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نسخه تلفن همراه

بسماهللالّرحمنالّرحیم
الحمدهللرّبالعالمین،والّصالةوالّسالمعلیسّیدناونبّیناابیالقاسمالمصطفیمحّمد،

وعلیآلهاالطیبیناالطهرینالمنتجبین،سّیمابقّیةاهللفیاالرضین.

خیلیجلسهیشیرینوشیواوپُرمغزوپُرفایدهایاستاینجلسه؛منظورمشخصاین
جلسهنیست،]بلکه[جریاناینجلساتاستکهشماهاهّمتگماشتیدوجلساتشب
خاطرهرابهعنوانیکحرکتماندگاربهوجودآوردیدوخببحمداهلّلامروزاینحقیر
همتوفیقپیداکردمکهبنشینموبشنومواستفادهکنم.بسیارخوببود،خیلیاستفاده
کردیم،بهرهبردیم؛البّتهخاطراتامثالحقیر،خاطراتمهّمینیست،چونهمانطورکه
ایشان)۱(گفتندکهوقتیخّرمشهرفتحشدایشاندرکرمانشاهخبرشراشنفتند،)۲(ما
همدرتهرانخبرشراشنفتیم.البّتهبدنیستاینراعرضبکنمکه-حاالیادمنیستکه
خبرازرادیواعالمشدهبودیانه،شهیدصّیادتماسگرفتبامندردفترریاستجمهوریو
گفتوبعضیازتفصیالتراهمگفت؛ازجملهگفت»االنکهمندارمباشماحرفمیزنم،
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عراقیهاصفکشیدهاندبرایاینکهاسیربشوند«،خیلیتعبیرجالبیبود-منسوارشدم،
بالفاصلههمانبعدازظهر،رفتمخدمتامامکهالبّتهدیگرمردمدرخیابانهاپُربودندواظهار
محّبتمیکردندواظهارشادیمیکردند؛رفتمهمینتعبیررابهامامگفتم.گفتمآقایصّیاد
میگویدکهعراقیهاصفکشیدهاندکهبیاینداسیربشوند؛یکصفطوالنی،دهپانزدههزار
نفر!خاطراتماخاطراتمهّمینیست،]بلکه[خاطراتبرادرانوخواهرانیکهمّدتهای

طوالنیدرجنگبودندوحوادثرادیدند،آنهامهماست.

 فوائد و منافع دفاع مقّدس برای ما، بسیار بزرگ تر از خسارات آن 
بهاعتقادبنده،اینجنگ-ایندفاعمقّدس-درکنارخساراتیکهبرایماداشت،فوائد
ومنافعبزرگیهمداشت؛اینمنافع،بمراتببزرگتروبیشترازآنخساراتاست.
خسارتهایمادرآنجاعبارتبودازخسارتهایانسانیوماّدی،یعنیجوانهاییراازدست
دادیم،خانوادههاییعزیزانشانراازدستدادند،همهمانبرایجوانهاداغدارشدیمو
خساراتماّدیپیشآمد،کشورازلحاظظواهرسازندگییکمقداریدریکبرههای
عقبافتادگیپیداکرد؛اینهاخساراتجنگبود.همهیجنگهااینجورخساراتیدارد.
لکنمنافعجنگ،منافعبلندمّدتبود؛منافعماندگاربود.البّتهمنافعکوتاهمّدتومنافع

نزدیکهمداشت.

   فوائد دفاع مقّدس:  

1. حفظ و تقویت روحیه ی انقالبی و حرکت در نسل جوان و جامعه 
یکیازبزرگترینفوائداینجنگهشتسالهودفاعهشتساله،حفظوتقویتروحیهی
انقالبوحرکت،درنسلجوانماودرجامعهیمابود.اگرچنانچهاینحرکتجهادیو
فداکارانهبهوجودنمیآمد،روحیهیانقالبیدرآناوایلکههنوزعمقزیادیهمپیدانکرده
بود،درمعرضتطاول)۳(قرارمیگرفت.بله،امامبزرگوارحضورداشتوشخصّیتایشان
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یکشخصّیتیبودکهخیلیازچیزهاراتضمینمیکرد؛لکنخطرات،خطراتسنگینی
بود؛روحیهیانقالبیقطعاًدرمعرضتهدیدقرارمیگرفت.انقالبباحضوردرصحنهی

دفاعمقّدس،ماندگارشد.

2. تجربه کردن اندیشه ی دفاع از هویّت مّلی و دینی و انقالبی و پیروزی 
بر موانع

یکفایدهیدیگراینبودکهمااینفکرواندیشهیدفاِعازهویّتملّیوهویّتدینیو
انقالبیرا-کهبارهاگفتهایموشنیدهایمونقلکردهایمکهخدایمتعالکمکمیکندو
ـیکبار انسانهارادر]برابر[عوائق)۴(وموانعیکهدرراهحقوجوددارد،پیروزمیکندـ
دیگرخودمانتجربهکردیم؛اینخیلیمهماست.یکجامعهایکهدرجهتپیشرفت
بهسمتاهدافواالداردحرکتمیکند،بهطورطبیعیمواجهمیشودباموانعبسیاری؛
بخصوصدردنیایماّدیامروز؛واگرآنآرمانها،آرمانهایمعنویوضّدقدرتطلبیو
ضّددنیاطلبیوماننداینهاباشد،بدیهیاستکهموانعیبهوجودمیآید.اینکهیکملّتی
احساسبکندکهمیتواندبرموانعپیروزبشود،خیلیچیزمهّمیاست.بله،درروایاتو
آیات،توّکلبهخداو»َوَمنیََتَوکَّلَعلَیاهللَِفُهَوَحسُبه«)۵(وماننداینهارامیخوانیمو
میگوییموعقیدههمداریم،لکناینکهدرعمل»َوَمنیََتَوکَّلَعلَیاهللَِفُهَوَحسُبه«راآدم
ببیند،خیلیفرقمیکند.حضرتابراهیِمباآنعظمت،بهخدایمتعالعرضمیکندکه
میخواهمزندهشدنمردههاراببینم.خداوندمیفرماید:اَوَلَمتُؤِمن؛مگرقبولنداری؟جواب
َقلبی.)۶(اینآرامشدل،اینپذیرِشاز میدهد:قاَلبَلی؛چرا،قبولدارم؛َولِکنلَِیطَمِئنَّ
اعماقباوروجانانساننسبتبهیکحقیقت،خیلیچیزمهّمیاست؛اینراجنگ-دفاع
هشتساله-بهمانشانداد.مااالنمیتوانیمباهمهیتواناّدعابکنیمکهجمهوریاسالمی
باهمهیچالشهاییکهدرمقابلاوبهوجودمیآورند،میتواندپنجهبیندازدوبرهمهیآنها
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میتواندغالببشود؛چوناینراتجربهکردهایم.َوالتَِهُنواَوالتَحَزنُواَواَنُتُماالَعلَوَناِنُکنُتم
ُمؤِمنین؛)۷(اگرایماندردلودرعملوجودداشتهباشد،کوههادرمقابلیکجامعه،یک
مجموعه،یکانسانقوی،هموارخواهدشدوقدرتمقاومتنخواهدداشت.یکیازفواید

جنگبرایمااینبود.خب،اینهاحقایقیاست.

   دست خالی ما در ابتدای جنگ از ابزارهای جنگی و نیروی منّظم و افراد 

دلسوز در رأس کار 
البّتهفوایدجنگبیشازاینهااست؛حاالاینهاحرفهایتحلیلیوماننداینهااستکه
نمیخواهیموقترابهاینچیزهابگذرانیم.اینحادثهیپُربرکت،اینحادثهیعظیمودر
شکلمعمولیماآدمهایسادهوسطحینگر،واقعاًباورنکردنی،درکشورمااتّفاقافتاد؛
یعنیمااّوِلجنگهیچچیزنداشتیم؛منبهشماعرضبکنم،ماهیچچیزنداشتیم؛
دستخالی؛سالحمان،همکمبود،همناقصبود،همخارجازدسترسبود؛برخیاز
اقالمموجودرا]هم[کهدرانبارهایماوجودداشت،تامّدتهابعدازشروعجنگبهمعرض
استفادهنیاوردهبودند.بندهاینجادرستادکل،دردفترمشاورتبودمودرمعرضرفت
وآمدنظامیهاقرارداشتم؛خبجوانهایمتعّهدومؤمنیدرارتشبودندومیآمدندبه
ماگزارشمیدادند؛بندههمبهعنواننمایندهیامامدنبالمیکردم.آمدندگفتندکهما
یکتوپهاییداریمبهنامتوپ۲۰۳کهسنگینترینتوّپمااستواین]بهمیدان[نیامده،
اصاًلمطرحنشده.حاالمادریکچنینجنگیبااینهمهابزارهاییکهدشمندارد،یک
وسیلهایراداریمکهمیتوانیماستفادهکنیمونکردیم.مندرجلسهیخودمان،جلسهای
کهباهمینآقایان-بنیصدرودیگران-داشتیم،مطرحکردم؛بنیصدرکهاصاًلخبر
همنداشت،بعضیهایدیگرهمدلشاننمیخواستاینچیزهامطرحبشود؛بعدیکیاز
ـگفت:بله،مااینراداریم،اینچیز فرماندهانشهیدکهدرجلسهبود-خدارحمتکندـ
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بسیارمهّمیاست.گفتیمخبچرااستفادهنمیکنید؟یعنیچیزهاییوجودداشتکهبود
واستفادهنمیکردیم.دراهوازیکارتشِیجوانیآمدبهمااّطالعدادکهدرپادگانلشکر۹۲،
ماازایننفربرهایجدید-بهاصطالح»بیامپیتو«کهبعددراختیارقرارگرفت-داریم.ما
مکّررمیگفتیمکهمثالًفالنوسیلهنیازاست؛میگفتندنداریم.مایکروزصبحبلندشدیم
ـچونازدرِمعمولیپادگاننمیشدداخلرفت،از وباهمانشخص-همانبرادرارتشیـ
یکراهدیگریوازیکمحّلدیگریواردپادگانشدیمورفتیموسطپادگان؛بندهدیدم
بله!شایدتعدادمثاًلنهتا،دهتاازاین»بیامپی«هاآکبند-یعنیهنوزدرآنتختههای
بستهشده-آنجابود؛کهاینهاالبّتهیکمقداریهواوبادوبارانخوردهبود؛زیرآسمان]بود[!
اّولجنگمااینجوریبودیم.ابزارهایجنگینداشتیم،نیرویمرتّبومنّظمآمادهبهکارو
پایکارنداشتیمیاخیلیکمداشتیم؛یکمقدارچیزهاییهمداشتیمازاینقبیلکهازاینها
استفادهنمیشد؛بهخاطراینکهدررأسکارکسییاکسانیبودندکهدلسوزینداشتند؛با
اینوضعّیتماجلورفتیم.اینمطالبیکهگفتم،مربوطبهنیمهیدّومسال۵۹است؛یعنی

ششماهاّوِلشروعجنگ.

  حرکت سریع مّلت و نیروهای مسّلح و پیش رفتن در میدانهای جنگ 

خبازششماهاّوِلشروعجنگ،یعنینیمهیدّومسال۵۹تاششماهاّولسال۶۱
چقدرفاصلهاست؟دراینفاصله،حرکتملّتایرانونیروهایمسلّحماآنچنانشدکه
دوعملّیاتبزرگومهمدرهماندوسهماهاّولسال۶۱بهوجودآمد؛یعنیفتحالمبیندر
اّول]سال[درفروردین،وبیتالمقّدسوفتحخّرمشهردراردیبهشتواّولخرداد؛یعنی
اینجورپیشرفت،اینجورحرکتسریعبود!یعنیماهمانماهیکهازدهکیلومتری
اهوازراباخمپارهمیزدند-یعنیازُدبّحردانکهتااهوازبهنظرمحدوددهکیلومتراست،
اهواززیرآتشخمپارهبود-ازآنوضعّیترسیدیمبهاینوضعّیتکهچندهزاراسیردر



6

03/ 96/03متن کامل بیانات رهبر انقالب در مراسم شب خاطره دفاع مقدس

فتحالمبینوچندهزاراسیردربیتالمقّدس]گرفتیم[وگرفتنسرزمینهایبسیارو
گرفتنخّرمشهرواستحکامنیروهاومسائلدیگر]اتّفاقافتاد[.تاآخرجنگهمینحالت
ادامهداشته؛یعنیروزبهروزماتوانستیمبههویّتخودمان،بهقدرتخودمانآشنابشویم،

معرفتپیداکنیموپیشبرویموخودمانرابشناسیم؛وایناتّفاقافتاد.
هشتسالهمهیدنیامّتفقشدندعلیهماوباماجنگیدند؛اینیکواقعّیتیاست،همهی
دنیا!یعنیآمریکاعلیهمابوددرعمل،ناتوعلیهمابوددرعمل،شوروِیآنروزعلیهمابوددر
عمل،مرتجعینمنطقه-همینسعودیوکویتوبقّیه-همهعلیهمابودنددرعمل!یعنی
همهیآنهاعلیهما]درجنگ[شرکتداشتند؛ماهمیکنهالتازهروییدهباتجربههای
َقلبی« کم،توانستیمبرهمهیاینهافائقبیاییم؛اینتجربهیمااست؛اینبرای»لَِیطَمِئنَّ
کافینیست؟اینمثلهمانزندهشدنمرغهاییاستکهجنابابراهیم)علیهالّسالم(از
خدایمتعالخواست،خداگفتاینجوریعملبکنبرایاینکهقلبتآرامشپیداکند.
اینآرامشقلبیرامابایدداشتهباشیم؛هرکسیندارد،معیوباست؛یعنیتعبیربهترش
ایناستکهبگوییممعیوباست،اگرخوشبینانهنگاهکنیمبایدبگوییممعیوباست؛

]اگرهم[بدبینانهنگاهکنیم،خبجوردیگریبایدقضاوتکنیم.

  پاسداشت خاطره های هشت سال دفاع مقّدس، عامل  تقویت پایه های 
انقالب و پیشرفت کشور و هویّت مّلی 

مابرهمهیسختیهاوبرهمهیچالشهامیتوانیممؤمنانهفائقبیاییم؛ایننتیجهی
نگهداشتوپاسداشتخاطرههااست.منمیخواهماهّمّیتکارراتوّجهبکنید؛خاطرهی
اینهشتسالدفاعمقّدسرانگذاریدفراموشبشود.همینجزئّیات،همینچیزهایی
کهدوستانگفتند،همهیاینهامهّماست.اینکتابهاییکهنوشتهمیشودمهماست،
اینهاارزشمنداست؛صرفاًیککارهنرینیست.البّتهخوشبختانهکارهنریخوبیهم
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داردانجاممیگیرد؛همدرنگارشوادبّیات،همدرسینماواینطورکارها؛کارهایخوبی
خوشبختانهداردانجاممیگیرد.البّتهدربعضیجلوتریم،دربعضیعقبتریم؛بایدجلو
برویم.ازلحاظهنریوازلحاظجنبههایادبی،کارهایباارزشیاست؛اّمامسئلهیاینها
باالترازاینکارهنریاست.اینفیلمیکهاینآقامیسازد،اینکتابیکهآنآقامینویسد،
درواقعیکتزریقسیمانبهاینپایههاییاستکهمیخواهیماینهارامستحکمکنیم،
میخواهیماینهاراماندگارترکنیم؛تقویتپایههایانقالباست،تقویتپایههایپیشرفت

کشوراست،تقویتهویّتملّیاست؛خیلیباارزشاست.

  ارائه ی خاطرات دفاع مقّدس، یک حسنه و یک انفاق بزرگ معنوی 
ومنعرضبکنمحقیقتاًاینخاطرات،یکثروتملّیاست؛اینخاطرات،ثروتملّیاست؛
متعلّقبهآنشخصخاطرهگووراویهمنیست،مالهمهاست؛بایدبگویند،بایدبنویسند.
البّتهمعلوماست-بارهاهمگفتهایم،ظاهراًهمهمینجوراست-ازمبالغهواغراقومانند
اینهابایدبکلّیصرفِنظرکرد؛متنِواقع-همانکهاتّفاقافتاده-اینقدرفاخرواینقدرزیبا
واینقدرمعجزنشاناستکهاحتیاجبههیچاغراقیندارد؛آناتّفاقیکهافتاده،اینجوری
است.همانکهاتّفاقافتاده،همانرابایدبگویند،بایدزندهکنند،بایدشیوههایهنریرا

استخدامکنندبرایبهتربیانکردنآن.
واینهاحسنهاست،اینهاصدقهاست.اینکسانیکهاینکارهارامیکنند،اینبرادرهاییکه
اینجاحضوردارند،چهآنهاییکهدرکارنگارشوادبّیاتوماننداینهاهستند،چهآنهایی
کهدرکارفیلموسینماوماننداینهاهستند،بداننداینکاریکهانجاممیدهندیکحسنه
است،یکانفاقبزرگمعنویاست؛رزقاینملّترا،اینجمعّیترا،اینکشوررا،شما
داریدبهآنهامیرسانید؛واسطهی]رساندن[رزقالهیورزقمعنویبهآنهاهستید.این
راقدربدانید،اینخیلیخوباست.راهیاننورازجملهیهمینکارهااست؛راهیاننور
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ازجملهیهمینصدقاتوحسناتاست.نوشتنخاطرههاهمینجور،گفتنخاطرهها
همینجور،اینجلسههمینجور.

  لزوم قدرشناسی از فرهنگ شهادت و جهاد 
نگذاریداینحادثهیمعجزنشانضعیفبشود.عزیزانمن!انگیزهوجودداردبرایضعیف
کردناینحقیقت،درواقعّیتزندگیماودرواقعّیتذهنما.کسانیانگیزهدارند؛همان
کسانیکهبرنامهریزیمیکنندبرایکشورهایاسالمیوبهآنهاابالغمیکنندوآنهاهم
قبولمیکنندکهمسئلهیجهادرایامسئلهیشهادتراازمجموعهیمعارفدینی
کتابهایمدرسهایودانشگاهیوبقّیهیکتابهاخارجکنندوحذفکنند-اینابالغشده
بهبعضیازکشورها؛گفتهاندمسئلهیجهادومسئلهیشهادتوماننداینهاراحذفکنید
وآنهاهمقبولکردندوحذفکردند؛اینانگیزههااینجوریاست-همانانگیزههادر
داخلاستمرارپیدامیکند،ادامهپیدامیکندوبهشکلبرخیازخردهسیاستهایفرهنگی،
اینجاوآنجادیدهمیشود؛غفلتنبایدکرد.جنگرا،دفاعمقّدسرا،شهادترا،جهادرا،زنده

نگهداریم؛اینخاطرههاراقدربدانیم؛اینهابسیارباارزشاست.

