


 مقدس دفاع هفته برگزارى
 رآفرينىغرو و تمام سرافرازى با ايران غيور و مسلح قواى تعالى بحمداللَّه و است رسيده فرا »تحميلى جنگ هفته« بزرگداشت كه اكنون
 يسندگاننو و گويندگان و دولتمردان خصوصاً و عموماً  ايران شريف ملت است الزم كند، مى طى را پيروزى آخر مراحل بزرگ، ملت و اسالم براى

 و ارگفت با را آفرينان حماسه اين پيروزى مختلف مراحل و نمايند قدردانى خود سهم به يك هر فداكار قشرهاى اين از هنرمندان و وشاعران
 زمندگانر اين شجاع روح و برشمارند، را آن پيامدهاى و ونتايج فوايد »جنگ هفته« محافل در و گذارند، نمايش معرض در خود وكردار نوشتار
 به حكمىم مشت و نمايند، اثبات جنگ صحنه در را خود حضور است الزم هفته اين متعهد، و شجاع ملت .كنند تقويت بيشتر چه راهر بزرگ
 قيقتاً ح كه جنگ از و روبرگردانده، اسالمى جمهورى از كه كنند مى متهم را ما صحنه در حاضر ملت ابرقدرتها، امروز .بكوبند سرايان ياوه دهان
 و سلحم قواى به گوناگون اتهامات با و اند، پرداخته پردازى دروغ به ناچار و اند نشناخته را ايران ملت آنان .اند شده خسته است اسالم از دفاع
 ابلمق در ايران مقاوم و رشيد ملت ولى نمايند، تكرار درايران را خود جنايات ديگر بار هست كه صورتى هر به دارند تصميم ايران، ملت

 عزيز مردم هامخالفت اين كه چرا كنند، مخالفت اسالمى جمهورى با خواهند مى آنان .داد نخواهند را اى اجازه چنين آنان به هرگز و اند ايستاده آنان
 .نمايند دفاع خويش شرف و استقالل و عزيز اسالم و ايران از و نهند يكديگر دست در دست طوالنيتر اى مبارزه براى تا نمود خواهد تر مصمم را ما

  اين رد معظم، قشرهاى ساير و فداكار رزمندگان تا محصل عزيز وجوانان بازاريان و دانشگاهى و روحانى از ايران، سراسر در شريف ملت لهذا
 ثبوت به تاس ايران و اسالم كه هدف راه در فداكاران مسلح، قواى و اسالمى جمهورى از را خود پشتيبانى اسالم پيروزى شكرانه به »جنگ هفته«

 ديدگان يبوآس عزيز معلولين از و .دارند نگه زنده آنهاست، نثارى جان رهين وپيروزيها، اسالمى جمهورى كه را فداكار شهداى ياد نيز و .برسانند
 قلمها و انهازب گرچه .دهند دلدارى آنان وبه دلجويى شهدا بازماندگان از و .نمايند وقدرشناسى تفقد اللَّه حكومت استقرار راه در مقاوم آوارگان و

 پاينده ر،كشو و زنده تااسالم، كردند فدا را خويشتن سالمت و خود پاك خون كه عزيزى وسالخوردگان پيران نوجوانان، و جوانان توصيف در
 اسالم هب و كردند راتربيت فرزندانى چنين كه دليرى مادران و پدران به كه عاجزند نيز و .عاجزند شود، آزاد خونخوار دشمنان شرّ  از و بماند،
 در داوند،خ پايان بى ورحمتهاى عنايات مشمول اينان .نمايند دلجويى بودند آنان جوار در كه وبرادرانى خواهران از و دهند، دلدارى نمودند تقديم
      ٦١ /٦ /٣١ .دهد بركت و رحمت خدايشان قرينند، آخرت و دردنيا سعادت با الشأن، عظيم اولياى جوار
٤٨ :ص متن، ،»س« خمينى امام انديشه در بسيج،



 دفاع روشهاى يادگيرى
 تنيادگرف بودن، نظامى ترتيب اينكه قضيه جمله ازآن بشود، عمل بايد هم دفاع مقدمات شد، واجب همه بر دفاع اگر

 دفاع ورج چه ندانيم و كنيم دفاع كه ما بر باشد واجب كه نيست طور اين .است ممكن كه آنهايى براى را بودن نظامى انواع
 محيط باشد، يحصح محيط بايد بينيد مى نظامى شماتعليم كه محيطى آن در البته .كنيم مى دفاع جور چه بدانيم بايد كنيم،

٦٤ /١٢ /١١ .محفوظباشد اسالمى جهات همه باشد، محفوظ عفاف جهات همه باشد، اسالمى
  

كشور دفاعى بنيه تقويت
 و كينه ادابع مبارزه و جنگ سالهاى طول در كه ما، مردم .باشد وضعيت بهترين در كشور دفاعى بنيه بايد شرايطى هر در

 رجديت را مختلف وشكلهاى ها شيوه در جهانخواران تهاجم خطر بايد اند، كرده لمس را خود و خدا دشمنان عداوت و قساوت
 عراق و استكبار شيطنت برابر در دفاع براى ها جبهه در بسيج و سپاه و ارتش از اعم نظاميان، تمامى گذشته چون فعلًا و .بدانند

٦٧ /٤ /٢٩ .دهند ادامه خود مأموريتهاى به
  
 مسلح قواى بودن مهيا  

 و را مطلب اين دكنن تعقيب .كنند پر را ها جبهه و بروند جبهه به بايد كه مردمى .باشند مهيا مسلح قواى .باشند مهيا مردم بايد
 در را خودمان ام باشد، پر بايد ها جبهه باشيم، بيدار بايد ما ... .كند مى كار نقشه با كه است دشمنى ما دشمن .نكنند سستى

 باز نند،ك مى صلح را جنگ همان فردا گويندجنگ، مى امروز ندارند، اعتنا امور از چيز هيچ به كه بينيد مى .بدانيم جنگ حال
٦٧ /٦ /٨ .امر اين براى باشند مهيا بايد ما ملت و ما مسلحه قواى جهت، ازاين .كنند مى شروع جنگ فردا
١٠٦-١٠٥ص ؛ متن ؛ »س« خمينى امام انديشه در ،بسيج



 مسلح ازقواى حمايت دستور
 دولت باشيد منتظر كه نباشد اين وفقط كنيد كمك ژاندارمرى به كنيد، كمك دولت به كه خواستارم شما از من

 از مه ازارتش، هم كنيد، پشتيبانى بايد شماها .بدهد انجام را كارها همه تواند نمى دولت بكند؛ را كارها همه
٥٨ /١ /٢٢ .بگيريد را جويان مفسده جلو هم با همه و كالنتريها؛ و انتظامى قواى از هم و ژاندارمرى

 مسلح قواى حامى ملت،
 هب ملت با و بودند جدا ما از انتظامى قواى قبل سال در .دولت از ملت است، ملت از دولت سال اين در و

 و كنند، دوجو اظهار توانستند نمى ملت، طرفدار بودند كسانى آنها بين اگردر و كردند؛ مى عمل دشمن صورت
 با اآنه .ملت از آنها و آنهاست، از ملت .اند ملت آغوش در شهربانى و ژاندارمرى ارتش، انتظامى، قواى امسال

 ملت كنند، مى ملت به خدمت و اسالم جمهورى به خدمت و اسالم به خدمت و ايران به خدمت صداقت
 مردم وشآغ در و بود مردم خود از اسالم لشكر كه اسالم، صدر مثل امروز .كند مى پشتيبانى آنها از باصداقت

 از و اسالم از و ايران از بايد آنها .است مردم خود از و است مردم آغوش در امروز اسالمى ارتش بود،
 زمينى نيروهاى بر ت؛اس ارتش بر مملكت استقالل اساس .كند پشتيبانى آنها از بايد ملت و كنند، پشتيبانى ملت

٥٨ /٤ /١٩ .باشد ملت خود از كه ارتشى باشد، ملت به متكى كه ارتشى لكن است؛ هوايى و
١٠٦ص ؛ متن ؛ »س« خمينى امام انديشه در بسيج،

 مسلح قواى تقويت عامل مردم، حمايت
 قواى يك راگ .كنند همراهى آنها با كه است همين هم آنها تكليف هستند، جبهه پشت در كه اشخاصى تكليف
 آنها كنيدبه افهام دباي شما .شد خواهد برابر چندان فعاليتش اوست پشتيبان اوست، با ملت كه ببيند اى مسلحه

 ٦٠ /٤ /١١ .هستيد و هستيم شما پشتيبان ما كه
١٠٧ص ؛ متن ؛ »س« خمينى امام انديشه در ،بسيج



 سربلندى موجب رزمى، آمادگى
 -محمدى ناب اسالم خط در كه ملتى
 و باربااستك مخالف و -آله و عليه اللَّه صلى
 ىنماي مقدس و تحجرگرايى و پرستى پول

 فنون و باشند بسيجى افرادش همه بايد است،
 كه چرا بدانند، را الزم دفاعى و نظامى

 تاس جاويد و سربلند ملتى خطر درهنگامه
 هداشت را رزمى الزم آمادگى آن اكثريت كه

٦٧ /٩ /٢ .باشد

 ميليونى بيست ارتش تشكيل
 تمملك يك كه بشود طور اين بايد جا همه
 با ىكشور بشوديك سالى چند يك از بعد

 يليونم بيست دارد كه جوان ميليون بيست
 ارتش ميليون بيست .باشد تفنگدارداشته

 يبآس مملكتى همچه يك اين و .باشد داشته

٥٨ /٩ /٤ .نيست بردار

 نظامى و ايمانى قواى تجهيز
 ميليون بيست ميليونى، چند و سى كشور يك در كه شد بنا اگر
 آن لوو دفاع، براى از را خودشان كنند مهيا اينكه براى كردند  قيام
 بايد مه آنها شد دفاع به محتاج و شد مقتضى كه دروقتى هم تتمه

 ستبي اين بايد بشويم، مهيا ما خواهيم مى حاالكه لكن .بكنند
 د،آي برمى كارى ازشان كه اشخاصى جوانهاهمه همه يعنى ميليون،

 تيكوق كه كنند مالحظه را روزى آن .كنند مهيا را خودشان بايد
 درىق به بشود مهيا بايدتجهيزات هم .طرفشان به آورد رو دشمن

 اىقو نظامى، قواى افراد، قواى بايد هم و را، دشمنها بترساند كه
 زياد ايدب ايمان قوه هم و بشود، مهيا بايد پارتيزانى قواى چريكى،

٥٩ /١ /٢٨ .بشود

 بزرگ ارتش تشكيل
 حفظ را مملكتى يك خواهيد مى شما

 اين درمقابل كه خواهد مى ملت .بكنيد
 و شدند منسجم هم با همه كه قدرتهايى

 هك خواهد مى ملت ماهستند، كشور اطراف
 ظام،ن اينكه تا اين .بگيرد را اينها جلوى

 و نباشد منسجم و نباشد صحيح نظام
 يك مملكت و نباشد جمعيت از پر پادگانها

 يك شاءاللَّه، ان و باشد نداشته بزرگ نظام
 تا يدباش شماداشته ميليونى بيست نظام

 براى اآلن كه ها توطئه اين از بتوانيد
 .دبكني جلوگيرى كاراست در ما مملكت

٥٩ /٦ /١١

 ميليونى بيست ارتش تحقق
 رهاىقش فعال شركت با كه است آن اميد

 ندرجوانا كه شعفى و شور و ملت معظم
  شود مى مشاهده اسالم بركت از عزيز

 ننگهبا كه »ميليونى بيست ارتش«
 شرّ از عزيز كشور و اسالمى جمهورى

  .يابد تحقق است، متجاوز جهانخواران

٦٠ /٩ /٤

 مردمى -اسالمى ارتش تشكيل
 هك افرادى اندازه به ايران كه اميدواريم ما

 .دباش داشته ارتش دارد، كه جوانانى دارد،
 در كه انسانى اسالمى، ملى، ارتش يك

 چندين هست، آن به احتياج كه مواقعى
  .دباشن خدمت به حاضر افراد از ميليون

٦١ /١١ /٢١
 يليونىم بيست ارتش تشكيل بر تأكيد

 جاداي از غفلت كه كنم مى تأكيد ديگر بار
 دو دردام سقوط ميليونى، بيست ارتش

 .داشت خواهد دنبال به را جهانى ابرقدرت
٦٧ /٩ /٢

١٠٩-١٠٧ص ؛ متن ؛ »س« خمينى امام انديشه در بسيج،



 تحميلى جنگ در ما هويت و جنگ علل :اول فصل

 جنگ آغازگر صدام

تجاوز براى عراق و مصر همكارى 

 ما ويدگ مى و كند مى درست پايگاه لكن شود، مى گفته لفظ در كه است اسالمى يك اين .است صدّام اسالم مثل هم،   سادات هم؛ مصرى آن اسالم .است خان محمدرضا اسالم مثل هم صدّام اسالم
 آقاى .است فرم اين اسالمش !سادات آقاى اسالم فرم اين .مسلمين كوبيدن براى شود مى عهد هم كافر با .اسالمى مملكت يك يعنى، چه؟ يعنى ايران .ببريم بين از را ايران برويم شويم، مى هم همراه
 با ستيم،ه همراه ما نداريم، كارى ما ايران ملت با كه گفته نطقهايش از بعضى در ،]...[ ايران ملت با ما :گويد مى چه، گويد مى .مسلم :گويد مى .اسالم :گويد مى كه است فرم اين اسالمش هم صدّام

 از ىواردات اسالم است؛ اسالمى فرم يك اين .دهد مى قرار تجاوز مورد كذا توپهاى و آتش با را مملكت اين سرحدّات را، ملت اين سرحدّات اينكه الّا شود، نمى روزى اما .همراهيم هم ايران حكومت
٥٩ /٥ /١٨ !شوروى از وارداتى و امريكا

امريكا تحريك با تجاوز

٥٩ /٦ /٣١ .است كرده تجاوز ما به امريكا تحريك واسطه به كه است حسين صدام اين

 عراق رژيم توسط جنگ شروع

 هك بكنند خيال نبايد ايران ملت
 حاال و است شده شروع جنگى
 انخودم پاى و دست كه كنيد فرض

 .نيست حرفها اين نه، .كنيم گم را
 نجااي بمبى يك و آوردند چيزى يك

 ناآل .رفتند كردند، فرار و انداختند
 را آنها جواب ايران دولت هم

 و بدهند را آنها جواب كه مشغولند
 يك اين ... .را آنها جواب دهند مى

 سنگى يك است آمده   دزدى
 است رفته كرده، فرار و انداخته

 رارتك اينكه قدرت ديگر .سرجايش
٥٩ /٦ /٣١ .ندارد شاءاللَّه ان بكند

 كشورگيرى براى هجوم

 ايران بر كرد هجوم زمين و هوا و دريا با سابقه بدون و اطالع بدون عالَم، دول تمام بين در موجهى عذر يك بدون صدام غاصب دولت صدام، دولت
 و .بگيرد دست به را مسلمين رياست ندارد، اعتقاد اسالم به كه آدمى يك را مسلمين خالفت و كند كشورگيرى كه خواست مى خودش خيال به و

 آنها از يكى راگ و را آنها  بين بدهيد مصالحه شما كردند اختالف هم با مسلمين از اى طايفه دو اگر كه است كريم قرآن در كه حالى عين در األسف، مع
 كيست باغى و ىطاغ اينكه در كردند بررسى اسالمى كشورهاى از يك كدام .خدا احكام به نهد سر اينكه تا كنيد قتال او با باشد، طاغى و باشد باغى

 بغى ما به دامص كه معنا اين است پوشيده اسالمى مملكت كدام بر كنند؟ مقاتله او با خدا امر به همه اينكه تا كيست است كرده هجوم كه كسى آن و
 حَتَّى تَبْغِي الَّتِي فَقاتِلُوا  كه فرمايد مى كه اى شريفه آيه به اسالمى ممالك چرا است؟ كرده هجوم و است كرده ظلم و است كرده طغيان و است، كرده
 عين در كند، ىم حكومت آنها بر اسالم اسم به دولتهايشان كه ممالكى يعنى، اسالمى؛ ممالك از بعض األسف مع كنند؟ نمى عمل چرا   اللَّهِ  أَمْرِ  إِلى ءَ تَفِي

 يا كنند مى موافقت اعالم او با حجت، يك بدون جهت، بدون اسالمى مملكت يك بر است كرده هجوم و است كرده طغيان او كه بينند مى كه حالى
 حل محفلى چه در را مشكالتشان بايد عالَم مسلمين كنيم؟ حل و كنيم طرح عالَم نقطه كدام در را اسالمى مشكالت بايد ما .كنند مى پشتيبانى بعضى
 مملكت بايد ؟نيست آن در اسالم از اثرى لكن هست اسالم اسم به كه محافلى آن در است؟ بزرگ دولتهاى دستاورد كه المللى بين محافل در بكنند؟
 با را؟ لبمط اين كند طرح كى با بايد عذر، بدون جهت، بدون است شده واقع هجوم مورد كه ملتى كند؟ عرضه مقامى چه به را خودش شكواى ايران
 به و خدا ذكر هب برگردد تا عراق دولت با كنند مقاتله كه است واجب قرآن نص به اسالمى دولتهاى همه بر كند؟ طرح را مسأله اين دولتها از يك كدام
٥٩ /٧ /٢٨ .خدا امر

٦-٤ :ص متن، ،»س« خمينى امام انديشه در ،)تحميلى جنگ( مقدس دفاع



متجاوز از دربارى آخوندهاى حمايت

 همان .دانند مىن چيزى خوردن جز را اسالم اينها .است چه دانند نمى را اسالم اينها .برگرديد اسالم به بياييد كه كنند مى نصيحت را ما كه دربارى آخوندهاى اين از بعضى
 هجوم كه كسى نآ تكليف اسالمى، مملكت يك به كرده هجوم و نيست، مسلمان عفلقى حزب اين مردك، كه دانند مى كه اينها دانستند، مى را اسالم اينها اگر .حيوانى مسائل

٥٩ /٨ /٦ .كنند هجوم او به كه است مسلمين همه تكليف اسالمى، مملكت به كند مى

 صدام نمايى مظلوم و ايران به تجاوز

 دولت كه تاس واضحى امر اين كه بينيد مى كه هم اآلن ما، مملكت به كرد هجوم صدام و كردند حمله شما به آنها و كرديد پيدا آن به ابتال كه جنگى اين با شما كه اآلن
   طائف انسكنفر در كه وقتى هم باز كرد، عام قتل را ما زنهاى و پيرها و جوانها و اطفال از قدر اين و كشت را ما جوانهاى از اينقدر و كرد تهاجم ما ملت اين به صدام فاسد

٥٩ /١١ /١٩ .ايران نه كردى، هجوم تو كه بگويد جمع آن در او به نيست يكى و !است مظلوميت اظهار تمامش نشيند مى

 عراق تجاوز در طائف كنفرانس نقش

 به روز يك ما اگر .است عراق مال تجاوز كنيم، مى جنگ ايران مملكت در اگر كنيم؟ مى جنگ داريم ايران مملكت در يا كنيم، مى جنگ داريم عراق مملكت در ما اآلن آيا
 نبايد ،مسلمين از كنيم مى دفاع و عراق حقوق از كنيم مى دفاع و اسالم از كنيم مى دفاع و ملت حقوق از كنيم مى دفاع ما اگر هست هم ما مالِ  تجاوز كرديم، حمله عراق

