برگزارى ﻫﻔﺘﻪ دفاعمقدس

اكنون كه بزرگداشت »ﻫﻔﺘه ﺟنﮓ تحميلى« فرا رسيده است و بحمداللﱠهتﻌﺎلى قواى ﻣﺴلﺢ و غيور ايران بﺎ سرافرازى تمﺎم و غرورآفرينى
براىاسﻼم و ﻣلت بزرگ ،ﻣراحل آخر پيروزى را ﻃى ﻣىكند ،ﻻزم است ﻣلتشريف ايران ﻋموﻣﺎً و خﺼوﺻﺎً دولﺘمردان و گويندگﺎن و ﻧويﺴندگﺎن
وشﺎﻋران و ﻫنرﻣندان از اين قشرﻫﺎى فداكﺎر ﻫر يك به سﻬﻢ خود قدرداﻧىﻧمﺎيند و ﻣراحل ﻣﺨﺘلف پيروزى اين حمﺎسهآفرينﺎن را بﺎ گﻔﺘﺎر و
ﻧوشﺘﺎر وكردار خود در ﻣﻌرض ﻧمﺎيش گذارﻧد ،و در ﻣحﺎفل »ﻫﻔﺘه ﺟنﮓ« فوايد وﻧﺘﺎيج و پيﺎﻣدﻫﺎى آن را برشمﺎرﻧد ،و روح شجﺎع اين رزﻣندگﺎن
بزرگ راﻫر ﭼه بيشﺘر تقويت كنند .ﻣلت شجﺎع و ﻣﺘﻌﻬد ،اين ﻫﻔﺘه ﻻزم استحضور خود را در ﺻحنه ﺟنﮓ اثبﺎت ﻧمﺎيند ،و ﻣشت ﻣحكمى به
دﻫﺎنيﺎوهسرايﺎن بكوبند .اﻣروز ابرقدرتﻬﺎ ،ﻣلت حﺎﺿر در ﺻحنه ﻣﺎ را ﻣﺘﻬﻢﻣىكنند كه از ﺟمﻬورى اسﻼﻣى روبرگرداﻧده ،و از ﺟنﮓ كه حقيقﺘﺎً
دفﺎعاز اسﻼم است خﺴﺘه شدهاﻧد .آﻧﺎن ﻣلت ايران را ﻧشنﺎخﺘهاﻧد و ﻧﺎﭼﺎر بهدروغپردازى پرداخﺘهاﻧد ،و بﺎ اتﻬﺎﻣﺎت گوﻧﺎگون به قواى ﻣﺴلﺢ و
ﻣلتايران ،تﺼميﻢ دارﻧد به ﻫر ﺻورتى كه ﻫﺴت بﺎر ديگر ﺟنﺎيﺎت خود را درايران تكرار ﻧمﺎيند ،ولى ﻣلت رشيد و ﻣقﺎوم ايران در ﻣقﺎبل
آﻧﺎنايﺴﺘﺎدهاﻧد و ﻫرگز به آﻧﺎن ﭼنين اﺟﺎزهاى را ﻧﺨواﻫند داد .آﻧﺎنﻣىخواﻫند بﺎ ﺟمﻬورى اسﻼﻣى ﻣﺨﺎلﻔت كنند ،ﭼرا كه اين ﻣﺨﺎلﻔتﻫﺎ ﻣردم ﻋزيز
ﻣﺎ را ﻣﺼمﻢتر خواﻫد ﻧمود تﺎ براى ﻣبﺎرزهاى ﻃوﻻﻧيﺘر دستدر دست يكديگر ﻧﻬند و از ايران و اسﻼم ﻋزيز و اسﺘقﻼل و شرف خويشدفﺎع ﻧمﺎيند.
لﻬذا ﻣلت شريف در سراسر ايران ،از روحﺎﻧى و داﻧشگﺎﻫى و بﺎزاريﺎن وﺟواﻧﺎن ﻋزيز ﻣحﺼل تﺎ رزﻣندگﺎن فداكﺎر و سﺎير قشرﻫﺎى ﻣﻌﻈﻢ ،در اين
»ﻫﻔﺘه ﺟنﮓ« به شكراﻧه پيروزى اسﻼم پشﺘيبﺎﻧى خود را از ﺟمﻬورىاسﻼﻣى و قواى ﻣﺴلﺢ ،فداكﺎران در راه ﻫدف كه اسﻼم و ايران است بهثبوت
برسﺎﻧند .و ﻧيز يﺎد شﻬداى فداكﺎر را كه ﺟمﻬورى اسﻼﻣى وپيروزيﻬﺎ ،رﻫين ﺟﺎن ﻧثﺎرى آﻧﻬﺎست ،زﻧده ﻧگه دارﻧد .و از ﻣﻌلولين ﻋزيز وآسيبديدگﺎن
و آوارگﺎن ﻣقﺎوم در راه اسﺘقرار حكوﻣت اللﱠه تﻔقد وقدرشنﺎسى ﻧمﺎيند .و از بﺎزﻣﺎﻧدگﺎن شﻬدا دلجويى وبه آﻧﺎن دلدارىدﻫند .گرﭼه زبﺎﻧﻬﺎ و قلمﻬﺎ
در توﺻيف ﺟواﻧﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ،پيران وسﺎلﺨوردگﺎن ﻋزيزى كه خون پﺎك خود و سﻼﻣت خويشﺘن را فدا كردﻧد تﺎاسﻼم ،زﻧده و كشور ،پﺎينده
بمﺎﻧد ،و از شرّ دشمنﺎن خوﻧﺨوار آزاد شود ،ﻋﺎﺟزﻧد .و ﻧيز ﻋﺎﺟزﻧد كه به پدران و ﻣﺎدران دليرى كه ﭼنين فرزﻧداﻧى راتربيت كردﻧد و به اسﻼم
تقديﻢ ﻧمودﻧد دلدارى دﻫند ،و از خواﻫران وبرادراﻧى كه در ﺟوار آﻧﺎن بودﻧد دلجويى ﻧمﺎيند .اينﺎن ﻣشمول ﻋنﺎيﺎت ورحمﺘﻬﺎى بىپﺎيﺎن خداوﻧد ،در
ﺟوار اوليﺎى ﻋﻈيﻢالشأن ،بﺎ سﻌﺎدت دردﻧيﺎ و آخرت قرينند ،خدايشﺎن رحمت و بركت دﻫد٦١ /٦ /٣١ .
بﺴيج ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٤٨ :

يادگيرى روشهاىدفاع

اگر دفﺎع بر ﻫمه واﺟب شد ،ﻣقدﻣﺎت دفﺎع ﻫﻢ بﺎيد ﻋمل بشود ،ازآن ﺟمله قضيه اينكه ترتيب ﻧﻈﺎﻣى بودن ،يﺎدگرفﺘن
اﻧواعﻧﻈﺎﻣى بودن را براى آﻧﻬﺎيى كه ﻣمكن است .اين ﻃور ﻧيﺴت كهواﺟب بﺎشد بر ﻣﺎ كه دفﺎع كنيﻢ و ﻧداﻧيﻢ ﭼه ﺟور دفﺎع
كنيﻢ ،بﺎيد بداﻧيﻢ ﭼه ﺟور دفﺎع ﻣىكنيﻢ .البﺘه در آن ﻣحيطى كه شمﺎتﻌليﻢ ﻧﻈﺎﻣى ﻣىبينيد بﺎيد ﻣحيط ﺻحيﺢ بﺎشد ،ﻣحيط
اسﻼﻣىبﺎشد ،ﻫمه ﺟﻬﺎت ﻋﻔﺎف ﻣحﻔوظ بﺎشد ،ﻫمه ﺟﻬﺎت اسﻼﻣى ﻣحﻔوظبﺎشد٦٤ /١٢ /١١ .

تقويت بنيﻪ دفاعىكشور

در ﻫر شرايطى بﺎيد بنيه دفﺎﻋى كشور در بﻬﺘرين وﺿﻌيت بﺎشد .ﻣردم ﻣﺎ ،كه در ﻃول سﺎلﻬﺎى ﺟنﮓ و ﻣبﺎرزه ابﻌﺎد كينه و
قﺴﺎوت و ﻋداوت دشمنﺎنخدا و خود را لمس كردهاﻧد ،بﺎيد خطر تﻬﺎﺟﻢ ﺟﻬﺎﻧﺨواران در شيوهﻫﺎ وشكلﻬﺎى ﻣﺨﺘلف را ﺟديﺘر
بداﻧند .و فﻌلًﺎ ﭼون گذشﺘه تمﺎﻣى ﻧﻈﺎﻣيﺎن ،اﻋﻢ از ارتش و سپﺎه و بﺴيج در ﺟبﻬهﻫﺎ براى دفﺎع در برابر شيطنتاسﺘكبﺎر و ﻋراق
به ﻣأﻣوريﺘﻬﺎى خود اداﻣه دﻫند٦٧ /٤ /٢٩ .

مهيا بودن قواىمسلح

بﺎيد ﻣردم ﻣﻬيﺎ بﺎشند .قواى ﻣﺴلﺢ ﻣﻬيﺎ بﺎشند .ﻣردﻣى كه بﺎيد به ﺟبﻬهبروﻧد و ﺟبﻬهﻫﺎ را پر كنند .تﻌقيب كنند اين ﻣطلب را و
سﺴﺘى ﻧكنند .دشمن ﻣﺎ دشمنى است كه بﺎ ﻧقشه كﺎر ﻣىكند ... .ﻣﺎ بﺎيد بيدار بﺎشيﻢ ،ﺟبﻬهﻫﺎ بﺎيد پر بﺎشد ،ﻣﺎ خودﻣﺎن را در
حﺎلﺟنﮓ بداﻧيﻢ .ﻣىبينيد كه به ﻫيچ ﭼيز از اﻣور اﻋﺘنﺎ ﻧدارﻧد ،اﻣروز ﻣىگويندﺟنﮓ ،فردا ﻫمﺎن ﺟنﮓ را ﺻلﺢ ﻣىكنند ،بﺎز
فردا ﺟنﮓ شروع ﻣىكنند .ازاين ﺟﻬت ،قواى ﻣﺴلحه ﻣﺎ و ﻣلت ﻣﺎ بﺎيد ﻣﻬيﺎ بﺎشند براى اين اﻣر٦٧ /٦ /٨ .
بسيج ،در انديشﻪ امام خمينى »س« ؛ مﺘن ؛ ص١٠٦-١٠٥

دسﺘور حمايت ازقواى مسلح
ﻣن از شمﺎ خواسﺘﺎرم كه به دولت كمك كنيد ،به ژاﻧدارﻣرى كمك كنيد وفقط اين ﻧبﺎشد كه ﻣنﺘﻈر بﺎشيد دولت
ﻫمه كﺎرﻫﺎ را بكند؛ دولتﻧمىتواﻧد ﻫمه كﺎرﻫﺎ را اﻧجﺎم بدﻫد .شمﺎﻫﺎ بﺎيد پشﺘيبﺎﻧى كنيد ،ﻫﻢ ازارتش ،ﻫﻢ از
ژاﻧدارﻣرى و ﻫﻢ از قواى اﻧﺘﻈﺎﻣى و كﻼﻧﺘريﻬﺎ؛ و ﻫمه بﺎ ﻫﻢﺟلو ﻣﻔﺴدهﺟويﺎن را بگيريد٥٨ /١ /٢٢ .
ملت ،حامى قواى مسلح
و در اين سﺎل دولت از ﻣلت است ،ﻣلت از دولت .در سﺎل قبل قواىاﻧﺘﻈﺎﻣى از ﻣﺎ ﺟدا بودﻧد و بﺎ ﻣلت به
ﺻورت دشمن ﻋمل ﻣىكردﻧد؛ و اگردر بين آﻧﻬﺎ كﺴﺎﻧى بودﻧد ﻃرفدار ﻣلت ،ﻧمىتواﻧﺴﺘند اظﻬﺎر وﺟود كنند ،و
اﻣﺴﺎل قواى اﻧﺘﻈﺎﻣى ،ارتش ،ژاﻧدارﻣرى و شﻬربﺎﻧى در آغوش ﻣلتاﻧد .ﻣلت از آﻧﻬﺎست ،و آﻧﻬﺎ از ﻣلت .آﻧﻬﺎ بﺎ
ﺻداقت خدﻣت به ايران و خدﻣت بهاسﻼم و خدﻣت به ﺟمﻬورى اسﻼم و خدﻣت به ﻣلت ﻣىكنند ،ﻣلت
بﺎﺻداقت از آﻧﻬﺎ پشﺘيبﺎﻧى ﻣىكند .اﻣروز ﻣثل ﺻدر اسﻼم ،كه لشكر اسﻼماز خود ﻣردم بود و در آغوش ﻣردم
بود ،ارتش اسﻼﻣى اﻣروز در آغوشﻣردم است و از خود ﻣردم است .آﻧﻬﺎ بﺎيد از ايران و از اسﻼم و از
ﻣلتپشﺘيبﺎﻧى كنند ،و ﻣلت بﺎيد از آﻧﻬﺎ پشﺘيبﺎﻧى كند .اسﺎس اسﺘقﻼل ﻣملكت بر ارتش است؛ بر ﻧيروﻫﺎى زﻣينى
و ﻫوايىاست؛ لكن ارتشى كه ﻣﺘكى به ﻣلت بﺎشد ،ارتشى كه از خود ﻣلتبﺎشد٥٨ /٤ /١٩ .
بسيج ،در انديشﻪ امام خمينى »س« ؛ مﺘن ؛ ص١٠٦

حمايت مردم ،عامﻞ تقويت قواىمسلح
تكليف اشﺨﺎﺻى كه در پشت ﺟبﻬه ﻫﺴﺘند ،تكليف آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻫمين استكه بﺎ آﻧﻬﺎ ﻫمراﻫى كنند .اگر يك قواى
ﻣﺴلحهاى ببيند كه ﻣلت بﺎ اوست ،پشﺘيبﺎن اوست فﻌﺎليﺘش ﭼندان برابر خواﻫد شد .شمﺎ بﺎيد افﻬﺎم كنيدبه آﻧﻬﺎ
كه ﻣﺎ پشﺘيبﺎن شمﺎ ﻫﺴﺘيﻢ و ﻫﺴﺘيد٦٠ /٤ /١١ .
بسيج ،در انديشﻪ امام خمينى »س« ؛ مﺘن ؛ ص١٠٧

آمادگى رزمى ،موﺟﺐ سربلندى

ﻣلﺘى كه در خط اسﻼم ﻧﺎب ﻣحمدى-
ﺻلىاللﱠه ﻋليه و آله -و ﻣﺨﺎلف بﺎاسﺘكبﺎر و
پولپرسﺘى و تحجرگرايى و ﻣقدسﻧمﺎيى
است ،بﺎيد ﻫمهافرادش بﺴيجى بﺎشند و فنون
ﻧﻈﺎﻣى و دفﺎﻋى ﻻزم را بداﻧند ،ﭼرا كه
درﻫنگﺎﻣه خطر ﻣلﺘى سربلند و ﺟﺎويد است
كه اكثريت آن آﻣﺎدگى ﻻزمرزﻣى را داشﺘه
بﺎشد٦٧ /٩ /٢ .
تشكيﻞ ارتشاسﻼمى -مردمى

ﻣﺎ اﻣيدواريﻢ كه ايران به اﻧدازه افرادى كه
دارد ،ﺟواﻧﺎﻧى كه دارد ،ارتشداشﺘه بﺎشد.
يك ارتش ﻣلى ،اسﻼﻣى ،اﻧﺴﺎﻧى كه در
ﻣواقﻌى كه احﺘيﺎج بهآن ﻫﺴت ،ﭼندين
ﻣيليون از افراد حﺎﺿر به خدﻣت بﺎشند.
٦١ /١١ /٢١

بسيج ،در انديشﻪ امام خمينى »س« ؛ مﺘن ؛ ص١٠٩-١٠٧

تجهيز قواى ايمانىو نﻈامى

اگر بنﺎ شد كه در يك كشور سى و ﭼند ﻣيليوﻧى ،بيﺴت ﻣيليون
قيﺎم كردﻧد براى اينكه ﻣﻬيﺎ كنند خودشﺎن را از براى دفﺎع ،ولو آن
تﺘمه ﻫﻢ دروقﺘى كه ﻣقﺘضى شد و ﻣحﺘﺎج به دفﺎع شد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ بﺎيد
بكنند .لكن حﺎﻻكه ﻣىخواﻫيﻢ ﻣﺎ ﻣﻬيﺎ بشويﻢ ،بﺎيد اين بيﺴت
ﻣيليون ،يﻌنى ﻫمه ﺟواﻧﻬﺎﻫمه اشﺨﺎﺻى كه ازشﺎن كﺎرى برﻣىآيد،
بﺎيد خودشﺎن را ﻣﻬيﺎ كنند .آنروزى را ﻣﻼحﻈه كنند كه يكوقت
دشمن رو آورد به ﻃرفشﺎن .ﻫﻢ بﺎيدتجﻬيزات ﻣﻬيﺎ بشود به قدرى
كه بﺘرسﺎﻧد دشمنﻬﺎ را ،و ﻫﻢ بﺎيد قواىافراد ،قواى ﻧﻈﺎﻣى ،قواى
ﭼريكى ،قواى پﺎرتيزاﻧى بﺎيد ﻣﻬيﺎ بشود ،و ﻫﻢقوه ايمﺎن بﺎيد زيﺎد
بشود٥٩ /١ /٢٨ .
تشكيﻞ ارتشبيست ميليونى

تﺤقﻖ ارتش بيستميليونى

اﻣيد آن است كه بﺎ شركت فﻌﺎل قشرﻫﺎى
ﻣﻌﻈﻢ ﻣلت و شور و شﻌﻔى كه درﺟواﻧﺎن
ﻋزيز از بركت اسﻼم ﻣشﺎﻫده ﻣىشود
»ارتش بيﺴت ﻣيليوﻧى« كهﻧگﻬبﺎن
ﺟمﻬورى اسﻼﻣى و كشور ﻋزيز از شرّ
ﺟﻬﺎﻧﺨواران ﻣﺘجﺎوز است ،تحقﻖ يﺎبد.
٦٠ /٩ /٤

ﻫمه ﺟﺎ بﺎيد اين ﻃور بشود كه يك ﻣملكت
بﻌد از يك ﭼند سﺎلى بشوديك كشورى بﺎ
بيﺴت ﻣيليون ﺟوان كه دارد بيﺴت ﻣيليون
تﻔنگدارداشﺘه بﺎشد .بيﺴت ﻣيليون ارتش
داشﺘه بﺎشد .و اين يك ﻫمﭽه ﻣملكﺘىآسيب
بردار ﻧيﺴت٥٨ /٩ /٤ .

تشكيﻞ ارتشبزرگ

شمﺎ ﻣىخواﻫيد يك ﻣملكﺘى را حﻔﻆ
بكنيد .ﻣلت ﻣىخواﻫد كه درﻣقﺎبل اين
قدرتﻬﺎيى كه ﻫمه بﺎ ﻫﻢ ﻣنﺴجﻢ شدﻧد و
اﻃراف كشور ﻣﺎﻫﺴﺘند ،ﻣلت ﻣىخواﻫد كه
ﺟلوى اينﻬﺎ را بگيرد .اين تﺎ اينكه ﻧﻈﺎم،
ﻧﻈﺎمﺻحيﺢ ﻧبﺎشد و ﻣنﺴجﻢ ﻧبﺎشد و
پﺎدگﺎﻧﻬﺎ پر از ﺟمﻌيت ﻧبﺎشد و ﻣملكتيك
ﻧﻈﺎم بزرگ ﻧداشﺘه بﺎشد و انشﺎءاللﱠه ،يك
ﻧﻈﺎم بيﺴت ﻣيليوﻧى شمﺎداشﺘه بﺎشيد تﺎ
بﺘواﻧيد از اين توﻃﺌهﻫﺎ كه اﻵن براى
ﻣملكت ﻣﺎ در كﺎراست ﺟلوگيرى بكنيد.
٥٩ /٦ /١١

تأكيد بر تشكيﻞارتشبيست ميليونى

بﺎر ديگر تأكيد ﻣىكنﻢ كه غﻔلت از ايجﺎد
ارتش بيﺴت ﻣيليوﻧى ،سقوط دردام دو
ابرقدرت ﺟﻬﺎﻧى را به دﻧبﺎل خواﻫد داشت.
٦٧ /٩ /٢

فﺼﻞ اول :علﻞ ﺟنﮓ و ﻫويت ما در ﺟنﮓ تﺤميلى
صدام آغازگر ﺟنﮓ

تجاوز با تﺤريك امريكا

ﻫمكارى مﺼر و عراق براى تجاوز

اين ﺻدام حﺴين است كه به واسطه تحريك اﻣريكﺎ به ﻣﺎ تجﺎوز كرده است٥٩ /٦ /٣١ .

اسﻼم ﺻدّام ﻫﻢ ﻣثل اسﻼم ﻣحمدرﺿﺎ خﺎن است .اسﻼم آن ﻣﺼرى ﻫﻢ؛ سﺎدات ﻫﻢ ،ﻣثل اسﻼم ﺻدّام است .اين يك اسﻼﻣى است كه در لﻔﻆ گﻔﺘه ﻣىشود ،لكن پﺎيگﺎه درست ﻣىكند و ﻣىگويد ﻣﺎ
ﻫمراه ﻫﻢ ﻣىشويﻢ ،برويﻢ ايران را از بين ببريﻢ .ايران يﻌنى ﭼه؟ يﻌنى ،يك ﻣملكت اسﻼﻣى .بﺎ كﺎفر ﻫﻢﻋﻬد ﻣىشود براى كوبيدن ﻣﺴلمين .اين فرم اسﻼم آقﺎى سﺎدات! اسﻼﻣش اين فرم است .آقﺎى
ﺻدّام ﻫﻢ اسﻼﻣش اين فرم است كه ﻣىگويد :اسﻼم .ﻣىگويد :ﻣﺴلﻢ .ﻣىگويد ﭼه ،ﻣىگويد :ﻣﺎ بﺎ ﻣلت ايران ] ،[...در بﻌضى از ﻧطقﻬﺎيش گﻔﺘه كه بﺎ ﻣلت ايران ﻣﺎ كﺎرى ﻧداريﻢ ،ﻣﺎ ﻫمراه ﻫﺴﺘيﻢ ،بﺎ
حكوﻣت ايران ﻫﻢ ﻫمراﻫيﻢ .اﻣﺎ روزى ﻧمىشود ،الّﺎ اينكه سرحدّات اين ﻣلت را ،سرحدّات اين ﻣملكت را بﺎ آتش و توپﻬﺎى كذا ﻣورد تجﺎوز قرار ﻣىدﻫد .اين يك فرم اسﻼﻣى است؛ اسﻼم وارداتى از
اﻣريكﺎ و وارداتى از شوروى! ٥٩ /٥ /١٨

شروع ﺟنﮓ توسﻂ رژيم عراق

ﻫجوم براى كشورگيرى

ﻣلت ايران ﻧبﺎيد خيﺎل بكنند كه
ﺟنگى شروع شده است و حﺎﻻ
فرض كنيد كه دست و پﺎى خودﻣﺎن
را گﻢ كنيﻢ .ﻧه ،اين حرفﻬﺎ ﻧيﺴت.
يك ﭼيزى آوردﻧد و يك بمبى اينجﺎ
اﻧداخﺘند و فرار كردﻧد ،رفﺘند .اﻵن
ﻫﻢ دولت ايران ﺟواب آﻧﻬﺎ را
ﻣشﻐولند كه ﺟواب آﻧﻬﺎ را بدﻫند و
ﻣىدﻫند ﺟواب آﻧﻬﺎ را ... .اين يك
دزدى آﻣده است يك سنگى
اﻧداخﺘه و فرار كرده ،رفﺘه است
سرﺟﺎيش .ديگر قدرت اينكه تكرار
بكند انشﺎءاللﱠه ﻧدارد٥٩ /٦ /٣١ .

دولت ﺻدام ،دولت غﺎﺻب ﺻدام بدون يك ﻋذر ﻣوﺟﻬى در بين تمﺎم دول ﻋﺎلَﻢ ،بدون اﻃﻼع و بدون سﺎبقه بﺎ دريﺎ و ﻫوا و زﻣين ﻫجوم كرد بر ايران
و به خيﺎل خودش ﻣىخواست كه كشورگيرى كند و خﻼفت ﻣﺴلمين را يك آدﻣى كه به اسﻼم اﻋﺘقﺎد ﻧدارد ،ريﺎست ﻣﺴلمين را به دست بگيرد .و
ﻣﻊاﻷسف ،در ﻋين حﺎلى كه در قرآن كريﻢ است كه اگر دو ﻃﺎيﻔهاى از ﻣﺴلمين بﺎ ﻫﻢ اخﺘﻼف كردﻧد شمﺎ ﻣﺼﺎلحه بدﻫيد بين آﻧﻬﺎ را و اگر يكى از آﻧﻬﺎ
بﺎغى بﺎشد و ﻃﺎغى بﺎشد ،بﺎ او قﺘﺎل كنيد تﺎ اينكه سر ﻧﻬد به احكﺎم خدا .كدام يك از كشورﻫﺎى اسﻼﻣى بررسى كردﻧد در اينكه ﻃﺎغى و بﺎغى كيﺴت
و آن كﺴى كه ﻫجوم كرده است كيﺴت تﺎ اينكه ﻫمه به اﻣر خدا بﺎ او ﻣقﺎتله كنند؟ بر كدام ﻣملكت اسﻼﻣى پوشيده است اين ﻣﻌنﺎ كه ﺻدام به ﻣﺎ بﻐى
كرده است ،و ﻃﻐيﺎن كرده است و ظلﻢ كرده است و ﻫجوم كرده است؟ ﭼرا ﻣمﺎلك اسﻼﻣى به آيه شريﻔهاى كه ﻣىفرﻣﺎيد كه فَقﺎتِلُوا الﱠﺘِي تَبْﻐِي حَﺘﱠى
تَﻔِيءَ إِلى أَﻣْرِ اللﱠهِ ﭼرا ﻋمل ﻧمىكنند؟ ﻣﻊاﻷسف بﻌﺾ از ﻣمﺎلك اسﻼﻣى؛ يﻌنى ،ﻣمﺎلكى كه دولﺘﻬﺎيشﺎن به اسﻢ اسﻼم بر آﻧﻬﺎ حكوﻣت ﻣىكند ،در ﻋين
حﺎلى كه ﻣىبينند كه او ﻃﻐيﺎن كرده است و ﻫجوم كرده است بر يك ﻣملكت اسﻼﻣى بدون ﺟﻬت ،بدون يك حجت ،بﺎ او اﻋﻼم ﻣوافقت ﻣىكنند يﺎ
بﻌضى پشﺘيبﺎﻧى ﻣىكنند .ﻣﺎ بﺎيد ﻣشكﻼت اسﻼﻣى را در كدام ﻧقطه ﻋﺎلَﻢ ﻃرح كنيﻢ و حل كنيﻢ؟ ﻣﺴلمين ﻋﺎلَﻢ بﺎيد ﻣشكﻼتشﺎن را در ﭼه ﻣحﻔلى حل
بكنند؟ در ﻣحﺎفل بينالمللى كه دسﺘﺎورد دولﺘﻬﺎى بزرگ است؟ در آن ﻣحﺎفلى كه به اسﻢ اسﻼم ﻫﺴت لكن اثرى از اسﻼم در آن ﻧيﺴت؟ بﺎيد ﻣملكت
ايران شكواى خودش را به ﭼه ﻣقﺎﻣى ﻋرﺿه كند؟ ﻣلﺘى كه ﻣورد ﻫجوم واقﻊ شده است بدون ﺟﻬت ،بدون ﻋذر ،بﺎيد بﺎ كى ﻃرح كند اين ﻣطلب را؟ بﺎ
كدام يك از دولﺘﻬﺎ اين ﻣﺴأله را ﻃرح كند؟ بر ﻫمه دولﺘﻬﺎى اسﻼﻣى به ﻧﺺ قرآن واﺟب است كه ﻣقﺎتله كنند بﺎ دولت ﻋراق تﺎ برگردد به ذكر خدا و به
اﻣر خدا٥٩ /٧ /٢٨ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٦-٤ :

حمايت آخوندﻫاى دربارى از مﺘجاوز
بﻌضى از اين آخوﻧدﻫﺎى دربﺎرى كه ﻣﺎ را ﻧﺼيحت ﻣىكنند كه بيﺎييد به اسﻼم برگرديد .اينﻬﺎ اسﻼم را ﻧمىداﻧند ﭼه است .اينﻬﺎ اسﻼم را ﺟز خوردن ﭼيزى ﻧمىداﻧند .ﻫمﺎن
ﻣﺴﺎﺋل حيواﻧى .اگر اينﻬﺎ اسﻼم را ﻣىداﻧﺴﺘند ،اينﻬﺎ كه ﻣىداﻧند كه ﻣردك ،اين حزب ﻋﻔلقى ﻣﺴلمﺎن ﻧيﺴت ،و ﻫجوم كرده به يك ﻣملكت اسﻼﻣى ،تكليف آن كﺴى كه ﻫجوم
ﻣىكند به ﻣملكت اسﻼﻣى ،تكليف ﻫمه ﻣﺴلمين است كه به او ﻫجوم كنند٥٩ /٨ /٦ .
تجاوز بﻪ ايران و مﻈلومنمايى صدام
اﻵن كه شمﺎ بﺎ اين ﺟنگى كه ابﺘﻼ به آن پيدا كرديد و آﻧﻬﺎ به شمﺎ حمله كردﻧد و ﺻدام ﻫجوم كرد به ﻣملكت ﻣﺎ ،اﻵن ﻫﻢ كه ﻣىبينيد كه اين اﻣر واﺿحى است كه دولت
فﺎسد ﺻدام به اين ﻣلت ﻣﺎ تﻬﺎﺟﻢ كرد و اينقدر از ﺟواﻧﻬﺎى ﻣﺎ را كشت و اين قدر از اﻃﻔﺎل و ﺟواﻧﻬﺎ و پيرﻫﺎ و زﻧﻬﺎى ﻣﺎ را قﺘل ﻋﺎم كرد ،بﺎز ﻫﻢ وقﺘى كه در كنﻔراﻧس ﻃﺎﺋف
ﻣىﻧشيند تمﺎﻣش اظﻬﺎر ﻣﻈلوﻣيت است! و يكى ﻧيﺴت به او در آن ﺟمﻊ بگويد كه تو ﻫجوم كردى ،ﻧه ايران٥٩ /١١ /١٩ .
نقش كنﻔرانس ﻃاﺋﻒ در تجاوز عراق
آيﺎ اﻵن ﻣﺎ در ﻣملكت ﻋراق داريﻢ ﺟنﮓ ﻣىكنيﻢ ،يﺎ در ﻣملكت ايران داريﻢ ﺟنﮓ ﻣىكنيﻢ؟ اگر در ﻣملكت ايران ﺟنﮓ ﻣىكنيﻢ ،تجﺎوز ﻣﺎل ﻋراق است .اگر ﻣﺎ يك روز به
ﻋراق حمله كرديﻢ ،تجﺎوز ﻣﺎ ِل ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺴت اگر ﻣﺎ دفﺎع ﻣىكنيﻢ از حقوق ﻣلت و دفﺎع ﻣىكنيﻢ از اسﻼم و دفﺎع ﻣىكنيﻢ از حقوق ﻋراق و دفﺎع ﻣىكنيﻢ از ﻣﺴلمين ،ﻧبﺎيد
كنﻔراﻧس ﻃﺎﺋف سﺎكت بنشيند؛ ﻧبﺎيد شمﺎ فكر كنيد كه دو تﺎ ﻣلت در ﻣقﺎبل ﻫﻢ ﻫﺴﺘند .ﻫمﺎنﻃورى كه ﻣلت ايران اﻧزﺟﺎر دارد از اين حكوﻣت ،ﻣلت ﻋراق بيشﺘر اﻧزﺟﺎر دارد.
براى اينكه ﻣلت ﻋراق ﻋلمﺎيى از دست دادﻧد ،ﺟواﻧﻬﺎيى از دست دادﻧد ،پيرﻣردﻫﺎ و ﺟواﻧﻬﺎ و بﭽهﻫﺎيى را از دست دادﻧد ،ﻫمه به دست اين رژيﻢ فﺎسد .شمﺎ اگر بﺨواﻫيد به
اسﻼم فكر كنيد ،بﺎيد آيﺎت قرآن را ﻣنشأ قرار بدﻫيد؛ ﻫمﺎنﻃورى كه دسﺘور داده آيه قرآن كه ﭼنﺎﻧﭽه يك ﻃﺎيﻔهاى از ﻣﺴلمين -بر فرض اينكه ﻣﺴلﻢ بﺎشند اينﻬﺎ -يك
ﻃﺎيﻔهاى از ﻣﺴلمين به ﻃﺎيﻔهاى ديگر ﻫجوم بكند ،بر ﻫمه ﻣﺴلمين واﺟب است كه بﺎ او قﺘﺎل كنند .شمﺎ به ﻫمين يك واﺟب الﻬى ﻋمل بكنيد .ﻣﺎ بيشﺘر از شمﺎ توقﻌى ﻧداريﻢ.
شمﺎ به ﻫمين يك واﺟب كه خدا اﻣر فرﻣوده است به شمﺎ و به ﻫمه ﻣﺴلمين كه ﭼنﺎﻧﭽه يك ﻃﺎيﻔهاى از ﻣﺴلمين به ﻃﺎيﻔه ديگر تجﺎوز كرد بﺎيد بﺎ او ﻣقﺎتله كنيد ،تجﺎوز را
ببينيد .و بﻔرسﺘيد ،اگر خودتﺎن وقت ﻧداريد ،يك ﻧمﺎيندگﺎﻧى تﻌيين كنيد بﻔرسﺘيد ،در سرحَدﱠات ،در بﻼدى كه ﻣورد تجﺎوز اينﻬﺎست ،ﻣشﺎﻫده كنند .بﻔرسﺘيد در قبرسﺘﺎﻧﻬﺎيى كه
براى ﻣﺎ آﻧﻬﺎ تشكيل دادﻧد و قبرﻫﺎيى كه ﻣﺎ از شﻬدا داريﻢ و آوارگﺎﻧى كه ﻣﺎ از شﻬدا داريﻢ و از ﻣردم سﺘمديده غرب و ﺟنوب داريﻢ آﻧﻬﺎ را ببينند ،و ببينند كه آيﺎ ﻣﺎ تجﺎوز
كردهايﻢ ،يﺎ آﻧﻬﺎ تجﺎوز كردﻧد .اگر تشﺨيﺺ داديد كه ﻣﺎ تجﺎوز كرديﻢ ،بﺎ ﻣﺎ ﺟنﮓ كنيد .و اگر تشﺨيﺺ داديد كه آﻧﻬﺎ تجﺎوز كردهاﻧد ،بﺎ آﻧﻬﺎ ﺟنﮓ بكنيد٥٩ /١٢ /١٠ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص١٠-٦ :

اثبات مجرمبودن صدام
ﻣﺎ ﻫيچ وقت سر دﻋوا بﺎ
كﺴى ﻧداشﺘيﻢ .ﻣﺎ براى حﻔﻆ
اسﻼم دفﺎع بﺎيد بكنيﻢ ،براى
حﻔﻆ ﻣملكت اسﻼﻣى دفﺎع
بﺎيد بكنيﻢ .او حمله كرده
است و آﻣده است و
شﻬرﻫﺎى ﻣﺎ را گرفﺘه است و
خرابكﺎرى دارد ﻣىكند .بر
ﻫمه ﻣﺎ واﺟب است كه اين
شرّ را از سر ﻣﺴلمﺎﻧﻬﺎ دفﻊ
كنيﻢ .ﻣﺎ وارد كشور آﻧﻬﺎ
ﻧشديﻢ كه ﻣﺎ ﻣجرم بﺎشيﻢ،
آﻧﻬﺎ ﻣجرماﻧد كه وارد شدﻧد.
يك كﺴى ،دزدى ﻣىآيد
ﻣنزل يك كﺴى ،اگر اين دزد
را دفﻌش كنند ،دزد تقﺼير
كﺎر است يﺎ آن كه دفﻊ
كرده؟ ﺻﺎحبﺨﺎﻧه كه تقﺼير
ﻧدارد؛ دزد آﻣده ،اين ﻫﻢ
بﺎيد دفﻌش كند ،حﺘى اگر به
كشﺘن او ﻫﻢ ﻣنجر بشود،
بﺎيد دفﻌش بكند .ﻣجرم
اوست٦٠ /٥ /٢٧ .

