری ــدر و م ــار پ ــِت در کن ــی راح ــا، از زندگ ــوش خانواده ه از آغ
مرزهــای شــرف و عــزت ایــران اســامی دفــاع کننــد. خوزســتان، نقطــه ای اســت کــه در آن توطئــه ی دشــمنان 
ــد؛ خوزســتان منطقــه ای اســت کــه در آن محاســبات دشــمنان اســام غلــط از آب درآمــد. طاغــوِت  ــاکام مان ن
عــراق طــور دیگــری محاســبه کــرده بــود و پشــتیبانان صــدام - یعنــی امریــکا و دیگــر عناصــر اردوگاه اســتکبار 
ــان مســلمان از سراســر کشــور و  ــد. همــت شــما مــردم، غیــرت جوان ــی - محاســبات دیگــری کــرده بودن جهان

*. بیانات در دیدار کاروان های راهیان نور در دهاویه 1385/01/05
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حمّیــت و ایمــان مــرد و زِن ایــن ســرزمین، محاســبات آنهــا را از ریشــه باطــل کــرد. جانهایــی در اینجــا قربــان 
اهــداف بلنــد اســامی شــدند؛ کــه ایــن شــهید عزیــز مــا - شــهید چمــران - یکــی از نمونه هــای برجســته ی آن 
اســت. یــاد شــهدا گرامــی بــاد! یــاد ســرداران شــهید و مجاهــدان راه خــدا گرامــی بــاد! یــاد شــهیدان خوزســتان 
و جوانــان مخلــص عــرب - از اهــواز و سوســنگرد و شــادگان و حمیدیــه و هویــزه و دیگــر مناطــق ایــن اســتان و 

ــد. ــن کشــور را بیمــه کردن ــا ای ــاد! اینه ــی ب ــادان و خرمشــهر - گرام شــهیدان آب

عمق راهبردى ملت ایران، پيامی به استكبار
ــه اســتکبار جهانــی: اســتکبار جهانــی بدانــد کــه ایــن ملــت فــوالد آبدیــده اســت. زن و مــرِد ایــن  یــک پیــام ب
کشــور و ایــن مــرز و بــوم، جــوان و پیــِر ایــن میهــن بــزرگ اســامی و نســلهای پی درپــی از ایــن ملــت بــزرگ، 
ــداری از  ــالت پاس ــد؛ رس ــالت قائلن ــک رس ــان ی ــرای خودش ــده اند، ب ــده ش ــوادث آبدی ــای ح ــه در کوره ه ک
ــق  ــلمان در مناط ــارد مس ــم میلی ــروز یک ونی ــه ام ــرزمین؛ ک ــن س ــام در ای ــته ی اس ــم برافراش ــام و پرچ اس
ــورهای  ــا در کش ــاب م ــت و انق ــردِی مل ــق راهب ــن عم ــد؛ ای ــم دوخته ان ــم چش ــن پرچ ــه ای ــا ب ــف دنی مختل
ــه  ــیای میان ــت، در آس ــه اس ــت، در خاورمیان ــمال آفریقاس ــت، در ش ــطین اس ــت؛ در فلس ــه اس ــامِی منطق اس

ــران اســت. ــت ای ــردی مل ــا عمــق راهب ــاره اســت؛ اینه اســت و در شــبه ق

پيامی به مسئولين نظام
ــن  ــد؛ ای ــت را بدانن ــن مل ــدر ای ــور، ق ــئولین کش ــت؛ مس ــان اس ــز خودم ــئولین عزی ــه مس ــاب ب ــام دوم خط پی
ــن مــردم و همــه ی  ــرای ای ــا همــه ی وجــود ب ــز ارزشــمندی اســت. ب ــت و مســئولین یــک چی ــان مل ــد می پیون
ــه خصــوص منطقــه ای مثــل منطقــه ی پراســتعداد خوزســتان؛ کــه هــم از لحــاظ  مناطــق کشــور کار کننــد؛ ب

ــت. ــتعدادی اس ــیار بااس ــه ی بس ــانی، منطق ــروی انس ــاظ نی ــم از لح ــی و ه طبیع

تالشهاى مجدانه، دلسوزانه و مدبرانه، براى استانهاى كشور
ــت  ــت کار، دول ــت؛ دول ــت کار اس ــت، دول ــرکار اس ــون س ــه اکن ــی ک ــن دولت ــه ای ــم ک ــکر می کنی ــدا را ش خ
ــه ایــن مــردم  ــاال بزننــد و کمــر خدمــت ب ــی کــه آســتینها را ب خدمــت. ملــت هــم همیــن را می خواهــد؛ مردان
را ببندنــد. مــن در ســال هفتادوپنــج کــه بــه خوزســتان آمــدم، در تمــام ایــن منطقــه ی وســیع حرکــت کــردم؛ 
خیلــی جاهــا را خــودم از نزدیــک دیــدم، خیلــی جاهــا هــم هیأتهایــی فرســتادیم، دیدنــد؛ اگــر آن برنامه هایــی 
ــم.  ــر بودی ــی جلوت ــا خیل ــرای خوزســتان طراحــی شــد، خــوب اجــرا می شــد، حــاال م ــه ســال قبــل ب کــه در نُ
حــاال هــم دیــر نشــده اســت. بایــد بــرای خوزســتان و همــه ی اســتانهای کشــور، تاشــهای مجدانــه، دلســوزانه 

ــرد. ــه انجــام بگی و مدبران
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سخنی با برادران و خواهران عرب
اکنــون می خواهــم بــا شــما بــرادران و خواهــران عــرب، بــا زبــان دوست داشــتنی عربــی ســخن بگویــم. بــاز هــم 
از اینکــه در ایــن منطقــه و در میــان بــرادران و خواهــران گرامــی عــرب هســتم، احســاس افتخــار و خوشــوقتی 

ــد. ــان می کن ــم غلی نمــوده و خاطــرات شــورانگیز و ارزشــمندی در دل

مجاهدت شهروندان عرب در راه انقالب اسالمی
درســت در همین جــا، در میــان شــما شــهروندان عــرب بــود کــه طــی ســالهای دفــاع مقــدس، بــا چشــم خــود 
ــردان  ــاك، م ــرزمین پ ــن س ــا، در همی ــردم. اینج ــاهده ک ــما را مش ــترگ ش ــای س ــاد و فداکاری ه ــت جه عظم
ــر تانکهــا و توپهــا و مــزدوران  ــه کــه ب ــه همــان گون ــدم کــه ب ــاِن سرشــار از ایمــان و آگاهــی و دالوری را دی و زن

ــد. ــی کنن ــز درهــم شکســته و خنث ــا و دســایس دشــمن را نی ــروز شــدند، توانســتند ترفنده ــی پی پســت بعث
ــلّم(  ــر خــدا )صلی اللَّ علیه واله وس ــدان پیامب ــه خان ــا ب ــز از عشــق و وف ــی لبری ــن دلهای ــه م ــود ک ــا ب در همین ج
ــان  ــن، و از مردانش ــی آه ــود پاره های ــان خ ــه از جوان ــدم، ک ــامی را می دی ــن اس ــه میه ــاداری ب ــار از وف و سرش
ــا  ــد. مــن در اینجــا، روزهــا و شــبهایی را ب ــاع از مرزهــای میهــن ســاخته بودن ــرای دف ــی تســخیرناپذیر ب دژهای
ــاد  ــان در جه ــردم. آن ــر ب ــه س ــینی ب ــهامت حس ــی و ش ــرت دین ــت و دارای غی ــاص و محب ــی پُراخ هم میهنان
ــن،  ــزت میه ــرف و ع ــتقال و ش ــامی و اس ــاب اس ــان، و در راه انق ــال مزدورش ــیها و عّم ــه انگلیس ــود علی خ

ــانده اند. ــت رس ــه ثب ــود ب ــرای خ ــی را ب ــارات عظیم افتخ
نُــه ســال پیــش، وقتــی در اهــواز بــا بــرادران عزیــز و ارجمنــدی کــه از حمیدیــه، سوســنگرد، شــادگان، هویــزه 
ــازه شــد و در ســخنان  ــم ت ــرات در ذهن ــن خاط ــردم، همی ــدار ک ــد، دی ــده بودن ــتان آم ــایر مناطــق خوزس و س

ــه گــوش همــه ی ملــل عــرب رســید، انعــکاس یافــت. شــعرا و خطبــای عــرب ایــن منطقــه، کــه ب
ــر  ــروری ب ــا م ــم و ب ــان عــرب می آی ــدار جمعــی از شــما هم میهن ــه دی ــار دیگــر ب ــز، ب ــروز نی خوشــحالم کــه ام

ــم. ــر خــود می بین ــه ی حســاس میهــن اســامی را در براب ــن منطق ــده ی درخشــان ای گذشــته، آین
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دو مقوله بسيار مهم در دفاع مقدس
تفاوتهاى جنگ تدافعی و تهاجمی

دفاع مقدس، جنگ قدرتهاى بين المللی با ایران
قرارگرفتن تمام امكانات جنگی دنيا در خدمت عراق 

پایان جنگ، یكی از بخشهاى مهم و مایه ى افتخار
كار كم انجام گرفته در مقوله خاطرات و تاریخ جنگ

جنگ، حادثه اى سرشار از درس براى ملتها
صدهـزار عنـوان كتـاب بـراى چهـار سـال جنگ 

بی افتخار!
دفاع مقدس، جنِگ سرتاپا افتخار

تفاوت دفاع مقدس با بقيه ى جنگهاى دنيا
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تفاوت دفاع مقدس با بقيه ى جنگهاى دنيا *

دو مقوله بسيار مهم در دفاع مقدس
ــه ی  ــه، مقول ــک مقول ــد. ی ــی می طلب ــت فراوان ــا حــرف و گف ــدام از اینه ــر ک ــد؛ ه ــم جــدا کنی ــه را از ه دو مقول
مربــوط بــه مســئله ی دفــاع مقــدس اســت؛ ایــن دفــاع مقــدس و دوران هشت ســاله، مثــل جنگهــای معمولــی 

ــی دارد. ــا نیســت؛ بلکــه خصوصیات ــای دنی ــه ی جنگه و بقی
ــن، بلکــه در  ــه وســیله ی م ــه اینجــا و ب ــاره اش بحــث بشــود؛ ن ــد درب ــه بای ــه اســت ک ــن، یکــی از آن دو مقول ای
فضــای کلــی جامعــه بایــد مــورد مداقــه و تأمــل قــرار بگیــرد. یکــی هــم یــک مقولــه ی فرعــی نســبت بــه ایــن 
مقولــه اســت کــه آن هــم بــه نوبــه ی خــود، خیلــی مهــم اســت و آن، خاطــرات جنــگ، تاریــخ جنــگ و ادبیــات 
جنــگ و هنــری اســت کــه در شــعبه ها و شــاخه های مختلــف، مصــروف ایــن ادبیــات خواهــد شــد. هــر کــدام 

ــه مهــم اســت. ــن دو مقول از ای

تفاوتهاى جنگ تدافعی و تهاجمی
ــگ  ــا جن ــی ب ــگ دفاع ــود. جن ــی ب ــگ دفاع ــک جن ــگ، ی ــن جن ــگ: اوالً ای ــل جن ــه ی اص ــورد قضی در م
ــی از  ــی، حاک ــگ تهاجم ــه جن ــت ک ــن اس ــرق ای ــک ف ــون دارد؛ ی ــا و مضم ــده در معن ــرق عم ــی دو ف تهاجم
ــی، محــل  ــی و دفاع ــگ تدافع ــی این طــور نیســت. دوم اینکــه جن ــگ دفاع ــا جن ــی اســت؛ ام خــوی تجاوزطلب
ــا  ــد اســت؛ حــاال ی ــا پایبن ــه آنه ــه ب ــی اســت ک ــه آرمانهای ــق انســانها ب ــاداری عمی ــرت و تعصــب و وف ــروز غی ب
ــرح  ــن مط ــی، ای ــگ تهاجم ــام. در جن ــده و اس ــن و عقی ــی دی ــر از آن؛ یعن ــا باالت ــت ی ــن اس ــا وط ــن آرمانه ای

*. بیانات در دیدار جمعی از رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس  1385/07/29
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نیســت. فــرض کنیــد امریــکا کــه بــه عــراق حملــه میکنــد، ســرباز امریکایــی نمیتوانــد ادعــا کنــد کــه ایــن کار 
را دارد بــرای عشــق بــه وطــن خــود میکنــد؛ عــراق بــه وطــن او چــه ربطــی دارد؟! در خدمــت اهــداف دیگــری 
اســت. امــا اگــر عراقــی در داخــل کشــور خــود، در مقابــل ایــن حملــه و ایــن هجــوم نظامــی و حضــور نظامــی 
ایســتادگی کــرد، معنــای ایــن ایســتادگی، دفــاع از وطــن، دفــاع از هویــت ملــی و دفــاع از ارزشــهایی اســت کــه 

ــاوت را دارد. ــن دو تف ــی، ای ــگ هجوم ــی و جن ــگ دفاع ــت. جن ــد اس ــه آن پایبن ــن ب ای
ــت  ــت؛ و مل ــرض اس ــاوز و تع ــه تج ــل ب ــه مای ــداد ک ــان ن ــران نش ــت ای ــود. مل ــی ب ــگ دفاع ــا، جن ــگ م جن
ــان اســت،  ــی درمی ــت مل ــر از هوی ــی و آرمانهــای عزیزت ــت مل ــاع از هوی ــای دف ــی کــه پ ــران نشــان داد آنجای ای
ــد  ــه میتوان ــی نیســت، ایســتادگی ای اســت ک ــوز اســت؛ ایســتادگِی معمول ایســتادگی او، ایســتادگِی درس آم
ــم  ــد؛ ه ــاب آم ــه حس ــه ب ــا اینک ــد؛ کم ــاب بیای ــه حس ــق ب ــو و سرمش ــوان الگ ــه عن ــر، ب ــای دیگ ــرای ملته ب
فلســطینیها بــه مــا گفتنــد کــه مــا از شــما یــاد گرفتیــم؛ هــم لبنانیهــا در طــول ایــن ســالها مکــرر بــه مــا گفتند 
ــد و  ــلمان بودن ــا مس ــدند ی ــلمان ش ــد و مس ــلمان بودن ــه نامس ــی ک ــم ملتهای ــم؛ ه ــاد گرفتی ــما ی ــا از ش ــه م ک
ــاع  ــا از جنــگ شــما، از دف ــه م ــد ک ــف گفته ان ــرو مکتــب اهل بیــت شــدند، مکــرر در مکــرر از جاهــای مختل پی
ــود و  ــی ب ــاع مقــدس، چنیــن دوران ــاً دوران دف ــم. حقیقت ــی بردی ــه صــدق شــما پ شــما و از ایســتادگی شــما، ب
ــاع مقــدس و  ــه ی نگــرش در دف ــود. حــاال ایــن بخشــی از مقول ــی ب ــاع مقــدس، حامــل یــک چنیــن مضمون دف

ــت. ــن آن اس مضامی

دفاع مقدس، جنگ قدرتهاى بين المللی با ایران
یــک بخــش دیگــر ایــن اســت کــه در دفــاع مقــدس، حادثــه ای کــه اتفــاق افتــاد، چــه بــود؟ یــک وقــت بیــن دو 
ــا غیرهمســایه - جنگــی اتفــاق میافتــد، ایــن یک طــور اســت؛ یــک وقــت هــم یــک  کشــور - حــاال همســایه ی
ــر  ــای حاض ــی - قدرته ــای بین الملل ــه ی قدرته ــوی هم ــده از س ــاً اعام ش ــده و بعض ــته و اعام نش ــاد نانوش اتح
ــا  ــد. ایــن جنــگ، ب ــا هــم فــرق دارن در جهــان - علیــه یــک نقطــه و یــک کانــون و یــک مرکــز اســت؛ ایــن دو ب
ــدرت  ــی - ق ــدرت بین الملل ــای ق ــه ی کانونه ــی هم ــود؛ یعن ــوع دوم ب ــا، از ن ــگ م ــاوت دارد. جن ــگ تف آن جن
ــگ  ــد؛ جن ــران ریختن ــر ای ــر س ــل ب ــول و متحدالعم ــره - متفق الق ــی و غی ــی و امنیت ــی و پول ــی و سیاس نظام
ــر  ــدرت، ب ــای ق ــا و مجموعه ه ــا و بانده ــدرت دنی ــزاب ق ــه ی اح ــی هم ــه؛ یعن ــی کلم ــای واقع ــه معن ــزاب ب اح
ــا همــه ی  ســر ایــران ریختنــد. چــرا؟ آن یــک تحلیــل سیاســی دارد؛ بــه هــر دلیــل. یعنــی شــوروی و امریــکا ب
ــاره  ــان اش ــه آقای ــی ک ــنگرها و پنج ضلعیهای ــن س ــتند. همی ــی داش ــه هماهنگ ــن قضی ــان، در ای اختافاتش
ــود. شــماها کــه دســتتان تــوی کار جنــگ  ــه عراقیهــا منتقــل شــده ب ــود کــه ب ــد، تاکتیکهــای شــوروی ب کردن
ــی  ــه ی غرب ــرقی، توپخان ــی و ش ــک غرب ــرقی، موش ــی و ش ــای غرب ــد. هواپیم ــد و مطلعی ــا را میدانی ــوده، اینه ب
ــی  ــم بعث ــیله ی رژی ــه وس ــرقی، ب ــی و ش ــای غرب ــواع مهماته ــی و شــرقی و ان ــگ پیشــرفته ی غرب ــرقی، تان و ش