 .دارد انزجار يشترب عراق ملت حكومت، اين از دارد انزجار ايران ملت كه طورى همان .هستند هم مقابل در ملت تا دو كه كنيد فكر شما نبايد بنشيند؛ ساكت طائف كنفرانس
 به واهيدبخ اگر شما .فاسد رژيم اين دست به همه دادند، دست از را هايى بچه و جوانها و پيرمردها دادند، دست از جوانهايى دادند، دست از علمايى عراق ملت اينكه براى
 يك -اينها ندباش مسلم اينكه فرض بر -مسلمين از اى طايفه يك چنانچه كه قرآن آيه داده دستور كه طورى همان بدهيد؛ قرار منشأ را قرآن آيات بايد كنيد، فكر اسالم
 .نداريم توقعى شما زا بيشتر ما .بكنيد عمل الهى واجب يك همين به شما .كنند قتال او با كه است واجب مسلمين همه بر بكند، هجوم ديگر اى طايفه به مسلمين از اى طايفه
 را تجاوز كنيد، مقاتله او با بايد كرد تجاوز ديگر طايفه به مسلمين از اى طايفه يك چنانچه كه مسلمين همه به و شما به است فرموده امر خدا كه واجب يك همين به شما

 كه قبرستانهايى در بفرستيد .دكنن مشاهده اينهاست، تجاوز مورد كه بالدى در سرحَدَّات، در بفرستيد، كنيد تعيين نمايندگانى يك نداريد، وقت خودتان اگر بفرستيد، و .ببينيد
 تجاوز ما آيا هك ببينند و ببينند، را آنها داريم جنوب و غرب ستمديده مردم از و داريم شهدا از ما كه آوارگانى و داريم شهدا از ما كه قبرهايى و دادند تشكيل آنها ما براى
٥٩ /١٢ /١٠ .دبكني  جنگ آنها با اند، كرده تجاوز آنها كه داديد تشخيص اگر و .كنيد جنگ ما با كرديم، تجاوز ما كه داديد تشخيص اگر .كردند تجاوز آنها يا ايم، كرده
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 صدام بودن مجرم اثبات

 با دعوا سر وقت هيچ ما
 فظح براى ما .نداشتيم كسى
 براى بكنيم، بايد دفاع اسالم
 دفاع اسالمى مملكت حفظ
 هكرد حمله او .بكنيم بايد

 و است آمده و است
 و است گرفته را ما شهرهاى

 بر .كند مى دارد خرابكارى
 اين كه است واجب ما همه
 دفع مسلمانها سر از را شرّ

 آنها كشور وارد ما .كنيم
 ،باشيم مجرم ما كه نشديم

 .شدند وارد كه اند مجرم آنها
 آيد مى دزدى كسى، يك

 زدد اين اگر كسى، يك منزل
 يرتقص دزد كنند، دفعش را

 دفع كه آن يا است كار
 يرتقص كه صاحبخانه كرده؟
 هم اين آمده، دزد ندارد؛

 به راگ حتى كند، دفعش بايد
 بشود، منجر هم او كشتن

 مجرم .بكند دفعش بايد

٦٠ /٥ /٢٧ .اوست

متجاوز جنايات به رسيدگى

 عراق ملت با عراق، دولت با ما .او جنايات به و او جرم به كند رسيدگى و بيايد المللى بين دستگاهى يك و اينجا، از بيرون برود صدام كه گويد مى هم اآلن ايران
 و مغرب و دنار موافقت با كه شكستى خورد، شكست دنيا در بحمداللَّه و خورد دهنى تو لكن آورد، هجمه عراق دولت يعنى، آوردند؛ هجمه ما به آنها نداشتيم، جنگى
٦٠ /١١ /٢١ .كند رفع را خودش شكست تواند نمى امريكا

دنيا براى عراق تجاوز افشاى لزوم

 خودمان از ار اسالمى كشورهاى همه ما اسالمى، كشور اينكه براى .اسالمى كشورى يك به كنيم حمله كه معنا اين به ايم بوده جنگجو روزى هيچ نه ما كه كنيم مى اعالم هم اآلن از ما
 كه بوديد شما اول از .اند كرده حمله عراق كشور به ما پاسداران سپاه ما، ارتش تاكنون نه و .ايم نكرده دخالت هم حاال تا و كنيم دخالت كشورى يك در كه  نداشتيم اين بر بناى دانيم، مى

 كسى يك هب نكردى؟ مطالعه ديگر يكدفعه نوشتند، كه ]را[ اين چرا زنى؟ مى را حرف اين خودت دلخوشى براى زنى؟ مى را حرف اين كى براى .را اين دانند مى دنيا همه و كرديد حمله
 عقب و اند ردهك دفاع حاال اند آمده آنها گرفته؟ را آنها شهرهاى بعضى كرده حمله ايران ارتش كه دنيا در كند مى باور كى .اينجا در نوشته چيزى چه اين كه بفهماند و بخواند بگويى

٦١ /٣ /٣١ !روند؟ مى و كنند مى رها را شهرها اين پيروزمندانه هم حاال و خوزستان به آوردند تا را اينها اند نشانده

متجاوز تعيين لزوم

 كه ببينند و بنشينند يايندب دارند، قبول طرفين كه اشخاصى بيايند، اشخاص بايد .بشود مشخص اين بايد ما، كشور و خودش كشور به است كرده وارد جنايت اينقدر كه كسى آن بايد
 واقع اشتباهى عهيكدف است ممكن .شده چه ايران از خرابى ببينند، هم آنها شهرهاى در بروند و ببينند اند، كرده وارد آنها كه خرابيهايى .ما به كرده حمله او يا عراق به كرديم حمله ما

 تنها نِآبادا از روز هر داديم، بس آتش طرفه يك ما كه گويند مى اينها كه اآلن روز، هر اما .باشند زده هم را جايى يك اشتباهاً بزنند، را ديگرى جاى يك بخواهند و باشد شده

٦١ /٣ /٣١ .ندك مى جنايات آنطور دنبالش و كند مى بس آتش كه   بگين بس آتش مثل اينهاست؛ بسِ آتش قضيه اين .شوند مى شهيد نفر چند و زخمى نفر سى نفر، بيست

 جنگ در ايران گناهى بى

 ردمو همواره كه است ايران مظلوم ملت اين و .ايم كرده دفاع خود از تنها جهان در اسالم موجوديت حفظ براى ما .ايم نبوده جنگ كننده شروع ما كه دانند مى همه
٦٧ /٤ /٢٩ .است كرده حمله ما به خود اقتصادى و فرهنگى و نظامى و سياسى كمينگاههاى همه از استكبار و است؛ بوده جهانخواران حمله
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علل تحميل جنگ
 اسالم نابودى

 اسالم المشاس داند، مى خودش حزب با مخالف اصلش را اسالم كه آدمى نفر يك كه گوييم مى ما .داريم دعوا اسالم سر ما .نيست دلخواهى مسأله .است مكتبى مسأله ما مسأله
 او با ما را، ماسال كوبد مى برسد دستش اگر قوا تمام با و داند، مى خودش چيز همه مخالف را اسالم كه حزبى و آدم نفر يك .است بدتر هم كارترى اسالم از كه است   عفلقى

 مقصدى يك ما دمقص اينكه، براى .نداريم اى مصالحه راه هيچ اينها با ما ... است؟ آسمان اسالم مگر است؟ زمين اسالم مگر كنيم؟ فدا ما را اسالم يعنى كنيم؟ مصالحه توانيم مى
٥٩ /٨ /٦ .كنند تفاهم هم با شود نمى اسالم ضد و اسالم .است اسالمى ضد مقصد يك هم آنها مقصد .خواهند مى را اسالم ما ملت همه .است اسالم آن و است

 ايران مسلمين نابودى

 را ىاسالم حكومت هم اول از و باشد داشته اسالمى حكومت خودش و كوتاه او ملت از و او خزاين از بزرگ قدرتهاى دست خواهد مى كه نيست اين جز ما مسلمان ملت جرم
 به چنانچه هك است گفته صدام .شد ابرقدرتها به پوسيده پيوندهاى تجاوز و ابرقدرتها مؤاخذه مورد جرم همين به و كرد مستقر و داد رأى اسالمى حكومت به و خواست مى

 نخواستى اينكه نه كنى،ب كه نتوانستى هم آن از بيشتر و كنى مى بتوانى هرچه و اى كرده توانستى چه هر تو .كنم مى خراب را شما كشور اين، از بيشتر من نكنيد، عمل من مقاصد
١٩ :ص متن، ،»س« خمينى امام انديشه در ،)تحميلى جنگ( مقدس دفاع                                                   ٦٠ /١ /٢٠ .كشت خواهى را ايران مسلمين تمام بتوانى اگر تو .بكنى

 اسالمى انقالب با مقابله

 بغر درگيريهاى كه است ضرورى مسأله اين ذكر
 كه كاامري جانب از است درگيريهايى ما عزيز كشور

 نآ با را ما روز هر وابسته، خبر بى خدا از گروههاى
 ما اسالمى انقالب محتواى به اين و اند، كرده مواجه
 گشته ناب واقعى استقالل پايه بر كه شود مى مربوط

 و ابرقدرتها ساير يا و امريكا با ما اگر چه .است
 .بوديمن مصايب اين گرفتار بوديم، آمده كنار قدرتها

٥٩ /٦ /٢١

 استقالل و قرآن محو

 بعث ژيمر كه است روز ده از بيش اكنون !كفر سلطه تحت گرفتارِ ارتش اى و شريف، ملت اى
 شهرهاى و نموده وحشيانه هجوم شما همسايه و اسالم كشور به كافر، قدرتهاى امر به فاسد

 پناهگاههاى و منازل و داده قرار ستم و تجاوز مورد را شما مظلوم مسلمان برادران و پناه بى
 آنكه جز نيست هيچ آنان جرم كه اند نموده عام قتل را مظلوم زنان و اطفال و خراب را آنان
 خواهند مى و .شود جارى مجيد قرآن احكام و باشد اسالمى جمهورى كشورشان در خواهند مى

 و دشانخو از كشورشان مخازن و نباشند قدرتان ابر ستم و سلطه زير و باشند آزاد و مستقل
 از التربا آنان خوران جيره و نوكران و چپاولگران نظر در جرمى چه و .باشد ميهنشان مستمندان

٥٩ /٧ /١٢ !جرمها اين
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ابرقدرتها نفع به اسالم سركوب

 اند رسيده نتيجه اين به انقالب اين در امريكا خصوصاً و جنايتكار ابرقدرتان كه است آن باشد مخفى نبايد بينان روشن بر عراق بعث حزب و بعثى صدام انگيزه از كنون تا آنچه
 رمز چنانچه .يافتند ينراست اسالم در تحليل، و تجزيه از پس را آن انگيز شگفت پيروزى رمز و دارد اساسى فرق تاريخ غيرالهى انقالبهاى ساير با ايران ملت اسالمى انقالب كه

 در را آنان مستضعفان جهان در بلكه اسالم جهان در حق پرتو و انقالب صدور عظيم خطر و كردند، احساس بزرگ اسالم در نيز را ملت اقشار همه نهضت و كلمه وحدت
 شياطين و يدندد مى عيان به گيتى پهناور در را سلطه تحت مظلوم كشورهاى از بلكه اسالمى كشورهاى از جنايتكارشان دست شدن كوتاه آن در كه وحشتى انداخت؛ وحشت

 شدن دهبرچي الهى رمز اين اسالم، سقوط براى هايشان توطئه بر گذشت چه هر انقالب از لذا .درآوردند صدا به را شان جهانى امپراتورى سقوط خطر زنگ آنان كارشناس
 و عراق بعث زج است مصمم آن سركوبى در و مخالف اسالم با صد در صد كه را حكومتى منطقه، حكومتهاى بين در و كرد، پيدا افزايش چپاولچيان و ستمگران دستگاههاى

 براى كه او شتز ماهيت ميلشان خالف بر بحمداللَّه و انداختند، دام اين به ابلهانه اى بهانه با اسالم بر شدن چيره اميد و پيروزى و فتح وعده با را او و نيافتند صدام شخص
 خسارات و نايتج و شرارت سال يك از پس اكنون صدام .گرديد واضح نيز مسلمانان ساير براى بود، شده ثابت   وقت فقيه فتواى به او كفر و الحاد و واضح عراق مسلمانان

 بسته كمر قعرا ارتشيان و ملت كشتار به وار ديوانه منطقه، حكام و قدرتها به تشبث آنهمه و عراق و ايران مظلوم ملت از مادى و انسانى فراوان نيروهاى دادن هدر به و فراوان
 و ملت انگيزه و قدرتهاابر نفع به اسالم سركوبى دوستانش و او انگيزه .گذراند مى مأيوسانه را بارش نكبت زندگى و گيرد مى انتقام دهند نمى در تن او الحاد به كه آنان از و است،

 ٦٠ /٦ /٢٧ .است جهان مستضعفان و اسالمى ملتهاى نفع به كريم قرآن و اسالم از دفاع ايران اسالمى مسلح قواى

 اسالم نفوذ از جلوگيرى

 تحقق -اين در -الماس نگذارند طرف يك از .بشود عملى دارند صهيونيستها كه اى نقشه كردند، درست را تحميلى جنگ همين .است خبر چه دنيا مقابل در ما تكليف است، خبر چه دنيا بكنيم فكر امروز ما
 اسالمى ممالك از دستش شوروى و امريكا شود، مى برچيده صهيونيستها بساط آنها، بساط آن وقت آن هم، است رفته و رفت خواهد هم ديگرى ممالك در قهراً و كند پيدا تحقق ايران در اسالم اگر كند، پيدا
 ايران كه تاس اولشان مقصد كه، خواهند مى و كنند مى كوشش دارند اآلن را، اذهان كنند منحرف هم ايران خود در بتوانند اگر و برود، بيرون ايران چارچوب از اسالم نگذارند اينكه، براى اينها .شود مى قطع

 بعضيها كه آنى ،اش امريكايى قسم از اسالمى جمهورى اما گذارند مى را اسمش هم اسالمى جمهورى نيست، كار توى طلبى سلطنت ديگر البته .بيايد پيش »امريكايى اسالمى جمهورى« يك و بشود ساقط
 است اين دومشان مقصد اما و .ندهند راه ديگر ايران در را شوروى و امريكا اينكه به مصممند بزرگ و بچه برنا، و پير زن و مرد .همه مصممند ها ايرانى .شوند نمى موفق شاءاللَّه ان كه را اين دارند، را هوسش

 تازه كه ها، جبهه به فرستند مى زور به را سال چهارده و سال پانزده دون هاى بچه كنند، مى چه را كوچك هاى بچه است، شده چه اآلن ايران كه دارى دامنه تبليغات .كنند محبوس ايران همين در را اسالم كه
 كرده عراق و ايران كشورهاى به كه ظلمى همه آن ندانند و كرده، ايران به عراق كه تجاوزاتى ندانند و شود، مى واقع ايران در كه مسائلى ندانند خارجى راديوهاى اين كه است اين نه ... است بوده مسأله همين
 بدنام را راناي مردم و اسالمى جمهورى بكنند، بدنام ايران در را اسالم كه است اين مقاصدشان .بكنند اجرا خواهند مى را خودشان مقاصد آنها .نيست مطرح آنها براى انسان لكن را، اينها دانند مى اينها .است
٦٢ /٦ /١٥ .بدهند تحقق بدهند، اشاعه هم آنجا در را معنا همين كه بيفتند اين فكر به ديگران نبادا كه بكنند
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 ايران رژيم بودن اسالمى
 ايرانى و عراقى جوان هزاران اند، كرده سفيد را مغول روى و اند كرده حمله بودنش اسالمى جرم به اسالمى جمهورى به كه است سال دو قريب كه اكنون

٦١ /٤ /٢٣ .نمودند خودشان نفسانى هواهاى فداى بودند خويش ملت هاى سرمايه كه را

 اسالم احكام تحقق با مقابله
 -كثيف روهكهاىگ بعض الّا -او سرتاسر كه ملتى يك و كرد پيدا تحقق اسالم احكام كردن پياده براى و اسالم تحقق براى كه ] اى[ جمهورى يك كنيد مالحظه شما
 ،يعنى عراق؛ غاصب حكومت يعنى، عراق؛ حكومت مثل شدند؛ واقع حكومتها بعض تهاجم مورد چطور كنند، مى فدا دارند را خودشان چيز همه اسالم براى

 اسم به اسدف حكومت اين كه ببينيد شما .نشاند مى خودشان جاى به را مردم دارد سرنيزه با و متنفرند او از عراق ملت كه حكومتى يعنى، عراق؛ ظالم حكومت
 اين به دندكر هجوم بودن، قادسيه سردار و عربيّت اسم به و -هستيد فارس شما كه است جرمى اين و -هستيد فارس و هستيد مجوسى ايران ملت شما اينكه

٦١ /٥ /٣ .كشور

 ايران الهى آرمان با مقابله
 به را نقدرىگرا شهيدان و ايم گرفته قرار تهاجم مورد آرمانى و هدف چه مسير در ما كه كنند انديشه و تعقل كه است مسلمانان خود با جنگ در قضاوت
 او از علنى و ىضمن حمايت به اى انگيزه چه به نيز دنيا است؛ پرورانده سر در خود تهاجم از نياتى چه پليد صدام و ايم كرده تقديم حق مقدس پيشگاه

 بهترين به را نانآ اى بهانه به روز هر دنيا و اند نبوده سياسى و اقتصادى و نظامى امكانات و تسليحات تنگناى در متجاوزين هم امروز تا و است برخاسته
٦٦ /٥ /٦ .است نموده خوددارى اند گرفته را آنها پول حتى و است ما ملت مسلّم حق كه امكاناتى دادن از ولى است نموده مسلح سالحها مدرنترين و

 اسالم گسترش از جلوگيرى
 در حتماً و تاس جامعه جوابگوى اسالم نگوييم ما كه است بوده اين براى غيره و اقتصادى حصر تا گرفته تحميلى جنگ از ما عليه جهانخواران هاى توطئه همه

 دنياى چنين از شورمانك وابستگى هاى رگه تمام شاءاللَّه ان كه نماييم حركت سمتى به بايد واقعاً بكنيم، غفلت نبايد ما .بگيريم مجوز آنان از خود اقدامات و مسائل
٦٧ /١٢ /٣ .شود قطع متوحشى

 اسالم از ترس
٦٤ /١ /١٥ .بزند هم به را اسالم خواهد مى و است ترسيده اسالم از امريكا كه است اين اعتقادمان ما .الحاد و كفر به برگرداند را اسالم خواهد مى صدام كه است اين اعتقادمان ما
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ابرقدرتها و امريكا تحريكات

 شوروى دادن فريب و امريكا

 امريكا، هك است اين گمانم من كند؟ مى كار امريكا براى و دهد، مى قرار هجوم مورد را ايران دائماً و ايران، به فرستد مى اسلحه كه صورتى در بدانيم، مسلم را عراق دولت را، عراق ما توانيم مى چطور
 نه ند،ك باز امريكا براى را راه و كند وارد صدمه ايران به كه گيرد مى او از را كمكها .شوروى نه است، امريكايى عراق كه صورتى در كند، مى كمك عراق به اآلن شوروى .داده بازى هم را شوروى