رسيدگى بﻪ ﺟنايات مﺘجاوز
ايران اﻵن ﻫﻢ ﻣىگويد كه ﺻدام برود بيرون از اينجﺎ ،و يك دسﺘگﺎﻫى بينالمللى بيﺎيد و رسيدگى كند به ﺟرم او و به ﺟنﺎيﺎت او .ﻣﺎ بﺎ دولت ﻋراق ،بﺎ ﻣلت ﻋراق
ﺟنگى ﻧداشﺘيﻢ ،آﻧﻬﺎ به ﻣﺎ ﻫجمه آوردﻧد؛ يﻌنى ،دولت ﻋراق ﻫجمه آورد ،لكن تو دﻫنى خورد و بحمداللﱠه در دﻧيﺎ شكﺴت خورد ،شكﺴﺘى كه بﺎ ﻣوافقت اردن و ﻣﻐرب و
اﻣريكﺎ ﻧمىتواﻧد شكﺴت خودش را رفﻊ كند٦٠ /١١ /٢١ .

لزوم افشاى تجاوز عراق براى دنيا
ﻣﺎ از اﻵن ﻫﻢ اﻋﻼم ﻣىكنيﻢ كه ﻣﺎ ﻧه ﻫيچ روزى ﺟنگجو بودهايﻢ به اين ﻣﻌنﺎ كه حمله كنيﻢ به يك كشورى اسﻼﻣى .براى اينكه كشور اسﻼﻣى ،ﻣﺎ ﻫمه كشورﻫﺎى اسﻼﻣى را از خودﻣﺎن
ﻣىداﻧيﻢ ،بنﺎى بر اين ﻧداشﺘيﻢ كه در يك كشورى دخﺎلت كنيﻢ و تﺎ حﺎﻻ ﻫﻢ دخﺎلت ﻧكردهايﻢ .و ﻧه تﺎكنون ارتش ﻣﺎ ،سپﺎه پﺎسداران ﻣﺎ به كشور ﻋراق حمله كردهاﻧد .از اول شمﺎ بوديد كه
حمله كرديد و ﻫمه دﻧيﺎ ﻣىداﻧند اين را .براى كى اين حرف را ﻣىزﻧى؟ براى دلﺨوشى خودت اين حرف را ﻣىزﻧى؟ ﭼرا اين ]را[ كه ﻧوشﺘند ،يكدفﻌه ديگر ﻣطﺎلﻌه ﻧكردى؟ به يك كﺴى
بگويى بﺨواﻧد و بﻔﻬمﺎﻧد كه اين ﭼه ﭼيزى ﻧوشﺘه در اينجﺎ .كى بﺎور ﻣىكند در دﻧيﺎ كه ارتش ايران حمله كرده بﻌضى شﻬرﻫﺎى آﻧﻬﺎ را گرفﺘه؟ آﻧﻬﺎ آﻣدهاﻧد حﺎﻻ دفﺎع كردهاﻧد و ﻋقب
ﻧشﺎﻧدهاﻧد اينﻬﺎ را تﺎ آوردﻧد به خوزسﺘﺎن و حﺎﻻ ﻫﻢ پيروزﻣنداﻧه اين شﻬرﻫﺎ را رﻫﺎ ﻣىكنند و ﻣىروﻧد؟! ٦١ /٣ /٣١

لزوم تعيين مﺘجاوز
بﺎيد آن كﺴى كه اينقدر ﺟنﺎيت وارد كرده است به كشور خودش و كشور ﻣﺎ ،بﺎيد اين ﻣشﺨﺺ بشود .بﺎيد اشﺨﺎص بيﺎيند ،اشﺨﺎﺻى كه ﻃرفين قبول دارﻧد ،بيﺎيند بنشينند و ببينند كه
ﻣﺎ حمله كرديﻢ به ﻋراق يﺎ او حمله كرده به ﻣﺎ .خرابيﻬﺎيى كه آﻧﻬﺎ وارد كردهاﻧد ،ببينند و بروﻧد در شﻬرﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ببينند ،خرابى از ايران ﭼه شده .ﻣمكن است يكدفﻌه اشﺘبﺎﻫى واقﻊ
شده بﺎشد و بﺨواﻫند يك ﺟﺎى ديگرى را بزﻧند ،اشﺘبﺎﻫﺎً يك ﺟﺎيى را ﻫﻢ زده بﺎشند .اﻣﺎ ﻫر روز ،اﻵن كه اينﻬﺎ ﻣىگويند كه ﻣﺎ يك ﻃرفه آتشبس داديﻢ ،ﻫر روز از آبﺎدانِ تنﻬﺎ
بيﺴت ﻧﻔر ،سى ﻧﻔر زخمى و ﭼند ﻧﻔر شﻬيد ﻣىشوﻧد .اين قضيه آتشبسِ اينﻬﺎست؛ ﻣثل آتشبس بگين كه آتشبس ﻣىكند و دﻧبﺎلش آﻧطور ﺟنﺎيﺎت ﻣىكند٦١ /٣ /٣١ .

بىگناﻫى ايران در ﺟنﮓ
ﻫمه ﻣىداﻧند كه ﻣﺎ شروع كننده ﺟنﮓ ﻧبودهايﻢ .ﻣﺎ براى حﻔﻆ ﻣوﺟوديت اسﻼم در ﺟﻬﺎن تنﻬﺎ از خود دفﺎع كردهايﻢ .و اين ﻣلت ﻣﻈلوم ايران است كه ﻫمواره ﻣورد
حمله ﺟﻬﺎﻧﺨواران بوده است؛ و اسﺘكبﺎر از ﻫمه كمينگﺎﻫﻬﺎى سيﺎسى و ﻧﻈﺎﻣى و فرﻫنگى و اقﺘﺼﺎدى خود به ﻣﺎ حمله كرده است٦٧ /٤ /٢٩ .

دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص١٧-١١ :

علﻞ تﺤميﻞ ﺟنﮓ
نابودى اسﻼم

ﻣﺴأله ﻣﺎ ﻣﺴأله ﻣكﺘبى است .ﻣﺴأله دلﺨواﻫى ﻧيﺴت .ﻣﺎ سر اسﻼم دﻋوا داريﻢ .ﻣﺎ ﻣىگوييﻢ كه يك ﻧﻔر آدﻣى كه اسﻼم را اﺻلش ﻣﺨﺎلف بﺎ حزب خودش ﻣىداﻧد ،اسﻼﻣش اسﻼم
ﻋﻔلقى است كه از اسﻼم كﺎرترى ﻫﻢ بدتر است .يك ﻧﻔر آدم و حزبى كه اسﻼم را ﻣﺨﺎلف ﻫمه ﭼيز خودش ﻣىداﻧد ،و بﺎ تمﺎم قوا اگر دسﺘش برسد ﻣىكوبد اسﻼم را ،ﻣﺎ بﺎ او
ﻣىتواﻧيﻢ ﻣﺼﺎلحه كنيﻢ؟ يﻌنى اسﻼم را ﻣﺎ فدا كنيﻢ؟ ﻣگر اسﻼم زﻣين است؟ ﻣگر اسﻼم آسمﺎن است؟  ...ﻣﺎ بﺎ اينﻬﺎ ﻫيچ راه ﻣﺼﺎلحهاى ﻧداريﻢ .براى اينكه ،ﻣقﺼد ﻣﺎ يك ﻣقﺼدى
است و آن اسﻼم است .ﻫمه ﻣلت ﻣﺎ اسﻼم را ﻣىخواﻫند .ﻣقﺼد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ يك ﻣقﺼد ﺿد اسﻼﻣى است .اسﻼم و ﺿد اسﻼم ﻧمىشود بﺎ ﻫﻢ تﻔﺎﻫﻢ كنند٥٩ /٨ /٦ .

نابودى مسلمين ايران
ﺟرم ﻣلت ﻣﺴلمﺎن ﻣﺎ ﺟز اين ﻧيﺴت كه ﻣىخواﻫد دست قدرتﻬﺎى بزرگ از خزاين او و از ﻣلت او كوتﺎه و خودش حكوﻣت اسﻼﻣى داشﺘه بﺎشد و از اول ﻫﻢ حكوﻣت اسﻼﻣى را
ﻣىخواست و به حكوﻣت اسﻼﻣى رأى داد و ﻣﺴﺘقر كرد و به ﻫمين ﺟرم ﻣورد ﻣؤاخذه ابرقدرتﻬﺎ و تجﺎوز پيوﻧدﻫﺎى پوسيده به ابرقدرتﻬﺎ شد .ﺻدام گﻔﺘه است كه ﭼنﺎﻧﭽه به
ﻣقﺎﺻد ﻣن ﻋمل ﻧكنيد ،ﻣن بيشﺘر از اين ،كشور شمﺎ را خراب ﻣىكنﻢ .تو ﻫر ﭼه تواﻧﺴﺘى كردهاى و ﻫرﭼه بﺘواﻧى ﻣىكنى و بيشﺘر از آن ﻫﻢ ﻧﺘواﻧﺴﺘى كه بكنى ،ﻧه اينكه ﻧﺨواسﺘى
بكنى .تو اگر بﺘواﻧى تمﺎم ﻣﺴلمين ايران را خواﻫى كشت٦٠ /١ /٢٠ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص١٩ :
مقابلﻪ با انقﻼب اسﻼمى

مﺤو قرآن و اسﺘقﻼل

ذكر اين ﻣﺴأله ﺿرورى است كه درگيريﻬﺎى غرب
كشور ﻋزيز ﻣﺎ درگيريﻬﺎيى است از ﺟﺎﻧب اﻣريكﺎ كه
گروﻫﻬﺎى از خدا بىخبر وابﺴﺘه ،ﻫر روز ﻣﺎ را بﺎ آن
ﻣواﺟه كردهاﻧد ،و اين به ﻣحﺘواى اﻧقﻼب اسﻼﻣى ﻣﺎ
ﻣربوط ﻣىشود كه بر پﺎيه اسﺘقﻼل واقﻌى بنﺎ گشﺘه
است .ﭼه اگر ﻣﺎ بﺎ اﻣريكﺎ و يﺎ سﺎير ابرقدرتﻬﺎ و
قدرتﻬﺎ كنﺎر آﻣده بوديﻢ ،گرفﺘﺎر اين ﻣﺼﺎيب ﻧبوديﻢ.
٥٩ /٦ /٢١

اى ﻣلت شريف ،و اى ارتش گرفﺘﺎرِ تحت سلطه كﻔر! اكنون بيش از ده روز است كه رژيﻢ بﻌﺚ
فﺎسد به اﻣر قدرتﻬﺎى كﺎفر ،به كشور اسﻼم و ﻫمﺴﺎيه شمﺎ ﻫجوم وحشيﺎﻧه ﻧموده و شﻬرﻫﺎى
بىپنﺎه و برادران ﻣﺴلمﺎن ﻣﻈلوم شمﺎ را ﻣورد تجﺎوز و سﺘﻢ قرار داده و ﻣنﺎزل و پنﺎﻫگﺎﻫﻬﺎى
آﻧﺎن را خراب و اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن ﻣﻈلوم را قﺘل ﻋﺎم ﻧمودهاﻧد كه ﺟرم آﻧﺎن ﻫيچ ﻧيﺴت ﺟز آﻧكه
ﻣىخواﻫند در كشورشﺎن ﺟمﻬورى اسﻼﻣى بﺎشد و احكﺎم قرآن ﻣجيد ﺟﺎرى شود .و ﻣىخواﻫند
ﻣﺴﺘقل و آزاد بﺎشند و زير سلطه و سﺘﻢ ابر قدرتﺎن ﻧبﺎشند و ﻣﺨﺎزن كشورشﺎن از خودشﺎن و
ﻣﺴﺘمندان ﻣيﻬنشﺎن بﺎشد .و ﭼه ﺟرﻣى در ﻧﻈر ﭼپﺎولگران و ﻧوكران و ﺟيرهخوران آﻧﺎن بﺎﻻتر از
اين ﺟرﻣﻬﺎ! ٥٩ /٧ /١٢

دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص١٨ :

سركوب اسﻼم بﻪ نﻔﻊ ابرقدرتها
آﻧﭽه تﺎ كنون از اﻧگيزه ﺻدام بﻌثى و حزب بﻌﺚ ﻋراق بر روشنبينﺎن ﻧبﺎيد ﻣﺨﻔى بﺎشد آن است كه ابرقدرتﺎن ﺟنﺎيﺘكﺎر و خﺼوﺻﺎً اﻣريكﺎ در اين اﻧقﻼب به اين ﻧﺘيجه رسيدهاﻧد
كه اﻧقﻼب اسﻼﻣى ﻣلت ايران بﺎ سﺎير اﻧقﻼبﻬﺎى غيرالﻬى تﺎريخ فرق اسﺎسى دارد و رﻣز پيروزى شگﻔتاﻧگيز آن را پس از تجزيه و تحليل ،در اسﻼم راسﺘين يﺎفﺘند .ﭼنﺎﻧﭽه رﻣز
وحدت كلمه و ﻧﻬضت ﻫمه اقشﺎر ﻣلت را ﻧيز در اسﻼم بزرگ احﺴﺎس كردﻧد ،و خطر ﻋﻈيﻢ ﺻدور اﻧقﻼب و پرتو حﻖ در ﺟﻬﺎن اسﻼم بلكه در ﺟﻬﺎن ﻣﺴﺘضﻌﻔﺎن آﻧﺎن را در
وحشت اﻧداخت؛ وحشﺘى كه در آن كوتﺎه شدن دست ﺟنﺎيﺘكﺎرشﺎن از كشورﻫﺎى اسﻼﻣى بلكه از كشورﻫﺎى ﻣﻈلوم تحت سلطه را در پﻬنﺎور گيﺘى به ﻋيﺎن ﻣىديدﻧد و شيﺎﻃين
كﺎرشنﺎس آﻧﺎن زﻧﮓ خطر سقوط اﻣپراتورى ﺟﻬﺎﻧىشﺎن را به ﺻدا درآوردﻧد .لذا از اﻧقﻼب ﻫر ﭼه گذشت بر توﻃﺌهﻫﺎيشﺎن براى سقوط اسﻼم ،اين رﻣز الﻬى برﭼيده شدن
دسﺘگﺎﻫﻬﺎى سﺘمگران و ﭼپﺎولﭽيﺎن افزايش پيدا كرد ،و در بين حكوﻣﺘﻬﺎى ﻣنطقه ،حكوﻣﺘى را كه ﺻد در ﺻد بﺎ اسﻼم ﻣﺨﺎلف و در سركوبى آن ﻣﺼمﻢ است ﺟز بﻌﺚ ﻋراق و
شﺨﺺ ﺻدام ﻧيﺎفﺘند و او را بﺎ وﻋده فﺘﺢ و پيروزى و اﻣيد ﭼيره شدن بر اسﻼم بﺎ بﻬﺎﻧهاى ابلﻬﺎﻧه به اين دام اﻧداخﺘند ،و بحمداللﱠه بر خﻼف ﻣيلشﺎن ﻣﺎﻫيت زشت او كه براى
ﻣﺴلمﺎﻧﺎن ﻋراق واﺿﺢ و الحﺎد و كﻔر او به فﺘواى فقيه وقت ثﺎبت شده بود ،براى سﺎير ﻣﺴلمﺎﻧﺎن ﻧيز واﺿﺢ گرديد .ﺻدام اكنون پس از يك سﺎل شرارت و ﺟنﺎيت و خﺴﺎرات
فراوان و به ﻫدر دادن ﻧيروﻫﺎى فراوان اﻧﺴﺎﻧى و ﻣﺎدى از ﻣلت ﻣﻈلوم ايران و ﻋراق و آﻧﻬمه تشبﺚ به قدرتﻬﺎ و حكﺎم ﻣنطقه ،ديواﻧهوار به كشﺘﺎر ﻣلت و ارتشيﺎن ﻋراق كمر بﺴﺘه
است ،و از آﻧﺎن كه به الحﺎد او تن در ﻧمىدﻫند اﻧﺘقﺎم ﻣىگيرد و زﻧدگى ﻧكبتبﺎرش را ﻣأيوسﺎﻧه ﻣىگذراﻧد .اﻧگيزه او و دوسﺘﺎﻧش سركوبى اسﻼم به ﻧﻔﻊ ابرقدرتﻬﺎ و اﻧگيزه ﻣلت و
قواى ﻣﺴلﺢ اسﻼﻣى ايران دفﺎع از اسﻼم و قرآن كريﻢ به ﻧﻔﻊ ﻣلﺘﻬﺎى اسﻼﻣى و ﻣﺴﺘضﻌﻔﺎن ﺟﻬﺎن است٦٠ /٦ /٢٧ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٢٠ :

ﺟلوگيرى از نﻔوذ اسﻼم
ﻣﺎ اﻣروز فكر بكنيﻢ دﻧيﺎ ﭼه خبر است ،تكليف ﻣﺎ در ﻣقﺎبل دﻧيﺎ ﭼه خبر است .ﻫمين ﺟنﮓ تحميلى را درست كردﻧد ،ﻧقشهاى كه ﺻﻬيوﻧيﺴﺘﻬﺎ دارﻧد ﻋملى بشود .از يك ﻃرف ﻧگذارﻧد اسﻼم -در اين -تحقﻖ
پيدا كند ،اگر اسﻼم در ايران تحقﻖ پيدا كند و قﻬراً در ﻣمﺎلك ديگرى ﻫﻢ خواﻫد رفت و رفﺘه است ﻫﻢ ،آن وقت آن بﺴﺎط آﻧﻬﺎ ،بﺴﺎط ﺻﻬيوﻧيﺴﺘﻬﺎ برﭼيده ﻣىشود ،اﻣريكﺎ و شوروى دسﺘش از ﻣمﺎلك اسﻼﻣى
قطﻊ ﻣىشود .اينﻬﺎ براى اينكه ،ﻧگذارﻧد اسﻼم از ﭼﺎرﭼوب ايران بيرون برود ،و اگر بﺘواﻧند در خود ايران ﻫﻢ ﻣنحرف كنند اذﻫﺎن را ،اﻵن دارﻧد كوشش ﻣىكنند و ﻣىخواﻫند كه ،ﻣقﺼد اولشﺎن است كه ايران
سﺎقط بشود و يك »ﺟمﻬورى اسﻼﻣى اﻣريكﺎيى« پيش بيﺎيد .البﺘه ديگر سلطنت ﻃلبى توى كﺎر ﻧيﺴت ،ﺟمﻬورى اسﻼﻣى ﻫﻢ اسمش را ﻣىگذارﻧد اﻣﺎ ﺟمﻬورى اسﻼﻣى از قﺴﻢ اﻣريكﺎيىاش ،آﻧى كه بﻌضيﻬﺎ
ﻫوسش را دارﻧد ،اين را كه انشﺎءاللﱠه ﻣوفﻖ ﻧمىشوﻧد .ايراﻧىﻫﺎ ﻣﺼممند ﻫمه .ﻣرد و زن پير و برﻧﺎ ،بﭽه و بزرگ ﻣﺼممند به اينكه اﻣريكﺎ و شوروى را در ايران ديگر راه ﻧدﻫند .و اﻣﺎ ﻣقﺼد دوﻣشﺎن اين است
كه اسﻼم را در ﻫمين ايران ﻣحبوس كنند .تبليﻐﺎت داﻣنهدارى كه ايران اﻵن ﭼه شده است ،بﭽهﻫﺎى كوﭼك را ﭼه ﻣىكنند ،بﭽهﻫﺎى دون پﺎﻧزده سﺎل و ﭼﻬﺎرده سﺎل را به زور ﻣىفرسﺘند به ﺟبﻬهﻫﺎ ،كه تﺎزه
ﻫمين ﻣﺴأله بوده است  ...ﻧه اين است كه اين راديوﻫﺎى خﺎرﺟى ﻧداﻧند ﻣﺴﺎﺋلى كه در ايران واقﻊ ﻣىشود ،و ﻧداﻧند تجﺎوزاتى كه ﻋراق به ايران كرده ،و ﻧداﻧند آن ﻫمه ظلمى كه به كشورﻫﺎى ايران و ﻋراق كرده
است .اينﻬﺎ ﻣىداﻧند اينﻬﺎ را ،لكن اﻧﺴﺎن براى آﻧﻬﺎ ﻣطرح ﻧيﺴت .آﻧﻬﺎ ﻣقﺎﺻد خودشﺎن را ﻣىخواﻫند اﺟرا بكنند .ﻣقﺎﺻدشﺎن اين است كه اسﻼم را در ايران بدﻧﺎم بكنند ،ﺟمﻬورى اسﻼﻣى و ﻣردم ايران را بدﻧﺎم
بكنند كه ﻧبﺎدا ديگران به فكر اين بيﻔﺘند كه ﻫمين ﻣﻌنﺎ را در آﻧجﺎ ﻫﻢ اشﺎﻋه بدﻫند ،تحقﻖ بدﻫند٦٢ /٦ /١٥ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٢٢ :

اسﻼمى بودن رژيم ايران

اكنون كه قريب دو سﺎل است كه به ﺟمﻬورى اسﻼﻣى به ﺟرم اسﻼﻣى بودﻧش حمله كردهاﻧد و روى ﻣﻐول را سﻔيد كردهاﻧد ،ﻫزاران ﺟوان ﻋراقى و ايراﻧى
را كه سرﻣﺎيهﻫﺎى ﻣلت خويش بودﻧد فداى ﻫواﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧى خودشﺎن ﻧمودﻧد٦١ /٤ /٢٣ .

مقابلﻪ با تﺤقﻖ احكام اسﻼم

شمﺎ ﻣﻼحﻈه كنيد يك ﺟمﻬورى ]اى[ كه براى تحقﻖ اسﻼم و براى پيﺎده كردن احكﺎم اسﻼم تحقﻖ پيدا كرد و يك ﻣلﺘى كه سرتﺎسر او -الّﺎ بﻌﺾ گروﻫكﻬﺎى كثيف-
براى اسﻼم ﻫمه ﭼيز خودشﺎن را دارﻧد فدا ﻣىكنند ،ﭼطور ﻣورد تﻬﺎﺟﻢ بﻌﺾ حكوﻣﺘﻬﺎ واقﻊ شدﻧد؛ ﻣثل حكوﻣت ﻋراق؛ يﻌنى ،حكوﻣت غﺎﺻب ﻋراق؛ يﻌنى،
حكوﻣت ظﺎلﻢ ﻋراق؛ يﻌنى ،حكوﻣﺘى كه ﻣلت ﻋراق از او ﻣﺘنﻔرﻧد و بﺎ سرﻧيزه دارد ﻣردم را به ﺟﺎى خودشﺎن ﻣىﻧشﺎﻧد .شمﺎ ببينيد كه اين حكوﻣت فﺎسد به اسﻢ
اينكه شمﺎ ﻣلت ايران ﻣجوسى ﻫﺴﺘيد و فﺎرس ﻫﺴﺘيد -و اين ﺟرﻣى است كه شمﺎ فﺎرس ﻫﺴﺘيد -و به اسﻢ ﻋربيّت و سردار قﺎدسيه بودن ،ﻫجوم كردﻧد به اين
كشور٦١ /٥ /٣ .

مقابلﻪ با آرمان الهى ايران

قضﺎوت در ﺟنﮓ بﺎ خود ﻣﺴلمﺎﻧﺎن است كه تﻌقل و اﻧديشه كنند كه ﻣﺎ در ﻣﺴير ﭼه ﻫدف و آرﻣﺎﻧى ﻣورد تﻬﺎﺟﻢ قرار گرفﺘهايﻢ و شﻬيدان گراﻧقدرى را به
پيشگﺎه ﻣقدس حﻖ تقديﻢ كردهايﻢ و ﺻدام پليد ﭼه ﻧيﺎتى از تﻬﺎﺟﻢ خود در سر پروراﻧده است؛ دﻧيﺎ ﻧيز به ﭼه اﻧگيزهاى به حمﺎيت ﺿمنى و ﻋلنى از او
برخﺎسﺘه است و تﺎ اﻣروز ﻫﻢ ﻣﺘجﺎوزين در تنگنﺎى تﺴليحﺎت و اﻣكﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎﻣى و اقﺘﺼﺎدى و سيﺎسى ﻧبودهاﻧد و دﻧيﺎ ﻫر روز به بﻬﺎﻧهاى آﻧﺎن را به بﻬﺘرين
و ﻣدرﻧﺘرين سﻼحﻬﺎ ﻣﺴلﺢ ﻧموده است ولى از دادن اﻣكﺎﻧﺎتى كه حﻖ ﻣﺴلّﻢ ﻣلت ﻣﺎ است و حﺘى پول آﻧﻬﺎ را گرفﺘهاﻧد خوددارى ﻧموده است٦٦ /٥ /٦ .

ﺟلوگيرى از گسﺘرش اسﻼم

ترس از اسﻼم

ﻫمه توﻃﺌهﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﺨواران ﻋليه ﻣﺎ از ﺟنﮓ تحميلى گرفﺘه تﺎ حﺼر اقﺘﺼﺎدى و غيره براى اين بوده است كه ﻣﺎ ﻧگوييﻢ اسﻼم ﺟوابگوى ﺟﺎﻣﻌه است و حﺘمﺎً در
ﻣﺴﺎﺋل و اقداﻣﺎت خود از آﻧﺎن ﻣجوز بگيريﻢ .ﻣﺎ ﻧبﺎيد غﻔلت بكنيﻢ ،واقﻌﺎً بﺎيد به سمﺘى حركت ﻧمﺎييﻢ كه انشﺎءاللﱠه تمﺎم رگهﻫﺎى وابﺴﺘگى كشورﻣﺎن از ﭼنين دﻧيﺎى
ﻣﺘوحشى قطﻊ شود٦٧ /١٢ /٣ .

ﻣﺎ اﻋﺘقﺎدﻣﺎن اين است كه ﺻدام ﻣىخواﻫد اسﻼم را برگرداﻧد به كﻔر و الحﺎد .ﻣﺎ اﻋﺘقﺎدﻣﺎن اين است كه اﻣريكﺎ از اسﻼم ترسيده است و ﻣىخواﻫد اسﻼم را به ﻫﻢ بزﻧد٦٤ /١ /١٥ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٢١-٢٥:

تﺤريكات امريكا و ابرقدرتها

امريكا و فريﺐ دادن شوروى

ﭼطور ﻣىتواﻧيﻢ ﻣﺎ ﻋراق را ،دولت ﻋراق را ﻣﺴلﻢ بداﻧيﻢ ،در ﺻورتى كه اسلحه ﻣىفرسﺘد به ايران ،و داﺋمﺎً ايران را ﻣورد ﻫجوم قرار ﻣىدﻫد ،و براى اﻣريكﺎ كﺎر ﻣىكند؟ ﻣن گمﺎﻧﻢ اين است كه اﻣريكﺎ،
شوروى را ﻫﻢ بﺎزى داده .شوروى اﻵن به ﻋراق كمك ﻣىكند ،در ﺻورتى كه ﻋراق اﻣريكﺎيى است ،ﻧه شوروى .كمكﻬﺎ را از او ﻣىگيرد كه به ايران ﺻدﻣه وارد كند و راه را براى اﻣريكﺎ بﺎز كند ،ﻧه
اينكه بﺨواﻫد راه را براى شوروى بﺎز كند .اﻣريكﺎ بﺎزى داده اين شوروى را .آﻧﻬﺎ اسلحه ﻣىدﻫند كه براى اﻣريكﺎ كﺎر كنند .آﻧﻬﺎ خيﺎل ﻣىكنند اين اسلحه را كه ﻣىدﻫند به ﻧﻔﻊ شوروى است ،و حﺎل آﻧكه
ﻧيﺴت به ﻧﻔﻊ شوروى٥٩ /٥ /١٥ .

امريكا مﺤرك عراق براى حملﻪ بﻪ ايران

ايران كه خواسﺘه است از ﻫر ﺟﻬت بﺎ اين شيطﺎن بزرگ قطﻊ رابطه كند ،اﻣروز گرفﺘﺎر ﺟنگﻬﺎى تحميلى است .اﻣريكﺎ ﻋراق را وادار ﻧموده است خون ﺟواﻧﺎن ﻣﺎ را بريزد .و سﺎير كشورﻫﺎى تحت ﻧﻔوذش
را وادار ﻧموده است تﺎ ﻣﺎ را بﺎ حﺼر اقﺘﺼﺎدى از پﺎى درآورد؛ ﻣﻊاﻷسف اكثر كشورﻫﺎى آسيﺎيى ﻫﻢ بﺎ ﻣﺎ سر سﺘيز برداشﺘه .ﻣلﺘﻬﺎى ﻣﺴلمﺎن بﺎيد بداﻧند كه ايران كشورى است كه رسمﺎً بﺎ اﻣريكﺎ
ﻣىﺟنگد ،و شﻬداى ﻣﺎ ،اين ﺟواﻧﺎن و دﻻوران ارتش و سپﺎه از ايران و اسﻼم ﻋزيز در ﻣقﺎبل اﻣريكﺎ دفﺎع ﻣىكنند ... .اى ﻣﺴلمﺎﻧﺎﻧى كه در كنﺎر خﺎﻧه خدا به دﻋﺎ ﻧشﺴﺘهايد ،به ايﺴﺘﺎدگﺎن در ﻣقﺎبل اﻣريكﺎ
و سﺎير ابرقدرتﻬﺎ دﻋﺎ كنيد و بداﻧيد كه ﻣﺎ بﺎ ﻋراق ﺟنگى ﻧداريﻢ و ﻣردم ﻋراق پشﺘيبﺎن اﻧقﻼب اسﻼﻣى ﻣﺎ ﻫﺴﺘند ،ﻣﺎ بﺎ اﻣريكﺎ در سﺘيزيﻢ .و اﻣروز دست اﻣريكﺎ از آسﺘين دولت ﻋراق بيرون آﻣده است و
به اﻣيد خدا اين سﺘيز تﺎ اسﺘقﻼل واقﻌى اداﻣه دارد كه بﺎرﻫﺎ گﻔﺘهام ﻣﺎ ﻣرد ﺟنگيﻢ و تﺴليﻢ براى ﻣﺴلمﺎن ﻣﻌنﺎ ﻧدارد .اى كشورﻫﺎى بىﻃرف! شمﺎ را به شﻬﺎدت ﻣىﻃلبيﻢ كه اﻣريكﺎ قﺼد ﻧﺎبودى ﻣﺎ را دارد.
كمى به خود آييد و ﻣﺎ را در ﻫدفمﺎن كمك كنيد .ﻣﺎ به شرق و غرب و به شوروى و اﻣريكﺎ پشت كردهايﻢ تﺎ خود ،كشور خود را اداره كنيﻢ .آيﺎ حﻖ است تﺎ اين ﭼنين ﻣورد ﻫجوم شرق و غرب واقﻊ
شويﻢ؟ ٥٩ /٦ /٢١

صدام ،تﺤريك شده
امريكا

اين ﺻدام حﺴين است كه
به واسطه تحريك اﻣريكﺎ به
ﻣﺎ تجﺎوز كرده است و ﻣﺎ
اگر ﺟوابى به او بدﻫيﻢ،
ﻫرگز به ﻣلت ﻋراق ،كه
برادر ﻣﺎ ﻫﺴﺘند ،ﻣربوط
ﻧيﺴت٥٩ /٦ /٣١ .