ــد. ــه آن کمــک میکردن ــت؛ یعنــی همــه ب ــه کار رف ــا ب ــه م عــراق، علی
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قرارگرفتن تمام امكانات جنگی دنيا در خدمت عراق  ÷
ــت  ــده - آن وق ــه بن ــفری ک ــود - در س ــال 67 ب ــر س ــرم آخ ــه نظ ــود - ب ــده ب ــام ش ــگ تم ــه جن ــد از اینک بع
رئیس جمهــور بــودم - و مســئوالن بــه یوگســاوی ســابق - کــه از هــم پاشــید و یکــی از مراکــز مهــم پشــتیبانی 
ــا  ــه م ــش را ب ــی تانگ ــد حّت ــر نش ــل، حاض ــی و مفص ــره ی طوالن ــک مذاک ــس از ی ــتیم، پ ــود - داش ــراق ب ع
بفروشــد! در حالــی کــه هــر وقــت عراقیهــا در جبهــه کــم میآوردنــد، بافاصلــه انــواع و اقســام تانگهــای شــرقی 
ــد  ــی برایشــان میآمــد؛ وقتــی یــک تانگشــان ضربــت میخــورد، معّطلــش نمیشــدند، جرثقیــل را میآوردن و غرب
و آن را بــه داخــل هــور یــا رودخانــه پرتــاب میکردنــد و از ُدْور خارجــش میکردنــد؛ برایشــان اهمیتــی نداشــت. 
حــاال بچه هــای مــا بــا چــه زحمتــی ایــن تانگهــای غنیمتــی را گیــر میآوردنــد، وصله پینــه میکردنــد و اســتفاده 
ــی، از  ــات فضای ــک، از اطاع ــزار - از تاکتی ــات و اب ــام مهم ــواع و اقس ــی - ان ــات جنگ ــی از امکان ــد. یعن میکردن
همــه ی انــواع پشــتیبانیها - پــول، پشــتیبانی سیاســی و غیــره - در اختیــار یــک طــرف جنــگ بــود - کــه رژیــم 
بعثــی بــود - و همــه در آنجــا متمرکــز شــده بودنــد؛ یــک طــرف هــم جمهــوری اســامی بــه تنهایــی - تنهایــِی 

ــود. ایــن هــم یــک بعــد جنــگ اســت. واقعــی - ب

پایان جنگ، یكی از بخشهاى مهم و مایه ى افتخار
ــای  ــن بگومگوه ــا ای ــه ب ــت؛ ک ــگ اس ــان جن ــئله ی پای ــگ، مس ــود جن ــه ی خ ــن مقول ــر در ای ــد دیگ ــک بع ی
ــبهه پذیر  ــبه و ش ــاده ی ش ــای آم ــی از ذهن ه ــی در بعض ــی و بی محتوای ــبهه های بی معن ــک ش ــودی، ی بیخ
ــروز  ــاع هشــت ســاله، پی ــوری اســامی در دف ــد در اینکــه جمه ــد شــک کن ــد. چــه کســی میتوان ایجــاد کردن
مطلــق شــد؟! اصــًا ایــن قابــل تردیــد نیســت. بــا همــان تفاصیلــی کــه گفتیــم، یــک رژیمــی بــا نیــروی نظامــی 
ــه ی آن، وارد آن کشــور  ــک کشــور و تجزی ــم ی ــردن رژی ــه قصــد ســاقط ک ــاده، ب ــه شــدت آم ــز شــده و ب تجهی
میشــود، بخشــی از آن را اشــغال نظامــی میکنــد و همــه ی دنیــا هــم بــه آن کمــک میکننــد؛ هشــت ســال هــم 
ــی  ــود؛ در حال ــارج ش ــور خ ــن کش ــی از ای ــت خال ــود دس ــور میش ــر مجب ــر س ــآورد و آخ ــار می ــور فش همین ط
ــورد تهاجــم  ــورد تهاجــم اســت؛ کشــور م ــن کشــور م کــه تعــداد کشــته ها، مجروحــان و اســرایش بیــش از ای
ــا او از کیســه خــورده و  ــدا کــرده؛ ام ــی دســت پی ــه قابلیتهــای فراوان ــف در طــول جنــگ، ب در بخشــهای مختل
ــن کشــور در دســت او باقــی  ــاده و یــک وجــب هــم از خــاك ای از چشــم قدرتهــای پشــتیبان خــودش هــم افت
ــای  ــت؟ ج ــت خورده اس ــی شکس ــه کس ــت؟ چ ــروز اس ــی پی ــه کس ــه، چ ــن قضی ــوب، در ای ــت؛ خ ــده اس نمان
ــان جنــگ، یکــی از مســائل و بخشــهای مهــم جنــگ اســت کــه  تردیــد اســت؟! جــای شــبهه اســت؟! ایــن پای

ــت. ــار اس ــه ی افتخ مای

كار كم انجام گرفته در مقوله خاطرات و تاریخ جنگ
ــم کاری  ــن حج ــه ی ای ــا هم ــم. م ــد کن ــه و تأکی ــم تکی ــن میخواه ــگ، م ــخ جن ــرات و تاری ــه ی خاط در مقول
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کــه انجــام دادیــم، در مقابــل آنچــه کــه بایــد انجــام بگیــرد، بســیار کــم اســت. بــا اینکــه االن، هــم ســپاه، هــم 
ــگ  ــخ جن ــمت تاری ــتاد کل و آن قس ــم س ــی، ه ــف مردم ــهای مختل ــم بخش ــری، ه ــوزه ی هن ــم ح ــش، ه ارت
ــر از آن  مشــغول کار هســتند، در عیــن حــال، فرآورده هــای مجمــوع اینهــا، هــم از لحــاظ کمیــت، بســیار کمت
چیــزی اســت کــه بایــد باشــد، هــم از لحــاظ کیفیــت - اگرچــه بعضــی از کیفیــات آنهــا واقعــاً خــوب اســت - امــا 
در مجمــوع، آن کیفیتــی کــه بایــد نشــان دهنده ی زیباییهــا، ظرافتهــا، لطفهــا، برجســتگیها و درخشــندگیهای 
ایــن دوران عجیــب باشــد، نیســت و هنــوز خیلــی جــا بــرای حــرف زدن هســت؛ خیلــی. ببینیــد! وقتــی گفتــه 
ــال  ــا خی ــته ایم، بعضیه ــدس نوش ــاع مق ــاره ی دف ــاب درب ــوان کت ــزار عن ــا ه ــا ششــصد ی ــًا م ــه مث میشــود ک

ــه، ایــن خیلــی کــم اســت.  ــاد اســت؛ ن میکننــد کــه ایــن خیلــی زی

جنگ، حادثه اى سرشار از درس براى ملتها
ــد، چــه  ــگ شکســت بخورن ــه ی ملتهاســت؛ چــه در آن جن ــرای هم ــخ ب ــی از مقاطــع حســاس تاری ــگ یک جن
ــم؛  ــه اینکــه فقــط افتخــار کنی ــا، سرشــار از درس اســت. ن ــرای آن ملته ــه ب ــن حادث ــروز بشــوند؛ بررســی ای پی
افتخــار کــردن، یکــی از بخشــهای قضیــه اســت؛ اطاعــات فــراوان، آگاهیهــای گوناگــون، نشــان دادن 
وضعیتهایــی کــه وجــود داشــته اســت و وضعیتهایــی کــه میتوانــد در آینــده وجــود داشــته باشــد، از بخشــهای 

ــت.  ــه اس ــر قضی دیگ

صدهزار عنوان كتاب براى چهار سال جنگ بی افتخار!
ــا دوســتانی  ــم شــما دوســتان ی ــن نمیدان ــد؛ م ــی کار میکنن ــد، خیل ــاق میافت ــه اتف ــی ک ــا روی جنگهای در دنی
ــون در کشــورهای  ــای گوناگ ــر روی جنگه ــه ب ــد ک ــاع دارن ــدر اط ــد، چق ــا مشــغول کارن ــن مقوله ه ــه در ای ک
ــکا  ــی امری ــای داخل ــن جنگه ــم: ای ــرض بکن ــم را ع ــک رق ــن ی ــط ای ــن فق ــدر کار شــده اســت. م ــف، چق مختل
ــده و  ــروع ش ــصت ش ــتصد و ش ــزار و هش ــال ه ــاً از س ــه تقریب ــت ک ــال اس ــای انفص ــه جنگه ــروف ب ــه مع - ک
ــام  ــم تم ــج ه ــا شــصت و پن ــار ی ــزار و هشــتصد و شــصت و چه ــم طــول کشــیده؛ و در ســال ه ــار ســال ه چه
ــف  ــاالت مختل ــن ای ــگ بی ــوب و جن ــن شــمال و جن ــگ بی ــادم نیســت - جن ــق ی ــن حــاال دقی شــده اســت؛ م
ــکا،  ــاالت متحــده ی امری ــت ای ــود ســال بعــد از تشــکیل دول ــا ن ــاً حــدود هشــتاد ی ــود و تقریب در یــک کشــور ب
دو بخــش از ایــن کشــور بــا همدیگــر جنــگ کردنــد. یــک نویســنده ی امریکایــی - کــه ظاهــراً معاصــر ماســت 
ــار ســال  ــرای چه ــاب نوشــته شــده اســت! ب ــوان کت ــزار عن ــا بیــش از صــد ه ــن جنگه ــاره ی ای ــد: درب - میگوی
ــش از  ــدارد - بی ــاری ن ــر افتخ ــا همدیگ ــت ب ــک مل ــش از ی ــگ دو بخ ــار - جن ــگ بی افتخ ــم جن ــگ، آن ه جن
صــد هــزار عنــوان کتــاب نوشــته شــده اســت. ایــن را ایــن نویســنده ی امریکایــی - کــه نویســنده ی معتبــری 
هــم هســت - میگویــد. البتــه بعضــی از ایــن تبلیغاتچی هــای امریــکا، ایــن جنــگ انفصــال را میگوینــد: جنــگ 
ــن  ــام لینکل ــان آبراه ــان زم ــه هم ــت. البت ــوری نیس ــت، این ط ــم دروغ اس ــن ه ــه ای ــرده داری؛ ک ــو ب ــرای لغ ب
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بــوده و بــرده داری لغــو شــده؛ امــا ایــن جنگهــا بــرای آن نیســت. کســی تاریــخ ایــن جنگهــا را بخوانــد، درســت 
ــه باالخــره بخــش شــمال  ــِی بی افتخــاِر سرتاســر شکســت و پُرخســارت - ک ــاره ی جنــگ داخل می فهمــد. درب
ــد؛  ــرار کردن ــده را برق ــاالت متح ــت ای ــاره حکوم ــد و دوب ــروز ش ــود، پی ــب ب ــه تجزیه طل ــوب ک ــش جن ــر بخ ب
ــزی  ــد؛ آن چی ــروز ش ــر پی ــر بخــش دیگ ــک بخــش ب ــه ی ــه ک ــورد؛ اگرچ ــکا شکســت خ ــع کشــور امری در واق
ــر  ــد؛ یعنــی چنــد براب کــه نقــل میشــود، حــدود ششــصد، هفتصــد هــزار نفــر در ایــن چنــد ســال کشــته دادن
ــته اند.  ــاب نوش ــه کت ــال، آن هم ــار س ــرای چه ــدس! - ب ــاع مق ــی و دف ــگ تحمیل ــا در جن ــهدای م ــوع ش مجم

دفاع مقدس، جنِگ سرتاپا افتخار
ــرد و  ــه ک ــران حمل ــه ته ــدام ب ــم ص ــه رژی ــان روزی ک ــت؛ از هم ــار اس ــرتاپا افتخ ــِگ س ــدس، جن ــاع مق دف
فــرودگاه را زد، و تــا روزی کــه امــام قطعنامــه را قبــول کردنــد و تــا بعــد از آنکــه صــدام دوبــاره حملــه کــرد و بــاز 
ــر کردنــد و جوانــان بســیجی از سرتاســر  مــردم مبــارز و مجاهــد مــا ریختنــد و تمــام صحــرای ایــن منطقــه را پُ
ــد،  ــینی کردن ــه عقب نش ــور ب ــت دوم، مجب ــن نوب ــراق را در ای ــد و ع ــان دادن ــی نش ــش عجیب ــه نمای ــور ک کش

ــت. ــار اس ــن دوران، دوران افتخ ــر ای سرتاس
ــت و  ــزی هس ــرد. االن مراک ــام بگی ــی انج ــود و کار تخصص ــط بش ــت و ضب ــود، ثب ــری بش ــه کار هن ــا دارد ک ج
ــه ای و  ــم کار حرف ــد دو کار: ه ــد. در آِن واح ــام میدهن ــی انج ــی خوب ــه ای و تخصص ــای حرف ــتانی کاره دوس
ــوم  ــتفاده ی از عم ــار آن، اس ــم در کن ــرات، ه ــع آوری خاط ــر جم ــه ی ب ــع و عالمان ــت مطل ــی و مدیری تخصص
ــال خــاص کــه  ــه یــک کان ــد و منحصــر نکــردن آن ب کســانی کــه در جاهــای مختلــف خاطراتــی از جنــگ دارن

ــود. ــت نش ــب محدودی موج
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نقـش نداشـتن ملـت ایـران در جابجایـی قـدرت 
قبل از انقالب

ماندگارى شجره طيبه بسيج
حضور مؤمنانه و پر تالش نيروهاى بسيج در جنگ

منحصر نبودن نقش بسيج به معركه جنگ
احساس و تلقی كه یك بسيجی باید داشته باشد

نياز هميشگی به بسيج
پشتيبانان جدى دین و دینداران

مسئله اصلی دشمنی دشمنان نظام
بازسازى امواج تبليغات عليه نظام

و  پایه هـاى معـارف دینـی  تعميـق  بـه  جوانـان 
انقالبی بپردازند

تشكيل و نقش آفرینی بسيج در دفاع مقدس



دفاع مقدس

تشكيل و نقش آفرینی بسيج در دفاع مقدس *

آنچـه که گفته میشـود بـه عنـوان ثبـت در تاریخ، ایـن اگر چـه کـه حقیقتـی در ورای آن وجـود دارد - که اشـاره 
خواهـم کـرد - امـا مهمتـر از آن ثبـت در کتـاب کرام الکاتبیـن اسـت؛ ثبـت در صحیفـه ی نورانـی صدیقیـن و 
بنـدگان صالـح خداسـت؛ آن چیـزی کـه بـرای آن جـا دارد هـر انسـانی همـه ی لحظـات زندگی خـود را بـه کار 
بینـدازد و تاش خـود را بـرای آن مصـروف کند؛ ایـن همانی اسـت کـه امیرالمؤمنین )علیـه الّصاة و الّسـام( در 
آن لحظـه ی آخـر فرمـود: »و لمثل ذلـک فلیعمل العاملون«. اگر تاشـی از انسـان بناسـت سـر بزند، چـه بهتر که 

هـدِف آن تـاش، یـک چنیـن جایگاهی، یـک چنیـن رتبه ای باشـد.

نقش نداشتن ملت ایران در جابجایی قدرت قبل از انقالب
اما مسـئله ی تاریـخ هـم در عین حـال، مسـئله ی کمی نیسـت. به تاریـخ گذشـته ی این ملت کـه مراجعـه کنید، 
هر چـه نـگاه میکنیـد می بینیـد در انتقـال و جابه جائـی قدرتهـا، مردم کشـور ما نقشـی نداشـتند؛ جانبـداری ای 
نداشـتند؛ حضور مؤثـر و فعالی نداشـتند. تنهـا در انقاب اسـامی اسـت کـه وقتی صـای انقاب از سـوی رهبر 
بی نظیـر ما بـه گوش رسـید، ملـت حرکت کـرد. مسـئله، مسـئله ی ایـن نبـود کـه خواصـی از جامعـه، جریانی از 
جامعـه، گروهـی از ابعـاض و اشـخاص جامعـه بیایند وسـط میـدان؛ اقیانـوس به تاطـم درآمـد، اقیانـوس ملت. 
وقتـی هم کـه نوبت دفـاع مقدس رسـید، بـاز تنهـا نیروهای مسـلِح مرسـوم نبودنـد که احسـاس وظیفـه کردند، 
آحـاد مـردم حرکـت کردند؛ هـر جـا دل آمـاده ای بـود، هـر جـا انگیـزه و نشـاط و ایمـان برتری بـود، آمد وسـط 

میـدان.

*. بیانات در دیدار بسیجیان استان فارس 1387/02/14
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ماندگارى شجره طيبه بسيج
در ایـن مجموعـه ی عظیِم ملـی، آنچـه که مثـل یک شـجره ی طیبـه در ایـن سـرزمین طیـب و طاهر باقـی ماند 
و مانـدگار شـد، همیـن شـجره ی طیبـه ی »بسـیج« بـود. متعهدتریـن، مشـتاقترین، پرانگیزه تریـن  افـرادی که 
آمدنـد در ایـن صحنه حضـور پیـدا کردنـد، مجموعـه ی بسـیج عظیـم نیروهـای ما بودنـد؛ صحنـه را هیـچ وقت 

خالـی نگذاشـتند.
سـازماندهی بسـیج، یکـی از نوآوری هـای امـام بزرگـوار بـود. سـازمانی بـه نام بسـیج بعـد از آنکـه بسـیج عبارت 
بود از مجموعـه ی انگیزه هـای مقـدس و احسـاس مسـئولیت و تعهـد، آن را در قالب یـک سـازمان درآوردن، این 
جـزو ابتـکارات مانـدگار امـام بزرگوار بـود. ما دیدیـم برخی از سـران کشـورهای اسـامی نسـبت به ایـن قضیه با 

صراحـت اظهـار کردند کـه ایـن کاِر بسـیار بزرگی اسـت. حقیقتـاً هـم کار بزرگی بـود که امـام انجـام دادند.
همیـن مجموعـه ی بسـیجی بـود - یعنـی عاقه منـدان و داوطلبـان - کـه بـه تشـکیل سـپاه پاسـداران انقـاب 
اسـامی انجامید. درسـت اسـت که بسـیج، دنبالـه ی مجموعـه ی سـپاه و منضـم در مجموعه ی سـپاه پاسـداران 
اسـت؛ اما در واقع خود سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی از همان کسـانی تشـکیل شـد که پیشروان و سـابقون در 

بسـیج بودنـد و آمدنـد وسـط میـدان؛ این شـجره ی طیبه اسـت.
لـذا در عرصـه ی کار بزرگی کـه در ایـن کشـور انجام گرفـت - یعنـی دفاع مقـدس - کشـور هیچ احسـاس ضعف 
نکـرد. با اینکـه مـا از لحـاظ نیـروی نظامـی، از لحـاظ تجهیـزات و توانائی هـای عرفـی معمولـی با دشـمنمان که 
طرف مقابل مـا بود، خیلـی تفاوت داشـتیم - همه ی موجـودی ما بخشـی از موجودی دشـمن مقابل ما نمیشـد - 
اما احسـاس ضعف نکردیـم. در همـان عین محنتهـا در دوران دفـاع مقـدس، حضور پر شـور جوانهای این کشـور 

دلهـا را لبالـب از امید میکـرد و کارسـاز هم بود. بسـیج، یـک چنین شـجره ی طیبه ای اسـت.

