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مقدمه

جمهوری اسالمی ایران 43 ساله شد

چقدر زود گذشت؛ انگار همین ديروز بود، يا هفتة پیش يا ماه پیش که راديو سـراسـری اعالم 
کرد: 

- این صدای انقالب اسالمی ایران است.

در اين سال ها، انقـالب اسالمـی مسیری طوالنی را پیمود و با موانع بسیاری روبه رو شد و 
دشواری های عديده ای را ديد و چهـره های متفاوتی را در مسؤولیت های مهم و متعدد مشاهده 
کرد، ولی از آن جايی که کار برای خدا بود، اين ناماليمات در مسیر پروردگار قابل تحمل و تا حد 

زيادی موجب رشد و تعالی شد. 
اين موضوع را همه به خوبی می دانند که رفاه زياد و طوالنی، رشد مغزی و عقلی را محدود 
می کند. در تاريخ علم آمده است که بیش از 90 درصد از دانشمندانی که به اختراعی دست زده و يا 
اکتشافی داشته اند، از قشر مرفه  نبوده اند. تنها دانشمندی که ثروتمند هم بود »هنری کاونديش« 
انگلیسی بود که گاز هیدروژن را کشف کرد و در تاريخ علم دانشمند ثروتمند ديگری سراغ نداريم؛ 

از اين بابت او را ثروتمندترين دانشمندان و دانشمندترين ثروتمندان لقب داده اند.۱
۱- تاريخ علم، ص ۲86
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ناگفته پیداست که ثروتمندان راحت طلب ديگر نیازی نمی بینند که وقت خود را در صف کنکور 
دانشگاه بگذرانند. يعنی برای تحصیل علم زحمت نمی کشند. آنها ثروتمند می شوند، اما دانشمند 

نخواهند شد.
امام خمینی از همان آغاز که مبارزه را شروع کردند، خود از اقشار متوسط جامعه بودند. افرادی 
هم که ندای ايشان را پاسخ گفتند، بدون استثنا همگی يا از بازاری های متوسط و يا کارگران 
معمولی و يا طالب و دانشجويان جوان و اساتید و علمای حوزة علمیة قم و ديگر شهرها بودند که 

تا همین اواخر در خانه های کوچک اجاره ای زندگی می کردند.
نويسنده هرگز از فقر حمايت نمی کند. فقیر را بايد در عمل نواخت. يعنی يا بايد برای شخص 
فقیر کار ايجاد کرد؛ اگر بیکاری موجب فقر اوست. ولی اگر از کارافتاده است، بايد مشکلش را 
حکومت برطرف کند. البته بايد آن دسته از مسؤوالنی که از فقر برخاسته اند، مجدانه دنبال حل 
مشکالت عديدة قشر آسیب پذير باشند، برعکس مرفهین بی درد؛ که هرگز طعم فقر را نچشیده و 

هرگز به فکر جامعة فقرزده و محروم نیستند.

کیفرخواست علیه آمریکا
در اين چهل و چند سالی که از عمر انقالب می گذرد، ما بر سر هر کوی و برزنی علیه مظالم 
آمريکا فرياد زديم و گفتیم و نوشتیم و به ديگران انتقال داديم، اما مظالم و جنايات آمريکا کجا و 

ادعاها و تبلیغات ما کجا!!
آمريکای جهان خوار، با انواع و اقسام وسايلی که در اختیار دارد، ثروت های ما را به تاراج می برد 
و با رسانه های خبری و پايگاه های پرشمار رسانه ای که در اختیار دارد، نمی خواهد صدای مظلومیت 

ما و ديگر مردم مظلوم عالم به جايی برسد. 
              اين عادت نظام سلطه است.

اما همان گونه که انقالب اسالمی توانسته با تکیه بر قدرت مطلق الهی بسیاری از پايگاه های 
سّنتی استکبار جهانی را آزاد کند و صدای مظلومیت خود را به گوش جهانیان برساند، اين نیز 

دستاورد مبارکی است که انقالب اسالمی و هواداران بسیار آن در دنیا به دست آورده اند...
طبق سند زير، گوشه ای از ظلم آمريکا و مظلومیت مردم خودمان را به تصوير می کشیم:

»باراک اوباما« رئیس جمهور سابق آمريکا در کتـاب خاطـرات خود مطلب مهمـی آورده که 
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شنیدنی است. وی مالقاتی با نخست وزير دانمارک خانم »هله تورنینگ« داشته و می گويد:
- من در مراسم بزرگداشت »ماندال« با نخست وزير دانمارک گرم گرفتم. علتش هم اين بود 
که در فروش هواپیماهای جنگندة F -۳5 به دانمارک تسريع کنم که به جايی برسد. از جمله من 

به نخست وزير گفتم: هی هله! چرا در واريز پول F -۳5ها دست  دست می کنید؟
وی در پاسخ گفت: 

- آقای رئیس جمهور! کشور ما دانمارک درآمد ديگری غیر از درآمد از راه مالیات ندارد و مثل 
شما از مصادرة دارايی های کشورهای جهان سوم مانند ايران پول به جیب نمی زنیم!!۱

اظهارات بسیار مهم نخست وزير دانمارک به رئیس جمهور سلطه گر آمريکا نشانة اين حقیقت 
است که تعرض آمریکا به ایران برای مردم دنیا تحت عناوین مختلف، دارای دو نتیجه است:
1- دزدی های دولت آمريکا از اموال مردم دنیا آشکار شده و بهانة آنها پذيرفته نیست.

2- قبح اين عمل به قدری است که حتی يک مقام متحد آمريکا بدون هیچ مالحظه ای آن 
را مطرح می کند و رئیس جمهور آمريکا بدون آن که انکار کند، سکوت می کند.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
طی يک صد سال اخیر، هیچ اتفاقی نتوانسته به اندازة انتخابات اخیر آمريکا، چهرة دقیقی 
از دمکراسی غربی عموماً و آمريکايی  را به خصوص به نمايش بگذارد. آنهايی که آمريکا را از 
شعارهای فريبنده و ادعاهای مضحک می شناختند، تصور می کردند که دمکراسی غربی همین 
است که بر آمريکا حاکم است. اما وقتی قشر نازک دمکراسی جاهل فريب حاکمیت آمريکا در 
انتخابات کنار رفت، مردم دنیا با تعجب، جهنمی داغ و سوزان و برباددهنده و ويرانگر را مالحظه 
کردند که نه  تنها با تفکر دمکراتیک فاصلة بسیار داشت، که با عملکرد انسان های اولیه هم متفاوت 

بود! 
در کجای دنیا مانند آمريکا می توان مشاهده کرد که سیاهان - که ۲0 درصد از جمعیت آمريکا 
را تشکیل می دهند- از امکانات اولیه هم محروم باشند و از نظر حاکمان جمهوری خواه و دمکرات 

و هواداران آنها بی ارزش قلمداد شوند!؟
این را همه گفته و بسیاری هم نوشته اند که هیچ سیاه پوستی وقتی از خانة خود خارج می شود، 

۱- خاطرات باراک حسین اوباما، رئیس جمهور سابق آمريکا، ص ۱76 
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امیدی برای آن که سالم به خانه باز گردد، ندارد. اين عدم امنیت سیاهان بخشی از انديشة سخیف 

حاکمان نژادپرست آمريکاست و آنها همین را می خواهند.

پلیس ضدانسانی آمریکا
در جريان تظاهرات مخالفان نژادپرستی که در آمريکا در اعتراض به رفتار سبعانة پلیس آمريکا 
برپا شد، دنیا گذاشتن زانو بر گردن يک سیاه پوست بی گناه و خفه کردن او توسط پلیس آمريکا 
را مالحظه کرد. رفتار زشت آنها با مردم معترض که فقط شعار می دادند، بسیار عجیب بود. ده ها 
نفر از مردم اعم از سیاه و سفید و مرد و زن وقتی به عملکرد پلیس اعتراض می کردند، پلیس در 
نهايت قساوت با سالح گرم و سرد به آنها حمله می کرد. مردم همه مشاهده کردند که در چند 

مورد، پلیس با اتومبیل به صف مردم می کوبید و آنها را به هوا پرتاب می کرد. 
واقعیت اين است که پلیس آمريکا مأمور است و معذور!! 

يعنی دولتمردان آمریکایی به خوبی می دانند که بر ناآرام ترین و بی هویت ترین مردم دنیا حکومت 
می کنند. آنها نمی گذارند در آينده هم رقیبی پیدا شود تا بخواهد حزب سومی بسازد که از تفکر 

دمکرات ها و جمهوری خواهان فاصله بگیرد و منافع کشور را در احترام به مردم خود و ملت های جهان 
تعريف کند و »سیستم الکترال« که از نامفهوم ترين تفکرات است، از بین ببرد. 

تا دو حزب دمکرات و جمهوری خواه که به نوبت نمایندگانشان رئیس جمهور می شوند، 

وجود دارد،

 هرگز اجازة تأسیس حزب جدید را به هیچ کس نمی دهند،

 و قدرت جهنمی پلیس آمریکا، 

برای پاسداری از چنین اندیشة ضدانسانی و ضداخالقی آمریکاست.

وقتی حاکمان آمريکا چنان مقرراتی را در کشور خود حاکم کرده اند که حافظ پول و سرمايه و 
کسب درآمد از هر طريق و به هر دلیل باشد، بنابراين آنها به پلیسی نیاز دارند که به هیچ چیز بها 
ندهد؛ نه به شخصیت مردم خود و نه به خون و نه آبرو و حاکمیت مردم دنیا؛ و اين پلیس آمريکا 

بايد برای کشتن سريع مردم مطمئن باشد و حمايت شود. 
در روزهای تعیین کنندة انقالب، مردم عزيز کشورمان، به دست و يا به فرمان فرماندهان 
حکومت نظامی در خیابان ها و کوچه ها، شهید، مجروح و يا مضروب می شدند. انديشه های الهی 
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امام خمینی)ره( همه را به پايداری واداشته بود. جیمی کارتر رئیس جمهور آمريکا و مشاوران وی 
به منظور کشتار بیشتر مردم، ژنرال چهار ستاره »روبرت هایزر« معاون سازمان آتالنتیک شمالی 
»ناتو« را به ايران فرستاد تا ارتش را برای کشتار بیشتر مردم تشويق کند. او از ۱۳57/۱0/۱5 تا 
۱۳57/۱۱/۱4 به مدت يک ماه در تهران ماند و همه روزه به دستور وی صف کشته های مردم 

طوالنی تر می شد. 
شخص هايزر خود يک روز فرماندهی کشتار مردم را به عهده داشت و به تیمسار بدره ای 

فرماندة نیروی زمینی و ديگر نظامیان بلندپاية خود فرمان قتل عام می داد. 
نوشته اند که به دستور وی در يک روز 500 نفر در کشور شهید شدند، اما مقاومت حماسی 

مردم بزرگ و بردبار کشورمان او را مجبور کرد که ناخواسته و زودهنگام از کشور فرار کند. 
هايزر سرکوبگر که برای حمايت از ژنرال های شاه و برای کشتار بیشتر مردم کشورمان به ايران 
آمده بود، خودش راساً فرمان کشتار وسیع و پرتلفات را صادر می کرد، ولی وقتی سیاست سرکوب 
شديد وی  - که سیاست کاخ سفید در برابر انقالب اسالمی بود- مؤثر واقع نشد، برای آن که بیشتر 
از اين بی آبرو نشود، تصمیم به خروج زودهنگام از ايران را گرفت و حتی »ویلیام سولیوان« سفیر 

آمريکا در تهران را واداشت که برای خروجش گزارش دروغ تهیه کند. 
بنابراين فـرار هايـزر از تهـران در اوج انقالب را می توان بدون شک شکست سیاست ها و 

برخورد های نظامی با انقالب اسالمی به حساب  آورد.۱

آتش به هستی کشور
هرچند اعضای خانوادة پهلوی که به ده ها فساد آلوده و مشهور بودند و از هیچ گونه هنری در 
هیچ عرصه ای برخوردار نبودند، اما در دست اندازی به بیت المال همگی يد طواليی داشتند و انگار 
که اينها سرزمین پرامکانی را فتح کرده و وقت زيادی برای بهره برداری از امکانات نداشتند، به 

همین دلیل مانند قوم مغول به آتش زدن امکانات می پرداختند. 
اين درد و داغ جانسوز صفحات زيادی از تاريخ خون بار معاصر کشورمان را تشکیل می دهد. 

در سال هايی که وابستگی های محمدرضا به آمريکا، درآمد ناشی از افزايش قیمت نفت را به 
دست و دامن آمريکايی ها و متحدين آمريکا می ريخت، سهم مردم دردمند کشورمان اشک و آه 

۱- همگام با انقالب اسالمی، علی محمد بشارتی، ج ۱، ص ۱04 
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و فقر و محرومیت بود. 
فرح می نويسد:

»محمدرضا در حضور من به کیسینجـر وزیر خارجة اسبق آمریکـا که به دیدن وی به 
مکزیک آمده بود، می گفت: 

- من مانند یک غالم حلقه به گوش مجری دستورات منطقه ای و فرامنطقه ای آمریکا بودم. 
ساالنه میلیاردها دالر خرج تهیة اسلحه از کارخانجات اسلحه سازی آمریکا می کردم و صدها 

میلیون دالر به مؤسسات آموزشی آمریکا کمک بالعوض می نمودم.«۱
به اين عملکرد محمدرضا چه می توان گفت و او را به چه لقبی بايد ملقب کرد؟!

اين مالقات مربوط به سال ۱۳58 و اظهارات شاه مربوط به سال های ۱۳54 و ۱۳55 است 
که کشور در آتش فقر و فاقه می سوخت و هیچ روزنة امیدی هم متصور نبود.

حال به يک مورد ديگر از عملکرد محمدرضا در نابودی اقتصاد کشور اشاره می کنیم.
فرح می نويسد:

»در زمان سلطنت محمدرضا، آمریکا ییان برجسته ای در استخدام ساواک و یا دستگاه های 
دولتی دیگر داشتیم. حتی سناتورهای آمریکایی، مستقیماً حقوق بگیر ما بودند!! 

آقای سناتور »یعقوب جاویتس« سناتور یهودی االصل، ساالنه چند صد هزار دالر از ما حقوق 
می گرفت!!

بنابراین آمدن کیسینجر و یا »ریچارد هلمز« )رئیس سابق سازمان جاسوسی آمریکا( و 
سایرین به بیمارستان و پول گرفتن از محمدرضا امر عجیبی نبود.«!!«۲

آخر هیچ کس نبود تا از محمدرضا بپرسد:
- سناتور جاويتس صهیونیست چه گرهی از کار کشور می توانست واکند که ساالنه چند صد 

هزار دالر از بیت المال حقوق بگیرد و يا چرا سناتورهای آمريکايی بايد حقوق بگیر شما باشند؟ 
آيا در طول تاريخ آدمی ذلیل تر و حقیرتر و وابسته تر از محمدرضا يافت می شود؟

تجزیه و تحلیل آقای مهاتیرمحمد
چندی پیش نخست وزير سابق مالزی دکتر »مهاتیرمحّمد« اشاره ای به مشکالت عديده ای که 

۱- دختر يتیم، ج ۲، ص 874 
۲- همان، ج ۲، ص 9۳۲ 
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آمريکا برای کشور ما ايجاد کرده بود، داشت و گفت: 
»ما هم مانند جمهوری اسالمی ایران با آمریکا مشکل داریم، اّما مالزی پستان گاو را 

گرفته و می دوشد، اما ایران با شاخ های این حیوان وحشی بازی می کند!«

 ما ضمن تشکر از آقای مهاتیرمحمد که دوست ما و دوست کشور ماست، می گويیم: 
- ما از آغاز انقالب اسالمی اعالم دوستی و برادری با کشورها و ملّت های دنیا کرديم، اما 
آمريکای خیره سر که از کودتای ۲8 مرداد ۱۳۳۲ به تدريج در همة ارگان ها و نهادهای کشورمان 
نفوذ کرده و خود را عماًل صاحب و حاکم ايران می دانست، هرگز با انقالب اسالمی نمی توانست 
کنار بیايد و با استقالل ايران موافقت کند؛ وگرنه ما که در بسیاری از امور با همه مماشات کرديم. 
ما بسیاری از مقامات رژيم سابق اعم از ارتشی، ساواکی و غیره که با ما مشکل داشتند، تحمل 
کرديم. ما حتی بعضی از آنها که تا روز ۲۱ بهمن سال ۱۳57 جزو نظامیان فرمانداری نظامی 

تهران بودند، بخشیديم. 
خداوند می فرمايد:

ا َسَلَف۱ َعَفا اهللُ َعَمّ
)گذشته ها را ببخشید.(

رعايت کرديم، در بسیاری از بخشش ها سـود برديـم و در خیلـی از جـاها هم زيـان های 
جبران ناپذيری بر ما وارد آمد. به عنوان مثال ما پس از پیروزی انقالب اسالمی روابطمان با آمريکا 
را حفظ کرديم، در حالی که سفیر آمريکا »ويلیام سولیوان« رفته بود و سفارت آمريکا با کاردار اداره 
می شد. خیلی زود انقالب پی برد که عمدة مشکالت کشور در اوايل پیروزی انقالب، از سفارت 

آمريکا هدايت می شود؛ که مردم به درستی آن  محل توطئه را جاسوس خانه لقب دادند. 
عالوه بر آن، 

کشور مالزی در کجا مرجع و امید مسلمانان و دردمندان عالم بوده است؟! 
این انقالب اسالمی است که دست دردمندان عالم را گرفته،
و مالذ2 آنها شده است. 

همین خوی اساسی انقالب بوده که دشمن ساز است، هرچند آمريکا برای دشمنی با ما بهانه 
نمی خواهد. 

۱- سورة مائده، آية 95
۲- پناهگاه، دژ 
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اين درددل را ما به که گويیم و کجا ببريم که مراجع تقلید در هزار سال گذشته همیشه پشتیبان 
اسالم و حافظ مردم بوده اند، اما يک مرجع تقلید در کشور ما دست در دست کودتاگران گذارد و نفر 

ديگری سخنگوی منافقین شد. به آقای مهاتیرمحمد می گويیم:
اندکی پیش تو گفتـم غـم دل، ترسیـدم      که دل آزرده شوی، ورنه سخن بسیار است

استغاثه و التماس امام خمینی)ره(

حضرت امام خمینی خود به مقام آسمانی »انقطاع« رسیده بودند. اين مقام مخصوص اولیای 
الهی و بندگان مخلص پروردگار است. بخشی از خروجی های اين منزلت، حس و لمس نکردن 

قدرت های غیرخدايی است که نترسیدن از هیچ کس و هیچ چیز غیر خداست. 
امام هرگز از قدرت شاه و ارتش شاه و ساواک شاه نترسیده بودند؛

که با هر سه جنگیدند و آنها را شکست دادند... 

اما همان امام که از آمریکا و صدام و اسرائیل نترسیدند،

از خطر روشنفکران غرب گرا که به دنبال اعوجاج انقالب بودند،

نگران بودند و به مردم در مورد این خطر هشدار می دادند.

آنهايی که آمريکا و دنیای غرب را حاّلل مشکالت کشور معرفی می کنند و کلید معضالت 
عديدة اقتصادی و سیاسی و امنیتی را در دست آنها می دانند و معرفی می کنند، امام شديداً مردم 
را به مواظبت ويژه از انقالب برای جلوگیری از نفوذی های آمريکا دعوت می کرد. ايشان در يک 

تعبیر بی سابقه که نشان از نگرانی های معظم له در اين باره است، حتی با التماس می گويند:
»من از همه می خواهم.

 من التماس می کنم به ملّت ایران. 
                                من دست ملّت ایران را می بوسم. 
                               اسالم را می خواهند از بین ببرند... 

این غرب زده ها را کنار بگذارید؛ 
                             روشنفکرها! 

                             روشنفکران اسالمی! 
                             روشنفکران وارداتی را کنار بگذارند. 
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غرب زده ها را کنار بگذارند. عده شان خیلی زیاد هم نیست، اما فضولی شان 
زیاد است. 

         عّده زیاد نیست. ادعایشان زیاد است«.۱
نويسنده در کمتر سخنرانی و خطابه ها، حضرت امام را اين گونه و تا اين حد منقلب همراه با 
نگرانی ديده بودم. حضرت امام در مورد درخواست از مردم برای کنار گذاشتن غرب گراها هر دو 
دست خود را بسیار باال آورده بودند که حتی از سر ايشان هم باالتر رفته بود و با قدری عصبانّیت 

همراه با امید حرف می زدند. 
تشريح فیزيک بدنی حضرت امام نشان از نگرانی و ناراحتی ايشان از نفوذ روشنفکران غرب گرا 
در انقالب و اسالم زدايی آن گروه کم عده ولی پرادعاست. از نگرانی امام همیشه بايد نگران بود.

دو رکعت نماز مقبول؟!
همة ملّت بزرگ ايران عزيز واکنش تند حضرت امام)ره( را در پاسخ سخنان مرحوم فخر الدين 
حجازی شنیده اند. ما بهتر و دقیق تر ديديم!؟ در روز ۱۳59/۳/۳ که اّولین مجلس شورای اسالمی 

افتتاح می شد، همه در حسینیة جماران جمع شده بوديم تا از رهنمود امام بهره ببريم. 
در آن مراسم آقای حجازی به عنوان نمايندة منتخب تهران که باالترين رأی را آورده بود، به 
مدت ۱5 دقیقه سخنرانی کرد. سخنرانی آقای حجازی بسیار فصیح و بلیغ بود، اما مطلوب امام 

نبود؛ چون سخنرانی جنبة مدح داشت.
از آن جايی که ما موضوع را در جلد دوم همین مجموعه آورده ايم، از تکرار مکررات خودداری 

می کنیم.۲
برخورد تندتر از آن را با آيت اهلل مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری داشتند که از تلويزيون 
پخش شد. امام وارسته تر و بی نیازتر از آن بودند که حتی سخنران های متعهد بخواهند ايشان را 

مدح کنند.
بعدها حضرت امام)ره( در يک مجلس خصوصی داستان بسیار زيبايی را در اين مورد نقل کرده 

بودند که در اين مجال با يک واسطه از مرحوم حاج  احمدآقا خمینی نقل می کنیم: 
»در شبی که مأموران ساواک از تهران برای دستگیری امام به قم آمده بودند، هنوز امام برای 

۱- صحیفة امام، ج 8 ، ص ۱77 
۲- همگام با انقالب، علی محمد بشارتی، ج ۲، ص 55 
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تهّجد و نماز شب بیدار نشده بودند. امام بیدار شدند و به آنها فرموده بودند:
- روح اهلل من هستم. به ديگران کار نداشته باشید. 

مأموران بالفاصله ايشان را بازداشت کردند و فقط اجازه دادند که امام لباس بپوشند. سپس 
ايشان را مستقیماً به طرف تهران حرکت دادند. کم کم وقت طلوع فجر رسید. امام از مأموران 
خواستند چند دقیقه اتومبیل را برای نماز نگاه دارند. آنها نپذيرفتند. مجدداً اصرار کردند. بی فايده 

بود. امام گفتند اجازه بدهید لحظه ای اتومبیل توقف کند، من وضو بگیرم. گفتند: نمی شود.
سرانجام مأموران راضی شدند که اتومبیل در همان جادة آسفالت بايستد و امام از داخل سواری 

بر آسفالت تیّمم کرده و نشسته نماز صبح را به  جای آوردند. 
امام فرموده بودند:

- اگر خداوند بخواهد نمازهای مرا قبول کند، فقط همان دو رکعت نماز صبح ۱۳4۳/8/۱۳ 
است که در هنگام طلوع آفتاب و با تیمم و پشت به قبله و در حال حرکت خوانده ام.۱

بزرگان نکـردند در خـود نگـاه         خدا بینی از خویشتن بین مخواه

خداوند همان دو رکعت نماز مخلصانه را کلید اقامة نمازهای پرشکوه کشور به برکت جمهوری 
اسالمی قرار داد. لذا اگر آن عسرت ها و محدوديت ها و سختی ها نبود، نماز پرصالبت امروز در شهرها 

و روستاها و ادارات هم نبود.

تفاوت از زمین تا آسمان
حال ما نماز خودمان را با نماز حضرت امام مقايسه می کنیم. 

راستی از تکبیره االحرام تا سالم نماز چقدر ما حضور قلب در مالقات با خدا داریم؟ 
بدون ترديد نماز، ده ها اثر و نتیجه و سازندگی دارد. يعنی يک عنصری مانند نويسنده که در بین 
موجودات عالم هیچ محلی از اِعراب ندارد، در شبانه روز چندين بار شرف و افتخار پیدا می کند تا با 

خداوند حکیم، علیم و قدير هم صحبت شود؛ که:
           ما اگر اهل عرفان بودیم، 

            باید حتی از مژدة گفت وگو با خداوند و خلوت کردن با رب االرباب جان بدهیم! 

شاعر می گويد:

۱- ماجرای فوق را نويسنده با يک واسطه از مرحوم حاج احمدآقا خمینی نقل می کند.
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عاشق آن است که گر بوسه دهد جانانش          لب معشـوقه نبوسیـده بـر آیـد جـانش

ديگری در مورد زيبايی انتظار وصال می گويد:
گوینـد مرگ سخت بود و راسـت گفته اند        سخت است لیک سخت تر از انتظار نیست

من اين بیت را که استعاره است، بسیار دوست دارم:
تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین

همـة غمم بود از همیـن، کـه خـدا نکـرده خطـا کنی

اّما ببینید نظامی در منظومة زيبای لیلی و مجنون چه خوش می گويد:
یـارب بـه خـدایی خـدایـیـت               وان گـه بـه کمـال کـبـریـایـت

کـز عشـق بـه غـایتـی رسانم               کـو مـاند اگـر چـه مـن نمـانم

از چـشمـة عشـق ده مـرا نـور               واین سرمه مکن ز چشم من دور

گـرچه ز شـراب عشـق مستـم               عاشـق تـر ازین کنـم که هستم

گوینـد که خود ز عشـق واکـن               لـیـلـی طلبـی ز دل رهـا کـن

یـارب تـو مـرا بـه روی لیـلـی               هـر لحـظـه بـده زیـاده میلـی

از عمـر من آن چه هست بر جای               بستـان و بـه عمـر لیـلی افزای 

البته اين لیلی، مقصود خدای لیلی است و ااّل ما می گويیم:
از عمـر من آن چه مانده ای جان               در شکـر و رضـا بـبـر به پایان

سردار دل ها سپهبد سلیمانی
اين مقدمه را با تجزيه و تحلیل رهبر معظم انقالب از شهید سردار سلیمانی به پايان می بريم:

مقام معّظم رهبری حضرت آيت اهلل خامنه ای صبح روز چهارشنبه ۱۳99/9/۲6 در ديدار 
اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی و خانوادة آن شهید واالمقام، شهید 

سلیمانی را قهرمان ملّت ايران و قهرمان امت اسالمی خواندند و گفتند: 
تشییع میلیونی شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در عراق و ایران اّولین 

سیلی سخت به آمریکایی ها بود. اّما سیلی سخت تر غلبة نرم افزاری بر هیمنة پوچ استکبار 

و در اخراج آمریکا از منطقه است. البته آمران و قاتالن سردار سلیمانی نیز باید انتقام پس 

دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد، قطعی است.
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رهبر انقالب اسالمی در ابتدای اين ديدار ضمن تشکر از دست اندرکاران ستاد بزرگداشت شهید 
سلیمانی و شهدای مدافع حرم و همچنین قدردانی از اقدامات خوب خانوادة  شهید سلیمانی برای زنده 

نگه داشتن ياد و راه آن شهید عزيز، تأکید کردند: 
با توجه به این که آن شهید همواره مردمی بود، برای بزرگداشت او نیز باید از ظرفیت های 

مردمی و تالش های فرهنگی و مبتکرانه استفاده شود. 

ايشان شهادت سردار سلیمانی را يک حادثة تاريخی خواندند و با اشاره به تبديل شدن آن شهید 
به قهرمان ملی برای ايرانیان و قهرمان امت اسالمی افزودند: 

علت آن که شهید سلیمانی قهرمان ملت ایران شد و قشرهای مختلف مردم )حتی 

آنهایی که تصور نمی رفت( او را تکریم و به او ابراز احساسات کردند، این بود که شهید 

سلیمانی تبلور ارزش های فرهنگی ایران و ایرانی بود.

ايشان »شجاعت و مقاومت« را از جمله ويژگی های بارز شهید سلیمانی برشمردند و گفتند: 
شجاعت و روحیة مقاومت از خصلت های ایرانی است و زبونی و انفعال ضد روحیة ملی 

است، بنابراین آنهایی که ادعای ملیت می کنند، اما زبونی نشان می دهند، دچار تناقض هستند.

حضرت آيت اهلل خامنه ای »درايت، تیزهوشی، فداکاری و نوع دوستی« را از ديگر ويژگی های 
شهید سلیمانی دانستند و خاطرنشان کردند:

آن شهید واالمقام همچنین اهل معنویت، اخالص و آخرت بود و هیچ گاه اهل تظاهر نبود.

ايشان مجموعة اين خصلت ها و روحیات ايرانی را که در شهید سلیمانی تبلور يافته بود و آنها 
را در کشورهای منطقه به صورت عملی به نمايش گذاشت، زمینه ساز تبديل شدن آن شهید به 

قهرمان ملّت ايران دانستند و خاطرنشان کردند:
شهید سلیمانی از طرف دیگر به قهرمان امت اسالمی نیز تبدیل شد زیرا تالش ها، 

روحیات و شهادت آن عزیز، »اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسالم« است 

و در هر نقطة جهان اسالم که بنای مقاومت در مقابل استکبار وجود داشته باشد،

                                                               اسم رمزشان »شهید سلیمانی« است.

رهبر انقالب تأکید کردند: 
شهید سلیمانی نرم افزار مقاومت و الگوی مبارزه را در میان ملت های اسالمی رایج کرد.

حضرت آيت اهلل خامنه ای با تأکید بر اين که شهید سلیمانی، هم در زمان حیات و هم با شهادت 
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خود استکبار را شکست داد، افزودند: 
رئیس جمهور آمریکا گفت 7 تریلیون دالر در منطقه هزینه کردیم، اما چیزی به دست 

نیاوردیم.

و در نهايت هم وی مجبور شد در تاريکی شب و برای چند ساعت به يک پايگاه نظامی برود. 
همة دنیا اذعان دارند که آمریکا به اهداف خود در سوریه و به ویژه در عراق نرسیده است.

ايشان گفتند: 
قهرمان این کار بزرگ، سردار سلیمانی است که در زمان حیات او، انجام شد.

رهبر انقالب با اشاره به اين که دشمن پس از شهادت سردار سلیمانی نیز شکست خورد، 
خاطرنشان کردند:

تشییع میلیونی و فراموش نشدنی شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در عراق 

و ایران و مراسم های بزرگداشت این دو شهید، ژنرال های جنگ نرم استکبار را متحیر کرد 

و اولین سیلی سخت به آمریکایی ها بود.

حضرت آيت اهلل خامنه ای با اشاره به سیلی ديگری که در حملة موشکی به پايگاه آمريکايی 
عین االسد زده شد، افزودند:

اما سیلی سخت تر عبارت است از غلبة نرم افزاری بر هیمنة پوچ استکبار که نیازمند 

همت جوانان انقالبی و نخبگان مؤمن ما است و همچنین اخراج آمریکایی ها از منطقه که 

همت ملت ها و سیاست های مقاومت را می طلبد.

ايشان تأکید کردند: 
البته این سیلی سخت غیر از انتقام است، زیرا آمران و قاتالن سردار سلیمانی باید 

انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد قطعی است، اگرچه به گفتة آن 
عزیز، کفش پای سلیمانی بر سر قاتل او شرف دارد.۱

بیماری کرونا
يکی از عظیم ترين مشکالت جّدی سال ۱۳99 معضل بیماری کرونا بود. همان بیماری که 

هنوز هم باقی است. 

۱- به نقل از پايگاه اطالع رسانی رهبری،۱۳99/9/۲6 
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در اين جا ما نمی خواهیم به منشأ اين بیماری بپردازيم. موضوعی که هم تخصصی است و هم 
محتاج به زمان، که جهان به خصوص سازمان بهداشت جهانی بايد به منشأ آن پی ببرد.

اما این بیماری از دو منظر قابل توجه و بررسی است:
1- منظر اعتقادی: 

مردم می پرسند:
- بشر امروز به خصوص جهان سوم که با اين همه مشکالت بهداشتی و اقتصادی و فرهنگی 

و سیاسی... مواجه است، سلطة سنگین اين بیماری چه معنا دارد؟
2- منظر علمی: 

به رغم اين که بشر امروز مدعی رشد و پیشرفت غیرقابل انکاری در عرصه های مختلف علمی 
است، اما چرا در برابر اين ويروس احساس ضعف فراوان می کند؟ 

پزشکان نه  تنها تا امروز نتوانسته اند واکسنی فراگیر برای جلوگیری از سرايت و پیشروی کرونا 
تهیه کنند، حتی تا کنون نتوانسته اند دارويی تهیه کنند که بیماران پرشمار آن را عالج کند.

در مورد داليل اعتقادی بايد قدری بیشتر بحث کنیم.
اصواًل آنهايی که از همه چیز ايراد می گیرند و از روزهای آغازين کرونا با تعجب و تا حّدی 
با عصبانیت از کرونا می گفتند که مگر ما چه کرده ايم که مستوجب اين بیماری ويروسی بسیار 

خطرناک شده ايم؟ بايد از اينها پرسید که:
- آيا فقط ما گرفتار چنین بیماری هستیم؟ 

- آيا در زمان انبیای الهی بیماری واگیردار نبوده است؟
- آيا مشکالت ناشی از سیل و زلزله و طوفان و صاعقه و خشک سالی و قحطی و مشابه 

اينها بی سابقه است؟ 
- آيا مردمی که قبل از ما بوده اند، چنین مشکالتی نداشته اند؟

اصوالً ما برای خودمان جایگاهی در دربار الهی فرض کرده ایم که با حقیقت وجودی ما فاصلة 

بسیار دارد. یعنی:

                    - ما آن نیستیم که فکر می کنیم. 

همین اشکال، ريشة بسیاری از تحلیل های نادرست است. مثاًل ما توقع می کنیم که همة عوامل 
خوشبختی را خداوند در اختیار ما قرار بدهد! آيا هیچ وقت از خود پرسیده ايم که:



25

1- خداوند قبل از اين، همة وسايل خوشبختی را در اختیار کسی قرار داده است که ما دومین 

فرد باشیم؟
2- آيا ما آن قدر از عقل سلیم برخوردار هستیم که از امکانات گستردة الهی استفادة بهینه 

کنیم؟
3- آيا ما به اندازة کافی تهذيب شده ايم که آن چه خداوند به ما داده، به بندگان نیازمندش 

هم برسانیم؟
پس کی؟ و کجا؟ و چگونه؟

راستی: کی ما می خواهیم به  خود آییم؟ 
به آيندة خود بینديشیم و برای ارزشمندترين سرماية خود که عمر گرانمايه است، ارزشی قايل 

شويم و آن را به بطالت تلف نکنیم.
به قول سعدی:

جای گریه است بر این عمر که چون غنچة گل

چـنـد روز اسـت بقـای دهـن خـنـدانـش

وقتی برف پیری بر جسم ما نشست و روح و جان مان از اثر پیری متأثر شد، آن وقت ديگر 
افسوس خوردن کارايی ندارد؛ ديگر از هیچ يک از نعمت ها لذت نمی بريم. 

نظامی خوش گفته است:
جوانی گفـت پیـری را چـه تدبیر             که یـار از من گـریزد چون شوم پیر

 جـوابـش داد پیـر نـغـز گـفـتـار            کـه در پیـری تو هـم بگـریزی از یار

بر آن سـر کـآسمان سیمـاب  ریزد            چـو سیمـاب از ُرخ سیمیـن گریزد

اما اين يار وفادار و آن معشوق زيبای همواره دلپذير و دلنشین و دل آرام، همان زيبای زيباها با 
زيبايی های پايدار يعنی رب االرباب و جمال جمیل همواره در کنار توست و تو را به خلوت خويش 

فرا می خواند و عشق زالل و خالصانة خود را به پای تو می ريزد.
راستی اگر هر صاحبدلی لحظه ای بینديشد و خود را در جايگاهی ببیند که خدا او را دوست 
دارد و اين دوستی را صادقانه ابراز می دارد، از شوق، قلبش از کار می افتد و در چنین خلوتی ديگر 
هیچ معشوق زيبارويی جاذبه و جذابّیت او را ندارد، چون يکی از راه های پی بردن به قیمت عاشق، 

پی بردن به قیمت معشوق اوست.



26

آخر مگر ما در زندگی خود چه کار ارزنده و دیرپا و زیبایی برای خدا،

و در جهت رفاه مردم مرتکب شده ایم که مستجاب الدعوه شویم،

و خداوند دعای ما را برای حل مشکل مردم مستجاب کند.

 به قول پروين اعتصامی:
نیکی چـه کـرده  ایم کـه تـا روزی           نیکـو دهـنـد مـزد عـمـل مـا را 

ا           نشنـاختـیـم خـود الـف و بــا را ـّ آمـوزگــار دهــر شــدیـم ام

ای آن کـه راستـی بـه من آمـوزی          خـود راه کـج از چــه نهـی پـا را

آن فرشته های مهربان پروردگار که دستان مبارک خّیران درستکار مردم دردمند و محروم را 
می فشارند و می بوسند، آيا با ديدن ما چه واکنشی از خود نشان می دهند که نمودار واکنش خداست؟

آيا تبسم شیرين به لب می آورند و يا از ما روی برمی گردانند؟ 
و در اين تمثیل اين فقط خود مايیم که می توانیم قضاوت کنیم نه قاضی القضات شهر و شرع.

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند      کز کار خلـق یک گره بسته واکند

ایران در عرصة تولید واکسن کرونا
هر چند کشور ما به دلیل پیمودن راه استقالل، همواره از ناحیة استکبار جهانی و کشورهای 
ديکتاتورپرور مورد خشم و بغض قرار گرفته و تحريم شده، ولی کشور ما از همة اين مزاحمت ها 

استفادة بهینه کرده و به موفقیت های چشمگیری رسیده است.
يکی از اين موارد تهیة واکسن کروناست؛ هرچند دشمنان مردم آزادة ايران اسالمی در بیماری 
کرونا نه تنها کمکی به ما نکردند، که برعکس، از تهیه و حمل دارو برای کشورمان نیز جلوگیری 
به عمل آوردند. اما خوشبختانه ايران اسالمی جزء چند کشور معدود بود که به تهیة واکسن کرونا 
توفیق يافت. بلکه شرکت های بزرگ دارويی آمريکا و انگلیس به دلیل عجلة زياد در جهت تهیة 
واکسن و گرفتن بازار... چندان نتوانستند واکسن قابل قبول از نظر»سازمان بهداشت جهانی« تهیه 
کنند، اما بحمداهلل والمنه تولید واکسن توسط مراکز دانش بنیان های کشور و ديگر سازمان ها از 
جمله »کورنا ايران برکت« و مؤسسة پاستور و تولید مشترک واکسن با کشور کوبا - که نشان دهندة 
موفقیت در چهار جبهه برای تولید مناسب اين واکسن است - کشور ما در اين موضوع نیز چون 
ديگر موضوعات، توانست سربلند و سرافراز شود؛ که اين هم نشانه ای از مسیر استقالل ما از 
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مسیرهای صعب العبوری ا ست که دشمنان اين انقالب برای ما تدارک ديده اند، که شايد بتوان ادعا 
کرد که نتیجة اين همه تالش، صحیح و منحصر به فرد باشد؛ ان شاءاهلل.

پیروزی قطعی
جمهوری اسالمی ايران به رغم پیشینة طوالنی و تاريخ کهن، جوان و تجربه اندوز است.

دهة فجر امسال يعنی سال ۱۳99 عمر حکومت ما به 4۲ سال رسید. طبیعی است کشوری با 
موقعیت کشور ما، با حکومتی استقالل طلبانه و ترويج استقالل و مبلغ ظلم ستیزی، دارای مشکالت 
فراوان و دردسرهای بسیار باشد. اما بنیان گذار جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی)ره( با خودباوری، 
حرکت انقالبی را شروع کردند و با اخالص، انقالب را در حساس ترين و خطرناک ترين روزنه ها به 
پیش بردند و با خدامحوری انقالب را به پیروزی رساندند و با توکل مطلق بر پروردگار جهان، 
جمهوری اسالمی را پايه گذاری نمودند و بعد از هزار سال حکومت اسالمی را به صحنه آوردند و 
اسالم را تفسیر و تشّیع را معنا و حکومت اسالمی را به عنوان حاصل مبارزات مستمر شیعه و روحانیت 

شیعه به جهان معرفی نمودند.
آن مرد حکیم و عالم و بسیار سیاسی، با شناخت کاملی که از اسالم و از حکومت های سلطه گر 
داشتند، خط حاکم بر کشور را بی اعتنايی به جهان خواران و بیزاری و دوری از همراهی با آنها و 
قرار نگرفتن در دايرة سلطة آنها بنا نهادند، و اين خط، به حول و قوة الهی هرگز تغییر نخواهد کرد 
و تعديل نخواهد شد؛ چون شرط بقای انقالب، همین سیاست الهی است. و ما به دلیل پیروی از 

همین خط، به استقالل فکری و خودکفايی رسیده ايم.
به عنوان مثال ديديم که مجلس شورای اسالمی طی طرحی برخاسته از نظر مقام معظم رهبری 
در سال ۱۳84 تصويب کرد که کشور بايد تا سال ۱404 در زمینه های علمی، نظامی، اقتصادی و... 
برترين کشور منطقه شود، که بحمداهلل پنج سال مانده به پايان ۲0 سال، ما امروز در تمامی زمینه ها 

غیر از مسألة اقتصادی، برترين کشور منطقه ايم.
در همین مدت آمريکا 7 هزار میلیارد دالر در منطقه و به خصوص در سوريه هزينه کرد۱ 
که به قول خودشان جز شکست و ذلّت و زبونی و صدها کشته و مجروح دستاوردی نداشت. اما 
آمريکا با آن چه در انتخابات به نمايش درآورد، گرفتاری های بزرگ برای خود پديد آورد که مسلمًا 

۱- اظهارات ترامپ و جرايد پرشمار آمريکا
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به تجزية  آمريکا خواهد انجامید و طولی نخواهد کشیدکه از آمريکای امروز، چندين کشور فقیر و 
پر مشکل به وجود خواهد آمد؛ لطفاً کمی صبر  و حوصله داشته باشید...

قیمت ما چقدر است؟
راستی قیمت ما چقدر است؟ ما چقدر می ارزيم؟ بهای جسم و جان شما چه میزان است؟ 

شايد اين سؤال برای خیلی از مردم مطرح نیست، اما برعکس عدة زيادی در اين فکرند که 
دريابند در عالم هستی قیمتشان چقدر است.

معروف است که قیمت فیل زنده و مرده يکی است. زيرا فیل که تا ۲000 کیلو وزن پیدا 
می کند، چون گوشت و پوست و ساير اعضای بدنش بی ارزش است، بهای چندانی ندارد و اين 
فقط عاج فیل است که از ديرباز و از قديم در صنايع زينتی به کار می رفته و ارزشمند به حساب 

می آيد، برای همین عاج فیل زنده و مرده يک قیمت دارد. اما ببینیم:
               ارزش حقیقی یک انسان در دربار الهی چقدر است؟

اگر چه دية يک مرد مسلمان در ماه های غیر حرام ۱50 شتر است، ولی قیمت جان آدمی خیلی 
باالتر از اينهاست. زيرا اگر يک بندة شرمنده در درگاه الهی از صمیم قلب خداوند را بخواند و از لطف 
او بگويد و از الطاف بی کرانة خدای باری تعالی و از دريای عظیم خداوند که در تمامی عمر بر جان او 
جاری شده، دم زند و از بارش رحمت مداوم و مستدام او بر روح و جان خود سخن بگويد و به ساعت 
ننگرد که در محضر معشوق است و خمیازه نکشد که در منظر زيباروترين زيبايان هستی است و از 
او بگويد و خود را نبیند و او را توصیف کند - که زيباترين توصیف است - و در وصف او بسرايد- که 

زيباترين شعر است - و زمزمه کند و بگويد اين منظومة دوست داشتنی و شیرين را که:
ِإلَِهی ِإْن َأَخْذَتِنی بُِجْرِمی َأَخْذُتَک بَِعْفِوَک َو ِإْن َأَخْذَتِنی بُِذنُوبِی َأَخْذُتَک بَِمْغِفَرِتَک 

َو ِإْن َأْدَخْلَتِنی النَّاَر َأْعَلْمُت َأْهَلَها َأنِّی ُأِحبَُّک1
پرودگارا! اگر مرا به جرم گناهانم به بند کشی، دامن عفوت را می گیرم؛ 

و اگر خطاهايم مطرح کنی، بخشندگی ات را مطرح می کنم؛ 
و اگر باز مرا به جهنم بیندازی، با دلدادگی آشکار به اهل جهنم می گويم که من خدا را دوست دارم.

و چنین بندة دلداده، پاکباز و صادق، بی نهايت قیمت دارد.

۱-  مفاتیح الجنان، مناجات شعبانیه و دعای ابوحمزه ثمالی
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 امیرالمؤمنین علی)ع( می فرمايد:
قيَمُة ُكلِّ اْمِرٍئ َما ُيْحِسُنُه۱ 

ارزش و قیمت حقیقی افراد به چیزی است که دوست دارد.
يعنی قیمت چنین رجل شرافتمند و بزرگی که در درگاه پروردگار متعال خود را خاکسار، ذلیل 
و کوچک می بیند و همة سرمايه های مادی و معنوی خود را عطای کردگار می داند و خود را حقیر 
و نیازمند و دوستدار ارحم الراحمین معرفی می کند، پروردگار مهربان و خبیر و بصیر نیز دست او را 
می گیرد و به گرمی می فشارد و در دربار با عظمت خود جای می دهد. و اين جايگاه ابدی است و 

قیمت حقیقی وی نیز به قیمت لبخند رضايت رب االرباب است.
پروردگار خود که در عشق و عاشقی سرآمد است، می فرمايد:

َيابَن آَدَم اَنَا لََک ُمِحبًّ َو بَِحّقی َعَليَک ُقل لِی اَنَا ُمِحبَُّک
ای فرزند آدم!

من دوستدار توام و به  حقی که بر تو دارم، تو را قسم می دهم که تو هم بگو:
 من هم تو را دوست دارم.

حضرت امام خمینی)ره( نمونه ای از بندة ارزشمند و قیمتی پروردگار بودند. او چون خود در دربار 
الهی قیمتی شد، به دنبال قیمتی کردن مردم عزيز کشورمان برآمد و الحق که از عهدة اين کار مهم 
چه باشکوه برآمد. امروز نیز ملت ما در پیشگاه پروردگار به دلیل عمل به فرمان خداوند قیمتی ترين 
مردم عالمند و اين افتخار ابدی امام خمینی است که مردم بزرگ و خدامحور ما هیچ گاه زير بار زور 

نمی روند و عّزت خود را حفظ می نمايند.

مقصود از طرح اين بحث عرفانی در مجلدات همگام با انقالب اسالمی، آن هم در مقدمة کتاب، 
ذکر اين پیام است که نه تنها تهذيب و خدامحوری در بسیاری از مشکالت گره گشاست، بلکه شرط 
پیروزی در تمامی مشکالت و نترسیدن از هیچ چیز و هیچ کس جز خدا و کمک نخواستن از هیچ چیز 

و هیچ کس به غیر از خداوند متعال است. 
تجربة 42 سالة انقالب اسالمی هم نشان داد که وقتی ما در اوج مشکالت به خدا اندیشیدیم، 

پیروز شدیم و هر وقت با تکیه بر تهیة سالح، امکانات و... مذاکره کردیم، شکست خوردیم،

 و چیز قابل مالحظه ای به دست نیاوردیم و این فرمول ادامه دارد...
۱- نهج البالغه، حکمت 8۱
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اندر جلد چهارم همگام با انقالب اسالمی
جلد چهارم مجموعه ای که خوانندگان عزيز و همراه مالحظه می کنند، در شرايطی ويژه و 
پرمشکل تهیه، تنظیم و منتشر می شود. تقريباً در فاصلة انتشار جلد سوم تا چهارم، وقت زيادی از 
همه گرفته شد. به  رغم اين موضوع، ما به شدت از کنارکشی و کناره گیری اجتناب کرديم، هرچند 
در تمامی اين مدت که کرونا حاکم بوده و هست، از رفتن به سفر خودداری نموديم. اگر سه ماه 
يک بار به مشهد می رفتیم و يک ماه يک دفعه به قم مشرف می شديم، توفیق اين فیض از ما 

گرفته شد. زيرا در فصل غیرسفر، منتی بر کسی نیست که بگويیم سفر نمی رويم. اما...
 از تالش های صادقانه و شبانه روزی مسؤوالن وزارت بهداشت و درمان در جهاد عظیم مبارزه 

با کرونا صادقانه تقدير می کنیم. نام آنها برای همیشه در خاطرات ملّت بزرگ ايران ثبت است. 
همچنین از مردم شريف و بزرگوار کشور که با مقامات بهداشت و درمان کشور در مبارزه با 
کرونا صادقانه همکاری و همراهی داشتند، سپاسگزاريم. ما هم به توصیه های ارزشمند پزشکی 
کشور عمل نموديم و همة دوستان و آشنايان را به رعايت بهداشت بیشتر دعوت کرديم و جالب 

اين که همه هم با طیب خاطر عمل  کردند. 
آخرين نکته دربارة تدوين جلد چهارم اين مجموعه است که تمامی فعالیت های نگارشی و 
تدوين کتاب در زمان سلطة سنگین کرونا انجام شده و چنان چه تأخیری در انتشار اين مجلد به 

نظر می رسد، حاصل موقعیت و شرايط بحرانی کروناست.
 در اين جا الزم می دانم از مساعی برادر متعهد و انقالبی و دوست هم رزم و هم بند در زندان های رژيم 
پهلوی جناب آقای محمدقاسم فروغی جهرمی عمیقاً تشکر  کنم. نقش بی بديل ايشان در اراية اسناد و 
مطالب مورد نیاز و نظارت کامل بر حروفچینی، صفحه آرايی، تدوين، ويرايش و پی گیری امور کتاب در 
همة مراحل انتشار و ديگر مساعدت های صادقانه و تخصصی چیزی نیست که بدون نظر ايشان توان 
سرانجام رسیدن آن فراهم می شد. بر خود الزم می دانم از ايشان و همکاران ارزشی ايشان در مجتمع 

فرهنگی عاشورا - به ويژه برادر محبوب و گران قدر سردار رمضان شريف- تقدير نمايم.
ان شاء اهلل در تکمیل رسالت الهی و انقالبی خود همواره موفق باشند.

کماکان محتاج نظر مشفقانه و کارشناسانة همة عزيزان خواننده هستیم.
تهران / علی محمد بشارتی
۱400/۲/۱۲



فصل اول
 امام خمینی را 
با نگاهی نو باید دید





33 در مورد سرعت فوق العادة تحوالت در انقالب اسالمی و سقوط شاه و افتادن زمام کارها 
به دست امام خمینی)ره( خیلی از نویسندگان قلم فرسایی کرده  و سیر تحوالت و رخدادها 
را همراه با عالقه و سلیقة خود نگاشته  اند و نقل این تحوالت در برخی از موارد تازگی دارد. 
نویسنده نیز در این مجال تالش دارد تا به مدیریت قابل ستایش حضرت امام)ره( در آستانة 
پیروزی انقالب بپردازد. لذا برای ورود به بحث الزم است کمی به تأثیرگذاری جریانات 
فکری و سیاسی کشور در آن روزها و شرایط قبل از انقالب اشاره داشته باشیم تا شناخت 
بیشتری از ظرفیت ها و ضرورت های آن دوران به  ویژه در آستانة پیروزی انقالب در نظر گرفته 
شود. بنابراین چند مورد را که در تعامل یا تزاحم با حرکت مقتدرانة امام خمینی- با پشتوانة 

بی نظیر مردمی - می توانستند در شکل گیری انقالب اثر گذار باشند، ذکر می کنیم.

1- نهضت آزادی
نهضت آزادی به دبیرکلّی مهندس بازرگان و تالش های آقای ابراهیم یزدی سوپرلیبرال، 
در حال مذاکرة مستمر و طوالنی با بختیار بودند تا حتی المقدور وی را در قدرت نگه دارند؛ 
زیرا لیبرال ها، انقالب اسالمی و حکومت روحانیت را برنمی تافتند. زیرا وجود بختیار در قدرت 
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خیالی موجب دلگرمی لیبرال ها به خصوص نهضت آزادی می شد.

2- دولت بختیار
شاپور بختیار که فردی مُعتاد و رنجور بود و با مذاکره با بازرگان به وجد آمده بود، خود 

را در شرایطی می دید که کشور در آینده هم به مدیریت وی نیاز دارد. 
بختیار تصور می کرد مهندس بازرگان با نظر امام با وی مذاکره می کند، پس حتماً در 

آیندة انقالب نقشی خواهد داشت.

3- منافقین
منافقین که تحت هیچ شرایطی روحانیت و حوزه ها را قبول نداشته و ندارند، در آن روزهای 

حساس در چند جبهه می جنگیدند:
الف: با سران انقالب مالقات متعدد و پشت سر هم داشتند تا در کارهای اجرایی سهمی 

ببرند.
ب: با سرعت به عضوگیری جهت تقویت کّمی سازمان خود مشغول بودند.

ج: به اشکال مختلف تالش می کردند تا اعضای غیرمعروف خود را در نهادهای انقالب 
نفوذ دهند.

د: از آن جا که منافقین دین و روحانیت و والیت فقیه و حکومت اسالمی را بازی می پنداشتند، 
آشکارا اعالم می کردند که:

- »آخوند قدرت حکومت ندارد.«
بنابراین علما بیش از یک تا سه ماه سر کار نیستند و پس از سقوط آنها، حکومت تماماً 
به دست سازمان خواهد افتاد؛ چون هم علم حکومت دارند، هم افراد تحصیل کرده و زندان 
رفته و پرتجربه در کنارشان هست و هم از دنیا و حکومت های جهانی مطلع اند و هم مورد 

توجه و حمایت ضمنی آنها قرار دارند.
هـ : آنها در همه جا و به اشکال مختلف در جهت تضعیف انقالب اسالمی و حکومت 

مستقر تالش می کردند.
و: با برنامه ریزی های دقیق در حال تهیة سالح از راه های مختلف بودند. مقدار زیادی از 
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این سالح ها را از پادگان ها به سرقت بردند. مقدار زیادی را به »ثمن بخس« خریده بودند. 
مقدار قابل توجهی توسط  بعضی از سفارتخانه ها به آنها هدیه داده شده بود!؟ بخشی را از 

گروهک های مسلّح تهیه کرده بودند و...
ز: ضمن ارتباط و تماس با بعضی از روحانیّون برای عضویتشان درجهت کارهای تبلیغاتی 
سازمان،  تالش بسیاری در ایجاد اختالف و تشتت بین علما و روحانیون از خود بروز می دادند.

4- جبهة ملّی بدون پایگاه
هرچند جبهة ملّی پس از دولت ملّی مصدق هیچ وقت در کشور محلّی از اعراب نداشت، 
اما در دولت بختیار، جان گرفت و با موضع گیری دوپهلو و غیرصادقانة دکتر سنجابی - دبیرکل 
حزبی که همة اعضای آن در یک اتوبوس جای می گرفتند- مدعی صدارت و نخست وزیری 
بودند. اما بختیار خود را زودتر از بقیه به شاه فروخت و حکم نخست وزیری گرفت. هرچند 
جبهة ملّی به ظاهر به دولت بختیار سرویس سیاسی و اطالعاتی نمی داد و بختیار هم به جبهة 
ملی چندان توجهی نداشت، ولی هر دو و هوادارانشان مشغول دوختن لباس وزارت جدید 

برای خود در دولت اسالمی بودند که بازرگان به آنها وعده های واهی داده بود. 
راستی آن روزها اظهارنظر بختیار مزدور و دکتر سنجابی بسیار عجیب بود. 

شاپور بختیار خوشحال بود که نخست وزیر است و دکتر سنجابی )دبیرکل جبهه ملّی( را 
تحقیر می کرد، در حالی که قباًل سالم او را جواب نمی داد. 

دکتر سنجابی هم غمگین و عصبانی، که چرا بدون اندیشه و مشورت، پیشنهاد شاه را 
برای نخست وزیری رد کرده بود و در چنین شرایطی، این دو برای هم پیغام ناجور می دادند.

5- تجزیه طلبان ضد همه چیز
یکی از پدیده های اوایل انقالب و حتی قبل از پیروزی انقالب اسالمی اعالم موجودیت 
گروهک های مسلّح و ملحد و تجزیه طلب بود. عمدة آنها در نقاط مرزی متمرکز شده بودند 

و مرکز ثقل آنها نیز کردستان بود. 
گروهک های مسلّح و زبان نفهمی مانند گروه عزالدین حسینی و برادرش جالل، حزب 
دمکرات به زعامت قاسملو، حزب کومله مائوئیست و خون ریز و تجزیه طلب، حزب خلق 
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مسلمان با حمایت آقای سیدکاظم شریعتمداری و دبیرکلی مقّدم مراغه ای در آذربایجان، 
خلق عرب و توطئه های آل شبیر خاقانی در خوزستان، توماج در ترکمن صحرا و ریگی در 
بلوچستان؛ که همگی آنها با جنایت های بسیار، کارنامه هایی بسیار زشت از ترور، اعدام خلق 

محترم ُکرد، بلوچ، ترکمن و عرب خوزستان را از خود به جای گذاشتند. 
البته ناگفته نماند که حزب تودة چندچهره و مزدور شوروی و گروه های کم جاذبه ای 

دیگری هم بودند که تمامی افرادشان می توانستند با یک فولکس واگن به سفر بروند.

6- آمریکا
در آن روزها، آمریکا، بدون تحلیل صحیح از اوضاع داخلی ایران، نگران، عصبانی، 
دستپاچه، مردّد و در مجموع ناامید بود. در این مورد آن دسته از مقامات آمریکایی که به 
شاه نزدیک بودند و از سرویس های بی نظیر او بهره ها برده بودند، خواستار حمایت از شاه 
بودند. جالب است اشاره کنیم آن دسته از سران ارتش که متواری شده و در لوس آنجلس 
و شانزه لیزه خوش می گذراندند، پیشنهاد کمک به شاه داشتند، اما ژنرال هایی که در کشور 
مانده بودند و از قدرت انقالب و ضعف ارتش اطالع داشتند، هیچ آینده ای برای شاه قایل 

نبودند.
فرح در کتاب خود به نکته ای از وابستگی محّمدرضا به آمریکا اشاره دارد که برای هر 

ایرانی غیرتمند آزاردهنده است:
»یک جملة محّمدرضا همیشه آزارم می دهد.

 هنگامی که آمریکایی ها بهانه های مختلف می آوردند تا او را به ایاالت متحده راه ندهند، 
در حضور من به »راکفلر« معاون کارتر گفت:

- پس از پایان جنگ ویتنام، به خاطر آن که ده ها هزار نظامی آمریکایی بیکار نشوند!! او 
حاضر شد )یعنی شاه( شصت هزار آمریکایی بازگشته از ویتنام را در نیروی هوایی و ارتش 
ایران استخدام کند. حاال چطور است آمریکا حاضر نمی شود خدمتگزار صدیق!! خود را در 

آمریکا بپذیرد؟!«1
با یک حساب ساده هزینة اقامت دو سالة سربازان آمریکایی در تهران با حقوق پنج هزار 

۱- همان، ج ۲، ص 8۱8 
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دالر در ماه عدد زیر به دست می آید.
سیصد میلیون دالر )ماهانه(   300/000/000 = 5000×60000

و هزینة اقامت دو سالة 60 هزار سرباز آمریکایی در تهران که سرسام آور است!:
هفت میلیارد و دویست میلیون دالر     7/200/000/000 = 24× 300/000/000 

7- ارتش
تا کنون از روحیة پایین ارتش شه ساخته در دوران انقالب خیلی ها گفته  و نوشته اند. باید 
گفت که محمدرضا و حامیان داخلی و خارجی وی ارتشی نساختند تا بتواند در برابر قوای 

خارجی بایستد. این مأموریت را در صورت لزوم آمریکا انجام می داد. 
                                    مسؤولیت ارتش، دفاع از تاج و تخت بود.
                                       اما با کدام وسیله و توسط چه شخصی؟

شاه از همه چیز می ترسید. بهتر بگویم او را از همه چیز ترسانده بودند. محّمدرضا برای 
آن که نکند مقامات ارتش یک روز او را با یک کودتا از بین ببرند، بین امرای ارتش همواره 
اختالف می   انداخت و برای آن که هیچ مقام نظامی نیرومند نشود، مقامات نظامی اجازه 

داشتند گزارش های حوزة خود را راساً به محّمدرضا بدهند.
برای آن که بیشتر ارتش را بشناسیم، به جمالتی از زبان فرح پهلوی در مورد ارتش اشاره 

می کنیم:
»در واقع اگر چه محّمدرضا برای حفظ ظاهر، داوطلبانه از کشور خارج شده بود تا به 
درخواست مصّرانة سفرای آمریکا و انگلستان پاسخ مثبت داده باشد، اما حقیقت این بود که 
محمدرضا و من امیدوار بودیم امرای بی غیرت ارتش!! که یک ُعمر از قِبَل محّمدرضا، خورده 
و خوابیده و هیکل بی غیرت خود را فربه کرده بودند، یک جو غیرت و حمیّت از خود نشان 
داده و با توّسل به زور، مردم را سر جای خود نشانده و آخوندها را به مساجد باز گردانند.«1

البته هم محّمدرضا و هم فرح و بعضی دیگر از دودمان پهلوی علیه ارتش نجیب و متعهد 
و مردمدار ما نوشته اند و کلمات و جمالت زشتی را در مورد برادران ارتشی به کار برده اند 
که ارتش مستوجب آنها نیست. چرا که بدنة ارتش شاهنشاهی وقتی مشاهده کردند که به 

۱- دختر يتیم، ج ۲، ص 787 
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قول امام، انقالب به دنبال استقالل، آزادی، عدالت و حکومت مردمی است، خیلی پیش از 
آن چه کارشناسان غربی می پنداشتند، به انقالب پیوستند و امرای وابسته و خون خوار ارتش 
را رها کردند. از اینها جمعی از رده های مختلف به انقالب پیوستند، بعضی به خانه های خود 
رفتند و بی طرف ماندند و همواره مورد حمایت و محبّت امام و آحاد مردم قرار گرفتند و به 

عنوان یک ارتشی معتقد به اسالم و عالقه مند به وطن در تاریخ ماندگار شدند.

باز هم دربارة ارتش
هرچند پیوستن بدنة ارتش به انقالب اسالمی از شگفتی های مدیریت حضرت امام است، 
اما همین موضوع نشان آن است که عمدة ارتشی ها حتی ژنرال ها در نهادشان عالقه به دین 
اسالم و مکتب تشیع و وطن دوستی وجود داشت و همین نکته بود که امام از قبل به آن واقف 
بودند و پیوستن ارتش به انقالب را حتم می دانستند. برعکس، همین موارد در دودمان پهلوی 
باعث می شد تا آنها همواره نگران وضع موجود باشند و اعتمادی همه جانبه نسبت به ارتش 

در آنها شکل نگیرد.

تمّرد در رده های باالی ارتش
فرح می نویسد: 

»یک روز سپهبد ناصر مقّدم رئیس ساواک برای عرض گزارش حضور محّمدرضا آمده 
بود. اوالً بی ادبی کرد و بر خالف گذشته دست محّمدرضا را نبوسید. بعد هم با بی نزاکتی در 
حضور محّمدرضا نشست و پاهایش را روی هم انداخت. من که شاهد این جسارت؟! بودم 

نتوانستم تحمل کنم و به سپهبد مقّدم گفتم: فراموش نکنید که در برابر شاهنشاه هستید. 
ناصر مقدم با بی اعتنایی شانه هایش را باال انداخت و گفت: 

- من هیچ چیز را فراموش نکرده ام. اما ظاهراً اعلیحضرت متوجه نیستند که یک ملّتی 
در برابر ایشان قرار گرفته اند. 

محّمدرضا در حالی که آشکارا عصبانی شده بود، عینکش را از روی چشم برداشت و با 
عصبانیت روی میز تحریر انداخت و گفت: 

- بی ُعرضگی امثال شما، این مردم را رودرروی من قرار داده است. 
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مقّدم مقداری در مورد پخش اطالعیه ها و اعالمیه ها و کاست های جدید آیت اهلل خمینی 
صحبت کرد و مشغول ادامة گزارش خود بود که محّمدرضا حرف او را قطع کرد و گفت:

- این که در عرض 48 ساعت این همه اعالمیه در کشور پخش می شود، نمی تواند کار 
مردم باشد و دست خارجی در کار است؟!

اّما باز مقّدم بی ادبی کرد و گفت:
- برعکس، کار خود مردم است. 

محمدرضا پرسید:
- از کجا این حرف را می گویید؟ 

مقدم گفت: 
- اوالً این که 48 ساعت نیست و در ظرف مدت کمتر از 24 ساعت اعالمیه ها و نوارها 

در سراسر کشور پخش می شود...«1

رفتار ظالمانة آمریکا با ملت مظلوم ایران
آمریکای جهان خوار در آستانة پیروزی انقالب اسالمی طرح کودتا علیه انقالب را به 

طور جّد در دستور کار ژنرال هایزر در مأموریت به تهران قرار داده بود.
در طرح آمده بود که در صورت شکست شاپور بختیار، طرح کودتا به اجرا درآید. 

منظور از کودتا در این طرح، دستگیری و کشتن رهبران انقالب، سرکوب مردم و اشغال 
مراکز مهم اقتصادی و سپس روی کار آوردن دولتی مرکزگرا و سرکوبگر بود. 

این طرح توسط گروه تندرو برژینسکی تهیه شده و تبلیغ می شد و شخص کارتر رئیس  
جمهور آمریکا از آن قاطعانه حمایت می کرد. کارتر می گفت: 

»یک کودتای نظامی در ایران به طرفداری از شاه، تنها امید باقی مانده برای حفظ منافع 
آمریکا در ایران است!؟«2

حال باید دید کودتای مورد نظر رئیس جمهور آمریکا و مشاوران امنیتی وی چه کاری 
می خواست انجام دهد که تنها امید برای حفظ منافع آمریکا در ایران باشد؟

در پاسخ باید بگوییم:
۱- دختر يتیم، ج ۲، ص 748 

۲- مأموريت در ايران، ويلیام سولیوان آخرين سفیر آمريکا در تهران، ص ۱۳7 
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کودتای مورد انتظار آمریکا به قدری سبعانه و پرتلفات و گسترده پیش بینی شده بود که طراحان 
آن در صورت موفقیت، ایران را مانند شیلی می کردند.

نخست دست به کشتار وحشیانه می زدند، سپس ژنرال بی سواد و سرکوبگری مانند »پینوشه« 
را به قدرت می رساندند و چیزی در حدود 250 هزار نفر را می کشتند و به مدت 20 سال مردم 
ایران را از ابتدایی ترین آزادی محروم می نمودند و دست آمریکا را برای تاراج این کشور 
ثروتمند باز می گذاشتند. البته باید توجه کنیم که ایران از هر حیث از شیلی مهم تر و امکاناتش 
بیشتر و موقعیت ژئواستراتژیک اش بهتر و بیشتر بود؛ هرچند کینة دولتمردان آمریکایی نسبت به 
مردم ایران عمیق تر بود و تصمیم داشتند با یک کودتای خشن و وسیع و سراسری تعداد بسیاری 

از انقالبیون را به عنوان سران انقالب بکشند. 
گفته اند که در آغاز، مجموعه نفراتی که در این طرح قرار داشتند چیزی در حدود 50 

هزار نفر بود؛ البته این فهرست تا 150 هزار نفر نیز قابل افزایش بود.
رهبری که برای کودتا در نظر داشتند، افسری بی سواد و بدنام به نام ارتشبد اویسی بود 
که مشق کودتا می کرد و او را در آستانة پیروزی انقالب اسالمی از ایران خارج کردند تا از 

ترور و یا آسیب حفظ شود و بتواند برنامه اش را ادامه داده و در فرصت مناسب اجرا نماید.
اویسی وقتی حکم نخست وزیری ارتشبد ازهاری را از رادیو شنید، از خشم و اعتراض 
کاله نظامی خود را بر زمین کوبید. او جداً در انتظار شنیدن حکم نخست وزیری خود بود و 
برای چنین حکمی نیمی از تهران از جمله سفارت انگلیس1 را به آتش کشید تا کشور را ناامن 

نشان دهد و خود برای ایجاد نظم نخست وزیر شود!!
در مورد سبعیت و خوی خون خواری ارتشبد اویسی همین قدر بس که اشاره کنیم در 
پانزدهم خرداد سال 1342 وی فرماندار نظامی تهران بود و به دستور او 15 هزار نفر شهید شدند.2 
شاه برای کنترل انقالب او را در دورة نخست وزیری جعفر شریف امامی یک بار دیگر 
فرماندار نظامی تهران کرد، ولی به رغم خشونت بسیار زیادی که در 17 شهریور در میدان 

۱- دختر يتیم، ج ۲، ص 756 
۲- صحیفة امام، ج  ۱۱، ص 448 - 7 دی ۱۳58/ 8 صفر ۱400

۱5 خرداد يک قیام بسیار بزرگی شد. آنها هم يک کشتار بسیار بزرگی کردند. من که در حبس بودم، ولی وقتی که آمدم، بیرون را 
اطالعی خیلی از آن نداشتم. هیچ اطالعی نداشتم وقتی بیرون آمدم و بعدش هم يک مدتی در حصر بودم و در يک منزلی حبس بودم. 
منتها خوب فرق داشت به آن حبس. آن جا به من رساندند که ۱5 هزار آدم را کشتند. حاال چقدر هم گرفتند، خدا می داند، نمی دانم. مردم به 
يک  حالی درآمدند که ديگر برايشان زندگی يک چیزی نبود که خیلی دنبالش بروند. زندگی اين بود که با اشرار بايد زندگی کنند. زندگی با 

اشرار يک زندگی صحیحی نیست... 
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شهدا داشت، کاری از پیش نبرد، ولی آمریکایی ها او را برداشتند و برای روز مبادا نگه 
داشتند.

 اویسی در بین افسران شاه از همه خون خوارتر بود و خود شاه که اویسی را بسیار تأیید 
می کرد، در عین حال از خشونت وی وحشت داشت. 

فرح پهلوی در مورد خشونت عمیق اویسی می نویسد:
»اکنون که از ارتشبد غالمعلی اویسی نام بردم، مایل هستم کمی هم در مورد او صحبت 
کنم تا آیندگان با چهرة واقعی این نظامی بی سواد و خون ریز که سوء مدیریتش موجب 

دشمنی بیشتر مردم با ما شد، آشنا شوند. 
اویسی یک افسر تحصیل کرده نبود، او درجه دار ارتش بود.«1

ترس شاه از اویسی
فرح می نویسد: 

»من همان شب علت انتصاب ازهاری ]را[ از محمدرضا ]به عنوان رئیس دولت نظامی[ 
پرسیدم و همسر فقیدم گفت:

- ترجیـح می دهد توسط انقالب مـردم ساقط شود و نه به دست یک سرباز بی سواد 
خون ریز مانند اویسی.«2

محّمدرضا معتقد بود اگر زمام امور را به دست اویسی بدهد، او سریعاً دست به کودتای 
نظامی خواهد زد و برای ساکت کردن کشور حتی ممکن است شاه مملکت را به جوخة 

اعدام بسپارد.3
ارتشبد اویسی که یک درجه دار سادة ارتش بیش نبود، به دلیل خدمت به دودمان پهلوی 

و خیانت به مردم رشد کرد و باال آمد و خار چشم مردم شد.

خیانت اویسی چه بود؟
اویسی عالوه بر کشتار مردم، خیانت مشهور دیگری هم داشت. او در دورة فرماندهی 

۱- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 6۳6 
۲- همان، ج ۲، ص756

۳- همان، ج ۲، ص 756 
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ژاندارمری خود، تمامی مواد مخدری که در مرز افغانستان کشف می کرد، به ایادی اشرف 
تحویل می داد. سپس گماشتگان اشرف با آزادی عملی که اویسی به آنها داده بود، پس از 
آماده شدن و توزیع در داخل کشور، مقدار بیشتر آن را هم صادر می نمودند؛ گرچه اویسی 

اجازة کشت تریاک در داخل کشور را هم به ایادی اشرف می داد.
غالمعلی اویسی اهل یکی از روستاهای قم به نام »فردو« که در 60 کیلومتری جنوب 
غربی قم واقع است، بود. این روستای بزرگ و کوهستانی و خوش آب و هوا دارای چند 
هزار نفر جمعیّت است. اهالی این روستا غالباً مؤمن و دیندارند و از دیرباز مقلد امام خمینی 

بودند و فامیل بیشتر مردم این روستا اویسی است. 
اما چه شد که غالمعلی اویسی به عنصری خون خوار و الابالی و ضدمردم تبدیل شد؟ 

می دانیم که بدون تردید معاشرت با افراد مختلف و متنوع - پس از پدر و مادر- می تواند 
تأثیرگذارترین عامل تعیین کنندة رفتار افراد در اجتماع به حساب  آید. 

شاعر می گوید:
تو را از برگ گل هرچند دامن پاک تر باشد

مشو با ناکسان همدم، که صحبت را اثر باشد

اویسی روستایی هم با تأثیرپذیری بسیار از خاندان پهلوی و آمریکایی ها و اسرائیلی ها 
به یک عنصر درنده خو تبدیل شد که حتی این اواخر، محمدرضا هم از وی واهمه داشت. 

خالصه آن که ارتش شاهنشاهی، دیگر آن ارتش شاه ساخته نبود که تسلیم محض یک 
عنصر خائن و وابسته و وطن فروش باشد. ارتش نشان داد که امثال ارتشبد اویسی در نیروهای 

مسلّح در اقلیت صرف هستند. 
فرح از قول محمدرضا می نویسد:

»به نظرم می رسد که تمّرد به رده های باالی حکومتی هم خواهد رسید. من دیگر از افراد 
گارد هم وحشت دارم و می ترسم یکی از آنها که ُمقلّد )آیت اهلل( خمینی است، مرا به گلوله 

ببندد. باید هرچه زودتر از کشور خارج شویم.«1

راستی خداوند متعال چه قدرتی به امام خمینی)ره( داده بود که شاه از ارتش خودش هم 
بیمناک بود.

۱- دختر يتیم، ج ۲، ص 749 
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 بی جهت نبود که ژنرال هایزر خون خوار پس از یک ماه توقف در تهران متوجه شد که 
روی ارتش نمی توان حساب کرد.

همه طرفدار کودتا؟!
پس از حضور طوالنی ژنرال هایزر و ناکامی وی و مقامات کاخ سفید برای دفاع از رژیم 
سلطنت - غیر از »سایروس  ونس« و تنی چند از همراهان وی - بقیة مسؤوالن آمریکایی 

همگی کودتا را مؤثرترین راه برای حفظ منافع آمریکا در ایران می دانستند.
در این جا بیشتر در مورد دخالت های گسترده و گستاخانة آمریکا در ایران و همچنین 
سیاست های برباددهندة دودمان پهلوی می پردازیم تا بیشتر روشن شود که چـرا کـودتـا علیه 

انقالب اسالمی بهترین راه دفاع از منافع آمریکا در ایران تلقی می شد.

پادشاهی و حاکمیت کامل عنصری خشن و بی سواد و سرکوبگر برای ملّت ایران چه 
سودی داشت؟

»رضاخان تا آخر عمر بی سواد ماند. او در سال هایی که در ژوهانسبورگ آفریقا تبعید بود، 
ماهی یک نامه برای محمدرضا می فرستاد. یعنی دیگران برایش می نوشتند و او امضا می کرد 

و می نوشت: رضا. البته کلمة رضا را نقاشی می کرد.!«1
در اواسط بهمن ماه 1357 و قبل از بازگشت امام خمینی)ره( به کشور که طرفداران کودتا 
آن روزها را برای انجام کودتا در نظر داشتند، دیگر چیزی از رژیم سلطنتی باقی نمانده بود، 
ولی از نظر عامالن کودتا که تحت فشار صهیونیست ها بودند، گفتن از کودتا آسان بود، حتی 
دست زدن به کودتا هم ممکن بود، اما به طور قطع انجام کودتا هیچ دستاوردی برای آنها به 

بار نمی آورد.
از روزهای اّول حضور ژنرال هایزر در ایران یعنی اواسط دی ماه و اوایل بهمن ماه، حتی 
مردم عادی هم که از آمدن هایزر به کشور مطلع شدند، می دانستند که آمریکا وی را برای 
یک کودتای پرتلفات به تهران فرستاده است، ولی می گفتند کودتا هیچ دستاوردی برای 

آمریکا ندارد، اما آمریکایی ها جداً دنبال کودتا بودند.
»برژینسکی بارها با هایزر تماس گرفت و از وی خواست تا احتمال کودتا را همچنان مدنظر 

۱- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ارتشبد سابق حسین فردوست، ج ۱، ص 55 
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داشته باشد.«1 
»حتی یک روز بعد از ورود امام خمینی به کشور- 13 بهمن 1357- ژنرال »جونز« 
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با هایزر تماس گرفت و پرسید آیا ارتش می تواند بدون 

حضور وی در تهران کار کودتا را انجام دهد.«2

نبود نیرو برای کودتا
فردوست از مشاهدات و مسموعات خود در آخرین جلسة فرماندهان نظامی می نویسد:

»ارتشبد عباس قره باغی رئیس ُکّل نیروهای مسلّح رو به من کرد و گفت: 
- از صبح این کمیسیون تشکیل شده و بحث بر سر این است که آیا ارتش از بختیار 
حمایت کند یا نه؟ نظرات موافق و مخالف هست و تا کنون نظر کمیسیون مشخص نشده 

است. لذا اعضای کمیسیون خواستند که شما بیایید و نظر خود را اعالم کنید. 
بدره ای فرماندة نیروی زمینی در کنار من نشسته بود.

از او سؤال کردم: 
- چه عده ای در اختیار دارید؟ 

گفت:
- حدود 700 نفر، که تا این لحظه زیاد نشده اند، بلکه احتماالً کم هم شده باشند. 

پرسیدم:
- مگر خیالی دارید؟ 

پاسخ داد: 
-کدام خیال؟ 

و افزود:
- اگر ما بتوانیم از سربازخانه ها دفاع کنیم، خیلی کار کرده ایم. 

مشخص بود که خیلی نگران است.
سپهبد ربیعی که سمت راست بدره ای نشسته بود، با دقت به حرف های من گوش می  کرد. 
سرلشکـر خسروداد فـرماندة هوانیـروز و سرلشکر امینی افشار رئیس ادارة دوم ستاد کّل هـم 

۱- مأموريت در تهران، رابرت هايزر، ص ۱47 
۲- همان، ص ۱۳9 



45

با دقت به حرف های من توجه داشتند.«1 
این تصویری نیمه روشن از آخرین جلسة نیروهای مسلّح بود؛ همان جلسه ای که شرایط 

انقالب، آنها را از هر تدبیری باز داشته بود. 
برای خوانندگان عزیز اضافه کنیم که:

اگر از نیروهای مسلّح می خواستند کودتا کنند، ثقل کار بر دوش نیروی زمینی بود، نه 
نیروی دریایی و هوایی. 

جالب است اضافه کنیم:
روزی و روزگاری نیروی زمینی شاه 370 هزار پرسنل داشت، اما آن روز سپهبد ربیعی 
می گوید فقط 700 نفر در اختیار دارد، آن هم یا راننده یا آشپز و یا باغبان بودند. یعنی هیچ 

عنصری در نیروی زمینی نمانده بود که بخواهند حرکتی کنند. 
تیمسار رحیمی  فرماندار نظامی در شهر تهران، از ترس با تانک جابه جا می شد!؟ 

باالخره با همة این تدابیر این ارشدترین افسر ارتش توسط مردم در صبح روز 22 بهمن 
در خیابان شناخته و بازداشت شد و بعد بر اساس حکم صادرة دادگاه انقالبی در 26 بهمن 

تیرباران شد.2
همچنین تیمسار ربیعی فرماندة نیروی هوایی نیز پس از محکومیت در دادگاه انقالب، 
مفسد فی االرض شناخته شد و در 20 فروردین 135۸ در زندان قصر به حکم صادق خلخالی 

تیرباران گردید.3

اعالمیة نظامی فرمانداری تهران
یکی از دالیل بی عقلی فرماندهان نیروهای مسلّح شاه، اعالمیة  فرمانداری نظامی در روز 

1357/11/21 بود. این اعالمیه تیر خالصی به مغز ارتش بود.
توضیحاً این که:

۱- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، حسین فردوست، ج ۲، ص 6۲5 
۲- گفت وگو با دبیرکل نهضت آزادی ايران، پايگاه خبری آفتاب، خرداد ۱۳84

۳- ويکی پديا / دانشنامة آزاد  
ربیعی يکی فرماندهانی بود که با پیشنهاد عباس قره باغی پس از جلسة شورای عالی نیروهای مسلح در ۲۲ بهمن ۱۳57 که در صبح 
همان روز برگزار شد، نامة اعالم بی طرفی ارتش پهلوی در برابر انقالبیون به رهبری امام خمینی را امضا کردند. پس از پیروزی انقالب 
۱۳57 وی توسط نیروهای انقالبی به اتهام کودتا علیه انقالب مردم و نظام جمهوری اسالمی ايران دستگیر شد و به دادگاه انقالب 

سپرده شد که در پايان پس از برگزاری دادگاه برای او و هم دستانش احکام دادگاه صادر شد. 
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چون با اصرار مقامات کاخ سفید، بنا بر آن شده بود که کودتای مورد نظر آمریکا در 
روز 57/11/22 انجام شود، حکومت نظامی از ساعت 9 شب به ساعت چهار بعد از ظهر تغییر 

یافت. 
فرماندهان قوای مسلّح تحت فشار آمریکا با این تمهیدات می خواستند مردم را سریعاً 
به خانه ها بفرستند تا نخست اقامتگاه حضرت امام را به شّدت بمباران کنند و پس از آن، با 

فهرستی که از قبل و به کمک بختیار تهیه شده بود، بتوانند این موارد را اجرا نمایند:
الف: سران، علما و روحانیّت مؤثر تهران و شهرستان ها را دستگیر و در جا بکشند.

ب: مساجد فعال و محل تجمع و فعالیّت انقالب را با بمباران وسیع با خاک یکسان کنند.
ج: هرکس از اعالمیة فرمانداری نظامی تخلف کند، بدون ایست تیرباران کنند.

متأسفانه تا امروز نام کسانی که بنا بود در صورت کودتا دستگیر و شهید شوند به دست 
ما نرسیده است. ولی از روی قراین می توان تخمین زد که در آن فهرست چه کسانی جای 

داشته اند. 
خالصه این که مقصود کودتاگران نابودی حرث و نسل بود تا دیگر هیچ کس جرأت 
مخالفت با سلطة آمریکا و حاکمیت وابستگان به آمریکا را نداشته باشد و نامی از ارزش های 

اسالمی بر زبان جاری نکند؛ اما آیا امکان کودتا وجود داشت؟
ما در دیگر آثار خود از آخرین جلسة مقامات نظامی از قول تیمسار ارتشبد حسین 
فردوست مطالبی نوشته ایم که نشان از بالتکلیفی، عدم آمادگی برای کودتا، بی اثر بودن 

هرگونه فشار نظامی بر روی مردم و تردید عمیق در امرای کودتاکننده نوشته ایم. 
فردوست می نویسد: 

»جلسة شـورای فرماندهان ارتش ساعت 10/5 صبح روز 22 بهمن با حضور 27 نفر از 
فرماندهان نیروهای مسلح رئیس ستاد کل و دیگران تشکیل شد...«

هایزر که از اقامت یک ماهة خود در تهران نتوانسته بود گامی در جهت مأموریت سه گانة 
خود به تهران بردارد، هر روز مأیوس تر و نگران تر می شد. زیرا:

1- هیچ کاری برای بقای سلطنت نتوانسته بود انجام دهد.

2- هیچ اقدامی برای باقی ماندن دولت بختیار از عهده اش برنیامده بود.

3- اصاًل نتوانسته بود سران ارتش را برای کودتا علیه انقالب متقاعد کند.
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برعکس، هر روز از طول و عرض ارتش کاسته می شد و افسران و درجه داران و سربازان 
به صف انقالبیون می پیوستند و این البته برای یک افسر سرکوبگر که می خواهد با این ارتش 

آمریکا ساخته، کودتا کند تا شاید آب رفته را به جوی برگرداند، اصاًل خوشایند نبود.
ژنرال هایزر پس از مأموریت ناموفق یک ماهه اش به تهران در حالی که با ترس، یأس و 
شرمندگی به آمریکا برمی گشت، در آخرین جلسه با فرماندهان نظامی ارتش به آنها می گوید:
»دولت بختیار در شرف شکست کامل است. در این صورت، ارتش باید فوراً و قاطعانه 

وارد عمل شود و کودتا صورت گیرد.« 
هایزر از فرماندهان ارتش پرسید: 

»قبل از رفتنم الزم است دقیقاً بدانم اگر دولت بختیار سقوط کند، چه برنامه ای دارید؟«
همه سکوت کردند. هایزر ناامیدانه بلند شد تا خداحافظی کند. اما سپهبد ربیعی فرماندة 

نیروی هوایی سکوت را شکست و گفت:
»برادرم! 

اگر این اتفاق بیفتد و اگر الزم باشد کشور را نجات دهیم، من آن چه را الزم باشد انجام 
می دهم و رهبری را به دست خواهم گرفت.«1

همه حتی کبوترها باز شده بودند!؟...
سابق بر این، زمامداران آمریکا افرادی را تحت نام و عنوان مختلف در اطراف خود 

داشتند که در بسیاری از امور از فکر آنها استفاده می کردند. اینها دو دسته بودند:
الف: »بازها«؛ افراد تندرو و تمامیت خواه و غیـرهمگرا که فقط به منافع آمریکا می اندیشیدند 

و همواره در جلسات مشاوره، تندترین نظرها را می دادند و به »بازها« معروف بودند.
ب: گروه دیگر که کمی اهل مدارا و مالیمت بودند و می خواستند با پنبه سر ببُرند، معروف 

به »کبوترها« بودند. 
صد البته معلوم است که هر دو گروه در وقت خود، خون ریزی و سرکوبگری و خودخواهی 

در برنامه داشتند.
امروز تقریباً این اصطالحات کمتر مورد استفاده قرار می گیرند، چون همة مقامات آمریکا 

پس از پیروزی انقالب اسالمی »باِز خون خوار« شده اند.
۱- مأموريت در تهران، رابرت هايزر، ص ۲8۳ 
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برژینسکی رهبر »بازهای کاخ سفید«
مشاور امنیتی کاخ سفید، برژینسکی، در آن روزها تندترین نظریات را در سرکوب مردم 
ایران داشت! و کارتر دمکرات که در مبارزات انتخاباتی با لبخند معروف خود خیلی ها را 

فریفته بود و شعار حقوق بشرش کار دست شاه داده بود، آن ایام تنِد تنِد تند شده بود.
چند روز مانده به پیروزی انقالب اسالمی، برژینسکی عدة زیادی از مشاوران کاخ سفید 
را دور خود جمع کرد که به رغم خروج هایزر از ایران موضوع کودتا را مجدداً مورد بررسی 

قرار دهند.
در این جلسه »وارن کریستوفر«، »دیوید نیوسام« و »هارولد ساندرز« معاونین وزارت امور 
خارجه و »چارلز دانکن« معاون وزارت دفاع و ژنرال »دیوید جونز« رئیس ستاد مشترک ارتش 
و ژنرال »برنارد راجز« و »ویلیام اسمیت« و آدمیرال »ترنر« رئیس سازمان سیا و معاونش »فرانک 

کارلوسی« در این جلسه حضور داشتند.

خوانندگان عزیز می دانند این همه آدم مشهور و پرنفوذ که هر کدام از جای بسیار مهمی 
آمده بودندتا دراین جلسه شرکت کنند، نشان از اهمیّت مسألة کودتا در ایران بود، که این امر 

جایگاه ایران و اهمیت انقالب اسالمی را نشان می دهد.
از این جلسه چیز مهمی که منظور نظر برژینسکی بود حاصل نشد، زیرا بسیاری از افراد 
جلسه آخرین خبر را از تهران از جمله شکست هایزر و سلطنت در حال زوال را مشاهده 
می کردند و این در حالی بود که بختیار دلخوش به دفتر نخست وزیری!! شده بود و عدم 

آمادگی ارتش برای کودتا و پیروزی قریب الوقوع امام خمینی را قبول نداشتند.
حتی کریستوفر معاون وزیر خارجه گزارش هایزر را مبنی بر توانایی ارتش شاه را خوش بینانه 

توصیف کرد.
 بقیه نیز به ناتوانی آمریکا در مقابل انقالب اعتراف کردند، ولی برژینسکی هنوز هم بر 

طبل کودتا می نواخت و بر آن اصرار داشت و می گفت: 
»من مطمئن نیستم که ارتش تصمیم به عدم مداخله گرفته باشد. 

سرانجام او با ترفندهای مخصوص به خود بر اعضای جلسه فایق آمد. 
برژینسکی از نیوسام معاون وزیر خارجة آمریکا خواست تا از »ویلیام سولیوان« سفیر 

آمریکا در تهران بپرسد که آیا می توان ارتش ایران را به کودتا واداشت؟ 
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همچنین ژنرال جونز رئیس ستاد ارتش آمریکا ]می خواست[ تا از ژنرال هایزر که در 
اروپا بود، بپرسد که نظرت راجع به کودتا چیست؟«1

سرانجام با حضور قدرتمندانة امام خمینی)ره( در کشور روند اضمحالل ارتش سرعت گرفت 
و پیوستگان عناصر ارتش به مردم تداوم یافت.

 بیعت ارتش با امام خمینی در 19 بهمن ماه 1357 و اعالم بی طرفی ارتش در 1357/11/21 
عماًل انقالب اسالمی به پیروزی رساند و مردم با سقوط سلطنت پهلوی نفس راحتی در حکومت 

الهی  کشیدند.

برژینسکی ناکام؟!
گاه انسان وقتی اصرار شخصی را برای انجام کاری و یا اطالع از موضوعی متوجه می شود، 

می پرسد آیا موضوع آن قدر مهم است که باید این همه اصرار شود؟ 
مشاور امنیتی کاخ سفید چه چیزی را از دست داده بود که فکر می کرد با کودتا باز می گردد؟ 

واقعیت این است که:
برژینسکی طراح و مجری قرارداد ننگین »کمپ دیوید« بود . طی  این قرارداد انور سادات 
رئیس جمهور وابستة مصر با ذلّت تمام به کمپ دیوید آمریکا رفت و در حضور جیمی کارتر 
و وی و دیگر مقامات آمریکایی دست خود را در دستان آلوده به خون »مناخیم بگین« 
نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی گذاشت و ضمن ابراز انقیاد کامل در برابر آمریکا و 
اسرائیل، برای همیشه مصر را از درگیری های »اعراب – اسرائیل« خارج کرد و برای همیشه 
بند اسارت را بر دست و پا و حتی مغز و ارادة اعراب مسلمان پیچید و از آن به بعد، با خروج 
مصر از درگیری با رژیم اشغالگر قدس، عماًل دست اسرائیل برای انجام هر اقدامی علیه 

مسلمانان باز گذاشت. 
آیا برژینسکی باالتر از کمپ دیوید می خواست؟

همین مواردی که به قلم فرح پهلوی دربارة سپهبد مقّدم رئیس ساواک ثبت شده و به 
دست ما رسیده، نشان می دهد که اغلب سران و امرای ارتش هم یا عالقه مند به کشور و یا 
معتقد به اسالم و یا امیدوار به استقالل کشور بوده اند و با همین تجزیه و تحلیل، محمدرضا 

۱- همه چیز فرو می ريزد، کری سیک، ص ۲۳7 
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چندان به کارایی ارتش امید نداشت. 
فرح می نویسد:

»واقعیت این است که ما از همان آغاز انقالب! برگ ارتش را باخته بودیم. بدنة ارتش 
از سربازان وظیفه و درجه داراِن جزء و افسراِن جزء روستایی دارای عقاید مذهبی بودند که 
اگرچه لباس ارتش شاهنشاهی را به تن داشتند، اما قلباً با انقالب و رهبری آن همراه بودند.«1

باید اذعان نمود که این همه قدرت و موقعیت حاکم در آن دوران، تنها در دست با کفایت 
پروردگار بود. 

شاه چه فکری می کرد و چه شد!

همچنین:
استکبار جهانی راجع به امام خمینی)ره( چه اندیشـه ای داشت و امام خمینی آنها را به چه 

ذلّتی انداخت. 

همچنین آنها پس از ناکامی  در توطئه های مختلف، سرانجام  با تحمیل جنگ تحمیلی )دفاع 
مقدس( سه منظور اصلی را دنبال  می کردند:

1- انقالب را شکست بدهند و محمدرضا و یا دولتی وابسته تر از وی را در ایران به قدرت 

برسانند.
با حمایت آمریکا و غرب ستمکار همة آثار  2- رژیم دست نشاندة حاکم بر کشور 

اسالمی و شیعی را در کشور ما از بین ببرد.
3- با شکست انقالب اسالمی، رژیم صهیونیستی جان دوباره ای بگیرد و به تجاوزگری به 

کشورها و توسعة سرزمین های اشغالی و تجاوز مستمر خود ادامه دهد.
اما خداوند متعال ارادة دیگری کرده بود. آنهایی که می خواستند امام خمینی)ره( را 
شکست دهند و نام و یاد و اندیشة او را به فراموشی بسپارند،  خداوند متعال نقشه های آنها را 

خنثی نمود و پیروزی های بیشتری را نصیب امام خمینی کرد.
امام خمینی در سال چهارم پیروزی انقالب و 21 ماه پس از تجاوز عراق به ایران اسالمی 

در دیدار با گروه های مختلف مردم به صراحت فرمودند:
»ما می خواهیم که قدس را نجات بدهیم، لکن بدون نجات کشور عراق از 

۱- دخترم فرح، ج ۲، ص 78۳ 
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این حزب منحوس نمی توانیم. 
ما لبنان را از خود می دانیم، لکن مقدمة این که لبنان را ما نجات بدهیم، این 

است که عراق را نجات بدهیم. 
ما مقدمه را رها نکنیم و بی ربط برویم سراغ ذی المقدمه،
                   و همه چیز خودمان را صرف کنیم در آن،
      و عراق برای خودش محکم کند جای خودش را.«1

مدعی خواست که از بیخ کند ریشة ما            غافل از آن که خدا هست در اندیشة ما

بیچاره آمریکا! در ایران به دنبال چه بود و به کجا رسید. 
البته این قصه تمام نشدنی است...

باز هم هواداری از کودتا
گفتیم این همه اصرار برژینسکی برای کودتای پرتلفات و بی نتیجه علیه انقالب اسالمی 

چه چیزی برای کارتر و همکاران تندرو او داشت؟ 
»ویلیام سولیوان« آخرین سفیر آمریکا در تهران می نویسد:

»نیوسام معاون وزیر امور خارجة آمریکا از واشنگتن تماس گرفت و گفت: 
- از اتاق وضـع فوق العاده در کـاخ سفید صحبت می کنم. هم اکنون جلسـه ای به ریاست 
برژینسکی ]مشاور امنیت ملی کاخ سفید[ برای بررسی اوضاع ایران تشکیل شده و می خواهند 

تازه ترین اطالعات را دربارة اوضاع ]ایران[ دریافت کنند.«
سولیوان وضعیت ایران و گرفتاری مستشاران را تشریح کرده و تأکید نمود:

»به دلیل گرفتاری، بیش از این نمی توانم صحبت کنم.« 
چند دقیقه بعد تلفن به صدا درآمد. این بار نیوسام و کریستوفر قائم مقام وزارت خارجة 

آمریکا پای تلفن بودند. 
آنها به سولیوان گفتند: 

»برژینسکی دربارة امکان ترتیب یک کودتا برای استقرار یک رژیم نظامی به جای 
حکومت در حال سقوط بختیار نظر می خواهد. 

۱- صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۳4۳ - ۳۱ خرداد ۱۳6۱/ ۲8 شعبان ۱40۲
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در آن وضعیت، سولیوان فقط چند فحش آبدار به برژینسکی حواله کرد و تلفن را قطع 
کرد. 

مجدداً زنگ ]تلفن[ به صدا درآمد. باز نیوسام بود، ولی این بار با لحن آمرانه ای به سولیوان 
گفت: 

- با رئیس مستشاری نظامی آمریکا در ایران تماس برقرار کنید و نظر او را دربارة امکان 
دست زدن به یک کودتای نظامی سؤال کرده و به واشنگتن گزارش بدهید. 

سولیوان گفت:
- آیا او نمی داند که رئیس هیأت مستشاری هم  اکنون در یک پناهگاه زیرزمینی به دام 

افتاده و من برای نجات او تالش می کنم. 
نیوسام پاسخ داد: 

- موضوع را درک می کند. ولی دستوری که به او داده اند این است.«1
در آن وقت دیگر ارتشی نمانده بود که برای کودتای احتمالی به کار گرفته شود. 

همچنین مردم انقالبی در مکتب امام خمینی چنان نترس و بی واهمه شده بودند که ارتش 
خود آمریکا هم توان مقابله با آنها را نداشت. اما هیأت حاکمة آمریکا که انگار ایران حیاط 
خلوت آنها محسوب می شد، پس از پیروزی انقالب هم می خواستند ژنرال هایزر را یک بار 
دیگر برای انجام کودتا به تهران بفرستند؛ البته دیگر هایزر زیر بار نرفت تا به تهران باز گردد.