كمك امريكا براى حملﻪ بﻪ ايران

ﻫﻢ خود ﺻدام حﺴين -به حﺴب حكﻢ شرﻋى-
كﺎفر است و ﻫﻢ اين ﻃرفدار كﻔّﺎر است ،ﻃرفدار
كﺎرتر است و به واسطه ﻃرفدارى از كﺎرتر و
گرفﺘن قوا از او ،دارد به ايران حمله ﻣىكند و
كﺎرتر اين ﻧوكرﻫﺎى خودش را ﻣثل ﺻدام حﺴين
و ﻣثل سﺎدات و اﻣثﺎل اينﻬﺎ را وادار كرده است
كه به ايران حمله بكنند يﺎ به ايران ﺻدﻣه بزﻧند.
٥٩ /٦ /٣١

تﺤميﻞ ﺟنﮓ توسﻂ
دشمنان

دشمنﺎن ﻣﺎ خيلى كﺎرﻫﺎ
ﻋليه ﻣﺎ كردﻧد ،اخﺘﻼفﺎت
داخلى را به وﺟود آوردﻧد
فﺎيده ﻧكرده ،ﺟنﮓ را بر ﻣﺎ
تحميل كردﻧد و بﺎز ﻫﻢ ﻣﺎ
را رﻫﺎ ﻧمىكنند٦٢ /٣ /٤ .

اغﻔال صدام توسﻂ امريكا

شمﺎ حكوﻣﺘﻬﺎى ﻣنطقه ديديد كه
ﺻدام را اﻣريكﺎ و ﻫﻢ قطﺎران آن به
ﭼه بليهاى دﭼﺎر كردﻧد .در حﺎلى كه
ايران در اﻧقﻼب و آشﻔﺘگى به سر
ﻣىبرد ،او را به ﻧويد »سردارى
قﺎدسيه« وادار كردﻧد تﺎ از زﻣين و
دريﺎ و ﻫوا به كشور ﻣﺎ ﻫجوم آورد.
٦٣ /٦ /٤

گمان غلﻂ از وضعيت ايران

ﺻدام گمﺎن ﻣىكرد كه بﺎ يك ﻣملكت آشﻔﺘه كه
ﻣنزوى شده است و ﻫمه دولﺘﻬﺎ پشت به او
كردهاﻧد يﺎ او را در فشﺎر اقﺘﺼﺎدى گذاشﺘهاﻧد
ﻃرف شده است و ﻣﺎ ﻧه قواى ﻧﻈﺎﻣى داريﻢ و ﻧه
اﻧﺘﻈﺎﻣى داريﻢ و ﻧه سﺎز و برگ ﺟﻬﺎد و ﺟنﮓ.
او ﻫمﭽو گمﺎن كرد و گمﺎن ﻣىكرد تﺎ ﭼند
سﺎﻋت تﻬران را ﻫﻢ فﺘﺢ خواﻫد كرد .او غﺎفل
از خدا بود٥٩ /٧ /٢٨ .

دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٢٥-٣٥ :

ﻫجوم حزب بعﺚ و دفاع ما

فﺼﻞ دوم :ﺟنﮓ دفاعى

آﻧﭽه ﻣن به ﻣلت خودﻣﺎن ﻣىخواﻫﻢ بگويﻢ اين است كه ﻣلت ﻣﺎ بﺎيد ﻣﺘوﺟه بﺎشد كه اسﻼم است و قضﺎيﺎى اسﻼم در كﺎر است و ﻣﺎ تبﻊ اسﻼم داريﻢ ﺟنﮓ ﻣىكنيﻢ ،دفﺎع ﻣىكنيﻢ و
به واسطه اسﻼم داريﻢ دفﺎع ﻣىكنيﻢ .ﻣلت ﻣﺎ بﺎيد ﻣجﻬّز بﺎشند .ﺟواﻧﻬﺎى ﻣﺎ بﺎيد تدريب كنند ،ﻣجﻬز بﺎشند؛ براى اينكه ﻣﺎ ﻣمكن است در آتيه يك ﺟنگﻬﺎى ﻃوﻻﻧىترى داشﺘه
بﺎشيﻢ و براى اسﻼم بﺎيد ﺟنﮓ بكنيﻢ ،براى اسﻼم بﺎيد فداكﺎرى بكنيﻢ .ﻣﺎ بﺎز ﻫﻢ در اين ﻣواردى كه كشﺘه داديﻢ به قدرى كه در ﺻدر اسﻼم كشﺘه دادﻧد ﻣﺎ بﺎز كشﺘه ﻧداديﻢ .ﻣﺎ بﺎيد
فداكﺎرى بكنيﻢ .ﻣﺎ بﺎيد ﻫمه ﻋزيزاﻧمﺎن را فداى اسﻼم بكنيﻢ .بﺎيد اين كﺎر اﻧجﺎم بگيرد و بﻼاشكﺎل ،بﺎيد ﻫمه افرادى كه قدرتمند ﻫﺴﺘند ،ﭼه آﻧﻬﺎيى كه در سرحدّات ﻫﺴﺘند ،آﻧﻬﺎيى
كه در ﻣثل خرﻣشﻬر و ﻣثل اﻫواز و ﻣثل آبﺎدان و اينﻬﺎ ﻫﺴﺘند ،پﺎفشﺎرى كنند ،ﻧگذارﻧد از شﻬر خودشﺎن بيرون بروﻧد .اين ﺿﻌف است .اسﻼم گﻔﺘه است شمﺎ بﺎيد پﺎيدارى بكنيد .در
ﻫر ﺻورت ،ﻣن به آﻧﻬﺎ ﻫﻢ سﻔﺎرش ﻣىكنﻢ كه بﺎ قدرتمندى و بﺎ شجﺎﻋت و بﺎ ﻋزّت ﻧﻔْس پﺎيدارى كنند و ﻫيچگﺎه از ﻣﺴﺎﺋلى كه گﻔﺘه ﻣىشود و آن ﺿد اﻧقﻼبيﻬﺎ ﻣنﺘشر ﻣىكنند،
ﻧﺘرسند .ﻣﺎ پيروز ﻫﺴﺘيﻢ .ﺻدام حﺴين دسﺘش را دراز كرده براى اينكه بﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎلحه كند .ﻣﺎ بﺎ او ﻣﺼﺎلحه ﻧداريﻢ .يك آدﻣى است كه كﺎفر است ،يك آدﻣى است كه فﺎسد است،
ﻣﻔﺴد است و ﻣﻔﺴد را ﻣﺎ ﻧمىتواﻧيﻢ بﺎ او ﻣﺼﺎلحه كنيﻢ .ﻣﺎ تﺎ آخر بﺎ آﻧﻬﺎ ﺟنﮓ خواﻫيﻢ كرد و ان شﺎءاللﱠه تﻌﺎلى ،پيروز خواﻫيﻢ شد .و ﻫر يك از دُوَل ﻫﻢ كه بﺎ او ﻫمراﻫى بكند ،ﻣﺎ
ﻫيچ ابداً اﻋﺘنﺎيى ﻧداريﻢ به اين؛ براى اينكه ﻣﺎ ﻫدفمﺎن اين است كه تكليﻔمﺎن را ﻋمل بكنيﻢ .تكليف ﻣﺎ اين است كه از اسﻼم ﺻيﺎﻧت كنيﻢ و حﻔﻆ كنيﻢ اسﻼم را .كشﺘه بشويﻢ
تكليف را ﻋمل كردهايﻢ ،بكشيﻢ ﻫﻢ تكليف را ﻋمل كردهايﻢ .اين ﻫمﺎن ﻣنطقى است كه ﻣﺎ در اول ﻫﻢ ،كه بﺎ اين رژيﻢ فﺎسد پﻬلوى ﻣﺨﺎلﻔت ﻣىكرديﻢ ،ﻣنطﻖ ﻣﺎ ﻫمين بود .ﻣنطﻖ اين
ﻧبود كه ﻣﺎ حﺘمﺎً بﺎيد پيش ببريﻢ ،ﻣنطﻖ اين بود كه براى اسﻼم ﻣشكﻼت پيدا شده است .احكﺎم اسﻼم دارد از بين ﻣىرود ،ﻣﻈﺎﻫر اسﻼم دارد از بين ﻣىرود و ﻣﺎ ﻣكلّﻔيﻢ كه به
واسطه قدرتى كه ﻫر ﭼه قدرت داريﻢ ،ﻣكلّﻔيﻢ كه بﺎ آﻧﻬﺎ ﻣقﺎبله كنيﻢ .كشﺘه ﻫﻢ بشويﻢ اﻫميﺘى ﻧدارد ،بكشيﻢ ﻫﻢ ،كه ان شﺎءاللﱠه ،ﻣوفﻖ خواﻫيﻢ شد ،به ﺟنّت و به بﻬشت انشﺎءاللﱠه.
شمﺎ ﻫيچ وقت از ﻫيچ ﭼيز ﻫراس ﻧداشﺘه بﺎشيد .شمﺎ براى حﻔﻆ اسﻼم داريد ﺟنﮓ ﻣىكنيد و او براى ﻧﺎبودى اسﻼم .اﻵن اسﻼم به تمﺎﻣه در ﻣقﺎبل كﻔر واقﻊ شده است و شمﺎ بﺎيد
از اسﻼم پﺎيدارى كنيد و حمﺎيت كنيد و دفﺎع كنيد .دفﺎع يك اﻣر واﺟبى است بر ﻫمه كس .بر ﻫر كس كه ﻫر ﻣقدار قدرت دارد ،بﺎيد دفﺎع بكند از اسﻼم .اﻵن اينﻬﺎ ﻫجوم كردﻧد
بر اسﻼم و ﻣﺎ بﺎيد دفﺎع بكنيﻢ .ابداً قضيه ﺻلﺢ و قضيه سﺎزش در كﺎر ﻧيﺴت .ﻣﺎ اﺻلًﺎ ﻣذاكرات ﻧمىكنيﻢ بﺎ اينﻬﺎ .اينﻬﺎ براى اينكه فﺎسد و ﻣﻔﺴد ﻫﺴﺘند و ﻣﺎ بﺎ اين اشﺨﺎص ﻣذاكره
ﻧمىكنيﻢ .بله ،اگر اينﻬﺎ بروﻧد كنﺎر و از ﻫمه ﺟﺎ بروﻧد و بيرون بروﻧد از ﻫمه ﺟﺎ و تﺴليﻢ بشوﻧد ،ﻣﺎ آن وقت ﻣمكن است كه به واسطه اينكه بين ﻣﺴلمين خيلى ]تﻔرقه[ ﻧشود ،ﻣﺎ ﻫﻢ
يك سكوتى بكنيﻢ و الّﺎ ﻣﺎداﻣى كه اينﻬﺎ اسلحه دسﺘشﺎن است ،ﻣﺎ ﻫﻢ اسلحهﻣﺎن ايمﺎن است ،سﻼحمﺎن اسﻼم است .ﻣﺎ بﺎ آن سﻼح ايمﺎن و اسﻼم پيش ﻣىبريﻢ و خواﻫيﻢ پيش برد
و ﻫمه اينﻬﺎ را سركوب خواﻫيﻢ كرد ،ﭼنﺎﻧﭽه تﺎ كنون ﻣﺎ بﺎ ﻫمﺎن اسلحه ابرقدرتﻬﺎ را از بين بردهايﻢ و دسﺘشﺎن را از اين ﻣملكت قطﻊ كردهايﻢ .حﺎﻻ آﻧﻬﺎ ﻣىخواﻫند بﺎز بﺎ اينطور
ﻣﺴﺎﺋل ،بﺎز يك دستدرازى به كشور اسﻼﻣى بكنند .ﻣﺎ ﻣكلّﻔيﻢ كه ﺟلوى آﻧﻬﺎ را بگيريﻢ .ﭼه پيروز بشويﻢ و ﭼه ﻧشويﻢ ،دفﺎع بﺎيد بكنيﻢ .بﺎيد حﺘمﺎً دفﺎع بكنيﻢ و ﻫمه ﻣلت در
وقﺘى كه اﺟﺎزه داده شد ،ﻫمه بﺎيد بروﻧد و دفﺎع بكنند .ان شﺎءاللﱠه ،اﻣيدوارم كه به آﻧجﺎﻫﺎ ﻧرسد و ﻣﺴﺎﺋل آﻧقدر ريشهدار ﻧبﺎشد و اينﻬﺎ بﻔﻬمند كه بﺎ ﭼه ﻣملكﺘى و بﺎ ﭼه ﻣلﺘى ﻃرف
ﻫﺴﺘند و دست از شيطنت و فضوليﻬﺎى خود بردارﻧد٥٩ /٧ /٨ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٣٨-٤٠ :

دفاع مىكنيم ،نﻪ حملﻪ

ﻋراق بﺎ ﻣﺎ اﻵن ﻣدتﻬﺎست دارد حمله ﻣىكند و ﻣﺎ ﻫيچ
حملهاى به آﻧﻬﺎ ﻧمىكنيﻢ .آﻧﻬﺎ حمله ﻣىكنند ﻣﺎ دفﺎع
ﻣىكنيﻢ .دفﺎع ﻻزم است .ﻣﺎ ﻣىخواﻫيﻢ كه اين اﻧقﻼبمﺎن
را ،اﻧقﻼب فرﻫنگىﻣﺎن را ،اﻧقﻼب اسﻼﻣىﻣﺎن را به ﻫمه
ﻣمﺎلك اسﻼﻣى ﺻﺎدر كنيﻢ .و اگر اين اﻧقﻼب ﺻﺎدر شد،
ﻫر ﺟﺎ ﺻﺎدر بشود اين اﻧقﻼب ،ﻣشكل حل ﻣىشود.
٥٩ /٥ /١٨

دفاع در مقابﻞ امريكا

ﻣلﺘﻬﺎى ﻣﺴلمﺎن بﺎيد بداﻧند كه
ايران كشورى است كه رسمﺎً بﺎ
اﻣريكﺎ ﻣىﺟنگد ،و شﻬداى ﻣﺎ،
اين ﺟواﻧﺎن و دﻻوران ارتش و
سپﺎه از ايران و اسﻼم ﻋزيز در
ﻣقﺎبل اﻣريكﺎ دفﺎع ﻣىكنند.
٥٩ /٦ /٢١

ما بﻪ فريضﻪ دفاع عمﻞ كردهايم

ﻣﺎ بﺎ ﻫيچ كشورى ،ﭼه اسﻼﻣى و ﭼه غير اسﻼﻣى سر ﺟنﮓ ﻧداريﻢ و
ﻃﺎلب ﺻلﺢ و ﺻﻔﺎ براى ﻫمه ﻫﺴﺘيﻢ ،و تﺎ كنون ﻧيز به دفﺎع كه براى
ﻫركس فريضهاى است الﻬى و حقى است اﻧﺴﺎﻧى ،برخﺎسﺘهايﻢ؛ و ﻫرگز
قﺼد تجﺎوز به كشورﻫﺎى ديگر را ﻧداريﻢ .و ﻣىخواﻫيﻢ كشورﻫﺎى اسﻼﻣى
در كنﺎر ﻫﻢ بﺎ تﻌﻬد اسﻼﻣى به دفﺎع از حقوق ﻣﺴلمين و كشورﻫﺎى
اسﻼﻣى در ﻣقﺎبل ﻣﺘجﺎوزان و ﻣﺘجﺎسران ﻣﺎﻧند اسراﺋيل تجﺎوزگر بﺎيﺴﺘند.
٦١ /١ /١٢

عقﻼنى بودن دفاع

ﻣﺎ ﻫيچ وقت ﻃﺎلب ﺟنﮓ از اول ﻧبوديﻢ .اگر ﭼنﺎﻧﭽه ﻋراق به ﻣﺎ حمله ﻧكرده بود ،ﻣﺎ دفﺎع ﻧمىكرديﻢ .اﻣﺎ دفﺎع ﻣﺎ كرديﻢ ،ﻣﺎ ﺟنﮓ ﻧكرديﻢ تﺎ حﺎﻻ .در ﻋين حﺎلى كه رزﻣندگﺎن ﻣﺎ و فرﻣﺎﻧدﻫﺎن
ارتش و سپﺎه به ﻣﺎ گﻔﺘند اﺟﺎزه بدﻫيد ﻣﺎ وارد بشويﻢ در آﻧجﺎ و بﺎ آﻧﻬﺎ ﭼه بكنيﻢ ]ﻣﺎ گﻔﺘيﻢ :فقط دفﺎع كنيد[ خوب ،ﻣﺎ ﻫﻢ ،ﻣﺎ ﻣىخواﻫيﻢ دفﺎع بكنيﻢ؛ دفﺎع كه يك ﻣﺴأله ﻋقلى است .يك ﻣﺴألهاى
است كه حﺘى حيواﻧﺎت ﻫﻢ اﺻلًﺎ وقﺘى بﺨواﻫند حمله كنند ،دفﺎع ﻣىكنند .دفﺎع يك ﻣﺴأله ﻃبيﻌى است .ﻣﺎ ﻫميشه دفﺎع كردهايﻢ تﺎ حﺎﻻ ،ﻫيچ وقت ﺟنﮓ ﻧكردهايﻢ .ﻣﺎ كه ﻣىگوييﻢ كه ﻣﺎ ﺟنگجو
ﻧيﺴﺘيﻢ ﻣثل شمﺎﻫﺎ؟! ﻣﺎ ﺻحيﺢ ﻣىگوييﻢ و شﺎﻫد داريﻢ و آن است كه از ﻣﺎ دفﺎع است٦١ /٣ /٢٢ .

تأديﺐ تجاوزگر

ﭼنﺎﻧﭽه اينجﺎﻧب و ﻣﺴﺌولين ﺟمﻬورى اسﻼﻣى ﻣكرراً اﻋﻼم ﻧمودهايﻢ ،ﻣلت و دولت ﺟمﻬورى اسﻼﻣى ايران تﺴليﻢ احكﺎم ﻣقدس قرآن و اسﻼﻣند؛ و به حكﻢ قرآن ﻣجيد خود را برادر ايمﺎﻧى تمﺎم
ﻣلﺘﻬﺎى اسﻼﻣى و كشورﻫﺎى ﻣﺨﺘلف از حيﺚ فرﻫنﮓ و ﺟﻐرافيﺎ ﻣىداﻧند؛ و ﺻلحجويى و زﻧدگﺎﻧى ﻣﺴﺎلمتآﻣيز را بﺎ تمﺎم دولﺘﻬﺎ و ﻣلﺘﻬﺎ ﻃﺎلب ﻣىبﺎشند ،و تﺎ دولﺘى به حريﻢ كشور آﻧﺎن تجﺎوز
ﻧكند و ﻣﺘﻌﻬد به احكﺎم اسﻼم بﺎشد ،آن را برادر خود ﻣىداﻧند؛ و از ﻫمه كشورﻫﺎ و ﻣلﺘﻬﺎ ﻣىخواﻫند كه بﺎ ﻫﻢ ﻣﺘحد و يكﺼدا در ﻣقﺎبل تجﺎوزگران ،ﻫر كس بﺎشد ،قيﺎم كنند و خود را از ﭼنﮓ
ﺟﻬﺎﻧﺨواران ﻧجﺎت دﻫند؛ و ﻧيز به حكﻢ اسﻼم از تجﺎوز به حقوق و حدود خود دفﺎع كرده و تجﺎوزگر را تأديب ﻧمﺎيند و در اين ﺻورت است كه ﻫيچ قدرتى به فضل خداوﻧد ﻣﺘﻌﺎل ﻧمىتواﻧد آﻧﺎن
را از اين دفﺎع ﻣقدس بﺎزدارد٦٠ /١١ /٢٢ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٤٠-٥٥ :

مقابلﻪ با مﺘجاوز بﻪ حكم قرآن

اﻣﺎ ﻣﺴألهاى كه بين ﻣﺎ و ﻋراق است -و ﻣمكن است شمﺎ از آن بىاﻃﻼع بﺎشيد -اين است كه ﺻدام از زﻣﺎﻧى كه ﻣن در ﻧجف تبﻌيد بودم ،در بين ﻣردم ،به ﻋنوان ﻣﺨﺎلف
اسﻼم و به ﺟلّﺎدى و خوﻧﺨوارى ﻣﻌروف بود .البﺘه در آن زﻣﺎن ،ﻫنوز رﺋيس دولت ﻧبود .اﻣﺎ وقﺘى كه رﺋيس ﺟمﻬور شد ،به اسﻢ اينكه ايران و ايراﻧىﻫﺎ فﺎرس و ﻣجوسند،
بﺎ تحريك اﻣريكﺎ ،از زﻣين و دريﺎ و ﻫوا به ايران حمله كرد ،و ﻣلت ﻣﺎ وقﺘى كه ﻣﺘوﺟه گشت ،ﻫمراه بﺎ قواى ﻣﺴلﺢ اسﻼم ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺘوقف سﺎخت .و اﻵن ﻫﻢ كه سﺎل سوم
ﺟنﮓ ﻧزديك است ،ﺻدام ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻣﺎ ﻫميشه در حﺎل دفﺎع بودهايﻢ .ﻣﺎ بر حﺴب حكﻢ اسﻼم و قرآن و ﻋقل ﻧمىتواﻧيﻢ كه دفﺎع ﻧكنيﻢ .آﻧﻬﺎ ﻫر روز به شﻬرﻫﺎى ايران و
بر روى ﻣردم بىدفﺎع ،بمب و يﺎ ﻣوشك ﻣىاﻧدازﻧد و تﺎ زﻣﺎﻧى كه آﻧﻬﺎ اينگوﻧه تجﺎوز ﻣىكنند ،ﻣﺎ دفﺎع خواﻫيﻢكرد .ﺻدام در ﻃول اين ﻣدت ﻣرتب ﻣىگﻔت» :ﺻلﺢ« و
ﺻلﺢ او ﻋبﺎرت از اين بود كه خوزسﺘﺎن به او داده شود .ﻣﺎ اﻵن ﻫﻢ ﺻلﺢ را ﻣىخواﻫيﻢ ،به شرط اينكه آدم ﻣﺘجﺎوز سرﺟﺎيش بنشيند .ﻣلت ﻣﺎ ايﺴﺘﺎده و در ﺻحنه است
تﺎ به خواسﺘهﻫﺎى ﻣشروع خود دست يﺎبد؛ زيرا ﻋراقىﻫﺎ به كشور ﻣﺎ آﻣدهاﻧد و ﻫر كجﺎ را كه گرفﺘهاﻧد بﺎ بمب خراب كردهاﻧد ،به ﻃورى كه اﻵن بﺴيﺎرى از شﻬرﻫﺎ و
دﻫﺎت غرب و ﺟنوب به تل خﺎكى تبديل گرديده است .حرف ﻣﺎ اين است كه ﻣﺘجﺎوز بﺎيد غراﻣت ﻣﺎ را بدﻫد و اشﺨﺎص بﺎ ﺻﻼحيت بيﺎيند و ﻣﺘجﺎوز را تشﺨيﺺ داده و
ﻣجﺎزات كنند .ﻣﺎ ﻫرگز به ﻣردم ﻋراق تﻌدى ﻧكردهايﻢ .در حﺎلى كه ﻧيروﻫﺎى ﻣﺎ ﻣىتواﻧند بﻐداد و يﺎ بﺼره را بزﻧند ،ولى اين كﺎر را ﻧمىكنند .شمﺎ تحقيﻖ كنيد و ببينيد كه
آﻧﻬﺎ ﻫر روز آبﺎدان و بﻌضى از شﻬرﻫﺎى ديگر ﻣﺎ را ﻣىزﻧند و ﻣردم بىدفﺎع ﻣﺎ را كشﺘه و ﻣىگويند ﻣﺎ ﻧﻈﺎﻣيﻬﺎ را ﻣىكشيﻢ٦١ /٦ /١٧ .

ورود بﻪ خاك عراق تجاوز نيست

ﻣﺎ اﻣروز در حﺎل دفﺎع ﻫﺴﺘيﻢ ،گو كه تبليﻐﺎت خﺎرﺟى بر ﺿد ﻣﺎ ﻫرﭼه بﺎشد .لكن شمﺎ ﻣىداﻧيد كه اﻵن بﻌضى از شﻬرﻫﺎى ﻣﺎ و بﻌضى از زﻣينﻬﺎى ﻣﺎ در دست دشمن است ،و شﻬرﻫﺎى ﻣرزى ﻣﺎ ﻫر روز در زير
توپﻬﺎى دوربرد و ﻣوشكﻬﺎى دشمن است و بر ﻫمه ﻣﺎ واﺟب است كه دفﺎع كنيﻢ از كشور خودﻣﺎن؛ و دفﺎع اين است كه ﻣﺎ دشمن را تﺎ آﻧجﺎ برسﺎﻧيﻢ و براﻧيﻢ كه ﻧﺘواﻧد بﺎ ﻣوشكﻬﺎى خودش شﻬرﻫﺎى ﻣﺎ را بكوبد.
رفﺘن در خﺎك ﻋراق ﻧه ﻫجمه به ﻋراق است ،دفﺎع از اسﻼم و كشور اسﻼﻣى است .ﻧﻈير اينكه اگر يك كﺴى در خﺎرج ﻣنزل شمﺎ بﺎيﺴﺘد از داخل خﺎﻧه خودش سنگپراﻧى كند و ﻣوﺟب خﺴﺎرت ﺟﺎﻧى و ﻣﺎلى
بشود ،اگر شمﺎ وارد بشويد در ﻣنزل او ،شمﺎ ﻫجمه ﻧكرديد به او ،شمﺎ ﻣىخواﻫيد دفﺎع كنيد از خودتﺎن .ﻣﺎ ﻫيچ وقت بنﺎى ﻫجوم به يك كشورى ﻧداريﻢ .ﻣﺎ بنﺎى دفﺎع داريﻢ از يك ﻣﺘﻌدى و از يك ﻫجمهگر و از
يك خداﻧشنﺎس كه در خﺎرج ،وقﺘى ﻧﺘواﻧد در داخل وارد بشود و كﺎرى بكند ،بﺎ توپﻬﺎى دوربردشﺎن و ﻣوشكﻬﺎ از خﺎرج ،از ﺟﺎﻫﺎى دور ﻣىاﻧدازد و كشور ﻣﺎ را ويران ﻣىكند و ﻋزيزان ﻣﺎ را ﻣىكشد .ﻣﺎ در حﺎل
دفﺎع ﻫﺴﺘيﻢ گو كه اين تبليﻐﺎت خﺎرﺟى ﻣىگويند كه ﻧه شمﺎ وارد شديد در كشور ديگرى .از اول ﺟنﮓ تﺎ حﺎﻻ كه آﻧﻬﺎ وارد بودﻧد ﺻحبﺘى ﻧبود ،حرفى ﻧبود ،اشكﺎلى ﻧبود ،ﻧه در سﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧه در رسﺎﻧهﻫﺎى
گروﻫى .اﻣروز كه ﻣﺎ براى دفﺎع از خودﻣﺎن ﻣىخواﻫيﻢ اين را تﺎ ﺟﺎيى ببريﻢ كه ﻧﺘواﻧد به ﻣﺎ خﺴﺎرت وارد كند ،ﻣﺎ ﻫجوم كرديﻢ به ﻋراق؟! ﻃبﻊ آﻧﻬﺎيى كه تبليغ بر ﺿد اسﻼم ﻣىكنند ﻫمين است .بنﺎبراين ،ﻣﺎ ﭼون
ﻣدافﻊ ﻫﺴﺘيﻢ بر ﻫمه ﻣﺎ يك اﻣر واﺟب است ،ﻣنﺘﻬﺎ ﻫر كﺴى دفﺎع را به يك ﻧحوى بﺎيد بكند٦٢ /١ /٢١ .

دفاع از كشور براى خروج از سلﻄﻪ دشمن

ﻣﺎ ﺟنﮓ ﻧداريﻢ بﺎ كﺴى ،ﻣﺎ دفﺎع داريﻢ ﻣىكنيﻢ از كشور
خودﻣﺎن .ﻣﺎ بﺎز كشورﻣﺎن تحت سلطه ﺻدام ﻫﺴت يك ﻣقدارى
از آن .ﻣﺎيى كه داريﻢ دفﺎع از اسﻼم ﻣىكنيﻢ٦٢ /٥ /٢٥ .