 آنكه حال و ت،اس شوروى نفع به دهند مى كه را اسلحه اين كنند مى خيال آنها .كنند كار امريكا براى كه دهند مى اسلحه آنها .را شوروى اين داده بازى امريكا .كند باز شوروى براى را راه بخواهد اينكه
٥٩ /٥ /١٥ .شوروى نفع به نيست

 
 ايران به حمله براى عراق محرك امريكا

 نفوذش تحت اىكشوره ساير و .بريزد را ما جوانان خون است نموده وادار را عراق امريكا .است تحميلى جنگهاى گرفتار امروز كند، رابطه قطع بزرگ شيطان اين با جهت هر از است خواسته كه ايران
 امريكا با سماًر كه است كشورى ايران كه بدانند بايد مسلمان ملتهاى .برداشته ستيز سر ما با هم آسيايى كشورهاى اكثر األسف مع درآورد؛ پاى از اقتصادى حصر با را ما تا است نموده وادار را

 امريكا مقابل در ايستادگان به ايد، نشسته دعا به خدا خانه كنار در كه مسلمانانى اى ... .كنند مى دفاع امريكا مقابل در عزيز اسالم و ايران از سپاه و ارتش دالوران و جوانان اين ما، شهداى و جنگد، مى
 و است آمده بيرون راقع دولت آستين از امريكا دست امروز و .ستيزيم در امريكا با ما هستند، ما اسالمى انقالب پشتيبان عراق مردم و نداريم جنگى عراق با ما كه بدانيد و كنيد دعا ابرقدرتها ساير و
 .دارد را ما نابودى صدق امريكا كه طلبيم مى شهادت به را شما !طرف بى كشورهاى اى .ندارد معنا مسلمان براى تسليم و جنگيم مرد ما ام گفته بارها كه دارد ادامه واقعى استقالل تا ستيز اين خدا اميد به

 واقع ربغ و شرق هجوم مورد چنين اين تا است حق آيا .كنيم اداره را خود كشور خود، تا ايم كرده پشت امريكا و شوروى به و غرب و شرق به ما .كنيد كمك هدفمان در را ما و آييد خود به كمى

٥٩ /٦ /٢١ شويم؟

صدام، تحريك شده 
امريكا

 كه است حسين صدام اين
 به اامريك تحريك واسطه به
 ما و است كرده تجاوز ما

 بدهيم، او به جوابى اگر
 كه عراق، ملت به هرگز
 مربوط هستند، ما برادر
٥٩ /٦ /٣١ .نيست

 كمك امريكا براى حمله به ايران
 -شرعى حكم حسب به -حسين صدام خود هم

 دارطرف است، كفّار طرفدار  اين هم و است كافر
 و كارتر از طرفدارى واسطه به و است كارتر

 و كند مى حمله ايران به دارد او، از قوا گرفتن
 نحسي صدام مثل را خودش نوكرهاى اين كارتر

 است كرده وادار را اينها امثال و سادات مثل و
 .زنندب صدمه ايران به يا بكنند حمله ايران به كه

٥٩ /٦ /٣١ 

تحميل جنگ توسط 
 دشمنان

 كارها خيلى ما دشمنان
 اختالفات كردند، ما عليه

 آوردند وجود به را داخلى
 ما بر را جنگ نكرده، فايده

 ما هم باز و كردند تحميل

٦٢ /٣ /٤ .كنند نمى رها را

اغفال صدام توسط امريكا
 كه ديديد منطقه حكومتهاى شما

 به آن قطاران هم و امريكا را صدام
 هك حالى در .كردند دچار اى بليه چه

 رس به آشفتگى و انقالب در ايران
 سردارى« نويد به را او برد، مى

 و زمين از تا كردند وادار »قادسيه
  .آورد هجوم ما كشور به هوا و دريا

٦٣ /٦ /٤

 ايران وضعيت از غلط گمان
 كه هآشفت مملكت يك با كه كرد مى گمان صدام

 او به پشت دولتها همه و است شده منزوى
 اند هگذاشت اقتصادى فشار در را او يا اند كرده

 هن و داريم نظامى قواى نه ما و است شده طرف
 .جنگ و جهاد برگ و ساز نه و داريم انتظامى

 چند تا كرد مى گمان و كرد گمان همچو او
 غافل او .كرد خواهد فتح هم را تهران ساعت

٥٩ /٧ /٢٨ .بود خدا از
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 دفاعى جنگ :دوم فصل
ما دفاع و بعث حزب هجوم

 و كنيم مى دفاع كنيم، مى جنگ داريم اسالم تبع ما و است كار در اسالم قضاياى و است اسالم كه باشد متوجه بايد ما ملت كه است اين بگويم خواهم مى خودمان ملت به من آنچه
 داشته ترى نىطوال جنگهاى يك آتيه در است ممكن ما اينكه براى باشند؛ مجهز كنند، تدريب بايد ما جوانهاى .باشند مجهّز بايد ما ملت .كنيم مى دفاع داريم اسالم واسطه به

 بايد ما .نداديم كشته ازب ما دادند كشته اسالم صدر در كه قدرى به داديم كشته كه مواردى اين در هم باز ما .بكنيم فداكارى بايد اسالم براى بكنيم، جنگ بايد اسالم براى و باشيم
 آنهايى هستند، رحدّاتس در كه آنهايى چه هستند، قدرتمند كه افرادى همه بايد بالاشكال، و بگيرد انجام كار اين بايد .بكنيم اسالم فداى را عزيزانمان همه بايد ما .بكنيم فداكارى

 در .بكنيد پايدارى دباي شما است گفته اسالم .است ضعف اين .بروند بيرون خودشان شهر از نگذارند كنند، پافشارى هستند، اينها و آبادان مثل و اهواز مثل و خرمشهر مثل در كه
 كنند، مى منتشر انقالبيها ضد آن و شود مى گفته كه مسائلى از گاه هيچ و كنند پايدارى نفْس عزّت با و شجاعت با و قدرتمندى با كه كنم مى سفارش هم آنها به من صورت، هر

 است، فاسد كه است آدمى يك است، كافر كه است آدمى يك .نداريم مصالحه او با ما .كند مصالحه ما با اينكه براى كرده دراز را دستش حسين صدام .هستيم پيروز ما .نترسند
 ما بكند، اهىهمر او با كه هم دُوَل از يك هر و .شد خواهيم پيروز تعالى، شاءاللَّه ان و كرد خواهيم جنگ آنها با آخر تا ما .كنيم مصالحه او با توانيم نمى ما را مفسد و است مفسد
 بشويم كشته .را الماس كنيم حفظ و كنيم صيانت اسالم از كه است اين ما تكليف .بكنيم عمل را تكليفمان كه است اين هدفمان ما اينكه براى اين؛ به نداريم اعتنايى ابداً هيچ

 اين منطق .بود همين ما منطق كرديم، مى مخالفت پهلوى فاسد رژيم اين با كه هم، اول در ما كه است منطقى همان اين .ايم كرده عمل را تكليف هم بكشيم ايم، كرده عمل را تكليف
 به كه كلّفيمم ما و رود مى بين از دارد اسالم مظاهر رود، مى بين از دارد اسالم احكام .است شده پيدا مشكالت اسالم براى كه بود اين منطق ببريم، پيش بايد حتماً ما كه نبود

 .شاءاللَّه ان بهشت هب و جنّت به شد، خواهيم موفق شاءاللَّه، ان كه هم، بكشيم ندارد، اهميتى بشويم هم كشته .كنيم مقابله آنها با كه مكلّفيم داريم، قدرت چه هر كه قدرتى واسطه
 بايد شما و است شده واقع كفر مقابل در تمامه به اسالم اآلن .اسالم نابودى براى او و كنيد مى جنگ داريد اسالم حفظ براى شما .باشيد نداشته هراس چيز هيچ از وقت هيچ شما

 كردند هجوم هااين اآلن .اسالم از بكند دفاع بايد دارد، قدرت مقدار هر كه كس هر بر .كس همه بر است واجبى امر يك دفاع .كنيد دفاع و كنيد حمايت و كنيد پايدارى اسالم از
 مذاكره اشخاص اين با ما و هستند مفسد و فاسد اينكه براى اينها .اينها با كنيم نمى مذاكرات اصلًا ما .نيست كار در سازش قضيه و صلح قضيه ابداً .بكنيم دفاع بايد ما و اسالم بر

 هم ما نشود، ] تفرقه[ ىخيل  مسلمين بين اينكه واسطه به كه است ممكن وقت آن ما بشوند، تسليم و جا همه از بروند بيرون و بروند جا همه از و كنار بروند اينها اگر بله، .كنيم نمى
 برد پيش اهيمخو و بريم مى پيش اسالم و ايمان سالح آن با ما .است اسالم سالحمان است، ايمان مان اسلحه هم ما است، دستشان اسلحه اينها كه مادامى الّا و بكنيم سكوتى يك

 اينطور با باز خواهند مى آنها حاال .ايم كرده قطع مملكت اين از را دستشان و ايم برده بين از را ابرقدرتها اسلحه همان با ما كنون تا چنانچه كرد، خواهيم سركوب را اينها همه و
 در ملت همه و بكنيم اعدف حتماً بايد .بكنيم بايد دفاع نشويم، چه و بشويم پيروز چه .بگيريم را آنها جلوى كه مكلّفيم ما .بكنند اسالمى كشور به درازى دست يك باز مسائل،

 طرف ملتى چه با و مملكتى چه با كه بفهمند اينها و نباشد دار ريشه آنقدر مسائل و نرسد آنجاها به كه اميدوارم شاءاللَّه، ان .بكنند دفاع و بروند بايد همه شد، داده اجازه كه وقتى
 ٥٩ /٧ /٨ .بردارند خود فضوليهاى و شيطنت از دست و هستند
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 حمله نه كنيم، مى دفاع
 هيچ ما و كند مى حمله دارد مدتهاست اآلن ما با عراق
 دفاع ما كنند مى حمله آنها .كنيم نمى آنها به اى حمله

 مانانقالب اين كه خواهيم مى ما .است الزم دفاع .كنيم مى
 ههم به را مان اسالمى انقالب را، مان فرهنگى انقالب را،

 د،ش صادر انقالب اين اگر و .كنيم صادر اسالمى ممالك
  .شود مى حل مشكل انقالب، اين بشود صادر جا هر

٥٩ /٥ /١٨

 
امريكا مقابل در دفاع

 كه بدانند بايد مسلمان ملتهاى
 اب رسماً كه است كشورى ايران

 ما، شهداى و جنگد، مى امريكا
 و ارتش دالوران و جوانان اين

 رد عزيز اسالم و ايران از سپاه
 .كنند مى دفاع امريكا مقابل

٥٩ /٦ /٢١

 ايم كرده عمل دفاع فريضه به ما
 و نداريم جنگ سر اسالمى غير چه و اسالمى چه كشورى، هيچ با ما

 راىب كه دفاع به نيز كنون تا و هستيم، همه براى صفا و صلح طالب
 رگزه و ايم؛ برخاسته انسانى، است حقى و الهى است اى فريضه هركس

 المىاس كشورهاى خواهيم مى و .نداريم را ديگر كشورهاى به تجاوز قصد
 كشورهاى و مسلمين حقوق از دفاع به اسالمى تعهد با هم كنار در

 .ايستندب تجاوزگر اسرائيل مانند متجاسران و متجاوزان مقابل در اسالمى

٦١ /١ /١٢

 عقالنى بودن دفاع
 دهانفرمان و ما رزمندگان كه حالى عين در .حاال تا نكرديم جنگ ما كرديم، ما دفاع اما .كرديم نمى دفاع ما بود، نكرده حمله ما به عراق چنانچه اگر .نبوديم اول از جنگ طالب وقت هيچ ما

 اى مسأله يك .است لىعق مسأله  يك كه دفاع بكنيم؛ دفاع خواهيم مى ما هم، ما خوب، ]كنيد دفاع فقط :گفتيم ما[ بكنيم چه آنها با و آنجا در بشويم وارد ما بدهيد اجازه گفتند ما به سپاه و ارتش
 جنگجو ما كه يمگوي مى كه ما .ايم نكرده جنگ وقت هيچ حاال، تا ايم كرده دفاع هميشه ما .است طبيعى مسأله يك دفاع .كنند مى دفاع كنند، حمله بخواهند وقتى اصلًا هم حيوانات حتى كه است

٦١ /٣ /٢٢ .است دفاع ما از كه است آن و داريم شاهد و گوييم مى صحيح ما !شماها؟ مثل نيستيم

تأديب تجاوزگر
 تمام نىايما برادر را خود مجيد قرآن حكم به و اسالمند؛ و قرآن  مقدس احكام تسليم ايران اسالمى جمهورى دولت و ملت ايم، نموده اعالم مكرراً اسالمى جمهورى مسئولين و اينجانب چنانچه
 تجاوز آنان شورك حريم به دولتى تا و باشند، مى طالب ملتها و دولتها تمام با را آميز مسالمت زندگانى و صلحجويى و دانند؛ مى جغرافيا و فرهنگ حيث از مختلف كشورهاى و اسالمى ملتهاى

 چنگ زا را خود و كنند قيام باشد، كس هر تجاوزگران، مقابل در يكصدا و متحد هم با كه خواهند مى ملتها و كشورها همه از و دانند؛ مى خود برادر را آن باشد، اسالم احكام به متعهد و نكند
 آنان تواند مىن متعال خداوند فضل به قدرتى هيچ كه است صورت اين در و نمايند تأديب را تجاوزگر و كرده دفاع خود حدود و حقوق به تجاوز از اسالم حكم به نيز و دهند؛ نجات جهانخواران

٦٠ /١١ /٢٢ .بازدارد مقدس دفاع اين از را
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 قرآن حكم به متجاوز با مقابله
 مخالف نوانع به مردم، بين در بودم، تبعيد نجف در من كه زمانى از صدام كه است اين -باشيد  اطالع بى آن از شما است ممكن و -است عراق و ما بين كه اى مسأله اما

 مجوسند، و فارس ها ايرانى و ايران اينكه اسم به شد، جمهور رئيس كه وقتى اما .نبود دولت رئيس هنوز زمان، آن در البته .بود معروف خونخوارى و جلّادى به و اسالم
 سوم سال كه هم اآلن و .ساخت متوقف را آنها اسالم، مسلح قواى با همراه گشت، متوجه كه وقتى ما ملت و كرد، حمله ايران به هوا و دريا و زمين از امريكا، تحريك با

 و راناي شهرهاى به روز هر آنها .نكنيم دفاع كه توانيم نمى عقل و قرآن و اسالم حكم حسب بر ما .ايم بوده دفاع حال در هميشه ما و مهاجم صدام است، نزديك جنگ
 و »صلح« :گفت مى مرتب مدت اين طول در صدام .كرد خواهيم دفاع ما كنند، مى تجاوز اينگونه آنها كه زمانى تا و اندازند مى موشك يا و بمب دفاع، بى مردم روى بر

 است حنهص در و ايستاده ما ملت .بنشيند سرجايش متجاوز آدم اينكه شرط به خواهيم، مى را صلح هم اآلن ما .شود داده او به خوزستان كه بود اين از عبارت او صلح
 و شهرها از بسيارى اآلن كه طورى به اند، كرده خراب بمب با اند گرفته كه را كجا هر و اند آمده ما كشور به ها عراقى زيرا يابد؛ دست خود مشروع هاى خواسته به تا

 و داده خيصتش را متجاوز و بيايند صالحيت با اشخاص و بدهد را ما غرامت بايد متجاوز كه است اين ما حرف .است گرديده تبديل خاكى تل به جنوب و غرب دهات
 كه ببينيد و نيدك تحقيق شما .كنند نمى را كار اين ولى بزنند، را بصره يا و بغداد توانند مى ما نيروهاى كه حالى در .ايم نكرده تعدى عراق مردم به هرگز ما .كنند مجازات

٦١ /٦ /١٧ .كشيم مى را نظاميها ما گويند مى و كشته را ما دفاع بى مردم و زنند مى را ما ديگر شهرهاى از بعضى و آبادان روز هر آنها

 نيست تجاوز عراق خاك به ورود
 زير رد روز هر ما مرزى شهرهاى و است، دشمن دست در ما زمينهاى از بعضى و ما شهرهاى از بعضى اآلن كه دانيد مى شما لكن .باشد هرچه ما ضد بر خارجى تبليغات كه گو هستيم، دفاع حال در امروز ما

 .بكوبد را ام شهرهاى خودش موشكهاى با نتواند كه برانيم و برسانيم آنجا تا را دشمن ما كه است اين دفاع و خودمان؛ كشور از كنيم دفاع كه است واجب ما همه بر و است دشمن موشكهاى و دوربرد توپهاى
 مالى و جانى خسارت موجب و كند سنگپرانى خودش خانه داخل از بايستد شما منزل خارج در كسى يك اگر اينكه نظير .است اسالمى كشور و اسالم از دفاع است، عراق به هجمه نه عراق خاك در رفتن

 از و گر جمهه يك از و متعدى يك از داريم دفاع بناى ما .نداريم كشورى يك به هجوم بناى وقت هيچ ما .خودتان از كنيد دفاع خواهيد مى شما او، به نكرديد هجمه شما او، منزل در بشويد وارد شما اگر بشود،
 حال در ما .كشد مى را ما عزيزان و كند مى ويران را ما كشور و اندازد مى دور جاهاى از خارج، از موشكها و دوربردشان توپهاى با بكند، كارى و بشود وارد داخل در نتواند وقتى خارج، در كه خدانشناس يك
 هاى رسانه در نه و سازمانها در نه نبود، اشكالى نبود، حرفى نبود، صحبتى بودند وارد آنها كه حاال تا جنگ اول از .ديگرى كشور در شديد وارد شما نه كه گويند مى خارجى تبليغات اين كه گو هستيم دفاع

 چون ما بنابراين، .است همين كنند مى اسالم ضد بر تبليغ كه آنهايى طبع !عراق؟ به كرديم هجوم ما كند، وارد خسارت ما به نتواند كه ببريم جايى تا را اين خواهيم مى خودمان از دفاع براى ما كه امروز .گروهى
٦٢ /١ /٢١ .بكند بايد نحوى يك به را دفاع كسى هر منتها است، واجب امر يك ما همه بر هستيم مدافع

  دشمن سلطه از خروج براى كشور از دفاع
 كشور از كنيم مى داريم دفاع ما كسى، با نداريم جنگ ما

 ىمقدار يك هست صدام سلطه تحت كشورمان باز ما .خودمان
٦٢ /٥ /٢٥ .كنيم مى اسالم از دفاع داريم كه مايى .آن از

 هستيم عراق و ايران ملت مدافع ما
 حال در اآلن ما .زند مى هم به را ايران بدهيم، مهلت اگر روز يك .هستيم دفاع حال در ما هم اآلن نكرديم، حمله عراق به روزى هيچ ما

 گرفتار كه ملتى يك از هستيم دفاع حال در ما .هستند ما برادر نيستند، دوتا ما با عراق ملت .عراق ملت از و خودمان از هستيم دفاع
٦٣ /٤ /١٠ .است جهنمى حزب يك گرفتار چيزش همه است، گرفتار اش ادارى است، گرفتار ارتشش شده،
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 شياطين با جنگ
 تمامى هحق حقوق كه است شياطينى تمام با جنگيدن و مبارزه روز امروز، كه كنند توجه بايد ايران شريف مردم

 .باشند انگرسنگ دنياى حاكم هميشه براى كه نمايند مى سالحهايى تهيه و نوش و عيش صرف را جهان پابرهنگان
 جنگ ؛نيست فارس خليج شيوخ و عربستان با جنگ ما، جنگ نيست؛ اسرائيل و عراق با جنگ ما، امروز جنگ

 جنگ ما، جنگ نيست؛ غرب و شرق ابرقدرتهاى با جنگ ما، جنگ نيست؛ مراكش و اردن و مصر با جنگ ما،
 و رىدا سرمايه دنياى نابرابريهاى تمامى عليه است اسالم جنگ ما جنگ جور؛ و ظلم تمامى عليه ماست مكتب

 اين .است اسالمى كشورهاى درد بى حاكمان و مرفهين خوشگذرانيهاى عليه پابرهنگى جنگ ما جنگ كمونيزم؛
 خىتل و شكست و كاشانه و خانه جنگ، اين نيست، بوم و مرز در محصور جنگ اين شناسد، نمى سالح جنگ
 كثيف دنياى هعلي انقالبى -اعتقادى ارزشهاى جنگ است، اعتقاد جنگ جنگ، اين .داند نمى گرسنگى و فقر و كمبود

 انرزمندگ .نامردميهاست عليه استقامت و شرف و عزت قداست، جنگ ما، جنگ .است خوشگذرانى و پول و زور
 اسالم و اراستكب بين جنگ دانند مى كه هم جهان مسلمين و كنند مى تنفس ايمان جهان در و اعتقاد پاكِ دنياى در ما

٦٧ /٤ /١٣ .كنند مى وارد نشينان كاخ همه بر را خود هاى ضربه و گذاشت نخواهند آرام را جهانخواران است،
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 هستيم اسالم مدافع ما
 با كه كسى كي و كنند، قيام كفر عَلَم اين مقابل در كه خواستاريم را مسلمين همه توفيق تعالى و تبارك خداى از ما

 به كنيم مى موشكى حمله كنيم، مى حمله چند ساعت ما« كه گويد مى صاف كند، مى مخالفت المللى بين قواعد تمام
 ريحص ما و .كند نمى محكوم را او كشورى هيچ لكن گويد، مى صريح »ايران مسكونى شهرهاى به ايران، شهرهاى

 همه و مكني مى داريم دفاع خودمان از ما .بكنيم تعدى كشورى يك به اينكه به نداريم نظر ابداً ما كه گوييم مى
 اين قضيه .است قعرا و ايران قضيه نه است، كفر و اسالم قضيه قضيه، كه است اين براى اين .ماست ضد بر تبليغات

 اسالم هك آنها و برسند خودشان نامشروع منافع به آنها كه گذارد نمى اسالم بينند، مى بد اينها اسالم از كه است
  .است سالما ضد بر قيام .كنند مى وادار يا كنند مى اسالم ضد بر قيام آنها برسند، نامشروعشان منافع به گذارد نمى
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 جنگ در طلبى شهادت و ايمان
 من و م،بشوي شهيد ما كه كنيد دعا شما كه دهند مى قسم خانمها از بعضى دهند، مى قسم شان بعضى گاهى كنم، مى مالقات من كه وقتها گاهى ما از و خواهند مى را شهادت ما جوانهاى كه دانيد مى
 در كه چيزهايى مثل اي طرفتان، سالح مشابه سالحهاى به بشويد مجهز كه را شما كند وادار ايمان آن و ايمان، جهاز به باشيد مجهز شما وقتى .بشوند پيروز و ببرند را شهيد ثواب آنها كه كنم مى دعا

 از بشوند هيام خواهند مى كه دوستانى همه و شما .كند مى پيروز را شما كه است قدرت مبدأ و تعالى و تبارك خداى به توجه .كند مى پيروز را شما كه است ايمان پشتوانه آن دارد، امكان اينجاها
 .كنيد ايجاد خودتان در لهىا قوه قوه، .بكنيد پيدا قلبى اطمينان .كنيد ايجاد خودتان در ايمان قدرت يك كه را معنا اين سفارش آنها همه به بشوند، موفق شاءاللَّه ان كه ميليونى، بيست ارتش اين براى
 نظام در كه يىچيزها آن هم شما كه اميدوارم من و .بكنيد آنها به غلبه شما باشند زياد چند هر و بترساند، را شما طرف تعالى و تبارك خداى كه شود مى معنا اين موجب الهى قدرت و الهى قوه اين

 هم را تجهيزات نآ مملكت، يك براى دارد امكان كه مقدارى به تجهيزات هم و .بگيريد ياد خوبى به شايستگى، به هست، كه چيزها اين در و هست پارتيزانى در يا و هست چريكى در يا و هست
 كنيد، ربيتت را خودتان كه است ايمان قدرت باالتر اينها همه از و .ايران دارد مدرن تجهيزات .دارد ايران بحمداللَّه كه باشيد داشته تجهيزات هم .است الزم كه موقعى براى كرد خواهد فراهم دولت
 همه را، نفستان را، شمتانچ را، دستتان يعنى .برويد پيش الهى قوه با كه باشد اين توجه .كنم غلبه كنيد فرض و زمين، بزنم را كى خواهم مى خودم قدرت با من كه نباشد اين به توجه .كنيد تزكيه

 ديگر .است يطانىش هم دستش .است شيطانى هم چشمش .است شيطانى قواى قوايش كند غفلت اگر انسان .الهى قواى به شيطانى قواى از كنيد تبديل را اينها شماست، اختيار در كه چيزهايى
٥٩ /١ /٢٨ .كرد خواهد غلبه الهى قوه و شود مى الهى قوه شما قواى همه .شود مى الهى همه را خودش كند تربيت اگر لكن .هست كه آنطورى
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طلبى  و شهادتايمان : فصل سوم

 رزمندگان همراه الهى رضاى
 شمايى .تاريخ طول در است جهان مستضعفين پيروزى پشتوانه شما پيروزى و هستيد پيروز تاريخ طول در شما و هستيد پيروز مادى و معنوى جهات تمام در شما و هستيد پيروز ابعاد تمام در شما
 و بخوريد كستش -نخواسته خداى -چه و شويد، مى و بشويد پيروز جنگ ميدان در چه هستيد؛ پيروز رويد مى شهادت طرف به و لقاءاللَّه طرف به و اللَّه طرف به گشاده روى با و باز آغوش با كه

 شما را، كفر از طرفدارى آنها و داريد همراه را ايمان شما را، خدا سخط آنها و داريد همراه را خدا رضاى شما دارند؛ همراه را او ضد شما دشمنان داريد همراه كه را چيزى آن شما .خورد نخواهيد
 طايفه دو اين ينب .كنند مى فرار مرگ از آنها و داريد را اين شما پيروزم، هم بشوم پيروز اگر و پيروزم بشوم شهيد اگر كه ايده اين با آسوده، خاطر با آرامش، با جنگ اين در و داريد قلبى آرامش
 جنگ طعمه، براى اينكه براى كند مى فرار مرگ از كه آن و است حق از دفاع اينكه براى است، اسالم از اينكه براى است، شهادت اينكه براى گيرد مى آغوش در را مرگ كه آن است؛ فرق بسيار

 جنگ به رنيزهس با كه آنهايى و -رفت خواهند و بنويسند اسم و بروند بيشتر داوطلبها كه اميدوارم من و -هست پيروزى براى و هست شهادت براى داوطلب كه ملتى مابين است فرق .كند مى
 كه شما بين .است دهكر پشت آنها به ملتهايشان كه آنهايى شوند، مى جنگ به وادار اذيت جور هزار با و زور و فشار با داوطلب، اسم با كه آنهايى شد، خواهند كشته پشت از نكنند اقدام اگر آيند، مى

 خواهد مى نفس يطانش براى بكند، جنگ خواهد مى شيطان براى كه آن با شماست، پشتيبان و شماست نگهبان تعالى و تبارك خداى جهت همين به و شماست از نگهبان و شماست پشتيبان ملت
٧٥-٧٤ :ص متن، ،»س« خمينى امام انديشه در ،)تحميلى جنگ( مقدس دفاع٦٠ /١٢ /١٨ .اينها بين ما است فرق بكند جنگ



 لقاءاللَّه داوطلب رزمندگان
 هستند، جنگها براى داوطلب كه آنها

 مه آنها .است شيطان براى داوطلبيشان
 .دهستي داوطلب هم شما شوند، مى داوطلب

 ارايث و داوطلبى مابين هست فرق لكن
 براى اآنه .منحرفين ايثار و داوطلبى با شما

 و آمال به رسيدن براى و دنيا به رسيدن
 و اميدانه در شوند مى وارد نفسانى شهوات

 به رسيدن براى و شهادت براى شما
٦١ /١ /٢٨ .شويد مى وارد لقاءاللَّه

 عبادى امر رزمندگان، رزم
 جنگ ها جبهه در كه اشخاصى آن و عزيزان شما بين ما فرق
 يك كه عمل صورت هستند، شما مقابل در كه آنهايى با كنند، مى

 كي شما كشتن اما كشيد، مى هم شما كشند مى آنها است، صورت
 روى اين .است جنايى عمل يك آنها كشتن و است عبادى عمل

 ند،دار عمل دو اين كه است معنايى روى هست، كه است اى انگيزه
 آنها كنيد، مى جهاد خدا براى شما .است عمل صورت روى نه

 خدا بعت شما و هستند شيطان تبع آنها .كنند مى جهاد شيطان براى
 اين كه كنيد توجه .است امر دو اين بين ما فاصله اين .هستيد

٦٢ /٨ /١٥ .بماند محفوظ
 عرفان مراكز رزمندگان، سنگر

 است اجدمس ببينيد را، سنگرها اين ببينيد برويد شما
 مراكز است، عرفان مراكز سنگرها اين .سنگرها اين

 مشغول آنطور شب كه مراكز اين در و است توحيد
٦٣ /١١ /١٤ .كنند مى فداكارى آنطور هم روز هستند،

طلبند شهادت مردم
 و ندبياي آنها هاى طياره وقت يك اينكه از ايران ملت كه كنند مى خيال

 تىمل .اند داده مردم را خودشان امتحان .ترسند مى را، جايى كنند بمباران
 انپايش و دست كه است اين افرادش كه ملتى است، شهادت دنبال كه

 كه وديمنب اليق ما مگر چطور؟ !خدايا كه كنند مى گله شود، مى قطع وقتى
 .نيمك مى چه ما اينكه از نترسانيد را ملتى همچو يك بگيرى؟ را ما جان

٦٦ /٣ /٨ .بكنيد هم توانيد نمى و بكنيد خواهيد، مى غلطى هر شما

 رزمندگان معنوى تركيب
 را اشم و باشد سرتان باالى كه ]را[ كسى يك شما و كند مى تعظيم  شما از ملت امروز
 تحقير كه ندهست اين اهل هستند شما فرمانده كه آنهايى نه .نداريد سراغ بكند، بخواهد تحقير
 را موعهمج اين .بكنيد قبول را تحقير كه هستيد آن شما نه و را خودشان پرسنل بكنند

 هم خودشان كشند، مى كه هايى نقشه لهذا، و هست چى بفهمند توانند نمى ]ما دشمن[
 را راناي لكن بشناسيم، را ديگر جاهاى توانيم مى ما ايم؛ نشناخته را اين ما كه گويند مى

 به وجهت اش همه كه ]هستيد[ حاضرى تركيب يك شما كه است اين براى اين .ايم نشناخته
 اىدع با و بخواند كميل دعاى و بخواند دعا ها جبهه در سربازش باشد، داشته معنويات

 در كه ارتشى آن با جنگيدن براى كند مهيا را خودش الهى فكر و ذكر و شب نماز و كميل
 چه ديدند و بودند آنها قرارگاههاى در كه كسانى و دانيد مى شما كه امورى با خودش، محل

٦١ /٧ /١١ .است سنخ دو اصلًا اينها .اند بوده آنطور بوده، چيزها
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 اخالقى اصول به پايبندى

 جنگ در اسالم تكاليف به پايبندى
 خودشان الحاصط به زمين به زمين موشك توپ، .است باز دستشان آنها ارتش .كرده معيّن تكليف برايش اسالم ما ارتش .است بسته دستش ما ارتش كه است اين آنها ارتش و ما ارتش فرق
 و آنها گىجن موارد فقط ما ارتش .كرد نخواهد و بكند را كار اين تواند نمى را، كار اين كند نمى ما ارتش .شنوند مى تبريك وقت آن كنند، خراب را اش همه هم شهر يك مترى، ده مترى، نُه اندازند، مى

٥٩ /٨ /٦ .كوبيد خواهد و كوبد مى كردند، اسالم ضد بر قيام و اسالم مخالف كه اشخاصى

 ايران نظاميان هدف اسالمى، آرمانهاى
 ما .دارند اسلحه اينها همه .هست هم شوروى و امريكا دست و هست -حكومتش يعنى -ها اردنى دست هست، هم صداميها دست هست، ما ارتش طور همين و ما پاسداران سپاه دست اسلحه
 حضرت شمشير .نيست چيزى -نفسه فى -شمشير خود نيست، چيزى ندارد؛ اشكالى -نفسه فى -اسلحه خود رود، مى كار به وقتى ها اسلحه اين .دارند بزرگ هاى اسلحه آنها داريم، كوچك هاى اسلحه

 مساوى ثقلين عبادت با را ضربت يك آنكه .است ميزان آن برد، مى كار به را شمشير اين كه او لكن -بود هم تيزتر او شمشير شايد -بودند جور يك شمشير، يك ملجم ابن شمشير با طالب ابى بن على
 جنگ اين اول از .است ميزان كند مى وارد را ضربتها كه آن است؛ ميزان اين كشد، مى خون و خاك به است ثقلين عبادت از افضل ضربتش يك كه ]را[ موجودى همين كه ضربتى آن با افضل، و داند مى

 آنها -امر اين به دكردن وادار را صدام يعنى، -]اويند[ دنبال كه آنهايى و امريكا و .بردند كار به جهت چه در بردند، كار به كار چه در را خودشان هاى اسلحه ما ارتش و ما سپاهيان كه ببينيم ما تحميلى،
 هاى دهتو حسب به كه آن -است منحرفين دست كه آن غير -اآلن ايران هاى اسلحه است، فرموده خدا كه راهى در رود، مى كار به ] كه[ است، ضعيف ملت اين از دفاع ]در[ ما هاى اسلحه ... .كار چه در

٦١ /١ /١٤ .رود مى كار به دارد اسالم براندازى و تخريب راه در ها اسلحه آن و رود مى كار به دارد الهى و اسالمى آرمانهاى تحقق راه در ها اسلحه اين است، ميزان اجتماع حسب به است، ميزان مردم

 عراق مردم به رسانى صدمه از پرهيز
 ما .ندارند اهىگن شهرها مردم اينكه براى بكنند، هم نبايد و نكردند كارى همچو ابداً  كنند، بمباران را آنها توانند مى ما رزمندگان و هست، ما نظر زير آنجا شهرهاى از بسيارى اآلن كه حالى عين در ما
 آخرش روزهاى همين ديگر جنگ اين كه اميدوارم من و شاءاللَّه ان بكنيم معدوم و بكنيم محكوم و بكنيم محطوم را او و بكنيم وارد او به را صدمات بايد جنگ در بگيريم، را او جلوى بايد جنگ در

٦٢ /٨ /١ .بشود اداره اسالم براى شايسته و اسالمى وجهش به و بشود، اداره عراق ملت خود دست به عراق كشور و بشود ساقط رژيم اين .شاءاللَّه ان باشد
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 جنگ بودن مردمى :چهارم فصل

 ارتش با ملت همدلى
 سرتاسر .كند ظحف را همه خداوند .كنند مى جنگ دارند دسته آن كه است همين هم دليلش .آنهاست با هم ملت و ملتند با و ملتند از اينها كه است اين آنها با ما انتظامى قواى بين و ما دولت مابين فرق
 كشور تمام در را دِه يك كرديد پيدا اگر اما .گيرند مى زور به كنند، مى غارت گيرند، مى البته زور به اينها .اينها به باشد كرده كمك اينجورى عراق در دهى يك كرديد پيدا اگر .كنند مى كمك دارند ايران
 داريم خدا براى ام .داريم را اسالم ما .داريم را خدا ما !بترسد؟ بايد چرا !ترسد؟ مى كى از ملتى همچو يك .اينها ندارند !كنند بندى بسته -دانم نمى -و بپزند نان اينها براى زنهايش، جوانهايش، كه عراق
 با اجرشان نند،ك مى جنگ دارند خدا براى كه مايى جوانهاى .آمالشان هست جهنم رفتند، اينجا از اگر كه بترسند بايد آنها !بترسد؟ كى از !بترسد؟ چرا كند مى عمل خدا براى كه كسى .كنيم مى عمل

٥٩ /٨ /١٢ .تيدهس قدرتمند و است، محشور شاءاللَّه، ان اسالم صدر شهداى همان با شهيدشان !باشد؟ نداشته عنايت او به تعالى، و تبارك خداى و بكند كار خدا براى كسى يك كه دارد امكان .خداست

ها جبهه در كشور مسئولين حضور
 بر كه هايىفشار آن واسطه به قدرى يك باز آنها خوبند، همه ملتها نه، -ملتها ساير و ما ملت بين بكنيد اى مقايسه شما
 با ديگر، ممالك سردمدارهاى بين بكنيد اى مقايسه يك -كنند مى شاءاللَّه ان و كنند قيام درست توانند نمى آيد مى آنها

 آن و سفيد كاخ همان در ايشان جنگ؟ جبهه توى است رفته جنگها ]از يك[ كدام در كارتر آقاى .مملكت اين رؤساى
 و بمير ن،بك كار من براى شما .جهنم به بشوند هم كشته .بكنند جنگ را اشخاص دارد مى وا و نشسته اش ييالقى كاخ
 خودش ملت از .ترسد مى هم خودش سربازهاى از اين كرده؟ سركشى و است آمده ها جبهه كدام در صدام آقاى و .بدم
 رؤساى و باشد؟ شهر آن به شهر اين از جبهه در دائماً  جمهورش، رئيس كه داريد سراغ شما كجا در .ترسد مى هم

 لمث كه ديديد شما كجا در را ها جمعه امام هست؟ مسائل اين كجا برود؟ جبهه هم   مجلسش رئيس آقاى اين .ديگرش
 رؤساى و هايش ارتشى و سربازهايش كه ديديد شما كجا در اينها؟ هست كجا بروند؟ جبهه در و بپوشند لباس جنديها
 جز كه است ىمسائل يك مسائل؟ اين هست كجا در .بروند جلو باز شود، مى كشته آنها از بكنند؟ فداكارى اينطور ارتشش

 تا دو چيزهايش اين با ارتشش، با دولتش، با ما ملت كه است اين براى .شود نمى حل انسانى مستقيم صراط راه در
 يا يرازمانش يا اصفهانمان يا تهرانمان كه داريم را اين گرفتارى اآلن ما كىْ .ترسند نمى هم از .هستند هم از همه .نيستند

 -هك كنم مى عرض -فالن عشيره، فالن قشر، فالن مبادا كه داريم نگرانى همچو ما كى بشود؟ نظامى حكومت كجا،
 هك اى خورده گول جوان و بچه نفر چهار يك .نداريم نگرانى همچو ما كنند؟ قيام ما ضد به ايران اطراف در جمعيت
 است نمونه مملكت يك اين .بفهمند درست شاءاللَّه ان .بكنند را كارها اين نبايد ] كه[ فهميدند ديگر حاال هم اينها هستند،