ایران همیشه استراتژیک
هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا طرح شیطانی صهیونیست ها را برای 
اشغال سرزمین فلسطینی ها و تعیین قدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل تأیید کرد و طرح آن 
توسط داماد صهیونیستش »ُگشنر« ارایه شد و او در دستور کار خود قرار داد و آن را »طرح 
بزرگ قرن« خواند، بدیهی بود که  مردم مظلوم فلسطین از بازپس گیری قدس قدری دور 

می کرد، اما طرح آن قدر مهم نبود که ترامپ می پنداشت و تبلیغ می کرد.
طرح خائنانة »کمپ دیوید« که عماًل ارتش کشورهای عرب را برای مقابله با رژیم 
اسرائیل از کار انداخت، نخست مصر را و سپس دیگر کشورهای عرب مانند اردن، امارات، 
۱- اقتباس از کتاب يک سال برای سرنگونی رژيم شاه، روح اهلل حسینیان، ص۱46، به نقل از کتاب مأموريت در ايران، ويلیام 

سولیوان، ص ۱76 
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عربستان، بحرین و... را به هوادار اسرائیل تبدیل کرد و حتی در اوج »بهار عربی« هم ملّت 
مصر نتوانست آن را لغو کند، چون پس از امضای آن طرح براندازانه، ارتش نیرومند مصر 
تحت تعلیمات آمریکایی ها، از عناصر شجاع، ملی  گرا و آرمانی تهی شد و سران آن را وابسته 

به آمریکا و هوادار اسرائیل ساخت.
امروز  هم می بینیم که ارتش مصر و بسیاری از مردم مصر از آیندة فلسطینی ها ناامید شده  
و چندان دلبستگی قدیم را ندارند؛ چرا که وقتی آنها از هواداری فلسطین فاصله گرفتند، مسلماً 

از آرمان گرایی هم فاصله می گیرند...
به رغم اهمیت فوق العادة کمپ دیوید که می توانست بزرگ ترین عملکرد کارتر باشد، 
امّا وی چون ایران را از دست داده بود، نه تنها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
از »رونالد ریگان« شکست خورد، بلکه نتوانست بین رؤسای جمهوری گذشتة آمریکا جایگاه 
خوبی داشته باشد. دیگرکسی به او بها نداد و در سمینارها از وی به عنوان سخنران دعوت نشد 

و در امور سیاسی و اجتماعی مورد مشورت قرار نگرفت. 
عجیب است که ریگان خشن و خودشیفته هم فقط به انتقاد از کارتر در مورد ایران اکتفا 

کرد و در انتخابات آمریکا رأی آورد. 
همین دلیل به خوبی جایگاه برتر ایران را در دنیا مشخص می کند و تعصب زمامداران 
آمریکایی را برای رخنه و نفوذ در ایران اسالمی نشان می دهد؛ ایرانی که امروز مرکز قدرت 

و مقاومت و دانش ملّی و پیشرفت های قابل مالحظه است. 
آری، ایران اسالمی برای همیشه بزرگ، آرمانی و مورد توجه همه خواهد ماند.

نفوذ برای اعوجاج؟!
پس از تغییر ایدئولوژی منافقین و چپ شدن اعضای آن، مردم به سرعت از دور و بر آنها 

پراکنده و خود منادی تبلیغات منفی علیه آنها شدند. 
باید با قاطعیت بگویم:

منافقین با آن اقدام ضداسالمی و ضدالهی خود، به کلی پایگاه مردمی خود را از دست 
دادند. سران آنها در دیدار با شورای انقالب سهم خواهی می کردند، ولی سودی نبردند، چون 

اعضای شورا آنها را به خوبی می شناختند.
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آنها که به دنبال براندازی بودند، سیاست نفوذ دادن هواداران خود در نهادها و ارگان ها را در 
پیش گرفتند و همان نفوذی ها پس از فاز نظامی، با ترور و انفجار، بیشترین ضربه را به انقالب زدند... 
پس از آنها نوبت به نهضت آزادی رسید که اغلب هوادار آمریکا بودند و بسیاری از آنها 

آن اندازه که دل در گرو آمریکا داشتند، به اسالم و انقالب اسالمی دلبستگی نداشتند. 
برای توضیح بیشتر به این مطلب اشاره می  کنم:

»مهندس بازرگان در اواخر مهر ]سال 1357[ در پاریس خدمت امام رسید و تالش کرد 
تا به اصطالح مواضع امام را تعدیل کند. 

وی در حضور امام خمینی سه انگشتش را جلو امام گذاشت و گفت: 
- آقا! ایران سه رکن دارد: شاه، ارتش و آمریکا. 
                                 شما می گویید شاه برود. 

                                                                  اوالً کجا برود؟ 
                                                              شاه رفتنی نیست!

 به فرض برود، با آمریکا و با ارتش چه می کنید؟ 
فکر این دو رکن را کرده اید؟ 
حضرت امام با تبّسم فرمودند: 

- شما بگویید شاه باید برود. با مردم هم صدا بشوید. 
وقتی شاه رفت، ارتش فرزندان همین مردم اند. به دامن انقالب برمی گردند. آمریکا هم 

گورش را گم می کند )می رود(. 
شما غصة اینها را نخورید. 

شما موضع ملّت را بپذیرید که شاه باید برود.«1
چنین افرادی با چنان تفکری دولت تشکیل می دهند و نخست وزیر انقالب می شوند. البته 
اغلب اعضای دولت موقت نیز که غیرانقالبی بودند، تا قیامت از انقالب ادعای طلبکاری دارند.

درود و سالم خداوند سبحان بر روح بلند و سازش ناپذیر و بااخالص امام خمینی که با 
تقوای الهی راه خدا را پیدا کرد و در آن مسیر طی طریق نمود و سرانجام با پیروزی بر دشمنان 

داخلی و خارجی به پیروزی کامل رسید.
۱- همگام با خورشید، اسماعیل فردوسی پور، ص 478
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صدها درود بر امام و تیزبینی های ایشان
پس از آن که بختیار از همه جا رانده و کاماًل درمانده شده بود، طی مالقاتی با مهندس 

بازرگان گفت میل دارد به پاریس برود و برای آیندة خود کاری از امام بگیرد.
 بازرگان پس از این مالقات 5 پیشنهاد را تهیه کرد و توسط ابراهیم یزدی به سمع و نظر 

امام رساند:
1- بعد از ورود امام به ایران، بختیار در فرودگاه به حضور امام برسد و اعالم کند که در 

اختیار امام است و هر چه ایشان مصلحت می دانند، عمل نماید.
2- بختیار در فرودگاه از امام بخواهد چنان چه اجازه دهند به کار ادامه دهد و امام هم به 

بختیار اجازة ادامة کار تا اطالع بعدی را بدهند.
3- بختیار به پاریس بیاید و استعفای کتبی بدهد، امّا امام استعفای او را نپذیرند و وی را 

مأمور ادامة کار نمایند.
4- بختیار به پاریس بیاید و امام استعفای او را بپذیرند. ولی مجدداً او را به نخست وزیری 

موقت منصوب نمایند.
5- شورای انقالب بر کار دولت بختیار نظارت کند و چهار وزیر نیز توسط شورای 

انقالب تعیین شود.
با یک نظر سطحی به این پیشنهادها می توان گفت که تهیه کنندگان این پیشنهاد نه تنها 

بویی از انقالب نبرده بودند، بلکه حتی از اسالم ناب هم فاصله داشتند. 
آخر هیچ عقل سلیمی می پذیرد که شخصیّت سیاسِی بی نظیر و یک مرجع تقلید بزرگ 
بیاید از عنصری معتاد و غیرخودی و به قول فرح پهلوی جاسوس قدیمی، در انقالب اسالمی 

استفاده کند. 
بختیار با کارنامة بسیار زشت و غیرقابل دفاعی که در توهین به انقالب و مردم و امام 
داشت، می توانست با تمامی این پنج بند توهین آمیز به خصوص بند دو و پنج، انقالب را 

زیرمجموعة خود قرار دهد. 
البته حضرت امام این پیشنهادها را که توسط دکتر ابراهیم یزدی ارایه شد، 
                                                                                                رد کردند.1 

۱- يک سال مبارزه برای سرنگونی رژيم شاه، روح اهلل حسینیان 
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خنثی شدن طرح توطئه
حضرت امام به منظور قطع ید ایادی بیگانه که در پاریس و تهران مشغول فعالیت بودند 
تا علیه انقالب اقدامات براندازانه انجام دهند، امید آنها را از انقالب قطع کردند و اعالمیة 

روشن گرانة زیر را از پاریس به همین منظور صادر نمودند:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم 

حضرات حجج اسالم تهران و سایر شهرستان ها- دامت برکاتهم 
آن چه ذکر شده است که شاپور بختیار را با سمت نخست وزیری من می پذیرم، 
دروغ است؛ بلکه تا استعفا ندهد او را نمی پذیرم؛ چون او را قانونی نمی دانم. حضرات 
آقایان به ملت ابالغ فرمایید که توطئه ای در دست اجراست و از این امور جاریه 

گول نخورید. 
من با بختیار تفاهمی نکرده ام و آن چه سابق گفته است که گفت وگو بین او و 

من بوده، دروغ محض است. 
ملت باید موضع خود را حفظ کنند و مراقب توطئه ها باشند. 

و السالم علیکم و رحمه اهلل
28 شهر صفر 1399 - روح اهلل  الموسوي الخمینی«  1

امام خمینی خنثی کنندة مأموریت هایزر
کشورهای استکباری به خصوص آمریکا به مأموریت سه گانة هایزر به تهران امید بسته 

بودند، که شاید وی اوضاع ایران را به سود آنها تغییر دهد. 
او در هیچ  کدام از مأموریت های  سه گانة خود موفق نبود. یعنی:

1- نتوانست رژیم سلطنتی را حفظ کند.

2- نتوانست از سقوط دولت بختیار جلوگیری کند.

3- نتوانست امرای ارتش را به کودتا وادار کند.

اما در مقابل،  حضرت امام خمینی توانستند:
الف: رژیم سلطنتی را ساقط نمایند.

۱- صحیفة امام، ج 5 ، ص 5۳6 -  7 بهمن ۱۳57/ ۲8 صفر ۱۳99 
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ب: دولت بختیار به ذلت و زبونی انداخته و سپس ساقط کردند.
ج: ارتش را در عوض کودتا، به تسلیم در برابر انقالب وادار نمودند.

نتیجة دوستی و دشمنی با آمریکا
ابتدایی ترین آثار دوستی در هر ارتباطی ایجاد محبّت، تفاهم و پیدا شدن سریع زبان مشترک 
است. نتیجة دوستی هم در همه جا و با همه کس یکسان نیست. اما دشمنی با افراد نااهل و 
کم ظرفیت بسیار خطرناک است. زیرا ممکن است شخصی در برابر یک عنصر زورگو و 
نامتعادل جمله ای بر زبان جاری کند که بوی دشمنی از آن برخیزد، و این، ممکن است سر 

گوینده را بر باد دهد.
اسداهلل َعلَم وزیر دربار محّمدرضا می نویسد:

» کیسینجر به من گفت:
- ...دشمنی با آمریکا خطرناکه... اما اگر دوسِت آمریکا باشید... مرگباره!!

َعلَم پس از اظهارات کیسینجر نوشته است: 
- وای بر ما که دوست این آمریکایی های احمق هستیم.«1

پنج شنبه هشتم اردیبهشت سال 1356. یعنی 1۸ ماه پیش از پیروزی انقالب اسالمی- علم 
سقوط شاه را پیش بینی کرده بود، اما خودش در فروردین 1357 مُرد و انقالب و سقوط شاه 

و درستی پیش بینی اش را ندید.
اسداهلل علم در تاریخ معاصر بسیار بدسابقه و بدنام است. حوادث سال 1342 و دستگیری 
حضرت امام، کشتار 15 خرداد، دستگیری گستردة علما و روحانیون، طرح محاکمة امام و... 

از جمله کارهای اوست. 
پس از آن  که وی وزیر دربار شد، آلوده ترین و ویرانگرترین برنامه ها را در دربار به اجرا 
درآورد. اما او متوجه رخنة عمیق در درون رژیم شده بود که سقوط سلطنت پهلوی را به 
صراحت بر زبان جاری کرد و حتی آن را مکتوب نمود. علم در مجلدات متعدد کتابش 
مطالب بسیار مهمی از شاه و خانواده اش می نویسد که در جای دیگری نمی توانیم مشاهده 
کنیم. صد البته و بدون شک نقش اسداهلل علم با عملکرد خالف اسالم و خالف قانون خود 

۱- گفت وگوهای من با شاه، ج 6 ، ص 406 
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نقش بسیار زیادی در انقراض دودمان پهلوی داشت.

لّذت تحریم!؟
آن چه در مورد عملکرد آمریکای بدعهد نوشتیم، مسلماً کمی از بسیار است. ما اگر الزم 
باشد می توانیم برای ثبت در تاریخ از خیانت هایی که  آمریکا در دوران قبل از انقالب به کشور 

و مردم مان کرده است، کتاب ها بنویسیم. 
شاید ان شاءاهلل روزی به این مهم نیز بپردازیم. 

یکی از اثرات تخریبی حضور همه جانبة آمریکا در ایران و دخالت گسترده در همة امور کشور، 
نابودکردن تولیدات کشاورزی بود. 

بسیاری از مردم از طرح نابود کنندة به اصطالح اصالحات ارضی محمدرضا اطالع 
دارند. اما نسل جدید و کمتر از 50 سال بی اطالع اند.

آمریکا به منظور وابسته تر کردن ایران به آمریکا و متحدین آمریکایی اش، طرح تخریبی 
کشاورزی و دامپروری خائنانه ای به شاه تحمیل کرد. خالصة طرح این بود که کشاورزان 
کار کشاورزی و دامپرورها، کار دامپروری انجام ندهند و در عوض، ایران محصوالت دامی 

و کشاورزی مورد نیاز را از آمریکا و غیر آمریکا وارد کند. 
از همان ابتدا این طرح شیطانی با مخالفت حضرت امام و یاران پرتعداد امام روبه رو شد. 
اما محّمدرضا که سلطنتش را مدیون آمریکا می دانست، خود را به قول خودش در حد یک 

»غالم حلقه به  گوش«1 تنزل داد تا مأمور اوامر آمریکایی ها باشد. 
خیلی زود این طرح اثرات منفی خود را آشکار کرد، به طوری که خراسان که زمانی به 
اصطالح »انبار غلّة ایران« بود و می توانست نیاز کشور را تأمین کند، ازاین موقعیت تنزل کرد 
و ایران محتاج واردات میوه، لبنیات، گوشت، مرغ، تخم مرغ و از همه مهم تر گندم و جو شد. 
این طرح استعماری تا آستانة پیروزی انقالب ادامه داشت و به قول حضرت امام، مردم 
مسلمان کشور ما با سیاست های تخریبی آمریکا و محمدرضا مجبور بودند گوشت ذبح 
غیرشرعی بخورند. از 6 کشور لبنیات، از 4 کشور گوشت گوسفند و از 5 کشور مرغ، 

تخم مرغ، شیر و پنیر وارد می کردند. 
۱- دختر يتیم، ج ۲، ص 89۲ 
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در این جا و برای آگاهی بیشتر به یک آمار کلی تولیدات قبل و بعد از انقالب بسنده 
می کنیم:

1- تولیدات باغی امروز 65 میلیون تن است که به 44 کشور هم صادر می شود.

2- تولید گندم، 11 میلیون تن می باشد که سال هاست در تولید گندم خودکفاییم.

3- تولید مرغ و تخم مرغ؛ سال هاست که ما صادرکنندة مرغ و تخم مرغ هستیم.

4- تولید لبنیات؛ چندین سال است که ما عالوه بر خودکفایی در لبنیات، صادرکنندة 

معتبری به کشورهای همسایه هستیم.
راستی، چقدر لذت بخش است اگر بگوییم به برکت انقالب اسالمی و بی اعتنایی به 
تحریم دشمنان استقالل کشور، فقط در شهرستان جهرم ساالنه ۸00  هزار تن مرّکبات مرغوب 

و ممتاز تولید می شود.

کالم آخر در مورد امام خمینی)ره(
سخت ترین اشعار را می توان با استفاده از بخش کمی از واژگان شعر، سرود و با جابه جایی 

لغات تکمیل کرد و با تعویض اصطالحات، نغز و دلپذیر ساخت. 
این یک قاعدة کلّی است. اگر ما دربارة هرکس و هر چیزی بخواهیم قلم فرسایی کنیم 
و یا سخن بگوییم، اگر اهل فن هم باشیم، دستمان خالی نیست. اما دربارة بزرگان اهل تمیز و 

مردان خدا و دلدادگان به پروردگار بزرگ، سهل ممتنع است. 
راستی امام خمینی این گونه است. چه کسی توانسته در عمر سیاسی امام خمینی به خصوص 
بعد از انقالب سخنی غیرمتملقانه بگوید که بخشی از ابعاد آن شخصیّت بزرگ را برای تشنگان 

آن دریای پرجوش و خروش شرح دهد؟ 
کدام شاعر و در کدام قالب شعری توانسته قصیده ای در مدح آن بی نیاز از مدح و غزلی 
در مورد آن مرد بزرگ در خلوت خود بسراید که ضمن رعایت حال هواداران پرشمار ایشان، 
افراد را به آن مقام دست نایافتنی قدری نزدیک کند؟ مسلماً هیچ کس؛ چون کاری  ست سهل 

و ممتنع؛ یعنی هم ظاهراً ساده است، هم در باطن سخت.
یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب     از هـر زبـان کـه می شنـوم نـامکـرر است

اگر سرزنش سرزنشگران نبود، بیشتر می شد دربارة ابعاد مختلف آن رجل صدیق و صادق 



60

گفت، چون شخصیت ایشان ردپایی در تاریخ ندارد و نمی توان چندان عنان اختیار را رها 
کرد. او در همة امور مربوط به خود وحید و فرید بود؛ زیرا هم در موضوع ولی فقیه تنها بود و 
هم دربارة ابعاد این والیت، بی مثل، هم در کوچک شمردن دشمن و کوچک کردن امکانات 
دشمن سرعت داشت و هم چون اهل مماشات با دشمن نبود، فرصت نفس کشیدن هم به دشمن 
نداد و نمی داد، مردم خود را بزرگ و عّزتمند می خواست و کار بسیار بزرگ و بی سابقه ای را 

هم به دست همین مردم بزرگ به سرانجام رساند. 
او هر چه خواست با مدد کردگار انجام داد، که در خواب هم دیدن آن اتفاقات مقدور نبود. و 

آن چه را که به دست آورد، وظیفة خود می دانست.

ایشان بسیار ساده زیست بود، اما ساده نبود. از مقامات اطالعات زیادی داشت، اما مدارا 
می کرد و با هیچ کس آن قدر صمیمی و نزدیک نشد که جمعیت خاطرش به خطر بیفتد یا موجب 

سوء استفاده قرار گیرد.
او در شب 12 بهمن ماه 1357 که حساس ترین و طوالنی ترین و خطیرترین و خطرناک ترین 
شب های زندگی او و مردم ایران و حتی تاریخ شیعه و تاریخ اسالم بود و پس از 13 سال به 
وطن می آمد و همه نوع احتمالی داده می شد، از سقوط هواپیما یا ربودن هواپیما و یا بازگشت 
به پاریس، اما مثل همیشه آرام بود. با آرامش شام خوردند، با آرامش خوابیدند، با آرامش 

نماز شب خواندند و با چند نفر هم صحبت کردند. 
آرامش فوق العادة ایشان از ظاهر ایشان مشهود بود و طمأنینه در صحبت شان موج می زد. 

امام در پاسخ خبرنگاری که پرسید:
- حال که پس از سال ها به کشور باز می گردید و مردم ایران یکپارچه خواهان بازگشت 

شما به تهران هستند، چه احساسی دارید؟
امام فرمودند: 

- هیچ!!
حق با امام خمینی بود. امام قبل از آن که یک رهبر سیاسی باشند، یک شخصیّت دینی و 

یک مرجع تقلید و یک رجل الهی بودند. 
برای چنین شخصیتی چه تفاوتی می کند اوقات عمر دنیایی؛ زیرا برای انسان عارف و 
صّدیق شبی که غریب وار به تبعید می رود و یا روزی که میلیون ها انساِن امیدوار -که ضربان 
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قلب خود را با ضربان قلب امام تنظیم کرده اند و فریاد می زنند: 
روح منـی خمینـی

بـت شکنـی خمینی 

برای او یکسان است، زیرا در هر موقعیت و شرایط انجام تکلیف و وظیفه را اصل می داند؛که 
هر دو، به یک دلیل انجام شده و هر دو کار هم برای خدا بوده است.

آن روز که فرزند امام - آیت  اهلل سیّدمصطفی- با یک مرگ مشکوک از دنیا رفت، 
هیچ کس باور نمی کرد که دست ساواک در آن حادثه دخالت نداشته است. مردم این بار 
به بهانة احترام به حاج آقامصطفی، آن گونه شکوهمند از امام خمینی تجلیل کردند که شاه و 

ساواک به خاطر این همه تجلیل توسط مردم شجاع ایران، عصبانی شدند. 
شاه تصور می کرد با تبعید امام، نام و یاد و عشق به ایشان هم از بین رفته است. 

شاه پس از تجلیل حیرت آور مردم از امام، دست به ضدحمله زد تا به قول خودش روحانیت 
را عموماً و امام را به خصوص ملکوک1 کند؛ امّا خداوند توانا ارادة دیگری کرده بود.

 انتشار مقالة موهن روزنامة اطالعات 17 دی ماه 1356 که به توصیة شاه، توسط داریوش 
همایون تهیه شده و شاه هم آن را زشت تر و تندتر کرده بود، آتشی بود که به خرمن دودمان 

پهلوی افتاد. 
مردم به خصوص روحانیت قم از این موضوع واکنش نشان دادند و روز 19 دی ماه 
اعتراض ها افزایش یافت. ساواک راه پیمایی مردم قم در تجلیل از امام خمینی را به رگبار 
بست و جمعی را شهید و گروهی را  نیز مجروح نمود، اما لهیب آتش خشم توفنده طولی 

نکشید که از قم به سراسر کشور شعله کشید. 
چهلم شهدای قم، مردم غیور و عّزتمند تبریز را به میدان آورد و اعتراض ها علیه رژیم 
تداوم یافت. چهلم شهدای تبریز نیز در یزد، جهرم و گرگان، این قیام مهیب مردمی را چنان 
گسترده نمود که هیچ کس نتوانست آن را آرام کند و تا 22 بهمن 1357 که بزرگ ترین اتفاق 

ممکن که همان پیروزی امام خمینی بود، مُحّقق شد:
 َوَما َتَشاُءوَن ِإَلّ َأْن َيَشاَء اهللُ َربُّ الَْعالَِميَن2 

۱- لکه دار، کنايه از بدنام و بي   آبرو، بدنام شدن، بي آبرو شدن...
۲- سورة تکوير، آية ۲9

و شما )کافران، راه حق را( نمی خواهید مگر خدای آفريننده عالم بخواهد.
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حکمت خداوند
ما هیچ چیز نمی دانیم، چون از حکمت پروردگار متعال آگاهی نداریم. لذا، مشکالت 
بر ما بیشتر فشار  می آورد. اما انبیای الهی و همراهان نزدیک آنها، به میزانی که از پشت پرده 

آگاه تر بودند، آرام تر و مقاوم تر می نمودند.
از طرفی عبور از مشکالت مسیر، بخشی از حکمت الهی است. 
                                                                                  یعنی:

- چون مشکالت مسیر جزء الینفک راه است،
پس دیگر تفاوتی بین پیامبر و یا اوصیا و پیروان آنها نیست؛

همه باید مشکالت را پشت سر بگذارند.
 در این مورد استثنا هم وجود ندارد. 

حال که این گونه است و مشکالت جزء مسیر محسوب می شود، البد و ناچار حکمت 
جاری پروردگار است. لذا الزم است که ما یا بتوانیم با علل و اسباب الزم از حکمت الهی 
واقف شویم- که مسلماً این کار بسیار سخت است- و یا تسلیم شویم و مشکالت را تحمل 

کنیم و بدانیم که خداوند مسیر گشایش را پس از سختی قرار داده است:
َفِإنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسًرا، ِإنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسًرا1

)پس با دشواری آسانی است، آری با دشواری آسانی است.(
یعنی: 

- بدون شک، همراه هر سختی، آسانی است و خداوند سرانجام مشکالت را به نفع ما 
حل می کند. اما شرط آن این است که:
            ما خود مشکالت را بپذیریم،

  و با خدا برای حل آن همراه شویم.

 و اال بیماری که خود را بیمار نمی داند، هیچ طبیبی نمی تواند او را معالجه کند.
طبیب عشق مسیحـادم است و مشفق نیز

چـو درد در تـو نبینـد کـه را دوا بکـنـد

در جنگ اُُحد که به دلیل نافرمانی گروهی خیره سر، مسلمانان به سختی شکست خوردند، 

۱- سورة شرح، آيات 5 و 6
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تعداد کمی از مسلمانان در میدان ماندند و مقاومت کردند، ولی به دلیل مقاومت پیامبر اسالم)ص( 
و امیرالمؤمنین)ع( و عده ای دیگر، فراریان بازگشتند و شرایط به سود مسلمانان تمام شد. 

اما گفتنی است که:
پس از پایان جنگ که زخم های بدن مبارک پیامبر را می خواستند مرهم بگذارند، تعداد 
زخم ها بالغ بر 65 مورد بود. یعنی پیامبر رحمت به دلیل مقاومت عظیم، 65 زخم شمشیر و 
خنجر و دشنه و امثال اینها بر بدنشان وارد شده بود. معنای این امر آن است که فاصلة ایشان 
تا شهادت بسیار نزدیک بود، و این، یعنی مقاومت در مسیر الهی، یعنی ناامید کردن دشمنان، 
یعنی بی اثر کردن جنگ دشمنان، یعنی تسلیم نشدن و داشتن اعتقاد راسخ  به کمک ویاری 

خداوند.
ُتْؤِمُنوَن بِاهللِ َوَرُسولِِه 

َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبيلِ اهللِ بَِأْمَوالُِكْم َو َأْنُفِسُكْم 
 ذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن1 

۱- سورة صف، آية ۱۱
به خدا و رسول او ايمان آريد و به مال و جان در راه خدا جهاد کنید، که اين کار )از هر تجارت( اگر دانا باشید برای شما بهتر است.





فصل دوم
  نگاهی عمیق به
جنگ تحمیلی





67 تحوالت سال 1361 / سال سوم جنگ تحمیلی
نظر اسالم نسبت به دفاع مقّدس

خداوند منان در قرآن کریم می فرماید:
ا َيْأِتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم  َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا الَْجنََّة َو لَمَّ

اُء َو ُزلِْزلُوا  رَّ ْتُهُم الَْبْأَساُء َوالضَّ َمسَّ
ُسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتی نَْصُر اهللِ َأَل ِإنَّ نَْصَراهللِ َقِريب1ٌ َحتَّی َيُقوَل الرَّ

)آیا شما فکر می کنید که وارد بهشت می شوید، حال آن که شما به مشکالت پیشنیان مبتال نشده اید؛ 
مشکالتی بی نظیر و دشواری های روزافزون و ترس از آینده که آنها را به سختی ترسانده بود. 

جمعی هم دچار تزلزل شدند. 
کار به آن جا رسید که پیامبر و مسلمانان همراه او می گفتند:

- پس یاری خدا کی می رسد؟
بدانید که یاری خداوند نزدیک است.(

یکی از مباحث مهم و حیاتی و یکی از اساسی ترین و در عین حال افتخارآمیزترین دستورات 
۱ - سورة بقره، آية ۲۱4 
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اسالم موضوع دفاع است. 
اسالم به همان میزان که به مسائل مهمی مانند نماز و روزه اهمیت می دهد، به مسألة جهاد 
نیز توجه ویژه  و مهمی دارد. در اسالم موضوع دفاع که جهاد نام دارد، بر مردان واجب است. 
امر جهاد موضوعی اساسی و عقالیی است. نمی شود دینی که داعیة رهبری جهان را دارد و 

همگان را به توحید وحدت آفرین راهنمایی می کند، دستور دفاع از اصول را نداشته باشد. 
اصوالً اسالم عزیز که طرح و ترویج آن منافع نامشروع قدرت های حاکم را با خطر جدی 
مواجه می کند و صاحبان قدرت با انواع وسیله ها به مقابلة آن برخواهند خاست، ساز و کار 

الزم برای مقابله با دشمن را نداشته باشد و یا بهای الزم را به آن نداده باشد. 
آری، اسالم که روزی تمامی قدرت های حاکم غیرتوحیدی را سرانجام به زیر خواهد 
کشید و خداپرستی را جایگزین خواهد کرد و پرچم فتح و نصر را بر سراسر عالم به اهتزاز 
درخواهد آورد و همة موانع این استراتژی عظیم را از بین خواهد برد، به طور قطع جهاد 
بزرگ آن نیز روزی آغاز خواهد شد و توحیدیان را به پیروزی حتمی خواهد رساند تا در 

همة عالم سرود دلنشین پیروزی به گوش رسد و سپس همه با هم ندا دهند که:
اَلَْحْمُد هلِلِ َرِبّ الَْعالَِميَن1

اسالم برای این جنِگ بزرگ برنامة عظیمی تهیه دیده و برای هر روز و هر منطقة آن چاره جویی 

کرده و به ناکامی و شکست دشمنان ارزش های اسالمی اطمینان دارد. 
پیداست که مسلمانان برای این حماسة بزرگ و پایداری خود متحد می شوند و همة ساز 
و برگ نظامی خود را که سال ها تهیه و ساخته اند، به میدان خواهند آورد و هر کاری که 
می توانند انجام می دهند تا در این نبرد سرنوشت ساز پیروز و سربلند باشند؛ اما آن روز، روز 

توحیدیان است و خداوند می فرماید: 
َأَل ِإنَّ نَْصَراهللِ َقِريٌب2

البته از طفولیت ما را به چنان پیروزی بزرگ وعده داده اند و از همان سال ها ما را به امر 
جهاد آشنا نموده و راه و رسم دفاع مقّدس را به ما آموخته اند و لزوم ایجاد آمادگی خود را 
برای آن جهاد بزرگ گوشزد نموده اند؛ چون آن روز، دیگر روز آزمون و خطا نیست، بلکه 

همة برنامه ها و برنامه ریزی ها برای پیروزی حتمی است...
۱ - سورة حمد، آية ۲ 

۲ - سورة بقره آية ۲۱4 
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ممکن نیست دینی که چنین آینده نگری دارد و خود را باید برای آن روز مهیا  می کند، 
مردم را به حال خود رها کند و در فکر آماده ساختن آنها از نظر تئوری و عملی نباشد؛

                                                                                                       ما چه می دانیم! 
دشمن نادان که جنگ ناخواستة هشت ساله را به ما تحمیل کرد، نمی دانست که ما 

می توانیم در مقابل، مشکالت جنگ را در جبهه های گوناگون به فرصت تبدیل کنیم. 
ما در جبهه ها و در طول هشت سال دفاع مقدس فنون جنگ را آموختیم و با ساز و برگ 

نظامی آشنا شدیم. 
بی شک نترسیدن مردم ما از جنگیدن با متجاوزان،

و همچنین ترس و واهمة دشمن تا دندان مسّلح از جنگیدن با جمهوری اسالمی ایران،

و رزمندگان ما،

یکی از پرشکوه ترین دستاوردهای دفاع مقّدس است. 

و این موقعیت را ما نمی توانستیم از راهی غیر از جنگ به دست بیاوریم. 

ما جنگ را نمی خواستیم. چنان که امروز هم از جنگ بیزاریم. اما رژیم بعث عراق با 
تمام وجود و با حمایت های بی شایبة استکبار جهانی و دولت های ارتجاعی و وابستة منطقه، 
با تجاوز بی رحمانه به خاک ایران اسالمی، ما را مجبور به دفاع نمود؛ و ما فقط دفاع کردیم. 

ما در جریان جنگ هشت ساله، از 40 کشور به نام در جهان، مزدور به اسارت گرفتیم. 
بررسی ها نشان می دهد که حداقل 100 کشور به کمک صدام شتافتند تا مردم ما را شکست بدهند.

 اما مردم سلحشور ما با رهنمودهای اساسی مرد محراب و جهاد حضرت امام خمینی)ره(،

 بر همة دشمنان پیروز شدند. 

امروز ما با این پیروزی بی نظیر و با کمترین هزینه، به ابرقدرت  تبدیل شده ایم؛ طوری که 
دشمن روز و شب از ما واهمه دارد و این، همه و همه حاصل هدایت و رهنمودهای ارزشمند 

مقام معظم رهبری است.
در این شرایط، مردم ما به دو دلیل باید سپاسگزار الطاف ویژة الهی باشند:
1- به دلیل موقعیت ممتازی که در انتظار ماست و ما به آن خواهیم رسید.

2- به دلیل موقعیت ممتازی که امروز ما داریم و هیچ ابرقدرتی ندارد.

در این فصل که به مسائل مربوط به سومین سال جنگ  می پردازیم، وظیفة خودمان را نیز 
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برای دفاع از ارزش های انقالب اسالمی مرور خواهیم کرد.

تقاضای آتش بس زودهنگام
امام از آغاز دفاع مقّدس تا پایان هشت سال جنگ تحمیلی، کارشان در امر جهاد، عقالنی 

و برای افراد عاقل و فهمیده قابل دفاع بود.
مسلماً پس از آن که دشمن بخش زیادی از کشور ما را در اشغال داشت، نمی شد دست 
روی هم گذاشت و فقط نظاره کرد. آنهایی که صدام را به جنگ با ایران تحریک کرده 

بودند، برای تداوم آن و پس از آتش بس احتمالی هم برنامه های مفصلی داشتند. 
روزهایی که صدام دم از صلح می زد و کشورهای استکباری شرق و غرب حرف های 
دیکتاتور عراق را تکرار می کردند، برای ما برنامة خطرناکی تهیه دیده بودند؛ از جمله این که 
پس از آتش بس از عراق بخواهند که فعاًل از اراضی اشغالی کشورمان خارج نشود و آن وقت 
کشور خسته از جنگ در پایان، 22 هزار کیلومتر از اراضی پنج استان را در اشغال دشمن 
داشته باشد؛ که وسعت این مناطق اشغالی تقریباً سه برابر وسعت کشور بحـرین بود که فقط 

۸ هزار کیلومتر وسعت دارد.
آزاد کردن اراضی اشغالی از آموزه های دینی ما به حساب می آمد و باید تمامی سرزمین های 
اشغال شده را آزاد می کردیم و این موضوع مهم، فقط از طریق شورای امنیت سازمان ملل 

که قطعنامة 59۸ را تصویب کرده بود، ممکن بود. 
در شورای امنیت هم چون آمریکا همه کاره بود، نمی گذاشت اعضای شورا تصمیمی 
در این مورد به نفع ایران بگیرند. بنابراین در این موضوع آمریکا به خواست خود رسیده بود. 
یعنی وقتی اراضی اشغالی ما را می دید و از تعصب و تصمیم ما برای آزاد ساختن سرزمین های 
اشغالی اطالع می یافت، مستقیم و غیرمستقیم به ایران می فهماند که حل این مشکل فقط 

توسط آمریکا ممکن است و بس. 
آمریکا حل تمامی مشکالتش با ایران را شرط خـروج صـدام از سرزمین های اشغالی عنوان 

می کرد؛ از جمله بی توجهی ما به سیاست مهم استقالل طلبی و اجرای دستورات اسالمی،
 و لغو شعار استراتژیک »مرگ بر آمریکا« 
و »مرگ بر اسرائیل« در کشور ما بود.
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رفت و آمدهای بی اثر
در امتداد فشارهای نظامی – سیاسی در دوران جنگ، هیأت های متعددی از کنفرانس 
اسالمی و سازمان ملل و کشورهایی مانند کوبا، الجزایر و... به ایران می آمدند و حرف 

مشترک همة آنها، آتش بس بود. 
حضرت امام)ره( که استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکا را به خوبی می شناختند، به 
حرف های آنها گوش می دادند و در جواب آنهایی که از صلـح طلبـی صـدام حرف می زدند 

می فرمودند:
»آیا ما صلح طلب نیستیم؟ صدام صلح طلب است؟! 

اگر یك دزدی آمد در خانة یك انسانی و اثاث او را یك مقداری غارت کرد و 
خانة او را گرفت و آتش زد بعض اثاث او را، بعد بگوید که مردم بیایید ما را صلح 
بدهید. صلح بدهند که توی دزد یك قدری از خانه را داشته باشی و صاحبخانه هم یك 
قدری؟ توی دزد این ضررهایی که زدی، نادیده بگیرند؟ توی دزد این شرارت هایی را 

که کردی، نادیده بگیرند؟ 
اگر نادیده نگیرند، صلح طلب نیستند؟...

این صلح را کدام انسان می تواند بپذیرد؟ این اسمش صلح هست اصلش؟... 
ما می گوییم به دنیا که بیایید ببینید که ما در خاك عراقیم یا عراق در خاك 
ماست؟ اگر ما در خاك عراقیم، شما با ما جنگ  کنید، و اگر عراق در خاك ماست، 
به حسب قرآن کریم تجاوز کرده، فئه باغیه است و فئه باغیه را باید با او قتال کنید.«1

این استدالل محکم و قانونی حضرت امام، دیگر جایی برای مانور هیأت های توخالی و 
وابسته نگذاشت. چون معلوم بود که آنها فقط و فقط حرف صدام را می زدند؛ چون صدام 
جداً در جبهة نظامی شکست خورده بود و اینک به دنبال به دست آوردن یک پیروزی 
سیاسی بود تا شکست های نظامی خود را بپوشاند. لذا می دیدیم هیأت های فراوانی که به ایران 

می آمدند، در مورد عقب نشینی صدام حرف نمی زدند. 
همین موضوع بود که بحث آتش بس قبل از عقب نشینی از دید حضرت امام بی مورد به 

نظر می رسید.

۱ - صحیفة امام، ج ۱6، ص ۱06 و ۱07 - ۲4 اسفند ۱۳60/ ۱9 جمادی االول ۱40۲
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لذا امام با صراحت فرمودند:
»ما از قتال شما هم گذشتیم و امیدی به این نداریم، الاقل محکوم کنید.

اگر به قرآن عمل نمی کنید که قتال کنید و او را با سرنیزه بیرون کنید از کشور 
اسالمی، الاقل محکوم کنید او را، و اگر محکوم هم نمی کنید، الاقل بي صدا باشید، 

بي طرف باشید. 
چه شده اینها را که نه به قرآن اعتنا دارند و نه به حکم عقل اعتنا دارند و نه به 

مسائل بین المللی، به هیچی اعتنا ندارند!!«1
همچنین فرمودند:

»ما با هیچ کشوری، چه اسالمی و چه غیراسالمی سر جنگ نداریم و طالب صلح 
و صفا برای همه هستیم، و تا کنون نیز به دفاع که برای هر کس فریضه ای است الهی و 
حقی است انسانی، برخاسته ایم؛ و هرگز قصد تجاوز به کشورهای دیگر را نداریم.«  2

حضرت امام به منظور جلوگیری از سوء استفادة قدرت های جنگ طلب و ایادی وابستة 
آنها از مواضع صلح طلبانة کشورمان، در عین حال تهدید کردند:

»ما می گوییم شما بدون قید و شرط باید بیرون بروید. اگر هم بیرون نروید، 
بیرونتان می کنیم.«3

مخالفت با آتش بس!؟
در امتداد فشارهای نظامی سنگین و گسترده در 1000 کیلومتر مـرز مشترک با عراق و 
ناکامی های بزرگ صدام و هواداران دور و نزدیک وی، جبهة سیاسی بزرگی گشوده شد. این 
جبهة سیاسی ظاهراً به منظور دسترسی سریع به آتش بس بود، ولی چون سازوکار الزم و قابل 
قبولی در این موضوع پیش بینی نشده بود، از همان آغاز معلوم بود که قصد گشودن این جبهة 

خطرناک در برابر انقالب اسالمی فقط نجات صدام است.
اصوالً قصد استکبار جهانی از تحمیل جنگ، پیروزی سریع جبهة کفر و شرک بود.

به چشم  پیروزی صدام در سرتاسر طرح تحمیل جنگ،  استراتژی سرعت  این  در 
۱- همان، ص ۱08 
۲- همان، ص ۱58 
۳ -همان، ص ۳۱7
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می خورد. اما شکست های عظیم عراق در عملیات طریق القدس و فتح المبین و به خصوص 
عملیات سرنوشت ساز و افتخارآمیز بیت المقّدس که به آزادی خرمشهر انجامید، در حقیقت 

نمایش عظیم ضدحملة ایران به مواضع استکبار محسوب می شد. 
آزادی خرمشهر در دفاع مقدس، شکست فضاحت بار آمریکا، شوروی، انگلیس، 

فرانسه، رژیم اشغالگر قدس، مصر، اردن، عربستان، کویت و امارات
به عنوان ده کشور مقدم ضدانقالب اسالمی محسوب می شد. 
صدام چند وقت پیش از عملیات بیت المقدس به خبرنگاران گفته بود:

- اگر ایرانی ها موفق به آزادی خرمشهر شوند، من کلید بصره را به آنها خواهم داد.1 
دیدیم که عملیات شروع شد و در برابر حیرت و ناباوری جبهة وحشت آفرین استکبار 
در سه مرحله خرمشهر به مام میهن بازگشت. قدرت و صولت این عملیات به گونه ای بود 

که شهید وارسته سپهبد علی صیاد شیرازی گفت: 
»در جبهة خرمشهر نظامیان صدام در صف ایستاده بودند تا اسیر شوند!؟ 

عملیات آزادسازی خرمشهر به لحاظ تاکتیکی تا آخر، از افتخارات انقالب اسالمی است.«

چه می خواستند و چه شد؟
یکی از دستاوردهای بزرگ آزادی خرمشهر این بود که جبهة ناکام و عصبانی استکبار 
از این عملیات درس الزم را بیاموزد. زیرا تا قبل از این عملیات، انقالب اسالمی در عملیات 
پراکنده ای به پیروزی های بزرگی رسیده بود، اما چون هیچ کدام از مناطق آزاد شده شهرت 

۱- پايگاه اطالع رسانی جهان امروز، شنبه ۳ خرداد ۱۳99
بر پاية گزارش آنا، بسیاری از کارشناسان نظامی و تحلیل گران رسانه های خارجی، همانند نیروهای عراقی، در برابر »سرعت عمل« 

و »ويژگی های عملیاتی« رزمندگان اسالم به هنگام فتح خرمشهر، غافلگیر، مبهوت و شگفت زده شدند. 
عملیات بیت المقدس از دو منظر حايز اهمیت است؛ 

اول اين که با پیروزی در اين عملیات، جنگ وارد مرحلة جديدی شد که در ادامه، پیروزی های زيادی برای نیروهای انقالب رقم 
زد و دوم اين که اين پیروزی سبب شد دشمنان و در رأس آنها آمريکا حساب کار خود را کرده و در مقابله با انقالب اسالمی با نهايت 

احتیاط برخورد کنند.
سرهنگ الصبری دربارة نفوذناپذيری ورود ايرانی ها به خرمشهر نوشته است: 

»مستشاران نظامی فرانسوی طی يک بازديد از وزارت دفاع عراق که در سیزدهم آوريل ۱98۲ انجام شد، اعالم کردند هیچ سالح 
و نیرويی قادر به بازپس  گیری خرمشهر نیست، زيرا عراق اين شهر را به صورت يک پايگاه دفاعی بسیار مستحکم در آورده است. 

وی ادامه داد: 
»اين تحلیل مستشاران فرانسوی موجب شد صدام اين سخن تاريخی خود را با اطمینان کامل بیان کند که:
- اگر خرمشهر سقوط کند و ايرانی ها آن را بازپس گیرند، من کلید شهر بصره را به آنان تقديم خواهم کرد«.
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خرمشهر را نداشتند، این پیروزی ها چندان مطرح نشد. اما پیروزی در جبهة خرمشهر ستون 
فقرات دشمن را شکست؛ همان دشمنی که قصد شکستن ستون فقرات انقالب اسالمی را 

داشت. 
به قول شاعر:

شد غالمی که آب جـوی آرد               آب جـوی آمـد و غـالم ببرد

اشغال دایمی!
استکبار جهانی که در جبهه های مختلف از امام خمینی شکست خورده بود می خواست 

به مناسبت جنگ از امام و پیروان امام یک جا انتقام بگیرد. 
مهم ترین بند قرارداد احتمالی آتش بس نگه داشتن بخش قابل مالحظه ای از سرزمین 
اشغال شده در دست صدام بود. این امر، هم پاداشی به صدام محسوب می شد و هم عامل 
تحقیر انقالب و تضعیف کشور بود. ضمناً این نخستین عقب نشینی ذلّت بار انقالب بود که 

اگر انجام می شد، شماتت ابدی دوست و دشمن را به همراه داشت.
پس از جنگ های حساب نشده و ویرانگر زمان فتحعلی شاه قاجار، در دورة روسیة تزاری و 
جدا شدن 30 شهر بزرگ و کوچک کشور و انضمام آنها به روسیه طی قرارداد خفت بار گلستان 
در 29 شوال 122۸ هجری قمری )25 اکتبر 1۸13 میالدی( و عهدنامة ننگین ترکمانچای در 5 
شعبان 1243 هجری قمری )1۸2۸ میالدی( امروز سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان 
و همچنین جمهوری خودمختار نخجوان حاصل دو قرارداد استعماری فوق الذکر است که در 

قرارداد تحمیلی روسیه پس از شکست نظامی قوای فتحعلی شاه تن پرور، بر وی تحمیل کرد.

نتیجة بیزاری از دفاع مشروع
با توجه به اهمیت عنصر دفاع در اسالم و ضرورت دفاع مستمر و پیوسته از تمامیت ارضی 
و نظام اسالمی، فاصله گرفتن از دفاع عالوه بر این که موجب گستاخی دشمن و باالبردن 
توقعات و خواسته هایش می شد، مردم بیزار از جنگ نیز، به تدریج از نظم و نظام فاصله  گرفته 
و رفاه طلب می شدند و دشمن را هم بی آزار می دیدند... وتدریجاً این دید و تحلیل به پیشروی 
بیشتر دشمن و اشغال مواضع استراتژیک منجر می شد؛ آن سان که مردم کوفه سهل انگاری و 
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فریاد موال علی)ع( را درآوردند!

تحلیل امیرالمؤمنین)ع( از روزهای پایانی عمر
امیرالمؤمنین)ع( پس از خبر یافتن از جنایات ُعّمال معاویه در مدینه، یمن و سایر شهـرها 

فرمودند:
َما ِهَي ِإلَّ الُكوَفُة، أْقِبُضَها َو َأْبُسُطَها، 

إْن لَْم َتُكوني ِإلَّ َأْنِت، َتُهبُّ َأَعاِصيُرک، َفَقبََّحِک اهلل1ُ
)جز کوفه که اختیار آن در دست من است برایم جای دیگری نمانده است.

 ای کوفه!
 تو هم اگر جز این نباشی که توفان فتنه ات دم به دم بوزد،

خدا رویت را زشت کند.(
سپس فرمود: 

- »به من خبر رسیده که »بُسر« بر یمن تاخت و تاز نموده است.
به خدا سوگند من گمان دارم که این گروه به زودی قدرت را از چنگ شما 
بیرون آورند، زیرا که آنان بر باطلشان اتفاق دارند و شما در حق خود دچار تفرقه اید.
 شما رهبرتان را در راه حق نافرمانی می کنید و آنان از رهبرشان در باطل فرمان 

می برند.
آنان به صاحبشان امانت گزارند و شما خیانتکارید. 

آنان در شهرهای خود درستکارند و شما خرابکارید؛تا جایی که اگر قدحی 
چوبین به یکی از شما بسپارم، بند بی ارزش آن را برباید.«
اللُهمَّ ِإنِّي َقْد َمِلْلُتُهْم َوَملُّوِني، 

َوَسِئْمُتُهْم َوَسِئُموِني،
َفَأْبِدلِني بِِهْم َخْيراً ِمْنُهْم،

ی، اللُهمَّ ِمْث ُقُلوبَُهْم َكَما ُيَماُث الِْمْلُح ِفي الَْماِء،  اً ِمنِّ و َأْبِدلُْهْم بِي َشرَّ
َأَما َواهللِ لََوِدْدُت َأنَّ لِي بُِكْم َألَف َفاِرٍس ِمْن بَِني ِفَراِس ْبِن َغْنٍم...2

۱- نهج البالغه، خطبة ۲5 
۲- همان 
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)خداوندا! 
من از اینان افسرده ام و اینان از من. و من از اینان به تنگ آمده ام و اینان از من. 

پس بهتر از اینان را به من ارزانی دار و ناخوشایندتر از مرا به آن بگمار. 
خداوندا!

دل های آنان را چون نمک در آب حل کن!
به خدا سوگند! 

آرزو دارم به جای شما هزار سوار از قبیله »فِراس بِن َغنم« می داشتم(.

نگاهی عمیق تر به جنگ تحمیلی
امروز چهل سال از آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله می گذرد. خوشبختانه ابعاد مختلف 
جنگ و به خصوص انگیزه های اصلی دشمنان ملّت ایران در تحمیل جنگ تا حدود زیادی 

روشن شده است. 
از آن جایی که تحمیل جنگ یکی از مهم ترین، پر هزینه ترین و اثرگذارترین حوادث 
تاریخ افتخارآمیز انقالب است، جا دارد به منظور شناخت عمیق تر قدرت انقالب اسالمی 
و همچنین شناخت دقیق تر از قدرت های سلطه گر و ارتجاع منطقه و جنایتکاران خون خوار 

حاکم بر دنیا کمی با دقت و تأمل بیشتری به این مهم بپردازیم. 
آنها مدام صدام را به جنگ با انقالب اسالمی تشویق می کردند و هر گونه امکانات 
نظامی، سیاسی، اطالعاتی، اقتصادی، تبلیغی و... را در اختیارش می گذاشتند تا او بتواند بیشتر 
به ویرانگری و نابودی حرث و نسل در کشور ما بپردازد و نظام نوپای انقالبی کشور را ساقط 

کند.
آنان به این امید بودند که پس از تضعیف یا سقوط نظام ما، با خیال راحت امکانات عظیم 
کشورمان را به تاراج ببرند و زهرچشم جانانه ای از مردم تحت سلطة خاورمیانة بالزده بگیرند؛ 
تا از آن به بعد هیچ کشور دیگری هوس انقالب نکند و مردم را تا آخر در درد و رنج و 

بیماری و بی سوادی و نیازمندی و در یک جمله، »تحت سلطه« نگاه دارند.
ممکن است در این جا این سؤال برای بعضی که از تاریخ جنگ و وضعیت کشور در 
اوایل پیروزی انقالب، به خصوص در سال های 135۸ تا 1360 اطالع دقیق و میدانی ندارند، 
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مطرح باشد که در جنگ هشت ساله، نیروهای مسلّح ما از قدرت زیادی برخوردار نبودند، 
مگر صدام و ارتش بعث چقدر قدرت داشتند که ارتش سربلند ما و سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی - این سربازان مخلص خدا - از عهدة آنها برنمی آمدند. 
اما باید دید در این جنگ تحمیلی اصوالً چه کشورهایی از صدام حمایت می کردند؟

حامیان صدام در جنگ تحمیلی
باید این واقعیت را بپذیریم که:

به دلیل کارهای فراوان و اقدامات الزم اوایل انقالب، همة نیروها، امکانات و مساعی 
مسؤولین، نهادها و سازمان های کشور صرف تحکیم پایه های انقالب اسالمی می شد. زیرا تا 

انقالب اسالمی ثبات نمی یافت، هر گونه اقدام رفاهی و عمرانی کم اثر و دیربازده بود.

مشکالت سال های اولیة انقالب
1- در اوایل پیروزی انقالب اسالمی، ما با حداقل ده گروه مسلّح دین ستیز روبه رو بودیم. 

شرح برخورد مدبّرانة انقالب اسالمی با آنها و سِر همراهی نداشتن هیچ کدام از آنها با 
انقالب اسالمی از صفحات غم بار تاریخ انقالب است. بنابراین ما باید با تمام توان، رفتار و 

برنامه های آنها را کنترل می کردیم.
حوادث تلخ هفتم تیر، هشتم شهریور، ترورهای گستردة منافقین و... که با حمایت های 
استکبار جهانی همراه بود، بخشی از کارنامة سیاه آنها در سال سوم پیروزی انقالب و سال دوم 

جنگ بود که بسیاری از متفکران و افراد صادق و کاردان را از ما گرفت.
2- کشور به دلیل قدرت انقالب و حضور مردم در صحنه، ضمن اثرات سودمند آن، 

گاهی به دلیل تداخل در امور اجرایی، خود به جای مشکل گشا بودن، مشکل زا می شدند، و 
بعضی اقدامات نسنجیدة قضایی از جمله دستگیری های خودسرانه و صدور احکام قضایی 

و... از جمله مشکالت آن روزها بود.
3- بعضی از مقام هایی که در رأس امور اجرایی قرار گرفته بودند، هرچند اغلب متعهد 

و درستکار بودند، اما بعضی ها به علت نداشتن تجربه، مشکالتی ایجاد می کردند که وقت 
مقامات باالی کشور را برای رفع مشکل می گرفت.
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4- سپاه پاسداران، به تازگی تشکیل شده بود. اگر تأسیس سپاه پاسداران را 135۸/2/2 

بدانیم و آغاز جنگ را 1359/6/31، بنابراین در روز آغاز جنگ تنها 16 ماه از تأسیس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی می گذشت و به  رغم این موضوع، جوانان پاکباز این ارگان مردمی 
و انقالبی، از همان آغاز با ساز و برگ نظامی محدود و نداشتن تجربه، وارد جنگ شدند، اما 

غوغا و معجزه کردند.
5- ارتش، در آن روزها وضعیت خاصی داشت؛ زیرا:

الف: جمعی از امرای ارتش و افسران ارتش به خارج گریخته بودند؛ مانند ارتشبد قره باغی، 

ارتشبد ازهاری، ارتشبد اویسی، ارتشبد طوفانیان و ده ها ژنرال و صدها افسر دیگر...
ب: جمعی از سران جنایتکار ارتش شاه به دلیل کشتار گستردة مردم، اعدام شده بودند.

افرادی مانند ارتشبد نصیری، سپهبد ربیعی، سپهبد رحیمی، سرلشکر خسروداد، سرلشکر 
ناجی،  سرلشکر بیدآبادی، سپهبد...

ج: و عده ای از سران ارتش به افتخار بازنشستگی نایل آمده بودند!؟

د: آن چه از ارتش برجای مانده بود، گروهی از افسران اغلب ستادی بودند که هیچ گونه 
تجربة جنگی نداشتند. آنها که اغلب مردانی وطن دوست و متعهد بودند، مشغول بازسازی 

ارتش با تمهیدات حضرت امام خمینی شدند.
آنها تحت تأثیر نظر آیت اهلل خامنه ای نمایندة شورای انقالب به دنبال هماهنگ کردن ارتش 
با انقالب بودند تا ارتشی مکتبی و انقالبی بسازند و به جای دفاع از خاندان پهلوی، از کشور 
و تمامیّت انقالب پاسداری کنند. افرادی مانند آقایان سلیمی، شهبازی، حسنی سعدی، صیّاد 

شیرازی، ستاری، بابایی، جواد فکوری، نامجو، سهرابی، هاشمی و ده ها افسر متعهد دیگر...
بعضی نیز مانند تیمسار ظهیرنژاد که بازنشسته شده بودند، به خدمت فراخوانده شدند و 
خدمت فراوانی به کشور کردند. افرادی مانند تیمسار فالحی بازماندة امرای ارتش بود. به وی 

مسؤولیت سنگین ریاست ستاد کل ارتش را دادند. 
افرادی مانند شهید صیاد شیرازی نیز در سال های بعد به دلیل خلوص، انضباط و آشنایی 

با توپخانه و کاردانی و لیاقت، درجات باال گرفته و افتخارآفرین شدند.
این تصویری از آرایش امرای ارتش در اوایل جنگ بود. به  رغم همة مشکالتی که 
در ارتش در اوایل جنگ بود و ما به پاره ای از آنها اشاره کردیم، در روز دوم جنگ یعنی 
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1359/7/1 نیروی هوایی قهرمان توانست با تدبیر، تعهد و آمادگی، 1۸۸ فروند هواپیمای 
جنگی از جمله جنگنده های فانتوم F4 و F5 را به پرواز درآورند و ستون فقرات ارتش عراق 

را در همان روزهای اول جنگ  بشکنند.
از این جا باید اذعان کنیم که به دو دلیل ارتش نوساخته که هنوز انسجام الزم را نداشت، 
نتوانست در مسیر انقالبـی شـدن، همگام با نهادهای انقالبی، قـدم های مطمئن تر، سـریع تر و 

اساسی تر بردارد:
اول: به میزانی که مقامات کشورمان به راهنمایی امام خمینی)ره( تالش در جهت همدلی 
اغلب  و  سلطنت طلب ها  از  عناصری  می کردند،  حرکت  ارتش  رشد  برای  هماهنگی  و 
ارتشی های بازنشسته به طور مداوم با همین مقامات ارتش انقالب تماس می گرفتند و آنها را 
به انجام کودتا تشویق می کردند و یا آن که در کار تقویت ارتش اخالل می کردند. افرادی 
مانند دریادار سیّداحمد مدنی فرماندة نیروی دریایی، تیمسار سپهبد باقری فرماندة نیروی 

هوایی، تیمسار محققی و گروهی از افسران دیگر.
دوم: مشکل دوم ارتش و امرای ارتش شعار منافقین و دیگر مخالفان بود که وجود ارتش 

نیرومند را مغایر اهداف شوم خود می دانستند. 
مسعود رجوی می گفت:

»انقالب ما ناقص و رو به افول خواهد بود، مگر این که نظام ارتش مزدور و پسمانده های 
شاه، اساساً و بنیاداً منحل و به طور انقالبی تجدید سازمان شود و هیچ گونه تضمین نظامی و 

سیاسی برای انقالبیون جان برکف که از قدیم می جنگیدند، به وجود نیاورد. 
                                           یعنی آزادی داشته باشند در همه چیز.«1

جهل مرکب
اظهارات، تهدیدات، توقعات و مطالبات مسعود رجوی را جز آنارشیسم، تمام خواهی، 

زورگویی، خودبزرگ بینی، ناسازگاری چه می توان نامید؟!
آیا یک انسان عاقل و متعهد که از مردم سرزمین خود یک شناخت چند درصدی دارد، 

این گونه با تمامیت انقالب مردمی و مکتبی برخورد می کند؟! 
۱ - صخرة سخت، مرکز انقالب اسالمی، ص 6۲8 
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خواسته های وی مانند اوامر فرماندة قوای مهاجمی است که عمدة سرزمین ها و قلمرو یک 
حاکم را به اشغال خود درآورده است و اینک برای تخلیة اراضی اشغال شده، دارد شرط و شروط 

می گذارد.
منافقین به دلیل دور ماندن از حقایق و نشناختن قدرت اسالم و توانایی های شیعه و جایگاه 
مراجع و علمای شیعه، همواره در زندان و بیرون زندان علیه هر سه مبارزة آشکار کرده بودند، 
و حال که در برابر چشمان حسرت زدة خود شاهد پیروزی مطلق علما و روحانیت شده بودند، 
به جای آن که عذر تقصیر بیاورند و اشتباهات فاحش خود را بپذیرند و خود را اصالح کنند 
و به دامن پرمهر اسالم برگردند، هنوز هم از سر جهل همان سه نهاد را به طور مرتب تهدید 

کرده و می کنند! 
به این می گویند: جهل مرکب!

اّولین شهید ارتش
گروهک فرقان که مرتبط با منافقین بودند، در همان اوایل انقالب )روز سوم اردیبهشت 
سال 135۸( سپهبد قر نی رئیس سابق ستاد کل ارتش را در جلو منزلش شهید کردند1 و در 

اقدام دیگر خود نیز استاد بزرگوار آیت اهلل مطهری را به شهادت رساندند.
شهید سپهبد قر نی با تمام توان در خدمت ارتش برای پاسداری از ارزش های انقالب بود، 
ولی مشکل اصالح ارتش به  رغم این همه مشکالت، مسیر صحیح خود را پیمود تا امروز که  

به این  جایگاه و منزلت رسیده است.

موقعیت ویژة رهبری در نظام ما
باید اعتراف کرد که شخصیت امام)ره( با این موقعیت و ویژگی، تمامی اظهارنظرها و 

تجزیه و تحلیل هایشان دقیق و قابل توجه بسیار بود.
 امروز در دنیا مردان مشهور و برجسته ای حکومت می کنند که در مدیریت اقتصادی 
زبانزدند، اما در علوم انسانی و مدیریت اجتماعی چیزی برای گفتن ندارند. کمبود شخصیت 
در این عرصه ریشة بسیاری از کمبودهای سیاسی و اجتماعی و امنیتی است. اما خداوند سبحان 

۱ - همگام با انقالب اسالمی، علی محمد بشارتی، ج ۱، ص ۱84
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را باید زیاد شکر کرد و سپاس گفت که در چنین شرایطی نیز مقام معظم رهبری به دالیلی 
که به بعضی از آنها اشاره شد، حرف های زیبا، اساسی، راهبردی، قابل توجه و راه گشا  برای 

همة ما و جهان دارند. 
برای نمونه توجه خوانندگان عزیز را به یک اظهارنظر دقیق ایشان راجع به جنگ تحمیلی 

اشاره می کنیم:
»... تمام قدرت های سرپاِی دنیا تقریباً علیه ایران اسالمی دست به هم دادند؛ هر چند در 
ظاهر فقط یک ارتش عراق بود که با ما می جنگید؛ اما کارشناسان و جاسوسان و ماهواره ها 
و سالح های آمریکایی و اروپایی بلوک شرق )شوروی آن روز و کشورهای اروپای شرقی( و 
نیز پول دولت های اطراف خلیج فارس و نیروهای کارشناس غیر عرب - که بعضی گفته اند 
اسرائیلی ها هم در میانشان بوده اند، ولی من چون یقین ندارم، نمی خواهم بگویم - دست به 

هم داده بودند و از عراق جانبداری می کردند. 
عالوه بر اینها شما می دانید در جبهه قرار داشتن فقط به این معنا نیست که انسان با دشمن 
گالویز شود؛ در صورتی که فراهم کردن زمینة نبرِد آسان تر برای طرف مقابل، کمک زیادی 
به او می کند. مثالً دو نفر که با هم ُکشتی می گیرند، اگر عّده ای یک کشتی گیر را تشویق 
کردند و برایش امکانات تدارک دیدند و کار یادش دادند و زیر پایش را صاف و لباسش را 

مرتّب کردند و اگر افتاد زیر بغلش را گرفتند؛ همة آنها در ُکشتی داخلند. 
جنگ عراق با ما شبیه چنین صحنه ای بود. 

کسانی که سرپا بودند، در جبهة ارتش عراق قرار گرفتند؛ برای این که اگر بتوانند بخشی 
از ایران را جدا کنند و یا نیروهایشان را تا مرکز کشور ما برسانند - صریحاً گفتند که این 
کار را خواهیم کرد! - و یا منابع نفتی ایران را در جنوب کشور و خلیج فارس تصّرف کنند و 

یا فشار اقتصادی را طوری بر ملت ما وارد کنند که طاقت خود را از دست بدهد. 
خالصه این که با ده راه و از ده جهت کاری کنند که حکومت اسالم و قرآن سرنگون 
شود. این هدف آنها بود. یک روز و دو روز هم این کار انجام نگرفت؛ بلکه هشت سال طول 

کشید و با همین شّدت و یکپارچگی جناح های مختلف، علیه نظام اسالمی تالش کردند.
نتیجة همة اتحادشان این شد که:

1- نه یک وجب از خاک ایران را توانستند جدا کنند.
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2- نه توانستند نظام انقالبی را تضعیف کنند.
3- نه توانستند بخشی از منابع ایران را بگیرند.

4- و نه توانستند ایران اسالمی را دچار اضطراب فکری و عقیدتی کنند.
برعکس، ایران محکم تر، حکومت ثابت تر، مردم عالقه مندتر و افکار دارای رشد بیشتری 

شد و همه چیز صددرصد در جهت خالف میل و ارادة دشمن پیش رفت.
این یک عبرت و تجربه است.«1

علت مخالفت منافقین با ارتش
گروهک منافقین در اوایل انقالب تقریباً فراموش شده بودند و نسل جدید انقالب کرده 

آنها را نمی شناخت. نسل قبل هم از آنها خاطرات بسیار بدی داشتند. 
عملکرد زشت و زنندة آنها در زندان، رفتار زننده با علمای زندانی، ایجاد اختناق برای 
کسانی که با آنها نبودند و خالصه مزاحمت فراهم کردن برای متعهدها و افراد مستقل از آنها 

و حتی ممانعت از درس و بحث معمولی در داخل زندان از کارهای معمولی آنها بود.
آنها حتی آیت اهلل طالقانی را به اتهام طرفداری از سرمایه داری! از درس تفسیر قرآن منع 
می کردند و زندانی ها نیز این عملکرد نامعقول منافقین را  در اولین فرصت به خارج از زندان 

منعکس می نمودند؛ اما برای آنها حمایت مردم مهم نبود.
به احتمال بسیار زیاد فرار عجیب و باورنکردنی تقی شهرام از زندان ساری و کمونیست 
شدن سازمان به خواست وی و کشتن و سوزاندن جسد افراد مخالف کمونیست شدن سازمان 

مانند شریف واقفی همه و همه خواستة سران منافقین بود. 
ما که خود در آن روزها در زندان بودیم و هم بند مسعود رجوی، موسی خیابانی و...  
اصالً در قیافه و افکار و صحبت های آنها اظهار تأسف از کمونیست شدن سازمان و کشتن 
مخالفان نمی دیدیم. زیرا سازمان بنا به اظهار خودشان چندین بار به شاه پیام دادند چنان چه 
انتخابات آزاد در کشور انجام شود، اسلحة خود را بر زمین می گذارند و مشغول خدمت به 

کشور خواهند شد!! 
عمدة این طرح ها مربوط به مسعود رجوی بود؛ همان عنصری که در سال 1350 تا مرز 

۱- سپاه مولود انقالب، روابط عمومی سپاه پاسداران، تهیه و تنظیم محمدقاسم فروغی جهرمی، ص ۳85 
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اعدام پیش رفت، ولی سرانجام مورد عفو همایونی! قرار گرفت. 
اما او باید به شکلی از اشکال این محبت شاه را جبران می کرد و بهترین حمایت از شاه، 

گرفتن دین از جوانان مسلمان کشور بود. 
شاه فقط المذهب و سکوالر نبود. او به شدت ضداسالم بود و از کسی حمایت می کرد 

که مخالف دین باشد!
راستی چه چیزی مطلوب تر از این برای شاه بود که منافقین اسالم را از جوانان می گرفتند؟

امیدواریم روزی سند توافق پنهانی منافقین با ساواک پیدا و افشا شود، همان گونه که ارایة 
آلبوم جنایات منافقین در کشور توسط رجوی به صدام افشا شد و بارها توسط رسانة ملی 

منتشر گردید.
مقصود از این مقدمه این است که ماهیّت منافقین را بهتر بشناسیم و از تصمیم آنها برای 

سلطه بر کشور بیشتر واقف شویم. 
وجود یک ارتش مردمی و نیرومند می توانست همیشه مراقب کشور شود و از هرگونه 

تحرک سیاسی غیرقانونی جلوگیری کند. 
البته رجوی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم بیزار بود.

 او و هم دستانش باور نداشتند که سپاه پاسداران به این سرعت پیشرفت کند،
و با علم و آگاهی و استفاده از نیروی مردمی،
بر مسائل اطالعاتی و امنیتی کشور تسلط یابد،
 و همه نوع حرکت مذبوحانة منافقین را در درون نطفه خفه کند،
 و ده ها دسته و گروه و عوامل قدرت های سلطه گر را در مرزها،
 و در بعضی از مواقع قبل از رسیدن به مرزها خنثی نماید،
و داعش را که ساخته و پرداختة آمریکا برای گرفتاری انقالب اسالمی بود، 
از پای درآورد،
و خواب دشمنان شرقی و غربی را برای نفوذ در ارگان های کشور پریشان سازد،
 و آه و افسوس از نهاد دشمنان درآورد و آنها را با غصه های ابدی و شکست های پیاپی 
مواجه سازد.

سالم و درود و تحیّت نثار روح بلند و واالی امام خمینی که از اول حامی ارتش مردمی شدند و 
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همگان را برای ساخت چنان ارتشی تشویق کردند و سرانجام کشور صاحب چنان ارتش سربلندی 
گردید که امروز بر تارک ایران اسالمی می درخشد.

اَلَْحْمُد هلِلِ الَِّذي َهَدانَا لَِهَذا َو َما ُكَنّا لَِنْهَتِدَي لَْوَل َأْن َهَدانَا اهلل1ُ 

انگیزه های تحمیل جنگ
بهتر است در آغاز این مبحث بسیار مهم انگیزه های دشمنان  را از تحمیل جنگ طوالنی 

و پرخسارت را از زبان مقام معظم رهبری بشنویم:
»هدف دشمن از به راه انداختن جنگ، ساقط کردن نظام اسالمی، سلطة مجدد بر ایران و 
تجزیة کشور بود. اما یک وجب از خاک ایران را نتوانستند اشغال کنند )و نگه بدارند( و یک 

قدم نتوانستند جمهوری اسالمی و ملّت ایران را به عقب برانند«.2
آری همین طور است. 

هدف اصلی نظام سلطه، نابودی انقالب اسالمی بود. چون انقالب اسالمی بود که درس 
عظیم ظلم ستیزی و قبل از آن درس اثربخش نترسیدن از دشمن سراپا مسلّح را به مردم ما 
آموخت. مهم ترین مادة این درس، »نه« گفتن در همه جا به قدرت های مغرور و خودخواه و 
خیال پرداز بود؛ همان سلطه گرانی که در برخوردهای خود با کشورهای تحت سلطه و مردم 

مظلوم عالم، اّول شلیک می کنند. سپس ایست می دهند!!
راستی اگر مقاومت امیدوارکننده و الهام بخش و روشنگر مردم آمریکا طی چند ماه 
گذشته نبود، شاید هنوز هم افراد ساده دل و ساده لوحی بودند که آمریکا را نقطة قابل اعتمادی 
در عرصه های مختلف می دانستند. اما مردم دنیا آشکارا دیدند و مشاهده کردند که پلیس 
جنایتکار آمریکا که مظهر زشت و نفرت  آور »کاپیتالیزم« است، چگونه و با تمرین و آمادگی 
قبلی با فشار پا بر حلقوم سیاه پوستان کشورشان آنها را از پای درمی آورند و یا با اتومبیل به 
صف تظاهرکنندگان می کوبیدند. انگار که مخالفان کشورشان از مهاجمان و اشغالگرانند و 

باید با آنها این گونه برخورد کرد.
مردم دنیا دیدند که پلیس، در این شرایط به زن و مرد و پیر و جوان و سیاه و سفید رحم 

۱- سورة اعراف، آية 4۳
ستايش خدای را که ما را بر اين مقام رهنمايی کرد، که اگر هدايت و لطف الهی نبود، ما به خود به اين مقام راه نمی يافتیم.

۲ - بیانات مقام معّظم رهبری، 99/6/۳۱، کیهان، ص ۳ 
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نمی کند. وقتی حکومت و یا بهتر بگوییم تفکری که با هموطنان خود این گونه رفتار می کند، 
وای به حال مردمی که در دست آلوده به خون آنها اسیرند. به قول شاعر:

گر با دگـران به ز منی وای به من         ور با همه کس مثِل منی واِی همه

و اینها سطوری تلخ و غم بار است. 
ضمن اظهار تأسف از عملکرد غیرقابل قبول پلیس آمریکا با مردم خودشان، باید اذعان 
کرد که این اقدامات یادآور عملکرد جنایتکارانة ساواک جهنّمی شاه است که در آمریکا 
شکنجه و در اسرائیل کشتار مردم را آموخته بودند. البته آنهایی که ِسنّی از آنها گذشته و 
عملکرد ساواک را دیده و یا حداقل شنیده اند، جنایت های پلیس آمریکا را یادآور جنایات 

ساواک - دست آموز آمریکا و تعلیم دیده در اسرائیل- می دانند.

حاکمیت عقل در ادارة جنگ
در طول سال های جنگ تحمیلی کمک های نظامی، اطالعاتی و مالی غرب و شرق به 

رژیم بعثی عراق از طریق امارات، کویت، عربستان و دیگر مسیرها ادامه داشت.
در  ایران  مداوم  به شکست های  اشاره  با  خود  اخیر  سخنرانی  در  رهبری  معّظم  مقام 

جنگ های یکی دو قرن اخیر به ویژه دورة قاجار و پهلوی و تحقیر سران ایران، گفتند: 
»ملّت ایران در دفاع مقدس توانست در مقابل قدرت های شرق و غرب و کشورهای 

وابسته به آنها بایستد و با سربلندی پیروز شود و بر همین اساس این دفاع پیروزمندانه، 
                                                                  بخشی از هویت ملّی ایران است.«1

یکی از مهم ترین دستاوردهای جنگ تحمیلی که کمتر به آن اشاره شده و تا حد زیادی 
مغفول مانده، مدیریت موفق جنگ هشت ساله است. 

رهبر معظم انقالب در این باره می گوید: 
»برخی ها تالش دارند تا با استناد به خطایی که در یک جمعی صورت گرفته، دفاع مقدس 
را به بی تدبیری متهم کنند. در حالی که این دفاع از همان شروع کار یعنی همکاری ارتش و سپاه 
و انتخاب تاکتیک های مبتکرانه و شجاعانه و انجام اقدامات بزرگ و شگفت آور در عملیات، تا 

پایان جنگ و قبول قطعنامه، همه مبتنی بر  عقالنیت و تدبیر بود.«2
۱ - پايگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری، ۱۳99/6/۳۱ 

۲ - همان
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کسانی که از نزدیک مسائل دفاع هشت سالة کشور را تعقیب کرده اند و یا خود رزمنده 
بوده اند، دشواری های جنگ را دیده و ادارة جنگ پرهزینه و طوالنی را مشاهده نموده اند. 

آنها مالحظه کرده اند که در آن جنگ بزرگ عالوه بر قدرت های مسلط و ستمکار دنیا 
مانند آمریکا و شوروی، همة کشورهای صنعتی مانند انگلیس، فرانسه، آلمان، برزیل، سوئد، 

سوئیس و... با صدام همراه بودند و همة نیازمندی های نظامی عراق را تأمین می کردند. 
آمریکا، ایران را که کشوری استراتژیک بود و عمق استراتژیک آنها محسوب می شد، 
از دست داده بود و تالش می کرد با بازگشت به ایران، آب رفته را به جوی بازگرداند؛ این 

طبیعت خشن و بی پروای همیشگی آمریکا بوده و هست و خواهد بود. 
شوروی هم با مالحظات زیر با همة وجود در کنار صدام قرار داشت؛ زیرا:

1- تالش می کرد با شکست دادن انقالب، جای پایی در ایران به دست آورد.

2- وجود 150 میلیون مسلمان در اتحاد شوروی که می توانستند بالقوه و بالفعل هوادار 

انقالب اسالمی باشند، برای مقامات کرملین دردسر و جداً خطرآفرین بود.
3- تالش داشتند که با رفتن رژیم شاه، رژیمی که با شوروی دشمن نباشد بر ایران حاکم 

شود؛ چون می دیدند که از شعار »نه شرقی و نه غربی انقالب اسالمی«، چیزی عاید مسکو 
نخواهد شد.

4- تالش داشتند تا با کنار صدام قرارگرفتن، دل غربی ها به خصوص آمریکا را به دست 

آورند و به مرتجعین منطقه سالح بفروشند.
5- روس ها بسیاری از سالح هایی که به عراق می فروختند، بخشی از پولش را از عربستان، 

کویت و امارات می گرفتند. بنابراین تحمیل جنگ به ایران و فروش سالح به متحدین منطقه ای 
صدام، بخشی از مشکالت اقتصادی شوروی را حل می کرد. 

به نظر و تحلیل نویسنده، شوروی در طول جنگ تحمیلی، یکی از فقیرترین کشورهای جهان 
بود و مقامات کاخ کرملین در آن سال ها از رانندگی فقط بوق زدنش را بلد بودند. 

به راستی که فقر از در و دیوار شوروی می بارید. چیزی که خود در سفر به شوروی از نزدیک 
مشاهده کردیم و اوضاع اقتصادی سفارت شوروی و شخص سفیرشان آقای »بولدیروف« را زیر 

نظر داشتیم. 
در آن سال ها که سفیر سوئد در ایران 12 هزار دالر و سفرای ژاپن و اسپانیا ماهانه 10 هزار 
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دالر حقوق داشتند، سفیر روسیه در تهران فقط ۸0  دالر حقوق از مسکو برایش می فرستادند.
اینها به نظر نویسنده انگیزة شوروی در حمایت از صدام بود.

یک خاطره از نویسنده
معمول است که نویسندگان اغلب تالش می کنند که نوشته های خود را با ارایة سند، 
مستند کنند؛ چیزی که از دیرباز معمول بوده و از این به بعد هم ادامه خواهد یافت. بگذریم 
که بزرگانی چون سعدی که برای داستان های شوق آور بوستان و حکایت های شورانگیز 
کتاب گلستان، گاه مستندهایی هم ارایه داده است، امّا چون عمدة داستان های دو اثر جاودانه 
و بی رقیب گلستان و بوستان ابتکار خود شیخ است - زیرا ردپایی از بیشتر حکایت های آمده 
در آثار سعدی، در هیچ اثر مکتوب فاخر قبل از سعدی مشاهده نشده- معلوم می شود سعدی، 
داستان سرا هم هست؛ هرچند از حکیمان برجسته ای همچون سعدی که اغلب کلماتش 
برگرفته از قرآن کریم، احادیث و سخنان حکیمانة خود اوست، هیچ کس از او توقع ارایة 
سند ندارد. این مسائل به آن دلیل اشاره شد که استناد ادعای خود را بیاوریم. چیزی که نباید 
در آن شک نمود،  فقر دوران حاکمیت کمونیست ها در شوروی است. چون خویش و 

بیگانه نیز نقل کرده اند، اما خاطرة زیر خواندنی است:
همه اذعان دارند که مسکو در دوران کمونیست ها به لحاظ نبودن غذای کافی برای شهروندان، 
شهر ارواح بود. فروشگاه ها اغلب تعطیل بودند. مغازه های فروش نان هفته ای سه بار و هر بار 
دو ساعت کار می کردند. شهروندان برابر مقررات هر کدام باید از فروشگاه خاصی نان 
بخرند. اگر به هر دلیل تأخیر می کردند، از دریافت نان محروم می شدند. لباس نیز شکل 
خاصی بود که خود داستانی غم انگیز دارد. گوشت و میوه هم کمیاب بود. در دوره ای که 
اینجانب قائم مقام وزیر امور خارجه بودم، همتایی روسی داشتیم به نام »کورنینکو«. با مشورت 
همکاران، در اوج جنگ او را برای اعتراض در مورد تحویل مدرن ترین سالح ها به صدام از 
مسکو، به تهران دعوت کردیم. خیلی زود موافقت شد. در فرودگاه مهرآباد از وی و هیأت 
همراهان استقبال کردیم. جداً مذاکرات خوبی با هیأت روسی داشتیم. یادم می آید آقای 
دکتر والیتی در مالقات با وی از حمایت های گسترده و خطرناک مسکو از عراق گالیه کرد 
و علّت این همه مساعدت مسکو به بغداد را پرسید. جواب کورنینکو عجیب بود. او گفت 
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ما به صدام کمک می کنیم که مشکلش را برطرف کنیم تا متمایل به آمریکا نشود!؟ همه 
خندیدیم. آقای دکتر والیتی گفت پس هر کشوری که می خواهد مورد حمایت شوروی 
قرار بگیرد، باید اول به طرف آمریکا برود و به آنها اظهار ارادت کند تا شما او را مورد محبت 

قرار دهید!!؟
او را به میهمانی شام دعوت کردیم. هیأت آنها 7 نفر بودند. به اتفاق سفیر و کادر سیاسی 
سفارت آمدند. هفت نفر هم از وزارت امور خارجه در آن میهمانی حضور داشتند. غذای 
شام یک نوع کباب و خورشت قورمه سبزی همراه با مخلفات بود. در آن جلسه یک بار دیگر 
بر مثبت     بودن سفر مقام روسی به کشورمان تأکید کردیم. وی به صراحت از سفر به تهران 
اظهار مسرت می کرد و اظهارات مقامات ایران را دلگرم کننده خواند. همچنین از من برای 

بازدید از مسکو دعوت کرد. دعوت را قبول کردم، ولی وقت آن تعیین نشد. 
آقای کورنینکو در هنگام شام خیلی نان لواش خورد، به طوری که توجه و تعّجب مرا 
جلب کرد. پرسیدم مثل این که شما لواش را زیاد دوست دارید، گفت خیلی زیاد! از او 
پرسیدم آیا مایلید مقداری از همین نان بدهیم تا با خود به مسکو ببرید؟ گفت این بیشترین 
محبتی است که دربارة من می کنید. بنابراین به جای قالیچه یا خاویار و پسته، هفتاد عدد نان 

لواش به وی هدیه دادیم و با خود به مسکو برد.
این نفر دوم وزارت امور خارجة کشور بزرگی بود که قبل از پیـروزی انقـالب قبلة 

جوجه کمونیست ها  بود.
فرانسه در زمان ریاست  جمهوری »فرانسوا میتران« در همراهی با صدام و دشمنی با 
انقالب اسالمی سنگ تمام گذاشت و با انگیزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به راستی 
دست صدام را گرفت. میتران در یک عمل کم سابقه پس از فروش انواع تسلیحات ویرانگر 
مانند هواپیماهای »میراژ«، 12 فروند هواپیمای نظامی »سوپراتاندارد« را نیز به طور قرضی 

تحویل صدام داد!
از عملکرد بسیار منفی انگلیس در جنگ هشت ساله که باید کتاب ها نوشت. لندن از اواسط 
حکومت قاجار حاکم بالمنازع ایران بود و در دوران پهلوی، اقتدار و سلطة خود را به اوج 

رساند. رضاخان و محمدرضا بدون اجازة لندن آب نمی خوردند.
انگلیس بود که با گستاخی تمام سلسلة قاجار را منقرض کرد و رضاخان که یک سرباز 
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ساده و به قول همسرش تاج الملوک، اصاًل سواد نداشت،1 نخست از سربازی به سرداری رساند 
و در مقابل حیرت همگان، او را در کشور بوعلی سینا و خواجه نظام الملک و َحَسنَک وزیر 
و امیرکبیر و سعدی و حافظ و فردوسی و... شاهنشاه کرد. واضح بود که انگلیس استعمارگر 
باید از انقالب اسالمی متنفر باشد. او تنفر خود را در جنگ هشت ساله در عداوت دیرپای با 

انقالب به اوج رساند و صدام را از هر جهت نیرومند کرد.
انگلیس، پس از شکست در نهضـت تحـریم تنباکـو در 1270 هجـری شمسی از فتـوای 
تاریخی و پرافتخار مرحوم آیت اهلل العظمی میرزای شیرازی کمر به دشمنی با مردم ایران عموماً 

و روحانیت شیعه بست. 
انگلیس در جنگ جهانی دوم و در یک برنامة ضدبشری با ایجاد قحطی مصنوعی، در ایران 

حداقل 7 میلیون نفر )و به روایتی 9 میلیون نفر( از مردم ما را از پای درآورد...2
کشور آلمان هم همه گونه مساعدت به صدام داشت. یکی از زشت ترین اقدامات دولت 

آلمان فروش تسلیحات شیمیایی به صدام بود. 
صدام وقتی در جبهة سردشت و شهر حلبچه مردم و رزمندگان را مورد حمله شیمیایی 
قرار داد، به مصدومین سالح شیمیایی اهدایی به صدام، ویزا داد تا در آزمایشگاه های خود 
اثرات سالح شیمیایی را ارزیابی کند و اطالعات خود را برای تکمیل این گونه سالح های 

ممنوع، تکمیل نماید و ما هم چاره ای جز اعزام مجروحین به آلمان نداشتیم. 
کشور سوئیس را مالحظه کنید. این کشور کوچک که در مرکز اروپا قرار دارد و به 
دالیل سیاسی روش بی طرفی را به ظاهر در پیش گرفته و با همین شعارها حتی در طول جنگ 
جهانی دوم هم مورد هجوم هیتلر قرار نگرفت، اما همین کشور به ظاهر بی طرف، بخش اعظم 
مواد شیمیایی که در سوئیس تولید شده و در ساخت سالح شیمیایی به کار می رفت، در اختیار 

صدام قرار داد.  این هم بی طرفی به سبک سوئیس!
در طول جنگ هشت ساله رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی که ارتباط بسیار دوستانه و 

تنگاتنگی با شاه داشت، در کمک به صدام لحظه ای غافل نماند.
 »یان اسمیت« نخست وزیر منفور آن دورة آفریقای جنوبی 200 قبضه توپ 155 میلی متری 

به صدام داد و پول آن  را هم به صدام بخشید.
۱- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ارتشبد سابق حسین فردوست، ج ۱، ص 55
۲ - قحطی بزرگ، دکتر محمدقلی مجد / ترجمة محمد کريمی، ص ۱9 و ۲0
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خطر تجزیه
یکی دیگر از انگیزه های حامیان صدام و جنگ    افروزان شرقی و غربی، تجزیة کشور ایران 
بود؛ هرچند موضوع تجزیة کشور را کمتر جنگ طلبان مطرح می کردند، ولی بعدها معلوم شد 

که پشت اهداف ظاهری صدام از تحمیل جنگ، این موضوع نیز نهفته است.
شخص صدام چندین بار از استقالل خوزستان سخن گفت و آبادان را »ُعّبادان« خواند و 

اهواز را »االحواز« و خرمشهر را »ُمحمره« نامید. 
بیچاره صدام، در آغاز پیروزی انقالب اسالمی که از جنایتکاران فراری و از طریق 
جاسوسان خود و سرویس های اطالعاتی ارتجاع منطقه و قدرت های فرامنطقه ای اطالعات 
زیادی از اوضاع کشور و از روحیة پایین ارتش به دست آورده بود، به قدر کافی برای 
درگیری نظامی با ایران تحریک شده بود و رفت و آمدهای مداوم هیأت های نظامی و 
سیاسی به بغداد او را پیوسته وسوسه می کردند. اما یک مالقات بسیار مهم توانست رؤیاهای 

صدام را برای حملة نظامی به ایران و آرزوی رسیدن به قدرت منطقه ای عملی نماید.

مالقات برژینسکی با صدام
پس از شکست فضاحت بار آمریکا در صحرای طبس در پنجم اردیبهشت سال 1359، کارتر 
رئیس جمهور آمریکا از طریق جنگ افروزان آمریکایی برای براندازی انقالب مصمم شد. هدف 
هجوم نظامیان آمریکایی به ایران اسالمی در آن روز هر چند اعالم شد که برای آزادی جاسوسان 
آمریکایی است، اما قراین و شواهد بسیاری نشان می دهد که هدف از آن هجوم، خیلی بیشتر از 
آزادی گروگان ها بوده است. همراهی نیروی هوایی در آن تاریخ با مهاجمان و هماهنگی بسیار 
بعضی از مقامات نظامی کشور با آنها و از کار انداختن دفاع هوایی و هماهنگی و همکاری پایگاه 
منظریة قم با آمریکا و از همه مهم تر بمباران هلی کوپترهای سالم برجای مانده از مهاجمان توسط 
نیروی هوایی کشور و... نشان داد که اسناد موجود در هلی کوپترها ادامة مسیر مهاجمان آمریکایی 

را پس از آزادی گروگان ها مشخص می کرده است. 
متأسفانه جاسوسان آمریکایی موجود در نیروی هوایی نگذاشتند نام همکاران ایرانی، 

مهاجمان و نقشة شوم بعدی آنها مشخص شود...
آمریکا، پس از شکست در آن تهاجم، نقشه های دیگری را برای نابودی انقالب داشت 
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که به تدریج به اجرا درمی آورد. 
مهم ترین آن نقشه ها، جدی شدن تهاجم نظامی صدام به کشور بود.

»برژینسکی« مشاور امنیت ملی کاخ سفید در اواسط تیرماه 1359 در سفر مخفیانه ای که 
به اردن داشت، در مرز اردن با صدام مالقات کرد. در آن مالقات، برژینسکی قول همه گونه 

مساعدت را به صدام در جهت حمله به ایران اسالمی داد. 
ظاهراً مالقات آمریکایی ها با مقامات عراقی چندین مورد و در سطوح مختلف انجام شده 
بود و به احتمال بسیار زیاد، این مالقات ها به پیشنهاد شاه حسین پادشاه وابستة اردن صورت 
گرفته بود. پادشاه اردن، چندین بار در طول جنگ، به اتفاق صدام در جبهه ها حضور یافت و 
حداقل یک توپ سنگین و دوربرد را هم به نیابت از شیطان رجیم به طرف رزمندگان اسالم 
شلیک کرد. البته آن دسته از خوانندگان که سن و سالی دارند، حضور شاه اردن همراه صدام 

را در زمان جنگ از طریق رسانة ملی بارها مشاهده کرده اند.

برژینسکی که بود؟
»زبیگو برژینسکی« مشاور امنیت ملی کاخ سفید، یکی از عناصر سرکوبگر، جنگ طلب، 
خون خوار و غیرقابل پیش بینی بود. او که اصاًل لهستانی بود، به قدر کافی در کشور خود 
تحت فشار حزب کمونیسم تحقیر شده بود و برای انتقام از کمونیست ها به آمریکا آمده بود 

تا با آگاهی از نقاط ضعف کمونیزم به کاپیتالیزم!؟ خدمت کند. 
او ذاتاً ضدشوروی بود و چون از هوش باالیی برخوردار بود، کارتر او را به خاطر این دو 

خصلت به کار گرفت و مهم ترین پُست امنیتی آمریکا را به وی سپرد. 
او به تدریج رشد کرد و نقش زیادی در قرارداد استعماری )کمپ دیوید( داشت. قراردادی 
که با تسلیم شدن مصر در زمان »انور سادات« در برابر صهیونیزم، اعـراب را برای پی گیری 

موضوع فلسطین تا ابد فشل و ناامید کرد. 
به نظر نویسنده »انور سادات حاکم وابستة مصر، نمایندة تفکر ذلّت پذیری اغلب اعرابی 
بود که دیگر اعتقادی به مبارزه با رژیم صهیونیستی نداشتند و همگی در خفا سادات را تأیید 
می کردند؛ زیرا طولی نکشید که بسیاری از اعراب مرتجع، همان مسیر ذلّت آفرین را در پیش 

گرفتند و از ننگین ترین سران تاریخ عرب شدند. 
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اگر این روزها خبـر نازیبـای گشایش رابطة سیاسی بحـرین و امـارات همة دین باوران 
استکبارستیز را ناراحت و عصبانی کرده است، نباید تعجب کرد، زیرا آنها از قبل و مخفیانه با 

اسرائیل همه نوع رابطه داشته اند.
 »اولمرت« نخست وزیر اسبق رژیم اشغالگر قدس همین روزها اقرار کرد که قبل ازآشکار 

شدن روابط سیاسی کشورش با امارات، پنج بار با وزیر خارجة امارات مالقات داشته است.
این مطالب و اعترافات از ذلت پذیری دیرپای ارتجاع منطقه حکایت دارد؛ مرتجعینی که 
انقالب اسالمی را از ترس، حسادت و ذلت به طور دایم مورد هجمة تبلیغاتی خود قرار می دهند.

برژینسکی در یک نگاه
مظلوم  مردم  و کشتار  در سرکوب  زیادی  بسیار  نقش  انقالب  دوران  در  برژینسکی 
کشورمان به عهده داشت و همواره توسط »ویلیام سولیوان« آخرین سفیر آمریکا در ایران 
و همچنین اردشیر زاهدی آخرین سفیر شاه در آمریکا  حمایت می شد تا مستقیماً شاه را 
در مقابل مردم به خشونت بیشتر تشویق کند. او کارتر را مجاب کرد که ژنرال 4 ستارة 
سرکوبگری چون »رابرت هایزر« معاون سازمان آتالنتیک شمالی را برای تشویق سران ارتش 
به انجام یک کودتای نظامی خشن و پرتلفات و نابودی انقالب، به تهران اعزام نماید. وی از 
پانزده دی ماه 1357 تا 14 بهمن ماه 1357 به مدت یک ماه در تهران ماند، ولی هیچ توفیقی در 

انجام مأموریت خود نداشت جز آن که صف شهدای ما را طوالنی تر کرد.
برژینسکی در 2۸ مارس 192۸ )9 فروردین 130۸(  در شهر »ورشو« مرکز لهستان متولد شد. 
او در سال 1945 میالدی به کانادا وارد شد و در دانشگاه »مک گیل« در »مونترال« به تحصیل 
مشغول گشت. وی تا مقطع فوق لیسانس در کانادا ماند، سپس با پذیرش در دانشگاه »هاروارد« 
به ادامة تحصیل پرداخت و در سال 1953 در رشتة علوم سیاسی فارغ التحصیل دکترا گردید. 
5 سال بعد، او عنوان شهروندی آمریکا را به دست آورد و از آن به بعد نقش ویرانگری در 
سیاست های خشن آمریکا علیه مردم مظلوم دنیا ایفا نمود. او که در کنار »ِکنِدی« و »جانسون« 
دو رئیس جمهور قرار گرفت، با مشارکت جمع دیگری از خشونت گراها، امان مردم آزادة دنیا 

را برید و صف محرومان را طوالنی تر از پیش کرد.
سرانجام آن عنصر جانی و خون خوار در 26 می 2017 میالدی )ششم خرداد 1396 هجری 
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شمسی( مُرد و جمع عظیمی از خستگان جهان را از مرگ خود خشنود کرد.
مقصود نویسنده از نوشتن این سطور نگارش بیوگرافی رجال و شخصیت ها نیست. خوب 
و بد عملکرد مسؤوالن دنیا به مردم خودشان مربوط می شود. ما تا هنگامی که از آثار و تبعات 
عمل آنها متأثر نشویم، چندان موضع گیری نمی کنیم؛ هر   چند به لحاظ دینی و انسانی از هر 
ظلمی در پهنة دنیا و در هر جای عالم، متأثر می شویم. اما اعمال زشت و منفور اشراری مانند 
برژینسکی، »کیسینجر« و امثال آنها که دود آتش افروزی و جنایت آنها به چشم ما بارها فرو 
رفته و ضایعات عمیق و فراوانی بر جای گذاشته است، به ما اجازه نمی دهد که از کنار آن 

بی تفاوت بگذریم. 
محمدرضا دربارة برژینسکی در آستانة پیروزی انقالب می گوید:

»من در همان موقعی که سربازان حکومت نظامی در تهران و شهرستان ها به وظایف ملی 
خود مشغول بودند! از اطراف و اکناف عناصری مرا به خویشتنداری دعوت می کردند. 

در آن روزها فقط برژینسکی بود که به من امید می داد و به پیروزی مطمئن می کرد، ولی 
شرط پیروزی را سرکوب جّدی انقالب و دستگیری گستردة انقالبیون و نترسیدن از عواقب 

خون ریزی گسترده می دانست.«1
با این مقدمه مالقات برژینسکی در اواسط تیرماه 1359 با صدام در مرز اردن یک مالقات 

سیاسی و معمولی نبود؛ زیرا صدام در آن روزها جداً تصمیم به جنگ با ایران گرفته بود. 
این مالقات دو ساعته، صدام را از دو جهت تشویق و امیدوار نمود:

1- صدام به  رغم خوی ددمنشی و خون خواری، ابعاد مردمی جنگ را نمی دانست و 

نمی فهمید کار به کجا می انجامد. برژینسکی از طرف »کارتر« و دیگر مقامات کاخ سفید، 
چک سفید امضا به صدام داد که خاطرجمع باشد. 

واسطة این مالقات هم »ملک حسین« شاه اردن بود.
2- همراه برژینسکی تعدادی از ژنرال ها و افسران آمریکایی و هم نظامیان فراری ایرانی 

به اردن آمده بودند. اینها که اطالعات زیادی از تسلیحات کشورمان را به آمریکا و از طریق 
آمریکا به صدام داده بودند، به ژنرال های صدام اطمینان می دادند که در ایران هیچ کس 
نمی تواند از آن سالح های پیچیده استفاده کند. ضمناً آن وطن فروشان علیل و ذلیل، آدرس 

۱ - دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 770 
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دقیق مراکز حساس نظامی و امنیتی ایران و همچنین آدرس انبارهایی که سالح های حساس 
کشور در آن جا دپو شده بود، به صدام دادند. 

به عنوان مشاور نظامی صدام خوش خدمتی می کردند و شاید  تا مدت ها  آن خائنان 
مهم ترین کار آنها تالش برای تضعیف روحیة ارتشیان دلیر ما در جنگ بود.

کسانی که به لحاظ استراتژیک، از تسلیحات و عناصر تسلیحاتی و مراکز مهم نظامی 
کشور آگاهی دارند، با بررسی دقیق مالقات طوالنی برژینسکی با صدام و محتوای مالقات 
آن دو در آن روزهای داغ و بحرانی، می توانند بر اهمیت این دیدار صحه گذارند و خسارت 
این مالقات را محاسبه و تدوین نمایند؛ دریغ که اطالعات زیادی از آن مالقات در دست 
نیست. زیرا آمریکایی ها به شدت اطراف این مالقات را کنترل می کردند و خبری جدی از 
آن مالقات تا کنون منتشر ننموده اند. اما هرچه بود، هم آمریکا و هم عراق و هم تا اندازه ای 
ارتجاع منطقه و سرویس های جاسوسی، از آن مالقات به بعد، برای حملة شدید و سنگین و 

گستردة صدام به کشورمان شمارش معکوس را شروع کردند...
برژینسکی تا ماه های پایانی عمرش از این که در دوران وی ایران را از دست داده بود، 

افسوس می خورد و از بی کفایتی شاه در نابود نکردن مردم ایران ناراحت بود.
خالصه؛ شخصی که عامل انعقاد قرارداد »کمپ دیوید« و برنامه های متعدد دیگر بود، با ناکامی 

تاریخی که در ایران برای وی ثبت شد، نتوانست از خود یک شخصیت برجسته بسازد. 
درود بر امام خمینی)ره( و یاران جان برکف او که خنثی کنندة همة توطئه های شرق و 

غرب شدند.