ما مدافﻊ ملت ايران و عراق ﻫسﺘيم

ﻣﺎ ﻫيچ روزى به ﻋراق حمله ﻧكرديﻢ ،اﻵن ﻫﻢ ﻣﺎ در حﺎل دفﺎع ﻫﺴﺘيﻢ .يك روز اگر ﻣﻬلت بدﻫيﻢ ،ايران را به ﻫﻢ ﻣىزﻧد .ﻣﺎ اﻵن در حﺎل
دفﺎع ﻫﺴﺘيﻢ از خودﻣﺎن و از ﻣلت ﻋراق .ﻣلت ﻋراق بﺎ ﻣﺎ دوتﺎ ﻧيﺴﺘند ،برادر ﻣﺎ ﻫﺴﺘند .ﻣﺎ در حﺎل دفﺎع ﻫﺴﺘيﻢ از يك ﻣلﺘى كه گرفﺘﺎر
شده ،ارتشش گرفﺘﺎر است ،ادارىاش گرفﺘﺎر است ،ﻫمه ﭼيزش گرفﺘﺎر يك حزب ﺟﻬنمى است٦٣ /٤ /١٠ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٥٥-٦٢ :

ما مدافﻊ اسﻼم ﻫسﺘيم

ﻣﺎ از خداى تبﺎرك و تﻌﺎلى توفيﻖ ﻫمه ﻣﺴلمين را خواسﺘﺎريﻢ كه در ﻣقﺎبل اين ﻋَلَﻢ كﻔر قيﺎم كنند ،و يك كﺴى كه بﺎ
تمﺎم قواﻋد بينالمللى ﻣﺨﺎلﻔت ﻣىكند ،ﺻﺎف ﻣىگويد كه »ﻣﺎ سﺎﻋت ﭼند حمله ﻣىكنيﻢ ،حمله ﻣوشكى ﻣىكنيﻢ به
شﻬرﻫﺎى ايران ،به شﻬرﻫﺎى ﻣﺴكوﻧى ايران« ﺻريﺢ ﻣىگويد ،لكن ﻫيچ كشورى او را ﻣحكوم ﻧمىكند .و ﻣﺎ ﺻريﺢ
ﻣىگوييﻢ كه ﻣﺎ ابداً ﻧﻈر ﻧداريﻢ به اينكه به يك كشورى تﻌدى بكنيﻢ .ﻣﺎ از خودﻣﺎن دفﺎع داريﻢ ﻣىكنيﻢ و ﻫمه
تبليﻐﺎت بر ﺿد ﻣﺎست .اين براى اين است كه قضيه ،قضيه اسﻼم و كﻔر است ،ﻧه قضيه ايران و ﻋراق است .قضيه اين
است كه از اسﻼم اينﻬﺎ بد ﻣىبينند ،اسﻼم ﻧمىگذارد كه آﻧﻬﺎ به ﻣنﺎفﻊ ﻧﺎﻣشروع خودشﺎن برسند و آﻧﻬﺎ كه اسﻼم
ﻧمىگذارد به ﻣنﺎفﻊ ﻧﺎﻣشروﻋشﺎن برسند ،آﻧﻬﺎ قيﺎم بر ﺿد اسﻼم ﻣىكنند يﺎ وادار ﻣىكنند .قيﺎم بر ﺿد اسﻼم است.
٦٤ /١ /١٥
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٦٤ :

ﺟنﮓ با شياﻃين

ﻣردم شريف ايران بﺎيد توﺟه كنند كه اﻣروز ،روز ﻣبﺎرزه و ﺟنگيدن بﺎ تمﺎم شيﺎﻃينى است كه حقوق حقه تمﺎﻣى
پﺎبرﻫنگﺎن ﺟﻬﺎن را ﺻرف ﻋيش و ﻧوش و تﻬيه سﻼحﻬﺎيى ﻣىﻧمﺎيند كه براى ﻫميشه حﺎكﻢ دﻧيﺎى گرسنگﺎن بﺎشند.
ﺟنﮓ اﻣروز ﻣﺎ ،ﺟنﮓ بﺎ ﻋراق و اسراﺋيل ﻧيﺴت؛ ﺟنﮓ ﻣﺎ ،ﺟنﮓ بﺎ ﻋربﺴﺘﺎن و شيوخ خليج فﺎرس ﻧيﺴت؛ ﺟنﮓ
ﻣﺎ ،ﺟنﮓ بﺎ ﻣﺼر و اردن و ﻣراكش ﻧيﺴت؛ ﺟنﮓ ﻣﺎ ،ﺟنﮓ بﺎ ابرقدرتﻬﺎى شرق و غرب ﻧيﺴت؛ ﺟنﮓ ﻣﺎ ،ﺟنﮓ
ﻣكﺘب ﻣﺎست ﻋليه تمﺎﻣى ظلﻢ و ﺟور؛ ﺟنﮓ ﻣﺎ ﺟنﮓ اسﻼم است ﻋليه تمﺎﻣى ﻧﺎبرابريﻬﺎى دﻧيﺎى سرﻣﺎيهدارى و
كموﻧيزم؛ ﺟنﮓ ﻣﺎ ﺟنﮓ پﺎبرﻫنگى ﻋليه خوشگذراﻧيﻬﺎى ﻣرفﻬين و حﺎكمﺎن بىدرد كشورﻫﺎى اسﻼﻣى است .اين
ﺟنﮓ سﻼح ﻧمىشنﺎسد ،اين ﺟنﮓ ﻣحﺼور در ﻣرز و بوم ﻧيﺴت ،اين ﺟنﮓ ،خﺎﻧه و كﺎشﺎﻧه و شكﺴت و تلﺨى
كمبود و فقر و گرسنگى ﻧمىداﻧد .اين ﺟنﮓ ،ﺟنﮓ اﻋﺘقﺎد است ،ﺟنﮓ ارزشﻬﺎى اﻋﺘقﺎدى -اﻧقﻼبى ﻋليه دﻧيﺎى كثيف
زور و پول و خوشگذراﻧى است .ﺟنﮓ ﻣﺎ ،ﺟنﮓ قداست ،ﻋزت و شرف و اسﺘقﺎﻣت ﻋليه ﻧﺎﻣردﻣيﻬﺎست .رزﻣندگﺎن
ﻣﺎ در دﻧيﺎى پﺎكِ اﻋﺘقﺎد و در ﺟﻬﺎن ايمﺎن تنﻔس ﻣىكنند و ﻣﺴلمين ﺟﻬﺎن ﻫﻢ كه ﻣىداﻧند ﺟنﮓ بين اسﺘكبﺎر و اسﻼم
است ،ﺟﻬﺎﻧﺨواران را آرام ﻧﺨواﻫند گذاشت و ﺿربهﻫﺎى خود را بر ﻫمه كﺎخﻧشينﺎن وارد ﻣىكنند٦٧ /٤ /١٣ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٦٩ :

ايمان و شهادتﻃلبى در ﺟنﮓ

فﺼﻞ سوم :ايمان و شهادتﻃلبى

ﻣىداﻧيد كه ﺟواﻧﻬﺎى ﻣﺎ شﻬﺎدت را ﻣىخواﻫند و از ﻣﺎ گﺎﻫى وقﺘﻬﺎ كه ﻣن ﻣﻼقﺎت ﻣىكنﻢ ،گﺎﻫى بﻌضىشﺎن قﺴﻢ ﻣىدﻫند ،بﻌضى از خﺎﻧمﻬﺎ قﺴﻢ ﻣىدﻫند كه شمﺎ دﻋﺎ كنيد كه ﻣﺎ شﻬيد بشويﻢ ،و ﻣن
دﻋﺎ ﻣىكنﻢ كه آﻧﻬﺎ ثواب شﻬيد را ببرﻧد و پيروز بشوﻧد .وقﺘى شمﺎ ﻣجﻬز بﺎشيد به ﺟﻬﺎز ايمﺎن ،و آن ايمﺎن وادار كند شمﺎ را كه ﻣجﻬز بشويد به سﻼحﻬﺎى ﻣشﺎبه سﻼح ﻃرفﺘﺎن ،يﺎ ﻣثل ﭼيزﻫﺎيى كه در
اينجﺎﻫﺎ اﻣكﺎن دارد ،آن پشﺘواﻧه ايمﺎن است كه شمﺎ را پيروز ﻣىكند .توﺟه به خداى تبﺎرك و تﻌﺎلى و ﻣبدأ قدرت است كه شمﺎ را پيروز ﻣىكند .شمﺎ و ﻫمه دوسﺘﺎﻧى كه ﻣىخواﻫند ﻣﻬيﺎ بشوﻧد از
براى اين ارتش بيﺴت ﻣيليوﻧى ،كه انشﺎءاللﱠه ﻣوفﻖ بشوﻧد ،به ﻫمه آﻧﻬﺎ سﻔﺎرش اين ﻣﻌنﺎ را كه يك قدرت ايمﺎن در خودتﺎن ايجﺎد كنيد .اﻃمينﺎن قلبى پيدا بكنيد .قوه ،قوه الﻬى در خودتﺎن ايجﺎد كنيد.
اين قوه الﻬى و قدرت الﻬى ﻣوﺟب اين ﻣﻌنﺎ ﻣىشود كه خداى تبﺎرك و تﻌﺎلى ﻃرف شمﺎ را بﺘرسﺎﻧد ،و ﻫر ﭼند زيﺎد بﺎشند شمﺎ غلبه به آﻧﻬﺎ بكنيد .و ﻣن اﻣيدوارم كه شمﺎ ﻫﻢ آن ﭼيزﻫﺎيى كه در ﻧﻈﺎم
ﻫﺴت و يﺎ در ﭼريكى ﻫﺴت و يﺎ در پﺎرتيزاﻧى ﻫﺴت و در اين ﭼيزﻫﺎ كه ﻫﺴت ،به شﺎيﺴﺘگى ،به خوبى يﺎد بگيريد .و ﻫﻢ تجﻬيزات به ﻣقدارى كه اﻣكﺎن دارد براى يك ﻣملكت ،آن تجﻬيزات را ﻫﻢ
دولت فراﻫﻢ خواﻫد كرد براى ﻣوقﻌى كه ﻻزم است .ﻫﻢ تجﻬيزات داشﺘه بﺎشيد كه بحمداللﱠه ايران دارد .تجﻬيزات ﻣدرن دارد ايران .و از ﻫمه اينﻬﺎ بﺎﻻتر قدرت ايمﺎن است كه خودتﺎن را تربيت كنيد،
تزكيه كنيد .توﺟه به اين ﻧبﺎشد كه ﻣن بﺎ قدرت خودم ﻣىخواﻫﻢ كى را بزﻧﻢ زﻣين ،و فرض كنيد غلبه كنﻢ .توﺟه اين بﺎشد كه بﺎ قوه الﻬى پيش برويد .يﻌنى دسﺘﺘﺎن را ،ﭼشمﺘﺎن را ،ﻧﻔﺴﺘﺎن را ،ﻫمه
ﭼيزﻫﺎيى كه در اخﺘيﺎر شمﺎست ،اينﻬﺎ را تبديل كنيد از قواى شيطﺎﻧى به قواى الﻬى .اﻧﺴﺎن اگر غﻔلت كند قوايش قواى شيطﺎﻧى است .ﭼشمش ﻫﻢ شيطﺎﻧى است .دسﺘش ﻫﻢ شيطﺎﻧى است .ديگر
آﻧطورى كه ﻫﺴت .لكن اگر تربيت كند خودش را ﻫمه الﻬى ﻣىشود .ﻫمه قواى شمﺎ قوه الﻬى ﻣىشود و قوه الﻬى غلبه خواﻫد كرد٥٩ /١ /٢٨ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٦٩-٧٠ :

رضاى الهى ﻫمراه رزمندگان

شمﺎ در تمﺎم ابﻌﺎد پيروز ﻫﺴﺘيد و شمﺎ در تمﺎم ﺟﻬﺎت ﻣﻌنوى و ﻣﺎدى پيروز ﻫﺴﺘيد و شمﺎ در ﻃول تﺎريخ پيروز ﻫﺴﺘيد و پيروزى شمﺎ پشﺘواﻧه پيروزى ﻣﺴﺘضﻌﻔين ﺟﻬﺎن است در ﻃول تﺎريخ .شمﺎيى
كه بﺎ آغوش بﺎز و بﺎ روى گشﺎده به ﻃرف اللﱠه و به ﻃرف لقﺎءاللﱠه و به ﻃرف شﻬﺎدت ﻣىرويد پيروز ﻫﺴﺘيد؛ ﭼه در ﻣيدان ﺟنﮓ پيروز بشويد و ﻣىشويد ،و ﭼه -خداى ﻧﺨواسﺘه -شكﺴت بﺨوريد و
ﻧﺨواﻫيد خورد .شمﺎ آن ﭼيزى را كه ﻫمراه داريد دشمنﺎن شمﺎ ﺿد او را ﻫمراه دارﻧد؛ شمﺎ رﺿﺎى خدا را ﻫمراه داريد و آﻧﻬﺎ سﺨط خدا را ،شمﺎ ايمﺎن را ﻫمراه داريد و آﻧﻬﺎ ﻃرفدارى از كﻔر را ،شمﺎ
آراﻣش قلبى داريد و در اين ﺟنﮓ بﺎ آراﻣش ،بﺎ خﺎﻃر آسوده ،بﺎ اين ايده كه اگر شﻬيد بشوم پيروزم و اگر پيروز بشوم ﻫﻢ پيروزم ،شمﺎ اين را داريد و آﻧﻬﺎ از ﻣرگ فرار ﻣىكنند .بين اين دو ﻃﺎيﻔه
بﺴيﺎر فرق است؛ آن كه ﻣرگ را در آغوش ﻣىگيرد براى اينكه شﻬﺎدت است ،براى اينكه از اسﻼم است ،براى اينكه دفﺎع از حﻖ است و آن كه از ﻣرگ فرار ﻣىكند براى اينكه براى ﻃﻌمه ،ﺟنﮓ
ﻣىكند .فرق است ﻣﺎبين ﻣلﺘى كه داوﻃلب براى شﻬﺎدت ﻫﺴت و براى پيروزى ﻫﺴت -و ﻣن اﻣيدوارم كه داوﻃلبﻬﺎ بيشﺘر بروﻧد و اسﻢ بنويﺴند و خواﻫند رفت -و آﻧﻬﺎيى كه بﺎ سرﻧيزه به ﺟنﮓ
ﻣىآيند ،اگر اقدام ﻧكنند از پشت كشﺘه خواﻫند شد ،آﻧﻬﺎيى كه بﺎ اسﻢ داوﻃلب ،بﺎ فشﺎر و زور و بﺎ ﻫزار ﺟور اذيت وادار به ﺟنﮓ ﻣىشوﻧد ،آﻧﻬﺎيى كه ﻣلﺘﻬﺎيشﺎن به آﻧﻬﺎ پشت كرده است .بين شمﺎ كه
ﻣلت پشﺘيبﺎن شمﺎست و ﻧگﻬبﺎن از شمﺎست و به ﻫمين ﺟﻬت خداى تبﺎرك و تﻌﺎلى ﻧگﻬبﺎن شمﺎست و پشﺘيبﺎن شمﺎست ،بﺎ آن كه براى شيطﺎن ﻣىخواﻫد ﺟنﮓ بكند ،براى شيطﺎن ﻧﻔس ﻣىخواﻫد
ﺟنﮓ بكند فرق است ﻣﺎ بين اينﻬﺎ٦٠ /١٢ /١٨ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٧٥-٧٤ :

رزمندگان داوﻃلﺐ لقاءاللﱠﻪ

آﻧﻬﺎ كه داوﻃلب براى ﺟنگﻬﺎ ﻫﺴﺘند،
داوﻃلبيشﺎن براى شيطﺎن است .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
داوﻃلب ﻣىشوﻧد ،شمﺎ ﻫﻢ داوﻃلب ﻫﺴﺘيد.
لكن فرق ﻫﺴت ﻣﺎبين داوﻃلبى و ايثﺎر
شمﺎ بﺎ داوﻃلبى و ايثﺎر ﻣنحرفين .آﻧﻬﺎ براى
رسيدن به دﻧيﺎ و براى رسيدن به آﻣﺎل و
شﻬوات ﻧﻔﺴﺎﻧى وارد ﻣىشوﻧد در ﻣيداﻧﻬﺎ و
شمﺎ براى شﻬﺎدت و براى رسيدن به
لقﺎءاللﱠه وارد ﻣىشويد٦١ /١ /٢٨ .

مردم شهادتﻃلبند

رزم رزمندگان ،امر عبادى

فرق ﻣﺎ بين شمﺎ ﻋزيزان و آن اشﺨﺎﺻى كه در ﺟبﻬهﻫﺎ ﺟنﮓ
ﻣىكنند ،بﺎ آﻧﻬﺎيى كه در ﻣقﺎبل شمﺎ ﻫﺴﺘند ،ﺻورت ﻋمل كه يك
ﺻورت است ،آﻧﻬﺎ ﻣىكشند شمﺎ ﻫﻢ ﻣىكشيد ،اﻣﺎ كشﺘن شمﺎ يك
ﻋمل ﻋبﺎدى است و كشﺘن آﻧﻬﺎ يك ﻋمل ﺟنﺎيى است .اين روى
اﻧگيزهاى است كه ﻫﺴت ،روى ﻣﻌنﺎيى است كه اين دو ﻋمل دارﻧد،
ﻧه روى ﺻورت ﻋمل است .شمﺎ براى خدا ﺟﻬﺎد ﻣىكنيد ،آﻧﻬﺎ
براى شيطﺎن ﺟﻬﺎد ﻣىكنند .آﻧﻬﺎ تبﻊ شيطﺎن ﻫﺴﺘند و شمﺎ تبﻊ خدا
ﻫﺴﺘيد .اين فﺎﺻله ﻣﺎ بين اين دو اﻣر است .توﺟه كنيد كه اين
ﻣحﻔوظ بمﺎﻧد٦٢ /٨ /١٥ .

خيﺎل ﻣىكنند كه ﻣلت ايران از اينكه يك وقت ﻃيﺎرهﻫﺎى آﻧﻬﺎ بيﺎيند و
بمبﺎران كنند ﺟﺎيى را ،ﻣىترسند .اﻣﺘحﺎن خودشﺎن را ﻣردم دادهاﻧد .ﻣلﺘى
كه دﻧبﺎل شﻬﺎدت است ،ﻣلﺘى كه افرادش اين است كه دست و پﺎيشﺎن
وقﺘى قطﻊ ﻣىشود ،گله ﻣىكنند كه خدايﺎ! ﭼطور؟ ﻣگر ﻣﺎ ﻻيﻖ ﻧبوديﻢ كه
ﺟﺎن ﻣﺎ را بگيرى؟ يك ﻫمﭽو ﻣلﺘى را ﻧﺘرسﺎﻧيد از اينكه ﻣﺎ ﭼه ﻣىكنيﻢ.
شمﺎ ﻫر غلطى ﻣىخواﻫيد ،بكنيد و ﻧمىتواﻧيد ﻫﻢ بكنيد٦٦ /٣ /٨ .

سنﮕر رزمندگان ،مراكز عرفان

شمﺎ برويد ببينيد اين سنگرﻫﺎ را ،ببينيد ﻣﺴﺎﺟد است
اين سنگرﻫﺎ .اين سنگرﻫﺎ ﻣراكز ﻋرفﺎن است ،ﻣراكز
توحيد است و در اين ﻣراكز كه شب آﻧطور ﻣشﻐول
ﻫﺴﺘند ،روز ﻫﻢ آﻧطور فداكﺎرى ﻣىكنند٦٣ /١١ /١٤ .

تركيﺐ معنوى رزمندگان

اﻣروز ﻣلت از شمﺎ تﻌﻈيﻢ ﻣىكند و شمﺎ يك كﺴى ]را[ كه بﺎﻻى سرتﺎن بﺎشد و شمﺎ را
تحقير بﺨواﻫد بكند ،سراغ ﻧداريد .ﻧه آﻧﻬﺎيى كه فرﻣﺎﻧده شمﺎ ﻫﺴﺘند اﻫل اين ﻫﺴﺘند كه تحقير
بكنند پرسنل خودشﺎن را و ﻧه شمﺎ آن ﻫﺴﺘيد كه تحقير را قبول بكنيد .اين ﻣجموﻋه را
]دشمن ﻣﺎ[ ﻧمىتواﻧند بﻔﻬمند ﭼى ﻫﺴت و لﻬذا ،ﻧقشهﻫﺎيى كه ﻣىكشند ،خودشﺎن ﻫﻢ
ﻣىگويند كه ﻣﺎ اين را ﻧشنﺎخﺘهايﻢ؛ ﻣﺎ ﻣىتواﻧيﻢ ﺟﺎﻫﺎى ديگر را بشنﺎسيﻢ ،لكن ايران را
ﻧشنﺎخﺘهايﻢ .اين براى اين است كه شمﺎ يك تركيب حﺎﺿرى ]ﻫﺴﺘيد[ كه ﻫمهاش توﺟه به
ﻣﻌنويﺎت داشﺘه بﺎشد ،سربﺎزش در ﺟبﻬهﻫﺎ دﻋﺎ بﺨواﻧد و دﻋﺎى كميل بﺨواﻧد و بﺎ دﻋﺎى
كميل و ﻧمﺎز شب و ذكر و فكر الﻬى خودش را ﻣﻬيﺎ كند براى ﺟنگيدن بﺎ آن ارتشى كه در
ﻣحل خودش ،بﺎ اﻣورى كه شمﺎ ﻣىداﻧيد و كﺴﺎﻧى كه در قرارگﺎﻫﻬﺎى آﻧﻬﺎ بودﻧد و ديدﻧد ﭼه
ﭼيزﻫﺎ بوده ،آﻧطور بودهاﻧد .اينﻬﺎ اﺻلًﺎ دو سنخ است٦١ /٧ /١١ .

دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٧٩-٧٥ :

پايبندى بﻪ اصول اخﻼقى
پايبندى بﻪ تكاليﻒ اسﻼم در ﺟنﮓ

فرق ارتش ﻣﺎ و ارتش آﻧﻬﺎ اين است كه ارتش ﻣﺎ دسﺘش بﺴﺘه است .ارتش ﻣﺎ اسﻼم برايش تكليف ﻣﻌيّن كرده .ارتش آﻧﻬﺎ دسﺘشﺎن بﺎز است .توپ ،ﻣوشك زﻣين به زﻣين به اﺻطﻼح خودشﺎن
ﻣىاﻧدازﻧد ،ﻧُه ﻣﺘرى ،ده ﻣﺘرى ،يك شﻬر ﻫﻢ ﻫمهاش را خراب كنند ،آن وقت تبريك ﻣىشنوﻧد .ارتش ﻣﺎ ﻧمىكند اين كﺎر را ،ﻧمىتواﻧد اين كﺎر را بكند و ﻧﺨواﻫد كرد .ارتش ﻣﺎ فقط ﻣوارد ﺟنگى آﻧﻬﺎ و
اشﺨﺎﺻى كه ﻣﺨﺎلف اسﻼم و قيﺎم بر ﺿد اسﻼم كردﻧد ،ﻣىكوبد و خواﻫد كوبيد٥٩ /٨ /٦ .

آرمانهاى اسﻼمى ،ﻫدف نﻈاميان ايران

اسلحه دست سپﺎه پﺎسداران ﻣﺎ و ﻫمينﻃور ارتش ﻣﺎ ﻫﺴت ،دست ﺻداﻣيﻬﺎ ﻫﻢ ﻫﺴت ،دست اردﻧىﻫﺎ -يﻌنى حكوﻣﺘش -ﻫﺴت و دست اﻣريكﺎ و شوروى ﻫﻢ ﻫﺴت .ﻫمه اينﻬﺎ اسلحه دارﻧد .ﻣﺎ
اسلحهﻫﺎى كوﭼك داريﻢ ،آﻧﻬﺎ اسلحهﻫﺎى بزرگ دارﻧد .اين اسلحهﻫﺎ وقﺘى به كﺎر ﻣىرود ،خود اسلحه -فى ﻧﻔﺴه -اشكﺎلى ﻧدارد؛ ﭼيزى ﻧيﺴت ،خود شمشير -فى ﻧﻔﺴه -ﭼيزى ﻧيﺴت .شمشير حضرت
ﻋلى بن ابىﻃﺎلب بﺎ شمشير ابن ﻣلجﻢ يك شمشير ،يك ﺟور بودﻧد -شﺎيد شمشير او تيزتر ﻫﻢ بود -لكن او كه اين شمشير را به كﺎر ﻣىبرد ،آن ﻣيزان است .آﻧكه يك ﺿربت را بﺎ ﻋبﺎدت ثقلين ﻣﺴﺎوى
ﻣىداﻧد و افضل ،بﺎ آن ﺿربﺘى كه ﻫمين ﻣوﺟودى ]را[ كه يك ﺿربﺘش افضل از ﻋبﺎدت ثقلين است به خﺎك و خون ﻣىكشد ،اين ﻣيزان است؛ آن كه ﺿربﺘﻬﺎ را وارد ﻣىكند ﻣيزان است .از اول اين ﺟنﮓ
تحميلى ،ﻣﺎ ببينيﻢ كه سپﺎﻫيﺎن ﻣﺎ و ارتش ﻣﺎ اسلحهﻫﺎى خودشﺎن را در ﭼه كﺎر به كﺎر بردﻧد ،در ﭼه ﺟﻬت به كﺎر بردﻧد .و اﻣريكﺎ و آﻧﻬﺎيى كه دﻧبﺎل ]اويند[ -يﻌنى ،ﺻدام را وادار كردﻧد به اين اﻣر -آﻧﻬﺎ
در ﭼه كﺎر ... .اسلحهﻫﺎى ﻣﺎ ]در[ دفﺎع از اين ﻣلت ﺿﻌيف است] ،كه[ به كﺎر ﻣىرود ،در راﻫى كه خدا فرﻣوده است ،اسلحهﻫﺎى ايران اﻵن -غير آن كه دست ﻣنحرفين است -آن كه به حﺴب تودهﻫﺎى
ﻣردم ﻣيزان است ،به حﺴب اﺟﺘمﺎع ﻣيزان است ،اين اسلحهﻫﺎ در راه تحقﻖ آرﻣﺎﻧﻬﺎى اسﻼﻣى و الﻬى دارد به كﺎر ﻣىرود و آن اسلحهﻫﺎ در راه تﺨريب و براﻧدازى اسﻼم دارد به كﺎر ﻣىرود٦١ /١ /١٤ .

پرﻫيز از صدمﻪرسانى بﻪ مردم عراق

ﻣﺎ در ﻋين حﺎلى كه اﻵن بﺴيﺎرى از شﻬرﻫﺎى آﻧجﺎ زير ﻧﻈر ﻣﺎ ﻫﺴت ،و رزﻣندگﺎن ﻣﺎ ﻣىتواﻧند آﻧﻬﺎ را بمبﺎران كنند ،ابداً ﻫمﭽو كﺎرى ﻧكردﻧد و ﻧبﺎيد ﻫﻢ بكنند ،براى اينكه ﻣردم شﻬرﻫﺎ گنﺎﻫى ﻧدارﻧد .ﻣﺎ
در ﺟنﮓ بﺎيد ﺟلوى او را بگيريﻢ ،در ﺟنﮓ بﺎيد ﺻدﻣﺎت را به او وارد بكنيﻢ و او را ﻣحطوم بكنيﻢ و ﻣحكوم بكنيﻢ و ﻣﻌدوم بكنيﻢ انشﺎءاللﱠه و ﻣن اﻣيدوارم كه اين ﺟنﮓ ديگر ﻫمين روزﻫﺎى آخرش
بﺎشد انشﺎءاللﱠه .اين رژيﻢ سﺎقط بشود و كشور ﻋراق به دست خود ﻣلت ﻋراق اداره بشود ،و به وﺟﻬش اسﻼﻣى و شﺎيﺴﺘه براى اسﻼم اداره بشود٦٢ /٨ /١ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٨٦-٨٠:

فﺼﻞ چهارم :مردمى بودن ﺟنﮓ
ﻫمدلى ملت با ارتش

فرق ﻣﺎبين دولت ﻣﺎ و بين قواى اﻧﺘﻈﺎﻣى ﻣﺎ بﺎ آﻧﻬﺎ اين است كه اينﻬﺎ از ﻣلﺘند و بﺎ ﻣلﺘند و ﻣلت ﻫﻢ بﺎ آﻧﻬﺎست .دليلش ﻫﻢ ﻫمين است كه آن دسﺘه دارﻧد ﺟنﮓ ﻣىكنند .خداوﻧد ﻫمه را حﻔﻆ كند .سرتﺎسر
ايران دارﻧد كمك ﻣىكنند .اگر پيدا كرديد يك دﻫى در ﻋراق اينجورى كمك كرده بﺎشد به اينﻬﺎ .اينﻬﺎ به زور البﺘه ﻣىگيرﻧد ،غﺎرت ﻣىكنند ،به زور ﻣىگيرﻧد .اﻣﺎ اگر پيدا كرديد يك دِه را در تمﺎم كشور
ﻋراق كه ﺟواﻧﻬﺎيش ،زﻧﻬﺎيش ،براى اينﻬﺎ ﻧﺎن بپزﻧد و -ﻧمىداﻧﻢ -بﺴﺘه بندى كنند! ﻧدارﻧد اينﻬﺎ .يك ﻫمﭽو ﻣلﺘى از كى ﻣىترسد؟! ﭼرا بﺎيد بﺘرسد؟! ﻣﺎ خدا را داريﻢ .ﻣﺎ اسﻼم را داريﻢ .ﻣﺎ براى خدا داريﻢ
ﻋمل ﻣىكنيﻢ .كﺴى كه براى خدا ﻋمل ﻣىكند ﭼرا بﺘرسد؟! از كى بﺘرسد؟! آﻧﻬﺎ بﺎيد بﺘرسند كه اگر از اينجﺎ رفﺘند ،ﺟﻬنﻢ ﻫﺴت آﻣﺎلشﺎن .ﺟواﻧﻬﺎى ﻣﺎيى كه براى خدا دارﻧد ﺟنﮓ ﻣىكنند ،اﺟرشﺎن بﺎ
خداست .اﻣكﺎن دارد كه يك كﺴى براى خدا كﺎر بكند و خداى تبﺎرك و تﻌﺎلى ،به او ﻋنﺎيت ﻧداشﺘه بﺎشد؟! شﻬيدشﺎن بﺎ ﻫمﺎن شﻬداى ﺻدر اسﻼم انشﺎءاللﱠه ،ﻣحشور است ،و قدرتمند ﻫﺴﺘيد٥٩ /٨ /١٢ .

حضور مسئولين كشور در ﺟبهﻪﻫا

شمﺎ ﻣقﺎيﺴهاى بكنيد بين ﻣلت ﻣﺎ و سﺎير ﻣلﺘﻬﺎ -ﻧه ،ﻣلﺘﻬﺎ ﻫمه خوبند ،آﻧﻬﺎ بﺎز يك قدرى به واسطه آن فشﺎرﻫﺎيى كه بر
آﻧﻬﺎ ﻣىآيد ﻧمىتواﻧند درست قيﺎم كنند و ان شﺎءاللﱠه ﻣىكنند -يك ﻣقﺎيﺴهاى بكنيد بين سردﻣدارﻫﺎى ﻣمﺎلك ديگر ،بﺎ
رؤسﺎى اين ﻣملكت .آقﺎى كﺎرتر در كدام ]يك از[ ﺟنگﻬﺎ رفﺘه است توى ﺟبﻬه ﺟنﮓ؟ ايشﺎن در ﻫمﺎن كﺎخ سﻔيد و آن
كﺎخ ييﻼقىاش ﻧشﺴﺘه و وا ﻣىدارد اشﺨﺎص را ﺟنﮓ بكنند .كشﺘه ﻫﻢ بشوﻧد به ﺟﻬنﻢ .شمﺎ براى ﻣن كﺎر بكن ،بمير و
بدم .و آقﺎى ﺻدام در كدام ﺟبﻬهﻫﺎ آﻣده است و سركشى كرده؟ اين از سربﺎزﻫﺎى خودش ﻫﻢ ﻣىترسد .از ﻣلت خودش
ﻫﻢ ﻣىترسد .در كجﺎ شمﺎ سراغ داريد كه رﺋيسﺟمﻬورش ،داﺋمﺎً در ﺟبﻬه از اين شﻬر به آن شﻬر بﺎشد؟ و رؤسﺎى
ديگرش .اين آقﺎى رﺋيس ﻣجلﺴش ﻫﻢ ﺟبﻬه برود؟ كجﺎ اين ﻣﺴﺎﺋل ﻫﺴت؟ اﻣﺎم ﺟمﻌهﻫﺎ را در كجﺎ شمﺎ ديديد كه ﻣثل
ﺟنديﻬﺎ لبﺎس بپوشند و در ﺟبﻬه بروﻧد؟ كجﺎ ﻫﺴت اينﻬﺎ؟ در كجﺎ شمﺎ ديديد كه سربﺎزﻫﺎيش و ارتشىﻫﺎيش و رؤسﺎى
ارتشش اينطور فداكﺎرى بكنند؟ از آﻧﻬﺎ كشﺘه ﻣىشود ،بﺎز ﺟلو بروﻧد .در كجﺎ ﻫﺴت اين ﻣﺴﺎﺋل؟ يك ﻣﺴﺎﺋلى است كه ﺟز
در راه ﺻراط ﻣﺴﺘقيﻢ اﻧﺴﺎﻧى حل ﻧمىشود .براى اين است كه ﻣلت ﻣﺎ بﺎ دولﺘش ،بﺎ ارتشش ،بﺎ اين ﭼيزﻫﺎيش دو تﺎ
ﻧيﺴﺘند .ﻫمه از ﻫﻢ ﻫﺴﺘند .از ﻫﻢ ﻧمىترسند .كىْ ﻣﺎ اﻵن گرفﺘﺎرى اين را داريﻢ كه تﻬراﻧمﺎن يﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧمﺎن يﺎ شيرازﻣﺎن يﺎ
كجﺎ ،حكوﻣت ﻧﻈﺎﻣى بشود؟ كى ﻣﺎ ﻫمﭽو ﻧگراﻧى داريﻢ كه ﻣبﺎدا فﻼن قشر ،فﻼن ﻋشيره ،فﻼن -ﻋرض ﻣىكنﻢ كه-
ﺟمﻌيت در اﻃراف ايران به ﺿد ﻣﺎ قيﺎم كنند؟ ﻣﺎ ﻫمﭽو ﻧگراﻧى ﻧداريﻢ .يك ﭼﻬﺎر ﻧﻔر بﭽه و ﺟوان گول خوردهاى كه
ﻫﺴﺘند ،اينﻬﺎ ﻫﻢ حﺎﻻ ديگر فﻬميدﻧد ]كه[ ﻧبﺎيد اين كﺎرﻫﺎ را بكنند .انشﺎءاللﱠه درست بﻔﻬمند .اين يك ﻣملكت ﻧموﻧه است
اﻵن ،و ﻣﺎ دلمﺎن ﻣىخواﻫد كه اين ﻣملكت ﻧموﻧه ،آن ﻧموﻧه ﻋﺎلى بشود ،و الگو بشود براى ﻫمه ﻣملكﺘﻬﺎ٥٩ /٨ /٦ .

قدردانى از دفاع ملت در ﺟنﮓ

از ﻣلت شريف ﻣبﺎرز ايران  ...و پيشﻣرگﺎن اسﻼم و سپﺎه ،بﺴيج
و روحﺎﻧيون و غير روحﺎﻧيون ﻋزيزى كه در ﺟبﻬه ﻧبرد رفﺘه و
فداكﺎرى ﻣىكنند شكرگزارم .و از ﻋزيزاﻧى كه در سطﺢ كشور بﺎ
كمكﻬﺎى شﺎيﺎن ،تقدير ﻣﺎدى و ﻣﻌنوى به برادران ﻣجﺎﻫد خود
ﻣىﻧمﺎيند تقدير و تشكر ﻣىكنﻢ و از خداوﻧد تﻌﺎلى ﻧﺼرت اسﻼم
و ﻣﺴلمين را خواسﺘﺎرم و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺼرت و فرج ﻧﻬﺎيى را دارم.