حضور مؤمنانه و پر تالش نيروهاى بسيج در جنگ
شـاید بسـیاری از شـما جوانهـای عزیـز، دوران دفـاع مقـدس را درك نکردیـد، در آن دوران نتوانسـتید، نبودیـد 
کـه بیائیـد وسـط آن میـدان؛ اوالً باید بـا اوضـاع داوطلبـان و جوانـان مؤمـِن آن روز همه آشـنا شـوند؛ مخصوص 
شـما نیسـت. همه بایـد بداننـد کـه در دوران دفـاع مقدس چـه معجـزات عظیمـی از حضـور مؤمنانه و پـر تاش 
نیروهـای بسـیجی در صحنه هـای جنـگ اتفـاق افتـاد؛ ایـن را بایـد همـه بداننـد. نوشـته  هائی هسـت، کتابهای 
خوبی نوشـته شـده اسـت؛ من توصیـه میکنـم ایـن کتابهائی کـه در شـرح حال سـرداران اسـت یـا آنچـه که در 
گـزارش روزهای جنـگ و سـالهای دشـوار اول بالخصوص نوشـته شـده، ایـن را جوانهـا بخواننـد. خود را سـیراب 
کنیـد از معرفت به آنچـه که گذشـته اسـت در تاریخ انقـاب؛ ارزش بسـیج اینجـا معلوم میشـود. بسـیج نخبگان 
را در درجـه ی اول جذب کـرد؛ هم نخبـگان تحصیلی و علمـی را، هم نخبـگان سیاسـی را، هم فعـاالن عرصه های 
اجتماعـی را و هـم دلهـای پـاك و نورانـی را. میدانی بود کـه جوانان دانشـجو هـم جـذب آن میشـدند؛ پیرانی که 
دوران تاش آنها سـپری شـده بود، جذب میشـدند؛ نوجوانـان هم جذب میشـدند. و همـه احسـاس میکردند که 
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سـیراب میشـوند؛ تشـنگی معنوی آنها در بسـیج، در حضـور در آن عرصه های دشـوار برطرف میشـود. یک چنین 
عرصه ای بـود، عرصه ی دفـاع مقـدس و حضـور بسـیج در آن. بنابراین در تاریـخ این کشـور، این حادثـه، حادثه ی 

ماندگاری اسـت؛ تشـکیل بسـیج و نقشـی کـه آن روز در دفـاع مقدس ایفـاء کرد. 

منحصر نبودن نقش بسيج به معركه جنگ
لکـن مـن میخواهـم بـه شـما عـرض بکنـم نقـش بسـیج منحصـر بـه معرکـه ی جنـگ و عرصـه ی نبرد نیسـت؛ 
اگرچـه که عرصـه ی نبـرد یکـی از مظاهر حضـور مردمـی و حضور بسـیج اسـت بـدون تردیـد. بهتریـن نیروهای 
مـا، پاك یزه تریـِن نیتهای جوانـان مـا، پاکتریـن و پاکدامن تریـن عناصر جوان مـا در بسـیج میتوانند حضـور پیدا 
کننـد و متشـکل شـوند. واقعیت هم همیـن بـوده اسـت. در هرجائی که اسـام بـه آن نیازمنـد اسـت و جمهوری 
اسـامی نسـبت بـه آن احسـاس نیـاز میکنـد، نیـروی بسـیج میتوانـد در آنجـا حضـور پیـدا کنـد؛ همچنانی که 
خوشـبختانه در عرصـه ی علـم و تحصیـل دانـش، جوانـان بسـیجی، می بینیـم و میشـنویم کـه رتبه های بسـیار 
خـوب و برجسـتگی هائی را کسـب کردند و از خودشـان نشـان دادند. هـر جائی که جـای حضور - حضـور مردمی 

و حضور نیـروی انسـانی فعـال و پرانگیـزه - اسـت، آنجا جای بسـیج اسـت.

احساس و تلقی كه یك بسيجی باید داشته باشد
شـما جوانـان عزیزی کـه امـروز در مجموعـه ی بسـیج حضـور داریـد و نیـروی مقاومـت، سـازماندهی شـما را بر 
عهـده گرفتـه اسـت، احسـاس و تلقی تـان از مسـئولیت یـک انسـان در قبال اسـام بایـد این باشـد کـه میتوانید 
مؤثـر باشـید، میتوانیـد ایـن حرکـت عظیـم را سـرعت ببخشـید، میتوانیـد گره هائـی را بـاز کنیـد، میتوانیـد در 
مقابل تهاجمهـای گوناگـون ایسـتادگی کنید؛ چـه تهاجم سیاسـی، چـه تهاجـم تبلیغاتـی، چه جنگهـای روانی 
و چـه احیانـاً تهاجـم نظامـی. و انقـاب اسـامی و نظـام جمهـوری اسـامی و کشـور مـا به ایـن حضـور مردمی 
و پرانگیـزه و برخاسـته ی از ایمـان، حداکثـر نیـاز را دارد؛ چـون اتـکاء ایـن نظـام بـه خـدا و عوامـل الهـی اسـت 
و مهمتریـن عوامـل الهـی همیـن ایمانهـای مردمـی اسـت؛ »هـو الّـذی ایّـدك بنصـره وبالمؤمنیـن«. خداوند به 
پیغمبـرش میفرمایـد: خـدا تـو را بـه وسـیله ی نصـرت خـود و بـه وسـیله ی مؤمنیـن تأییـد کـرد. یعنـی یکی از 

مظاهـر نصـرت الهـی، اعمـال قـدرت الهـی، نصـرت مؤمنین اسـت.

نياز هميشگی به بسيج
نظام جمهـوری اسـامی اتکالش به خداسـت - دسـتگاه دیپلماسـی ما، فعالیتهـای گوناگـون دولتهای مـادر دنیا 
در محـدوده ی ارتباطـات بین المللـی و فعالیتهای متعارف سیاسـی طبـق ارزیابی هـای خود آنها، جزو کشـورهای 
فعـال بـه حسـاب می آیـد و فعالیتهـای مـا موفـق بـه حسـاب می آیـد- در عیـن حـال بـه هیـچ قدرتی، بـه هیچ 
دوسـتی اتـکال و اتـکاء نمیکنیـم. اتکاء مـا به نیـروی درونـی خود ماسـت کـه همـان ارتباط بـا خداسـت، اتکال 
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به خداسـت؛ متمرکـز کـردن موهبتهـای الهی اسـت در وجـود انسـانها، تا بتـوان کارآئـی آنهـا را چند برابـر کرد؛ 
ایـن کاری اسـت که امـروز بر عهـده ی نظـام جمهوری اسـامی اسـت. لذا همیشـه به بسـیج نیـاز هسـت، چه در 
دورانی که تهدیـدی وجود داشـته باشـد - چه تهدید سیاسـی، چـه تهدید اقتصـادی، چـه تهدید نظامـی - و چه 
حّتـی در دورانی کـه تهدیدی وجـود نداشـته باشـد. و خوشـبختانه قشـرهای گوناگـون مردم بـه این نیاز پاسـخ 
دادند؛ در هر نقطـه ای از این کشـور، قشـرهای گوناگون از شـهری، از روسـتائی، از عشـائر، از دانشـجو، از کارمند، 
از دانش آمـوز، از بقیـه ی اصناف گوناگون کشـور؛ از کارگر، از کشـاورز، همواره اجابت شـنیده شـده اسـت نسـبت 

بـه دعـوت در مجموعه ی بسـیج. 

پشتيبانان جدى دین و دینداران
یـک نمونه همیـن عشـائر عزیز مـا هسـتند که اسـتان شـما، جزو اسـتانهای عشائرنشـین اسـت و بسـیج عشـائر 
در اینجا جـزو بسـیجهای فعال اسـت. معمـوالً در کشـورهای مختلف تعـدد اقـوام و قومیتهـا یکـی از نگرانی های 
آنهاسـت؛ در کشـور ما بعکس اسـت. عشـائر ما همیشـه در طول زمان کـه ما سـراغ داریم، جـزو پشـتیبانان فعال 
و جـدی دیـن و دینـداران و علمـای دیـن  و حرکتهـای دینـی بوده انـد. هر چـه نـگاه میکنیـم در گذشـته اینجور 
می بینیـم؛ در زمان مـا هـم همینجـور اسـت. در دوران طاغوت هـم همین عشـائر فـارس، درمقابـل زورگوئیهای 
طاغوت ایسـتادند. خواسـتند آنها را بـه معارضه  با مجموعـه ی دینـداران وادار کنند، اما نتوانسـتند؛ بـه انقابیون، 
بـه مبارزیـن کمـک کردنـد. آنجائی هـم که کمکـی بظاهـر نبـود، دلهاشـان بـا آنها همـراه بـود. ایـن مجموعه ی 

عشـائری مـا هسـتند. در بقیـه ی مجموعه هـای ما هـم همیشـه همین جـور اسـت و این آمادگـی باید باشـد.

مسئله اصلی دشمنی دشمنان نظام
بارها ایـن را گفته ایـم: نظام جمهوری اسـامی بـا اعام آرمـان عدالتخواهـی در سـطح بین الملل، قهراً دشـمنانی 
برای خـود تدارك دیـده. همه ی کسـانی کـه در سـطح تعامات جهانـی معتقد بـه سـلطه و زورگوئـی و تجاوزند، 
با شـعار عدالت طلبـی از سـوی نظام جمهـوری اسـامی معارضنـد، مخالفنـد، عصبانی انـد؛ همچنانی که با شـعار 
اسـتقال ملی، دشـمنانی در مقابل مـا صف آرائـی میکنند. همـه ی انحصـار طلبان، همـه ی جهانخـواران، همه ی 
آنهائی که دستشـان بناحـق و نـاروا در سـفره ی منابع مـادی این کشـور دراز بـوده و چپـاول میکردنـد، وقتی که 
این کشـور و این ملت اعام اسـتقال و نفـوذ ایـادی بیگانـگان را قطع میکنـد، طبیعتـا صف آرائی میکننـد. نباید 
تصور کـرد دشـمنی دشـمنان بـه خاطر ایـن اسـت کـه فـان موضعگیـری را دولـت جمهوری اسـامی یـا فان 
مسـئول کشـور انجـام داده. مسـئله، مسـئله ی اصـل نظـام و سـاخت نظام اسـت؛ مسـئله، مسـئله ی شـعارهای 

اصولی نظـام و امام اسـت.
ملتهـا به عکـِس قدرتهـای سـلطه گر دلشـان بـا شماسـت. آنهـا بسـیجی جـوان ایرانـی را تحسـین میکننـد. نام 
شـماها، یاد شـماها، حـرکات شـماها خیلـی دلهـا را در دنیـای اسـام، حّتـی در بیـرون از دنیای اسـام به شـما 
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جـذب کـرده. ایـن تهدیدهـا بنابراین هسـت، پـس حضـور مردمـی و حضور بسـیجی هسـت.

بازسازى امواج تبليغات عليه نظام
امـواج تبلیغـات علیـه نظـام اسـامی را هـرگاه  یـک بـار از سـوی قدرتهـای سـلطه گر می بینیـد. کانّه ایـن امواج 
بازسـازی میشـود. گاهـی به عنـوان مسـئله ی انـرژی هسـته ای، گاهـی به عنـوان حقـوق بشـر، گاهی بـا عناوین 
گوناگـون دیگـر تبلیغات رسـوا علیه نظام جمهوری اسـامی سـازماندهی میشـود. منتها چه کسـی ایـن تبلیغات 
را سـازماندهی میکنـد؛ خـوِد ُمهـر آن سـازمان دهان رسـوا کننده ی ایـن تبلیغـات اسـت؛ کسـانی کـه خودشـان 
بیشـترین نقـض حقـوق بشـر را کرده انـد. بیشـترین تعـرض را بـه ملتهـا کرده انـد؛ بیشـترین چپـاول را از منابع 
انسـانها و ملتهـا انجـام داده انـد؛ آنها پیشـرو ایـن تبلیغاتند. ولـی ملت ایـران بیدار اسـت. ملـت ایران زنده اسـت.

جوانان به تعميق پایه هاى معارف دینی و انقالبی بپردازند
شـما جوانان بایـد دائمـاً هشـیار باشـید. معـارف دینی خـود و معـارف انقابـی خـود را هر چـه میتوانیـد تعمیق 
کنید. مثـل پاره های پـوالد؛ » زبـر الحدیـد« - آنطوری کـه در تعبیـرات حدیـث و در بعضـی دعاها وجـود دارد - 

نفوذ ناپذیـر و نفـوذ کننـده و در مقابل دشـمن برنـده و بـا اراده ی قوی باشـید.
اگـر بخواهید ایـن هویت را بـه صـورت کامل بـرای خودتـان تأمین کنیـد و حفـظ کنید، و ان شـاء الل کسـانی که 
در آینـده به شـما ملحـق خواهند شـد در نسـلهای بعـدی، همین طـور این شـجره ی طیبـه و این جریـان مقدس 
ادامه پیدا کند، بایسـتی پایه هـای معـارف را در دلهاتان مسـتحکم کنیـد. من توصیـه میکنم در زمینه ی مسـائل 
دینـی، جوانهـا از معارف بلنـدی که جـزو بهتریـن آنها آثار شـهید مطهـری اسـت، حتماً اسـتفاده کنند. شـعارها 
خیلی خـوب اسـت، جهتگیری ها خیلی خوب اسـت؛ بایسـتی بـه ایـن جهتگیری هـا و به این شـعارها عمـق داد. 
جوانهـا از کتابهـای شـهید مطهـری اسـتفاده کنید، از شـرح حـال سـرداران غفلـت نکنیـد؛ آگاهی از شـرح حال 
این شـهدای راه حق. در درجه ی اول سـردارانند، اما مخصوص سـرداران نیسـت. من یـک کتابـی را میخواندم که 
شـرح حال یک دسـته، یک جزئـی از یـک گروهان بسـیجی سـپاه در یکـی از حمـات دفـاع مقدس بـود. حضور 
افراد یک دسـته در صحنه ی نبرد،فعالیتهای بسـیار مؤثرشـان، شوقشـان، ایمانشـان، ضربه ای که به دشـمن وارد 
کردنـد و باالخـره آن نورانیتـی کـه در عرصه هـای نبرد کسـب کردنـد، در بیاناتشـان؛ و آنهائی که شـهید شـدند، 
در وصیتنامه شـان ایـن نورانیـت منعکـس اسـت. مـن بهره منـد میشـوم. من هـر وقـت یـک چنیـن چیزهائی را 
میخوانـم، بهره مند میشـوم، اسـتفاده میکنـم. باب ایـن اسـتفاده را بـه روی خودتان باز کنیـد. امیدهـای آینده ی 
کشـور شـما جوانـان هسـتید و در میـان جوانـان کشـور، پرانگیزه ترینهـا و بـا ایمان ترین هـا بیشـترین امیدها را 
برای این کشـور و بـرای این ملـت به وجـود می آورنـد و یقیناً مجموعـه ی بسـیج از این قبیلنـد. از خداونـد متعال 
مسـئلت میکنیم که ایـن راه روشـن، این شـجره ی طیبـه، این هویـت نورانی را بـرای انقـاب اسـامی روز به روز 

سـرزنده تر و شـاداب تر بفرمایـد.
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ــاه دیگــر مجــال نمیشــود همــه            ی آنچــه را  مــن آنچــه کــه یادداشــت کــردم اینجــا بگویــم - در ایــن وقــت کوت
ــاع  ــه            ی دف ــری در زمین ــم کار هن ــدر اســت کــه میخواهــم بگوی ــن ق ــم - همی ــوده، عــرض بکنی کــه در ذهــن ب
ــراط  ــن ص ــد، در ای ــته کار کردن ــن رش ــه در ای ــانی ک ــت. آن کس ــری اس ــای هن ــن کاره ــی از برتری ــدس یک مق

ــم بشــمرند. ــته را مغتن ــن رش ــد و ای ــش ببرن ــتند، آن را پی حضــور داش

 كار هنرى و فرهنگی براى دفاع مقدس، جهادى مقدس 
ــه            ی  ــی نیســت؛ گنجین ــک برهــه            ی زمان ــی و فقــط ی ــداد زمان ــک امت ــاً ی ــا صرف ــاع مقــدس م  هشــت ســال دف
عظیمــی اســت کــه تــا مدتهــای طوالنــی ملــت مــا میتوانــد از آن اســتفاده کنــد، آن را اســتخراج کنــد و مصــرف 
کنــد و ســرمایه            گذاری کنــد. حادثــه            ی عظیــم ایــن هشــت ســال، مجموعــه            ای اســت از صفــات واال، فرهنگهــای 
پســندیده و برگزیــده و ممتــاز، عقایــد و معــارف واالئــی کــه ملــت مــا در طــول تاریــخ ارث بــرده یــا اســتعدادش 
ــه            ای از  ــک گنجین ــرد. ی ــروز ک ــتعدادها ب ــن اس ــامی ای ــاب اس ــا انق ــه ب ــوده، ک ــرده ب ــظ ک ــودش حف را در خ
همــه            ی اینهاســت. شــما کــه دفــاع مقــدس را روایــت میکنیــد، بخصــوص آنهائــی کــه روایــت هنــری میکننــد، 
ــه در  ــد. آنچــه ک ــه او را منعکــس میکنی ــال و جــال، ک ــر جم ــک مظه ــل ی ــه            ای هســتید در مقاب ــع آئین در واق
دوران آن هشــت ســال از بــروز خصلتهــای واال و پســندیده            ی انســانی، از شــجاعت، از ایثــار، از اخــاص، از صــدق 
و صفــا، از بــروز تدبیرهائــی کــه از یــک جــوان چنیــن تدابیــری انتظــار نمیرفــت - ایــن برجســتگیهائی کــه در 
ــود.  ــراه ب ــم هم ــادی ه ــای زی ــا هزینه            ه ــاد، ب ــاق افت ــد - اتف ــه وجــود آم ــدس ب ــاع مق دوره            ی هشــت ســال دف
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ــا  چقــدر جــان عزیــز فــدا شــد، چقــدر ثــروت مــال و ثــروت وقــت مصــرف شــد. شــما امــروز آنهــا را در واقــع ب
کار هنــری خودتــان بازآفرینــی میکنیــد. همــان تأثیراتــی را کــه آن حادثــه میتوانســت در یــک نســل، در یــک 
ــا ایــن کار هنــری خودتــان  ــا ایــن فیلــم خودتــان، ب ــا ایــن نوشــته            ی خودتــان، ب جامعــه باقــی بگــذارد، شــما ب
کــه بازآفرینــی آن حادثــه اســت، در مخاطــب خودتــان ایجــاد میکنیــد. ایــن خیلــی کار بزرگــی اســت، خیلــی 
ــوید.  ــه میش ــی آئین ــت و زیبائ ــزه            کاری و ظراف ــر از ری ــکوه و پ ــوی پرش ــرای آن تابل ــما ب ــت؛ ش ــی اس کار مهم
ــرا ســعی  ــاد اســت؛ زی ــدس هســت، جه ــاد مق ــت آن جه ــه روای ــری شــما ک ــن کار فرهنگــی و کار هن خــود ای
بــر ایــن بــوده کــه آن مفاهیــم واال بــه دســت فراموشــی ســپرده بشــود؛ بــرای ایــن تــاش شــده، کار شــده. آن 
عزتــی، اعتمــاد بــه نفســی، احســاس اقتــداری کــه از ناحیــه            ی معنویــت رزمنــدگان مــا و جامعــه            ی اســامی مــا 
ــدس و شکســت  ــاع مق ــروزی در دف ــی پی ــب و شــگفت            انگیز - یعن ــه            ی عجی احســاس شــد و توانســت آن حادث
ــرای ملــت مــا،  ــد، آن خصوصیــات، آن خصلتهــا، ب ــل تهاجــم ایــن همــه دشــمن - را رقــم بزن نخــوردن در مقاب
ــه  ــا تاشــی ک ــه            ی ب ــم و در مقابل ــا را بایســتی نگــه داری ــن نیازهاســت. اینه ــا، یکــی از بزرگتری ــرای کشــور م ب
میشــود بــرای بــه فراموشــی ســپردن آنهــا، مقاومــت کنیــم. کار شــما روایــت دفــاع مقــدس و همیــن مجاهــدت 

ــزرگ اســت. ب
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ــرای آن مــدت، بایــد مــورد توجــه باشــد، ایــن  ــاب روایــت دفــاع مقــدس و کار هنــرِی ب یــک نکتــه            ای کــه در ب
ــف  ــهای آن کش ــیاری از بخش ــوز بس ــاً هن ــت و واقع ــیعی اس ــیار وس ــدان بس ــک می ــدان ی ــن می ــه ای ــت ک اس
ــه، منعکــس  ــاورد و بفهمــد و بشناســد، ن ــه دســت بی ــد آن را ب ــا ذهنهــا نتوان ــه اینکــه انســان ی نشــده اســت. ن
نشــده. نبایــد تصــور کــرد کــه مضامیــن دفــاع مقــدس، مضامیــن تکــراری اســت. خیلــی از مفاهیــم و مضامیــن 
ــده.  ــر نش ــده، فک ــا کار نش ــاره            ی آنه ــوز درب ــه هن ــته ک ــود داش ــاله وج ــت س ــاش هش ــن ت ــه            ی ای در مجموع
ــم،  ــا دوســتان ســینماگر صحبــت میکردی ــی پیــش مــن هســت کــه یــک وقتــی اینجــا ب یــک فهرســت طوالن
مــواردی            اش را ذکــر کــردم. در ایــن بخشــها فکــر کــردن و جســتجو کــردن، هنرمنــد را میرســاند بــه مضامیــن 
بکــر و گویائــی کــه میتوانــد اثــر هنــری تولیــد کنــد. باالخــره آنچــه کــه در جمع            بنــدی دفــاع مقــدس، انســان 
ــه  ــک جامع ــه ی ــت ک ــی اس ــن صفات ــری از برتری ــال، مظه ــت س ــن هش ــه ای ــت ک ــن اس ــد، ای ــد بگوی میتوان
میتوانــد بــه آنهــا ببالــد و از جوانــان خــودش انتظــار داشــته باشــد. یعنــی دفــاع مقــدس مظهــر حماســه اســت، 
مظهــر معنویــت و دینــداری اســت، مظهــر آرمان            خواهــی اســت، مظهــر ایثــار و از خودگذشــتگی اســت، مظهــر 

ــر و حکمــت اســت. ــر تدبی ــت اســت، مظه ــداری و مقاوم ایســتادگی و پای
ــده            ای اســت.  ــت جنــگ و فرماندهــی جنــگ، کار بســیار ســنگین و پیچی ــده            ای اســت. مدیری جنــگ، کار پیچی
ــز  ــت، چی ــن حکم ــر، ای ــن تدبی ــد. ای ــام میدادن ــها انج ــیاری از بخش ــا در بس ــورس م ــای ن ــن کار را جوانه ای
ــد  ــال رفتن ــای کم            س ــدر جوانه ــتعدادها و ظرفیتهاســت. چق ــکوفائی اس ــر ش ــت؛ مظه ــگفت            آوری اس ــیار ش بس
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ــی  ــدند، بعض ــهید ش ــی ش ــد. بعض ــان بدهن ــان نش ــزرگ از خودش ــای ب ــا کاره ــتند در آنج ــه و توانس در جبه
ــود کــه  ــن جــوری ب ــاً ای ــد، بعدهــا کشــور از اینهــا اســتفاده کــرد. حقیقت هــم جــزو ســرمایه            های انقــاب بودن
ســپاه پاســداران یکــی از مراکــز صــدور نیــرو بــه همــه جــای کشــور شــده در طــول ایــن بیســت و هفــت هشــت 
ســال؛ بــه خاطــر اینکــه جنــگ توانســت از یــک مجموعــه            ی جــوان، مجموعــه            ای از عناصــر کارآمــد و بااســتعداد 
درســت کنــد و تحویــل بدهــد؛ چــون اســتعدادها در اینهــا شــکوفا شــد. جنــگ مظهــر ایــن ارزشهاســت. اینهــا 
ــک  ــع دارد ی ــگ، در واق ــن راوی جن ــد. بنابرای ــاز بدان ــا خــود را بی            نی ــی از اینه ــچ ملت ــه هی ــی نیســت ک چیزهائ
چنیــن ارزشــهائی را روایــت میکنــد؛ حکایــت یــک چنیــن خصــال پســندیده و اوجهائــی را دارد بــه مســتمعین 

ــده. ــا ش ــن زمینه        ه ــادی در ای ــای زی ــاال کاره ــد. ح ــان میده ــودش نش خ

خطاى بزرگ نسبت به هنر دفاع مقدس
مــن توصیــه میکنــم اوالً مســئولین هنــری، مســئولین بخشــهای گوناگــون ادبیــات، بــه نظراتــی کــه دوســتان 
در اینجــا دادنــد و نظراتــی کــه در ایــن زمینه            هــا داده میشــود، توجــه کننــد. البتــه بعضــی از کارهــا هــم شــده 
کــه ایــن دوســتانی کــه اظهارنظــر میکننــد، ممکــن اســت از آنهــا اطاعــی نداشــته باشــند؛ کارهــای خوبــی هم 

ــرد. دارد صــورت میگی
اینکــه تصــور بشــود کــه هنــر دفــاع مقــدس در جامعــه            ی مــا مخاطــب نــدارد، طالــب نــدارد، ایــن هــم خطــای 
ــار  ــتری            ترین آث ــاً پرمش ــد. تحقیق ــال کن ــن را خی ــی ای ــر کس ــت؛ اگ ــش اس ــتباهات فاح ــت، از اش ــی اس بزرگ
هنــری بعــد از انقــاب در زمینه            هــای مختلــف، آن آثــار هنــری اســت کــه مربــوط بــه دفــاع مقــدس بــود؛ چــه 
ــا کتابــی کــه در واقــع  در زمینــه            ی فیلــم و ســینما، چــه در زمینــه            ی کتــاب، خاطــره، داســتان. همیــن چنــد ت
ــی وجــود نداشــته کــه در ظــرف دو ســال، صــد  تیراژهایشــان بی            ســابقه اســت - در کشــور مــا چنیــن تیراژهائ
ــاب دفــاع مقــدس، همیــن کتــاب  ــه مــن گــزارش دادنــد، کتابــی اســت در ب ــار کتابــی چــاپ بشــود. اینکــه ب ب
ــاپ  ــه چ ــار ب ــاد ب ــش از هفت ــنیدم بی ــال، ش ــر از دو س ــه در کمت ــاب »دا« ک ــا کت ــک« ی ــرم کوش ــای ن »خاکه
ــوط  ــا ایــن تیراژهــا نداریــم - مخصــوص کتابهــای مرب ــی از کتابهــای گوناگــون را ب ــه کتاب رســیده! مــا هیچگون
ــه دفــاع مقــدس اســت. در زمینــه            ی فیلــم هــم همیــن جــور اســت؛ پرفروش            تریــن فیلمهــا و پرجاذبه            تریــن و  ب
ــه دفــاع مقــدس اســت. از فیلــم »آژانــس شیشــه            ای«  ــوط ب پرمشــتری            ترین فیلمهــا، فیلمهائــی اســت کــه مرب
ــای ده            نمکــی، اینهــا بیشــترین مشــتری            ها،  ــِر »اخراجی            هــا«ی آق ــم اخی ــن فیل ــا ای ــا مــن اســت«، ت ــی ب و »لیل
ــته  ــتری نداش ــه مش ــت ک ــور نیس ــن ج ــت. ای ــدس اس ــاع مق ــاره            ی دف ــه درب ــته ک ــها را داش ــترین فروش بیش
باشــد، طالــب نداشــته باشــد. البتــه بعضــی از کارهــا هســت، مشــتری پیــدا نمیکنــد؛ ایــن اشــکال در مضمــون 
و محتــوا نیســت، اشــکال در ســاخت اســت، در قالــب اســت، در کیفیــت اســت، در مایه            هــای کــِم هنــری اســت 
کــه بــه خــرج داده میشــود و در یــک اثــر بــه کار میــرود و طبعــاً طالــب پیــدا نمیکنــد. بنابرایــن در ایــن زمینــه 
ــا دارد؛ و  ــرد، ج ــا ک ــی و اینه ــی و وقت ــی و مدیریت ــرمایه            گذاری مال ــوان س ــه بت ــرد، هرچ ــوان کار ک ــه بت هرچ
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ــن کار  ــه ای ــد. البت ــال کنن ــن کار را دنب ــد، ای ــوق و امی ــا ش ــم ب ــد ه ــتان هنرمن ــت. دوس ــن اس ــا ای ــفارش م س
افــراد پابــه            رکاب و آمــاده و مسئولیت            شــناس الزم دارد؛ یعنــی کســانی کــه حقیقتــاً احســاس مســئولیت کننــد 
ــن  ــوب در ای ــد خ ــری میتوانن ــن عناص ــک چنی ــد. ی ــان نباش ــا در انس ــی و اینه ــی و خواب            آلودگ ــت تنبل و حال

ــد. ــاء کنن ــدان نقــش ایف ــن می عرصــه و در ای

انعكاس بين            المللی كمتر آثار دفاع مقدس
ــدا  ــر پی ــی، کمت ــکاس بین            الملل ــکان انع ــان ام ــا آثارم ــه م ــت ک ــن اس ــه ای ــم البت ــا ه ــای کار م ــی از نقصه یک
ــتی  ــوب و درس ــاً راوی خ ــه حقیقت ــی را ک ــی، کارهائ ــنواره            های بین            الملل ــن جش ــی دارد؛ ای ــه دالئل ــرد. البت ک
ــه خــود راه نمیدهنــد  ــا از ارزشــهای نظــام جمهــوری اســامی باشــد، مطلقــاً ب ــا از انقــاب ی از دفــاع مقــدس ی
و دوســت ندارنــد؛ مگــر وقتــی مجبــور باشــند یــک چیــزی را در مجموعــه            ی کار خودشــان راه بدهنــد. 
ــه  ــتمع ب ــره مس ــا باالخ ــت؛ ام ــن اس ــس ای ــاف و برعک ــت برخ ــی، سیاس ــنواره            های بین            الملل ــت جش سیاس
ــی  ــا، بینندگان ــرای کتابه ــی ب ــی، خوانندگان ــوان مســتمعینی، طالبان ــدارد و میت ــن جشــنواره            ها اختصــاص ن ای
ــی انجــام  ــر ترجمــه            ی درســت و خوب ــرای کار و اث ــاع مقــدس پیــدا کــرد؛ در صورتــی کــه ب ــرای فیلمهــای دف ب
ــماها  ــه ش ــال ب ــد متع ــه خداون ــم ک ــت.   امیدواری ــن اس ــای کار ای ــی از عرصه            ه ــن یک ــر م ــه نظ ــه ب ــرد ک بگی
ــد.  ــام بدهی ــت، انج ــن اس ــاش ممک ــه ت ــر چ ــدس ه ــاع مق ــه            ی کار دف ــن زمین ــد در ای ــد، بتوانی ــق بده توفی
هــم مســئولین تــاش کننــد، هــم هنرمنــدان تــاش کننــد، هــم در بخشــهای تحقیقاتــی - کــه خیلــی مهــم 
ــهائی  ــم در آن بخش ــرد - ه ــام میگی ــز انج ــی از مراک ــم دارد در بعض ــی ه ــات خوب ــبختانه تحقیق ــت. خوش اس
ــد؛ نگهــداری اســناد، پــردازش اســناد، تدویــن اســناد؛ اینهــا خیلــی مهــم اســت؛  کــه اســناد را در اختیــار دارن
ــرود؛ در اختیــار محققیــن قــرار بگیــرد و ان            شــاءاللَّ ادبیــات دفــاع مقــدس  ــد از دســت ب اینهــا نبایســتی بگذارن
ــاع مقــدس هــم از ادبیــات و تحقیــق حداکثــر اســتفاده را ان            شــاءاللَّ بکنــد.  از تحقیــق اســتفاده کنــد؛ هنــر دف
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فراموش نكردن مقطع حساس و پرافتخار دفاع مقدس 
توسط جوانان

دالیل حضور در مناطق دفاع مقدس
نجات كشور در جنگ توسط جوانهاى فداكار و مبارز

عواملی كه دشمن را به شكست ميكشاند
فراموش نكردن مقطع تاریخِی حساس دفاع مقدس
جبران عقب افتادگی هاى دورانهاى طوالنی استبداد



دفاع مقدس

فراموش نكردن مقطع حساس و پرافتخار دفاع مقدس توسط جوانان  *

دالیل حضور در مناطق دفاع مقدس
ــز در درجــه ی اول، احتــرام  ــرادران و خواهــران عزی غــرض از حضــور در ایــن مــکان تاریخــی و در جمــع شــما ب
بــه روح رزمنــدگان و شــهدای عزیــزی اســت کــه ایــن ســرزمین، شــاهد دالوریهــای آنهــا و فداکاریهــای آنهــا و 

ــوده اســت. حرکــت عظیــم آنهــا در روزهــای جنــگ تحمیلــی و دفــاع مقــدس ب
ــه در  ــت ک ــی اس ــرادران و خواهران ــتان و ب ــز خوزس ــردم عزی ــی از م ــپاس و قدردان ــار س ــد، اظه ــه ی بع در درج
ــد.  ــود نشــان دادن ــی از خ ــان موفق ــک امتح ــرائط، ی ــا، در ســخت ترین ش ــه در حســاس ترین زمانه ــن منطق ای
دشــمنان ملــت ایــران دربــاره ی مــردم عزیــز خوزســتان چیــز دیگــری فکــر میکردنــد، و چیــز دیگــری از آنچــه 
ــه  ــد ک ــداکاری بودن ــای ف ــارز و دالور، جوانه ــدگان مب ــف اول رزمن ــد. ص ــش آم ــد، پی ــر میکردن ــا فک ــه آنه ک
ــز خوزســتان؛ زنهاشــان، مردهاشــان.  ــد: مــردم عزی ــدگان ایــن منطقــه بودن ــدان ایــن آب و خــاك و پروری فرزن
مــن در دوران دفــاع مقــدس بــه بعضــی از روســتاهائی کــه زیــر ســتم دشــمن بعثــی قــرار گرفتــه بــود، رفتــم و 
ــت  ــه مل ــران اســامی و ب ــه ای ــدم. آنهــا پیوستگی شــان ب از نزدیــک وضعیــت آن مــردم را، روحیــه ی آنهــا را دی
ــود کــه دشــمنان  ــان ب ــود - آن چن ــران پرچــم آن برافراشــته شــده ب ــه اســام - کــه در ای ــان و ب ــارز و قهرم مب
ــن  ــد. بنابرای ــد مســتحکم را سســت کنن ــن پیون ــی، ای ــت و همزبان ــا وسوســه ی قومی ــد ب ــی نتوانســته بودن بعث

ــز خوزســتان اســت. ــی از مــردم عزی ــه، از یــک جهــت قدردان ــن منطق ــا در ای حضــور م
ــق  ــن مناط ــه ای ــور ب ــِک کش ــاط دور و نزدی ــه از نق ــت ک ــافرانی اس ــما مس ــی از ش ــوم، قدردان ــه ی س جنب
ــا آن  ــی، ب ــا آن جوانان ــان را ب ــی خودت ــتگی روح ــان، پیوس ــای خودت ــا دله ــان، ب ــای خودت ــا قدمه ــد، ب آمده ای
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س"
ضوع " دفاع مقد

شتر درباره مو
مطالعه بی

دفاع مقدس

124

ــن منطقــه -  ــد؛ چــه در ای ــداکاری آنهاســت، نشــان دادی ــن منطقــه، شــاهد ف ــی کــه ای ــا آن دالوران ــی، ب مردان
ــل  ــر: مث ــتانهای دیگ ــی اس ــق جنگ ــه در مناط ــتان و چ ــق خوزس ــایر مناط ــه در س ــن - چ ــه ی فتح المبی منطق
ــن ســنت بســیار ســتودنی را از  ــردم کشــور، ای ــردم، م ــام، اســتان کرمانشــاه، اســتان کردســتان. م اســتان ای
چنــد ســال پیــش در پیــش گرفتنــد کــه بیاینــد ایــن مناطــق را ســالیانه - بخصــوص در چنیــن ایامــی در اول 

ــت. ــگاه اس ــا زیارت ــد. اینج ــارت کنن ــال - زی س

نجات كشور در جنگ توسط جوانهاى فداكار و مبارز
ــخ  ــخت و تل ــای س ــد، آن روزه ــا نبودی ــما در آن روزه ــب ش ــه اغل ــن! ک ــز م ــدان عزی ــز! فرزن ــای عزی  جوانه
ــای  ــر پ ــک روزی زی ــز، در ی ــن حاصلخی ــن زمی ــم نواز، ای ــه ی چش ــن صحن ــا، ای ــت زیب ــن دش ــد؛ ای را ندیدی
ــه  ــق ب ــت، متعل ــال شماس ــه م ــرزمینی ک ــن س ــی در همی ــم بعث ــان رژی ــود؛ چکمه پوش ــما ب ــمنان ش دش
ــه  ــف تأســف میخــورد، از جمل ــه انســان از جهــات مختل ــد ک ــرده بودن ــا ک ــر پ ــان جهنمــی ب شماســت، آن چن
ــک  ــه ی ــد ب ــرده بودن ــل ک ــم نواز را تبدی ــت چش ــن طبیع ــا و ای ــرزمین زیب ــن س ــور ای ــه چط ــت ک ــن جه از ای
ــن منطقــه ی شــمالِی  ــده از ای ــن، بن ــات فتح المبی ــام محنــت جنــگ، قبــل از عملی ــک دوزخ. در ای ــه ی ــش، ب آت
مشــرف بــر ایــن دشــت، ایــن چشــم انداز وســیع را دیــده بــودم؛ ایــن خاطــره از یــاد مــن نمیــرود کــه نیروهــای 
ــد؛ زمیــن شــما را، خــاك شــما را  ــن لشــکر در اینجــا متفــرق بودن ــا چندی ــاور ب ــن ســرزمین پهن دشــمن در ای
ــد. آن کســی کــه کشــور شــما را نجــات  ــران را تحقیــر میکردن ــد و ملــت ای ــا چکمه هــای خودشــان میکوبیدن ب
داد، همیــن جوانهــای فــداکار و مبــارز بودنــد؛ همیــن بســیج، همیــن ارتــش، همیــن ســپاه، همیــن رزمنــدگان 
فــداکار، کــه امــروز هــم بازمانــدگان آنهــا در مناطــق گوناگونــی از کشــور حضــور دارنــد؛ بعضــی از آنهــا هــم بــه 

ــا«1. ــوا تبدی ــا بّدل ــر و م ــن ینتظ ــم م ــه و منه ــن قضــی نحب ــم م ــیده اند؛ »فمنه ــهادت رس ش
ــد  ــان کشــور! بدانی ــه ی جوان ــد و هم ــن صحــرا حضــور داری ــن جلســه، در ای ــه در ای ــی ک ــن! جوانان ــزان م عزی
ــزم راســخ، کشــور را از  ــا اراده و ع ــا هوشــمندی، ب ــداکاری، ب ــا ف ــدس توانســت ب ــاع مق ــوان دوران دف نســل ج
دســت دشــمن نجــات بدهــد. دشــمنان نظــام جمهــوری اســامی هدفشــان ایــن بــود کــه بــا جــدا کــردن یــک 
ــران  ــت ای ــه مل ــان را ب ــت خودش ــتند قهاری ــد؛ میخواس ــر کنن ــران را تحقی ــت ای ــامی، مل ــن اس ــش از میه بخ
ــرار  ــر جــان و مــال و نامــوس ملتمــان ق تحمیــل کننــد؛ میخواســتند ملــت را ذلیــل کننــد و خــود را مســلط ب
ــا همــه ی  بدهنــد. کــی نگذاشــت؟ جــوان رزمنــده ی فــداکار، آن عــزم راســخ، آن ایمــان قــوی، جلــِو دشــمن ب
ــا کمــک میکــرد؛ شــوروِی آن روز کمــک میکــرد؛ کشــورهای  ــه دشــمن م ــکا ب حجــم انبوهــش ایســتاد. آمری
اروپائــی ای کــه امــروز دم از حقــوق بشــر میزننــد، آن روز بــه ایــن دشــمن خبیــث کمــک میکردنــد، بــرای اینکه 
ــان  ــا ایــن کار را میکــرد؛ امــا جوان ــه آتــش بکشــد. او هــم بی محاب ــود کنــد، زمیــن و اهــل زمیــن را ب بکشــد، ناب
ــه ی  ــن منطق ــن دشــت وســیع، در ای ــاس، در همی ــن دشــت عب ــت نگذاشــتند. در همی ــن مل ــان ای شــما، جوان
طوالنــی، بــا جــان خودشــان آمدنــد تــوی میــدان، بــا عــزم راســخ خودشــان دشــمن را مغلــوب کردنــد، منکوب 

1.  احزاب: 23؛ »... برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها در ]همین [ انتظارند و ]هرگز عقیده ی خود را[ تبدیل نکردند.«
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ــد و  ــهیم بودن ــد و س ــریک بودن ــتکباری ش ــای اس ــه ی قدرته ــه هم ــه ای را ک ــد و توطئ ــل کردن ــد، ذلی کردن
ــد. ــی کردن ــرای آن، خنث ــد در اج ــل بودن دخی

عواملی كه دشمن را به شكست ميكشاند
ــما،  ــزم راســخ ش ــور اســت؛ همیشــه ع ــن ط ــز! همیشــه همی ــای عزی ــم: جوانه ــه شــما بگوی ــم ب ــن میخواه م
ــد  ــمنان را هرچن ــه ی دش ــد هم ــما میتوان ــجاعت ش ــت و ش ــتادگی و قاطعی ــما، ایس ــرت ش ــمندی و بصی هوش
بظاهــر بــزرگ و نیرومنــد باشــند، بــه شکســت بکشــاند. امــروز هــم همیــن جــور اســت؛ فــردا هــم همیــن جــور 
ــه میخواهــد و ان شــاءاللَّ خواهــد  ــا و آخــرت برســد - ک ــه اوج ســعادت دنی ــر بخواهــد ب ــران اگ ــت ای اســت. مل
ــوی زن و  ــتحکم از س ــخ، اراده ی مس ــزم راس ــر، ع ــرت، تدبی ــجاعت، بصی ــت از ش ــارت اس ــش عب ــید - راه رس
ــر ایمــان، ایمــان اســامی. آن چیــزی کــه ضامــن ایــن عــزم و همــت راســخ در  مــرد؛ و همــه ی اینهــا متکــی ب
ــدا  ــل خ ــانی در مقاب ــئولیت انس ــت را، مس ــدا را، قیام ــن را، خ ــود. دی ــان ب ــان قلبی ش ــود، ایم ــا ب ــدگان م رزمن
ــد؛  ــه ای وجــود داشــته باشــد، او را آســیب ناپذیر میکن ــر جامع ــی، در ه ــر ملت ــاور در ه ــن ب ــاور داشــتند؛ ای را ب

ــد. ــت کنن ــد مقاوم میتوانن

فراموش نكردن مقطع تاریخِی حساس دفاع مقدس
بــرادران و خواهــران عزیــز! امــروز مــا از روزهــای جنــگ تحمیلــی و دفــاع مقــدس بمراتــب جلوتریــم، بمراتــب 
ــران  ــم. ملــت ای ــا تواناتری ــران در دنیــای اســام گســترده تر اســت؛ امــروز م ــب نفــوذ ملــت ای ــم، بمرات قوی تری
ــا  ــه برکــت ایســتادگیها بــه دســت آورده. امــروز هــم توطئــه زیــاد اســت؛ لکــن ملــت ایــران ب ایــن توانائــی را ب

ــا اســتواری طــی میکنــد. ــه توطئــه ی دشــمن پوزخنــد میزنــد و راه خــود را ب ایســتادگی خــود، ب
ــدس - را  ــاع مق ــع دف ــاس - مقط ــِی حس ــع تاریخ ــن مقط ــران ای ــت ای ــه مل ــت ک ــن اس ــت ای ــم اس ــه مه آنچ
ــد.  ــاد نبری ــز از ی ــی را هرگ ــگ تحمیل ــار دوران جن ــی پرافتخ ــت، ول ــالهای پرمحن ــد و س ــوش نکن ــز فرام هرگ
ایــن آمدنهــا، ایــن اظهــار ارادتهــا، ایــن یادبــود گرفتنهــا، کمــک میکنــد بــه اینکــه ایــن یادهــا در ذهنهــا زنــده 
بمانــد. مــن از ایــن حرکــت راهیــان نــور - کــه چنــد ســال اســت بحمــداللَّ روزبــه روز هــم در کشــور توســعه پیدا 
ــم. و معتقــدم ایــن مقطــع حســاس  کــرده - بســیار خرســندم و ایــن حرکــت را حرکــت بســیار بابرکتــی میدان
بــرای مــا یــک تجربــه اســت. شــما جوانهــای امــروز اگــر آن روز هــم بودیــد، تــوی ایــن میــدان، بــا عــزم راســخ 

ــدید. ــر میش حاض

جبران عقب افتادگی هاى دورانهاى طوالنی استبداد
امــروز هــم در میــدان علــم، میــدان سیاســت، میــدان تــاش و کار، میــدان همبســتگی ملــی و میــدان بصیــرت، 
ــات  ــی اوق ــد. گاه ــات کردی ــان را اثب ــتادگی خودت ــد، ایس ــان دادی ــان را نش ــردی خودت ــا پایم ــما جوانه ش
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ــران  ــت ای ــی آســانتر از جنــگ فکــری اســت؛ آســانتر از جنــگ در عرصه هــای سیاســی اســت. مل جنــگ نظام
ــگ  ــتادگی در جن ــتادگی اش از ایس ــش و ایس ــی، بصیرت ــی و امنیت ــای سیاس ــگ عرصه ه ــه در جن ــان داد ک نش
ــذا جوانهــای مــا بحمــداللَّ جوانهــای الیــق، ســاخته و پرداختــه ای هســتند کــه بایــد  نظامــی کمتــر نیســت. ل
ــد  ــران بای ــت ای ــد. مل ــد کنی ــان را بلن ــد؛ همــت مضاعــف، کار مضاعــف. همتت ــا نکنن ــدار هــم اکتف ــن مق ــه ای ب
ــت خارجــی و نفــوذ خارجــی را جبــران  ــی اســتبداد در ایــن کشــور و دخال عقب افتادگی هــای دورانهــای طوالن
ــا  ــر ی ــم، کم نظی ــطح عال ــا در س ــِز م ــور عزی ــروِز کش ــوان ام ــه ج ــه اینک ــخ دارم ب ــان راس ــده اطمین ــد. بن کن
ــه  ــد ک ــد دی ــا آن روزی را خواهی ــما جوانه ــاءاللَّ ش ــت. ان ش ــور اس ــده ی کش ــد آین ــن، نوی ــت. و ای ــر اس بی نظی
ــطحی  ــی، در س ــوذ بین الملل ــاظ نف ــی، از لح ــاظ سیاس ــاوری، از لح ــاظ فن ــی، از لح ــاظ علم ــورتان از لح کش

ــران اســت. ــزرگ ای ــت ب ــران اســامی و شایســته ی مل ــه شایســته ی ای باشــد ک
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شهيد چمران، الگوى استاد دانشمند بسيجی
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شهيد چمران، الگوى استاد دانشمند بسيجی *

ــام روز »بســیج اســاتید« و  ــه ن ــران ب ــذاری روز شــهادت شــهید چم ــاره ی نامگ ــه درب ــم ک ــن پیشــنهادی ه  ای
»اســاتید بســیجی« ذکــر شــد، بــه نظــرم پیشــنهاد معنــی دار و پرمغــزی اســت. مرحــوم شــهید چمــران حقــاً 
یــک نمونــه و مظهــری بــود از آن چیــزی کــه انســان دوســت میــدارد تربیــت جوانــان مــا و دانشــگاهیان مــا بــه 

ــد نیســت. ــد. ب آن ســمت حرکــت بکن

شهيد چمران، دانشمند برجسته و بسيار خوش استعداد
ــاره ی شــهید چمــران صحبــت کنیــم.  ــز هــم ایجــاب میکنــد کــه چنــد کلمــه ای درب ــن شــهید عزی  و حــق ای
ــرای  ــان ب ــود ایش ــود. خ ــتعداد ب ــیار خوش اس ــته و بس ــرد برجس ــک ف ــود؛ ی ــمند ب ــک دانش ــهید ی ــن ش اوالً ای
مــن تعریــف میکــرد کــه در آن دانشــگاهی کــه در کشــور ایــاالت متحــده ی آمریــکا مشــغول درســهای ســطوح 
عالــی بــوده - آنطــور کــه بــه ذهنــم هســت ایشــان یکــی از دو نفــِر برتریــِن آن دانشــگاه و آن بخــش و آن رشــته 
ــک  ــای علمــی را. ی ــا خــودش و پیشــرفتش در کاره ــف میکــرد برخــورد اســاتید را ب محســوب میشــده - تعری

ــود.  ــار ب ــمند تمام عی دانش

ایمان عاشقانه شهيد چمران
ــده ی  ــوان و آین ــام و عن ــان و مق ــام و ن ــه ن ــود ک ــان ب ــمند آنچن ــن دانش ــقانه ی ای ــان عاش ــطح ایم ــت س آن وق
ــغول  ــان و مش ــدر در لبن ــای ص ــام موس ــاب ام ــار جن ــت در کن ــرد و رف ــا ک ــه را ره ــر عاقان ــه ظاه ــِی ب دنیائ

*. بیانات در دیدار اعضای بسیجی  هیئت علمی دانشگاه ها 1389/04/02
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فعالیتهــای جهــادی شــد؛ آن هــم در برهــه ای کــه لبنــان یکــی از تلختریــن و خطرناکتریــن دورانهــای حیــات 
خــودش را میگذرانیــد. مــا اینجــا در ســال 57 می شــنیدیم خبرهــای لبنــان را. خیابانهــای بیــروت ســنگربندی 
ــت  ــک وضعی ــد، ی ــک میکردن ــان کم ــل لبن ــم از داخ ــده ه ــک ع ــود، ی ــتها ب ــک صهیونیس ــود، تحری ــده ب ش

ــود. ــوط ب ــلوغ و مخل ــیار ش ــم بس ــه ه ــود، و صحن ــم ب ــا حاک ــه آوری در آنج ــب و گری عجی

فهم سياسی و بصيرت شهيد چمران
ــواری از مرحــوم چمــران در مشــهد دســت مــا رســید کــه ایــن اولیــن رابطــه و واســطه ی   همــان وقــت یــک ن
ــود کــه توضیــح داده بــود صحنــه ی  ــوار ب ــود. دو ســاعت ســخنرانی در ایــن ن ــا مرحــوم چمــران ب آشــنائی مــا ب
ــًا  ــگاه سیاســِی کام ــا بینــش روشــن، ن ــود؛ ب ــب ب ــی جال ــا خیل ــرای م ــر اســت. ب ــان چــه خب ــان را کــه لبن لبن
ــا  ــرف اســت، کی ه ــی ط ــا ک ــی ب ــر اســت، ک ــه خب ــلوغ چ ــه ی ش ــوی آن صحن ــه ت ــم عرصــه - ک ــفاف و فه ش
ــی در بیــروت ادامــه داشــته باشــد - اینهــا را در ظــرف دو ســاعت در یــک  ــد کــه ایــن کشــتار درون انگیــزه دارن
نــواری ایشــان پــر کــرده بــود و فرســتاده بــود، کــه دســت مــا هــم رســید. رفــت آنجــا و تفنــگ دســتش گرفــت. 
بعــد معلــوم شــد کــه نــگاه سیاســی و فهــم سیاســی و آن چــراغ مه شــکِن دوران فتنــه را هــم دارد. فتنــه مثــل 
ــا  ــت. آنج ــرت اس ــان بصی ــه هم ــت ک ــکن الزم اس ــراغ مه ش ــد؛ چ ــخص میکن ــا را نامش ــظ، فض ــه غلی ــک م ی

ــروز شــد، خــودش را رســاند اینجــا. ــه انقــاب پی ــد ک ــد؛ بع جنگی

حضور در عرصه هاى حساس از اول انقالب
ــود   از اول انقــاب هــم در عرصه هــای حســاس حضــور داشــت. رفــت کردســتان و در جنگهایــی کــه در آنجــا ب
ــه ی  ــد، وزارت و بقی ــروع ش ــگ ش ــه جن ــد ک ــد؛ بع ــاع ش ــر دف ــران و وزی ــد ته ــد آم ــت؛ بع ــال داش ــور فع حض
ــه  ــال 60 ب ــرداد س ــا در 31 خ ــد و ایســتاد ت ــواز، جنگی ــد اه ــار گذاشــت و آم ــات را کن ــی و مقام مناصــب دولت
ــا ارزش نداشــت، جلوه هــای زندگــی ارزش نداشــت. ــام ارزش نداشــت، دنی ــرای او مق شــهادت رســید. یعنــی ب

هنرمند، با صفا، خداجو و اهل معنا
ــود،  ــف ب ــد؛ بعکــس، بســیار لطی ــی را نفهم ــذات زندگ ــه ل ــک آدم خشــکی باشــد ک ــه ی ــود ک ــم نب  اینجــور ه
ــا  ــه ام، ام ــا عکــس گرفت ــن میگفــت مــن هزاره ــه م ــود - خــودش ب ــک ب ــود، عــکاس درجــه ی ی خــوش ذوق ب
ــود. دل باصفائــی داشــت؛  ــوده ام - هنرمنــد ب خــودم تــوی ایــن عکســها نیســتم؛ چــون همیشــه مــن عــکاس ب
ــی هــم پیــش کســی آمــوزش  ــود؛ شــاید در هیــچ مســلک توحیــدی و ســلوك عمل ــده ب ــان نظــری نخوان عرف

ــا. ــا، خداجــو، اهــل مناجــات، اهــل معن ــود؛ دل باصف ــا دل، دل خداجــو ب ــود، ام ــده ب ندی
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انسانی منصف بود
ــد  ــد از چن ــا، بع ــر روی بلندی ه ــاوه ب ــه در پ ــد ک ــاوه را شــماها میدانی ــه ی پ ــد قضی ــود. الب ــی ب  انســان باانصاف
روز جنگیــدن، مرحــوم چمــران بــا چنــد نفــِر معــدوِد همراهــش، محاصــره شــده بودنــد؛ ضــد انقــاب اینهــا را 
از اطــراف محاصــره کــرده بــود و نزدیــک بــود بــه اینهــا برســند کــه امــام اینجــا از قضیــه مطلــع شــدند، و یــک 
پیــام رادیوئــی از امــام پخــش شــد کــه همــه برونــد طــرف پــاوه؛ دوی بعدازظهــر ایــن پیــام پخــش شــد؛ ســاعت 
ــا  ــت و اینه ــون و وان ــن طــور کامی ــودم کــه همی ــن خیابانهــای تهــران شــاهد ب ــوی ای ــن ت ــر م ــار بعدازظه چه
ــر،  ــن طــور از همــه ی شهرســتانهای دیگ ــران و همی ــی از ته ــر نظام ــی و غی ــادی و نظام ــردم ع ــه از م ــد ک بودن
ــوی  ــران، ت ــود ته ــده ب ــران آم ــهید چم ــوم ش ــه مرح ــاوه ک ــه ی پ ــد از قضی ــاوه. بع ــرف پ ــد ط ــد برون راه افتادن
ــک رابطــه ی  ــم ی ــا هــم از قدی ــن اینه ــداد کــه بی ــت گــزارش می ــه نخســت وزیِر وق ــم ب ــا بودی جلســه ای کــه م
ــام  ــام ام ــاعت دو پی ــی س ــت: وقت ــوری گف ــه اینج ــوی آن جلس ــران ت ــوم چم ــت. مرح ــود داش ــی ای وج عاطف
ــه آنجــا  ــی کــه هنــوز هیــچ خبــری از حرکــت مــردم ب ــام و قبــل از آن ــام ام ــه مجــرد پخــش پی پخــش شــد، ب
ــاز شــد. میگفــت: حضــور امــام و تصمیــم امــام و پیــام امــام  ــه محاصــره ب برســد، مــا احســاس کردیــم کــه کأن
ــا همــه ی آن  ــرای م ــه ب ــام رســید، کأن ــام ام ــه مجــرد اینکــه پی ــه صــورت برق آســا و ب ــود کــه ب ــر ب آنقــدر مؤث
ــه  ــم و حمل ــا نشــاط پیــدا کردی ــان رســید؛ ضــد انقــاب روحیــه ی خــودش را از دســت داد و م ــه پای فشــارها ب
کردیــم و حلقــه ی محاصــره را شکســتیم و توانســتیم بیاییــم بیــرون. آنجــا نخســت وزیر وقــت خشــمگین شــد 
و بــه مرحــوم چمــران توپیــد کــه مــا ایــن همــه کار کردیــم، ایــن همــه تــاش کردیــم، تــو چــرا همــه ی ایــن 
را بــه امــام مســتند میکنــی؟! یعنــی هیــچ ماحظــه نمیکــرد؛ منصــف بــود. بااینکــه میدانســت کــه ایــن حــرف 

ــت. ــا گف ــرد، ام ــد ک ــاد خواه ــدی ایج گله من

حضور دائمی و بدون فوت وقت
 حضــور بــرای او یــک امــر دائمــی بــود. مــا از اینجــا بــا هــم رفتیــم اهــواز؛ اوِل رفتــن مــا بــه جبهــه، بــه اتفــاق 
ــازده دوازده  ــدود ی ــمن در ح ــود. دش ــوش ب ــا خام ــه ج ــدیم. هم ــواز ش ــب وارد اه ــی ش ــوی تاریک ــم. ت رفتی
کیلومتــری شــهر اهــواز مســتقر بــود. ایشــان شــصت هفتــاد نفــر هــم همــراه داشــت کــه بــا خــودش از تهــران 
ــا یــک هواپیمــای ســی - 130 رفتــه بودیــم آنجــا.  جمــع کــرده بــود و آورده بــود؛ امــا مــن تنهــا بــودم؛ همــه ب
ــاده  ــه آم ــه هم ــت ک ــان گف ــد، ایش ــا دادن ــه م ــی ب ــی کوتاه ــزارش نظام ــک گ ــیدیم و ی ــه رس ــردی ک ــه مج ب
ــوت  ــدون ف ــود. همــان جــا ب ــه و ده شــب ب ــم جبهــه. ســاعت شــاید حــدود ن ــا بروی ــاس بپوشــید ت بشــوید، لب
ــد و همــان  ــاس ســربازی آوردن ــاس نظامــی نداشــتند، لب ــد و لب ــرای کســانی کــه همــراه ایشــان بودن ــت، ب وق
جــا کــوت کردنــد؛ همــه پوشــیدند و رفتنــد. البتــه مــن بــه ایشــان گفتــم کــه مــن هــم میشــود بیایــم؟ چــون 
ــه،  ــه، بل ــت بل ــرد و گف ــم. ایشــان تشــویق ک ــی شــرکت کن ــرد نظام ــوی عرصــه ی نب ــم ت ــردم بتوان ــر نمیک فک
شــما هــم میشــود بیائیــد. کــه مــن هــم همــان جــا لباســم را کنــدم و یــک لبــاس نظامــی پوشــیدم و - البتــه 
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ــم. ــا رفتی ــا اینه ــه برداشــتم - و ب کاشــینکف داشــتم ک
ــن اســت.  ــوت بشــود. ببینیــد، حضــور ای  یعنــی از همــان ســاعت اول شــروع کــرد؛ هیــچ نمیگذاشــت وقــت ف
ــان بســیجی، حضــور اســت؛ غایــب نبــودن در آنجایــی کــه بایــد  یکــی از خصوصیــات خصلــت بســیجی و جری

ــت. ــیجی اس ــات بس ــن خصوصی ــی از اّولی تری ــن یک ــیم. ای ــر باش ــا حاض در آنج

روایت فتح سوسنگرد
ــغال  ــاره اش ــد، دوب ــح ش ــار اول فت ــود؛ ب ــده ب ــغال ش ــنگرد اش ــد سوس ــون میدانی ــنگرد - چ ــح سوس  در روز فت
ــا - نیروهــای  ــرای اینکــه نیروهــای م ــادی شــد ب ــاز دفعــه ی دوم حرکــت شــد و فتــح شــد - تــاش زی شــد؛ ب
ــول  ــد و قب ــازماندهی کنن ــه را س ــن حمل ــد و ای ــد - بیاین ــر بودن ــی دیگ ــار بعض ــت در اختی ــه آن وق ــش، ک ارت
کننــد کــه وارد ایــن حملــه بشــوند. شــبی کــه قــرار بــود فــردای آن، ایــن حملــه از اهــواز بــه ســمت سوســنگرد 
انجــام بگیــرد، ســاعت حــدود یــک بعــد از نصــف شــب بــود کــه خبــر آوردنــد یکــی از یگانهائــی کــه قــرار بــوده 
تــوی ایــن حملــه ســهیم باشــد را خــارج کرده انــد. خــب، ایــن معنایــش ایــن بــود کــه حملــه یــا انجــام نگیــرد 
ــود و مرحــوم  ــده ی لشــکری کــه در اهــواز ب ــه فرمان ــق بشــود. بنــده یــک یادداشــتی نوشــتم ب ــی ناموف ــا بکل ی
ــا را  ــن آن نوشــته ی م ــد و عی ــده بودن ــرم آم ــده ی محت ــراً همــان فرمان ــه اخی ــرش نوشــت - ک چمــران هــم زی
قــاب کــرده بودنــد و دادنــد بــه مــن؛ یــادگار قریــب ســی ســاله؛ االن آن کاغــذ در اختیــار ماســت - و تــا ســاعت 
ــاً انجــام  ــردا حتم ــه، ف ــن حمل ــه ای ــاش میشــد ک ــم و ت ــا هــم بودی ــا ب ــد از نصــف شــب م ــک و خــرده ای بع ی

بگیــرد. بعــد مــن رفتــم خوابیــدم و از هــم جــدا شــدیم.
 صبــح زود مــا پــا شــدیم. نیروهــای نظامــی - نیروهــای ارتــش - کــه حرکــت کردنــد، مــا هــم بــا چنــد نفــری 
ــران  ــیدم چم ــن پرس ــیدیم، م ــه رس ــه منطق ــی ب ــم. وقت ــت کردی ــا حرک ــال اینه ــد، دنب ــن بودن ــراه م ــه هم ک
کجاســت؟ گفتنــد: چمــران صبــح زود آمــده و جلــو اســت. یعنــی قبــل از آنــی کــه نیروهــای نظامــِی منظــم و 
ــه باشــد  ــد و آرایــش نظامی شــان چگون ــرار بگیرن ــود کــه اینهــا در کجــا ق مــدون - کــه برنامــه ریختــه شــده ب
- حرکــت بکننــد و راه بیفتنــد، چمــران جلوتــر حرکــت کــرده بــود و بــا مجموعــه ی خــودش چندیــن کیلومتــر 

ــزرگ انجــام گرفــت، و چمــران هــم مجــروح شــد.  ــد. بعــد هــم الحمــدللَّ ایــن کار ب جلــو رفتــه بودن

سرباز سختكوش ميدان جنگ در عين لطافت و رقت
ــام  ــان و ن ــود چمــران. دنیــا و مقــام برایــش مهــم نبــود؛ ن خــدا ایــن شــهید عزیــز را رحمــت کنــد. اینجــوری ب
برایــش مهــم نبــود؛ بــه نــام کــی تمــام بشــود، برایــش اهمیتــی نداشــت. باانصــاف بــود، بی رودربایســتی بــود، 
شــجاع بــود، سرســخت بــود. در عیــن لطافــت و رقــت و نازك مزاجــی شــاعرانه و عارفانــه، در مقــام جنــگ یــک 

ــود. ســرباز ســختکوش ب
ــون  ــداد؛ چ ــم می ــا تعلی ــه آنه ــد، ب ــد نبودن ــا بل ــای م ــه نیروه ــی را ک ــلیک آر.پی.ج ــدم ش ــودم میدی ــن خ  م
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آر.پی.جــی جــزو ســاحهای ســازمانی مــا نبــود؛ نــه داشــتیم، نــه بلــد بودیــم. او در لبنــان یــاد گرفتــه بــود و بــه 
همــان لهجــه ی عربــی آر.بی.جــی هــم میگفــت؛ ماهــا میگفتیــم آر.پی.جــی، او میگفــت آر.بی.جــی. او از آنجــا 
بلــد بــود؛ یــک مقــدار هــم از یــک راه هائــی گیــر آورده بــود؛ تعلیــم میــداد کــه اینجــوری آر.پی.جــی را بایســتی 

ــه طــور کامــل.  شــلیک کنیــد. یعنــی در میــدان عملیــات و در میــدان عمــل یــک مــرد عملــی ب

دانشمند نمونه بسيجی
ــم  ــاِن تعلی ــک گروهب ــخصیت ی ــار ش ــی، در کن ــه ی عال ــماِی در درج ــک پاس ــمند فیزی ــد دانش ــاال ببینی ح
ــا آن سرســختی،  ــوی و ب ــا آن ایمــان ق ــا آن احساســات رقیــق، آن هــم ب ــات نظامــی، آن هــم ب دهنــده ی عملی
ــن  ــت. ای ــه ای اس ــن نمون ــک چنی ــیجی ی ــتاد بس ــت؛ اس ــن اس ــیجی ای ــمند بس ــود. دانش ــی میش ــه ترکیب چ
نمونــه ی کاملــش اســت کــه مــا از نزدیــک مشــاهده کردیــم. در وجــود یــک چنیــن آدمــی، دیگــر تضــاد بیــن 
ــی و  ــای قاب ــن تضاده ــت. ای ــده آور اس ــم خن ــان و عل ــن ایم ــاد بی ــت؛ تض ــت اس ــرف مف ــه ح ــنت و مدرنیت س
تضادهــای دروغیــن - کــه بــه عنــوان نظریــه مطــرح میشــود و عــده ای بــرای اینکــه امتــداد عملــی آن برایشــان 
مهــم اســت دنبــال میکننــد - اینهــا دیگــر در وجــود یــک همچنیــن آدمــی بی معنــا اســت. هــم علــم هســت، 
ــل.  ــم عق ــم عشــق هســت، ه ــل؛ ه ــم عم ــم نظــر هســت، ه ــم تجــدد؛ ه ــم ســنت هســت، ه ــان؛ ه ــم ایم ه

ــد: ــه گفتن اینک
با عقل آب عشق به یک جو نمی رود
بیچاره من که ساخته از آب و آتشم 

ــه خــود  ــدارد؛ بلک ــی ن ــچ منافات ــا عشــق هی ــی، ب ــوِی ایمان ــل معن ــم داشــت. آن عق ــا ه ــش را ب ــه، او آب و آت  ن
ــت. ــزه اس ــدس و پاکی ــق مق ــتیبان آن عش پش

فراورده هاى دانشگاه چمران ها باشند
ــادی هــم نیســت، یعنــی آن زمینــه ای کــه انســان  ــع زی ــع، توق ــن توق ــم و ای ــا داری  خــب، حــاال توقعــی کــه م
مشــاهده میکنــد - ایــن روحیــه هــای پرنشــاط شــما، ایــن دلهــای پــاك و صــاف، ایــن ذهنهــای روشــن، ایــن 
جــّوال بــودن فکرهــای شــما کــه انســان در عرصه هــای مختلــف از نزدیــک شــاهد اســت - ایــن امیــد را و ایــن 
ــه نحــو اســتثنا  ــه ب ــه انســان میبخشــد، ایــن اســت کــه فــرآورده ی دانشــگاه جمهــوری اســامی - ن توقــع را ب
ــد  ــد، امی ــن امی ــند. ای ــتثنا باش ــک اس ــا ی ــه چمران ه ــه اینک ــند؛ ن ــا باش ــده - چمران ه ــو قاع ــه نح ــه ب بلک

بی جائــی نیســت.
ــم   اگــر در ســال 76 کــه شــماها اول یــک عــده در مشــهد، یــک عــده در اصفهــان و یــک عــده در دانشــگاه عل
ــال  ــه ده س ــد ک ــد، میگفتن ــور کردی ــع و ج ــدید و جم ــع ش ــم جم ــیجی دور ه ــاتید بس ــام اس ــه ن ــت، ب و صنع
ــن  ــا همی ــن عشــقها و ب ــا همی ــا، ب ــن انگیزه ه ــا همی ــتاد بســیجی ب ــزار اس ــد ه ــد چن ــال بع ــا دوازده س ــد ی بع
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ــاور نمیکــرد؛ امــا شــد. نمیخواهــم مبالغــه  جهتگیری هــا در ســطح کشــور وجــود خواهــد داشــت، هیچ کــس ب
ــم و دل  ــش بده ــما نمای ــرای ش ــودم و ب ــرای خ ــت ب ــه هس ــه ک ــر از آنچ ــت را رنگین ت ــم واقعی ــم؛ نمیخواه کن
ــه، روشــن اســت کــه همــه ی مــا در یــک ســطح نیســتیم - بعضی مــان  ــه توهــم خــوش کنیــم؛ ن خودمــان را ب
باالترنــد و بعضی مــان پائین تریــم: ایمانهایمــان، عشــقهایمان، همتهایمــان، انگیزه هایمــان - لکــن ایــن 
ــته  ــت گماش ــی هم ــد و بعض ــی بمان ــتند باق ــد نداش ــی امی ــه بعض ــک ک ــان باری ــک جری ــورت ی ــان، از ص جری
بودنــد کــه آن را از بیــن ببرنــد، بــه یــک جریانــی تبدیــل شــده کــه دیگــر حــاال جلــوی آن را نمیشــود گرفــت: 
ــف علمــی و در  ــن و بســیجی در ســطح دانشــگاه، در رشــته های مختل ــی و مؤم ــتادان انقاب ــم اس ــان عظی جری

ــی. ــاالی علم ــای ب رتبه ه
ــع  ــن توق ــد، ای ــد را می بین ــن رش ــد، ای ــت را می بین ــن حرک ــی انســان ای ــا نیســت؛ وقت ــع بی ج ــن توق ــس ای  پ
ــرورش  ــران را پ ــل چم ــری مث ــده عناص ــامی، در آین ــوری اس ــگاه جمه ــم دانش ــا بخواهی ــه م ــت ک ــا نیس بیج
بدهــد. آن وقــت شــما ببینیــد چــه خواهــد شــد! چــه خواهــد شــد! نظامــی بــا مطالبــات بین المللــِی در ســطح 
ــم.  ــه ی عل ــاق و در زمین ــه ی اخ ــه ی زن، در زمین ــت، در زمین ــه ی حکوم ــان، در زمین ــه ی انس ــا: در زمین اع

ــت. ــی اس ــات بین الملل ــا مطالب ــروز م ــات ام مطالب

داشتن همتهاى بلند و دلخوش نشدن به فتوحات ابتداى كار
ــد؛  ــخر میزنن ــد تمس ــد لبخن ــی می آی ــم بین الملل ــا اس ــی - ت ــی و غیرمطبوعات ــا - مطبوعات ــاال بعضی ه  ح
اینهــا نمیفهمنــد؛ درك نمیکننــد افــق دیــد وســیع یعنــی چــه. تــا شــما نظــر بــه قلــه نداشــته باشــید امــکان 
ــت  ــد؛ هم ــیدن باش ــه رس ــه قل ــِد ب ــه امی ــه اینک ــد ب ــه برس ــد، چ ــت کنی ــد حرک ــم بتوانی ــه ه ــا دامن ــدارد ت ن
ــه ســالک  ــزرگان ب ــه مؤمــن هــم توصیــه شــده اســت کــه همــْت بلنــد داشــته باشــد. ب ــا ب ــات م بلنــد. در روای
ــد؛  ــوش نکن ــی را دلخ ــدای کار، کس ــات ابت ــای اول و فتوح ــن قدمه ــد. ای ــی باش ــت عال ــد: همت ــم میگوین ه
ــان  ــه ی جه ــه در هم ــی آنچــه ک ــد. انســان یعن ــم بایســتی انســانی باش ــگاه ه ــد داشــت. ن ــد بای ــای بلن همته
گســترده اســت؛ »إّمــا اخ لــک فــی الّدیــن او نظیــر لــک فــی الخلــق«؛ یــا بــا شــما دینــش یکــی اســت یــا اگــر 
دینــش هــم یکــی نیســت، در خلقــت و آفرینــش مثــل شماســت؛ انســانیت. نــگاه بایســتی متوجــه یــک چنیــن 

ــد. ــیعی باش ــتره ی وس گس

ما داعيه ى محو نظام سلطه را داریم
 آرزوهائــی کــه امــروز مــا بــرای ایــن گســتره ی وســیع داریــم، آرزوهائــی اســت کــه هیــچ ملــت آگاهــی، هیــچ 
ــه ای و هیــچ سیاســی منصفــی، اینهــا را رد نمیکنــد. مــا داعیــه ی محــو نظــام ســلطه را داریــم؛  دانشــمند فرزان
ــش  ــه دولت ــک کشــوری ک ــه در ی ــم ک ــی انســانی ه ــی رابطــه ی ســلطه گری: ســلطه گر و ســلطه پذیر؛ حت یعن
صددرصــد ســلطه گر اســت زندگــی میکنــد، ایــن را رد نمیکنــد؛ یعنــی در مناســبات جهانــی، رابطــه رابطــه ی 
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ــد  ــرای تهدی ــه ب ــرای آســایش بشــر ن ــم ب ــت و اســتفاده ی از عل ســلطه گر و ســلطه پذیر نباشــد. همچنیــن عدال
ــرف و  ــن ط ــه ای ــانس - ب ــا - رنس ــی دنی ــش علم ــد از جنب ــِر بع ــای اخی ــن دوره ه ــول ای ــوص در ط ــر. بخص بش
بخصــوص در ایــن یــک قــرن اخیــر، بســیاری از آنچــه در زمینــه ی علــم انجــام گرفتــه، بــه جــای اینکــه بــرای 
آســایش بشــر باشــد در تهدیــد بشــر بــوده؛ یــا تهدیــد جــان، یــا تهدیــد اخــاق، یــا تهدیــد خانــواده؛ و تشــویق 
ــا.  ــتها و کارتله ــدگان تراس ــان و پدیدآورن ــی و صاحب ــران بین الملل ــب چپاولگ ــردن جی ــی و پرک ــه مصرف گرائ ب
ــرد؛ در خدمــت آســایش انســان، در خدمــت  ــرار بگی ــا در خدمــت انســان ق ــه جــای اینه ــم، ب ــم عل ــا میگوئی م

ــد رد کنــد. ــا نمیتوان ــی اســت کــه دنی آرامــش انســان و در خدمــت روح و روان انســان. اینهــا حرفهائ

توقعی كه داریم
 میدانیــد وقتــی نظامــی بــا ایــن آرمانهــا و ملتــی بــا ایــن خصوصیــات - بــا بــه کارگیــری همــِت ایمانــی بــرای 
ــا نترســیدن  ــن، ب ــه ی نصــرت مؤمنی ــی در زمین ــای قرآن ــتفاده ی از وعده ه ــا اس ــا، ب ــن عرصه ه پیشــرفت در ای
ــل  ــه از قبی ــمند و فرزان ــخصیتهائی دانش ــه ش ــتن - ب ــهادت للَّ دانس ــدا و ش ــه خ ــول ب ــرگ را وص ــرگ و م از م

ــم. ــا داری ــن آن توقعــی اســت کــه م ــه کجــا خواهــد رســید؟! ای ــن و مفتخــر بشــود، ب چمــران مزی
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توانایـی تبييـن و تصویـر ابعـاد شـهدا بـا نـگاه و 
زبان هنرمندانه

ضرورت حفظ عنصر اتقان در تبيين كار بزرگ شهدا
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ضرورت حفظ عنصر اتقان در تبيين كار بزرگ شهدا *

ــدم.  ــا معتق ــن معن ــه ای ــده هــم ب ــًا درســتی اســت؛ بن ــان کام ــن کار بی ــرای فلســفه ی ای ــد ب ــه کردی ــی ک بیان
ــی  ــاد عموم ــق رواج و اعتق ــی، توفی ــچ اندیشــه ی متقن ــچ فکــری و هی ــاً هی ــغ، قطع ــن بلی ــن و تبیی ــدون تبیی ب
ــد. ایــن کار بــزرگ را بایــد تبییــن کــرد. خیلــی  را پیــدا نخواهــد کــرد. و شــهدا عمــًا کار بزرگــی را انجــام دادن
ــن  ــن م ــاد اســت. بنابرای ــی زی ــن کار خیل ــرای ای ــی ب ــای خال ــوز جاه ــا هن ــه، ام ــام گرفت ــی انج ــای خوب کاره
ــرآورده میکنیــد و دعــا  ــد یــک نیــازی را ب کامــًا ایــن کار شــما را تأییــد میکنــم و احســاس میکنــم شــما داری
ــد  ــوی خواهی ــدد معن ــم م ــهدا ه ــه ی ش ــاءاللَّ از ارواح طیب ــدارد. ان ش ــق ب ــما را موف ــد ش ــه خداون ــم ک میکن
ــن کار را  ــد. ای ــد ش ــوی خواه ــک معن ــب، کم ــروردگار و از غی ــوی پ ــما از س ــه ش ــاءاللَّ ب ــاً ان ش ــت و قطع گرف

ــد. ــال کنی دنب
 ســعی کنیــد در تبییــن، عنصــر اتقــان مطلقــاً بــه دســت فراموشــی ســپرده نشــود؛ اتقــان. اتقــان خیلــی مهــم 
اســت. گاهــی اوقــات انســان خیــال میکنــد بــرای شــیرین کــردن یــک قضیــه در چشــم مخاطبیــن، بایــد آن را 
ــا  ــن پیرایه ه ــه، ای ــد ن ــد، می بین ــگاه میکن ــری ن ــق باالت ــک اف ــه از ی ــد ک ــزد؛ بع ــی بیامی ــا و اغراقهائ ــا پیرایه ه ب
- چــون مصنــوع مــا بــود - نــه فقــط بــر ارزش آن عنصــر حقیقــی نیفــزود، بلکــه گاهــی از آن کاســت. اتقــان را 
ــه سرنوشــت  ــرای شــهدا، ب ــی ب ــد روضه خوان ــد؛ نگذاری ــرار بدهی ــت را روایــت صحیــح ق ــد و روای در نظــر بگیری
ــرای سیدالشــهداء )علیــه الّصــاة و الّســام( - در دوره هائــی - دچــار بشــود. همــان چیــزی کــه  ــی ب روضه خوان
ــه. مــا میخواهیــم کمبودهــای هنرمنــدی خودمــان را در تبییــن  هســت را بیــان کنیــد؛ منتهــا بیــان هنرمندان
ــا اضافــه کــردن افزودنی هــای غیــرالزم پــر کنیــم؛ در حالــی کــه نــه، اگــر مــا بلــد باشــیم و  حــوادث عاشــورا، ب

*.  بیانات در دیدار مسئوالن مؤسسه روایت سیره شهدا 1389/04/14
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مــا هنرمنــد باشــیم، هیــچ افزودنــی ای الزم نیســت.

توانایی تبيين و تصویر ابعاد شهدا با نگاه و زبان هنرمندانه
 مــا در مشــهد یــک واعظــی داشــتیم، مرحــوم حاجــی رکــن؛ بــه او میگفتیــم آقــای رکــن و حــدود شــاید چهــل 
ســال، چهــل و پنــج ســال قبــل از ایــن - یــا بیشــتر - ایشــان از دنیــا رفتــه. منبــری پیرمــرد محاســن ســفیدی 
ــد؛ ایــن  ــود و منبــر بســیار شــیرین و جذابــی هــم داشــت. میرفــت منبــر و روضــه میخوان ــود، واعــظ خوبــی ب ب
روضــه مجلــس را منقلــب میکــرد؛ زیــر و رو میکــرد. در حالــی کــه مطلقــاً - تعبیــر خــودش ایــن بــود و بارهــا در 
ــی کــه  ــن چیزهائ ــاورم - از ای ــزه و شمشــیر و خنجــر بی ــم اگــر اســمی از نی ــر دهان ــر میگفــت کــه خــاك ب منب
ــه.  ــداً. حادثــه را تصویــر میکــرد؛ تصویــر هنرمندان متعــارف اســت کــه گفتــه بشــود، هیــچ نمیگفــت؛ اصــًا و اب
ــوند و  ــناخته بش ــا ش ــور هنرمنده ــر اینج ــود. اگ ــد ب ــک هنرمن ــاً ی ــود. واقع ــذات ب ــزی و بال ــد غری ــک هنرمن ی
ــگاه  ــا ن ــه را ب تربیــت بشــوند، خیلــی باارزشــند. اینجــوری اســت قضیــه؛ مــا اگــر بتوانیــم ابعــاض و ابعــاد حادث
ــدارد؛ ایــن  ــه افزودنــی هیــچ احتیــاج ن ــه، ببینیــم و تبییــن و تصویــر بکنیــم، ب ــان هنرمندان ــا زب ــه و ب هنرمندان

ــدارد. ــی ن ــچ لزوم ــرالزم هی ــای غی ــر و رنگ آمیزی ه ــای مض افزودنی ه
ــا  ــای اینه ــم، وصیتنامه ه ــد شــهدا نزدیکی ــه عه ــا ب ــد. خوشــبختانه م ــن کار را بکنی ــم همی ــورد شــهدا ه  در م
ــی  ــد. کتاب ــد؛ آدم می بین ــا حضــور دارن ــان اینه ــا خیلی شــان هســتند و همرزم ــای اینه ــدر و مادره ــم، پ را داری
ــود و جزئیــات را ذکــر  ــا همرزمهــای او مصاحبــه شــده ب ــگاه میکــردم کــه ب از همیــن کتابهــای شــهدا را مــن ن
ــگام  ــد؛ انســان در هن ــده بودن ــا زن ــد و بعضی ه ــده بودن ــهید ش ــان ش ــا خودش ــد؛ بعضــی از آن همرزمه میکردن
ــد. مســئله ی  ــرائی کن ــرای انســان نوحه س ــه کســی ب ــود ک ــچ الزم نب ــاد! هی ــه می افت ــه گری ــاب ب ــدن کت خوان
شــهدا اینجــوری اســت. مســئله ی شــهدا خیلــی مســئله ی بزرگــی اســت، خیلــی مســئله ی داغــی اســت؛ مــا 

ــم. ــر میپردازی ــم، کمت ــر پرداخته ای کمت
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نقش زنان شهيد در تغيير مسير تاریخ اسالم و كشور
بركت خون زنان مجاهد در عصر جدید

حق كرامت الهی زن، باالترین حقوق زن
معلم ثانی براى زنان جهان

شيرزنان انقالب و دفاع مقدس نشان دادند كه الگوى سوم، 
»زن نه شرقی، نه غربی« است!



دفاع مقدس

شيرزنان انقالب و دفاع مقدس نشان دادند كه الگوى سوم، »زن نه شرقی، نه 
غربی« است!  *

نقش زنان شهيد در تغيير مسير تاریخ اسالم و كشور
بسم الل الرحمن الرحیم

ــر  ــه در تغیی ــد ک ــرد آمده ای ــهیدی گ ــان ش ــره ی زن ــزاران نف ــش ه ــه ارت ــم ب ــرای تعظی ــا ب ــروز در این ج ام
ــد؛  ــال رفتن ــدای متع ــر خ ــه محض ــربلند ب ــد و س ــاء کردن ــته ایف ــی شایس ــور، نقش ــام و کش ــخ اس ــیر تاری مس
ــدم  ــد و ق ــاچی نبودن ــد، تماش ــه گذاردن ــام مای ــش در راه اس ــدس خوی ــان مق ــه از ج ــتگان ک ــکری از فرش لش
ــه  ــد ک ــی بودن ــان بزرگ ــان زن ــدند. این ــر ش ــد ظاه ــران جدی ــاران ای ــش معم ــد و در نق ــل نهادن ــدان عم در می
ــری  ــون عنص ــرقی، همچ ــاً ش ــف غالب ــد. زن در تعری ــه کردن ــرب ارائ ــرق و غ ــه ش ــدی از »زن« ب ــف جدی تعری
ــر  ــیت او ب ــه جنس ــودی ک ــه  موج ــه مثاب ــی، ب ــاً غرب ــف غالب ــازی، و در تعری ــش در تاریخ س ــیه و بی نق در حاش
ــی  ــت، معرف ــد اس ــرمایه داری جدی ــت س ــردان و در خدم ــرای م ــی ب ــزاری جنس ــد و اب ــانیتش می چرب انس
ــی«  ــه غرب ــرقی، ن ــه ش ــوم، »زن ن ــوی س ــه الگ ــد ک ــان دادن ــدس نش ــاع مق ــاب و دف ــیرزنان انق ــد. ش می ش
ــوان  ــه می ت ــرد ک ــت ک ــان گشــود و ثاب ــان جه ــدی را پیــش چشــم زن ــخ جدی ــی تاری اســت. زن مســلمان ایران
ــواده  ــود. می تــوان ســنگر خان ــود و درعیــن حــال، در متــن و مرکــز ب ــود، محجبــه و شــریف ب ــود، عفیــف ب زن ب
ــات  ــرد و فتوح ــد ک ــازی های جدی ــز سنگرس ــی نی ــی و اجتماع ــه ی سیاس ــت و در عرص ــزه نگاه داش را پاکی
بــزرگ بــه ارمغــان آورد. زنانــی کــه اوج احســاس و لطــف و رحمــت زنانــه را بــا روح جهــاد و شــهادت و مقاومــت 

ــد. ــح کردن ــود فت ــداکاری خ ــاص و ف ــجاعت و اخ ــا ش ــا را ب ــن میدان ه ــد و مردانه تری درآمیختن

*. پیام به کنگره ی »هفت هزار زن شهید کشور« 1391/12/16
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بركت خون زنان مجاهد در عصر جدید
در انقــاب اســامی و در دفــاع مقــدس، زنانــی ظهــور کردنــد کــه می تواننــد تعریــف زن و حضــور او در ســاحت 
ــت  ــاحت والی ــادل، و در س ــواده ی متع ــالم و خان ــه ی س ــظ خان ــاحت حف ــش، و در س ــب خوی ــد و تهذی رش
ــت های  ــد و بن بس ــی کنن ــی را جهان ــاد اجتماع ــر، و جه ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــاد ام ــی و جه اجتماع

ــکنند. ــم بش ــزرگ را در ه ب
اقتــدار و جذبــه ی تــازه ای بــه برکــت خــون ایــن زنــان مجاهــد در عصــر جدیــد ظهــور کــرده اســت کــه زنــان 
ــت  ــان دس ــان جه ــگاه زن ــت و جای ــا زود در سرنوش ــر ی ــرار داد و دی ــر ق ــت تأثی ــام تح ــان اس ــداء در جه را ابت

ــرد. ــد ب خواه

حق كرامت الهی زن، باالترین حقوق زن
تــا آفتــاب درخشــان خدیجــه ی کبــری علیها الســام و فاطمــه ی زهــرا علیهاالســام و زینــب کبــری 
علیهاالســام می درخشــد، طرح هــای کهنــه و نــو »ضــّد زن« بــه نتیجــه نخواهــد رســید و هــزاران زن 
ــه  ــدرن ب ــتم های م ــه س ــته اند، بلک ــم شکس ــری را در ه ــتم های ظاه ــیاه س ــوط س ــا خط ــا نه تنه ــی م کربای
زن را نیــز رســوا و بی آبــرو کــرده و نشــان داده انــد کــه حــق کرامــت الهــی زن، باالتریــن حقــوق زن اســت کــه در 
جهــان بــه اصطــاح مــدرن، هرگــز شــناخته نشــده و امــروز وقــت شناخته شــدن آن اســت. بــه خانــواده ی ایــن 
شــهیدان واالمقــام تبریــک می گویــم و امیــدوارم کــه بــه برکــت خــون ایــن زنــان شــریف و مجاهــد، رســانه ها 
ــخت  ــه س ــا ک ــه دنی ــلمان را ب ــی مس ــزرگ زن ایران ــاد ب ــد جه ــینماگرانی بتوانن ــگان و س ــدان و فرزان و هنرمن

ــد. ــت، بنمایانن ــناختن آن اس ــاج ش محت

معلم ثانی براى زنان جهان
زن مجاهــد مســلمان ایرانــی، معلّــم ثانــی بــرای زنــان جهــان خواهــد بــود؛ پــس از معلــم اول کــه زنــان مجاهــد 

صــدر اســام بودنــد.
ــر  ــزرگ صــدر اســام و ب ــان ب ــر همــه ی زن ــرا و ب ــزرگ اســام حضــرت فاطمــه ی زه ــوی ب ــر بان ســام خــدا ب

ــامی. ــران اس ــته ی ای ــان گذش ــداکار و از ج ــوان ف بان
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شرط سربلندى ملت در تاریخ و دوران خود
دستهاى پشت پرده در طوالنی شدن جنگ

علت دفاع نظـام اسـالمی در مقابل همـه قدرتهاى 
مادى جهان

نميتوانيم؛ اول شكست هر ملت
كار پسندیده، درست و عاقالنه ملت

نباید بگذارید یاد دفاع مقدس فراموش شود
دشمن ميخواهد قضيه ى دفاع مقدس از یادمان برود

اغتنام فرصت حركت راهيان نور

نگذازید یاد دوران دفاع مقدس از یادها برود



دفاع مقدس

نگذازید یاد دوران دفاع مقدس از یادها برود*

شرط سربلندى ملت در تاریخ و دوران خود
اگـر از عوامـل معنـوی و آنچـه خـدای متعـال وعـده ی آن را بـه مؤمنـان و مجاهـدان راه حـق داده اسـت هـم 
صرفِ نظـر کنیـم، بـر حسـب قوانیـن عـادی زندگـی جوامـع بشـری، هـر جامعـه ای عزتـش، قدرتـش، آبـرو و 
حیثیتـش، هویتـش بسـتگی دارد بـه مجاهـدت و به تـاش. بـا تنبلـی و تن آسـایی، هیـچ ملتـی نمیتوانـد مقام 
شایسـته ای را در میـان ملتهـای عالـم یـا در تاریـخ پیـدا کنـد. آنچه کـه ملتهـا را، هـم در تاریـخ و هـم در دوران 
خودشـان، در میـان ملتهـای عالـم سـربلند میکنـد، مجاهـدت اسـت، تاش اسـت. ایـن تـاش، البته شـکلهای 
گوناگونـی دارد؛ هم تـاش علمی، هم تـاش اقتصـادی، هم تاش بـه معنای تعـاون اجتماعـی میان افـراد، همه 
الزم اسـت؛ امـا در رأس همـه ی ایـن تاشـها، آمادگـی برای جان فشـانی اسـت کـه یـک ملـت را در میـان ملتها 
سـرافراز میکنـد. اگـر در میـان هر ملتـی کسـانی وجود نداشـته باشـند که آمـاده باشـند از جـان خـود، از راحت 
خـود، در راه رسـیدن بـه آرمانهـا صرفِ نظـر کننـد، آن ملت بـه جایی نخواهـد رسـید. کاری کـه انقاب بـرای ما 
مـردم ایران انجـام داد، این بـود کـه ایـن راه را در مقابل ما روشـن کرد؛ آحـاد ملت مـا فهمیدند و احسـاس کردند 

کـه بایـد در راه آرمانهـای بلنـد، مجاهـدت کننـد و در مقابل دشـمنان ایـن آرمانهـا بایسـتند؛ و ایسـتادند.

دستهاى پشت پرده در طوالنی شدن جنگ
دفاع مقدس مـا، دوران جنگ هشت سـاله ی پر ماجرای این کشـور، داسـتان ایسـتادگی ملـت ایران و ایسـتادگی 
جوانان مـا در مقابـل خباثتهـا و دشـمنی های کفـر و اسـتکبار جهانی اسـت. درسـت اسـت، در مقابل مـا به ظاهر 

*. بیانات در یادمان شهدای شرق کارون 1393/01/06
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یـک رژیم بعثـی بـود - صـدام بـود - و او هـم عنصری بـود به قـدر کافی خبیـث، به قـدر کافی ضـد بشـریت و ضد 
انسـانیت، امـا فقـط او نبـود؛ آن چیزی کـه موجب شـد ایـن جنگ، هشـت سـال ادامـه پیدا کنـد، عوامل پشـت 
پرده ی اسـتکبار جهانـی بودنـد کـه او را تشـویق میکردند، بـه او وعـده میدادنـد، امکانـات میدادنـد. آن وقتی که 
در ایـن سـرزمین های خوزسـتان - کـه شـما حـاال بخشـی از آنهـا را مشـاهده کردیـد - دشـمنان مـا مجبـور به 
عقب نشـینی شـدند، یک دولت اروپایـی به آنهـا وسـیله ای داد کـه بتواننـد در دریا، خباثت و شـیطنت و شـرارت 
خودشـان را ادامه بدهند؛ موشـکی به آنهـا دادند. نمیگذاشـتند عملیاتـی که در منطقـه انجام میگیرد، سرنوشـت 
جنگ را بـه انتها برسـاند؛ تشـویقش میکردنـد. یعنی دسـت اسـتکبار جهانی، دسـت همیـن دولتهـای اروپایی و 
دولت آمریـکا، پشـت رژیم خبیـث معانـد بعثی قـرار داشـت و او را بـه ادامـه ی کار تشـویق میکرد. نمیخواسـتند 

بگذارنـد جمهـوری اسـامی از این حادثـه ی بـزرگ، پیروز و سـربلند بیـرون بیایـد؛ میگفتنـد صریحاً.
بعد از آنکـه در همیـن عملیاتی کـه در ایـن منطقه اتفـاق افتـاد - منطقـه ی دارخویـن؛ اینجا منطقـه ی درگیری 
بسـیار تعیین کننـده ی عملیـات ثامن االئمـه بـود - کـه سـپاه پاسـداران و ارتـش جمهـوری اسـامی ایـران بـا 
همـکاری یکدیگر، بـرای دسـتور امـام برنامه ریزی کردنـد، طراحـی کردنـد، در همین منطقه توانسـتند دشـمن 
را عقـب بنشـانند و آن روحیـه ای را کـه دشـمن به خاطـر پشـتیبانی های فرنگی هـا و خارجی هـا و اروپایی هـا 
به دسـت آورد، در هـم بکوبنـد و بشـکنند و محاصـره ی آبـادان را از  بیـن ببرنـد؛ بعـد از ایـن عملیـات، عملیـات 
طریق القـدس؛ بعـد از ایـن عملیـات، عملیـات فتح المبیـن؛ بعـد عملیـات الی بیت المقـدس؛ ایـن عملیات هـای 
پشـت سـر هـم کـه رزمنـدگان عزیـز مـا، جوانـان فـداکار مـا در قالـب ارتـش، در قالـب سـپاه، در قالب بسـیج و 
نیروهای مردمـی، در قالـب مجموعه های عشـایری، حتـی در قالب شـهربانی و ژاندارمـری و کمیته هـای آن روز، 
می آمدنـد در این میـدان جنگ و ایـن فداکاری هـا را انجـام میدادند؛ ایـن عملیات میتوانسـت جنگ را بـه خاتمه 
برسـاند و پایان بدهـد؛ اما جبهه ی دشـمن نظـام اسـامی - یعنی همیـن اروپایی هـا و دولتهـای اروپایـی و دولت 
آمریـکا - نمیگذاشـتند؛ طرف مقابل را تشـویق میکردنـد، امکانات جدیـدی به او میدادنـد، او را به برنده شـدن در 

ایـن جنـگ امیـدوار میکردند؛ لـذا جنگ هشـت سـال طول کشـید. 

علت دفاع نظام اسالمی در مقابل همه قدرتهاى مادى جهان
هشـت سـال جنگ، شـوخی نیسـت؛ جنگهای بزرگ و معروف دنیـا در دورانهـای نزدیک به مـا، چهار سـال و پنج 
سـال و شـش سـال و این جورها طول کشـیده؛ هشـت سـال جنگ، آن هـم در ایـن منطقه ی وسـیع، از شـمال تا 
جنـوب - از منطقه ی شـمال غربی کشـور تا ایـن انتهـای جنوب - ایـن درگیری هـا وجود داشـت. قصدشـان این 
بـود کـه کاری کنند کـه نظام اسـامی احسـاس کند کـه قادر بـر مقابلـه ی با این دشـمنان نیسـت؛ میخواسـتند 
کاری کننـد کـه جمهـوری اسـامی را به عنـوان یـک مجموعـه ی ضعیـف و ناتـوان معرفی کننـد. خـدای متعال 
دسـت قدرت خود را نشـان داد و دهـان دشـمنان جمهوری اسـامی و دشـمنان پرچـم برافراشـته ی اسـام را با 
مشـت پوالدین سـنت الهی ُخـرد کـرد و بینی آنهـا را به خـاك مالیـد و نشـان داد که نظام اسـامی، چـون متکی 
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بـه ایمانهای مـردم و به عواطـف مردم اسـت، در مقابـل همه ی قدرتهـای مادی جهـان، هـم میتواند از خـود دفاع 
کنـد، هم میتوانـد طـرف مقابـل را وادار به اعتـراف به عجـز کند. بـه عجز خودشـان اعتـراف کردند؛ قبـول کردند 
کـه در مقابـل مشـت قاطـع گرونـدگان بـه اسـام و مؤمنـان بـه وعده هـای الهـی، نمیتواننـد ایسـتادگی کننـد؛ 
تبلیغاتشـان خنثی شـد. سـعی میکردند بـه ما مـردم ایران - مـا مؤمنیـن به آیـات کریمـه ی الهـی - بباورانند که 

شـما نمیتوانیـد در مقابل قدرتهـای مـادی دنیا بایسـتید؛ میخواسـتند ایـن را به مـا بباورانند. 

نميتوانيم؛ اول شكست هر ملت
و بـه شـما بـرادران عزیـز و بـه همه ی ملـت ایـران عـرض کنم: شکسـت یـک ملـت آن وقتـی اتفـاق می افتـد که 
معتقد بشـود کـه نمیتوانـد کاری انجـام بدهد؛ ایـن اوِل شکسـت هـر ملتی اسـت. آنها خواسـتند این احسـاس را 
در دوران جنـگ تحمیلـی در دل ایرانیـان به وجود بیاورنـد، اما قضیه به عکس شـد. جنـگ تحمیلـی - یعنی دفاع 
مقدس ملت ایـران - نشـان داد که یـک ملت در سـایه ی اتحـاد، در سـایه ی ایمان به خدا، در سـایه ی ُحسـن ظن 
به خـدای متعـال و اعتقـاد به صـدق وعـده ی الهـی، میتوانـد از همـه ی گذرگاه های دشـوار عبـور کنـد و میتواند 
در مقابـل دشـمنان بایسـتد و میتواند دشـمن را وادار بـه هزیمـت و عقب نشـینی کند؛ جنـگ تحمیلی ایـن را به 

همـه ی ما نشـان داد.

كار پسندیده، درست و عاقالنه ملت
مـن بـه شـما عـرض میکنـم، نگذاریـد یـاد دوران دفـاع مقـدس از یادها بـرود. آمـدن بـه ایـن مناطـق جنگی - 
چـه در تعطیـات نـوروزی و چـه در دوره ی سـال؛ کـه بحمـدالل حـاال  در دوره ی سـال هـم کسـانی از سرتاسـر 
کشـور به این مناطـق مسـافرت میکننـد و ایـن سـرزمین ها را زیـارت میکننـد - بسـیار کار پسـندیده ای اسـت، 
کار درسـتی اسـت، کار عاقانـه ای اسـت که ملـت ایـران میکنـد؛ خاطره ی ایـن سـرزمین ها را زنـده نگـه دارید. 
ایـن سـرزمین ها، ایـن بیابانهـا، ایـن رود کارون، ایـن جـاده ی اهـواز - آبـادان یـا اهـواز - خرمشـهر، ایـن مناطق 
گوناگـون که با اسـمهای مختلفـی امروز خودشـان را به شـما معرفـی میکننـد، اینها شـاهد برتریـن فداکاری ها و 

مجاهدتهـا و ازخودگذشـتگی ها بوده انـد. 

نباید بگذارید یاد دفاع مقدس فراموش شود
بنده فرامـوش نمیکنـم در آن ماه هـای اول جنـگ - در آن ماه هـای محنت، نبـودن نیرو، نبـودن امکانـات، نبودن 
آمـوزش، نبـودن انسـجام و سـازماندهی، در آن سـختی همه جانبـه ی مـادی - جوانهای مـا با روحیه هـای خوب، 
از همیـن اهـواز می آمدند بـه مناطـق مختلـف؛ از جملـه همین جـا، منطقـه ی دارخوین. یـک مشـت از جوانهای 
مؤمـن و حزب اللهـی کـه مـن اشخاصشـان را هـم بعضـاً می شناسـم، آمدنـد در همیـن روسـتای محمدیـه کـه 
نزدیـک اسـت، سـنگرهای انفـرادی میکندنـد؛ در تاریکـی شـب از ایـن سـنگرهای انفـرادی می آمدنـد بیـرون و 
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صـد متر دویسـت متـر جلوتـر میرفتنـد، بـاز آنجـا سـنگر میکندنـد؛ تمـام روز را زیر ایـن آفتـاب داغ خوزسـتان 
در سـنگرها میماندنـد، سـختی ها را تحمـل میکردنـد، خـود را بـه دشـمن نزدیـک میکردند؛ تـا وقتی کـه نوبت 
عملیات رسـید که در مهر ماه سـال بعـد از حملـه - در آخر شـهریور 59 حمله ی دشـمن شـروع شـد، در مهر 60 
- در ایـن منطقـه ی دارخوین و همـه ی این مناطـق اطراف، بـا نیروهای رزمنـده ی ارتش و سـپاه و بسـیج و غیره، 
توانسـتند پـاداش آن مجاهدتهـا را بگیرنـد و به ملـت ایـران هدیه کننـد؛ اینهـا یادهای ارزشـمندی اسـت، نباید 

بگذاریـد ایـن یادهـا فراموش بشـود.

دشمن ميخواهد قضيه ى دفاع مقدس از یادمان برود
در هـر کـدام از ایـن مناطـق، قضایایـی اتفـاق افتـاده اسـت کـه یکـی از ایـن قضایـا در میـان هـر کشـوری و هر 
ملتـی اتفـاق بیفتد، کافی اسـت بـرای اینکـه در تاریـخ، آن ملت را سـر بلند کنـد. همین مسـائلی کـه در عملیات 
بیت المقـدس اتفاق افتـاد، یـا آنچـه در عملیـات فتح المبین اتفـاق افتاد، یـا آنچه بعـد از اینهـا در عملیـات خیبر 
اتفـاق افتـاد، ذره ذره ی این عملیـات و شـخصیت هایی کـه ایـن فداکاری ها از آنهـا سـر زد و حوادث را سـاختند، 
میتوانـد مجموعـه ای از افتخـارات بـزرگ و مانـدگار و فرامـوش نشـدنی را بـرای ملـت ایران رقـم بزند. دشـمنها 
میخواهنـد مـا یادمـان بـرود؛ میخواهنـد قضیـه ی دفـاع مقـدس از یادمـان بـرود، فداکاری هـا از یادمـان بـرود، 
شـخصیت هایی را کـه در ایـن فداکاری هـا نقـش آفریدنـد یـا نشناسـیم یـا از یـاد ببریـم، این جـور میخواهنـد. 
بعضی میخواهنـد آن دوران را تخطئـه کنند، آن آدمهـا را تخطئه کننـد، آن جهت گیـری را و آن مسـیر را که امام 
بزرگـوار و حکیـم و بنـده ی بصیـر الهی آن مسـیر را معیـن کرده بـود تخطئـه کنند؛ بـرای اینکـه میداننـد که هر 
ذره ای و هـر نقطـه ای از این حـوادث، بـرای ملت ایـران فراموش نشـدنی اسـت و تأثیرات بـزرِگ سـازنده ای دارد.

اغتنام فرصت حركت راهيان نور
بنده باز هـم به ملت ایـران عـرض میکنم ایـن حرکـت راهیان نـور را مغتنم بشـمرید؛ از شـما بـرادران و خواهران 
عزیـزی کـه از راه هـای دور به ایـن نقطـه آمدیـد و بخشـی از مجموعـه ی عظیـم حرکـت راهیان نـور را تشـکیل 
دادید هـم تقدیـر و تشـکر میکنـم و امیـدوارم ان شـاءالل همه ی شـما مأجـور باشـید و همه ی شـما ان شـاءالل با 
دسـت پُر و همراه بـا تجربه آمـوزی و بصیرت و همـراه با انـوار معنـوی الهی ان شـاءالل از ایـن منطقه جدا بشـوید. 

خداونـد متعال همـه ی شـما را محفوظ بـدارد. 
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