دانشگاه یا اسارتگاه؟
وقوع انقالب اسالمی در ایران کار بسیار بزرگ و حادثة فوق العاده ای بود؛ اتفاقی که 
راه عرفان و خردورزی را برای عالقه مندان هموار ساخت و مسیر رشد و تعالی انقالبیون به 

خصوص جوانان این کشور عّزتمند را به وجود آورد. 
انقالب راه صدسالة عشق و شور و خدامحوری و والیت مداری را یک شبه طی کرد و 

فارغ التحصیالن صادق و بااخالص آن، خیلی سریع و صریح به کمال رسیدند. 
ضمن تأیید حوزه های علمیه و دانشگاه های در خط انقالب، اعالم می کنیم:
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آن چه دانشجویان ما از دروس جبهه و جنگ آموختند، 
نه در حوزه ها وجود داشت و نه در دانشگاه ها قابل دسترس بود. 

زیرا درس ایثار را فقط از ایثارگران و آن هم در جبهه ها می توان فرا گرفت،
و مبحث ازخودگذشتگی را فقط توسط از خودگذشتگان می توان کسب کرد،

و باالخره پاکبازی و تمام بخشی و مسابقه در طریق شهادت را می توان تنها از پاکبازان آموخت.
افرادی مانند سرباز سربلند میهن اسالمی شهید قاسم سلیمانی

- که خود در جبهه ها به کمال مطلوب رسیده بود- 
می توانند و خواهند توانست درس پاسداری از ارزش ها را به نسل های مختلف بیاموزند. 

او که خود روزی دانشجوی این رشته بود،
استاد ممتاز این مکتب شد،

و صدها مانند خود را در جبهه ها و در مبارزة بی امان با داعش و در عراق تربیت کرد.
درس معلـم ار بـود زمـزمـة محبتی             جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را

زمزمة محبت، 
در هیچ درسی جز در درس شورانگیز خدامحوری و والیتمداری

 و عشق پاک به ساحت قدس حضرت دوست وجود ندارد.
راستی:

- درسی که وقت و مکان و کتاب خاص دارد و معلمش محتاج دستمزد و اضافه کار،
                                                                                         اسارتگاه است نه دانشگاه؟!

یک مشت از خروار
دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجة دولت موقت و از سران متعصب نهضت آزادی در 
کتاب برگرفته از کتاب »ناگفته های انقالب اسالمی« مطالبی می نویسد که برابر اسناد تاریخی، 

خالف، دروغ، اتهام و جعل حقیقت است.
دکتر ابراهیم یزدی می نویسد:

در سال 1371 که به ایران آمده بودم، به دیدن مرحوم مهندس بازرگان رفتم و صحبت 
از جنگ ایران و عراق شد.
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 از ایشان پرسیدم که:
- آیا واقعاً نمی شد از این جنگ پیش گیری کرد؟

مهندس خاطره ای را در این زمینه نقل کردند که دانستن آن برای آیندگان خالی از لطف 
نیست.

پنج ماه قبل از حملة صدام به ایران در 30 فروردین سال 1359 تیتر بزرگ روزنامة کیهان 
این بود:

- »امام ارتش عراق را به قیام علیه صدام دعوت کرد.«
در اوایل اردیبهشت 1359 شورای انقالب از من خواستند برای رسیدگی به مسألة مهمی 
جلسة شورا تشکیل دهیم. وقتی به جلسه رفتم آقای دعایی سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
عراق نیز در جلسه حضور داشت. گفتند آقای دعایی گزارشی دادند. آقای دعایی گفت: 
در چند ماه اخیر هر چند روز یک بار مرا به وزارت امور خارجه احضار و با ارایة مدارکی 
به کوشش ایران برای اخالل و آشفتگی در عراق اعتراض می کنند. اما هفتة گذشته شخص 

صدام حسین مرا احضار کرد و پس از بیان اعتراض شدید، نسبت به دخالت ها گفت: 
- »این وضع برای من قابل تحمل نیست. شما بروید و به آقای خمینی بگویید من اولین 
دولتی بودم که جمهوری اسالمی را به رسمیت شناختم و اگر مایلید خود من )صدام( شخصاً 
به ایران می آیم تا با مذاکره اختالفات را حل کنیم و اگر مایل نیستید با من مذاکره کنید، یک 
هیأت برای مذاکره به عراق بفرستند تا اختالفات حل شود. چون در صورت ادامة این وضع 

مطمئن باشید که به ایران حملة نظامی خواهم کرد.«
شورای انقالب تصمیم می گیرد که آقای دعایی به همراه مهندس بازرگان و دکتر بهشتی 
برای تعیین تکلیف به دیدار رهبر انقالب بروند. در این دیدار ابتدا آقای دعایی شرح کامل 

ماجرا و تهدید صدام را بیان می کند و رهبر انقالب در پاسخ به او می گویند:
- »محلش نگذارید.«

سپس مهندس بازرگان به استدالل می پردازد که:
-» باید توجه کرد که امروز موقعیت ما در جهان به علت انقالب چندان مطلوب نیست و 
اگر گرفتار جنگ شویم، همه از طرف مقابل ما حمایت خواهند کرد. از این گذشته وضعیت 
ارتش به علت اعدام بسیاری از فرماندهان ارشد خوب نیست و به کلی فاقد روحیة الزم 
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جنگیدن است. بنابراین واجب است!! از وقوع هر گونه جنگ احتمالی پیش گیری کنیم.«
رهبر انقالب آیت اهلل خمینی باز می گویند:

- »محلش نگذارید.«
مجدداً دکتر بهشتی شروع به استدالل می کند که آیت اهلل خمینی تحمل نمی کنند و از 

جای خود برمی خیزند و برای بار سوم می گویند:
- »گفتم که محلش نگذارید.«

و به طرف در حرکت می کنند.
آقای دعایی که خیلی ناراحت شده بود، می گوید: 

- »آقا! من دیگر به بغداد نمی روم.«
آقای خمینی پس از تأمل کوتاهی رویشان را به طرف دعایی برگردانده و می گویند: 

- »وظیفة شرعی به تو می گوید که بروی.«
و بدون این که منتظر پاسخ شود، از اتاق بیرون می روند.

در مسیر بازگشت به شورای انقالب آقای دعایی در حالی که گریه می کرده، می گوید: 
- »به خدا قسم او )صدام( حمله خواهد کرد و هیچ کس کاری نمی تواند بکند.«

و مدتی بعد عراق به ایران حمله کرد.

روایت این ماجرا از زبان حجت االسالم دعایی
در عراق زمانی که به عنوان سفیر انتخاب شدم، دو طیف حاکمیتی در عراق وجود داشت. 
یک طیف میانه رو بود که شخصیت های جهان دیده، پخته و کارآزموده ای بودند. یک طیف 

هم از شخصیت های تندرو و خشنی بودند که همدیگر را به  سختی تحمل می کردند. 
من در زمان حسن البکر به  عنوان سفیر انتخاب شدم. او از این انتخاب استقبال کرد و 
حسن   نیت امام را کاماًل درک می کرد و مالقات خیلی خوبی هم با هم داشتیم. منتها طیف 
تندرو که عمدتاً صدام و اطرافیانش بودند، مخالف این انتخاب بود. به هرحال در مسیر روابط 
ایران و عراق آنها طرح هایی داشتند که از مدت ها قبل برنامه ریزی کرده بودند و دنبال 

طرح های خودشان بودند. 
من 15 خرداد 135۸ وارد عراق شدم و در اسفند ماه از عراق فرا خوانده شدم و پایان مأموریت 
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من در عراق بود. در این هشت ماه و خورده ای که من در عراق بودم، عمده مالقات هایی که 
داشتم، با وزارت امور خارجة عراق بود. اولین مالقات من البته با حسن البکر بود. جلسة مفصل 
و طوالنی بود که نزدیک به دو ساعت طول کشید که تمام آن با حسن نیت و مثبت بود. منتها 
حسن      البکر در عراق تحّمل نشد و با کودتایی، از کار خود استعفا داد و صدام حسین حاکم 
شد. در زمان تصدی صدام دو مالقات تشریفاتی با صدام داشتم، اما هیچ گاه مذاکره ای با صدام 

نداشتم.
اعیادی بود که معموالً رؤسای جمهور به مناسبت آن نشستی را داشتند و سفرای مقیم را 
به حضور می پذیرفتند. ما به  عنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران به آن مالقات دعوت شده 
بودیم. در آن مالقات تبریک گفتیم. طبیعتاً من در آن مالقات، چون اولین مالقاتی بود که 
با او داشتم، درخواستی را مطرح کردم. درخواستم این بود که ایرانی های زندانی که در 
عراق هستند، به میمنت و مبارکی آن جشن، آزاد بشوند. ظاهراً صدام هم دستوری داده بود 
و تعدادی از زندانی ها آزاد شده بودند. به غیر از آن من مالقاتی نداشتم، جز این که صدام 
از یک سفر خارجی به عراق بازآمده بود. مرسوم بود که وقتی رئیس جمهور از سفر مهمی 
از خارج می آید، هیأت های دیپلماتیک از رئیس جمهور استقبال می کردند. وزارت خارجة 
عراق هم از ما دعوت کرده بود که برای استقبال از صدام در فرودگاه حاضر شویم. من هم 
در صف نمایندگان سیاسی ایستاده بودم که صدام از جلو ما رد شد و با تک تک ما دست داد 

و با من هم دست داد. دیگر غیر از آن مالقاتی با صدام نداشتم.
]در عرف دیپلماتیک[ مرسوم نبود که سفیر بخواهد پیامی بدهد. اگر قرار به ارایة پیام بود، 
اظهاراتی بود که بلندپایگان ایرانی در مناسبت هایی ابراز می کردند و در آن حد نبود که من 

بخواهم پیامی ببرم.
معموالً در روابط سیاسی کشورها دو نوع مالقات صورت می گیرد. گاهی مالقات هایی 
است که سفیر را احضار می کنند و اگر اعتراضی نسبت به اظهاراتی که در ایران علیه آن 
می شد، داشتند، پیامی را می فرستادند که ما آن پیام را تقدیم می کردیم و اگر پاسخی هم از 
جانب ایران مطرح بود، آن را ابالغ می کردیم. یا این که از طرف ایران مأموریتی بود که ما با 
وزارت خارجة عراق تماس بگیریم و پیام و اعتراضی را به آنها برسانیم. عمدتاً اعتراض آنها 
به اظهارات و مصاحبه های مسؤوالن ما در روزنامه ها و مراسم رسمی ما بود و اعتراض ما به 
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آنها هم مواضعی بود که آنها در روزنامه ها و رادیو و تلویزیون خود مطرح می کردند.
نمونه اش سخنرانی بود که مرحوم آقای منتظری در خطبه های نماز جمعة تهران ایراد 

کرده بودند و رسماً علیه حزب بعث و مسؤوالن عراقی سخنانی را مطرح کرده بودند. 
بعد از آن، مسؤوالن عراقی ما را احضار کردند و گفتند که نسبت به این اظهارات ما 

اعتراض داریم و باید جبران کنیم. 
ما البته در مالقات های قبل از آن هم می گفتیم که بعد از انقالب یک آزادی ویژه ای در 
ایران هست و ارباب جراید و سیاسیون اظهارات شخصی خود را دارند و آن چه از نظر ما 
اهمیت دارد، اظهارات رسمی مسؤوالن سیاسی و وزارت خارجه است. اگر رئیس جمهوری 

یا وزیرخارجه اظهارنظری داشته باشد، آن مهم است. 
آنها در پاسخ مشابهی به من گفتند که ببینید، مهم ترین نهادی که شما در کشور خود 
دارید، نهاد قانون گذاری تدوین قانون اساسی است که رئیس آن همین آقای منتظری است. 
یعنی رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی این سخنان را مطرح کرده است. این یعنی باالترین 
مقام رسمی و سیاسی کشور شما چنین اظهاراتی را مطرح کرده است. بر این اساس هم قرار 

بود که ما این اعتراض آنها را به مسؤوالن کشورمان برسانیم...
]البته در جواب پیام اعتراض آنان از طرف ایران[ می گفتند که وظیفه داریم و تکلیف 

شرعی است و سخنانی از این دست... 
اعتراضاتی هم که نسبت به آنها داشتیم، به مواضع آنها علیه ایران برمی گشت. 

صدام در اولین نطق خود بعد از تصدی ریاست جمهوری، دربارة جزایر سه گانة ایران 
ادعایی را مطرح کرده بود و نیز دربارة هم وطنان عرب زبان ما. 

ما به  عنوان معترض متنی را در اختیار وزارت خارجة عراق قرار دادیم، ]که پاسخ قابل 
 توجهی از طرف آنها به همراه نداشت.[

]در مورد  جلسة سه جانبه با حضور مرحوم آیت اهلل بهشتی، آقای ابراهیم یزدی و من در 
محضر امام باید بگویم که[ این سناریو را جوری طراحی کرده  اند که از جوانب مختلفی 

مخدوش است. 
یکی این که در سال 1359 مدعی شده  اند که من از عراق آمده ام و حامل پیامی از طرف 
صدام هستم. من سال 59 دیگر مسؤولیتی نداشتم؛ اواخر سال 5۸ فراخوانده شدم و مسؤولیتم 
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تمام شد. در آن زمان مسؤولیت روزنامة اطالعات را عهده دار شده بودم. 
بعد هم مدعی شدند که صدام من را احضار کرده است. درحالی که گفتم من با صدام 
مالقاتی نداشتم و در همان حد تشریفاتی بوده است و مالقات شخصی با صدام نداشتم و 
صدام پیغامی را توسط من نفرستاده بود که من بخواهم آن را در خدمت بزرگان به امام منتقل 
کنم. تنها موردی که آنها برای مذاکره پیشنهاد کرده بودند، آن هم به دنبال اعتراضاتی بود که 
ما نسبت به تحرکات آنها داشتیم و این که چرا نسبت به حسن نیت ما بی اعتنا هستند، این بود که 
نمایندة تام االختیاری از طرف ایران برای مذاکره بیاید. این پیشنهاد را هم سعدالحمادی، وزیر 
خارجة وقت، مطرح کرده بود. به غیر از آن، پیغام و پیشنهاد دیگری نبود. البته امام هم به این 
پیشنهاد پاسخ باتدبیری دادند. امام گفتند که من ترجیح می دهم که نماینده ای مذاکره کند که 
از طرف منتخبین مردم باشد و رسمیت داشته باشد. ما انتخاباتی در پیش داریم که قرار است 
مجلس و ریاست جمهوری در آن انتخاب شوند، من ترجیح می دهم که مذاکره کنندة رسمی 
مقامی باشد که مسؤولیت سیاسی رسمی در کشور داشته باشد و اگر شما حسن   نیت دارید؛ تا 
زمانی که این مقامات تشکیل می شود، شرایط را شرایط آرامی انتخاب کنید که امکان مذاکره 

وجود داشته باشد. 
در این زمینه البته کسی که دغدغة میهنی و انقالب دارد، در جریان همین شایعات مورد 

اشارة شما قرار گرفت و از من توضیحاتی خواست که آن را در اختیار شما قرار دادم.
]در مورد تحرکات عراق در مرزهای ایران نیز اشاره کنم که[ این مباحث را که آقای 

جعفری به آن استناد کرده است، آقای یزدی هم می توانستند پاسخ بدهند. 
نکته ای که در این زمینه می خواهم بگویم این است که اخیراً آن سناریویی که برای 
مخدوش کردن چهرة امام و نسبت ناروا دادن به امام چند سال گذشته مطرح کرده بودند، 
اخیراً از طریق تلگرام به طور وسیعی در حال پخش است و مدعی می شوند که در خاطرات 
دکتر یزدی در جلد سوم آن بوده است. اما حتماً مطالب خالف واقع در خاطرات ایشان 
نخواهد بود. به هرحال به دلیل تقوا و دقتی که ایشان در نقل خاطرات دارند، هرگز یک امر 
خالف واقع که هیچ گاه تحقق پیدا نکرده، در خاطرات ایشان نخواهد آمد. خاطرم هست 
آقای دکتر یزدی برای متقن کردن خاطرات خود آن چه که مربوط به عراق بود، بخشی از 
آن را در اختیار من قرار دادند که من مطالعه کنم. من مطالعه کردم. جاهایی که نیاز به تذکر 
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و یادآوری تاریخی بود، خدمت ایشان گفتم و این طور مواردی در آن قسمت از خاطرات 
ایشان وجود نداشت. دوستان به دلیل موقعیتی که دکتر یزدی دارند و اهمیتی که خاطرات 
ایشان دارد، یک متن مخدوش خالف واقع را به ایشان نسبت می دهند که در حقیقت جفای 

به ایشان هم هست.
]در مورد پیش گیری از وقوع جنگ نیز اشاره کنم که[ زمانی می توانست از جنگ 
پیش گیری شود که ما تسلیم خواسته های عراق شویم و از حاکمیت ملی خود صرف نظر 
کنیم. هیچ انقالبی تن به این کار نمی دهد. آنها می خواستند که مسألة اروندرود را برخالف 

قرارداد الجزایر »کان   لم یکن« تلقی کنند و مدعی شوند که شط العرب برای آنهاست.
آنها سر مسائل جزایر سه گانه مدعی بودند که این جزایر برای ایران نیست و باید به 
صاحبان عربی آنها بازگردد. همچنین نسبت به هم وطنان عرب زبان و ُکردزبان خود تنازالتی 
داشته باشیم. در حقیقت عراقی ها می خواستند که در شرایط اول انقالب که ما ارتش مناسبی 

نداشتیم، از آن موقعیت سوءاستفاده کنند و ما را تسلیم شرایط خود کنند.
]در مورد تأثیر مذاکره بر جنگ نیز باید بگویم که[ می توانست به تأخیر بیفتد، ولی 

نمی توانست جلو جنگ را بگیرد. مگر این    که ما تسلیم خواسته های آنها شویم.1

مشکالت عظیم در مسیر ایجاد ارتش انقالبی
در تمامی دوران طوالنی و دشوار مبارزه، به خصوص در سال های سخت 1357 و 135۸ 

مشکالت عظیمی گریبان انقالب را گرفته بود. 
در سال 1357، خصوصاً سال 135۸ مشکالت بسیاری مانع از تبدیل ارتش شاهنشاهی به 
ارتش انقالب بود. اشاره شد که آن چه از ارتش پس از پیروزی انقالب مانده بود، عمدة آنان 
افرادی بودند که زیاد دخلی به سازماندهی و تشکیالت جدید ارتش نداشتند. لذا مشکل زمانی 
بروز نمود که همین عده  از امرای ارتش شاه که در جمهوری اسالمی مقام گرفتند تا ارتش را 
مردمی و متناسب با نظام جدید کنند، چندان در این کار بزرگ موفق نبودند و یا حتی در پُست 

و مقام خود درست و صادقانه کار نمی کردند. 
یکی از آن افراد دریادار سیداحمد مدنی بود. او که به دالیلی چند توانسته بود در افراد 

۱-  به نقل از پايگاه خبری تحلیلی انتخاب، روايت حجت االسالم دعايی از ديدار با صدام، 9/8/ ۱۳94
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و پرسنل نیروی دریایی نفوذ کند، خود نفوذی سلطنت طلب ها بود، که استانداری خوزستان 
را هم یدک می کشید. 

نویسنده که از نزدیک وی را می شناختم، کمترین آثاری از اسالم و انقالب در قول و 
فعل وی نمی دیدم. قباًل نوشتیم که یکی از افرادی که بحران شدید سال 135۸ را در خوزستان 
دامن می زد، مدنی بود. او شدیداً »آل شبیر خاقانی« را که طرفدار صدام بود، تحریک می کرد 

و حتی ایل قشقایی در فارس را هم به ناامنی فرا می خواند...
فرح می نویسد:

»بعد نوبت دریادار احمد مدنی شد که سراغ ما بیاید. 
موقعی که از ایران گریخت، از ترکیه به من تلفن کرد و مدتی از محّمدرضا گالیه کرد 
که چرا او را بازنشسته کرده بود. گفتم حاال که محمدرضا دیگر در میان ما نیست، مطلبت را 
بگو. گفت: من به ترکیه آمده ام و می خواهم در خطوط نفتی ایران و راه های مواصالتی کشور 

بمب گذاری و مملکت را فلج کنم و برای این کار پول می خواهم. 
او با قاطعیت از سقوط رژیم طی یکی دو ماه آینده خبر می داد. به این ترتیب مقداری هم 
او ما را تلکه کرد. من این پول ها را از طریق »آرمائو« که هنوز هم مشاور مالی من در امور 
سیاسی است، حواله می کردم. آرمائو که از مأموران عالی رتبه و باسابقة C.I.A در گذشته 

است، یک روز به من گفت: 
- صراحتاً می خواهم به شما بگویم که همة این افراد، کالهبردار هستند. 

بعد برایم توضیح داد که چطور آقای دریادار مدنی از عراق هم پول گرفته و هم زمان از 
سازمان C.I.A هم پول گرفته است.«1 

این بود بخشی از عملکرد باالترین مقام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران!
دریادار علی شمخانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که خود در مسائل اولیة انقالب 
به خصوص در مورد حل مشکل خوزستان در اوایل انقالب نقش اساسی داشت، می نویسد:

»مدنی استاندار خوزستان پیش از این که دنبال حل مشکل باشد، به دنبال تحریک و 
تقویت مشکالت بود تا خود )مشکل نبوده را حل کند( و قهرمان شود.

اصالً جریانی به نام خلق عرب )به آن معنا( وجود نداشت، ولی ایشان قصد داشت اثبات 

۱- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص ۱0۱۲ 
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کند که خود، خلق عرب را سرکوب کرده است.«1 

یک خاطره از نویسنده
بسیاری از دوستان و آشنایان مطلع  هستنند که نگارنده در مجلس شـورای اسـالمی دورة 
اول نماینده بودم. از آن جایی که از سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مجلس رفته بودم، هر 
نماینده باید در یک کمیسیون حضور یابد و به بررسی طرح ها و لوایحی که به کمیسیون 
می آمد با همکاری دیگر اعضا رسیدگی کند. ما هم برابر تجربه و عالقة شخصی، کمیسیون 

دفاع را انتخاب کردیم. 
در کمیسیون دفاع دورة اول حضرت آیت اهلل خامنه ای، شهید عالی قدر دکتر چمران، 
دکتر حسن روحانی، شهید بزرگوار فضل  اهلل محالتی، حجت االسالم حسنی امام جمعة مسلّح 
ارومیه و چند تن دیگر از معاریف حضور داشتند. در انتخابات برای تعیین هیأت رئیسه، 
آیت اهلل خامنه ای به عنوان رئیس، دکتر حسن روحانی به عنوان نایب رئیس، نگارنده به عنوان 
منشی و مهندس طیب هم به عنوان مخبر انتخاب شدند. دستور عمدة کمیسیون تبدیل ارتش 

شاهنشاهی به ارتش انقالب اسالمی بود.
از نظر نویسنده کمیسیون دفاع آن روزها یکی از فعال ترین و قوی ترین کمیسیون های 

مجلس و یکی از موفق ترین کمیسیون های دفاع در ادوار مختلف مجلس بود. 
یکی دیگر از کارها و وظایف کمیسیون دفاع، دعوت از مقامات ستادی ارتش در جهت 
تحول بنیادین ارتش بود. چند افسری که در آن دوره رفت و آمد زیادی به کمیسیون داشتند، 
هر کدام به اندازة فهم و اطالع و عالقه شان نظراتی داشتند که تا حد زیادی قابل مالحظه بود. 
برقراری روابط دوستی بین ما و مقامات ارتش هم از دستاوردهای آن دوره بود، که هنوز 
هم ادامه دارد. این رابطه پس از رفتن ما به وزارت امور خارجه و بعدها به وزارت کشور و 
حکم محکم مقام معظم رهبری به اینجانب به عنوان جانشین فرماندة کل قوا تداوم یافت. در 
جلساتی که به مناسبت های مختلف در حضور معظم له تشکیل می شد، همة مقامات ارتش 

دوست داشتند من نزد آنها بروم و کنار آنها بنشینم که برای من نیز افتخاری بود و هست. 
در مورد عالقه مندی به مقامات ارشد سپاه پاسداران هم بگویم که همگی برادران و 

۱- صخرة سخت، ص ۲۱0
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عزیزان و نورچشمان منند... و من نیز یکی از آنهایم.
گفتیم که در مسیر اصالح ارتش با مقامات ارتش ارتباط پیوسته داشتیم وچنان چه مشکلی 
هم برای آنها پیش می آمد، در حد متعارف حّل می کردیم. البته پولی در کار نبود که بخواهیم 

به آنها بپردازیم... 
 C130یکی از خلبانان ماهر و باتجربة نیروی هوایی سروان محّمدی سرخلبان هواپیمای
بود. او به خصوص در اوایل جنگ در سخت ترین شرایط و مناطق پرواز می کرد و در 

جابه جایی نیروها نقش آفرین بود. 
ما به عنوان تشکر یک قبضه اسلحة کمری به وی هدیه دادیم. پدر همسر این خلبان 

سرگرد فرح بخش بود که بعدها معلوم شد عضو سرویس جاسوسی آمریکاست. 
او که به دلیل عملکردش بازنشسته شده بود، به لندن رفت. ما نمی   دانستیم، ولی گفته می شود 
که فرح بخش با محمدی تماس دایم داشت و او را برای فرار از کشور با یک سناریوی پیچیدة 
سیاسی، تشویق می کرد. اتفاقاً سروان محمدی در پرواز هواپیمای نیروی هوایی از جنوب به 

تهران با همان کلت اهدایی، خلبان هواپیما را مجبور می کند که تغییر مسیر دهد. 
خلبان باالجبار در فرودگاه دبی به زمین می نشیند و پس از پیاده شدن وی، به سوی تهران 

پرواز می کند.
همین محمدی با آن همه محبتی که از ما دیده بود، یک خیانت غیرقابل بخشش انجام 
داد و در لندن علت فرار خود را مشکالت عظیم کشور برای خلبانان اعالم کرد!؟ البته این 
حادثه برای ما بسیار تلخ بود، ولی این امر موجب نشد که ما نسبت به مقامات ارتش کم 

ارادت شویم.
با این خاطره خواستیم بگوییم که کشور در جهت ایجاد ارتش مکتبی از چه مسیر دشوار 

و صعب العبوری گذشته است. 
فرار خلبان محمدی می توانست از راه های معمولی و حتی مجاز هم انجام شود، اما آنهایی 
که با تحول در ارتش مخالف بودند، گاه دست به کارهایی می زدند و می زنند که کشور را از 
پی گیری برنامه های کالن خود باز دارند. اما گذشت زمان نشان داد که این سختی ها عجیب 
نبود و به ما آموخت که به راحتی به همة کسانی که دست دوستی به طرف ما دراز می کنند، 

اعتماد  نکنیم.
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اشتباه انبیا؟!
درود و هزاران سالم و درود الهی و هزاران درود پیامبران الهی بر امام خمینی باد. امام 
خمینی استاد در بالغت سخن، مهم ترین و اساسی ترین مطالب را به ساده ترین زبان که فهمش 

برای مردم آسان باشد، بیان می کردند و این قولی است که جملگی بر آنند. 
حضرت امام در پاسخ به اعتراض لیبرال ها، ملی گراها و دنیاخواهان بی درد که از مواضع 
منطقی ایشان همواره گالیه داشتند و آن مواضع را موجب بروز خصومت های بسیار و دشمنی های 
بین المللی می دانستند، در مناسبت های مختلف به طور صریح اشاره می کردند و علت العلل این 

خصومت های سازمان یافته را اصول گرایی انقالب و استقـالل طلبـی کشـور می دانستند...
اگر انقالب می خواست دل قدرت ها و ابرقدرت ها را به دست آورد، هرگز نباید اسمی از 
انقالب می آورد. با شاه وابسته و سرکوبگر می ساخت و از اسارت مردم در دست قدرت های 
شرقی و غربی لب فرو می بست. آن وقت اگر در شعارهای انقالب از استقالل، خودکفایی، 
آزادی، حمایت از تولید داخلی، توسعة دانشگاه ها، جلوگیری از خام فروشی و مخالفت با 
واردات کاالهای بنجل نبود، باید به مردم می گفتند که انقالب ورای آنها چه ارمغانی آورده 

است که باید مال و جان خود را فدای آن کنند.
حضرت امام با یک دید گسترده و وسیع می فرمایند:

»اگر آقایان توقع دارند که خوب شما چرا با آمریکا در افتادید که این جنگ ها 
واقع بشود و این بساط بشود، ما می دانیم که در افتادن با آمریکا و همة قدرت ها 
این توابع را دارد، لکن این اشکالی است که ما باید، این آقایان باید به خود پیغمبر 
بکنند که چرا با »ابوسفیان«ها در افتادی تا عمویت1 را بکشند؟ تا آن افراد به آن 
بزرگی را بکشند؟ خوب تو هم تسلیم می شدی تا آنها ]کشته نشوند[ گوشة خانه ات 

می نشستی! 
به امیرالمؤمنین هم این اشکال وارد است. اشکالی که آقایان می کنند، اگر وارد 

باشد به ما، به او هم وارد است؛ خوب، شما چرا با معاویه مخالفت کردی؟
خوب، همه گفتند معاویه را بگذارد در حکومت شام باقی باشد و از او عفو بشود 

و چرا گفتی که من یك ساعت ظالم را نمی گذارم سر جای خودش بنشیند؟ 
خوب، اسباب این شد که اشخاص بزرگ را، مثل »عمار« را اینها و چندین هزار 

۱- حضرت حمزه بن عبدالمّطلب، شهید بزرگ جنگ اُحد
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جمعیت را به کشتن دادی!
این منطق اگر درست باشد، به حضرت سید الشهدا)س( هم وارد است. 

همان طوری که آن وقت به او اشکال می کردند؛ خوب، شما در مدینه آسوده 
نشسته بودی، چرا پا شدی، راه افتادی با این جمعیت کم در مقابل یك حکومت 
جبار؟! خوب اگر بنا باشد که همة انبیا در تاریخ اشتباه کرده اند به منطق این آقایان، 
همه باید با قلدرها بسازند، ما هم اشتباهی که انبیا کرده اند اعتراف به آن می کنیم 

که ما هم مثل انبیا اشتباه کردیم! 
و اگر مسأله این نیست، مسأله، مسألة انسانیت است؛ ارزش های انسانی است، 
مسأله، مسألة جلوگیری از این جنایاتی است که دارند قلدرها به بشر می کنند، به 
انسان ها می کنند، تباهی انسان هاست، مسأله، به تباهی کشیدن افراد ارزشمند است، 

اگر مسأله این است، ما پیروز هستیم...«1 
راستی که در این بیان، عشق به مقدسات، عقل اسالمی، منطق مسلط، معصومیت انبیا، 

مظلومیت مضاعف امیرالمؤمنین)ع(، شجاعت، تاریخ انبیا، تفسیر قرآن و... وجود دارد. 
چرا باید عدة کثیری از انبیای الهی به دست کفار و سلطه گران ضدمردم کشته شوند.

آیا آیة:
َو َيْقُتُلوَن الَنِّبِيّيَن بَِغْيِر َحٍق2ّ

صداقت و مظلومیت پیامبران و درستی راه آنها را به نمایش نمی گذارد؟
در جای دیگری خداوند صریح تر می فرماید:

َو ما نََقموا ِمنُهم ِإّل َأن ُيؤِمنوا بِاهللِ الَعزيِز الَحميِد3ِ
تنها گناه آنها ایمان به خدا و ترویج توحید بود.

َو َيْقُتُلوَن الَِّذيَن َيْأُمُروَن بِالِْقْسِط4
و آنهایی را که مروج عدالت بودند، می کشتند.
۱- صحیفة امام، ج  ۱7، ص ۱67- ۲ دی ۱۳6۱/ 7 ربیع االول ۱40۳

۲ - سورة آل عمران، آية ۲۱ 
و انبیا را بی جرم و به ناحق بکشند.

۳ - سورة بروج، آية 8 
آنها هیچ ايرادی بر مؤمنان نداشتند جز اين که به خداوند عزيز و حمید ايمان آورده بودند.

4 - همان
و آن مردمی را که )خلق را( به درستی و عدل خوانند، به قتل رسانند.
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بهتر است عزیزان خواننده تمامی بیانات مهم امام را بخوانند تا منطق خصومت استکبار 
نسبت به انقالب برای آنان بیش از پیش روشن تر شود.

آزادی خرمشهر
یکی از شکوهمندترین و عظیم ترین عملیات ها در تاریخ جنگ هشت ساله، بازپس گیری 
خرمشهر پس از 19 ماه اشغال )توسط متجاوزین صدامی( بود. این عملیات که به عملیات 

»بیت المقدس« هم معروف است، از چند جهت بسیار مهم و فوق العاده است:
1- همان گونه که اشغال خرمشهر )1359/۸/4( بسیار مهم بود، بازپس گیری آن)1361/3/3( 

مهم تر، ارزشمندتر و رخدادی کاماًل حماسی و نزدیک به معجزه بود.
2- تا قبل از عملیات بیت المقدس راجع به جنگ عراق علیه ایران بحث ها و حرف ها و 

تحلیل های زیادی از ناحیة دشمنان و دوستان مطرح بود، اما بعد از بازپس گیری خرمشهر 
روی دفاع جمهوری اسالمی و آیندة جنگ بحث های جدیدی مطرح شد.

3- یکی از انگیزه های استکبار جهانی در تحمیل جنگ، تجزیة ایران عزیز بود. اما پس از 

بازپس گیری خرمشهر بحث تجزیة کشور به کلی منتفی شد و به جای آن، شرق و غرب به 
دنبال نجات صدام جنگ طلب و خودشیفته شدند.

این که در حدیث آمده است:
پیامبر فرمودند خداوند دشمنان ما را احمق قرار داده است، مطلب حق و درستی است؛ 
البته به میزانی که دشمنان، از عقل سلیم دورتر باشند، بیشتر دست به کارهای جاهالنه می زنند. 
راستی اگر صدام دارای عقل سلیم بود، سال ها در رأس قدرت می ماند و هیچ رقیبی 
هم نمی یافت که مزاحمش شود. در آن صورت، شیعیان جهان ممکن نبود در دوران وی به 
زیارت امام حسین)ع( و سایر ائمة عراق)ع( موفق شوند و در اربعین 20 میلیون نفر از دلدادگان 
سیّدالشهدا و اصحاب آسمانی ایشان دست به راه پیمایی از نجف به کربال بزنند و پرچم عّزت 
و آزادی و آزادگی که پرچمدارش تا قیامت اباعبداهلل)ع( است، در راه پیمایی های خود به 

اهتزاز درآورند و با زبان های مختلف و با ریتم واحد و شکوه خیره کننده بگویند:
لَه َهيهات ِمنَّا الِذّ

)ما و هرکس دیگری که پیشوایش امام حسین)ع( است، از ذلّت وابستگی دور است.(
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شرح مختصر عملیات بیت المقدس
هرچند رژیم بعث عراق در شش ماه اولیة جنگ یعنی از 1359/6/31 تا آخر اسفند 
همان سال 22 هزار کیلومترمربع را در 5 استان از ما اشغال کرده بود و شهرهایی مانند هویزه، 
سوسنگرد، نفت شهر، مهران، قصرشیرین و... را نیز به اشغال درآورده بود، اما برای عراق 
هیچ کدام از این شهرها به اهمیت خرمشهر نبود. به همین دلیل رژیم بعث عراق، سه لشکر با 

5 تیپ مستقل در سه الیه برای دفاع از خرمشهر به کار گرفته بود.
این سیستم دفاعی در خرمشهر اهمیت این شهر را نشان می دهد. 

در اوایل سال 1361 وقتی شعارهای جمهوری اسالمی در بازپس گیری خرمشهر شکل 
جّدی تری به خود می گرفت، در یک نشست رادیوتلویزیونی خبرنگاری از صدام سؤال 

کرد:
- ایرانی ها دارند خود را برای بازپس گیری خرمشهر آماده می کنند، شما چه نظری 

دارید؟ 
صدام با حالتی که عصبانیت در آن موج می زد، به خبرنگار گفت:

- اگر ایرانی ها خرمشهر را گرفتند، من کلید بصره را به آنها می دهم.1
صدام به وضع ارتش و توانایی های نیروهای مسلح خود آگاهی داشت؛ هرچند تا قبل 

از جنگ با ایران و سال ها جنگ داخلی با بارزانی ها، در نبرد دیگری آزمایش نشده بودند.
پس از شروع جنگ، ارتش عراق در مقابله با نیروهای مسلح ما وارد فاز جدیدی شد. اما 

به دور از احساس و شعار باید اذعان کرد که:
الف: ارتش عراق در هشت سال جنگ تحمیلی الحق که برای صدام سنگ تمام گذاشت 

و در انجام هیچ جنایتی خودداری نکرد.
ب: اگر جنگ عراق با ارتش کشور دیگری بود، به طور قطع و یقین نیروهای مسلح 

عراق به دستاوردهایی می رسید.
مالحظه بفرمایید که ارتش عراق برای جلوگیری از سقوط خرمشهر  به دست ایرانی ها 
فقط 14 هزار کشته و 20 هزار نفر اسیر داد؛ و این آمار از نظم جهنمی حاکم بر ارتش صدام 

حکایت دارد.
۱- در پاورقی ص 7۳ توضیح داده شد.
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عملیات بی نظیر فتح خرمشهر
قبالً اشاره کردیم که از دید نظامی عملیات پیروزمندانة بیت المقدس بی نظیرترین عملیات 
در جنگ هشت ساله بود. زیرا نیروهای نظامی کشور نه قبل از آن عملیات و نه پس از آن به 

چنین فتوحاتی دست نیافتند؛ زیرا:
1- ارتش عراق به عنوان نیرومندترین ارتش های کشورهای عربی در 31 شهریور سال 

1359 با آمادگی کامل به ایران حمله کرد، حال آن که ساختار ارتش کشور ما به خصوص 
برای جنگ های طوالنی و فرسایشی نبود. زیرا با حمایت همه جانبه ای که آمریکا از دودمان 

پهلوی می کرد، هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را نداشت.
2- در سال شروع جنگ، انقالب اسالمی به بزرگ ترین پیروزی دست یافته بود. نفس 

انقالب آزادی بخش که بالقوه و بالفعل ضدحکومت های ارتجاعی و دیکتاتوری منطقه بود، 
شرایط بسیار خوبی برای صدام بود که از کمک ها و حمایت های ارتجاع منطقه برخوردار 

شود.
3- استکبار جهانی به رهبری آمریکا انقالب اسالمی را برنمی تابید. آنها به کلی مخالف 

انقالب اسالمی بودند. این مخالفت ها با تحرک ها و تحریک های ضدانقالب به نفع صدام 
تشدید می شد.

4- گفتیم که ارتش ما، توانمندی الزم برای جنگیدن با یک رژیم بی عقل و تا دندان 

مسلح و خودشیفته و منزوی را نداشت. بنابراین شرایط از همان آغاز به لحاظ روانی و نظامی 
به سود صدام بود.

5- آن چه نیروهای مسلح ما اعم از ارتش و سپاه در جبهه های حق علیه باطل به دست 

آوردند، به خصوص فتح خرمشهر، حاصل آموزش در دانشگاه های شرقی و غربی نبود، 
بلکه تماماً درسی بود که همة کارگزاران انقالبی و بااخالص در دانشگاه بزرگ انسان ساز 

امام آموخته بودند. 
حضرت امام با یک عنوان درسی »ما می توانیم« هزاران پیچ و خم دشوار و صعب العبور 

مسیر انقالب را هموار کردند و جنگ ۸  ساله هم یکی از آن عقبه ها بود.
6- با همة این محدودیت ها و مشکالت بزرگ که نداشتن ساز و برگ نظامی و بودجه های 

الزم دفاعی و کارشناسان خبرة نظامی و محدودیت های به کارگیری کارشناسان پول پرست 
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بین المللی، عملیات بزرگی طراحی، بررسی، اجرا و تثبیت شد که عملیات مهم فتح المبین و 
طریق القدس از آن جمله بود. اما چون هر دو عملیات در کشور ما انجام شد، جهان استکباری 
واکنش چندان بااهمیتی از خود نشان نداد. اما آزادسازی خرمشهر با آن همه استحکامات نیرومند 
و دفاع چندالیه و وجود نیروهای خبره در کنار ادوات تدافعی و تهاجمی بسیار، عالوه بر نظامیان، 
حتی افراد غیرنظامی را هم به تعجب واداشت. به همین دلیل، ما پس از آزادسازی خرمشهر دیگر 
تا پایان جنگ به دلیل حمایت همه جانبه تر آمریکا، شوروی، اسرائیل و ارتجاع منطقه از عراق، 

نتوانستیم به یک پیروزی نظیر ''آزادسازی خرمشهر'' نایل شویم.
7- صدام که از بازپس گیری خرمشهر دچار شکست تحقیرآمیز شده بود، در صدد آن 

بود که خرمشهر را مجدداً به اشغال خود درآورد. زیرا هیچ کدام از شهرهای دیگری که 
اشغال کرده بود، اهمیت خرمشهر را نداشت. اما چون رزمندگان اسالم بیدار بودند و تمامی 
حرکت های قوای نظامی عراق را زیر نظر داشتند، صدام کاری از پیش نبرد، به خصوص 

زمانی که امام از موضع فرماندة کل قوای مسلح، سپاه را جداً تهدید کردند و فرمودند:
- »یا سپاه یا خرمشهر«1

هرچند روز 31 شهریور 1359 که روز آغاز جنگ ۸ ساله بود، فقط یک سال و هفت 
ماه و هشت روز بیشتر از پیروزی انقالب نمی گذشت و کشور عالوه بر موضوع جنگ، با 
مشکالت متعدد دیگری از جمله اقدامات تروریستی منافقین و ایجاد ناآرامی توسط لیبرال ها 
و تحریم ها و تهدیدهای بین المللی دست و پنجه نرم می کرد، اما الحق عمدة مسؤوالن و تقریباً 
همة مردم  کشور جنگ را در اولویت می دانستند و همواره نگاهی جدی به جبهه ها داشتند. 
رزمندگان عزیز نیز از پشتیبانی های مردمی حداکثر استفاده را در مورد جنگ کردند، که 

آزادی خرمشهر از آن جمله بود.

انکار پیروزی بزرگ
موضوع بازپس گیری خرمشهر به لحاظ نظامی به قدری مهم و فوق العاده بود که تا 
مدت ها صدام و حامیانش از اقرار به شکست در خرمشهر خودداری می کردند. هواداران 
و حامیان صدام هم که با پشتیبانی از صدام در تمامی جنایات صدام علیه مردم ما سهیم و 

۱- تنبیه متجاوز، تجزيه و تحلیل جنگ ايران و عراق، ج ۳، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ص ۱9 
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شریک بودند، مدت زیادی پس از فتح خرمشهر و بازپس گیری شهر حماسه و خون، از 
پرداختن به این موضوع اجتناب کردند، زیرا:

1- عملیات بیت المقدس به قدری اهمیّت داشت که صدام و صدامیان نمی خواستند 

اذعان کنند که ارتش صدام دیگر آن قدرتی نیست که در روزها و هفته های آغازین جنگ 
آن گونه مرزهای بین المللی را زیر پا گذاشت و مردم زیادی را شهید و شهرهای بسیاری را 

خراب کرد.
2- حامیان صدام میلیاردها دالر در جنگ هشت ساله کمک کرده و برخی از آنان نیز 

برای صدام سالح های مدرن تهیه دیده بودند.
بعضی کشورها بی محابا با هزینه های گزاف از صدام حمایت می کردند و تقریباً  از 50 
کشور برای حزب بعث عراق مزدور و جنایتکار جنگی استخدام نموده بودند تا جنایات 
صدام را تکمیل کنند و ایران اسالمی را از بازپس گیری مناطق اشغال شدة خود منصرف 
نمایند، امّا خبرهایی که جمهوری اسالمی به سراسر جهان از پیروزی شورانگیز بازپس گیری 
خرمشهر مخابره کرد و تصاویر بسیاری که از مرکز خرمشهر از ادوات جنگی منهدم شدة 
عراق و اسارات ارتش بعث در رده های مختلف از سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش 
شد، درکتار مصاحبه های متعددی که فرماندهان به اسارت درآمدة ارتش صدام با مصاحبه با 

شبکه های بین المللی در خرمشهر برگزار کردند، بازپس گیری خرمشهر برای دنیا مسلّم شد.
صدام شیطان صفت هم به دلیل روحیة سلطه طلبی و دیکتاتورمآبی هرگز قدرت رقیب و 
دشمن را برنمی تافت و نمی خواست در جنگی که خود به تحریک آمریکا علیه جمهوری 

اسالمی به راه انداخته بود، شکست را در هیچ عرصه ای بپذیرد.

چراغ نورانی در روز روشن!
بعضی از اصطالحات کاربرد خود را دارند و حاصلش این است که فهم مطلب را برای 
مخاطب سهل و آسان می کند. مثاًل وقتی موضوعی بدیهی و آشکار است، دیگر نیازی به 

استدالل ندارد. استدالل در چنین مواقعی مانند چراغ در روز روشن است. 
در مورد پیروزی شکوهمند رزمندگان اسالم در بازپس گیری خرمشهر باید گفت:

اوالً: همة صدامیان با همة تبلیغات دروغین و حامیان منطقه ای و بین المللی نتوانستند 
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خرمشهر را بیش از یک سال و چند ماه در اشغال نگه دارند. قدرت قاهرة الهی و مقاومت 
رزمندگان اسالم اجازة شادمانی اشغال خرمشهر را به متجاوزان نداد.

ثانیاً: هواداران صدام که دنیا را با آتش افروزی هایشان به وحشت انداخته بودند، همگی 
ناکام و ناخرسند در این غم، تا مدت ها این پیروزی ها را پنهان می کردند.

ثالثاً: پس از اجبار در پخش خبر، تا مدت ها از انتشار مناسب آن پرهیز می کردند.
رابعاً: پس از آن که مجبور شدند خبر آن را منتشر کنند، خیلی ساده و بین چند خبر آن را 

انتشار دادند، تا چندان به نظر مهم نیاید. 
امام در مورد این روش صدامیان فرمودند:

»صدام در نطق خودش ]در مورد شکست در جبهة خرمشهر[ می گوید که ایران 
حمله کرد، لکن ما آنها را شکست دادیم؛ ارتش ما آنها را شکست داد.

تبلیغات خارجی هم همة بوق های خارجی هم بنایشان بر این است که هر وقت که این 
شکست می خورد، تا مدتی اصاًل حاشا می کنند یا ساکت می شوند. مدتی هم که می خواهند 

صحبت کنند، می گویند که ایران این طور می گوید، صدام هم این طور می گوید.
از ایران هم که می خواهند نقل بکنند، یك چیز کمتری را نقل می کنند؛ مثاًل، 
می گویند که صد نفر را تا کنون اینها گرفته اند و از آن وقتی که می خواهند نقل کنند با 
آب و تاب نقل می کنند. مدتی این کار را می کنند، بعد کم کم که می بینند نمی شود و 
حاشا کردنش نمی شود، کم کم می روند دنبال این که به یك وجهی مسائل را بگویند. 
در قضیة خرمشهر، توجه کردید که قضیة خرمشهر، مدت ها انکار این می کردند 
که خرمشهر گرفته شده است از آنها. هم صدام می گفت که این حرف ها نیست، ما 
چقدر از اینها کشته ایم، چه کرده ایم، چه کرده ایم و هم بوق های تبلیغاتی دنبال او، 
این حرف ها را می زدند. کم کم که آن همه اسیر گرفتند و نشان دادند و اینها، آن 
وقت می گوید که ما به ارتش قدرتمند خودمان دستور دادیم که شما فتح خودتان را 

کرده اید و حاال عقب نشینی کنید، دیگر ما فتحمان تمام شد.
و تعجب ]از[ این است که این را در برابر ارتش و نظامي های خودش و فرماندهان 
خودش می گوید که آنها در باطن نفس شان به ریشش می خندند- اگر داشته باشند- و 
می فهمند که قضیه چی است. در عین حالی که می بیند که همة اینهایی که در مقابلش 
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ایستاده اند، می فهمند که این دارد بی ربط می گوید، با جرأت می گوید. اآلن هم همین 
طور است؛ اآلن هم این سردار قادسیه باز می گوید که سپاه قادسیة من، ارتش قادسیة 
من چه کرده اند! اخیراً می گوید که در همین جنگ، چهار هزار نفر ما ایرانی را کشتیم 

و تا کنون چقدر از دست داده، آنها را گرفتیم آوردیم و چقدر هم اسیر گرفتیم. 
این همین معناست که نمی داند اصلش چه بکند و این باید نفرینش را به آمریکا 

بکند که یك همچو کالهی سر این گذاشته اند...!1
البته از افرادی مانند صدام و هم حزبی هایش چنین موضع گیری خنده آور عجیب نیست. 
حزب بعث عراق در گام های نخستش اسالم را کنار گذاشت، آن گاه به عضوگیری پرداخت. 
شالوده و اساس امپریالیزم و صهیونیسم هم بر دروغ و دغل کاری و خدعه و خون ریزی 

و قتل و غصب است. 
همتاهای صدام افرادی مانند حسنی  مبارک و انور سادات هم که از رانندگی بوق زدنش و 
از سیاست، تسلیم شدنش را یاد گرفته اند، در اموری مانند کمپ دیوید - که نمادی از غصب 
دایمی اراضی فلسطینی ها توسط رژیم صهیونیستی و حمایت دایمی آمریکا از این خیانت 

بزرگ بود - نهان خبیث و نیات پلید خودشان را به وضوح به نمایش گذاشتند... 
بیچاره افراد اسیر و وابسته ای مانند پادشاهان عربستان که به  رغم یدک کشیدن لقب 

»خادم الحرمین شریفین«، در خون مردم فلسطین دخیلند! 
اما همین سعودی های ضداسالم تا سال سوم جنگ، چیزی در حدود سی میلیارد دالر2 به 
صدام در جنگ با ایران کمک کرده بودند. البته خدا می داند پادشاهان سعودی برای شکست 

جمهوری اسالمی ایران تا کنون چند صد میلیارد دالر به این و آن پول داده اند.

تقدیر و تشویق رزمندگان اسالم
گفتیم که پیروزی قوای اسالم در بازپس گیری خرمشهر موضوع بسیار مهمی در تاریخ جنگ 

بود و حضرت امام در بیست مورد رزمندگان اسالم را به همین دلیل مورد محبّت قرار دادند. 
ایشان در پیامی که به همین مناسبت صادر فرمودند، در مورد عملیات فتح خرمشهر و رزمندگان 

اسالم مطالب شگفت انگیزی  فرمودند، که به عین مطلب در این مجال اشاره می کنیم:
۱- صحیفة امام، ج ۱7، ص 8۳ 

۲- همان، ص 84 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم 
با تشکر از تلگرافاتی که در فتح خرمشهر به اینجانب شده است، سپاس بی حد 
بر خداوند قادر که کشور اسالمی و رزمندگان متعهد و فداکار آن را مورد عنایت و 

حمایت خویش قرار داد و نصر بزرگ خود را نصیب ما فرمود.
اینجانب با یقین به آن که:

 َما النَّْصُر إّل ِمْن ِعنِداهلل1ِ
 از فرزندان اسالم و قوای سلحشور مسلح، که دست قدرت حق از آستین آنان 
بیرون آمد و کشور بقیه اهلل االعظم- ارواحنا لمقدمه الفدا- را از چنگ گرگان آدم خوار 
که آلت هایی در دست ابرقدرتان خصوصاً امریکای جهان خوارند بیرون آورد و ندای 
»اهلل اکبر« را در خرمشهر عزیز طنین انداز کرد و پرچم پر افتخار »ال اله اال اهلل« را بر 
فراز آن شهِر خّرم- که با دست پلید خیانتکاران قرن به خون کشیده شده و »خونین 

شهر«2 نام گرفت- ]بیفراشت [ تشکر می کنم. 
       و آنان فوق تشکر امثال من هستند.

آنان به یقین مورد تقدیر ناجـی بشریت و برپاکنندة عـدل الهی در سراسر گیتی 
- روحی لتراب مقدمه الفدا- می باشند.

 آنان به آرم:
 ما َرَمْيَت إْذ َرَمْيَت َو لِكنَّ اهلل َرمی3

 مفتخرند.
مبارك باد و هزاران بار مبارك باد بر شما عزیزان و نور چشمان اسالم این فتح 
و نصر عظیم که با توفیق الهی و ضایعات کم و غنایم بی پایان و هزاران اسیر گمراه و 
مقتولین و آسیب دیدگان بدبخت که با فریب و فشار صدام تکریتی، این ابرجنایتکار 
دهر، به تباهی  کشیده شده اند، سرافرازانه برای اسالم و میهن عزیز افتخار ابدی به 

۱- سورة آل عمران، آية ۱۲6
هیچ نصرت و کمکی نیست مگر از جانب خداوند.

۲- خرمشهر، پس از اشغال توسط رژيم بعث عراق به ويرانه ای تبديل شد و بدين جهت»خونین شهر« نام گرفت و پس از آزادی 
بار ديگر نام»خرمشهر« به آن بازگشت .

۳- سورة انفال، آية ۱7
 و آن گاه که تیر افکندی، تو نینداختی، بلکه خدا تیر انداخت.
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هدیه آوردید. 
و مبارك باد بر فرماندهان قدرتمند که فرماندهان چنین فداکارانی هستند که 
ستارة درخشندة پیروزي های آنان بر تارك تاریخ تا نفخ صور نورافشانی خواهد کرد. 
و مبارك باد بر ملت عظیم  الشأن ایران این چنین فرزندان سلحشور و جان بر کفی 

که نام آنان و کشورشان را جاویدان کردند. 
و مبارك باد بر اسالم بزرگ این متابعانی که در دو جبهة جنگ با دشمن باطنی و 
دشمنان ظاهری پیروزمندانه و سرافراز امتحان خویش را دادند و برای اسالم سرافرازی 

آفریدند.
و هان ای فرزندان قرآن کریم و نیروهای ارتش و سپاهی و بسیج و ژاندارمری و 

شهربانی و کمیته ها و عشایر و نیروهای مردمی داوطلب و ملت عزیز!
هوشیار باشید که پیروزي ها هر چند عظیم و حیرت انگیز است،

 شما را از یاد خداوند که نصر و فتح در دست اوست،
 غافل نکند؛

و غرور و فتح شما را به خود جلب نکند؛ 
که این آفتی بزرگ و دامی خطرناك است که با وسوسة شیطان به سراغ آدم 

می آید و برای اوالد آدم تباهی می آورد. 
و من با آن که به همة شما اطمینان تعهد به اسالم دارم، لکن از تذکر، که برای 
مؤمنان نفع دارد، باید غفلت نکنم؛ چنان چه از نصیحت به حکومت های هم جوار و 

منطقه دریغ ندارم. 

و آنان می دانند:
 امروز با فتح خرمشهر مظلوم،

 دولت و ملت پیروزمند ما از موضع قدرت سخن می گوید. 
و من به پیروی از آنان به شما اطمینان می دهم که:

 اگر از اطاعت بی چون و چرای آمریکا و بستگان آن دست بردارید،
و با ما به حکم اسالم و قرآن کریم رفتار کنید، 

از ما جز خیر و پشتیبانی نخواهید دید. 



116

و شما بدانید:
 آن قدر که ابرقدرت ها از صدام، 

این نوکر چشم و گوش بسته، 
پشتیبانی کردند، 

از شماها که قدرت های کوچك و حکومت های ضعیف هستید،
 پشتیبانی نمی کنند. 

و شما عاقبت این جنایتکار و هم قطار جنایتکارش شاه مخلوع را به عیان دیده اید. 
قدرت های بزرگ بیش از آن چه از شما استفاده نماینـد، از شما طرفداری نمی کنند. 

و شماها را برای منافع خویش به هالکت می کشند. 
و من نصیحت برادرانه به شما می کنم که:

 کاری نکنید که قرآن کریم برای برخورد با شما تکلیف نماید،
و ما به حکم خدا با شما رفتار کنیم. 

و یقین بدانید که:
 امثال حسنـی مبـارك  مصـری1 و حسیـن اردنـی2 و دیگر هم جنایتکاراِن آنان 

برای شما نفعی ندارند و دین و دنیای شما را تبـاه می کنند. 
و اگر با نشست های خود بخواهید طرح کمپ دیوید3 یا فهد4 را، 
                                                                         که مرده اند، 
                                                                          زنده کنید؛ 

که ما خطر بزرگ برای کشورهای اسالمی خصوصاً حرمین شریفین می دانیم، 
اسالم به ما اجازة سکوت نمی دهد. 

و اینجانب در پیشگاه مقدس خداوند تکلیف الهی خود را ادا نمودم.
 اکنون دست تضرع و دعا به سوی خالق یکتا بلند کرده و به قوای مسلح اسالم و 

۱- رئیس جمهوری مصر و از موافقان طرح آمريکايی سازش ذلّت بار با رژيم صهیونیستی 
۲- ملک حسین، پادشاه اردن  

۳- قراردادی بود که بین محمد انور سادات)رئیس جمهوری مصر( و مناخیم بگین)نخست وزير رژيم اشغالگر قدس( و با حضور و 
وساطت جیمی کارتر)رئیس جمهوری آمريکا( در»کمپ ديويد آمريکا« به امضا رسید. 

4 - طرح هشت ماده ای فهد که بر اساس آن، رژيم اشغالگر قدس به طور ضمنی مورد شناسايی قرار می گرفت و امنیت آن تضمین 
می شد. اين طرح به مرحلة اجرا در نیامد.
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فداکاران قرآن کریم و میهن عزیز ایران دعا می کنم، و سالمت و سعادت و پیروزی 
آنان را خواستار هستم.

سالم و درود بی پایان بر فرماندهان متعهد قوای مسلح و بر رزمندگان فداکار و 
بر ملت دلیر ایران عزیز و سرشار از شادي ها. 

و السالم علی عباد اهلل الصالحین
روح اهلل الموسوي الخمینی1 

از دید نویسندة بی ادعا، جمالت فوق که از لسان الهی حضرت امام در تقدیر از رزمندگان 
در بازپس گیری خرمشهر صادر شده، کاماًل بی سابقه بود. آثار 20 جلدی حضرت امام تحت 
عنوان »صحیفة امام« امروز در دسترس ماست. ما در هیچ  جا و هیچ مقام دیگری چنین واژگانی 

پرمعنا و پرباری را سراغ نداریم.
و این خود دلیل فوق العادگی آزادی خرمشهر است.

دشمنان چه می خواستند و چه شد؟!
قبل از پیروزی انقالب اسالمی و به خصوص پس از آن، همة قدرت ها و کشورها و احزابی 
که انقالب اسالمی منافع نامشروع آنها را از بین برده بود، پنهان و آشکار علیه انقالب مردمی ما 

موضع گیری  داشتند. 
مورد  این  در  که  آشفته ای  و  پریشان  خواب های  از  و  می کردند  توطئه  مرتب  آنها 
دیده بودند، داستان ها و حکایت ها می گفتند وآن که در ایران با خواست محمدرضا بیشتر 
سوء استفاده کرده بود، بیشتر خصومت نشان می داد. اما الحمدهلل هیچ کدام از توطئة آنها 
تحقق نیافت، چون معتقدیم که در شرایط صدق و خلوص فقط خواست خداست که محقق 

می شود و بندگان نیازمند و در راه مانده را تنها نمی گذارد. 
خدا خود فرموده است:

َو َما َتَشاُءوَن ِإَلّ َأْن َيَشاءَ اهلل2 
آن چه بشر خواست نه آن می شود             آن چه خدا خواست همان می شود

۱- صحیفة امام، ج ۱6، ص ۲58 
۲- سورة انسان، آية ۳0

و شما )کافران، راه حق را( نمی خواهید مگر خدا بخواهد )و به قهر شما را به اين راه بدارد(.
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درس آموزی از حوادث مقابل انقالب اسالمی:
1- قبل از آغاز جنگ صدام می گفت: خوزستان را می گیرم.

2- رجوی می گفت: تهران را فتح می کنم.
3- داعش می گفت: مشهد را ویران می کنم.

4- بن سلمان می گفت: جنگ را به ایران می کشانم.
5- بولتون می گفت: کریسمس را در تهران جشن می گیرم.

6- ترامپ دعوی نابودی نظام ما را داشت.
7- روح اهلل زم می گفت: صدا و سیمای کشور را می گیرم.

اما امروز با حمایت پروردگار قادر منان:
1- صدام را دار زدند.

2- رجوی به درك واصل شد.
3- منافقین از کمپ های اهدایی بزه کاران عالم به اروپا فرار کردند.

4- داعش تار و مار شد.
5- بن سلمان در باتالق یمن در حال غرق شدن است.

6- بولتون برکنار گردید.
7- ترامپ با آن همه افتضاح از صحنه خارج شد.

8- روح اهلل زم اعدام گردید.
و جمهوری اسالمی ایران هر روز نیرومندتر، آبرومندتر و مطرح تر از قبل به حیات خود ادامه 

می د هد و ان شاءاهلل به كشوری اقتدارمندتر تبدیل خواهد شد.
آن که دایم هـوس سوختـن ما می کـرد        کاش می آمد و از دور تمـاشـا می کرد



فصل سوم
 رهنمودهای 
حضرت امام خمینی)ره(





121 وقتی قصد داشتیم به رهنمودهای حضرت امام در سال 1361 بپردازیم به جملة فوق العاده ای 
برخورد کردیم که برای ما کاماًل تازگی داشت. 

امام در اّول شهریور سال 1361 فرموده بودند:
»واقع مطلب این است که:

اگر ایران دستش بسته نبود و اسالم دست ایران را نبسته بود، حاال دیگر شهر 
بصره که هیچ، شهر بغداد هم برایش چیزی باقی نمانده بود.
                           اما چه کنیم که دست ما بسته است،
                                                       و دست شما باز. 

شما افسارتان دست شیطان است و او به هر جا که می گوید، عمل می کنید و ما 
افتخار به احکام اسالم می کنیم. دست ما را بسته است به این که نه، نباید هیچ تعدی 

بکنید، باید موافق اسالم عمل بکنید.«1

وقتی دربارة این جملة امام قدری فکر می کنیم برای امثال نویسنده که عاشق امام بوده و 
هست و ان شاءاهلل خواهد بود و دستی در تحقیق و در نگارش دارد، با توجه به شرایط حاکم 

۱- صحیفة امام، ج  ۱6، ص 4۲۱ - ۳۱ مرداد ۱۳6۱/ ۲ ذی القعده ۱40۲
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بر منطقه و دنیا تالش می کند تا بر مواضع اساسی کشور راجع به مسائل مختلف تأکید کرده 
و بتواند تنها مواضع اصولی را مدنظر قرار دهد. لذا دانستن مواضع حضرت امام)ره( و مقام 
معّظم رهبری فوق العاده مهم است. بنابراین، این فصل را مانند مجلّدات قبل به راهنمایی ها و 

اظهارنظرهای امام عزیز اختصاص داده ایم.
امام در سال 1361 خطاب به مسلمانان که قدر موقعیت و قدرت اسالم را نمی دانند و نمی توانند 

امت اسالم را به وحدت بیشتر برای مبارزه با ظلم متحد کنند، فرموده اند:
»امروز روزی است که ما اعتقادمان این است که باید مسلمین با هم متحد بشوند 

و تودهنی بزنند به آمریکا و بدانند که می توانند؛
                       توانایی این امر را دارند...«1 

در این فصل برای آشنایی بیشتر با مواضع اساسی امام هشت سخنرانی مهم و پیام اثرگذار 
ایشان را اشاره می کنیم:

پیاماول
سخنرانی به مناسبت چهارمین سالگرد تأسیس نظام جمهوری اسالمی

آیا ما صلح طلب نیستیم؟
یکی از سخنرانی های بسیار مهم حضرت امام رضوان اهلل علیه رهنمودهای بسیار مهم و 

حساس و روشنگر معظم له در صبح بیست و چهارم اسفند 1360 بود. 
هرچند ما بر آنیم که در جلد چهارم به رخدادهای سال 1361 بپردازیم، ولی از آن جایی 
که این سخنرانی حاوی مسائل بسیار مهمی است و به مطالب فراوانی که پیش روست، اشاره 

دارد، مسلماً برای ما و خوانندگان عزیز همیشه تازه و به روز است. 
امام در اواخر سال 60 و در اوج خصومت های استکبار جهانی و ایادی ناکام منطقه ای آنها، 
که جمهوری اسالمی ایران را جنگ طلب و صدام را صلح خواه معرفی می کردند، مطالبی 

ایراد فرمودند که در یک بخش از آن، پاسخ به مدعیان صلح طلبی است. امام فرموده اند:
»آیا ما صلح طلب نیستیم؟ صدام صلح طلب است؟« 

امام در توضیح صحبت خود می گویند:
۱- صحیفة امام، ج  ۱6، ص 47۳ -  ۱4 شهريور ۱۳6۱/ ۱6 ذی القعده ۱40۲
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»ما می گوییم به دنیا که:
بیایید ببینید که ما در خاك عراقیم یا عراق در خاك ماست؟

 اگر ما در خاك عراقیم، شما با ما جنگ  کنید، و اگر عراق در خاك ماست، به 
حسب قرآن کریم تجاوز کرده، فئه باغیه است و فئه باغیه را باید با او قتال )جنگ( 

کنید.«1
یک امشبی کـه در آغوش شاهد شکرم    گـرم چو عـود بر آتش نهنـد غم نخورم

ببند یک نفـس ای آسمان دریچـة صبح    بر آفتاب، که امشب خوش است با سحرم
سخن بگوی که بیگانه پیش ما کس نیست    به غیـر شمع و همین ساعتش زبان بُِبرم2

ناشناختهبودنحكومتاسالمىبراىدشمنان

من از شما جوان های برومند از هر طبقه که هستید، از نظامیان و کارمندان وزارت خارجه 
و بازماندگان شهدای آمل تشکر می کنم و سالمت و سعادت همه را از خدای تبارک و تعالی 

مسألت  می نمایم. 
اشتباهی که همة این گروه های مخالف با ایران و اسالم دارند، این است که:

 چون یک حکومت اسالمی و یک رژیمی که تمام اجزای او منسجم باشد و یک 
دولتی که از مردم و ارتشی که از مردم باشد نبوده است، یا اگر بوده است همان در صدر 

۱ - صحیفة امام، ج ۱6، ص ۱0۳ 
۲ - سعدی 

سخنرانى]درجمعكاركنانوزارتامورخارجهوپرسنلهوانيروز)جهلدشمن([
زمان:صبح24اسفند1360/19جمادىاالول1402
مكان:تهران،جماران
موضوع:عدمشناختمخالفينايرانازقدرتايمانواسالم-
تبليغاتمسمومدشمنانعليهايران
حضار:خانوادةشهداىحادثةآمل-پرسنلهوانيروزووزارتدفاع-
كاركنانوزارتامورخارجهوسفراوكاردارانجديدجمهورىاسالمىايران
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اسالم یک مدت کوتاهی بوده، و بعدش نبوده است، لهذا، اینها آشنایی ندارند با یک همچو 
طرز حکومت. 

اینها همیشه در ذهنشان از حکومت ها مثل حکومت هیتلر و رضا خان و دیگر اشخاص غیر 
انسانی و غیر اسالمی و غیر مکتبی در ذهنشان هست، و مقایسه می کنند ما بین حکومت هایی 

که در تمـام دنیـا هستند با حکومتی کـه در ایـران هست، 
         و نفهمیدند که این طرز حکومت غیر آن طرزهاست؛ 

  و لهذا، به فکر ناقص خودشان در این کشور کودتا امکان دارد،
 و به فکر ناقص خودشان خرابکاري ها در این کشور برای تضعیف روحیة ملت تأثیر دارد، 
                                           یا حملة نظامی در مقابل این کشور و این ملت فایده دارد.

 اینها، حتی آنهایی که از خود ایران بودند و در ایران هم در زمان انقالب بودند، 
نشناختند ایران را،
 و نشناختند قدرت ایمان را،
 و نشناختند اسالم را. 

اینها اعتقاد داشتند که کشور ایران به واسطة انقالبی که شده است، ارتشش در هم ریخته 
و مردمش متفرق، و سر و سامان ندارد این کشور و اگر یک قدرتی در مقابل او بایستد، در 

ظرف چند روز می تواند که ایران را قبضه کند. 
اين اشتباهات برای همین است که:

ادعا می کنند ما اسالم را می شناسیم و نشناختند، 
ادعا می کنند که ما جامعه ها را می شناسیم و نشناختند؛

و نکته اش هم همین بود که عرض کردم که:
یک جامعه مثل جامعة امروز ایران سابقه نداشته یا سابقه ای که آنها مطلع بر آن شده باشند، 
نداشته. و لهذا، هر یک از اینها که با آن جهالتی که دارند و عدم دید سیاسی و شناخت از 
اسالم و جامعة ما دارند، در یک گوشه ای با هم جمع می شوند و می خواهند توطئه کنند. به 
خیال خودشان می خواهند که یا ایران را برگردانند به حال سلطنتی، که یک طایفه زیادشان 
این خیال را دارند یا ایران را از جمهوری اسالمی اش برگردانند به جمهوری دمکراتیک، که 
آنها هم یک دسته هستند و روی هم رفته اینها اسالم را نمی خواهند، حتی آنهایی که ادعای 
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اسالم می کنند هم، حکومت اسالمی را به این وضعی که در ایران هست، نمی خواهند. 
آنها نمی خواهند که دولتشان یک دولتی باشد که با مردم آمیخته است و ارتششان یک 

ارتشی باشد که در دامن ملت است و ملت در دامن او. 
آنها می خواهند که یک رژیمی باشد که یکی در آن باال باشد و حکومت کند با یک 

اقلیت و همة مردم هم خاضع باشند، آن هم خاضعی که با سرنیزه خاضع باشند. 
 شما اگر خیال کنید که در سرتاسر دنیا حکومتی باشد که سرنیزه را بردارد و بتواند به جای

خودش بنشیند، نداریم همچو حکومتی؛ یعنی، خود ملت ها و خود مردم، توده های میلیونی 
با حکومت ها موافق نیستند و یا تا کنون ندیدند یک حکومتی که وقتی که جنگ بشود،  
همة مردم جنگجو هستند. وقتی که محاصرة اقتصادی بشود، افکار همة مردم توجه به این 
پیدا می کندکه ما باید خودکفا باشیم و متخصصین ما مشغول می شوند و افکار خودشان را به 

راه می اندازند و قدرت خودشان را به راه می اندازند و ایران را مستغنی می کنند از خارج.
و من به شما اطمینان می دهم که:

اگر تا یک مدتی ما در این فشارها باشیم، 
ایران بیشتر ثبات پیدا می کند،
و مغزهای متفکر مکتبی ایران بیشتر به کار می افتد،
و ایران را خودکفا می کند. 

کار  در کارخانه ها  آنهایی که  در کشور،  را، کارکنان  دولت  کارمندان  آنها حتی 
می کنند و کارگرانی که در مزارع مشغول زراعت هستند، در یک رژیم اسالمی نشناختند. 
آنها مقایسه کردند این جا را یا به بعض کشورهای غربی یا به بعض  کشورهای شرقی، و 

روی آن دید است که تا این جا وارد می شوند. 
آن حربه ای که در دست ایران است، پیش آنها نیست و آنها نمی شناسند آن حربه را؛ 
                                      آن حربه ایمان است،

 حربه توحید است، 
حربه اسالم است، 
                                                                         حربه قرآن مجید است،

 که در تحت بیرق یک همچو اسالم و قرآن و توحید همه مجتمع هستند و آنها 
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تأییدات غیبی الهی را منکر هستند، نمی توانند بفهمند، اینها نمی توانند چشمشان را باز کنند 
و ببینند که در هر گوشه از ایران یک امور خارق العاده واقع می شود که با دست عادی بشر 

نمی تواند واقع بشود.
                            آنها در طبس آمدند و گمان کردند که می توانند نیرو پیاده کنند،
و می توانند بیایند و به بهانة خارج کردن گروگان ها ایران را قبضه کنند،
و خدای تبارک و تعالی شن ها و بادها را فرستاد و آنها را شکست داد.

اینها نمی توانند بفهمند و نخواهنـد توانست فهمیـد که:
   سربازهای ایران از نظامی و پاسدار و سایر قوای مسلح،

                                با ایمان است که دارند پیش می روند. 
تمام قدرت ها یک طرف ایستادند و یک قدرت ایمان هم در مقابل آنها یک طرف و 

قدرت ایمان بر آنها غلبه کرد و غلبه می کند.
اینها جامعه ای که اسالم در او وجود پیدا کرده است و پیاده شده است، 
                                                               این جامعه را ندیدند تا بفهمند. 

در کتاب ها هم همچو جامعه ای را نخوانده اند تا بفهمند. 
افکار کوتاه آنها هم نمی رسد به این امر که بتوانند بفهمند جامعة اسالمی یعنی چه. 

در تاریخ، در عین حالی که خوانده اند که عده های بسیار کم و ارتش بسیار کم اسالم بر 
 دولت های طاغوت بسیار قدرتمند مثل ایران سابق و مثل روم غلبه کردند و این غلبه، غلبة ایمان

بود، آنها را آن طور غربي ها غربزده کردند و تبلیغات بر ضد اسالم و بر ضد ایمان و بر ضد 
انبیا کردند که غفلت کردند از ایمان و اسالم و روی آن غفلت مشغول این طور خرابکاري ها 

هستند.

خيالواهيگروهكهايمزدور

 اگر این عده ای که در جنگل بودند اسالم را فهمیده بودند، حمله به آمل نمی کردند. 
این حمله در عین حالی که برای ما تأسف انگیز بود و عده ای از برادرهای ما را از دست 
ما گرفت،   لکن فهماند به این دسته های غیر انسانی که این طور نیست که شما خیال می کنید 

که اگر یک صدایی بلند کنید، مردم با شما هستند. 
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چطور یک مردم مسلمانی که دل بسته اند به اسالم و دل بسته اند به قرآن، و شهادت را 
برای خودشان افتخار می دانند و هر کس شهیدی دارد برای خانمان خودش یک افتخاری 
می داند و هست، چطور امکان دارد که چند تا دزد سر گردنه و چند تا اشخاصی که هیچ از قرآن 

و اسالم اطالع ندارند و هیچ ایمان ندارند، بیایند و یک شهر مؤمن را بخواهند به هم بزنند؟ 
این معنا واضح شد که مسأله آن طور نیست که اینها فکر کردند. 

صدام یا آنهایی که صدام را وادار کرده بودند به این که به ایران حمله کند، نشناخته 
بودند ایران را، نشناخته بودند قدرت اسالم را، نشناخته بودند قدرت ایمان را و حمله کردند 

و به این دام افتادند و حاال دارند دست و پا می زنند که از این دام بیرون بروند،
                                                                           و نمی توانند بیرون بروند.

حكمقرآندرموردمتجاوز

تبلیغات زیادی که شما می دانید در همة بوق های تبلیغاتی هست، 
                                                    اخیراً دیگر به این جا رسیده اند که،

              از این راه تبلیغ کنند که:
              صدام صلح طلب است و ایران قبول نمی کند. 

ایران که می گوید ما از آن راهـی که داریم عقب می نشینیم، ببینید چـه راهی را او 
می گوید، ایران چه می گوید. در عین حالی که می دانند باز هم نخست  وزیر ما، رئیس جمهور 

ما، رئیس مجلس ما، وزیر خارجة ما، همة اینها تکرار می کنند که:
                                       بیایند اشخاص ببینند که ما چه می گوییم، 

                                                                                                        آیا ما صلح طلب نیستیم؟ 
                                                                                                          صدام صلح طلب است؟! 

اگر یک دزدی آمد در خانة یک انسانی و اثاث او را یک مقداری غارت کرد و خانة او 
را گرفت و به آتش زد بعض اثاث او را، بعد بگوید که مردم بیایید ما را صلح بدهید. صلح 
بدهند که تِو دزد یک قدری از خانه را داشته باشی و صاحبخانه هم یک قدری؟ تو دزد این 

ضررهایی که زدی، نادیده بگیرند؟ تِو دزد این شرارت هایی را که کردی، نادیده بگیرند؟ 
                                                                      اگر نادیده نگیرند، صلح طلب نیستند؟
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 اگر صلح به این معنا می گویند که ما کشوری که به آن حمله شده است، تجاوز شده 
است، دزدها آمده اند و مقداری از منزل ما را، مقداری از خانه های ما را غارت کردند، 
آتش زدند، خراب کردند و جوان های ما را کشته اند، حاال می گویند ما سر جای خودمان 
هستیم، بیایید ای دنیا ببینید که ما صلح طلبیم، بیایید صلح بکنیم. خوب، ما هستیم در این جا، 

این جایی که با تجاوز آمدیم و گرفتیم، این جا هستیم، لکن بیایید ما را صلح بدهید! 
                                                          این صلح را کدام انسان می تواند بپذیرد؟ 
                                                                      این اسمش صلح هست اصلش؟

 ایران که می گوید تا از خانة ما بیرون نروید، و تا جرم هایی که کردید، معلوم نشود که 
شما مجرم هستید و تا ضررهایی که به ایران زدید جبران نشود و حکم به جبران نشود، صلح 
معنا ندارد، برای این که صلح بدون اینها یعنی یک مقدار از خاک ما دست آنها باشد و بعد 

بگویند گرفتیم این را و مال خودمان. 
این ضررهایی که به ایران وارد شده است که ضررهای انسانی اش بسیار با اهمیت و ضررهای 
مادی اش هم همین طور، این ضررها را زدیم، حاال بیایید صلح کنیم. یک مقداری از خاک ایران 

مال ما باشد و حدش را بیاوریم این ور آبادان مثالً، حدش را قرار بدهیم خونین شهر، 
                                                                                         این صلح است؟! 

ما می گوییم به همة کشورهای اسالمی و تمام کشورهای عرب و غیر عرب، 
                                                 ما می گوییم که ما َحَکم را قرآن قرار می دهیم. 

قرآن کتاب آسمانی مسلمین است، طایفه یا طایفة دیگری ندارد، ما حکم را قرآن قرار 
می دهیم، ما یک آیه ای از قرآن کریم را حکم قرار می دهیم و عقالی عالم، اشخاصی که 

می خواهند صلح بدهند ما را، با همین یک آیه عمل بکنند و ما قبول داریم. 
 صدام هم که می گویید و خودش اقرار می کند که من مسلمان هستم، در عین حالی که ما

بعید می دانیم، این قرآن است. 
سایر کشورهای اسالمی هم که می گویند که ما، ملت ها قرآن را قبول دارند، حتماً 
دولت ها هم می گویند ما به قرآن اعتقاد داریم، بیایند بنشینند، نماینده بفرستند، ما قرآن 
کریم را باز می کنیم، سورة حجرات را باز می کنیم و یک آیه از آیات سورة حجرات را 

برایشان می خوانیم، می گوییم بیایید با این عمل کنید. 
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در آن آیه این است که:
 »اگر دو طایفه ای از مؤمنین با هم جنگ کردند، شما صلحشان بدهید،

 و اگر یک طایفه ای از اینها تجاوز به طایفة دیگر کرد، 
همه تان مکلفید که با او قتال کنید، جنگ کنید،
 تا این که به اطاعت خدا برگردد. 
وقتی به اطاعت خدا برگشت، 
صلح کنید به عدالت، به قسط«1

 ما می گوییم به دنیا که بیایید ببینید که:
                                                                     ما در خاک عراقیم یا عراق در خاک ماست؟ 

 اگر ما در خاک عراقیم، شما با ما جنگ کنید، و اگر عراق در خاک ماست، به حسب قرآن
کریم تجاوز کرده، فئه  باغیه است و فئة باغیه را باید با او قتال کنید. 

                        ما از قتال شما هم گذشتیم و امیدی به این نداریم، الاقل محکوم کنید.
اگر به قرآن عمل نمی کنید که قتال کنید و او را با سرنیزه بیرون کنید از کشور اسالمی، 
                                                                                                 الاقل محکوم کنید او را، 

                                                       و اگر محکوم هم نمی کنید،
                                                      الاقل بي صدا باشید، بي طرف باشید.

 چه شده اینها را که:
                          نه به قرآن اعتنا دارند،

                                         و نه به حکم عقل اعتنا دارند،
                                                                       و نه به مسائل بین المللی،

                                                                                                  به هیچی اعتنا ندارند.

تهمتهمكارىبااسرائيل

هر روز یک شایعه درست می کنند؛ هر روز می گویند بحرین را بنا بود ایران، می خواست 
بحرین را چه بکند. یک طیاره از یک جا عبور می کند، یک جایی دیگر ساقط می شود، 

۱- سورة حجرات، آية 9
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شایعه درست می کنند که اسرائیل داشت همراهی می کرد و اسنادش موجود است. این 
کدام اسناد؟! 

یک کشوری که بیست و چند سال است با اسرائیل مخالفت کرده، دست اسرائیل را 
از نفتش کوتاه کرده، روابط به کلی قطع است و او را غاصب می داند و مسلمین را دعوت 
به اتحاد می کند که این را باید بیرون بکنید و او به ریش مسلمین دارد می خندد و آمریکای 
فاسد هم همین طور، باز این مسلمین از اسرائیل دست برداشتند و می خواهند با او مصالحه 
کنند بعضی از آنها به تبع امر آمریکا، و همة تبلیغات خودشان را متمرکز کردند به ضد ایران. 

یک دفعه از خودشان نمی پرسند که: آخر قضیه چیست؛ 
                                            این قدر سرسپردگی به آمریکا!
                                                  این قدر سرسپردگی و ترس! 

ذخایـر خـودتان را تقدیم آمـریکا می کنید و با او هم روابـط دارید و از او هـم عـذر 
می خواهید و خوش خدمتی و خوش رقصی هم می کنید.

ما با این که یک ملت ضعیف هستیم و به حسب افراد، افراد ما حدود سی و پنج میلیون 
یا چهل میلیون است و ابزار جنگی ما یک ابزار محدودی است، بسیاریش هم غارتگرها در 
وقتی که انقالب بود، غارت کردند و قایم کردند، حاال به روی خود همین ملت می کشند،
                                                                                      ما با همة این گرفتاري ها که داریم، 
                                         در مقابل همة کشورهایی که می خواهند تعدی بکنند ایستاده ایم. 
 در مقابل همة قدرت هایی که با ما می خواهند مخالفت کنند و با اسالم می خواهند مخالفت

کنند، ما ایستاده ایم. و مع األسف: 
این دولت های اسالمی بسیاریشان به جای این که با اسرائیل جنگ کنند، 
              به جای این که دست اتحاد به ایران بدهند که اسرائیل را دفن کنند، 

                                                         اسرائیلی که به همه چیز مسلمین طمع دوخته است،
                                           اسرائیلی که برنامه اش این است که از نیل تا فرات مال اوست، 

این اسرائیلی که مکه و مدینة مکرمه را از خودش می داند و می خواهد دست درازی کند،
مع األسف، این حکومت ها به او کار ندارند، بلکه می خواهند ]به رسمیت [ بشناسند او را و 
همة تبلیغات خودشان را و همة هّم و غم خودشان را به اسالم و به حکومت اسالمی ایران 
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متمرکز کرده اند. 
تا گفته می شود که ما از این حدودی که داریم و چیزی که از اول گفته ایم هیچ قدمی 
کنار نمی گذاریم، فوراً می بینید که یک جا می گوید که دیگر صلح امکان ندارد، برای 
این که ایران سر صلح ندارد. مگر آن حدودی که ما گفتیم چیست؟ جز این است که باید 

بیرون برود تا ما بنشینیم با او صلح کنیم؟ 
ما قرآن می گوییم، ما ُحکم قرآن را می گوییم که همة مسلمین باید با این جنگ کنند 

تا این بیرون برود. 
اگر بعد از جنگ سر فرود آورد به احکام اسالم، آن وقت بنشینند صلح کنند،
                                                                           آن هم صلح به قسط و عدل. 

مسلمین بیایند ببینند؛ بابا بي خود صرف وقت در تبلیغات نکنند و ُحسن قضیه این است 
که تبلیغات این قدر اختالف دارد و این قدر اعوجاج دارد و این قدر خالف ضروری است 

که دیگر هر که بشنود هم، اگر راست هم اینها بگویند، می گویند دروغ است.

تبليغاتخصمانهوجهتداردشمن

این بوق های تبلیغاتی که هر روز یک چیز می گویند و هر روز یک مطلب واضح الفساد 
را می گویند، طوری اینها حیثیت خودشان را از دست داده اند که هر که بشنود که رادیو 

کذایی چه گفت، می گوید رادیو دروغ می گوید. 
رادیویی که می گوید که زن و مرد ایران دیگر برگشته اند از حکومت اسالم، از این حکومت 
پشت کرده اند یا نقل می کند از بعض اشخاص فاسدی که به واسطة فسادش نتوانسته است در 
ایران بماند و فرار کرده، نقل می کنند که اینها جوان ها و زن های آبستن، بچه ها و اینها را در 
خیابان ها هر روز می کشند، در عین حالی که خود این تروریست ها دارند این کارها را می کنند، 

این کارها را انجام می دهند و بعد می گویند ایراني ها این کار را می کنند. 
                                                            بله ایرانی است، اما کدام ایرانی؟ 

                                                             آن ایرانی که به اسم »مجاهد خلق« بر ضد خلق، 
                          با اسم »فدایی خلق« بر ضد خلق قیام کرده است، آن  هم ایرانی است،
                                                                                                             لکن انسان نیست.
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جايزنبودنورودقواىمسلحهدراحزاب

برادرها، ما باید خودمان، خودمان را حفظ کنیم. نباید ما منتظر این باشیم که قدرت های 
خارجی به ما کمک کنند، ما از کمک آنها گذشتیم.

           »مرا به خیر تو امید نیست، شّر مرسان«؛
                                                                      شّر هم بخواهند برسانند، 
                                                                       ما با آنها مقابله می کنیم. 

ما باید کاله خودمان را خودمان حفظ کنیم و حفظ این به این است که ارتشی و سایر 
قوای نظامی و انتظامی، پاسدار، اینهایی که عشایری هستند، اینهایی که قدرت های نظامی و 

انتظامی هستند، با هم یک صدا باشند، اختالف در بین نباشد. 

و من عرض می کنم به همة این قوا و به فرماندهان این قوا،
                             که این افراد در هیچ یک از احزاب سیاسی،
                                           در هیچ یک از گروه ها وارد نشوند.

اگر ارتش یا سپاه پاسدار یا سایر قوای مسلحه در حزب وارد بشود، 
                                                      آن روز باید فاتحة آن ارتش را خواند. 

در حزب وارد نشوید، در گروه ها وارد نشوید.
 اصاًل:

 تکلیف الهی- شرعی همة شما این است که:
                                                                       یا بروید حزب،

                                                                       یا بیایید ارتش باشید؛ 
                         مختارید از ارتش کناره گیری کنید بروید در حزب، 

میل خودتان، اما هم ارتشی و هم حزب، معنایش این است که ارتشی باید از ارتشی اش 
دست بردارد، بازي های سیاسی باید توی ارتش هم وارد بشود. 

در هر گروهی که وارد هستید باید از آن گروه جدا بشوید، ولو یک گروهی است که 
بسیار مردم خوبی هم هستند، ولو یک حزبی است که بسیار حزب خوبی هست،
                                                                                                             لکن:
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اصل وارد شدن در حزب برای ارتش، 
برای سپاه پاسداران، 
برای قوای نظامی و انتظامی،

وارد شدنش جایز نیست، به فساد می کشد اینها را. 
و من عرض می کنم که:

 کسانی که در رأس ارتش هستند و کسانی که در رأس سپاه پاسداران هستند،
 موظف هستند که ارتش را و سپاه را و سایر قوای مسلح را از احزاب کنار بزنند،
                                                                                  و اگر کسی در حزب هست، 
                                                باید او را از ارتش بگویند یا در آن جا یا در این جا،
                                                                                و همین طور سپاه پاسداران،
                                                                            و همین طور سایر قوای مسلح،
                                          باید وارد در جهات سیاسی نشوند، تا انسجام پیدا بشود. 

 اگر وارد بشوید، باالخره به هم خواهید زد خودتان را و باالخره در مقابل هم خواهید ایستاد
و نظام را به هم خواهید زد و اسالم را تضعیف خواهید کرد. 

تکلیف همة شما این است که با هم باشید، بدون این که در یک حزب یا در گروهی 
وارد شده باشید، هر گروهی می خواهد باشد.

گروه فاسد که ان شاء اهلل، وارد نمی شوید، گروه های بسیار خوب هم وارد نشوید. 
                               باید شما مستقل، بدون این که پیوند به یک گروهی داشته باشید،
                                                                        مستقل باشید و از حزب اهلل تعالی شأنه. 

 همة افراد ایران موظفند که با هم باشند. اگر احزاب هستند، خودشان را با سایر افراد کشور
هماهنگ کنند. افراد کشور هم خودشان را با آنها برادر بدانند.

گروه های مختلفی که اسالمی هستند، این گروه های اسالمی هم نباید دخالت در امور 
ارتش بکنند، و نباید در آن جا افراد داشته باشد، تا بتوانید: یک عضو صالح و یک ارتش و 

سپاه پاسداران منسجم و صالح و قدرتمند باشید. 
ورود سیاست در ارتش شکست ارتش است، این را باید بدانید و شرعاً جایز نیست.

و من امر می کنم به شما که یا در ارتش یا در حزب، دوم ندارد که بخواهید هم ارتشی باشید، 
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هم حزبی، نمی شود، یا مثل سایر مردم هر طوری هستند.

انتحاربهترينراهبراىصدام

و من به همة کسانی که با این جمهوری اسالمی مخالفت می کنند، نصیحت می کنم که بس 
است دیگر. قدرت های خودتان را سنجیدید، فهمیدید نمی شود با یک قدرت اسالمی درافتاد، 

خودتان را سنجیدید، فهمیدید نمی شود، حاال که فهمیدید نمی شود چرا لجاجت می کنید؟
 دست بردارید بروید مشغول یک کار دیگری بشوید،

                                              و به صدام هم می گویم که:
                                               من یک راه برای تو سراغ دارم و آن راه انتحار است. 
                   همان طوری که هیتلر بعد از آن که به شکست رسید خودش را کشت، 
                                                      تو هم اگر مردی و مثل هیتلری خودت را بکش.

كاستنازتشريفاتدرايامنوروز

برادرها، خواهرها، عرض کردم که ما باید خودمان، خودمان را نگه داریم. 
                                            باید طمع را از همه جا برید، به خدا متوجه شد. 

تا کنون هم هر چه شما پیروزی داشتید،
برای این است که:

 اتکال به قدرت الهی و قدرت خودتان که از قدرت الهی است، این اتکال را دارید.
و یکی از نصیحت هایی که چون نزدیک سال نو است می خواهم به همة ملت این نصیحت 

را بکنم این است که:
                               ما در حالی که جنگ زده هستیم، 
                                در حالی که این همه آواره داریم، 
                                                  این همه بیمار داریم، 
                      این همه معلول در بیمارستان ها داریم،

 و شما هر یکی تان بعض همسایه هاتان شهید دادند، شما باید یک قدری راجع به مراسم 
عید کوتاه بیایید.
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شما همة این قشرهایی که برای اسالم اآلن دارند زحمت می کشند و شهید دادند و 
بازماندگان شهید هستند یا در بیمارستان هستند، اینها را عایلة خودتان حساب کنید.

مقداری که می خواهید تشریفات زاید را عمل بکنید، نکنید،
                                              و بروید از اینها دلجویی کنید. 

ایام نوروز، ایام عید نوروز بروید در این مریض خانه ها، بروید احوال اینها را، اینهایی 
که آواره شدند، اینهایی که در جنگ آواره شدند، اینهایی که از خارج بیرونشان کردند و 

گرفتار هستند، به اینها سرکشی کنید و آن تشریفات زمان سابق را تخفیف بدهید. 
                                                                      اگر بخواهید یک ملت قوی آزاد باشید،
                                                                                  از تشریفات یک قدری بکاهید. 

عید را در بین دوستان خودتان، ملت خودتان، مجروحان خودتان، معلوالن خودتان و 
جنگ زدگان خودتان و آوارگان خودتان- از هر جا هست، اینها همه از شما هست- این عید 

را در بین آنها با هم عیدی کنید. 
یک قدری از خودتان بکاهید و بیفزایید بر این که به آنها سرکشی کنید،
                         و آنها را احترام کنید.
 اینها بزرگند،  
اینها عالی رتبه اند، 
اینها شهید داده اند،
 اینها معلول داده اند،

 معلول هستند و اینها امتحان داده اند و مادرهای اینها امتحان داده اند که شهید می دهد و 
افتخار می کند و می گوید باز هم دارم، بیایید ببرید.
                       ما در مقابل اینها سرافکنده هستیم، 
                          ما در مقابل اینها شرمسار هستیم،

 و ما باید با اینها یک جوری رفتار کنیم که عید برای آنها هم باشد. 
                          و شما وقتی عید دارید که اخالق عیدی داشته باشید،
                                                                                               اخالق تازه. 

و من امیدوارم که به این امر ملت ما سرتاسر همه جا عمل کنند و رضای خدای تبارک 
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و تعالی را در این امر به دست بیاورند.
از خدای تبارک و تعالی سالمت و سعادت و پیروزی این امت را مستدعی هستیم و 

همه سعادتمند و پیروز باشید.
و السالم علیکم و رحمه اهلل1

پیامدوم
پیام حضرت امام)ره( به مناسبت پیروزی در عملیات فتح المبین

یکی از دلپذیرترین پیام های حضرت امام خمینی)ره( به رزمندگان اسالم به مناسبت 
پیروزی در عملیات فتح المبین در اوایل سال 1361 است.

موضوع تشویق رزمندگان از اهم مسائل پایداری در هر حکومتی است. اگر بپذیریم که 
هر حکومتی دارای دشمنان زیادی اعم از داخلی و خارجی است و رفع آن همه خصومت نیز 
به تمامی ممکن نیست، پس چاره ای جز تقویت کشور و باالبردن قدرت پاسداری از مرزها و 
حدود و ثغورهم  نیست؛ لذا توجه به رزمندگان و نگهبانان مرزها اصلی مهم قلمداد می شود. 
نگاه مهربانانة قرآن کریم و عملکرد الهی پیامبر اکرم)ص( به رزمندگان بسیار عمیق است. 

خداوند در جایی می فرماید:
ا َكَأنَُّهْم بُْنياٌن َمْرُصوٌص2 ِإنَّ اهللَ ُيِحبُّ الَّذيَن ُيقاِتُلوَن في  َسبيِلِه َصفًّ

)خداوند دوستدار کسانی است که در راه خداوند )برای حفظ ارزش های اسالمی( 
می جنگند و محکم و پایدار مقاومت می کنند.(

امام در این پیام ارزشمند برای حفظ کشور و انقالب اسالمی می فرمایند:
»آفرین بر شما که میهن خود را بر بال مالئکه اهلل نشاندید.«

و در جای دیگری مرقوم فرمودند:
»اینجانب از دور دست و بازوی قدرتمند شما را که دست خداوند باالی آن است 

می بوسم و بر این بوسه افتخار می کنم.«3
به دامنت نرسد دست کس که جلوة عشق    تو را به بام فلک بـرد و نردبـان بـرداشت

۱- صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۱0۳ تا ۱۱۲  
۲ - سورة صف، آية 4 

۳ - صحیفه امام، ج ۱6، ص ۱4۳ 
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ْت اْقداَمُكم1ْ  اْن َتْنُصُروا اهللَ َيْنُصْرُكْم َو يَُثبِّ
 اخبار غرورآفرین جبهه های نبرد علیه قوای شیطانی را یکی پس از دیگری دریافت نمودم. 

قلم قاصر است که احساسات خویش را ابراز کنم. 
به قوای مسلح اسالمی- که خدایشان نصرت آخرین را نصیب فرماید- تبریک عرض 

می کنم. 
مبارک باد بر شما عزیزان افتخارآفرین پیروزی بزرگی را که با یاری مالئکه اهلل و نصرت 
ملکوت اعلی  نصیب اسالم و کشور عزیز ایران، کشور بقیه اهلل االعظم- اروحنا له الفداه - نمودید.

رحمت واسعة خداوند بر آن مادران و پدرانی که شما شجاعان نبرد در میدان کارزار و 
مجاهدان با نفس در شب های نورانی را در دامن پاکشان تربیت نمودند. 

مژده باد به شما جوانان برومند در تحصیل رضای پروردگار که از باالترین سنگرهای روحانی 
و جسمانی ظاهری و باطنی پیروزید. 

مبارک باد بر بقیه اهلل- ارواحنا له الفداه- وجود چنین رزمندگان ارزشمند و مجاهدان فی سبیل اهلل 
که آبروی اسالم را حفظ و ملت ایران را روسپید و مجاهدان راه خدا را سرافراز نمودید. 

ملت بزرگ ایران و فرزندان اسالم به شما سلحشوران افتخار می کنند. 
آفرین بر شما که میهن خود را بر بال مالئکه اهلل نشاندید،
                               و در میان ملل جهان سرافراز نمودید. 

۱- سورة محمد)ص(، آية 7 - اگر خدا را ياری کنید، خدا شما را ياری می کند و گام هايتان را استوار می گرداند. 