٥٩ /٧ /١٢
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٨٨-٨٧ :

ضرورت دفاع

تقابﻞ كامﻞ اسﻼم و كﻔر

آﻧﭽه ﻣن به ﻣلت خودﻣﺎن ﻣىخواﻫﻢ بگويﻢ اين است كه ﻣلت ﻣﺎ بﺎيد ﻣﺘوﺟه بﺎشد كه اسﻼم
است و قضﺎيﺎى اسﻼم در كﺎر است و ﻣﺎ تبﻊ اسﻼم داريﻢ ﺟنﮓ ﻣىكنيﻢ ،دفﺎع ﻣىكنيﻢ و به
واسطه اسﻼم داريﻢ دفﺎع ﻣىكنيﻢ ... .ﻣﺎ تﺎ آخر بﺎ آﻧﻬﺎ ﺟنﮓ خواﻫيﻢ كرد و ان شﺎءاللﱠه تﻌﺎلى،
پيروز خواﻫيﻢ شد .و ﻫر يك از دُوَل ﻫﻢ كه بﺎ او ﻫمراﻫى بكند ،ﻣﺎ ﻫيچ ابداً اﻋﺘنﺎيى ﻧداريﻢ به
اين؛ براى اينكه ﻣﺎ ﻫدفمﺎن اين است كه تكليﻔمﺎن را ﻋمل بكنيﻢ .تكليف ﻣﺎ اين است كه از
اسﻼم ﺻيﺎﻧت كنيﻢ و حﻔﻆ كنيﻢ اسﻼم را .كشﺘه بشويﻢ تكليف را ﻋمل كردهايﻢ ،بكشيﻢ ﻫﻢ
تكليف را ﻋمل كردهايﻢ ...شمﺎ ﻫيچ وقت از ﻫيچ ﭼيز ﻫراس ﻧداشﺘه بﺎشيد .شمﺎ براى حﻔﻆ
اسﻼم داريد ﺟنﮓ ﻣىكنيد و او براى ﻧﺎبودى اسﻼم .اﻵن اسﻼم به تمﺎﻣه در ﻣقﺎبل كﻔر واقﻊ
شده است و شمﺎ بﺎيد از اسﻼم پﺎيدارى كنيد و حمﺎيت كنيد و دفﺎع كنيد .دفﺎع يك اﻣر
واﺟبى است بر ﻫمه كس .بر ﻫر كس كه ﻫر ﻣقدار قدرت دارد ،بﺎيد دفﺎع بكند از اسﻼم .اﻵن
اينﻬﺎ ﻫجوم كردﻧد بر اسﻼم و ﻣﺎ بﺎيد دفﺎع بكنيﻢ٥٩ /٧ /٨ .

ضرورت ﻫر نوع خدمﺘى در دفاع

اﻣروز به ﻫمه ﻣﺎ واﺟب است كه دفﺎع كنيﻢ .ﻫر كس ﻣىتواﻧد ﺟبﻬه بﺎيد برود ،ﻫر
كه ﻧمىتواﻧد در پشت ﺟبﻬه كمك بكند٦٥ /١ /٤ .

پايدارى در ﺟنﮓ و دفاع

ﻣردم بﺎيد ﻣحكﻢ بﺎيﺴﺘند و از اسﻼم و كشور دفﺎع كنند و از توﻃﺌهﻫﺎ به خود ﻫراس راه ﻧدﻫند كه اگر
كمى ﻋقب بنشينند ،بﺎيد دست از اسﻼم بكشيﻢ و تكليف ﻣﺎ برخﻼف اين است٦٣ /٦ /١٨ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص١٠١-٨٩ :

آمادهسازى تواناييها براى ﺟنﮓ

ﻣﺎ بﺎيد ﻣﻬيّﺎ بشويﻢ براى ﺟنگﻬﺎ و ﻣﺎ قدرت داريﻢ .ﻣﺎ
ﺟواﻧﻬﺎ را داريﻢ ،يك ﻣلﺘى ﻫﺴﺘيﻢ كه بﺎ وحدت كلمه و
بﺎ اتّكﺎل به خداى تبﺎرك و تﻌﺎلى ،ﻫمه ﭼيز را ﻣﺎ
ﻣىتواﻧيﻢ پيش ببريﻢ؛ ﻫيچ خوف از اين ﻣﺴﺎﺋل ﻧداريﻢ.
٥٩ /٨ /١٢

دفاع با قرآن و سﻼح

ﺟواﻧﺎن ﻋزيزم كه ﭼشﻢ اﻣيد
ﻣن به شمﺎست ،بﺎ يك دست
قرآن را و بﺎ دست ديگر،
سﻼح را برگيريد و ﭼنﺎن از
حيثيت و شرافت خود دفﺎع
كنيد كه قدرت تﻔكر توﻃﺌه
ﻋليه خود را از آﻧﺎن سلب
ﻧمﺎييد .ﭼنﺎن بﺎ دوسﺘﺎﻧﺘﺎن
رحيﻢ بﺎشيد كه از ايثﺎر ﻫر ﭼه
داريد ﻧﺴبت به آﻧﺎن كوتﺎﻫى
ﻧنمﺎييد٥٩ /١ /١ .

پشﺘيبانى از رزمندگان در دفاع

تكليف ﻣلت ﻫﻢ اين است كه ﻫمين ﻃورى كه بحمداللﱠه ،تﺎ حﺎﻻ در ﺻحنه
]بوده[ است و ﻫر قضيهاى واقﻊ ﻣىشود بحمداللﱠه ،اينﻬﺎ ﻫﺴﺘند در ﺻحنه
]بمﺎﻧد [.و ﻣن گﺎﻫى وقﺘى اينﻬﺎ را ،اين اﺟﺘمﺎﻋﺎتشﺎن ،و اين تﻌﻬدشﺎن را ]كه[
ﻣىبينﻢ ،براى خودم حقﺎرت قﺎﺋل ﻣىشوم؛ اگر اين پﺎسدارى است كه در كنﺎر
سنگر ﻧمﺎز شب ﻣىخواﻧد و ﺟﺎﻧش را در ﻣحل خطر قرار ﻣىدﻫد ،اگر اين
سربﺎزى است كه در ﺟبﻬه ﺟﺎن خودش را در خطر ﻣىبيند و ﻧمﺎز شبش را
ﻣىخواﻧد و وﺻيت ﻣىﻧويﺴد -آﻧطور وﺻيﺘﻬﺎ -اگر اينﻬﺎ ﻣﺴلمﺎن ﻫﺴﺘند،
خوب ،ﻣن ﭼه ﻣىگويﻢ؟ تكليف ﻣلت ﻫﻢ اين است كه بﺎ تمﺎم اين ﭼيزﻫﺎيى كه
براى حﻔﻆ اسﻼم ﻣشﻐول ﻫﺴﺘند ،ارتش و سپﺎه و ﻫمه اين قواى ﻣﺴلﺢ كه در
ﺟبﻬهﻫﺎ ﻣشﻐول فﻌﺎليت ﻫﺴﺘند ،بﺎ آن ﻫواى گرم و آن ﻧﺎگواريﻬﺎ ،اينﻬﺎ ]را[
كمك كنند ،ﻫمه پشﺘيبﺎن بﺎشند و اظﻬﺎر كنند پشﺘيبﺎﻧى خودشﺎن را به اينﻬﺎ،
روح بدﻫند به اينﻬﺎ٦٠ /٤ /١٠ .

دفاع ،عبادتى بزرگ

اﻣروز ﻣﺎ در حﺎل دفﺎع ﻫﺴﺘيﻢ و دفﺎع از كشور يكى از ﻋبﺎدات بزرگ است٦٠ /٤ /١٨ .

لزوم وحدت در دفاع از كيان اسﻼم

برادران و خواﻫران ﻣذاﻫب گوﻧﺎگون ،ﻫمه دست در دست يكديگر بگذارﻧد و از
حيثيت و كيﺎن اسﻼم و ﺟمﻬورى اسﻼﻣى دفﺎع كنند و از اين ﻫيﺎﻫوﻫﺎ ﻧﺘرسند ،كه
ﻣﺎ شكﺴت ﻧمىخوريﻢ٦١ /١١ /٣ .

شعارﻫاى اصولى در ﺟنﮓ
ﺟنﮓ در رأس امور

ﻣﺎ بيشﺘر بﺎيد توﺟه بكنيﻢ به آن ﭼيزى كه اين
شﻬداى ﻣﺎ در ﻣجلس ،اين شﻬداى ﻣﺎ در دولت،
شﻬداى ﻣﺎ در قوه قضﺎيى ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺎ از دست داديﻢ،
بﺎيد ﻃريقه آﻧﻬﺎ را كه ﻫمه اين ﻣﺴأله بود كه ﺟنﮓ را
ﻣﺎ ببريﻢ وتﻔﺎلهﻫﺎى اﻣريكﺎ و شوروى را از كشور
خودﻣﺎن پﺎكﺴﺎزى كنيﻢ و كشور خودﻣﺎن يك كشور
اسﻼﻣى ﻣﺴﺘقل ،آزاد بﺎشد بﺎيد ﻣﺎ آن ﻃريقه را
فراﻣوش ﻧكنيﻢ .در رأس ﻫمه اﻣور توﺟه بﺎشد به
اينكه اين ﺟنﮓ بﺎيد به پيروزى خﺘﻢ بشود انشﺎءاللﱠه
و انشﺎءاللﱠه ﻣىشود .در ﻫر ﺻورت ﻣﺎ تكليف داريﻢ.
٦٠ /٤ /١١

ﺟنﮓ ﺟنﮓ تا پيروزى

اين كوردﻻن ﻧمىبينند كه در ﻫر شﻬﺎدتى و
در ﻫر ﺟنﺎيﺘى ﻣلت ﻣﺘﻌﻬد به اسﻼم و
كشور ﻣﺼمﻢتر و در ﺻحنه حﺎﺿرترﻧد؟
اينﺎن پس از بمبﺎران شﻬرﻫﺎ در ﺟنوب و
غرب و قﺘل ﻋﺎﻣﻬﺎى فجيﻊ ﻣردم بىپنﺎه،
فريﺎد »ﺟنﮓ ﺟنﮓ تﺎ پيروزى« را
ﻧشنيدهاﻧد كه ﻣلت وفﺎدار ،شﻬﺎدت را در
راه خداوﻧد بﺎ آغوش بﺎز پذيرا ﻫﺴﺘند؟
٦٠ /٩ /٢٠

دفاع از ميهن از ﺟان عزيزتر

حضرات آقﺎيﺎن! در ﻫر ﻧقطه كه
ﻫﺴﺘند ﻣردم را براى ﺟنﮓ و
درگيرى بﺎ اﻣريكﺎ و اذﻧﺎب
خوﻧﺨوارش ﭼون ﻋراق آﻣﺎده
كنند كه ﺟنﮓ ،ﺟنﮓ است و
ﻋزت و شرف ﻣيﻬن و دين ﻣﺎ در
گرو ﻫمين ﻣبﺎرزات است ،و ﻣيﻬن
از ﺟﺎن ﻋزيزتر ﻣﺎ ،اﻣروز ﻣنﺘﻈر
است تﺎ يكﺎيك فرزﻧدان خود را
براى ﻧبرد بﺎ بﺎﻃل ﻣﻬيﺎ سﺎزد.
٥٩ /٧ /٥

عدم سازش مردم تا پيروزى

اينﺎن ﻧديدهاﻧد كه ﻣﺎدران و پدران شجﺎع ايران
فرزﻧدان و ﻧور ﭼشمﺎن خود را از زير خروارﻫﺎ
خﺎك بيرون ﻣىكشند و فريﺎد »ﺟنﮓ ،ﺟنﮓ تﺎ
پيروزى« سر ﻣىدﻫند و از دست اﻧدركﺎران
ﻣقﺎبله به ﻣثل و از سلحشوران ﺟبﻬهﻫﺎ اداﻣه
ﺟنﮓ را ﻃلب ﻣىكنند .درود خدا بر اين ﻣلت
شجﺎع و ﻣؤﻣن كه ﺟﺎن ﻣىدﻫد و تن به سﺎزش و
تﺴليﻢ ﻧمىدﻫد٦٣ /١٢ /١٨ .

ﻫيهات از ننﮓ و ذلت در ﺟنﮓ

شمﺎ اى برادران و ﺟواﻧﺎن ايراﻧى ،به كمك برادران رزﻣنده خود
بشﺘﺎبيد ،كه اين لحﻈه از حﺴﺎسﺘرين لحﻈﺎت سرﻧوشتسﺎز است .يﺎ
پيروزى اسﻼم بر كﻔر ﻋﻔلقيﺎن و يﺎ خداى ﻧﺨواسﺘه اگر غﻔلﺘى و يﺎ
اﻫمﺎلى شود شكﺴت اسﻼم و ﻧنﮓ ﻣلت براى ﻫميشه .و ﻫيﻬﺎت كه
شمﺎ ﺟواﻧﺎن غيور زير بﺎر ذلت برويد .پس تكليف اسﻼﻣى و ﻣيﻬنى
شمﺎ اقﺘضﺎ دارد كه به سوى ﺟبﻬهﻫﺎ ﺟواﻧمرداﻧه ﻫجوم آوريد و
بكوشيد تﺎ ﺟﺎﻣه ذلت ﻧپوشيد .و بداﻧيد كه روحيه ارتش ﻋراق بكلى
از دست رفﺘه است و اسﻼم ،اﻣروز احﺘيﺎج به شمﺎ ﺟواﻧﺎن بروﻣند
دارد .به سوى ﻧبرد بﺎ كﻔر بشﺘﺎبيد و برادران ﻋراقى خود را ﻧجﺎت
دﻫيد .و برادران ﺟﺎن بر كف رزﻣنده ﺟمﻬورى اسﻼﻣى را كمك كنيد
كه فردا دير است٦١ /٤ /٢٣ .

راه قدس از كربﻼ مىگذرد

ﻣﺎ راﻫمﺎن اين است كه بﺎيد از راه شكﺴت ﻋراق
دﻧبﺎل لبنﺎن برويﻢ ... .ﻣﺎ ﻣىخواﻫيﻢ كه قدس را ﻧجﺎت
بدﻫيﻢ ،لكن بدون ﻧجﺎت كشور ﻋراق از اين حزب
ﻣنحوس ﻧمىتواﻧيﻢ .ﻣﺎ لبنﺎن را از خود ﻣىداﻧيﻢ ،لكن
ﻣقدﻣه اينكه لبنﺎن را ﻣﺎ ﻧجﺎت بدﻫيﻢ اين است كه
ﻋراق را ﻧجﺎت بدﻫيﻢ .ﻣﺎ ﻣقدﻣه را رﻫﺎ ﻧكنيﻢ و
بىربط برويﻢ سراغ ذىالمقدﻣه و ﻫمه ﭼيز خودﻣﺎن را
ﺻرف كنيﻢ در آن و ﻋراق براى خودش ﻣحكﻢ كند
ﺟﺎى خودش را٦١ /٣ /٣١ .

دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص١٢٩-١١٤ :

نبرد با اسراﺋيﻞ از راه عراق

ايران ﻫمﺎنگوﻧه كه اﻋﻼم كرد ﺟز از راه ﻋراق و بركنﺎرى حكوﻣت حزب بﻌﺚ ﻧمىتواﻧد اقداﻣى ﻣؤثر كند ،و پس از حﺼول خواسﺘهﻫﺎى ﻣشروع خود داوﻃلب است كه خيلى بيشﺘر از حﺎل در كنﺎر
سﺎير ﻣﺴلمﺎﻧﺎن و بويژه ﻣلﺘﻬﺎ و دولﺘﻬﺎى ﻋربى در ﻧبرد بﺎ اسراﺋيل تشريك ﻣﺴﺎﻋى ﻧمﺎيد ،و به ﻋنوان يكى از قدرتﻬﺎى بزرگ ﻣﺴلمﺎن ﻣنطقه بﺎ قدرتﻬﺎى ديگر ﻣنطقه بﺴيﺎر كوبندهتر از اين زﻣﺎن در ﻧبرد
بﺎ اسراﺋيل ﻫمكﺎرى كند٦١ /٤ /٢٥ .

ﺟنﮓ ﻋليه ظلﻢ و تجﺎوز

ﻣﺎ ﻧه ظلﻢ خواﻫيﻢ كرد؛ و ﻧه ﻣﻈلوم خواﻫيﻢ واقﻊ شد ... .ﻣﺎ كراراً گﻔﺘهايﻢ كه ﻣﺎ به
حﺴب دسﺘور اسﻼم ،ﻧه ظﺎلﻢ ﻫﺴﺘيﻢ و ﻧه ﻣﻈلوم .ﻧه ﻣىتواﻧيﻢ زير بﺎر ظلﻢ برويﻢ ،و
ﻧه خود ظلﻢ ﻣىكنيﻢ .ﻧه يك وَﺟَب از خﺎك ديگران را ﻃمﻊ به آن داريﻢ ،اگر
قدرت ﻫﻢ داشﺘه بﺎشيﻢ ،اگر قدرت گرفﺘن ﻫمه دﻧيﺎ ﻫﻢ داشﺘه بﺎشيﻢ ،بنﺎ بر اين
ﻧيﺴت .دسﺘور اين ﻧيﺴت و برﻧﺎﻣه اسﻼم اين ﻧيﺴت كه تجﺎوز كنيﻢ .لكن يك وَﺟَب
از ﻣملكت خودﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﺨواﻫيﻢ به ديگران داد .ﺻدام را به ﺟﺎى خود ﻧشﺎﻧديﻢ ،و
بﻌد ﻫﻢ بيشﺘر ﻣىﻧشﺎﻧيﻢ٥٩ /١١ /٢٢ .

ﺟنﮓ با فاسد ،دسﺘور قرآن

تداوم ﺟنﮓ حﻖ و باﻃﻞ

امروز روز احقاق حﻖ

اﻣروز روز درﻧﮓ ﻧيﺴت.
اﻣروز روز ﺻيقل اﻧﺴﺎﻧيتِ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎست .روز ﺟنﮓ است.
روز احقﺎق حﻖ است .و حﻖ
را بﺎيد گرفت .و اﻧﺘﻈﺎر آﻧكه
ﺟﻬﺎﻧﺨواران ﻣﺎ را يﺎرى كنند
بيحﺎﺻل است٦٧ /١ /١١ .

ﺟنﮓ ﻣﺎ ﺟنﮓ حﻖ و بﺎﻃل
بود و تمﺎم شدﻧى ﻧيﺴت،
ﺟنﮓ ﻣﺎ ﺟنﮓ فقر و غنﺎ
بود ،ﺟنﮓ ﻣﺎ ﺟنﮓ ايمﺎن و
رذالت بود و اين ﺟنﮓ از آدم
تﺎ خﺘﻢ زﻧدگى وﺟود دارد.
٦٧ /١٢ /٣

اگر كﺴى بگويد كه :بﺎ فﺎسد ﺟنﮓ ﻧكنيد ،ﻣﺨﺎلف قرآن است؛ اگر كﺴى بگويد :فﺘنه را بﺎ ﺟنﮓ رفﻊ ﻧكنيد ،ﻣﺨﺎلف قرآن است .و ﻣﺎبحمداللﱠه ،ﺟواﻧﻬﺎيمﺎن اﻵن ﻣشﻐول ﻫﺴﺘند و ﻫمﺎن دسﺘورى كه خداى
تبﺎرك و تﻌﺎلى در قرآن داده است به اﻧدازه ﻣحيط خودشﺎن ،به اﻧدازه سﻌه وﺟود خودشﺎن را دارﻧد اﻧجﺎم ﻣىدﻫند ،و اﻣيدواريﻢ كه خداى تبﺎرك و تﻌﺎلى به آﻧﻬﺎ توفيﻖ بدﻫد كه ﻫر ﭼه بيشﺘر اين اﻣور را
اﻧجﺎم بدﻫند٦٣ /٩ /٢٠ .

ﺟنﮓ تا رفﻊ فﺘنﻪ از عالم

ﺟنگﻬﺎى رسول اكرم ،رحمﺘش كمﺘر از ﻧﺼﺎيﺢ ايشﺎن ﻧبوده است .اينﻬﺎيى كه گمﺎن ﻣىكنند كه اسﻼم ﻧگﻔﺘه است »ﺟنﮓ ﺟنﮓ تﺎ پيروزى« ،اگر ﻣقﺼودشﺎن اين است كه در قرآن اين ﻋبﺎرت ﻧيﺴت ،درست
ﻣىگويند ،و اگر ﻣقﺼودشﺎن اين است كه بﺎﻻتر از اين بﺎ زبﺎن خدا ﻧيﺴت ،اشﺘبﺎه ﻣىكنند .قرآن ﻣىفرﻣﺎيد :قﺎتِلُوﻫُﻢْ حَﺘﱠى ﻻ تَكُونَ فِﺘْنَةٌ ،ﻫمه بشر را دﻋوت ﻣىكند به ﻣقﺎتله براى رفﻊ فﺘنه؛ يﻌنى »ﺟنﮓ ﺟنﮓ
تﺎ رفﻊ فﺘنه در ﻋﺎلﻢ« ،اين غير از آﻧى است كه ﻣﺎ ﻣىگوييﻢ ،ﻣﺎ يك ﺟزء كوﭼكش را گرفﺘهايﻢ ،براى اين كه خوب! ﻣﺎ يك دايره خيلى كوﭼكى از اين دايره ﻋﻈيﻢ واقﻊ ﻫﺴﺘيﻢ و ﻣىگوييﻢ كه» :ﺟنﮓ تﺎ
پيروزى« .ﻣقﺼودﻣﺎن ﻫﻢ پيروزى بر كﻔر ﺻداﻣى است يﺎ پيروزى بر ،فرض كنيد بﺎﻻتر از آﻧﻬﺎ .آﻧﭽه قرآن ﻣىگويد اين ﻧيﺴت ،او ﻣىگويد» :ﺟنﮓ ﺟنﮓ تﺎ رفﻊ فﺘنه از ﻋﺎلﻢ«؛ يﻌنى ،بﺎيد كﺴﺎﻧى كه تبﻌيت از
قرآن ﻣىكنند ،در ﻧﻈر داشﺘه بﺎشند كه بﺎيد تﺎ آن ﺟﺎيى كه قدرت دارﻧد اداﻣه به ﻧبردشﺎن بدﻫند تﺎ اين كه فﺘنه از ﻋﺎلﻢ برداشﺘه بشود .اين ،يك رحمﺘى است براى ﻋﺎلﻢ و يك رحمﺘى است براى ﻫر ﻣلﺘى ،در آن
ﻣحيطى كه ﻫﺴت٦٣ /٩ /٢٠ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص١٢٨-١٢٤ :

نقش مردم در ﺟنﮓ
رﻫبر ما ﻃﻔلدوازده سالﻪ است

كودكان و نوﺟوانان

رﻫبر ﻣﺎ آن ﻃﻔل دوازده سﺎلهاى است كه بﺎ قلب كوﭼك خود كه ارزشش از ﺻدﻫﺎ زبﺎن و قلﻢ ﻣﺎ بزرگﺘر است ،بﺎ ﻧﺎرﻧجك خود را زير تﺎﻧك دشمن اﻧداخت و
آن را ﻣنﻬدم ﻧمود و خود ﻧيز شربت شﻬﺎدت ﻧوشيد٥٩ /١١ /٢٢ .

حضور دانشآموزان در ﺟبهﻪﻫا

اين كه گﻔﺘيد داﻧشآﻣوزان ،ﻫﻢ به ﺟبﻬه ﻣىروﻧد و ﻫﻢ ﻣشﻐول تحﺼيل ﻫﺴﺘند ،ﻣورد تشكر است .ﻣن به ﻫمه آﻧﺎن دﻋﺎ ﻣىكنﻢ .ﻫمه بﺎيد در ﺟنﮓ وارد
بﺎشيﻢ٦٣ /١٢ /٢٨ .

اصرار بﭽﻪﻫا براى حضور در ﺟنﮓ

اﺟﺎﻧب تبليغ ﻣىكنند كه در ايران بﭽهﻫﺎى كوﭼك را بﺎ زور به ﺟبﻬه ﻣىفرسﺘند ،در حﺎلى كه ﭼنين ﻧيﺴت .ﻣردم ﻣىخواﻫند ﺟلوى اين ﺟواﻧﻬﺎى ﭼﻬﺎرده پﺎﻧزده سﺎله را بگيرﻧد كه
به ﺟبﻬه ﻧروﻧد ،ولى آﻧﻬﺎ از دست پدر و ﻣﺎدرﻫﺎ فرار ﻣىكنند و به ﺟبﻬه ﻣىروﻧد .ﻣﺴلمﺎً فردى را كه بﺎلغ ﻧيﺴت ،ﻧه كﺴى ﻣىگويد به ﺟبﻬه برو و ﻧه كﺴى ﭼنين حقى دارد كه
بگويد .ﻣردم ﻣﺎ بحمداللﱠه ،خودشﺎن از رفﺘن به ﺟبﻬهﻫﺎ اسﺘقبﺎل ﻣىكنند و ﺟبﻬهﻫﺎ را پر ﻣىكنند٦١ /٩ /٣ .

فداكارى ﺟوانان در آغاز ﺟنﮓ

آن روز كه اول اﻧقﻼب بود و ارتش و سپﺎه و ديگر قواى ﻣﺴلﺢ ﻣﺎ آﻣﺎدگى كﺎفى ﻧداشﺘند ،ﺻدام بﺎ ﻫمه تجﻬيزات و خيﺎﻧت بﻌضى ﻋنﺎﺻر دست اﻧدر كﺎر ،ﻧﺎگﻬﺎن از زﻣين و ﻫوا و
دريﺎ به ايران تﺎخت و غﺎفلگيراﻧه قﺴمت بزرگى از كشور ﻣﺎ را اشﻐﺎل ﻧمود .ﻧيروﻫﺎى ﻣؤﻣن و ﺟواﻧﺎن فداكﺎر به ﻣجرد اﻃﻼع راه را بر آﻧﺎن بﺴﺘند ،و ﻋقﺎبﺎن تيز پرواز ﻧيروى ﻫوايى
ﻣواﺿﻊ ﻧﻈﺎﻣى سرتﺎسر ﻋراق را در ﻫﻢ كوبيدﻧد٦١ /٣ /٦ .

ﺟوانان

حضور ﺟوانان در ﺟبهﻪﻫا

كشور ﻣﺎ كه سرﻣﺎيهﻫﺎى بزرگ خود كه ﻋبﺎرت از ﺟواﻧﻬﺎشﺎن بﺎشد ،در ﻃبﻖ اخﻼص گذاشﺘهاﻧد و براى اسﻼم ،براى دين خداى تبﺎرك و تﻌﺎلى ﺟﻬﺎد
ﻣىكنند .براى ﻫر پيشﺎﻣدى كه براى ﻣﺴلمين ﻣىشود ،اينﻬﺎ در ﺻحنهاﻧد٦١ /٣ /٢٣ .

شهادتﻃلبى ﺟوانان رزمنده

اگر ﻧبود اين ﺟواﻧﻬﺎ و اين رزﻣندهﻫﺎيى كه ﻫمه ﻋشﻖ به ﻣوت دارﻧد ،از ﻫمه قشرﻫﺎيى كه ﻫﺴﺘند ،از ارتش و سپﺎه و بﺴيج و سﺎيرين و ﻋشﺎير و سﺎير ﻣردم كه ﻫمه
بﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘند ،اگر اين تحول ﻧبود ،ﻣﺎ بﺎز در زﻧداﻧﻬﺎى شﺎﻫنشﺎﻫى بﺎيد بﺎشيﻢ٦١ /١٠ /١٢ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص١٨٨-١٨٢:

بانوان

حضور بانوان در ﺟنﮓ

ﻣلﺘى كه ]بﺎﻧواﻧش[ در ﻣيداﻧﻬﺎى ﺟنﮓ بﺎ ابرقدرتﻬﺎ و بﺎ ﻣواﺟه شدن بﺎ قواى شيطﺎﻧى قبل از ﻣردﻫﺎ در اين ﻣيداﻧﻬﺎ حﺎﺿر شدهاﻧد پيروز خواﻫد شد .ﻣلﺘى كه شﻬيد در راه
اسﻼم ،ﻫﻢ از بﺎﻧوان دارد و ﻫﻢ از ﻣردﻫﺎ و شﻬﺎدت را ﻫﻢ بﺎﻧوان ﻃلب ﻣىكنند و ﻫﻢ ﻣردﻫﺎ ،آسيب ﻧﺨواﻫد ديد .ﻣﺎ اﻣيدواريﻢ به اين سيل خروشﺎن ﻣلت كه در ﺟلوى آﻧﻬﺎ
بﺎﻧوان ﻣحﺘرم كه ارزشمندترين قشرﻫﺎى ﻣلت ﻫﺴﺘند و براى پيشبرد آﻣﺎل اسﻼﻣى ﻣجﺎﻫدت ﻣىكنند؛ به ﻣلت ايران تبريك ﻋرض ﻣىكنﻢ٥٩ /٥ /٢٦ .

شهادت زنان در دفاع
فداكارى بانوان

درود خداوﻧد بر زﻧﺎﻧى كه در اين اﻧقﻼب و در دفﺎع از ﻣيﻬن ،به درﺟه واﻻى شﻬﺎدت ﻧﺎيل شدهاﻧد .و بر آﻧﺎﻧى كه در بيمﺎرسﺘﺎﻧﻬﺎ و درﻣﺎﻧگﺎﻫﻬﺎ در خدﻣت ﻣﻌلوﻻن و بيمﺎران
ﻣىبﺎشند .و درود بر ﻣﺎدراﻧى كه ﺟواﻧﺎن خود را بﺎ افﺘﺨﺎر از دست دادهاﻧد٦٠ /٢ /٤ .

ﻣقﺎوﻣت و فداكﺎرى اين زﻧﺎن بزرگ در ﺟنﮓ تحميلى آﻧقدر اﻋجﺎبآﻣيز است كه قلﻢ و بيﺎن از ذكر آن ﻋﺎﺟز بلكه شرﻣﺴﺎر است .اين ﺟﺎﻧب در ﻃول اين ﺟنﮓ ﺻحنهﻫﺎيى از
ﻣﺎدران و خواﻫران و ﻫمﺴران ﻋزيز از دست داده ديدهام كه گمﺎن ﻧدارم در غير اين اﻧقﻼب ﻧﻈيرى داشﺘه بﺎشد .و آﻧﭽه براى ﻣن يك خﺎﻃره فراﻣوش ﻧشدﻧى است -بﺎ اينكه تمﺎم
ﺻحنهﻫﺎ ﭼنين است -ازدواج يك دخﺘر ﺟوان بﺎ يك پﺎسدار ﻋزيز است كه در ﺟنﮓ ﻫر دو دست خود را از دست داده و از ﻫر دو ﭼشﻢ آسيب ديده بود .آن دخﺘر شجﺎع بﺎ
روحى بزرگ و سرشﺎر از ﺻﻔﺎ و ﺻميميت گﻔت» :حﺎل كه ﻧﺘواﻧﺴﺘﻢ به ﺟبﻬه بروم ،بگذار بﺎ اين ازدواج ديْن خود را به اﻧقﻼب و به دينﻢ ادا كرده بﺎشﻢ «.ﻋﻈمت روحﺎﻧى اين ﺻحنه
و ارزش اﻧﺴﺎﻧى و ﻧﻐمهﻫﺎى الﻬى آﻧﺎن را ﻧويﺴندگﺎن ،شﺎﻋران ،گويندگﺎن ،ﻧقﺎشﺎن ،ﻫنرپيشگﺎن ،ﻋﺎرفﺎن ،فيلﺴوفﺎن ،فقيﻬﺎن و ﻫر كس را كه شمﺎﻫﺎ فرض كنيد ،ﻧمىتواﻧند بيﺎن و يﺎ
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص١٩٤-١٩٣ :
ترسيﻢ كنند .و فداكﺎرى و خداﺟويى و ﻣﻌنويت اين دخﺘر بزرگ را ﻫيچ كس ﻧمىتواﻧد بﺎ ﻣﻌيﺎرﻫﺎى رايج ارزيﺎبى كند٦١ /١ /٢٥ .

اشﺘياق پيرمردﻫا

پيرمردان

خوب ،ديديد كه بﻌضى ]از[ اين پيرﻣردﻫﺎ ،يكى از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ آﻣده بود اينجﺎ ،از اين پيرﻣردﻫﺎ ﻣىروﻧد الﺘمﺎس ﻣىكنند كه ﻣﺎ ﺟبﻬه ﺟنﮓ برويﻢ .بﺎ اينكه ﻧمىتواﻧد برود،
ﻣىگويد ﻧه ،ﻣن قدرتش را ﻫﻢ دارم بﻔرسﺘيد ﻣرا ،ﻣىتواﻧﻢ٥٩ /٨ /٦ .

