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سخن ایلن روزهلا جریلان تحریلف تلاش 
هفتـه

می کنلد تلا برخلی مفاهیلم کلیلدِی 
انقاب اسلامی از جمله مقاومت 
را از معنلای صحیح خود منحلرف و 
حتی بله عکس خلود تبدیل کنلد. ملت ایلران اما 
در فرهنلگ دفلاع مقلدس نتیجله مقاوملت و 
ایسلتادگی را در متلن زندگلی خلود بله شلیرینی 

تجربه کرده است.
مقاومت و امنیت

»یک روزی بود که این کشللور -همین تهران که 
شللما حاال بحمداهلل با خیللال راحت و بللا امنّیت 
]در آن[ رفت وآمللد می کنید- زیر موشللک های 
صللّدام بود؛ خیلللی از شللماها شللاید آن وقت در 
دنیا نبودید. ما هیچ وسللیله ی دفاع نداشتیم، 
]درحالی کلله[ همه به صللّدام کمللک می کردند؛ 
آمریکا بللرای همین موشللک ها و بللرای ابزارهای 
دفاعللی و حّتللی برای نقشلله ی میللدان جنگ به 
صّدام کمک می کللرد؛ ماهواره هایش و دیگران 
کمللک می کردنللد... مللا دسللت خالی بودیللم، 
وسللیله ای نداشللتیم؛ ]لذا[ به فکللر افتادیم که 
باید خب وسللیله ی دفاعی درست کنیم. شروع 
کردیللم؛ از صفللر در واقع شللروع کردیللم. من اگر 
بگویم به شما و تصویر کنم -که حاال متأّسفانه 
وقت نیسللت- که اّولین چیزی که ما توانستیم 
پرتاب کنیم که ُبردش هم حدود بیست کیلومتر 
بللود چه بللود، ممکللن اسللت خنده تللان بگیرد! 
]وسیله ای[ مثل یک ناو دان درست کرده بودند 
که ما مثًال فرض کنید بتوانیم موشک آرپی جی 
را با یک شللکلی از روی ایللن ناو دان پرتللاب کنیم، 
که مثًال حدود پانزده کیلومتر یا بیست کیلومتر 
هم برود؛ این جوری شللروع شد. بعد توانستیم 
توانایی ها را بیشتر کنیم. وقتی توانایی هایمان 
زیللاد شللد و دشللمن دیللد کلله مللا می توانیللم 
مقابله به مثللل کنیللم، ]موشللک باران تهللران[ 

ف شد؛ این تجربه ی ما است.« 96/7/26 
ّ

متوق
دفاع مقدس، مبدأ حرکت به سمت قله ها

»همه ی جنگ، داخل جبهه ها نیست. بسیاری 
در  خانه هاسللت؛  داخللل  جنللگ،  مسللائل  از 

راههاست؛ داخل دلهاسللت؛ در مجموعه های 
تصمیم گیللری اسللت؛ در مجامللع بین المللللی 
اسللت.« 79/7/6 زندگی ملت ها، در بحرانی ترین 
شرایط همیشه در جریان است و هنر ملت ایران 
هم همین است که نه تنها شللرایط زندگی را در 
طول تاریخ با چالش ها و فرازونشیب ها تطبیق 
داده بلکه از دل همان حوادث مبدأ حرکت ها و 
زندگی ها را ساخته است. مصداق بی بدیل این 
قاعده که "الگویی برای مقاومت ملت های دیگر 
هم بوده" دوران هشت سللاله ی دفاع مقدس 
و پیللروزی ملت ایللران در یک جنگ نابرابر اسللت. 
جنگی که حرکت ملت ایران به سللمت قله ها در 
حوزه های مختلف از آن شللروع شللد و بسیاری 
از کاسللتی ها و عقب ماندگی هللا بللا اسللتفاده 
از فرهنللگ برخاسللته از همللان دوران جبللران 
می شللود. جاری شللدن زندگی در رگ شهرهای 
بزرگ کشللور درشللرایطی که بمباران، وضعیت 
شللهرها را در هاله ای از ترس و ناامیدی فروبرده 
بود، یللک نمونلله از هللزاران در گنجینلله ی دفاع 