٥٩ /٨ /٦ .مملكتها همه براى بشود الگو و بشود، عالى نمونه آن نمونه، مملكت اين كه خواهد مى دلمان ما و اآلن،
 

 جنگ در ملت دفاع از قدردانى
 سيجب سپاه، و اسالم مرگان پيش و ... ايران مبارز شريف ملت از
 و هرفت نبرد جبهه در كه عزيزى روحانيون غير و روحانيون و

 با وركش سطح در كه عزيزانى از و .شكرگزارم كنند مى فداكارى
 خود مجاهد برادران به معنوى و مادى تقدير شايان، كمكهاى

 اسالم تنصر تعالى خداوند از و كنم مى تشكر و تقدير نمايند مى
 .مدار را نهايى فرج و نصرت انتظار و خواستارم را مسلمين و

٥٩ /٧ /١٢
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 دفاع ضرورت
كفر و اسالم كامل تقابل

 الماس كه باشد متوجه بايد ما ملت كه است اين بگويم خواهم مى خودمان ملت به من آنچه
 به و مكني مى دفاع كنيم، مى جنگ داريم اسالم تبع ما و است كار در اسالم قضاياى و است

 عالى،ت شاءاللَّه ان و كرد خواهيم جنگ آنها با آخر تا ما ... .كنيم مى دفاع داريم اسالم واسطه
 به منداري اعتنايى ابداً هيچ ما بكند، همراهى او با كه هم دُوَل از يك هر و .شد خواهيم پيروز
 از كه تاس اين ما تكليف .بكنيم عمل را تكليفمان كه است اين هدفمان ما اينكه براى اين؛

 هم بكشيم ،ايم كرده عمل را تكليف بشويم كشته .را اسالم كنيم حفظ و كنيم صيانت اسالم
 حفظ براى شما .باشيد نداشته هراس چيز هيچ از وقت هيچ شما... ايم كرده عمل را تكليف
 واقع ركف مقابل در تمامه به اسالم اآلن .اسالم نابودى براى او و كنيد مى جنگ داريد اسالم
 امر يك دفاع .كنيد دفاع و كنيد حمايت و كنيد پايدارى اسالم از بايد شما و است شده

 اآلن .اسالم از بكند دفاع بايد دارد، قدرت مقدار هر كه كس هر بر .كس همه بر است واجبى

٥٩ /٧ /٨ .بكنيم دفاع بايد ما و اسالم بر كردند هجوم اينها

 سازى تواناييها براى جنگ آماده
 ام .داريم قدرت ما و جنگها براى بشويم مهيّا بايد ما

 و هكلم وحدت با كه هستيم ملتى يك داريم، را جوانها
 ما را چيز همه تعالى، و تبارك خداى به اتّكال با

 .داريمن مسائل اين از خوف هيچ ببريم؛ پيش توانيم مى

٥٩ /٨ /١٢

 پشتيبانى از رزمندگان در دفاع
  هصحن در حاال تا بحمداللَّه، كه طورى همين كه است اين هم ملت تكليف

  هصحن در هستند اينها بحمداللَّه، شود مى واقع اى قضيه هر و است ] بوده[
 ] كه[ را تعهدشان اين و اجتماعاتشان، اين را، اينها وقتى گاهى من و ].بماند[

 كنار در كه است پاسدارى اين اگر شوم؛ مى قائل حقارت خودم براى بينم، مى
 اين اگر دهد، مى قرار خطر محل در را جانش و خواند مى شب نماز سنگر

 ار شبش نماز و بيند مى خطر در را خودش جان جبهه در كه است سربازى
 ند،هست مسلمان اينها اگر -وصيتها آنطور -نويسد مى وصيت و خواند مى

 كه ىچيزهاي اين تمام با كه است اين هم ملت تكليف گويم؟ مى چه من خوب،
 در هك مسلح قواى اين همه و سپاه و ارتش هستند، مشغول اسالم حفظ براى
 ]را[ اينها ناگواريها، آن و گرم هواى آن با هستند، فعاليت مشغول ها جبهه
 اينها، به را خودشان پشتيبانى كنند اظهار و باشند پشتيبان همه كنند، كمك

٦٠ /٤ /١٠ .اينها به بدهند روح

 بزرگ عبادتى دفاع،
٦٠ /٤ /١٨ .است بزرگ عبادات از يكى كشور از دفاع و هستيم دفاع حال در ما امروز

 اسالم كيان از دفاع در وحدت لزوم
 از و بگذارند يكديگر دست در دست همه گوناگون، مذاهب خواهران و برادران
 كه د،نترسن هياهوها اين از و كنند دفاع اسالمى جمهورى و اسالم كيان و حيثيت

٦١ /١١ /٣ .خوريم نمى شكست ما

 دفاع و جنگ در پايدارى
 اگر كه ندهند راه هراس خود به ها توطئه از و كنند دفاع كشور و اسالم از و بايستند محكم بايد مردم

٦٣ /٦ /١٨ .است اين برخالف ما تكليف و بكشيم اسالم از دست بايد بنشينند، عقب كمى

 ضرورت هر نوع خدمتى در دفاع
 هر ،برود بايد جبهه تواند مى كس هر .كنيم دفاع كه است واجب ما همه به امروز

٦٥ /١ /٤ .بكند كمك جبهه پشت در تواند نمى كه

 دفاع با قرآن و سالح
 اميد چشم كه عزيزم جوانان

 دست يك با شماست، به من
 ديگر، دست با و را قرآن
 از چنان و برگيريد را سالح

 دفاع خود شرافت و حيثيت
 ئهتوط تفكر قدرت كه كنيد
 سلب آنان از را خود عليه

 دوستانتان با چنان .نماييد
 چه هر ايثار از كه باشيد رحيم
 ىكوتاه آنان به نسبت داريد

٥٩ /١ /١ .ننماييد
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 جنگ در اصولى شعارهاى

 
امور رأس در جنگ

 اين كه چيزى آن به بكنيم توجه بايد بيشتر ما
 دولت، در ما شهداى اين مجلس، در ما شهداى
 داديم، دست از ما را آنها قضايى، قوه در ما شهداى

 را جنگ كه بود مسأله اين همه كه را آنها طريقه بايد
 ركشو از را شوروى و امريكا هاى وتفاله ببريم ما

 وركش يك خودمان كشور و كنيم پاكسازى خودمان
 را طريقه آن ما بايد باشد آزاد مستقل، اسالمى

 به باشد توجه امور همه رأس در .نكنيم فراموش
 شاءاللَّه نا بشود ختم پيروزى به بايد جنگ اين اينكه

  .مداري تكليف ما صورت هر در .شود مى شاءاللَّه ان و

٦٠ /٤ /١١

رعزيزت جان از ميهن از دفاع
 كه نقطه هر در  !آقايان حضرات

 و جنگ براى را مردم هستند
 اذناب و امريكا با درگيرى

 آماده عراق چون خونخوارش
 و است جنگ جنگ، كه كنند

 در ما دين و ميهن شرف و عزت
 ميهن و است، مبارزات همين گرو

 منتظر امروز ما، عزيزتر جان از
 ار خود فرزندان يكايك تا است
.سازد مهيا باطل با نبرد براى

 ٥٩ /٧ /٥

 جنگ در ذلت و ننگ از هيهات
 خود رزمنده برادران كمك به ايرانى، جوانان و برادران اى شما

 يا .است ازس سرنوشت لحظات حساسترين از لحظه اين كه بشتابيد،

 يا و لتىغف اگر نخواسته خداى يا و عفلقيان كفر بر اسالم پيروزى
 هك هيهات و .هميشه براى ملت ننگ و اسالم شكست شود اهمالى

 ميهنى و اسالمى تكليف پس .برويد ذلت بار زير غيور جوانان شما
 و آوريد هجوم جوانمردانه ها جبهه سوى به كه دارد اقتضا شما

 بكلى راقع ارتش روحيه كه بدانيد و .نپوشيد ذلت جامه تا بكوشيد
 ندبروم جوانان شما به احتياج امروز اسالم، و است رفته دست از

 نجات ار خود عراقى برادران و بشتابيد كفر با نبرد سوى به .دارد
 يدكن كمك را اسالمى جمهورى رزمنده كف بر جان برادران و .دهيد

٦١ /٤ /٢٣ .است دير فردا كه

 پيروزى تا جنگ جنگ
 و ىشهادت هر در كه بينند نمى كوردالن اين
 و اسالم به متعهد ملت جنايتى هر در

 ؟حاضرترند صحنه در و تر مصمم كشور
 و جنوب در شهرها بمباران از پس اينان
 ،پناه بى مردم فجيع عامهاى قتل و غرب
 را »پيروزى تا جنگ جنگ« فرياد

 در را شهادت وفادار، ملت كه اند نشنيده
  هستند؟ پذيرا باز آغوش با خداوند راه
٦٠ /٩ /٢٠

 پيروزى تا مردم سازش عدم
 ايران شجاع پدران و مادران كه اند نديده اينان

 خروارها زير از را خود چشمان نور و فرزندان
 ات جنگ جنگ،« فرياد و كشند مى بيرون خاك

 اندركاران دست از و دهند مى سر »پيروزى
 ادامه ها جبهه سلحشوران از و مثل به مقابله
 ملت اين بر خدا درود .كنند مى طلب را جنگ
 و سازش به تن و دهد مى جان كه مؤمن و شجاع
٦٣ /١٢ /١٨ .دهد نمى تسليم

گذرد مى كربال از قدس راه
 عراق شكست راه از بايد كه است اين راهمان ما

 اتنج را قدس كه خواهيم مى ما ... .برويم لبنان دنبال
 حزب اين از عراق كشور نجات بدون لكن بدهيم،

 كنل دانيم، مى خود از را لبنان ما .توانيم نمى منحوس
 هك است اين بدهيم نجات ما را لبنان اينكه مقدمه
 و نكنيم رها را مقدمه ما .بدهيم  نجات را عراق

 را خودمان چيز همه و المقدمه ذى سراغ برويم ربط بى
 كند محكم خودش براى عراق و آن در كنيم صرف
٦١ /٣ /٣١ .را خودش جاى
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 عراق راه از اسرائيل با نبرد
 كنار در حال از بيشتر خيلى كه است داوطلب خود مشروع هاى خواسته حصول از پس و كند، مؤثر اقدامى تواند نمى بعث حزب حكومت بركنارى و عراق راه از جز كرد اعالم كه گونه همان ايران
 نبرد در زمان اين از تر وبندهك بسيار منطقه ديگر قدرتهاى با منطقه مسلمان بزرگ قدرتهاى از يكى عنوان به و نمايد، مساعى تشريك اسرائيل با نبرد در عربى دولتهاى و ملتها بويژه و مسلمانان ساير

٦١ /٤ /٢٥ .كند همكارى اسرائيل با

تجاوز و ظلم عليه جنگ
 به ام كه ايم گفته كراراً ما ... .شد واقع خواهيم مظلوم نه و كرد؛ خواهيم ظلم نه ما

 و برويم، مظل بار زير توانيم مى نه .مظلوم نه و هستيم ظالم نه اسالم، دستور حسب
 اگر داريم، آن به طمع را ديگران خاك از وَجَب يك نه .كنيم مى ظلم خود نه

 اين بر ابن باشيم، داشته هم دنيا همه گرفتن قدرت اگر باشيم، داشته هم قدرت
 وَجَب يك كنل .كنيم تجاوز كه نيست اين اسالم برنامه و نيست اين دستور .نيست

 و نشانديم، خود جاى به را صدام .داد ديگران به نخواهيم هم خودمان مملكت از

٥٩ /١١ /٢٢ .نشانيم مى بيشتر هم بعد

 حق احقاق روز امروز
 .نيست درنگ روز امروز
 انسانيتِ صيقل روز امروز

 .است جنگ روز .انسانهاست
 حق و .است حق احقاق روز

 كهآن انتظار و .گرفت بايد را
 كنند يارى را ما جهانخواران

٦٧ /١ /١١ .است بيحاصل

 باطل و حق جنگ تداوم
 باطل و حق جنگ ما جنگ

 نيست، شدنى تمام و بود
 غنا و فقر جنگ ما جنگ

 و ايمان جنگ ما جنگ بود،
 آدم از جنگ اين و بود رذالت

  .دارد وجود زندگى ختم تا

٦٧ /١٢ /٣

 قرآن دستور فاسد، با جنگ
 خداى كه دستورى نهما و هستند مشغول اآلن جوانهايمان مابحمداللَّه، و .است قرآن مخالف نكنيد، رفع جنگ با را فتنه :بگويد كسى اگر است؛ قرآن مخالف نكنيد، جنگ فاسد با :كه بگويد كسى اگر

 را امور اين ربيشت چه هر كه بدهد توفيق آنها به تعالى و تبارك خداى كه اميدواريم و دهند، مى انجام دارند را خودشان وجود سعه اندازه به خودشان، محيط اندازه به است داده قرآن در تعالى و تبارك
٦٣ /٩ /٢٠ .بدهند انجام

 عالم از فتنه رفع تا جنگ
 درست نيست، ارتعب اين قرآن در كه است اين مقصودشان اگر ،»پيروزى تا جنگ جنگ« است نگفته اسالم كه كنند مى گمان كه اينهايى .است نبوده ايشان نصايح از كمتر رحمتش اكرم، رسول جنگهاى

 جنگ جنگ« يعنى فتنه؛ عرف براى مقاتله به كند مى دعوت را بشر همه  فِتْنَةٌ، تَكُونَ ال حَتَّى قاتِلُوهُمْ :فرمايد مى قرآن .كنند مى اشتباه نيست، خدا زبان با اين از باالتر كه است اين مقصودشان اگر و گويند، مى
 تا جنگ« :كه مگويي مى و هستيم واقع عظيم دايره اين از كوچكى  خيلى دايره يك ما !خوب كه اين براى ايم، گرفته را كوچكش جزء يك ما گوييم، مى ما كه است آنى از غير اين ،»عالم در فتنه رفع تا

 از تبعيت كه كسانى ايدب يعنى، ؛»عالم از فتنه رفع تا جنگ جنگ« :گويد مى او نيست، اين گويد مى قرآن آنچه .آنها از باالتر كنيد فرض بر، پيروزى يا است صدامى كفر بر پيروزى هم مقصودمان .»پيروزى
 آن در ملتى، هر براى ستا رحمتى يك و عالم براى است رحمتى يك اين، .بشود برداشته عالم از فتنه كه اين تا بدهند نبردشان به ادامه دارند قدرت كه جايى آن تا بايد كه باشند داشته نظر در كنند، مى قرآن

٦٣ /٩ /٢٠ .هست كه محيطى
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 مردم در جنگنقش  

 نوجوانان و كودكان

 است ساله  طفلدوازده ما رهبر
 و داختان  دشمن تانك زير را خود نارنجك با است، بزرگتر ما قلم و زبان صدها از ارزشش كه خود كوچك قلب با كه است   اى ساله دوازده طفل آن ما رهبر

٥٩ /١١ /٢٢ .نوشيد شهادت شربت نيز خود و نمود منهدم را آن

ها جبهه در آموزان دانش حضور
 وارد نگج در بايد همه .كنم مى دعا آنان همه به من .است تشكر مورد هستند، تحصيل مشغول هم و روند مى جبهه به هم آموزان، دانش گفتيد كه اين

٦٣ /١٢ /٢٨ .باشيم

 جنگ در حضور براى ها بچه اصرار
 كه بگيرند را هسال پانزده چهارده جوانهاى اين جلوى خواهند مى مردم .نيست چنين كه حالى در فرستند، مى جبهه به زور با را كوچك هاى بچه ايران در كه كنند مى تبليغ اجانب

 كه دارد حقى نچني كسى نه و برو جبهه به گويد مى كسى نه نيست، بالغ كه را فردى مسلماً .روند مى جبهه به و كنند مى فرار مادرها و پدر دست از آنها ولى نروند، جبهه به
٦١ /٩ /٣ .كنند مى پر را ها جبهه و كنند مى استقبال ها جبهه به رفتن از خودشان بحمداللَّه، ما مردم .بگويد

جوانان

 جنگ آغاز در جوانان فداكارى
 و هوا و زمين زا ناگهان كار، اندر دست عناصر بعضى خيانت و تجهيزات همه با صدام نداشتند، كافى آمادگى ما مسلح قواى ديگر و سپاه و ارتش و بود انقالب اول كه روز آن

 هوايى نيروى روازپ تيز عقابان و بستند، آنان بر را راه اطالع مجرد به فداكار جوانان و مؤمن نيروهاى .نمود اشغال را ما كشور از بزرگى قسمت غافلگيرانه و تاخت ايران به دريا
٦١ /٣ /٦ .كوبيدند هم در را عراق سرتاسر نظامى مواضع

ها جبهه در جوانان حضور
 جهاد الىتع و تبارك خداى دين براى اسالم، براى و اند گذاشته اخالص طبق در باشد، جوانهاشان از عبارت كه خود بزرگ هاى سرمايه كه ما كشور

٦١ /٣ /٢٣ .اند صحنه در اينها شود، مى مسلمين براى كه پيشامدى هر براى .كنند مى

 رزمنده جوانان طلبى شهادت
 همه كه مردم ساير و عشاير و سايرين و بسيج و سپاه و ارتش از هستند، كه قشرهايى همه از دارند، موت به عشق همه كه هايى رزمنده اين و جوانها اين نبود اگر

٦١ /١٠ /١٢ .باشيم بايد شاهنشاهى زندانهاى در باز ما نبود، تحول اين اگر هستند، هم با
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 بانوان

 جنگ در بانوان حضور
 راه در شهيد هك ملتى .شد خواهد پيروز اند شده حاضر ميدانها اين در مردها از قبل شيطانى قواى با شدن مواجه با و ابرقدرتها با جنگ ميدانهاى در ] بانوانش[ كه ملتى

 آنها جلوى در كه ملت خروشان سيل اين به اميدواريم ما .ديد نخواهد آسيب مردها، هم و كنند مى طلب بانوان هم را شهادت و مردها از هم و دارد بانوان از هم اسالم،
٥٩ /٥ /٢٦ .كنم مى عرض تبريك ايران ملت به كنند؛ مى مجاهدت اسالمى آمال پيشبرد براى و هستند ملت قشرهاى ارزشمندترين كه محترم بانوان

 دفاع در زنان شهادت
 يمارانب و معلوالن خدمت در درمانگاهها و بيمارستانها در كه آنانى بر و .اند شده نايل شهادت واالى درجه به ميهن، از دفاع در و انقالب اين در كه زنانى بر خداوند درود

٦٠ /٢ /٤ .اند داده دست از افتخار با را خود جوانان كه مادرانى بر درود و .باشند مى

 بانوان فداكارى
 از ىهاي صحنه جنگ اين طول در جانب اين .است شرمسار بلكه عاجز آن ذكر از بيان و قلم كه است آميز اعجاب آنقدر تحميلى جنگ در بزرگ زنان اين فداكارى و مقاومت
 تمام اينكه با -است نشدنى فراموش خاطره يك من براى آنچه و .باشد داشته نظيرى انقالب اين غير در ندارم گمان كه ام ديده داده دست از عزيز همسران و خواهران و مادران
 با شجاع دختر آن .بود ديده آسيب چشم دو هر از و داده دست از را خود دست دو هر جنگ در كه است عزيز پاسدار يك با جوان دختر يك ازدواج -است چنين ها صحنه
 صحنه اين وحانىر عظمت ».باشم كرده ادا دينم به و انقالب به را خود ديْن ازدواج اين با بگذار بروم، جبهه به نتوانستم كه حال« :گفت صميميت و صفا از سرشار و بزرگ روحى

 يا و بيان وانندت نمى كنيد، فرض شماها كه را كس هر و فقيهان فيلسوفان، عارفان، هنرپيشگان، نقاشان، گويندگان، شاعران، نويسندگان، را آنان الهى هاى نغمه و انسانى ارزش و

١٩٤-١٩٣ :ص متن، ،»س« خمينى امام انديشه در ،)تحميلى جنگ( مقدس دفاع٦١ /١ /٢٥ .كند ارزيابى رايج معيارهاى با تواند نمى كس هيچ را بزرگ دختر اين معنويت و خداجويى و فداكارى و .كنند ترسيم

 پيرمردان

پيرمردها اشتياق
 برود، تواند نمى اينكه با .برويم جنگ جبهه ما كه كنند مى التماس روند مى پيرمردها اين از اينجا، بود آمده هم آنها از يكى پيرمردها، اين ]از[ بعضى كه ديديد خوب،

٥٩ /٨ /٦ .توانم مى مرا، بفرستيد دارم هم را قدرتش من نه، گويد مى

 پيرمردان آرزوى شهادت،
 هاى بچه و دارند را آرزو اين هم ضعيف پيرمردهاى حتى .شهادت براى بشوند ها جبهه به عازم كه بخواهند گريه با و بيايند اينجا جوانهايى روزها، اكثر يا روز هر شايد

 مردم قلوب است قلوب بر حكومت نيست؛ ابدان بر حكومت كشور اين حكومت و كند؛ مى حكومت اسالم كشور اين در كه است اين براى اين .دارند را آرزو اين هم نارَس
٥٩ /١٢ /١٣ .كند مى حكومت كه است ملت و .است همراه كنند مى حكومت كشور اين در كه كسانى با
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 محرومين

 
 جنگ در مستضعفين نقش

 را هاآن شماها كه هايى درجه همان از مستمندان؟ همان از اينكه جز هستند، كشور قشر كدام از جنگزدگان براى و جنگ براى اآلن كنند مى خدمت كه قشرهايى اين
 دنبال امروز كه ندهست اينها .نشاندند حكمفرمايى مَسْنَد به را شما و آوردند، دست به را پيروزى اول از كه هستند اينها هستند؟ مستضعف شما نظر در و دانيد مى ضعيف

٥٩ /١١ /١٥ .كنند پيروز را شما كشور كه هستند اين

محرومند طبقه از رزمندگان
 اين همه و هاپاسدار اين همه و خلبانها اين همه بين در .محرومند طبقه از هم آنها .هستند ملت تقدير مورد و كنند مى اى شجاعانه فعاليت مسائل اين در همه و پاسدارها و زمينى نيروى همينطور

 كردند قيام و پاكردند هب را نهضت اين كه هستند طبقه اين .هست طبقه اين مرهون ما انقالب پس .هستند طبقه اين از آنها همه .باشد شهرى باال از كه كنيد نمى پيدا را يكى شما ارتش و ژاندارمرى
 اين كه كند مى ثابت دنيا همه به آنها شجاعت و كنند مى ايجاد ارزش ما ملت براى كه هستند طبقه همين و هستند فداكارى مشغول سرحدّات در اآلن كه هستند طبقه همين و بردند پيش به و

١٩٧ :ص متن، ،»س« خمينى امام انديشه در ،)تحميلى جنگ( مقدس دفاع٦٠ /١ /١٦ .كنند مى تصور كه است چيزى آن فوق شجاعت در هستند فعاليت به مشغول كه طبقاتى

محرومند قشر از شهدا
 است، محروم اش بازارى باشد، محروم نشين زاغه فقط كه نيست اينطور هم محروم .است محروم قشر اين مال كه بينيد مى است شهيد چه هر

 همين از كند، مى خدمت دارد جبهه در اآلن كه آنى .همينهاست از و محرومند قشرها  اين همه و است محروم كشاورزش است، محروم كارگرش
 منت ما به ااينه هستند، ما آقاى اينها هستند، قشر همين اسالم، حفظ براى و كشورش حفظ براى كشد مى دارد زحمت قدر آن كه آنى .است قشر
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عشاير
ها جبهه در عشاير حضور

 يك ايران براى شايرع اين كه ديدند مى اينكه براى .كنند قاپو تخته خودشان اصطالح به و بياورند بيرون عشايرى حال از را آنها و كنند، سركوب را كشور اين عشاير كه بود اين راه يك
 و ستانسي در هست، فارس در هست، كرمانشاه در هست، كردستان در هست، خوزستان در هستند، عشاير ايران جاى همه در هست، ايران در كه مختلفى عشاير اين .است پشتوانه

 را عشاير همه ذاله و كنند، سركوب را عشاير اينكه به داشتند كوشش آنها و ايران، براى از بودند اى پشتوانه يك اينها و .هستند زياد عشاير اين از جا همه و آذربايجان و بلوچستان
 عشاير عضب اين ولى هستند، جنگ وارد ايران عشاير بعض اآلن كه حالى عين در .ايران در دارند نقشى چه عشاير كه فهميم مى ما حاال و .رضاخان وسيله به كردند سركوب تقريباً

 و بروند، ها جبهه به هاينك براى از داوطلبند و .دارند وفا اسالم به اينها همه اينها، امثال عشاير و فارس قشقايى عشاير بختيارى، عشاير قبيل از ديگر عشاير و .كنند مى شجاعانه كارهاى
 از اى ضربه آنها .ودندب قائل قدرتى چه عشاير براى داشتند كه مطالعاتى واسطه به آنها كه فهميم مى امروز ما و .بشوند ها جبهه وارد ايران عشاير همه اينكه به نباشد احتياج كه است اميد

٥٩ /١٠ /٢٢ .كشيدند اينها وقت آن در كه بود اى نقشه يك اين .ببرند بين از بكلى را عشاير كه بودند اين صدد در و بودند خورده تنگستانيها
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 مرفهين
 جنگ در مرفهين حضور عدم
 اگر دادند؟ شهيد تا چند آنها جبهه؟ به رفتند نفر چند آنها از اسالم، جمهورى براى كنند مى بدگويى و نشستند حاال كه آنهايى از نفر چند ها، مرفه آن از نفر چند بشمرند، بيايند
 كم اين اما د،برو او باشد شده اللَّه حزب و باشد شده منفصل اش مرفه خانه آن از نفر يك كه است ممكن است، ممكن باشد، شده منفصل آنها از يكى آن مگر !كرديد پيدا يكى
٦٤ /٢ /١٦ .است

 جنگ از مرفهين خستگى
٦٢ /٥ /٢٥ .اند بوده خسته هم اول از هستند، خسته خودشان آنها چه، و چه از اند شده خسته و جنگ، از اند شده خسته مردم كه گويند مى و اند نشسته خانه تو كه آنهايى

 جنگ با مرفهين مخالفت
 بين از و برداريم را جنگ دبيايي گفتيد مى و بوديد نشسته وقت آن كه شمايى به كند؟ مى رحم كى به كرد نخواهد كه بكند -نخواسته خداى -غلبه و بيايد بعث حزب اين -نخواسته خداى -اگر

 آن و اسدارهاپ آن و كربال كاروانهاى اين هستند؛ اينها ما ملت هستند؟ ما جوانهاى اين از غير .مخالفند جنگ با كه آمدند كجا از مردم اين مخالفند؟ جنگ با مردم و نيست خوب جنگ و ببريم
٦٥ /١ /٤ .نباشد خدا رضاى موافق شايد كه كنيد مى تضعيف را آنها نشستيد شما و كنند مى دارند شما از دفاع االن كه محرومى قشرهاى كه، قشرهايى ساير آن و بسيجيها
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 جنگ در ملت حضور

 ملت وظيفه اداى
 حمداللَّهب است، انسانى آرمانى و الهى اى وظيفه شهادت مرز تا اسالمى ميهن و عزيز اسالم و كريم قرآن حريم از دفاع و اللَّه سبيل فى جهاد اگر

 شايسته بطور ها جبهه پشت و ها جبهه در را وظيفه اين صغير، و كبير و مرد و زن گوناگون، قشرهاى و طبقات از ايران متعهد الشأن عظيم ملت تعالى
٦٢ /٩ /٧ .اند نموده شجاعانه دفاع خود انسانى -اسالمى  ارزشهاى از فداكارى و شهادت با و اند نموده ايفا

 شهادت و عشق مدرسه هنرآفرينان
 رينانهنرآف و جنگ اهل همه و برند مى سر به كامل آمادگى در كشورمان دالور اقشار همه و مردمى نيروهاى و بسيج و سپاه و ارتش و مسئولين و دولت و ملت

 عابرم آخرين بزرگ خداوند يارى به كه روند مى و اند برآمده آنان منافق و جاسوس ايادى و استكبار هاى توطئه پس از خوبى به و شهادتند و عشق مدرسه
 مردم شكلت و بسيج و سازماندهى به نيز اكنون هم جنوب، و غرب مناطق و سواحل و جزاير و فارس خليج در خود برتر حضور بر عالوه و كنند باز را پيروزى
 از جبو يك به حتى ايران كه ايم كرده اعالم صراحت به جنگ اول از كه چرا است، بوده ما هدفهاى و ها خواسته مهمترين از اين كه اند پرداخته عراق ستمديده

 دست هب عراق، بعث مطلق حاكميتِ سقوط از قبل بهترآنكه چه و آزادند خود حكومت انتخاب و گيريها تصميم در عراق مردم و است ندوخته چشم عراق خاك

٦٦ /٥ /٦ .است شده آشكار بزرگ حركت اين طليعه بحمداللَّه كه كنند انتخاب را خود موردنظر و دلخواه حكومت نبرد، هاى جبهه در اسالم دالور رزمندگان
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 كشاورزان و كارگران

 
كشور از دفاع در كارگران نقش
 با را خود عزيز كشور متعال، خداوند خواست با است قادر كه كرد ثابت عزيز ميهن خاك به اجانب عمال تجاوز از بعد خصوصاً و كوتاه مدت اين در كارگر شريف طبقه

 رد دست و وبدك داخل مزدور وابسته هاى تفاله و خارج تبليغاتچيان و گويان ياوه دهان بر را خود كرده گره قدرتمند مشت و دهد نجات وابستگى از روزى شبانه كوشش
٦٠ /٢ /١٠ .زند بيشتر چه هر قدرت با راست و چپ به وابسته منافقان و منحرفان سينه به

كشور استقالل براى زارعان تالش
 يك اين .شويمب خارج امريكا اسارت بند و قيد از اينكه براى كنيم؛ مى زراعت ما كه :گويد مى -است نرفته فرهنگى هيچ كه آنجايى در -رعيت فالن كه :گويند مى آيند مى -بود ديروز همان شايد

 اين عمده .متواني مى و را خودمان زندگى كنيم اداره خودمان بايد ما .برويم بيرون اينها بار زير از بايد ما كه اند كرده را اين احساس ملت همه و است انداخته ملت اين قلب در خدا كه است احساسى
 كرده درست ملت اين خود را همه آمده پيش گرفتاريها اين كه سالى سه كه، سالى چهار -سه مدت اين در ما .توانيم مى كه بكنيم را معنا اين احساس ما كه آيد مى پيش توانايى احساس با اراده كه است
كند مى حل است، حل قابل هم ديگر مشكالت و را  اين كرد حل ملت اين خود بود مشكلى مسأله يك كه جنگ .است كرده حل است،

 پرستاران و پزشكان

 
 پرستاران و پزشكان خدمات

 جا همه از رارزشمندت بيمارستانها آن در شما كارهاى كه است اين كنم، عرض جنگزده جاهاى و خوزستان بيمارستانهاى مستخدمين و بهيارها و اطبا و پرستارها به بايد آنچه
 اين نيد،ك مى خدمت آنجا در كنند، نمى رحم هم مدارس به و كنند نمى رحم هم بيمارستان به كه جمعيتهايى يك با هستيد مواجه شما و است خطر معرض در آنجا در كارها هست؛

 زرگب بسيار خدمت يك اين اند داده دست از را، خودشان سالمت را، خودشان صحت را، خودشان اعضاى اسالم راه در كسانيكه از پرستارى و .است بزرگ بسيار ارزش يك
 اين با و  مَرضى ينا با رفتارتان هم و باشد اسالمى وضع بيمارستانها وضع هم اينكه به باشيد داشته توجه خيلى بايد لكن .تعالى و تبارك خداوند بارگاه در است ارزشمندى

٦٠ /٣ /١٨ .مسئوليت پر بسيار و است ارزشمندى مشكل كار بسيار .باشد برادرانه و خواهرانه و پدرانه و مادرانه وضع يك بيمارها اين با و معلولين

 هنرمندان و نويسندگان

 
 هنرمندان و نويسندگان نقش
  آستانه در ناكنو .گذشت ايران اسالمى جمهورى و اسالم سرزمين به عراق كافر بعث هجوم از سال يك .گذرد مى عزيز اسالم با امريكايى تكريتى صدام جنگ از سال يك

 كه شيرينى و تلخ اتثمر تا پيداست، عفلقى صدام و عراق كافر بعث حزب آستين از كه جنايتكارى دستهاى و پيامدها و ها انگيزه از آن، مختلف ابعاد بررسى و »جنگ هفته«
 جنگ كامل ىبررس به هنرمندان و افشاگران و رزمندگان و گويندگان و نويسندگان هفته اين در و باشد، مى سخن است، آورده بار به كفر و اسالم و باطل و حق مقابله در

٦٠ /٦ /٢٧ .نمايند مى روشن را تاريخى واقعه اين ابعاد و پردازند مى

 جنگ در دانشگاهيان حضور
 الهى تحول اين .نهضت اين در است شده پيدا كه است تحولى آن اين .دهند مى شهيد و روند مى جبهه به دانشگاه از كه دهيد مى اطالع داريد شما حاال كه است اى تازه امر يك

٦٠ /٩ /٢٢ .دهند مى شهيد يا دهند مى مجروح يا و روند مى رويى گشاده كمال با و روند مى هم ها جبهه در اينها دانشگاه، استاد دانشگاهى، كه است
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 اصناف و بازاريان

 جنگ در بازاريها نقش
 براى ددادن جوان دادند، خون كشيدند، زحمت اينها .اسالم به مندند عالقه اينها جا، همه يزد، تهران، ايران، بازاريهاى همه و -كند حفظتان خدا كه -ها قمى شما كه دانم مى من

 معرض رد .است خطر مَعْرَض در بينند مى و حد سر به فرستند مى را جوانهايشان كه اينهايى .دهند مى دارند هم حاال و دادند اسالم براى را چيزشان  همه كه اينهايى .اسالم
 منحرفش زوديها اين هب كه توانست كسى نخواهد است، كرده فداكارى اينطور اسالم براى كه ملتى همچو يك .گويند مى تبريك بشود كشته اگر هم بعد و است، شدن كشته

٥٩ /٨ /٢٦ .كند
 جبهه به بازار خدمات

٦١ /١١ /١٠ .كند مى نگهدارى اسالمى جمهورى از و عزيز اسالم از و كند مى خدمت كه است بازار باز، هم اآلن و .كرد خدمت جبهه پشت در هم و فرستاد جبهه در هم بازار هم، جنگ اين در

 دشمن به بازاريان دادن توجه
 يعنى وافقند،م او با كه آنهايى و صدام جمعيتى، يك كه كرد مى مالحظه و بود دولت رئيس و بود ايران در امروز -عليه اللَّه سالم -امير حضرت كه كنيم مى فرض ما شما، به كنم مى عرض من حاال
 اسالم اآلن كه ينندبب حضرت .خرابى و است كرده غارت و است كرده آواره و است كرده تلف را مردم نفوس و است كرده خرابى و ايران به است كرده هجوم اين بعضى، استثناى به دنيا دولتهاى همه

 در و بكند مشهد در و بكند تهران در كرد خرمشهر و كرد اهواز در كه را كارى همان و ايران به بريزد مأجوج و يأجوج اين كه است اين خطر در اسالم ملت نفوس و اعراض و اسالم ملت و
.اصفهان

 ودمخ كه گفت مى كرد؟ مى موعظه نشست مى كرد؟ مى چه كرد، را معنا اين احساس حضرت اگر
 وقت آن رتحض بكند؟ چه نبود، كافى تنها ماليات نبود، كافى نداشت، پول كنم؟ مى درست تنها

 و اركن اينها درآمد، كم طايفه مستضعفين، توانشان، حسب به مردم اينكه به كرد مى حكم
 كه آنهايى اًخصوص و بيشتر و آورند درمى هرسال اينها مثلًا ميليون صد پردرآمدند، كه هايى طايفه
 نيستند، ورج اين تجار نوع نيستند، جور اين بازرگانان نوع البته ندارند، مسائل اين كار به كارى

 معامله يك هك شناسيد مى هم شما هست، اشخاصى خوب بينشان در امّا نيستند، اينطور كسبه نوع
 هم كتابى و حساب و برد مى نفع ميليون صد از بيشتر هم معامله آن در و كند مى ميليونى صد چند

 را ادافر همه كرد؟ مى چه است خطر معرض در كه كشورى اين با اميرالمؤمنين .نيست كارش در
 و رستادف مى و گرفت مى را اينها و بودند ثروتمند كه اشخاصى اموال فشار، با .جنگ فرستاد مى
 حفظ براى داد مى هم را شما كاله داد، مى هم را من عباى داد، مى را خودش عباى رسيد نمى اگر

 يك مصدا نخواسته خداى اگر كه دانيد مى شما .مردم اين خود نواميس حفظ براى اسالم، كشور
 اعراض شما براى گذارد؟ مى اموال شما براى كرد؟ خواهد چه برسد تهران به دستش وقت

 اآلن؟ دارد خطر كه دانيد مى كرد؟ خواهد چه دانيد مى گذارد؟ مى نفوس شما براى گذارد؟ مى
 او توانهپش كه دولتهايى هستند، او پشتوانه كه آنهايى و صدام اما نيست، آدم قابل صدام خطر،

 كه او از عدب قدرتهاى دهند، مى اسلحه كه بزرگى قدرتهاى آنها، به كنند مى كمك كه آنهايى هستند،
 ايران راىب اآلن خطرى همچو يك خوب، فرستند، مى افراد و فرستند مى تجهيزات فرستند، مى آدم

  .هست

 خوزستان خطر قشرى، يك متوجه نه است، همه متوجه كه، خطرى همچو يك در آيا
 كه را آنجاهايى -كه كنم مى عرض -و آبادان و خرمشهر خطر است، ايران جاى همه متوجه

 توجهم اين تاريخ، طول در بود نكرده مغول كه كردند آن و داشتند تصرف در وقت آن آنها
 قهمضي در را ملت اين بشود، احتكار وقتى همچو يك در كه است انصاف .است همه به

 و يايدب جان به دولت كه بشود گرانفروشى وقتى همچو يك در كه است انصاف بگذارند؟
 كنيم مى ككم كه ما نداريم تكليف دولت؟ اين به كرد كمك بايد يا بكند، درستش نتواند

 با نندك مبارزه توانند مى اينها محترم، بازاريهاى اين محترم، اصناف اين .شرعى تكليف
 اگر آمده، گيرشان كه مقدار آن .بفروشند ارزانتر قيمت به را اجناس اينكه با گرانفروشى،

 اي دارند، نگه توانند نمى روند، مى كنار محتكرين بفروشند، ارزان قيمت به را اجناس
 نيد؟ك مى را كار اين چرا آقا بگويند آنها به آنجا، بروند اصناف خود بروند را محتكرين

 يمبنشين كه داريم حق ما است، خطر معرض در ما، چيز همه كه وقتى همچو يك در خوب،
 .تواند نمى خوب است؟ زياد چيز فالن است، كم چيز فالن مثلًا اينكه كه از كنيم گله هى

 نه تاس امريكا مسأله مسأله، كنيم؛ خيال شما و من كه است معنايى اين از باالتر مسأله

٦١ /١١ /١٠ .است شوروى مسأله هست، فرانسه مسأله .صدام مسأله
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٥٩٨و پذيرش قطعنامه صلح : فصل پنجم

 صدام با مصالحه عدم علت
 كشور و خودت كشور به ردىك وارد جنايات همه اين كه تويى .نيست صلح قابل آخر .بكنند صلح ابوجهل با اسالم پيغمبر كه كنيد فرض كه بگويد كسى يك كه است همانى اين بكنيم؟ صلح كى با

 ما حاال كردى، ار جنايات آنطور دزفول در كه تويى كردى، را جنايات همه اين باشد، زياد نظيرش تاريخ در ندارم گمان كه را جنايات اين كه تويى دادى، كشتن به را مسلمانها همه اين كه تويى ما،
 را ما ديگر شما، مال ربالع شط !اللَّه بسم بياييد، بگويند و كنند احوالپرسى و بدهند دست و كنند جلسه شما با اى جلسه يك در بنشيند ما وزير نخست و ما مجلس و ما جمهور رئيس كنيد فرض و

 از درآنق و غاصبانه، است كرده حكومت او بر سال چندين كه رژيمى يك كه بدهيم چه را عراق ملت جواب هيچ، خودمان ملت حاال بدهيم؟ چه را عراق ملت جواب ما !است؟ اين مسأله !كنيد رها
 كه كنيم صحبت نايشا با و ميز يك سر بنشينيم مسلمانيم، كنيم مى ادعا كه ما بنشينيم، ما حاال و كرده شهيد را آنجا علماى از آنقدر و كرده معيوب را آن جوانهاى از آنقدر و كشته را آنها جوانهاى

 بايد كه هيچ عفينمستض جواب .بدهيم بايد جواب كه هيچ مالئكةاللَّه جواب .بدهيم بايد جواب كه هيچ انبيا جواب .بدهيم بايد جواب كه هيچ خدا جواب حاال ما، جواب كنيم؟ مصالحه هم با بياييد
 هايشانحبس -كرده حبس در را ما روشنفكرهاى كرده، شهيد را ما علماى كه آدمى يك با چرا شما كه برسد ما براى طومارى يك كربال از اگر .بدهيم چه ما را عراق ملت اين جواب .بدهيم جواب

 چه داريم كه هدايىش اين با ما داريم؟ ما صلحى چه !كنيد؟ مى صلح اينها با نشستيد شما -ما براى كردند نقل كه طورى از اينكه، براى از حبس براى كردند تخليه را جاهايى يك شود، نمى جا اآلن
 آدمى نفر يك كه وييمگ مى ما .داريم دعوا اسالم سر ما .نيست دلخواهى مسأله .است مكتبى مسأله ما مسأله !كنيم؟ صحبت ايشان با و ميز يك سر بنشينيم حاال داديم، شهيد اينقدر ما بدهيم؟ جواب

 قوا تمام اب و داند، مى خودش چيز همه مخالف را اسالم كه حزبى و آدم نفر يك .است بدتر هم كارترى اسالم از كه است عفلقى اسالم اسالمش داند، مى خودش حزب با مخالف اصلش را اسالم كه
 .كنيم صلح اينها با ينيمبنش برويم كه ايم چكاره ماها ... است؟ آسمان اسالم مگر است؟ زمين اسالم مگر كنيم؟ فدا ما را اسالم يعنى كنيم؟ مصالحه توانيم مى او با ما را، اسالم كوبد مى برسد دستش اگر
 اسالم به بياييد كه كنند مى حتنصي را ما كه دربارى آخوندهاى اين از بعضى .نشناختند اينكه مثل را اسالم اينها برگرديد، اسالم به و كنيد مصالحه ما با بياييد اينكه به زنند مى فرياد هى كه دنيايى اين

٥٩ /٨ /٦ .است چه دانند نمى را اسالم اينها .برگرديد

 صدام با صلح محكوميت
 آنها .كنند مى را ااشي فصل و حل طبيعى چشم با كنند، مى مالحظه مادى چشم با را چيز همه كه اين باب از آنها فاسد، قدرتهاى اين با كنيد نمى سازش چرا شما كه كنند مى اشكال ما به كه آنهايى

 بر ظلم درتها،ابرق با سازش است، مظلومين بر ظلم ظالم، با سازش زدند؟ كرى و كورى به را خودشان و دانند مى يا كردند؟ مى برخورد چطور ظالم با داشتند؟ اى رويه چه خدا انبياى كه دانند نمى
 كه جا آن تا عظام، ياىانب .انبياست تمام رأى خالف اين .كند ظلم تا كن باز را ظالم دست اينكه يعنى ظالم، با سازش .مزدور يا هستند جاهل يا آنها كنيد، سازش گويند مى ما به كه آنهايى .است بشر

٦٣ /٤ /١٠ .بزدايند ظالم بشر اين از را ظلم كه كردند جديت توانستند

 صدام طلبى صلح معنى
 را جوالن ىبلنديها است، طلب صلح هم اسرائيل معنا اين به .طلبم صلح من گويد مى و كرده غصب را غرب و جنوب طرف در كشور سرتاسر ما، از زمين و طلبم صلح من كه است مدعى صدام
 لكن باشد، عالم رد صلح خواهيم مى ما گويند مى ابرقدرتها همه .طلبم صلح من گويد مى هم امريكا .طلبم صلح من بگويد تواند مى هم آن است، كرده تجاوز مسلمين از اى طايفه به است، كرده غصب

٦٠ /١١ /٢١ .نانجيب اين است كرده چه اسالمى كشور يك با كه ببينيد همه شما .اسالمى كشور يك به است كرده تجاوز لكن است، طلب صلح صدام .آنهاست سر زير عالم جنگهاى تمام
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قوا تجديد براى فرصتى صدامى، صلح
 سابق، زمانهاى در كه دانند مى صلحهايى مثل را صلحها آنها .است چى بفهمند توانند نمى كجايى حسن يا حسين يا صدام امثال خواهيم، مى ما كه صلحى آن

 نظرشان در هك آنهايى .را همه بچاپند و بكنند پيدا فرصت وقت چه كه بود جنگ در باطنشان كردند، مى صلح كه حالى عين در كردند؛ مى صلح هم با دولتها
 اين قادشاعت   چرچيل وقت، آن در بودند هم با هم انگلستان و شوروى و شدند چيره هم با ديگر دسته بر دسته يك آنكه از بعد دوم، عمومى جنگ در است،

 نه هم آنها كهاين براى گرفت؛ را جلويش مجلس .كنيم حمله شوروى به بودند، ما همراه كه اينهايى به كنيم حمله داديم، شكست را طرف ما كه حااليى كه بود
 صلح نه ،است صلح سنخ اين صدامى صلح .است اينطورى صلحشان وضع اينها .باشد آن توى شكست است ممكن كه ديدند مى آنها خواستند، نمى اينكه

٦١ /٧ /١١ .خواهيد مى را صلح واقعاً و است اسالمى كه شماست

 صدام طلبى صلح حيله
 را اين هك بود آنها فسادهاى از يكى هم اين .كنند مى فساد دارند اينها لكن ديگر، ندارد اهميتى اين آنجا، افتاده است اى مرده يك ديگر صدام
 بياييد دزن مى فرياد هى .بكند چه داند نمى و است مانده تويش هم حاال ايران، به كرد تجاوز و ايران به كرد حمله كردند احمقش و دادند اش بازى
 اين بخواهد، حصل اين كه نيست اينطور ديگران، از شناسيم مى بهتر را اين ما .بكند شرارت بعدها كه بگيرد مهلت خواهد مى كنيم، صلح ديگر

 همچو يك با خوب، .دبكن حمله دوباره و زيادتر كند پيدا قدرتى و زيادتر كند درست تشكيالتى دوباره بكند، پيدا مهلت صلح اسم به كه خواهد مى
 با است، مندش خودش ملت با است، دشمن خدا با است، دشمن اسالم با كه دشمنى يك با تواند مى كه است انسان كدام .كرد صلح شود نمى چيزى

 حمله وبارهد و بكند پيدا افراد هم باز و بكنند كمك او به هم قدرتها .را خودش كند تجهيز دوباره اينكه تا بدهد مهلت را اين است، دشمن ما ملت

٦٢ /٩ /١٦ .بشود درست منطقه اين تا شود كنده شرش بايد اين .بدهد مهلتش تواند نمى كسى را اين .اينجا به بكند

 استيصال خاطر به طلبى صلح
 دورافتاده شده، مفلوك آنطور بيچاره آن .است آنطور او به نسبت ديگران تبليغات است، آنطور تبليغاتش است، شده بيچاره آنطور صدام كه كنيد مى مالحظه شما

 بكند، صلح خواهد نمى گويد، مى هم دروغ و .بدهيد صلح را ما بياييد كه كند مى استدعا ور آن و ور اين به افتاده دور .كند مى قرض طرف آن و طرف اين به
 ابت و آب با را او .گفت آنطور عراق و گفت جور اين ايران گويند مى جا همه گروهى هاى رسانه طرف آن از شده، مستأصل طرف آن از .كند اغفال خواهد مى
 چه است ممكن و بشود وارد امريكا است ممكن و رسيده مهم جاهاى به كار ديگر حاال .خير كه گويند مى اخيراً و كنند، مى نقل كلمه يك هم اين كنند، مى نقل

 و سلمينم بالد در سرطانى غده اين شاءاللَّه ان كه اميدوارم من و .ديگران نه و دارد نگهش تواند مى امريكا نه و است، رفتنى صدام .است حرف همه اينها .بشود
 سرنوشت خودشان عراق ملت و بكند را اين ريشه خداوند شاءاللَّه ان است، بعث حزب اينجا و است اسرائيل آنجا كه مسلمين بالد طرف آن در سرطانى غده آن

٦٢ /١٢ /٩ .بروند پيش به قدرت با شاءاللَّه ان هم ايران ملت و بدهند، انجام خودشان دست به را خودشان



 مفهوم صلح از نظر ايران
لح همچو صلحى ص. ما هميشه صلح طلب هستيم، لكن نه صلحى كه جانى را سرجنايت خودش باقى بگذاريم

٦١/ ٦/ ١٤. كنيم كه با قدرت و قوّت، دفاع از كشور خودمان، دفاع از اسالم بكنيم ما صلحى مى. نيست
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 امام سوى از قطعنامه قبول عوامل
 نظام مصلحت و ودمب جنگ در شده اعالم مواضع و دفاع شيوه همان به معتقد قبل روز چند تا من كه است اين بود، من براى خصوصاً و همه براى ناگوارى و تلخ بسيار مسأله حقيقتاً كه قطعنامه قبول مورد در
 و اسىسي كارشناسان تمامى نظر به توجه با و شد خواهد روشن آينده در خداوند اميد به و كنم، مى خوددارى فعلًا آن ذكر از كه عواملى و حوادث واسطه به ولى ديدم؛ مى آن اجراى در را انقالب و كشور و

 اگر كه داند ىم خدا و .دانم مى نظام و انقالب مصلحت به را آن كنونى مقطع در و نمودم؛ موافقت بس آتش و قطعنامه قبول با دارم، اعتماد آنان صداقت و دلسوزى و تعهد به من كه كشور، باالى سطح نظامى
 رضايت به بايد ههم كه چيست چاره اما .بود گواراتر برايم شهادت و مرگ و بودم نمى عمل اين به راضى هرگز شود، قربانى مسلمين و اسالم مصلحت مسير در بايد ما اعتبار و عزت و ما همه كه اى انگيزه نبود
 نگج با ارتباط در نحوى به امروز تا جنگ اول از كه خون و آتش هاى جبهه در عزيزم فرزندان همه از اينجا در من .بود خواهد و بوده چنين نيز ايران دالور و قهرمان ملت مسلّم و .نهيم گردن تعالى حق

 مطرح را مسأله اين مردم ميان در ناآگاهى روى از يا  آگاهانه افرادى است ممكن آينده در .كنم مى دعوت مقاومت و صبر و هوشيارى به را ايران ملت همه و .كنم مى قدردانى و تشكر اند، نموده كوشش و تالش
 است نهاده بندگى و اخالص طبق در سر و است رفته جهاد به خدا رضاى براى فقط كه كسى دانند نمى و بيخبرند شهادت فلسفه از و غيب عوالم از يقيناً اينها .شد چه ايثارها و شهادتها و خونها ثمره كه نمايند

 جستجو را آن آيندگان و انقالب تاريخ و زمان گذر در و بپيماييم بايد را طوالنى فاصله شهيدانمان راه و ارزش كامل درك براى ما و .سازد نمى وارد اى لطمه آن رفيع جايگاه و بقا و جاودانگى به زمان حوادث
 هستند ندگانآي و ملتها اين و نيست؛ شدنى كور شهادت رسم و راه كه داند مى خدا و .است داده جهانيان به مقاومت درس ابد براى شهيدان خون .است كرده بيمه را اسالم و انقالب شهيدان، خون مسلّم .نماييم

 حال به خوشا !درفتن شهادت با كه آنان حال به خوشا .بود خواهد آزادگان دارالشفاى و دلسوختگان و عارفان و عاشقان مزار قيامت تا كه است شهيدان پاك تربت همين و .نمود خواهند اقتدا شهيدان راه به كه

!پروراندند خود دامن در را گوهرها اين كه آنهايى حال به خوشا !باختند سر و جان نور قافله اين در كه آنان

 اين دخو تو شهادت؛ مشعل به نيازمند و اند مبارزه راه آغاز در هنوز ما ملت و ما كشور خداوندا، .مكن محروم آن به وصول از هم را ما و باز، مشتاقان روى به همچنان را شهادت كتاب و دفتر اين خداوندا،
 و ام هماند هنوز كه من حال به بدا و !شهدا معظم هاى خانواده و مفقودين و اسرا و جانبازان حال به خوشا !مردان و زنان شما حال به خوشا !ملت شما حال به خوشا .باش نگهبان و حافظ را پرفروغ چراغ
 معركه اين نارك از كه آنهايى حال به بدا !نبودند قافله اين در كه آنانى حال به بدا و .كنم مى شرمسارى احساس بزرگ ملت اين فداكارى و عظمت برابر در و ام، كشيده سر را قطعنامه قبول زهرآلود جام

 و .آيد مى پيش كه تاس ديگرى امتحان فردا و .گذشت كه بود الهى امتحان روز ديروز آرى، !گذشتند پرخاشگر و انتقادكننده يا و تفاوت بى و ساكت حال به تا الهى عظيم امتحان و شهادت و جنگ بزرگِ
 از را ديگران و فرزندانشان و مال و جان و خودشان و رفتند طفره بزرگ تكليف اين اداى از دليلى هر به جنگ و مبارزه سالِ چند اين در كه آنهايى .داريم رو پيش در را بزرگترى محاسبه روز نيز ما همه

.كشيد خواهند حق محاسبه در و واپسين روز در را آن حسرت كه اند كرده بزرگى ضرر و زيان و خسارت و اند، رفته طفره خدا با معامله از كه باشند مطمئن اند كرده دور حادثه آتش
كنم كه حساب اينگونه افراد را از حساب مجاهدان در راه خدا جدا  كه من مجدداً به همه مردم و مسئولين عرض مى

من در ميان شما باشم و . ها برگردند نظر ديروز به صحنه هنر امروز و قاعدين كوته سازند؛ و نگذارند اين مدعيان بى
. كنم كه نگذاريد انقالب به دست نااهالن و نامحرمان بيفتد يا نباشم به همه شما وصيت و سفارش مى



 جمهورى طرف از نامهقطع قبول باشيد، مراقب و هوشيار كه كنم مى سفارش ايران عزيز ملت به اكيداً .شوند سپرده فراموشى به خود روزمره زندگى خم و پيچ در خون و شهادت پيشكسوتانِ نگذاريد
 هنوز و .نمود ينىب پيش جدى و قطع طور به توان نمى را حوادث دورنماى ولى است؛ شده كند ما عليه جهانخواران تبليغات حربه تصميم، اين اعالم با .نيست جنگ مسأله حل معناى به ايران اسالمى
 فعلًا بايدن هم ما ملت و .باشيم مهيا و آماده دشمن احتمالى تجاوز دفع براى بايد ما .دهد ادامه خود تجاوزگرانه هاى شيوه همان به جوييها بهانه با بسا چه و است؛ برنداشته دست شرارتها از دشمن
 هرگز ما امىنظ نيروهاى .كنند دنبال را خود حمالت ها بهانه همين با بخواهند دشمنان بسا چه .نيست جنگ ادامه در جديد تاكتيك ما هدف كه كنيم مى اعالم رسماً ما البته .بداند شده تمام را مسأله
 خود و خدا دشمنان تعداو و قساوت و كينه ابعاد مبارزه و جنگ سالهاى طول در كه ما، مردم .باشد وضعيت بهترين در كشور دفاعى بنيه بايد شرايطى هر در .بمانند غافل دشمنان مكر و كيْد از نبايد

 شيطنت برابر رد دفاع براى ها جبهه در بسيج و سپاه و ارتش از اعم نظاميان، تمامى گذشته چون فعلًا و .بدانند جديتر را مختلف شكلهاى و ها شيوه در جهانخواران تهاجم خطر بايد اند، كرده لمس را
 و كشور سازندگى و آن از بعد براى گذارديم سر پشت خود به مربوط مقررات و خاص شكل همان با را انقالب حادثه از مرحله اين كه صورتى در .دهند ادامه خود مأموريتهاى به عراق و استكبار
 طبوعاتم و ها رسانه مديران و كشور مسئولين و اندركاران دست و گويندگان همه از جدّ طور به كنونى مقطع در ولى .گفت خواهم مناسب وقت در كه دارم تذكراتى انقالب و نظام كل سياست

 در .باشند شمناند اوضاع مترصد يكديگر كنار در صدر سعه با و نگردند؛ تند هاى انديشه و افكار دست آلت ناخودآگاه كه باشند مواظب و كنند؛ دور آفرينيها معركه و ها معركه از را خود كه خواهم مى
  .كنند نبايدها و بايدها و چراها از صحبت خود عواطف و احساسات خاطر به افراد از بسيارى است ممكن روزها اين

 و نظام سقوط خاطر هب فقط و بودند كرده گيرى جبهه نظام اين برابر در ديروز تا كه آنهايى بسا چه .نيست آن به پرداختن وقت اكنون اما زيباست، بسيار ارزش يك خود خودى به مسأله اين چند هر
 نقاب زير در ديروز تا كه همانها استكبار، خواران جيره و نمايند؛ مطرح را ديگرى فريبنده سخنان هدف همان با نيز امروز زدند، مى دم ظاهر به طلبى صلح و صلح از ايران اسالمى جمهورى حكومت
 تبليغات ردم،م افتخار و عزت نابودى و عزيز شهداى خون بردن بين از براى فرهنگ بى مليگراهاى و .شوند جنگ طرفدار امروز بودند، كرده فرو ملت قلب به پشت از را خنجرشان صلح، دروغين
 به اضىر ولى است؛ تر كشنده زهر از من براى مسأله اين قبول كه گويم مى باز من .داد خواهد را ها فتنه همه جواب هوشيارى و بصيرت با ما عزيز ملت شاءاللَّه ان كه .نمايند آغاز را خويش مسموم
 كشورى و كسى و .اند هگرفت تصميم خود اتكاى به ايران كشور مسئولين فقط قطعنامه اين قبول در كه است اين است الزم آن تذكر كه اى نكته و .نوشيدم را جرعه اين او رضايت براى و خدايم رضاى

 .ناسيدش مى مرا هم شما شناسم؛ مى را شما و ورزم؛ مى عشق شما به من كه دانيد مى شما و .دانم مى خويش فرزندان چون را شما فرد فرد من ايران، شريف و عزيز مردم .است نداشته مداخله امر اين در
 بود؛ مصلحت تشخيص ىبرا فقط امروز تصميم اما بجنگم؛ نفس آخرين و خون قطره آخرين تا كه بودم بسته پيمان شما با من كه دانيد مى شما .بود ام الهى تكليف شد امر موجب آنچه كنونى شرايط در
  .ام كرده معامله خدا با ام داشته آبرويى اگر و گذشتم؛ گفتم آنچه هر از او رضاى و رحمت اميد به تنها و

 امريكاى و باراستك كه دانى مى تو خداوندا، .نداريم را كفر با سازش سر ما كه دانى مى تو خداوندا، .ندارم مقدّم شما راحتى و حق رضايت بر را خود راحتى كه ام كرده تالش كه دانيد مى شما عزيزانم،
 را كسى كه ايم استهنخو تو از غير و شناسيم نمى را كسى تو از غير و تنهاييم تنهاى ما و تويى، ما گاه تكيه همه بيداد، و ستم و ظلم جهان در خداوندا، .نمودند پرپر را تو رسالت باغ گلهاى جهانخوار
 ام، انقالبى فرزندان .فرما جبران   خودت به رسيدن و -الفداء مقدمه لتراب ارواحنا -بقيةاللَّه حضرت فرج شيرينى به را روزها اين تلخى خداوندا، .كنندگانى يارى بهترين تو كه كن، يارى را ما .بشناسيم

 به مگر ولى ذرد؛گ مى سخت شما به كه دانم مى .گذرد مى شما به خدمت مقدس عشق راه در من عمر لحظه لحظه كه بدانيد شما برداريد، دست مقدستان غرور از كه نيستيد حاضر اى لحظه كه كسانى اى
 در را تان انقالبى ينهك و بغض .است صابران با خدا كه كنيد تحمل ولى نيست؟ اينگونه خادمتان اين براى مگر شماست؛ پيش در عسل از شيرينتر شهادت كه دانم مى گذرد؟ نمى سخت شما پير پدر

 اعتماد مورد مسئولين .منيست آن مسئوالن و جنگ كار جريان در من كه نكنيد گمان كه كنم مى تأكيد و .شماست آن از پيروزى كه بدانيد و بنگريد؛ دشمنانتان بر خشم و غضب با داريد؛ نگه ها سينه
 .فرمايد خود ايترض و خدمت به موفق را ما همه خداوند شاءاللَّه ان كه .است بوده ناگوار و سخت پيشنهادى چنين نيز آنان براى كه نكنيد، شماتت اند گرفته كه تصميمى اين از را آنها .باشند مى من
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صلح پايدار، هدف ما
زد، جواب  كنيم و اين به هيچ وجه تاكتيك نيست، ولى سلحشوران ارتش اسالم بايد خود را آماده كنند كه اگر دشمن دست به حمالتى به صلحى پايدار فكر مى ٥٩٨ما در چهارچوب قطعنامه 

بر دشمن غدار . نيدخود را مسلح به سالح ايمان و جهاد ك. فكر نكنيد كه ديگر جنگ تمام شده است. هاست ام، توجه كنيد كه امروز روز حضور گسترده در جبهه فرزندان انقالبى.مناسبى به آن بدهند
واب دشمنان اسالم را در عراق ج  و ما تا قبول قطعنامه از سوى. المللى نيست ما خواستيم به دنيا ثابت كنيم كه صدام معتقد به مجامع بين. و اينها تمام حرفهايشان يك فريب است. رحم جايز نيست

٦٧/ ٤/ ٣١. ها خواهيم داد جبهه
٦٣٢: ، متن، ص»س«، در انديشه امام خمينى )جنگ تحميلى(دفاع مقدس 

 ما در صلح جدى هستيم
عيف آن كنم كه ما در سياست خود براى رسيدن به صلح در چهارچوب قطعنامه شوراى امنيت جدى هستيم، و هرگز پيشقدم در تض من باز تأكيد مى

ا و ابرقدرتها در اين رسد كه دست بعضى از قدرته كنيم، كه بعيد به نظر نمى نخواهيم بود؛ ولى آثار كارشكنى را در سياست و رفتار نظامى عراق مشاهده مى
٦٧/ ٦/ ٢٦. گون خود را مجدداً آزمايش كنند قضايا پنهان باشد و چه بسا صداميان بخواهند بخت سياه و تيره

 حفظ آمادگى و هوشيارى تا صلح حقيقى
نكه اآلن ممكن است كه در ايران منتشر كنند كه خوب، ديگر مسأله تمام شد و چه شد و مردم را سست كنند و حال اي

در . ولتهامسأله تمام نشده است، اينها هميشه دنبال اين هستند كه كارهاى خودشان را انجام بدهند و لو به دست ملتها يا د
ال توانند اين كار را بكنند، نه ملت با آنهاست نه دولت، از اين جهت، يك راههاى ديگرى كه دارند دنب ايران چون نمى

ه به هيچ بينيد ك مى. ها بايد پر باشد، ما خودمان را در حال جنگ بدانيم از اين جهت، ما بايد بيدار باشيم، جبهه. كنند مى
اين  از. كنند كنند، باز فردا جنگ شروع مى گويند جنگ، فردا همان جنگ را صلح مى چيز از امور اعتنا ندارند، امروز مى

٦٧/ ٦/ ٨. اين يك مسأله است. جهت، قواى مسلحه ما و ملت ما بايد مهيا باشند براى اين امر
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 و دستاوردهاى جنگبركات : فصل ششم

 عملى آموزشهاى ميدان جنگ،
 حاضر ها بههج در عملًا دانشكده، هاى دوره تحصيل بر عالوه افسرى، دانشكده در ما افسرى دانشجويان و جوانان و سربازانمان ما كه معناست همين ما ملت براى تحميلى جنگ اين بركات از يكى

٦١ /٧ /١١ .گيريد مى ياد هم را عمل ميدانها در امروز شما و است عمل مقدمه خواندن .خواندن نه است، ميزان اين عملى، علوم در و بينند مى عملى تعليمات و شوند مى

 مدرن دفاعى پيشرفتهاى به ملت دستيابى
 مشكالت بر همظلومان و تنها و يكه كبريا مقدس ذات از استعانت با ما متوكل و كارآزموده مردم و نيست ما گردن بر جنگ، در ابرقدرتى و كشورى و قدرت هيچ منت كه گزاريم مى سپاس را خدا

 راندن يرونب و اسالمى كشور از دفاع هاى صحنه در كه اى گونه اعجاز موفقيتهاى بر عالوه و .است آمده فائق كشورمان تسليحاتى نياز تا نيروها آموزش و بسيج و عمليات و طرح از بسيارى
 حضور بدون هم نآ نظامى، مدرن و پيشرفته وسايل دهها اختراع و ساختن و توليد خطوط در ديگرگونى و كارخانجات اندازى راه قبيل از صنعتى شگرف تحوالت به كيلومتر، هزاران از متجاوزين

٦٦ /٥ /٦ .ايم يافته دست خارجى، كمك گونه هيچ بدون و مستشارى هيچ

 جنگ در خودى توان به اعتماد
٦٧ /١٢ /٣ .بايستيم خودمان پاى روى بايد كه ايم رسيده نتيجه اين به جنگ در ما

 اقتصادى محاصره اثر در استعدادها شكوفايى
 به خود روزى نهشبا كوشش با را محاصره از ناشى زيانهاى و رفع چشمگيرى طور به را موجود نقصانهاى و اند انداخته كار به را خود مغزهاى اقتصادى، محاصره اثر در ما، بزرگ ملت متفكران امروز

٦٠ /١ /١٢ .است ايستاده دشمنان مقابل در تر سرسخت و قويتر ملت، پشتيبانى با ايران دولت امروز .نمودند جبران زياد مقدار

 متخصصين افكار افتادن كار به
 ما متخصصين و باشيم اخودكف بايد ما كه كند مى پيدا اين به توجه مردم همه افكار بشود اقتصادى محاصره كه وقتى .هستند جنگجو مردم همه بشود جنگ كه وقتى كه حكومتى يك نديدند كنون تا

 فشارها اين در ما مدتى يك تا اگر كه دهم مى اطمينان شما به من و .خارج از كنند مى مستغنى را ايران و اندازند مى راه به را خودشان قدرت و اندازند مى راه به را خودشان افكار و شوند مى مشغول
٦٠ /١٢ /٢٤ .كند مى خودكفا را ايران و افتد مى كار به بيشتر ايران مكتبى متفكر مغزهاى و كند مى پيدا ثبات بيشتر ايران باشيم،
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 جنگ وسيله به جهانخواران رسوايى
 و نجهانخوارا رسوايى و گردد، مى افزونتر و آشكارتر متعهد ملت پايدارى و ايران انتظامى و نظامى قواى و اسالمى جمهورى و اسالم قدرت گذرد، مى تحميلى ناخواسته جنگ اين از چه هر

٦١ /٦ /٣١ .گردد مى بازتر منحرفان و منافقان و خرابكاران مشت و شود، مى واضحتر و بيشتر آنان به پيوستگان و وابستگان

امريكا چهره افشاى
 از عراق رژيم اخراج اب سياه كاخ .است افتاده امريكا، روشنفكران حتى زبانها، سرِ بر امريكا سياه كاخ سردمداران پرورى تروريست كه است اين سفيد كاخ مكر كردن معكوس و تعالى حق دفاع جمله، از

 تا عراق رژيم .داند مى آن با موافقت و جهان، سراسر در جناياتش با مخالفت را آن ضد و تروريست ميزان سفيد كاخ .است آن طرفدار و پرور تروريست كه كرد ثابت واضح صورتى به تروريستها ليست
  .باشد شده رمالب فارس، خليج خصوصاً منطقه، در آن تروريستى هاى توطئه چند هر !شد خارج ليست از نهاد، سياه كاخ آستان به اطاعت سر كه روز آن و .بود پرورها تروريست ليست در بود، مخالف

٦٤ /٥ /٢٥ 

 ايران به تعرض از دشمنان بازدارندگى
 عبرتى كي اين زديد، مهاجمين اين دهان به امدادى و مسلح قواى ساير و ما پاسداران و ما ارتش و ما جوانان شما كه مشتى اين كه است اين شديم، متوجه بعد و نبوديم قبلًا متوجه ما كه چيزهايى از

 كه جنگ، اين در كه امورى از ... .بكنيم هجومى يك هم ما كه است خوب و است ريخته هم به ايران كه است آمده پيش تخيل اين خودشان مغز در وقت يك شايد كه جورى حكام ديگر براى از شود مى
 كسى و كند رخنه تمملك اين به تواند نمى كسى كه كند تثبيت را مطلب اين توانست كه ما، بزرگ ملت شجاعت و ما دلير سربازان شجاعت واسطه به كه بود اين ما، براى آمد پيش داشتيم، مكروه ما

٦٠ /٩ /١١ .برساند كشور اين به آسيب تواند نمى

 ايران توانمندى اثبات
 كه كارى ينا .دنيا بزرگ قدرتهاى به دنيا، بزرگ حكومتهاى به كرديم حالى دنيا به را ظاهرى پيشرفت عمق اين -شديم كه چهارسال در وارد يعنى، -سال چهار به نزديك سال، سه اين در ما

٦١ /٣ /٢٢ .نيمك مقابله قدرتى هر با كه داريم را اين توانايى لكن هستيم، كمى جمعيت يك كه حالى عين در ما كه آنها به كردند حالى دادند، انجام شما همقطارهاى و شما دوستان و برادرها شما

 دفاع و مبارزه هاى تجربه صدور
 جز ها، جربهت اين صدور محصول مسلماً  و دهيم مى انتقال حق راه مبارزان به چشمداشتى، كوچكترين بدون را ستمگران با دفاع و مبارزه نتيجه و كنيم مى صادر را هايمان تجربه جهان تمام به ما
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 جنگ مختلف بركات
 اثبات و تجاوز عدف همان كه خود اساسى هدف در كه نيست معنا بدان اين ولى رسيديم مى و نگريستيم مى باالترى و بلندتر اهداف به جنگ در داشتيم اختيار در را اسباب و علل همه اگر البته

 ستم و يشخو مظلوميت ما ايم، نموده صادر جهان به جنگ در را انقالبمان ما .ايم جسته بهره آن از ها صحنه همه در كه ايم داشته بركتى جنگ در ما روز هر .ايم شده خصم مغلوب بود اسالم صالبت
 روى ايدب كه ايم رسيده نتيجه اين به جنگ در ما ايم، شناخته را دشمنانمان و دوستان جنگ، در ما زديم، كنار جهانخواران تزوير چهره از پرده جنگ، در ما ايم، نموده ثابت جنگ در را متجاوزان

 در را ىدوست وطن و برادرى حس جنگ در ما كرديم، محكم را مان اسالمى بار پر انقالب هاى ريشه جنگ در ما شكستيم، را غرب و شرق ابرقدرت دو ابهت جنگ در ما بايستيم، خودمان پاى
 به را غانستاناف به كمك ما جنگ كرد، مبارزه توان مى سال ساليان ابرقدرتها و قدرتها تمامى عليه كه داديم نشان منطقه مردم خصوصاً و جهان مردم به جنگ در ما كرديم، بارور مردمان يكايك نهاد

 را هندوستان و پاكستان بيدارى ما جنگ كنند، ذلت احساس اسالم مقابل در فاسد نظامهاى سردمداران تمامى كه شد موجب ما جنگ داشت، خواهد دنبال به را فلسطين فتح ما جنگ داشت، دنبال
 خيال كه آنهايى ندنظر كوته چه ... .يافت تحقق جنگ پرتو در انقالبى اسالم روح استمرار مهمتر اينها همه از و شد برخوردار آنچنانى رشد از ما نظامى صنايع كه بود جنگ در تنها داشت، دنبال به

 ماست، ساله هشت جنگ از افريقا اسالمخواهى صداى كه حالى در !است بيفايده صالبت و خودگذشتگى از و ايثار و رشادت و شهادت پس ايم، نرسيده نهايى آرمان به جبهه در ما چون كنند مى
٦٧ /١٢ /٣ .ماست ساله هشت جنگ از جهان كل در يعنى افريقا و آسيا و اروپا و امريكا در مردم شناسى اسالم به عالقه

 الهى رضايت كسب
 به دنرسي و آن انجام در و نموده آغاز را مقدس دفاع اين اسالم، الشأن عظيم اولياى از پيروى به ايران بزرگ ملت

 و تاس داده انجام شايسته طور به بوده الهى وظيفه آنچه و كرده فدا داوطلبانه را مال و جان قرآنى اعالى هدفهاى
 .است شتهبردا -سلم و آله و عليه اللَّه صلى -محمدى و الهى اسالم شناساندن راه در بزرگى قدمهاى تعالى بحمداللَّه

 آن و آورده دست به واالترى و باالتر ارزشهاى لكن است، داده دست از را ارزشمندى و عزيز وجودهاى گرچه

٦٤ /١٢ /٣ .باشد باالتر آن از تواند مى چيز چه و است متعال خداوند رضاى

 ملت شدن يكپارچه
 از باكى چه داند، مى عظيم فوز را شهادت و شهادت براى است حاضر كه ملتى يك داريم؟ ترسى چه جنگ از ما

 بيشتر .شود مى بيدار ما ملت شود، مى شروع جنگى يك كه وقتى تازه .نيست باكى اينكه از اين، از دارد؟ مسائل اين
 سرسخت الفمخ اسالم، به خائن اشخاص و كردند تحميل ايران به كه جنگى اين در كه ببينيد شما .شود مى متحرك

 يك به ردك توجه و كرد انقالب دوباره ايران يكپارچه شد، زنده باز جور چه ايران پاكردند، به را جنگ اين اسالم، با
 ]در[ پس .دكر بسيج كه بود جنگ اين كند؟ بسيج را مردم اينطور كه بود ممكن كار كدام .ايران سرتاسر مقصد؛

٥٩ /٨ /١٤ .آيد درمى كار از خوب بعد است، بد كنيم مى خيال ما كه است چيزهايى جنگ
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 ملت در تعاون روح تقويت
 اى مسأله يك و ما براى است اى هائله يك كه كرد مى خيال انسان كه بود اى مسأله يك هم جنگ
 جنگ ثرا در كه انسجامى آن .بود ضررهايش از بيشتر منافعش كه شد معلوم لكن مهم، بسيار است
 و ارتش از عزيز سربازان خود در كه اى معنوى و روحانى معناى آن و شد پيدا قشرها همه بين

 در دمر و زن از ملت همه در كه تعاونى روح آن و شد گذاشته نمايش به پاسداران سپاه و ژاندارمرى
 سائلم همه با است ايران در كه اى مسأله اين كه فهماند دنيا به كرد، پيدا تحقق كشور سرتاسر
 ملت دخو دست به هم رساندنش ثمر به و كرد ملت خود را نهضت اصل اينكه باب از اينجا .جداست

 راه رس از ملت خود دست به باز است، انقالب اين برضد و نهضت اين ضد بر كه چيزهايى شد،
٦٠ /١١ /٤ .شد خواهد حل زودى به هم اين شاءاللَّه ان و شود مى برداشته

 ملت همدلى و مهربانى
 و عزيز مردم خونين، هاى الله شهر خرمشهر، آزادى و اسالم پرتوان رزمندگان عظيم پيروزى پى در

 با مختلف شهرستانهاى در جماعت و جمعه محترم ائمه و اعالم علماى و كشورمان ايثارگر و مهربان
 ارىفداك و ايثار مراتب و اعالم شده ويران مناطق بازسازى جهت را خود آمادگى بسيار تلگرافهاى

 در يرناپذ خستگى و دائمى حضور اين براستى و .كردند ابالغ انسانى و مهم امر اين در را خويش
 نيانجها براى و غرورانگيز مسلمانى هر براى ما دلير مردم خالصانه فداكاريهاى و آمادگى و صحنه،
 را مردم اينچنين كه است جنگ بركات و الهى الطاف از يكى هم اين گفت توان مى و است آميز اعجاب

٦١ /٣ /١٢ .است ساخته شريك يكديگر شادى و غم در و نموده مهربان و نزديك هم به
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