پيام]بهملتايرانورزمندگان)تبريكپيروزيهاىرزمندگان([

زمان:2فروردين1361/26جمادىاالول1402

مكان:تهران،جماران

موضوع:تبريكپيروزىرزمندگان

مناسبت:آغازعملياتفتحالمبين

مخاطب:ملتايرانورزمندگانقواىاسالم
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مبارک باد بر ملت چنین جوانان رزمنده ای، و بر شما چنین ملت قدردانی که به مجرد فتح 
و پیروزی توسط رزمندگان به دعا و شادی  برخاستند. 
اینجانب از دور،

 دست و بازوی قدرتمند شما را که دست خداوند باالی آن است،
 می بوسم،

 و بر این بوسه افتخار می کنم. 
شما دیْن خود را به اسالم عزیز و میهن شریف ادا کردید و طمع ابرقدرت ها و مزدوران 

آنان را از کشور خود بریدید و سخاوتمندانه در راه شرف و عزت اسالم جهاد کردید. 
يا لَْيَتنى  ُكْنُت َمَعُكْم َفاُفوَز َفْوزاً َعظيمًا1

درود بر فرماندهان بزرگوار رزمندگان و بر همة مجاهدان راه عظمت کشور و اسالم. 
و نفرت و لعنت بر منافقان و منحرفانی که می خواستند یکی از انبارهای مهمات چنین 

مجاهدانی را به آتش بکشند. 
و غضب و سخط خداوند بر آن خدانشناسانی که با کمک به صدام عفلقی می خواستند 

او را نجات دهند. 
                  و شکر بی پایان خداوندی را که:

                                                                       توانستید با شکست مفتضحانه،
                                                 نیروهای کفر را در بارگاه قادر متعال بی آبرو،
                                               و در پیشگاه ملت های مسلمان منفور نمایید. 

من از خداوند تعالی نصرت نهایی شما عزیزان و شکست مخالفان حق را خواستارم.
درود بر شما و رحمت خدا بر شهیدان راه حق و شهدای جبهة نبرد حق علیه باطل. 

و السالم علی عباداهلل الصالحین
2 فروردین 1361
روح اهلل الموسوي الخمینی2 

۱- »کاش با شما می بودم تا به بهره ای بزرگ نايل آيم«؛
فرازی که در زيارت نامة بزرگان دين و شهدای کربال وارد شده است، بیان اين فراز خطاب به رزمندگان جبهه های دفاع مقدس و 

شهدای جنگ تحمیلی حاکی از رفعت مقام آنان در نگاه امام خمینی)ره( است.
۲- صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۱4۲ تا ۱4۳
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پیامسوم
پیام به مناسبت چهارمین سالگرد تأسیس نظام جمهوری اسالمی

در سالگرد آرای مردم انقالبی کشورمان در تأسیس جمهوری اسالمی ایران و تثبیت 
نظام، پیام مؤثر امام دربرگیرندة طرح بخشی از مشکالت فراوان داخلی و خارجی و در 

عوض پیروزی های برق آسا در دفع و رفع معجزه آسای توطئه های دشمنان است.
اگر کسی دوست دارد علت آرامش حضرت امام)ره( در روزهای سخت ماه های پایانی 

سال 1357 را بداند، یا باید در دل امام علت را تفحص کند،
                                                                    و یا آن که:

                                             با دقت بیشتر در آثار مکتوب و غیرمکتوب امام غور کند. 
امام می فرمایند:

»با یاد خداوند منّان و دلبستگی به نصرت او، 
                                 آماده و مجهز باشید،

                                                                     و دشمن را حقیر و بیچاره نشمرید.«1
ناگفته نماند نویسنده نه مدعی است که از  علت العلل آرامش همیشگی امام در سخت ترین 

روزها مطلع است، و نه علم غیب دارد؛ 
                                  حاشا و کالً. 

ما داریم فقط دریافت خود را از گفته ها و نوشته های امام می نویسیم نه بیشتر. 
به قول حافظ:

بیـا که چـارة ذوق حضور و نظـم امور

به فیـض بخشی اهـل نظـر توانی کرد

جمال یار نـدارد نقـاب و پـرده، ولـی

غبـار ره بنشـان تا نظـر تـوانـی کرد

دال ز نـور هـدایت گـر آگهـی یـابـی

چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد

۱ - صحیفة امام، ج ۱6، ص ۱54
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در آغاز چهارمین سال رسمیت جمهوری اسالمی حمد و ثنای بی پایان خداوند متعال را که 
با نصرت خود و جنود غیبی، رزمندگان سلحشور و متعهد ایران را در دو بعد معنوی و ظاهری 
پیروز و با سرافرازی هر چه تمام تر به جایی رساند که معجزة عصر به دست مبارک و توانای آنان 
به صورتی آشکار، تحقق پیدا کرد و لشکرهای مجهز به جهازهای مدرن قدرت های شیطانی 
در فاصله ای اندک شکست مفتضحانه خورده یا تسلیم شدند و یا فرار نمودند و یا کشته شدند.

12 فروردین سال 1361 درخشندگی دیگری در تاریخ ایران دارد؛ درخشندگی پرتو نور خدا، 
درخشندگی حمایت و عنایت خاص پروردگار جهان بر ملت ستم دیده و غارت زدة ایران. 

کسی که این حمایت و اعجاز را نبیند، 
خفاشی است که نور خورشید جهان افروز را نتواند دید.

 با تمام اسباب اطمینان و سکون خاطر در دشمن و تمام اسباب وحشت و خوف در 
رزمندگان ایران، کدام سبب، اطمینان و سکینه را در اینان ایجاد و رعب و وحشت را در 

آنان متحقق کرد؟ 
آنها برخوردار از پشتیبانی ابرقدرت ها به ویژه شیطان بزرگ، آمریکا بودند و می باشند. 
اکثر قدرتمندان منطقه به آنها انواع سالح را از اطراف جهان می رساندند و میلیاردها دالر 
در اختیار آنها می گذاشتند و به پشتیبانی از آنان از فرستادن ارتش هم دریغ نداشتند و تمام 
رسانه های گروهی مؤثر در خدمتشان بود و هست و ما در محاصرة اقتصادی و در حال انقالب 

و در هم ریختگی و مواجه با توطئه های جان فرسای داخلی و خارجی. 

پيام]بهملتايراندرسالگردتأسيسنظامجمهورىاسالمى)پنجتذكر([

زمان:12فروردين1361/6جمادىالثانى1402

مكان:تهران،جماران

موضوع:تجليلازرزمندگاناسالم-تذكراتىبهملت،دولتوقواىمسلحكشور

مناسبت:چهارمينسالتأسيسنظامجمهورىاسالمىايران)12فروردين(

مخاطب:ملتايرانونيروهاىمسلح
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آنها غافلگیرانه به ما هجوم آوردند و از دریا و زمین و هوا به ما حمله کردند و مقدار 
زیادی از کشور ما را تصرف نمودند و به خرابی و قتل و غارت شهرهای ما و ملت مظلوم 
ما پرداختند که این نیز از اسباب بزرگ برای رعب و وحشت ما و آرامش و سکون برای 

مهاجمین به کشور ما بود. 
آیا آن چه خداوند تعالی می فرماید: 

ْعَب َفريقًا َتْقُتُلوَن َو َتأِسرُوَن َفريقا1ً  َو َقَذَف فی ُقلُوبِِهُم الْرُّ
مصداق ظاهرش در فتح مبین متحقق نیست؟

آیا آیة:
كينَة فی  ُقلُوِب الُْمؤِمنيَن2   ُهَو الَّذى أْنَزَل السَّ

مصداق ظاهرش رزمندگان این جبهه نیست؟ 
مگر آن چه در صدر اسالم واقع شد و موجب فتح لشکر اسالم گردید،

جز اینها بود؟ 
آیا در ظرف یک هفته آن چه تا کنون شمارش شده است بیش از پانزده هزار اسیر و هزاران 

مقتول و هزاران مجروح و آن همه غنایم جنگی امری عادی است؟ 
آیا فوج فوج تسلیم در مقابل عده ای غیر معادل با خصم امری عادی و طبیعی است؟

بار الها! 
          جوانان رزمندة ایران فتح را از تو می دانند و به قدرت خویش مغرور نیستند. 

و اگر غرور و سرافرازی هست، برای آن است که مورد عنایت و حمایت ذات مقدس 
تو هستند. تو، طمأنینه و سکینه3 را در دل آنان نازل فرمودی و رعب و وحشت را در قلوب 

دشمنان آنان که دشمنان اسالمند انداختی. 
خداوندا! 

هر چه هست از توست، و امید آن داریم که این عنایت و حمایت را ادامه دهی تا پیروزی 
نهایی، و پس از آن نیز تا آن گاه که دشمنان تو و اسالم در نبرد با جنود اهلل و حزب   اهلل هستند 

و تا استقرار حکومت اهلل.
۱- سورة احزاب، آية ۲6 

۲- بخشی از آية 4، سوره فتح - و اوست که در دل های مؤمنین، آرامش فرستاد. 
۳- آرامش، اطمینان  



142

اینک بعضی تذکرات که ملت و دولت و ارتش و سپاه و بسیج و دیگر قوای مسلح به 
آنها توجه دارند عرض می کنم:

1- همه باید بدانیم که تمام امور و از آن جمله فتح و نصر به دست خداوند متعال است.
َو َما الّنصُر الَّ ِمْن ِعنِد اهللِ الَعزيِز الَحكيم1

باید توجه داشته باشیم که در این فتح مبین و سایر فتوحات، غرور به قدرت خویش پیدا 
نکنیم و شیطان نفس بر ما غلبه نکند، که غرور موجب سردی و سستی می شود. 

و در جنگ الزم است:
                                   قوای مسلح تا آخرین نقطه و تا پیروزی نهایی دارای آمادگی الزم بوده،
                                                               و از نیرنگ و خطر دشمن در هیچ حال غافل نباشند؛ 
به ویژه دشمنی که تمام قدرت های شیطانی برای حفظ او کوشش دارند و خود، خوب 

می داند که شکست برای او نابودی است. 
رزمندگان معظم در مرزها، سنگرها و پایگاه ها خود را محکم کنند و لحظه ای از هجوم 

دشمن غفلت نورزند که لحظات پیروزی بسیار حساس است. 
                                             با یاد خداوند مّنان و دلبستگی به نصرت او آماده و مجهز باشید،
                                                                                           و دشمن را حقیر و بیچاره نشمرید. 

                                خدایتان نصرت نهایی را عنایت فرماید.
2- از این که بوق های تبلیغاتی دروغ پرداز و شایعه ساز که در خدمت ابرجنایتکارانند از 
پیروزي های رزمندگان شجاع ما نامی نمی برند و در سکوت مرگبار فرو رفته اند، و گاهی از 
پیشروي های صدامیان شکست خورده و ناتوان در شوش و دزفول سخن می گویند، ناراحت 

نباشید. 
بحمداهلل تعالی نخواهند توانست بر این پیروزي ها، 

که چون خورشید عالمتاب می درخشد، 
سرپوش نهند؛ 

چنان چه اخیراً که رسوایی سکوت به حد اعلی رسید، مجبور شدند خبرها را با حالتی 
متزلزل بیان کنند. 

۱- سورة آل عمران، آية ۱۲6 
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شما رزمندگان عزیز و شجاع که با ذکر خداوند متعال و ندای اهلل اکبر به پیش می روید،
 و به دشمن می تازید،
 از بوق های قدرت های سیلی خورده،
 چشم داشت انعکاس صحیح پیروزي های خداداده را ندارید 
و نباید داشته باشید. 

شما چون ماه نورافشانی کنید،
و آنان بوق مخالف بزنند. 

شما برای عقیده، جهاد و دفاع می کنید و از خداوند چشم داشت رحمت دارید، و بگذارید 
تا تبلیغات استعماری از آنان از خدا بي خبر که برای دنیا و شیطان به جنگ با اسالم برخاسته اند، 

پشتیبانی نمایند.
پیروز باشید و سرافراز و به خدای قادر اعتماد کنید و به پیش بروید. 

َو العاِقَبُة للمّتقين1
3- هر چند جنگ و دفاع از حق و میهن، زحمت ها و خسارت ها دارد و جوانان پرارزش 
را از ما گرفت و جنگ زدگان مظلومی را آواره و بی خانمان کرد، لکن به خواست خدای 

منّان محتوای پر عظمت و شکوهمندی داشت. 
این جنگ تحمیلی، 

شکوه و عظمت ایمان و اسالم را در پهناور جهان منتشر نمود، 
و ایران بزرگ که می رفت با خیانت های خاندان پهلوی و بستگان آنان یک کشور وابسته و 
مصرفی و یک ملت مرده و سر به زیر برای ضربه خوردن و ستم پذیرفتن معرفی شود، ناگهان 
با یک جهش بی سابقه و یک انقالب الهی در جنگ غافلگیرانه با توطئة جهان خواران ستم پیشه 
و مزدوران بی فرهنگ و پشتیبانی آشکار و نهان ابرقدرت ها آن چنان پیروزمندانه و شجاعانه بر 
پیکر پلید صدامیان و آمریکاییان منطقه تاخت، و آن چنان اسطوره های شیطانی را یکی پس از 
دیگری در هم شکست، که گویی دست مبارک علی بن ابي طالب)س( در روز خندق از آستین پر 
عظمت لشکریان ما بیرون آمده است و در مبارزة تمامی اسالم در مقابل تمامی کفر ظفرمندانه و 

سرافراز با قامتی به بلندی ابدیت استوار ایستاده است.

۱- سورة قصص، آية 8۳ - فرجام نیک از آِن پرهیزکاران است. 
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امروز ایران در جهان پیش دوست و دشمن به نام یک کشور مکتبی مقاوم در مقابل قدرت های 
بزرگ مطرح است؛ حتی آنان    که از روی جهل و نادانی و یا حسد و عقده های درونی با این 
جمهوری و این جوانان پر توان به دشمنی برخاسته اند در باطن و سیر ذاتشان با اعجاب و بزرگی 

به آن می نگرند و از پیروزي های آن خون دل می خورند.
4- گرچه می دانم مکتبی بودن و تعهد به اسالم راستین اقتضا می کند تا رزمندگان اسالم 
با اسرای جنگی و پناهندگان با عطوفت و فتوت، به گونه ای اسالمی رفتار کنند که بحمداهلل 
می کنند، هر چند صدام و صدامیان بر خالف اینان رفتارشان غیر انسانی و سبعانه باشد، لکن 

تذکر و تأکید سودمند است. 
باید جوانان ما و کسانی که عهده دار نگه داری اسیران و پناهندگان هستند،
 طعم شیرین رحمت و بزرگواری اسالم را به آنان بچشانند،
 و با آنان آن گونه رفتار کنند؛
 که موالی آنها و پیشوای عظیم الشأنشان با بدترین خلق خدا و جنایتکارترین انسان ها
- ابن ملجم، لعنه اهلل علیه1- 
رفتار فرمود، 

تا اسیران که ضربة روحی خورده اند احساس آرامش و جبران در حکومت اسالمی نمایند، 
و پس از آزادی در سلک مبلغین اسالم و احیاناً فداکاران آن درآیند که این خود خدمت پر 

ارزشی به اسالم و جمهوری اسالمی است. 
و چه بسا که این اسیران و پناهندگان با اجبار و تهدید به مرگ خود و خانواده هایشان به 

جبهه ها فرستاده شده باشند، چنان چه بعضی از آنها این ادعا را دارند. 
و گمان نکنید آن خوی جنایتکاری و سبعیتی که در امثال صدام است، در اینان باشد. 

و چه نیکوست که جوانان عزیز و نگهبانان این بازي خوردگان از یک موجود صدامی یا 
در خدمت جنایت، یک انسان اسالمی و در خدمت مکتب مقدس قرآن بسازند، و بدانند که:

َمْن اْحيا نَْفسًا َفَكانّما اْحَيا النَّاَس َجميعًا2 
و هدایت از بزرگ ترین مظاهر احیا است.

5- امروز دنیا، حتی کوردالن هم، می دانند که ایران از موضع قدرت- که موهبت الهی 

۱- ابن ملجم مرادی، مردی از خوارج که حضرت علی) ع( را در محراب عبادت و در مسجد کوفه به شهادت رسانید. 
۲- سورة مائده، آية ۳۲ - آن کس که يک نفر را زنده کند، گويی که جامعه ای را زنده کرده است. 



145

است- صحبت می کند. 
امروز ایران به آن حرفی که از روز اول گفته است، پاي بند است. 

ما با هیچ کشوری، 
چه اسالمی و چه غیر اسالمی،

 سر جنگ نداریم،
 و طالب صلح و صفا برای همه هستیم، 

و تا کنون نیز به دفاع که برای هر کس فریضه ای است الهی و حقی است انسانی، برخاسته ایم؛ 
و هرگز قصد تجاوز به کشورهای دیگر را نداریم. و می خواهیم کشورهای اسالمی در کنار هم 
با تعهد اسالمی به دفاع از حقوق مسلمین و کشورهای اسالمی در مقابل متجاوزان و متجاسران 
مانند اسرائیل تجاوزگر بایستند. و اگر این آرزوی دیرینة ملت و دولت ایران جامة عمل بپوشد 
هیچ قدرتی هر چند هم بزرگ نمی تواند به کشورهای اسالمی یا یکی از آنها تجاوز کند، یا 

اعمال قدرت و زور نماید. 
و ما صالح تمام کشورها به ویژه کشورهای مجاور و منطقه را در آن می دانیم که برای ارضای 
شهوت بلندپروازی و ماجراجویی صدام و منفعت طلبی و سلطه جویی قدرت هاییکه او را به دام 
و مهلکه انداخته اند، خود را به تباهی و هالکت دنیوی و عذاب الیم اخروی مبتال نکنند، و با کشوری 
که با همة مسلمانان جهان می خواهد دست برادری دهد و اخوتی که خداوند عطا فرموده است 

به رسمیـت بشناسـد و جـامـة عمـل پوشد، به طور مسالمـت آمیـز رفتار نمایند، 
  و از حرکت جنون آمیز صدام عفلقی و عاقبت امر آن عبرت بگیرند،
و بدانند که اگر خدای نخواسته قدرت به دست صدام جاه طلب بیفتد، 
با آنان کمتر از اسرائیل عمل نخواهد کرد،
و آن روز پشیمان خواهند شد که گرفتار اسرائیل دوم یا بدتر از او شوند. 

پس سزاوار است که این نصیحت اسالمی را بپذیرند و با آتش، بازی نکنند. 
 و سزاوارتر آن که با ملت به پاخاستة مظلوم در اراضی اشغالی فلسطین هم صدا شده و از
 تظاهرات و قیام آنان در مقابل ستم های اسرائیل پشتیبانی عملی کنند تا همان گونه که ایران با

تظاهرات و انقالب اسالمی رژیم ستم شاهی را ساقط نمود، آنان نیز بر این دیو آدم خوار و 
غاصب ملحد غلبه کنند.
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و امید است که:
مظلومان مراکز اشغالی به تظاهرات و اعمال ضدصهیونیستی خویش ادامه دهند،
تا پیروزی را به دست آورند. 

از خداوند متعال، تعالی اسالم و هواداران آن را خواستار و سرنگونی پرچم های شیطانی 
را امیدوارم.

روح اهلل الموسوي الخمینی1  

پیامچهارم
پیام مهم حضرت امام)ره( به ملّت ایران و نیروهای نظامی 

                                                       به مناسبت روز ارتش 
معموالً هر کشوری یک روز را در سال به نیروهای مسلح خود اختصاص می دهد تا 
مسؤوالن و مردم، از رزمندگان و مدافعان کشور و سازمان ارتش و نهادهای حافظ امنیت و 
اقتدار آن سرزمین بگویند و بشنوند و آنها را در مسیر کارشان تقویت و ترغیب نمایند و از 

شنیدن ظرفیت ها و رشد ساز و برگ نظامی قوی برای دفاع از کشورشان شاد شوند.
حضرت امام)ره( نیز در اوج جنگ و در آستانة 29 فروردین 1361 - روز ارتش - پیام 
بسیار مهمی در نقش کم نظیر ارتش در جنگ تحمیلی و در جاهای دیگر داشته و دارند. 

ایشان در بخشی از این پیام می فرمایند:
»خداوند تعالی مشتری شماست.«2

در پایان این پیام حضرت امام برای 13 گروه از خداوند توفیق، سالمتی و پیروزی خواسته 
که بسیار زیبا و صمیمی است؛ این پیام الحق که نورانی و عرفانی است.

فـدای آن کـالمـاتم کـه آتش انگیـزند        نه آب سـرد زنـد در مثـل بـه آتش تیز

پیـاله بـر کفنـم بند تا سحـرگـه حشر        به مـی ز دل ببـرم هـول روز رستـاخیز
میان عاشق و معشـوق هیچ حایل نیست        تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز3

۱- صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۱54 تا ۱59
۲- صحیفة امام، ج ۱6، ص ۱96

۳- حافظ 
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گرچه روز ارتش در جمهوری اسالمی از روز مردم جدا نیست، بحمد اهلل تعالی ارتش 
آن چنان مردمی است و در خدمت مردم است، و مردم آن چنان با ارتش منسجم و پیوند 
ناگسستنی دارند که هر دو یک واحد را تشکیل می دهند و روز ارتش روز مردم است، لکن 
انتخاب یک روز برای ارتش به منظور تجلیل بیشتر و تقدیر، سزاوارتر و نموداِر تکریم از 

چهرة سلحشور و رزمندة آنان است. 
ملت عظیم الشأن ایران روز 29 فروردین را به عنوان روز مبارک ارتش

 به آنان تبریک می گویند.
  امسال با سپاس بی حد به درگاه خداوند تعالی با پیروزي های بزرگ که ارتش و سایر قوای
مسلح نصیب ملت ایران نموده اند و با افتخار جاویدی که در فتوحات، به ویژه »فتح مبین« 

برای کشور اسالمی آفریدند، تبریک ها بیشتر و جّدي تر و توأم با سرافرازی است. 
جاوید باد قوای مسلح و ارتش؛ و سرافراز باد کشور بقیه اهلل االعظم- ارواحنا لمقدمه 

الفداه- که این چنین سربازان متعهد و فداکار دارد. 
در این جنگ تحمیلی و دفاع از حق، ارتش ایران و دیگر قوای مسلح بر جهانیان ثابت کردند 
که مجاهدین در راه هدف و اسالم و میهن معّظم از یک قدرت غیبی مافوق طبیعت و برتر از 
محاسبات کاخ نشینان ستمگر برخوردارند که با ارزیابی کوردالن خدانشناس نمی توان سنجید 

و با معیارهای الحادی درست نخواهد شد.

پيام]بهملتايرانونيروهاىنظامىبهمناسبتروزارتش)رهنمودبهنظاميان([

زمان:29فروردين1361/23جمادىالثانى1402

مكان:تهران،جماران

موضوع:بيانويژگيهاىارتشاسالمورهنمودهايىبهنظاميان

مناسبت:روزارتش)29فروردين(

مخاطب:ملتايرانونيروهاىنظامى
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 با کدامین سنجش ها و معیارها می توان »فتح مبین« را تحلیل کرد، 
و با کدامین معادالت می توان ارزیابی نمود نبرد نابرابری که یک طرف آن قدرت 
شیطانی مجهز به تمام ابزار جنگی سبک و سنگین و برخوردار از پشتیبانی بی دریغ ابرقدرت ها 
و اکثر دولت های منطقه که با دست باز و روی گشاده تمام امکانات خویش را در اختیار 
آن قرار داده اند و تمام  بوق های تبلیغاتی جهان نیز از آن پشتیبانی نموده اند و همة جهاِت 
تقویت در آن موجود بوده است، و طرف دیگر قوای مسلحی که والدت او پس از انقالب 
و پیروزی آن بود و ارتشش تازه از زیر سلطة مستشاران آمریکایی و فرماندهان ستم شاهی 

نجات پیدا کرده و از رژیم طاغوتی به رژیم اسالمی انسانی انتقال یافته اند، 
و سپاه پاسدارانش و بسیجش از متن ملت برخاسته،
 و تازه تفنگ به دست گرفته،
 و دانشگاه های نظامی آن چنان ندیده اند،
و از ابزار جنگِی کامل برخوردار نبوده، 
و تمام اسباب ظاهرِی ضعف در آن موجود بوده است،
 و تنها ایمان به خداوند و عشق به شهادت در راه اسالم،
و روح ایثار و فداکاری،
 ابزار نبرد نابرابر اینان بود، 

و در ظرف قریب به یک هفته آن چنان قوای عظیم شیطانی را در هم کوبید،
 و آن چنان طومار ارتش مجهز برخوردار از آرایش را در هم پیچید،
 که فوج فوج قوای دشمن با همة تجهیزات،
تسلیم یا فراری و یا مقتول گردیدند. 

کدام روشنفکران تحلیلگر و دانشگاهِ جنگ رفتگاِن متفکر این پیروزی معجزه آسا را 
توجیه می کنند؟

اگر ارتش و سایر قوای مسلح از نصـرت معنـوی الهـی برخوردار نبودند، پس این امر 
خارق العاده چگونه تحقق یافت؟

 آری؛
 فرق بسیاری است بین جوانانی که شب را با مناجات و قرائت قرآن و نماز و نیایش به سر 
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می برند و حمله را با ذکر خدا و اهلل اکبر شروع می کنند، 
                                                                  با آنان که:

                                   شب را با معصیت خدا و روز را در جنگ با خدا آغاز می کنند. 
فرق است میان آن سنگرها که کتاب خدا و نهج البالغه و کتاب های دعا در آن است،
 با آن سنگرها که بنا به گفتة فاتحان، 
ابزار قمار و شراب و مسکرات و بدتر از آن در آنها یافت می شود. 

و فرق است میان آنان که با اعتقاد به این که صاحب الزمان- روحی فداه- فرماندة آنهاست 
و جنگ می کنند، و آنان که صدام عفلقِی ابرجنایتکار فرماندة آنان است.

 و فرق است میان آنان که خود را برادر ملت مسلمان عراق می دانند و هرگز به خود 
اجازه نمی دهند که به شهرها یا روستاهای برادر خود تجاوز کنند، با آنان که هر روز به هر 
شهر و دهکده، هر چند عرب نشین، که بتواند، آتش گشوده و با دعوی جنگ برای عربیت، 

کودکان و زنان و پیرمردان بی گناه را قتل عام می کنند. 
فرق است میان آنان که با اسرای جنگی خویش که در حال جنِگ با آنان به اسیری در 
آمده اند چون برادران خویش رفتار می کنند، با آنان که با اسرایی که از ایران گرفته اند و اکثر 
آنها مردم عرب روستاها یا شهر بوده و در جنگ دخالت نداشته اند، آن چنان دژخیمانه 
رفتار می کنند که از ترس رسوایی بیشتر اکنون نیز نتوانند خویشاوندان و نزدیکان آنان را 

برای مالقات بپذیرند. 
ما بحمداهلل تعالی امروز ارتشی داریم که با سرافرازی و قامتی استوار در جهان می درخشد.

 امسال ملت ایران با چنان سرافرازی و افتخار، روز ارتش را می گذراند که در سال های پیش 
بی سابقه بوده است. و ارتش با چنان درخششی در مقابل دشمنان ایستادگی می کند که در تاریخ 
حیاتش کم نظیر یا بی نظیر بوده است؛ و امید است که هر سال از سال پیش افتخارآفرین تر گردد. 

و در این جا از بعضی تذکرات هر چند بدان توجه داشته باشید، نگذرم:
1- از عنایات غیبی الهی غافل نباشید و تمام قوای نظامی و انتظامی و قوای مسلح از هر 

ارگانی که هستید سعی کنید:
                                      این عنایات الهی را برای خودتان و برای ملت حفظ کنید.

و راه آن این است که:
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به تعهد خویش عمل کرده،
 و در پیشگاه حق تعالی برای اسالم و جمهوری اسالمی تا حد توانایی فداکاری نمایید. 

برای رضای خداوند تعالی، نه هواهای نفسانی و شیطانی، برای دفاع از اسالم و میهن 
خودتان در صحنه حاضر باشید. 

و مبادا پیروزي ها شما را مغرور کند و از کمک های غیبی غافل نماید،
                                    که غرور و غفلت انسان را به تباهی می کشد،
                                               و بی تردید از قدرت نظامی می کاهد. 

و پس از اتکال به خداوند، به قدرت خود که از اوست اعتماد و اتکال داشته باشید.
2- می دانید که:

پیروزي ها در اثر انسجام تمام قوای مسلح با نقشة واحد و فکر واحد نصیب شما شد. 
باید این انسجام ها و این وحدت حفظ شود که تزلزل در این امر الهی از بزرگ ترین 
اسباب فََشل و خدای ناخواسته شکست است. و اگر کسی یا خطی در صدد ایجاد تفرقه 

باشد بی درنگ به فرماندهان خبر دهید تا جلوگیری کنند. 
تمام قوای مسلح در جمهوری اسالمی برای مقصد و هدف معیّن کوشش می کنند و همه 

باید به منزلة دسِت واحد علیه مخالفان و معاندان با اسالم و جمهوری اسالمی باشند. 
و بدانند که:

                   تا این وحدت و انسجام و این هدف عالی اسالمی پابرجاست،
                                                                  کشور شما آسیب نخواهد دید.

به برادران ارتش و پاسدار و ژاندارمری و شهربانی و بسیج و گروه های مسلح مردمی  
توصیه می کنم خود را چنان چه قرآن کریم امر فرموده با هم برادر بدانید و در جبهه ها و 
پشت جبهه ها چون برادران هم خط و هم فکر و هم صدا باشید، که در این صورت می توانید 

از نیروهای معنوی و غیبی الهی برخوردار باشید و بر تمام مشکالت غلبه کنید.
ان شاء اهلل تعالی موفق و پیروز باشید. 

             خداوند یار و نگه دار شما.
3- از امور مهمی که باید تمام نیروهای مسلح از آن پیروی کنند و اغماض از آن به هیچ 

وجه نمی توان کرد و باز هم تذکر داده ام، آن است که:
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      هیچ یک از افراد نیروهای مسلح، 
چه رده های باال یا پایین در حزب و گروهی،

با هر اسم و عنوان نباید وارد شوند، 
هر چند آن حزب و گروه صد در صد اسالمی و به جمهوری اسالمی وفادار باشند.

و هر کس در یک حزب و گروه وارد شد، 
باید از ارتش و سپاه و سایر قوای انتظامی و نظامی و قوای مسلح خارج شود. 

و فرماندهان و مسؤوالن موظف هستند که هر کس در یکی از احزاب یا گروه های سیاسی 
یا دینی وارد شد، به او تذکر دهند که از حزب و یا گروه ها و یا سازمان خارج شود، و اگر 
تخلف کرد او را از ارتش یا دیگر قوای مسلح اخراج کنند، و همة افراد موظف اند چنین 

اشخاصی را به فرماندهان معرفی نمایند. و باید توجه داشته باشند که:
      ورود قوای مسلح در احزاب و گروه ها و سازمان ها،

پایة قوای مسلح را متزلزل خواهد کرد،
    و غفلت از این امر موجب پیگرد خواهد بود.

4- همه می دانیم که ارتش ایران و سایر قوای مسلح از پشتیبانی بی دریغ ملت در سراسر 
کشور آن چنان برخوردارند که در طول تاریخ، بی نظیر یا بسیار کم نظیر است. 

گمان ندارم کسی بتواند ادعا کند که ملتی جز ملت عظیم الشأن ایران از کوچک و بزرگ 
و زن و مرِد سراسر کشور این گونه پشتیبان قوای مسلح خود باشند و ایثارگر و داوطلب به 

جبهه های جنگ برای فداکاری و شهادت سبقت گیرند. 
و گمان ندارم هیچ معیاری جز عقیده به مکتب و ایثار در راه خدا و هدف معنوی قادر 

به حل این معما باشد.
 اینجانب به ارتش عزیز و سایر عزیزان نصیحت می کنم که:
                                               قدر این نعمت الهی را بدانید،

و با تمام قوا بکوشید که:
 این حضور عمومی ملت را در صحنه و این پشتیبانی بزرگ را حفظ نمایید. 

و راه آن استقامت و پایداری در راه هدف و فداکاری برای اسالم عزیز و ایران و 
جمهوری  اسالمی است. 
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مادام که شماها در حفاظت میهن خودتان و اسالم و جمهوری اسالمی،
با اتحاد و انسجام کامل در صحنه باشید، 

از توطئه های دشمنان اسالم برای براندازی جمهوری اسالمی نهراسید،
و چون سدی آهنین در مقابل آنان بایستید،

 و با سرافرازی بر مهاجمین تبه کار بتازید و آنان را در هم کوبید. 
ملت بزرگ یک دل و یک جهت پشتیبان شماست و دست عنایت حق تعالی و پرتو 

قدرت الیزال او بر سر شماست. 
پیروز باشید و با قدرت به پیش بروید،
 و دشمنان خدا را از کشور خود برانید،
 و دست تباه کاران داخل و خارج را قطع کنید،
 و از خداوند قادر استعانت نمایید.

5- ملـت ایثـارگـر ایـران، عزیزان بسیاری در جبهه ها از دست داده و تحمـل رنـج هـا و 
سختي های بسیاری نموده و از دشمنان قسم خورده و دوست نمایانی خیانتکار و تبه روزگار، 
دغل بازي های زیادی دیده اند، لکن در مقابل، در پیشگاه خداوند متعال سرافراز و روسفید، 

و در جهان نمونه و الگو، و در نزد نسل های آینده مأجور و سربلند است.
از خداوند تعالی برای ملت سعادت ابدی؛ 

و برای رزمندگان در جبهه ها و پشت جبهه ها استقامت و پایداری؛ 
و برای شهدای بزرگوار از اول نهضت تا کنون و پس از این رحمت و مغفرت؛ 

و برای آسیب دیدگان عافیت و سالمت؛ 
و برای بازماندگان و ستم دیدگان صبر و شهامت؛ 

و برای ارتش و دیگر قوای مسلح شجاعت و اخالص و مرّوت؛ 
و برای جمهوری اسالمی بقا؛ 

و برای گردانندگان آن حسن تدبیر و سیاست؛ 
و برای مخالفان جاهل و بی غرض آن، بیداری و انصاف؛ 

و برای غرض مندان و دشمنان آن خذالن و ذلت؛ 
و برای مسلمانان جهان همبستگی و وحدت؛ 
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و برای کشورهای اسالمی استقالل و عظمت، 
و برای سران آنها خروج از قید خودخواهی و سرپیچی از تبعیت بیگانگان؛

و برای همگان شناخت اسالم عزیز و عظمت و قدرت آن را خواستارم.
بار الها!

ارتشیان و سایر رزمندگان اسالم را بر کفر جهانی هر چند فزون تر پیروز فرما، 
                                   و توفیق خدمت و اخالص به همة ما عنایت فرما. 

سالم بر ارتشیان محترم، 
و درود بر سپاهیان،
 و دیگر قوای مسلح.

روح اهلل الموسوي الخمینی1 

پیامپنجم
پیام مهم حضرت امام)ره( به مناسبت سوم شعبان و روز پاسدار

سی و نه روز پس از اعالمیة حضرت امام  به مناسبت روز ارتش- در تاریخ 6 خرداد 
1361-  بنیان گذار جمهوری اسالمی امام خمینی به مناسبت سوم شعبان روز پاسدار پیام بسیار 

مهمی خطاب به مردم شریف کشور عموماً و پاسداران عزیز به خصوص فرستادند.
این پیام حاوی نکات ظریف و زیبایی است. 

در این پیام که مخاطب اصلی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان بازوی توانمند ولی  فقیه 
و پاسداری از ارزش های انقالب است، نکات ظریفی نهفته که مرور آن می تواند بسیار ارزشمند 

و مفید واقع شود. در این پیام فقرات هشت گانه ای آمده، که قابل توجه است. 
در فرازی از این پیام آمده است:

»مرگ و نفرین بر اَبَرقدرت ها، به خصوص آمریکای جنایتکار که اکثر فتنه های 
منطقه به دست کثیف او تحقق می یابد.«2

درود بر امام خمینی که انقالبش دانشگاه بزرگی بود و فارغ التحصیالن این دانشگاه، 

۱- صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۲00 تا ۲04
۲- صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۲69
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توانستند اسالمیت، انسانیت، شجاعت، مدیریت و خالصه همة دروس کمال را بیاموزند و 
نمونه و سرمشق باشند برای نسل های آتی کشور.

این دانشگاه بزرگ پاسداران جان برکف سپاه پاسداران  از فارغ التحصیالن  گروهی 
انقالب اسالمی هستند که بنا به فرمایش امام:

»اگر سپاه نبود، کشور هم نبود.«1
دل در جنـون عشـق تـو عاقـل نمی شود      یک لحظـه از خیـال تـو غـافـل نمی شود

بر چـرخ اگـر برند چو عیسـی تو را ز خاک      افـالک بین مـن و تـو حـایـل نمـی شود

یوسف به رغم خویش به زندان چه می برند      یار ار نهـان ز دیـده شـد، از دل نمی شود

طلوع آفتاب سوم شعبان که سالروز طلوع شمس معنویت و پاسدار اسالم و مجدد 
حیات قرآن کریم و نجات بخش امت خاتم)ص( از شب تاریک به عصر ظلمانی حکومت 
جایرانة یزیدیان که می رفت تا قلم سرخ بر چهرة نورانی اسالم کشد و زحمات طاقت فرسای 
پیامبر بزرگ اسالم)ص( و مسلمانان صدر اسالم و خون شهدای فداکار را به طاق نسیان 
سپارد و به هدر دهد، بر همة مسلمانان جهان و شیعیان خط سرخ امامت و ملت فداکاِر در 
صحنة ایران بزرگ و رزمندگان در راه هدف مقدس و ]به[ خصوص سپاه پاسداران عزیز 

۱- صحیفة امام، ج 9، ص ۳۱4
اين بیانات خطاب به دو عضو شورای فرماندهی سپاه در مورد نويد آينده ای خوب و تجلیل از سپاه پاسداران در حضور دو عضو شورای 

فرماندهی سپاه، آقايان: جواد منصوری و علی محمدبشارتی در تاريخ ۲9 مرداد ۱۳58ايراد گرديد.

پيام]بهملتايرانبهمناسبتسومشعبانوروزپاسدار)هشداربهحاميانصدام([

زمان:6خرداد1361/3شعبان1402

مكان:تهران،جماران

موضوع:تبريكپيروزىارتشاسالم-هشداربهدولتهاىحامىصدام

مناسبت:سومشعبان،ميالدمسعودحضرتامامحسين)ع(وروزپاسدار

مخاطب:ملتايران
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که این روز عظیم الشأن را برای خود انتخاب نموده اند، مبارک باد. 
و امروز که نوید پیروزی حق را بر باطل و جنود اهلل را بر جنود شیطان، با پیروزي های 
بزرگ پی درپی- خصوصاً بیت المقدس که از شاهکارهای عظیِم کم نظیر جنگ ها بوده است، 

می دهد، مبارک تر و پربرکت تر است.
سپاه پاسداران که رکنی بزرگ در پیروزی انقالب اسالمی است، 

با اقتدا به موالی خود سید مظلومان)ع( 
نجات بخش ملت ایران و اسالم عزیز از شب های تاریک و ظلمانی ستم شاهی بوده، 

و در پاسداری از انقالب و هدف های آن،
 عاملی مؤثر و رکنی رکین بوده و هست. 

 سپاه در جبهه های دفاع مقدس از اسالم و میهن اسالمی، با وحدت و انسجام کامل با ارتش
معظم و بسیج عزیز و ژاندارمری و عشایر مکرم و سایر قوای نظامی و انتظامی و مردمی، چون 
صفی آهنین و بنیانی مرصوص1 پایداری نموده و دشمنان اسالم و بشریت را از میدان های 
 نبرد مفتضحانه رانده است، و برای خود و اسالم و میهن معظم ایران افتخارهایی آفریده است

که تاریخ فراموش نخواهد کرد، و حضرت بقیه اهلل- ارواحنا لتراب مقدمه الفداه- از نظر مبارک 
نخواهد برد، و پروردگار- جل و عال- بر خدمتگزاران به اسالم و میهن اسالمی، که این 

رزمندگان بحمداهلل تعالی از آنانند، رحمت و برکت خود را دریغ نخواهد فرمود.
ای عزیزانی که مجالس ذکر و دعا و مناجات شما در شب ها،
 چون شب عاشورا به ملکوتیان نورافشانی می کند، 
و چون ستاره ای درخشان در جبهه ها می درخشد، 
و روزتان چون روز عاشورا در مقابل یزیدیان استقامت می نماید،
 قدر این شب های معنوی و عرفانی،
و این روزهای سلحشوری و افتخارآمیز را بدانید،
 که خدای بزرگ شما را برای نصرت خویش انتخاب فرموده،
 و امثال ما را،
 الیق این خوان نعمت و رحمت و معنویت و فداکاری ندانسته است.

۱- ساخته شده از سرب، نفوذناپذير. برگرفته از آية 4، سورة صف:
َُّهم بُنَیاٌن مَّْرُصوٌص ا َکأَن َِّذيَن ُيَقاتُِلوَن ِفي َسبِیلِِه َصفًّ إِنَّ اهللَ ُيِحبُّ ال
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صدام خائن امروز بهتر فهمیده است که از این دامی که برای او گسترده اند، نجات نخواهد 
یافت و او و حزب کافر بعث عراق جز سرنگونی و هالکت سرنوشتی ندارند. و از این رو با آن 
همه رجزخوانی و ادعای پوچ سرداری قادسیه و کوبیدن طبل میان تهی انقالبی بودن و با اسرائیل 
دشمنی آشتی ناپذیر داشتن، امروز به دامان حکومت سرسپردة آمریکا، یار و هم قطار اسرائیل، پناه 
برده و دست ذلّت و دریوزگی به جانب دشمنان عرب و اسالم دراز کرده است، که نخست او را از 
این مهلکة مرگبار- که خود برای خود تهیه دیده- نجات دهند، و سپس اذهان را از دشمن بزرگ 
اسالم و غاصب سرزمین های آنان منصرف و قرارداد ننگین کمپ دیوید را با برگرداندن حسنی 
 مبارک به جامعة عرب به کرسی نشاند، یا »طرح فهد«1 را که برای ملت عرب و باالتر برای اسالم

ننگ آور است،  اجرا کند.
من به دولت های عربی منطقه هشدار می دهم که:

 با تسلیم شدن در مقابل این گونه طرح ها، 
عالوه بر قبول اسارت خویش به دست آمریکا و از آن ننگین تر اسرائیل، 
دشمنی ملت و دولت و قوای مسلح نیرومند ایران را برای همیشه به بار می آورد. 

و اگر امروز به دامن اسالم برنگردید، فردا دیر است. 
 شما را فریب کاري های آمریکا و رجزخواني های »ُحسنی« و »حسن« و »حسین« و »قابوس«2 
- که حقاً احتیاج به َقیم دارند و سفیهانه جوانان کشورهای خود و اسلحه و مهمات ارتش 
خویش را که باید در راه نجاتشان از چنگال اسرائیل به کار برند- گول نزند. و با یک کشور 
اسالمی که شاه معدوم را با آن قدرت شیطانی و حمایت شیطان های بزرگ و کوچک و 

صدام جنایتکارتر از شاه معدوم را به جهنم فرستاد، به ستیز برنیانگیزاند. 
شما به مطبوعات و رسانه های گروهی خود اجازه ندهید که به تبعیت از بوق های ابرجنایتکاران، 
به سمپاشی و تهمت و افترا نسبت به کشور و نظامی که می خواهد با همة مسلمانان و دولت های 

منطقه با برادری و ُحسن جوار رفتار کنند، مشغول باشند. 
شما که هر روز شاهدید که رئیس جمهور محترم و دولت و مجلس ایران کراراً شما را 

۱- بر اساس» طرح فهد« که توسط رژيم سعودی و با هماهنگی آمريکا ارايه شده بود، موجوديت رژيم اشغالگر قدس از سوی کشورهای 
عربی به طور ضمنی به رسمیت شناخته می شد. اين طرح در آن برهه، با مخالفت مسلمانان مبارز و فلسطینی ها مواجه گرديد و عقیم ماند.

۲- حسنی مبارک، رئیس حاکم بر رژيم مصر-  ملک حسن، پادشاه مغرب)مراکش( -  سلطان حسین، پادشاه اردن -  سلطان قابوس، 
پادشاه عمان
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نصیحت نموده اند و به دوستی دعوت کرده اند، و می خواهند قدرت عظیم اسالمی ایران را 
برای دفع دشمنانی که به کشورهای شما چشم طمع دوخته اند، در کنار شما به کار برند، و 
شما و ذخایر شما را از حلقوم جهنمی جهان خواران برای نفع ملت های شریف مظلوم منطقه 

بیرون کشند.
آن روز که اول انقالب بود و ارتش و سپاه و دیگر قوای مسلح ما آمادگی کافی نداشتند، 
صدام با همة تجهیزات و خیانت بعضی عناصر دست اندرکار، ناگهان از زمین و هوا و دریا به 

ایران تاخت و غافلگیرانه قسمت بزرگی از کشور ما را اشغال نمود.
نیروهای مؤمن و جوانان فداکار به مجرد اطالع راه را بر آنان بستند، و عقابـان تیـزپـرواز 

نیروی هوایی مواضع نظامی سرتاسر عراق را در هم کوبیدند، 
و اگر نبود تعهد اسالمی آنان و خوف هالکت بي گناهان و خرابی اماکن ملت برادر عراق
- که تا کنون نیز دست آنان را همین انگیزه بسته است- 
چنان درس عبرت آمیزی به حزب کافر بعث می دادند،
 که بعضی از دولت های منحرف منطقه و غیر آن،
 هوای مبارزه با ملتی که شهادت را تحفة آسمانی می دانند، به سر نپرورانند.

  و اما امروز که با سپاس خداوند متعال و تأییدات غیبی و عشق و ایمان سرشار ملت، قوای
 مسلح از سپاه پاسداران و بسیج و عشایر و نیروهای مردمی و قوای نظامی و انتظامی و کمیته ها

و دیگر نیروها به انواع سالح ها و صالح ها مجهز و آماده هستند، 
      و فریاد شهادت طلبی 
و »جنگ، جنگ تا پیروزی« آنان،

 فضای ایران بلکه جهان را به هیجان و لرزه درآورده است، و از موضع قدرت عظیم، 
دست پر برکت و قدرتمند خود را برای دوستی و برادری ایمانی پیش تمام مسلمین خصوصاً 

ملت ها و دولت های منطقه و همسایه دراز کرده و آنان را نصیحت می کنم که:
 صالح دنیا و آخرت اینان نیست که با خیال خام پشتیبانی از مصر و اردن،
و دیگر خائنان به ملت های خود و اسالم عزیز،
 هر روز گرد هم آیند،
 و بخواهند توطئه های آمریکای جهان خوار را جامة عمل بپوشانند. 
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دولت مصر و اردن اگر عرضه داشتند و در فکر شرف انسانی و عربی بودند،
 خود را از اسارت رژیم صهیونیستی اسرائیل رهایی می بخشیدند، 

نه آن که در شناسایی اسرائیل کوشش می کردند،
 و با طرح اسارت بار »کمپ دیوید«،

 رشته های اسارت و ذلت خویش را محکم تر می نمودند.

و آنان که به خیال خام خود برای مقابله با جمهوری اسالمی در بازگرداندن مصر به 
جامعة عرب کوشش می کنند، سخت در اشتباه هستند و گور خود را با دست خود که 
دست جنایتکار آمریکاست می َکنند. در صورتی که پس از پیروزی نهایی که به خواست 
خداوند بیش از چند قدمی به آن نمانده است، اگر از کردار غیراسالمی و غیرعربی خود 

پشیمان شده و توبه کنند، در این صورت اگر دولتمردان ما هم قبول کنند، 
            معلوم نیست ملت ستم دیده و عزیز از دست دادة ما قبول کند، 

           و در صورت عدم قبول ملت، 
هیچ یک از دولتمردان ایران حق و قدرت هیچ گونه کاری را در این زمینه ندارد؛
                             زیرا در ایران اسالمی، مردم تصمیم گیران نهایی تمامی مسائلند.

 پس تا فرصت از دست  نرفته و وقت باقی است، به دامان اسالم و ملت های خود برگردند 
و دست از توطئه ها و سمپاشي ها علیه ایران نیرومند بردارند، و با دولت و ملت ایران علیه 

اسرائیل و دیگر دشمنان اسالم و بشریت هم دست و هم داستان شوند،
                 که اینجانب صالح دین و دنیای آنان را در این می بینم.

 اکنون درهای رستگاری به روی آنان باز است و خداوند تعالی رحمه للعالمین است.
اکنون به مناسبت روز بزرگ والدت سراسر افتخار و با سعادت پاسدار عظیم الشأن 
اسالم و قرآن کریم که با خون خود و یاران و عزیزان ارجمندش نعرة کفرآمیز یزیدیان را 

که عربده کشان ندای:
 ل َخَبٌر جاَء َو ل َوْحٌی نََزل1

 را سر می دادند، در حلقوم نحسشان خفه کرد، و روز پاسداران عاشق پیشة فداکاری که 

۱- نقل است که يزيد بن معاويه در بازگشت به عصر جاهلیت تا بدان جا پیش رفت که رسماً می گفت: 
                         ال َخَبٌر جاَء َو اَل وحٌی نََزَل )نه رسالتی در کار است و نه وحی ای نازل شده است!( 
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با خون پاک خود و سایر رزمندگان عزیز، نعره های عربده آسای سردار قادسیة1 عصر را با 
یاران تبه کار جنایت   پیشه اش در حلقوم کفراندیشان شکست، سخنی با این منادیان حق و 

مبارزان دشمنان حقیقت در میان می گذارم و این تذکری است برای آگاهان!
برادران محترم و نور چشمان عزیز! 

مبادا آفت های پیروزی که در رأس آنها غرور است، خدای ناخواسته شما را به دام کشد و 
از صاحب اصلی »نصر« که خداوند قادر است اغفالتان نماید، که این حیله ای است شیطانی که 
دنبال آن عالوه بر از دست رفتن معنویت که اساس پیروزی شما عزیزان است، موجب غفلت 

از حیله های دشمنان نیز می باشد که شکست را همراه دارد. 
باید شما قوای نیرومند مسلح و ملت عظیم  الشأن پشتیبان شما از تبلور جلوة قدرت اهلل 

در خود هیچ گاه غافل نشوید،
 َو َما الّنْصُر الَّ ِمْن ِعْنِداهلل2

 َو نَْصٌر ِمَن اهللِ َو َفْتٌح َقريٌب3
 َو انَّا َفَتْحنا لََک َفْتحًا ُمبينًا4

 شاهد آن است.
تمام جمال و جالل و خوبي ها از اوست و به ید قدرت او، و شکست و غرور و سرکشی 

از شیطان نفس است که باید به خداوند متعال از آن پناه برد.
برادران!

                 از اسرای جنگ که در دست شمایند، هر چند گناهکارند، دلجویی کنید،
                                                             و با آنان رفتار اسالمی- انسانی داشته باشید. 

و آسیب دیدگان عراقی را به اسرع وقت به بیمارستان ها بفرستید تا تحت معالجه قرار گیرند. 
و دکترها و پرستارهای بیمارستان ها که کوشش های ارزندة آنان چه در جبهه ها و چه 
در بیمارستان ها بر مردم شریف ما پوشیده نیست و باعث تشکر بسیار است، با آنان چون 
نزدیکان و برادران خود رفتار نمایند و تلخی آسیب و اسارت را با رفتار اسالمی خود از 

ذایقة آنان کاهش دهند. 
۱- صدام حسین در آغاز تجاوز نظامی خود به ايران، در سخنانی، جنگ با ايران را »جنگ قادسیه« نامید و خود را سردار قادسیه خواند.

۲- سورة آل عمران، آية ۱۲6 - و هیچ نصرت و کمکی نیست مگر از جانب خداوند«. 
۳- سورة صف، آية ۱۳ - ياری از خداست و پیروزی نزديک است. 

4- سورة فتح، آية ۱- و هر آينه تو را پیروز کرديم، پیروزی ای آشکار. 
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در این جا الزم می دانم:
                            از روحانیون در جبهه ها و جهاد سازندگی و وزارت دفاع،
و تمامی کسانی که در دفاع از میهن اسالمی نقش داشته اند،تشکر نمایم.

یکی دیگر از اموری که باید تمام قوای مسلح و خصوصاً آنان که در شهرها سر و کارشان 
با مردم بیشتر است، مثل سپاه پاسداران و بسیج و کمیته ها و شهربانی،
توجه کنند، 
رفتار نیکو و انسانی آنان است با مردم، 
به ویژه مستضعفان. 

مردمی که از جمهوری اسالمی و رزمندگان جبهه ها با تمام توان پشتیبانی می کنند، 
سپاه و سایرین، باید قلوب آنان را جلب و رضای خداوند را به دست آورند. 

و ملت عزیز نیز قدر این فداکاران را- که شب و روز خود را برای حراست از اسالم و 
کشور و حفاظت آنان صرف می کنند- بدانند و از آنان قدردانی نمایند.

و اینجانب با ناتوانی خود دعاگوی همه هستم،
 و از خداوند سعادت همه را خواهان، 

و برای شهدای عزیز رحمت و علّو درجات، 
و برای بازماندگان آنان صبر و سالمت،  

و برای آسیب دیدگان که نور چشمان ما هستند، سالمت کامل و سعادت، 
و برای رزمندگان پیروزی نهایی، 
و برای اسالم عظمت و قدرت، 

و برای جمهوری اسالمی دوام را خواستارم.
و در آخر از ملت ايران متواضعانه تشکر می کنم که با تمام توان،
                        مشکالت جنگ را که امری است اجتناب ناپذیر،
                                                     با کمال گشاده رویی تحمل نموده اند،

بلکه اینانند که به  متصدیان امور دلداری می دهند و با تقدیم عزیزان خود به اسالم در 
پشت جبهه ها نیز حاضر و با کمک های بسیار ارزندة خود از فداکاران و دولت خدمتگزار 

خویش پشتیبانی نموده و اسالم بزرگ و میهن عزیز خویش را در جهان سرفراز کردند. 
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و الحق اگر این روحیة بزرگ اسالمی- انسانی ملت نبود، دولت در همان قدم های اول 
به بن بست می رسید. 

و ما بحمداهلل تعالی با این ملت حاضر در جمیع صحنه ها و دولت با تمام توان و قدرت، 
خدمتگزار به اسالم و جمهوری اسالمی و ارتش و سپاه و بسیج و دیگر فداکاران شجاع 
سلحشور که دژهای محکم دشمن را که قریب دو سال در ساختن و استحکام و مجهزنمودن 
آنها به تمام تجهیزات جنگی کوشش ها نمودند، با یورشی دالورانه و تأیید الهی درهم کوبیده، 
و ارتش آرایش یافته و مجهز به جمیع سالح های بزرگ و کوچک مدرن ساخت آمریکا 
و شوروی و فرانسه را درهم پیچید، به صورتی که عده ای از آنان را وادار به فرار و عدة 

بي شماری از آن مفسدان را کشته و زخمی و عدة بسیاری را به اسارت درآوردند،
و با دل مطمئن به الطاف الهی و قدرت معنوی و سپاهي گری آنان، 
آخِر جنگ را که نزدیک است،
نظاره می کنیم، 
و خدای عّزوجل را بر نعمت های سرشار او سپاس می گزاریم.

درود خدا و رسولش بر شهدا و معلولین جنگ تحمیلی عراق علیه ایران. 
سالم خدا بر پدران و مادران و همسران و تمامی بازماندگان شهدای افتخارآفرین اسالم 

و ایران عزیز. 
سالم و درود ملت ایران بر آسیب دیدگان جنگ. 
مرگ و نفرین بر ابرقدرتان،
 به خصوص آمریکای جنایتکار،
که اکثر فتنه های منطقه به دست کثیف او تحقق می یابد. 

و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
روح اهلل الموسوي الخمینی1 

۱- صحیفة امام، ج  ۱6، صص ۲69 - ۲6۳
پیام امام خمینی توسط فرزند ايشان آقای سیداحمد خمینی در مراسم پر شکوهی که پس از فتح خرمشهر و به مناسبت بزرگداشت 
روز پاسدار، سالروز میالد مسعود امام حسین)ع(، در تهران )همزمان با مراسم مشابه در سراسر کشور( برگزار شده بود، پس از رژة نیروهای 
مسلح و یگان های مختلف سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بسیج و کمیته های انقالب که از دانشگاه تهران آغاز شده بود، در میدان امام 

حسین)ع(، در اجتماع عظیم مردم و نیروهای نظامی که زير بارش شديد باران گرد آمده بودند، قرائت گرديد. 
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پیامششم
سخنرانی مهم حضرت امام)ره( در مورد آیندة انقالب و ضدانقالب

ممکن نیست شخصی تمامی روز را با غم روزی و افکار کم اهمیت و خواسته های 
محدود سپری کند ولی بتواند برای خوشبختی خود و جامعه، حرفی برای زدن داشته باشد و 

در روند منطقی جامعه از اعتبار و شناخت کافی برخوردار باشد.
باید بپذیریم که:

                           نظام هستی بر خداخواهی و عشق به خداست.
و چنان چه اگر با خدا رفیق شدیم، او آن چه را که موجب سعادت رفیقش باشد، 
به ما خواهد داد، و در این موضوع جای تردید نیست؛

 اما هر قدر این رفاقت عمیق تر، خالص تر و برای خدا باشد، قلمرو مکاشفه گسترده تر 
و زیباتر خواهد بود.

حضرت امام خمینی)ره( در 13 خردادماه سال 1361 با شهامت و اعتقاد راسخ با اشاره به 
آیندة انقالب وضدانقالب نکاتی را بیان می فرمایند و با تأکید بر مبارزة باطنی و تشریح آثار 

وحدت در جامعه- خصوصاً بین نیروهای مسلح - اظهار می دارند:
 این اشخاصی که به امید این نشسته اند که دوباره ایران برگردد- سلطنت طلب 
می خواهد دوباره ایران به سلطنت برگردد، دیگران می خواهند یك جمهوری دمکراتیك 

غیر مذهبی، با تعبیر غیر مذهبی، غیر مذهبی درست بکنند-  
                     اینها همه شان به قبرستان خواهند رفت،  

                                                                             و نمی توانند ان شاء اهلل. 
و اما شرطش این است که:

 اْن َتْنُصُروا اهللَ َيْنُصْرُكْم1
راستی:

            - چرا ما نمی توانیم فردای خودمان را هم دقیقاً پیش بینی کنیم؟!
خوانندگان عزیز بهتر است تمامی صحبت های امام بزرگوار)ره( را بخوانند تا معلوم شود 

در نظام هستی همه چیز را به همگان نمی دهند.
۱- سورة محمد)ص(، آية 7 - اگر خدا را ياری کنید، به يقین خدا نیز شما را ياری خواهد کرد. 
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عنايتالهىدروحدتوانسجامنيروها

 همان طوری که این برادرها، برادرهای بسیار عزیز مایل اند که با من مالقات کنند، من هم
مایلم که چهره های عزیز و نورانی آنها را ببینم. 

خوب، لکن مسائل بعضی اش مهم است و به واسطة مهم بودن آن مسائل، یک مسائل 
دیگری باید یک قدری تعویق بیفتد و بحمداهلل امروز و در این 15 خرداد که نزدیکش 
هستیم، وضع ایران به طور عموم، وضع قوای مسلح به طور خصوص بسیار فرق دارد با 
خرداد سال قبل و بحمداهلل انسجامی که اآلن حاصل شده است بین تمام قوای مسلح که 
کوشش می شد که اینها با هم نباشند و نقشة آمریکایی بود که این اشخاصی که می توانند 

فعال باشند، مقابل هم قرار داده بشوند، آن مدفون شد و خنثی. 
و آن طوری که من، اشخاصی که رفت و آمد می کنند از روحانیون، دیگران برای ]من [ 
نقل می کنند، اعجاب دارند از این برادری که همة گروه ها با هم دارند که گاهی گفته می شود 

که وقتی  که انسان وارد می شود آن جا و نمی شناسد، اصاًل نمی تواند تمیز بدهد که:
کدام ارتشی اند، 
کدام سپاهی اند،
کدام بسیجی اند. 
این طور با هم مربوط و با هم هستند. 

سخنرانى]درجمعخانوادههاىشهداوفرماندهانسپاه)حفظانسجامنيروها([
زمان:قبلازظهر13خرداد1361/10شعبان1402
مكان:تهران،حسينيةجماران
موضوع:وحدتوانسجامموردتوجهخدا
حضار:خانوادههاىشهداىشهرهاىبهشهر،سارى،قائمشهروتهران،
بانوانطلبةمدرسةفاطميةنجفآباد،آقاىمحسنرضايى)فرماندةكلسپاه(
وكليةفرماندهانسپاهپاسدارانانقالباسالمى
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و همین معناست که خدای تبـارک و تعالـی شماها را و همة ما را مورد عنـایت قرار داده 
است و همین نصرت الهی است، نصرت الهی که انسان توجه به احکامش داشته باشد و عمل 

بکند به احکامش، این نصرت الهی است و یکی از احکامی که مورد توجه  است،
 این وحدت و انسجام همه است،
 و خصوصاً، قوایی که در فعالیت نظامی هستند،
 اینها اگر- خدای نخواسته- 
یک وقتی یک اختالفی در خودشان بروز کند، 
همان روز است که آمریکا به مقاصد خودش نزدیک می شود.

حفظحيثيتاسالم

و لهذا، فرضاً که شما مالحظه کنید که، یا آنها مالحظه کنند که بعضي ها مخالف- مثاًل- 
میلشان یا موافق چه عمل می کنند، امروز نباید انسان امیال خودش را در نظر بگیرد. 

یک روزی کـه گرفتـاری اسـالم و حیثیت اسـالم در میان است و می بینید که همة 
قدرتمندها و همة تبلیغات بر ضد همه هست و از اول هم بر ضد همه و ]به[خصوص پاسدار 
عزیز بوده است، باید انسان تمام امیال خودش را فدای میل اسالم، حکم و احکام اسالم بکند. 
همان طور که شما و همة این رزمندگان ما واقعاً، یک چهره هایی هستند که انسان از خودش 
خجالت می کشد که با آنها مواجه بشود؛ کسانی که جان خودشان را که سرمایة همه چیز 
است دیگر برای انسان، این را فدا دارند می کنند برای اسالم و ماها این توفیق را نداریم، 

نمی توانیم، منتها دعا می کنیم به شما. 
وقتی بنا شد که شما یک همچو تحفه ای را دارید به اسالم تقدیم می کنید، آن وقت 
اگر- فرض کن- یک چیزی مخالف میلتان شد، باید با آن مخالف میل خودتان قدری 

مبارزه کنید.
 این مبارزة باطنی است که الزم است انسان داشته باشد،
                                          همیشه و همیشه مواظب باشد.

شیطان خرده کاری خیلی دارد؛ چیزهایی مخفی، چیزهایی که انسان نمی تواند ادراک کند 
و بعد ادراک می کند، زیاد دارد و وسوسه های زیاد دارد. باید در مقابلش ایستاد و از هواهای 



165

نفسانی جلوگیری کرد. 
 و این وحدت و انسجامی که اآلن بین شما و سایر برادرانتان در ارتش و بسیج و سایر جاها 
هست، این را حفظ کنید و همین طور عشایر را که یک قوه ای هستند و عالقه مند هستند بحمداهلل.

اتحادبراىدفعدشمن
و در رژیم سابق، زمان رضاشاه می خواستند این عشـایر را از بین ببرند و بسیاری شان  را 

از بین بردند. اآلن بحمداهلل، آنها هم یک قدرتی هستند، با شما دوست و رفیقند. 
همه با هم دوست باشید، همه با هم رفیق باشید تا این که بتوانید این بار را به منزلش برسانید 

و مطمئن باشید که:
                         تا ایران به این وضعی که فعاًل هست،
                                       و بحمداهلل دارد جلو می رود. 

خیلی از اشخاصی که بدبین بودند به اسالم و بدبین هم هستند، هی امید این را داشتند 
که اسالم همین چند ماهی بیشتر، باز مهلت می دادند، یک چند ماه دیگر، یک چند ماه 
دیگر، یک سال دیگر، و حاال دیدند که سه سال گذشت و رو به انسجام بیشتر و این جا 

ثبات بیشتر است. 
و من امیدوارم که هر چه عمر این طفل1 زیادتر بشود و عمرش طوالني تر بشود، بر آن 

فعالیت و بر آن قوه های خودش افزوده بشود و انسجامش هم زیادتر بشود.
و این اشخاصی که به امید این نشسته اند که دوباره ایران برگردد
- سلطنت طلب می خواهد دوباره ایران به سلطنت برگردد،
 دیگران می خواهند یک جمهوری دمکراتیک غیرمذهبی، 
با تعبیر غیرمذهبی، غیرمذهبی درست بکنند- 
اینها همه شان به قبرستان خواهند رفت،
 و نمی توانند ان شاء اهلل. 

و اما شرطش این است که:
 اْن َتْنُصُروا اهللَ َيْنُصْرُكْم2

۱- انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی، که در آغاز راه خويش است.  
۲- سورة محمد)ص(، آية 7 - اگر خدا را ياری کنید، به يقین خدا نیز شما را ياری خواهد کرد. 
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 خدای تبارک و تعالی تعلیق کرده، آن نصرت خدا دنبال نصرت ماست. 
ما اگر از خدا نصرت کردیم و برای خدا، برای دین خدا عمل کردیم، که یکیش همین 
است که گله ها اگر داریم، اآلن باشد، اآلن بایگانی کنند گله ها را، بعدها که درست شد، 

اگر باز گله ای باقی ماند، می شود انسان یک کاری بکند.
 اما امروز وقت این که من از یک کسی اوقاتم تلخ باشد، یک چیزی بگویم که یک وقت
                                                                                                           - خدای نخواسته- 
                                                                                                           برای او مضر باشد، 

                                                                یا شما یک چیزی بگویید، 
          یا ارتشي ها یک چیزی بگویند، این امروز نباید مطرح باشد. 

همه باید با هم باشیم و یک دشمن مشترک آمده است و بايد اول دشمن مشترك را 
دفعش كنيم، بعد که دشمن مشترک دفع شد، خوب، گله ها بعدها امید است که حل بشود،

                                                                       اگر هم حل نشد، آسان است آن بعدها. 
و من دعا می کنم به شما و امیدوارم که همین حیثیتی که دارید اآلن ]محفوظ باشد[.

بحمد اهلل شما اآلن در بین همة دنیا، اآلن ایران،
                 اگر همة رسانه ها را مالحظه کنید، 

                                                                      ایران مطرح است همه جا،
                                                                   در همة دنیا مطرح است ایران،
                                 و همه از این جنبش ایرانی و اسالمی وحشت دارند.

 با این که ملت های اسالمی و دولت های اسالمی- ملت ها که وحشت ندارند، دولت های 
اسالمی- هم نباید وحشت داشته باشند؛ برای این که:

 ایران بنا ندارد به این که:
 دولت هایاسالمی را کنار بگذارد،

 و چی بشود، 

ولو میل دارد اسالم محقق بشود،
 آنها هم خودشان را با اسالم تطبیق کنند. 

همة ما با آنها موافق هستیم و دشمن مشترک ما که امروز اسرائیل و آمریکا و امثال اینهاست 
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که می خواهند حیثیت ما را از بین ببرند و ما را تحت ستم دوباره قرار بدهند، 
                                                          این دشمن مشترک را دفع بکنیم.

                                                بعد که دفع کردیم دشمن مشترک را، 
آن وقت دیگر هر کسی در محل خودش برای خودش حکومت هست و برای چی. 

ان شاء اهلل که موفق باشید و مؤید،
           و من دعا می کنم به شما،

            و دعا کنید که من غافل نشوم از این دعاگویی. 
ان شاء اهلل، خداوند همه تان را حفظ کند و در پناه امام زمان)س( از عنایات حق تعالی 

برخوردار باشید.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته1

پیامهفتم
بیانات مهم حضرت امام)ره( در مورد تأثیر فرهنگ وارداتی در جامعه

یکی از خصایص دیرین حضرت امام بیزاری از بیگانگان سلطه گر و قدرت های مسلط 
جهانی بود. 

علت عمدة این خصومت برنامه های استعماری آن کشورهاست. آنها امکانات ملل عالم را 
به تاراج می برند و در عوض، کاالهای مصرفی را برای تغییر فرهنگ ها، رواج اقتصاد خود 

و اعمال سبک زندگی مورد نظرشان به آن کشورها می فرستند.
 این برنامه ها سه اثر جان کاه دارد:

1- در این معاملة یک طرفه همیشه سود با کشورهای سلطه گر است.

2- صادرات این کشورها، وابستگی همیشگی کشورهای ضعیف را به همراه دارد.

3- در این برنامه ها، سلطـه گران همواره رهبران کشورهای عقـب افتاده را با خود همراه 

می کنند.
 با این سه ویژگی، رابطة دول متخاصم با کشورهای تحت سلطه به گونه ای می شود که 
هرگز بارقة امیدی برای رشد، استقالل، علم، عدم وابستگی، خودکفایی، استفادة بهینه از 

۱- صحیفة امام، ج  ۱6، صص ۲89 - ۲86 
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نیروهای داخلی و... به وجود نمی آید، و در این صورت هرگز کشورهای سلطه پذیر، طعم 
گوارای استقالل را نخواهند چشید...

مثال روشن این تجزیه و تحلیل رابطة آمریکا با ایران قبل از انقالب بود؛
زمانی روس ها در ایران »فعال مایشاء« بودند. 

بعدها انگلیسی ها بر ایران مسلط شدند و بالهای عدیده بر ایران نازل کردند و مشکالت 
فراوانی را برای مردم ما پدید آوردند که هنوز هم مردم متعهد ما از آثار شوم و تبعات آن 

رها نشده اند... 
پس از کودتای شوم 2۸ مرداد سال 1332 و سقوط دولت مصدق، آمریکای سلطه گر در 
ایران همه کاره شد و مردم را به بند کشید و نفس همه را برید و به قول حضرت امام، زندان ها 
را آباد کرد و کشور را که روزانه 6 میلیون بشکه نفت صادر می کرد، به یکی از فقیرترین و 

نیازمندترین کشورها تبدیل نمود...
سخنرانی امام در 2۸ آذر 1361 رنـج نامـه ای از دوران حقـارت بـار 57 سالة دودمان وابستة 
پهلوی است، که در آن به سابقة استعمارگرانة قدرت های شیطانی غرب و شرق در ایران 

می پردازد و برخی از عملکرد های آنان را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.
امام)ره( در بخشی از این پیام می فرمایند:

  »فرهنگ وارداتی به ما چه کرد و ما در مقابلش باید چه بکنیم.
... مجالت آن روز، خدا می داند که آن مجالت با این جوان ها چه کرده است! 
سینماهای آن روز، 
تئاترهای آن روز، 
هنرهای آن روز، 
اینها هم دست به هم داده بودند که اسالم را از این جا بیرون کنند،
 و آمریکا را وارد کنند. 

... چه شد که آن وقت آن طور بود، در مقابل اجنبی آن طور زبون بودند، و این وقت این 
طور است که جوان ها در مقابل آمریکا ایستاده اند و شعار می دهند، و می گویند که:
                                                                               - مرگ بر آمریکا؟!«1

۱- صحیفة امام، ج  ۱7، ص ۱44  
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ادعاىپوچرضاخاندرموردارتش

من اول تشکر کنم از شما جوانان عزیز که:
                                       عالقة من به شما،

                                         مثل عالقة یک پدر به فرزند و یک برادر به برادر است.
 تشکر ]می [کنم که تشریف آورده اید و من از نزدیک جمال شما را زیارت می کنم. 

آقای رضایی1 راجع به فعالیت هایی که شما آقایان کرده اید، یک گوشه ای را تذکر 
دادند. و من می خواهم چون دانشگاه ها هم باز شده است و ان شاء اهلل باز می شود، از فرهنگ 

شروع کنم تا به شما برسد، ببینیم که:
                                                   فرهنگ وارداتی به ما چه کرد،
                                                      و ما در مقابلش باید چه بکنیم.

من از ارتش شروع می کنم که فـرهنگ وارداتـی در ارتـش و در همة ارگان های دولتی 
و در قشر توده ها و جمعیت های ما چه کرد. 

زمان رضاخان زمانی بود که ادعا می کردند که ارتش قدرتمندترین زمان خودش را 
دارد و از همة زمان ها به ادعای آنها قدرتمندتر است.

  من تاریخی برای شما بگویم که گمان ندارم هیچ یک از شما در آن وقت بوده باشید و آن

۱- آقای محسن رضائی  

سخنرانى]درجمعفرماندهانسپاهوبسيج)تأثيرفرهنگوارداتىدرجامعه([

زمان:صبح28آذر1361/3ربيعاالول1402

مكان:تهران،حسينيةجماران

موضوع:تأثيرفرهنگوارداتىدرجامعه

حضار:رضائى،محسن)فرماندةكلسپاهپاسداران(-

سالك)سرپرستبسيجمستضعفان(-مسؤوالنپايگاههاىمقاومت
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مسائل را از نزدیک لمس کرده باشید: 
وقتی که ارتش انگلستان و شوروی- روسیة آن وقت- جنگ داشتند با آلمان و طرفدارهای 
او، قباًل به دستور آنها در ایران راه ها را ساختند و خط آهن کشیدند؛ برای این که تجهیزات آنها 
عبور کند از این جا و بعد در یک  ساعتی، از ارتش روسیه و ارتش انگلستان هجوم کردند به 

ایران. 
به مجرد این که در سرحد- سرحدهای دور- اینها وارد شدند، وضع ارتش ایران به هم 
خورد. در سرحدات، ادعا اول شده بود که سه ساعت مقاومت کردند و بعد که رضاشاه پرسیده 

بود - از قراری که نقل کرده اند- چرا این قدر کم مقاومت کردید؟
         گفته بودند: این که گفتند سه ساعت، یک دروغ بوده، 
                                              ما همچو که آمدند فرار کردیم. 

و آن وقت معروف شد که آن یکی که دو نمی شود، اعالمیة ارتش ایران است در این 
هجوم، که یک اعالمیه داد، دوم نداشت. این در سرحدات بود.

در تهران، من آن روز تهران بودم و در یک میدانی که نزدیک به این خط آهن، ایستگاه 
خط آهن بود، آن جا بودم و دیدم که سربازها در تهران از سربازخانه ها بیرون آمده اند و 
دارند فرار می کنند. هیچ در تهران خبری نبود. فقط در سرحدات بود که خبرش رسیده بوده 
که بله، این طور شده است. سربازها از سربازخانه ها بیرون آمده بودند و یکیشان را، یکی 
دو نفرشان را من دیدم که دنبال یک شتری که یک باری به بارش بود، می گردیدند که 

چیزی ازش بیفتد، بخورند. 
تمام، تقریباً تمام فرماندهان ارتش چمدان هاشان را بستند و فرار کردند؛ از تهران فرار 

کردند؛ فرار کردند که بروند بیرون. شاید از ایران بروند بیرون. 
و ارتش ما که آن قدر برایش صحبت می کردند که قدرتمند است، فقط این کار را 

می کرده و همین طور قوای نظامی و انتظامی دیگرش که مردم را سرکوب می کرد. 
مازندران را تمامش را، امالکش را گرفت رضاشاه. تمام قدرتش این بود که به ما و به 
مردم و به ملت و به خصوص روحانیت، فشار می آورد و زورگویی می کرد و در مقابل آنها- در 
صورتی که آنها با ما جنگ نداشتند، می خواستند بیایند و عبور کنند از این جا و این جا را 
بگیرند- این قدر مقاومت کردند که اصل به حسب حرف اول و دروغ اول، سه ساعت و به 
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حسب حرف دوم- که شاید آن صادقانه بوده- این که اصاًل مقاومتی در کار نبوده؛ 
                                                             آنها آمدند و ما هم رفتیم؛ فرار کردیم!

این وضع ارتش بود، در آن وقت؛
 و وضع ژاندارمری آن وقت. 

این را کسانی که حتی ژاندارمری زمان محمدرضا را اطالع دارند،
                                                                               - گفتن ندارد- 
                                                                    می دانند چه خبر بود! 

و وضع  شهربانی آن وقت که:
                                             پاسبان ها با مردم چه می کردند!

 پاسبان ها که باید پاسبانی کنند از این مردم و از این کشور، به جای پاسبانی یا زور 
می گفتند یا دزدی می کردند یا رشوه می گرفتند و فشار می آوردند به مردم. 

   این وضع قوای نظامی و انتظامی ما بود که از این بدتر بود. 
حاال کسانی که اطالعات عمیق دارند، از آنها باید بپرسید.

این را مقایسه کنید با حاال و پاسداران عزیز ما و ارتش ما و ژاندارمری ما و شهربانی ما. 
چه شد که:

 آن وقت آن طور بود، در مقابل اجنبی آن طور زبون بودند،
و این وقت این طور است که جوان ها در مقابل آمریکا ایستاده اند و شعار می دهند،
                                                                                                             و می گویند که:
                                                                                                     »مرگ بر آمریکا«؟!

تالشمسؤولينرژيمسابقبراىجلبرضايتاجانب

نکته این که:
             این تحول در ارتش پیدا شد، 

              این تحول در سپاه پاسداران پیدا شد، 
جوان هایی که قبل از این انقالب در فکر این معنا نبودند اصاًل که جنگی کنند و جهات 
جنگی را داشته باشند و نظامی باشند، در بین مردم خودشان سربلند بایستند و حفظ کنند 
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مردم را، این چیست؟ 
                             فرق ما بین این دو زمان چی است؟ 
                                        این فرق در ''فرهنگ'' است.

فرهنگ ما در آن زمان با زبان فرهنگ ما در این زمان فرق کرده است. 
شما از دانشگاه شروع کنید تا ادارات دولتی، تا ارتش، تا ژاندارمری آن وقت و تا همة 

اینها و تا توده های مردم، جوان ها؛ ببینید که:
                                                            ارتش ما و سایر قشرهای ملت و دولتی، 
                                                   مجلس آن وقت و دولت آن وقت و همة اینها،
                                                                      در اثر فرهنگ وارداتی چه بودند.

ما هر مطلبی را، ]ببینیم، همین طور است.[ اگر یک شخصی مریض باشد، تا احساس 
مرض نکند به طبیب رجوع نمی کند. وقتی احساس مرض کرد، آن وقت می رود پیش 
طبیب. طبیب هم تا مرض را نشناسد، نمی تواند معالجه بکند. جامعه وقتی که مریض باشد 
همین طور است. تا جامعه احساس نکند که مریض است، احساس نکند که در حال احتضار 

است، تا این را احساس نکند، به فکر طبیب نمی افتد، به فکر معالج نمی افتد.
جامعة آن وقت خودش احساس مرض نمی کرد؛ خیال می کرد که نه، ما خودمان سالمیم، 
جامعه مان سالم است. سایة اعلیحضرت به سر ماست! ارتش ما هم ما را حفظ می کند و امثال اینها. 
در اثر این که احساس درد نمی کرد و اگر احساس درد هم می کرد، طبیبی نبود که این مرض را 
عالج کند، بلکه آنهایی که دست اندرکار بودند، آنها طبیب معالج نبودند، آنها جنایتکارانی بودند 

که به عوض دارو، سم به مردم می دادند. ]نمی توانست معالجه بکند.[
اگر دانشگاه ما دانشگاه خودی بود؛ دانشگاه، دانشگاهی نبود که دنبال فرهنگ وارداتی 

باز بشود، آن درآمدهایی که داشت، آن نبود که در آن وقت بود. 
شما از آن چیزهایی که از دانشگاه های آن وقت درآمد- البته من نمی خواهم همه را 
بگویم، استثنا دارد، اما استثنایش کم است- آنهایی که از دانشگاه بیرون آمدند و سیل آنها راه 
افتاد به طرف انگلستان و فرانسه و اخیراً آمریکا، ببینید که اینها در دانشگاه چی تهیه کردند؟ 

وقتی رفتند در خارج چی تهیه کردند و برای ما چی سوغات آوردند؟ 
افرادی که آن وقت از دانشگاه بیرون آمده بودند و تحصیالتشان را هم در خارج کرده 
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بودند و برگشتند در ایران، همان هایی بودند که وزرای آن وقت را و بسیاری از وکالی آن 
وقت را آنها تشکیل می دادند.

این وزرای آن وقت و آن وکالی آن وقت چه می کردند در ایران؟
                                                   برای ایران چه تحفه می آوردند؟ 

تمام کوشش آنها این بود که:
رضایت در یک برهه ای، انگلستان را و بعدش آمریکا را فراهم کنند. 

 در رأس همه هم، که در آن زمان رضاخان بود و در زمان بعد، محمدرضاخان بود؛ آن هم
تمام کوشش اش این بود که آنها راضی بشوند؛ برای این که، می دید که:

                                            اگر آنها راضی نباشند، این از بین می رود. 
وقتی خودخواه بود و می خواست خودش باقی بماند، به این کار نداشت ملت است؛ هر 

چه می خواهد باشد، من باشم؛ هر که باشد، هر که نباشد.
شما ببینید که منافع این مملکت، منافع این کشور، از نفت گرفته تا سایر منفعت هایی که 

در این کشور هست و غنی است بحمداهلل، این چه می شد. 
نفت در آن وقت بیشتر از حاالها صادر می شد. به ایران چه می رسید؟ 
به دستگاه سلطنتی چه می رسید؟ 
به خارجي ها چه می رسید؟ 
کی منافعش را می برد؟ 

آنهایی هم که می خواستند منفعت ایران را برگردانند؛ دستگاه هایی برمی گرداندند و 
چیزهایی، سالح ها و- عرض می کنم که- مهمات از آمریکا برمی گرداندند. 

در ازای پول نفتی که ما نفتش را داده بودیم، برای خودشان پایگاه درست می کردند. 
و خدا خواست که اینها را آنها آوردند برای خودشان پایگاه درست کردند،
                                                                      و بحمداهلل، بر ضد خودشان شد. 

دانشگاه ما در آن وقت، در دست یک دسته از اشخاصی ]بود[ که در یک وقتی انگلیسی 
و در اخیر، آمریکایی محض بودند؛ یعنی، چشمشان طرف آمریکا بود که ببینند چه می گوید 
تا اینها فرمان ببرند. یک دسته اقلیتی هم که از مردم شریف بودند در مجلس یا در دانشگاه، 
اینها در اقلیت بودند و نمی توانستند صحبت کنند؛ همراه کسی نداشتند. اینها باید خون جگر 



174

بخورند و در حضور آنها ببینند که این جنایات دارد وارد می شود.
شما دست روی هر یک از این ارگان های سابق بگذارید، ]همین طور بود.[ بروید سراغ 

مجلس، مجلس چه فضاحتی در این ایران به بار آورد! 
مجلسی که اسمش را می گذاشتند: »مجلس شورای ملی ایران«،
                                         با این ملت ایران چه کرد این مجلس؟! 

شماها دیگر این آخرها یادتان است که این قضیة آخری که گذراندند برای این که، 
کسانی که آمریکایی هستند، از آمریکا آمده اند، ارتشی هستند، بستگان آمریکا هستند، مأمور 

هستند و نباید در این جا محاکمه شان کرد.
این را مجلس درست کرد. البته یک بازی هم درآوردند که دوتایشان هم مخالفت 

کرد، دوتایشان چه و مطلب معلوم بود که از اول باید این بشود و این هم شد. 
مجلس ما آن بود که ما را اسیر آمریکا کرد و شاه موشان مجلس ما هم!1 

                      کشور ما هم آن بود که کشور ما را آن طور اسیر کرد.
و خود ارتش هم، چون فرهنگ، فرهنگ خارجی بود و تربیت و ارتزاق از فرهنگ خارجی 
می شد، آنها بودند که جز این که جیب های خودشان را پر بکنند، کاری نمی کردند، طوری 
نبود که ما یک ارتش- فرض کنید که- چهار صد هزار نفری که داشتیم، یک ارتشی باشد 

که بتواند یک مقاومتی بکند. تربیت، یک تربیتی بود که نباید مقاومت کرد. 
رفاه در بین آنها به طوری بود که دیگر جای این نمی ماند که بخواهند برای کس دیگری 

یا برای حفظ کشورشان چه بکنند. 
در آن وقت هم دفاع از ملت، از ملت ایران بود، دفاع از کشور ایران بود، حاال هم هست.
آن وقت دفاعشان آن بود که عرض کردم که اصاًل مقاومت نشد و اساساً خراب بود،
                                                                         و معلوم شد که ارتش میان تهی است،

 و امروز هم شما حال ارتش را، 
                     حال پاسدارها را، 
                          حال بسیج را، 

                         حال اینها را می بینید که:

۱- اشاره ای طنزآمیز به داستان» موش و گربه« عبید زاکانی، و ادعاهای تو خالی مسؤوالن قوا در رژيم شاه.  
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 دو سال و بیشتر از دو سال است که مقاومت کرده اند، 
                                              و ایستاده اند این جوان ها.

و این ''ملیت'' نیست که اینها را این جور کرده.
اگر ''ملیت'' بود، آنها هم داشتند این را. 

این آقایانی که خیال می کنند که از ملیت است این امور، اینها نمی فهمند.
                               اگر می فهمیدند خودشان را به این روز نمی انداختند. 

این ایمان است که اینها را این طور کرده. 
آن پاسدار و آن ارتشی که در سنگر خودش نماز شب بخواند، 
                                      این ارتشی مثل شیر مقاومت می کند؛

                                                                                                  برای این که برای خداست.
آن ارتشی که مشروب بخورد آن جا و قماربازی کند آن جا، برای کی ]کار[ کند؟ آن تا 
ببیند پاسدار آمد، سی هزار نفرشان اسیر می شوند، می آیند خودشان را به بند هم می اندازند. 
شما خیال می کنید که ما در مقابل همین عراق، که همة کشورها دارند از آن حمایت 
می کنند، پول سرشار را این شیوخ بدبخت به این جانی می دهند و اسلحه های بسیار هم 
که از همه جا برایشان می آید، شما خیال می کنید که اگر یک روزی در آن زمان اتفاق 
می افتاد، آن با آن وضعی که داشت و کشور ما با این وضعی که داشت که ملت هیچ کار 
نداشت به این مسائل، فقط بود ارتشش؛ ارتش آن طوری، یک ساعت اینها می توانستند 

مقاومت کنند؟ 
خدا خواست که آن وقت به این فکر نیفتادند؛ یعنی، آن هم از باب این بود که شاه تسلیم 

آمریکا بود. دیگر داعی نداشتند که نوکر خودشان را چی بکنند.
        امروز که دو سال بیشتر است شما مقاومت کرده اید و دنبال شما این مردم، 
زن و مردشان در دنبال شما هستند و دارند کوشش می کنند برای پیشبرد شما، 
                                                 این ''فرهنگ اسالم'' است که این را آورده است، 
                                                  نه ''فرهنگ ملی'' است،
 و نه ''فرهنگ شاهنشاهی.'' 

اینها بود قباًل و این مسائل نبود. 
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این اسالم است که جوان را، جوان ها را از کنار دریا،
           و از آن بازی که برایشان درست کرده بودند، 
                    از آن چاه هایی که برایشان کنده بودند، 

نجات داد و به سعادت رساند، و مقابل همة قدرت های دنیا ایستاد و خم به ابرو نیاورد. 
'' این فرهنگ''،
 این کار را کرد.

نابودىاسالم،هدفمشتركدشمناندررژيمسابق

از دانشگاه اسالمی، ان شاء اهلل، بعد از چند سال خواهید دید که نتیجه چه خواهد شد.
دولت ها از دانشگاه تشکیل می شود، 
مجلس ها از دانشگاه تشکیل می شود. 

دانشگاه در ارتش دخالت دارد؛ 
دست دارد. 

فرهنگ در ارتش تأثیر دارد، 
فرهنگ در کوچه و بازار و مردم تأثیر دارد. 

آن روز روزنامه ها را می دیدی، روزنامه هایی بود که همه بر خالف مصالح خود کشور 
ما ]بود[ و چون اسالم را می دیدند که اگر باشد، نمی شود که این اسالم را جلویش را 

گرفت، بر خالف اسالم بودند. 
در زمان رضاخان، خوب شد که شما آن وقت نبودید، خون دلی خوردند اشخاصی که 

در آن جا بودند، در آن وقت بودند. 
آقا! در روزنامه یا در مجله ای که آن وقت منتشر شد، به صراحت به رسول اکرم]ص[ 

جسارت کرد، یک نفر جواب نداد. 
به صراحت، شعرای آن وقت، نویسنده های آن وقت، روشنفکران آن وقت همة اینها 

دست به هم داده بودند که اسالم را بکوبند. البته استثنا داشت، 
                                                    اما آنها در اقلیت بودند، 
                                              نمی توانستند چیزی بگویند. 
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مجالت آن روز، خدا می داند که آن مجالت با این جوان ها چه کرده است! 
سینماهای آن روز، 
تئاترهای آن روز، 
هنرهای آن روز، 

اینها هم دست به هم داده بودند که اسالم را از این جا بیرون کنند و آمریکا را وارد کنند. 
این خدا به ما تفضل کرد، ترحم کرد و این تحول حاصل شد و تا این مطلب هست، این 

تحول هست و باقی هست، شما از هیچ چیز نترسید. 

کسی که از خدا می ترسد،
 از کس دیگر نباید بترسد. 

بین شما و آنها، همین بود که شما برای خدا، فی سبیل اهلل دارید جهاد می کنید، 
آن وقت، اصاًل صحبت از خدایی در کار نبود؛ 

»اعلیحضرت فرمودند، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه« 
                                                        این منطق این بود.

این که روحانیون فریاد می زنند به این که اسالم را باید تقویت کرد در یک کشوری، باید 
ایمان مردم را تقویت کرد، اینها برای همین است که دیدند که کجاهایی که ایمان هست، 

جاهایی که ایمان هست، چی هست و جاهایی که ایمان نیست، چی هست. 
حاال شما خودتان لمس کردید این را. 

همین جوان هایی که اآلن هستند، نظیر آنها در سابق هم بودند. 
سابق این طور نبود که ما جوان نداشته باشیم. به همین مقدار یک خرده کمتر البته- چون 
جمعیت زیاد شده- جوان آن وقت بود و همین مقدار اشخاص بودند، مردم بودند، جمعیت 

همین طور بود، اما چی بود؟
  خیابانش را وقتی می گشتیم، همه فساد. این فرهنگ اجنبی است. در خیابان ها، کسی وارد
می شد، می دید سرتا ته خیابان ها یا مشروب فروشی است یا بساط زدن و چه کردن است،
                                                             یا زن های لخت در بین مردم راه افتادن است.

بازارش را می دیدی، همین بود، همین بود؛ همین مسائل بود. توی مدارسش می رفتی، 
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توی مدارس دانشگاهی همین مسائل بود. 
در دیوارهای دانشگاه، بدگویی بود به اسالم و به قرآن کریم. حتی بعد از انقالب؛ آن وقتی که 
دانشگاه در قبضة منافقین و امثال منافقین بود، در دیوار دانشگاه به اسالم جسارت می کردند. 
وقتی که ما دستمان را دراز کردیم که هر چه آمریکا می دهد بخوریم و هر چه هم خط 
می دهد عمل بکنیم و خودمان گوش و چشممان را ببندیم نبینیم، وقتی این طور می شود، 

آن حال می شود که دیدیم و دیدید.

تفاوتمردممابامردمصدراسالم

و این خداست که ما را از این لجن زار و از این چاه هالکت بیرون آورد و به مقام انسانیت 
شماها را رساند؛ مقامی که برای خدا، برای پیشبرد اهداف اسالم شما جنگ می کنید. 

نظیر مجاهدین این زمان،
 نظیر این جوان های این زمان، 

از اول تاریخ تا حاال نبوده است. 

اگر آنها بوده اند، اما کم بودند.
 زمان رسول اهلل)ص( تا می آمد به زمان ائمة ما)ع( آن زمان رشد اسالم بود. 

پیغمبر]ص[ چقدر خون دل از این مردم همان بالد خودشان می خورد!
                                         امیرالمؤمنین]ع[ چقدر شکایت کرده است! 
                                                           قرآن چقدر شکایت کرده است؛ 
                                                                 شکایت از همان مسلمان ها! 

امیر المؤمنین]ع[ از همان مسلمان ها و از همین کسانی که در اطرافش بودند، 
                                 شکایت می کردند، منبر می رفت آرزوی مرگ می کرد! 

امیرالمؤمنین]ع[ وقتی هم که شمشیر را خورد از آن منافق:
ُفْزُت َو َربِّ الَْكْعَبِه1

 فرمود؛ برای این که راحت شد از این گرفتاری که به دست مردم دارد. 
۱- به خدای کعبه سوگند که رستگار شدم. 
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می خواستند یک ارتشی را، یک لشکری را به آن طوری که سابق بود، برای دفاع از اسالم 
راه بیندازند، چقدر خون دل می خوردند، چقدر زحمت می کشیدند، نمی آمدند!
امروز داوطلب شما دارید، می روید؛ داوطلب طرف شهادت می روید؛

طرف مرگ می روید. 
امروز شما بسیج و پاسداران و کمیته ها و ارتش و قوای نظامی و انتظامی و عشایر، 

و آنها یک جور دیگری بودند؛ حاال یک جور دیگری شده اند. 
همة شما امید اسالم هستید.

اسالم به وجود شما افتخار می کند. 
بگذار هر چه می خواهند در خارج بگویند. در خارج بگویند که مردم دیگر برگشته اند 
دیگر مردم رها کرده اند. انتخابات می شود، اولش می گویند که- همین انتخاب اخیر- اولش 
در خارج می گفتند که مردم شرکت نمی کنند، مردم شرکت نکردند. می ترساندند که اگر 
شرکت کنید، چه می شود! بعد که دیدند شرکت می کنند، حاال می گویند: دروغ است. 
هر چه می شنوند از این چیزها، یکیشان به دیگری می گوید: دروغ است. اینها می خواهند 
ما را از تحلیلمان اغفال کنند. این طور بود می گوییم: بابا، مردم آن جا در صحنه هستند؟ 

می گویند: نخیر، هیچ در صحنه نیستند! 
دانشگاه ها باز می شود، می گویند: مردم نخیر، نمی روند!

انتخابات شد، نخیر انتخابات نبود، این انتصابات بود! دولت مردم را با زور برد! 
بابا، مردم در دانشگاه اجتماع می کنند برای نماز! نخیر، به اینها پول می دهند! 
                                                                            همه را می گویند دروغ است؛

 برای این که، نبادا ... 
می گویند این دروغ است که می خواهند ما شک در تحلیلمان بکنیم.
                                                           وضع این جور شده برای آنها.

انسان تأسف می خورد  اینها یک آدم هایی بودند، ]این طور نمی کردند.[ واقعاً  اگر 
به بعضی اشخاص که می توانستند آدم باشند، می توانستند مفید باشند، می توانستند برای 
خودشان مفید باشند، می توانستند برای کشور مفید باشند، همچو جهالت کردند، نفهمی 

کردند با همه، اصاًل نشناخته بودند اسالم چه هست. 
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قدرت اسالم را نمی دانستند چیست،
 هی دم از ملیت زدند و هی دم از چی زدند.

 اسالم اینها را این طور از خود بی خود کرده و عاشق کرده است. اینها نشناختند؛ ملت 
را نشناختند؛ ایمان ملت را نشناختند. به خیال خودشان، می خواستند خدمت برای دیگران 

بکنند که خودشان به نوایی برسند، خودشان هم به هیچ چی نرسیدند. 
آنها گمان می کردند که باالخره آمریکا می آید، پس ما یک جای پایی برای خودمان بگذاریم، 

بعضیشان هم شاید مبعوث بودند از طرف آنها، لکن:
                                   آمریکایی در کار نیست! 
                تا اینها زنده اند،
آمریکا تو کار نیست! 

حاال اگر یک وقت در تاریخ- خدای نخواسته- یک چیزی بشود، ایران باز فراموش 
کند این صحنه های انسانی را، آن مسألة دیگر است. 

اما ان شاء اهلل، این مسائل هست و به قّوت خودش هست. و اینها باختند، بدبخت کردند 
خودشان را و یک دسته های دیگر هم هستند، دارند ]آنها را[ بدبخت می کنند. نکنند اینها 
دیگر! این جوان ها رها کنند این مسائل را! می بینند که دیگر نمی شود، می دانند که دیگر 
این منحرفین نمی توانند بیایند این جا برسند به یک حکومتی؟! حکومت به کی بکنند؟ به 
اینها؟ در صورتی که می دانند خوب، بیایند درست مثل آدم مشغول کار بشوند و توبه کنند، 

برگردند به کارهای خودشان.

سازندگىفرهنگصحيح

در هر صورت، آن چیزی که ملت ها را می سازد، 
                                           فرهنگ صحیح است. 

آن چیزی که دانشگاه را بارور می کند که برای ملت مفید است، 
                                                               برای کشور مفید است، 
              آن عبارت از آن محتوای دانشگاه است، نه درس است. 

صنعت ماعدای ایمان فساد می آورد، علم ماعدای ایمان فساد می آورد؛ 
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اذ َفَسَد الْعالِم َفَسَد الْعالَم1
 هر چه علم بیشتر شد، فسادش هم بیشتر است.

 اهل جهنم از تعفن عالم به ایذا دارند اذیت می کشند. 
عالمی که ایمان دارد آن است که خدا تعریفش می کند، پیغمبر تعریفش می کند، اسالم 

تعریفش می کند.
اگر ایمان پهلوی تخصص نباشد،

تخصص مضر است. 
تخصص در یک کشوری باشد که ایمان تویش نباشد، تخصص کشور را به هالکت 
می رساند، به بستگی می رساند. این همه متخصص ما داشتیم در هر رشته ای، در زمان سابق، 
برای این ملت چه کردند این متخصصین ما؟ جز هی ملت را به عقب راندند، هی وابسته 
کردند، همه چیز وابسته شد؛ هر چه اسم می بردند، می گویند باید برویم به سراغ اروپا. 
لولهنگ2 لولهنگ سازی را خوب بلد بودند، آنها ما را می بردند برای این که تعلیم کنند، 

تعلیم  نمی کردند. 
جوان های ما را می بردند یک دسته را فاسد می کردند، یک چیزهای ناقصی ]تعلیم می کردند.[ 

میان راه اینها را رها می کردند بیایند. 
ما را هی بازی دادند، کشور ما را هی بازی دادند، ملت ما را هی بازی دادند که:
                                                   ما می خواهیم شما را برسانیم به تمدن بزرگ!

وقتی رفتند دیدیم که:
                                     تمدن بزرگ که نبود هیچ،

                                     ما را منحط کردند تا حدی که همه چیزمان وابسته به غیر بود.
و همة دارایی ما را بردند اینها. اینها که رفتند، تمام بانک های این جا را غارت کردند، 
رفتند این قدر بدهکار هستند این فراري ها به این بانک ها. سال های طوالنی باید زحمت 

بکشند تا ]بدهی [ بانک ها را حاال خود ایران بدهد؛ برای این که:
                                                                   فرهنگ، فرهنگ ایمانی نبود، 
                                                 ایمان توی جامعه نبود، ایمان تو بازار نبود، 

۱- کتاب خصال، باب االثنین، ص ۳7 - اگر عالم فاسد گردد، جهان فاسد می شود.
۲- نوعی آفتابه  
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    ایمان توی- عرض می کنم- خیابان نبود، ایمان توی دانشگاه نبود. 
هر جا را- منتها- مؤثرتر می دانستند، آن جا را بیشتر فشار می آوردند.

روحانیون هم که ااّل خیلی خیلی نادر، از آن مسائل اّولی که صدر اسالم داشته، نگذاشته 
 بودند؛ همان سر جای خودشان بودند. اینها را دیگر نمی توانستند منحرف کنند، از بین می بردند،

اسیر می کردند، تبعید می کردند، حبس می کردند، می کشتند. 
عده ای از روحانیون بزرگ را کشتند در زمان رضاخان. از شهرهای خودشان بیرونشان 

کردند، بردند یک جای دور دستی آن جا نگهشان داشتند. 
علمای آذربایجان را از آن جا برداشتند، بردند یک جای دیگر. 

علمای مشهد را همه را اسیر کردند، آوردند تهران. یکی از بزرگ ترین علمای آن جا 
را در همین تهران- من خودم این را دیدم- که توی یک خیابانی که اجازه داشت تا 
این جا بیاید از خانه اش بیرون، با شب کاله نشسته بود و مردم می آمدند، می رفتند، خیلي ها 

نمی شناختند، بعضي ها هم می شناختند، جرأت نمی کردند سالم بکنند به او. 
و همین را که از علمای درجة یک مشهد بود؛ مرحوم »آقازاده بزرگ«1 که از علماي 
درجة یک بزرگ بود، با پاسبان توی خیابان می بردندش برای محاکمه. آخرش هم کشتند 

او ]را[.

تحولملت،باعناياتخداوند

این ملت همان ملت بود، اما چرا حرف نزد؟ برای این که فرهنگ خارجی نگذاشته بود. 
این چشمش را این جوان وقتی باز می کرد، به مجله نگاه می کرد،

                            می دید که همه اش یک مسائل جنسی ]است،[ 
                                                               به روزنامه نگاه می کرد، 
                   یا فحش به آخوند بود یا فحش- عرض می کنم که- 
                                                                  به ماّل بود یا به اسالم،
                                                                          یا به این چیزها. 

بچه را از کوچکی بزرگش کردند به ضد اسالم، به ضد وطن، به ضد ایمان. 
 ۱- آقای میرزا محمد کفايی خراسانی، فرزند آخوند خراسانی که از علمای بزرگ خراسان بود. وی در زمان رضاخان به شهر ری تبعید شد

و سرانجام به طور مشکوک در همان جا درگذشتند. 
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و اگر خدای تبارک و تعالی به این ملت مظلوم ترحم نفرموده بود، آن خواب هایی که 
اینها دیده بودند، بیشتر از این مسائل بود.

شما یکی دو سه تا مسأله اش که در این آخر واقع شد، ازدواج پسر یک سرهنگی به پسر 
سرهنگ دیگر، ازدواج پسر به پسر! این یکی از مسائلی بود که راهش باز شد. بعدها هم اگر 

مهلت داده بودند، مسأله رایج می شد؛ چنان که در بعضی جاهای دیگر هست.
فحشای علنی در خیابان، در شیراز!1 اینها خیلی خواب دیده بودند برای ما. 

دیگر قضیة دریایش را که همة آنهایی که رفته اند، دیده اند- و عرض می کنم- یا شنیده اید 
و قضیة کاباره ها و قضیة میخانه ها و قضیة قماربازی ها و این قضایایی که سر تا ته ایران پر از 

این مسائل بود.
اصاًل صحبت از اسالم توی کار نبود.

خداوند رحم کرد، همة شما را متحول کرد. تمام جوان های ما را از آن منجالب نجات 
داد و وارد کرد در یک محیط اسالمی- انسانی که در مقابل شرق و غرب ایستاده است و 

ابداً خم به ابرو نمی آورد که اینها دارای- نمی دانم- چه چیزهای پیشرفته]ای [ هستند.

راههاياستعماربرايبازگشتبهكشورها

شما این را بدانید که:
 آنها همیشه این طور بوده که استعمارگر کوشش اش این بوده است که:
                                                      از خود مردم به جان خود مردم بریزد، 

همیشه بنا بر این بوده که یک کودتایی در خود کشور ایجاد کند. یک اختالفی در خود 
کشور ایجاد کند، اینها در این صدد هستند همیشه. دست از ما برنمی دارند؛ 
بیدار باشد ملت ما! 
بیدار باشد ارتش ما! 
بیدار باشدپاسدارهای ما! کمیته ها، بسیج- نمی دانم- عشایر، 
همة اینها بیدار باشند! 

۱- اشاره به نمايش مستهجن و خالف عفت عمومی در خیابان های شیراز.
اين نمايش توسط يک گروه از هنرپیشگان خارجی هنگام برگزاری- به اصطالح- جشن هنر در شیراز اجرا شد. فرح پهلوی- همسر 
شاه- که جشن هنر به تشويق و دستور او انجام می شد، در برابر اعتراضات مطبوعات و مردم، به توجیهات غیرمنطقی و ابلهانه ای متوسل 

شد که همین توجیه نیز در زمان خود، جنجال برانگیز شد.
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بفهمند که اگر یک وقت بنا شد که یک زمزمة خالف بیدار شد، بدانید که نمونه این 
است که یک مسأله درست کنند. 

جديتبرايسالمتكشور

دانشگاه که باز شده است، بدانند این جوان ها که دست ها ممکن است در کار باشد که باز 
مسائل را طور دیگری کنند و شماها را منحرف کنند. 

همان دفعة اولی که شما از یک استاد یا از یک دانشجو یک چیز انحرافی دیدید، 
                                          همان دفعة اول گزارش بدهید تا جلویش گرفته بشود.
و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به شما عزیزان،
 که عزیز اسالم هستید، 
       عزیز پیغمبر اسالم هستید، 
   عزیز حضرت ولّی امر هستید، 
                       به شما توفیق عنایت کند که در راه اسالم، در راه میهن خودتان، 
جدیت کنید. 

و ان شاء اهلل، آن بسیج عمومی که برای یادگرفتن باشد، هم تعلیمات دینی و یاد گرفتن 
قرآن و کتاب و هم تعلیمات نظامی و اینها، یک کشور نظامی بشود؛
                                                                              نظامی- الهی. 

یک همچو کشوری که این طور شد، دیگر کسی به آن طمع نمی کند؛ برای این که 
می داند ضررش بیشتر از نفعش است.

توجه کنید شما به افغانستان، در صورتی که کمونیست هایش، دولتش- نمی دانم- مخالف 
بودند با مردم. همین عده مردمی که مال ملت بودند و مال اسالم بودند، همه طریقة اسالمی 
داشتند؛ همین ها تا کنون بعد از بیشتر از یک سال مقاومت کردند و شوروی را پشیمان کردند 
از این کاری که کرده است. و یکی از کسانی که از ارتشي های شوروی بود و فرار کرده بود، 

می گفت: 
- تا کنون سی هزار جمعیت ارتشی شوروی در افغانستان کشته شده است.

 اینها می بینند نمی شود در یک کشوری کـه ملتش یک چیزی را می خواهنـد، نمی شـود 
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خالفش کرد. 
حاال آن جا دولتشان هم موافق با آنها بود و حزب- نمی دانم- زهر مارشان هم موافق 
با آنها بود. این جا که ما نه یک حزب مخالفی داریم و نه یک دولت مخالفی داریم و ]نه [ 
یک مجلس مخالفی؛ هیچی. در این جا بیایند چه بکنند؟ هر کوچه  بروند، هر کوچه، اینها 

باید بروند از ماورای ابرها عبور کنند. 
باالخره کشورگیری و منفعت از کشور با آسمان نمی شود؛ زمین می خواهد، 
                                                                                زمین هم نمی توانند بیایند.

   ان شاء اهلل، خداوند به شما توفیق بدهد که ایمانتان قوی بشود. 
                      ایمان همة ما، ایمان همة ما ان شاء اهلل، قوی باشد؛

توجه به خدایمان، 
                           به خدای تبارک و تعالی هر روز زیادتر بشود؛ 

و وحدت کلمه و اجتماع ما که در رأس امور است، 
                                                 در باب حفظ کشور بیشتر بشود،
                                                                                    ان شاء اهلل.

و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته1

پیامهشتم
پیام حضرت امام خمینی)ره(  به مردم به مناسبت 22 بهمن 1361

تمامی بیانات و پیام های امام زیبا، اثرگذار، ملهم، آرامش بخش و عرفانی است. 
هیچ امری برای امام پس از اعتقادات عظیم الهی، با اهمیت تر از انقالب اسالمی نبود 
و نیست. حضرت امام بسیار رئوف و مهربان بودند، اما در برابر کسانی که با اصل و اساس 

انقالب مخالف بودند، اصاًل کوتاه نمی آمدند. 
امام به روحانیت بسیار احترام می گذاشتند، به خصوص با علمای مبارز شدیداً رفاقت 
می کردند، ولی با علمای ساکت در جریان انقالب مماشات داشتند. اگر از یک آخوند 
ضدیّت با انقالب را می دیدند و یا احساس می کردند، بسیار سخت گیر بودند. مثاًل در جایی 

۱- صحیفة امام، ج  ۱7، ص ۱44 تا ۱57
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فرموده اند:
»آخوند بد از ساواکی هم بدتر است.«1

و یا در جای دیگر نوشته اند:
»آخوند بد از شمر هم بدتر است.«2

ایشان در پیام 22 بهمن 1361در اهمیت حوزه های علمیه و پرهیز علما از تشریفات و 
امور زاید اشاره و تأکید می نمایند که با عدم توجه به این امور، نسل های آینده را نسبت به 
اسالم و دین دور نموده و اسباب دین گریزی را فراهم می نمایند، که مسلماً در این صورت 

خسارت های جبران ناپذیر ایجاد خواهد شد: 
»از امور مهمی که اینجانب نگران آن هستم، مسائل حوزه های علمیه خصوصًا 

حوزه های بزرگ مثل حوزة مقدسة قم است. 
آقایان علمای اعالم و مدرسین محترم که خیرخواهان اسالم و کشورهای اسالمی 

هستند،، توجه عمیق کنند که:
- مبادا تشریفات و توجه به ساختمان های متعدد برای مقاصد سیاسی و اجتماعی 

اسالم، آنان را از مسألة مهم اصلی حوزه ها، که اشتغال به علوم رایج اسالمی،
 و خصوصاً فقه و مبادی آن به طریق سنتی است، 
اغفال کند،

... خوف آن است که اگر تشریفات و زرق و برق های شبیه به قطب مادیت،
 رواج پیدا کند، در نسل های بعد اثر گذارد،
 و خدای نخواسته آن چه از آن می ترسیم، 
به سر حوزه ها بیاید. 

الزم است آقایانی که در این امور دست دارند و متصدی این مسائل هستند توجه 
کنند که حد افراط را جلوگیری کنند، و هر چه می کنند در خدمت حوزه های علمی و 
در خدمت اسالم و علوم اسالمی باشد، و کارها تعدیل شود و از افراط و تفریط احتراز 

گردد.« 3

۱ - صحیفة امام، ج ۱6، ص ۲7۲ 
۲ - صحیفة امام، ج ۱6، ص ۲7۳ 
۳- صحیفة امام، ج  ۱7، ص ۳۲6
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آن بزرگوار در راز و نیازهای عاشقانه و عارفانه نیز کم نظیر بود و برای ما انسان های معمولی 
درس مناجات  و سخن گفتن با خداوند را چه زیبا آموخت که باید در این ارتباط محتوای 
مناجات به گونه ای باشد که از هرآن چه که غیر خداست، منقطع شویم و تنها ذات حق را توجه 

کنیم. 
بدون تردید از سال ها پیش و تا سال های بعد نیز، تاریخ تشیع شخصیتی مانند حضرت  امام 
خمینی)ره( را به خود نخواهد دید و با شرایط موجود، به این زودی ها هم نمی توانیم نظیر آن 
شخصیت استثنایی را متصور شویم؛ جز آن که خداوند صالح و مصلحت بداند و چهره ای را 

در این موقعیت به شیفتگان راه صواب و صالح ارزانی دارد.
دعا می کنیم که خداوند همة ما را از شّر همة شیطان های ارضی و سماوی محفوظ بدارد 

و آینده ای سراسر لطف و صفای خالص و مقبول خود عنایت فرماید. 
                                                                                      ان شاءاهلل.

 در این مجال اشاره ای کنیم به فرازی از دعایی که در این پیام روح بخش آورده اند:   
»و آخرین کالم آن که در محضر خداوند منّان عرض کنیم که:

خدایا!
 تو بر ما منت نهادی و ما را در مثل 22 بهمن بر دشمنان خودت پیروز کردی. 
و دست این ملت مظلوم را گرفتی و از سراشیبی  قوط و جهنم هر دو عالَم،
                                                          به قلة بلند عنایات خود رساندی. 
و این امت مستضعف در طول ستم شاهی را به عزت جاودان کشاندی. 
و جوانان برومند این امت را عاشق خود و شهادت فرمودی، 
و دعای خیر شب زنده داران را در حق ما قاصران اجابت فرمودی.

بار الها!
 عنایت خود را از ما دریغ مدار، و ناموس دهر و ولی عصر- ارواحنا فداه- را از ما 

راضی فرما و ما را از نور هدایت خود همیشه بهره مند نما. 
انََّک ُمجيٌب َقريب«1

۱ - سورة هود، آية 6۱
که هر آينه، تو اجابت کنندة ) دعاها( و نزديک ترينی.
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 در آستان پنجمین سال پیروزی حق بر باطل و حزب اهلل بر احزاب شیطانی، مراتب تشکر و 
عبودیت را به پیشگاه مقدس خداوند متعال- که همه از او هستیم و به سوی او می رویم، 
و پیروزي های روزافزون به عنایت و لطف اوست- تقدیم. و عرض ارادت به مقام مقدس 
ولیّ اهلل اعظم و بقیه اهلل فی ارضه- ارواحنا لمقدمه الفداه- که واسطة فیض و عنایات حق تعالی 

است و دعای خیرش بدرقة امت جد بزرگوارش)ص( می باشد، تقدیم می داریم. 
و تبریک و تهنیت بی پایان خود را نسبت به ملت شریف و متعهد ایران عرض می کنم 
که از ابتدای نهضت تا انقالب عظیم اسالمی، و از انقالب تا پیروزی، و از روز پیروزی تا 

امروز، دلیرانه و سخاوتمندانه در تمام صحنه های انقالب با جان و دل حاضر بوده و هستند،
             و از حریم اسالم عزیز و کشور خویش دفاع نموده، 
و بر ما و همه، مّنت ها دارند. 

و اگر نبود پاي مردی آنان، 
                                         انقالبی نبود،

 و پیروزی به این عظمت نصیب اسالم و کشور اسالمی نمی شد.
 و خدای را بر این نعمت شکر که با تأییدات غیبی خود چنین تحول الهی را برای این 
ملت مظلوم بی پناه تقدیم فرموده، و آن را در پناه رحمت خود و با نصیب از قدرت الیزال 
خویش بر دشمنان اسالم و بشریت پیروز فرموده، و عاجزانه از ساحت مقدسش می خواهیم 

پيام]بهملتايرانومسؤوليننظام)هفتتذكربهمردمومسؤوالن([
زمان:22بهمن1361/27ربيعالثانى1403
مكان:تهران،جماران
موضوع:ارزيابىوضعيتانقالباسالمىدرآستانةپنجمينسالپيروزى-
تذكراتىبهمردم،رزمندگانوقواىسهگانه
مناسبت:22بهمن)چهارمينسالگردپيروزىانقالباسالمى(
مخاطب:مسؤوليننظامجمهورىاسالمى،نيروهاىمسلحوديگراقشارملتايران
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که این عنایت و نعمت را بر این ملت پایدار و مستدام فرماید و نصیب همة مسلمانان جهان 
نماید. 

و سپاس و تقدیر فراوان بر رزمندگان عزیز و شجاع از ارتش و سپاه و بسیج،
                     تا شهربانی و کمیته و ژاندارمری،
 و عشایر محترم و سایر قوای مسلح،

                       که با دست توانای خود
                                                           - که از امدادهای غیبی برخوردار است- 
                چنان سیلی به رخسار کریه صدامیان و ضربه بر پیکر حامیان آنان زدند،
               که حزب بعث عفلقی با تشبث به هر حشیش1 نمی تواند آن را جبران کند. 

و سردار نگون بخت قادسیه دسِت دریوزگی به هر طرف دراز و چشم امید به جنایتکاران 
ورشکسته دوخته که چند روزی دیگر به جنایات خود نسبت به ملت مظلوم عراق و مسلمان 
عرب و غیرعرب ایران و منطقه ادامه دهد. و آن چنان بیچاره و درمانده شده است که با 
وقاحت تمام، قلم سیاه بر ادعاهای پوچ خود کشیده، و با اسرائیل- که تا دیروز ادعای دشمنی 
با آن را می کرد- دوست صمیمی شده، و با آمریکا- که مدعی ترک روابط با آن بود- 
آرزوی وابستگی می کند، و با دویله های2 وابسته به آمریکا- که با اخافه3 و ارعاب و عربده 
جیب آنان را خالی کرده بود- اکنون با تمّلق و سرافکندگی چشم طمع دوخته است، و به 
حسنی و حسن و حسین و نمیری4 و دیگر جنایتکاران تاریخ- که خود ورشکستگانی بیش 
نیستند- امید نجات بسته است. و بوق و شیپور رسانه های گروهی سرتاسری با تبلیغاتی که 
امروز دروغ های شاخدارشان بر همگان روشن گردیده است، برای نجات این غریق وامانده5 
به دست و پا افتاده اند تا چند روز دیگر بر رخسار درخشندة آفتاب عالم تاب اسالم پرده 
پوشند، با آن که خود می دانند این سیل خروشان رحمت الهی برای نجات مسلمانان و جمیع 
مستضعفان و محرومان جهان را با حیله های شیطانی نتوان جلوگیری کرد، و این خورشید 

۱- گیاه خشک، کاه، شی ء کوچک و بی ارزش  
۲- ُدَوْياَلت]دول[: دولت های کوچک

۳- ترسانیدن، تخويف، ترعیب
 4- حسنی مبارک، رئیس حاکم بر رژيم مصر -  ملک حسن، پادشاه مغرب)مراکش( -  ملک حسین، پادشاه اردن  -  محمد جعفر نمیری،

رئیس جمهور سودان  
 5- اشاره به صدام حسین)رئیس حاکم بر عراق( که بر خالف ادعاهايش در روزهای آغاز تجاوز به ايران، بعد از عملیات فتح المبین و فتح

خرمشهر، برای جلوگیری از شکست های بیشتر به دست و پای آمريکا و دولت های مرتجع عربی افتاده بود. 
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آسمان معنویت را با تبلیغات دروغین خاموش نتوان نمود. 
و اميد است وعدة الهی ارادة منت بر مستضعفان به زودی تحقق یابد،

و دست قدرتمند حق تعالی،
هر چه سریع تر از آستین ملت های مظلوم بیرون آید،

و تحول الهی ای که در ملت ایران به وجود آمده است، 
در همة ملل و نحل به خواست خداوند تعالی تحقق یابد، 

که دست ستمکاران از جنایت نسبت به مستضعفان جهان کوتاه شود، 
و مظلومان، به حقوق از دست رفتة خود دست یابند.

در این جا الزم است تذکراتی به خواهران و برادران محترم داده شود، گرچه بحمداهلل 
به مسائل اسالم و روز آشنا هستند:

1- این مطلب مهم را که کراراً عرض کرده ام، تکرار می کنم که:
 ملت عزیز مجاهد و به ویژه سلحشوران رزمندة مجاهد فی سبیل اهلل توجه داشته باشند که 
غرور از پیروزي ها آفت بزرگی است که شیطان باطنی در بندگان خدا به وجود می آورد تا آنان 

را از راه حق منحرف کند، و در اثر آن خلق خدا را در کوشش برای مقاصد الهی سست کند،
                                   و اگر خدای نخواسته این حالت شیطانی در جبهه ها پیش آید، 
                                                                                               در پیروزي ها وقفه حاصل، 
                                             بلکه با مکر شیطانی ممکن است به شکست منتهی شود. 

و زمانی این آفت وجدان ُکش پیش می آید که انسان از خود و خداوند غافل شود و قدرت 
و پیروزي ها را از خود بداند، و منشأ اصلی آن که اِزمّة1 امور را در دست دارد و هر چه کمال و 

قدرت و جمال است از اوست را از یاد ببرد. 
ملت عزیز و قوای مسلح رزمنده در طول این انقالب و این جنگ لمس نموده اند که:

 اگر مددهای الهی و عنایات خاص خداوند قادر نبود، 
هرگز در ما قدرت مقابله با رژیم شیطانی تا دندان مسلح و متکی به قدرت های جهانی نبود. 
ولی از آن جایی که ملت با تحولی الهی به انقالبی اسالمی متکی به معنویات دست زد، 
توانست آن قدرت بزرگ منطقه را در هم بشکند، و در جنگ نابرابر از حیث تسلیحات و 

۱- سختی و تنگدستی
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کمک های بي دریغ شرق و غرب و منطقه، این همه پیروزي های اعجازآمیز را نصیب ایران 
و اسالم نماید. 

ما نباید فتح های بزرگ مثل خرمشهر را از یاد ببریم،
که دشمن با همة تجهیزات در سنگرهای بسیار محکم با عّده و عدد بسیار،

کمین کرده بود، 
و در مقابل عده ای از سلحشوران متعهد اسالم از بیابان باز به آنان تاخته، 

و خداوند آن چنان رعب و وحشت را بر دشمنان ما غلبه داد،
که با اسارت هزاران نظامی و غنیمت های بسیار، 

باقي ماندة اشرار با فضاحت تمام رو به فرار گذاشته،
و شهرها را رها کردند. 

رزمندگان عزیز ما نباید این پیروزی معجزه آسا را جز با مددهای الهی ببینند،
 و اگر چنین شد، 

غرور آنها خالصه می شود در این که ما مورد عنایت قادر متعال هستیم،
و از خود چیزی نداریم،

 و آن چه داریم از اوست و باید به راه او نثار کنیم. 
و این جاست که خداوند عنایات خود را ادامه می دهد، و شما سلحشوری و جنگ 
شرافتمندانه را برای دفاع از اسالم و میهن اسالمی ادامه می دهید، و به خواست قادر متعال به 

پیروزی نهایی دست خواهید یافت.
َّه محیط ایران از غبارهای شرارت های اشرار، این مدعیان  2- اکنون که بحمداهلل والِمن
دروغین طرفداری از ملت و خلق که خود با دست پلید خویش پرده از چهرة کثیف خود 

برداشتند و به دشمنان اسالم که هم قطاران و یا اربابانشان بودند پیوستند، 
تقریباً آرامش و سکون با عنایت پروردگار برقرار است،
 ملت بزرگ متعهد اسالمی الزم است با تمام توان،

 به بازسازی نارسایي هایی که الزمة هر انقالب است، 
و در انقالب ایران که متکی به قدرت الیزال حق تعالی،

و همت واالی اقشار معظم ملت است، از سایر انقالب های بزرگ ضایعاتش کمتر و 
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دستاوردهایش بیشتر است، قیام نماییم و بدون وقفه از فرصت استفاده نموده و کشور را به 
سوی بیشتر اسالمی شدن در تمام ابعاد آن، در تمام ارگان های نظام جمهوری اسالمی از 
قوای سه گانه که اساس نظام است، تا حوزه های علمیه و دانشگاه ها که اساس فرهنگ است، 
و از قوای نظامی و انتظامی و قوای مسلحة دیگر که اساس امنیت هستند، تا قشرهای بازاری 

و کشاورز و کارگر که هر یک رکنی مهم از ارکان اقتصاد کشورند، همت گماریم. 
 و معلوم است که در این امر بزرگ با ابعاد وسیعش که سرنوشت ملت اسالم بستگی به آن

دارد، تا تمام ملت همت نکنند و قیام فعاالنه نداشته باشند، 
مقصد اعالی اسالمی تحقق نخواهد پذیرفت،
و تنها با اتحاد کلمه و همت همگان،
که دست توانای حق تعالی با آن است،
ان شاء اهلل تعالی کار به نتیجه خواهد رسید،

 اما کیفیت کمک:
الف: قوة قضاییه که امروز برای قضای شرعی احتیاج مبرم به افراد عالِم متقی با فضیلت 
دارد، حوزه های علمیه در هر جا هستند، خصوصاً حوزه های بزرگ باید این مسأله را یک 
واجب کفایی شرعی مهم تلقی نمایند. و برای این مقصد مهم اسالمی از علمای موجود در 

حوزه ها و شهرستان ها دعوت نمایند. 
و همة علمای اعالم می دانند که:
 قضا امر بسیار مهمی است که در رژیم های طاغوتی،

به دست اشخاصی که اکثریت آنان صالحیت نداشته اند، سپرده شده بود. 
در رژیم سابق ما معذور بودیم، چون اشخاص صالحیت دار را در هیچ امری، چه رسد 

به قضای شرعی، نمی پذیرفتند، ولی امروز که قضای اسالمی می خواهد اجرا شود،
عذری نیست. 
و بر اشخاص صالحیت دار واجب است تا حد کفایت به این واجب عمل کنند،
و دیگران را هدایت نمایند،
 و بسیج کنند. 

و نیز الزم است حضرات مدرسین محترم حوزه ها و علمای اعالم و مجتهدین عظام، 
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کتبی را که به آنها »علوم غریبه« نام می نهادند- زیرا در بحث ها و حوزه های علمی منسی1 
به آنها احتیاج است، مثل کتاب قضا و  بودند، چون محل ابتال نبودند- امروز که شدیداً 
شهادات و قصاص و حدود و دیات و دیگر کتب محل حاجت را مورد بحث و تدریس و تحقیق 

قرار دهند، که در آینده مثل امروز گرفتار کمبود اشخاص نباشیم.
 امید است برای رضای خدای تعالی و برای عمل به وظیفه، به این امر توجه زیاد شود، و مسألة 
قضا که امروز از مشکالت جمهوری اسالمی است، به برکت مراجع بزرگ و علمای اعالم حل شود 
و نیز شورای قضایی قوانین مربوط به قضا را با جدیت تهیه نمایند و مجلس محترم هم تصویب این 

قوانین شرعیه را مقّدم بر سایر کارها قرار دهند، که قضای اسالمی در کشور اجرا شود.
ب: مجلس محترم شورای اسالمی که در رأس همة نهادهاست، در عین حال که از اشخاص 
عالِم و متفکر و تحصیل کرده برخوردار است، خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد 
و صاحب نظر خود در کمیسیون ها دعوت کنند که با برخورد نظرها و افکار، کارها سریع تر و 
محکم تر انجام گیرد. و از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص  موضوعات برای احکام 

ثانویة اسالم نظرخواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. 
و این نکته نیز الزم است که تذکر داده شود که:

  رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیلة عرف کارشناس، 
                                                              با رّد احکام اولیه فرقی ندارد، 
                                                         چون هر دو احکام اهلل می باشند. 
                   و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال والیت فقیه ندارد، 
و پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان، 
هیچ مقامی حق رّد آن را ندارد، 

و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ مالحظه ای اقدام کند. و با تشخیص دو سوم مجلس 
 شورای اسالمی که مجتمعی از علمای اعالم و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسالم هستند، 

در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، 
                                                                                  حجت شرعی است،
                  که مخالفت با آن بدون حجت قوي تر خالف طریقة عقالست. 

۱- فراموش شده  
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      چنان چه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن،
                                                             با طریقة عقال مخالف است.

ج: دولت جمهوری اسالمی که متصدی ادارة کشور است و در هر پیشامدی موظف است 
اقدام مقتضی نماید، در وضع کنونی بدون کمک ملت، توانایی رفع تمام گرفتاري ها را 
ندارد، و برای ادارة نظام جمهوری و دفاع از دشمنان مهاجم و رفع مشکالت جنگ که 

حجم آن بسیار عظیم است، احتیاج به کمک دارد. 
و چون پای دفاع از اعراض و نفوس و اموال کشور و حفظ اسالم در میان است، 
                                                      بر همه کس واجب است که به مقدار کفایت،
                         از خطر عظیم و هجوم اجانب به اسالم و مسلمین، 
کمک نماید. 

 و این تکلیفی است که بیشتر متوجه است به طبقة مرفه و ثروتمند و پس از آنان به طبقة
متوسط به حسب احوال آنها، نه طبقة مستمند و ضعیف که درآمدشان به مقدار اعاشة 

آنهاست، گرچه این قشر از تمام قشرها خدمتشان بیشتر است.
 اینجانب از تمام هم میهنان عزیز تشکر و قدردانی می کنم که از اول انقالب تا کنون در 

صحنه بودند؛ و امیدوارم خداوند متعال توفیق حضور بیشتر را به همة ما عنایت فرماید. 
و باید دولت محترم توجه نماید که:

 عالوه بر تکلیف الهی که متوجه همة ملت است، دولت از ویژگی خاصی برخوردار است،
                                         و تکلیف الهی، بیشتر متوجه آن و سایر دست اندرکاران است، 
                                                    و برای نظم امور در جمیع ابعاد کوشش خواهد کرد. 

و مسألة جنـگ دفاعـی که در رأس امور است و ملت متعهد کمک به آن را برای خود 
یک امر الزم می داند و دولت در رابطه با آن حقاً تمام کوشش را می کند، 
                                       لکن تذکر و تکرار در امور مهم، الزم است، 

                                       و باید هر روز ابعاد کمک به جبهه ها را بیشتر گسترش دهد،
                                         و تا فتح نهایی ان شاء اهلل تعالی،

                                                                   برنامة دفاع را در رأس همة برنامه ها قرار دهد.
بحمداهلل تعالی قوای مسلح اسالمی در دفاع از اسالم و میهن عزیز، عاشقانه از ابتدای 
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هجوم اشرار تا کنون با نثار جان و خون و با عشق به لقاء اهلل قوای شیطانی دشمن را در هم 
شکسته و در هر مرحله از مرحلة قبل نیرومندتر و متعهدتر به رزمندگی دلیرانة خود ادامه 

داده اند. 
و همة ما و میهن اسالمی ایران مرهون خدمات ارزندة آنان هستیم. 

و اگر نبود قدرت روحی و الهی آنان، معلوم نبود کشور ما با این همه دشمن و کمک های 
قدرت های بزرگ و کوچک به کجا کشیده می شد. 

و ملت مجاهد متعهد که در طول انقالب و جنگ تحمیلی از کمک های شایان به جبهه ها 
و پشت جبهه ها دریغ نکرده است، و یکی از ارکان پیروزی، حضور ملت در همة صحنه ها 

خصوصاً صحنة جنگ است. 
و الحق، این ملت نمونه در پیشگاه خداوند تعالی ارزشی عظیم دارد، 

و امید و توقع است که برای حفظ اسالم و کشور اسالمی خود بر حجـم کمـک ها 
افزوده شود که بحمداهلل می شود؛ چنان چه بر حجم مخارج دولت هر روز افزوده می شود. 
در زمانی که حضور و کمک ملت شریف ایران به دولت و جبهه های جنگ هر روز بیشتر 
می گردد، عده ای از محتکران و گران فروشان خدانشناس دست از این حرفة کثیف بر نمی دارند 
و به حال خود و کشور خود دلسوز نیستند، اینان باید از غضب الهی بترسند و بیش از این خود 

را در پیشگاه خدا و خلق خدا رسوا نکنند.
هـ : دربارة فرهنگ هر چه گفته شود، کم است. 

و می دانید و می دانیم اگر انحرافی در فرهنگ یک رژیم پیدا شود و همة ارگان ها و 
مقامات آن رژیم به صراط مستقیم انسانی و الهی پاي بند باشند، و به استقالل و آزادی ملت 
از قیود شیطانی عقیده داشته باشند و آن را تعقیب کنند، و ملت نیز به تبعیت از اسالم و 
خواسته های ارزندة آن پاي بند باشد، دیری نخواهد گذشت که انحراف فرهنگی بر همه 
غلبه کند، و همه را خواهی نخواهی به انحراف کشاند، و نسل آتیه را آن چنان کند که 
انحراف به صورت زیبا و مستقیم را راه  نجات بداند، و اسالم انحرافی را به جای اسالم 
حقیقی بپذیرد و بر سر خود و کشور خود، آن آورد که در طول ستم شاهی و خصوصاً 

پنجاه سال سیاه بر سر کشور آمده. 
و مجلس و ملت و متفکران متعهد باید این حقیقت را باور کنند و اصالح فرهنگ و از آن 
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جمله اصالح مدارس از دبستان تا دانشگاه را جدی بگیرند و با تمام قوا در سد راه انحراف 
بکوشند. 

اشخاصی معدود قدرت ندارند تا این امر عظیم الحجم مهم را اصالح کنند و صد در 
صد آن را اسالمی و ملی و در خدمت کشور قرار دهند. 

همه مسؤولیم؛
و همه باید در پیشگاه خدا و خلق خدا جواب تهیه کنیم. 

و در این زمان که فرصتی ارزنده داریم، از هیچ کس هیچ عذری پذیرفته نیست و همه 
باید به مقدار توان خویش در این امر حیاتی کوشش نماییم تا خون جوانان برومند مجاهد 

و کوشش ملت و مجاهدات بي دریغ آن هدر نرود.
به دولت های اسالمی منطقه اعالم نمودند که  مقامات و مسؤوالن کشور  کراراً   -3
جمهوری اسالمی ایران که محتوای آن بر اساس عدل اسالمی است و نسبت به آن با تمام جان 
متعهد است، اجازه ندارد که به حریم دیگران ظلم و ستمگری و تجاوز نماید، و این تعهد الهی 

اساس نظام اسالم و جمهوری اسالمی است. 
و کراراً در هر فرصتی به دولت های منطقه و دیگران نصیحت نموده و از آنان خواسته 
است که برای مراعات احکام خدا و قرآن مجید پاي بند حسن هم جواری و اخوت اسالمی 

باشید، و مطمئن باشید که:
- اگر شما یک قدم برای مراعات برادری جلو گذارید، 
ما چندین قدم برای فشردن دست شما،
برای از بین بردن ابرقدرت ها پیش خواهیم آمد. 

و بسیار تذکر داده شده است که:
اگر مسلمانان به دستورات اسالمی رفتار کنند،

و وحدت کلمة خود را حفظ نمایند و از اختالف و تنازع که مایة شکست آنهاست،
دست بکشند، 

در سایة پرچم »ال اله ااّل اهلل« از تجاوز دشمنان اسالم و جهان خواران مصون خواهند شد، 
و دست شرق و غرب را از بالد عزیز مسلمین قطع خواهند کرد، 

زیرا هم عدة اینها فزون تر و هم ذخایرشان بی پایان است. و از همه باالتر، قدرت غیرمتناهی 
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خداوند پشتیبان آنان است و قدرت های بزرگ به اینان محتاج هستند. 
و مکرر این واقعیت گفته شده و لمس گردیده که:

- ابرجنایتکاران شرق  و غرب جز به منافع شیطانی خود و غارت اموال دیگران و سلطه بر 
آنان، به هیچ چیز نمی اندیشند، و به صراحت می گویند ما در منطقه منافع داریم و باید منافع 

و مصالح خود را حفظ کنیم! 
و اگر یک دالر به شماها کمک کنند، صدها چندان از شما پس می گیرند. 

و این رفت و آمدهای سیاسی و کمک های تسلیحاتی و نظامی جز برای تحکیم پایه های 
نفوذ خود در کشورهای اسالمی و غیراسالمی نیست. 

و شماها و رسانه های گروهی اکثر ایستگاه ها، چه تبلیغ دروغین بکنید و چه نکنید و چه 
چشم و گوش های خود را از حقیقت روشن ببندید یا نه؛ 
                                  صدام عفلقی و حزب بعث عراق،
               اساساً ضد اسالمند و در منطقه فتنه انگیزند. 

آمریکا از جهالت و غرور و بلندپروازی صدام استفاده کرد و او را به هجوم به ایران واداشت. 
و به منطق آمریکا شکست عراق و ایران و از پا درآمدن هر دو یا ایران، 

در هر صورت به نفع اوست.
و صدام بدبخت پیش خود حساب ها کرده بود و ژاندارمی منطقه و سرداری بزرگ قادسیه 

را در مغز پوک خود می پروراند. 
و آن چه نمی دانست و نخواهد فهمید قدرت اسالم بزرگ و جانبازی سربازان فداکار 
اسالم بود. و در اثر این جهالت و حماقت خود را در دامی افکند که هیچ قدرتی نمی تواند او 

را نجات دهد.
 و ما مجدداً به دولت های منطقه هشدار می دهیم که بیش از این برای نجات یک سبع 
جنایتکار که اگر فرصت یابد منطقه را به آتش می کشد، زحمت نکشید و خود را به غرقاب 
هالکت دچار نکنید. و وعده های آمریکا و دیگران شما را غافل نکند که با ادامة کمک به 
دشمن اسالم ممکن است برای ملت و دولت ایران تکلیفی پیش آید که ما میل به آن 
نداریم. و تا وقت نگذشته است، به اسالم و دستورات حیات بخش آن گردن نهید و کشور 

خود را از شّر قدرت های اغفال کننده نجات دهید. 
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و بدانید که:
رو آوردن به اسالم و مسالمت با جمهوری اسالمی به صالح شماست، 
و دولت و ملت ایران برای شما
بهتر از آمریکا و صدام و مصر و دیگر دغلبازان است. 

شماها باید احساس و لمس کرده باشید که قدرت مجموع منطقه کمتر از نیمی از 
قدرت شاه مخلوع و معدوم است. 

و قدرت امروز ایران به برکت اسالم و حضور ملت، 
                                 چندین مقابل آن رژیم است. 

و آمریکا همان طور که در موقع سختی به شاه مخلوع نتوانست و نخواست کمک کند، 
                                 به شما که از شاه معدوم پیش او بی ارزش ترید،
 کمک نخواهد کرد. 
آمریکا و دیگر قدرتمندان، 
 شما را آلت دست قرار داده اند که منافعشان در منطقه تأمین گردد،
                                                                                     و اگر شما به دام افتادید، 
                                برای نجاتتان به خود زحمت نمی دهند.

4- متصدیان امور و شوراي عالی قضایی و ستاد پي گیری کوشش نمایند که با سرعت 
به زندان ها و حال زندانیان رسیدگی نموده و از کسانی که از عفوشان ضرری به جمهوری 

اسالمی نمی خورد و مستحق عفو هستند، صورتی تهیه و عفو آنان را تسریع نمایند. 
و کسانی که اسالم برای آنان جزا مقرر فرموده، تکلیفشان را تعیین کنند و پس از اجرای 

حکم خدا، اگر فساد ایجاد نمی کنند، آزادشان نمایند، و باالخره:
                                         رویه را بر عفو و رحمت قرار دهند.

لکن با مفسدان و گروهک های فاسد و مفسد با شدت عمل رفتار کنند، مگر آن که توبه 
کنند و ثابت شود که توبة آنها جدی است که با ضمانت می شود آزاد کرد.

5- از امور مهمی که اینجانب نگران آن هستم، مسائل حوزه های علمیه خصوصاً حوزه های 
بزرگ مثل حوزة مقدسة قم است. 

آقایان علمای اعالم و مدرسین محترم که خیرخواهان اسالم و کشورهای اسالمی هستند، 
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توجه عمیق کنند که:
 مبادا تشریفات و توجه به ساختمان های متعدد برای مقاصد سیاسی و اجتماعی اسالم، 
                                                                                 آنان را از مسألة مهم اصلی حوزه ها،
        که اشتغال به علوم رایج اسالمی و خصوصاً فقه و مبادی آن به طریق سنتی است، 
                                                                                                                      اغفال کند،

و مبادا خدای نخواسته اشتغال به مبادی و مقدمات موجب شود که از غایت اصلی که 
ابقا و رشد تحقیقات علوم اسالمی، خصوصاً فقه به طریقة سلف صالح و بزرگان مشایخ 
همچون »شیخ الطایفه«1 و أمثاله- رضوان اهلل تعالی علیهم- و در متأخرین همچون »صاحب 

جواهر«2 و شیخ بزرگوار »انصاری«3- علیهم رضوان اهلل تعالی- باز دارد. 
اسالم اگر خدای نخواسته هر چیز از دستش برود، 

ولی فقه اش به طریقة موروث از فقهای بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد.
ولی اگر همه چیز به دستش آید،

 و خدای نخواسته فقه اش به همان طریقة سلف صالح از دستش برود، 
راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهی خواهد کشید. 

و با آن که می دانیم مراجع عظام و علمای اعالم و مدرسین عالي قدر- دامت برکات 
وجودهم- توجه به این امر دارند، لکن:

 خوف آن است که اگر تشریفات و زرق و برق های شبیه به قطب مادیت،

 رواج پیدا کند، 
در نسل های بعد اثر گذارد،
 و خدای نخواسته آن چه از آن می ترسیم به سر حوزه ها بیاید. 

الزم است آقایانی که در این امور دست دارند و متصدی این مسائل هستند توجه کنند 
که حد افراط را جلوگیری کنند، و هر چه می کنند در خدمت حوزه های علمی و در خدمت 

اسالم و علوم اسالمی باشد، و کارها تعدیل شود و از افراط و تفریط احتراز گردد. 
۱- شیخ طوسی، ابو جعفر، از عالمان بزرگ شیعه  

۲- شیخ محمدحسن، صاحب جواهر الکالم؛ يکی از برجسته ترين آثار فقهی شیعه که در بردارندة يک دورة فقه استداللی با مبانی 
اجتهادی شیعی در تمام ابواب فقه می باشد. 

۳- شیخ اعظم، مرتضی انصاری، از اصولیین و فقهای نامدار شیعه 
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از خداوند تعالی توفیق همگان را در خدمت به علم و علما و اسالم و ملت خواستارم.
6- آن مطلبی که همیشه مدنظر همه بوده و دربارة آن پافشاری شده، حفظ وحدت کلمه 
و اجتناب از تفرقه است که همه می دانیم وحدت ملت چه اثرهای معجزه آسایی داشته است 
و دارد. و در مقابل، تفرقه و تنازع چه نکبت هایی به سر مسلمین در طول تاریخشان آورده 

است. 
و ملت عظیم الشأن ایران که هر دو طرف را مشاهده کرده اند و از تفرق رنج برده اند، و 
بحمداهلل شهد وحدت را چشیده اند و اعجاز آن را از اول نهضت تا انقالب و تا کنون لمس 
نموده اند، الزم است مراقبت کنند و نگذارند دست های پلید شیطانی و عمال سر سپردة 

استکبار جهانی در صفوف مقدس آنان وارد شده و به تفرقه افکنی قیام کنند. 
و هر وقت از اشخاص یا گروه هایی یک چنین خیانت هایی مشاهده کردند، بدون وقفه و 
در اسرع اوقات درصدد جلوگیری برآیند، و به مسؤولین کشور اطالع دهند، و آنان را معرفی 
نمایند. و این امر برای همة ملت اهمیت دارد، و برای دو قشر از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است: 
- یکی، قشر محصلین خصوصاً دانشگاهیان، که الزم است با هوشیاری و تعهد به اسالم 
و خدمت به کشور مراقب اوضاع و احوال طبقات محصلین و دانشگاهیان باشند که خدای 
نخواسته یک وقت این مراکز بزرگ تعلیم و تربیت به سوی مسائلی که قباًل مبتال بدان بودند 

کشیده نشود. 
خداوند یار و مددکار همه باشد. 

- دوم، قوای مسلح است که در این حال که هجوم اجانب را می بینیم و مبتال به توطئة 
قدرت های شیطانی هستیم، اهمیتش بیشتر از هر وقت و هر چیزی است. 

باید تمام فرماندهان و افراد ارتش و سپاه و بسیج و عشایر و قوای نظامی و انتظامی توجه 
خاص به این امر حیاتی داشته باشند. 

و اگر خدای نکرده این قشرهای متعهد عزیز با دست جنایتکاران و توطئه چینان، مبتال به 
 اختالف شوند، و هر یک خود را محور قرار دهند، مطمئن باشند که شیطان ها و شیطان بزرگ

در آنان رخنه کرده و طولی نخواهد کشید که همه به تباهی کشیده شوند،
                                                         و شکست برای آنان حتمی است. 
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و با شکست آنان اسالم در این جا و سایر مناطق به شکستی مبتال می شود که قرن ها 
جبران پذیر نیست. 

برادران مسلح، عزیزان ملت، پشتوانه های اسالم و جمهوری اسالمی! 
به هوش باشید که: شیاطین در کمینند و کوچک ترین غفلت شما بزرگ ترین فاجعه را 

برای ملت و اسالم به بار می آورد. 
خداوند کریم و رحیم همة ما را از شّر آنان حفظ فرماید.

7- و آخرین کالم آن که:
 در محضر خداوند منّان عرض کنیم که:

 خدایا!
 تو بر ما منت نهادی و ما را در مثل 22 بهمن بر دشمنان خودت پیروز کردی. 

و دست این ملت مظلوم را گرفتی و از سراشیبی سقوط و جهنم هر دو عالَم به قلة بلند 
عنایات خود رساندی. 

و این امت مستضعف در طول ستم شاهی را به عزت جاودان کشاندی. 
و جوانان برومند این امت را عاشق خود و شهادت فرمودی، 

و دعای خیر شب زنده داران را در حق ما قاصران اجابت فرمودی.
بار الها!

 عنایت خود را از ما دریغ مدار، و ناموس دهر و ولی عصر- ارواحنا فداه- را از ما راضی 
فرما و ما را از نور هدایت خود همیشه بهره مند نما. 

انََّک ُمجيٌب َقريب1
 بار الها!

این جوانان سلحشور ما را که با عشق به جمال تو و به امید عنایت و حمایت تو به دشمن 
متجاوز- که به بندگان تو ناگهان تاختند و خون های بي گناهان را ریختند، و خانه هایشان 
را بر سرشان خراب کرده، بدتر از مغوالن به صغیر و کبیر و عرب و عجم رحم نکردند، 
شجاعانه تاختند و صف های آنان را شکستند، و با جنگ نامتعادل- که یک طرف تا دندان 
مسلح و از سازوبرگ جنگی و آرایش حربی و کمک های بی پایان شرق و غرب و منطقه 

۱- سورة هود، آية 6۱
که هر آينه، تو اجابت کنندة)دعاها( و نزديک ترينی. 
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برخوردار بوده، و طرف دیگر مسلمانانی پاکـدل و سحـرخیزانی عاشق پیشه و سلحشورانی 
وارسته و پیوسته به تو با قدرت:

 ما َرَمْيَت اْذ َرَمْيَت َو لكنَّ اهلل َرمی1
 در هر ناحیه آنان را با اسارت دستـه جمعـی و غنیمت های بسیار در هـم کـوبیـده و به 
خواری و مذلت کشاندند، و از کشور خود بیرون راندند، و کمک های شرق و غرب را به 

هیچ شمردند.
خداوندا!

اینان را به رحمت واسعة خود غریق فرما و به پیروزی نهایی برسان. 
و شهیدان آنان را با شهدای صدر اسالم در رکاب پیامبر عالي مقام محشور فرما. 

و پدران و مادران شریفی که این عزیزان را در دامن مهر خود تربیت کرده و در راه اسالم 
دادند، در جوار رحمت خود و با اولیای عظام- علیهم السالم- محشور فرما. 

و به همسران و خواهران و برادران و نزدیکان آنان صبر و عزت مرحمت کن. 
و ملت ایران که موجب سرافرازی اسالم در جهان گردید، و کشور نمونه ای ساخت که 
امید است پرتو خورشیدآسای آن بر مشارق ارض و مغارب آن بتابد و مستضعفان تحت ستم 

جهان را بر مستکبران پیروزی دهد ان شاء اهلل، قدرت ده.
درود فراوان بر همة مجاهدان راه حق از انبیای عظام و اولیای کرام و صالحین و مصلحین 
در طول تاریخ به ویژه خـاتم پیامبـران و اشـرف نسل آدم، محمد مصطفی)ص( و دودمان 

معظمش سیّما بقیه اهلل خاتم االولیا- ارواحنا لمقدمه الفداه. 
و درود بر بیست و دوم بهمن، یوم اهلل؛
                           و بر آفرینندگان آن. 

و السالم علی عباداهلل الصالحین
روح اهلل الموسوي الخمینی2 

۱- سورة انفال، آية ۱7 
و آن گاه که تیر انداختی، تو نبودی که تیر افکندی، بلکه خدا انداخت.

۲- صحیفة امام، ج  ۱7، ص ۳۱6 تا ۳۲8
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 دودمان تبهکار پهلوی
نگاهی به خصلت های رضاخان 
و فرزندان و هوادارانش





205 از جـلد اول دورة 10 جـلدی 57 سال اسارت، قرار ما این بود که در هر جـلد حسب حال 
و شرایط، به منظور بیشتر آشناشدن مردم بزرگ و بزرگوار کشورمان از عملکرد دودمان 
پهلوی، مقداری از اقدامات مُضّر و آزادی ستیز رضاخان و محمدرضا بنویسیم؛ به خصوص 
در سال های اخیر که دشمنان مردم کشورمان در فضای مجازی تا می توانند علیه تمامیت 
انقالب اسالمی و زیر سؤال بردن دستاوردهای آن قلم فرسایی می کنند و از هیچ فرصتی برای 

ضربه زدن به وحدت جامعة بزرگ ما غافل نیستند. 
ضدانقالب که اغلب بدون شک گماشتگان و مزدوران کشورهای استعماری به خصوص 
آمریکا و انگلیس هستند و از این که ایران را از دست داده اند، بسیار برآشفته اند و چون در این 
چهل سال تمامی توطئه ها با مدد الهی و مدیریت الهی حضرت امام و هدایت مثال زدنی مقام 
معظم رهبری خنثی گشته، خیلی ناراحتند، به فضای مجازی روی آورده و جنگ گستردة 

سیاسی و فرهنگی را علیه انقالب به راه انداخته اند.
هرچند بخشی از این تبلیغات سوء، بر روی عده ای از مردم عادی اثر گذاشته، اما عمدة 
مردم ما که به خوبی دشمن را می شناسند و از حربه های دشمن آگاهی دارند، تحت تأثیر این 

تبلیغات قرار نمی گیرند، اما این امر از احساس مسؤولیت هیچ کس نمی کاهد. 
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ما باید تا آخر در تمامی صحنه های نبرد با سالح و ابزار مربوط حاضر باشیم و یقین کنیم 
که هیچ توطئه ای علیه انقالب کارساز نیست.

از طرف دیگر تا چند سال پیش که فعالیت ضدانقالب در فضای مجازی گسترده نبود، 
ضدانقالب نمی توانست به دلیل تبلیغات مؤثر انقالب اسالمی رخنه ای در بدنة فرهنگی ایجاد 
کند، به خصوص این که خود به خوبی شاهدیم که در چهل سال گذشته ده ها کتاب و صدها 

جزوه و هزاران مقالة مستند علیه ضدانقالب تهیه و منتشر شده است. 
بنابراین فعال شدن آنها در فضای مجازی عالمت مؤثر بودن فعالیت های سیاسی و فرهنگی 

انقالب اسالمی بوده است. 
یکی از اسناد انقالب در افشاگری علیه دودمان پهلوی 2 جلد کتاب فرح است. فرح از 
همه جا رانده و از همه جا مانده، سرانجام به دلیل افتضاحات برشمرده در این کتاب از دودمان 
پهلوی، ناچار شده بگوید من اصاًل این کتاب را ننوشته ام. اما او نمی داند و یا نمی خواهد بداند 
که کشور ما تمامی مصاحبه های مطبوعاتی او را در 2 جلد کتاب با نام »دختر یتیم«  تهیه نموده 

و کاماًل مستند است؛ بنابراین تکذیب او بیهوده است. 
از بانو فرح باید پرسید:

- آیا ُخل و ِچل بودن دودمان پهلوی از قول محمدرضا و به نقل از اسداهلل علم وزیر دربار 
محمدرضا هم قابل تکذیب است. 

این مطلب را مشاهده کنید و بیشتر غصه بخورید.

محّمدرضا همه کارة غیرمسؤول
برابر قانون اساسی در مشروطیت ایران، شاه مقامی غیرمسؤول بود؛یعنی نباید در امور 
اجرایی و قانون گذاری و قضاوت دخالت کند. این یکی از اصول خوب و قابل احترام قانون 

اساسی حاصل از مشروطیت بود. اما این اصل برای مردم ما چه فایده ای داشت؟!
وقتی شاه در تمامی امور کشور دخالت می کرد و مشاورة هیچ کس در هیچ اموری را هم 
نمی پذیرفت و کشور را با آن مغز کوچک و هوش زیر معمولی و اخالق بسیار پایین اداره 

می کرد، چه انتظاری می توان از ادارة امور کشور داشت؟
وقتی خداوند متعال پیامبر عظیم الشأن اسالم را در تمامی امور از همه نوع حمایت خود 
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برخوردار می ساخت، دیگر آیة شریفة:
َو َشاِوْرُهْم ِفي اْلَْمِر1 

چه ضرورتی داشت؟
واقعیت این است که مشورت:

1- موجب تحکیم و دقت در امور می شود.
2- مردم با دادن مشورت، خود را در ادارة جامعه سهیم می دانند.

3- مشورت، علم و دانش عمومی را باال می برد. زیرا هم از نظر مشورتی افراد سود 
می برند و هم برای آن که از کاروان مشاوران عقب نمانند، تالش می کنند در مورد تصمیمات 

اساسی در جوانب مسأله غور کنند، سپس نظر بدهند.
4- مشورت امری عقلی است. رهبر نظر مشورتی را می گیرد، و اگر مشورت را صائب 

دید، آن را می پذیرد و اگر به هر دلیل نپذیرفت، مشکلی به وجود نمی آید.
5- عمدة امور جامعه متعلق به مردم است. پس چقدر زیباست که پیامبر اسالم)ص( در 

عمل به مردم بهای الزم را می داد و حمایت بیشتر آنها را کسب می نمود.
شاه خود را عقل کل می دانست،

 و اصاًل نیازی به مشورت نمی دید.
بدبختی این جا بود که:

1- محمدرضای کم استعداد و بی اعتنا به همه، تالش داشت تا کشور را با فکر کوچک 
خود اداره  کند.

2- او اگر هزار مشاور برجسته و مجّرب هم در اختیار داشت، نباید حکومت می کرد. 
چون از آغاز راه، خالف رفت. او حق دخالت در امور را برابر قانون اساسی نداشت.

 راستی دشمنان قسم خوردة خارجی مانند آمریکا و انگلیس و عوامل داخلی وابسته به 
آنها برای ایران و مردم ستم دیدة ایران چه خوابی دیده بودند که عناصری مانند محمدرضا 

و پدرش را 57 سال در این کشور به قدرت مطلق رساندند.
 از این جهت اگر دولت انگلیس خسارات ناشی از جنایات دودمان پهلوی را بخواهد 
جبران کند، هرگز فرصت سوزی های رژیم طاغوت را نمی تواند جبران کند. چون فرصت های 

۱- سورة آل عمران، آية ۱59
و در کار]ها[ با آنان مشورت کن .
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به بطالت رفته هرگز قابل جبران نیست. 
آیا مقامات لندن خبر نداشتند که قراردادها باید به تصویب مجلس برسد تا قانونیت پیدا 

کند؟ صدالبته انگلیس و بعدها آمریکا از همه چیز خبر داشتند.
                        اما برای آنها تاراج کشور مهم بود نه قانون. 

بدیهی است اگر قانون در ایران اجرا می شد که این تسهیالت اعطایی شاه و بخشش های 
غیرقانونی او صورت نمی گرفت:

1- شاه نمی توانست ۸00 میلیون پاوند را برای اصالح لوله کشی آب لندن به شهردار 
لندن کمک کند.

2- اگر شاه قانون را به اجرا درمی آورد، اجازه نداشت 700 میلیون دالر به ذوالفقار علی 
بوتو - نخست وزیر وابستة پاکستان- کمک مالی نماید.

3- اگر زمامدار ایران مردمی بود و قانون گرا، نمی توانست مبلغ یک میلیارد دالر در 
اختیار »انور سادات« دیکتاتور مصر قرار دهد و یک میلیارد دالر هم به »مناخیم بگین«1 بپردازد 

تا قرارداد ننگین »کمپ دیوید« را به زیان مسلمانان و به نفع صهیونیست ها منعقد کند... 
درست گفته اند که:

 رژیم های دیکتاتوری، 
مطلوب قدرت های سلطه گر جهانی هستند.

 مسلماً طبیعی است که در روند توسعه گری و سلطه، هزینة این امور باید توسط خود آمریکا 
و انگلیس پرداخته می شد، در حالی که این پول ها توسط عنصر وابستة آنان - محمدرضا - و 

به دستور آنان از اموال مردم ایران پرداخت می شد.

پادشاهی رضاخان
بعد از آن که دولت استعمارگر انگلیس در نهضت پیروز تنباکو در سال 1270 هجری 
شمسی از فتوای تاریخی و تاریخ ساز میرزای شیرازی شکست بزرگی خورد، تصمیم گرفت 
دیکتاتوری را بر ایران مسلط کند تا دیگر چنان شکستی تکرار نشود. آنها پس از تفحص و 

تحقیق به رضاخان رسیدند.
۱- نخست وزير رژيم صهیونیستی
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خصلت های رضاخان
رضاخان که به قول دخترش اشرف، اهل یک روستای کوچک بود  و به قول تاج الملوک 
پدر و مادر رضاخان از رعایای معمولی بودند و خودش هم اصاًل سواد نداشت، باید دید 

چگونه مورد توجه انگلیس قرار می گیرد؟!
 آیا در کشور خواجـه نصیر، خواجـه نظام الملک، امیرکبیر و... هیـچ عنصر دیگری بهتر از 

رضاخان یافت نمی شد تا به پادشاهی برسد؟ 
واقعیت این است که:

- کفایت و لیاقت، شرط مسؤولیت یافتن از دید سلطه گران نیست. 
آنها سلطه بر کشورها را می خواهند. 

بدیهی است کسی می تواند خط سلطة بیگانگان را در کشوری تنظیم، تأمین و تضمین کند 
که بی ریشه تر و وابسته تر باشد.

و رضاخان این گونه بود. 
هرچند کشور ما در دوران سیاه قاجار راه ناراست و غلطی را می پیمود و دخالت های 
روسیة تزاری مشکالت عدیده ای را برای مردم کشور به ارمغان آورد،  اما انگلیس تمام خواه 
که از سال ها پیش برای سلطة بیشتر بر خاورمیانه، ایران را تماماً الزم داشت، در صدد برآمد تا 

خواست خود را هرچه بیشتر عملی کند. 
شکست انگلیس در نهضت تحریم تنباکو، لندن را در اقدام خود جدی کرد. 

انگلیس بدخواه و کینه جو و ضد مردم ایران، پس از تحقیقات همه جانبه و فراوان، به 
رضا خان بی ریشه و مشکوک و الابالی و بی سواد، بی شخصیت و خشن رسید تا به دست او 

به همة خواسته های خود برسد. 
ما ذیاًل به 5 صفت زشت سرباز گمنامی چون رضاخان که مطلوب دولت استعمارگر انگلیس 

بود، اشاره می کنیم:
1- بی اعتقادی نسبت به امام حسین)ع(

تاج الملوک همسر رضاخان می نویسد: 
»حسینقلی خان اسفندیاری شوهر خواهرم که پزشک مخصوص رضـاخـان بود، اعتقادی 

به حرف های مذهبی نداشت و حتی با عزاداری امام حسین)ع( هم مخالف بود و می گفت:
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- در هیچ کجای دنیا مردم برای دشمنان خـودشان عـزاداری نمـی کنند. این عـرب ها 
دشمن ملّت ایران بوده اند. 

رضاخان این حرف ها را می پسندید و می گفت: 
- من نمی فهمم چرا مردم برای عرب ها!! عزاداری می کنند.«1

2- بی اعتقادی به نماز و روزه
»رضاخان اهل نماز نبود و می گفت:

- مگر خدا عرب است که باید روزی پنج بار با او به عربی صحبت کنم؟ 
روزه هم نمی گرفت و می گفت:

- انسان هر وقت گرسنه می شود، 
                      باید غذا بخورد.«2

3- رفتار با علما و حافظان اسالم
دولتمردان  آموزه های  از  خود  این  نداشتند.  اهمیتی  هیچ  ایران  مردم  رضاخان،  برای 
استعمارگر انگلیس بود. همچنین این از خاستگاه کودکی و زندگی قزاقی وی هم محسوب 

می شد. 
اگر کسی با شخصیت باشد و در یک خانوادة با شخصیتی بزرگ شده و تربیت یافته 

باشد، با مردم به احترام رفتار می کند. 
»ژرار دوویلیه« می نویسد:

»کمی بعد آگاه شد که در حرم حضرت معصومه یکی از مجتهدها اعتراض عمومی علیه 
ملکه به راه انداخته که چرا بازوهایش برهنه است. 

شاه عصبانی شد. برای چاره جویی سوار خودرو شد. بی آن که منتظر شود تا خودرو مسلّح 
که او را اسکورت می کردند، آماده شوند، یک سره به سوی قم رفت و داخل صحن شد. 

امام جمعة مسجد )مقصود آیت اهلل بافقی است( را با عصای آهنینش به شدت مضروب 
ساخت و آن گونه که بعدها برای پسرش حکایت کرده بود:

۱- خاطرات تاج الملوک، کیهان، بهمن ۱۳8۱، ص 9 
۲- همان، ۱۳8۱/۱0/۲9
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- آن اندازه عالم را زدم که عصایم کج شد.«1

4- مخالفت با مسجد و  نماز جماعت
این مطلب از زندگی رضاخان بسیار شنیدنی است و عمق بی هویتی خود و مأموریت مهم 

خود را که اسالم زدایی است، به نمایش می گذارد.
»سپهبد امیراحمدی از دوستان صمیمی و از امرای ارشد رضاخان خاطره ای نقل می کند. 
این که یک روز در ماه رمضان به دربار رفتیم. سرلشکر سردار رفعت و سرلشکر خدایار نیز 

حضور داشتند. شاه قدم می زد و قدری عصبانی به نظر می آمد. 
سردار رفعت برای خودشیرینی گفت: 

- قربان دیشب با سپهبد امیراحمدی به مسجد رفتیم. نماز خواندیم و خیلی دعای اعلیحضرت 
کردیم. مردم که شب زنده داری می کردند، عموماً به دعاگویی اعلیحضرت مشغول بودند.

یک مرتبه شاه متغیر شد و گفت کدام مسجد؟
 سردار رفعت گفت: 

-مسجد. مسجد... 
آن وقت رضاشاه رو به من کرد و گفت:

- آقای سپهبد! من حاال می فهمم که اشکال کار کجاست. من می خواهم آخوندبازی را 
از بین ببرم. گفته ام که در مساجد، فرش ها را جمع کنند و میز و صندلی بچینند. ولی سپهبد 
ارتش می رود و جانماز پهن می کند و روی زمین پهلوی آخوندها می نشیند. این پیرسگ هم 

می گوید رفتیم و اعلیحضرت را دعا کردیم. 
                                    چرا رفتید؟«2

5- بیمار روحی و روانی
در مورد بیماری رضاخان جای تردید نیست. رفتار او نسبت به اطرافیان و هواداران خود 

بهترین دلیل این مدعاست. بی جهت عصبانی می شد و بدون دلیل افراد را تنبیه می کرد. 
امیر طهماسبی می نویسد: 

۱- سیمای پهلوی، اثر ژرار دوويلیه، ترجمه: عبدالرحیم میهن يار، ص 99
۲- خاطرات نخستین سپهبد ايران، به کوشش غالمحسین زرگری نژاد، ص 408 
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»رضاخان را به بازدید از راه ها و جاده ها که ساخته بود برد و سربازخانه هایی را که در 
اکثر نقاط آذربایجان به قیمت خالی کردن جیب مردم و با ظلم و جور ساخته شده بود، به رخ 

سردار سپه می کشید. 
در بازدید از سربازخانة مراغه، رضاخان از نفر اول صف ایراد گرفت و کشیدة محکمی به 

گوش سرباز نگون بخت زد، به طوری که کاله از سر آن مادرمرده بر زمین افتاد. 
قزاق که صورتش سرخ شده بود، همین طور بُر و بّر به رضاخان نگاه می کرد. 

رضاخان پرسید: 
- ناراحت شدی؟
سرباز پاسخ داد:

- خیر قربان؛ برای این که رضاخان را دوست دارم. 
سردار سپه که از این تملق خوشش آمده بود. آفرینی به سرباز کتک خورده گفت و سراغ 

نفر دوم  رفت و مشت محکمی زیر چشم او حواله کرد.
 از او هم پرسید:

- ناراحت شدی؟ 
سرباز پاسخ داد:

- خیر قربان. 
سؤال کرد:

- چرا؟ 
جواب داد:

- برای این که حضرت اشرف را دوست دارم. 
رضاخان سری تکان داد. چند قدم باالتر، از سومی هم ایراد گرفت و لگد محکمی به 

او پراند. 
سرباز همین طور ایستاده بود و رضاخان را نگاه می کرد. 

رضاخان پرسید:
- ناراحت شدی؟ 

جواب داد:
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- خیر، برای این که جا خالی دادم و لگدی که شما پراندید، به نفر عقبی خورد.«1
تنبیه کردن، آن هم بدون دلیل، آیا ناشی از بیماری روحی - روانی نیست؟

رضاخان توهین به شعور مردم ایران و همة اندیشمندان، دانشمندان و فرهیختگان را برای 
خود افتخار  می دانست!.

آخر کشوری که در طول تاریخ مهد بزرگان، آثارآفرینان و اثرگذاران بوده است، باید 
با توطئة دشمنان مردم ایران، رضاشاه حاکمیت مطلق یابد که به قول فردوست:

- رضاخان تا آخر عمر بی سواد ماند و در جهل و خودکامگی مطلق ُمرد. 
رضاخان هفته ای یک بار برای پسرش محمدرضا نامه می نوشت؛ البته برایش می نوشتند و 

او در محل امضا می نوشت: 
-رضا.2

 بی دینی محمدرضا
اگر رضاخان به قول همسرش تاج الملوک در جوانی دنبال دسته های سینه زنی راه می افتاده 
و یکی دوبار هم قمه!! زده بود، محمدرضا از کودکی و نوجوانی طوری تربیت شده بود که از 

همان آغاز نسبت به آموزه های دینی بیگانه باشد. 
دوران کودکی محمدرضا تحت تعلیمات یک جاسوس اروپایی به نام خانم ارفع قرار 

گرفت. در آن سال یعنی 1305 ولیعهد هفت ساله بود.
محمدرضا در کتاب مأموریت برای وطنم از آن دوران به خوبی یاد می کند و می نویسد:
- در نتیجة مساعی این بانو که به مناسبت ازدواج با یک ایرانی بانو ارفع نامیده می شد، 
زبان فرانسه را در کمال روانی و سالمت مانند زبان مادری خود فرا گرفتم و دریچه ای برای 

مشاهدة افکار باختری )فرهنگ اروپایی( در برابر ذهن من گشوده گشت.
این بانو که من همواره خود را رهین وی خواهم دانست، در سال 1959 میالدی در پاریس 

درگذشت.
جالب است اشاره کنیم که محمدرضا هم مانند پدرش کم استعداد بود و تا سال ها هم 
نمی توانست به درستی به فارسی سخنرانی کند. سخنرانی های وی را تماماً می نوشتند و به دستش 

۱- 57 سال اسارت، ج ۱، ص ۳07 
۲- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۱، ص 55
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می دادند تا بخواند. 
اینجانب خود در سال 1353 در زندان قزل قلعه بودم.از طریق تلویزیون دیدم که وقتی  محمدرضا 

می خواست برنامة ورزش آسیایی را افتتاح کند، از روی یک صفحه کاغذ چنین خواند:
-»پنجمین بازی های آسیایی را افتتاح می کنیم.«

حتی همین یک جمله را هم از رو خواند، مبادا نتواند به خوبی از حفظ بگوید! 
فردوست می نویسد:

»محمدرضا در ریاضیات بسیار ضعیف بود و اصوالً حوصلة فکرکردن نداشت. او از همان 
کودکی اهل تفکر عمیق و همه جانبه نبود. زود خسته می شد و بیشتر عالقه داشت پیشنهادات 
را بپذیرد. چون قبول پیشنهاد زحمتی نداشت؛ آن هم بدون مطالعه که این پیشنهاد چیست. 
نمی گویم بدون هیچ مطالعه ای. 
ولی اگر پیرامون پیشنهاد مطالعه ای هم می کرد، 
سطحی و بدون در نظر گرفتن دورنما و نتیجة آن بود. 

این از مسائل بسیار مهمی است که در زندگی آینده اش بسیار موثر بود و در شیوة کشورداری اش 
تأثیر عمیق گذارد. این خصوصیت را همیشه داشت... 

محمدرضا در علوم طبیعی نیز همین ضعف را داشت...«1
چنین عنصری سخت تحت تأثیر بیگانگان قرار گرفت و اجیر آنها شد. 

دکتر علی امینی می نویسد:
»خارجی ها همه چیز را به محمدرضا تحمیل می کردند، 
                                            چون شاه چیزی نبود.«2

محمدرضا با چنین ویژگی و خصوصیتی، 37 سال به کمک انگلیس و آمریکا بر ایران 
حکومت می کند تا جلو پیشرفت کشور را بگیرد.

امام خمینی می گویند:
»شما نمی گذارید که ما رشد کنیم؛ برای این که اگر ما رشد کنیم، منافع شما 

در خطر است. 
شما می خواهید همة شرق را بخورید و همة شرق را عقب نگه دارید. 

۱- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۱، ص ۳۲
۲- خاطرات علی امینی، ص 88
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عقب نگه داشتن برای خوردن مال شرق است. و شما شرق را دارید عقب نگه 
می دارید که هر چه دارند، بخورید. 

هر جا یك مأموری گذاشتند سر آن؛ در مملکت ما هم که »مأمور برای وطن« 
آقای شاه است، که می بینید چه کرده و چه می کند!!«1

ابرقدرت ها را در  بازتر اهداف  امام خمینی در جای دیگری به صورت صریح تر و   
حمایت از شاه بازگو کرده و می گویند:

»ملت بزرگ ُمْسلِم ایران با گماشته شدن یکی از مرتجع ترین افراد و یکی از 
عمال بی چون و چرای استعمار و سایه افکندن وحشتناك ترین استبداد وحشیانه بر 
سرتاسر کشور، از تمام شؤون آزادی محروم و با جمیع مظاهر استبداد و ارتجاع دست 

به گریبان هستند.«2
خود محمدرضا بر وابستگی به بیگانه اقرار کرده و می گوید:

»هرچه به من گفتند از جان و دل پذیرفتم و مانند یک غالم حلقه به گوش، مجری دستورات 
منطقه ای و فرامنطقه ای آنها بودم. 

هر سال میلیاردها دالر از بودجة کشور را صرف خرید اسلحه از کمپانی های آمریکایی 
کردم و صدها میلیون دالر به مؤسسات آموزشی و اجتماعی آمریکا کمک بالعوض کردم...«3

خود شاه بر وابستگی های عمیق و شدید خود به دشمنان کشور اقرار می کند، بدون آن که 
خجالت بکشد و افرادی که این نوشته ها و گفته ها را می خوانند، چه قضاوتی در مورد دودمان 

پهلوی و شخص محمدرضا خواهند داشت. 
ظاهراً وابستگی، هم دین را می گیرد، هم غیرت و ناموس را و هم جوانمردی   را؛ و بی غیرتی 

حاصل بی دینی و بی اعتقادی است. 
راستی اگر کسی دارای قید و بند دینی باشد، آیا مقررات دینی به او اجازه می دهد راه 

سلطة بیگانگان و کفار را بر جان و مال و نوامیس مسلمانان هموار سازد؟ 
فرح در مورد بی دینی محمدرضا و از قول وی می نویسد:

»محمدرضا می گفت من قلباً از دین اعراب متنفر هستم و دین آنها را قبول ندارم.«4
۱- صحیفة امام، ج 4، ص 9۱
۲- صحیفة امام، ج ۳، ص ۱0

۳ - دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 87۳
4- همان، ص 849 
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در خاطرات فرح و فریده دیبا و اسداهلل علم به کّرات از بی دینی محمدرضا و مخالفت 
شدید وی با اسالم و خصومت بی حد و حصر وی نسبت به مردم مسلمان کشورش آمده است.

وطن دوستی و مردم خواهی و خدمت به کشور و خالصه بیگانه ستیزی از آموزه های 
اسالم است. 

اسالم می گوید:
 1  لَْن َيْجَعَل اهللُ لِْلكاِفريَن َعَلی الُْمْؤِمنيَن َسبياًلً

و بنا به فرمایش قرآن، هیچ گونه راهی برای سلطة کفار بر مؤمنان وجود ندارد.
ادب، نزاکت، احترام به دیگران، خوش زبانی و... از دیگر رهنمودهای اسالم است. اما 

دودمان پهلوی فاقد این صفات بودند. 
شاه پای همة قدرت ها را برای ورود به کشورمان باز کرد و دست آنها را برای تاراج منابع 

ملی باز گذاشت. 
به قول کیسینجر:

- شاه برای سودرسانی بیشتر به آمریکا استدالل!! می آورد.

 فرح بی دین و فاسد و مرتد
فرح پهلوی هم در بی دینی و فساد دست کمی از خواهران شاه نداشت. تا کنون هیچ سندی 
به دست نیامده است که روشن کند چرا محمدرضا با آن همه ادعا و تفرعن، با یک دختر یتیم 

و فقیر و گمنام ازدواج کرده است! 
پدر فرح یک درجه دار و یا افسر سادة ارتش بود.2 او مجبور بود برای امرار معاش خانواده اش 
که جمعاً سه نفر بودند، به مناطق دور و خارج از مرکز مأمور شود و ظاهراً وی در یکی از همین 

مأموریت ها نیز به بیماری سل مرده بود. 
فرح در دوران تحصیل در اروپا که همراه پسردایی خود رفته بود، فساد را به اوج رساند؛ 

هرچند گفته می شود که از همین تهران، با پسردایی خود مرتبط بود. 
ماجرای فساد فرح قبل از ازدواج با محمدرضا را تیمسار فردوست به صورت مفصل نقل 

۱- سوره نساء، آيه ۱4۱
و خداوند هرگز بر ]زيانِ [ مؤمنان، برای کافران راه ]تسلّطی [ قرار نداده است. 

۲- دخترم فرح، ج ۱، ص ۱4
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کرده است.1
فرح پهلوی زندگی پرفراز و نشیب زیادی را به لحاظ اعتقادی داشته است. او بعد از 
گرایش شدید به مارکسیسم، پس از ورود به دربار پهلوی شدیداً به فساد گرایش پیدا کرد 

و در این راه کارهای بی حیایی فراوان و آشکار داشت که از شرح و بسط آن می گذریم.
فرهنگ کاخ نشینی، فرح را که زندگی سخت و فقیرانه ای داشت، بلندپرواز کرد. دفتر 
وی عالوه بر این که جایگاه انواع تفکرها و اندیشه های ضداسالمی و ضدمردمی بود، آکنده 

از طرفداران مسالک الحادی و جعلی بود. 
از نوشته های فرح چنین استیفاد می شود که وی گرایش به بهاییت داشت: 

»خانم ملیحه نعیمی زن نیکوکاری بود که همة اوقات خودش را صرف رسیدگی به تهیة 
جهازیه )جهیزیه( و مقدمات ازدواج دختران بهایی می کرد. در واقع او یک بنیاد غیررسمی 
برای ازدواج جوانان بهایی را اداره می کرد. تا چشمش به ما می افتاد، تقاضای کمک مالی برای 

کمک به ازدواج جوانان بهایی را مطرح می کرد. 
ملیحه دختر شاعر معروف بهاییان )نعیم( بود و همه هفته در منزل مسکونی خود 
بهاییان متنّفذ را دعوت می کرد و افرادی که می خواستند بهایی شوند، به خانة او می آمدند 
و افرادی مانند آقای ثابت و یا آقای ورقا و یا دکتر ایادی و امثالهم به سؤاالت مذهبی آنها 

پاسخ می دادند. 
من چند بار به منزل ملیحه رفتم. واقعاً در ترویج بهاییت زحمت می کشید و اعتقاد عجیبی 

به بهاییت داشت. 
من یک بار در آن جا با دکتر راسخ و آقای دکتر ایقانی که از رهبـران بهاییان بودند، بحث 
کردم و به این نتیجه رسیدم که بهاییان رشد خواهند کرد! و دین آنها گسترش خواهد یافت. 
زیرا این دین، از قید و بندهای سایر ادیان راحت است و حتی افراد محرم با هم اگر مایل 

باشند، می توانند با یکدیگر ازدواج کنند.«2
خوانندگان عزیز!

 بدون آن که نویسنده بخواهد برداشت خود را از نوشتة فرح راجع به بهاییت گمراه مطرح 
کند، خود قضاوت کنید که شهبانوی نیکوکار!!؟ به چه دلیل به خانة سران بهاییت رفت و 

۱- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۱، ص ۲۱۱
۲- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص 677
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آمد داشته است و چگونه به این نتیجه رسیده که دین!! آنها گسترش خواهد یافت!! 
مشکل اصلی فرح قید و بندهای اعتقادی و اخالقی بوده است. راستی اگر آن قید و بندها 

را از دست و پای وی می گشودند، دیگر چه عملی مانده بود که انجام دهد که انجام نداد.
خود فرح به بی دینی خود اعتراف دارد:

»من مانند یک عروسک کوکی بودم که برای حفظ موقعیت سلطنت و برای حفظ اعتماد 
مردم عامی و بی سواد! باید به  رغم میل خودم چادر به سر می انداختم و به بازدید اماکن مذهبی 

می رفتم تا عکس من در روزنامه ها چاپ شود و مردم باور کنند که من مسلمان هستم.«1
فوق العاده بودن فرح!! با این حرف ها به اثبات نمی رسد. او واقعاً اعجوبه!! بود.

گرایش فرح به کمونیسم
هرچند دورة جوانی و نوجوانی اوج گرایش ها به چپ و راست و افراط و تفریط است، 
اما این روحیه زمانی قابل درک و تحمل است که مانند دورة جوانی گذرا باشد. حال اگر 
کشش و کوشش افراد نسبت به بعضی از جریان ها و مسلک ها پایدار بماند، دیگر می توان 

گفت که چنین افرادی معتقد به چنان مسلکی و مبتال به چنان مشکالتی هستند. 
تیمسار فردوست می نویسد:

»در آن زمان، فرح که دختر فقیری بود، تمایالت چپ و کمونیستی داشت و با تعدادی 
دانشجو رفاقت داشت که یکی از آنها لیلی امیرارجمند بود. 

خود من برخی از دانشجویان این دانشکده را در پاریس دیده ام که همة آنها افکار کمونیستی 
داشتند. بعدها یکی از آنها که نامش را فراموش کرده ام، در منزل فریدون جم دیدم. نقاش ماهری 
بود و تابلوهایش معروف است و قبل از انقالب هم کارگاه داشت و در مقابل پول، صورت زنان را 
می کشید و مجسمة آنها را تهیه می کرد )البته اگر در چنان وضعی که او می خواست، آماده می شدند(. 

از او نیز دربارة وضع دانشجویان دانشکده اش پرسیدم، گفت:
- همه با شدت و ضعف به چپ گرایش داشتند. 

اگر فردی چنین نبود، او را بایکوت می کردند. لذا هم فرح و هم لیلی امیرارجمند چنین 
گرایشاتی داشتند. 

۱- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص ۱005 
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در مورد فرح با توجه به وضع زندگی و فقر مادی اش زمینة چنین گرایشاتی داشت. 
در هر حال، فرح این فرهنگ چپ را در دوران زندگی با محمدرضا حفظ کرد و دفترش 
را به مرکز اشاعة این نوع فرهنگ تبدیل نمود و تعدادی از افراد دارای تمایالت کمونیستی را 

در آن جا جمع کرد.«1
احسان طبری نیز در مورد گرایشات کمونیستی فرح می نویسد:

»فرح دیبا در این سال ها توسط یکی از اعضای حزب توده به نام »انوشیروان رئیس« به 
حوزه های حزب  توده رفت و آمد داشته است.«2

و فرح در توهین ناشی از خشم، نسبت به مردم ایران می نویسد:
»برای کسانی که در داخل ایران علیه خانوادة ما تبلیغات می کنند و جهت دلخوشی 
مردم نادان و ناآگاه می نویسند و می گویند که خانوادة پهلوی و دیبا در خارج از کشور آواره 
و ویالن و سفیل! و سرگردان شده اند، باید بگویم که خوشبختانه ما در خارج از کشور زندگی 
شاهانه تری از ایام سلطنت در ایران داریم و بدبختی و ادبار، نصیب ملت ایران شده است که 

از روی گمراهی و ضاللت!! موجبات سقوط سلطنت ایران را فراهم آوردند.«3
وی در عین حال می نویسد:

»پادشاهی بر یک ملت نادان و بی سواد که قدر زحمـات پادشـاه خود را نمی دانند، چه 
سودی دارد؟4

همین شهبانوی جنت مکان!! بالفاصله در همین کتاب در صفحة بعد می نویسد:
»به هر حال امید من و فرزندانم این است که با کمک دوستان و طرفداران خود مجدداً به 

ایران برگردیم و سلطنت پهلوی را که حق قانونی پسر عزیزم )رضاجان(! است،
                                                                                       احیا کنیم.«5

خواننده می ماند که به قول خود فرح باالخره سلطنت بر یک ملت نادان! و بی سواد!! 
مطلوب است یا مورد تنفر؟ 

زمامداراِن نادان آن چنان به دشمنان گستاخ وابسته شده اند که حتی از درک مردم خود 
۱- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۱، ص ۲۱۱

۲- کژ راهه، احسان طبری، ص ۲۲
۳- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص ۱00۳

4- همان، ص ۱0۳8
5- همان، ص ۱0۳9
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نیز ناتوانند و تا آن حد آنها را در محرومیت نگه  می دارند و آنها را با بدترین القاب و عناوین 
خطاب می کنند. 

بی سواد در حقیقت و بالشک دودمان پهلوی بودند که از درک مردم ظلم ستیز ایران 
عاجز بودند.

انسان نمی تواند بپذیرد عنصری که حداقل 17 سال با آن تبلیغات، برنامه ها و اطالعات 
مدعی سلطنت رؤیایی را داشته، چگونه می تواند این همه تضاد و تناقض را در بیان و سخن 

خود داشته باشد!
فرح در مورد گرایش به بهاییت پس از خروج از ایران هم می نویسد:

»من آیندة بهاییت را خیلی روشن می بینم، چون در حال حاضر نزدیک به دو میلیون نفر 
در آمریکا و اروپا و آسیا به آن گرویده اند. 

سال گذشته در سفری که به شرق آمریکا داشتم، در یک مکان مقدس بهایی )حضیره القدس( 
در جمع بهاییان عزیز ایرانی سخنرانی کردم و خیلی متأسف شدم وقتی شنیدم در ایران امروز با 

بهاییان برخورد می شود.«1
البته از شهبانو!! توقع دیگری هم نبود. 

»ویلیام شوکراس« که از نزدیک اوضاع خانوادة پهلوی را در تبعید تحت نظر داشته، در 
کتاب »آخرین سفر شاه« می نویسد:

»فرح در حالی که همسرش با مرگ دست و پنجه نرم می کرد سرگرم خوشگذرانی بود، با 
دوستان خود در اتاق جنب اتاق محمدرضا در یک تختخواب می خوابید.« 

شوکراس می نویسد:
فرح که اشتهای زیادی در ارتباط با مردان داشت، با همراهان خود فریدون جوادی و میهمانان 
شاه )فرانک سیناترا( ارتباط نامشروع داشت و گاردهای شاه و پیش خدمت های او از این موضوع 

ناراحت بودند. و سرانجام به شاه اطالع دادند که فرح دوست پسر گرفته است.«
عالوه بر شوکراس، احمدعلی انصاری پسرخالة فرح که خود در آن سفر همراه محمدرضا 

بوده، نیز موضوع فرح و فریدون جوادی را نوشته است. 
البته دیگران هم این موضوعات را نقل کرده اند.

۱- همان، ج ۲، ص 558 
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بی اطالعی یا تجاهل؟
فرح که ادعا می کرد از همة دردهای مملکت آگاهی دارد، می نویسد:

»به طور مداوم نقـض حـقـوق بشـر در ایران مورد تأکید قرار می گرفت، در حالی که ما 
اصالً زنـدانـی سیـاسـی نداشتیم.«1

اظهارات فرح مربوط به سال 1355 )1976 میالدی( است. حداقل در آن سال کشور بیش 
از 3000 زندانی سیاسی داشت، که نویسنده خود یکی از آنها بود.

کالم آخر دربارة فرح
فرح مانند شوهرش بسیار بی سواد و کم  استعداد بود. ممکن است عده ای بگویند فرح 

»آرشیتکت« بود و بر زبان فرانسه و انگلیسی بهتر از زبان فارسی تسلط داشت. 
                                                                       محمدرضا هم همین طور!! 

باید بگوییم که زبان دانستن برای زمامدار یک وسیله است تا با این وسیله از پیشرفت های 
سیاسی، اجتماعی، علمی و فناوری دنیا آگاه شود و کشور و مردمش را در مسیر پیشرفت 
قرار دهد، تاریخ را مطالعه کند و از فراز و فرودهای زمامداران در طول تاریخ پند بگیرد و به 
مردم خود ظلم نکند و حداقل از منابع صحیح و دلسوز از خواست های مردم خود مطلع شود. 

اما حاصل این سواد چه بود؟!
بی سوادی فرح را ببینید؛ او که مدعی بود در کشور زندانی سیاسی نداشته اند، می گوید:

»ما هرگز نفهمیدیم چطور شد که مردم به اسالم گرایش پیدا کردند. ناگهان...«2

فریده دیبا می نویسد:
من خودم هویدا را در سقوط اخالقی و رشد پدیده های ضداخالقی در 13 سال پایان 

دوران حکومت شاهنشاهی مسؤول می دانم. 
همچنین هویدا مسؤولیت اصلی در فریب دادن محمدرضا و دور نگه داشتن او از واقعیات 

جامعة ایرانی را برعهده داشت.
در دورانی که تورم و رکود اقتصادی افزایش می یافت، هویدا پیاپی از رشد و توسعة اقتصادی 

۱- آخرين سفر شاه
۲- دختر يتیم، ج ۲، ص 7۱5 
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حرف می زند. از من می پرسید:
- آیا میان ما )من و فرح( با هویدا خصومت و مشکالتی در میان بوده است یا نه؟

این سؤال را  بسیاری از کسان داشته اند. دلیل آن هم این است که می گویند دفتر مخصوص 
فرح محل اجتماع مخالفان هویدا شده بود و اعضای دفتر فرح با هویدا و سیاست های او مخالف 

بوده اند.
این مطلب تا حدودی صحت دارد. اما همة حقیقت نیست.

موضوع این است که دفتر مخصوص فرح را که در خیابان ایرانشهر تهران قرار داشت، 
خانم فریده میربابایی دوست و هم کالسی دخترم اداره می کرد. 

همچنین در این دفتر یک فرد معتمد و صحیح العمل به نام آقای »مصلح« کار می کرد. 
این دو نفر بنا به درخواست دخترم هرچه را می شنیدند و هر اطالعی به دست می آوردند، 

در اختیار وی قرار می دادند...
... روزانه صدها نامه از گوشه و کنار مملکت به دفتر مخصوص دخترم ارسال می شد که در 
آنها نویسندگان ضمن شرح مسائل و مشکالت خویش، گوشه هایی از سوء مدیریت ها، تبعیض ها 

و اقدامات ناروای مسؤوالن دولتی را به اطالع دخترم می رساندند.
خانم فریده میربابایی و آقای مصلح این موارد را به حسب اهمیت دسته بندی می کردند و 

در مالقات با فرح به اطالع او می رساندند.
 فرح هم به سهم خود مطالب عمده و با اهمیت را به محمدرضا منتقل می کرد.

هویدا از این روش و سیستم که فرح ایجاد کرده بود، فوق العاده ناراحت و ناراضی بود، 
زیرا اکثریت قریب به اتفاق نامه ها و شکایات مربوط به سوء عمل دولت و دولت ها بود. چند بار 
هم سعی کرد عوامل خود را در دفتر مخصوص نفوذ دهد، که یکی از آنها یک ایرانی یونانی تبار 

به نام خانم ''الی آنتونیاویس'' بود...1
فرح یک بار در موقعی که هویدا برای عرض گزارش شرفیاب شده بود، گوش هویدا را 

گرفت و کشید و گفت:
 آقای هویدا حواست جمع باشد که من ملکة مقتدر ایران هستم. هر قدر تو در اعلیحضرت 

نفوذ داشته باشی، نمی توانی با من هم آوردی کنی، دودمانت را بر باد می دهم.«2

۱- دخترم فرح، فريده ديبا، ص ۳۱5  
۲-همان، ص ۳۱6
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عزای داغ!
قدیمی ها اصطالح قشنگی داشتند و می گفتند آن قدر عزا داغ است که حتی مرده شوی 
برای غّسال ها و  این اصطالح منسوخ شده است.  تا حد زیادی  امروز  هم گریه می کند. 
مرده شوی ها فرقی نمی کرد که چه کسی را ُغسل می د هند؛ جوان است یا پیر، عالم است یا 
عامی... مرده شویی برای مرده شوی کاری عادتی است، زیرا او دیگر از مرگ نمی ترسد و از 
دست زدن به بدن میّت هراسی ندارد. مگر چه اتفاقی بیفتد و یا میّت از فامیل خود مرده شوی 
باشد که او هم چند قطره برای او اشک بریزد. این اصطالح برای دربار پهلوی هم کاربرد 
دارد. فرح فاسد، هویدا فاسدتر و شاه، مفسد فی االرض. حال فرح برای رژیم رو به زوال و در 
حال احتضار، تصمیم می گیرد که بعضی از مفاسد دولت را برای حفظ رژیم شاهنشاهی به 
شاه گزارش کند. طبع شاه و طبیعت فرح و ذات هویدا را به خوبی می شناختیم. فرح که خود 
در رأس مفسدین بود، مگر چه نوع مفاسد را گزارش می کرد که هویدا را عصبانی کرده بود. 
آیا از مفاسد اخالقی دربار گزارش تهیه کرده بود؟ آیا از آثار وابستگی کشور به بیگانه مطلب 
نوشته بود؟ آیا از تاراج مملکت توسط آمریکا و ایادی آمریکا دم زده بود؟ آیا از حیف و 
میل امکانات کشور توسط درباریان و دولتیان چیزی گفته بود؟ خیر. محال بود که فرح اهل 

تهیة این گونه گزارش ها باشد. 
فرح در تحقیر مردم ایران این گونه می نویسد:

»...پادشاهی بر یک ملّت نادان و بی سواد که قدر زحمات پادشاه خود را نمی دانند، چه 
سودی دارد.«1

آیا بدتر از این، می توان مردم بزرگی مانند ملت ایران را تحقیر کرد؟

تفاوت سکوالر و دین ستیز
دودمان پهلوی اعم از زن و مرد و پیر و جوان، ضدخدا و ضداسالم و تبعاً ضدمردم 
بودند. آنها شبانه روز ایادی خود را به ضدیت با دین و روحانیت تشویق می کردند و برای 
آن میلیاردها بودجه می گذاشتند. کاخ جوان ها می ساختند. مشروب فروشی دایر می کردند و 
شراب خارجـی را به »ثمن بخس« در اختیار جـوانان می گذاشتند که نمـاز را ترک کنند و 

۱- دختر يتیم، فرح پهلوی، ج ۲، ص ۱0۳8 
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شراب خوار شوند تا یک مخالف را از دور خارج کنند. 
راستی اگر بخشی از آن امکانات را به مردم محروم می دادند و یا در مساجد خرج 
اما آنها همگی بی دین و دین ستیز بودند و  می کردند، دوام سلطنت آنها بیشتر نمی شد؟ 

مأموریت داشتند که ریشة اسالم را درکشور بخشکانند؛ اما خدا نخواست.
هنگامی که رضاخان از سلطنت عزل شد و کشور را ترک کرد، به دلیل همان مأموریت 
دین زدایی، فقط در تهران 50 مسجد و حسینیه باقی مانده بود. زیرا رضاخان از آغاز شمشیر 
کین را کشید و نخست مساجد را به قول خودش خلوت کرد و گفت من دستور داده ام فرش 

مساجد را جمع کنند و در آن جا میز و صندلی بگذارند.1

آخرین پیشنهاد خیانت بار محمدرضا
محمدرضا در 37 سال سلطنت بر کشور، تا توانست مردم را با داس و درفش به بند کشید 
و آه و ناله را در همه جا بلند کرد. قبرستان ها را آباد کرد و مراکز اسالمی را از ریشه و بُن 
تخریب نمود. او هرچه را انجام نداد، نتوانست و یا بی اثر بود. وقتی هم مجبور به فرار از کشور 

شد، باز هم از تخریب کشور دست برنداشت و دوستان را به نابودی کشور فرا می خواند. 
فرح در مورد دیدار محمدرضا با »ریچارد هلمز« رئیس اسبق »سیا« که مدتی سفیر آمریکا 
در تهران بود و اطالعات زیادی در مورد مبارزه با مخالفان به محمدرضا داده بود، می نویسد:
»محمدرضا یک روز به ریچارد هلمز و همسرش »سپنتا« که برای مالقات و گفت وگو با 

او به بیمارستان آمدند، گفت: 
- اگر دولت آمریکا حسن نیت دارد باید با )آیت اهلل( خمینی و تندروها برخورد کند و مراکز 
حیاتی و استراتژیک ایران نظیـر سدها و نیروگاه های برق و فرودگاه ها و مراکز اقتصادی این 

کشور را بمباران و نابود کند.«2
هیچ کس نبود که از او بپرسد چون دیگر شاهی و سلطنتی در کار نیست، باید مملکت را 

ویران کرد و مردمش را به انواع بحران ها مبتال نمود؟!
»ای بانوی نیکوکار که تاس رسوایی تو و دودمان پهلوی سال هاست از بام به پایین افتاده 
است، شما نمی خواهد به رئیس سازمان جاسوسی آمریکا توصیه به سخت گیری نسبت به 

۱- 57 سال اسارت، علی محمد بشارتی، ج ۱، ص ۱7۱ - خاطرات نخستین سپهبد ايران، ص ۲08 
۲- دختر يتیم، ج ۲، ص 9۳۲ 
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انقالب اسالمی بنمایید؛ زیرا:
1- آنها خود در طول سال های گذشته هر بالیی خواسته اند و توانسته اند بر سر مردم 

آورده اند. سرانجام در برابر ملت به پاخاسته تسلیم شدند و مجبور به فرار از کشور گشتند.
2- انقالب اسالمی به همه آموخته است که هر ضربه ای را با ضربة شدیدتر پاسخ 
خواهد داد. بنابراین اربابان دیروز و امروز شما در مقابل انقالب اسالمی به دلیل نظامی دست 
بسته اند. آنها به دولت بازرگان هم راضی بودند، اما امام راضی نبود. البته از محمدرضا 

این گونه افکار و توصیه ها بعید نبود.
اصوالً دودمان پهلوی بی هویت از همه گونه مالحظات اخالقی و انسانی بی بهره بودند و 

تهی از خصلت های مردم دوستی. مرد و زن این خانواده بویی از انسانیت نبرده بودند.
فرح می نویسد:

»موقعی که تاج الملوک همسر رضاخان و مادر محمدرضا در نیویورک درگذشت، هیچ 
یک از خواهران و برادران محمدرضا حاضر نشدند مخارج کفن و دفن آن بیچاره را بپردازند! 

و تاج الملوک را با وضعی آبرومندانه به خاک بسپارند. 
من پس از اطالع از این که جنازة مادر شوهرم در سردخانة بیمارستان باقی مانده است، از 
پاریس مبلغ 5 هزار دالر برای غالمرضا فرستادم تا صرف انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن 

تاج الملوک شود. اما بعداً فهمیدم غالمرضا، در کمال نامردی، این پول را باال کشیده است. 
مسؤولین بیمارستان جنازه را به عنوان فرد بی سرپرست، همراه با جنازة تعدادی معتاد و 

درگذشتگان بی هویت نیویورک، در یک گور دسته جمعی دفن کرده اند.«1

رذالت و شرارت
همه نوشته اند که محمدرضا بسیار کینه توز، ناسپاس، بی ادب و بی تربیت بود. او حتی 
به جای  بود،  دبیرستان وی  و  فردوست که دوست دوران کودکی  ارتشبد  مانند  افرادی 
فردوست، خردوست می خواند؛ یا هوشنگ انصاری که فامیلش سه بخشی )سه سیالبی( 
بود، سه سیالب را جدا از هم تلفظ می کرد: ان – صا – ری. حتی به ارتشبد نعمت اهلل نصیری 

رئیس ساواک شکنجه گر و آدم ُکش می گفت: نعمت خرگردن.

۱- دختر يتیم، ج ۲، ص 940 
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نویسنده از محضر خوانندگان عزیز به خاطر نقل این سطور عذرخواهی می کند. اما بیینید 
کارشان به کجا رسید.

 فرح دربارة سرنوشت محمدرضا پس از فرار می نویسد:
»دنیا با ما طوری رفتار می کرد که گویی بدترین جنایتکاران روی کرة زمین هستیم!! 

وقت گذرانی آمریکا و عدم صدور ویزا برای ورود ما به ایاالت متحده سبب گردیده بود 
تا بیماری محمدرضا رشد کند. 

من مطمئن بودم آمریکا می خواهد محمدرضا را آن قدر در خارج از مرزهای خود نگه دارد 
تا او بمیرد. 

در این روزهای بحرانی که ما در باهامای گرم و شرجی، با ناامیدی منتظر گشوده شدن 
دریچة امیدی به روی خودمان بودیم، هنری کیسینجر وزیر امور خارجة اسبق آمریکا به دیدار 

ما آمد. محمدرضا به کیسینجر گفت: 
- تنها آرزوی من این است که معجزه ای روی دهد و یک بار دیگر به قدرت برسم تا در 

ردیف دشمنان آمریکا به ستیزه جویی با شما بپردازم.
تا این جای قضیه اظهارات محمدرضا زیاد تعجب ندارد. اما بخش پایانی صحبت محمدرضا 

اوج رذالت اوست. 
- این چه مملکت آزاده است که شما دارید؟ چطور ادعا می کنید ابرقدرت اول دنیا هستید 
اما از یک مشت آدم ریشو که در تهران به قدرت رسیده اند، می ترسید و از ترس آنها، مرا به 

آمریکا راه نمی دهید.«1

ُتِعزُّ َمن تَشاء و ُتِذلُّ َمن تَشاء
راستی که عّزت و ذلّت دست خداست. البته عزت با شهرت و ثروت تفاوت بسیار دارد. 
ریشة ثروت، کسب درآمد از راه و در هر شرایط است. شهرت هم همین طور است، اما 
چون هرکس و ناکسی می تواند به دلیل خاستگاه فکری و اعتقادی به شهرت برسد، شهرت 

اعتباری تر است از ثروت. اما عزت چیز دیگری است. 
افرادی که به دلیل پاسداری از ارزش ها به هر میزان و در هر سطحی، مورد توجه و احترام 

۱- دختر يتیم ج ۲، ص 890 
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مردم قرار می گیرند، این توجه را عّزت می گوییم.
این موضوع خیلی مهم است که مردم به خوبی مرز بین عّزت و قدرت را می دانند. یعنی 

به خاطر ثروت به کسی احترام نمی گذارند. 
پیامبر اسالم)ص( هم از کسانی که به ثروتمندان به خاطر ثروتشان احترام می گذارند، 
اظهار بیزاری کردند. خیلی ها گفته و عده ای هم نوشته اند که دودمان پهلوی هرگز محبوب 
مردم ایران قرار نگرفتند، زیرا در هیچ کدام از اعضای دودمان پهلوی هیچ صفت بارزی نبود 

که مردم به خاطر آن صفات به آنها احترام بگذارند. 
محمدرضای بی سواد، بزدل و خودخواه در روی زمین و زیر آسمان هیچ کس را غیر 
خودش قبول نداشت.لذا نه تنها دیدن، بلکه شنیدن نام چنین افرادی هم غیرقابل تحمل است. 

فریده دیبا مادر فرح می نویسد:
»من می خواهم این جا یک واقعیت بزرگ را شجاعانه و بی پروا افشا نمایم. 

محمدرضا برای توده های مردم اهمیتی قایل نبود. او می گفت: 
- توده های مردم مثل مواد خام هستند که حکومت می تواند هر طور خواست آنها را شکل 

دهد.«1
آیا این تفکر متعلق به دوران مغول و برگرفته از یاسای چنگیزی نیست؟ 

هیچ کس نپرسید و یا جرأت نکرد که بپرسد:
- کدام متفکر و اندیشمند و جامعه شناس چنان اعتقادی داشت.

بیچاره ملتی که در دست چنین عنصری اسیر شود.
محمدرضا که مردم ایران را قبول نداشت، چگونه ممکن بود گامی در جهت رفاه مردم 

بردارد و یا مشکلی از مشکالت عظیم جامعه را که معلول تفکر خودش بود، برطرف کند.
ما می دانستیم که دودمان پهلوی دست نشاندة دشمنان ملت ایران هستند، اما تا این اندازه 

باور نمی کردیم که وی مردم ایران را ابداً قبول ندارد.
فرح، همسر محمدرضا نیز در مورد مردم، مانند شاه فکر می کرد:

»پادشاهی بر یک ملّت نادان و بی سواد که قدر زحمات پادشاه خود را نمی دانند، چه سودی 
دارد. 

۱- دخترم فرح، فريده ديبا، ص ۲۳۱ 
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من به رضاخان همیشه نصیحت می کنم فکر پادشاهی را کنار بگذارد و تمام تالش خود را 
صرف قدرت اقتصادی خود نماید.

البته رضاجان قبول ندارد و می گوید:
- من یک رسالت! تاریخی دارم و باید برای نجات کشورم برگردم!! 

ولی من به عنوان یک مادر، همیشه در این اضطراب هستم که یک جوان متعصب و یا یک 
اسالم گرا و بنیادگرا فرزندم را از من بگیرد.«1

فریده دیبا در ادامة خودستایی های محمدرضا می نویسد:
»شاه در این اواخر )ده سال آخر سلطنت( به حرف هیچ خیرخواه و مصلحی گوش نمی کرد 

و همه را احمق و کودن و ابله و نادان و بی اطالع و عقب افتاده می دید. 
طفلک برادرزادة عزیزم رضا قطبی- که فردی حاذق و مطلع و دلسوز بود و پیوسته نسبت 
به دور شدن محمدرضا از واقعیت های اجتماعی ایران به او هشدار می داد، اما محمدرضا پس از 

آن که یکی دو بار عریضه های رضا عزیز )قطبی( را مالحظه کرد، به فرح گفت: 
- به این جوجه توده ای بگویید دیگر در امور سیاسی دخالت نکند.«2

محمدرضا هرکس را نمی پسندید، توده ای یا دیوانه می نامید و هیچ ندای مخالفی را 
تحمل نمی کرد. 

بسیاری از رهبران جهان را هم تحقیر می کرد و دیوانه و نادان و ابله می خواند، گرچه آنها 
در »بادکردن محمدرضا و تخریب ذهن و روان او« سهیم بودند.3

عقل کل
فریده دیبا می نویسد:

انسان عاقل همیشه طالب دانش است. با دانش می توان ده ها دریچه از نورانیت و روحانیت 
را به روی خود گشود و از ظلمات نفس بیرون آمد. با دانش می توان مشکالت را حل کرد 

و از سختی ها گذشت. 
نادان کسی است که در صدد تحصیل علم نیست. بی سوادی با نادانی فصل مشترک بسیار 

۱- دختر يتیم، ج ۲، ص ۱0۳8 
۲- دخترم فرح، فريده ديبا، ص ۳4۱ 

۳- همان
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دارد. اما ببینیم مادر فرح در مورد محمدرضا چه می گوید:
»من از زمان ازدواج فرح با محمدرضا شاهد بودم که چطور روز به روز بر تعداد اطرافیان 
شاه افزوده می شود و او در محاصرة درباریان، رجال سیاسی و بازرگانان متمول و نظامیان 

متملق درمی آید.
ضعف دیگر محمدرضا و بزرگ ترین ضعف او این بود که خود را »عقل کل« می دانست و 

اجازه نمی داد کسی کمک عقل او باشد. 
من یکی دو بار از روی دلسوزی و مهر مادرانه و محبتی که به عنوان مادرزن نسبت به 
دامادم داشتم، کوشیدم او را از خطر متملقان پست فطرت، که در اطرافش پرسه می زدند، آگاه 
سازم، اما با عکس العمل محمدرضا مواجه شدم که اگر می خواهم احترامم محفوظ بماند، باید 

به هیچ وجه در امور دخالت نکنم. 
محمدرضا هیچ کس را قبول نداشت و متملقان آن قدر او را »عقل کل« و »تافتة جدابافته« 
و »خدایگان« نامیده بودند که کم کم خود نیز به این باور رسیده بود که دارای »رسالت« ویژه 

از سوی قدرت های ناشناخته است.«1

محمدرضا و بی عاطفگی خاندان
همه گفته و یا نوشته اند که محمدرضا از زن های فامیل فقط تاج الملوک مادرش را 

دوست داشت و احترام می کرد.
از اشرف می ترسید. زیرا او را از خود باهوش تر و نیرومندتر می دانست. روی شمس 
از  بود.  بی عاطفگی ضرب المثل  او هم در  نمی کرد.  هیچ گونه حساب سیاسی و عاطفی 
برادرش غالمرضا نفرت داشت. علیرضا برادرش هم که از قدرتش می ترسید، سر به نیست 

کرد. 
حال ببینیم محمدرضا در مورد فامیل خود چه می گفته است:

»محمدرضا از بی عاطفگی فامیل خود رنج می برد. بعضی شب ها که کمی حالش بهتر بود، 
خطاب به من و فریدون جوادی که در اطراف تختش می نشستیم و به حرف هایش گوش می کردیم، 

می گفت:

۱- دخترم فرح،  فريده ديبا، ص ۲۳۳ 
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- برادران و خواهرانم سال ها از برکت وجود من در رفاه زندگی کردند و هر یک ثروت 
عظیمی اندوختند و اعمال آن ها سبب بدنامی من شد! حاال که در بستر مرگ افتاده ام، حاضر 

نیستند حتی یک تلفن به من بزنند و حال مرا بپرسند.«1

باز هم دربارة جایگاه مردم در چشم محمدرضا
فریده دیبا می نویسد:

»در این سال های پایانی عمر سلطنت به خصوص بعد از سال های 1350 و پس از جشن های 
دو هزار و پانصد ساله، محمدرضا دیگر خویشتن را آدمی زمینی و مانند دیگران نمی دید!! در 
مناسبت های مختلف حتی در مجامع و محافل و مالقات های عمومی خود را یک انسان ویژة 
نظرکرده که مورد حمایت نیروهای ماورای زمینی است، معرفی می کرد و گاهی اوقات با ما از 

خواب ها و رؤیاهایش صحبت می نمود و می گفت: 
- مطمئن است نیروهای ماوراء الطبیعی رسالت شاهنشاهی را بر دوش او گذاشته اند.«2

این تفکر که رهبر یک کشور خود را ماورای زمینی بداند و مردم که صاحبان اصلی 
کشورش هستند، هیچ جایگاهی در پیش او نداشته باشند، به جای آن که کشور را به سرازیری 
سقوط حتمی نزدیک کند، خودش در سراشیبی قرار گرفت و با سرعتی عجیب ابتدا از دور 

سیاسی خارج گردید و به مدت کوتاهی از دار دنیا خارج شد. 
راستی این سؤال امروز بیشتر مطرح است. 

محمدرضا چند سال پس از اصالحات ارضی اعالم کرد که وی تصمیم دارد کشور را به 
سوی تمدن بزرگ ببرد. این بیان را همه جا مطرح می کرد و به همه می گفت داریم به دروازة 
تمدن بزرگ نزدیک می شویم. اما وقتی که محمدرضا و فرح، مردم خود را بی سواد و نادان 
می دانستند و تا روز فرار از کشور در 57/10/26 در مصاحبه ها، ملت بزرگ ایران را تحقیر 
می کردند، اگر نظر آنها در مورد بی سوادی و نادانی مردم درست بود، پس بی سوادی و 
نادانی مردم  )از دید دودمان پهلوی( البد عالمت رسیدن مردم به دروازة تمدن بزرگ بود!؟ 
راستی که دودمان پهلوی که 57 سال مردم کشور را به اسارت درآوردند، 50 سال هم 

کشور را از پیشرفت و توسعه باز داشتند.
۱- دختر يتیم، ج ۲، ص 94۲ 

۲- دخترم فرح، فريده ديبا، ص ۳40 
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خالصةفصلچهارم
هرچه از پیروزی انقالب اسالمی بیشتر می گذرد و اسناد تفکر و عملکرد دودمان پهلوی 

بیشتر به دست می رسد، مردم بهتر و بیشتر به ماهیّت خاندان رضاخان پی می برند. 
در قرن بیستم تحوالت علمی به اوج رسید و علم در همة عرصه ها، راه های فراوانی را 
برای توسعه در برابر مردم عالم گشود و بن بست ها را برطرف ساخت و تاریکی های جهل را 

به روشنایی دانش تبدیل کرد. 
البته بیشتر پیشرفت های بشر در عرصة فیزیک و توسعة دانش معمول است. اما بشریِت 
معتقد و پیروان ادیان الهی - مخصوصاً مسلمانان- با استفاده از فرصت ذی قیمتی که از رهگذر 
پیشرفت های علمی در دسترسشان قرار داده شده، بهتر توانستند به استدالل جدید و معقول در 
امر دین دست یابند و پاسخ های قانع کننده تری به منکران توحید و مخالفان تفکر الهی بدهند.

هیچ انگیزه ای جز دین و هیچ قدرتی جز خدا،
 نمی تواند بشریت را از خودمحوری و خودشیفتگی،
 که عامل اصلی سقوط انسان به درة نابودی است،

 نجات دهد. 
خودمحوری طناب نیرومندی است که بر دست و پا و حتی زبان و فکر افراد ظاهربین 
و کوته نظر بسته شده و تا این طناب پاره نشود و انسان به طور جدی به آزادی از این قید و 
بند غیرمعقول نرسد، نمی تواند انرژی خود را در مسیر آزادی و آزادگی و استفادة بهینه از 

استعداد و امکانات موجود به کار گیرد و به تعالی و بالندگی برسد. زیرا:
 فقط در مکتب اسالم و در پیشگاه باعظمت رب االرباب است که آزادی وجود دارد،

 و تا آزادی نباشد،
از پیشرفت و رفاه و آرامش درون و راحتی وجدان خبری نیست.

 بزرگ ترین یا یکی از بزرگ ترین مظاهر این دستاورد بریدن رشته های وابستگی سیاسی، 
فکری و فرهنگی با قدرت ها و ابرقدرت ها و نیروها و افرادی است که مانع جدی بشر در مسیر 

خودشناسی - که مقدمة خداشناسی است- شده اند. 
پس:

 فقط با اعتقاد به توحید است که انسان خود را می شناسد. زیرا در اساسنامة هیچ فکری و 
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هیچ حزبی از خودشناسی خبری و اثری نیست. 
هدف عمدة تشکل ها خلق طناب جدیدی برای وابستگی بیشتر است. 
عالمت خدامحوری فقط و فقط تکیه بر قدرت قاهرة الهی و تسلیم او شدن است. 
این اندیشه است که آزادی ابدی می آورد.
و در این تفکر از خودمحوری خبری نیست.

خدامحوری
در مورد حضرت امام هرچه بگوییم کم گفته ایم. شاید 50 سال و یا 100 سال الزم باشد 
تا افراد صاحب نظر و اندیشمند، با توجه به گفته ها و نوشته ها و عملکردها و اندیشة امام بفهمند 
که امام خمینی که بود و چگونه توانست فقط با حرف و سخن، ملت بزرگی مانند مردم ایران 
را به خود بیاورد، آن گاه با این تشکل کم هزینه و کم خرج، این مردم را در برابر دودمان 
پهلوی قرار دهد تا مطالبات مردمی را مطرح کنند  و سرانجام در مقابل ابرقدرت ها نیز قد علم 

کند و آنها را به عجز وادارد؛ و نتیجه هم آن شد که همه دیدیم.
 امام صفات بارز بسیار داشت،  اما آن چه زبانزد همگان است، خدامحوری بود.

عیبی است بزرگ بر کشیدن خود را       از جملـة خلـق بـرگـزیدن خـود را
 از مـردمک دیـده ببـایـد آمـوخت      دیـدن همـه را، ولی ندیـدن خود را1

محکومیت ابدی محمدرضا
هرکس که خود را نبیند، به توحید حقیقی رسیده است. 

دیدیم که امام خمینی در سوم خرداد سال 1359 و در افتتاح اولین دورة مجلس شورای 
اسالمی خطاب به مرحوم فخرالدین حجازی که امام را بسیار تعریف نمود و یا  مرحوم 
آیت اهلل مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری که قدری بیشتر از معمول از امام تجلیل کرد، 

امام برآشفتند و شدیداً انتقاد کردند...
اما محمدرضای بینوا، کم استعداد و بی سواد با نداشتن کمترین خروجی فکری، خود را 

نظر کرده و مورد حمایت نیروهای ماورای زمینی معرفی می کند.
۱- خواجه عبداهلل انصاری
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برای محکومیت محمدرضا همین یک اتهام کافی است که دروغی را با این بزرگی 
مطرح می کند و خود را که عنصر بسیار فاسدی بود، مورد حمایت عالم باال به مردم القا 

می نماید.

خاندان ُخل محمدرضا از قول خودش
اسداهلل علم وزیر دربار شاه و یک عنصر شدیداً فاسد به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اعتقادی 

دربارة ُخل بودن خاندان محمدرضا از قول محمدرضا می نویسد:
»صبح شرفیاب شدم. باز هم شاهنشاه را ِکِسل دیدم. علت را جویا شدم. فرمودند:

- این افراد خانوادة ما همگی ُخل هستند.
به خاطرم این شعر حافظ رسید:

راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک
بـر زبـان بـود مـرا آن چـه تـو را در دل بـود

ولی جرأت نکردم عرض کنم.«1
اتفاق فوق باید پیش می آمد و محمدرضا خود را هوشمند و با استعداد و نظر کرده می دانست، 

تا بفهمد که خود یک عنصر بسیار معمولی است.
او مراتب را به مشاورش اسداهلل علم منتقل می کند و او هم در یادداشت های خود می آورد 

تا نشان دهد دودمان پهلوی از نظر محمدرضا، همگی ُخل و چل به حساب می آمدند.

عاقبتشومیکخاندان
خاندانی که خاک مذلّت آنان را احاطه کرده و در زندگی هیچ نقطة روشنی ندارند، 

مسلم است که مرگ آنها نیز با خفت و خواری و اغلب در خاک بیگانگان خواهد بود.
1- رضاخان به دست اربابان غربی اش به جزیره ای در آفریقا تبعید شد و در همان جا 

مُرد. جسد وی پس از سه سال به ایران آورده شد و بعد ها مجدداً به مصر منتقل گردید.
2- تاج الملوک، همسر اول رضاخان به دلیل امتناع رضا پهلوی از نگه داری او در سرای 
بی خانمان    های نیویورک مُرد و به دست مأموران شهرداری در گورستان مخصوص ولگردها 

۱- گفت وگوی من با شاه، اسداهلل علم، ج ۲، ص ۱۳6
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و بی خانمان ها دفن شد.
3- ملکه توران، همسر دیگر رضا قلدر و مادر غالمرضا پهلوی نیز در خانة سالمندان در 

پاریس فوت و همان جا دفن شد.
4- علیرضا پهلوی شبیه ترین فرد به رضاخان در زمانی که شایعة ولیعهدی او بر سر 
زبان ها افتاده بود، در یک سانحة هوایی در تاریخ ششم آبان 1333 کشته شد. احتمال قتل 

وی به دست محمدرضا جدی است.
5- شمس پهلوی خواهر تنی محمدرضا نیز در کالیفرنیا از دنیا رفت. طبق آیین مسیحیت 

تدفین و در گورستان مسیحیان دفن شد.
6- اشرف پهلوی، که خواهر دو قلوی محمدرضا و پرحاشیه ترین و یکی از فاسدترین 
اعضای خانوادة پهلوی بود، پس از ابتال به آلزایمر مُرد و در گورستان کشور موناکو مدفون 

شد.
7- شهریار شفیق فرزند اشرف قاچاقچی عتیقه جات و مواد مخدر بود که در پاریس با 

اصابت گلوله کشته شد.
8- آزاده شفیق، دختر اشرف که با صور اسرافیل در شبکه های سلطنت طلب همکاری 

می کرد، در پی اختالفات شدید با آنها به طرز مشکوکی مُرد و در کالیفرنیا مدفون شد.
9- فاطمه پهلوی، فرزند دهم رضاخان نیز بر اثر بیماری صعب العالج در سال 1366 در 

لندن مُرد و در همان جا دفن شد.
10- محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران که پس از 37 سال سلطنت ظالمانه بر مردم 
و پادویی برای منافع غرب، عاقبت با خفت هرچه تمام تر از ایران فرار کرد و بعد از مدتی 
که داروهای جنسی مصرف می کرد، به سرطان سختی دچار شد و نهایتاً مُرد و با خواری 

بسیار در مصر دفن شد.
محمدرضا پنج فرزند داشت: شهناز، فرحناز، لیال، رضا و علیرضا.

11- لیال در 31 سالگی با مصرف 7 قرص خواب خودکشی کرد.
به شکل  دهانش  در  گلوله  شلیک  با  محمدرضا  دیگر  فرزند  پهلوی  علیرضا   -12

مشکوکی مُرد. عده ای رضا را متهم به برادر کشی کردند.
13- غالمرضا پهلوی فرزند رضاخان، خسیس   ترین عضو خانوادة پهلوی در پاریس با 
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مصرف مواد مخدر مُرد.
14- محمودرضا پهلوی یکی از شاخص ترین  ها در فساد اقتصادی، بر اثر مصرف بیش 
از حد مواد مخدر جان خود را از دست داد و مخفیانه در یکی از گورستان های نیویورک 

دفن شد.
15- حمیدرضا پهلوی برادر هوسران و آلوده به مواد مخدر محمدرضا و عضو دیگر 

این خاندان بود که در آمریکا مُرد.
16- نازلی پهلوی فرزند حمیدرضا که بازیگر فیلم بود، در 29 سالگی در پاریس و با 

حواشی بسیار مُرد.
17- بهزاد پهلوی فرزند دیگر حمیدرضا هم به دلیل اعتیاد شدید به کوکائین در اسپانیا 

مُرد.
خیانت های بی نظیر پهلوی ها به تاریخ و مردم ایران به حدی بود که خاک ایران آنان را 

در خود نپذیرفت.





فصل پنجم
رویدادهای سال 1361





239 1361/1/1
 امام خمیني:

من مدعی هستم كه مثل ملت ایران و مجلس ایران و دولت ایران و رئیس جمهور ایران
 و شورای قضایی ایران و شورای نگهبان ایران و اینها همه و ملت ایران

از صدر تاریخ عالم تا حاال نبوده...
شما مثل این پاسدارهایی كه اشك می ریزند برای این كه بروند به جبهه و شهید بشوند، 

كجا سراغ دارید؟
)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۱۳8(

1361/1/2
تبریک امام خمیني به مناسبت پیروزي های رزمندگان 

در عملیات فتح المبین :
مبارك باد بر شما عزیزان افتخارآفرین پیروزی بزرگی را كه با یاری مالیکه اهلل 

و نصرت ملکوت اعلی  نصیب اسالم و كشور عزیز ایران،
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 كشور بقیه اهلل االعظم- اروحنا له الفداه- نمودید...
اینجانب از دور دست و بازوی قدرتمند شما را كه دست خداوند باالی آن است،

می بوسم و بر این بوسه افتخار می كنم.
)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۱4۲(

1361/1/4
1- 7 هواپیمای جنگی عراق )در عملیات فتح المبین( سرنگون شد.

2- جبهه های دزفول و شوش فتح می شوند.
3- آمار اسرای عراق به مرز 7000 نفر رسید.

1361/1/10
1- قرارگاه کربال فرمان آماده باش برای حملة سراسری را صادر کرد.

2- یک جنگندة ارتش اسالم 3 هواپیمای جنگی عراق را سرنگون کرد.
3- یکی از بزرگ ترین حوضچه های نفتی شمال خوزستان آزاد شد.

1361/1/11
امام خمینی خطاب به فرماندهان نظامی در عملیات فتح المبین  رزمندگان: 

ملت ما دریافته است كه:
»ُكّل یوم عاشورا و ُكل ارض كربال«.

مجالس حال و دعای اینان شب عاشوراهای اصحاب سیدالشهدا را در دل زنده می كند.
جوانان عزیزم و فرماندهان محترم!

شما توقع نداشته باشید كه من بتوانم از عهدة ثنای شما و شکر عمل شما برآیم. 
شما را همان بس كه محبوب خدای تعالی هستید.

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۱49(

1- بقایای ارتش 4 عراق در عملیات فتح المبین عقب نشست.
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2- ملت بار دیگر به جمهوری اسالمی رأی داد.
3- نخستین اعتصاب عمومی مسلمانان در فلسطین اشغالی برپا شد.

 1361/1/12
امام خمینی  در سالگرد تأسیس نظام جمهوری اسالمی : 

همه باید بدانیم كه تمام امور و از آن جمله فتح و نصر به دست خداوند متعال است.
َو َما النَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنِْد اهللِ الَْعِزیِز الَْحِکیِم1 

 باید توجه داشته باشیم كه در این فتح مبین و سایر فتوحات، 
غرور به قدرت خویش پیدا نکنیم و شیطان نفس بر ما غلبه نکند، 

كه غرور موجب سردی و سستی می شود...
]ایران[ در مبارزة تمامی اسالم در مقابل تمامی كفر،

ظفرمندانه و سرافراز با قامتی به بلندی ابدیت استوار ایستاده است...
ما با هیچ كشوری، چه اسالمی و چه غیراسالمی سر جنگ نداریم،

و طالب صلح و صفا برای همه هستیم، 
و تا كنون نیز به دفاع كه برای هر كس فریضه ای است الهی و حقی است انسانی، برخاسته ایم؛ و 

هرگز قصد تجاوز به كشورهای دیگر را نداریم. 
و می خواهیم كشورهای اسالمی در كنار هم با تعهد اسالمی به دفاع از حقوق مسلمین و 

كشورهای اسالمی در مقابل متجاوزان و متجاسران مانند اسرائیل تجاوزگر بایستند.
)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۱56 و ۱58(

 1361/1/14
1- 4 اسیر ایرانی 104 عراقی را به اسارت گرفتند.

2- ملت آغاز چهارمین سال استقرار جمهوری اسالمی را با راه پیمایی های سراسری 
جشن گرفت.

3- نخست وزیر: مصلحت کشورهای خلیج فارس، بودن در کنار جمهوری اسالمی و 
۱- سورة آل عمران،آية ۱۲6

و پیروزی جز از جانب خداوند توانای حکیم نیست.
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قطع وابستگی از عراق است.

1361/1/15
1- آمریکا قطعنامة شورای امنیت در مورد قیام مسلمانان فلسطینی را وتو کرد.

2- بیش از 15 هزار نفر مشمول عفو امام قرار گرفتند.
3- انعکاس پیروزی رزمندگان اسالم در وسایل ارتباط جمعی جهان.

 1361/1/16
1- 50 خانة مسکونی دزفول توسط مزدوران بعثی بمباران شد.

2- 19 تانک و خودرو و 124 نظامی عراق در جبهه های غرب نابود شدند.
3- مجلس شورای اسالمی از ایثار نیروهای رزمندة کشور در عملیات فتح المبین ستایش کرد.

4- صدام برای حفظ جان خود از انگلیس کمک خواست.

1361/1/17
1- قسمتی از تأسیسات نظامی پادگان »غضنفری« عراق نابود شد.

2- دکتر والیتی: ما در عین قدرتمندی، قصد دخالت در امور دیگران را نداریم.
3- پیازها را در زیر شن ها می فروشند!

 1361/1/18
1- رئیس جمهور: در جهت رفع فقر و محرومیت جامعه باید هرچه بیشتر تالش و کوشش 

کرد.
2- آمریکا نگران آن است که پیروزی ایران به تحوالت ریشه ای در منطقه منجر شود.

3- 14۸2 زندانی آزاد شدند.

 1361/1/19
1- نخست وزیر: ملت ما بدون گرفتن خسارات و محکومیت متجاوز از پای نخواهد نشست.
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2- مجلس بزرگداشت آیت اهلل صدر در مدرسة فیضیه فردا برگزار می شود.
3- خبرگزاری فرانسه: حیثیت دولت انگلیس بر باد رفته است.

 1361/1/21
امام خمیني: 

واقعاً ما اگر چنان چه اسالم را می خواهیم- كه بحمداهلل می خواهید،
 همه می خواهید اسالم را- اگر اسالم را می خواهیم، باید این جمهوری را حفظش كنیم. 

و این كه از دهن بعضي ها در می آید كه این از زمان شاه هم بدتر است، 
خوب، معلوم است این ]كه [ از دهان آمریکا می خواهد در بیاید، از دهان اینها در می آید.

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۱88(

1- آیت اهلل خامنه ای: باید با برنامه ریزی از نفوذ و ورود و یا حرکت ضدانقالبی در 
دانشگاه ها جلوگیری کنیم.

2- چریک های اسالم مقر توپخانة دشمن در دشت هالله را به کلّی منهدم کردند.
3- رئیس هیأت صلح: اگر جای شما بودم، آن چه شما مطالبه می کنید، بیشتر می خواستم.

 1361/1/22
1- عوامل اصلی توطئة ترور امام و اعضای شورای عالی دفاع دستگیر شدند.

2- انهدام 5 توپ و کاتیوشا در پادگان سیّدصادق عراق.
3- احتمال حملة نظامی اسرائیل به جنوب لبنان افزایش یافت.

4- آیت اهلل منتظری: باید ریشة تفکر التقاطی را از ریشه بخشکانیم.

 1361/1/23
1- نهضت اسالمی سراسر فلسطین را فراگرفت.

2- تظاهرات خیابانی مردم عراق در اعتراض به رژیم صدام.
3- سازمان حج تا 5 سال آینده متقاضی نمی پذیرد.

4- دکتر والیتی: اسرائیل جز زبان زور نمی فهمد.
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 1361/1/24
1- آیت اهلل منتظری خطاب به فلسطینی های مقاوم: سالحی که شما ملّت فلسطین به 

دست گرفته اید، اشغالگران هرگز قدرت رویارویی با آن را ندارند.
2- صدام خواستار تجاوز نیروهای عراقی به عمق خاک ایران شد.
3- دیوارها و صحن مسجد االقصی همچنان آغشته به خون است.

 1361/1/25
1- یک هواپیما، 40 سنگر و 146 صدامی نابود شدند. 

2- رئیس جمهور: مطلع جدیدی در نهضت مردم فلسطین به  وجود آمده است.

 1361/1/26
1- فرماندة سپاه پاسداران جزییات تازه ای از توطئة کودتای اخیر را فاش کرد.

2- ملّت ایران بر همبستگی خود با انقالب فلسطین تأکید کرد.
3- الیحة شوراهای اسالمی کارخانجات به تصویب رسید.

 1361/1/28
امام خمینی در جمع رزمندگان اسالم :

برادران، شما پیروزید، و شهدای شما پیروزند، 
ملت شما پیروز است. 

شما یك ملتی دارید كه در تمام دنیا مثل آن ملت پیدا نمی شود. 
و ملت یك شمایی دارد كه در تمام دنیا مثل شما پیدا نمی شود.

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۱99(

1- هاشمی رفسنجانی: برادران فلسطینی، بیدار باشید که اگر به مذاکره کشیده شوید، 
باخته اید.

2- آیت اهلل خامنه ای: شما نظامیان هیچ وقت تا این مقدار محبوب ملت ایران نبوده اید.
3- رژیم مصر 5 تن از عامالن اعدام انقالبی سادات را به شهادت رساند.
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1361/1/29
پیام  امام خمینی به مناسبت روز ارتش: 

بحمداهلل تعالی ارتش آن چنان مردمی است و در خدمت مردم است، 
و مردم آن چنان با ارتش منسجم و پیوند ناگسستنی دارند كه هر دو یك واحد را تشکیل می دهند 

و روز ارتش روز مردم است، 
لکن انتخاب یك روز برای ارتش  به منظور تجلیل بیشتر و تقدیر، 
سزاوارتر و نموداِر تکریم از چهرة سلحشور و رزمندة آنان است ...

باید توجه داشته باشند كه:
 ورود قوای مسلح در احزاب و گروه ها و سازمان ها پایة قوای مسلح را متزلزل خواهد كرد

و غفلت از این امر موجب پیگرد خواهد بود.
)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۲00(

1- عملیات چریکی رزمندگان اسالم در عمق چند ده کیلومتری خاک عراق.
2- هیأت صلح کنفرانس بین المللی جهان اسالم مجدداً وارد تهران شد.

3- ورود جوانان مسلمان به مسجد االقصی ممنوع اعالم شد.

 1361/1/30
1- رئیس مجلس: عظمت این جنگ به آن است که محرومان جهان به انقالب اسالمی 

امیدوار شوند.
2- نیروهای سه گانة ارتش از برابر قرآن کریم رژه رفتند.

3- سی صدامی در اطراف آبادان کشته شدند.

 1361/1/31
1- قطب زاده و دیگر عاملین توطئة کودتا اعدام خواهند شد.

2- رژیم صدام روابط علنی خود را با مصر از سر می گیرد.
3- ساالنه 200 هزار نفر در انگلیس خودکشی می کنند.

4- رئیس جمهور تأسیس یک بازار مشترک اسالمی را پیشنهاد کرد.
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1361/2/1 
1- مطبوعات کشور امروز چهارشنبه اول اردیبهشت درشت ترین و مهم ترین خبرهای 
خود را به همکاری های گستردة آقای سیدکاظم شریعتمداری با کودتاگران اختصاص 

داده اند. 
جمهوری اسالمی: مدرسین، مجتهدین قم عدم صالحیت سیّدکاظم شریعتمداری را 

برای مرجعیت اعالم کردند.
گروه کثیری از مردم شهرهای تبریز، عجب شیر و شیراز علیه سیدکاظم شریعتمداری 

تظاهرات کردند.
2- عراق از تنگة چزابه و جنوب رود نیسان عقب نشینی کرد.

3- پاالیشگاه الدورة بغداد منفجر شد.

 1361/2/2
1- روحانیون و مردم سراسر کشور عدم صالحیت شریعتمداری برای مرجعیت را تأیید 

کردند
2- مدارک ارتباط گروهک منافقین با کودتاگران کشف شد.

3- 60 جنگندة صهیونیستی لبنان را بمباران کردند.
4- هاشمی رفسنجانی: ما با پیروزی کامل در میدان جنگ، به هدفمان می رسیم.

 1361/2/4
1- آیت اهلل مشکینی در خطبه های نماز  جمعة قم: این آدم )شریعتمداری( از اول تقوا نداشت.
2- آیت اهلل مهدوی کنی: شریعتمداری می گفت خّطة آذربایجان باید در اختیار من باشد.

3- آیت اهلل سیدابوالفضل موسوی تبریزی: مردم آذربایجان خیلی وقت است این ام الفساد  
)شریعتمداری( را شناخته اند.

4- اسنادی از النة جاسوسی در مورد شریعتمداری.
5- اعترافات تکان دهندة مهدی مهدوی در مورد جزییات ارتباط شریعتمداری با طرح 

براندازی.
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 1361/2/5
1- آیت اهلل جنتی: مقلّدین شریعتمداری شرعاً باید از وی عدول کنند.

2- صیّاد شیرازی: به زودی درس دیگری به سرسپردة آمریکا )صدام( خواهیم داد.
3- آیت اهلل مؤمن: من )شریعتمداری( صریحاً به عرض اعلیحضرت می رسانم که به هیچ 

وجه با این امر )مراجعت امام به کشور( موافق نیستم.
4- رئیس جمهور: دشمن ما هر راهی را انتخاب کند، برندة میدان ما خواهیم بود.

 1361/2/6
1- دادستان کل انقالب اسالمی: سیدکاظم شریعتمداری به مدت 30 سال با شاه همکاری 

داشته است.
2- ستون نظامی عراق در محور فاو- بصره متالشی شد.

3- صحرای سینا به اشغال نیروهای پیمان ناتو درآمد.
4- شریعتمداری: وظیفة اطالع دادن جریان کودتا را شرعی ندانستم.

1361/2/7
1- اسناد روابط صمیمانة شریعتمداری با علی امینی مهرة قدیمی آمریکا.

2- رئیس جمهور: ما در هر نقطه از جهان که مبارزه علیـه آمریکـا و مستکبـرین مشاهده 
شود، حضور داریم.

3- انقالبیون مسلمان عراقی 100 بعثی را به هالکت رساندند.
4- نماز باشکوه بیش از 2000 اسیر عراقی در پادگان حشمتیةتهران.

 1361/2/8 
نامة اخالقی و عرفانی امام خمینی به آقای سیداحمد خمینی:  

پسرم! ما هنوز در قید حجاب های ظلمانی هستیم و پس از آنها حجاب های نور است، 
و ما محجوبان هنوز اندر خم یك كوچه ایم...

اّول باید بدانیم كه حجاب چیست كه اگر ندانیم، نخواهیم توانست درصدد رفع اش
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- یا الاقل تضعیفش- برآییم و یا الاقل هر روز به غلظت و قّوت آن نیفزاییم...
و تو ای فرزندم!  از جوانی خود استفاده كن و با یاد او- جّل و عال- و محّبت به او 

و رجوع به فطرت اهلل بزیست و عمر را بگذران. و این یاد محبوب هیچ منافات با فعالیت های 
سیاسی و اجتماعی در خدمت به دین او و بندگان او ندارد، بلکه تو را در راه او اعانت می كند، 

ولی بدان كه خدعه های نفس اّماره و شیطان داخلی و خارجی زیاد است
 و چه بسا انسان را با اسم خدا و اسم خدمت به خلق خدا از خدا باز می دارد

 و به سوی خود و آمال خود سوق می دهد.
مراقبت و محاسبة نفس در تشخیص راه خودخواهی و خداخواهی از جمله منازل سالکان است. 

خداوند ما و شما را در آن توفیق دهد. 
و چه بسا شیطان باطنی با ما پیران به گونه ای و با شما جوانان به گونة دیگری خدعه كند... 

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۲09(

امام خمینی در دیدار با مسؤوالن و نویسندگان انتشارات سپاه پاسداران: 
اهمیت انتشارات، مثل اهمیت خون هایی است كه در جبهه ها ریخته می شود. 

َهداء1  و ِمداُد الُْعلَماِء افَْضُل ِمْن ِدماِء الشُّ
برای این كه، دماء شهدا گرچه بسیار ارزشمند است و سازنده، 

لکن قلم ها بیشتر می تواند سازنده باشد. و شهدا را، قلم ها می سازند و شهیدپرور هستند قلم ها.
)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۲۲7(

1- توسط عباسی داماد شریعتمداری ارتباط حکام سعودی با توطئة کودتا فاش شد.
2- شریعتمداری برای مسافرات به عربستان تقاضای گذرنامه کرده است.

3- افاغنة ساکن تهران نفرت خود را از کودتای مارکسیستی افغانستان اعالم کردند.
4- 24 خانة تیمی کشف شد.

 1361/2/9
1- خلبانان شجاع اسالم دو جنگندة دیگر عراق را شکار کردند.

۱- بحار األنوار، ج ۲، ص ۱4، ح ۲6- )جوهر قلم دانشمندان برتر از خون شهیدان است.(
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2- وزیر امور خارجه: اگر صدام قصد تجاوز به کشورهای کوچک منطقه را داشته باشد، 
دستش را قطع خواهیم کرد.

3- ایران و کره در زمینة صنایع همکاری خواهند داشت.

 1361/2/10
1-  عملیات گستردة لشکر اسالم از هویزه تا پادگان حمید )در لحظة فرمان حمله حضرات 

آیات صدوقی و مشکینی در  مقر فرماندهی برای رزمندگان پیام فرستادند.(
2- 1500 نظامی بعثی تا کنون اسیر شده اند.

3- هاشمی رفسنجانی: ان شاءاهلل در این عملیات )بیت المقدس( خرمشهر آزاد می شود.

 1361/2/11
1- )با پاک سازی 1000 کیلومتر مربع در عملیات بیت المقدس( غرب کارون آزاد شد.

2- 3205 اسیر عراقی تا دیشب شمارش شده اند.
3- رئیس مجلس: سپاه پاسداران نور چشم مجلس شورای اسالمی است.

1361/2/12
1- آغاز دومین مرحلة عملیات بیت المقدس.

2- رئیس جمهور: قرارگاه های فتح و نصر به هدف های خود رسیدند.
3- ارتفاعات استراتژیک 1۸2 فکه در یک عملیات بی سابقه آزاد شد.

 1361/2/13 
امام خمینی خطاب به آقای محمد هاشمی مدیر عامل سازمان صدا و سیما:
برای هماهنگی بیشتر، بهتر است شورای سرپرستی صدا و سیما را رؤسای سه قوه 

تشکیل دهند. زیرا آنها می توانند پس از تصمیم گیری بدون واسطه، 
مدیر عامل را در جریان امور قرار دهند.

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۲44(
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1- ارتش اسالم به 13 کیلومتری مرز رسید. ۸۸ تانک و نفربر دشمن سالم به غنیمت گرفته شد.
2- شریعتمداری به شرکت خود در توطئة اخیر اعتراف کرد.

3- واشنگتن از پیروزی ایران وحشت دارد.

 1361/2/14
1- صیّاد شیرازی: عملیات بیت المقدس گسترش خواهد یافت.

2- هاشمی رفسنجانی: عملیات بیت المقدس در صورت تداوم می تواند ضربة نهایی را 
به نیروهای صدام وارد کند.

3- 50 عضو کادر مرکزی و تشکیالتی منافقین دستگیر و کشته شدند.

 1361/2/15
1- عقب نشینی اشغالگران صدامی تا 5 کیلومتری مرز.

2- صدام هواپیمای وزیر خارجة الجزایر را در آسمان منفجر کرد.
3- دولت جمهوری اسالمی به مناسبت شهادت وزیر خارجة الجزایر و همراهان سه روز 

عزای عمومی اعالم کرد.

 1361/2/16
1- عراق به عنوان عامل سقوط هواپیمای الجزایری مجرم بین المللی محسوب می شود.

2- »دوله تو« نمایشی از جنایت صدام
3- چهارمین هواپیمای »ایرباس«، به ایران تحویل شد.

1361/2/18
1- خرمشهر از 3 محور محاصره شد.

2- )تا کنون( 350 کیلومترمربع از اراضی شمال خونین شهر آزاد شد.
اقدامات دشمنان ما  به حدی رسیده که  ایران  3- هاشمی رفسنجانی: قدرت نظامی 

کودکانه است.
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 1361/2/19
1- بزرگ ترین شکست ارتش صدام در خوزستان.

2- 2500 کیلومترمربع از اراضی خوزستان آزاد شد.
3- پادگان حمید، شهر هویزه، جفیر و ده ها روستای خوزستان تا نوار مرزی آزاد شدند.

 1361/2/20
امام خمینی در جمع مسؤوالن واحد اطالعات سپاه پاسداران:

 امروز هر چه می بینید امور غیرعادی است. تمام كارهایی كه در داخل شهرها و در جبهه ها 
می شود از اموری است كه خداوند متعال بر ما منت گذاشته است. 

شما ببینید چگونه لشکریان كفر با آن سالح ها و آن همه افراد از تعداد اندك ما شکست می خورند.
این همان نصر به واسطة رعب است كه خدا در دل دشمنان ما رعب ایجاد كرده است.

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۲47(

1- رئیس جمهور: به پاخیزید و به حیات رژیم فاسد صدام پایان دهید!
2- درگیری شدید در شلمچه برای فتح خرمشهر.

3- 3600 کیلومترمربع از اراضی خوزستان آزاد شد.

 1361/2/21
1- بقایای سه لشکر عراق در معرض نابودی کامل- دو تیپ عراق در آزادسازی شلمچه 

متالشی شد.
2- آیت اهلل نجفی مرعشی پیروزی رزمندگان اسالم را به امام امت و ملت مسلمان تبریک 

گفتند
3- نخست وزیر: ما هر کاری که الزم باشد، برای دفاع از خود انجام خواهیم داد.

 1361/2/22
1- مهم ترین راه های تدارکاتی عراق به خرمشهر قطع شد.

2- 5 هواپیمای جنگی دیگر عراق دیروز سرنگون شد.
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3- آیت اهلل منتظری: خون های پاک روحانیون شیعه و سنی موجب تحکیم وحدت مسلمین 
خواهد بود.

 1361/2/23
1- عراق از جنوب غربی جفیر رانده شد.

2- اراضی آزادشدة جنوب خوزستان از مرز 4000 کیلومتر مریع گذشت.
3- ده النة تیمی گروهک پیکار کشف شد.

4- عاملین ترور شهید آیت اهلل دستغیب دستگیر شدند.

 1361/2/25
1- جزییات 20 ساعت عملیات برون مرزی قوای اسالم در غرب مریوان.

2- 5124 نظامی عراق در عملیات بیت المقدس اسیر شدند.
3- آیت اهلل ربانی املشی: باید کاری شود که فکر تجاوز بمیرد.

 1361/2/26
امام خمینی در جمع اعضای شوراي عالی تبلیغات اسالمی:  

ما اعالم می كنیم كه:
این حکومت هایی كه در منطقه هستند یا خارج منطقه هستند، توجه داشته باشند كه آنها را 
دارند وادار می كنند كه خودشان را به هالكت بیندازند، برای خاطر آمریکا یا بلوك دیگر..

باید ما تبلیغاتمان زیاد بشود كه ال اقل ما بتوانیم به ملت ها حالی كنیم كه این تبلیغاتی كه اینها بر 
ضد اسالم و بر ضد مسلمین و بر ضد جمهوری اسالمی می كنند، 

اینها تمام غلط است...
)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۲5۳(

1- 40 میلیارد تومان برای مصارف جنگ و بازسازی مناطق جنگ زده اختصاص یافت.
2- ضدحملة عراق در نوار مرزی شمال خرمشهر به شدت درهم شکست.

3- وزارت امور خارجه به کشورهای حوزة خلیج فارس هشدار داد.
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 1361/2/27
1- نخست وزیر: وقتی صحبت از جنگ می کنیم، در واقع صحبت از خاتمة تشنّج در 

منطقه می کنیم.
2- 19 تانک و خودرو عراق در نبرد منطقة مرزی کوشک نابود شد.

3- شهرداران سراسر جهان برای بازدید از هویزه به ایران دعوت شدند.

 1361/2/28
1- منطقة کوشک آزاد شد. 

2- رزمندگان اسالم 5 تانک دشمن را سالم به غنیمت گرفتند.
3- رئیس مجلس: فتح بیت المقدس تهدیدی بس بزرگ برای تل آویو محسوب می شود.

4- رئیس جمهور: اخالص، شرط اصلی تبلیغات است. 

 1361/2/29
1- بخش دیگری از ناحیة کوشک آزاد شد. 

2- رژیم بعثی خانواده های اسرای عراقی را از آن کشور اخراج می کند.
3- هاشمی رفسنجانی: جنگ متوقف نمی شود مگر آن که متجاوز حق را بپذیرد. 

4- وزیر بازرگانی: تأکید امام بر رفع هرچه زودتر احتیاجات اولیة مستضعفان.

 1361/2/30 
1- رئیس جمهور: خلیج فارس باید به وسیلة ساکنین آن اداره شود.

2- صدام از کشورهای مرتجع تقاضای 24 میلیارد دالر وام کرد.
3- 45 تانک و نفربر عراق در حملة دیروز نابود شدند.

1361/3/1
1- آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه مانع پایان جنگ می شوند.

2- عراق تالش می کند منطقه را بی ثبات جلوه دهد.
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3- اعضای اصلی فداییان خلق )اقلیت( در خوزستان دستگیر شدند.

1361/3/2
نامة امام خمینی به حجت االسالم عباس واعظ طبسی 

)موافقت با بازسازی هویزه با هزینة آستان قدس(: 
چه كس اولی  از تولیت آستان مطهر و خدمتگزار مرقد نورانی حضرتش در ترمیم خرابي ها 

و بنای شهر دوستان معظم اوست؛ و كدام مقام واالتر از مقام والیت آن سرور در نوازِش دوستاِن 
عزیز او می باشد كه خیرخواهان و دوستان محترم آن مقام مقدس اقتدا به موالی خود كرده 

و در راه بازسازی خوزستان و دیگر خرابه های یادگار این ابرجنایتکار قرن، همت گمارند...
)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۲56(

1- پاسداران انقالب کنترل شهر حلبچه را برای مدتی به دست گرفتند.
2- آیت اهلل منتظری: ملت های مظلوم جهان سوم دریافته اند که دوران استثمار آنها سرآمده است.

3- وزیر دفاع آمریکا: پیروزی ایران )در جنگ( به منافع آمریکا لطمه می زند.

 1361/3/4
امام خمینی:

این پیروزی عظیم و بزرگی كه رزمندگان ما )در عملیات بیت المقدس، آزادی خرمشهر(
 به دست آورده اند و وابسته به قدرت های بزرگ را از سرزمین خودمان بیرون كردند،

 از حفظ وحدت است. 
امروز تمامی رسانه های گروهی سعی می كنند یا پیروزی ما را منعکس نکنند و یا اگر می كنند، 

بالفاصله با داد و بیداد خطر این پیروزی را در منطقه گوشزد نمایند و فریاد برمی دارند كه:
 اگر ایران پیروز شود، با منطقه چه می كند، با كشورهای خلیج چه خواهد كرد...

خیلی روشن است كه تکلیف همگی ما خیلی سنگین است. 
اگر- خدای ناخواسته- اشتباهی كنیم، آنها كه منافعشان در خطر است،
آن را در داخل و خارج بزرگ می كنند و علیه ما تبلیغات می كنند...

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۲60(
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1- آزادی خرمشهر مبارک.
2- دیشب غریو اهلل  اکبر )مردم، به دلیل فتح خرمشهر( آسمان ایران را فرا گرفت.

3- رزمندگان اسالم در عملیات بیت المقدس خرمشهر را بعد از 19 ماه بازپس گرفتند.
4- هاشمی رفسنجانی: برای اخذ غرامت باید بر گردة صدام فشار وارد کنیم.

5- هاشمی رفسنجانی: عملیات آزادسازی مناطق غرب به زودی آغاز می شود.

 1361/3/5
1- حمایت صریح جبهة پایداری از ایران در جنگ.

2- آیت اهلل خامنه ای: پاسدار انقالب اسالمی آگاهانه راه حسین)ع( را انتخاب می کند.
3- آیت اهلل هاشمی: بزرگ ترین حق ما سقوط صدام است.

4- نخست وزیر: کشورهای منطقه تمام پل ها را پشت سر خود خراب نکنند.

 1361/3/6
1- آمار اسرا از مرز 42 هزار نفر گذشت.

2- آیت اهلل  منتظری: پاسداران باید ضابطین امر به معروف و نهی از منکر باشند.
3- سرهنگ صیاد شیرازی: بزرگ ترین ویژگی پاسدار تقوای اوست.

4- جامعة روحانیت و مسؤوالن فارس خواستار واگذاری بازسازی آبادان به این استان شدند.

 1361/3/8
امام خمینی:

فتح خرمشهر یك مسألة عادی نبود. 
این كه پانزده الی بیست هزار نفر به صف، برای اسارت بیایند و تسلیم شوند، 

مسأله عادی نیست، بلکه مافوق طبیعت است. 
ایران امروز به عنوان یك ایران بزرگ و نیرومند مطرح است و در همه جا بر سر زبان هاست .

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۲70(

1- هاشمی رفسنجانی: اگر دیگران بخواهند در خلیج فارس ناامنی کنند، جلویشان را می گیریم.
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2- 6۸ مسلمان عراقی در تظاهرات ضدرژیم بعث به شهادت رسیدند.
3- مجتمع مس سرچشمه آغاز به کار کرد.

 1361/3/9
1- آیت اهلل ملکوتی امام جمعة تبریز خواستار واگذاری بازسازی بستان و حمیدیه به 

مردم آذربایجان شد.
2- 200 تن از روحانیون و مردم بغداد به دست عّمال صدام به شهادت رسیدند.

 1361/3/10
1- آیت اهلل صدوقی: شهر مریوان توسط اهالی یزد بازسازی می شود.

2- برنامة بازسازی راه آهن اهواز - خرمشهر اعالم شد.
3- یک گروه گشتی قوای اسالم پایگاه دشمن در »بان شیطان« را نابود کردند.

 1361/3/11
امام خمینی:

این دستجاتی كه می خواهند صدام را زنده كنند یا تطهیر كنند، چه در بغداد بروند 
و غیرمتعهدین به اصطالح مجتمع بشوند و چه نروند، مطلب از اینها گذشته است، 

این مرده،1 زنده نخواهد شد. اگر هم بغداد بروید،2 یك مرده را رئیس خودتان قرار دهید، 
یك جنایتکار مرده را انتخاب كرده اید و این عار برای شما غیرمتعهدها تا قیامت بر پیشانیتان 
متنقش است. و اگر گمان كنید كه با رفتن بغداد و تعیین صدام به ریاست، یا یکی دیگری كه 
مثل صدام است، شما بتوانید كه یك كسی كه جنایتش آن قدر زیاد است كه نمی توانیم ما به 

زبان و قلم ذكر كنیم آن را، بخواهید تطهیر كنید، او با دریاهای عالم هم تطهیر نخواهد شد
 و اگر بخواهید َعلَم كنید او را و زنده كنید، 

این علم خوابید و این نعشش اآلن موجود است، اآلن یك نعشی است كه دارد حركت آخر 
۱- صدام حسین 

۲- اشاره به کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد است که قرار بود در بغداد تشکیل شود و صدام حسین )بر اساس ضوابط مقرر به رياست 
کنفرانس برگزيده شود( که اين کار با هشدارهای امام خمینی صورت نگرفت. 
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عمرش را می كند. شماها نمی توانید این كار را انجام بدهید،
 بي خود خودتان را زحمت ندهید و ِعرض  خودتان را نبرید...

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۲80(

1- اسناد سّری ارتش عراق در خرمشهر کشف شد.
2- صدام، خرمشهر را به عنوان محور دفاعی بصره و بغداد اعالم کرده بود.

3- در اردیبهشت ماه تولید چدن از مرز 5۸ هزار تن گذشت.

 1361/3/12
1-  رئیس جمهور: نخواهیم گذاشت لحظه ای امنیت خلیج فارس مختل شود.

2- جنازة ده ها افسر عالی رتبه و درجه دار ارتش صدام بر روی اروندرود.
3- حجت االسالم طبسی: نقشه های اجرایی طرح بازسازی هویزه تا بیست روز دیگر 

آماده و به اجرا گذاشته می شود.

 1361/3/13
1- هواپیماهای جنگی عراق در ارتفاع 70 هزارپا به آسمان شهرهای ایران تجاوز کردند.
2- آیت اهلل خامنه ای: 15 خرداد اولین نقطة اشتعال برای شعله های مقدس انقالب اسالمی بود.

3- 20 هزار واحد مسکونی در روستاهای آزادشده ساخته می شود.

1361/3/15

پیام  امام خمینی به هیأت مؤسس بنیاد 15 خرداد 
 در مورد رسیدگی به خانوادة شهدا و مستضعفان:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
این بنیاد پر بركت كه در راه خدمت به خانواده های محترم شهدای انقالب و مستضعفان جامعه 
است- مورد تأیید اینجانب است- چنان چه متصدیان محترم آن، مورد وثوق و اطمینان می باشند.

ان شاءاهلل در این خدمت ارزندة اسالمی موفق باشند. 
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و امید است دولت و ملت شریف از پشتیبانی این بنیاد دریغ ننمایند. 
و امید است بنیاد شریف برای روستاهای محروم و دورافتاده اولویت قایل شوند. 

15 خرداد 1361 - روح اهلل الموسوي الخمینی 
)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۲95(

 1361/3/16
پیام  امام خمینی به اعضای جهاد سازندگی 

)تجلیل از خدمات جهاد و تأکید بر تشکیل شوراها(:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

جهاد سازندگی در كشوری كه با دست جنایتکار رژیم منحوس پهلوی و توطئه های سرسپردگان 
خارجی و داخلی به ابرقدرت ها، خصوصاً آمریکای جهان خوار، 

به تباهی كشیده شده است، 
می تواند بازویی توانا برای انقالب اسالمی در ساختن كشور باشد.

شوراهای سراسری جهاد، امید است در سازندگی معنوی خویش با اتکا به خداوند تعالی 
و مددخواهی از حضرت بقیه اهلل- ارواحنا له الفداه- موفق ]باشند[، 

تا در جهاد سازندگی و راهنمایي های خویش موفق تر به سازندگی هرچه واالتر كشور اسالمی گردد. 
با تقدیر و تشکر از خدمت های ارزندة این نهاد، 

توفیق و تأیید همگان را در ادامة این خدمت ارزشمند از خداوند بزرگ مسألت می نمایم. 
و السالم علی عباد اهلل الصالحین

روح اهلل الموسوي الخمینی 
)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۳06(

1- آیت اهلل خامنه ای: شما )مرتجعین منطقه( آسیب پذیر هستید. بهتر است که به دامن 
اسالم بازگردید.

2- عراق صف راه پیمایان 15 خرداد را در ایالم بمباران کرد.
3- وزیر خارجة عراق به ارتکاب جنایات جنگی اعتراف کرد.

4- نخست وزیر: روز انتقام از سران بعثی و جنایتکاران عراق نزدیک است.
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 1361/3/17
1- قوای اسالم دو هواپیما و یک ناوچة جنگی عراق را نابود کردند.

2- صدها تن از مسلمانان شهر صور )در جنوب لبنان توسط صهیونیست ها( قتل عام شدند.
3- پلیس ایتالیا 20 دانشجوی ایرانی را دستگیر کرد.

 1361/3/19
1- حجت االسالم هاشمی رفسنجانی: به هر اندازه که الزم باشد نیرو به لبنان اعزام می کنیم.

2- یک پاسگاه فرماندهی و 7 تانک و توپ دشمن نابود شد.
3- فرودگاه بین المللی اصفهان آمادة بهره برداری شد.

 1361/3/20
1- آیت اهلل خامنه ای در دیدار با فرستادة رئیس امارات عربی متحده: امروز وقت آن رسیده 

تا همه از فرصت مبارزة جدی با اسرائیل غاصب استفاده کنند.
2- صهیونیست ها یک چهارم لبنان را اشغال کردند.

3- هاشمی رفسنجانی: توطئة تجاوز اخیر اسرائیل، برای نجات صدام است.

 1361/3/22
1- چهارمین شرط ایران برای پایان جنگ تحمیلی اعالم شد: عراق باید برای انتقال 

نیروهای زرهی ایران به سوریه راه بدهد.
2- آیت اهلل منتظری: تنها راه نابودی اسرائیل، هجوم گستردة امت بزرگ اسالم علیه کیان 

صهیونیسم  است.
3- عراق مناطق مسکونی آبادان را به توپ بست.

4- در نبرد با اشغالگران قدس ارتش و سپاه مثل همیشه مشترکاً وارد عمل خواهند شد.

 1361/3/23
1- آیت اهلل گلپایگانی: دنیای اسالم باید برای مقابله با تجاوز اسرائیل بدون فوت وقت 
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وارد عمل شود.
ایران، پیروزی اسالم و همة  لیبی: پیروزی جمهوری اسالمی  2- جلّود نخست وزیر 

آزادی خواهان جهان است.

 1361/3/25
1- رزمندگان پیروز ایران با فریادهای اهلل اکبر وارد خیابان های بیروت شدند.

2- صهیونیست ها به 200 متری کاخ رئیس جمهوری لبنان رسیدند.
3- هیگ وزیر خارجة آمریکا: ملک  فهد پادشاه عربستان با ما تشریک مساعی دارد.

4- وزیر امور خارجه: محو کامل رژیم صهیونیستی از مهم ترین اهداف استراتژیک انقالب 
اسالمی است.

 1361/3/26
1- ۸0 نمایندة مجلس خواستار اعزام به لبنان شدند.

2- جنگندة هوانیروز یک شناور عراق را در البکر غرق کرد.
3- مرکز تحقیقات علوم و فنون و نشر معارف و فرهنگ اسالمی در قم گشایش یافت.

 1361/3/27
پیام امام خمینی به مناسبت سالروز تأسیس جهاد سازندگی: 

این جوانان جهادگرند كه بذر انقالب را در دل هر روستایی می كارند، و با آبادانی مناطق محروم است 
كه هر روستایی و شهری محروم، سربازی می شود پاسدار انقالب اصیل اسالمی خویش؛ 

چرا كه آمریکا و ایادی مزدبگیرش، خوب به این  نتیجه رسیده اند با جهاد مقدس فرزندان اسالم است 
كه نهال انقالب اسالمی در روستاها و شهرهای دورافتادة این آب و خاك به گل می نشیند. 

و تنها به همین دلیل است كه هر جهادگری را مانند رزمنده ای در میدان نبرد می دانند كه از انقالب 
و اسالم و ایران دفاع می نماید.

نقش جهاد سازندگی در جنگ، كمتر از نیروهای نظامی نبوده و نیست، 
 و این اقراری است مکرر از سوی فرماندهان ارتشی و سپاهی ما، كه:
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- اگر جهاد نبود،

 پیروزی با این سرعت به دست نمی آمد.

باید اعتراف كرد كه اینان بزرگ ترین آبرو را به انقالب اسالمی خود داده اند و با تعهد به اسالم و ایمان 
به خدای تعالی در این راه بهترین نمونه و الگو برای همة جوانان مسلمان و متعهد اسالمی گردیدند...

)صحیفة امام، ج  ۱6، ۳۳7 و ۳۳8(

1- رئیس جمهور: ایران برای جنگ با اسرائیل ده برابر کشورهای اسالمی نیرو خواهد 
فرستاد.

2- مسلمانان لبنان سپاه پاسداران تشکیل دادند.
3- 16 تانک و خودرو دشمن در سه جبهة غرب به آتش کشیده شد.

 1361/3/29
1- توطئة اخراج نیروهای مسلمان از لبنان و مخالفت سوریه و فلسطینی ها.

2-هاشمی رفسنجانی: تنها راه مبارزه با اسرائیل ایجاد یک سپاه مشترک از مسلمین است.
3- 100 بعثی در یک حملة 5 ساعته به هالکت رسیدند.

1361/3/30
1- آیت اهلل نجفی مرعشی سکوت ارتجاع منطقه در برابر جنایات صهیونیسم را محکوم 

کردند.
2- آیت اهلل منتظری: راه طبیعی نابودی اسرائیل از طریق عراق است.

3- تأکید رئیس جمهور بر جلوگیری از احتکار، تأمین مواد اولیة کارگاه های کوچک 
و برنامه ریزی.

1361/3/31
1- بنیاد شهید مجروحان لبنان را زیر پوشش قرار خواهد داد.

2- رئیس جمهور: نمی توانیم صدام و حزب بعث را بدون مجازات رها کنیم.
3- غزلی از فهد پادشاه سعودی در وصف خانم مارگارت تاچر نخست وزیر انگلیس.
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 1361/4/1
1- عراق مناطق مسکونی آبادان را به توپ بست.

2- تالش گسترده برای روی کار آوردن یک دولت دست نشاندة جدید در لبنان.
3- پیام های رجال مذهبی سیاسی کشور در سالگرد شهادت دکتر چمران، سردار رشید اسالم.

 1362/4/2
1- پارک موتوری دشمن در غرب به آتش کشیده شد.

2- رئیس جمهور: تا زمانی که متجاوز تنبیه نشده است، مبارزه ادامه خواهد داشت.
3- رئیس مجلس: با برنامه هایی که امام اعالم کردند، توطئة جدید ابرقدرت ها و مرتجعین 

منطقه و حزب عفلقی بعث نقش برآب شد.
4- نیروهای مشترک لبنان حملة جدید صهیونیست ها را درهم شکستند.

 
 1361/4/3

1- وزیر امور خارجه: ایران مصمم است تا تحقق شرایط خود به جنگ ادامه دهد.
2- باقی ماندة سازمان منافقین در بوشهر نابود شدند.

3- اولین شب مراسم بزرگداشت شهدای فاجعة دفتر مرکزی حزب جمهوری برگزار شد.

 1361/4/5
1- سرپرست ستاد تبلیغات جنگ: عراق قصرشیرین را ویران کرد.

2- صدها هزار تن خاطرة شهدای هفتم تیر را گرامی داشتند.
3- رفسنجانی: با حادثة هفتم تیر، ما محکم تر شدیم و راهمان را با ارادة قوی تر ادامه دادیم.

 1361/4/6
1- کفار بعثی آبادان و خرمشهر را به توپ بستند.

2- وحشیانه ترین بمباران تاریخ در بیروت.
3- آمریکا قطعنامة متوقف کردن تجاوز صهیونیست ها به لبنان را وتو کرد.
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 1361/4/8
1- 50 کادر مهم منافقین در کرج دستگیر شدند.

2- 25 توپ و خودرو و ده ها بعثی در جبهه های غرب نابود شدند.

 1361/4/9
1- ارتش متجاوز بعث از قصرشیرین گریخت.

2- سخنگوی شورای  عالی دفاع: برای گرفتن خواسته هایمان به راهی که انتخاب کرده بودیم، 
ادامه می دهیم.

3- طراح ترور حجت االسالم شهید هاشمی نژاد اعدام شد.

 1361/4/10
1- مهران آزاد شد.

2- آیت اهلل خامنه ای: اگر لبنان تجزیه شود، تاریخ علیه همه یک حکم خواهد راند.
3- اسرائیل اجساد مسلمانان لبنان را در کنار خیابان ها به آتش می کشد.

4- آیت اهلل خزعلی: شهید بهشتی سهم عظیمی در پیاده شدن اصل والیت فقیه داشت.

 1361/4/11
پیام امام خمینی به مناسبت شهادت آقای صدوقی،

نمایندة امام و امام جمعة یزد: 
بی جهت نیست كه دربارة سید شهیدان جهان، منقول است كه هر چه یاران بزرگوارش از دست 

می رفتند و هر چه به ظهر عاشورا نزدیك تر می شد، رنگ مباركش افروخته تر و ابتهاجش زیادتر می شد؛ 
هر شهیدی كه می داد یك قدم به پیروزی نزدیك تر می شد. 

اینجانب دوستی عزیز كه بیش از سی سال با او آشنا و روحیات عظیمش را از نزدیك درك كردم،
 از دست دادم، و اسالم خدمتگزاری متعهد را، و ایران فقیهی فداكار، و استان یزد سرپرستی دانشمند را 

از دست داد؛ و در ازای آن به هدف نهایی كه آمال این شهیدان است نزدیك شد. 
من به پیشگاه مقدس بقیه اهلل االعظم- روحی فداه- و ملت عزیز و اسالم عزیزتر تبریك و تسلیت 
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عرض می كنم و از خداوند تعالی برای آن شهید عظیم رحمت و مغفرت، 
و برای ملت بزرگ به ویژه یزد متعهد صبر و اجر، 

و برای خاندان محترم این بزرگوار خصوصاً فرزند برومند عزیزش صبر جمیل و اجر جزیل، خواهانم.
 از خداوند متعال پیروزی اسالم و سرنگونی كفر را خواستارم.

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۳67 و ۳69(

 1361/4/12
1- فقیه عارف و یاور مستضعفان آیت اهلل صدوقی به دست منافقین شهید شد.

2- سومین شهید محراب )آیت اهلل صدوقی( در آخرین نماز جمعة یزد: از طریق عراق 
رهسپار قدس خواهیم شد.

3- روابط ایران و آلمان به حالت تعلیق درآمد.
4- سردستة فاالنژهای لبنان با شاه فهد مالقات کرد.

 1361/4/13
1- مردم یزد با فریادهای مرگ بر آمریکا پیکر آیت اهلل صدوقی را تشییع کردند.

2- پیام های آیات عظام، ائمة جمعة شهرستان ها، شخصیت های مذهبی و سیاسی، نهادهای 
انقالبی و ارگان های اداری کشور در رابطه با شهادت آیت اهلل صدوقی.

3- صدامیان ویرانه های قصرشیرین را به توپ بستند.
4- بیروت به یک قلعة نظامی تبدیل شد.

 1361/4/14
1- دعوت امام از فضالی حوزه برای شرکت فعال در امر تبلیغات.

2- رئیس جمهور خواستار بررسی هرچه سریع تر اساسنامة سازمان اطالعات کشور در 
مجلس شد.

3- نیروهای عراق در ارتفاعات مشرف بر قصرشیرین، سومار و نفت شهر متمرکز شدند.
4- رادیو اسرائیل اعتراف کرد اشغال لبنان برای کمک به صدام بوده است.
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 1361/4/15
حکم امام خمینی به آقای محسن رضایی

در مورد بررسی وضعیت محافظین شخصیت ها:
بسمه  تعالی 

آقای محسن رضایی، فرماندة سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
انجام گرفتن ترورهای مشابهی نسبت به روحانیین معّظم و مؤثر همچون شهید مدنی1 و شهید دستغیب2 
و شهید هاشمی نژاد3 و حمله به آقای احسان بخش4 و اخیراً شهادت شهید معظم مرحوم صدوقی5 ایجاد 
نگرانی و تردید و سؤال كرده است، و نسبت به پاسداران محافظ آنان به ویژه محافظان شهید صدوقی 

سوء ظن ایجاد شده است و بسیار سؤال انگیز گردیده است، و مثل این سرمایه های بزرگ جمهوری 
اسالمی نباید با این وضع اسف بار از دست ملت بروند. و چون مسؤول این امور سپاه است، 

شما مأمور هستید با دقت و بررسی اطراف قضیه، و بررسی از سوابق پاسداران محافظ گزارشی بفرستید، 
و الزم است برای این امر مهم از پاسداران آزموده و با سابقه و متعهد استفاده شود،

كه مثل این خسارات واقع نشود.6
 15 تیر 1361 - روح اهلل الموسوي الخمینی  

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۳74(

1- ارتش بعث 9 پاسگاه مرزی ایران را اشغال کرد.
2- 12 وزیر خارجة کشورهای عرب به محض شنیدن پیشنهاد احضار سفرای کشورشان 

از واشنگتن، کنفرانس تونس را ترک کردند.
3- شهید بهشتی: باید مبارزه را تا نقطة سرنوشت ادامه بدهیم.

 1361/4/16
1- بعثیون عراق ساختمان امامزاده سیّدعلی و مساجد شهر سومار را با خاک یکسان کردند.

۱- آقای سیداسداهلل مدنی، امام جمعة تبريز؛ روز جمعه ۲0/ 6/ ۱۳60 به وسیلة منافقین به شهادت رسید.
۲- آقای سیدعبدالحسین دستغیب، امام جمعة شیراز؛ روز ۲0/ 9/ ۱۳60 توسط منافقین به شهادت رسید.

۳- آقای سیدعبدالکريم هاشمی نژاد، دبیر حزب جمهوری اسالمی در مشهد؛ روز 7/ 7/ ۱۳60 توسط منافقین به شهادت رسید.
4- آقای صادق احسان بخش، نمايندة امام و امام جمعة رشت که مورد حملة تروريست ها قرار گرفت و مجروح شد. 

5- آقای محمد صدوقی، امام جمعة يزد؛ روز ۱۱/ 4/ ۱۳6۱ به دست منافقین به شهادت رسید. 
6- در ذيل نامه چنین مرقوم شده است: »رونوشت: ۱- حضرت آقای رئیس جمهوری محترم ۲- حضرت آقای رئیس مجلس شورای 

اسالمی ۳- حضرت آقای نخست وزير محترم« 
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2- امام جمعه و نمایندة امام در یزد منصوب شد.
3- 59 خانة تیمی منافقین کشف و 150 منافق دستگیر شدند.

 1361/4/17
1- عراق چاه های نفت موسیان را به آتش کشید.

2- مشخصات 1۸ تن از منافقین دستگیرشده در خوزستان اعالم شد.
3- هیأتی مأمور تحقیق در مورد شهادت آیت اهلل صدوقی شد.

 1361/4/19
1- آیت اهلل هاشمی: جمهوری اسالمی به متجاوز مدال نخواهد داد.

2- سرهنگ صیاد شیرازی: به زودی آتش دشمن را از روی شهرهای مرزی قطع می کنیم.
3- حجت االسالم فلسفی: همان گونه که درگذشته انبیا را می ُکشتند، اکنون روحانیون 

حامی مستضعفان را می ُکشند.

 1361/4/20
1- آیت اهلل موسوی اردبیلی: تا زمانی که صدام و حزب بعث از میان نرود، از پای نخواهیم 

نشست.
2- 50 هزار مسلمان در بیت المقدس علیه اسرائیل راه پیمایی کردند.

3- نقل و انتقاالت سنگین بعثی ها در جبهة میمک.
4- محاکمة قطب زاده به تعویق افتاد

 1361/4/21
1- عراقی های تهران خواستار ورود نیروهای اسالم به خاک عراق شدند.

2- مزدوران بعثی عراق درمانگاه و قسمتی از بیمارستان آبادان را ویران کردند. 
3- جزییات کشف 65 النة تیمی منافقین در خوزستان فاش شد.

4- صهیونیست ها مناطق شیعه نشین بیروت را به شدت بمباران کردند.
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 1361/4/23
1- مردم کربال خواستار ایجاد حکومت اسالمی در عراق شدند.

2- آمریکا برای پیاده کردن نیرو در لبنان اصرار می ورزد.
3- نخست وزیر: احتیاجی به نیروی بیگانه در مرزها نداریم.

 1361/4/24
1-خط مقدم نیروهای اسالم به 7 کیلومتری بصره رسید.

2- 4 هواپیمای جنگی دیگر عراق در آب های خلیج فارس سرنگون شد.
3- لشکرهای 3 و 9 و تیپ 26 زرهی عراق متالشی شد.

 1361/4/26
1- صدام راه پیمایی ضداسرائیلی مردم همدان را به خون کشید.

2- رئیس جمهوری از کشورهای اسالمی برای جهاد مقدس علیه اسرائیل دعوت کرد.
3- حجت االسالم امامی کاشانی: رزمندگان اسالم با ورود به خاک عراق، قطعنامة شورای 

امنیت را وتو کردند.

1361/4/27
1- دو گردان زرهی دشمن در عملیات نفوذی قوای اسالم نابود شد.

2- آمار شهدای جنایت صدام در همدان به 93 تن رسید.
3- شهید آیت اهلل بهشتی: هوشیار باشید، بیدار باشید، راه طوالنی در پیش داریم.

4- مقامات وزارت خارجة آمریکا اعتراف کردند توانایی رزمی ایران، آمریکا را متحیّر 
کرده است.

 1361/4/28
1- 116 تانک و نفربر قوای کفر در دو محور عملیاتی جنوب نابود شد.

2- رئیس مجلس: یکپارچه کردن جبهة شرقی جنگ با اسرائیل جزء اهداف استراتژیک 
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عملیات رمضان است.
3- صیّاد شیرازی: ضربة محکم تری به حکومت بعث عراق وارد خواهیم کرد.

4- نخست وزیر: به پیشروی در خاک عراق ادامه خواهیم داد.

 1361/4/29
1-  دو ضدحملة دشمن با نابودی 1۸ تانک و 500 نظامی به هالکت رسیدند.

2- صدام بار دیگر نقاط مسکونی خرم آباد و ایالم را بمباران کرد.
3- نخست وزیر: روحیه ای که در ملّت وجود دارد، تنها در صدر اسالم وجود داشت.

 1361/4/30
1- رئیس مجلس: داستان قهرمانی های مردم دزفول را باید زنده کرد.

2- قدرت تهاجمی ارتش بعث در هشتمین ضدحمله به شدت درهم شکست.
3- 30 تیر نمایشگر اوج همبستگی مردم و روحانیت است.

 1361/5/2
1- آیت اهلل خامنه ای: ملت ما قدرت مقابلة دندان شکن با هر حیلة آمریکا در خلیج فارس 

را دارد.
2- آخرین گزارشات از بزرگ ترین پیروزی رزم شبانة قوای اسالم در خاک عراق.

3- آیات عظام خواستار سرنگونی صدام به دست رزمندگان اسالم شدند.

 1361/5/3
امام خمینی در جمع مسؤوالن و کارکنان آستان قدس رضوی: 

شما اگر صدر اسالم را مالحظه كنید، می بینید كه اسالم از زمان پیغمبر)ص( حکومت تشکیل داده است، 
قوای نظامی و انتظامی داشته است. در سیاست ها دخالت می كرده است
و مسجدالنبي مركز سیاست اسالمی بوده است و ثقل قدرت اسالمی.

دست های ناپاك و عقل های ضعیف موجب این شد كه بعد از رسول اهلل و صدر اسالم كم كم مردم را
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 از آن مسائل اصلی كه در نظر اسالم بوده است، منحرف كنند و مردم را متوجه به فقط یك مسائل 
جزیی بکنند و در مسائل عمومی كلی، كه كشورهای اسالمی به آن احتیاج دارند، 

بی طرف باشند و احیاناً هم مخالف باشند. این یك نقشة شیطانی بوده است كه از زمان بنی امّیه و بنی عباس 
طرح ریزی شده است و بعد از آن  هم هر حکومتی كه آمده است، تأیید این امر را كرده است... 

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص ۳88 و ۳89(

1- تیپ 49 عراق متالشی شد.
2- نخستوزیر پس از دیدار با امام اعالم کرد: وزیر سپاه و وزرای جدید سه وزارتخانه 

به زودی معرفی می شوند.
3- آمریکا توطئة اخراج فلسطینی ها از لبنان را اجرا می کند.

 1361/5/4
1- امام خطاب به کشورهای اسالمی منطقه: ایران خطر است برای آمریکا و شوروی و 

رحمت است برای شما.
2- فرماندة نیروی هوایی:  ایران قادر است بغداد را با خاک یکسان کند.

3- 50 عضو فعال منافقین دستگیر شدند.
4- یک گروه چریکی ارتش اسالم 30 بعثی را به هالکت رساندند.

5- نحوة تشکیل دبیرستان سپاه تشریح شد.

 1361/5/5
1- رئیس جمهور: پیروزی ما استقالل کشورهای منطقه را تضمین می کند.

2- نخست وزیر: دشمن باید به نقاط پیش از تجاوز عقب نشینی کند.
3- نتایج و جزییات عملیات رمضان اعالم شد.

4- عرفات کلیة قطعنامه های شورای امنیت در مورد فلسطین را به رسمیت شناخت.

 1361/5/6
1-  استقرار نیروهای تازه نفس ایران در جبهه های جنوب. 
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2- گلوله باران مجدد مناطق مسکونی آبادان.
3- هاشمی رفسنجانی: جنگ، ارتش را فوالد آبدیده کرد.

4- 39 تن از کادرهای باالی منافقین دستگیر شدند.

 1361/5/7
1- رئیس جمهور: باید طوری حرکت کنیم تا کسی مشکلی به نام مسکن نداشته باشد.
2- رئیس مجلس: اگر قرار باشد حقوقمان را در بغداد بگیریم تا آن جا پیش خواهیم رفت.

3- هشدار نخست وزیر به سازش کاران در مورد آرمان فلسطین.

 1361/5/9
1- رئیس جمهور: نسبت به کسانی که با ما در حال جنگ هستند، هیچ گونه گذشتی 

نداریم.
2- صدام به اشغال مناطق استراتژیک غرب کشور ایران اعتراف کرد.

3- وزیر امور خارجه: جمهوری اسالمی ایران مخالف هرگونه سازش و راه حل های 
تسلیم طلبانه در لبنان است.

 1361/5/10
1- 40 تن از ضدانقالبیون عضو گروهک ها در بندرعباس دستگیر شدند.

2- عراقی های مقیم ایران عازم نبرد با ارتش بعث شدند.
3- 3/5 ساعت بمباران بیروت یک صد کشته و زخمی به جا گذاشت.

3- مأموران امنیتی مصر یک گروه از شیعیان آن کشور را به اتهام براندازی دستگیر کردند.

 1361/5/11
1- انفجار بمب در نزدیکی کاخ صدام چند مقام عالی رتبة بعثی را به هالکت رساند.

2- رئیس جمهور: ملت ما فرهنگ اسالمی را جهت نیل به ایده های واالی بشری حاکمیت بخشید.
3- گزارش 14 ساعت بمباران وحشیانة بیروت.
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 1361/5/12
1- توپخانة ارتش اسالم مواضع دشمن در زرباتیه را درهم کوبید.

2- مبارزان مسلمان عراقی در حمله به مقر صدام، 150 بعثی را نابود کردند.
3- رئیس جمهور در دیدار با نایب رئیس و اعضای جنبش امل لبنان: صراحت و قاطعیت 

شما در مقابل عناصر سازشکار، موفقیت شما را تضمین می کند.
4- بمباران بیروت از سر گرفته شد.

 1361/5/13
1- 300 افسر عراقی به دستور صدام دستگیر و اکثراً اعدام شدند.

2- ضدحملة دشمن در منطقة عملیاتی رمضان پس از 40 دقیقه سرکوب شد.
3- مردم گیالن غرب با شعار مرگ بر آمریکا به شهر خود بازگشتند.

 1361/5/14
1- هاشمی رفسنجانی: برای آزادسازی مناطق استراتژیک غرب اقدام خواهد شد.

2- 57 تن دیگر از مسلمانان عراقی به ایران پناهنده شدند.
3- مبارزین مسلمان عراقی به سران غیرمتعهدها هشدار دادند.

 1361/5/16
امام خمینی در جمع مسؤوالن صدا و سیما:

ما باید ]با[ توجه به اسالم، توجه به خدای  تبارك و تعالی، اتکال به خدای تبارك و تعالی،
 فراموش نکردن خدای تبارك و تعالی مشغول كار باشیم. و شمایی كه، برادرانی كه در یك همچو مركز 

مهمی واقع شده اید، همیشه توجه داشته باشید كه كارهایتان در محضر خداست. 
همة كارها، چشم هایی كه به هم می خورد، در محضر خداست، 

زبان هایی كه گفت وگو می كند در محضر خداست. 
و دست هایی كه عمل می كند، در محضر خداست و فردا ما جواب باید بدهیم. 

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص 407(
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1- 1136 تانک و نفربر در عملیات رمضان نابود شد و یا به غنیمت گرفته شده است.
2- نخست وزیر: برای ابرقدرت ها مسّجل شده که پیروزی ایران حتمی است.

3- امامی کاشانی: سرنوشت استکبار جهانی به شکست و پیروزی ایران در جنگ بستگی دارد.

 1361/5/17
1- هاشمی رفسنجانی: در صورت تسلیم نشدن دشمن، بر عمق عملیات افزوده می شود.

2- قوای اسالم بر جادة خروجی قصرشیرین به خاک عراق مسلط شدند.
3- سخنگوی وزارت امور خارجه: تغییر محل کنفرانس سران غیرمتعهد بزرگ ترین 

شکست سیاسی عراق است.

 1361/5/18
1- امام خمینی: آبروی جمهوری اسالمی امروز بسته به آبروی متصدیان امر است.

2- کشف و انهدام شبکة تشکیالتی منافقین در خوزستان.
3- نظامیان فرانسوی و آمریکایی وارد لبنان شدند.

 1361/5/19
1- عملیات غافلگیرانة رزمندگان اسالم در میمک و نی خضر.

2- صدام به ناآرامی در ارتش عراق اعتراف کرد.
3- حملة وسیع فلسطینی ها به سفارتخانه های آمریکا و اردن در دمشق.

4- روابط ایران وآلمان به سردی گرایید. 

 1361/5/20
1- 1/710/000 مین در سه عملیات ثامن االئمه، طریق القدس و فتح المبین کشف شده است.
2- قرارگاه حمزه آمادة پاک سازی کردستان و آذربایجان غربی از عوامل آمریکا شد.

3- خلبان عراقی منطقة ممنوعة حومة بغداد را بمباران نمود.
4- بمباران وحشیانة مجدد غرب بیروت توسط صهیونیست ها.
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 1361/5/21
1-  رئیس جمهور: اگر صدام مجازات نشود، منطقه دیگر روی امنیت و آرامش را نخواهد دید.

2- انفجار سفارت عراق در پاریس.
3- بگین: با خروج فلسطینی ها از بیروت، امنیت اسرائیل برای 40 سال تأمین می شود.

 1361/5/23
1- رئیس مجلس: ما باید »حق وتو« را از کشورهای بزرگ پس بگیریم.

2- بیش از صد زاغة مهمات دشمن در منطقة عملیاتی رمضان کشف شد.
3- محاکمة قطب زاده امروز آغاز می شود.

 1361/5/25
1- نخست وزیر: نیروهای اسالم تا رژیم صدام را سرکوب نکنند، از پای نخواهند نشست.

2- جزییات شهادت سه برادر پاسدار در زیر فجیع ترین  شکنجه های منافقین.
3- هاشمی رفسنجانی: ملت ما ثابت کرده است قدرت سازندگی و جنگیدن با دشمن 

متجاوز را در یک زمان دارد.

 1361/5/26
1- امام خمینی: تفرقه بین شیعه و سنی خدمت به دشمن است.

2- مقام بلندپایة وزارت امنیت عراق به هالکت رسید.
3- امسال خرید گندم داخلی به باالترین رقم خواهد رسید.

 1361/5/27
1- 2۸ تن از روحانیون نجف توسط رژیم صدام به شهادت رسیدند.

2- آیت اهلل رفسنجانی: شرط موفقیت حرکت های خارج از کشور استحکام جمهوری 
اسالمی در داخل است.

3- تشکیالت عاملین جنایت آمل به کلی منهدم شدند.
4- مراسم بزرگداشت 3 تن از شهدای جنایت وحشیانة منافقین برگزار شد.
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 1361/5/28
1- 5 مقر فرماندهی و یک ستون زرهی دشمن منهدم شد.

2- ایران و هند با حذف واسطه های بین المللی مبادالت تجاری خود را گسترش می دهند.
3- مسلمانان لبنان انتخابات تحمیلی را تحریم کردند. 

 1361/5/30
1- هاشمی رفسنجانی: احتکار تمرین قساوت و تداوم حیوانیت است.

2- عملیات پیروزمندانة خلبانان ارتش اسالم در عمق خاک عراق.
3- فلسطینی ها امروز بیروت را ترک می کنند.

4- قاتل قاضی شرع دادگاه های انقالب فارس اعدام شد.

 1361/5/31
1- رئیس جمهور: خلبانی در حقیقت سفارت سیار جمهوری اسالمی است.

2- تسلط کامل توپخانة قوای اسالم با پرتاب گلوله  های منّور بر روی بصره به نمایش 
گذاشته شد.

3- فاالنژها برای روی کارآوردن بشیر جمایل دست به ارعاب زدند.

 1361/6/1
1- حملة متهّورانة خلبانان اسالم به مواضع دشمن در شمال عراق.

2- رئیس جمهور: هر کس نغمة تفرقه بین امت اسالمی بلند کند، خائن است.
3- اسرائیل بخش وسیعی از شرق بیروت را از فاالنژیست ها خریداری کرد.

 1361/6/2
1-  بخشنامة شورای عالی قضایی: کلیة قوانین غیراسالمی لغو شد.

2- 12 منافق در 7 منطقة تهران به هالکت رسیدند.
3- رئیس جمهور: محور اصلی علوم دانش دین است.
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3- قطب زاده: من خودم را مجرم می دانم.1
۱- يکی از اشکاالت انقالبیون در اوايل انقالب اين بود که به داليل عديده، برای آنهايی که در دوران سخت مبارزه در خارج از کشور 

فعالیت داشتند، احترام ويژه قايل بودند، بدون آن که ثابت شود که آيا:
۱- آنها واقعاً اهل مبارزه بودند؟

۲- آنها به چه منظور مبارز شده بودند؟
۳- آيا منش و عملکرد شخصی آنها تناسبی با اهداف انقالب داشته است؟

4- شخصیت ها و افراد مختلف و متفاوتی که در خارج زندگی می کردند، نسبت به آنها چه نظری داشتند؟
اصواًل ما انقالبیون در اوايل انقالب به دلیل کمبود نیروی کارآمد، چندان روی نیروهای به وطن بازگشته، حساس نبوديم تا بخواهیم 
نسبت به آنها حساسیت نشان دهیم و به ارزيابی عملکرد افراد خارج نشین بپردازيم.  به همین دلخوش بوديم به آنهايی که از قبل با امام يا 
همراه امام و يا بعد از امام به کشور بازگشتند؛ که بالفاصله به وسیلة سران انقالب به کار گرفته شدند. البته بسیاری از آنها در کارهايی که به 
عهده گرفتند، موفق بودند و ما از اين گونه افراد سپاسگزار بوده و هنوز هم کم و بیش هستیم. اما افرادی بودند که از آنها اطالعات زيادی 
در دست نبود و آنان خیلی زود مسؤولیت مهم در کشور پذيرفتند، تا جايی که حتی از مدعیان و صاحبان انقالب خود را قلمداد کردند. يعنی 
به جای آن که انقالبیون آنها را ارزيابی کنند، از انقالبیون وطنی کارت شناسايی می خواستند! و دنبال احراز هويت آنها بودند. يکی از اين افراد 

ابوالحسن بنی صدر و ديگری صادق قطب زاده بودند.
از آن جايی که مردم از بنی صدر اطالعات زيادی دارند و به خصوص در مورد عملکرد ويرانگرش در دوران کوتاه رئیس جمهوری، خون 
دل های بسیاری خوردند و هزينه های گزافی برای کشور درست کرد، مردم به خوبی او را می شناسند و بنابراين نیازی به افشاگری نیست و 

در جلد سوم همین مجموعه نیز راجع به وی به قدر کافی نوشته ايم، اما در مورد قطب زاده بايد گفت:- 
قطب زاده در یک نگاه:

يکی از افرادی که با هواپیمای حضرت امام در ۱۳57/۱۱/۱۲ به تهران آمد، شخصی به نام صادق قطب زاده بود. او با ابولحسن بنی صدر 
و دکتر حسن حبیبی در دوران مبارزه در اروپا زندگی می کرد و يا به قول خودشان مبارزه می کردند. از اين سه نفر که به سه تفنگدار معروف 
شدند، انقالب فقط به جذب صد در صدی دکتر حسن حبیبی پرداخت. او انسان ماليم و مؤدب و کم ادعايی بود. به همین دلیل به مقامات 
زيادی دست يافت؛ از جمله چندی عضو حقوقدان شورای نگهبان بود و مدت ها در دورة اول و دوم رياست جمهوری مرحوم آيت اهلل 

رفسنجانی معاون اول رئیس جمهور بود.
انقالب و مردم از وی خاطرات خوبی دارند، اما قطب زاده اصواًل آدم متفاوتی بود. او به رغم نامش فاقد صداقت بود و چون در دوران 
حیات سیاسی خود با هیچ پیر و راهنما و قطب و پیشوايی ارتباط نداشت، نه قطب بود و نه قطب زاده! او چندی وزير امور خارجه بود، اما از 
هیچ مقامی پیروی نمی کرد. در مقام وزارت همه را عصبانی و نگران می کرد. به خبرنگاران توهین می کرد و با جمالت نازيبا آنها را از خود 
می راند. او چند تن از جاسوسان آمريکايی را نیز برای فرار از ايران در وزارت امور خارجه نگه می داشت تا با يک لحظه غفلت نگهبانان، آنها را 
فراری دهد! او خود را کانديدای رياست جمهوری در دور اول کرد. تصور او اين بود که با دروغ و خالف و تزوير و شايعة تحويل شاه از دولت 
مکزيک و پاناما، رأی مردم را به دست آورد. اما اين ترفند سودمند نشد و مردم فريب او را نخوردند. وی در دورة اول انتخابات رياستجمهوری 
هفتم شد. قطب زاده پس از اعالم نتايج آرا، بدترين مصاحبه را برگزار کرد که سبب اعتراض و خشم مردم گرديد. قطب زاده پس از برگزاری 

انتخابات از همه جا رانده و در مسیر مانده شد. به قول شاعر:
نه در غربت دلم شاد و نه رويی در وطن دارم                   الهی بخـت برگردد از اين طالع کـه من دارم

قطب زاده ديگر به کلی از آن چه بود، بدتر نشد. هر روز به شهری و هر دم به محفلی و هر لحظه به رنگی درمی آمد. نیاز نیست اثبات کنیم 
که رفتار قطب زاده و قطب زاده ها زير نظر مقامات اطالعاتی و امنیتی کشور بوده و هست. کنترل افراد مشکوک و متزلزل که سابقة ارتباط 
با سرويس های امنیتی بیگانه را داشته اند، وظیفة ذاتی سازمان اطالعاتی هر کشوری است. اين گونه امور در تمامی کشورهای دنیا ساری 
و جاری است. اما کارهای آشکار و پیدای قطب زاده در آن روزها همه را نگران کرده بود. رفت و آمدهای فراوان و چشمگیر وی با آقای 
سیدکاظم شريعتمداری که از ديد مقامات کشور صالحیت مرجعیت را نداشت، چیزی نبود که از ديد کارشناسان پنهان بماند. قطب زاده که 
سری پر باد و آرزويی شیطانی داشت، در صدد براندازی نظام برآمد و  سرويس های بیگانه هم که او را از نظر سیاسی و امنیتی و مالی حمايت 
می کردند، به گروهی از افسران ارتش که آنها هم به دنبال براندازی بودند، وصل نمودند. آنها قصد داشتند با حمله به اقامتگاه امام خمینی در 
جماران و بمباران صدا و سیما و مرکز فرماندهی سپاه پاسداران و فرودگاه مهرآباد، کشور را تسخیر و انقالب را از بین ببرند! اما سرانجام به 
لطف پروردگار و نظر نافذ امام عصر ارواحنا فداه و تسلط مقامات امنیتی و اطالعاتی کشور، طرح شیطانی و بیگانه پسند قطب زاده کشف شد 
و خیلی زودتر از آن چه بسیاری از افراد فکر می کردند، همة عناصر آن دستگیر شدند. قطب زاده هم سريعاً بازداشت و در بازپرسی ها و دادگاه 

به جرم سنگین خود اعتراف کرد. سرانجام وی در ۲4 شهريور ۱۳6۱ اعدام شد.
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 1361/6/3 
حکم نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران به آقای محمدرضا فاکر:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
جناب حجت االسالم آقای فاكر- ایّده اهلل تعالی 

چون به حسب مقتضیاتی جناب حجت االسالم آقای طاهری1 به خارج از كشور مسافرت می نمایند
جنابعالی در غیاب ایشان تمام اموری كه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی به ایشان محول بود،

 عهده دار باشید و مسائل فرهنگی و اسالمی را با جدیت پي گیری نمایید.
امید است ان شاءاهلل در این كار موفق باشید. ضروری است اقشار مختلف سپاه از فرماندهان و سایر پرسنل 

با جنابعالی همکاری خواهند نمود. والسالم علیکم و رحمه اهلل.
روح اهلل الموسوي الخمینی 
)صحیفة امام، ج  ۱6، ص 4۳9(

1-  تحریکات توپخانة دشمن بر روی شهر آبادان شدت گرفت.
2- هاشمی رفسنجانی: چرا کشورهای اسالمی از نفت خود علیه اسرائیل استفاده نکردند.

3- بشیر جمیّل رئیس جمهور وابستة لبنان برای حفظ منافع آمریکا سوگند یاد کرد.

 1361/6/4
بیانات )خالصه شده( امام در جمع اعضای ستاد انقالب فرهنگی: 

... شما باید خدا را حاضر و ناظر بدانید. من به این ستاد رسمیت دادم ... گزینش استاد باید محکم باشد.
دانشجویانی باید به دانشگاه وارد شوند كه وابسته به شرق و غرب نباشند و باید از ورود دانشجویانی كه 

وابسته و خاِدم شرق و غرب هستند، جلوگیری شود... اگر انحرافی پیش بیاید، در آینده مسؤول خواهیم بود، 
ما باید اسالم را حفظ كنیم. همه با ما مخالف اند؛ آمریکا و شوروی. ما گفته ایم باید خودمان باشیم؛ اگر یك 
قدم عقب بنشینیم، آنها یك قدم جلو می آیند. اگر بایستیم و بگوییم می خواهیم جلو برویم، آنها احتیاط می كنند و 
پا پیش نمی گذارند و ما موفق می شویم. نباید از هیچ كس بترسیم.آمریکایي ها و شوروی ها با ما مخالف اند. ما 

تا هستیم، نباید بگذاریم آنها موفق شوند. 
)صحیفة امام، ج  ۱6، ص 440(

۱- حجت ا السالم سیدحسن طاهری خرم آبادی 
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1- نخست وزیر: سران مرتجع منطقه در جنایات اسرائیل سهیم اند.
2- مسؤول تشکیالت منافقین در خوزستان به هالکت رسید.

3- رئیس جمهور: تا نقطه ای که بغداد در تیررس آتش ما قرار گیرد، پیش می رویم.

 1361/6/6
1- عملیات چریکی جان برکفان اسالم در منطقة مهران.

2- ارکان تشکیالتی و حوزة مسؤولیت های فرماندهی، وزارت، شورای  عالی، ستاد 
مرکزی و واحدهای مختلف سپاه پاسداران مشخص شد.

3- فعالیت های تروریستی رژیم عراق علیه امارات متحده شدت گرفت.

 1361/6/7
1- رئیس مجلس: ارتجاع منطقه به آرمان فلسطین خیانت کرد.

2- سرهنگ صیاد شیرازی: ان شاءاهلل به زودی پیروزی در انتظار ماست!
3- رئیس کمیتة سنای آمریکا با صدام مالقات کرد.

4- مجلس عالی شیعة لبنان انتصاب غیرقانونی جمیّل را رد کرد. 

 1361/6/8
امام خمینی در جمع مسؤوالن کشور:

باید خودتان مراقبت خودتان را بکنید و وادار كنید كسانی از شما مراقبت كنند. 
و چه بسا باشد كه این سپاه پاسداران و این سران فرماندهان سپاه پاسداران با همة جدیتی كه می كنند برای 
این كه به اسالم خدمت بکنند، در باطن قلبشان، غیرخود آگاه از این خصیصه های شیطانی باشد كه یك وقت 
ببینند كه كارهایی كه كرده اند، دست شیطان در آن بوده است. باید همیشه انسان مراقب خودش باشد. 