مقدس است:
مقاومت و سازندگی

»در دوران جنگ تحمیلی، یکی از مشللکات ما، 
از کار افتللادن دسللتگاه های ما، بمباران شللدن 
مراکز گوناگون ما، تهیدسللت مانللدن نیروهای 
ما از وسللایل الزم ل مثل وسللایل حمللل و نقل و 
این چیزها ل بود. یک عللّده افراد صنعتگر، ماهر، 
مجللّرب، راه افتادنللد از تهللران و شهرسللتان ها ل 
که بنللده در اوایللل جنگ خللودم شللاهد بودم، 
اینهللا را می دیدم؛ اخیللرًا هم بحمللداهلل توفیق 
پیللدا کردیم، یللک جماعتللی از اینهللا آمدنللد؛ آن 
روز جوان بودند، حاال سللّنی از آنها گذشللته، اّما 
همان انگیزه و همان شور در آنها هست ل رفتند 
داخللل میدان هللای جنللگ، در صفوف مقللّدم، 
بعضی هایشان هم شللهید شللدند؛ تعمیرات 
کردند، ساخت وسللاز کردند، ساخت وسازهای 
صنعتللی؛ ایللن پل هللای عجیب وغریبی کلله در 
ح ما خورد، امکانات 

ّ
جنگ به درد نیروهای مسل

فراوان، خودرو، جاّده، امثال اینها، به وسللیله ی 

همین نیروهای مجللّرب و ماهر به وجللود آمد؛ 
امروز هللم هسللتند. 93/1/1 قبللل از انقللاب جزو 
حرف هایی کلله ما همیشلله می زدیللم، این بود 
که ما گنللدم را از آمریکا می خریم و سللیلوی ما را 
هم شللوروی ها می سللازند. بنده اوایل انقاب 
بلله منطقلله ی جنللوب رفتللم و دیللدم بچه های 
جهاد سازندگی و مهندسللان شما یك سیلوی 
با ظرفیت کم سللاخته اند. به نظرم همان جا به 
سللجده افتادم؛ چون سیلو، سللازه ی دشواری 
اسللت؛ خیلی آسللان نیسللت. وقتی انسللان به 
ظاهر آن نللگاه می کنللد، چیللز سللاده یی به نظر 
می آید؛ اما سازه ی پیچیده ای است. ما این چیز 
پیچیده را توانستیم درست کنیم. امروز ما یکی 
از سیلوسازهای معتبر بین المللی با ظرفیت های 
بللاال هسللتیم؛ بللرای خیلللی جاهللای دیگللر هم 
سللاخته ایم. بنابراین قهر و ناهمدلی و کج تابِی 
دنیای غرب با مللا، به ضرر ما تمام نشللد.83/12/2  
زمان جنگ هللم من یادم اسللت کلله عللّده ای از 
همین مسللیحیان ارمنی آمدند اهللواز؛ من در 
فرودگاه دیدم یک جماعتی نشسته اند، گفتم 
اینها چه کسانی هستند؟ گفتند اینها ارامنه اند، 
دارنللد می آینللد جبهه بللرای کارهللای صنعتی - 
ارامنه در کارهای صنعتی و فّنی و ماشین و این 
طند - و برای کمک و خدمت. آمدند؛ 

ّ
چیزها مسل

مرحوم چمران اینها را به کار گرفت. مبالغی اینها 
زحمت کشللیدند، خدمللت کردنللد، کار کردند و 

کسانی هم شهید شدند.  93/11/6
مقاومت و اقتصاد

»آن مجموعلله ای که بللرای ایجاد اشللتغال در 
کشللور کار می کند، باید مثل اتاق جنللِگ دوران 
دفاع مقّدس که شللب و روز نمی شللناخت، کار 
کنللد. در دوران جنللگ و دفاع مقّدس بللرای آن 
مجموعه هایللی کلله مشللغول طّراحللی جنگ 
بودند، شللب و روز، تعطیل و غیر تعطیللل، اّوِل 
هفته و آخِر هفته معنا نداشت؛ مرّتب مشغول 
کار بودند. امللروز باید بللرای ایجاد اشللتغال به 
همان نحو تاش شللود. جوان مللا باید بتواند 
از نیرویش، بللرای اداره زندگی خود و پیشللرفت 

کشور به معنای حقیقی اسللتفاده کند؛ کشور 
هم این ظرفیت را دارد.« 81/1/9  

» ]در زمینه ی اقتصاد[ با حرکت عادی نمی شود 
پیش رفت؛ باحرکت عادی و احیانًا خوابآلوده و 
بیحساسیت نمی شللود کارهای بزرگ را انجام 
داد؛ یک همت جهادی الزم است، تحرک جهادی 
و مدیریت جهللادی بللرای این کارها الزم اسللت. 
بایللد حرکتی کلله می شللود، هم علمی باشللد، 
هم پر قدرت باشللد، هم با برنامه باشللد، و هم 

مجاهدانه باشد.« 90/12/20 
مقاومت یعنی زندگی

»جنگ حقیقتًا آینه ی تمام نمای ظرفیت های 
ملللت ایللران بللود... دوران دفاع مقللدس برای 
ملت ما ظرفیللت و موقعیتی بود کلله این ملت 
بتواند اعمللاق جوهللره ی خللودش را در ابعاد 
مختلف نشللان دهد، و نشللان داد... این ملت 
اگر این توانایی ها را در خللودش ببیند و وجود 
ایللن ظرفیت هللا را در خللودش احسللاس کند، 
در اداملله ی ایللن راه و در حرکت عظیمللی که در 
پیش دارد، هیچ مانعی نمی تواند جلللوی او را 
بگیللرد.« 84/6/31 به قول سیدحسللن نصراهلل، 
رهبللر مقاومللت لبنللان: "فرهنللگ مقاومللت، 
فرهنگ زندگی است نه فرهنگ مرگ. مقاومت 
یعنی ساختن زندگی برای یک ملت با شهادت 
کم ترین تعللداد ممکللن از افراد. اگللر مقاومت 
نباشللد همه گرفتار مرگ می شللوند. اصل این 
تفکیک میان فرهنگ شهادت و فرهنگ زندگی 
پذیرفتنی نیست. فرهنگ شهادت و مقاومت 

همان فرهنگ زندگی است." 98/4/21
»مللا ایسللتاده ایم؛ ایسللتادن امیدوارانلله؛ نلله 
ایسللتادن نومیدانه. بعضی ها ایسللتاده اند و 
می گویند ما تا آخرین قطللره ی خونمان را هم 
خواهیم داد. البته ما اگر پایش بیفتد، تا آخرین 
قطره ی خون را میدهیم؛ اما میدانیم به آخرین 
قطره ی خون نمی رسللد. مللا پیللش برده ایم و 
توانسللته ایم در جهت هایی که انقاب برای ما 
ترسللیم کرده، به شللکل محسللوس پیشروی 

کنیم.« 84/7/24 

دشمن طمع بسته بود که شاید ما ارتش نداشته باشیم یا داشته باشیم و متعلق به این انقاب نباشد. امیدوار بود که ارتش همچنان دنبال 
تصورات و تفکرات ضداسامی یا غیراسامی و ناسیونالیستی خشک باشد، اما دید که ارتش ما مسلمان است... آن سرهنگ فداکارى، سرهنگ 
وطن پور شهید که پریروز در سانحه ى هوایی در هنگام مبارزه ى با دشمن هلیکوپترش سقوط کرد و شهید شد، یک فردى از همین ارتش است 
که فداکارانه خودش می رود. خلبان ها در آن جا بسیارند که آماده اند بروند. این افسر ورزیده ى کارکشته که خود فرمانده  یگان هوانیروز در اهواز 

است داوطلبانه خودش می رود، می خواهد برود و می رود و می خواهد شهید بشود و شهید هم می شود. اینها مال ارتش است.   59/7/11

خلبان هایی که آماده شهادتند         |         این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید سرلشکر خلبان منصور وطن پور
شهید هفته

شرح حدیث  کالم امام

حضرت سجاد به یزید راه توبه را یاد داد                   

حضللرت سللجاد )( از قراری کلله منقول 
اسللت به یزید یاد داد که از چه راه توبه کن. 
حضللرت می گویند: حضرت زینللب فرمود، 
آخر به این!؟ ]امام سجاد پاسخ فرمودند[ 
این موفق نمی شللود بلله توبه. کسللی که 
امام را بکشد موفق به توبه نمی شود. اگر 
موفق می شللد بلله توبه ی صحیللح، قبول 
می کرد خللدا لکللن نمی شللود. یعنی قلب 
جللوری می شللود، قلللب انسللان طللوری 
می شود که دیگر برای انسان امکان ندارد آن قلب را از آن طبعی که برایش واقع شده است، از آن 
ظلمتی که برایش واقع شده است، بتواند نجات بدهد. دعا کنید که انسان اینطور نشود. خداوند 

در قلب انسان ُمهر نگذارد؛ یک ُمهری که دیگر نتواند خودش هم هیچ کاری بکند.           57/12/14 

این جوانمردی و مروت،  مایه سربلندی
 ایران و ایرانی است               

ملــت ایــران در هیــچ معرکــه ای حّتــی بــا آمریــکا و صــّدام، گلولــه ی اّول را 

یک نکــرده و در همــه ی مــوارد، پــس  از حملــه ی دشــمن از خــود دفــاع 
ّ
شــل

کــرده و البّتــه ضربــت متقابــل را محکــم فــرود آورده اســت. ایــن انقــالب از 

آغــاز تــا امــروز نــه بی رحــم و خون ریــز بــوده و نــه منفعــل و مــرّدد. بــا صراحــت 

و شــجاعت در برابــر زورگویــان و گردنکشــان ایســتاده و از مظلومــان و 

مســتضعفان دفــاع کــرده اســت. ایــن جوانمــردی و مــرّوت انقالبــی، ایــن 

صداقــت و صراحــت و اقتــدار، ایــن دامنــه ی عمــل جهانــی و منطقــه ای در 

ــواره  ــت، و هم ــی اس ــران و ایران ــربلندی ای ــه ی س ــان، مای ــان جه ــار مظلوم کن

)97/11/22 دوم  گام  )بیانیــه ی  باد. چنیــن 

حضور آیت اهلل خامنه ای در مناطق عملیاتی در دوران دفاع مقدس

عکس نوشت

هر چه می توانید
 در این خط حزب اهلل جلو بروید

حللزب خللدا مفلللح و رسللتگار اسللت. حللزب خللدا غالللب و پیللروز اسللت. 
هللر چلله می توانیللد، در ایللن خللِطّ حزب اللهللی جلللو برویللد. حللزب اهلل، 
یعنللی کسللی کلله هللم از امکانللات خللداداد بهتریللن اسللتفاده را 
می کنللد - از دانللش اسللتفاده می کنللد، از خللرد و اندیشلله اسللتفاده 
می کنللد، از نیروهللای انسللانی اسللتفاده می کنللد، از ابتللکار و تجربلله 
اسللتفاده می کنللد، از تجربلله هشللت سللال دوران دفللاع مقللدس 
بیشللترین اسللتفاده ها را می کنللد - و هللم ارزش هللای انسللانی 
و الهللی را کلله اسللام بلله او آموختلله اسللت، گرامللی مللی دارد و آن را 
مایلله ی پیشللرفت خللود به حسللاب مللی آورد و بلله آن تکیلله می کنللد و 

76/7/5 بللا آن سللرافراز اسللت.   

عالج مشکالت کشور
 دولت جوان حزب اللهی است

کلله جوان هللا فراهللم  بلله نظللرات جوان هللا و مطالبللی  بایسللتی 
می کننللد، توّجلله بشللود و گفتمان سللازی بشللود در جامعلله. وقتللی 
مجموعه هللای  بلله  عمومللی  اقبللال  جلللب  شللد،  گفتمان سللازی 
جللوان و پیشللرو حاصللل خواهللد شللد؛ یعنللی اقبللال عمومللی بلله 
وجللود می آیللد، آن وقللت اثللر خللودش را در انتخللاب مدیریت هللا و 
امثللال این هللا بلله جللا می گللذارد. مللن بلله دولللت جللوان و حزب اللهللی 
معتقللدم و بلله آن امیللدوارم و البّتلله دولللت جللوان صرفللًا بلله معنللای 
ایللن نیسللت کلله بایللد یللک رئیللس دولللت جللوان، آن هللم مثللًال جللوان 
بلله معنللای 32 سللاله داشللته باشللد؛ نلله، دولللت جللوان، ]یعنللی[ یللک 
دولللت سللِر پللا و بانشللاط و آمللاده ای کلله در سللنینی باشللد کلله بتوانللد 
تللاش کنللد و کار بکنللد و خسللته و از کارافتللاده نباشللد؛ منظللور ایللن 

اسللت.  99/2/28 

زینب کبری قبل از حادثه کربال هم یک 
شخصیت ممتاز است

زینللب کبللری )س(، نقللش همسللر، نقللش مللادر و نقللش یللک زن 
برجسللته و ممتللاز در خانللدان پیغمبللر را، در مدینلله بلله بهتریللن 
وجلله ایفللاد کللرده اسللت. شللخصیت آن بزرگللوار در مدینلله - قبللل از 
حادثلله ی کربللا - یللک شللخصیت برجسللته و معللروف و ممتللاز بللوده 
اسللت... اگللر فللرض می کردیللم کلله حادثلله ی کربللا اصللًال نبللود - کلله مللا 
آنچلله دربللاره ی زینللب کبللری )س( می گوییللم و می شللنویم مربللوط 
بلله ماجللرای کرباسللت - بللاز زینللب کبللری )س( ، یللک شللخصیت 
پیللروی  و  تبعّیللت  قابللل  زن  یللک  و  بللزرگ  انسللان  یللک  برجسللته، 

74 /7 /12 محسوب می شللد.

دولت جوان انقالبی

خاطرات رهبری

همه باید برای چنین اجتماعی جهاد کنند
نهایت اخالص و وفای شهریار آن راوی ای کله حلوادث روز عاشلورا را نقلل کلرده می گویلد: »فلواهلل ملا رأیلت 

مکثورا«. مکثور، یعنی کسلی که امواج غلم و اندوه بر سلرش بریلزد؛ بچه اش 
بمیلرد، دوسلتانش نابلود شلوند، ثروتلش از بیلن بلرود و همله ی املواج بلا 
بله طرفلش بیایلد. »أربلط جأشلا«.)1( در میدان هلای گوناگلون... انسلان بله 
آدم هلای گوناگونلی برخلورد می کنلد؛ کسلانی کله دچلار غم هلای گوناگوننلد. 
راوی می گویلد هرگلز ندیدم کسلی در چنیلن هنگامله ای با این همله مصیبت، 
مثل حسلین بن علی، چهره ای شلاد، مصّمم، حاکی از علزم و اراده و متوکل به 
خدا داشلته باشلد. این همان علّزت الهی اسلت. ایلن جریلان را امام حسلین در 
تاریخ گذاشلت و بشلر فهمید که باید برای چنان حکوملت و جامعله ای مبارزه 
کنلد؛ جامعله ای کله در آن پسلتی و جهالت و اسلارت انسلان و تبعیض نباشلد. 
همله بایلد بلرای چنلان اجتماعلی جهلاد کننلد کله بله وجلود بیایلد و می آیلد و 

79/1/26 |       1( اإلرشـاد، شـیخ مفیـد، ج 2، ص 111. ممکلن اسلت. 

در هملله ی مواقللع حسللاس انقللاب، او نقللش مؤثللری ایفللا کللرد. یللک جنللگ 
هشللت سللاله بللر مللا تحمیللل شللد کلله یکللی از سللخت ترین تجربه هللای مللا بعللد 
از انقللاب بللود. تعللداد شللعرهایی کلله شللهریار بللرای جنللگ گفتلله؛ حضللوری کلله 
او در مراکللز مربللوط بلله جنللگ، مثللل کنگره هللای مربللوط بلله جنللگ و شللعر جنللگ 
پیللدا کللرده و مدحللی کلله او از بسللیج عمومللی مللردم یللا از سللپاه یللا ارتللش کللرده، 
بلله قللدری زیللاد اسللت کلله اگللر انسللان نمی دیللد و نمی شللنید و خللودش لمللس 
نمی کللرد، بلله دشللواری می توانسللت آن را بللاور کنللد. مللردی در حللدود هشللتاد 
سللال سللن - بلکلله بیللش از هشللتاد سللال - در مجامللع شللعری حضللور پیللدا کنللد 
و بللرای هللر مراسللمی، شللعر یللا شللعرهایی بگویللد! ایللن در حالللی بللود کلله از مثللل 
او، چنیللن توقعللی هللم نبللود. ایللن، نشللان دهنده ی نهایللت اخللاص و صفللا و 

 71/9/11 بزرگللواری آن مللرد بللود.  

محل شهادت: حمیدیه، شمال غرب اهوازشهادت: سقوط بالگرد

خانواده ایرانی

هفته دفاع مقدس گرامی باد

حزب اهلل این است

به مناسبت روز درگذشت و بزرگداشت شهریار:

مقاومت یعنی زندگی

حضور آیت اهلل خامنه ای در جبهه ها در روزهای آغازین دفاع مقدس

  

ن بار
ر برای اولی

شا
انت

 قرائت پیام رادیویی 
به مناسبت آغاز جنگ 

اینکلله  از  مللردم  عمللوم  اطللاع  بللرای 
بیللن ایللران و عللراق جنگللی آغللاز شللده، 
به عنللوان  را  پیامللی  خامنلله ای  آیللت اهلل 
سللخنگوی شللورای عالللی دفللاع از رادیللوی 
سراسللری خواندنللد: »ملللت مسلللمان و 
خواهللران!...  و  بللرادران  ایللران!  انقابللی 
را  مللا تاکنللون نخواسللته بودیللم حمللله 
آغللاز کنیللم، امللا ارتللش جمهللورى اسللامی 
نشللانده  دسللت  بعثی هللاى  ایللن  تجللاوز 
بلله  تلخللی  درس  و  نمی کنللد  تحمللل  را 
مللا  عزیللز  مللردم  داد.  خواهللد  صللدام 
بایللد خونسللردى و متانللت خللود را حفللظ 
کننللد. هرگونلله شللایعه را کلله احیانللًا ضللد 
انقللاب منتشللر می کنللد نفللی کننللد؛ بلله 
و  نشللوند  نزدیللک  نظامللی  پادگان هللاى 
مسللؤولیت  انجللام  لحظلله ى  انتظللار  در 
همگانللی کلله از سللوى رهبللر عظیللم الشللأن 
محللول خواهللد شللد باشللند. 59/6/31«

گــزارش عملیــات در مجلــس 
اســالمی  شــورای 

1۴0 فرونللد جنگنللده نیللروی هوایللی ارتللش 
نللام  بلله  هماهنللگ  عملیللات  یللک  طللی 
»کمللان 99« بلله پللرواز درآمدنللد و مراکللز 
مهمللی در عللراق را بمبللاران کللرده و تقریبللًا 
بازگشللتند.  آشللیانه  بلله  سللالم  همگللی 
آیللت اهلل خامنلله ای کلله نمایندگللی مللردم 
و  اسللامی  شللورای  مجلللس  در  تهللران 
ریاسللت کمیسللیون دفللاع را نیللز عهللده دار 
بودنللد در روز اول مهرمللاه گزارشللی کوتللاه 
از فعالیت هللای 2۴ سللاعت گذشللته را در 
صحللن مجلللس ارائلله دادنللد. »بللا این کلله 
نیللروی هوایللی نیللروی پشللتیبانی اسللت، 
امللا در برهلله ی مهّمللی از زمللان در آغللاز 
جنللگ، محللور دفللاع مقللّدس شللد. بنللده 
شللورای  مجلللس  نماینللده ی  وقللت  آن 
از  و  رفتللم  بلله مجلللس  بللودم؛  اسللامی 
تعللداد سللورتی های پللرواز نیللروی هوایللی 
نماینللدگان  دادم؛  گللزارش  جنللگ  در 
مبهللوت ماندنللد! یللک بللار دیگللر نیللروی 
بهمللن]   19 حماسلله ی  از  [پللس  هوایللی 
آن زمللان کلله  را متعّجللب کللرد؛  دیگللران 
دسللتگاه های - بلله گمللان بعضیهللا - از 
کار افتللاده و معّطللل مانللده و رو بلله تمللام 
شللدن را احیللاء کللرد هللم همین طللور.« 

82 /11 /19

ما به سوی میدان جنگ پرواز می کنیم
از  پللر  از شللروع جنللگ  پللس  نمللاز جمعلله  اولیللن خطبلله ی 

اسللت: شللهادت  بلله  اشللتیاق  و  شللور  و  حماسلله 
»شللنیدم دسللتگاه تبلیغاتللی مللزدور عللراق پیغللام داده اسللت 
کلله چللرا آنهللا کلله می گوینللد، خودشللان بلله میللدان نمی آینللد 
و شللنیدم اسللم مللرا آورده اسللت. مللا میللدان آمدنمللان ماننللد 
آمللدن خائللن و کافللری چللون صللدام نیسللت؛ مللا  میللدان 
به سللوی میللدان جنللگ پللرواز می کنیللم. آن روزی کلله امللام 
اشللاره کنللد و اجللازه دهللد مللن اول کسللی خواهللم بللود کلله 
بلله میللدان خواهللم رفللت. مللا میللدان جنللگ را سال هاسللت 
مللِن  اگللر  و  رفللت  خواهیللم  میللدان  بلله  مللا  آزموده ایللم... 
شللخصی، از میللدان برنگللردد و در آن جللا شللهید بشللود یقینللًا 
جمللِع بلله میللدان رفته هللا از میللدان برنمی گللردد مگللر آن وقللت 
کلله پیللروز شللده باشللد. خللدا راه شکسللت را بلله روی مللا بسللته 
اسللت... شللما مگللر دو راه در مقابللل مللا بیشللتر می بینیللد؟... 
یکللی راه شللهادت کلله افتخللارش همیشللگی و ثابللت و الیللزال 
اسللت و دیگللری راه پیللروزی، پیللروزی ظاهللری. و هللر دو بللرای مللا 

پیللروزی اسللت.« 59/7/۴

حضور در جبهه ی اهواز پس از کسب اجازه از امام
شللنبه ی پللس از برگللزاری نمللاز جمعلله آیللت اهلل خامنلله  ای بللرای 
عمللل بلله وعللده ای کلله داده انللد عللازم جبهه هللای جنللوب 

می شللوند: کشللور 
»مللن از امللام اجللازه گرفتللم کلله بلله جنللوب بللروم و مللردم را 
بللرای مقابللله بسللیج کنللم... امللام هللم بلله جللای اجللازه، بلله مللن 
تکلیللف کردنللد، یعنللی گفتنللد بللرو... در همللان جلسلله مرحللوم 
شللهید چمللران هللم آمللده بللود و او ظاهللرا بللرای اجللازه گرفتللن 
بلله ایللن معنللی نیامللده بللود. امللا وقتللی مللن اجللازه گرفتللم او 
رو بلله امللام کللرد و گفللت پللس اجللازه بدهیللد مللن هللم بللروم. 
امللام فرمودنللد کلله مانعللی نللدارد... مللا از فللرودگاه مهرآبللاد 
بلله اتفللاق مرحللوم چمللران و عللده ای از دوسللتان و همراهللان 
ایشللان و چنللد نفللری بللا بنللده بلله طللرف اهللواز حرکللت کردیللم. 
مللن اهللواز نرفتللم کلله برگللردم و واقعللًا فکللر می کللردم کلله دیگللر 

بلله تهللران برنخواهللم گشللت.« 60/7/20

همه شدیم عضو ستاد جنگ های نامنظم
اسلتقرار شلهید چملران و آیلت اهلل خامنله ای در اهلواز منجلر 
بله تشلکیل »سلتاد جنگ هلای نامنظلم« می شلود کله نقلش 
مهملی در سلال های ابتدایلی جنلگ ایفلا می کنلد. »)مرحلوم 
انقلاب، در فلسلطین و مصلر  از  چملران( در قضایلاى قبلل 
تمریلن دیلده بلود. به خلاف ملا کله هیلچ سلابقه نداشلتیم، 
ایشلان سلابقه ى نظامِی حسلابی داشلت و از لحاظ جسلمانی 
هلم، از ملن قوی تلر و کار کشلته تر و زبده تلر بلود. للذا، وقتلی 
باشلد؟«  عملیلات  ایلن  فرمانلده   »کلی  کله  شلد  صحبلت 
بی تردیلد، همله نظلر دادیلم کله مرحلوم چملران، فرمانلده ى 
ایلن تشلکیات شلود. ملا هلم جلزو ابلواب جملع آن تشلکیات 

72/6/11 شلدیم.« 

شکار تانک  و پشتیبانی از خرمشهر و آبادان
بچه هللای شللهید چمللران در سللتاد جنگ هللای نامنظللم جمللع می شللدند و… شللب ها بللا خللود مرحللوم 
شللهید چمللران بلله قللول خودشللان بلله شللکار تانللک می رفتنللد و بنللده را هللم گاهللی بللا خودشللان می بردنللد. 
8۴/6/31 تانک هللای دشللمن تللا »دّب حللردان« آمللده بودنللد و حللدود هفللده، هیجللده یللا پانللزده، شللانزده 
کیلومتللر تللا اهللواز فاصللله داشللتند و خمپاره هایشللان تللا اهللواز می آمللد. خمپللاره ی 120 یللا کمتللر از 120 هللم تللا 
للی، دو نللوع کار وجللود داشللت... یللک نللوع کار، کارهللای خللوِد اهللواز بللود. 

ّ
اهللواز می آمللد... در آن جللا، به طللور کل

از جمللله عملیللات و کارهللای چریکللی و تنظیللم گروه هللای کوچللک بللرای کار در صحنلله ی عملیللات... نللوع دوم 
کار، کارهللای مربللوط بلله بیللرون اهللواز بللود. از جمللله، پشللتیبانی خرمشللهر و آبللادان و بعللد، عملیللات شکسللت 
حصللر آبللادان بللود کلله از »محمدّیلله« نزدیللِک »دارُخِویللن« شللروع شللد. همیللن آقللای »رحیللم صفللوی« ... 
جللزو اّولیللن کسللانی بللود کلله عملیللات شکسللتن حصللر را از چندیللن مللاه قبللل شللروع کللرده بودنللد کلله بعللد بلله 

عملیللات »ثامن االئّملله« منجللر شللد. 72/6/11

گزارش ده روز اول جنگ به مردم
حضللرت آیللت اهلل خامنلله ای پللس از یللک هفتلله حضللور در جبهه هللای جنللوب، بللرای اقاملله ی نمللاز جمعلله بلله 
تهللران بللاز می گردنللد و در خطبه هللا گزارشللی از وضعیللت جبهه هللا ارائلله می دهنللد، رویلله ای کلله تللا پیللش از 
سللوءقصد و مجروحیللت ایشللان در ششللم تیللر 1360 یعنللی تللا حللدود هشللت مللاه بعللد اداملله می یابللد: 
»مللن از نزدیللك چیزهایللی دیللده ام کلله بایللد بلله شللما بگویللم تللا آیللت خللدا را ببینیللد و بدانیللد... آنچلله امللروز بللا 
شللما در میللان می گللذارم، اّول گزارشللی اسللت کوتللاه از صحنلله ى درگیللرى عظیللم حللق و باطللل... تاریللخ ایللن 
فللداکاران مللا را بللا هملله ى دل خواهللد سللتود. مللن مناظللرى را دیللده ام کلله ذکللر یللك یللك آنهللا وقللت را می گیللرد، 
امللا مجموعلله اى از ایمللان، از عشللق، از همللکارى و بللرادرى، از آمادگللی بللراى شللهادت و جانبللازى، از شللهامت 
و مردانگللی، هللم نسللبت بلله بللرادران و هللم مللرّوت و مردانگللی نسللبت بلله دشللمنان.« 59/7/11 آنچلله در ایللن 
خطبه هللا بیللان می شللد در آن شللرایط بسللیار تعیین کننللده بود،هللم از جهللت روحیلله دادن بلله مللردم و تقویللت 
پشللت جبهلله، هللم روحیلله دادن بلله رزمندگان،هللم تضعیللف روحیلله ی دشللمن وهللم بیللان مواضللع و سیاسللت 

هللای نظللام بللرای دنیللا.
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حضور شبانه روزی در مرکز فرماندهی جنگ 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در 6 روز ابتدای جنگ تحمیلی به عنوان نماینده ی امام در شللورای عالی دفاع در سللتاد مشترک ارتش 
حضور داشتند؛ ایشان بعدها حال و هوای آن روزها را چنین روایت کرده اند: »دیدم که هر چه خبر می آید یأس آور است، هیچ کار 

هم از دست من این جا بر نمی آید، زمان بنی صدر بود من البته نماینده ى امام و سللخنگوى شوراى عالی دفاع بودم. اما خب 
هیچ کارى دسللتمان نبود، می رفتیم توى مرکز فرماندهی توى سللتاد مشللترک آن جا می نشسللتیم یک صبح تا ظهر، یک ظهر 
تا شللب، ظهر آن جا می ماندم، گاهی شللب ها من در سللتاد مشللترک می ماندم خانه نمی آمدم همه اش دوندگی، همه اش 
تاش، اما قیچی دسللت دیگرى اسللت که ببرد، کلید دسللت دیگرى اسللت که باز کند یللا ببندد... مرتللب از دزفللول، از اهواز... 
تماس می گرفتند... ما این جا توى سللتاد مشللترک مرکللز فرماندهی مطللرح می کردیم، بللا بی اعتنائی با لبخند تمسللخرآمیز 

بعضی ها مواجه می شدیم.« 67/9/10

31 شهریور تا 5 مهر | آغاز دفاع، عدم حمایت از جبهه ها
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وز اول ده ر
نشــریه ی خــط حــزب اهلل به مناســبت 
هفته ی دفاع مقدس برخی رویدادهای 
ده روز آغــاز جنــگ و نقش آفرینــی رهبــر 

انقالب در این ایام را مرور کرده است.

مروری بر سرفصل های اصلی اقدامات 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ده روز 

آغازین دفاع مقدس
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