شهادت ،آرزوى پيرمردان

شﺎيد ﻫر روز يﺎ اكثر روزﻫﺎ ،ﺟواﻧﻬﺎيى اينجﺎ بيﺎيند و بﺎ گريه بﺨواﻫند كه ﻋﺎزم به ﺟبﻬهﻫﺎ بشوﻧد براى شﻬﺎدت .حﺘى پيرﻣردﻫﺎى ﺿﻌيف ﻫﻢ اين آرزو را دارﻧد و بﭽهﻫﺎى
ﻧﺎرَس ﻫﻢ اين آرزو را دارﻧد .اين براى اين است كه در اين كشور اسﻼم حكوﻣت ﻣىكند؛ و حكوﻣت اين كشور حكوﻣت بر ابدان ﻧيﺴت؛ حكوﻣت بر قلوب است قلوب ﻣردم
بﺎ كﺴﺎﻧى كه در اين كشور حكوﻣت ﻣىكنند ﻫمراه است .و ﻣلت است كه حكوﻣت ﻣىكند٥٩ /١٢ /١٣ .

دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص١٩٦-١٩٥ :

مﺤرومين

نقش مسﺘضعﻔين در ﺟنﮓ

اين قشرﻫﺎيى كه خدﻣت ﻣىكنند اﻵن براى ﺟنﮓ و براى ﺟنگزدگﺎن از كدام قشر كشور ﻫﺴﺘند ،ﺟز اينكه از ﻫمﺎن ﻣﺴﺘمندان؟ از ﻫمﺎن درﺟهﻫﺎيى كه شمﺎﻫﺎ آﻧﻬﺎ را
ﺿﻌيف ﻣىداﻧيد و در ﻧﻈر شمﺎ ﻣﺴﺘضﻌف ﻫﺴﺘند؟ اينﻬﺎ ﻫﺴﺘند كه از اول پيروزى را به دست آوردﻧد ،و شمﺎ را به ﻣَﺴْنَد حكمﻔرﻣﺎيى ﻧشﺎﻧدﻧد .اينﻬﺎ ﻫﺴﺘند كه اﻣروز دﻧبﺎل
اين ﻫﺴﺘند كه كشور شمﺎ را پيروز كنند٥٩ /١١ /١٥ .

رزمندگان از ﻃبقﻪ مﺤرومند

ﻫمينطور ﻧيروى زﻣينى و پﺎسدارﻫﺎ و ﻫمه در اين ﻣﺴﺎﺋل فﻌﺎليت شجﺎﻋﺎﻧهاى ﻣىكنند و ﻣورد تقدير ﻣلت ﻫﺴﺘند .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از ﻃبقه ﻣحروﻣند .در بين ﻫمه اين خلبﺎﻧﻬﺎ و ﻫمه اين پﺎسدارﻫﺎ و ﻫمه اين
ژاﻧدارﻣرى و ارتش شمﺎ يكى را پيدا ﻧمىكنيد كه از بﺎﻻ شﻬرى بﺎشد .ﻫمه آﻧﻬﺎ از اين ﻃبقه ﻫﺴﺘند .پس اﻧقﻼب ﻣﺎ ﻣرﻫون اين ﻃبقه ﻫﺴت .اين ﻃبقه ﻫﺴﺘند كه اين ﻧﻬضت را بهپﺎكردﻧد و قيﺎم كردﻧد
و به پيش بردﻧد و ﻫمين ﻃبقه ﻫﺴﺘند كه اﻵن در سرحدّات ﻣشﻐول فداكﺎرى ﻫﺴﺘند و ﻫمين ﻃبقه ﻫﺴﺘند كه براى ﻣلت ﻣﺎ ارزش ايجﺎد ﻣىكنند و شجﺎﻋت آﻧﻬﺎ به ﻫمه دﻧيﺎ ثﺎبت ﻣىكند كه اين
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص١٩٧ :
ﻃبقﺎتى كه ﻣشﻐول به فﻌﺎليت ﻫﺴﺘند در شجﺎﻋت فوق آن ﭼيزى است كه تﺼور ﻣىكنند٦٠ /١ /١٦ .

شهدا از قشر مﺤرومند

ﻫر ﭼه شﻬيد است ﻣىبينيد كه ﻣﺎل اين قشر ﻣحروم است .ﻣحروم ﻫﻢ اينطور ﻧيﺴت كه فقط زاغه ﻧشين ﻣحروم بﺎشد ،بﺎزارىاش ﻣحروم است،
كﺎرگرش ﻣحروم است ،كشﺎورزش ﻣحروم است و ﻫمه اين قشرﻫﺎ ﻣحروﻣند و از ﻫمينﻬﺎست .آﻧى كه اﻵن در ﺟبﻬه دارد خدﻣت ﻣىكند ،از ﻫمين
قشر است .آﻧى كه آن قدر زحمت دارد ﻣىكشد براى حﻔﻆ كشورش و براى حﻔﻆ اسﻼم ،ﻫمين قشر ﻫﺴﺘند ،اينﻬﺎ آقﺎى ﻣﺎ ﻫﺴﺘند ،اينﻬﺎ به ﻣﺎ ﻣنت
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٢٠٠ :
دارﻧد ،بﺎ اينﻬﺎ بﺎ كمﺎل تواﺿﻊ رفﺘﺎر كنيد٦٤ /٢ /١٦ .

عشاير

حضور عشاير در ﺟبهﻪﻫا

يك راه اين بود كه ﻋشﺎير اين كشور را سركوب كنند ،و آﻧﻬﺎ را از حﺎل ﻋشﺎيرى بيرون بيﺎورﻧد و به اﺻطﻼح خودشﺎن تﺨﺘه قﺎپو كنند .براى اينكه ﻣىديدﻧد كه اين ﻋشﺎير براى ايران يك
پشﺘواﻧه است .اين ﻋشﺎير ﻣﺨﺘلﻔى كه در ايران ﻫﺴت ،در ﻫمه ﺟﺎى ايران ﻋشﺎير ﻫﺴﺘند ،در خوزسﺘﺎن ﻫﺴت ،در كردسﺘﺎن ﻫﺴت ،در كرﻣﺎﻧشﺎه ﻫﺴت ،در فﺎرس ﻫﺴت ،در سيﺴﺘﺎن و
بلوﭼﺴﺘﺎن و آذربﺎيجﺎن و ﻫمه ﺟﺎ از اين ﻋشﺎير زيﺎد ﻫﺴﺘند .و اينﻬﺎ يك پشﺘواﻧهاى بودﻧد از براى ايران ،و آﻧﻬﺎ كوشش داشﺘند به اينكه ﻋشﺎير را سركوب كنند ،و لﻬذا ﻫمه ﻋشﺎير را
تقريبﺎً سركوب كردﻧد به وسيله رﺿﺎخﺎن .و حﺎﻻ ﻣﺎ ﻣىفﻬميﻢ كه ﻋشﺎير ﭼه ﻧقشى دارﻧد در ايران .در ﻋين حﺎلى كه اﻵن بﻌﺾ ﻋشﺎير ايران وارد ﺟنﮓ ﻫﺴﺘند ،ولى اين بﻌﺾ ﻋشﺎير
كﺎرﻫﺎى شجﺎﻋﺎﻧه ﻣىكنند .و ﻋشﺎير ديگر از قبيل ﻋشﺎير بﺨﺘيﺎرى ،ﻋشﺎير قشقﺎيى فﺎرس و ﻋشﺎير اﻣثﺎل اينﻬﺎ ،ﻫمه اينﻬﺎ به اسﻼم وفﺎ دارﻧد .و داوﻃلبند از براى اينكه به ﺟبﻬهﻫﺎ بروﻧد ،و
اﻣيد است كه احﺘيﺎج ﻧبﺎشد به اينكه ﻫمه ﻋشﺎير ايران وارد ﺟبﻬهﻫﺎ بشوﻧد .و ﻣﺎ اﻣروز ﻣىفﻬميﻢ كه آﻧﻬﺎ به واسطه ﻣطﺎلﻌﺎتى كه داشﺘند براى ﻋشﺎير ﭼه قدرتى قﺎﺋل بودﻧد .آﻧﻬﺎ ﺿربهاى از
تنگﺴﺘﺎﻧيﻬﺎ خورده بودﻧد و در ﺻدد اين بودﻧد كه ﻋشﺎير را بكلى از بين ببرﻧد .اين يك ﻧقشهاى بود كه در آن وقت اينﻬﺎ كشيدﻧد٥٩ /١٠ /٢٢ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٢٠١ :

مرفهين

عدم حضور مرفهين در ﺟنﮓ

بيﺎيند بشمرﻧد ،ﭼند ﻧﻔر از آن ﻣرفهﻫﺎ ،ﭼند ﻧﻔر از آﻧﻬﺎيى كه حﺎﻻ ﻧشﺴﺘند و بدگويى ﻣىكنند براى ﺟمﻬورى اسﻼم ،از آﻧﻬﺎ ﭼند ﻧﻔر رفﺘند به ﺟبﻬه؟ آﻧﻬﺎ ﭼند تﺎ شﻬيد دادﻧد؟ اگر
يكى پيدا كرديد! ﻣگر آن يكى از آﻧﻬﺎ ﻣنﻔﺼلشده بﺎشد ،ﻣمكن است ،ﻣمكن است كه يك ﻧﻔر از آن خﺎﻧه ﻣرفهاش ﻣنﻔﺼل شده بﺎشد و حزباللﱠه شده بﺎشد او برود ،اﻣﺎ اين كﻢ
است٦٤ /٢ /١٦ .

خسﺘﮕى مرفهين از ﺟنﮓ

مﺨالﻔت مرفهين با ﺟنﮓ

آﻧﻬﺎيى كه تو خﺎﻧه ﻧشﺴﺘهاﻧد و ﻣىگويند كه ﻣردم خﺴﺘه شدهاﻧد از ﺟنﮓ ،و خﺴﺘه شدهاﻧد از ﭼه و ﭼه ،آﻧﻬﺎ خودشﺎن خﺴﺘه ﻫﺴﺘند ،از اول ﻫﻢ خﺴﺘه بودهاﻧد٦٢ /٥ /٢٥ .

اگر -خداى ﻧﺨواسﺘه -اين حزب بﻌﺚ بيﺎيد و غلبه -خداى ﻧﺨواسﺘه -بكند كه ﻧﺨواﻫد كرد به كى رحﻢ ﻣىكند؟ به شمﺎيى كه آن وقت ﻧشﺴﺘه بوديد و ﻣىگﻔﺘيد بيﺎييد ﺟنﮓ را برداريﻢ و از بين
ببريﻢ و ﺟنﮓ خوب ﻧيﺴت و ﻣردم بﺎ ﺟنﮓ ﻣﺨﺎلﻔند؟ اين ﻣردم از كجﺎ آﻣدﻧد كه بﺎ ﺟنﮓ ﻣﺨﺎلﻔند .غير از اين ﺟواﻧﻬﺎى ﻣﺎ ﻫﺴﺘند؟ ﻣلت ﻣﺎ اينﻬﺎ ﻫﺴﺘند؛ اين كﺎرواﻧﻬﺎى كربﻼ و آن پﺎسدارﻫﺎ و آن
بﺴيجيﻬﺎ و آن سﺎير قشرﻫﺎيى كه ،قشرﻫﺎى ﻣحروﻣى كه اﻻن دفﺎع از شمﺎ دارﻧد ﻣىكنند و شمﺎ ﻧشﺴﺘيد آﻧﻬﺎ را تضﻌيف ﻣىكنيد كه شﺎيد ﻣوافﻖ رﺿﺎى خدا ﻧبﺎشد٦٥ /١ /٤ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٢٠٧ -٢٠٥:

اداى وظيﻔﻪ ملت
حضور ملت در ﺟنﮓ

اگر ﺟﻬﺎد فى سبيلاللﱠه و دفﺎع از حريﻢ قرآن كريﻢ و اسﻼم ﻋزيز و ﻣيﻬن اسﻼﻣى تﺎ ﻣرز شﻬﺎدت وظيﻔهاى الﻬى و آرﻣﺎﻧى اﻧﺴﺎﻧى است ،بحمداللﱠه
تﻌﺎلى ﻣلت ﻋﻈيﻢالشأن ﻣﺘﻌﻬد ايران از ﻃبقﺎت و قشرﻫﺎى گوﻧﺎگون ،زن و ﻣرد و كبير و ﺻﻐير ،اين وظيﻔه را در ﺟبﻬهﻫﺎ و پشت ﺟبﻬهﻫﺎ بطور شﺎيﺴﺘه
ايﻔﺎ ﻧمودهاﻧد و بﺎ شﻬﺎدت و فداكﺎرى از ارزشﻬﺎى اسﻼﻣى -اﻧﺴﺎﻧى خود دفﺎع شجﺎﻋﺎﻧه ﻧمودهاﻧد٦٢ /٩ /٧ .

ﻫنرآفرينان مدرسﻪ عشﻖ و شهادت

ﻣلت و دولت و ﻣﺴﺌولين و ارتش و سپﺎه و بﺴيج و ﻧيروﻫﺎى ﻣردﻣى و ﻫمه اقشﺎر دﻻور كشورﻣﺎن در آﻣﺎدگى كﺎﻣل به سر ﻣىبرﻧد و ﻫمه اﻫل ﺟنﮓ و ﻫنرآفرينﺎن
ﻣدرسه ﻋشﻖ و شﻬﺎدتند و به خوبى از پس توﻃﺌهﻫﺎى اسﺘكبﺎر و ايﺎدى ﺟﺎسوس و ﻣنﺎفﻖ آﻧﺎن برآﻣدهاﻧد و ﻣىروﻧد كه به يﺎرى خداوﻧد بزرگ آخرين ﻣﻌﺎبر
پيروزى را بﺎز كنند و ﻋﻼوه بر حضور برتر خود در خليج فﺎرس و ﺟزاير و سواحل و ﻣنﺎﻃﻖ غرب و ﺟنوب ،ﻫﻢ اكنون ﻧيز به سﺎزﻣﺎﻧدﻫى و بﺴيج و تشكل ﻣردم
سﺘمديده ﻋراق پرداخﺘهاﻧد كه اين از ﻣﻬمﺘرين خواسﺘهﻫﺎ و ﻫدفﻬﺎى ﻣﺎ بوده است ،ﭼرا كه از اول ﺟنﮓ به ﺻراحت اﻋﻼم كردهايﻢ كه ايران حﺘى به يك وﺟب از
خﺎك ﻋراق ﭼشﻢ ﻧدوخﺘه است و ﻣردم ﻋراق در تﺼميﻢگيريﻬﺎ و اﻧﺘﺨﺎب حكوﻣت خود آزادﻧد و ﭼه بﻬﺘرآﻧكه قبل از سقوط حﺎكميتِ ﻣطلﻖ بﻌﺚ ﻋراق ،به دست
رزﻣندگﺎن دﻻور اسﻼم در ﺟبﻬهﻫﺎى ﻧبرد ،حكوﻣت دلﺨواه و ﻣوردﻧﻈر خود را اﻧﺘﺨﺎب كنند كه بحمداللﱠه ﻃليﻌه اين حركت بزرگ آشكﺎر شده است٦٦ /٥ /٦ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٢١٦ -٢١٥:

كارگران و كشاورزان

نقش كارگران در دفاع از كشور

ﻃبقه شريف كﺎرگر در اين ﻣدت كوتﺎه و خﺼوﺻﺎً بﻌد از تجﺎوز ﻋمﺎل اﺟﺎﻧب به خﺎك ﻣيﻬن ﻋزيز ثﺎبت كرد كه قﺎدر است بﺎ خواست خداوﻧد ﻣﺘﻌﺎل ،كشور ﻋزيز خود را بﺎ
كوشش شبﺎﻧهروزى از وابﺴﺘگى ﻧجﺎت دﻫد و ﻣشت قدرتمند گره كرده خود را بر دﻫﺎن يﺎوهگويﺎن و تبليﻐﺎتﭽيﺎن خﺎرج و تﻔﺎلهﻫﺎى وابﺴﺘه ﻣزدور داخل كوبد و دست رد
به سينه ﻣنحرفﺎن و ﻣنﺎفقﺎن وابﺴﺘه به ﭼﭗ و راست بﺎ قدرت ﻫر ﭼه بيشﺘر زﻧد٦٠ /٢ /١٠ .

تﻼش زارعان براى اسﺘقﻼل كشور

شﺎيد ﻫمﺎن ديروز بود -ﻣىآيند ﻣىگويند :كه فﻼن رﻋيت -در آﻧجﺎيى كه ﻫيچ فرﻫنگى ﻧرفﺘه است -ﻣىگويد :كه ﻣﺎ زراﻋت ﻣىكنيﻢ؛ براى اينكه از قيد و بند اسﺎرت اﻣريكﺎ خﺎرج بشويﻢ .اين يك
احﺴﺎسى است كه خدا در قلب اين ﻣلت اﻧداخﺘه است و ﻫمه ﻣلت احﺴﺎس اين را كردهاﻧد كه ﻣﺎ بﺎيد از زير بﺎر اينﻬﺎ بيرون برويﻢ .ﻣﺎ بﺎيد خودﻣﺎن اداره كنيﻢ زﻧدگى خودﻣﺎن را و ﻣىتواﻧيﻢ .ﻋمده اين
است كه اراده بﺎ احﺴﺎس تواﻧﺎيى پيش ﻣىآيد كه ﻣﺎ احﺴﺎس اين ﻣﻌنﺎ را بكنيﻢ كه ﻣىتواﻧيﻢ .ﻣﺎ در اين ﻣدت سه -ﭼﻬﺎر سﺎلى كه ،سه سﺎلى كه اين گرفﺘﺎريﻬﺎ پيش آﻣده ﻫمه را خود اين ﻣلت درست كرده
است ،حل كرده است .ﺟنﮓ كه يك ﻣﺴأله ﻣشكلى بود خود اين ﻣلت حل كرد اين را و ﻣشكﻼت ديگر ﻫﻢ قﺎبل حل است ،حل ﻣىكند

پزشكان و پرسﺘاران

خدمات پزشكان و پرسﺘاران

آﻧﭽه بﺎيد به پرسﺘﺎرﻫﺎ و اﻃبﺎ و بﻬيﺎرﻫﺎ و ﻣﺴﺘﺨدﻣين بيمﺎرسﺘﺎﻧﻬﺎى خوزسﺘﺎن و ﺟﺎﻫﺎى ﺟنگزده ﻋرض كنﻢ ،اين است كه كﺎرﻫﺎى شمﺎ در آن بيمﺎرسﺘﺎﻧﻬﺎ ارزشمندتر از ﻫمه ﺟﺎ
ﻫﺴت؛ كﺎرﻫﺎ در آﻧجﺎ در ﻣﻌرض خطر است و شمﺎ ﻣواﺟه ﻫﺴﺘيد بﺎ يك ﺟمﻌيﺘﻬﺎيى كه به بيمﺎرسﺘﺎن ﻫﻢ رحﻢ ﻧمىكنند و به ﻣدارس ﻫﻢ رحﻢ ﻧمىكنند ،در آﻧجﺎ خدﻣت ﻣىكنيد ،اين
يك ارزش بﺴيﺎر بزرگ است .و پرسﺘﺎرى از كﺴﺎﻧيكه در راه اسﻼم اﻋضﺎى خودشﺎن را ،ﺻحت خودشﺎن را ،سﻼﻣت خودشﺎن را ،از دست دادهاﻧد اين يك خدﻣت بﺴيﺎر بزرگ
ارزشمندى است در بﺎرگﺎه خداوﻧد تبﺎرك و تﻌﺎلى .لكن بﺎيد خيلى توﺟه داشﺘه بﺎشيد به اينكه ﻫﻢ وﺿﻊ بيمﺎرسﺘﺎﻧﻬﺎ وﺿﻊ اسﻼﻣى بﺎشد و ﻫﻢ رفﺘﺎرتﺎن بﺎ اين ﻣَرﺿى و بﺎ اين
ﻣﻌلولين و بﺎ اين بيمﺎرﻫﺎ يك وﺿﻊ ﻣﺎدراﻧه و پدراﻧه و خواﻫراﻧه و برادراﻧه بﺎشد .بﺴيﺎر كﺎر ﻣشكل ارزشمندى است و بﺴيﺎر پر ﻣﺴﺌوليت٦٠ /٣ /١٨ .

نقش نويسندگان و ﻫنرمندان

يك سﺎل از ﺟنﮓ ﺻدام تكريﺘى اﻣريكﺎيى بﺎ اسﻼم ﻋزيز ﻣىگذرد .يك سﺎل از ﻫجوم بﻌﺚ كﺎفر ﻋراق به سرزﻣين اسﻼم و ﺟمﻬورى اسﻼﻣى ايران گذشت .اكنون در آسﺘﺎﻧه
»ﻫﻔﺘه ﺟنﮓ« و بررسى ابﻌﺎد ﻣﺨﺘلف آن ،از اﻧگيزهﻫﺎ و پيﺎﻣدﻫﺎ و دسﺘﻬﺎى ﺟنﺎيﺘكﺎرى كه از آسﺘين حزب بﻌﺚ كﺎفر ﻋراق و ﺻدام ﻋﻔلقى پيداست ،تﺎ ثمرات تلخ و شيرينى كه
نويسندگان و ﻫنرمندان در ﻣقﺎبله حﻖ و بﺎﻃل و اسﻼم و كﻔر به بﺎر آورده است ،سﺨن ﻣىبﺎشد ،و در اين ﻫﻔﺘه ﻧويﺴندگﺎن و گويندگﺎن و رزﻣندگﺎن و افشﺎگران و ﻫنرﻣندان به بررسى كﺎﻣل ﺟنﮓ
ﻣىپردازﻧد و ابﻌﺎد اين واقﻌه تﺎريﺨى را روشن ﻣىﻧمﺎيند٦٠ /٦ /٢٧ .

حضور دانشﮕاﻫيان در ﺟنﮓ

يك اﻣر تﺎزهاى است كه حﺎﻻ شمﺎ داريد اﻃﻼع ﻣىدﻫيد كه از داﻧشگﺎه به ﺟبﻬه ﻣىروﻧد و شﻬيد ﻣىدﻫند .اين آن تحولى است كه پيدا شده است در اين ﻧﻬضت .اين تحول الﻬى
است كه داﻧشگﺎﻫى ،اسﺘﺎد داﻧشگﺎه ،اينﻬﺎ در ﺟبﻬهﻫﺎ ﻫﻢ ﻣىروﻧد و بﺎ كمﺎل گشﺎدهرويى ﻣىروﻧد و يﺎ ﻣجروح ﻣىدﻫند يﺎ شﻬيد ﻣىدﻫند٦٠ /٩ /٢٢ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٢٢٢-٢٢٤:

بازاريان و اصناف

خدمات بازار بﻪ ﺟبهﻪ

نقش بازاريها در ﺟنﮓ

ﻣن ﻣىداﻧﻢ كه شمﺎ قمىﻫﺎ -كه خدا حﻔﻈﺘﺎن كند -و ﻫمه بﺎزاريﻬﺎى ايران ،تﻬران ،يزد ،ﻫمهﺟﺎ ،اينﻬﺎ ﻋﻼقهﻣندﻧد به اسﻼم .اينﻬﺎ زحمت كشيدﻧد ،خون دادﻧد ،ﺟوان دادﻧد براى
اسﻼم .اينﻬﺎيى كه ﻫمه ﭼيزشﺎن را براى اسﻼم دادﻧد و حﺎﻻ ﻫﻢ دارﻧد ﻣىدﻫند .اينﻬﺎيى كه ﺟواﻧﻬﺎيشﺎن را ﻣىفرسﺘند به سر حد و ﻣىبينند در ﻣَﻌْرَض خطر است .در ﻣﻌرض
كشﺘه شدن است ،و بﻌد ﻫﻢ اگر كشﺘه بشود تبريك ﻣىگويند .يك ﻫمﭽو ﻣلﺘى كه براى اسﻼم اينطور فداكﺎرى كرده است ،ﻧﺨواﻫد كﺴى تواﻧﺴت كه به اين زوديﻬﺎ ﻣنحرفش
كند٥٩ /٨ /٢٦ .

در اين ﺟنﮓ ﻫﻢ ،بﺎزار ﻫﻢ در ﺟبﻬه فرسﺘﺎد و ﻫﻢ در پشت ﺟبﻬه خدﻣت كرد .و اﻵن ﻫﻢ بﺎز ،بﺎزار است كه خدﻣت ﻣىكند و از اسﻼم ﻋزيز و از ﺟمﻬورى اسﻼﻣى ﻧگﻬدارى ﻣىكند٦١ /١١ /١٠ .
توﺟه دادن بﺎزاريﺎن به دشمن
حﺎﻻ ﻣن ﻋرض ﻣىكنﻢ به شمﺎ ،ﻣﺎ فرض ﻣىكنيﻢ كه حضرت اﻣير -سﻼماللﱠه ﻋليه -اﻣروز در ايران بود و رﺋيس دولت بود و ﻣﻼحﻈه ﻣىكرد كه يك ﺟمﻌيﺘى ،ﺻدام و آﻧﻬﺎيى كه بﺎ او ﻣوافقند ،يﻌنى
ﻫمه دولﺘﻬﺎى دﻧيﺎ به اسﺘثنﺎى بﻌضى ،اين ﻫجوم كرده است به ايران و خرابى كرده است و ﻧﻔوس ﻣردم را تلف كرده است و آواره كرده است و غﺎرت كرده است و خرابى .حضرت ببينند كه اﻵن اسﻼم
و ﻣلت اسﻼم و اﻋراض و ﻧﻔوس ﻣلت اسﻼم در خطر اين است كه اين يأﺟوج و ﻣأﺟوج بريزد به ايران و ﻫمﺎن كﺎرى را كه در اﻫواز كرد و خرﻣشﻬر كرد در تﻬران بكند و در ﻣشﻬد بكند و در
اﺻﻔﻬﺎن.
اگر حضرت احﺴﺎس اين ﻣﻌنﺎ را كرد ،ﭼه ﻣىكرد؟ ﻣىﻧشﺴت ﻣوﻋﻈه ﻣىكرد؟ ﻣىگﻔت كه خودم
آيﺎ در يك ﻫمﭽو خطرى كه ،ﻣﺘوﺟه ﻫمه است ،ﻧه ﻣﺘوﺟه يك قشرى ،خطر خوزسﺘﺎن
تنﻬﺎ درست ﻣىكنﻢ؟ پول ﻧداشت ،كﺎفى ﻧبود ،ﻣﺎليﺎت تنﻬﺎ كﺎفى ﻧبود ،ﭼه بكند؟ حضرت آن وقت
ﻣﺘوﺟه ﻫمه ﺟﺎى ايران است ،خطر خرﻣشﻬر و آبﺎدان و -ﻋرض ﻣىكنﻢ كه -آﻧجﺎﻫﺎيى را كه
حكﻢ ﻣىكرد به اينكه ﻣردم به حﺴب تواﻧشﺎن ،ﻣﺴﺘضﻌﻔين ،ﻃﺎيﻔه كﻢ درآﻣد ،اينﻬﺎ كنﺎر و
آﻧﻬﺎ آن وقت در تﺼرف داشﺘند و آن كردﻧد كه ﻣﻐول ﻧكرده بود در ﻃول تﺎريخ ،اين ﻣﺘوﺟه
ﻃﺎيﻔهﻫﺎيى كه پردرآﻣدﻧد ،ﺻد ﻣيليون ﻣثلًﺎ اينﻬﺎ ﻫرسﺎل درﻣىآورﻧد و بيشﺘر و خﺼوﺻﺎً آﻧﻬﺎيى كه
به ﻫمه است .اﻧﺼﺎف است كه در يك ﻫمﭽو وقﺘى احﺘكﺎر بشود ،اين ﻣلت را در ﻣضيقه
كﺎرى به كﺎر اين ﻣﺴﺎﺋل ﻧدارﻧد ،البﺘه ﻧوع بﺎزرگﺎﻧﺎن اين ﺟور ﻧيﺴﺘند ،ﻧوع تجﺎر اين ﺟور ﻧيﺴﺘند،
بگذارﻧد؟ اﻧﺼﺎف است كه در يك ﻫمﭽو وقﺘى گراﻧﻔروشى بشود كه دولت به ﺟﺎن بيﺎيد و
ﻧوع كﺴبه اينطور ﻧيﺴﺘند ،اﻣّﺎ در بينشﺎن خوب اشﺨﺎﺻى ﻫﺴت ،شمﺎ ﻫﻢ ﻣىشنﺎسيد كه يك ﻣﻌﺎﻣله
ﻧﺘواﻧد درسﺘش بكند ،يﺎ بﺎيد كمك كرد به اين دولت؟ تكليف ﻧداريﻢ ﻣﺎ كه كمك ﻣىكنيﻢ
ﭼند ﺻد ﻣيليوﻧى ﻣىكند و در آن ﻣﻌﺎﻣله ﻫﻢ بيشﺘر از ﺻد ﻣيليون ﻧﻔﻊ ﻣىبرد و حﺴﺎب و كﺘﺎبى ﻫﻢ
در كﺎرش ﻧيﺴت .اﻣيرالمؤﻣنين بﺎ اين كشورى كه در ﻣﻌرض خطر است ﭼه ﻣىكرد؟ ﻫمه افراد را
تكليف شرﻋى .اين اﺻنﺎف ﻣحﺘرم ،اين بﺎزاريﻬﺎى ﻣحﺘرم ،اينﻬﺎ ﻣىتواﻧند ﻣبﺎرزه كنند بﺎ
ﻣىفرسﺘﺎد ﺟنﮓ .بﺎ فشﺎر ،اﻣوال اشﺨﺎﺻى كه ثروتمند بودﻧد و اينﻬﺎ را ﻣىگرفت و ﻣىفرسﺘﺎد و
گراﻧﻔروشى ،بﺎ اينكه اﺟنﺎس را به قيمت ارزاﻧﺘر بﻔروشند .آن ﻣقدار كه گيرشﺎن آﻣده ،اگر
اگر ﻧمىرسيد ﻋبﺎى خودش را ﻣىداد ،ﻋبﺎى ﻣن را ﻫﻢ ﻣىداد ،كﻼه شمﺎ را ﻫﻢ ﻣىداد براى حﻔﻆ
اﺟنﺎس را به قيمت ارزان بﻔروشند ،ﻣحﺘكرين كنﺎر ﻣىروﻧد ،ﻧمىتواﻧند ﻧگه دارﻧد ،يﺎ
كشور اسﻼم ،براى حﻔﻆ ﻧواﻣيس خود اين ﻣردم .شمﺎ ﻣىداﻧيد كه اگر خداى ﻧﺨواسﺘه ﺻدام يك
ﻣحﺘكرين را بروﻧد خود اﺻنﺎف بروﻧد آﻧجﺎ ،به آﻧﻬﺎ بگويند آقﺎ ﭼرا اين كﺎر را ﻣىكنيد؟
وقت دسﺘش به تﻬران برسد ﭼه خواﻫد كرد؟ براى شمﺎ اﻣوال ﻣىگذارد؟ براى شمﺎ اﻋراض
خوب ،در يك ﻫمﭽو وقﺘى كه ﻫمه ﭼيز ﻣﺎ ،در ﻣﻌرض خطر است ،ﻣﺎ حﻖ داريﻢ كه بنشينيﻢ
ﻣىگذارد؟ براى شمﺎ ﻧﻔوس ﻣىگذارد؟ ﻣىداﻧيد ﭼه خواﻫد كرد؟ ﻣىداﻧيد كه خطر دارد اﻵن؟
ﻫى گله كنيﻢ از كه اينكه ﻣثلًﺎ فﻼن ﭼيز كﻢ است ،فﻼن ﭼيز زيﺎد است؟ خوب ﻧمىتواﻧد.
خطر ،ﺻدام قﺎبل آدم ﻧيﺴت ،اﻣﺎ ﺻدام و آﻧﻬﺎيى كه پشﺘواﻧه او ﻫﺴﺘند ،دولﺘﻬﺎيى كه پشﺘواﻧه او
ﻣﺴأله بﺎﻻتر از اين ﻣﻌنﺎيى است كه ﻣن و شمﺎ خيﺎل كنيﻢ؛ ﻣﺴأله ،ﻣﺴأله اﻣريكﺎ است ﻧه
ﻫﺴﺘند ،آﻧﻬﺎيى كه كمك ﻣىكنند به آﻧﻬﺎ ،قدرتﻬﺎى بزرگى كه اسلحه ﻣىدﻫند ،قدرتﻬﺎى بﻌد از او كه
آدم ﻣىفرسﺘند ،تجﻬيزات ﻣىفرسﺘند و افراد ﻣىفرسﺘند ،خوب ،يك ﻫمﭽو خطرى اﻵن براى ايران
ﻣﺴأله ﺻدام .ﻣﺴأله فراﻧﺴه ﻫﺴت ،ﻣﺴأله شوروى است٦١ /١١ /١٠ .
ﻫﺴت.
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٢٣٠ -٢٢٤:

علت عدم مﺼالﺤﻪ با صدام

فﺼﻞ پنجم :صلح و پذيرش قﻄعنامﻪ ٥٩٨

بﺎ كى ﺻلﺢ بكنيﻢ؟ اين ﻫمﺎﻧى است كه يك كﺴى بگويد كه فرض كنيد كه پيﻐمبر اسﻼم بﺎ ابوﺟﻬل ﺻلﺢ بكنند .آخر قﺎبل ﺻلﺢ ﻧيﺴت .تويى كه اين ﻫمه ﺟنﺎيﺎت وارد كردى به كشور خودت و كشور
ﻣﺎ ،تويى كه اين ﻫمه ﻣﺴلمﺎﻧﻬﺎ را به كشﺘن دادى ،تويى كه اين ﺟنﺎيﺎت را كه گمﺎن ﻧدارم در تﺎريخ ﻧﻈيرش زيﺎد بﺎشد ،اين ﻫمه ﺟنﺎيﺎت را كردى ،تويى كه در دزفول آﻧطور ﺟنﺎيﺎت را كردى ،حﺎﻻ ﻣﺎ
و فرض كنيد رﺋيسﺟمﻬور ﻣﺎ و ﻣجلس ﻣﺎ و ﻧﺨﺴت وزير ﻣﺎ بنشيند در يك ﺟلﺴهاى بﺎ شمﺎ ﺟلﺴه كنند و دست بدﻫند و احوالپرسى كنند و بگويند بيﺎييد ،بﺴﻢاللﱠه! شط الﻌرب ﻣﺎل شمﺎ ،ديگر ﻣﺎ را
رﻫﺎ كنيد! ﻣﺴأله اين است؟! ﻣﺎ ﺟواب ﻣلت ﻋراق را ﭼه بدﻫيﻢ؟ حﺎﻻ ﻣلت خودﻣﺎن ﻫيچ ،ﺟواب ﻣلت ﻋراق را ﭼه بدﻫيﻢ كه يك رژيمى كه ﭼندين سﺎل بر او حكوﻣت كرده است غﺎﺻبﺎﻧه ،و آﻧقدر از
ﺟواﻧﻬﺎى آﻧﻬﺎ را كشﺘه و آﻧقدر از ﺟواﻧﻬﺎى آن را ﻣﻌيوب كرده و آﻧقدر از ﻋلمﺎى آﻧجﺎ را شﻬيد كرده و حﺎﻻ ﻣﺎ بنشينيﻢ ،ﻣﺎ كه ادﻋﺎ ﻣىكنيﻢ ﻣﺴلمﺎﻧيﻢ ،بنشينيﻢ سر يك ﻣيز و بﺎ ايشﺎن ﺻحبت كنيﻢ كه
بيﺎييد بﺎ ﻫﻢ ﻣﺼﺎلحه كنيﻢ؟ ﺟواب ﻣﺎ ،حﺎﻻ ﺟواب خدا ﻫيچ كه ﺟواب بﺎيد بدﻫيﻢ .ﺟواب اﻧبيﺎ ﻫيچ كه ﺟواب بﺎيد بدﻫيﻢ .ﺟواب ﻣﻼﺋكةاللﱠه ﻫيچ كه ﺟواب بﺎيد بدﻫيﻢ .ﺟواب ﻣﺴﺘضﻌﻔين ﻫيچ كه بﺎيد
ﺟواب بدﻫيﻢ .ﺟواب اين ﻣلت ﻋراق را ﻣﺎ ﭼه بدﻫيﻢ .اگر از كربﻼ يك ﻃوﻣﺎرى براى ﻣﺎ برسد كه شمﺎ ﭼرا بﺎ يك آدﻣى كه ﻋلمﺎى ﻣﺎ را شﻬيد كرده ،روشنﻔكرﻫﺎى ﻣﺎ را در حبس كرده -حبﺴﻬﺎيشﺎن
اﻵن ﺟﺎ ﻧمىشود ،يك ﺟﺎﻫﺎيى را تﺨليه كردﻧد براى حبس از براى اينكه ،از ﻃورى كه ﻧقل كردﻧد براى ﻣﺎ -شمﺎ ﻧشﺴﺘيد بﺎ اينﻬﺎ ﺻلﺢ ﻣىكنيد؟! ﭼه ﺻلحى ﻣﺎ داريﻢ؟ ﻣﺎ بﺎ اين شﻬدايى كه داريﻢ ﭼه
ﺟواب بدﻫيﻢ؟ ﻣﺎ اينقدر شﻬيد داديﻢ ،حﺎﻻ بنشينيﻢ سر يك ﻣيز و بﺎ ايشﺎن ﺻحبت كنيﻢ؟! ﻣﺴأله ﻣﺎ ﻣﺴأله ﻣكﺘبى است .ﻣﺴأله دلﺨواﻫى ﻧيﺴت .ﻣﺎ سر اسﻼم دﻋوا داريﻢ .ﻣﺎ ﻣىگوييﻢ كه يك ﻧﻔر آدﻣى
كه اسﻼم را اﺻلش ﻣﺨﺎلف بﺎ حزب خودش ﻣىداﻧد ،اسﻼﻣش اسﻼم ﻋﻔلقى است كه از اسﻼم كﺎرترى ﻫﻢ بدتر است .يك ﻧﻔر آدم و حزبى كه اسﻼم را ﻣﺨﺎلف ﻫمه ﭼيز خودش ﻣىداﻧد ،و بﺎ تمﺎم قوا
اگر دسﺘش برسد ﻣىكوبد اسﻼم را ،ﻣﺎ بﺎ او ﻣىتواﻧيﻢ ﻣﺼﺎلحه كنيﻢ؟ يﻌنى اسﻼم را ﻣﺎ فدا كنيﻢ؟ ﻣگر اسﻼم زﻣين است؟ ﻣگر اسﻼم آسمﺎن است؟  ...ﻣﺎﻫﺎ ﭼكﺎرهايﻢ كه برويﻢ بنشينيﻢ بﺎ اينﻬﺎ ﺻلﺢ كنيﻢ.
اين دﻧيﺎيى كه ﻫى فريﺎد ﻣىزﻧند به اينكه بيﺎييد بﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎلحه كنيد و به اسﻼم برگرديد ،اينﻬﺎ اسﻼم را ﻣثل اينكه ﻧشنﺎخﺘند .بﻌضى از اين آخوﻧدﻫﺎى دربﺎرى كه ﻣﺎ را ﻧﺼيحت ﻣىكنند كه بيﺎييد به اسﻼم
برگرديد .اينﻬﺎ اسﻼم را ﻧمىداﻧند ﭼه است٥٩ /٨ /٦ .

مﺤكوميت صلح با صدام

آﻧﻬﺎيى كه به ﻣﺎ اشكﺎل ﻣىكنند كه شمﺎ ﭼرا سﺎزش ﻧمىكنيد بﺎ اين قدرتﻬﺎى فﺎسد ،آﻧﻬﺎ از بﺎب اين كه ﻫمه ﭼيز را بﺎ ﭼشﻢ ﻣﺎدى ﻣﻼحﻈه ﻣىكنند ،بﺎ ﭼشﻢ ﻃبيﻌى حل و فﺼل اشيﺎ را ﻣىكنند .آﻧﻬﺎ
ﻧمىداﻧند كه اﻧبيﺎى خدا ﭼه رويهاى داشﺘند؟ بﺎ ظﺎلﻢ ﭼطور برخورد ﻣىكردﻧد؟ يﺎ ﻣىداﻧند و خودشﺎن را به كورى و كرى زدﻧد؟ سﺎزش بﺎ ظﺎلﻢ ،ظلﻢ بر ﻣﻈلوﻣين است ،سﺎزش بﺎ ابرقدرتﻬﺎ ،ظلﻢ بر
بشر است .آﻧﻬﺎيى كه به ﻣﺎ ﻣىگويند سﺎزش كنيد ،آﻧﻬﺎ يﺎ ﺟﺎﻫل ﻫﺴﺘند يﺎ ﻣزدور .سﺎزش بﺎ ظﺎلﻢ ،يﻌنى اينكه دست ظﺎلﻢ را بﺎز كن تﺎ ظلﻢ كند .اين خﻼف رأى تمﺎم اﻧبيﺎست .اﻧبيﺎى ﻋﻈﺎم ،تﺎ آن ﺟﺎ كه
تواﻧﺴﺘند ﺟديت كردﻧد كه ظلﻢ را از اين بشر ظﺎلﻢ بزدايند٦٣ /٤ /١٠ .

معنى صلحﻃلبى صدام

ﺻدام ﻣدﻋى است كه ﻣن ﺻلﺢﻃلبﻢ و زﻣين از ﻣﺎ ،سرتﺎسر كشور در ﻃرف ﺟنوب و غرب را غﺼب كرده و ﻣىگويد ﻣن ﺻلﺢ ﻃلبﻢ .به اين ﻣﻌنﺎ اسراﺋيل ﻫﻢ ﺻلﺢ ﻃلب است ،بلنديﻬﺎى ﺟوﻻن را
غﺼب كرده است ،به ﻃﺎيﻔهاى از ﻣﺴلمين تجﺎوز كرده است ،آن ﻫﻢ ﻣىتواﻧد بگويد ﻣن ﺻلﺢ ﻃلبﻢ .اﻣريكﺎ ﻫﻢ ﻣىگويد ﻣن ﺻلﺢ ﻃلبﻢ .ﻫمه ابرقدرتﻬﺎ ﻣىگويند ﻣﺎ ﻣىخواﻫيﻢ ﺻلﺢ در ﻋﺎلﻢ بﺎشد ،لكن
تمﺎم ﺟنگﻬﺎى ﻋﺎلﻢ زير سر آﻧﻬﺎست .ﺻدام ﺻلﺢ ﻃلب است ،لكن تجﺎوز كرده است به يك كشور اسﻼﻣى .شمﺎ ﻫمه ببينيد كه بﺎ يك كشور اسﻼﻣى ﭼه كرده است اين ﻧﺎﻧجيب٦٠ /١١ /٢١ .

دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٥٨٩-٥٨١:

صلح صدامى ،فرصﺘى براى تجديد قوا

آن ﺻلحى كه ﻣﺎ ﻣىخواﻫيﻢ ،اﻣثﺎل ﺻدام يﺎ حﺴين يﺎ حﺴن كجﺎيى ﻧمىتواﻧند بﻔﻬمند ﭼى است .آﻧﻬﺎ ﺻلحﻬﺎ را ﻣثل ﺻلحﻬﺎيى ﻣىداﻧند كه در زﻣﺎﻧﻬﺎى سﺎبﻖ،
دولﺘﻬﺎ بﺎ ﻫﻢ ﺻلﺢ ﻣىكردﻧد؛ در ﻋين حﺎلى كه ﺻلﺢ ﻣىكردﻧد ،بﺎﻃنشﺎن در ﺟنﮓ بود كه ﭼه وقت فرﺻت پيدا بكنند و بﭽﺎپند ﻫمه را .آﻧﻬﺎيى كه در ﻧﻈرشﺎن
است ،در ﺟنﮓ ﻋموﻣى دوم ،بﻌد از آﻧكه يك دسﺘه بر دسﺘه ديگر بﺎ ﻫﻢ ﭼيره شدﻧد و شوروى و اﻧگلﺴﺘﺎن ﻫﻢ بﺎ ﻫﻢ بودﻧد در آن وقت ،ﭼرﭼيل اﻋﺘقﺎدش اين
بود كه حﺎﻻيى كه ﻣﺎ ﻃرف را شكﺴت داديﻢ ،حمله كنيﻢ به اينﻬﺎيى كه ﻫمراه ﻣﺎ بودﻧد ،به شوروى حمله كنيﻢ .ﻣجلس ﺟلويش را گرفت؛ براى اينكه آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧه
اينكه ﻧمىخواسﺘند ،آﻧﻬﺎ ﻣىديدﻧد كه ﻣمكن است شكﺴت توى آن بﺎشد .اينﻬﺎ وﺿﻊ ﺻلحشﺎن اينطورى است .ﺻلﺢ ﺻداﻣى اين سنخ ﺻلﺢ است ،ﻧه ﺻلﺢ
شمﺎست كه اسﻼﻣى است و واقﻌﺎً ﺻلﺢ را ﻣىخواﻫيد٦١ /٧ /١١ .

حيلﻪ صلحﻃلبى صدام

ﺻدام ديگر يك ﻣردهاى است افﺘﺎده آﻧجﺎ ،اين اﻫميﺘى ﻧدارد ديگر ،لكن اينﻬﺎ دارﻧد فﺴﺎد ﻣىكنند .اين ﻫﻢ يكى از فﺴﺎدﻫﺎى آﻧﻬﺎ بود كه اين را
بﺎزىاش دادﻧد و احمقش كردﻧد حمله كرد به ايران و تجﺎوز كرد به ايران ،حﺎﻻ ﻫﻢ تويش ﻣﺎﻧده است و ﻧمىداﻧد ﭼه بكند .ﻫى فريﺎد ﻣىزﻧد بيﺎييد
ديگر ﺻلﺢ كنيﻢ ،ﻣىخواﻫد ﻣﻬلت بگيرد كه بﻌدﻫﺎ شرارت بكند .ﻣﺎ اين را بﻬﺘر ﻣىشنﺎسيﻢ از ديگران ،اينطور ﻧيﺴت كه اين ﺻلﺢ بﺨواﻫد ،اين
ﻣىخواﻫد كه به اسﻢ ﺻلﺢ ﻣﻬلت پيدا بكند ،دوبﺎره تشكيﻼتى درست كند زيﺎدتر و قدرتى پيدا كند زيﺎدتر و دوبﺎره حمله بكند .خوب ،بﺎ يك ﻫمﭽو
ﭼيزى ﻧمىشود ﺻلﺢ كرد .كدام اﻧﺴﺎن است كه ﻣىتواﻧد بﺎ يك دشمنى كه بﺎ اسﻼم دشمن است ،بﺎ خدا دشمن است ،بﺎ ﻣلت خودش دشمن است ،بﺎ
ﻣلت ﻣﺎ دشمن است ،اين را ﻣﻬلت بدﻫد تﺎ اينكه دوبﺎره تجﻬيز كند خودش را .قدرتﻬﺎ ﻫﻢ به او كمك بكنند و بﺎز ﻫﻢ افراد پيدا بكند و دوبﺎره حمله
بكند به اينجﺎ .اين را كﺴى ﻧمىتواﻧد ﻣﻬلﺘش بدﻫد .اين بﺎيد شرش كنده شود تﺎ اين ﻣنطقه درست بشود٦٢ /٩ /١٦ .

صلحﻃلبى بﻪ خاﻃر اسﺘيﺼال

شمﺎ ﻣﻼحﻈه ﻣىكنيد كه ﺻدام آﻧطور بيﭽﺎره شده است ،تبليﻐﺎتش آﻧطور است ،تبليﻐﺎت ديگران ﻧﺴبت به او آﻧطور است .آن بيﭽﺎره آﻧطور ﻣﻔلوك شده ،دورافﺘﺎده
به اين ﻃرف و آن ﻃرف قرض ﻣىكند .دور افﺘﺎده به اين ور و آن ور اسﺘدﻋﺎ ﻣىكند كه بيﺎييد ﻣﺎ را ﺻلﺢ بدﻫيد .و دروغ ﻫﻢ ﻣىگويد ،ﻧمىخواﻫد ﺻلﺢ بكند،
ﻣىخواﻫد اغﻔﺎل كند .از آن ﻃرف ﻣﺴﺘأﺻل شده ،از آن ﻃرف رسﺎﻧهﻫﺎى گروﻫى ﻫمه ﺟﺎ ﻣىگويند ايران اين ﺟور گﻔت و ﻋراق آﻧطور گﻔت .او را بﺎ آب و تﺎب
ﻧقل ﻣىكنند ،اين ﻫﻢ يك كلمه ﻧقل ﻣىكنند ،و اخيراً ﻣىگويند كه خير .حﺎﻻ ديگر كﺎر به ﺟﺎﻫﺎى ﻣﻬﻢ رسيده و ﻣمكن است اﻣريكﺎ وارد بشود و ﻣمكن است ﭼه
بشود .اينﻬﺎ ﻫمه حرف است .ﺻدام رفﺘنى است ،و ﻧه اﻣريكﺎ ﻣىتواﻧد ﻧگﻬش دارد و ﻧه ديگران .و ﻣن اﻣيدوارم كه انشﺎءاللﱠه اين غده سرﻃﺎﻧى در بﻼد ﻣﺴلمين و
آن غده سرﻃﺎﻧى در آن ﻃرف بﻼد ﻣﺴلمين كه آﻧجﺎ اسراﺋيل است و اينجﺎ حزب بﻌﺚ است ،انشﺎءاللﱠه خداوﻧد ريشه اين را بكند و ﻣلت ﻋراق خودشﺎن سرﻧوشت
خودشﺎن را به دست خودشﺎن اﻧجﺎم بدﻫند ،و ﻣلت ايران ﻫﻢ انشﺎءاللﱠه بﺎ قدرت به پيش بروﻧد٦٢ /١٢ /٩ .

مﻔهوم صلح از نﻈر ايران

ﻣﺎ ﻫميشه ﺻلﺢ ﻃلب ﻫﺴﺘيﻢ ،لكن ﻧه ﺻلحى كه ﺟﺎﻧى را سرﺟنﺎيت خودش بﺎقى بگذاريﻢ .ﻫمﭽو ﺻلحى ﺻلﺢ
ﻧيﺴت .ﻣﺎ ﺻلحى ﻣىكنيﻢ كه بﺎ قدرت و قوّت ،دفﺎع از كشور خودﻣﺎن ،دفﺎع از اسﻼم بكنيﻢ٦١ /٦ /١٤ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٦٢٢ :

ﻋواﻣل قبول قطﻌنﺎﻣه از سوى اﻣﺎم
در ﻣورد قبول قطﻌنﺎﻣه كه حقيقﺘﺎً ﻣﺴأله بﺴيﺎر تلخ و ﻧﺎگوارى براى ﻫمه و خﺼوﺻﺎً براى ﻣن بود ،اين است كه ﻣن تﺎ ﭼند روز قبل ﻣﻌﺘقد به ﻫمﺎن شيوه دفﺎع و ﻣواﺿﻊ اﻋﻼم شده در ﺟنﮓ بودم و ﻣﺼلحت ﻧﻈﺎم
و كشور و اﻧقﻼب را در اﺟراى آن ﻣىديدم؛ ولى به واسطه حوادث و ﻋواﻣلى كه از ذكر آن فﻌلًﺎ خوددارى ﻣىكنﻢ ،و به اﻣيد خداوﻧد در آينده روشن خواﻫد شد و بﺎ توﺟه به ﻧﻈر تمﺎﻣى كﺎرشنﺎسﺎن سيﺎسى و
ﻧﻈﺎﻣى سطﺢ بﺎﻻى كشور ،كه ﻣن به تﻌﻬد و دلﺴوزى و ﺻداقت آﻧﺎن اﻋﺘمﺎد دارم ،بﺎ قبول قطﻌنﺎﻣه و آتش بس ﻣوافقت ﻧمودم؛ و در ﻣقطﻊ كنوﻧى آن را به ﻣﺼلحت اﻧقﻼب و ﻧﻈﺎم ﻣىداﻧﻢ .و خدا ﻣىداﻧد كه اگر
ﻧبود اﻧگيزهاى كه ﻫمه ﻣﺎ و ﻋزت و اﻋﺘبﺎر ﻣﺎ بﺎيد در ﻣﺴير ﻣﺼلحت اسﻼم و ﻣﺴلمين قربﺎﻧى شود ،ﻫرگز راﺿى به اين ﻋمل ﻧمىبودم و ﻣرگ و شﻬﺎدت برايﻢ گواراتر بود .اﻣﺎ ﭼﺎره ﭼيﺴت كه ﻫمه بﺎيد به رﺿﺎيت
حﻖ تﻌﺎلى گردن ﻧﻬيﻢ .و ﻣﺴلّﻢ ﻣلت قﻬرﻣﺎن و دﻻور ايران ﻧيز ﭼنين بوده و خواﻫد بود .ﻣن در اينجﺎ از ﻫمه فرزﻧدان ﻋزيزم در ﺟبﻬهﻫﺎى آتش و خون كه از اول ﺟنﮓ تﺎ اﻣروز به ﻧحوى در ارتبﺎط بﺎ ﺟنﮓ
تﻼش و كوشش ﻧمودهاﻧد ،تشكر و قدرداﻧى ﻣىكنﻢ .و ﻫمه ﻣلت ايران را به ﻫوشيﺎرى و ﺻبر و ﻣقﺎوﻣت دﻋوت ﻣىكنﻢ .در آينده ﻣمكن است افرادى آگﺎﻫﺎﻧه يﺎ از روى ﻧﺎآگﺎﻫى در ﻣيﺎن ﻣردم اين ﻣﺴأله را ﻣطرح
ﻧمﺎيند كه ثمره خوﻧﻬﺎ و شﻬﺎدتﻬﺎ و ايثﺎرﻫﺎ ﭼه شد .اينﻬﺎ يقينﺎً از ﻋوالﻢ غيب و از فلﺴﻔه شﻬﺎدت بيﺨبرﻧد و ﻧمىداﻧند كﺴى كه فقط براى رﺿﺎى خدا به ﺟﻬﺎد رفﺘه است و سر در ﻃبﻖ اخﻼص و بندگى ﻧﻬﺎده است
حوادث زﻣﺎن به ﺟﺎوداﻧگى و بقﺎ و ﺟﺎيگﺎه رفيﻊ آن لطمهاى وارد ﻧمىسﺎزد .و ﻣﺎ براى درك كﺎﻣل ارزش و راه شﻬيداﻧمﺎن فﺎﺻله ﻃوﻻﻧى را بﺎيد بپيمﺎييﻢ و در گذر زﻣﺎن و تﺎريخ اﻧقﻼب و آيندگﺎن آن را ﺟﺴﺘجو
ﻧمﺎييﻢ .ﻣﺴلّﻢ خون شﻬيدان ،اﻧقﻼب و اسﻼم را بيمه كرده است .خون شﻬيدان براى ابد درس ﻣقﺎوﻣت به ﺟﻬﺎﻧيﺎن داده است .و خدا ﻣىداﻧد كه راه و رسﻢ شﻬﺎدت كور شدﻧى ﻧيﺴت؛ و اين ﻣلﺘﻬﺎ و آيندگﺎن ﻫﺴﺘند
كه به راه شﻬيدان اقﺘدا خواﻫند ﻧمود .و ﻫمين تربت پﺎك شﻬيدان است كه تﺎ قيﺎﻣت ﻣزار ﻋﺎشقﺎن و ﻋﺎرفﺎن و دلﺴوخﺘگﺎن و دارالشﻔﺎى آزادگﺎن خواﻫد بود .خوشﺎ به حﺎل آﻧﺎن كه بﺎ شﻬﺎدت رفﺘند! خوشﺎ به حﺎل
آﻧﺎن كه در اين قﺎفله ﻧور ﺟﺎن و سر بﺎخﺘند! خوشﺎ به حﺎل آﻧﻬﺎيى كه اين گوﻫرﻫﺎ را در داﻣن خود پروراﻧدﻧد!
خداوﻧدا ،اين دفﺘر و كﺘﺎب شﻬﺎدت را ﻫمﭽنﺎن به روى ﻣشﺘﺎقﺎن بﺎز ،و ﻣﺎ را ﻫﻢ از وﺻول به آن ﻣحروم ﻣكن .خداوﻧدا ،كشور ﻣﺎ و ﻣلت ﻣﺎ ﻫنوز در آغﺎز راه ﻣبﺎرزهاﻧد و ﻧيﺎزﻣند به ﻣشﻌل شﻬﺎدت؛ تو خود اين
ﭼراغ پرفروغ را حﺎفﻆ و ﻧگﻬبﺎن بﺎش .خوشﺎ به حﺎل شمﺎ ﻣلت! خوشﺎ به حﺎل شمﺎ زﻧﺎن و ﻣردان! خوشﺎ به حﺎل ﺟﺎﻧبﺎزان و اسرا و ﻣﻔقودين و خﺎﻧوادهﻫﺎى ﻣﻌﻈﻢ شﻬدا! و بدا به حﺎل ﻣن كه ﻫنوز ﻣﺎﻧدهام و
ﺟﺎم زﻫرآلود قبول قطﻌنﺎﻣه را سر كشيدهام ،و در برابر ﻋﻈمت و فداكﺎرى اين ﻣلت بزرگ احﺴﺎس شرﻣﺴﺎرى ﻣىكنﻢ .و بدا به حﺎل آﻧﺎﻧى كه در اين قﺎفله ﻧبودﻧد! بدا به حﺎل آﻧﻬﺎيى كه از كنﺎر اين ﻣﻌركه
بزرگِ ﺟنﮓ و شﻬﺎدت و اﻣﺘحﺎن ﻋﻈيﻢ الﻬى تﺎ به حﺎل سﺎكت و بىتﻔﺎوت و يﺎ اﻧﺘقﺎدكننده و پرخﺎشگر گذشﺘند! آرى ،ديروز روز اﻣﺘحﺎن الﻬى بود كه گذشت .و فردا اﻣﺘحﺎن ديگرى است كه پيش ﻣىآيد .و
ﻫمه ﻣﺎ ﻧيز روز ﻣحﺎسبه بزرگﺘرى را در پيش رو داريﻢ .آﻧﻬﺎيى كه در اين ﭼند سﺎلِ ﻣبﺎرزه و ﺟنﮓ به ﻫر دليلى از اداى اين تكليف بزرگ ﻃﻔره رفﺘند و خودشﺎن و ﺟﺎن و ﻣﺎل و فرزﻧداﻧشﺎن و ديگران را از
آتش حﺎدثه دور كردهاﻧد ﻣطمﺌن بﺎشند كه از ﻣﻌﺎﻣله بﺎ خدا ﻃﻔره رفﺘهاﻧد ،و خﺴﺎرت و زيﺎن و ﺿرر بزرگى كردهاﻧد كه حﺴرت آن را در روز واپﺴين و در ﻣحﺎسبه حﻖ خواﻫند كشيد.
كه ﻣن ﻣجدداً به ﻫمه ﻣردم و ﻣﺴﺌولين ﻋرض ﻣىكنﻢ كه حﺴﺎب اينگوﻧه افراد را از حﺴﺎب ﻣجﺎﻫدان در راه خدا ﺟدا
سﺎزﻧد؛ و ﻧگذارﻧد اين ﻣدﻋيﺎن بىﻫنر اﻣروز و قﺎﻋدين كوتهﻧﻈر ديروز به ﺻحنهﻫﺎ برگردﻧد .ﻣن در ﻣيﺎن شمﺎ بﺎشﻢ و
يﺎ ﻧبﺎشﻢ به ﻫمه شمﺎ وﺻيت و سﻔﺎرش ﻣىكنﻢ كه ﻧگذاريد اﻧقﻼب به دست ﻧﺎاﻫﻼن و ﻧﺎﻣحرﻣﺎن بيﻔﺘد.

ﻧگذاريد پيشكﺴوتﺎنِ شﻬﺎدت و خون در پيچ و خﻢ زﻧدگى روزﻣره خود به فراﻣوشى سپرده شوﻧد .اكيداً به ﻣلت ﻋزيز ايران سﻔﺎرش ﻣىكنﻢ كه ﻫوشيﺎر و ﻣراقب بﺎشيد ،قبول قطﻌنﺎﻣه از ﻃرف ﺟمﻬورى
اسﻼﻣى ايران به ﻣﻌنﺎى حل ﻣﺴأله ﺟنﮓ ﻧيﺴت .بﺎ اﻋﻼم اين تﺼميﻢ ،حربه تبليﻐﺎت ﺟﻬﺎﻧﺨواران ﻋليه ﻣﺎ كند شده است؛ ولى دورﻧمﺎى حوادث را ﻧمىتوان به ﻃور قطﻊ و ﺟدى پيشبينى ﻧمود .و ﻫنوز
دشمن از شرارتﻬﺎ دست برﻧداشﺘه است؛ و ﭼه بﺴﺎ بﺎ بﻬﺎﻧهﺟوييﻬﺎ به ﻫمﺎن شيوهﻫﺎى تجﺎوزگراﻧه خود اداﻣه دﻫد .ﻣﺎ بﺎيد براى دفﻊ تجﺎوز احﺘمﺎلى دشمن آﻣﺎده و ﻣﻬيﺎ بﺎشيﻢ .و ﻣلت ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧبﺎيد فﻌلًﺎ
ﻣﺴأله را تمﺎم شده بداﻧد .البﺘه ﻣﺎ رسمﺎً اﻋﻼم ﻣىكنيﻢ كه ﻫدف ﻣﺎ تﺎكﺘيك ﺟديد در اداﻣه ﺟنﮓ ﻧيﺴت .ﭼه بﺴﺎ دشمنﺎن بﺨواﻫند بﺎ ﻫمين بﻬﺎﻧهﻫﺎ حمﻼت خود را دﻧبﺎل كنند .ﻧيروﻫﺎى ﻧﻈﺎﻣى ﻣﺎ ﻫرگز
ﻧبﺎيد از كيْد و ﻣكر دشمنﺎن غﺎفل بمﺎﻧند .در ﻫر شرايطى بﺎيد بنيه دفﺎﻋى كشور در بﻬﺘرين وﺿﻌيت بﺎشد .ﻣردم ﻣﺎ ،كه در ﻃول سﺎلﻬﺎى ﺟنﮓ و ﻣبﺎرزه ابﻌﺎد كينه و قﺴﺎوت و ﻋداوت دشمنﺎن خدا و خود
را لمس كردهاﻧد ،بﺎيد خطر تﻬﺎﺟﻢ ﺟﻬﺎﻧﺨواران در شيوهﻫﺎ و شكلﻬﺎى ﻣﺨﺘلف را ﺟديﺘر بداﻧند .و فﻌلًﺎ ﭼون گذشﺘه تمﺎﻣى ﻧﻈﺎﻣيﺎن ،اﻋﻢ از ارتش و سپﺎه و بﺴيج در ﺟبﻬهﻫﺎ براى دفﺎع در برابر شيطنت
اسﺘكبﺎر و ﻋراق به ﻣأﻣوريﺘﻬﺎى خود اداﻣه دﻫند .در ﺻورتى كه اين ﻣرحله از حﺎدثه اﻧقﻼب را بﺎ ﻫمﺎن شكل خﺎص و ﻣقررات ﻣربوط به خود پشت سر گذارديﻢ براى بﻌد از آن و سﺎزﻧدگى كشور و
سيﺎست كل ﻧﻈﺎم و اﻧقﻼب تذكراتى دارم كه در وقت ﻣنﺎسب خواﻫﻢ گﻔت .ولى در ﻣقطﻊ كنوﻧى به ﻃور ﺟدّ از ﻫمه گويندگﺎن و دستاﻧدركﺎران و ﻣﺴﺌولين كشور و ﻣديران رسﺎﻧهﻫﺎ و ﻣطبوﻋﺎت
ﻣىخواﻫﻢ كه خود را از ﻣﻌركهﻫﺎ و ﻣﻌركه آفرينيﻬﺎ دور كنند؛ و ﻣواظب بﺎشند كه ﻧﺎخودآگﺎه آلت دست افكﺎر و اﻧديشهﻫﺎى تند ﻧگردﻧد؛ و بﺎ سﻌه ﺻدر در كنﺎر يكديگر ﻣﺘرﺻد اوﺿﺎع دشمنﺎن بﺎشند .در
اين روزﻫﺎ ﻣمكن است بﺴيﺎرى از افراد به خﺎﻃر احﺴﺎسﺎت و ﻋواﻃف خود ﺻحبت از ﭼراﻫﺎ و بﺎيدﻫﺎ و ﻧبﺎيدﻫﺎ كنند.
ﻫر ﭼند اين ﻣﺴأله به خودى خود يك ارزش بﺴيﺎر زيبﺎست ،اﻣﺎ اكنون وقت پرداخﺘن به آن ﻧيﺴت .ﭼه بﺴﺎ آﻧﻬﺎيى كه تﺎ ديروز در برابر اين ﻧﻈﺎم ﺟبﻬهگيرى كرده بودﻧد و فقط به خﺎﻃر سقوط ﻧﻈﺎم و
حكوﻣت ﺟمﻬورى اسﻼﻣى ايران از ﺻلﺢ و ﺻلﺢﻃلبى به ظﺎﻫر دم ﻣىزدﻧد ،اﻣروز ﻧيز بﺎ ﻫمﺎن ﻫدف سﺨنﺎن فريبنده ديگرى را ﻣطرح ﻧمﺎيند؛ و ﺟيرهخواران اسﺘكبﺎر ،ﻫمﺎﻧﻬﺎ كه تﺎ ديروز در زير ﻧقﺎب
دروغين ﺻلﺢ ،خنجرشﺎن را از پشت به قلب ﻣلت فرو كرده بودﻧد ،اﻣروز ﻃرفدار ﺟنﮓ شوﻧد .و ﻣليگراﻫﺎى بىفرﻫنﮓ براى از بين بردن خون شﻬداى ﻋزيز و ﻧﺎبودى ﻋزت و افﺘﺨﺎر ﻣردم ،تبليﻐﺎت
ﻣﺴموم خويش را آغﺎز ﻧمﺎيند .كه انشﺎءاللﱠه ﻣلت ﻋزيز ﻣﺎ بﺎ بﺼيرت و ﻫوشيﺎرى ﺟواب ﻫمه فﺘنهﻫﺎ را خواﻫد داد .ﻣن بﺎز ﻣىگويﻢ كه قبول اين ﻣﺴأله براى ﻣن از زﻫر كشندهتر است؛ ولى راﺿى به
رﺿﺎى خدايﻢ و براى رﺿﺎيت او اين ﺟرﻋه را ﻧوشيدم .و ﻧكﺘهاى كه تذكر آن ﻻزم است اين است كه در قبول اين قطﻌنﺎﻣه فقط ﻣﺴﺌولين كشور ايران به اتكﺎى خود تﺼميﻢ گرفﺘهاﻧد .و كﺴى و كشورى
در اين اﻣر ﻣداخله ﻧداشﺘه است .ﻣردم ﻋزيز و شريف ايران ،ﻣن فرد فرد شمﺎ را ﭼون فرزﻧدان خويش ﻣىداﻧﻢ .و شمﺎ ﻣىداﻧيد كه ﻣن به شمﺎ ﻋشﻖ ﻣىورزم؛ و شمﺎ را ﻣىشنﺎسﻢ؛ شمﺎ ﻫﻢ ﻣرا ﻣىشنﺎسيد.
در شرايط كنوﻧى آﻧﭽه ﻣوﺟب اﻣر شد تكليف الﻬىام بود .شمﺎ ﻣىداﻧيد كه ﻣن بﺎ شمﺎ پيمﺎن بﺴﺘه بودم كه تﺎ آخرين قطره خون و آخرين ﻧﻔس بجنگﻢ؛ اﻣﺎ تﺼميﻢ اﻣروز فقط براى تشﺨيﺺ ﻣﺼلحت بود؛
و تنﻬﺎ به اﻣيد رحمت و رﺿﺎى او از ﻫر آﻧﭽه گﻔﺘﻢ گذشﺘﻢ؛ و اگر آبرويى داشﺘهام بﺎ خدا ﻣﻌﺎﻣله كردهام.