می خواهد نماز بخواند، مراقبت  كند از نمازش كه مبادا دست او در آن كار باشد؛ 
دست نفس اماره در كار باشد. بخواهد پاسداری بکند، متوجه باشد كه مبادا دست او در كار باشد؛

و او را به كاری وادار كند كه خودش تباه بشود و جمهوری اسالمی را هم چهره اش را یك طور دیگر نمایش 
بدهد، شماهایی كه دست اندركار هستید در این جمهوری اسالمی، چه آن آقایان سفرا و كاردارهایی كه 
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در خارج می روند و خارج بیشتر توقع هست و چه شما سپاه پاسداران و سایر قوای نظامی و انتظامی كه در 
داخل خدمت می كنید و چه وكالی محترم كه در مجلس خدمت می كنند و چه همه؛ قوة قضاییه، 
قوة اجراییه؛ همه باید از خودشان مراقبت كنند، بدانند آن كه آنها را به این قدرت رسانده است كه 

قدرت های بزرگ دنیا حساب برای آنها باز كرده اند. و همین مخالفت هایی كه هر روز می كنند 
و توطئه هایی كه هر روز این قدرت های بزرگ می كنند، دلیل بر قدرتمندی شماست. 

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص 46۲(

1- امام خمینی: ارزش رجایی و باهنر و بهشتی و... به این بود که برای مردم خدمت می کردند.
2- حملة چریکی سپاه اسالم به قلب مواضع دشمن در دهلران.

3- رئیس مجلس: قطرات خون رجایی و باهنر ریشه های نفاق را می سوزاند.
 

 1361/6/10
1- هشدار امام امت دربارة توطئة به رسمیت شناختن اسرائیل و سرنوشت بالد اسالمی.1

2- شورش گستردة سربازان مسلمان در پادگان قادسیة عراق.
3- طرح ننگین فهد در دستور کنفرانس سران عرب قرار گرفت.

 1361/6/11
1- نخست وزیر: دولت سعی می کند با سرعت جامعة نمونة اسالمی بسازد.

2- عربستان غرامت تجاوزات اسرائیل را می پردازد!
3- مهم ترین نقطة تدارکاتی دشمن در غرب زرباتیه نابود شد.

 1361/6/13
1- هاشمی رفسنجانی: می خواهند در کنفرانس شهر فاس مراکش صدام را تبرئه و اسرائیل 

را به عنوان یک واقعیت قبول کنند.
2- رئیس جمهور: ادارة انقالب بدون یک سازماندهی قوی و متشکل ممکن نیست.

3- 1۸ میلیون بشکه نفت در هفتة گذشته از خارک صادر شد.
۱- پیش بینی حضرت امام)ره( نزديک به چهل سال پیش انجام شده و اينک به وضوح می بینیم که در سال ۱۳99رژيم های وابستة عربی 

در به رسمیت شناختن رژيم صهیونیستی مسابقه گذاشته اند.
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 1361/6/14
امام خمینی:

امروز روزی است كه ما اعتقادمان این است كه باید مسلمین با هم متحد بشوند و تودهنی بزنند به آمریکا
و بدانند كه می توانند؛ توانایی این امر را دارند، هم قدرت پرسنلی و افراد دارند و هم ملت باهاشان موافق است، 
اگر امری بکنند، كاری بکنند و هم امکانات زیاد دارند؛ شریان حیات امریکا و غرب بسته به نفت این منطقه است.

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص 48۳(

1- آیت اهلل خامنه ای: ما از هر نقطه ای که اراده کنیم، وارد خاک عراق خواهیم شد.
2- شاه مراکش سردستة فاالنژها را به فاس دعوت کرد.

3- خلبانان شجاع اسالم اسکلة نفتی االمیة عراق را به موشک بستند.

 1361/6/15
1- چهار گروه چریکی سپاه اسالم به قلب مواضع دشمن در جبهة میمک حمله کردند. 

2- ریگان رئیس جمهور آمریکا خواهان تعیین مرزهای جدیدی برای اسرائیل شد.
3- هاشمی رفسنجانی: آیندة جمهوری اسالمی تا حدود زیادی به تالش رهروان علم و 

تربیت بستگی دارد.

 1361/6/16
1- 160 نظامی و ۸2 غیرنظامی در عراق اعدام شدند.

2- عوامل آمریکا با انفجار بمب ده ها تن از مردم مستضعف جنوب شهر تهران را به شهادت رساندند.
3- 51 عامل گروهک ها در مشهد و سبزوار دستگیر شدند.

 1361/6/17
امام خمینی در جمع رهبران مسلمان بنگالدش: 

ما حاضریم صلح كنیم، ولی نمی شود متجاوز را مجازات نکرد و غرامت تجاوز را نگرفت؛ 
اسالم همچین اجازه ای را نمی دهد. اینها با كمك رادیوهای بیگانه تبلیغ می كنند كه ایران می خواهد 

كشورهای خلیج فارس را بگیرد. ما همان گونه كه مکرر گفته ایم، شارع مقدس به ما اجازة چنین كاری را 
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نمی دهد، اما این كه مسلمین از جان و مال و نوامیس خود دفاع كنند، این را، هم خدا و هم عقل و هم شرع 
اجازه می دهد. ما ملت مظلومی هستیم و از شما می خواهیم در مسائل مربوط به ما تحقیق كنید.

شما مالحظه كردید در لبنان یك دولت پوشالی دو میلیونی- یعنی، اسرائیل- در مقابل یك میلیارد مسلمان 
ایستاد و حمله كرد و آن قدر جنایت كرد كه در تاریخ كم نظیر است. 

آن وقت می بینیم كه دولت های اسالمی در تالشند كه آن را به رسمیت بشناسند. 
ما می گوییم اسرائیل باید از صفحة روزگار محو شود و بیت المقدس مال مسلمین و قبلة اول مسلمین است. 

خداوند به همة* شما توفیق عنایت كند.
)صحیفة امام، ج  ۱6، ص 490(

1- رئیس مجلس: کار مدعیان مبارزه برای خلق به جایی رسیده که بخش عظیمی از 
جنوب تهران را عزادار می کنند.

2- صهیونیست ها مناطق جدیدی را در لبنان اشغال کردند.
3- مجاهدین عراقی به کمپانی های طرف قرارداد رژیم بغداد اخطار کردند.

 1361/6/18
1- امام خمینی: اسرائیل باید از صفحة روزگار محو شود.

2- نفوذ چریک های اسالم، دشمن را در جبهة میمک غافلگیر کرد.
3- پیکرهای پاک شهدای جنایت اخیر مزدوران آمریکا )در جنوب تهران( تشییع شد.

 1361/6/20
1- رئیس  جمهور: ما مصوبات فاس را مطلقاً قبول نداریم.

2- حجاج ایرانی با شرکت در نماز جمعة مدینه اخوت خود را با تمامی مسلمانان جهان 
به نمایش گذاشتند.

3- نمایندة امام در شورای عالی دفاع )رفسنجانی(: امنیت خلیج فارس در دست ماست.

 1361/6/21
1- 10 منافق در تهران کشته و دستگیر شدند.
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2- اولین سالگرد شهادت معلم اخالق و شهید محراب آیت اهلل مدنی با شکوهی کم نظیر 
برگزار شد.

3- روستاهای محور صائین دژ – تکاب و 10 روستای سقز پاک سازی شدند.

 1361/6/22
1- آیت اهلل خامنه ای: شب و روز نشناختن خلبانان ما در خدمت به انقالب، همان غلبة 

حق بر باطل است.
2- هاشمی رفسنجانی: باید حداکثر توان خود را جهت فراگیری علوم اتمی به کار بندیم.

3- بیش از 130 هزار مین در دشت آزادگان کشف شد.
4- نفت ایران برای بازار جهانی تعیین کننده است.

 1361/6/23
1- آیت اهلل گلپایگانی: ان شاءاهلل این جمهوری اسالمی به هّمت جوانان غیور به اهداف 

اسالم که نشر شریعت در همة بالد است، برسد.
2- تأسیسات برق سیّبه عراق به کلی منهدم شد.

3- شهید دکتر باهنر: پشتوانه و روح این انقالب، انقالب فرهنگی است.

 1361/6/24
1- مرکز مهم ضدانقالب به تصرف سپاه اسالم درآمد.

2- رژیم سعودی 1۸ زایر ایرانی را اخراج کرد.
3- مقر اصلی فاالنژهای لبنان منهدم شد.

 1361/6/25
1- هالک شدن جمیّل، ضربة محکمی بر نتایج کنفرانس فاس وارد آورد.

2- اسرائیل سفارت ایران در لبنان را اشغال کرد.
3- وزیر امور خارجه: قابل پیش بینی بود که مردم مسلمان و رزمندة لبنان در مقابل تحمیل 
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جمیّل )رئیس جمهور وابستة لبنان(  ساکت نخواهند نشست.

 1361/6/27
1- خلبانان غرورآفرین ایران میگ 25 عراق را سرنگون کردند. 

2- کارتر، بنی صدر، رجوی و علی امینی از اعدام قطب زاده اظهار تأسف کردند.
3- نخست وزیر: نیروی هوایی ما در آینده از نیروهای تعیین کنندة منطقه خواهد بود.

 1361/6/28
امام خمینی در جمع مسؤوالن وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی:  

من تعجب می كنم از این كه مسیح با آن همه تهذیب نفس و با آن همه دعوت به معنویات، چطور شده كه 
مریدهایش بدتر شدند از یهود هم. با این كه از یهود نمی شود گفت كسی بدتر است.

- یهود اسرائیل را می گویم- 
چه جور شده است كه مریدهای او، سران كشورهایی هستند كه تمام بشر را دارند به آتش می كشند. 

این، برای این است كه علم را اینها دارند، علم سیاست دارند، علم صنایع دارند، همه چیز دارند، اما آنی كه 
باید داشته باشند ندارند. آنی كه برای بشر مفید است ندارند و آن، تهذیب نفس و معنویت.

نه معنویت مسیح را آنها دارند و نه معنویت موسی كلیم را آن دسته دارند و نه معنویت اسالم را،
 اینهایی كه ادعای اسالم می كنند- بسیاری شان- دارند. آن جنبة تعلیماتی، اگر چه بسیار اهمیت دارد، 

لکن اگر پهلوی او پرورش روحی نباشد، مضر به حال بشر است.
تمام این خرابي هایی كه می بینید وارد می شود بر همة كشورها، خرابي هایی است كه منشأش علما بودند. 
علمای دانشگاه ها منشأ این مسائل بودند. آنهایی كه موشك ها می سازند، آنهایی كه طیاره ها می سازند، 

آنهایی كه چه می سازند، منشأ تمام این خرابي ها اینها هستند. 
و هر چه به سر بشر می آید از علم می آید؛ علم بدون تهذیب!

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص 499(

1- آیت اهلل منتظری: مسلمانان باید صهیونیست ها را در لبنان محاصره، و ضربة نهایی را 
بر آنان وارد کنند.

2-  حکم اعدام خسرو قشقایی در مأل عام اجرا می شود.
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3- چریک های اسالم قوای دشمن را در خاک عراق محاصره و تار و مار کردند.

 1361/6/29
1- 14 روستای تکاب پاک سازی شد.

2- بیش از 160 منافق و عامل گروهک ها در هفتة گذشته دستگیر شدند.
3- ایران امروز در اعتراض به قتل عام مسلمانان بیروت به دست صهیونیست ها، عزای عمومی 

است.
 1361/6/30

1- رئیس جمهور: در تمامی  زمینه ها ثابت کردید که بدون اتکا می توانیم زندگی کنیم.
2- یک پاسگاه مرزی و 2 تانک و یک توپ مزدوران صدام منهدم شد.

3- جزییات قتل عام فجیع مسلمانان فلسطین فاش شد.

 1361/6/31
پیام امام خمینی به ملت ایران در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی: 

اكنون كه بزرگداشت »هفتة جنگ تحمیلی« فرا رسیده است و بحمداهلل تعالی قوای مسلح و غیور ایران
 با سرافرازی تمام و غرورآفرینی برای اسالم و ملت بزرگ، مراحل آخر پیروزی را طی می كند، 
الزم است ملت شریف ایران عموماً و خصوصاً دولتمردان و گویندگان و نویسندگان و شاعران 

و هنرمندان از این قشرهای فداكار هر یك به سهم خود قدردانی نمایند و مراحل مختلف پیروزی
 این حماسه آفرینان را با گفتار و نوشتار و كردار خود در معرض نمایش گذارند، 

و در محافل »هفتة جنگ« فواید و نتایج و پیامدهای آن را برشمارند، 
و روح شجاع این رزمندگان بزرگ را هر چه بیشتر تقویت كنند..

)صحیفة امام، ج  ۱6، ص 5۲0(

1- قوای قدرتمند اسالم تهاجم دشمن برای نفوذ به مهران را درهم شکستند.
2- نخست وزیر: دولت تصمیم قاطع دارد به نقاط محروم رسیدگی کند.

3- آیت اهلل مهدوی کنی: امام خمینی فرمودند قوانینی که حرمت و مخالفتش با اسالم 
مسلم است، ملغی شود.



284

4- امین جمایل به  جای بشیر جمایل معدوم منصوب شد.

 1361/7/1
پیام امام خمینی به دانشجویان و فرهنگیان در آغاز سال تحصیلی :
معلمان عزیز خود بهتر می دانند كه فرهنگ استعماری در زمان این پسر و پدر 

چه به روز این كشور و ملت آورده است. 
به فرهنگ غنی ایران اسالمی تکیه كنید و مطمئن باشید كه پیروزی از آن شماست. 

فرزندان عزیزتان را در سر كالس ها به صورتی تربیت نمایید كه وقتی فارغ التحصیل می شوند 
جوانان برومندی تحویل جامعه گردند، كه با تمام وجود معتقد باشند كه آن چه بدبختی داشتند،

از ابرقدرت های شرق و غرب و شرق زدگی و غرب زدگی است.
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱(

1- هفتة جنگ با رژة بی نظیر نیروهای مسلح جمهوری اسالمی آغاز شد.
2- رئیس جمهور: مادامی که برای انقالب و اسالم تالش می کنیم، هیچ نیرویی در جهان 

قدرت مقابله با ما را نخواهد داشت.
3- رئیس مجلس: اعراب می توانستند در لبنان اسرائیل را نابود کنند.

 1361/7/3 
1- امام خمینی: فرزندان عزیزم مقدرات جمهوری اسالمی در آینده به شما سپرده می شود.

2- حملة پلیس سعودی به تظاهرات ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی حجاج.
3- رئیس جمهور: شما دانش آموزان با درس خواندنتان کوبنده ترین ضربه را بر پوزة دشمن 

می کوبید.
4- هاشمی رفسنجانی: توپ های دورزن ما در سراسر نوار مرزی آماده اند تا 50 کیلومتر 

داخل خاک عراق را زیر آتش بگیرند.

 1361/7/4
1- امام خمینی: آن چه برای همیشه باقی می ماند، خدمت به اسالم و احکام خداست.
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2- روزنامة لیبراسیون: انقالب اسالمی 10 میلیارد فرانک به فرانسه ضرر رسانده است.
3- نخست وزیر: در کشور ما ملّت است که حکومت می کند.

 1361/7/5
1- رئیس جمهور از جبهه های جنگ در غرب کشور بازدید کرد.

2- دادستان کل انقالب: اکثر افرادی که در ترورهای اخیر شرکت داشتند، دستگیر شده اند.
3- معاودین و اسرای عراقی خواستار سرنگونی رژیم صدام شدند.

 1361/7/7
1- رئیس جمهوری خواستار تشکیل کنفرانس سران کشورهای اسالمی شد.

2- صدام: بعثی ها و فرماندهان نظامی نباید از جبهه ها فرار کنند.
3- رئیس جمهور خطاب به سران کشورهای اسالمی: هنوز مرکب نوشته تان در فاس 

خشک نشده بود که صهیونیست ها جواب شما را با فجایع بیروت دادند.

 1361/7/8
امام خمینی در جمع سرپرستان کمیته ها:

با اتکال به خداوند تعالی روحیة خودمان را تقویت كنیم و با هم برادر باشیم و بدانیم:
 آنها كه با هم اختالف دارند، موفقیت هم ندارند. و شما نمی خواهید با زور موفقیت پیدا كنید؛ 

شما می خواهید با اخالق خوب و كردار خوب با مردم رفتار كنید تا پیش خدا و خلق آبرومند باشید،
 و مردم را از خودتان بدانید. و اگر تفنگ و اسلحه هم در دست شماست، با اخالق مردم را خاضع كنید و 

خضوع قلبی میزان است. و اگر بتوانید قلب مردم را همراه خود كنید، 
این چیزی است كه پیش خداوند دوام و ثبات دارد. 

من دعاگوی شما هستم و امیدوارم ان شاء اهلل، به وظایف دینی، اسالمی و كشوری خودتان عمل كنید.
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱4(

1- نخست وزیر: با اسرائیل و دولت آمریکا جز با تکیه بر ایمان و اتحاد مسلمانان نمی توان 
جنگید.
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2- بخش عمدة تشکیالت منافقین در استان گیالن منهدم شد.
3- ناوگان ششم آمریکا در بیروت نیرو پیاده کرد.

 1361/7/10
پیام امام خمینی به مناسبت بمب گذاری در خیابان ناصر خسرو تهران: 

انفجار جنایت بار عظیمی كه شب گذشته صدای مهیب آن را شنیدیم و حجم عظیم آن را در وسایل ارتباط جمعی 
خواهید دید و شنید، در جنوب شهر تهران در بین جماعت مظلومی كه از طبقة مستضعف و مستمند تشکیل 

می شود، اتفاق افتاد و صدها بي گناه و مظلوم را شهید و مجروح كرد. كودكان نورس را در آغوش مادران 
به هالكت رساند و شرافت و انسانیت را به سوگ نشاند، و چهرة قبیح آمریکاییان منافق و منحرف را

 بیشتر ظاهر كرد. اینان انتقام شکست مفتضحانة خود را از مظلومان متعهد به اسالم جنوب شهری می گیرند، 
و شکست خود را از چشم آنان می بینند...

...هر انسانی كه از فطرت الهی خود خارج نشده، برای این جنایت بزرگ و برای به شهادت رسیدن 
یك عده كودك و بزرگ بي گناه در سوگ است، و از مصدوم و مجروح شدن برادران خود 
متأثر و متأسف است، پیروزی غرورآفرین و كفرشکن سلحشوران جبهه ها را از یاد نمی برد. 

ملت بیدار ایران حیله های شیطانی این تبه كاران را شناخته و مرتکبین آنان را نیز می شناسد، و انکار آنان را 
چون انکار اسرائیل در جنایت حیوانی خود در بیروت می داند...

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱6 و ۱7(

1- سپاه اسالم در 100 کیلومتری بغداد مستقر شد.
2- 7 پاسگاه مرزی پس از 24 ماه از اشغال بعثیون آزاد شد.

3- رئیس جمهوری خواستار تحریم کاالهای آمریکایی کشورهای اسالمی شد.
 

 1361/7/11
1- استمداد عاجزانة صدام از شورای امنیت.

2- تعداد قربانیان انفجار )خیابان ناصر خسرو تهران( از مرز ۸0 تن گذشت.
3- فرماندة نیروی زمینی: عملیات مُسلم بن عقیل آغازی است برای آزادی بیت المقدس.
4- برادران نماینده تصویب الیحة سازمان اطالعاتی کشور را می بایست تسریع نمایند.
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 1361/7/12
1- امام خمینی: صلح طلبی صدام مثل صلح طلبی آمریکا و اسرائیل است.

2- امام خمینی: ما از صلح شرافتمندانة اسالمی که دنیا بفهمد متجاوز چه کرده و خسارت 
ما جبران شود، استقبال می کنیم.

3- رئیس جمهوری بر تشکیل فوری کنفرانس اسالمی جهت رسیدگی به مسألة فلسطین 
تأکید کرد.

4- مستشاران نظامی آمریکا وارد بیروت شدند.

 1361/7/13
1- هاشمی رفسنجانی: برای صلح قبل از هر چیز، باید شّر صدام از منطقه کنده شود.

2- 140 صدامی دیگر اسیر شدند.
3- بیش از 30 تن از کادرهای باالی منافقین دستگیر و یا به هالکت رسیدند.

4- حسن البکر ]رئیس جمهور قبل از صدام[ مُرد.

 1361/7/15
1- خلبانان قهرمان اسالم قرارگاه های فرماندهی و دو تیپ ارتش عراق را بمباران کردند.

2- رئیس جمهور: هر کشوری که به آمریکا صدمه بزند، دوست ما است.
3- راه آهن اهواز - خرمشهر افتتاح شد.

 1361/7/17
1- هاشمی رفسنجانی: به دنیا اعالم می کنیم صلح دوست واقعی در منطقه، ایران است.

2- آیت اهلل مشکینی در نماز جمعة قم: نهضت آزادی می خواهد مسائل را به میان بکشد 
تا مردم از جبهة جنگ با آمریکا غفلت کنند.

3- سخنان افشاگرانة حجت االسالم کروبی در مورد خیانت های نهضت آزادی.
4- رژیم سعودی با ضرب و جرح حجاج ایرانی از برگزاری مراسم دعای کمیل و شعار 

علیه آمریکا جلوگیری کرد.
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 1361/7/18
1- حملة جنگنده های هوانیروز به تانک های دشمن.

2- 24 منافق در شیراز دستگیر شدند.
3- فاالنژها و ارتش لبنان به قلع و قمع مسلمانان ادامه می دهند. 

 1361/7/19
1- رئیس جمهور: باید از انواع توطئه های شیطان بزرگ غافل نبود.

2- آیت اهلل منتظری: حکام خائن و عیاش سعودی بیشترین خدمت را به دشمنان اسالم می نمایند.
3- 2۸3 منافق دستگیر شدند.

 1361/7/20
1- یک میگ 23 دیگر عراق در جنگ هوایی سرنگون شد.

2- ایران در اجالس سران کشورهای غیرمتعهد در دهلی نو فعاالنه شرکت خواهد کرد.
با شاه حسین اردنی  نام فلسطینی ها  به  3- وزیر اطالعات سوریه: عرفات حق ندارد 

گفت وگو کند.

 1361/7/21
امام خمینی در جمع اعضای هیأت ایرانی در کنفرانس بین المجالس:

من از انحطاطی كه در بعضی از سران دولت ها در عصر ما حاصل شده است، تعجب می كنم و نیز متعجبم از 
فکر حکومت های منطقه كه چرا این قدر ذلیل اند و همه چیزشان را تقدیم نموده و عالوه بر ذلّت در مقابل آمریکا، 

در برابر اسرائیل هم ذلت را به جان می خرند. 
آن چیزی كه دنیای متزلزل از آن می ترسد، اسالم است. اینها از حکومت جمهوری اسالمی می ترسند و ما باید 
محکم بایستیم و خودمان را برای مقابله با مشکالت احتمالی آینده مهیا كنیم. ما نمی توانیم شرافت اسالمی- 

انسانی خود را از دست بدهیم.... همه می دانیم كه این دشمني ها تازگی ندارد؛ چرا كه در زمان 
پیغمبر اكرم)ص( چه تهمت ها و ناسزاها به ایشان می گفتند، ولی ایشان از تبلیغ دین اسالم دست برنمی داشت. 

و حاال اگر كم و كسری در مملکت وجود دارد، ما متأثریم و دولت و مسؤولین با همة توان خود در رفع 
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كمبودها می كوشند و كارهای مهمی انجام داده اند كه امیدوارم به یاری خداوند بهتر بشود.
اگر ما تسلیم آمریکا و ابرقدرت ها می شدیم، ممکن بود امنیت و رفاه ظاهری درست می شد و قبرستان های ما 

پر از شهدای عزیز ما نمی گردید، ولی مسلماً استقالل و آزادی و شرافتمان از بین می رفت.
 آیا ما می توانیم نوكر و اسیر آمریکا و دولت های كافر شویم تا بعضی چیزها ارزان شود،

و شهید و مجروح ندهیم؟! هرگز، ملت زیر بار این ننگ نخواهد رفت و تن به این ذلت نخواهد داد. 
ملت ایران در مقابل آمریکا می ایستد و به امید خداوند پیروز است. خداوند آن قدر تأكید كرده است كه

ما با آنها مواالت نداشته باشیم، آن وقت برای ارزانی اجناس، ما خودمان را بفروشیم؟! 
شما توقع نداشته باشید كه آنها از ما تعریف كنند. اگر آنها از من طلبه و شما تعریف می كردند، 

ساقط می شدیم. ملت ها با شما هستند و این سازمان ها دستاورد ابرقدرت هایی هستند كه می خواهند 
مردم مستضعف جهان را چپاول كنند و به همین جهت، با شما مخالف اند. 

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۳4 و ۳5(

1-  قوای اسالم سه ضدحملة کفار بعثی را به شدت درهم شکستند.
2- آیت اهلل خامنه ای: نشئة روحانی و ملکوتی عزای حسینی را با آموزش های ژرف 

مکتبی درهم آمیزید.
3- مردم شیراز منافق مسلح را دستگیر کردند.

4- مجلس کلیات تأسیس وزارت اطالعات را تصویب کرد.

 1361/7/22
1- 400 نظامی دشمن در ضدحمله به ارتفاعات مشرف بر مندلی نابود شدند.

2- رئیس جمهور: جمهوری اسالمی به برقراری صلحی عادالنه بیش از دیگران عالقه مند است.

3- هاشمی رفسنجانی: اگر عراقی ها از حق طفره بروند، حرکت اخیر، حرکت نهایی نخواهد بود.

 1361/7/23
پیام امام خمینی به ملت ایران به مناسبت شهادت آقای اشرفی اصفهانی 

...چه سعادتمند و خوشبخت اند آنان كه به دنیا و زخارف آن پشت پا زده و عمری را به زهد و تقوا گذرانده
 و آخرین درجات سعادت را در محراب عبادت و در اقامة ]نماز[ جمعه با دست یکی از منافقین و منحرفین شقی، 
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فائز و به واالترین شهید محراب كه به دست خیانتکار اشقی االشقیا به مأل اعال شتافت، ملحق شدند.
و شهید عزیز محراب این جمعة ما از آن شخصیت هایی بود كه اینجانب یکی از ارادتمندان این شخص واالمقام 

بوده و هستم. این وجود پر بركت متعهد را قریب شصت سال است می شناختم. 
مرحوم شهید بزرگوار حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقا عطاء اهلل اشرفی را در این مدت طوالنی 
به صفای نفس و آرامش روح و اطمینان قلب و خالی از هواهای نفسانی و تارك هوی  و مطیع امر موال 

و جامع علم مفید و عمل صالح می شناسم، و در عین حال مجاهد و متعهد و قوی النفس بود.
 او در جبهة دفاع از حق از جمله اشخاصی بود كه مایة دلگرمی جوانان مجاهد بود و از مصادیق بارز 

»ِرجاٌل َصَدقُوا ما عاَهُدوا اهللَ َعلَیْه« بود. و رفتن او ثلمه بر اسالم وارد كرد و جامعة روحانیت را سوگوار نمود. 
خداوند او را در زمرة شهدای كربال قرار دهد و لعنت و نفرین خود را بر قاتالن چنین مردانی نثار فرماید...

)صحیفة امام، ج ۱7، ص 49(

 1361/7/24
1- سلحشوران پرتوان اسالم یک میگ، 3 تانک و 170 صدامی را نابود کردند.

2- عالم زاهد و مجاهد آیت اهلل اشرفی اصفهانی به شهدای محراب پیوست.
3- دولت، امروز را در سراسر کشور عزای عمومی و در باختران تعطیل عمومی اعالم کرد.

 1361/7/25
  1- چشمان گریان باختران با چهارمین شهید محراب وداع کرد.

2- حملة چریک های اسالم به قلب مواضع دشمن در جبهة میمک.
3- خسرو قشقایی روابط خود و بنی صدر با سیا را فاش کرد.

 1361/7/26
1- امام خمینی: ما هرچه داریم از محرم است.

2- رئیس  مجلس دولت فرانسه را ]به دلیل پناه دادن فرانسه به جانیان فراری[ تهدید به 
انتقام کرد.

3- بنی صدر دخترش را به عقد رجوی درآورد!
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 1361/7/27
1- امام خمینی: اگر کشورها ما را آرام بگذارند، مردم همة امور را اصالح می کنند.

2- 15 روستای دیگر در غرب کشور از لوث ضدانقالب پاک سازی شد.
3- حج امسال نشان دهندة همبستگی عمیق جوامع اسالمی در راه مبارزه با عوامل بیگانه بود.

 1361/7/28
1- رئیس مجلس از صلیب سرخ خواست که سیاه چال های آلمان را مورد بازدید قرار دهد.
2- رزمندگان اسالم در عمق خاک عراق 270 مزدور صدام را کشته و زخمی کردند.

3- بیش از 300/000 سالمند روستایی زیر پوشش طرح شهید رجایی قرار گرفتند.

 1361/7/29
1- هواپیماهای دشمن دهلران را به آتش و خون کشیدند.

2- آیت اهلل جنتی به سمت امام جمعة موقت باختران منصوب شد.
3- یاسر عرفات با شاه فهد دیدار کرد.

 4- از سوی نخست وزیر سرپرست جدید بنیاد مستضعفان ]سیدمهدی طباطبایی[ معرفی شد.
 1361/8/1

1- یک فروند هلی کوپتر دشمن در نوار مرزی پاوه سرنگون شد.
2-رئیس جمهور: با توجه به وضعیت محکم ارزی می توانیم تا مدت ها بدون صدور نفت 

به حیات اقتصادی خود ادامه دهیم.
3- هاشمی رفسنجانی: دمکرات ترین کشور در دنیا امروز جمهوری اسالمی ایران است.

 1361/8/2
1- ریگان رئیس جمهور آمریکا از اعراب خواست برای پایان دادن به مسألة فلسطین 

موضع خود را صریحاً تغییر دهند.
2- دکتر والیتی: هیچ گاه از شرایط به حق مان عدول نکرده و نخواهیم کرد.

3- ۸ کیلومتر از محور پیرانشهر - سردشت و 4 ارتفاع سوق الجیشی پاک سازی شد.
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 1361/8/3
از وصیت نامة1 امام خمینی در امور شخصیه 
خطاب به آقای سیداحمد خمینی و بستگان: 

... از احمد- وفّقه اهلل تعالی- می خواهم كه كوشش خود را صرف نماید در خدمت به جمهوری اسالمی،
و اگر پس از من از طرف متصدیان كاری كه به شایستگی می تواند انجام دهد از او خواستند برای خدمت 

به اسالم و مسلمین، نه برای مقام و جهات دنیوی، رد نکند و از خدمت رو برنگرداند،
كه در حال حاضر خدمت به این جمهوری اسالمی بر عهدة همه است.

... از همة فرزندانم خصوصاً احمد می خواهم كه با مادرشان به طور شایسته عمل كنند و از خدمت به او 
هر چه می توانند، سر باز نزنند: ''َوا لَْجنَُّة تَْحَت أَْقَداِم األَمَّهات''2 و از احمد می خواهم كه با خویشاوندان و بستگان 
خود رفتار اسالمی نماید و از خدمت به آنان كوتاهی ننماید. و به حسین و مادر و خواهرش3 محبت بیشتر 
نماید، و در صورت احتیاج در صورت امکان رفع آن نماید. و امیدوارم كه فرزندم حسین از اشتغال به علم 

و تهذیب نفس غفلت نکند و استعداد خدایی را هدر ندهد. و از فرزندم مریم- وفقه  اهلل تعالی- می خواهم
 در حفظ اخالق اسالمی و محبت به خویشاوندان غفلت ننماید. 

و از همة خویشاوندان و بستگان و دیگران امید عفو و طلب رحمت دارم. و السالم علی عباداهلل الصالحین
)صحیفة امام، ج ۱7، ص 70(

1- آیت اهلل خامنه ای: تا تحقق کامل شرایطمان، به جنگ ادامه خواهیم داد.
2-  ملک حسین: جهان عرب می  توانند با اسرائیل در صلح زندگی کنند.

3- تأکید رئیس جمهور و رئیس مجلس بر لزوم آموزش نظامی- عقیدتی پرسنل نیروهای 
انتظامی و نظامی. 

4- اعتراف صریح متهم به بمب گذاری در میدان امام خمینی.

 1361/8/4
1- نخست وزیر: خون جوشان رزمندگان ما خط بطالنی بر قطعنامة سازمان ملل است.

2- قسمت اعظم محور مریوان - سقز پاک سازی شد.
۱-آخرين وصیت نامة امام خمینی پس از رحلت ايشان در خرداد سال ۱۳68 توسط مقام معظم رهبری، حضرت آيت اهلل خامنه ای در جمع 

نمايندگان مجلس شورای اسالمی قرائت شد. و متن کامل آن در سیر تاريخی در مجموعه های بعد درج خواهد شد.
۲- رسول اکرم)ص(: بهشت زير پای مادران است . 

۳- خانم معصومه حائری همسر شهید سیدمصطفی خمینی و فرزندانش آقای سیدحسین خمینی و مريم خمینی .
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3- صدام 4 وزیر سابق کابینة خود را اعدام کرد.

 1361/8/8
1- بعثی ها دزفول را بمباران کردند.

2- باشکوه ترین عزاداری عاشورای حسینی.
3-آیت اهلل منتظری، رئیس جمهوری و نخست وزیر خواستار انتقام خون شهدای دزفول 

شدند.

 1361/8/9
پاسخ امام خمینی به استفتای رئیس کل بانک مرکزی 

در مورد ارز حاصل از فروش نفت: 
سؤال: آیا ارزی كه از طریق فروش نفت كه توسط دولت و با هزینه و سرمایه گذاری دولت استخراج گشته

و توسط دولت نیز به فروش می رسد، متعلق به دولت و در مالکیت او هست یا نه؟
                                                                                 محسن نوربخش

بسمه  تعالی 
متعلق به دولت و در مالکیت دولت اسالمی است كه باید صرف در ادارة كشور و مصالح ملت شود.

                                                                        روح اهلل الموسوي الخمینی  - 9/ 8/ 1361  
)صحیفة امام، ج ۱7، ص 7۱(

1- جدیدترین افشاگری ها از جاسوسی آمریکایی ها در ایران.
2- ضربات کوبندة قوای اسالم بر استحکامات دشمن در غرب کشور.

3- روزنامة اسرائیلی هاآرتض: سازمان ملل باعث دلگرمی اسرائیل شده است.

 1361/8/10
1- قوای اسالم تأسیسات نظامی و پتروشیمی دشمن را به آتش کشید.

2- مراسم سالگرد شهادت آیت اهلل قاضی طباطبایی امروز در تبریز برگزار شد.
3- نخست وزیر: به آیندة منطقه خوش بین هستیم.
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 1361/8/11
1- یک مرکز فرماندهی و 65 صدامی در جبهة غرب نابود شدند.

2- رئیس جمهور: بازوی پرتوان رزمندگان اسالم نقش آفرین حقیقت خواهد شد.
3- عملیات احداث بزرگ ترین فرودگاه بین المللی ایران )فرودگاه امام خمینی( آغاز شد.

4- انفجار در محل استقرار نظامیان آمریکا در بیروت.
5- یک مقام فلسطینی: اگر موشک هایی که اعراب به عراق دادند، در اختیار فلسطینی ها 

قرار می گرفت، سرنوشت جنگ لبنان تغییر می کرد. 

 1361/8/12
پاسخ  امام خمینی به نامه ای در مورد )افزایش اختیارات سیدحسین آیت اللهی 

در استفاده از سهم امام)ع(:
بسمه  تعالی

محضر مبارك رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی حضرت امام خمینی- ادام اهلل ظله- 
السالم علیکم و رحمه اهلل و بركاته

نظر به تعهدات و مراجعات فراوان حضرت حجت االسالم و المسلمین آقای حاج سیدحسین آیت اللهی
 امام جمعة عزیز و محترم جهرم، بعضی از روحانیون محترم جهرم پیشنهاد می كنند كه چنان چه اجازه فرمایید 

معظمٌ له بتوانند به جای ربع تا نصف از سهم مبارك امام)ع( یا بیشتر استفاده كنند. 
در تشرفی كه چندی پیش به حضورتان یافتم، مراتب طی نامه ای تقدیم و شفاهاً نیز عرض شد و حضرت مستطاب 

عالی شفاهاً موافقت فرمودید. 
متمنی است مجدداً نظر مباركتان را در این زمینه اعالن فرمایید. خداوند وجود عزیزتان را برای اسالم و پیشبرد 

انقالب اسالمی از جمیع بلیات و آالم مصون و محفوظ فرماید. والسالم.
نمایندة جهرم در مجلس شورای اسالمی 12/ 8/ 61-  علی محمد بشارتی .

بسمه تعالی 
جناب حجت االسالم آقای حاج سیدحسین آیت اللهی مجازند به مقدار نصف از سهم مبارك امام)ع( را

 به مصرف برسانند. ان شاء اهلل موفق باشند. 
)صحیفة امام، ج ۱7، ص 76(
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امام خمینی در جمع مسؤوالن سپاه:
 ]آقایان محسن رضایی )فرماندة سپاه پاسداران( و علی شمخانی )قائم مقام فرماندهی سپاه( گزارش آخرین 

تحوالت جبهه های نبرد و عملیات رزمندگان را به استحضار امام خمینی رساندند و ایشان
 پیام زیر را برای رزمندگان اسالم فرستادند.

فرماندة سپاه پاسداران انقالب پس از این دیدار، طی گفت وگو با خبرنگاران اعالم كرد:
»من از همین جا به رزمندگانی كه ممکن است دیر خدمتشان برسم، این پیام امام را می رسانم و امیدوارم كه با 

قاطعیت به نبردشان ادامه بدهند«.[
 ]پیام امام:[.

سالم مرا به همة رزمندگان اسالم برسانید و بگویید كه آنها قوی باشند، قوي دل باشند،
و نفس های آخر این متجاوزان را بگیرند و با قدرت عمل كنند كه خداوند پشتیبان شما است.

)صحیفة امام، ج ۱7، ص 77(

1- 300 کیلومترمربع از اراضی اشغالی غرب عین خوش آزاد شد.
2- هاشمی رفسنجانی: تا صدام هست، کلمة صلح را به کار نبرید.

3- مسلمانان تانزانیا 100 هزار واحد خون به رزمندگان اسالم هدیه کردند.

 1361/8/13
1- آمار اسرای عراقی در عملیات محرم از مرز 1450 تن گذشت.

2- اسامی و آدرس 137 جاسوس آمریکا در ایران و سایر کشورها فاش شد.
3- جمهوری خواهان هم در انتخابات آمریکا شکست خوردند.

 1361/8/15
       نامه و پاسخ امام خمینی به  استفتا در مورد حق طبع و نشر کتاب:

]بسمه تعالی. محضر مبارك آیت اهلل العظمی امام خمینی- مدظله
با تقدیم سالم و تحیت، فتوایی از حضرت عالی نقل شده است كه حق التألیف در نظر مبارك ثابت نیست. 

بعضی از ناشرین به استناد نقل مزبور، كتاب های چاپ شده را بدون پرداخت حق التألیف و بدون تحمل هزینة 
حروفچینی چاپ كرده و با قیمت نازل تری منتشر می كنند، و این امر موجب تضرر ناشر اول و چه بسا باعث 
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دلسردی مؤلفین شده است. لذا استدعا می شود: اواًل، نقل مزبور صحیح است یا نه؟
ثانیاً، در صورت صحت نقل، با توجه به این كه در قانون حکومت جمهوری اسالمی هنوز حق تألیف و نشر برای 

مؤلف و ناشر محفوظ است، 
آیا عمل بعضی از ناشرین كه عرض شد مشروع است؟ 

و آیا مقام مقدس والیت فقیه در این مورد نقشی ایفا می فرمایند؟[
بسمه تعالی 

حق طبع و نشر، بدین معنی كه كتابی را كه كسی چاپ كرده و نشر نموده دیگری حق نداشته باشد با به دست 
آوردن یك نسخه از آن، آن را تجدیدچاپ و نشر نماید، شرعی نیست؛ 
ولی اگر دولت اسالمی مصلحت دید ]و[ مقرراتی در این باره وضع نمود، 

مراعات آن الزم است.1
روح اهلل الموسوي الخمینی  
)صحیفة امام، ج ۱7، ص 87(

1- امام خمینی: مشکلی که دنیا را تهدید می کند، مشکل دو ابرقدرت است.
2- رئیس جمهور: اساس سیاست برنامه ریزی ما باید بر قطع وابستگی باشد.

3- زاغة  موشک های دشمن در شرق زبیدات منهدم شد.

 1361/8/16
1- شکارچیان تانک قوای اسالم 40 تانک و نفربر و 400 صدامی را نابود کردند.

2- یک شبکة نظامی منافقین در تهران کشف شد.
3- دولت آمادگی خود را برای رفع کامل نیازهای جبهة جنگ اعالم کرد.

 1361/8/17
1- غنایم به دست آمده از دشمن در عملیات محرم بیش از یک میلیارد دالر برآورد شد.
2- رفسنجانی: اگر تسلیم شرایط نشوند، این آمادگی را داریم که تا بغداد پیش برویم.

3- فاالنژها با انفجار و ارعاب،  مسلمانان را وادار به ترک بیروت می کنند.
۱- قانون حفظ حقوق مؤلفان، مصنفان و ناشران بعداًً به تصويب مجلس شورای اسالمی رسید و به مرحلة اجرا درآمد. و بر طبق فتوای 

امام خمینی نیز رعايت آن الزم می باشد.
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 1361/8/18
1- رئیس جمهور: کارمندان ادارات و نهادها نمی توانند بدون اجازة مسؤوالن به جبهه بروند.

2- چند ارتفاع استراتژیک در عمق خاک عراق آزاد شد.
3- 5 تیپ و 6 گردان ویژة ارتش صدام در عملیات محرم منهدم شد.

1361/8/19
1- 3 میلیارد بشکه ذخایر و 50 حلقه چاه نفت عراق آزاد شد.

2- 20 کیلومتر از جادة مهم بصره - بغداد تحت پوشش آتش قوای اسالم قرار گرفت.
3- تعداد نمایندگان مجلس خبرگان ۸3  نفر خواهد بود.

 1361/8/20
1- فرماندة نیروی زمینی عظمت عملیات محرم را تشریح کرد.

2- معاون سیاسی وزارت امور خارجه: هرکس در این جنگ به صدام کمک کند، در 
سرنوشت او شریک است.

3- عملیات محرم به 120 تا 150 درصد اهداف خود رسید.

 1361/8/22
1- فرماندة سپاه پاسداران: طرح عملیات آزادسازی بغداد آماده است.

2- رزمندگان خطوط اول جبهة اسالم ضدحملة دشمن را به شدت سرکوب کردند.
3- رئیس جمهور: نفت را وسیله ای برای تعالی فرهنگ انسانی قرار دهیم.

 1361/8/23
پیام امام خمینی به ملت ایران دربارة سیداحمد خمینی و رفع تهمت های ناروا:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
1361 /8 /23

الحمدهلل علی آالئه و الصاله و السالم علی أنبیائه و اولیائه سّیما النبي الختمي حبیب اهلل صلی اهلل علیه و آله
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 سّیما غائبهم و قائمهم ارواحنا له الفداه.
اینجانب هیچ گاه میل نداشته و ندارم كه دربارة نزدیکان خود سخنی بگویم یا دفاعی كنم. لکن عالوه بر آن كه 

در پیشگاه مقدس حق- جل و عال- مقصر و مجرمم و از درگاه متعالش امید عفو و بخشش دارم و تمام 
سرمایه ام اعتراف به تقصیر و عذر از آن است و در نزد مسلمانان و ملت عزیز نیز اعتراف به قصور و تقصیر و 

از آنان امید عفو و طلب آمرزش دارم، در پیش گروه هایی و اشخاصی گناهانی نابخشودنی دارم 
و احتمال قوی می دهم كه پس از من برای انتقام جویی از من به بعض نزدیکان و دوستانم تهمت ها كه من

 آنها را ناروا می دانم، بزنند و به آتشی كه باید مرا بسوزانند، آنان را بسوزانند و احیاناً به صورت دفاع از من 
انتقام مرا از آنها بگیرند. و اكنون در حیات من گفت وگوها و زمزمه هایی به گوش می خورد كه احتمال فوق را 

قوی تر می كند. لهذا من احساس وظیفة شرعیه نمودم برای رفع ظلم و تهمت، 
نظر خود را نزد ملت عزیز اظهار كنم كه از قِبَل من در این خصوص تقصیری نباشد. 

یکی از آنان كه بیش از همه احتمال انتقام جویی از من دربارة او می رود، احمد خمینی فرزند اینجانب است.
 اینجانب در پیشگاه مقدس حق شهادت می دهم كه از اول انقالب تا كنون و از پیش از انقالب در زمانی كه 
وارد این نحو مسائل سیاسی شده است از او رفتار یا گفتاری كه بر خالف مسیر انقالب اسالمی ایران باشد

   ندیده ام و در تمام مراحل از انقالب پشتیبانی نموده و در مرحلة پیروزی شکوهمند انقالب ُمعین و كمك كار 
من بوده و است و كاری كه بر خالف نظر من است، انجام نمی دهد و در امور مربوطه چه در اعالمیه ها

یا ارشادها بدون مراجعه به من تصرف و دخالتی نمی كند؛ حتی در الفاظ اعالمیه ها بدون مراجعه 
دخالت نمی كند و اگر در امری نظری دارد، تذكر می دهد كه تذكراتش نیز صادقانه و بر خالف مسیر انقالب و 

مصلحت نیست و من اگر تذكراتش را نپذیرفتم، تخلف از قول من نمی كند و من نیز اگر حرفش را 
صحیح دیدم، قبول می كنم و امیدوارم حرف صحیح را از همه كس قبول كنم.

و اما در جهت مالی كه بعض مخالفان انقالب گاهی نسبت هایی به او می دهند باید بگویم كه:
 ایشان در امور مالی من دخالت ندارد و ضبط و حفظ بیت المال در اختیار بعض آقایان مورد وثوق می باشد

و اگر برای اشخاص وجوهی بخواهد، پیشنهاد می كند و من بدون واسطه یا به واسطة آن آقایان وجه را می رسانم. 
و من اعالم می کنم که:

 احمد در هیچ بانك داخلی و خارجی و هیچ مؤسسه ای وجهی و سهمی ندارد،

 و در هیچ جا در خارج و داخل زمین مزروعی و غیر آن و ساختمان و امثال ذلك ندارد،

 و اگر بعد از من دارای یکی از این امور بود در داخل یا خارج،



299

دولت وقت با اجازة فقیه وقت مصادره نمایند و او را تحت تعقیب درآورند؛

و امید است كه دولتمردان جمهوری اسالمی همیشه ضوابط را مالحظه و از روابط احتراز نمایند.
 از اموری كه تذكرش خوب بلکه الزم است آن است كه یکی از تهمت ها كه به او زدند، این بود كه 
موزة عباسی را ربوده و به پاریس برده و چندی- علی المحکی- مخالفاْن وقت خود را صرف آن نمودند،

 پس از آن معلوم شد خالف آن. یا او در اطراف شمال زمین هایی خریده است و امثال آن،
 كه برای مخالفت با من، از او انتقام جویی می كردند.

و در امور سیاسی مدتی تهمت ها زده شد كه احمد طرفدار منافقین است و من در طول مدت انقالب 
مخالفت هایی از او می دیدم كه دیگران بر آن شدت و قاطعیت نبودند و در این آخر كه قضیة زندان اوین

 پیش آمد و شکایاتی از آقای الجوردی می شد و مخالفت هایی می شد ]غیر[ از احمد كسی را ندیدم
 كه بیشتر از آقای الجوردی طرفداری  كند و دفاع نماید و وجود او را برای زندان اوین الزم و بركناری او را 
تقریباً فاجعه می دانست. یا مسألة طرفداری از بنی صدر، او مادامی كه من از بنی صدر به واسطة بعض مصالح 

جانبداری می كردم، او هم گاهی طرفداری می كرد و آن گاه كه من پرده را باال زده و او را بركنار كردم،
 حتی یك مرتبه از او طرفداری نکرد و مخالفت شدید می كرد. یا مسألة خط سوم كه مدتی نقل مجالس 
مخالفان بود و تهمت های ناروا می زدند و من او را امر به سکوت كردم و او هیچ گاه از خط انقالب و اسالم 

خارج نبود و باالخره اگر به واسطة انتقام جویی از من پس از من گروه هایی به مخالفت او برخاستند،
 من دیْن خود را به او به عنوان یك مسلمان و یك َرِحم ادا كردم و خداوند تبارك و تعالی حاضر و ناظر است 

و من امیدوارم كه:
 احمد به خدای تبارك و تعالی اتکال نماید و از غیر او از هیچ کس نهراسد 

و در خدمت به خالق و خلق به واسطة تهمت ها و مخالفت ها به خود تزلزل و تردید راه ندهد،

و در خدمت ها از خداوند متعال چشم داشت داشته باشد،

و برای به دست آوردن هیچ مقامی قدم برندارد و چون او را شخص مفید برای انقالب می دانم.

امیدوارم در كنار وفاداران به انقالب و متعهدان در راه اسالم و هدف به خدمت هر چه بیشتر قیام كند. 
و با برادران انقالبی و ایمانی در خط انقالب و اسالم كوشش كند و از هیچ خدمتی مضایقه ننماید و پاداش از 

هیچ مخلوقی نخواهد و خدمت را در راه كشور اسالمی و اهداف الهی خالصانه و برای رضای خالق- جل و عال- 
ادامه دهد. و به مستمندان و مستضعفان كه حق تعالی سفارش آنان را فرموده، بیش از دیگران خدمت كند، 
و دیگران را به خدمتگزاری دعوت كند و هر چه مشکل در راه خدمت به هدف كه اسالم عزیز است پیش 
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آید و هر چه كارشکنی شود، از كوشش برای خدا دست برندارد و برای هر خدمتی كه او را دعوت كردند و 
تشخیص داد مفید است، اجابت كند و رضای خدا را با خدمت به خلق جلب نماید.

و اما در موضوع روحانیت كه گاهی احمد مورد تهمت واقع می شود،
 من او را موافق جدی با روحانیت می دانم.

 اساس روحانیت چیزی نیست که یك نفر مْسلم با آن مخالف باشد،
و اما موافقت بی قید و شرط که هر کس با هر عمل و اخالق و ایده مورد تأیید او باشد و لباس روحانیت به قامت هر 

کس اگر چه بر خالف مشی اسالمی انسانی رفتار کند، سزاوار و موجب لزوم غمض عین باشد،
 از او و هیچ روحانی متعهد و مسلمان معتقد به ارزش های اسالمی متوقع نیست و نباید باشد. 

و اینجانب كراراً گفته ام كه:
 روحانی نمای غیرمهّذب و در غیر خط اسالم از ساواکی برای اسالم و جمهوری اسالمی خطرناك تر است. 

در هر صورت احمد در این باره از خط اسالم و خط روحانیت متعهد پیروی می كند،
و امید است ان شاءاهلل تعالی در این خط مستقیم كه صراط اهلل است، پایدار باشد. 

از خداوند متعال دوام جمهوری اسالمی و عّزت و عظمت مسلمانان جهان به ویژه ملت شریف ایران 
و تعهد و پایداری متصدیان امور و قدرت و شوكت رزمندگان سلحشور و حضور ملت بزرگ ایران

را در صحنه خواستار ]م [. و السالم علی عباد اهلل الصالحین1
 یکشنبه 23 آبان 1361/ 27 محّرم الحرام 140-  روح اهلل الموسوي الخمینی غفر اهلل له 

)صحیفة امام، ج ۱7، ص 90 تا 9۳(

1- روزنامة انگلیسی گاردین: 4000 سرباز عراقی در آغاز عملیات محرم از جبهه گریختند.

2- آیت اهلل خامنه ای: آیت اهلل عالمه طباطبایی مجموعه ای از معارف و فرهنگ اسالم بود.
3- ۸0 تن از اعضا و هواداران گروهک فدایی اقلیت معدوم و دستگیر شدند.

4- وزیر خارجة یوگسالوی: ما دورنمای انقالب شما را بسیار پیشرفته و موفقیت آمیز می بینیم.
۱- آقای سیداحمد خمینی در زمانی که اسناد و آثار مکتوب امام خمینی را جهت درج در مجموعة آثار امام بازبینی می کردند، در ذيل اين 

نوشتة امام خمینی، چنین مرقوم داشته است:
» جناب آقای حمید انصاری، بارها خدمت امام عرض می کردم که دفاع از من در فرهنگ جنابعالی نیست و ديديم هم نشد جز نامه ای که در آن بدين 
معنا هم اشاره شده بود، فکر می کنم اين دفاع هم با فرهنگ معظٌم له سازگاری ندارد، ايشان چون مظلومیت مرا ديده اند ناچار به عنوان دفاع از مظلوم 
اين را نوشته اند، لذا اين نامه را نیاوريد و بگذاريد آن چه راجع به من می گفته اند گفته باشند، خدا به اعمال انسان داناتر است.  احمد خمینی.  ۳/ ۱۲/ 7۳«.

 پس از رحلت يادگار امام، از فرزند ايشان، آقای سیدحسن خمینی که به موجب وصیت پدر و مقررات قانونی، تولیت مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام را 
عهده دار می باشند، درخواست کرديم اجازه دهند اين سند ارزشمند که گويای بسیاری از رنج های امام و فرزند و منسوبین و ياران ايشان است و پاسخی 

است به ترديدها و شبهه هايی که غرض ورزان می افکنند، منتشر سازيم و در مجموعة آثار امام نیز درج شود. ) حمید انصاری(



301

 1361/8/24
1- رئیس جمهور: نهضت سوادآموزی باید به صورت جهادی به کمک آموزش و پرورش 

بشتابد.
2- ]پس از کارتر و ریگان و بگین[ وزیر خارجة فرانسه هم اسالم شناس از آب درآمد.

3- صدامیان بار دیگر شهر آبادان را به توپ بستند.

 1361/8/25
پیام امام خمینی به رزمندگان اسالم در قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(؛

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

از قول من به كلیة رزمندگان اسالم به ویژه رزمندگانی كه در منطقة عملیات قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
 با دشمنان اسالم مبارزه می كنند، تبریك بگویید. اسالم و مسلمانان متعهد، به این پیروزي های چشمگیر شما 
چشم دوخته اند، و از یاد هیچ یك از ما نخواهید رفت. شما فرزندان عزیز ملت هستید. فتحی كه به دست شما 

صورت گرفت، برای ملت سرافرازی بود. امیدوارم این پیروزی تا آخرین مرحله موفق باشد.
 سالمت و سعادت تمام رزمندگان را از خداوند خواهانم و از دعا شما را فراموش نخواهم كرد.

روح اهلل الموسوي الخمینی 
)صحیفة امام، ج ۱7، ص 94(

1- محور استراتژیک پیرانشهر- سردشت کاماًل پاک سازی شد.
2- موسوی تبریزی )دادستان کل انقالب اسالمی(: حزب توده، میثمی ها و چریک های 

فدایی اکثریت غیرقانونی هستند و باید خود را به وزارت کشور معرفی کنند.
3- دربار سعودی غرامت ناشی از تجاوز صهیونیست ها به لبنان را بر عهده گرفت.

 1361/8/26 
1- امام خمینی: این جانبازی ها در آیندة نزدیک دشمنان اسالم را به نابودی محکوم 

خواهد ساخت.
2- ۸1 تانک و نفربر، 2 هواپیما و 1150 صدامی نابود شدند.
3- صدام سفر برنامه ریزی شدة خود به مراکش را لغو کرد.
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 1361/8/27
امام خمینی در جمع نمایندگانی از اقلیت های مذهبی: 

...ما همه در تحت لوای توحید مجتمع هستیم. ایران مال همه است و توحید مذهب همه است و مبدأ و معاد ایدة 
همه است و ما این مشترکات را داریم و ملت واحده هستیم. و الزم است كه در مسائل ایران، همه در صحنه 
باشیم و همه با هم ید واحده باشیم كه دیگرانی كه می خواهند به همة ماها تعدی كنند، چه با اسم اسالم، 

چه با اسم سایر مذاهب، به مسلمین جهان و به ملت های مظلوم جهان ظلم و ستم روا می دارند،
 با هم تشریك مساعی كنیم در این كه یك راه پیدا كنیم برای جلوگیری از ستم در تمام قشرهای انسان های دنیا...

)صحیفة امام، ج ۱7، ص 98(

1- مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق اعالم موجودیت کرد. اتحاد بزرگ برای تمام 
نیروهای اسالمی عراق برای سرنگونی رژیم بعث.

2- نخست وزیر: ما افتخار می کنیم که خدمتگزار چنین ملت ایثارگری هستیم.
3- بعثی ها بار دیگر مناطق مسکونی آبادان را به توپ بستند.

 1361/8/29
1- امام خمینی: تکلیف است که مردم در انتخابات خبرگان شرکت کنند. اگر علما و 

دانشمندان از صحنه بیرون بروند، سبب می شود که باز مسائل سابق پیش بیاید.
2- حجت االسالم موحدی کرمانی امام جمعة باختران )کرمانشاه( شد.

3- نهمین دورة بازی های آسیایی گشایش یافت.

 1361/8/30
نامة امام خمینی به نوجوان یازده ساله: 

بسمه تعالی 
فرزند عزیزم! وجهی را كه فرستاده بودید برای جبهه ها واصل شد. خیلی از روحیة شما عزیز خوشحال شدم. 
ولی من خواهش می كنم این وجه را خودتان صرف كنید. من به جای شما خدمت به جبهه ان شاءاهلل می كنم.

روح اهلل الموسوي الخمینی 
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱0۳(

1- 5 هواپیمای جنگی عراق ظرف 17 دقیقه شکار شدند.
2- تعداد هواپیماهای سرنگون شدة صدام در عملیات محرم به 24 فروند رسید.
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3- آتش سوزی در ترمینال فرودگاه مهرآباد.

 1361/9/1
1- چریک های عشایر یک هلی کوپتر، 3 کامیون و 30 صدامی را نابود کردند. 
2- رئیس جمهور: مسألة لبنان و فلسطین به همة کشورهای اسالمی مربوط است. 

3- رهنمودهای آیت اهلل منتظری در مورد سپاه پاسداران.
4- فرانسه در تالش برای توسعة دامنة جنگ ناکام مانده است.

1361/9/2
1- اسامی نامزدهای جامعة مدرسین برای مجلس خبرگان اعالم شد.

2- رئیس جمهور: هیچ بیگانه ای حق ندارد در خلیج فارس قدرت نمایی کند.
3- نخست وزیر: فرانسه در جنایات صدام سهیم است.

 1361/9/3
                     امام خمینی در جمع ائمة جمعة استان خراسان:

این طور نیست كه آدم خوب كسی باشد كه در كناری نشسته باشد و تسبیحی دست بگیرد و در مسجد ذكر 
بگوید. اگر انسان خوب این گونه بود حضرت رسول)ص( و حضرت امیر مؤمنان)ع( هم این كار را می كردند. 

ما ندیدیم در تاریخ كسی گفته باشد رسول اكرم و امیر مؤمنان در جایی از صحنه كناره گیری كنند 
و در مسجد بنشینند و ذكر بگویند، بلکه به عکس در همه جا حضور داشتند و در صحنه بودند.

بنا براین، این كه عده ای نشسته اند و می گویند باید كناره گیری كرد، درست نیست.
روحانیت باید عضو فعال جامعه باشد و مردم را هدایت و ارشاد نماید. 

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱06 و ۱07(

امام خمینی در جمع رزمندگان و خانوادة شهدا: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

من امروز بنا نداشتم كه صحبت بکنم و حاال هم به طور اختصار یك كلمه می گویم و دعا می كنم به شما. 
من الفاظ را و گفتار را ناقص تر از این می دانم كه در ستایش از شما جوانان عزیز و همة ارگان هایی كه 
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در ایران خدمت می كنند، از ارتش و سپاهی و كمیته و بسیج و همة اینها، 
الفاظ كوتاه هستند كه از شما برادران و از این چهره های نورانی مستعد برای شهادت مدیحه بگویند. 

شما آبروی اسالم را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس حق تعالی حفظ كردید. و شما برادران موجب 
سرفرازی حضرت امام زمان)س( در پیشگاه خدای تبارك و تعالی شدید. حماسه هایی كه شماها در كردستان و 

نیز دوستان شما در جاهای دیگر و از قبیل »جبهة مسلم« و »محرم« و سایر جبهه ها آفریدید، قابل توصیف نیست. 
و شما مستعد این باشید که امام زمان)س( از شما توصیف کند

و خدای تبارك و تعالی به شما عنایات خاصه خودش را بکند و ان شاء اهلل خواهد کرد. 

شمایی كه از جان خودتان در راه اسالم گذشته اید و در میدان های نبرد حق با باطل پیشقدم شده اید 
و سركوبی كرده اید از این دشمنان اسالم و دشمنان ملت و دشمنان ملت كرد و غیركرد، 

شماها موجب سرافرازی همة ملت شدید ما به وجود شما افتخار می کنیم. 

و من از خداوند تعالی سعادت شما را در این دنیا و آن دنیا و سالمت شما را و رحمت بر شهیدان شما را خواستارم. 
و امیدوارم خدای تبارك و تعالی به شما عزیزان  پیروزی عنایت كند و ثواب شهدا را به شما مرحمت فرماید. 

خداوند تمام رزمندگان ما را در همة جبهه ها از بلیات حفظ کند و پیروزی آنها را که پیروزی اسالم است، 

پیروزی قرآن مجید است، ثبت کند در لوح محفوظ.

من یك كلمه به شما و اهالی كردستان عرض می كنم كه شما اهالی كردستان و دیگرانی كه در آن نواحی هستند، 
گول این گروهك ها را نخورید. اینها نغمه ای بلند كردند بر خالف قرآن مجید و بر خالف اسالم. نغمة نژادپرستی، 

طرح این که کرد، لر، فارس، اینها باید از هم جدا باشند و هر یك مستقاًل برای خود چیزی داشته باشند،

این آن است که اسالم آمده است که بردارد از میان این دیوارها را؛ اسالم آمده است که خراب کند. 

و همة شما و همة ما و همة مسلمین در تحت لوای »ال اله اال اهلل« و توحید هم قدم باشیم و هم نفس باشیم،

و اسالم را به پیش ببریم. و امیدوارم كه موفق بشوید به این كه اسالم را در همة كشورهای اسالمی و حقایق اسالم را 

در همة دنیا پیاده كنید. و شما بحمداهلل، الگو هستید برای تمام كشورهایی كه هستند و مسلم بدانید كه چشم همة 
كشورها - یعنی، مسلمان های كشورها و مستضعفان كشورها- به شما دوخته است و دعای ما بدرقة شماست. 

و خدایا، تو را به اولیایت قسم می دهیم كه این عزیزان ما را حفظ كن.
 این دوستان خدا و دوستان امام زمان را پیروز كن.

و السالم علیکم و رحمه اهلل و بركاته 
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱08 و ۱09(
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1- رئیس جمهور: مجلس خبرگان برای همیشة تاریخ انقالب ما سبب اطمینان و دلگرمی 
مردم است.

2- دستور امام امت برای تأمین نیازمندی های اولیة آسیب دیدگان حوادث لبنان.
3- رژیم مصر روش های سرکوب مسلمانان را به رژیم های منطقه آموزش می دهد.

 1361/9/4
امام خمینی در جمع فرمانده و نمایندة امام در ژاندارمری

]کوچک زاده )فرماندة ژاندارمری(- کرباسچی )نمایندة امام در ژاندارمری([:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

نکته ای كه باید تذكر دهم این است كه اواًل، هیچ گاه از حجم كار زیاد نترسید كه كار هر قدر هم زیاد باشد
 در مقابل ارادة انسان ناچیز است و اگر انسان بخواهد، 

می تواند همة كارهای عظیم را با حجم هر قدر هم زیاد به انجام برساند.
دوم این كه سعی كنید روح ایمان و اسالمیت را در پرسنل زنده نگه دارید. اگر روح اسالم در افراد باشد، 

همان طور كه امروز در سرتاسر جبهه ها می بینید، همة مسائل حل می شود. همه می خواستند ژاندارمری را از اخالق 
اسالمی و ایمان جدا كنند و آنها را بد تربیت كنند. ان شاءاهلل سعی شود كه تربیت اسالمی در بین افراد احیا شود.

 امروز مردم از هر لحاظ كمك خواهند كرد و به همین جهت، مشکالت حل خواهد شد.
و السالم علیکم و رحمه اهلل و بركاته 

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱۱0(

1- امام خمینی: ائمة جمعه موظفند مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنند.
2- 900 نظامی بعثی در دو ضدحمله به هالکت رسیدند.

3- چهل پاسگاه مرزی در مناطق آزادشدة غرب و جنوب کشور تأسیس شد.

 1361/9/6
1- هاشمی رفسنجانی: جمهوری اسالمی تهاجم فکری اش را آغاز کرده است.

2- فرماندة نیروی دریایی: نیروی دریایی ایران باالترین توان رزمی را در منطقه دارد.
3- هفتة بسیج آغاز شد.
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 1361/9/7
1- امام خمینی: این دولت خدمتگزار است، باید تشکر کنیم از یک همچه دولتی.

2- 10 سنگر و 40 خودرو و 30 صدامی در جبهة مریوان نابود شدند.
3- نحوة تشکیل گردان های احتیاط قدس و ایجاد پادگان های نظامی برای برادران 

عراقی، اعالم شد.

 1361/9/8
1- لشکریان اسالم ضدحملة سه تیپ دشمن را با نابودی 450 صدامی درهم شکستند.

2- نخست وزیر: دولت در مقابل عظمت روحی ملت مان احساس کوچکی می کند.
3- سهمیّة بنزین اتومبیل های شخصی 90 لیتر در ماه می شود.

1361/9/9
1- رئیس جمهور: مماشات با اسرائیل با هیچ منطقی سازگار نیست.

2- عراق تا کنون 30 میلیارد دالر تجهیزات نظامی از دست داده است.
3- هند ساالنه 3/4 میلیون تن نفت از ایران خریداری می کند.

4- وزیر امور خارجه: نیروهای سوری باید تا اخراج کامل اشغالگران در لبنان بمانند.

 1361/9/10
1- رئیس جمهور: ارتش 20 میلیونی برای حفظ شیرین ترین میوة تاریخ این ملت تشکیل شد.

2- صدام در آستانة فرار قصد انهدام تأسیسات حیاتی عراق را دارد.
3- ذخایر ارزی فرانسه به شدت کاهش یافته است.

 1361/9/11
1- بعثی ها برای جبران کمبود نیرو جستجوی خانه به خانه را آغاز کردند.

2- اسامی نامزدهای جامعة روحانیت مبارز تهران برای انتخابات مجلس خبرگان.
3- مأموران امنیتی مصر سرکوب مردم سودان را به عهده گرفتند.
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 1361/9/13
امام خمینی در جمع اعضای شورای مرکزی جهاد سازندگی:  

من از زحماتی كه آقایان می كشند، خیلی تشکر دارم و عمده این است كه این كارها را خدا اجر می دهد و خدمت به 
این مردم و خصوصاً روستاییان از بین نمی رود. و شما كوشش كنید با افرادی كه تماس دارید با استفاده از روحانیون و 

موعظه، روح ایمان را در آنها تقویت كنید، كه اگر جنبة ایمان مردم تقویت شد، همة امور به راحتی انجام می شود.
مثاًل همین جهاد، در جنگ چقدر كار كرده است. این به خاطر جدیتی است كه جوان ها دارند و كشور را 

از خودشان می دانند و برای خدا كار می كنند. وقتی ایدة آنها این باشد كارها به خوبی پیش می رود و این طور 
نباشد كه اگر كسری پیدا كردید و یا مشکلی در كارتان پیش آمد، دلسرد شوید. به كار خودتان ادامه دهید..

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱۳0(

1- آیت اهلل منتظری: سپاه مولود ارزشمند انقالب اسالمی است و مردم از آن زیاد انتظار دارند.
1- آیت اهلل خامنه ای: هیاهو و فشار نباید مسؤوالن را از انجام وظیفه باز دارد.

3- میگ 25 دشمن توسط خلبانان ارتش اسالم شکار شد.

 1361/9/14
1- کفیل وزارت خارجة آمریکا: آمریکا هیچ اولویتی جز تأمین نیازهای اسرائیل ندارد.

2- توربوترن تهران - مشهد به کار افتاد.
3- رژیم مصر برای 297 انقالبی مسلمان تقاضای اعدام کرد.

 1361/9/16
1- رئیس جمهور: کشورهایی که اهداف مقدس ملت ما را درک کنند، از دوستان خود 

تلقی می کنیم.
2- دولت جمهوری اسالمی رسماً با شرکت فرانسه در کنفرانس غیرمتعهدها مخالفت کرد.

3- فاالنژها از نفوذ انقالب اسالمی در شمال لبنان اظهار نگرانی کردند.

 1361/9/17
1- بمباران وحشیانة مردم بی دفاع گیالن غرب.
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2- شورای مرکزی ائمة جمعه: آن چه در آینده دشمن را از این کشور مأیوس می کند، 
مجلس خبرگان است.

3- به علت بارش برف سنگین، کلیة  دبستان ها و مدارس راهنمایی تهران امروز  تعطیل است.

 1361/9/18
1- هاشمی رفسنجانی: ایران از مانورهای نظامی آمریکا هراسی ندارد.

2- نخست وزیر: هر زمان که الزم باشد، حملة سراسری علیه رژیم عراق را آغاز می  کنیم.
3- مزدوران صدام شهر سرپل ذهاب را به توپ بستند.

1361/9/20
پیام امام خمینی به خانواده های شهیدان:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
ِِّهْم يُْرَزقُوَن را فرموده است،  از شهیدان ارجمندی كه خداوند تعالی در شأن آنان كلمة بزرگ: أَْحياء ِعْنَد َرب

بشری قاصر مثل من چه تواند گفت. آیا باریافتن نزد خداوند و ضیافت مقام ربوبی از آنان را می توان با قلم و 
بیان و گفت و شنود توضیح داد؟ آیا این همان مقام: فَاْدُخلى في ِعبادي َو اْدُخلي َجنَّتي نیست كه حدیث شریف 

بر سید شهیدان و سرور مظلومان منطبق نموده است؟ 
آیا این جنت همان است كه مؤمنان در آن راه دارند، یا لطیفة الهی آن است؟

 آیا این باریافتن و ارتزاق نزد رب االرباب همان معنی بشری آن است، 
یا رمزی الهی و واالتر و فوق برداشت بشر خاكی؟

بار الها، این چه سعادت عظیمی است كه نصیب بندگان خاص خود فرمودی كه ما از آن محرومیم.
 اكنون من به مادران و پدران مربی این بندگان خاص خدا و همسران و بازماندگان این عزیزان به جای 

تسلیت، تبریك عرض می كنم. 
يا لَْيتَنى ُكْنُت َمَعُهْم فََأفُوَز فَْوزاً َعظيماً. 

و السالم علی عباد اهلل الصالحین
روح اهلل الموسوي الخمینی  
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱۳5(
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1- 10 سنگر اجتماعی و 2 انبار مهمات دشمن در آن سوی اروندرود نابود شد.
2- وزارت خارجة جمهوری اسالمی ایران نسبت به اقدامات فاشیستی پلیس فرانسه 

شدیداً اعتراض کرد.
3- موسوی اردبیلی: در زیر آسمان و روی زمین اگر یک مملکت مستقل باشد، ایران است.

 1361/9/21
امام خمینی خطاب به آقای احمد آذری قمی:

بسمه تعالی 
سالم مرا به ایشان1 برسانید. من به شما دعا می كنم. و در مقابل فداكاري ها و خدماتی كه می كنید، 

شرمنده هستیم و نتوانستیم كاری انجام دهیم. 
و شما ما را با فداكاري ها و خدماتتان خجل كرده اید. شما حجت را بر ما تمام كرده اید. 

شما با كارهای خودتان سبب مباهات و افتخار پیامبر اكرم)ص( شده اید. شما امام زمان)عج( را روسفید كردید. 
شما در پیشگاه خداوند متعال، مقامی دارید كه ما باید به شما غبطه ببریم. شما موجب عّزت اسالم و مسلمین 
و مردم ایران در دنیا گشته اید. شما تاریخ را با عظمت و معنویت خود زرین و افتخارآمیز كرده اید. شما را 
مالیکه اهلل فراموش نخواهد كرد. ارواح طیبة شهدای شما در خط مقدم جبهه، شب های حمله حاضر و ناظر 
هستند. شما یاوران خدا، پیامبر)ص(، امام حسین)س(، امام حسن)س(، فاطمه زهرا)س(، زینب كبرا)س( 

و امام زمان)عج( هستید. خدا دشمنان شما را ذلیل و خوار خواهد كرد.
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱۳6(

1- رئیس جمهور: به میانجی گران اعالم می کنیم سخن ما همان است که از روز اول گفته ایم.
2- رژیم بغداد از ادامة کار احداث خط لولة نفت عراق به دریای سرخ عاجز ماند.

3- چگونه می توانیم متخصصین ایرانی خارج از کشور را جذب نماییم.

 1361/9/22
1- رئیس جمهور: حرکات سیاسی ما باید به آن جایی ختم شود که آرمان های سیاسی 

مورد تجاوز قرار نگیرد.
۱- رزمندگان جبهه  های حق علیه باطل
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2- آیت اهلل منتظری: حرمین شریفین نباید در دست یک رژیم وابسته باشد.
3- یک دانشگاه بین المللی در کشورمان ایجاد خواهد شد.

 1361/9/24
نامة امام خمینی به دانش آموزان دبستان دخترانة فاطمیه

)پاسخ به نامة محبت آمیز دانش آموزان(:
 ]بسم اهلل الرحمن الرحیم 

سالم بر امام عزیز و بزرگوارمان، خمینی روح خدا
امام عزیز، ما بچه های كالس پنجم جهاد مدرسه فاطمیه هستیم. چون در كتاب دینی ما نامة امام محمدتقی)ع( 
را به فرماندة سیستان و نصیحت هایی را كه امام به ایشان كرده اند، نوشته، ما هم تصمیم گرفتیم كه برای شما 
نامه ای نوشته و شما را نصیحت كنیم. ولی اماما، ما شما را نمی توانیم نصیحت كنیم. زیرا شما بزرگوارید و از 
همة گناهان به دورید. شما آن امام بت شکنی هستید كه مدت چهل سال است نمازهای شبتان ترك نشده.

 ای بزرگی كه ما را از قعر زشتي ها و فسادها و بی ایماني ها به ساحل نجات رساندی. ما در این ماه های عزای 
محّرم و صفر، عزا می گیریم، زیاد نمی خندیم و سینه زنی و نوحه خوانی می كنیم؛ چون شما به آن تأكید كرده اید.

اماما، اگر می توانستیم كه چهرة پاك و نورانی شما را از نزدیك ببینیم، خیلی خوب می شد.
ولی باز شکر كه لیاقت آن برای ما پیدا شده كه برای شما نامه بنویسیم.

 ای خمینی عزیز و جانمان، شما پدر همة ما بچه ها هستید ای پدر بزرگوار، ما شما را به اندازة 
ریگ های روی زمین، آب های توی دریا و ابرهای آسمان، دوست داریم.

 اماما، ای كاش مسؤولین مدرسه وسایلی فراهم كنند كه بتوانیم از نزدیك شما را ببینیم،
همة ما امیدواریم یك بار هم كه شده در عمرمان، تو را ای آن كه وصفت را فقط خدا می تواند بکند، ببینیم.

 ای امام عزیزمان، خواهش می كنیم از این كه از شما تعریف كردیم، ناراحت نشوید. 
به خدا، قلم در وصف شما خود می رود و نمی توانیم جلو آن را بگیریم.

اماما، بدان كه ما مانند مردم كوفه تو را تنها نخواهیم گذاشت. اماما، ما از همین بچگی نماز می خوانیم، 
مقنعه سر می كنیم. برای مبارزه با آمریکای جنایتکار و شوروی كثیف و برای كوری چشم دشمنان، 

حتی ورق دفترمان را تا آن جا كه بتوانیم، نمی َكنیم.
 ای امام عزیزمان، بگذار آخرین حرف هایمان  را- گو این كه دلمان نمی خواهد نامه را تمام كنیم- بنویسیم.
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 ای امام عزیز، تو مانند قلمی می مانی كه همیشه سعی داشته ای و سعی می كنی كه بر روی كاغذ دل ها، نام خدا را بنویسی.
اماما، ما بچه های كوچك از ته قلبمان، سه خواهش از شما داریم و امیدواریم لیاقت آنها را داشته باشیم. 
اول آن كه: ای پدر بزرگوارمان، ای پیر جماران، ای روح خدا با خط زیبای خودتان برای ما جواب بنویسید

و ما و آموزگارانمان را در آن نصیحت كنید. 
دوم آن كه: عکسی از خودتان را با امضاتان همراه آن، برای ما بفرستید.

و در آخر آن كه: امام جان، همة ما فدای یك لحظة عمر تو. ای رهبر عزیز كه هنوز ما مسلمانان قدر تو را 
نمی دانیم؛ آقای خمینی عزیزمان، با چشمانی مشتاق، منتظر جواب نامة شما هستیم.

 تو ای صدام پست، ای ریگان خائن و ای بگین بي حیا، بدانید كه خون بر شمشیر پیروز است.
 این گفتة روح خدا، امام است. 

خدایا، خدایا، تا انقالب مهدی خمینی را نگه دار
 از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزای

 از صحنة روزگار منافقین رو بردار- ستارگان چو رفتند، تو خورشید رو نگه دار. 
و السالم علیکم و رحمه اهلل و بركاته.[

بسمه تعالی 
فرزندان عزیزم! نامة محبت آمیز شما را قرائت كردم. كاش شما عزیزان مرا نصیحت می كردید كه محتاج 

آنم. امید است با نشاط و خرمی درس هایتان را خوب بخوانید و در همان حال، به وظایف اسالمی كه انسان ها را 
می سازد، عمل كنید و اخالق خود را نیکو كنید و اطاعت و خدمت پدران و مادرانتان را غنیمت شمارید و آنها را 
از خود راضی كنید و به معلم هایتان احترام زیاد بگذارید. سعی كنید برای اسالم و جمهوری اسالمی و كشورتان 

مفید باشید. از خداوند تعالی، سالمت و سعادت و ترقی در علم و عمل برای شما نور چشمان آرزو می كنم. 
سالم بر همة شماها.

29 شهر صفر 1403- روح اهلل الموسوي الخمینی  
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱۳7و ۱۳8(

پیام مهم هشت ماده ای امام خمینی برای اسالمی شدن قوانین:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

در تعقیب تذكر به لزوم اسالمی نمودن تمام ارگان های دولتی به ویژه دستگاه های قضایی و لزوم جانشین 
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نمودن احکام اهلل در نظام جمهوری اسالمی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، الزم است تذكراتی
 به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاءاهلل تعالی با تسریع در عمل، 

این تذكرات را مورد توجه قرار دهند:
1- تهیة قوانین شرعیه و تصویب و ابالغ آنها با دقت الزم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل 
قضایی كه مورد ابتالی عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است، در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، 

كه كار قوة قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، 
و ابالغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.

2- رسیدگی به صالحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، 
شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صالحیت سایر كارمندان 

و متصدیان امور، با بي طرفی كامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشي های جاهالنه كه گاهی از تندروها 
نقل می شود، صورت گیرد تا در حالی كه اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند، 

اشخاص مفید و مؤثر با اشکاالت واهی كنار گذاشته نشوند. 
و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هایی که در رژیم سابق داشته اند، 

مگر آن که با قراین صحیح معلوم شود که فعاًل نیز کارشکن و مفسدند.

3- آقایان قضات واجد شرایط اسالمی، چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقالب باید با استقالل و قدرت 
بدون مالحظه از مقامی احکام اسالم را صادر كنند، و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعویق به كار پراهمیت 
خود ادامه دهند. و مأمورین ابالغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت 
از صحت قضا و ابالغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس كنند كه در سایة احکام عدل 
اسالمی، جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسالمی مخصوص به قوة قضاییه و متعلقات 

آن نیست، كه در سایر ارگان های نظام جمهوری اسالمی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی
و انتظامی و سپاه پاسداران و كمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است،

و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسالمی داشته باشد.
4- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند، یا احضار نماید، 

هر چند مدت توقیف كم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
5- هیچ کس حق ندارد در ماِل کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف

و مصادره نماید، مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
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6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود، یا کسی 
را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و 

اعمال غیرانسانی- اسالمی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز 
گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم 

باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده، ولو برای یك نفر فاش کند. 
تمام اینها جرم ]و[ گناه است و بعضی از آنها چون اشاعة فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، 

و مرتکبین هر یك از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد.
7- آن چه ذكر شد و ممنوع اعالم شد، در غیر مواردی است كه در رابطه با توطئه ها و گروهك های مخالف 

اسالم و نظام جمهوری اسالمی است كه در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسالمی و ترور 
شخصیت های مجاهد و مردم بي گناه كوچه و بازار و برای نقشه های خرابکاری و افساد فی األرض 

اجتماع می كنند و محارب خدا و رسول می باشند،كه با آنان در هر نقطه كه باشند، و همچنین در جمیع 
ارگان های دولتی و دستگاه های قضایی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراكز با قاطعیت و شدت عمل، 

ولی با احتیاط كامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، 
چرا كه تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنان چه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید 
شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت كه آن هم منحصر است به محدودة سركوبی آنان 

حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.
و مؤكداً تذكر داده می شود كه اگر برای كشف خانه های تیمی و مراكز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری 
اسالمی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل كار كسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آالت 

قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد كردند،، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا كنند، 
چرا كه:

اشاعة فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است،
و هیچ کس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید.

فقط باید به وظیفة نهی از منکر به نحوی كه در اسالم مقرر است، عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت 
یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر 

و گاهی تقاص می باشد. و اما كسانی كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، 
در حکم مفسد فی األرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هالك حرث و نسل است و باید عالوه بر 
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ضبط آن چه از این قبیل موجود است، آنان را به مقامات قضایی معرفی كنند. 
و همچنین هیچ یك از قضات حق ندارند ابتداًء حکمی صادر نمایند كه به وسیلة آن مأموران اجرا اجازه داشته 
باشند به منازل یا محل های كار افراد وارد شوند كه نه خانة امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه 

نظام جمهوری اسالمی، كه صادركننده و اجراكنندة چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
8- جناب حجت االسالم آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور، و جناب آقای نخست وزیر

موظفند شرعاً از امور مذكوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. و الزم است در سراسر كشور، در مراكز 
استانداري ها و فرمانداري ها و بخشداري ها هیأت هایی را كه مورد اعتماد و وثوق می باشند، انتخاب نمایند و به 

ملت ابالغ شود كه شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، كه به حقوق و اموال آنان سر می زند 
بدین هیأت ها ارجاع نمایند و هیأت های مذكور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات 

مسؤول و پي گیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات كنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسالم و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسالمی با تأیید و عنایات خداوند 
قادر کریم و توجه حضرت خاتم االوصیا و بقیه اهلل- ارواحنا لمقدمه الفداه- و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از 

نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقالب و انقالبی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود،
و کارهای خالف مقررات الهی و اخالق کریم اسالمی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود.

باید ملت از این پس كه حال استقرار و سازندگی است، احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر
و مطمئن از همة جهات به كارهای خویش ادامه دهند، و اسالم بزرگ و دولت اسالمی را پشتیبان خود بدانند، 

و قوة قضاییه را در دادخواهي ها و اجرای عدل و حدود اسالمی در خدمت خود ببینند،
و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و كمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و كشور خود بدانند. 

و این امور بر عهدة همگان  است، و كار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می باشد، و 
تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است.

از خداوند كریم خواهانم كه همة ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرماید، و جمهوری اسالمی را تأیید فرموده
و آن را به حکومت عالَمی قائم آل محمد)ص( متصل فرماید »انّه قریب مجیب«. 

و السالم علی عباد اهلل الصالحین
روح اهلل الموسوي الخمینی 

]24 آذر 1361/ 29 صفر 1403[
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱۳9 تا ۱4۳(
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1- رئیس جمهور:  حدود قانون باید هرچه بیشتر رعایت شود.
2- ایران در سالروز رحلت پیامبر اسالم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع( یکپارچه 

عزادار بود.
3- پل شناور نظامی با کیفیت استاندارد برای اولین بار در ایران ساخته شد.

4- نسبت به سال 1359 سپرده های بانکی یکصد میلیارد تومان افزایش یافته است. 

 1361/9/25
1- رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر مسؤول اجرای فرامین امام شوند.

2- مقر مهم ضدانقالب در منطقة صعب العبور »شیان« آزاد شد.
3- دادستان کل کشور: اگر در قوة قضاییه خللی باشد، دیگر نمی توانند رضایت خالق و 

مردم را جلب کنند.

 1361/9/27
1- انهدام مرکز خبرگزاری عراق در بغداد.

2- هاشمی رفسنجانی: خالفکاران باید از عدل ما بترسند.
3- از سوی آموزش و پرورش نحوة تحصیل رزمندگان اعالم شد.

4- دانشگاه ها امروز با حضور مردم بازگشایی می شوند.

 1361/9/28
1- آیت اهلل خامنه ای: ملت انتظار دارد که طعم شیرین استقالل را در دانشگاه ها احساس کند.

2- موسوی اردبیلی: مردم از ما می خواهند که با قاطعیت کامل دنبال فرمان حضرت امام 
را گرفته و آنها را به مورد اجرا بگذاریم.

3- قذافی خواهان برپایی اجالس فوری سران جبهة پایداری شد.

 1361/9/29
1- امام خمینی: چیزی که ملت ها را می سازد، فرهنگ صحیح است.
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2- امام خمینی: تا این مردم زنده اند آمریکایی در کار نیست.
3- بعثی های کافر مجدداً مردم مقاوم دزفول را به موشک بستند.

4- از سوی رئیس قوة قضاییه و نخست وزیر، ستاد پی گیری فرامین امام تشکیل شد.

 1361/9/30
1- مردم دزفول خواستار واکنش شدید رزمندگان اسالم در برابر جنایات صدام شدند.

2- آمار شهدای شهر دزفول در پی جنایات صدام به 62 نفر رسید.
3- رئیس مجلس: رزمندگان مراکز آتش افروزی را خاموش کنند، حالت دفاعی همیشه 

مقدور نیست.

 1361/10/1
1- 24 روستا و 3 ارتفاع در محور سنندج -  کامیاران پاک سازی شد.

2- رئیس جمهور: دشمن را از وحشی گری پشیمان خواهیم کرد.
3- رئیس جمهور: حیثیت انقالب در گرو تحقق خودکفایی صنعتی است.
4- ستاد پی گیری فرمان امام: تنها یک حرکت قانونی عملی انقالبی است.

 1361/10/2
1- رئیس جمهور: فرهنگ انقالب باید در همة کتب ادبیات منعکس شود.

2- دزفول غیور با خون شهیدان مظلوم خود بیعت کرد. 
3- شاه حسین به ریگان تعهد داد که فلسطینی ها را به پای میز مذاکره با اسرائیل بکشاند.

 1361/10/4
حکم امام خمینی دربارة تعیین اعضای »ستاد پي گیری فرمان هشت ماده ای«:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
حضرات آقایان حجج اسالم، آقایان: موسوی اردبیلی »رئیس دیوان عالی كشور«، 
میرحسین موسوی »نخست وزیر«، امامی كاشانی »رئیس دیوان عدالت اداری«، 
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محقق »رئیس بازرسی كل كشور«، ناطق نوری »وزیر كشور« و آقازاده »وزیر مشاور«، با اكثریت آرا حق دارند 
متخلف یا متخلفین را پس از تشخیص، عزل نمایند. توفیق آقایان را از خداوند متعال خواستارم.

روح اهلل الموسوي الخمینی 
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱7۲(

امام خمینی در جمع مسؤوالن وزارت امور خارجه:  
سفارتخانه ها باید سفارتخانه هایی باشند كه در صراط مستقیم انسانیت سیر بکنند. صراط مستقیم انسانیت 

هم این نیست كه ما نماز بخوانیم، باید آن را هم بخوانیم، اما سفارتخانه باید از تحت سلطة غیر بیرون بیاید، 
تصرفاتی كسی بر او نداشته باشد، ااّل خود دولت، ااّل خود وزارت خارجه. یك راه باشد، نه این كه بکشندش از 

این طرف و از آن طرف؛ چنان چه پیشتر خوب، آن طور بود كه یا این طرف می كشیدند و می بردندش 
یا آن طرف می كشیدند و می بردندش. گرفتاري های ما همین بود كه وابستگی طوری شده بود كه بازكردن

 این وابستگی و برداشتن این قید از گردن ها كار بسیار مشکلی بود. لکن بحمداهلل تا كنون ملت ما و دولت ما 
موفق شده است و امروز هم باید همین طور باشد؛ یعنی، در هر قدمی كه  برمی دارید، باید فکر این باشید كه آیا 

این قدمی كه ما برمی داریم رو به وابستگی است؛
 شیاطین ما را دارند وابسته می كنند یا نه، روی آزادی است و ما خودمان می خواهیم این كار را بکنیم؟

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱76(

1- امام خمینی: همة مردم می دانند که باید در مقابل آمریکا بایستند و استقالل داشته باشند.
2- آیت اهلل گلپایگانی: ملت مسلمان ایران در کلیة مراحل انقالب امتحان خود را بسیار 

خوب داده است.
3- رئیس جمهور: هماهنگی دانشگاه و حوزه کامل ترین حالت یک جریان است.

 1361/10/5
پیام امام خمینی به رزمندگان اسالم:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
ِة أَْولِيائِِه1 )عن امیر المؤمنین علیه السالم( ِإّن الَْجهاَد باٌب ِمْن أَْبواِب الَْجنَِّة َفَتَحُه اهللُ لِخاصَّ

۱ - نهج البالغه، خطبة ۲7 
جهاد، دری از درهای بهشت است که خداوند آن را برای اولیای خاص خويش گشوده است.
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این فضیلت بزرگ در بین فضایل بي شماری كه برای مجاهدین فی سبیل اهلل نقل شده بیشتر جلب توجه می كند.
 این واژه ها با همان معنای عرفی خود- نه اسرار الهی و عرفانی كه دست ما از آنها كوتاه است- 

بی شك گفتار و نوشتار بشر عادی از بیان آنها عاجز است.
این مدال الهی بر بازوان مجاهدان، چون خورشید در نزد صاحبان اسرار غیبی و ملکوتی می درخشد. 

مگر این جلوه همان خلقت نیست كه ابراهیم خلیل الرحمن را مفتخر كرد؟ و بارقه ای از مقام حبیب اللهی نیست 
كه در تارك افضل موجودات می درخشد؟ و مگر نازلة مقام ولّی اللهی نیست از امیرالمؤمنین تا خاتم االولیا

 كه به آن اولیاءاهلل مشرف شده؟
اگر هست- كه هست- با چه بیان می توان حول آن گردید، و با كدام چشم بشری می شود این جلوه را دید؟ 
پس بهتر این كه من قاصر با تقدیم »السالم عليكم يا خاصه اولياء  اهلل«1 دم فرو بندم. و این كرامت بزرگ برای 
مجاهدان فی سبیل اهلل است، چه شهید یا پیروز شوند یا نشوند. و برای شهیدان، فضایل زایدالوصف دیگر است 

و برای پیروزمندان عزیز فضلی جداگانه. پیروزمندانی چون این عزیزان شورانگیز، از فرماندهان عزیز سپاه 
و ارتش تا سایر مجاهدان، تا سایر مبارزان و مجاهدان میدان دفاع و پیشتازان بسیج و كمیته  و ژاندارمری و 

شهربانی، نیروهای مردمی و عشایری شجاع و دلیر كه در شکستن حصر آبادان تا شکستن دژ محکم خرمشهر 
تا فتح بزرگ محّرم، نقش اساسی داشتند و به صورت حریف ستمگر- كه تا بن دندان به سالح های آمریکا 

و شوروی و دیگر قدرت ها و از پشتیبانی مالی و نظامی مرتجعان منطقه مجهز و برخوردار بوده است- 
آن چنان سیلی زدند كه داغ رسوایی آن بر جبهة صدامیان در تاریخ خواهد ماند. 

قدرت های بزرگ و حامیان صدام تا کنون باید فهمیده باشند که قدرت نظامی و سالح های مدرن 

هر گز نمی تواند با خشم انقالبی و مقدس ملت ها مقابله کند.

اینجانب با عذر تقصیر، به فرماندهان ارتش و سپاه و تمام فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی و تمامی 
هم رزمان آنان كه با دفاع سلحشورانة خود از اسالم و كشور برای اسالم و مسلمین و هم میهنان عزیز

 در صحنه خودشان سرافرازی كسب نمودند، تبریك عرض، و برای شهدای بزرگوار و آزادة آنان و میهن 
اسالمی كه به سعادت ابدی رسیدند، رحمت بی انتهای خداوندی، و برای مادران و پدران و همسران 

و سایر بستگان و بازماندگان آنان آرزوی سعادت ابدی و صبر جمیل و اجر جزیل می نمایم. 
درود بر سپاهیان و ارتشیان ایران اسالمی.

 سالم بر فرماندهان محترم آنان. درود بر همة مجاهدان و رزمندگان در راه هدف. پیروز باد فرماندهان 

۱- درود بر شما ای اولیای برگزيدة خدا.
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و رزمندگان ژاندارمری و شهربانی و كمیته و بسیج و نیروهای مردمی و عشایری. بر افراشته باد پرچم پر افتخار 
جمهوری اسالمی ایران. و صلوات و سالم بر پشتیبان عظیم الشأن مستضعفان جهان، حضرت بقیه  اهلل- ارواحنا فداه.

روح اهلل الموسوي الخمینی  
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱79 و ۱80(

امام خمینی در جمع مسؤوالن نهضت سوادآموزی و هالل احمر:
علم تنها اگر ضررش بر ملت ها و بر اسالم باالتر از نفعش نباشد- كه هست- باید گفت كه بی تقوا می تواند كه 

یك كشوری را، یك انسان هایی را به باد فنا بدهد. و آن كسی كه عالم تر است بهتر می تواند كه مردم را فاسد كند. 
پس باید كه همراه این آموزش، آموزش تقوا هم باشد. از بچه ها اگر هستند، بچه ها را آموزش تقوا ]بدهید[ به اندازة 
فهمشان و بزرگ ترها را هم همین طور. و بزرگ ترها گمان نکنند دیگر احتیاج ندارند یا این كه وقت گذشته است؛ 

وقت نمی گذرد. انسان در هر حال، اگر یك چیزی را بداند بهتر از ندانستن است. 
در هر صورت، این شغل بسیار شریف است و مسؤولیتش هم بسیار سنگین است...

... شما آقایان و آقایانی كه در هر جا هستند و این شغل شریف را در آن وارد شده اند كه آموزش بدهند به ملت ما 
و این ملت مظلومی كه از همه چیز در رژیم های سابق محروم بود، و آنها هی دم می زدند از بزرگی و از تمدن و 

ملتشان در جهالت غوطه ور بود، شمایی كه امروز همت این معنا را گماشته اید كه مردم را سوادآموزی كنید،
 توجه داشته باشید كه ارزش كار شما ارزشی است كه قرآن كریم این ارزش را تصدیق فرموده است. لکن در كنار 

این آموزش، پرورش هم باشد؛ دعوت به تقوا هم باشد. آموزش تنها نباشد، آموزش و تربیت باشد. 
انسان تا آن آخر عمرش، هم به علم احتیاج دارد و هم به آموزش و هم به پرورش. هیچ انسانی نیست كه مستغنی 
از علم باشد و مستغنی از پرورش و تربیت. این كه بعضی از اشخاص گمان می كنند كه ما دیگر وقت درس خواندنمان 

گذشته است، این صحیح نیست. درس یك وقت معین ندارد، علم یك وقت معین ندارد. همان طوری كه در 
حدیث است كه علم از گهواره است تا قبر، اگر انسان در حال احتضار هم یك كلمه یاد بگیرد، بهتر از این است كه 
جاهل باشد. این طور نباشد كه شما كه آنها را تعلیم می دهید و ان شاءاهلل، موفق خواهید بود، غفلت ]كنید[ از تربیت؛ 

از این غفلت نکنید. محتاج است انسان به موعظه، محتاج است انسان به تربیت؛ تا آخر عمر احتیاج دارد.
 علم  را با تربیت ]همراه كنید[ اینها دو بالی است كه انسان با آن می تواند سیر بکند الی اهلل تعالی. 

مردم را به تقوا دعوت كنید. همان طوری كه تعلیمشان می كنید، به تقوا دعوتشان بکنید؛ 
آن جمله هایی که می خواهید یادشان بدهید جمله هایی باشد که دعوت به تقوا شده، دعوت به مکارم اخالق شده.
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شما اگر كتاب هایی كه در زمان سابق تعلیم می كردند ببینید، می بینید كه آن كتاب ها خودش مردم را از تقوا دور 
می كرد. علم به استثنای تقوا می خواستند درست كنند. و كشور ما را علم به استثنای تقوا فاسد كرد و حکومت ها را 

علم به استثنای تقوا فاسد كرد و قلدرها هم به واسطة این كه تقوا نداشتند، علم هم نداشتند، بدتر بودند. 
شما از آن بچة كوچکی كه پیشتان می خواهد سوادآموزی كند تا آن پیرمرد و پیرزنی كه با عصا می آید پیشتان و 

ان شاءاهلل، بیاید، علم را، آموزش را با حوصلة تمام چون به این قسم از مردم حوصله الزم است- با صبر تمام، 
با حوصله و صبر آموزش بدهید و در ضمن این آموزش، آن پر دیگر را هم تقویت کنید که تقواست: 

یعنی، جمله هایی که انتخاب می کنید برای این که آنها را یاد بدهید، جمله هایی باشد که در آن تقوا هم ذکر ]شده [ باشد.

اینکه می بینید كه در نماز جمعه، كه بزرگ ترین اجتماعات است- در اسالم قاعده اش بود، باشد- و بحمداهلل، امروز 
در ایران بزرگ ترین اجتماعات است، در خطبه امر شده است به این كه دعوت به تقوا بکنید، این برای اهمیتی است 
كه تقوا دارد. دنبال این كه توحید را تذكر می دهید و صلوات و سالم را بر پیغمبر اكرم و اولیایش می فرستید و از آنها 
نام می برید، در قبال او، امر به تقوا كنید. و سرسری از امر به تقوا نگذرند ائمة جمعه، این را یکی از مسائل مهم بدانند. 

ملت اگر متقی شد، می تواند که حفظ کند خودش را از همة آفاتی که در دنیا پیش می آید.

 و ائمة جمعه ان شاء اهلل، بیشتر توجه بکنند كه مردم را دعوت كنند به تقوا. باید مردم را آشنا كرد با آن چیزی كه 
َم َمكاِرَم اْلْخالْق. برای تقوا و آدم سازی آمدند  انبیا برای آن آمدند. برای مکارم اخالق همة انبیا آمدند؛ بُِعْثُت ِلَتمِّ

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱87 و ۱88(

1- رئیس جمهور: پشتیبانی قدرت ها از ستم، دردی است که باید با تعالیم پیامبران درمان شود.
2- صدامیان از ترس حملة قوای اسالم منطقة عملیاتی محرم را با منّور روشن کردند.

3- فاالنژها ]در لبنان[ یک مسجد را با بولدوزر ویران کردند.

 1361/10/6
امام خمینی در جمع مسؤوالن حزب جمهوری اسالمی:  

مبدأ همه خطرها برای انسان خود آدم است، و مبدأ اصالح هم از خود آدم باید شروع شود. 
و نمی شود كه یك واعظی كه خودش اصالح نشده، بتواند دیگران را اصالح كند. و آن واعظی می تواند موعظه 

كند كه در باطنش هم موعظه شده باشد. و همین طور هر كس كه می خواهد صحبت كند، باید توجه كند كه چه 
می خواهد بگوید. آیا در این چیز رضای خدا هست؟ آیا دعوت به خودش هست یا دعوت به خدا؟ 

بعد هم که صحبت کرد، بنشیند که آیا این صحبت برای این بود یا برای آن. این راهی است برای سیر انسان به خدا  که 
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مراقبت کند از خودش و بعد از مراقبت، محاسبه نماید. 

این طور نیست كه حزب بد باشد یا هر حزبی خوب باشد؛ میزان، ایدة حزب است و اگر ایده چیز دیگری باشد،
این حزب شیطان است، هر اسمی هم داشته باشد. بنابراین:

 ما باید کوشش کنیم که  حزب مان را حزب اهلل کنیم، خودمان را جزء حزب اهلل قرار دهیم. 

و من امیدوارم كه آقایان موفق شوند در هر جا كه هستند، برای اسالم و برای خدا و برای رسیدن به مقصد الهی 
فعالیت كنند و اگر در بین خودشان دیدند كه كسی انحراف دارد، به آقایان اطالع دهند.

من امیدوارم كه خداوند تأیید كند كه برای اسالم ان شاء اهلل مفید واقع شوید.
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱9۳ و ۱94(

1- رئیس مجلس: نباید به خاطر دیپلمات بودن، صراحت و صداقت را در وجود خویش 
کشت.

2- ستاد پی گیری فرمان امام مسؤول عزل متخلفین شد.
3- راه پیمایی مردم شهر بعقوبة عراق به خون کشیده شد.

 1361/10/7
امام خمینی در جمع اعضای »ستاد پي گیری فرمان 8 ماده ای«: 

...شما كاری را كه دارید انجام می دهید، این هیأتی كه برای این مسأله درست شده است و كاری می خواهند انجام 
بدهند، بر آنها مسامحه جایز نیست؛ همان طوری كه زیاده روی هم ان شاء اهلل نمی كنند و آن هم جایز نیست. 
هر دو طرف قضیه است و مسأله، مسألة مسامحه و شوخی نیست. اگر یك جایی مسامحه ما از كسی دیدیم، 

ما از او بازخواست خواهیم كرد. و اگر یك مقامی، هر كس باشد، بخواهد جوسازی بکند، بخواهد تخلف از این مسائل 
بکند، این تخلف از احکام اسالم است. و اگر مقامی است كه حیثیت عدالت در او معتبر است، خودش منعزل است- 
فی نفسه. و اگر این در آن  مقام هم حیثیت عدالت معتبر نیست، باید دستگاه ها و دست اندركارها او را كنار بگذارند و 

اگر نگذاشتند، این هیأت باز مجازند كه آنها را به جای آنها قرار بدهند. 
در هر صورت، مسأله، مسأله ای مهم است و مسأله، مسألة آبروی اسالم است. آبروی جمهوری اسالمی است و 

مسأله شوخی نیست كه یك كسی در یك شهری آن همه جنایات می كند، آن وقت یك كس دیگری 
برای خاطر او كمك كند به او، معیِن َظلمه باشد. نباید این كارها بشود...

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۱96 و ۱97(
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1- امام خمینی: انبیا آمده اند تا افراد بشر خود را در حزب خدا وارد کنند.
2- رئیس دیوان  عالی کشور: ضابطین دادگستری با هر چیزی که عفت عمومی را مخدوش 

می سازد، شدیداً مبارزه کنند.
3- افغانی های مقیم ایران اشغال افغانستان توسط شوروی را محکوم کردند.

 1361/10/8
1- قوای اسالم برای عملیات گسترده آماده شدند.

2- با پیام آیت اهلل منتظری کنگرة ائمة جمعه و جماعات گشایش یافت. 
3-  رئیس جمهور: دنیاداران، اسالم  را مزاحم خود می بینند و می خواهند آن را از صحنه 

خارج کنند.

 1361/10/9
1- هزاران رزمندة بسیجی عازم جبهه های جنگ تحمیلی شدند.

2-  رئیس مجلس: اخالق اسالمی با مراجعین در سفارتخانه ها، اثربخش تر از شعار دادن 
و عمل نکردن بدان است.

3- تولید مس آنُد مجتمع سرچشمه از مرز 300 تن در روز گذشت.

 1361/10/11
امام خمینی خطاب به رئیس دادگاه انتظامی قضات )سیدجعفر کریمی(:

اگر شخصی را كه می خواهید محاكمه كنید، از نزدیك ترین افراد و دوستان شما باشند، با آنها برخوردی جدی نمایید 
و حکم خدا را جاری كنید و گوش به حرف كسی ندهید. و اگر كسی از دورترین افراد و یا حتی دشمن شما بود و 

گناهی نداشت، بالفاصله او را آزاد نمایید. البته ما هم شما را این گونه می شناسیم.
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۲0۱(

1- رئیس دیوان  عالی کشور: سلیقة افراد نباید جایگزین قانون شود.
2- آیت اهلل خامنه ای: ملت ها آماده اند با نام رسول اهلل)ص( حرکت کنند.

3- گردان های احتیاط قدس داوطلب می پذیرد.
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 1361/10/13
امام خمینی خطاب به مسؤوالن مؤسسة کیهان

]سیدمحمد خاتمی )وزیر ارشاد اسالمی و نمایندة امام در مؤسسة کیهان(

و سیدحسن شاهچراغی )مسؤول مؤسسه کیهان([:

امروز فرصت بسیار مناسبی به دست مسؤوالن مملکت افتاده كه باید حد اكثر استفاده را به نفع اسالم و جمهوری اسالمی 
بکنند. روزنامه ها و وزارتخانه ها همة امکاناتشان را در مسیر خدمت به اسالم و نیازهای جامعة اسالمی به كار گیرند. در این 
زمینه تحول و نوسازی پیدا بکنند كه اگر از این فرصت ها استفاده نشود، ما مسؤول خواهیم بود. اشکال ندارد كه نظر علما و 

صاحب نظران اسالمی كه انحرافی ندارند، در روزنامه ها مطرح بشود. اّما باید به این امر توجه داشت كه آن چه مورد عمل باید 
قرار گیرد و به عنوان ضابطه در جمهوری اسالمی درآید، قوانینی است كه از مجلس می گذرد و مورد تأیید و تصویب شورای 

نگهبان قرار گرفته است. باید مرز بین صاحب نظران و قوانین الزم االجرا، در جامعه مشخص شود.
 ]وزیر ارشاد دربارة این دیدار گفت: امام به شدت از پاره ای جزوات كه به نام سؤال و جواب ایدئولوژی برای گزینش 
افراد در مؤسسات و نهادهای جمهوری اسالمی در جامعه نشر می شود، اظهار نگرانی و ناراحتی كردند و حتی فرمودند:[

می شود اینها را از جملة ضالل دانست. سؤاالت، بسیار بی اساس و بي ربط است و حتی بعضاً غیر اسالمی است.
این جزوات نمی تواند و نباید مالك گزینش و انتخاب افراد باشد، و اگر بر این اساس عده ای رد شدند،

باید در مورد آنها تجدید نظر بشود. باید این  جزوات به سرعت با همکاری همة مسؤوالن مملکت و قوة قضاییه 
در جامعه جمع آوری بشود. نباید اجازه داد این چنین با مصالح اسالم و مسلمین بازی شود.

 ]وزیر ارشاد اسالمی پیرامون تبلیغات حج گفت: این مسأله به عرض امام رسید كه نظر به حساسیت امر تبلیغ حج، 
و این كه نوعاً علما و روحانیون عهده دار این مسألة مهم هستند، و از سوی دیگر، مردم با توجه به تبعیت و عالقه ای كه 
نسبت به حضرت امام دارند، از مواضع و دستورات نمایندة امام در حج پیروی می كنند، و باید این امر طوری باشد كه 
هماهنگی كامل بین كسانی كه تبلیغ به عهدة آنهاست و نمایندة امام حاصل باشد. و اگر حضرت امام صالح می دانند، 

مسؤول تبلیغات حج با موافقت نمایندة حضرت امام در امر حج، مستقیماً وزیر ارشاد متصدی این امر بشود. امام فرمودند:[
مصلحت این است كه تبلیغات باید مستقیماً زیر نظر روحانیت باشد. 

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۲۱5 و ۲۱6(

1- امام خمینی: مسلمین را باید علما به صحنه بیاورند.
2- اگر از یک میلیارد مسلمان نصف شان فریاد بزنند، آمریکا کنار می رود.

3- هاشمی رفسنجانی: انقالب اسالمی هر جایی که تشخیص داده ظالمی وجود دارد، 
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به کمک مظلوم شتافته است.

 1361/10/14
پاسخ استفتای کانون اسالمی جوانان بروجن در مورد والیت اداری :

 ]بسمه تعالی 
محضر مبارك رهبر انقالب و بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، حضرت امام خمینی- دامت بركاته 

پس از تقدیم عرض سالم و آرزوی توفیق پیروزی آن رهبر عظیم الشأن، بر مبنای مسائلی كه در جامعه مان می گذرد 
الزم دانستیم از محضر مبارك آن رهبر بزرگ طلب فتوای مورد ذیل را بنماییم: 

در جامعه از طرف مسؤولین ادارات هرگاه حركتی خالف حق و قسط اسالمی و قانون و دستورات آن رهبر عظیم الشأن 
انجام می گیرد و مورد سؤال افراد متعهد و كارمندان دلسوز وابسته به آن اداره قرار می گیرند كه چرا در این مورد بر 
خالف حق و قسط و قانون عمل نموده اید؟ از طرف مسؤوالن و یا افراد نزدیك به آنها این مسأله عنوان می گردد كه 

این گونه برخوردها با مسؤولین بر خالف والیت اداری است و چون والیت اداری به والیت فقیه و والیت امام و پیغمبر 
و خدا ختم می شود، پس فرد معترض كه از طریق قانون و پیروی دستورات آن رهبر اعتراض خود را به مسؤولین 

اعالم داشته است، كافر و ملحد است. خواهشمند است نظریة شریف را در این مورد اعالم فرمایید. والسالم
4/ 10/ 1361- از طرف برادران كانون اسالمی جوانان شهرستان بروجن [.

بسمه تعالی 
والیت اداری در اسالم نیست و كارمندان و مسؤولین در ادارات فقط مسؤولیت دارند كه بر طبق مقررات اداره 

و دولت اسالمی عمل كنند و والیتی بر كسی و چیزی ندارند. و اگر بر خالف موازین شرعی یا قانونی عمل نمایند، 
دیگران می توانند بدون ایجاد هرج و مرج و فساد به آنان تذكر دهند.

روح اهلل الموسوي
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۲۱8(

1- تأکید آیات عظام قم بر ضرورت وحدت مسلمین.
2- هاشمی رفسنجانی: تنها سقوط صدام و ایجاد حکومت اسالمی در عراق می تواند به 

جانبازان و خانواده های شهدا آرامش ببخشد.
3- رئیس جمهور: کشورهای مترقی منطقه باید در مورد نفوذ آمریکا اقدامات اساسی 

انجام دهند.
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4- با پیام آیت اهلل منتظری دانشگاه امام صادق)ع( گشایش یافت.

 1361/10/15
حکم  انحالل هیأت های گزینش در سراسر کشور و تأسیس هیأت های دارای صالحیت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
ستاد پي گیری تخلفات قضایی و اداری 

اخیراً چند كتاب به عنوان سؤاالت دینی و ایدئولوژی اسالمی را مالحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آن چه در 
این كتاب ها و جزواتی از این قبیل به اسم اسالم، این دین انسان ساز الهی، برای گزینش عمومی مطرح شده است و 
آنها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده اند. این نوشته ها كه مشحون از سؤاالت غیرمربوط به اسالم و دیانت و احیانًا 
مستهجن و أسف آور است، از آن جا كه به اسم دیانت اسالم منتشر شده است، از كتب و جزوات انحرافی است كه 
برای حیثیت اسالم و جمهوری اسالمی مضر است، و به وزیر ارشاد توصیه نمودم كه امثال این كتب را در اسرع 
وقت جمع آوری و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعی اعالم نمایند. شاید بسیاری از افرادی كه در تدوین 
آنها دخالت داشته اند، دارای حسن نیت بوده اند، لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوی است كه برای 

مشوه نمودن چهرة نورانی اسالم یا جمهوری اسالمی به این امر اقدام نموده اند.
 لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم:

1- تمام هیأت هایی را كه به نام گزینش در سراسر كشور تشکیل شده اند، منحل اعالم می نمایم، چه در قوای مسلح یا 
در وزارتخانه ها و ادارات، و چه در مراكز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه ها،

 تمام آنها منحل است و ستاد انحالل را اعالم نماید.
2- ستاد موظف است در اسرع وقت دستور دهد تا هیأت هایی به جای هیأت های منحله، از افراد صالح و متعهد و 
عاقل و صاحب اخالق كریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعیین تا در گزینش افراد صالح، بدون مالحظة روابط 
اقدام نمایند، و گزینش زیر نظر آنها انجام گیرد، و دقت شود تا این افراد، تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه كار و 
سهل انگار نباشند. و چنان چه قباًل تذكر داده ام، میزان در گزینش، حال فعلی افراد است، مگر آن كه از گروهك ها و 

مفسدین باشند، یا حال فعلی آنها مفسده جویی و اخاللگری باشد. و اما كسانی كه در رژیم سابق به واسطة جو حاكم یا 
الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی نارواها شده اند، ولی فعاًل به حال عادی و اخالق صحیح برگشته اند، 

تندروي های جاهالنه در حق آنها نشود كه این ظلم است و مخالف دستور اسالم، و باید ممنوع اعالم شود.
3- از آن جا كه بسیاری از سؤال های اسالمی این كتابچه ها از مسائل غیر محل اطالع می باشد كه شاید فضال و علمای 
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زحمتکش نیز در جواب آنها عاجز باشند، و نیز بعض آنها غلط و بعضی از سؤال و جواب ها بر خالف است، این نحوه 
سؤاالت به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست، و ندانستن آنها برای آنان اشکال و عیبی ندارد. 

الزم است ستاد محترم، اشخاصی را مأمور كند كه اگر افرادی، چه به واسطة سؤال های شرعی، كه دانستن آنها برای 
این اشخاص لزوم ندارد، و چه سؤال های ناروایی كه به اسالم ارتباط ندارد، از ادارات و یا وزارتخانه ها یا دیگر مراكز 
اخراج شده اند و یا به واسطة آن استخدام نشده اند، تشخیص داده تا اگر اخراج یا عدم پذیرش به صرف این امور یا 

اشباه آن بوده است، آنان را به محل خود برای خدمت برگردانند كه این نحوة عمل كه با آنها شده است،
 ظلم فاحش است، و محروم نمودن كشور از اشخاص مفید می باشد كه از همة اینها باید جلوگیری شود. 

و نیز از افراد صحیحی كه در هیأت های گزینش بوده اند، قدردانی شود و به افراد دیگر آنها نصیحت شود تا 
نظیر این افعال در كشور اسالمی واقع نشود.

4- ستاد محترم دستور دهد كتابچه های مختصری شامل بعضی از مسائل شرعی كه محل اطالع عمومی است،
 و مسائل اعتقادی كه دانستن آنها در اسالم الزم است، به طور ساده، بدون معماها كه در این كتب و نشریات 
انحرافی موجود است، و بعضی مسائل مناسب با شغل افراد، با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسالم و متوجه

 به اطراف مسائل سیاسی و اجتماعی تهیه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده، و در صورت احتیاج  اشخاص را 
آموزش دهند، و بدون آموزش، سؤال از آنها نشود و میزان رد و قبول، 
موازین اسالم و انسانی باشد كه هدایت جاهالن، منظور نظر اصیل است.

5- تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه های خرابکار مطلقاً ممنوع است، و سؤال از افراد به این كه چند 
معصیت نمودی، چنان چه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سؤاالت می شود، مخالف اسالم ]است و[ تجسس كننده، 

معصیت كار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خالف اخالق اسالمی و خالف شرع مطهر ممنوع شود.
6- بنا به گزارش رسیده، بعضی از كالس های درسی كه در ارتش و سپاه و سایر مراكز نظامی و انتظامی تأسیس شده 

است، بسیار مستهجن و مبتذل است. باید این كالس ها به وسیلة اشخاص عالم، عاقل و متعهد اداره شود، 
و نمایندگان اینجانب در نیروهای نظامی و انتظامی با كمال جدیت به اصالح آنان پرداخته و به كار خود ادامه دهند. 
این ستاد موظف است برای هر وزارتخانه یا مراكز دیگر كتابچه هایی مناسب با كار آنان به صورتی معقول و اسالمی 

تهیه نموده و از تعلیمات جاهالنه و احیاناً ضدانقالبی جلوگیری نمایند.
از خداوند تعالی توفیق آقایان را در امور محوله و ُحسن جریان آن را خواستارم. و السالم علیکم و رحمه اهلل

روح اهلل الموسوي الخمینی  
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۲۱9 تا ۲۲۱(
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1- ضدحملة دشمن در خاک عراق به شدت درهم شکست.
2- در مراسم دهة فجر امسال اولویت به دعوت از میهمانان خارجی داده می شود.

3- مقامات آمریکایی از روحیة بسیار ضعیف صدام اظهار نگرانی کردند.

 1361/10/16
امام خمینی در جمع  فرماندهان نظامی ارتش و سپاه:1

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
من از شما برادرها، جوان های عزیز كه در این جبهه كه نزاع مابین كفر است و اسالم، ایمان است و كفر،

 تشکر می كنم. و شما بحمداهلل در همة جبهه ها پیروز بودید و پیروز خواهید شد. و رمز پیروزی شما برادرها و 
جوان های عزیز یکی اتکال به خدای تبارك و تعالی، اعتماد به رحمت خدا، به عنایات خدای تبارك و تعالی كه این در 

رأس همة امور است. و یکی هم پیروی از دستورات خدای تبارك و تعالی در این كه با هم یك باشید. 
در روایت از حضرت رسول)ص( آمده است كه: شماها، همة مسلمین، همة مؤمنین َيٌد َعلی  َمْن ِسواُه 2،

همه یك دست اند. حتی تعبیر دو تا دست هم نفرموده اند، كأنّه همه یکی هستند. باید اجتماع شما و وحدت شما
 به آن جا برسد كه یك باشید؛ بین خودتان و برادرهای خودتان جدایی نبینید، و این دستوری است، دستور اسالمی. 

و برادر هستید شما، چندین برادر با هم یك. و این اسباب این می شود كه هیچ قدرتی نتواند به شما چیره بشود. 
و بحمداهلل امروز ایران، تمام مردم، زن و مرد و كوچك و بزرگ همه با هم هستند.

یك طایفه ای از این واحد مشغول جهاد هستند در راه خدا در جبهه ها، و دستجاتی هم در پشت جبهه ها با شما 
هم پیوند و هم رأی هستند. و یك همچه ملتی كه این طور با هم پیوند هستند، ممکن نیست مورد آسیب واقع بشود. 
و تا این توجه به خدا، اتکال به خدا، كه هر قدرتی در مقابل او نابود است، هیچ است، این موجب می شود كه شما 

با یك قلب قوی، قلبی كه اعتماد به مبدأ قدرت های عالم دارد، شما با یك قلب قوی و با یك دل روشن، 
و این كه می دانید چه می كنید. این طور نیست كه شما خیال كنید آنها كه در مقابل شما هستند می دانند چه می كنند، 

آنها »َعمیا« هستند، نمی فهمند. 
شما بحمداهلل با دل روشن و چشم باز برای خدا و برای اسالم و برای کشور اسالمی و برای کشوری که اآلن از خود 

شماست و دیگران در او هیچ تصّرفی ندارند، شما در یك همچو کشوری دارید فداکاری می کنید؛

۱-  شمخانی )قائم مقام سپاه پاسداران(- جمالی )جانشین فرماندة نیروی زمینی ارتش(- فرماندهان نظامی سپاه و ارتش در قرارگاه های 
کربال و نجف .

۲-بحار األنوار، ج ۲8، ص ۱04 - مسند احمد، ج ۲، ص ۲۱5- همه يک دست در برابر بیگانگانند.
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و فداکاری شما پیش خدای تبارك و تعالی و مالیکه اهلل و انبیا و خصوصاً خاتمشان ثبت است. 

و هرگز شما هراسی از هیچ دشمن نکنید. کسی که خدا با اوست، از هیچ قدرتی جز قدرت او هراس ندارد. 

و ما همه چیزمان از اوست و همه چیزمان برای او باید باشد و در راه او باشد، و خودمان، جانمان، مالمان، اوالدمان، 
فرزندانمان، هر چه داریم از اوست و در راه اوست، و بنابراین هیچ هراسی ما نداریم. هر چه بشود پیروزی با ماست. 

مادامی که شما این ایده را دارید که برای خدا خدمت بکنید، در عبادت هستید و پیروزید، 

و دشمن شما شکست خورده است و نابود خواهد شد ان شاءاهلل.

من توفیق شما را و تأیید شما را از جانب خدای تبارك و تعالی خواستارم. و امیدوارم كه خداوند قدرت روحی 
و قدرت بازو به شما عنایت كند كه شما در راه او جهاد كنید. و شما اجر شهید را دارید، 
چه شهید بشوید چه شهید نشوید ان شاءاهلل. خداوند شما را، همه را حفظ كند و موفق باشید.

 بروید به طرف نبرد با دشمن، با دل محکم و قلب های مملو از محبّت خدا و قلب هایی که از هیچ قدرتی ترس ندارد.

و السالم علیکم و رحمه اهلل و بركاته
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۲۲۲ و ۲۲۳(

1- موسوی اردبیلی: باید در فکر کارگران باشیم؛ همین امروز، فردا دیر است.
2- رئیس جمهور: فکر این که ما نمی توانیم در مقابل حرکت های عظیم علمی، حرکتی 

داشته باشیم، فکری خائنانه است.
3- اسناد النة جاسوسی در مورد افغانستان منتشر شد.

 1361/10/18
امام خمینی در جمع ستاد پي گیری فرمان 8 ماده ای: 

شما آقایان توجه داشته باشید که همه در محضر خدا هستید؛ و انسان همواره باید این گونه تلقی کند که خدا ناظر اعمال 

و رفتار اوست. در جمهوری اسالمی غیر از گروهك هایی که می خواهند به اسالم و مسلمین ضرر و زیان بزنند، نباید دنبال عیب 

دیگران رفت. باید آبروی مردم را حفظ کنید و در هر مسأله ای که پیش می آید، ببینید خدا چه می گوید، که همان را انجام دهید. 

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۲۲4(

1- هاشمی رفسنجانی: متخلف از امر دولت، متخلف از امر خدا و رسول است.

2- با همکاری سپاه پاسداران و نیروی دریایی قرارگاه نوح)ع( تشکیل می شود.
3- طرح توزیع کاال تقدیم دولت شد.
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 1361/10/19
1- 4 روستای سقز پاک سازی شد.

2- رژیم بغداد خواستار آغاز مذاکرات مستقیم اعراب با اسرائیل شد.
3- ۸0 منافق کشته و دستگیر و 47 عضو فعال گروهک فدایی اقلیت دستگیر شدند.

4- جشنوارة شعر عربی در قم برگزار می شود.

 1361/10/20
امام خمینی خطاب به مدیر عامل صدا و سیما:

در قانون اساسی پیش بینی شده كه صدا و سیما زیر نظر سه قوه اداره شود، و یا این سه قوه بر حسن جریان امور در 
صدا و سیما نظارت داشته باشند.به دلیل اهمیت این رسانة گروهی كه باید هماهنگ با مسؤولین جمهوری اسالمی 

باشد، رؤسای سه قوه نباید این قضیه را سرسری بگیرند و باید آنان در زمینة برنامه ها نظارت و دخالت داشته باشند و 
برای آن، وقت بگذارند. زیرا اگر مسائل به طور منحرف در صدا و سیما مطرح شود، می تواند مشکالتی به بار آورد. 

و اگر مسائل به صورت صحیح انجام گیرد، حالل مشکالت است.
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۲۳4(

1- امام خمینی: باید قدر روحانیونی که حوزه ها را رها کرده اند و خدمت می کنند، بدانیم.
2- رئیس جمهور: مهم ترین عامل برای اشاعة سخن حق ملت ایران، زبان شعر است.

3- نخست وزیر: شکست صدام، شکست سیاست های فرانسه در منطقه است.

 1361/10/21
1- عملیات نفوذی چریک های قوای اسالم به قلب مواضع بعثی ها در داخل خاک عراق.

2- اعترافات تکان دهندة عاملین جنایت 6 بهمن آمل.
3- دکتر والیتی: از دیدگاه ما شوروی همانند آمریکاست.

 1361/10/22
1- مقر اصلی یک گروه ضدانقالب در پیرانشهر منهدم و  9 روستای مهم تکاب پاک سازی 

شد.
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2- 23 النة تیمی منافقین کشف شد.
3- چریک های مسلمان افغانی 1۸ تانک و نفربر و 134 اشغالگر روسی را نابود کردند.

 1361/10/23
1- نبرد در جبهه های غرب کشور شدت گرفت.

2- 100 بعثی در نبرد دیروز کشته و زخمی شدند.
3- متهمین فجایع آمل در افشای جنایات رفقای خود از یکدیگر سبقت گرفتند.

4- هاشمی رفسنجانی: مطبوعات باید محل برخورد افکار در جهت رشد جامعه باشد.

 1361/10/25
1- 23 روستای کردستان پاک سازی شد.

2- آیت اهلل مشکینی: برادران رزمنده! صدام را نابود کنید.
3- هیأت ایرانی با حذف محکومیت جنایات آمریکا از قطعنامة اجالس وزرای غیرمتعهدها 

شدیداً مخالفت کرد.

 1361/10/26
1- رئیس جمهور: متون اسالمی شامل حداکثر دفاع از حقوق کارگر است.

2- توپخانة قدرتمند ارتش اسالم تجهیزات نظامی دشمن را زیر آتش گرفت.
3- پاسخ صریح و کوبندة نمایندة ایران به نمایندة رژیم عراق در اجالس دفتر هماهنگی 

جنبش  غیرمتعهدها.

 1361/10/27
1- امام خمینی: امروز ایران میدان خدمت به اسالم و مسلمین و مستضعفان جهان است.

2- رئیس جمهور: ملت انقالبی ما با نفوذ ابرقدرت ها در منطقه مقابله خواهد کرد.
3- آیت اهلل شهید بهشتی: دافعه در حد ضرورت و جاذبه در حد اعالی امکان از ویژگی های 

خط امام است.
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 1361/10/28
1- 3 هواپیمای دیگر عراق در جبهه های جنوب سرنگون شد.

2- رئیس جمهور: امروز تالش علمی از واجب  ترین فرایض این ملت است.
3-آیت اهلل ربانی املشی ]با حکم امام[ عضو فقهای شورای نگهبان شد.

 1361/10/29
1- رئیس جمهور: مرتجعین به چه حقی سرمایة عظیم نفت را در خدمت مطامع آمریکا 

قرار می دهند.
2- رئیس مجلس: وجود مظاهر طاغوتی در کنار فقر و محرومیت، تبعیض را نشان می دهد.

3- آیت اهلل صانعی: به زودی عدالت به سراغ همة مجرمین خواهد رفت.

1361/10/30
1- رئیس جمهور: معیارهای نظامیان باید ایمان، اخالص، کار و تالش در راه خدا باشد.
2- سرپرست بنیاد مستضعفان: 10000 خانه در سراسر کشور برای محرومان ساخته می شود.

3- 10 عضو دیگر از رده های باالی کومله دستگیر شدند.

 1361/11/2
1- آیت اهلل مشکینی: سران مرتجع منطقه می بینند صدام در حال سقوط است، به تکاپو افتاده اند.
2- رئیس جمهور: پایان عمر هر رژیم عربی که با صهیونیست ها سازش کند، نزدیک است.

3- آیت اهلل رفسنجانی: ما حق مان را می خواهیم و مهم ترین حق ما این است که متجاوزی 
که این همه خسارت به دنیای اسالم وارد کرده، محاکمه شود.

 1361/11/3
امام خمینی در جمع مسؤوالن بخش های مختلف صدا و سیما: 
تبلیغات مسأله ای است پر اهمیت و حساس، یعنی دنیا با تبلیغات حركت می كند. 

آن قدری كه دشمنان ما از حربة تبلیغات استفاده می كنند، از طریق دیگری نمی كنند. 
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و ما هم باید به مسألة تبلیغات بسیار اهمیت دهیم و از همة چیزهایی كه هست، بیشتر به آن توجه كنیم. 
باید تبلیغات فرهنگی ما خصوصاً در رادیو و تلویزیون بیشتر باشد؛ چرا كه اآلن وضع طوری شده است كه آن 

روستایی كه در صحرا مشغول امر كشاورزی می باشد هم، به رادیو گوش می دهد و در بعضی نقاط تلویزیون هم هست. 
آن قدری كه رادیو و تلویزیون می تواند به مردم خدمت كند، روزنامه ها و دستگاه های دیگر نمی توانند خدمت كنند. 

شما می دانید كه تبلیغات خارجی علیه ما زیاد است؛ 
شما باید با تبلیغ فرهنگ اسالمی، به دروغ پراكني های صداهای خارجی پاسخ دهید.

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۲4۳(

1- حملة دشمن به ارتفاعات چنگوله سرکوب شد.
2- نخست وزیر: تا زمانی که نان خود را از گندم خود تهیه نکنیم، استقالل ما در معرض 

خطر است.
3- چهار کمپانی ژاپنی برای تکمیل پتروشیمی اعالم آمادگی کردند.

 1361/11/4
امام خمینی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسالمی: 

من در این شك ندارم، در این كه آقایان وكال همه به حسب نوع- و اگر استثنا بشود یك استثنای بسیار نادر است- 
حسن نیت دارند. در این هم من هیچ تردیدی ندارم و در این معنا هم كه:

مجلس در رأس همة ارگان ها واقع است،

 و مجلس، ملت است كه متبلور شده است و تحقق پیدا كرده است در یك جای محدود، این هم بی اشکال است.
بناًء علیه ما تا این جایش با همة آقایان موافقیم و اعتقاد هم همان طوری كه دارید، داریم. لکن هیچ كس و هیچ دستگاهی و 
هیچ فردی نمی تواند ادعا كند كه من نقص هیچ ندارم. اگر كسی ادعا كرد این را، این بزرگ ترین نقصش همین ادعاست.

 کسی نیست که بتواند بگوید که من دیگر بی عیب هستم. 

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۲46(

1- امام خمینی: از هیاهو نترسید که ما شکست نمی خوریم.
2- آیت اهلل خامنه ای: ملت ایران از جنگ وسیله ای برای رسیدن به پیروزی نهایی خواهد 

ساخت.
3- نخست وزیر: عملیات رزمندگان ما ابرقدرت ها را به هراس می اندازد.
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 1361/11/5
نامة امام خمینی به رئیس جمهور لیبی )معمر قذافی(:  

ما پشتیبانی خود را از دولت شما و سایر دولت های متعهد به اسالم اعالم، و اسرائیل را در تجاوزهای غیر انسانی، 
خصوصاً از الحاق بلندي های جوالن به اراضی مغصوب خود و از تجاوز به مظلومین جنوب لبنان، محکوم می كنیم. 

از نصیحت برادرانه در موضوعی كه تذكر دادید، متشکرم؛ لکن مسائلی كه شاید از نظر جنابعالی پوشیده باشند،
در كار است كه مقامات مسؤول ایران برای شما شرح می دهند تا حقیقت مسائل جاری در كشور ما نزد شما روشن شود.

به امید وحدت كلمة مسلمین در مقابل ستمگران جهان .
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۲6۱(

1- امام خمینی: مجلس باید نگهبان اسالم باشد.
2- بعثی ها سه بار دهلران را بمباران کردند.

3- 5 سازمان فلسطینی عرفات را به مرگ تهدید کردند.

 1361/11/6
1- امام خمینی از پزشکان خارج از کشور خواستند به میهن اسالمی بازگردند.

2- آیت اهلل رفسنجانی: امام حد و مرز تشخیص ضرورت ها و احکام ثانویه را برای ما تعیین کردند.
3- نخست وزیر بودجة ضدتوّرمی سال 1362 را تقدیم مجلس کرد.

4- به منظور تجلیل از شهدای واقعة 6 بهمن در آمل عزای عمومی اعالم شد.

 1361/11/7
1- 22 تن از عاملین کشتار مردم آمل اعدام شدند.

2- رئیس جمهور: مهم ترین مسألة کنفرانس سران جنبش عدم تعهد، حفظ منزلت معنوی 
این نهضت است.

3- تأکید رئیس مجلس بر ضرورت تشکیل سازمان اطالعاتی مؤمن، عادل و سریع العمل.

 1361/11/9
1- امام خمینی: ما شهربانی را به خاطر عمل به وظایفش می خواهیم.
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2- رئیس مجلس: پس از سقوط طاغوت ایران، اکنون نوبت طاغوت عراق است.
3- موسوی اردبیلی: تا جنگ را به نفع این مردم مستضعف تمام نکنیم، تا آخرین قطرة 

خون مان پیش خواهیم رفت.
4- آیت اهلل مشکینی: هرکس بر امنیت اجتماعی خللی وارد کند، اسالم او را محارب می داند.

 1361/11/10
امام خمینی در جمع اصناف و بازاریان سراسر کشور:

 اگر یك وقتی شما شنیدید كه این آقایان بعضی می گویند تروریست اقتصادی و محتکرین را می گویند، 
عامة بازار محتکر نیستند، متعهدند آنها؛ آنها خالف شرع نمی كنند. 

یك دسته هستند كه هم نق می زنند، هم كاری به این كارها ندارند، هم مال مردم را احتکار می كنند و گران 
می فروشند و بازار سیاه درست می كنند، یك دسته اند اینها. این طور نیست كه به بازار كسی جسارت كند؛ 

من تا حاال از هیچ كس نشنیدم كه در بازار یك حرفی زده باشد. خوب، این بازاری است كه بازار مسلمین است، این 
بازاری  است كه از اول تا حاال خدمت كرده و حاال هم خدمت می كند، بعدها هم خدمت خواهد كرد. بنابراین، 

ما هم در گرفتاري های دولت باید مالحظه كنیم، هم گرفتاری مستضعفین و بیچاره ها را باید مالحظه بکنیم، هم گرفتاری 
این آواره هایی كه آمدند و اآلن هستند. ما كه نمی توانیم این آواره ها را، خصوصاً این آواره هایی كه از خود ما هستند،

از اهواز آمدند، از- عرض بکنیم- خرمشهر آمدند، از این بالدی كه مورد تعدی واقع شده است آمدند، از خوزستان 
آمده اند، باالخره از جاهای دیگر هم آمده اند، و همین طور میهمان هایی كه داریم، خوب افغانی هستند، مسلمان هستند، 
یا فرض كنید كه عراقی هستند، یا بیچاره ها را از خانه هایشان دور كردند، مالشان را بردند، خودشان را فرستادند این جا. 
خوب، باید چه كرد با اینها؟ نباید اینها را پذیرایی كرد؟ ما مسلمانیم، آنها هم مسلمانند. ما باید از آنها پذیرایی كنیم. 
خدمت كنیم به آنها، و این دولت است كه دارد این كارها را می كند. عمق كاِر دولت را ما نمی توانیم درست بفهمیم، 

تا یك دولت نیاید بنشیند، تا بعضی از آقایان محترم اصناف نروند پیش دولت بنشینند، از این نمایندگان، دولت 
برایشان تشریح كند كه ما گرفتاریمان چی هست؛ آن قدری كه آنها گرفتاری دارند ما تصورش را نمی توانیم بکنیم. 

بنابراین، ما دو طرف قضیه را باید مالحظه كنیم. یعنی از همة ابعاد ما باید توجه بکنیم به مسائل و مشکالتمان،
 و اسالم همة ما را مسؤول قرار داده. وقتی اعراض و نفوس مسلمین در معرض خطر است، 

برای همة ما واجب است كه اگر به اندازه كافی ندارند آنها جمعیت، پاشیم برویم...
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۲77 و ۲78(

1- استحکامات و مواضع بعثی ها در جبهه های غرب به آتش کشیده شد.
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2- آیت اهلل خامنه ای: انگیزة همة مسؤولین در جمهوری اسالمی باید خدمت به مردم باشد.
3- دومین گروه از میهمانان خارجی دهة فجر وارد تهران شدند.

 1361/11/11
1- شش سردار رشید اسالم به لقاء اهلل پیوستند.

2- 2 هواپیمای جنگی دشمن در منطقة اسکلة البکر سرنگون شدند.
3- امام خمینی: واجب است دولتی را که هر روز چند صد میلیون خرج جنگ می کند، 

یاری کنیم.
4- آیت اهلل خامنه ای: در برخوردهای خود روش سیاست جمهوری اسالمی ایران با کشورها 

را در نظر داشته باشید.

 1361/11/12
1- صیاد شیرازی: شهادت سرداران اسالم، وقفه ای در عملیات ما ایجاد نخواهد کرد.

2- پیکرهای پاک دو تن از فرماندهان شهید سپاه اسالم در تهران تشییع شد.
3- نخست وزیر: برای پایان دادن به جنگ، صدام باید به پاریس برود!

4- نخست وزیر: هنرمندان ثابت کردند می توان از طریق هنر روزنه ای به بهشت باز کرد.
5- مخالفت مقامات فلسطینی با مالقات عرفات و صهیونیست ها.

 1361/11/13
               حکم امام خمینی در مورد اجرا و پي گیری »فرمان 8 ماده ای«

 به رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر:
]بسم اهلل الرحمن الرحیم. محضر مبارك آیت اهلل العظمی امام خمینی، رهبر انقالب و بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران؛ 
به عرض عالی می رساند، بررسي های انجام شده نشان می دهد كه اموال منقول و غیر منقول بعضی افراد به عناوین 

مختلف، كه مستند به احکام كلی بعضی از حکام محترم شرع می باشد، توقیف و گاهی ضبط می گردد. 
بنا بر آن چه گفته می شود، بعضی از احکام یادشده را به حضرت عالی نسبت می دهند، كه به تشخیص این ستاد

با فرمان اخیر مغایر است. نظر مبارك را بیان فرمایید. عبدالکریم موسوی اردبیلی- میرحسین موسوی [.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم 
دربارة توقیف ها مطلب همان است كه در بیانیة هشت ماده ای آمده است. و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاكم، 
هر گونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن، و غیره مشروع نیست. و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد،

 اعتبار ندارد. و ستاد در جلوگیری آن اقدام قاطع نماید. و در صورت نسبت ]دادن [ چیزی به اینجانب، تا از شخص اینجانب 
سؤال نشده است، باید ترتیب اثر ندهند؛ زیرا بسیاری از امور كه به اینجانب نسبت داده می شود بر خالف واقع است.

سیزدهم بهمن 1361- روح اهلل الموسوي الخمینی  
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۲8۱(

1- دشمن صهیونیستی بعث عراق بار دیگر مناطق مسکونی آبادان و دهلران را بمباران 
کردند.

2- 22 بهمن با تصویب مجلس »روز رحمت« اعالم شد.
3- اصناف و مردم قم هزینة 3 روز جنگ را تقبل کردند.

 1361/11/14
1- آیت اهلل منتظری: امام زمان)عج( از شما رزمندگان انتظار دارند حملة آخر را به نحو احسن 

انجام دهید.
2- 14 سرباز و افسر عراقی در دو محور عملیاتی محرم به جمهوری اسالمی پناهنده شدند.

3- نخست وزیر: به آیندة کنفرانس مشترک ایران، سوریه و لیبی خوشبین هستیم.
4- معاون استانداری آذربایجان غربی )مهندس نیکخواه( به شهادت رسید.

 1361/11/16
1- آیت اهلل مشکینی: دولت ما به هیچ قدرتی جز خدا متکی نیست.

2- هاشمی رفسنجانی: منطقه، خودش را برای زندگی بدون صدام آماده می کند.
3- نخست وزیر: ما امروز مسألة صدام را نداریم، بلکه مسألة ما آمریکا، شیطان بزرگ است.

 
 1361/11/17

1- آیت اهلل خامنه ای: رژیم عراق در آخرین لحظات زندگی خود به سر می برد.
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2- ده ها گروه رزمندة تازه نفس عازم جبهه های جنگ اسالم و کفر شدند.
3- ۸33 روستای مازندران به شبکة برق سراسری پیوستند.

 1361/11/18
امام خمینی در جمع مسؤوالن و قضات دادگاه های انقالب: 

آن مسأله ای كه همه كس می گفت، هر كس می رسید می گفت كه »نمی شود، نکنید، خونریزی می شود، چه می شود«،
 بعضی از آقایان از قم به من نوشتند كه »آقا دیگر بس است،- دیگر- این شاه ماندنی است، دیگر بس است، رها كنید« 

خوب، اینها نمی دانستند قضیه را و معذور بودند. از این ور خیرخواه بودند، معذور هم بودند، اما حتی برای منافقین. منافقین، 
خوب بعضي ها را بازی داده بودند اینها، خوب، این همة جوانان ما را بازی دادند هیچ، بعضی از علمای ما را بازی داده بودند، 

بعضی از ریش سفیدهای ما را بازی داده بودند كه به من سفارش نوشته بودند راجع به اینها. و من آن آدمی كه آمد، با آن كه 
سفارش نوشته بودند اینها، گوش كردم حرف هایش را دیدم آدم ُمعَوجی است؛ از زیاد مسلمان بودنش من این را ادراك كردم.

در هر صورت، ما باید این راهی كه در آن واقع شدیم ببریمش تا آخر. 
مأیوس نباید بشویم و شما هم دنبال این نباشید، 

یعنی خیال این را نکنید كه به شما یا به ایراني ها، خارجي ها تبریك می گویند. آنها تا آخر هم با ما سر و كارشان، 
سر و كار دشمنی است و ما هم باید اعتنایی به این دشمني ها نکنیم ...

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۲87(

1- آیت اهلل خامنه ای: از شرط مجازات صدام نمی گذریم.
2- هاشمی رفسنجانی خطاب به دانشجویان ایرانی خارج از کشور: خدمات خوب شما، 

دانشجویان خارج از کشور را تشویق می کند به کشور بازگردند و خدمت کنند.
3- هیچ گاه ملت مسلمان ایران تن به صلح تحمیلی نمی دهد.

4- عملیات ساختمانی ایجاد 50000 واحد مسکونی آغاز شد.

 1361/11/19
1- امام خمینی: اساس این است که ما حسابمان را با خدا درست کنیم.
2- 250 کیلومترمربع از خاک میهن اسالمی در جنوب فکه آزاد شد.

3- عملیات گستردة والفجر آغاز شد.
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 1361/11/20
1- امام خمینی پیروزی های اسالم را به تمام نیروهای مسلح تبریک گفتند... نیروی 

هوایی اولین نیرویی بود که به اسالم پیوست.
2- اراضی آزادشده در اولین مرحلة عملیات »والفجر« به 300 کیلومتر مریع رسید.

3- آیت اهلل رفسنجانی: اگر حکومت اسالمی در عراق به وجود نیاید، از هیچ چیز نخواهیم گذشت.

 1361/11/21
پیام امام خمینی به رزمندگان و ملت ایران  )تجلیل از رزمندگان و ایثارگران(:

همه می دانیم و می دانید كه صدام قریب سه سال است با هجوم وحشیانة خود به قتل و غارت و تخریب كشور ایران پرداخته 
است و از اول تا كنون قسمتی از كشور ما را در دست داشته و دارد و به خیانت خود نسبت به مردم بي گناه مشغول است و این 
سازمان ها برای یك بار هم او را محکوم نکردند. صدام زمانی به دروغ پیشنهاد صلح می كرد كه ایران زیر تاخت و تاز صدامیان 
خون خوار به سر می برد، او با این مقصد شیطانی تصمیم داشت هر چه زودتر خوزستان را تصرف نموده و با در دست داشتن 

منابع بزرگ نفتی و حمایت قدرت های جهان خوار، منطقه را به آتش و خون بکشد، چرا كه:
دیو سرکش نفس حیوانی او حد و مرزی نمی شناسد و تا منطقه از لوث وجود او پاك نشود روی امنیت نخواهد دید. 

همه می دانیم كه هر روز دست صدام به خون صدها نفر مردم مظلوم ما آغشته است، ولی رسانه های گروهی و سازمان های وابسته 
به قدرت ها، به ویژه آمریکا چقدر از صلح دوستی صدام پشتیبانی و ثناخوانی نموده و می نماید، در صورتی كه صلح خواهی صدام و 

كوشش آمریکا در ایجاد امنیت در دنیا و نیز دیگر قدرتمندان چپاولگر و به اصطالح طرفداران حقوق بشر همه از یك قماش هستند،
 و تا دنیا به این آرامش طلبان و صلح دوستان و طرفداران حقوق بشر مبتال است روی امنیت و صلح و آرامش نخواهد دید،

و آن چه آرزوی بشر است تحقق نخواهد یافت، بلکه تنها بشر به بركت مکتب های  توحیدی و مؤمنان واقعی آنهاست كه 
به آزادی و سعادت خواهد رسید، نه مثل دولت های مسیحی و یهودی و دولت های به اصطالح اسالمی. آنان كه وابسته و پیوسته 

به قدرت های شیطانی هستند كه ضرر این وابستگان و پیوستگان از ضرر ابرقدرت ها برای ملت های در بند نه تنها كمتر نیست،
 كه بیشتر است. دوستان حقیقت و دلسوزان بشریت باید برای این بالی خانمان سوز فکری كنند...

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۳06 و ۳07(

امام خمینی در جمع میهمانان مراسم »دهة فجر«:
امروز تکلیف همة شما آقایانی كه از خارج تشریف آوردید، شعرای شما، نویسندگان شما، گویندگان شما، این است 
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كه شعرا در اشعارشان قضایای این انقالب را منعکس كنند؛ اگر توانستند در مجامع عمومی و اگر نتوانستند حتی در 
مجامع خصوصی هم محفوظ بماند برای نسل های آتیه ای كه فرزندانشان اآلن بعضي شان از كوچولوهایی كه در 22 
بهمن متولد شده اند، و آنهایی كه در طول تاریخ می آیند. باید مردم را، مردم جهان را، مستضعفان جهان را آگاه كنید،
 آگاه كنیم به این كه چه مصایبی بر اینها وارد شده است و در تحت چه شرایطی زندگی می كنند و آنان كه به آنها 
حکومت می كنند تحت چه شرایطی هستند و وضع زندگی مالي شان چطور است. و آنهایی كه از دولت های اسالمی 
هستند، ذخایر خودشان را به كجا خرج می كنند و در جیب كی می ریزند، در عین حالی كه ملت های آنها گرسنه هستند، 

ملت های آنها فقیر هستند و بسیاری از آنها از گرسنگی تلف شدند و اینها ذخایر خودشان را، ذخایری كه مال 
خود این ملت است و آنها غاصب هستند، به جای این كه برای ملت خودشان ولو عشری از اعشار آن را خرج می كردند 

و اینها به رشد می رسیدند، تمامش را تسلیم می كنند به آنهایی كه دشمن اسالم اند. 
شعرا در طول تاریخ باید بنویسند این امور را و به شعر، مردم را بیدار كنند. و نویسندگان اگر می توانند در نطق ها و 

نوشته های خودشان، در مجامعی كه می روند در شهرهای خودشان، در كشورهای خودشان مسائل ایران را ابالغ كنند؛ 
و اگر نمی توانند در كتب و رساله های خودشان ثبت كنند كه بعدها وقتی كه مردم در نسل های بعد می آیند، 
ببینند كه دشمن های آنها كی هست و دوستان آنها كی و تکلیف آنها با دوستانشان و دشمنانشان چیست. 

اگر ما در تبلیغ قصور كنیم، اگر ما در گفتن و نوشتن شعر و نثر و همه نحو نوشتن و گفتن قصور كنیم، ما مدیون 
نسل های آینده هستیم كه ممکن بود با نوشته های شما، با نوشته های نویسندگان عزیز و با اشعار آنها، بیدار بشوند و 

مطلع بشوند بر این كه بر این ملت ها در این زمان چه گذشته است و ماها چه تحمل رنج ها كردیم،
بلکه آنها در صدد عالج برآیند، و امروز نیز ما باید در صدد عالج برآییم.

همة شما و همة ملت های ضعیف دردها را می شناسند، می دانند كه از كجا صدمه می بینند و كی به آنها صدمه می زند 
و چه رژیمی آنها را تحت فشار قرار می دهد، و درمان را باید بدانند كه:

 تا جهان مبتال به این جنایتکاران است و وابستگان به این جنایتکاران، روی خوش نخواهد دید. 

و ما، همة شماها كه نویسنده هستید و خصوصاً شعرا كه لسان شعر باالترین لسان است، باید مردم را آگاه كنیم، نسل های 
فعلی را، نسل های آینده را و بنا بگذاریم بر این كه اگر نمی شود در جوامع عمومی، از جوامع خصوصی و از افرادی كه با 
آنها آشنا هستیم، شروع كنیم، و شمه ای از این مسائلی كه در ایران وارد شده، واقع شده است،  از مصیبت هایی كه در 

زمان رژیم سابق واقع شده است- و شاید بسیاری از شما بدانند- با مصیبت هایی كه در این زمان واقع شده است و دارد 
واقع می شود، مردم را آگاه كنید، و از شیوة مبارزه ای كه در این جا شروع شد از اول، و به خواست خدای تبارك و تعالی تا 

این جا كه آمده است، هر روز رشد كرده است، این شیوه را به آنها گوشزد كنید. الزم نیست كه ابتداًء یك عدة كثیر باشند، 
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عده های كوچك و افراد كم،  کم کم این قطره ها با هم جمع می شوند و دریا تشکیل می دهند...
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۳۱0 و ۳۱۱(

1- 4 فروند هواپیمای جنگی عراق در منطقة عملیاتی والفجر سرنگون شد.
2- آیت اهلل گلپایگانی: بدانید که این جمهوری اسالمی، به جز اسالم و اجرای احکام قرآن 

کریم، هیچ نظر دیگری ندارد.
3- آیت اهلل خامنه ای در آستانة سالگرد پیروزی انقالب اسالمی: با تقوا، جهاد و وحدت حول 

محور والیت فقیه می توانیم با همة خطرات مبارزه کنیم.

 1361/11/23
1- امام خمینی: اگر مسلمانان به دستورات اسالمی رفتار کنند، دست شرق و غرب را از 

بالد مسلمین قطع خواهند کرد.
2- آیت اهلل خامنه ای: به نیروهای عراقی قول می دهم ان شاء اهلل آنها را برای خالصی از 

جنگ منتظر نخواهیم گذاشت.
3- صدها هزار مین در منطقة عملیاتی والفجر کشف و خنثی شد.

 1361/11/24
امام خمینی در جمع مسؤوالن وزارت سپاه:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
از اموری كه الزم است شما به آن توجه كنید این است كه چون سپاه نهادی نوپاست و مسؤولیت حفظ اسالم و 
انقالب را به عهده دارد، باید از جهت اخالق نمونه باشد و با همة مردم و سایر قوا برخورد صحیح و اسالمی بنماید. 

در سپاه و ارتش افرادی وارد نشوند كه باعث اختالف باشند. منحرفین از اول تزشان این بود كه سپاه به درد نمی خورد؛
 و از آن طرف، گروهی هم می گفتند ارتش نباید باشد، و هر دو اینها می خواستند به ارتش یا سپاه ضربه بزنند. 

امروز ارتش و سپاه، هر دو، خوب و خدمتگزار به اسالم و انقالب هستند. و چون ما می خواهیم مملکت را از اساس درست 

كنیم و آن مسائل اسالمی از بین رفته را احیا و زنده نماییم، باید در فکر سپاه و ارتش باشیم و بدانیم كه اینها تا آخر 
تاریخ به ما ارتباط دارند. و اگر خدای ناکرده، 50 سال دیگر هم انحرافی پیش آید، ما مسؤول آن هستیم. 

سفارش اكید من این است كه: 
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 افراد بر حسب تکلیف شرعی و مصالح جامعه در سپاه و ارتش توجه به مسائل داشته باشند

و از گروه گرایی و تفرقه شدیداً احتراز کنند.

والسالم علیکم و رحمه اهلل و بركاته  
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۳۳۳(

1- تعداد هواپیماهای سرنگون شدة دشمن در عملیات والفجر به 7 فروند رسید.
2- وزیر خارجة فرانسه )شیسون( با توجه به شکست  های صدام گفت: فرانسه نگران 

آیندة عراق است.
3- رهنمودهای مهم رئیس جمهور در مورد مطبوعات و مسؤولیت تاریخی آنها.

 1361/11/25
1- فرار سربازان عراقی از جبهه های جنگ علیه جمهوری اسالمی افزایش یافت.

2- هاشمی رفسنجانی: عملیات »والفجر« آخرین عملیات ماست.
3- سه مرکز پرقدرت مخابراتی مروارید پایگاه دریایی شمال آغاز به کار کرد.

1361/11/26
وصیت نامة سیاسی- الهی امام خمینی:
 ] )تاریخ پایان نگارش و تاریخ انجام اصالحات آن(

زمان: تاریخ نگارش 26 بهمن 1361/ 1 جمادی االول 1403- تاریخ بازبینی و اصالح 19 آذر 1366 - تاریخ قرائت 15 خرداد 1368[

توضیح:
امام خمینی نگارش وصیت نامة سیاسی- الهی خویش را- كه در حقیقت پیام جاوید و خالصة همة وصایا و پیام های 

زندگی ایشان است- در تاریخ 26 بهمن 1361 به پایان رسانده و نسخه ای از آن را طی پیامی به تاریخ 22 تیر 1362 
نزد خبرگان اولین دورة مجلس خبرگان رهبری به امانت سپردند. امام خمینی در سال های بعد، وصیت نامه را مورد 

بازبینی قرار داده و با انجام تغییراتی، دو نسخه از متن اصالحی را كه بر روی پاكت های آنها به خط ایشان نوشته شده 
است: »متن وصیت نامة سیاسی- الهی اینجانب جهت نگه داری در مجلس خبرگان و آستان قدس رضوی« برای 
تحویل به مراكز مذكور به نمایندگان خویش سپردند. تحویل نسخ وصیت نامه در حضور جمعی از مسؤولین نظام 

جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 19 آذر 1366 انجام گردید كه گزارش كامل مراسم آن از طریق سیمای جمهوری 
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اسالمی ایران پخش شد. در این دیدار آقایان: منتظری )قائم مقام رهبری در آن زمان(، خامنه ای )رئیس جمهور وقت(،
هاشمی رفسنجانی )رئیس مجلس شورای اسالمی(، میرحسین موسوی )نخست وزیر(، مشکینی )رئیس مجلس خبرگان(، 

صافی )دبیر شورای نگهبان(، موسوی اردبیلی )رئیس دیوان عالی كشور(، موسوی خوئینی ها )دادستان كل كشور(، 
مهدوی كنی )دبیر جامعة روحانیت مبارز(، كروبی )دبیر مجمع روحانیون مبارز(، سیداحمد خمینی 

و اعضای دفتر امام حضور داشتند.
پس از این دیدار، حاضران برای ُمهر و موم كردن دو پاكت وصیت نامه به مجلس شورای اسالمی رفتند و در اتاق 

ریاست مجلس، ابتدا آقای مشکینی سخنانی ایراد كرد و سپس آقای سیداحمد خمینی وصیت نامه را تحویل ایشان داد. 
مراسم ُمهر و موم در حضور جمع انجام گرفت و نسخة مربوط به آستان قدس رضوی را آقایان مهدوی كنی، كروبی، 

توسلی و صانعی به مشهد مقدس بردند و نسخة سابق وصیت نامه كه در مجلس خبرگان نگه داری می شد، 
به وسیلة آقای سیداحمد خمینی، نزد امام ارسال گردید.

]متن كامل وصیت نامة امام خمینی، به عنوان پیام جاودانة ایشان درمجلدات بعدی  همین مجموعه )به عنوان آخرین سند( 
درج خواهد شد.[

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۳۳5(

1- رفسنجانی: ثابت خواهیم کرد که دین می تواند در هر عصری محرک باشد.
2- یک عضو از خانوادة شهدا از خدمت نظام معاف  شد.

3- صدام به مصر می رود.

 1361/11/27
1- رزمندگان تازه نفس از 30 شهر دیگر عازم جبهة نبرد شدند.

2- دو جنگندة دیگر دشمن در منطقة عملیاتی »والفجر« سرنگون شد.
3- تشکیل گردان های قدس نشانه ای از اعتماد مردم به ارتش است.

4- تشکیالت گروهک های کومله و دمکرات در بانه از هم پاشیدند.

 1361/11/28
حکم انتصاب آقای احمد فهری زنجانی به عنوان نمایندة شرعی در لبنان و سوریه:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
الحمدهلل رب العالمین، و الصاله و السالم علی محمد و آله الطاهرین، و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
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و بعد، جناب حجت االسالم آقای حاج سیداحمد فهری زنجانی- دامت افاضاته- كه مدتی از عمر شریف خود را 
در حوزه های مقدسة علمیه صرف تحصیل علوم دینیه نموده اند، از طرف اینجانب به عنوان نمایندگی در كشور سوریه 
و لبنان منصوب می شوند كه ان شاءاهلل تعالی در رفع مشکالت مذهبی و نیازهای دینی مردم آن سامان اقدام نموده 
و سعی كافی را در این باره مبذول دارند. و در این رابطه مجازند در اخذ وجوه شرعیه و صرف آن در موارد منطبقه؛ 
و مجازند سهم سادات را به سادات مستحق بپردازند و نصف از سهم مبارك امام)ع( را نیز در موارد ترویج شریعت 

مقدسه و اعالی كلمة طیبة اسالم به مصرف برسانند. »و اوصیه- ایّده اهلل تعالی- بما اوصی به السلف الصالح من مالزمه 
التقوی و التجنب عن الهوی و التمسك بعروه االحتیاط«؛ و السالم علیه و علی إخواننا المؤمنین و رحمه اهلل و بركاته.

به تاریخ سوم جمادی االولی 1403- روح اهلل الموسوي الخمینی 
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۳۳6(

1- عملیات نفوذی رزمندگان اسالم به قلب مواضع دشمن در جبهة میمک.
2- رئیس جمهور: موضع ما در مقابل رژیم عراق مثل موضع ما در مقابل رژیم شاهنشاهی است.

3- آرم جمهوری بنا به نظر حضرت امام در حکم لفظ جالله ]»اهلل«[ است.
4- هیگ )وزیر خارجة اسبق آمریکا(: انقالب اسالمی منافع ابرقدرت ها را به خطرناک ترین 

وجه به مخاطره خواهد انداخت.

 1361/11/30
نظر امام در مورد موارد منتسب به ایشان خطاب به سیداحمد خمینی:

]بسم اهلل الرحمن الرحیم 
بعضی از افرادی كه پس از پیروزی انقالب پست های مملکتی مهمی را اشغال كردند و به مقامات باالی مملکتی هم 

رسیدند، در بعضی از گفته ها و نوشته هایشان مسائلی را به حضرت عالی نسبت می دهند، و یا بعضی از گروه ها مدعی اند 
كه در پاریس از طرف حضرت عالی مأمور تشکیل دولت موقت در ایران شده اند.

 نظر مبارك در این گونه مسائل چیست؟
 ارادتمند احمد خمینی [.

بسمه تعالی 
مع األسف در حالی كه من زنده هستم بسیاری از مطالب كه از طرف بعض اشخاص یا بعض گروه ها در نوشتار 

و گفتارها به من نسبت می دهند، بر خالف واقع است. امروز كتاب ها و رساله های فراوانی چاپ یا در دست چاپ 
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است كه عامداً یا اشتباهاً برای دروغ پردازی و تاریخ سازی بنا شده است. 
باید ملت عزیز بدانند كه میزان در صحت آن چه به من نسبت داده شده است و می شود،

نوشته های خود من و گفته های من كه ضبط شده است 
و گفته های من در زمان حیاتم در روزنامه های كثیراالنتشار می باشد،

 و یا به شهادت دو نفر عادل از اهل علم، 
خالی از گرایش به احزاب یا گروه های سیاسی، ثابت شود. 

و قید آخر برای آن است كه بعض اشخاص سیاسی برای مقاصد خویش توجیه دروغ را می نمایند،
 گر چه به حسب ظاهر موصوف به دیانت باشند. 

به خدای تبارك و تعالی پناه می برم از شّر شیطان و نفس اماره.
روح اهلل الموسوي الخمینی 

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۳4۳(

1- ضدحملة دشمن در رشیدیه با 300 کشته سرکوب شد.
2- امامی کاشانی: ]به[ دنبال سقوط صدام، سقوط تل آویو است.

3- سوء قصد به جان نمایندة امام و امام جمعه و دبیر حزب جمهوری اسالمی  ]حجت االسالم 
واعظ طبسی[ مشهد ناکام ماند.

 1361/12/1
1- امام خمینی خطاب به حجت االسالم واعظ طبسی: اکنون منحرفان از رسیدن به آن چه 

در آرزوی آن بوده اند، مأیوس شده اند.
2- 30 صدامی در نفوذ قوای اسالم به مواضع دشمن کشته شدند.

3- 7900 روستا زیر پوشش برق رسانی قرار می گیرند.

1361/12/2
1- رئیس مجلس: هر کشوری در منطقه مقابل ایران اسالمی قرار بگیرد، از پای درخواهد آمد.

2- نخست وزیر: احتکار و گران فروشی باید ریشه کن شود.
3- گزارش اسیر عراقی از تلفات نظامیان سودانی و بعثی در عملیات مقدماتی والفجر.
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 1361/12/3
1- گشتی های دشمن در منطقة زبیدات تار و مار شدند.

2-  وزیر امور خارجه: ایران یکی از کشورهای تعیین کننده در جنبش عدم تعهد است.
3- رئیس جمهور: عقب نشینی در مقابل تهدیدهای آمریکا همة زورگویان را به ادامة 

کارهای ناروای خود تشجیع می کند.

 1361/12/4
1-  رئیس مجلس: تروریست های اقتصادی کمتر از تروریست های آن چنانی نیستند.

2- طرح جدید جمهوری اسالمی ایران برای دیدار اسرای عراقی با بستگانشان اعالم شد.
3- وزیر کشور: دشمنان اسالم از ایمان و شهادت طلبی رزمندگان ما می ترسند.

 1361/12/5
1- رئیس مجلس: ما حاضریم تمام اسرای زخمی و معلول را تحویل عراق دهیم.

2- نخست وزیر: تا تحقق شرایط عادالنة خود خواهیم جنگید و تسلیم زور و قُلدری 
نمی شویم.

3- یگان شناسایی دشمن از منطقة سرهانی متواری شد.

 1361/12/7
1- هاشمی: دولت های منطقه اگر با حربة نفت بازی کنند، قبل از همه در آتش خواهند سوخت.

2- رئیس جمهور در دیدار با اعضای مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق: تشکیل مجلس 
اعالی عراق، بمبی بود که منفجر شد و انقالبیون دنیا را متوجه خود ساخت.

3- بیش از 13 میلیارد تومان به امر بازسازی مناطق جنگی اختصاص یافت.

 1361/12/8
1- قسمتی از پایگاه نظامی بعثی ها در ُخرمال نابود شد.

2- نمایندة جمهوری اسالمی در اجالس ویژة شورای امنیت: مادامی که آمریکا از منافع 
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خود در گوشه و کنار جهان چشم  نپوشد، صلح و امنیت بین المللی تحقق نخواهد یافت.
3- وزیر بازرگانی )حبیب اهلل عسگراوالدی(: تعهد بازاریان نسبت به مستضعفین باید 

بیشتر از تعهد آنها نسبت به کار باشد.

 1361/12/9
1- شمار هواپیماهای سرنگون شدة عراقی در عملیات والفجر به 11 فروند رسید. 

2- دعوت رئیس جمهور از جنبش عدم تعهد برای موضع گیری صریح و افشاگرانه در برابر آمریکا.
3- کتاب اسناد تجاوز رژیم بعثی عراق به ایران اسالمی، تقدیم هیأت دولت شد.

 1361/12/10 
1- رئیس جمهور: در کار بازسازی بیش از آن چه به نیروهای اداری تکیه می کنیم، باید 

به نیروهای مردمی تکیه داشته باشیم.
2- رزمندگان اسالم ستون موتوری دشمن را متالشی کردند.

3- نخست وزیر: نهادهای انقالبی ستون های اصلی نگاه دارندة نظام هستند.

 1361/12/11
1- رئیس جمهور: قانون کار باید صد درصد اسالمی باشد.

2- فرماندة نیروی زمینی: جنگ با پیوند ما و نیروهای داخلی عراق به پیروزی نهایی 
خواهد رسید.

3- ده ها هزار رزمندة تازه نفس از سراسر کشور عازم جبهه های جنگ شدند.

 1361/12/12 
1- رئیس جمهور: چیزی که امروز جنبش عدم تعهد به آن احتیاج دارد، شجاعت است.

2- برج دیده بانی دشمن در سکوی االمیه منهدم شد.
3- اتفاق نظر ایران و الجزایر در مورد مبارزه علیه توطئة کاهش قیمت نفت.

4- دکتر والیتی وارد دهلی نو شد.
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 1361/12/14 
1- هاشمی رفسنجانی: 101 کشور اگر واقعاً غیرمتعهد باشند، از ابرقدرت ها کاری ساخته نیست.

2- گشتی های قوای اسالم ضربات کوبنده ای به بعثی ها وارد ساختند.
3- نخست وزیر: توطئه های سازمان یافته در مسألة نفت نمی تواند در سرنوشت جنگ و 

تصمیمات انقالبی ما اثر داشته باشد.

1361/12/15 
1- امام خمینی: ارتش باید تحت تعالیم عالیة اسالم روز به روز قوی تر شود.

2- رژیم عراق ذخایر ارزی خود را به مصر انتقال داد.
3- پنج سنگر خمپاره انداز و تیربار دشمن در آن سوی اروندرود منهدم شد.

4- رئیس جمهور: با تالش ابرقدرت ها برای ضربه زدن به حیثیت جنبش عدم تعهد مقابله 
می کنیم.

 1361/12/16 
1- هاشمی رفسنجانی: حملة پلیس آمریکا به مسجد واشنگتن، برای افتخار ما و نکبت 

و ذلّت آمریکا کافی است.
2- وزیر کشور: مأمورین انتظامی وظیفة شرعی و قانونی دارند با متجاسرین به فسق 

قاطعانه برخورد کنند.
3- عملیات متهورانة چریکی قوای اسالم در یکی از جبهه های خرمشهر.

4- نخست وزیر وارد دهلی نو شد.

 1361/12/17
1- رئیس جمهور: مهم ترین مسؤولیت ما تعمیق اندیشة اسالمی - سیاسی خط امام است.

2- هزاران اسیر عراقی خواستار اخراج رژیم صدام از جنبش غیرمتعهدها شدند.
3- طرح مشترک ایران و لیبی برای اخراج مصر از جنش عدم تعهد.

4- چگونگی تأسیس، اهداف و وظایف دادستانی سپاه پاسداران تشریح شد.
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 1361/12/18 
امام خمینی خطاب به رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات: 

... شما با قاطعیت به كار خود ادامه دهید و هیچ كس حق ندارد در مقابل دادگاه بایستد و در صورتی كه 
كسی نسبت به این دادگاه كارشکنی نمود، معرفی نمایید تا طبق قانون و شرع با وی برخورد شود. 

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۳58(

1- عراقی های مقیم تهران شرکت نمایندگان صدام در کنفرانس غیرمتعهدها را محکوم 
کردند.

2- نخست وزیر: ما به صراحت برای همه روشن کرده ایم که نمی توانیم به متجاوز جایزه بدهیم.
3- لیبی تهدید کرد که از سازمان ملل خارج خواهد شد.

4- اعتراض گستردة مسلمانان واشنگتن به اشغال مسجد این شهر توسط پلیس آمریکا.

 1361/12/19 
1- انقالبیون مسلمان عراقی پاالیشگاه »عین زاله« عراق را منهدم کردند.

2- پیشنهاد انقالبی جمهوری اسالمی برای حاکمیت اوپک.
3- ۸2 دانشجوی مسلمان ایرانی در هند آزاد شدند.

 1361/12/21 
1- هاشمی رفسنجانی: حرکت های سازندة کارگران در جمهوری اسالمی تحلیل های 

مارکسیستی را به صورت کالف سردرگمی درآورده است.
2- آیت اهلل جنتی: اسالم اجازه نمی دهد یک طبقه در رفاه باشند و یک سری از مردم گرسنه 

و بی خانمان.
3- آمریکا 230 میلیون دالر به نوکر صهیونیستی خود در بغداد اعطا کرد.

 
 1361/12/22 

امام خمینی در جمع بانوان »مؤسسة 12 فروردین« قم و تهران :
اآلن ایران تقریباً یك مدرسه شده است و در هر جای ایران كه انسان نگاه می كند، بانوان آن جا مشغول فعالیت 
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اسالمی، دینی و حتی فعالیت سیاسی هستند، با حفظ عفافشان، با حفظ شرفشان. آنها در طول این مدت كه رها بودند
در بین مردم، جز فساد ایجاد نکردند. و این بانوان در این مدت كم، آن قدر فعالیت كردند كه شما نمونه اش را در قم 

مالحظه می كنید، و از این نمونه در شهرهای دیگری هم هست. و البته من باید تشکر كنم از اهالی قم 
و از بانوان معظم قم كه در یك همچو اوقاتی كه ما گرفتار ابرقدرت ها و قدرت های فاسد هستیم و ایران از هر طرف 

مورد حملة آنها هستند، شما بانوان در پشت جبهه، آن فعالیتی را می كنید كه آن سلحشوران در جبهه ها، 
و همان طوری كه آنها مشغول فعالیت هستند، شما مشغول فعالیت هستید. 

یك راه، از راه ساختن خود و جوان های خود و خانم های جوان و یك راه، از راه پشتیبانی به آنهایی كه در جبهه هستند؛ و این 
یك امری است كه بسیار مورد تشکر است و بسیار ارزنده است و در پیش خدای تبارك و تعالی ارزندگی شایان دارد. 

و اما هر كاری كه انسان اشتغال به آن دارد، خصوصاً كارهای اسالمی و انسانی، البته یك دسته هم پیدا می شوند كه 
در مقابل این كارها برای این كه یا حس حسادت دارند و یا حس رقابت و اینها، یا انحراف دارند،

البته آنها مخالفت می كنند و شما كسانی كه مشغول به این مؤسسه هستند و مدیران این مؤسسه هستند و كسانی كه 
در این مؤسسه مشغول خدمت هستند و كسانی كه در این كالس های درس  مشغول درس خواندن هستند، 

توقع این را نداشته باشید كه همة بانوانی كه هستند و همة زن هایی كه هستند، با شما موافق باشند. 
هستند در بین اشخاص كسانی كه آنها نمی توانند این مسائل اسالمی را ببینند. و بعضی از آنها مسائل اسالمی را 

یك مسائلی می دانند كه با تمدن شرق چون مخالف است و با تمدن غرب چون مخالف است از این جهت،
 ارتجاعی است. پیشرفتگی را آنها به این می دانند كه یا تابع غرب باشند و غرب زده و یا تابع شرق باشند و شرق زده. 

و امروز كه ایران دست رد به سینة هر دو گروه زده است و نه متمایل به شرق است و نه متمایل به غرب و 
می خواهد انسانی زندگی كند، با شرافت و ارزندگی انسان شروع كند به كار، البته كارشکني ها هست. لکن آنهایی كه 
كارشکنی می كنند، اگر مسلمان هستند، این خدمت بزرگی كه این خانم ها و این بانوان دارند می كنند و پیش خدا 

خدمت شایسته است، از معاصی كبیره است كه كارشکنی در این موضوع بکنند. 
و اگر چنان چه آنها هستند که پاي بند به اسالم نیستند و می خواهند هرزگی بکنند، فصل هرزگی گذشت. 

دیگر به شما اجازه نمی دهند بانوان ایران که کارهایی که سابق می کردید، این کارها را اعاده بدهید. 

و من باید از همة شماها تشکر كنم. و البته شماها بحمداهلل مشغول فعالیت دینی هستید و بینش سیاسی هم
 در بین شماها هست و در بین بانوان ایران، هم بینش دینی هست و هم بینش سیاسی، و از آن چیزی كه شما را

 باز می داشت از این كه فعالیت سیاسی و دینی بکنید، آن موانع مرتفع شد. 
و امیدوارم به زودی شما به یك پایه ای برسید كه هر كدامتان بتوانید عده ای را تربیت كنید. و ان شاءاهلل ایران یك 
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ایران زنده، یك ایران پاینده، یك ایران مقاوم در مقابل شرق و غرب و در مقابل آنهایی كه در مقابل ما ایستاده اند، باشد.
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۳60 و ۳6۱(

1- هفتمین اجالس سران عدم تعهد با شکست کامل رژیم بغداد به کار خود پایان داد.
2- تظاهرات ضدبعثی مردم سلیمانیه و کرکوک به خاک و خون کشیده شد.

3- 30 عامل ضدانقالب در نقده به هالکت رسیدند.

 1361/12/23 
1- یک فروند هواپیمای سوخو 22 دشمن بعثی در منطقة والفجر سرنگون شد.

2- آیت اهلل خامنه ای: کمک روحی و فکری به خانوادة شهدا باید بیش از دستگیری 
مادی باشد.

3- دکتر والیتی: دو شکست در اجالس غیرمتعهدها به صدام وارد شد که از پیروزی  های 
بزرگ ما و مستضعفین است.

 1361/12/24 
1- آیت اهلل رفسنجانی: موفقیت ارتش، سپاه و کمیته ها مرهون قدرت روحی آنهاست.

2- قتل عام مسلمانان در آسام هند ازسر گرفته شد.
3- موج بمب گذاری ها در فرانسه افزایش یافت.

 1361/12/25 
نامة امام خمینی به دانش آموز حمیدرضا امتحانی و تشکر از نامة ایشان:

]بسم اهلل الرحمن الرحیم 
نامه ای به امام عزیزم:

ضمن عرض سالم، سالمتی شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم. امیدوارم كه حال شما خوب باشد.
امام، تو تنها آرزوی كشور ما هستی و من همیشه دعا برای شما می كنم. این شما بودید كه سلطنت پهلوی را شکست دادید 

و جمهوری اسالمی برای ما آوردید و من با این كه كودكی ده ساله بیشتر نیستم، دوست دارم تا به رحمت خدا نرفته ام،
 شما را ببینم و در آغوشت بنشینم.
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امام، من برای شما و رزمندگان دعا می كنم و دلم می خواهد اگر شما را ندیدم، نامه ای كه نوشته ام به دست شما برسد 
و جواب نامه ام را زود بدهید.

 امام عزیز، من عکس خود را برای شما می فرستم و شما هم یك عکس درخشان خود را برای من در نامه بفرستید.
امام، من خیلی دوست دارم به جبهه بروم و خیلی هم اصرار می كردم، ولی این مدیر خوبی كه دارم، 

یك روز سر كالس ما آمد و گفت:
- مدرسه هم یك سنگر است، 

سنگرها را حفظ کنید؛ 

و من از وقتی این حرف را شنیدم، خیلی درس می خوانم 
و دیگر به فکر جبهه رفتن كم افتادم؛ ولی به جبهه به اندازة توانایی خود كمك می كنم. خداحافظ. 

امام، خدا نگه دار تو
خدایا، خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگه دار

فرزند شما: حمیدرضا امتحانی از جهرم- كالس چهارم دبستان طالقانی [.
بسمه تعالی 

فرزند عزیزم، نامة محبت آمیز شما را خواندم. از خداوند سالمت و سعادت شما را خواستارم.
همان طور كه معلم مهربان گفته است: 

مدرسه هم سنگر است و ان شاء اهلل از این سنگر، شیاطین را نابود می كنیم.
 25 اسفند 1361- غره1 جمادی الثانیه 1403

روح اهلل الموسوي الخمینی 
)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۳65(

1- هاشمی رفسنجانی: ابرقدرت ها هم شعار صلح می دهند و هم وسیلة ادامة جنگ را 
فراهم می کنند.

2- نخست وزیر: دولت برای آبادی روستاها نیاز به روشن شدن وضع اراضی مزروعی 
از نظر قانون دارد.

3- وزیر کشور )علی اکبر ناطق نوری(: سازمان ملل پذیرایی گرم جمهوری اسالمی از 
افاغنه را مورد اعتراض قرار داد!

۱- اول هر ماه قمری 



352

 1361/12/26
حکم  امام خمینی در مورد عفو جمعی از زندانیان )به رئیس دیوان عالی کشور(:

 ]بسمه تعالی 
محضر مبارك حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی، رهبر كبیر انقالب و بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، مد ظله العالی 
احتراماً، به پیوست صورت اسامی 558 نفر از محکومین جرایم عمومی دادسرا و دادگاه های انقالب اسالمی و شش نفر 
محکومین دادگستری كه حسب نظر كمیسیون عفو و بخشودگی به مناسبت فرا رسیدن عید مورد عفو یا تخفیف در 

مجازات قرار گرفته اند، به حضور مبارك تقدیم می شود.
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی [.

بسمه تعالی 
موافقت می شود.1

 26 اسفند 1361  
روح اهلل الموسوي الخمینی  

)صحیفة امام، ج ۱7، ص ۳67(

1- بعثی ها مناطق مسکونی حومة بصره را بمباران کردند.
2- رئیس جمهور: سازمان تبلیغات باید ثابت کند یک روحانی بزرگ است.
3- از بدو انقالب تا کنون 192 مدرسه در استان اصفهان احداث شده است.

4- ظرف 15 ماه، نماز جمعة تهران بیش از 100 میلیون تومان و 400 کامیون جنس به 
جبهه ها کمک کرد.

5-آمریکا رسماً خواهان گسترش دامنة دخالت نظامی در لبنان شد.

۱- به استناد وظايف و اختیارات رهبری، مندرج در اصل ۱۱0 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران .
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ضمایم
چند عکس و  اشعار





355 الـهـیتـوآگـاهیازرازمــن

گذشتهستعمرمناینکزشصت

بهدلنیستجزعشقتوپایدار

چنانپرشدازعشقجانودلم

بهیادتوهرروزمآیدبهشب

عجینگشتهمهرتبهآبوِگلم

شدممسِتچشمتنهمسِتشراب

عجـبنیستسائلاگرالجـرم

مـنــمبنـدةشـرمسارازگـنـاه

زکردارمنگرچهباشیبهخشم

بهغیرازتوامدیدهکسراندید

بهذکـرتـومشغـولاعضـایمن

زکـفرفتهازهـجـر،صبروقرار

بـهســوزوگــذاروبهآوازمـن

کهگشتمزناموزیادتـومست

بهشوقلقـایتـوهستمُخمار

کهازخویشوازخویشتنغافلم

بهشـبنیزنـامتـودارمبهلـب

کهشدروزوشببردرتمنزلم

اگرمیدودازدیدهسودایخواب

دلوچشـمداردبـراهـلکـرم

بیـاوردماینـکبهکـویـتپنـاه

بهلطفتودارمهمهعمرچشم

نهگوشمبهغیرازتوقولیشنید

نـرویدبهجـزنامتازنـایمن

کجـا،کـیبهپایانرسدانتظار؟

راز و نیاز
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بشـدپرزعـشقـتدلوسینـهام

بهشعرمبهجزمدحتونیستهیچ

نبودهستجـزعشقتودرسرم

بهجزمـدحتونیستاندرزبان

نهعاشقشدمبرکسیهیچگاه

نهبرکسنهبرمالونیبرمقام

چـودیـدمذلیـلاندَرّبوغـالم

گرفتمچودامانعشقتبهدست

زاولبهرویتـوکـردمنـظـر

بهمدحتزبانگرشودمویمن

بهفـرقـمبکوبندگـرتیـغتیـز

رسدخـوندلگـربهچشـمترم

بهصــددردگـردماگــرمـبـتـال

شــومغـرقدریـایدردوبــال

اجـلخشمگـینگـربهسـرآیدم

زمـانهبـهمنگربیـایدبهجنگ

رودآبـــرووبــمـــانـدَمــالم

همهسینهچوندلشودچاکچاک

زجانوزبانبشنویهایوهوی

زبنــدتـوهرگـزنگــردمرهــا

دلوسـیـنـةپـاکوبـیکینـهام

بهناصحبگـوهیـچدرمنمپیچ

نهدرسرکهدرروحودرپیکرم

بهشهـرتنرفتـمپـیایـنوآن

خـدایـاتـوآگـاهیوهـمگـواه

زلطفتنبـودمپـینـانونـام

بشدبهـرمـننیزحـجـتتمام

دگربینیازممنازهرچههست

نهادماگربـردرتچشـموسـر

چوخاکدرتگـردداررویمن

همهگـرنمـاینـدبـرمـنستیـز

ویاسیـلخـونبگـذردازسرم

کـهدرمـاننبـاشـدمـرانـیدوا

بهصحرایغم،تشنهگردمرها

هـمـهدمغـــمودردافـزایــدم

بهکامـمفلکگـربریزدشرنگ

بهآتشبسوزندهرصبحوشام

بهراهتشومخاکوکمترزخاک

ثنایتوجـاریستبیگفتوگو

نبینیازایـنبنـدهغـیـرازرضا
نـدیـدمبهجـزخـویشتنهیـچکس

کهعمریبهتودلسپـردهستوبس

»علی محمد بشارتی«
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عشقآنشبمستمستشکردهبود

ســجــدهایزدبـرلــبدرگـــاهاو

گفـتیـاربازچـهخـوارمکردهای

جـاملـیـلـیرابـهدسـتـمدادهای

نشتـرعشقـشبـهجـانممـیزنـی

خستهامزینعشق،دلخـونممکن

مـردایـنبـازیـچـهدیـگـرنیـستـم

گفت:ایدیــوانـهلـیــالیـتمـنـم

سـالهــابـاجـورلـیـلـیساختـی

عـشــقلـیـلیدردلــتانـداخـتـم

کــردمـــتآوارةصــحــرانـشـد

ســوخـتـمدرحـسـرتیکیـاربت

بیوضـودرکـوچـةلیـلـینشست

فـارغازجـامالـسـتـشکـردهبـود

ُپـــرزلــیــلــیشــددلپـــرآهاو

بـرصـلـیــبعـشـقدارمکـردهای

وانـدرایـنبـازیشـکـسـتمدادهای

دردمازلـیــلـیسـتآنـممــیزنـی

مـنکـهمجنـونمتـومجنـونممکن

ایـنتـوولـیـالیتـو...مننیستـم

دررگپــیــداوپـنـهــانـتمـنـم

مـنکــنـارتبـودمونـشـناختـی

صـدقـمـارعـشــقیکجـاباختـم
گفـتـمعـاقـلمـیشـویاّمـانشـد

غـیــرلـیـلـیبــرنـیــامـدازلـبـت

درس عشق
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اوراصداکردی،ولـی روزوشـب

مطمئـنبـودمبـهمنسـرمـیزنی

حالاینلیـلـیکهخـوارتکردهبود

دیدمامشــببـامـنـیگـفتـمبـلـی

درحــریـمخـانــهامدرمـیزنــی

درسعشقـشبیقـرارتکـردهبـود

مـردراهـمبـاشتـاشـاهـتکـنم

صـدچـولیـلـیُکشتـةراهـتکنم

الیاس بن یوسف،  »جامل الدین ابومحّمد

متخلص به ''نظامی''«



359 جگـرمبیقـرارودرمانـدهست

آنشبجمعـهروضهاحیـاشد

شیشـةعطرشد،سرشگمشد

توبگـوشعلـهُپـرکنـدجـانرا

اینزمستانبهـارقاسمماست

مالکمـادلـیـلراهعـلـیسـت

ریـخـتاردیبهـشتدردیمــا

نافمابـاجنـونبـریـدهخـدا

زلفاینداغ،دستحاشانیست

بینخونخفتـهایمومیگوییم

آنکـهدلرابـهآلاحـمــدداد

ـَمازدسـتمـانـمـیافـتـد عـَل

دلبــهنــورامـیــدبـایــدداد

دررگمشـورخـونفرماندهست

تــنفـرمـانــدهاربـًااربـاشـد

خـونمـردآبـرویمـردمشـد

خـونمـاَتـرکـنـدخـیابـانرا

تـازهآغـازکـارقـاسـمماسـت

دسـتاوپرچـمسپـاهعلیست

زنـدهتـرشـدشهیـدزنـدةمــا

خصـمرااحـمـقآفـریـدهخدا

هـرکـهکـوتاهآیدازمـانیست

بـارهاگفتـهایـمومـیگـوییـم

بـهامـاننـامـهدلنخـواهدداد

کــربــالازصــدانـمـیافــتـد

پـایپـرچـمشهیــدبـایـدداد

خدا این جاست!
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شبحقبیسحرنخواهدماند

پیرمـاگفتکـربـالایـنجاست

شـب،نمـازمصـافبـایـدکرد

آیبیگانه،اشـکشبنـمماست

خـواروارزانمـبـیـنغمایـران

دردلخستـهغمنخواهدماند

گرچـهغمقلبماشکست،علی

رفتـهمالـککـهزنـدهتـرگردد

اینشهادت،غیورمـانکردهست

ذوالفـقـارازغالفبیـروناست

گفتقاسـمظهـورنزدیکاست

یوسـفمـاهنـوزدرچـاهاست

هـان،قسـمبــرغـمسلیـمـانی

ازدمتــیــغواممــیگـیــریـم

باعلـیجانقلنـدریشدهاست

ظلمبیدردسـرنخواهـدماند

مرگبرکدخدا،خدااینجاست

بـاخــداائـتـالفبـایـــدکـرد

خونمارنگسرخپرچمماست

کـفـنمــاسـتپــرچـمایـران

اینچنیننیزهـمنخواهدماند

رأیمـاتیـغمـالـکاست،علـی

وقـترجعـتدوبـارهبـرگـردد

بـیقـرارظـهـورمانکـردهست

تیـغزیـرگـلـویصهیـوناست

گفتصهیونبهگور،نزدیکاست

انتـقـامـیشـدیـددرراهاسـت

کـدخـدامـانَـدوپـشـیـمانـی

شــکمکـنانتـقـاممـیگیـریم

دلمابیـترهبــریشـدهاست

سـراشـرافگــرمبـیعـمـلـیاسـت

دلخوشیمانفقطبهسیدعلیاست
 احمد بابایی
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بـدیـداوبـهراهـییکـینَـّرهنمـل

بهرفـتوبـهآمـدولـیبـاشتـاب

هـمـیبــردشنرابـهراهــیدراز

عـظـیـم تـالش نـبـودش تمـامـی

عــجـب در او کـار از گشـت نبـی

خـداراقـســمدادداوودوگـفــت

چهداردبهسِراینقـویپنجهمور

بــهامـــرخــداونــدجــانآفــریـن

بــهگـفـتــارآمــدیــلبــیقـرار

ـّمهـمـیکـردبــعـدازسـالم تبس

بـگـفـتـاکهایپیـکنیکـوخصال

شـدمعـاشـقمـوِرچـونآبـنـوس

رسولـیکهگشتهسـتفـخـربهشت

بهدستوبهدنـدانگرفتهسترمـل

عـــرقکــردهازکـــاِردرآفـتــاب

ولیداشـتدرسینـهصـدگونهراز

نبـودشبهدلتـرسودرچهـرهبیم

چـهداردبهدلقـصـد،ازایـنَتَعـب

کـهبگشـایبـرمـنتـورازنـهـفت

کهاینسانبَـَردبـاربـاصـدغـرور

کـهصـدجـانفـدایشوصـدآفرین

بــهامـــرمــطــاعخـداونــدگـار

بــهداوودبـنـمــودصـداحـتـرام

بـگـویمجـوابـتچـوکـردیسؤال

کهبرویحسدبردهصدهاعروس

موِر آموزگار
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بُتیخوبروهـمـچـوحـوروپـری

دوچشمشسیهمستچونجاممی

چوخـنـددبهرقـصآوردبـاغگـل

زمـژگانشتـرسدیقـینتیـغتیـز

امـیـد و امـان نـبـاشـد اویـم جـز

غـذایـمشـدهاشـکوافـغـانوآه

زمـانهبهمنگـربـیـایدبـهجـنـگ

ازایـنعشـقهـرگـزنـگـردمرهـا

چورفتـمپـیخواستگـاریشگفت

یکیشـرطباشدمـنایخواستگار

ـُرزَرْمـل توبـایـدکـهایـنتـپـةپ

بـبـینـمخوداینماجرارابهچشم

چـوانـجـامگـردیـدشـرطوقـرار

چـوبشنیـدداوودحـرفعـجیـب

بـگـفـتـانـبـیایتـودلـدادهمـور

دوصـدسـالعمـریببـایـدتورا

چنیـندادپاسـخکـهاینیـکرای

زُمـردننـبـاشـدمـراتـرسوباک

زپـــاگــردرآیـــمبهراهنــگــار

پیـمبـرچـوبشنیـدتوضیـحمـور

بـهجـانپـرزعشـقوزشـوقخدا

خــداونـدگـــاراتـوجـــانمـنــی

همـهصحـتوفهـموتوشوتوان

هـمـهگــربـهراهــتنـمـایـمنـثـار

کاکلزری و ُرخشسیمگون،موی

عـقـیـقلـبشنیـستدرتـاجکـی

بـهحفظشبـخـواندفلـکچارُقل

کمـندشبـهبنـدآوردبـبـروشیر

نـاامـیـد تـومـنـمـامـرا خـدایــا

رهــایـینـشـایـدازاوهـیـچگـاه

بهکـامـمفلـکگـربـریـزدشرنگ

نـدارمازایـنعشـقغـیـرازرضـا

نشایـدشـوممـرتـورازوجوجفت

چوخواهیشومهمسرتگوشدار

تمامـینمـایـیبهآننقطـهَحمـل

کـهخوشحالباشینههمراهخشم

دهـمپاسـخمثبـتایخـواستـگـار

شـگـفـتـیفـزودشزامــرغــریـب

بهزحمـتکشیرملباجبروزور

کـهآریتـومعشـوقـهرادرسـرا

درایـنراهدانــمکـهافـتـمزپـای

چـودرراهمـعشـوقگـردمهـالک

کنـممنبـهاینمـرگصـدافتخار

بهسجـدهدرافتـادبااشـکوشـور

بــهآیــیــنبـرآورددســـتدعــا

دلوچشـموگـوشوزبـانمـنـی

بــودازتــوایخـالــقمـهـــربان

بـودشکـریـکنعـمـتازصـدهـزار
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ولیکـنتـوچـونرحمـتمطلقـی

دهیاجـروپـاداِشچـنـدینهزار

جزایچـنـیـنبنـدهایایکـریـم

مـور ازعـشـق دلـداده مـور یکـی

زوال بـیـابد عـمـرش کــه بـدانـد

ولـیـکـنمـنشـرمـســارازگـنـاه

خـدایــاتـومــوالومــابـنـدهایم

بهدربـارلطفـتشـدمخـاکـسـار

کنـمروزوشـببـردرتبـنـدگـی

کـریمـازرحـمـتگـنـاهمببـخش

ـََبــرآبــرو مـگـیـرمبهقــهـرومـ

»مـراشـرمـسـاریزرویتـوبـس

خـدایـاتـوایصـاحـبطـیـبـات

بـــیرونـقـی بــــازار خــریــدار

بهجانـیکـهگـرددبـهراهـتنثار

بهشـتابـدهسـتوفضـلعظیم

نکـردهدراینعشـقهـرگزقصور

رسـدمـرگمحتـومقبـلازوصـال

بـهدرگـاهلـطـفـتگـرفـتـمپـنـاه

زکــردارخـودازتــوشـرمنـدهایم

افتخـار بود ایـنخـاکـساری چـو

بالندگـی بـندگـیهسـت ایـن کـه

بهاشـکنـدامـتبـهآهـمببـخش

کـهخـنـددبهریـشسپیـدمغنـود
دگـرشـرمسـارممـکـنپیشکـس«1

بـهاحسـانتـوتبـدیـلکنسّیئات
چـوهموارههستیبهمنغمگسار

مـراگــشـتیـکمــورآمــوزگـار
علی محمد بشارتی1

96/5/25

۱-  سعدی علیه الرحمه 
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علی محمد بشارتی، مجلس شورای اسالمی،گزارش سفر به جبهه های نبرد، 1359/7/17

دزفول، رزمندگان لشکر علی بن ابی طالب)ع(، 1361
علی محمد بشارتی  و حجت االسالم حضوری)نمایندة امام در سپاه جهرم  (

علی محمد بشارتی و شهید محمدعلی رجائی

دزفول ، 1361
از راست:  حجت االسالم شیخ کاظم حبیب اللهی از علمای جهرم

آیت اهلل سیدحسین آیت اللهی امام جمعة فقید جهرم - علی محمد بشارتی- هدایت اهلل رحمانی
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نشر حضرت امام خمیني)ره(

21- 57 سال اسارت/ جلد هشتم/ از پایداری در تبریز تا فاجعة 17 شهریور/ 1390/ عروج، وابسته به دفتر نشر 

حضرت امام خمیني)ره(

22- 57 سال اسارت/ جلد نهم/ از تبعیـد امام به پاریس تا بی اثر شدن تهدیدات شاه/ 1390/ عروج، وابسته به دفتر نشر 

حضرت امام خمیني)ره(

23- پایان 57 سال اسارت/ جلد دهم/ از فرار شاه تا پیروزی انقالب اسالمی/1390/ سوره مهر

24- شاهد شهیدان/ تجزیه و تحلیل حادثة عاشورا / قبل از کربال / 1384/ حوزه هنری

25- شاهد شهیدان/ تجزیه و تحلیل حادثة عاشورا / رخدادهای عاشورا / 1384/ سوره مهر  

26- شاهد شهیدان/ تجزیه و تحلیل حادثة عاشورا / پس از عاشورا / 1384/ سوره مهر 

27- غدیر، شورانگیزترین حادثة تاریخ/ همراه با ترجمة خطبة غدیریه/ 1380/ سوره مهر 

28- غدیر، شورانگیزترین حادثة تاریخ / 1385/ سوره مهر

29-  اسالم مجّسم/ بررسی مختصر زندگی سیاسی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع(/ 1391/ مجتمع فرهنگی عاشورا

30- از عرش تا عرش/ تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت زهرا)س(/ چاپ چهارم / 1392/ مجتمع فرهنگی عاشورا

31- اندیشه ها و ریشه ها / صلح امام حسن)ع(/ تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی امام مجتبی)ع(/ 1392/  مجتمع فرهنگی عاشورا

32- حضرت خدیجه)س( / شایسته ترین همسر پیامبر)ع(/ 1392/ مجتمع فرهنگی عاشورا

33- رضوان معارف/ شرح زیارت جامعة کبیره/ 1393/ مجتمع فرهنگی عاشورا

34- عصر عدالت/ بررسی حکومت توحیدمدار امام عصر)عج(/ 1394/ مجتمع فرهنگی عاشورا

35- شهد شعر/ کلیات اشعار/ 1394/ مجتمع فرهنگی عاشورا

36- پیامبر رحمت/ تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی پیامبر اسالم)ص(/ 1395/ مجتمع فرهنگی عاشورا

37- میهمان آسمانی / تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی امام رضا)ع(/ 1395/ مجتمع فرهنگی عاشورا

38- اربعین حسینی / تجزیه و تحلیل عملکرد چهل روزة اسرای کربال /  1396/ مجتمع فرهنگی عاشورا

39- همگام با انقالب اسالمی / ج 1 / نگاهی به وقوع انقالب اسالمی و حوادث سال اول آن/ 1397 / مجتمع فرهنگی عاشورا

40- همگام با انقالب اسالمی / ج 2/ نگاهی به حوادث سال دوم انقالب اسالمی/ 1397 / مجتمع فرهنگی عاشورا

41- همگام با انقالب اسالمی / ج 3/ نگاهی به حوادث سال سوم انقالب اسالمی / 1399 / مجتمع فرهنگی عاشورا