  نتیجه ی تالش و زحمات شما، الحاق نسل امروز به نسل آفریننده ی 
دفاع مقّدس  

البّتهمادراینزمینههنوزخیلیحرفبرایگفتنداریم-»ما«یعنیشماهاوآنهاییکه
درجنگبودند-واینهامیتواندنسلامروزرابهمعنایواقعیکلمهمّتصلکندوملحق
کندبههماننسلیکهآناوجدفاعمقّدسراآفریدوایناوجتاریخیماراخلقکرد.مکّرر،
خیلیزیاد،افرادیمیآیند،نامهمینویسندبهما،اصرار،التماس،گریه،برایاینکهاجازه
دادهبشودبرونددفاعازحرموجزومدافعینحرم]بشوند[؛یعنیهمانچیزهاییکهمادر
آنروزهایدههی۶۰میدیدیم-کهجوانها،بّچههایکوچک،آنهاییکهنمیشدبروندبه
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یکجهتیوبهیکدلیلی،میآمدندالتماسمیکردندبرایاینکهبروند-حاالهمهمان
وضعّیتدرخیلیازاینهاهست؛اَلِحقنیبِالّصلِحین؛)۸(اینالحاقبهصالحیناست.اینبر
اثرهمینتالشوزحماتیاستکهشماهاداریدانجاممیدهید.انشاءاهللخداوندبرکت
بدهدبهاینتالششما،بهاینکارشماوروزبهروزتأثیراتآنراانشاءاهللافزایشبدهد.

منازحوزهیهنریوازبرادرعزیزمانآقایسرهنگیودیگربرادراندستاندرکارواقعاً
تشّکرمیکنم؛کارشانخیلیکارباارزشیاست.دنبالکنند؛هماینکاررایعنیشب
خاطرهرا،وهمتنظیماینخاطراتویادداشتهارا؛چقدرباارزشاست.وهمهجا]هم[
هستند؛مایکتعدادمعدودیازشخصیّتهایجنگرامیشناختیم،ازاینهاخاطراتی
شنفتهبودیم،بعدیواشیواشاینهارفتنددرآذربایج،درهمدان،درلرستان،درخراسان،
دراصفهان،اینجاوآنجارزمندگانراپیداکردند،خاطراتاینهارابهرشتهیتحریرکشیدند،
]خاطرات[زندهشد؛دیدیمچهدنیاییاست،چهدریاییاستازحرف،ازمنطق،ازروحّیه
وروحّیهبخشی.اینبسیارکارباارزشیاستوهمینطورادامهبدهیداینکاررا.منبارها
گفتهامماتاپنجاهسالدیگرهماگردربارهیاینهشتسالدفاعمقّدسحرفبزنیموکار
کنیموکارهاینوانجامبدهیم،زیادنیست؛وگمانمیکنمتاپنجاهسالدیگرهمبهآنانتها
نرسیم.البّتهازشیوههایخوببایستاستفادهکرد،ازشیوههایهنریبایداستفادهکرد.
خیلیمتشّکریم.امروزخیلیجلسهیخوبیبود؛بهرهمندشدیمازبیاناتآقایان،وبعضیاز
دوستانعزیزیراهمکهمّدتهابودزیارتنکردهبودیم،زیارتکردیم.انشاءاهللکهخداوند

شماهاراموّفقبدارد.

والّسالمعلیکمورحمةاهللوبرکاته
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۱(آقایماشاهلّلشاهمرادی
۲(خندهیمعّظمٌلهوحّضار

۳(تعّدی،دستدرازی
۴(موانع،مصائب

۵(سورهیطالق،بخشیازآیهی۳؛»...وهرکسبرخدااعتمادکند،اوبرایویبساست...«
۶(سورهیبقره،بخشیازآیهی۲۶۰؛»...مگرایماننیاوردهای؟گفت:چرا،ولیتادلمآرامشیابد....«
۷(سورهیآلعمران،آیهی۱۳۹؛»واگرمؤمنید،سستیمکنیدوغمگینمشوید،کهشمابرترید.«

۸(سورهییوسف،بخشیازآیهی۱۰۱؛»...ومرابهشایستگانملحقفرما.«
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