ﻋزيزاﻧﻢ ،شمﺎ ﻣىداﻧيد كه تﻼش كردهام كه راحﺘى خود را بر رﺿﺎيت حﻖ و راحﺘى شمﺎ ﻣقدّم ﻧدارم .خداوﻧدا ،تو ﻣىداﻧى كه ﻣﺎ سر سﺎزش بﺎ كﻔر را ﻧداريﻢ .خداوﻧدا ،تو ﻣىداﻧى كه اسﺘكبﺎر و اﻣريكﺎى
ﺟﻬﺎﻧﺨوار گلﻬﺎى بﺎغ رسﺎلت تو را پرپر ﻧمودﻧد .خداوﻧدا ،در ﺟﻬﺎن ظلﻢ و سﺘﻢ و بيداد ،ﻫمه تكيهگﺎه ﻣﺎ تويى ،و ﻣﺎ تنﻬﺎى تنﻬﺎييﻢ و غير از تو كﺴى را ﻧمىشنﺎسيﻢ و غير از تو ﻧﺨواسﺘهايﻢ كه كﺴى را
بشنﺎسيﻢ .ﻣﺎ را يﺎرى كن ،كه تو بﻬﺘرين يﺎرى كنندگﺎﻧى .خداوﻧدا ،تلﺨى اين روزﻫﺎ را به شيرينى فرج حضرت بقيةاللﱠه -ارواحنﺎ لﺘراب ﻣقدﻣهالﻔداء -و رسيدن به خودت ﺟبران فرﻣﺎ .فرزﻧدان اﻧقﻼبىام،
اى كﺴﺎﻧى كه لحﻈهاى حﺎﺿر ﻧيﺴﺘيد كه از غرور ﻣقدسﺘﺎن دست برداريد ،شمﺎ بداﻧيد كه لحﻈه لحﻈه ﻋمر ﻣن در راه ﻋشﻖ ﻣقدس خدﻣت به شمﺎ ﻣىگذرد .ﻣىداﻧﻢ كه به شمﺎ سﺨت ﻣىگذرد؛ ولى ﻣگر به
پدر پير شمﺎ سﺨت ﻧمىگذرد؟ ﻣىداﻧﻢ كه شﻬﺎدت شيرينﺘر از ﻋﺴل در پيش شمﺎست؛ ﻣگر براى اين خﺎدﻣﺘﺎن اينگوﻧه ﻧيﺴت؟ ولى تحمل كنيد كه خدا بﺎ ﺻﺎبران است .بﻐﺾ و كينه اﻧقﻼبىتﺎن را در
سينهﻫﺎ ﻧگه داريد؛ بﺎ غضب و خشﻢ بر دشمنﺎﻧﺘﺎن بنگريد؛ و بداﻧيد كه پيروزى از آن شمﺎست .و تأكيد ﻣىكنﻢ كه گمﺎن ﻧكنيد كه ﻣن در ﺟريﺎن كﺎر ﺟنﮓ و ﻣﺴﺌوﻻن آن ﻧيﺴﺘﻢ .ﻣﺴﺌولين ﻣورد اﻋﺘمﺎد
ﻣن ﻣىبﺎشند .آﻧﻬﺎ را از اين تﺼميمى كه گرفﺘهاﻧد شمﺎتت ﻧكنيد ،كه براى آﻧﺎن ﻧيز ﭼنين پيشنﻬﺎدى سﺨت و ﻧﺎگوار بوده است .كه انشﺎءاللﱠه خداوﻧد ﻫمه ﻣﺎ را ﻣوفﻖ به خدﻣت و رﺿﺎيت خود فرﻣﺎيد.
٦٧ /٤ /٢٩
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٦٣١-٦٢٧:

صلح پايدار ،ﻫدف ما

ﻣﺎ در ﭼﻬﺎرﭼوب قطﻌنﺎﻣه  ٥٩٨به ﺻلحى پﺎيدار فكر ﻣىكنيﻢ و اين به ﻫيچ وﺟه تﺎكﺘيك ﻧيﺴت ،ولى سلحشوران ارتش اسﻼم بﺎيد خود را آﻣﺎده كنند كه اگر دشمن دست به حمﻼتى زد ،ﺟواب
ﻣنﺎسبى به آن بدﻫند.فرزﻧدان اﻧقﻼبىام ،توﺟه كنيد كه اﻣروز روز حضور گﺴﺘرده در ﺟبﻬهﻫﺎست .فكر ﻧكنيد كه ديگر ﺟنﮓ تمﺎم شده است .خود را ﻣﺴلﺢ به سﻼح ايمﺎن و ﺟﻬﺎد كنيد .بر دشمن غدار
رحﻢ ﺟﺎيز ﻧيﺴت .و اينﻬﺎ تمﺎم حرفﻬﺎيشﺎن يك فريب است .ﻣﺎ خواسﺘيﻢ به دﻧيﺎ ثﺎبت كنيﻢ كه ﺻدام ﻣﻌﺘقد به ﻣجﺎﻣﻊ بينالمللى ﻧيﺴت .و ﻣﺎ تﺎ قبول قطﻌنﺎﻣه از سوى ﻋراق ﺟواب دشمنﺎن اسﻼم را در
ﺟبﻬهﻫﺎ خواﻫيﻢ داد٦٧ /٤ /٣١ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٦٣٢ :

ما در صلح ﺟدى ﻫسﺘيم

ﻣن بﺎز تأكيد ﻣىكنﻢ كه ﻣﺎ در سيﺎست خود براى رسيدن به ﺻلﺢ در ﭼﻬﺎرﭼوب قطﻌنﺎﻣه شوراى اﻣنيت ﺟدى ﻫﺴﺘيﻢ ،و ﻫرگز پيشقدم در تضﻌيف آن
ﻧﺨواﻫيﻢ بود؛ ولى آثﺎر كﺎرشكنى را در سيﺎست و رفﺘﺎر ﻧﻈﺎﻣى ﻋراق ﻣشﺎﻫده ﻣىكنيﻢ ،كه بﻌيد به ﻧﻈر ﻧمىرسد كه دست بﻌضى از قدرتﻬﺎ و ابرقدرتﻬﺎ در اين
قضﺎيﺎ پنﻬﺎن بﺎشد و ﭼه بﺴﺎ ﺻداﻣيﺎن بﺨواﻫند بﺨت سيﺎه و تيرهگون خود را ﻣجدداً آزﻣﺎيش كنند٦٧ /٦ /٢٦ .

حﻔظ آمادگى و ﻫوشيارى تا صلح حقيقى

اﻵن ﻣمكن است كه در ايران ﻣنﺘشر كنند كه خوب ،ديگر ﻣﺴأله تمﺎم شد و ﭼه شد و ﻣردم را سﺴت كنند و حﺎل اينكه
ﻣﺴأله تمﺎم ﻧشده است ،اينﻬﺎ ﻫميشه دﻧبﺎل اين ﻫﺴﺘند كه كﺎرﻫﺎى خودشﺎن را اﻧجﺎم بدﻫند و لو به دست ﻣلﺘﻬﺎ يﺎ دولﺘﻬﺎ .در
ايران ﭼون ﻧمىتواﻧند اين كﺎر را بكنند ،ﻧه ﻣلت بﺎ آﻧﻬﺎست ﻧه دولت ،از اين ﺟﻬت ،يك راﻫﻬﺎى ديگرى كه دارﻧد دﻧبﺎل
ﻣىكنند .از اين ﺟﻬت ،ﻣﺎ بﺎيد بيدار بﺎشيﻢ ،ﺟبﻬهﻫﺎ بﺎيد پر بﺎشد ،ﻣﺎ خودﻣﺎن را در حﺎل ﺟنﮓ بداﻧيﻢ .ﻣىبينيد كه به ﻫيچ
ﭼيز از اﻣور اﻋﺘنﺎ ﻧدارﻧد ،اﻣروز ﻣىگويند ﺟنﮓ ،فردا ﻫمﺎن ﺟنﮓ را ﺻلﺢ ﻣىكنند ،بﺎز فردا ﺟنﮓ شروع ﻣىكنند .از اين
ﺟﻬت ،قواى ﻣﺴلحه ﻣﺎ و ﻣلت ﻣﺎ بﺎيد ﻣﻬيﺎ بﺎشند براى اين اﻣر .اين يك ﻣﺴأله است٦٧ /٦ /٨ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٦٣٣-٦٣١:

فﺼﻞ ششم :بركات و دسﺘاوردﻫاى ﺟنﮓ
ﺟنﮓ ،ﻣيدان آﻣوزشﻬﺎى ﻋملى

يكى از بركﺎت اين ﺟنﮓ تحميلى براى ﻣلت ﻣﺎ ﻫمين ﻣﻌنﺎست كه ﻣﺎ سربﺎزاﻧمﺎن و ﺟواﻧﺎن و داﻧشجويﺎن افﺴرى ﻣﺎ در داﻧشكده افﺴرى ،ﻋﻼوه بر تحﺼيل دورهﻫﺎى داﻧشكده ،ﻋملًﺎ در ﺟبﻬهﻫﺎ حﺎﺿر
ﻣىشوﻧد و تﻌليمﺎت ﻋملى ﻣىبينند و در ﻋلوم ﻋملى ،اين ﻣيزان است ،ﻧه خواﻧدن .خواﻧدن ﻣقدﻣه ﻋمل است و شمﺎ اﻣروز در ﻣيداﻧﻬﺎ ﻋمل را ﻫﻢ يﺎد ﻣىگيريد٦١ /٧ /١١ .

دسﺘيﺎبى ﻣلت به پيشرفﺘﻬﺎى دفﺎﻋى ﻣدرن

خدا را سپﺎس ﻣىگزاريﻢ كه ﻣنت ﻫيچ قدرت و كشورى و ابرقدرتى در ﺟنﮓ ،بر گردن ﻣﺎ ﻧيﺴت و ﻣردم كﺎرآزﻣوده و ﻣﺘوكل ﻣﺎ بﺎ اسﺘﻌﺎﻧت از ذات ﻣقدس كبريﺎ يكه و تنﻬﺎ و ﻣﻈلوﻣﺎﻧه بر ﻣشكﻼت
بﺴيﺎرى از ﻃرح و ﻋمليﺎت و بﺴيج و آﻣوزش ﻧيروﻫﺎ تﺎ ﻧيﺎز تﺴليحﺎتى كشورﻣﺎن فﺎﺋﻖ آﻣده است .و ﻋﻼوه بر ﻣوفقيﺘﻬﺎى اﻋجﺎز گوﻧهاى كه در ﺻحنهﻫﺎى دفﺎع از كشور اسﻼﻣى و بيرون راﻧدن
ﻣﺘجﺎوزين از ﻫزاران كيلوﻣﺘر ،به تحوﻻت شگرف ﺻنﻌﺘى از قبيل راهاﻧدازى كﺎرخﺎﻧجﺎت و ديگرگوﻧى در خطوط توليد و سﺎخﺘن و اخﺘراع دﻫﻬﺎ وسﺎيل پيشرفﺘه و ﻣدرن ﻧﻈﺎﻣى ،آن ﻫﻢ بدون حضور
ﻫيچ ﻣﺴﺘشﺎرى و بدون ﻫيچگوﻧه كمك خﺎرﺟى ،دست يﺎفﺘهايﻢ٦٦ /٥ /٦ .
اﻋﺘمﺎد به توان خودى در ﺟنﮓ
ﻣﺎ در ﺟنﮓ به اين ﻧﺘيجه رسيدهايﻢ كه بﺎيد روى پﺎى خودﻣﺎن بﺎيﺴﺘيﻢ٦٧ /١٢ /٣ .

شكوفﺎيى اسﺘﻌدادﻫﺎ در اثر ﻣحﺎﺻره اقﺘﺼﺎدى
اﻣروز ﻣﺘﻔكران ﻣلت بزرگ ﻣﺎ ،در اثر ﻣحﺎﺻره اقﺘﺼﺎدى ،ﻣﻐزﻫﺎى خود را به كﺎر اﻧداخﺘهاﻧد و ﻧقﺼﺎﻧﻬﺎى ﻣوﺟود را به ﻃور ﭼشمگيرى رفﻊ و زيﺎﻧﻬﺎى ﻧﺎشى از ﻣحﺎﺻره را بﺎ كوشش شبﺎﻧهروزى خود به
ﻣقدار زيﺎد ﺟبران ﻧمودﻧد .اﻣروز دولت ايران بﺎ پشﺘيبﺎﻧى ﻣلت ،قويﺘر و سرسﺨتتر در ﻣقﺎبل دشمنﺎن ايﺴﺘﺎده است٦٠ /١ /١٢ .
به كﺎر افﺘﺎدن افكﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼين
تﺎ كنون ﻧديدﻧد يك حكوﻣﺘى كه وقﺘى كه ﺟنﮓ بشود ﻫمه ﻣردم ﺟنگجو ﻫﺴﺘند .وقﺘى كه ﻣحﺎﺻره اقﺘﺼﺎدى بشود افكﺎر ﻫمه ﻣردم توﺟه به اين پيدا ﻣىكند كه ﻣﺎ بﺎيد خودكﻔﺎ بﺎشيﻢ و ﻣﺘﺨﺼﺼين ﻣﺎ
ﻣشﻐول ﻣىشوﻧد و افكﺎر خودشﺎن را به راه ﻣىاﻧدازﻧد و قدرت خودشﺎن را به راه ﻣىاﻧدازﻧد و ايران را ﻣﺴﺘﻐنى ﻣىكنند از خﺎرج .و ﻣن به شمﺎ اﻃمينﺎن ﻣىدﻫﻢ كه اگر تﺎ يك ﻣدتى ﻣﺎ در اين فشﺎرﻫﺎ
بﺎشيﻢ ،ايران بيشﺘر ثبﺎت پيدا ﻣىكند و ﻣﻐزﻫﺎى ﻣﺘﻔكر ﻣكﺘبى ايران بيشﺘر به كﺎر ﻣىافﺘد و ايران را خودكﻔﺎ ﻣىكند٦٠ /١٢ /٢٤ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٦٤٠-٦٣٦:

رسوايى ﺟهانﺨواران بﻪ وسيلﻪ ﺟنﮓ

ﻫر ﭼه از اين ﺟنﮓ ﻧﺎخواسﺘه تحميلى ﻣىگذرد ،قدرت اسﻼم و ﺟمﻬورى اسﻼﻣى و قواى ﻧﻈﺎﻣى و اﻧﺘﻈﺎﻣى ايران و پﺎيدارى ﻣلت ﻣﺘﻌﻬد آشكﺎرتر و افزوﻧﺘر ﻣىگردد ،و رسوايى ﺟﻬﺎﻧﺨواران و
وابﺴﺘگﺎن و پيوسﺘگﺎن به آﻧﺎن بيشﺘر و واﺿحﺘر ﻣىشود ،و ﻣشت خرابكﺎران و ﻣنﺎفقﺎن و ﻣنحرفﺎن بﺎزتر ﻣىگردد٦١ /٦ /٣١ .

افشاى چهره امريكا

از ﺟمله ،دفﺎع حﻖ تﻌﺎلى و ﻣﻌكوس كردن ﻣكر كﺎخ سﻔيد اين است كه تروريﺴتپرورى سردﻣداران كﺎخ سيﺎه اﻣريكﺎ بر سرِ زبﺎﻧﻬﺎ ،حﺘى روشنﻔكران اﻣريكﺎ ،افﺘﺎده است .كﺎخ سيﺎه بﺎ اخراج رژيﻢ ﻋراق از
ليﺴت تروريﺴﺘﻬﺎ به ﺻورتى واﺿﺢ ثﺎبت كرد كه تروريﺴتپرور و ﻃرفدار آن است .كﺎخ سﻔيد ﻣيزان تروريﺴت و ﺿد آن را ﻣﺨﺎلﻔت بﺎ ﺟنﺎيﺎتش در سراسر ﺟﻬﺎن ،و ﻣوافقت بﺎ آن ﻣىداﻧد .رژيﻢ ﻋراق تﺎ
ﻣﺨﺎلف بود ،در ليﺴت تروريﺴتپرورﻫﺎ بود .و آن روز كه سر اﻃﺎﻋت به آسﺘﺎن كﺎخ سيﺎه ﻧﻬﺎد ،از ليﺴت خﺎرج شد! ﻫر ﭼند توﻃﺌهﻫﺎى تروريﺴﺘى آن در ﻣنطقه ،خﺼوﺻﺎً خليج فﺎرس ،برﻣﻼ شده بﺎشد.
٦٤ /٥ /٢٥

اثبات توانمندى ايران

ﻣﺎ در اين سه سﺎل ،ﻧزديك به ﭼﻬﺎر سﺎل -يﻌنى ،وارد در ﭼﻬﺎرسﺎل كه شديﻢ -اين ﻋمﻖ پيشرفت ظﺎﻫرى را به دﻧيﺎ حﺎلى كرديﻢ به حكوﻣﺘﻬﺎى بزرگ دﻧيﺎ ،به قدرتﻬﺎى بزرگ دﻧيﺎ .اين كﺎرى كه
شمﺎ برادرﻫﺎ و دوسﺘﺎن شمﺎ و ﻫمقطﺎرﻫﺎى شمﺎ اﻧجﺎم دادﻧد ،حﺎلى كردﻧد به آﻧﻬﺎ كه ﻣﺎ در ﻋين حﺎلى كه يك ﺟمﻌيت كمى ﻫﺴﺘيﻢ ،لكن تواﻧﺎيى اين را داريﻢ كه بﺎ ﻫر قدرتى ﻣقﺎبله كنيﻢ٦١ /٣ /٢٢ .

بازدارندگى دشمنان از تعرض بﻪ ايران

از ﭼيزﻫﺎيى كه ﻣﺎ ﻣﺘوﺟه قبلًﺎ ﻧبوديﻢ و بﻌد ﻣﺘوﺟه شديﻢ ،اين است كه اين ﻣشﺘى كه شمﺎ ﺟواﻧﺎن ﻣﺎ و ارتش ﻣﺎ و پﺎسداران ﻣﺎ و سﺎير قواى ﻣﺴلﺢ و اﻣدادى به دﻫﺎن اين ﻣﻬﺎﺟمين زديد ،اين يك ﻋبرتى
ﻣىشود از براى ديگر حكﺎم ﺟورى كه شﺎيد يكوقت در ﻣﻐز خودشﺎن اين تﺨيل پيش آﻣده است كه ايران به ﻫﻢ ريﺨﺘه است و خوب است كه ﻣﺎ ﻫﻢ يك ﻫجوﻣى بكنيﻢ ... .از اﻣورى كه در اين ﺟنﮓ ،كه
ﻣﺎ ﻣكروه داشﺘيﻢ ،پيش آﻣد براى ﻣﺎ ،اين بود كه به واسطه شجﺎﻋت سربﺎزان دلير ﻣﺎ و شجﺎﻋت ﻣلت بزرگ ﻣﺎ ،كه تواﻧﺴت اين ﻣطلب را تثبيت كند كه كﺴى ﻧمىتواﻧد به اين ﻣملكت رخنه كند و كﺴى
ﻧمىتواﻧد آسيب به اين كشور برسﺎﻧد٦٠ /٩ /١١ .

صدور تجربﻪﻫاى مبارزه و دفاع

ﻣﺎ به تمﺎم ﺟﻬﺎن تجربهﻫﺎيمﺎن را ﺻﺎدر ﻣىكنيﻢ و ﻧﺘيجه ﻣبﺎرزه و دفﺎع بﺎ سﺘمگران را بدون كوﭼكﺘرين ﭼشمداشﺘى ،به ﻣبﺎرزان راه حﻖ اﻧﺘقﺎل ﻣىدﻫيﻢ و ﻣﺴلم ًﺎ ﻣحﺼول ﺻدور اين تجربهﻫﺎ ،ﺟز
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٦٤٩-٦٤٠:
شكوفهﻫﺎى پيروزى و اسﺘقﻼل و پيﺎده شدن احكﺎم اسﻼم براى ﻣلﺘﻬﺎى دربند ﻧيﺴت٦٦ /٥ /٦ .

بركات مﺨﺘلﻒ ﺟنﮓ

البﺘه اگر ﻫمه ﻋلل و اسبﺎب را در اخﺘيﺎر داشﺘيﻢ در ﺟنﮓ به اﻫداف بلندتر و بﺎﻻترى ﻣىﻧگريﺴﺘيﻢ و ﻣىرسيديﻢ ولى اين بدان ﻣﻌنﺎ ﻧيﺴت كه در ﻫدف اسﺎسى خود كه ﻫمﺎن دفﻊ تجﺎوز و اثبﺎت
ﺻﻼبت اسﻼم بود ﻣﻐلوب خﺼﻢ شدهايﻢ .ﻫر روز ﻣﺎ در ﺟنﮓ بركﺘى داشﺘهايﻢ كه در ﻫمه ﺻحنهﻫﺎ از آن بﻬره ﺟﺴﺘهايﻢ .ﻣﺎ اﻧقﻼبمﺎن را در ﺟنﮓ به ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﻧمودهايﻢ ،ﻣﺎ ﻣﻈلوﻣيت خويش و سﺘﻢ
ﻣﺘجﺎوزان را در ﺟنﮓ ثﺎبت ﻧمودهايﻢ ،ﻣﺎ در ﺟنﮓ ،پرده از ﭼﻬره تزوير ﺟﻬﺎﻧﺨواران كنﺎر زديﻢ ،ﻣﺎ در ﺟنﮓ ،دوسﺘﺎن و دشمنﺎﻧمﺎن را شنﺎخﺘهايﻢ ،ﻣﺎ در ﺟنﮓ به اين ﻧﺘيجه رسيدهايﻢ كه بﺎيد روى
پﺎى خودﻣﺎن بﺎيﺴﺘيﻢ ،ﻣﺎ در ﺟنﮓ ابﻬت دو ابرقدرت شرق و غرب را شكﺴﺘيﻢ ،ﻣﺎ در ﺟنﮓ ريشهﻫﺎى اﻧقﻼب پر بﺎر اسﻼﻣىﻣﺎن را ﻣحكﻢ كرديﻢ ،ﻣﺎ در ﺟنﮓ حس برادرى و وﻃن دوسﺘى را در
ﻧﻬﺎد يكﺎيك ﻣردﻣﺎن بﺎرور كرديﻢ ،ﻣﺎ در ﺟنﮓ به ﻣردم ﺟﻬﺎن و خﺼوﺻﺎً ﻣردم ﻣنطقه ﻧشﺎن داديﻢ كه ﻋليه تمﺎﻣى قدرتﻬﺎ و ابرقدرتﻬﺎ سﺎليﺎن سﺎل ﻣىتوان ﻣبﺎرزه كرد ،ﺟنﮓ ﻣﺎ كمك به افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را به
دﻧبﺎل داشت ،ﺟنﮓ ﻣﺎ فﺘﺢ فلﺴطين را به دﻧبﺎل خواﻫد داشت ،ﺟنﮓ ﻣﺎ ﻣوﺟب شد كه تمﺎﻣى سردﻣداران ﻧﻈﺎﻣﻬﺎى فﺎسد در ﻣقﺎبل اسﻼم احﺴﺎس ذلت كنند ،ﺟنﮓ ﻣﺎ بيدارى پﺎكﺴﺘﺎن و ﻫندوسﺘﺎن را
به دﻧبﺎل داشت ،تنﻬﺎ در ﺟنﮓ بود كه ﺻنﺎيﻊ ﻧﻈﺎﻣى ﻣﺎ از رشد آﻧﭽنﺎﻧى برخوردار شد و از ﻫمه اينﻬﺎ ﻣﻬمﺘر اسﺘمرار روح اسﻼم اﻧقﻼبى در پرتو ﺟنﮓ تحقﻖ يﺎفت ... .ﭼه كوتهﻧﻈرﻧد آﻧﻬﺎيى كه خيﺎل
ﻣىكنند ﭼون ﻣﺎ در ﺟبﻬه به آرﻣﺎن ﻧﻬﺎيى ﻧرسيدهايﻢ ،پس شﻬﺎدت و رشﺎدت و ايثﺎر و از خودگذشﺘگى و ﺻﻼبت بيﻔﺎيده است! در حﺎلى كه ﺻداى اسﻼﻣﺨواﻫى افريقﺎ از ﺟنﮓ ﻫشت سﺎله ﻣﺎست،
ﻋﻼقه به اسﻼمشنﺎسى ﻣردم در اﻣريكﺎ و اروپﺎ و آسيﺎ و افريقﺎ يﻌنى در كل ﺟﻬﺎن از ﺟنﮓ ﻫشت سﺎله ﻣﺎست٦٧ /١٢ /٣ .

كسﺐ رضايت الهى

ﻣلت بزرگ ايران به پيروى از اوليﺎى ﻋﻈيﻢالشأن اسﻼم ،اين دفﺎع ﻣقدس را آغﺎز ﻧموده و در اﻧجﺎم آن و رسيدن به
ﻫدفﻬﺎى اﻋﻼى قرآﻧى ﺟﺎن و ﻣﺎل را داوﻃلبﺎﻧه فدا كرده و آﻧﭽه وظيﻔه الﻬى بوده به ﻃور شﺎيﺴﺘه اﻧجﺎم داده است و
بحمداللﱠه تﻌﺎلى قدﻣﻬﺎى بزرگى در راه شنﺎسﺎﻧدن اسﻼم الﻬى و ﻣحمدى -ﺻلىاللﱠه ﻋليه و آله و سلﻢ -برداشﺘه است.
گرﭼه وﺟودﻫﺎى ﻋزيز و ارزشمندى را از دست داده است ،لكن ارزشﻬﺎى بﺎﻻتر و واﻻترى به دست آورده و آن
رﺿﺎى خداوﻧد ﻣﺘﻌﺎل است و ﭼه ﭼيز ﻣىتواﻧد از آن بﺎﻻتر بﺎشد٦٤ /١٢ /٣ .

يكپارچﻪ شدن ملت

ﻣﺎ از ﺟنﮓ ﭼه ترسى داريﻢ؟ يك ﻣلﺘى كه حﺎﺿر است براى شﻬﺎدت و شﻬﺎدت را فوز ﻋﻈيﻢ ﻣىداﻧد ،ﭼه بﺎكى از
اين ﻣﺴﺎﺋل دارد؟ از اين ،از اينكه بﺎكى ﻧيﺴت .تﺎزه وقﺘى كه يك ﺟنگى شروع ﻣىشود ،ﻣلت ﻣﺎ بيدار ﻣىشود .بيشﺘر
ﻣﺘحرك ﻣىشود .شمﺎ ببينيد كه در اين ﺟنگى كه به ايران تحميل كردﻧد و اشﺨﺎص خﺎﺋن به اسﻼم ،ﻣﺨﺎلف سرسﺨت
بﺎ اسﻼم ،اين ﺟنﮓ را بهپﺎكردﻧد ،ايران ﭼه ﺟور بﺎز زﻧده شد ،يكپﺎرﭼه ايران دوبﺎره اﻧقﻼب كرد و توﺟه كرد به يك
ﻣقﺼد؛ سرتﺎسر ايران .كدام كﺎر ﻣمكن بود كه اينطور ﻣردم را بﺴيج كند؟ اين ﺟنﮓ بود كه بﺴيج كرد .پس ]در[
ﺟنﮓ ﭼيزﻫﺎيى است كه ﻣﺎ خيﺎل ﻣىكنيﻢ بد است ،بﻌد خوب از كﺎر درﻣىآيد٥٩ /٨ /١٤ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٦٥٨ -٦٥٠:

تقويت روح تعاون در ملت

ﺟنﮓ ﻫﻢ يك ﻣﺴألهاى بود كه اﻧﺴﺎن خيﺎل ﻣىكرد كه يك ﻫﺎﺋلهاى است براى ﻣﺎ و يك ﻣﺴألهاى
است بﺴيﺎر ﻣﻬﻢ ،لكن ﻣﻌلوم شد كه ﻣنﺎفﻌش بيشﺘر از ﺿررﻫﺎيش بود .آن اﻧﺴجﺎﻣى كه در اثر ﺟنﮓ
بين ﻫمه قشرﻫﺎ پيدا شد و آن ﻣﻌنﺎى روحﺎﻧى و ﻣﻌنوىاى كه در خود سربﺎزان ﻋزيز از ارتش و
ژاﻧدارﻣرى و سپﺎه پﺎسداران به ﻧمﺎيش گذاشﺘه شد و آن روح تﻌﺎوﻧى كه در ﻫمه ﻣلت از زن و ﻣرد در
سرتﺎسر كشور تحقﻖ پيدا كرد ،به دﻧيﺎ فﻬمﺎﻧد كه اين ﻣﺴألهاى كه در ايران است بﺎ ﻫمه ﻣﺴﺎﺋل
ﺟداست .اينجﺎ از بﺎب اينكه اﺻل ﻧﻬضت را خود ﻣلت كرد و به ثمر رسﺎﻧدﻧش ﻫﻢ به دست خود ﻣلت
شد ،ﭼيزﻫﺎيى كه بر ﺿد اين ﻧﻬضت و برﺿد اين اﻧقﻼب است ،بﺎز به دست خود ﻣلت از سر راه
برداشﺘه ﻣىشود و انشﺎءاللﱠه اين ﻫﻢ به زودى حل خواﻫد شد٦٠ /١١ /٤ .

مهربانى و ﻫمدلى ملت

در پى پيروزى ﻋﻈيﻢ رزﻣندگﺎن پرتوان اسﻼم و آزادى خرﻣشﻬر ،شﻬر ﻻلهﻫﺎى خوﻧين ،ﻣردم ﻋزيز و
ﻣﻬربﺎن و ايثﺎرگر كشورﻣﺎن و ﻋلمﺎى اﻋﻼم و اﺋمه ﻣحﺘرم ﺟمﻌه و ﺟمﺎﻋت در شﻬرسﺘﺎﻧﻬﺎى ﻣﺨﺘلف بﺎ
تلگرافﻬﺎى بﺴيﺎر آﻣﺎدگى خود را ﺟﻬت بﺎزسﺎزى ﻣنﺎﻃﻖ ويران شده اﻋﻼم و ﻣراتب ايثﺎر و فداكﺎرى
خويش را در اين اﻣر ﻣﻬﻢ و اﻧﺴﺎﻧى ابﻼغ كردﻧد .و براسﺘى اين حضور داﺋمى و خﺴﺘگى ﻧﺎپذير در
ﺻحنه ،و آﻣﺎدگى و فداكﺎريﻬﺎى خﺎلﺼﺎﻧه ﻣردم دلير ﻣﺎ براى ﻫر ﻣﺴلمﺎﻧى غروراﻧگيز و براى ﺟﻬﺎﻧيﺎن
اﻋجﺎبآﻣيز است و ﻣىتوان گﻔت اين ﻫﻢ يكى از الطﺎف الﻬى و بركﺎت ﺟنﮓ است كه اينﭽنين ﻣردم را
به ﻫﻢ ﻧزديك و ﻣﻬربﺎن ﻧموده و در غﻢ و شﺎدى يكديگر شريك سﺎخﺘه است٦١ /٣ /١٢ .
دفﺎع ﻣقدس )ﺟنﮓ تحميلى( ،در اﻧديشه اﻣﺎم خمينى »س« ،ﻣﺘن ،ص٦٦٣-٦٦٠:

