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عرفای�بیست�ساله22/02/1382

کتاب�هایی�که�حتما�باید�بخوانید18/12/1382
سنگری�کوچک�که�پناهگاهی�بزرگ�بود18/12/1382

شهید�صدر�عمود�فکری�جامعه�ی�اسالمی�بود19/03/1383
سرداری�که�مادرش�فکر�می�کرد�مستخدم�سپاه�است!�16/04/1383

عبور�از�اروند05/07/1383
کارستان�بابایی23/10/1383
مرگ�تاجرانه12/02/1384

روزهای�غربت�خرمشهر03/03/1384
مژده�ی�تلفنی�شهید�صیاد�شیرازی03/03/1384

روزی�که�دنیا�به�ایران�به�چشم�فاتح�نگاه�کرد02/06/1384
سرهنگی�که�برای�شکار�تانک�التماس�می�کرد31/06/1384
آخرین�مالقات�شهید�کاظمی�و�رهبر�انقالب21/10/1384

رشادت�مردم�خوزستان05/01/1385
دوست�دارم�این�کتاب�را�بخوانید23/03/1385
وصله�پینه�ی�تانک�های�غنیمتی29/07/1385
اراده�هایی�که�از�بین�نمی�روند18/08/1385

از�شهریور��1320تا�محاصره��پاوه18/08/1385
تجربه�موفق�مردم�یزد�در�دفاع�مقدس12/10/1386
شیرازی�ها�و�روزهای�سخت�خرمشهر12/02/1387

ره�صد�ساله�را�یک�شبه�رفتند13/02/1387
»بچه�هایم�را�خودم�در�خاک�گذاشتم�دستم�نلرزید!«�13/02/1387

حضور�نمایان�مردم�فارس�در�جنگ�تحمیلی13/02/1387
نفس�ِ�گرم�شهید�دستغیب13/02/1387

از�شرح�حال�سرداران�غفلت�نکنید14/02/1387
گفتگوی�شهید�مطهری�و�آیت�اهلل�خامنه�ای�درباره�مثنوی�مولوی25/06/1387

حضور�دانشجوها�در�جبهه�ها24/09/1387
در�سنندج�پدر�شش�شهید�را�زیارت�کرده�بودم22/02/1388

صدام�می�خواست�از�کردها�انتقام�بگیرد26/02/1388



191 نصرت�الهی�را�در�آمدن�اسرا�دیدیم�
193 پرورش�کسانی�مثل�شهید�برونسی؛�از�عجایب�انقالب�
195 خاک�این�دشت�زیر�پای�دشمن�بود�
197 ماجرای�آشنایی�آیت�اهلل�خامنه�ای�با�شهید�چمران�
202 اثر�روضه�خوانی�هنرمندانه�
204 مادران�شهدا�و�تکرار�»ما�رأیت�اال�جمیال«�
205 تشییع�سیصد�و�هفتاد�شهید�اصفهانی�در�یک�روز�
206 هر�شب�خودتان�را�محاسبه�کنید�
207 روز�پیروزی�انقالب�در�کنار�کارگران�
209 بدرقه�شهدا�در�مشهد�با�اشعار�مؤید�
210 همه�با�یک�نام�و�نشان...�
211 بمباران�جعفرآباد�کرمانشاه�
213 جلسه�ای�زیر�بمباران�
215 تحریم�سیم�خاردار!�
216 نتیجه�غفلت�مسئوالن�وقت�کشور�در�آغاز�جنگ�
218 کوه�های�برآفتاب�گیالنغرب�
219 روایت�ایستادگی�مردم�پاوه�
220 نوزدهم�بهمن�1357؛�مدرسه�علوی�
221 چرا�گریه�نمی�کنید؟�
222 اولین�دیدار�با�آزادگان�
223 مشت�است�و�درفش؟�
224 مثل�زنبور�عسل�
225 مثل�روی�ماه�حکایت�»نور�باال�زدن«�بسیجی�ها�در�جبهه�
227 کارستان�بابایی�
231 ان�تنصروا�اهلل�ینصرکم�
233 جنگ�تا�رفع�فتنه�
234 نکته�ای�که�دکتر�چمران�به�آیت�اهلل�خامنه�ای�گفت�
235 شاهکار�نیروهای�جوان�ما�در�فتح�المبین�
236 خاطره�رهبر�انقالب�از�پدر�شهید�کاوه�
238 آن�ها�در�جنگ�به�داد�ما�رسیدند...�
240 چرا�جنگ�هشت�سال�طول�کشید؟�
242 پاداش�جنگ�زیر�آفتاب�داغ�خوزستان�
243 خاطرات�رهبر�انقالب�از�شهید�سپهبد�علی�صیاد�شیرازی�
249 اولین�گروهی�که�به�ندای�امام�در�نهضت�لبیک�گفت�

نصرت�الهی�را�در�آمدن�اسرا�دیدیم05/05/1388
پرورش�کسانی�مثل�شهید�برونسی؛�از�عجایب�انقالب03/12/1388

خاک�این�دش�زیر�پای�دشمن�بود11/01/1389
ماجرای�آشنایی�آیت�اهلل�خامنه�ای�با�شهید�چمران02/04/1389

اثر�روضه�خوانی�هنرمندانه14/04/1389
مادران�شهدا�و�تکرار�»ما�رأیت�اال�جمیال«28/07/1389

تشییع�سیصد�و�هفتاد�شهید�اصفهانی�در�یک�روز26/08/1389
هر�شب�خودتان�را�محاسبه�کنید23/01/1390

روز�پیروزی�انقالب�در�کنار�کارگران07/02/1390
بدرقه�شهدا�در�مشهد�با�اشعار�مؤید25/03/1390

همه�با�یک�نام�و�نشان...�20/07/1390
بمباران�جعفرآباد�کرمانشاه20/07/1390

جلسه�ای�زیر�بمباران20/07/1390
تحریم�سیم�خاردار!�20/07/1390

نتیجه�غفلت�مسئوالن�وقت�کشور�در�آغاز�جنگ21/07/1390
کوه�های�برآفتاب�گیالنغرب23/07/1390
روایت�ایستادگی�مردم�پاوه25/07/1390

نوزدهم�بهمن�1357؛�مدرسه�علوی19/11/1390
چرا�گریه�نمی�کنید؟23/02/1391

اولین�دیدار�با�آزادگان25/05/1391
مشت�است�و�درفش؟25/05/1391

مثل�زنبور�عسل19/07/1391
حکایت�»نور�باال�زدن«�بسیجی�ها�در�جبهه24/07/1391

شهید�بابایی�به�روایت�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای15/05/1392
ان�تنصروا�اهلل�ینصرکم06/06/1392

جنگ�تا�رفع�فتنه14/06/1392
نکته�ای�که�دکتر�چمران�به�آیت�اهلل�خامنه�ای�گفت17/07/1392

شاهکار�نیروهای�جوان�ما�در�فتح�المبین25/09/1392
خاطره�رهبر�انقالب�از�پدر�شهید�کاوه25/12/1392

آن�ها�در�جنگ�به�داد�ما�رسیدند...�01/01/1393
چرا�جنگ�هشت�سال�طول�کشید؟06/01/1393

پاداش�جنگ�زیر�آفتاب�داغ�خوزستان06/01/1393
خاطرات�رهبر�انقالب�از�شهید�سپهبد�علی�صیاد�شیرازی20/01/1393

اولین�گروهی�که�به�ندای�امام�در�نهضت�لبیک�گفت26/03/1393



250 ما�به�سوی�میدان�نبرد�پرواز�می�کنیم�
258 آیت�اهلل�اشرفی�اصفهانی؛�مجاهدی�پارسا�و�پیری�روشن�ضمیر�
259 بازدید�از�لشگر��8نجف�در�روزهای�جنگ�
260 پزشکان�بسیجی�زیر�آتش�خمپاره�
261 الهام�الهی�بر�قلب�امام�خمینی�
263 نخبگانی�که�بسیجی�وار�کار�کردند�
265 اقدام�بسیجی�وار�شهید�شهریاری�در�برابر�خباثت�دشمن�
266 آغازی�بر�یک�پایان�
274 حضور�ارامنه�در�جنگ�
275 شهادت�شهید�ارمنی�بعد�از�سربازی�
276 آن�روزها�-�مسجد�کرامت؛�مرکز�مبارزه�مشهد�
288 آن�روزها�-�آخرین�روزهای�مبارزه�در�مشهد�مقدس�
298 آن�روزها�-�دیدار�با�امام�رحمه�اهلل�پس�از��15سال�
305 آن�روزها�-�سجده�شکر�
312 از�داخل�و�خارج�میخواستند�ارتش�ما�را�نابود�کنند!�
314 موشک�های�اروپایی�صدامی�
315 قصوِر�بدون�مقّصر�
326 یادداشت�برداری�شهید�مطهری�از�موضوعات�مهم�
327 چه�کسانی�آیت�اهلل�خامنه�ای�را�ترور�کردند؟�
340 رجایی،�طرفدار�حزب�اهلل�
344 شهریور�پرخاطره�
345 کشتار�هشتم�بهمن�1357 
347 قتل�عام��8بهمن�57به�دستور�آمریکا�
348 خاطره�بازدید�از�لشکر�نجف�
349 اخالص�و�نیازشناسی�شهید�مطهری�
350 تبریک�مردم�به�آیت�اهلل�خامنه�ای�پس�از�فتح�خرمشهر�
351 احساس�کردم�که�بین�زمین�و�آسمان�معلّقم!�
352 آبمیوه�فروشی�که�شعر�حمید�را�حفظ�بود�
353 نامه�نگاری�جوانان�با�رهبرانقالب�برای�رفتن�به�جبهه�های�دفاع�از�حرم�
354 می�خواهند�منافقین�را�در�موضع�مظلوم�قرار�بدهند�
355 برنامه�تلویزیونی�درباره�شهدا�که�رهبر�انقالب�دیدند�
356 پیام�مادرشهیدی�که�آیت�اهلل�خامنه�ای�به�امام�رساندند�
357 یک�فدایی�اسالم�
366 گزارش�آیت�اهلل�خامنه�ای�از�عملیات�نیروی�هوایی�به�مجلس�

ما�به�سوی�میدان�نبرد�پرواز�می�کنیم03/07/1393
آیت�اهلل�اشرفی�اصفهانی؛�مجاهدی�پارسا�و�پیری�روشن�ضمیر23/07/1393 

بازدید�از�لشگر��8نجف�در�روزهای�جنگ29/07/1393
پزشکان�بسیجی�زیر�آتش�خمپاره06/09/1393

الهام�الهی�بر�قلب�امام�خمینی06/09/1393
نخبگانی�که�بسیجی�وار�کار�کردند06/09/1393

اقدام�بسیجی�وار�شهید�شهریاری�در�برابر�خباثت�دشمن06/09/1393
آغازی�بر�یک�پایان29/09/1393

حضور�ارامنه�در�جنگ06/11/1393
شهادت�شهید�ارمنی�بعد�از�سربازی06/11/1393

آن�روزها�|�مسجد�کرامت؛�مرکز�مبارزه�مشهد22/11/1393
آن�روزها�|�آخرین�روزهای�مبارزه�در�مشهد�مقدس24/11/1393
آن�روزها�|�دیدار�با�امام�رحمه�اهلل�پس�از��15سال24/11/1393

آن�روزها�|�سجده�شکر25/11/1393
از�داخل�و�خارج�میخواستند�ارتش�ما�را�نابود�کنند!�30/01/1394

موشک�های�اروپایی�صدامی30/01/1394
»قصوِر�بدون�مقّصر«08/02/1394

یادداشت�برداری�شهید�مطهری�از�موضوعات�مهم16/02/1394
چه�کسانی�آیت�اهلل�خامنه�ای�را�ترور�کردند؟06/04/1394

رجایی،�طرفدار�حزب�اهلل07/06/1394
شهریور�پرخاطره18/06/1394

کشتار�هشتم�بهمن�18/06/13571394
قتل�عام��8بهمن�57به�دستور�آمریکا12/08/1394

خاطره�بازدید�از�لشکر�نجف05/12/1394
اخالص�و�نیازشناسی�شهید�مطهری13/02/1395

تبریک�مردم�به�آیت�اهلل�خامنه�ای�پس�از�فتح�خرمشهر03/03/1395
احساس�کردم�که�بین�زمین�و�آسمان�معلّقم!�16/03/1395

آبمیوه�فروشی�که�شعر�حمید�را�حفظ�بود31/03/1395
نامه�نگاری�جوانان�با�رهبرانقالب�برای�رفتن�به�جبهه�های�دفاع�از�حرم31/05/1395

می�خواهند�منافقین�را�در�موضع�مظلوم�قرار�بدهند03/06/1395
برنامه�تلویزیونی�درباره�شهدا�که�رهبر�انقالب�دیدند05/07/1395

پیام�مادرشهیدی�که�آیت�اهلل�خامنه�ای�به�امام�رساندند05/07/1395
یک�فدایی�اسالم26/10/1395

گزارش�آیت�اهلل�خامنه�ای�از�عملیات�نیروی�هوایی�به�مجلس19/11/1395



374 خاطرات�دفاع�مقّدس؛�یک�ثروت�عظیم�و�ملّی�
375 اگر�پشتیبانی�های�مردم�در�زمان�جنگ�نبود...�
376 سطوح�باالی�معنویت�در�نیروهای�ارتشی�

خاطرات�دفاع�مقّدس؛�یک�ثروت�عظیم�و�ملّی16/12/1395
اگر�پشتیبانی�های�مردم�در�زمان�جنگ�نبود...�16/12/1395

سطوح�باالی�معنویت�در�نیروهای�ارتشی30/01/1396



خاطرات 10

روزی�بود�که�رهبر�عزیز�ما�تنهای�تنها�بود؛�دو�گروه�مبارز�در�این�مملکت�بودند،�هر�دو�
تز�رهبر�ما�را�رد�می�کردند،�قبول�نداشتند.�یک�عّده�سیاسیون�راحت�طلب�پشت�میز�
نشین�بر�روی�بستر�راحت�استراحت�کن؛�آنهایی�که�عادت�کرده�بودند�بنشینند،�بخورند،�
بورس�بگیرند،�آقایی�کنند�با�تبختر�و�تکّبر�یک�کلمه�حرفی�بزنند،�وجیه�الملّة�بشوند،�
یک�وقتی�هم�در�یک�جریان�سیاسی�یک�کلمه�ای�بگویند،�اّما�دردسری�قبول�نکنند.�
اینها�با�شیوه�ی�رهبر�ما�مخالف�بودند،�می�گفتند�آقا�بیخود�این�همه�به�پر�و�پایه�ی�شاه�
میپیچند،�شاه�که�رفتنی�نیست�از�این�مملکت.�اقاًل�اگر�شاه�را�رد�میکنند�نیابت�سلطنت�
را�قبول�کنند.�امام�قرص�ایستاد،�گفت�هر�کسی�که�شعار�ما�را�قبول�نمی�کند�به�مالقات�
ما�نیاید.�اذن�دخول�امام�در�پاریس�برای�رجال�سیاستمدار�پرمدّعا�این�بود�که�باید�اّول�
سلطنت�و�پادشاهی�را�در�ایران�رد�بکنند،�محکوم�بکنند،�بعد�بتوانند�بار�بیابند�و�به�
خدمت�امام�بروند؛�حّتی�حاضر�نبود�با�اینها�صحبت�بکند،�مذاکره�بکند،�قرص�ایستاد؛�
این�یک�گروه.�گروه�دیگر�گروهی�بودند�که�با�اّدعای�تندروی�و�چپ�روی�و�فداکاری�در�
میدان�مبارزه�حاضر�می�شدند،�طرفدار�جنگ�مسلّحانه،�تنها�ره�رهایی�جنگ�مسلّحانه�
است.�می�گفتند�آقا�بی�خود�اصرار�می�کند،�با�اینجورها�این�مبارزه�به�پیروزی�نخواهد�
رسید،�بیخود�معّطل�نشوید؛�باید�جنگ�مسلّحانه،�باید�تفنگ�به�دست�بگیریم.�باید�مردم�
بسیج�عمومی�بشوند.�هر�کسی�را�که�فکر�می�کردند�ارتباطی�با�امام�دارد�دورش�را�می�

سخنرانی با عنوان جلوه ی سرگذشت دیرین مبارزات پیغمبران در زمان ما
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ایستادگی با شکوه تنهایی یک تک درخت



11خاطرات

گرفتند�فریاد�می�کشیدند�که�ما�را�مسلّح�کنید.�البته�این�توده�ی�مردم�بودند�غالبا�که�
می�گفتند�ما�را�مسلح�کنید،�اّما�تز�مال�گروههایی�بود�که�شعار�جنگ�مسلّحانه�را�شعار�
خودشان�قرار�داده�بودند.�می�گفتند�فایده�ای�ندارد،�تا�سالح�دست�نگیرید،�تا�مردم�را�
مسلّح�نکنید،�شاه�از�این�مملکت�رفتنی�نیست.�امام�هیجان�زده�نشد،�دستپاچه�نشد،�
خّط�مشی�خودش�را�گم�نکرد،�راه�خودش�را�ادامه�داد؛�گفت�با�مبارزه�ی�سیاسی�آنچنان�
ضیق�خناقی�برای�این�رژیم�درست�می�کنیم�که�یا�خودکشی�کند�یا�مجبور�به�فرار�
بشود،�و�دیدیم�که�شد.�گروههای�مبارز�در�این�مملکت�مخالف�تز�امام�بودند.�بگذریم�از�
گروههای�راحت�طلب�مرتجعی�که�اساساً�ضّد�مبارزه�می�اندیشیدند�و�هر�گونه�مبارزه�
ای�را�محکوم�می�کردند؛�آنها�که�هیچ.�اّما�تنها�و�به�تنهایی�یک�اّمت�»اّن�ابراهیم�کان�
اّمة«�خودش�تنها�یک�اّمت�بود.�باشکوه�تنهایی�یک�تکدرخت،�در�یک�کویر�لم�یزرع�که�
بر�طوفانها�و�شنها�و�آفتابهای�داغ�و�سوزان�و�تشنگیها�و�بی�آبیها�پیروز�می�شود�و�فضا�

را�سرسبز�و�معّطر�می�کند،�ایستاد.�ایستاد�و�مبارزه�را�به�این�جا�رساند.



خاطرات 12

بعد�از�آنی�که�در�شهر�دزفول�مردم�بی�پناه�و�بی�دفاع�مورد�تجاوز�سالحهای�دورزن�
مزدوران�عراقی�قرار�گرفتند�که�ما�همان�شب�اتفاقاً�در�دزفول�بودیم،�من�صبح�وارد�شهر�
شدم�و�در�خیابانها�حرکت�می�کردم،�شب�را�در�پایگاه�نیروی�هوایی�گذراندیم�که�خارج�
شهر�است،�روز�گفتم�بروم�ببینم�با�این�حادثه�ی�فاجعه�آمیزی�که�در�این�شهر�رخ�داده�
است�و�شاید�بیش�از�صد�نفر�زن�و�مرد�و�کودک�بی�گناه�و�بی�دفاع�نیمه�ی�شب�کشته�

شدند،�بروم�ببینیم�روحیه�ی�مردم�چگونه�است.

در�این�شهر�نشانه�ای�از�حیات�ایمانی�و�عزم�و�تصمیم�به�چشم�می�خورد.�در�مقابل�
عظمت�و�شجاعت�این�مردم�-�چه�زنشان�و�چه�مردشان�و�چه�جوانشان�و�چه�پیرشان�
-�انسان�مبهوت�می�ماند.�رژیم�مزدور�عراقی�برای�این�که�دزفول�را�تخلیه�بکند�از�مردم�
و�نیروهای�انقالبی�را�از�آن�جا�خارج�کند�دست�به�این�توطئه�ی�رذالت�آمیز�و�پست�زده�
است،�مردم�شهر�را�هدف�موشکهای�دورزن�قرار�می�دهد�...�اما�مردم�مثل�این�که�هیچ�

اتفاقی�در�شب�گذشته�در�شهرشان�نیافتاده�است.

البته�جوانهای�پرشور�شعار�می�دادند�می�گفتند�به�ما�سالح�بدهید�تا�ما�برویم�انتقام�
بگیریم.�من�برای�مردم�صحبت�کردم�عصر�همان�روزی�که�شبش�آن�حادثه�اتفاق�افتاده�
بود�هزاران�نفر�جمعیت،�با�شور،�با�هیجان،�در�مسجد�جامع�شهر�دزفول�جمع�شدند،�

خطبه های نماز جمعه تهران

1359/08/09

ماجرای حضور آیت اهلل خامنه ای در دزفول در روزهای موشک باران
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من�سپاس�و�شکرانه�ی�خودم�را�از�این�همه�شجاعت�به�عنوان�یک�انسانی�که�عالقه�مند�
به�شجاعت�است،�عالقه�مند�به�ایمان�است،�عالقه�مند�به�مردم�فداکار�است،�به�آن�مردم�
فداکار�عرض�کردم�االن�هم�از�این�تریبون�عظیم�نماز�جمعه،�از�این�تریبون�میلیونی�و�
از�میان�شما�برادران�و�خواهران�نمازگزار�به�تمام�مردم�شهر�دزفول�از�زن�و�مرد�و�پیر�و�

جوان�درود�می�فرستم.�مردمان�شجاع،�مؤمن،�متوکل�به�خدا.



خاطرات 14

آغاز�شد.�سیزده� ما� به�خاک� بزرگ�متجاوزان�عراقی� در�سی�ام�شهریور��59حمله�ی�
روز�قبل�از�آن،�آقای�بنی�صدر�در�یک�سخنرانی�)�17شهریور(�با�مشتعل�کردن�آتش�
اختالفات�داخلی�و�با�طرح�مسائلی�که�در�فارغ�ترین�اوقات�نیز�از�یک�فرد�مسئول،�ناروا�
و�غیر�مسموع�است،�منشأ�یک�سلسله�خصومت�های�داخلی�میان�مردم�و�پیدایش�جو�
اختالف�و�کدورت�شد.�آیا�بنی�صدر�در�آن�هنگام�از�حدوث�قریب�الوقوع�جنگ�مطلع�
بود�یا�نه؟�به�هرترتیب�یکی�از�این�دو�شکِل�بی�تقوایی�و�بی�کفایتی�بر�آن�منطبق�است.�
به�گمان�سرکار،�بنی�صدر�انتظار�چنان�حمله�ای�را�داشت.�خود�ایشان�یک�جا�تصریح�
می�کند�که�خبر�داشت،�ولی�قاعدتاً�او�چنان�کسی�است�که�مناقشات�و�درگیری�های�
سیاسی�برای�او�بر�هرچیزی�مقدم�است؛�حتی�در�حال�جنگ.�نمونه�ای�از�این�روحیه�را�
که�در�طول�جنگ�نتوانست�آن�را�هرگز�پوشیده�نگه�دارد،�در�شماره�های�متوالی�کارنامه�
و�در�مصاحبه�ها�و�سخنرانی�های�عاشورا�و��14اسفند�و�قزوین�و�اصفهان�و�غیره�به�وضوح�
می�توان�دید.�اکنون�نمونه�ای�را�که�در�ارتباط�با�حادثه�ی�سقوط�بخش�غربی�خرمشهر�

عزیز�است،�ارائه�می�دهم.

در�نامه�ای�که�این�جاست�و�دو�سه�روز�قبل�از�این�حادثه�ی�دردناک�به�ایشان�نوشته�ام،�
چنین�نوشته�ام:�»در�مورد�خرمشهر�و�آبادان�نظر�من�این�بوده�و�هست�که�این�دو�شهر�
را�باید�دو�گردان�پیاده�مکانیزه�یا�یک�گردان�پیاده�و�یک�گردان�زرهی�در�دو�سوی�این�

نطق در مجلس شورای اسالمی در جلسه بررسی کفایت سیاسی بنی صدر

1360/03/31

به فریاد خرمشهر و آبادان برسید!
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شهر،�یعنی�یکی�در�محور�خرمشهر-شلمچه�و�دیگری�در�تقاطع�خطوط�ماهشهر-آبادان�
و�اهواز-آبادان�حفاظت�کنند.�تانک�ها�در�سنگر�قرار�گیرند�و�از�آسیب�ضد�تانک�دشمن�
محفوظ�بمانند�و�از�پیش�روی�دشمن�جلوگیری�کنند�و�برای�نیروهای�ضد�تانک�ما�این�
فرصت�را�فراهم�کنند�که�به�دشمن�دستبرد�و�آسیب�وارد�آورد.�شما�در�تلگراف�از�من�
پرسیده�اید�که�اگر�از�نیروی�دیگری�اطالع�دارم،�چرا�به�شما�اطالع�نداده�ام.�مایه�ی�تعجب�
است.�نیروئی�که�من�از�آن�خبر�دارم،�نیروی�ارتش�است�که�شما�فرمانده�آن�هستید،�
بلکه�نیروهای�پیاده�و�زرهی�مستقر�در�دزفول�است�که�به�قول�خودتان�شما�هر�روز�دو�
بار�از�آن�بازدید�می�کنید.�من�می�گویم�این�نیرو�که�یک�ماه�است�به�تدریج�جمع�شده�
و�هنوز�مورد�بهره�برداری�واقع�نشده�است،�می�توانست�بخشی�از�خود�را�به�این�منظور�

اختصاص�دهد.

همان��وقت�این�نامه�را�به�دفتر�امام�و�اسناد�سری�مجلس�شورای�اسالمی�فرستادم،�در�
شورای�انقالب�هم�بایگانی�کردم�و�به�شورای�عالی�دفاع�هم�برای�ثبت�در�تاریخ�فرستادم.�
سوابق�نامه�این�است�که�من�خدمت�امام�رسیدم.�ایشان�در�پیام�کوتاهی�که�به�وسیله�ی�
من�به�همه�ی�سران�نظامی�دادند،�چند�نکته�ای�را�گفتند.�از�جمله�این�بود�که:�»در�کار�
آبادان�و�خونین�شهر،�از�سوی�مسئوالن�احساس�تعلل�می�کنم.�اگر�نمی�توانید،�به�من�
بگوئید�تا�خود�در�این�باره�تصمیم�بگیرم.�من�باید�به�اسالم�و�به�این�ملت�پاسخ�بدهم.«�
این�عین�عبارت�امام�بود�که�من�یادداشت�کردم�و�بالفاصله�به�آقای�بنی�صدر�تلگراف�
کردم.�آقای�بنی�صدر�در�پاسخ�تلگراف�من�یک�تلگراف�خیلی�تندی�به�من�زدند�که�
متن�تلگراف�ایشان�هم�موجود�است�و�از�این�سؤاالت�و�اظهارات�من�به�شدت�رنجیده�
و�طلب�کار�و�ناراحت�شدند�که�چرا�چنین�تلگرافی�زده�اید.�من�در�پاسخ�تلگراف�ایشان�
این�نامه�را�نوشتم�که�خیلی�مفصل�است�و�فقط�بخشی�از�آن�را�خواندم.�ایشان�در�
کارنامه�ای�که�همان�روزها�نوشته�بود�و�به�خاطر�مسائلی�در�روزنامه�ی�انقالب�اسالمی�
چاپ�نشد،�)اگر�یادتان�باشد،�یک�شماره�ی�انقالب�اسالمی�بدون�کارنامه�درآمد.�نسخه�ی�
چاپ�نشده�ی��آن�کارنامه�االن�در�اختیار�من�است.(�ایشان�در�این�کارنامه�از�این�حادثه،�
مسأله�ی�خرمشهر�و�تکیه�ی�ما�روی�مسأله�چنین�یاد�می�کند:�»از�آبادان�تلفن�می�شد�
که�خرمشهر�سقوط�کرده�است.�سرهنگ�رضوی�فر�که�در�خرمشهر�دفاع�شهر�را�به�عهده�
دارد،�می�گفتند�حصبه�دارد�و�پی�درپی�می�گفت:�»شما�قول�داده�بودید�که�تا�امروز�مرا�



خاطرات 16

کمک�کنید�و�نیرو�برسانید.�چرا�نیرو�نرساندید؟�در�برابر�خداوند�و�در�برابر�ملت�مسئول�
هستید.«�بعد�دکتر�شیبانی�گوشی�را�گرفت�که�جیغ�و�داد�کند.�چند�تشر�به�او�زدم�و�
گفتم�مگر�نیروها�در�کف�دست�من�است�که�به�سوی�تو�پرتاب�کنم.�آن�روز�که�باید�
عقل�به�خرج�می�دادید،�ندادید.�حقیقت�را�از�من�پنهان�کردید�و�به�فرصت�طلب�ها�میدان�

دادید�و�آن�ها�هم�تیشه�را�برداشتند�و�به�ریشه�ها�زدند.

)توضیح�حجت�االسالم�خامنه�ای:�منظور�ایشان�مسأله�ی�کشف�کودتا�و�گرفتن�عناصر�
کودتاچی�است�که�از�نظر�ایشان،�مسئول�سقوط�خرمشهر�یا�پیش�روی�دشمن�در�80 

کیلومتر�در�خاک�ما�آن�مسأله�است.(

کی�مانده�است�که�برای�شما�بفرستم؟�مرا�در�هیچ�زمینه�ای�یاری�نکردید،�در�همه�حال�
و�در�هر�کاری،�تا�وقتی�پای�حیات�و�موجودیت�خودمان�در�میان�بود،�مرا�تنها�گذاشتید�

»...

در�صفحه�ی�بعد،�باز�می�نویسد:�»البته�اگر�جنگ�را�هم�تمام�کنیم،�تازه�اول�داستان�است.�
مشکل�هایی�از�این�گنده�تر�سر�راه�ماست.�هشدارها�دادم�وقتی�همه�ی�این�ها�بی�فایده�
شد.�در��17شهریور�مسأله�را�باز�در�میان�گذاشتم�و�باز�هشدار�دادم.�متأسفانه�روز�بعد�
»سه�تفنگدار«�زبان�به�اعتراض�به�صورتی�که�همه�از�آن�اطالع�دارند،�گشودند.�جوری�
هم�رئیس�مجلس�عنوان�مطلب�کرد�که�پنداری�امام�به�او�گفته�است�این�کار�را�بکنید.�
بعد�معلوم�شد�امام�گفته�است�که�مرا�با�این�کار�کاری�نیست.�خود�دانید،�یا�بکنید�یا�
نکنید.�)توضیح�حجت�االسالم�خامنه�ای:�که�من�الزم�می�دانم�این��جا�شهادت�خودم�را�
بگویم:�من�خدمت�امام�رسیدم.�بعد�از��17شهریور،�ایشان�بعد�از�مبالغی�صحبت�به�من�
فرمودند�که�آقای�بهشتی�و�آقای�هاشمی�چیزی�نگفتند.�بخشی�از�بعضی�از�خالف�های�
آقای�بنی�صدر�را�جواب�دادند.�این�تعبیر�امام�بود�که�من�همان��وقت�به�این�برادرها�
و�به�بقیه�ی�برادرها�گفتم�که�تعبیر�امام�این�است،�ایشان�این�طوری�می�گویند.(�آقای�
رجایی�رفت�در�همین�مجلس�و�چنان�شیر�شد�که�گفت�اگر�به�وزرای�او�توهین�شود،�یا�
جای�اوست�یا�جای�من�و�هرگز�در�کنار�رئیس��جمهور�به�سر�یک�میز�نخواهد�نشست.�
صحیح!!�مدعی�منتخب�مردم�شد.�باز�هم�از�هر�سوی�به�من�فشار�آمد�که�دیگر�دنبال�
نکنم�...�)بعد�از�چند�سطر(�خب�خود�این�ها�که�این��جور�دنبال�قدرت�می�دویدند،�این�ها�
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که�می�خواستند�و�می�خواهند�همه�ی�ابزار�عمل�قدرت�در�دستشان�باشد،�کجا�هستند؟�
چرا�به�فریاد�آبادان�و�خرمشهر�نمی�رسند؟�)خرمشهر�را�گذاشته�است�حاال�که�آقای�
رجائی�پست�نخست�وزیری�را�گرفته�است،�به�آن�جا�برسد.(�گفتند�نیروی�مردمی�به�
آن�جا�می�برند؛�پنج�هزار،�ده�هزار،�بعد�شد��500تا�که�هنوز�هم�نرسیده�است.�بله�آن�جا�

که�پای�خطر�هست،�آن�ها�نیستند.«

من�در�همین�نامه،�دروغ�ایشان�را�آشکار�کرده�ام�و�نوشته�ام�که�نیروی�مردمی�را�پنج�
هزار�نفر�ما�فرستادیم�و�وارد�آن�جا�شدند�)فرستادیم�که�من�نفرستادم،�من�در�این�جا�به�
کمیته�و�سپاه�گفتم،�با�مشهد�تماس�گرفتم،�با�همه�ی��جاهایی�که�ممکن�بود(�پنج�هزار�

نفر�وارد�اهواز�شدند�که�خود�ما�تحویل�گرفتیم�و�رفتند�ماهشهر�و�خرمشهر�و�بودند.
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می�رفتیم�برای�شناسایی؛�در�منطقه�ای�که�معروف�به�»دّب�حردان«�است؛�دب�حردان�
در�غرب�اهواز�واقع�است.�ما�این�دفعه�از�طرف�شمال�می�خواستیم�برویم،�از�جاده�ای�که�
می�رود�طرف�سوسنگرد،�از�وسط�جاده�یک�راهی�بود�آمدیم�آن�جا�و�بچه�ها�در�آن�جا،�
مواضع�خمپاره�مستقر�کرده�بودند�و�ما�هم�داشتیم�می�آمدیم�برویم�طرف�دب�حردان،�
شناسایی�کنیم�ببینیم�دشمن�کجاهاست،�چه�جوری�است.�چون�مهم�بود،�خود�دکتر�
چمران�متقبل�شده�بود�که�این�شناسایی�را�انجام�بدهد،�من�هم�بودم،�یک�عده�هم�از�

بچه�ها�بودند.

آمدیم�به�یک�نقطه�ای�رسیدیم،�بچه�ها�تقسیم�شدند�به�چند�قسمت�که�بروند�از�طرف�های�
چپ�و�راست�و�روبه�رو�شناسایی�کنند.�آن�عده�ای�که�روبه�رو�رفته�بودند�با�دستپاچگی�
آمدند�و�گفتند�چند�تا�نفربر�عراقی�آمده�این�جا�و�حاال�یا�برای�شناسایی�آمدند�یا�این�که�
ماها�را�دیده�اند�و�آمده�اند�که�ما�را�بگیرند�که�احتمال�اسارت�و�این�چیزها�بود.�دکتر�دید�
که�اینها�آرپی�جی�ندارند.�چند�تا�آرپی�جی�دار�را�فرستاد،�بعدهم�خودش�نتوانست�آرام�
بگیرد.�گفت�من�هم�می�روم.�من�هم�می�خواستم�بروم�نگذاشت،�گفت�نه�شما�نیا،�هر�چه�
اصرار�کردم�نگذاشت�بروم،�گفت�شما�همین�جا�باشید�تا�ما�برگردیم.�البته�می�شنیدیم�
صدای�نفربر�را،�اینجور�خیال�می�کنم�که�خیلی�دور�نبود،�چند�صد�متری�مثاًل�فاصله�
داشت.�دکتر�و�اینها�رفتند،�ما�هم�نشستیم�با�چند�تا�از�بچه�ها،�البته�ما�هم�آرپی�جی�زن�

بیانات

1360/10/16

عملیات شناسایی با شهید چمران
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داشتیم�و�سالح�انفرادی�هم�داشتیم؛�ژ�3ِو�کالشینکف.

نشسته�بودیم�منتظر�که�ببینیم�اگر�آنها�احتیاج�به�کمک�داشتند�برویم�جلو،�اگر�هم�
برگشتند�که�برگردیم�عقب.�در�همین�حین�دیدیم�که�دور�و�بر�ما�را�دارند�با�توپخانه�
می�کوبند.�اتفاقاً�زیر�یک�درختی�نشسته�بودیم،�چون�هوا�هم�گرم�بود�زیر�یک�درختی�
نشسته�بودیم�که�سایه�باشد،�داشتند�همان�درخت�را�که�یک�گرایی�محسوب�می�شد�
خودش،�یک�نشانی�محسوب�می�شد�آن�جا�را�داشتند�می�کوبیدند.�ما�یک�قدری�دراز�
کشیدیم�و�خودمان�را�محافظت�می�کردیم،�بعد�دیدیم�نه�این�جا�را�سخت�دارند�می�کوبند،�
گفتیم�برویم�آن�طرف�تر�یک�خرده،�ببینیم�چه�می�شود�باز�هم�می�کوبند�یا�نه.�بنا�کردیم�
با�حالت�خنده�به�سرعت�خودمان�را�کشیدیم�عقب،�در�همین�حین�البته�چند�تا�توپ�
زدند�که�ما�خوابیدیم؛�خب�من�دقیقاً�یادم�است�واقعاً�لطف�خدا�بود�که�اینها�به�ما�اصابت�
نمی�کرد.�همین�طور�که�دراز�کشیده�بودیم�اطراف�ما�این�ترکشهای�خمپاره�می�خورد�
زمین؛�تََرک�تََرک�تََرک�من�می�شنیدم�صدایش�را.�حتی�یک�جوی�آبی�نزدیکمان�بود،�
می�ریخت�توی�آب؛�تِک�تِک�تِک�همچین�پشت�سر�هم�می�ریخت�توی�آب،�داغ�بود،�
جسم�آهن�داغی�که�خب�توی�آب�بخورد�یک�صدایی�می�کند.�یک�مقداری�که�عقب�
رفتیم�دیدیم�همان�نقطه�ای�که�ما�نشسته�بودیم�-�که�درخت�بود�و�اینها�-�همان�نقطه�
را،�دقیقاً�همان�نقطه�را�زدند�که�اگر�ما�آن�جا�بودیم�این�گلوله�ی�توپ�می�خورد�وسط�
جمع�مثاًل�شش،�هفت�نفری�ما�و�البد�یک�چند�تا�شهید�داشتیم.�غرض�سعادت�شهادت�

نداشتیم�یا�سعادت�زنده�ماندن�داشتیم.
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این� اکرم�صلی�اهلل�علیه�و�آله� الهی�در�جنگ�های�رسول� امدادهای� از� یکی� می�دانید�که�
بوده�که�نیروهای�دشمن�را�در�چشم�سپاهیان�اسالم،�کم�جلوه�می�داده�»اذا�التقیتم�
فی�اعینکم�قلیال�و�یقللکم�فی�اعینهم«�در�قرآن�است،�شما�را�در�چشم�آنها�زیاد�نشان�
می�دهیم،�آنها�را�در�چشم�شما�کم�نشان�می�دهیم.�می�دانید�روحیه�یکی�از�اساسی�ترین�
عناصر�رزم�است�دیگر،�اگر�روحیه�نباشد،�هرچی�هم�عدد�زیاد�باشد،�فایده�ای�ندارد�و�

این�روحیه�ایجاد�می�کند.�من�این�را�در�جنگ�احساس�کردم.

من�حاال�عیب�ندارد�این�را�بگویم:�یک�وقتی�در�مقابل�دو�لشگر�و�نیم�عراقی�در�غرب�
اهواز�ما�فقط�یک�تیپ�داشتیم،�آن�هم�یک�تیپی�که�استعدادش�به�قدر�یک�گردان�هم�
نبود!�عراقیها�از�ترس�این�تیپ�جلو�نمی�آمدند،�عراقیها�تا�بیست�کیلومتری�اهواز�تقریباً�
آمدند،�چرا�جلوتر�نیامدند؟�از�چی�می�ترسیدند؟�از�یک�تیپی�که�آن�جا�توی�زمین�فرو�
رفته�بود�و�سنگر�کنده�بود�و�مستقر�شده�بود.�این�تیپ�را�وقتی�ما�می�رفتیم�می�دیدیم،�
واقعاً�دلمان�می�سوخت�که�نیروهای�ما�چه�قدر�کم�اند.�یک�تیپ�ضعیفی�بود�که�اولش�
استعداد�آن�در�حد�یک�گردان�بود.�و�حاال�اگر�بگویم�که�این�تیپ�چند�تا�تانک�داشت؛�
واقعاً�هر�شنونده�ای�تعجب�خواهد�کرد.�یک�تیپ�بی�استعداد�ضعیف�از�لحاظ�تجهیزات�و�
از�لحاظ�نفرات،�عمدتاً�از�لحاظ�تجهیزات�زرهی،�این�تیپ،�دو�تا�لشگر�را�جلوی�خودش�
معطل�کرده�بود.�به�فاصله�ی�دو،�سه�کیلومتری�همین�تیپ،�ُدّب�حردان�معروف�که�

بیانات

1361/01/10

امداد غیبی یعنی یک تیپ مقابل دو لشگر
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مدتها�اسمش�سِرزبانها�بود�و�البد�شنیدید،�که�بعد�هم�ما�آن�را�گرفتیم،�یعنی�نیروهای�
اسالم�گرفتند�دّب�حردان�را.�آن�دّب�حردان�معروف�مرکز�نیروهای�عراقی�بود،�دو�لشگر�

و�نیم�نیروی�عراقی�آن�جا�گسترش�یافته�بود�و�نیروهای�ما�این�قدر�بود.

اینها�از�ترس�همان�یک�تیپ،�جلو�نمی�آمدند.�ببینید�در�چشم�آنها�ما�زیاد�می�شویم.�در�
عوض�بچه�های�ما،�یک�تیمهای�کوچِک�مثاًل�پنجاه�نفری،�شصت�نفری�تشکیل�می�دادند�
از�نیروهای�داوطلب�یا�سپاه�یا�مخلوطی�از�داوطلب،�سپاه،�گاهی�هم�ارتشیها،�و�اینها�
می�رفتند،�نفوذ�می�کردند�در�داخل�دشمن،�در�دل�دریای�دشمن،�واقعاً�دریایی�از�دشمن�

بود،�نفوذ�می�کردند،�ضربه�می�زدند،�چند�تا�تانک�می�زدند�و�برمی�گشتند.

این�ناشی�از�این�بود�که�دشمن�را�کم،�کوچک�و�ضعیف�می�شمردند�و�جرأت�می�کردند�
بروند�طرفشان.�این�یک�امداد�غیبی�است�دیگر،�که�من�این�را�خودم�مشاهده�کردم.�
یعنی�این�کم�دیدن�آنها�]یعنی�عراقیها[�و�زیاد�نمودن�ما�به�آنها�یک�لطف�الهی�بود.�البته�
این�لطف�را�من�ناشی�از�توجهات�نیروهای�ما�می�دانم.�همان�وقت�من�در�نماز�جمعه�
بارها�یاد�کرده�بودم�از�کسانی�که�در�سنگرها،�در�کنار�تانکها،�در�داخل�جبهه�با�چه�
توجهی�به�خدا�و�با�چه�خلوصی�کار�می�کنند،�اینها�البته�زمینه�ی�این�لطف�الهی�است.
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من�از�مرحوم�آیت�اهلل�صدوقی�خاطرات�زیادی�دارم.�با�ایشان�دوستی�ما�سابقه�دارد.�البته�
دوستی�بیست�ساله،�سی�ساله�نیست�اما�چند�سال�بود�که�با�ایشان�آشنا�بودم�بیشترین�
آشنایی�و�صمیمیت�و�دوستی�نزدیک�ما�با�ایشان�از�سال��1357شد،�یا��56یا�اواخر�56 

بود�یا�اوائل��57بود.�ما�در�تبعید�بودیم�در�ایرانشهر�بلوچستان.

یک�روز�مغرب�بود،�من�رفتم�منزل�برادرمان�آقای�حاج�محمد�جواد�حجتی�کرمانی�که�
ایشان�هم�آن�جا�تبعید�بودند�و�ما�هر�دو�با�هم�بودیم،�غروب�رفتیم�منزل�ایشان�که�نماز�
بخوانیم،�من�دیدم�که�آقای�صدوقی�با�چند�نفر�از�علمای�محترم�یزد�از�جمله�آقای�راشد�
یزدی�-�که�در�این�جریانات�تشییع�ایشان�سخنان�بسیار�جالبی�ایراد�کرده�بودند،�من�از�

تلویزیون�و�رادیو�شنیدم�-�ایستادند�به�نماز،�ما�هم�نماز�را�با�آنها�خواندیم.

بعد�از�نماز�جویا�شدیم،�معلوم�شد�بله،�ایشان�با�وجود�سن�زیاد�و�وضعیت�اختناق�آمیزی�
از�جمله� را�دیدن�کنند.� تبعیدیها� یزد�که�همه�ی� از� افتادند� راه� آن�وقت�داشت،� که�
ایرانشهر�آمده�بودند�و�شما�میدانید�راه�ایرانشهر�راه�دشواری�بود�و�زندگی�در�ایرانشهر�
هم�برای�کسی�مثل�ایشان�ولو�یک�شب،�دو�شب�مشکل�بود.�ایشان�آمدند�آن�جا�یک�
شبی،�دو�شبی�ماندند�و�بعد�رفتند�چابهار�آن�جا�هم�یکی،�دو�تا�تبعیدی�بودند�از�آنها�هم�
دیدن�کردند،�مجددا�برگشتند�ایرانشهر�و�باز�ماندند،�یک�روز،�دو�روزی،�ایرانشهر�بودند.�

مصاحبه با دفتر مرکزی خبر 

1361/04/13

خاطرات رهبر انقالب از شهید آیت اهلل صدوقی
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از�آن�جا�دوستی�ما�با�ایشان�صمیمانه�شد.

نامه�مینوشتند،�یزدیهایی�که� با�من�تبادل�پیام�میکردند،� بعد�که�رفتند�یزد،�مرتب�
میآمدند�آن�جا،�به�خصوص�بعد�از�آنی�که�آقای�راشد�-�برادرمان�که�االن�ذکر�خیرشان�
را�کردم�-�ایشان�بعد�از�چندی�خود�آقای�راشد�به�ایرانشهر�تبعید�شد؛�یعنی�بعد�از�
همان�سفری�که�ایشان�دیدن�ما�آمده�بودند،�فکر�میکنم�بعد�از�مثال�بیست�روزش�سر�
قضایای�یزد�که�در�فروردین�اتفاق�افتاد�و�آن�جا�کشتار�شد�و�اینها،�سخنران�آن�جلسه�ی�
مهم�یزد�که�منجر�به�حوادث�بزرگی�شد،�آقای�راشد�یزدی�بود؛�آقای�حاج�محمد�کاظم�

راشد�یزدی.

لذا�ایشان�را�گرفتند�تبعید�کردند�یزد.�بعد�از�تبعید�ایشان�از�یزد،�یزدیها�زیاد�رفت�و�
آمد�میکردند�در�ایرانشهر�که�ما�بودیم�و�مرتب�از�طرف�آقای�صدوقی�پیام�و�نامه،�پیام�
شفاهی�بود�و�من�هم�پاسخ�میدادم.�من�آقای�صدوقی�را�یک�شخصیتی�یافتم�که�در�بین�
روحانیون�انصافا�کم�نظیر�بود.�اوال�مرد�فاضل�درس�خوانده�زحمت�کشیده�ای�بود،�مال�بود،�
مرد�با�تقوا�و�دین�و�واقعا�دین�داری�بود.�مرد�بسیار�شجاعی�بود،�حاال�شجاعت�ایشان�را�
شما�توی�این�جبهه�ها�دیدید�دیگر.�ایشان�توی�جبهه�ها�همه�جا�رفت�و�بیمی�از�این�که�
حاال�چه�خواهد�شد�نکرد.�در�جبهه�های�غرب�ایشان�بود،�از�سال�گذشته،�آن�وقتی�که�
من�خودم�توی�جبهه�ها�بودم،�آقای�صدوقی�را�دیدم�که�راه�افتاده�بود�گیالنغرب،�سر�پل�

ذهاب،�نمیدانم�بیجار،�مریوان،�پاوه،�مرتب�تو�این�جبهه�ها�ایشان�میگشت.

بعد�هم�جبهه�های�جنوب�و�در�قرارگاه�کربال�و�دیگر�این�را�همه�دیگر�دیدند�و�معلوم�
است.�غیر�از�این�من�شجاعت�ایشان�را�از�دوران�اختناق�به�یاد�دارم.�ایشان�در�آن�دوران�
تهدید�شده�بودند�که�به�قتل�خواهند�رسید�به�وسیله�ی�چماق�به�دست�های�دستگاه،�به�
خاطر�این�که�ایشان�اداره�کننده�و�رهبر�همه�ی�حرکت�ها�در�یزد�بود؛�یعنی�یک�رهبری�
دقیق�و�واقعی�میکرد.�درعین�حال�ایشان�ساعت�ده�شب�که�میشد�راه�میافتادند�-�که�
خبرش�را�به�ما�در�ایرانشهر�میدادند�-�هر�شب�ساعت�ده�ایشان�یک�مقداری�قدم�میزدند�
توی�خیابان،�خیابانهای�خلوت�و�بیتردد�یزد،�ساعت�ده�شب�با�این�که�تهدید�هم�شده�

بودند�که�کشته�میشوند،�ایشان�از�این�تهدید�نمیهراسیدند.

شجاعت�ایشان�این�بود.�انسان�فعال�پرکاری�بود.�تمام�عمر�آقای�صدوقی�به�فعالیت�و�
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تالش�گذشت.�اگر�شما�بدانید�که�ایشان�چقدر�تالش�آبادی�و�عمران�و�رسیدگی�به�
زلزله�و�رسیدگی�به�سیل�و�رسیدگی�به�جنگ�زده�و�اینها�داشته،�واقعا�حیرت�آور�است.�
در�ایرانشهر�که�ما�بودیم�-�باز�برگشتیم�به�خاطرات�آن�دوران�-�ایرانشهر�سیل�آمد،�و�
ما�که�آن�جا�تبعید�بودیم،�یک�گروه�امداد�درست�کردیم.�بیشترین�و�اولین�و�سریع�ترین�
کمک�از�سوی�آقای�صدوقی�بود�که�تا�آخر�هم�ادامه�داد.�یعنی�اگر�ما�مثال�میخواستیم�
آن�دوره�ی�امداد�را�که�مثال�حدود��40روز،��50روز�طول�کشید،�اگر�میخواستیم�شش�
ماه�هم�امداد�برسانیم�به�مردم�آن�جا،�آقای�صدوقی�مرتب�به�ما�کمک�میکرد،�پول�و�

وسائل�برای�ما�میفرستاد.

یک�فرد�عجیبی�بود�در�فعالیت�و�در�کارهای�خیر.�ایشان�میدانید�در�این�سفر�کربال،�این�
قرارگاه�کربال�ایشان�بیمار�بود؛�یعنی�از�بیمارستان�تازه�خارج�شده�بودند،�چشمشان�را�
هم�عمل�کرده�بودند،�بیماری�قلب�هم�داشتند،�ده،�بیست�روز�بیمارستان�زیر�نظر�دکتر�
بودند.�وقتی�آمدند�بیرون،�به�من�گفتند�من�میخواهم�بروم�جبهه،�من�ازشان�خواهش�
کردم�که�جبهه�نروند.�گفتم�شما�بروید�یک�قدری�استراحت�بکنید.�بعد�که�دیدم�اصرار�
اردیبهشت�جنوب�گرم� ماه� نروید،�جنوب�گرم�است.� بروند،�گفتم�پس�جنوب� دارند�
است.�گفتم�بروید�غرب،�غرب�آن�جا�هوایش�بهتر�است.�ایشان�گفت�حاال�ببینیم.�بعد�
نگو�که�فرماندهان�نظامی�به�ایشان�مثال�درخواست�کرده�بودند�که�بیایید،�ایشان�هم�
بدون�این�که�اهمیتی�به�گرمی�هوا�بدهد،�چشم�عمل�کرده�ی�ناراحت،�رفته�بودند،�یک�

فرد�عجیبی�بود.

نکته�ی�باز�دقیق�و�مهمی�که�در�زندگی�ایشان�دیدم،�در�یزد�آقای�صدوقی�یک�امام�جمعه�
فقط�نبود.�به�معنای�واقعی�کلمه�ایشان�نماینده�ی�امام�بود�یعنی�برای�مردم�یزد�رهبر�و�
امام�بود�.�دقیقا�رهبری�میکرد�مردم�را.�من�سال��57بعد�از�آنی�که�از�تبعید�آمدیم،�من�
از�طریق�یزد�آمدم�که�یک�سری�به�آقای�صدوقی�بزنم�و�از�آن�جا�بیایم�به�طرف�مشهد،�

یزد�که�رسیدم،�اصال�اوضاع�یزد�را�یک�جور�دیگر�دیدم.

آقای� فرمانروایش� و� حاکم� که� است� کشوری� است.� دیگری� کشور� یک� این�جا� دیدم�
صدوقی�است�و�تمام�امور�مردم�را�اداره�میکند�ایشان.�البته�آن�جا�شهربانی�و�استانداری�و�
فرمانداری�و�طاغوتی�بود�ها!�همه�بودند�هنوز،�اما�وجود�آنها�در�جنب�وجود�آقای�صدوقی�
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یک�وجود�بیمعنیای�بود�اصال.�آنها�کاری�نداشتند.�شهر�به�دست�آقای�صدوقی�میگشت،�
و�آن�جا�من�دیدم�رهبری�یعنی�این.�مفهوم�رهبری�را�در�عمل�من�مجسم�دیدم.�دیدم�
تمام�امور�مردم�به�ایشان�ارجاع�میشود�و�ایشان�در�هر�مسأله�ای�یک�نظر�و�رأی�قاطعی�

که�مردم�را�روشن�کند�ابراز�میکند.

هیچ�چیزی�به�تردید�و�نمیدانم�و�سکوت�و�اینها�برگزار�نمیشود.�یک�خصوصیت�رهبری�
در�ایشان�بود.�به�هرحال�شخصیت�عزیزی�بود،�مرد�باصفایی�بود،�مرد�شیرین�و�خوش�
محضری�بود.�مجلس�ایشان،�مجلس�بسیار�شیرین�و�لذت�بخشی�بود�که�انسان�سیر�
نمیشد.�مرد�بسیار�خوش�حافظه�و�پر�معلوماتی�بود�که�اطالعات�زیادی�در�ذهنش�داشت.�

به�هرحال�شخصیت�عزیزی�بود.

خدا�لعنت�کند�ایادی�امریکایی�منافقین�را�که�این�شخصیت�عزیز�را�از�مردم�ایران�گرفتند.�
البته�همان�طور�هم�که�بارها�گفتیم،�ما�از�این�ضایعه�ها�احساس�خسارت�نمیکنیم.�ضایعه�
است�دیگر،�در�این�که�ضایعه�است�هیچ�شکی�نیست.�واقعا�مصداق�کامل�این�حدیث�
ثلمة�السیدها� االسالم� فی� ثلم� العالم� مات� »اذا� فرمود:� که� رسول�اهلل�صلیاهلل�علیه�وآله�
شیء«�وقتی�که�عالمی،اندیشمندی�از�دنیا�میرود،�یک�شکافی،�رخنه�ای�در�اسالم�بوجود�
می�آید�که�هیچ�چیز�آن�را�پر�نمیکند.�در�واقع�ایشان�از�دست�رفتنش�یک�ضایعه�بود،�یک�
رخنه�بود�در�دین�اما�با�توجه�به�آنچه�که�خود�آن�بزرگوار�با�این�شهادت،�با�این�کشته�
شدن�به�دست�آورد�و�با�آنچه�که�ملت�اسالم�و�انقالب�و�روند�انقالب�بدست�آورد،�از�این�

ضایعه�احساس�خسارت�نمیکند.�رحمت�خدا�بر�ایشان.
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من�بیمار�بودم،�تازه�از�بیمارستان�خارج�شده�بودم،�در�منزلی�...�استراحت�میکردم�و�در�
جریان�اوضاع�و�احوال�هم�قرار�میگرفتم؛�مرحوم�شهید�رجایی�و�شهید�باهنر�و�برادران�
دیگر�)می�آمدند�و(�مسائل�را�با�من�در�میان�میگذاشتند.�لیکن�خود�من�شرکت�فعالی�

در�جریانات�نمیتوانستم�داشته�باشم.�

در�این�اواخر�تدریجاً�حالم�بهتر�شده�بود،�گاهی�در�جلسات�شرکت�میکردم،�کمااین�که�
در�شب�قبل�از�حادثه؛�در�جلسه�ای�در�اتاق�خود�مرحوم�رجایی�شرکت�کردم�و�راجع�
به�مسائل�مهم�مملکتی�صحبت�میکردیم.�بنابراین�دور�بودم�از�محل�حادثه�)انفجار(�و�
بعدازظهر�هم�بود،�من�هم�بیمار�بودم�و�خوابیده�بودم،�از�خواب�که�بیدار�شدم�از�بچه�های�
پاسدار،�برادرهایی�که�پهلوی�من�بودند�یک�زمزمه�هایی�شنیدم.�گفتم�چیه؟�گفتند�
که�یک�بمب�در�نخست�وزیری�منفجر�شده�است.�گفتم�که�کی�آن�جا�بوده؟�گفتند�که�
رجایی�و�باهنر�هم�بودند،�من�فوق�العاده�نگران�شدم،�با�حال�بسیار�ضعیف�و�ناتوانی�که�
داشتم�خودم�را�رساندم�پای�تلفن،�نشستم،�بنا�کردم�این�جا�آن�جا�تلفن�کردن،�اما�خبرها�
همه�متناقض�و�نگران�کننده�بود.�یکی�میگفت�که�حالشان�خوب�است،�یکی�میگفت�
زنده�بیرون�آمدند،�یکی�میگفت�جسدشان�پیدا�نشده،�یکی�میگفت�توی�بیمارستانند�و�
من�تا�اوائل�شب�که�خبر�درستی�به�من�نرسیده�بود�در�حالت�فوق�العاده�بد�و�نگرانی�به�

سر�میبردم،�تا�باألخره�مطلب�برایم�روشن�شد.�

مصاحبه ی مطبوعاتی پیرامون حادثه ی هشتم شهریور
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آیت اهلل خامنه ای چگونه از شهادت رجایی و باهنر باخبر شدند؟
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و� بود.�دو�دوست�عزیز� احساسات�من�در�آن�موقع�طبیعی�است�که�چه�احساساتی�
قدیمی،�دو�انقالبی،�دو�عنصر�طراز�اول�جمهوری�اسالمی�را�از�دست�داده�بودیم�و�من�
شدیداً�احساس�خسارت�میکردم،�احساس�ضایعه�میکردم،�احساس�غم�میکردم�و�از�
طرفی�احساس�خشم�نسبت�به�آن�کسانی�که�عاملین�این�حادثه�بودند�میکردم�و�همین�
بود�که�فردا�صبح�زود�با�این�که�خیلی�بیحال�بودم�پا�شدم،�سوار�ماشین�شدم،�آمدم�برای�
تشییع�جنازه�به�مجلس،�و�با�این�که�اطبا�همه�من�را�منع�میکردند�که�من�شرکت�نکنم�
و�دخالت�نکنم،�دیدم�طاقت�نمیآورم�که�شرکت�در�مراسم�نکنم،�آمدم�آن�جا�روی�ایوان�
جلوی�مجلس�و�یک�سخنرانیای�هم�با�کمال�هیجان�کردم�که�دور�و�ور�من�را�دوستان�
گرفته�بودند�که�نبادا�من�بیفتم،�از�بس�هیجان�داشتم.�به�هرحال�برای�من�بسیار�حادثه�ی�
تلخی�بود،�یعنی�شاید�بتوانم�بگویم�تلخ�ترین�حادثه�ای�بود�که�تا�آنروز�من�دیده�بودم،�زیرا�
حادثه�ی�هفت�تیر�که�میتوانست�برای�من�تلخ�تر�باشد�هنگامی�اتفاق�افتاده�بود�که�من�
آن�روز�بیهوش�بودم�و�نمیفهمیدم،�بعد�تدریجاً�با�این�حادثه�ذره�ذره�آشنا�شدم�و�اطالع�
پیدا�کردم،�اما�این�حادثه�ی�ناگهانی�به�خصوص�بعد�از�حادثه�ی�هفت�تیر�برای�من�شاید�

تلخ�ترین�حادثه�ای�بود�که�تا�آن�روز�برای�من�پیش�آمده�بود.
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اول�از�شهید�باهنر�شروع�کنم�که�خاطرات�من�با�او�دیرین�تر�و�بیشتر�است.�همان�طور�که�
گفتم�من�در�سال��1336با�مرحوم�باهنر�آشنا�شدم�و�این�آشنایی�بعد�از�گذشت�مدتی�
در�سال��38ظاهراً�یا��39به�یک�رفاقت�نزدیک�تبدیل�شد�و�در�جریان�مبارزات�هم�که�
وارد�شدیم�ایشان�یک�عنصر�فعال�بود�و�در�سالهای��44به�بعد�ما�ارتباطمان�ارتباط�به�

صورت�یک�پیوند�کاری�و�مبارزاتی�درآمد.

در�سال��1344یا��45در�تهران�چندین�جلسه�به�طور�مخفیانه�تشکیل�میشد�که�نظم�
این�جلسات�و�اداره�ی�کلی�آنها�به�عهده�ی�شهید�باهنر�بود.�این�جلسات�تشکیل�میشد�
از�یک�عده�عناصر�انقالبی�و�مبارز،�عمدتاً�از�بازاریهای�بسیار�مؤمن�و�چند�نفری�هم�
دانشجو�و�شاید�هم�یکی،�دو�نفر�اداری�که�اینها�-�یکی،�دو�نفر�هم�شاید�بیشتر�-�دو،�
سه�نفر�اداری�ولیکن�بیشتر�کسبه�بودند،�از�بازماندگان�مؤتلفه�بودند�-�سازمان�مؤتلفه�
اسالمی�-�اینها�جلسات�مخفی�تشکیل�میدادند�و�مرحوم�باهنر�مسؤول�هماهنگی�این�

جلسات�و�تعیین�سخنران�ها�و�مدرسینی�برای�این�جلسات�بود.

یکی،�دو�تا�از�این�جلسات�را�خودش�تدریس�میکرد،�یکی،�دو�تایش�را�من�تدریس�
میکردم�-�که�ایشان�به�من�محول�کرده�بود�-�بعضیاش�را�هم�بعضی�از�برادران�دیگرمان�
اداره�میکردند�و�تدریس�میکردند.�این� مثل�آقای�هاشمی�رفسنجانی�و�بعضی�دیگر�

مصاحبه ی مطبوعاتی پیرامون هشت شهریور 
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جلسه ی مخفیانه  در منزل شهید باهنر
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کار�مشترک�ما�بود�که�آن�جا�شروع�شد�و�همین�طور�کار�مشترک�ما�ادامه�پیدا�کرد�
تا�سال�های��49�،48که�گفتم�آن�مسأله�ی�جهان�بینی�پیش�آمد�و�از�آن�جا�ارتباط�ما�

نزدیکتر�و�ارتباطات�کاریمان�بسیار�بیشتر�شد.

خاطرات�زیادی�من�در�این�دوران�از�شهید�باهنر�دارم�که�یکی�از�این�خاطرات،�خاطرات�
زندان�سال��1342ایشان�است،�که�آن�سال�من�هم�زندان�بودم�در�قزل�قلعه�و�بالفاصله�
بعد�از�من�یا�اندکی�با�دوران�زندانی�من�مشترک�دوران�زندانی�ایشان�بود،�مدتی�زندان�
بودند،�آزاد�شدند�و�باز�بعد�از�چند�سال�مجدداً�ایشان�زندان�افتادند.�یادم�است�در�سال�
�1344من�از�مشهد�آمده�بودم�تهران،�پرونده�ای�در�مشهد�داشتم�که�من�را�تعقیب�
میکردند،�به�خاطر�آن�مجبور�بودم�برنگردم�مشهد�و�تهران�بمانم.�در�همین�حینی�که�
تهران�آزادانه�میگشتم�و�فکر�میکردم�که�مسأله�ای�برای�من�این�جا�وجود�ندارد،�بوسیله�ی�
آقای�هاشمی�رفسنجانی�اطالع�پیدا�کردم�که�به�مناسبت�پرونده�ی�دیگری�در�او�من�و�

آقای�هاشمی�و�نُه�نفر�دیگر�از�برادرانمان،�از�روحانیون�قم�تحت�تعقیب�هستیم.

یک�روز�عصری�-�این�خاطره�را�فراموش�نمیکنم،�خاطره�ی�جالبی�است.�-�یک�روز�
عصری�من�توی�خیابان�انقالب�کنونی�میرفتم،�آقای�هاشمی�رسید�به�من�گفت�من�توی�
اتوبوس�بودم�تو�را�دیدم�و�فوراً�در�اولین�ایستگاه�پیاده�شدم.�گفت:�آمدم�به�تو�بگویم�که�

تو�آزادانه�داری�راه�میروی�ولی�تحت�تعقیب�هستی.

قرار�مالقاتی�گذاشتیم�با�آقای�هاشمی�و�دوستان.�قرارمان�کجا�بود؟�قراری�که�آقای�
هاشمی�با�آنها�گذاشته�بود�-�چون�جا�که�نداشتیم�در�تهران�-�اتاق�انتظار�دکتر�واعظی�
در�انتهای�کوچه�ی�روحی.�دکتر�واعظی�از�دوستان�آقای�منتظری�بود،�مرد�مؤمنی�بود،�
عالقه�مند�به�مبارزین�بود�و�ما�میدانستیم�که�توی�اتاق�انتظار�او�اگر�برویم�بفهمد�ما�را�

بیرون�نخواهد�کرد.

اما�خب�شما�ببینید�اتاق�انتظار�یک�طبیب�چقدر�جای�ناامنی�است�برای�مالقات،�اما�از�
بس�جا�نداشتیم�در�تهران�مجبور�شده�بودیم�که�برویم�آن�جا.�رفتیم�توی�اتاق�انتظار�
آقای�دکتر�واعظی�به�عنوان�مریض�هایی�که�آمدند�آن�جا�منتظر�وقت�و�نوبت�هستند�
نشستیم�که�حرف�هایمان�را�بزنیم،�بعد�دیدیم�یک�زن�آن�جا�نشسته،�یک�مرد�آن�جا�
از� بکنیم،�یک�دفعه�یکی� ماندیم�متحیر�چه� این�جا�صحبت�کرد.� نمیشود� و� نشسته�
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دوستان�گفت�برویم�خانه�ی�آقای�باهنر.�آقای�باهنر�آن�وقت�کوچه�ی�شترداران�آن�جا�
میدان�شاه�سابق�که�اسمش�امروز�میدان�قیام�است.�آن�جا�خانه�اش�بود�و�نزدیک�بود�به�
آن�محلی�که�ما�قرار�داشتیم.�گفتیم�برویم�خانه�ی�آقای�باهنر�و�همه�خوشحال�رفتیم�

طرف�منزل�ایشان،�ایشان�دو�تا�اطاق�در�یک�منزلی�طبقه�ی�باال�اجاره�کرده�بود.

خوشبختانه�خانم�ایشان�هم�خانه�نبود�و�ما�توانستیم�خود�ایشان�را�هم�از�خانه�بیرون�
کنیم�و�بنشینیم�حرف�هایمان�را�بزنیم�و�خاطره�ی�چهره�ی�نجیب�این�دوست�قدیمی�و�
عزیز�ما�-�که�میدید�ما�در�حضور�او�داریم�یک�کاری،�یک�حرفی�میخواهیم�بزنیم�که�او�
میخواهیم�نباشد�و�مطلقاً�نگران�و�ناراحت�نمیشد،�چون�میفهمید�مسأله�ی�مهمی�است�
-�از�یادم�نمیرود.�خیلی�صریح�به�ایشان�گفتیم�که�ما�یک�صحبتی�داریم�میخواهیم�شما�
نباشید،�آن�هم�با�خوش�رویی�به�نظرم�چایی�و�میوه�و�اینها�برای�ما�فراهم�کرد�و�خودش�

هم�از�خانه�گذاشت�رفت�بیرون�که�ما�حرفهایمان�را�آن�جا�بزنیم.
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یکی�از�خاطرات�تلخ�بنده�که�حاال�چون�مّدتها�گذشته�تدریجاً�از�تلخی�هم�خارج�شده،�
این�است�که�در�جلسه�ی�شورای�عالی�دفاع،�فرماندهان�مّتفقاً�گفتند�که�ما�برای�مدت�
بیست�روز�یا�بیست�و�پنج�روز،�بیشتر�مهّمات�و�سالح�نداریم،�که�این�خیلی�ما�را�نگران�
کرد.�یکی�از�فرماندهان�گفت�که�اگر�بجنگیم�بیست�روز�یا�بیست�و�پنج�روز،�اگر�جنگ�
فطعی�نکنیم�اّما�همین�طور�تبادل�آتشی،�بکنیم�سه�ماه،�بیشتر�]مهّمات[�نداریم.�خیلی�
در�جلسه�ی�شورای�دفاع�این�حرف�به�صورت�تلخی�ادا�شد�و�یادم�می�آید�آن�روزهایی�
بود�که�داشتیم�راجع�به�پیشنهادهایی�که�از�طرف�بعضی�ها�شده�بود�برای�صلح،�مذاکره�
می�کردیم.�بنی�صدر�گفت�که�خوب�است�قبل�از�مذاکرات�از�فالنی-�یکی�از�فرماندهان-�
بپرسیم�ببینیم�وضع�مهّمات�ما�چگونه�است.�رو�کرد�به�او،�آن�هم�خیلی�خونسرد�این�
مطلب�را�بیان�کرد،�به�نظر�می�رسید�یک�پیش�جلسه�ای�قبال�درست�شده�بود�راجع�به�
این�مساله�قبال�صحبت�شده�بود�و�هماهنگی�کامل�انجام�گرفته�بود،�طبعاً�وقتی�که�ما�
اگر�می�خواستیم�بجنگیم�بیست�روز�بیشتر�مهّمات�نداشتیم�اگر�همین�طور�تبادل�آتش�
می�کردیم�سه�ماه�دیگر،�...�باید�صلح�می�کردیم�دیگر�وااّل�بعد�از�سه�ماه�باید�دستهایمان�
را�باال�می�گرفتیم�مثاًل،�یک�همچنین�چیزی.�خیلی�جلسه�تلخ�شد،�اوقات�ماها�خیلی�
تلخ�شد�و�یک�مقداری�اعتراض�کردیم�من�ناگهان�از�یک�چیزی�یادم�آمد،�یک�خاطره�
ای�یادم�آمد�و�آن�این�بود�که�در�روزهای�اّول�جنگ�یک�روز�من�رفتم�خدمت�امام،�امام�

مصاحبه با روزنامه ی جمهوری اسالمی و پیام انقالب در سالگرد جنگ تحمیلی 
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به�من�گفتند�که�چندتا�تفنگ�داریم؟�تفنگ،�تفنگ�انفرادی�چندتا�داریم؟�این�را�شما�
تحقیق�کنید�به�من�بگویید.�من�آمدم�جمع�کردم�فورا�همه�برادران�فرمانده�را�گفتم�که�
امام�فرمودند�مشخص�کنید�ما�چندتا�تفنگ�داریم؟�اینهاهم�گفتند�باشد�چشم�فوری�
به�همه�جا�ابالغ�شد،�به�نیروی�زمینی،�نیروی�هوایی-�نمی�دانم-�ژاندارمری،�فالن�یک�
عددی�را�به�من�گفتند�که�اگر�بگویم�این�عدد�را�به�شما،�شماها�از�تعجب�خنده�تان�می�
گیرد�که�ما�این�قدر�فقط�تفنگ�داشته�باشیم.�من�هم�قبول�کردم�چون�به�نظر�من�عدد�
زیادی�بود،�هنوز�روزهای�اول�جنگ�بود�ما�درست�آزمایش�نکرده�بودیم�سالح�و�مهّمات�
و�آدم�و�جنگ�و�این�چیزها�را،�برایمان�خیلی�زیاد�بود،�چندین�هزار�مثال�تفنگ،�من�
رفتم�خدمت�امام�گفتم�که�آقا�این�فهرست�این�تفنگهاست.�این�قدر�در�نیروی�زمینی�
است،�این�قدر�در�نیروی�هوایی�است،�و�...خواندم�برای�امام،�امام�یک�تأّملی�کردند�و�
یک�نگاهی�کردند�و�با�یک�لحن�بسیار�خاطر�جمعی�گفتند�خیلی�بیش�از�اینهاست،�
خیلی�بیش�از�اینهاست�من�تعجب�کردم�که�امام�چطور�با�نفس�گرم�می�گویند�خیلی�
بیش�از�اینهاست،�بعد�امام�از�حرف�تفنگ�خارج�شدند�گفتند�که�این�را�بدانید�اسلحه�و�
مهّماتی�که�در�این�کشور�ذخیره�شده�از�پیش،�برای�مقابله�با�قدرتی�مثل�روسیه�تعبیه�
شده.�خیلی�بیش�از�این�حرفها�ما�سالح�و�مهمات�داریم�بروید�بگرید�پیدا�کنید.�من�این�
حرف�را�در�آن�جلسه�ی�شورای�عالی�دفاع�یادم�آمد�بعد�دلم�یک�امیدی�گرفت�شاید�
]این�خاطره�را[�هم�نقل�کردم�یا�نقل�نکردم�یادم�نیست،�گفتم�که�شما�آقایان�خیلی�
اوقات�شده�که�...�یک�رقم�هایی�گفتید،�نه�این�جورها�هم�نیست�ما�خاطرمان�جمع�است،�

جلسه�را�تمامش�کردیم.
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در�آن�روزها�ما�در�یک�حالت�بُهت�بودیم.�در�حالی�که�در�همه�ی�فعالیتهای�آن�روزها�
ما�طبعاً�داخل�بودیم.�همان�طور�که�می�دانید�ما�عضو�شورای�انقالب�بودیم�و�یک�حضور�
دائمی�تقریباً�وجود�داشت.�لکن�یک�حالت�ناباوری�و�بهت�بر�همه�ی�ما�حاکم�بود.�من�

یک�چیزی�بگویم�که�شاید�شما�تعجب�بکنید.

من�تا�مدتی�بعد�از��22بهمن�هم�که�گذشته�بود�بارها�به�این�فکر�می�افتادم�که�ما�خوابیم�
یا�بیدار.�و�تالش�می�کردم�که�از�خواب�بیدار�شوم.�یعنی�اگر�خواب�هستم،�این�رؤیای�
طالئی�که�بعدش�البد�اگر�آدم�بیدار�شود�هر�چه�قدر�خواهد�بود�خیلی�ادامه�پیدا�نکند،�

اینقدر�برای�ما�شگفت�آور�بود�مسأله.

سجده ی شکر...

آن�ساعتی�که�رادیو�برای�اول�بار�گفت�صدای�انقالب�اسالمی،�یک�همچی�تعبیری.�
من�تو�ماشین�داشتم�از�یک�کارخانه�ای�می�آمدم�طرف�مقّر�امام.�یک�کارخانه�ای�بود�که�
عوامل�اخالل�گِر�فرصت�طلب�آن�جا�جمع�شده�بودند�و�شلوغی�راه�انداخته�بودند�و�در�
بحبوحه�ی�انقالب�که�هنوز�شاید�بختیار�هم�بود،�آن�روزهای�مثاًل�شاید�هفدهم،�هجدهم�
و�مشکالت�هنوز�در�نهایت�شدت�وجود�داشت�و�هنوز�هیچ�کار�انجام�نشده�بود�اینها�به�
فکر�باج�خواهی�و�باجگیری�بودند.�توی�یک�کارخانه�ای�راه�افتاده�بودند،�تحریکات�درست�
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کرده�بودند�و�اینها،�ما�رفتیم�آن�جا�که�یک�مقداری�سروسامان�بدهیم.�در�مراجعت�بود�
که�رادیو�اعالن�کرد�که�صدای�انقالب�اسالمی.�من�ماشین�را�نگه�داشتم�آمدم�پائین�روی�
زمین�افتادم�و�سجده�کردم.�یعنی�اینقدر�برای�ما�غیر�قابل�تصور�و�غیر�قابل�باور�بود.�هر�
لحظه�ای�از�آن�لحظات�یک�مسأله�داشت،�به�طوری�که�اگر�من�بخواهم�خاطرات�ذهنی�
خودم�را�در�آن�مثاًل�بیست�روِز�حول�و�حوش�انقالب�بیان�کنم�یقیناً�نمی�توانم�همه�ی�

آن�چه�را�که�در�ذهن�و�زندگی�آن�روِز�ما�می�گذشت�را�بیان�کنم.

ورود امام! 

روز�ورود�امام�البته�آن�روِز�ورود�ایشان�که�ما�از�دانشگاه،�می�دانید�که�متحصن�بودیم�
در�دانشگاه�دیگر،�می�رفتیم�خدمت�امام،�توی�ماشین�من�یک�وقتی�خدمت�خود�امام�
هم�گفتم�همین�را.�همه�خوشحال�بودند،�می�خندیدند،�بنده�از�نگرانِی�بر�آنچه�که�برای�
امام�ممکن�است�پیش�بیاید�بی�اختیار�اشک�می�ریختم�و�نمی�دانستم�که�برای�امام�چی�

ممکن�است�پیش�بیاید.�چون�یک�تهدیدهایی�هم�وجود�داشت.

بعد�رفتیم�وارد�فرودگاه�شدیم،�با�آن�تفاصیل�امام�وارد�شدند.�به�مجرد�این�که�آرامش�
امام�ظاهر�شد�نگرانیها�و�اضطراب�ما�به�کلی�برطرف�شد.�یعنی�امام�با�آرامش�خودشان�

به�بنده�و�شاید�به�خیلی�های�دیگر�که�نگران�بودند،�آرامش�بخشیدند.

وقتی�که�بعد�از�سالهای�متمادی�امام�را�من�زیارت�می�کردم�آن�جا،�ناگهان�خستگی�این�
چند�ساله�مثل�این�که�از�تن�آدم�خارج�می�شد.�احساس�می�شد�که�همه�ی�آن�آرزوها�
مجسم�شده�در�وجود�امام�و�با�کمال�صالبت�و�با�یک�تحقق�واقعی�و�پیروزمندانه�این�جا�

در�مقابل�انسان�تبلور�پیدا�کرده.

وقتی�که�آمدیم�وارد�شهر�شدیم�از�فرودگاه�و�با�آن�تفاصیلی�که�خب�همه�ی�شماها�
�هنوز�در�ذهن�همه�ی�مردم�شاید�آن�قضایا�زنده�است،�همان�طور� شاهد�بودید�و�بحمداهللَّ
که�می�دانید�امام�عصری�از�بهشت�زهرا�رفتند�به�یک�نقطه�ی�نامعلومی�و�برادرانمان�حاال�
به�طور�مشخص،�آقای�ناطق�نوری�امام�را�در�حقیقت�ربودند�و�به�یک�مأمنی�بردند�که�
از�احساسات�مردم�که�می�خواستند�همه�ابراز�احساسات�بکنند�و�امام�از�شب�قبلش�که�
از�پاریس�حرکت�کرده�بودند�تا�دم�غروب،�تقریباً�دمادم�غروب�دائماً�در�حال�فشار�کار�
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و�حضور�بودند�و�هیچ�یک�لحظه�استراحت�نکرده�بودند�یک�مقداری�استراحت�بدهند�
به�امام.

امام در مدرسه ی رفاه

ما�هم�پائین�بودیم�یعنی�ما�در�آن�حال،�ما�رفته�بودیم�رفاه.�مدرسه�ی�رفاه�کارهایمان�
را�انجام�می�دادیم.�قبل�از�آنی�که�امام�وارد�بشوند�ما�نشسته�بودیم�با�برادرانمان�و�روی�
برنامه�ی�اقامتگاه�امام�و�ترتیباتی�که�بعد�از�ورود�امام�باید�انجام�بگیرد�یک�مقداری�

مذاکره�کرده�بودیم،�یک�برنامه�ریزیهایی�شده�بود.

آن�روزها�یک�نشریه�ای�ما�درمی�آوردیم�که�بعضی�از�اخبار�و�مثاًل�اینها�در�آن�نشریه�
چاپ�می�شد،�از�همان�رفاه�این�نشریه�بیرون�می�آمد.�یک�چند�شماره�ای�منتشر�شد.�
البته�در�دوران�تحصن�هم�یک�نشریه�ی�دیگری�آن�جا�راه�انداختیم�یک�دو�سه�شماره�

هم�آن�درآمد.

-�عرض�کنم�که�-�من�برگشتم�آن�جا�و�منتظر�بودیم�لحظه�به�لحظه�که�ببینیم�چه�
خواهد�شد.�اطالع�پیدا�کردیم�که�امام�رفتند�به�یک�نقطه�ای�که�یک�مقداری�آن�جا�
استراحت�کنند،�نماز�ظهر�و�عصرشان�را�ظاهراً�نخوانده�بودند�نزدیک�غروب�شده�بود،�
نماز�ظهر�و�عصرشان�را�بخوانند�و�اینها.�آخر�شب�بود،�من�داشتم�خبرهای�آن�روز�را�

تنظیم�می�کردم�که�توی�همان�نشریه�ای�که�گفتیم�چاپ�بشود�و�بیاید�بیرون.

ساعت�حدود�ده�شب�بود�تقریباً،�یک�وقت�دیدیم�که�از�در�حیاط�داخلی�]مدرسه�ی[�
رفاه�-�که�از�آن�کوچِه�باز�می�شد�یک�در�کوچکی�بود�-�یک�صدای�همهمه�ای�احساس�
کردم�من�و�یک�چند�نفری�آن�جا�سر�و�صدا�کردند�و�}پیدا�شد{�معلوم�شد�که�یک�

حادثه�ای�واقع�شده.

من�رفتم�از�دم�پنجره�نگاه�کردم�دیدم�بله�امام،�تنها�از�در�وارد�شدند.�هیچکس�با�ایشان�
نبود.�و�این�برادرهای�پاسدار،�پاسدار�که�یعنی�همان�کسانی�که�آن�جا�بودند�-�که�ناگهان�
امام�را�در�مقابل�خودشان�دیده�بودند�سر�از�پا�نشناخته�مانده�بودند�که�چه�بکنند�و�دور�
امام�را�گرفته�بودند،�امام�هم�علی�رغم�آن�خستگی�که�آن�روز�گذرانده�بودند�با�کمال�
خوشروئی�با�اینها�صحبت�می�کردند.�اینها�هم�دست�امام�را�می�بوسیدند،�البته�شاید�
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یک�ده�پانزده�نفر�مثاًل�مجموعاً�بودند،�همین�طور�طول�حیاط�را�طی�کردند�رسیدند�به�
پله�هایی�که�به�حال�طبقه�ی�اول�منتهی�می�شد�و�آن�پله�ها�پهلوی�همان�اتاقی�هم�بود�
که�من�توی�آن�اتاق�بودم.�من�از�پنجره�آمدم�دم�در�اتاق�وارد�هال�شدم�که�امام�را�از�
نزدیک�ببینم.�امام�وارد�شدند.�تو�هال�هم�عده�ای�از�بچه�ها�بودند�اینها�هم�رفتند�طرف�

امام،�دور�امام�را�گرفتند�که�دست�ایشان�را�ببوسند.

من�هر�چی�کردم�نزدیک�بشوم�دست�امام�را�ببوسم�دیدم�که�به�قدر�یک�نفر�مزاحمت�
برای�امام�ایجاد�خواهد�شد�و�علی�رغم�میل�شدیدی�که�داشتم�بروم�خدمت�امام�دست�

ایشان�را�ببوسم،�کنار�ایستادم�و�امام�از�دو�متری�من�عبور�کردند.

من�نزدیک�نرفتم�چون�دیدم�شلوغ�است�دور�و�ور�ایشان�و�رفتِن�من�هم�به�این�شلوغی�
کمک�خواهد�کرد.�عین�این�احساس�را�من�توی�فرودگاه�هم�داشتم.�توی�فرودگاه�همه�
می�رفتند�طرف�امام�من�هم�خیلی�دلم�می�خواست�بروم،�اما�خودم�را�مانع�شدم،�بعضی�

دیگر�هم�مانع�می�شدم�که�بروند�طرف�امام�که�ایشان�را�خسته�نکنند.

امام�آمدند�از�پله�ها�رفتند�باال�و�در�این�حین�پای�پله�ها�در�حدود�شاید�یک�سی�چهل�
نفری،�چهل�پنجاه�نفری�آدم�جمع�شده�بود.�رفتند�دم�پاگرد�پله�ها�که�رسیدند�که�
می�خواستند�بروند�باال.�یکهو�برگشتند�طرف�این�جمعیت�و�نشستند�روی�زمین�و�همه�
نشستند،�یعنی�خواستند�که�رها�نکرده�باشند�این�عالقه�مندان�و�دوستداران�خودشان�
را.�یکی�از�برادران�آن�جا�یک�مقداری�صحبت�کرد�و�یک�خیر�مقدم�حساب�نشده�ی�
پرهیجانی�-�چون�هیچکس�انتظار�این�دیدار�را�نداشت�-�گفت.�بعد�هم�امام�یک�چند�
کلمه�ای�صحبت�کردند�و�رفتند�باال�در�اتاقی�که�برایشان�معین�شده�بود�راهنمائی�شدند�

به�آن�جا.�و�همین�طور�دیگر�خاطرات�لحظه�به�لحظه...
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مسجد�کرامت�بعد�از�گذشت�چند�سال�در�سال��57مجدداً�مرکز�تالش�و�فعالیت�شد�
و�آن�هنگامی�بود�که�من�از�تبعید-�جیرفت-�برگشته�بودم�مشهد.�گمانم�اواخر�مهر�یا�
ماه�آبان�بود.�وقتی�بود�که�تظاهرات�مشهد�و�جاهای�دیگر�آغاز�شده�بود�و�یواش�یواش�

اوج�هم�گرفته�بود.

ما�آمدیم؛�یک�ستادی�در�مسجد�کرامت�تشکیل�شد�برای�هدایت�کارهای�مشهد�و�
مبارزات�که�مرحوم�شهید�هاشمینژاد�و�برادرمان�جناب�آقای�طبسی�و�من�و�یک�عده�
از�برادران�طلبه�جوانی�که�همیشه�با�ما�همراه�بودند�که�دو�نفرشان�االن�شهید�شده�اند-�
یکی�شهید�موسوی�قوچانی�یکی�هم�شهید�کامیاب؛�این�دو�نفر�جزو�آن�طلبه�هایی�بودند�
که�دائماً�در�کارهای�ما�با�ما�همراه�بودند-�آن�جا�جمع�میشدیم�و�مردم�هم�در�رفت�و�آمد�
دائمی�بودند.�آن�جا�شد�ستاد�کارهای�مشهد؛�و�عجیب�این�است�که�نظامی�ها�و�پلیس�
از�چهارراه�نادری�که�مسجد�هم�سر�چهارراه�بود�جرأت�نمیکردند�این�طرف�تر�بیایند؛�از�
هیجان�مردم.�ما�توی�این�مسجد�روز�را�با�امنیت�میگذراندیم�و�هیچ�واهمه�ای�که�بریزند�
این�مسجد�را�تصرف�کنند�یا�ماها�را�بگیرند�نداشتیم،�ولیکن�شب�که�میشد�آهسته�از�
تاریکی�شب�استفاده�میکردیم�و�میآمدیم�بیرون�و�در�یک�منزلی�غیر�از�منازل�خودمان�

شب�را�چند�نفری�میماندیم.

مصاحبه با شبکه دو تلویزیون درباره خاطرات 22 بهمن 
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ماجرای سخنرانی در جمع تحصن کنندگان مشهدی
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آمد� پیش� آذرماه�مشهد� مسائل� این�که� تا� بود؛� پرشوری� و� پرهیجان� روزهای� و� شب�
ما�رفتیم�در� بود�که� بیمارستان� به� اولش�حمله� بود؛�یعنی� که�مسائل�بسیار�سختی�
بیمارستان�متحصن�شدیم،�در�روزی�که�حمله�شد�در�همان�روز�ما�حرکت�کردیم.�
رفتن�به�بیمارستان�هم�ماجرای�جالبی�است؛�این�ها�چیزهایی�هست�که�هیچ�کس�هم�

متعرضش�نشده؛�چون�کسی�نمیدانسته.

در�همه�ی�شهرها�جریانات�پرهیجان�و�تعیین�کننده�ای�وجود�داشته�از�جمله�در�مشهد؛�و�
متأسفانه�کسی�این�ها�را�به�زبان�نیاورده.�این�ها�تکه�تکه،�سازنده�ی�تاریخ�روزهای�انقالب�
است.�وقتی�که�خبر�به�ما�رسید،�ما�در�مجلس�روضه�بودیم.�من�را�پای�تلفن�خواستند،�
رفتم�تلفن�را�جواب�دادم؛�دیدم�از�بیمارستان�است�و�چند�نفر�از�دوست�و�آشنا�و�غیرآشنا�
از�آن�طرف�خط�دارند�با�کمال�دستپاچگی�و�سراسیمگی�میگویند�حمله�کردند،�زدند،�
کشتند؛�به�داد�برسید...�بچه�های�شیرخوار�را�زده�بودند،�من�آمدم�آقای�طبسی�را�صدا�
زدم؛�آمدیم�این�اطاق،�عده�ای�از�علما�در�آن�اطاق�جمع�بودند.�چند�نفر�از�معاریف�مشهد�
هم�بودند�و�روضه�هم�در�منزل�یکی�از�معاریف�علمای�مشهد�بود.�من�رو�کردم�به�این�
آقایان�گفتم�که�وضع�در�بیمارستان�این�جوری�است�و�رفتن�ما�به�این�صحنه�احتمال�
زیاد�دارد�که�مانع�از�ادامه�ی�تهاجم�و�حمله�به�بیماران�و�اطباء�و�پرستارها�و...�بشود؛�و�

من�قطعاً�خواهم�رفت.�آقای�طبسی�هم�قطعاً�خواهند�آمد.

ما�با�ایشان�قرار�هم�نگذاشته�بودیم�اما�خب�میدانستم�که�آقای�طبسی�می�آیند؛�پهلوی�
هم�نشسته�بودیم.�گفتم�ما�قطعاً�خواهیم�رفت؛�اگر�آقایان�هم�بیایید�خیلی�بهتر�خواهد�
شد�و�اگر�هم�نیایند،�ما�به�هر�حال�میرویم.�لحن�توأم�با�عزم�و�تصمیمی�که�ما�داشتیم�
موجب�شد�که�چند�نفر�از�علمای�معروف�و�محترم�مشهد�گفتند�که�ما�هم�میآییم�از�
جمله�آقای�حاج�میرزاجواد�آقای�تهرانی�و�آقای�مروارید�و�بعضی�دیگر.�ما�گفتیم�پس�
حرکت�کنیم.�حرکت�کردیم�و�راه�افتادیم�به�طرف�بیمارستان.�گفتیم�پیاده�هم�میرویم.

وقتی�که�ما�از�آن�منزل�آمدیم�بیرون،�جمعیت�زیادی�هم�در�کوچه�و�خیابان�و�بازار�و�
این�ها�جمع�بودند،�دیدند�که�ما�داریم�میرویم.�گفتیم�به�افراد�که�به�مردم�اطالع�بدهند�
ما�میرویم�بیمارستان�و�همین�کار�را�کردند؛�گفتند.�مردم�افتادند�پشت�سر�این�عده�و�
ما�از�حدود�بازار�تا�بیمارستان�را-�شاید�حدود�سه�ربع�تا�یک�ساعت�راه�بود-�پیاده�طی�
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کردیم.�هرچه�میرفتیم�جمعیت�بیشتر�با�ما�میآمد�و�هیچ�تظاهر-�یعنی�شعار�و�کارهای�
هیجان�انگیز-�هم�نبود؛�فقط�حرکت�میکردیم�به�طرف�یک�مقصدی؛�تا�این�که�رسیدیم�

نزدیک�بیمارستان.

بیمارستان�امام�رضای�مشهد�یک�فلکه�ای�جلویش�هست،�یک�میدانی�هست�جلویش�
که�حاال�اسمش�فلکه�ی�امام�رضاست�و�یک�خیابانی�است�که�منتهی�میشود�به�آن�فلکه؛�
سه�تا�خیابان�به�آن�فلکه�منتهی�میشود.�ما�از�خیابانی�که�آن�وقت�اسمش�جهانبانی�بود-�
نمیدانم�حاال�اسمش�چیست-�داشتیم�میآمدیم�به�طرف�آن�خیابان�که�از�دور�دیدیم�
سربازها�راه�را�سد�کردند.�یعنی�یک�صف�کامل�و�تفنگ�ها�هم�دستشان،�ایستاده�اند�و�
ممکن�نیست�از�این�ها�عبور�کنیم.�من�دیدم�که�جمعیت�یک�مقداری�احساس�اضطراب�
کردند.�آهسته�به�برادرهای�اهل�علمی�که�بودند�گفتم�که�ما�باید�در�همین�صف�مقدم�
با�متانت�و�بدون�هیچ�گونه�تغییری�در�وضعمان�پیش�برویم�تا�مردم�پشت�سرمان�بیایند؛�

و�همین�کار�را�کردیم.

سرها�را�انداختیم�پایین،�بدون�این�که�به�رو�بیاوریم�که�اصاًل�سربازی�و�مسلحی�وجود�
این�سربازها� متری� به�یک� مثاًل� که� این� مجرد� به� نزدیک.� رفتیم� ما،� مقابل� در� دارد�
رسیدیم،�من�ناگهان�دیدم�مثل�این�که�بیاختیار�این�سربازها�از�جلو�پس�رفتند�و�یک�
راهی�به�قدر�عبور�سه�چهار�نفر�باز�شد،�ما�رفتیم.�فکر�آن�ها�این�بود�که�ما�برویم،�بعد�
راه�را�ببندند�اما�نتوانستند�این�کار�را�بکنند.�به�مجرد�این�که�ما�از�این�خط�عبور�کردیم،�
جمعیت�ریختند�و�این�ها�نتوانستند�کنترل�بکنند.�شاید�در�حدود�مثاًل�چند�صد�نفر�
آدم�با�ما�تا�دم�در�بیمارستان�آمدند؛�بعد�هم�گفتیم�که�در�را�باز�کنند.�طفلکها�بچه�های�
دانشجو�و�پرستار�و�طبیب�و�این�ها�که�توی�بیمارستان�بودند،�با�دیدن�ما�جان�گرفتند.�
گفتیم�در�بیمارستان�را�باز�کردند�و�وارد�شدیم.�رفتیم�به�طرف�جایگاه�وسط�بیمارستان؛�
یک�جایگاهی�بود�آن�جا�و�یک�مجسمه�ای�چیزی�هم�به�نظرم�بود�که�بعدها�آن�مجسمه�

را�هم�فرود�آوردند�و�شکستند.�لکن�آن�وقت�به�نظرم�مجسمه�هنوز�بود...

به�مجرد�این�که�رسیدیم�آن�جا،�ناگهان�جای�رگبار�گلوله�ها�را�دیدیم.�بعد�که�پوکه�هایش�
را�پیدا�کردیم،�دیدیم�کالیبر��50بوده؛�چقدر�واقعاً�این�ها�گستاخی�در�مقابل�مردم�به�
خرج�میدادند.�در�حالی�که�برای�متفرق�کردن�مردم�یا�کشتن�یک�عده�مردم،�کالیبرهای�
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کوچک�مثاًل�ژ��3یا�این�چیزها�هم�کافی�بود؛�اما�با�کالیبر��50که�یک�سالح�بسیار�
خطرناکی�است�و�برای�کارهای�دیگری�به�درد�میخورد،�این�ها�به�کار�بردند�روی�مردم.�
بعدها�که�در�آن�بیمارستان�متحصن�شدیم،�من�آن�پوکه�ها�را�جمع�کرده�بودم�از�زمین،�
خبرنگارهای�خارجی�که�آمده�بودند،�من�این�پوکه�ها�را�نشان�میدادم؛�میگفتم�که�این�

یادگاریهای�ماست؛�ببرید�به�دنیا�نشان�بدهید�که�با�ما�چگونه�رفتار�میکنند.

به�هر�حال�رفتیم�آن�جا،�یک�ساعتی�آن�جا�بودیم.�خب�معلوم�نبود�که�چه�کار�میخواهیم�
بکنیم.�رفتیم�توی�یک�اطاقی-�ما�چند�نفر�از�معممین�و�چند�نفر�از�افراد�بیمارستان-�که�
ببینیم�حاال�چه�باید�کرد؟�چون�هیچ�معلوم�نبود،�معلوم�شد�تهاجم�ادامه�دارد.�حتی�
ماها�را�و�مردم�را�و�همه�را�گلوله�باران�کردند.�من�آن�جا�پیشنهاد�کردم�که�ما�این�جا�
متحصن�بشویم؛�یعنی�اعالم�کنیم�که�همین�جا�خواهیم�ماند�تا�خواسته�هایی�برآورده�
بشود�و�خواسته�ها�را�مشخص�کنیم.�توی�جلسه��9�،8نفر�یا�شاید��10نفر�از�اهل�علم�
مشهد�حضور�داشتند.�من�برای�این�که�مطلب�هیچ�گونه�تزلزلی،�خدشه�ای�پیدا�نکند،�
بالفاصله�یک�کاغذ�آوردم�و�نوشتم�که�ما�مثاًل�جمع�امضاءکنندگان�زیر�اعالن�میکنیم�
که�در�این�جا�خواهیم�بود�تا�این�کارها�انجام�بگیرد.�یادم�نیست�حاال�همه�ی�این�کارها�
چه�بود؟�یکی�دو�تایش�را�یادم�است.�یکی�این�که�فرماندار�نظامی�مشهد�عوض�بشود؛�
یکی�این�که�عامل�گلوله�باران�بیمارستان�امام�رضا�محاکمه�بشود�یا�دستگیر�بشود؛�یک�

چنین�چیزهایی�را�نوشتیم�و�اعالن�تحصن�کردیم.

این�تحصن،�عجیب�اثر�مهمی�بخشید؛�هم�در�مشهد�و�هم�در�خارج�از�مشهد؛�یعنی�
بعد�معلوم�شد�که�آوازه�ی�او�جاهای�دیگر�هم�گشته�و�این�یکی�از�مسائل،�یا�یکی�از�آن�
نقطه�عطف�های�مبارزات�مشهد�بود.�آن�وقت�آن�هیجان�های�بسیار�شدید�و�تظاهرات�
پرشور�مردم�مشهد،�به�دنبال�این�بود�و�کشتار�عمومیای�که�بعد�از�آن�در�مشهد�نمیدانم�
یازدهم�یا�دوازدهم�دی،�اتفاق�افتاد�جلوی�استانداری�که�مردم�را�زدند�و�بعد�هم�توی�
خیابان�ها�راه�افتادند�و�صف�های�نفت�و�صف�های�نان�و�این�ها�را�گلوله�باران�کردند...�با�

تانک�و�ماشین�میرفتند.
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نوزدهم�بهمن�ماه�سالروز�بیعت�همافران�نیروزی�هوای�ارتش�رژیم�سابق�با�بنیانگذار�
جمهوری�اسالمی�حضرت�امام�خمینی)ره(�است.�به�همین�مناسبت،�پایگاه�اطالع�رسانی�
دفتر�حفظ�و�نشر�آثار�رهبر�انقالب،�تصویر�و�خاطره�ی�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�را�از�این�

روز�فراموش�نشدنی،�منتشر�می�کند:

»یکی�از�مسائل�مهمی�که�در�هفته�ی�گذشته�در�زمینه�ی�انقالب�پرشکوه�اسالمی�به�
آن�اشاره�کردم،�مسئله�ی�حفظ�جهتگیری�این�انقالب�در�طول�فراز�و�نشیبهای�بیشمار�
دوران�بعد�از�پیروزی�تا�امروز�است؛�که�امروز�با�اندکی�تفصیل�به�این�مطلب�میپردازم�و�
جوانب�گوناگون�آن�را�عرض�میکنم.�اما�قبل�از�آنکه�وارد�این�بحث�شوم،�الزم�میدانم�از�
خاطره�ی�باشکوه�امروز�-�که�روز�نوزدهم�بهمن�و�روز�نیروی�هوائی�است�-�یاد�کنم�و�در�
بین�خاطرات�شیرین�و�پرهیجان�و�تعیین�کننده�ی�آن�روزهای�حساس،�این�یک�خاطره�

را�به�مناسبت�بیان�کنم.

البته�این�روزها،�بلکه�ساعتها،�سرتاپا�خاطره�بود.�هر�ساعتی�یک�حادثه�بود�و�همان�
طوری�که�در�هفته�ی�گذشته�هم�عرض�کردم،�حفظ�این�خاطره�ها�در�حافظه�ی�تاریخ�
و�برای�نسلهای�آینده،�یکی�از�عمده�ترین�وظائف�ماست.�اما�این�خاطره،�یک�خاطره�ی�

عجیبی�است.

بخشی از خطبه های نماز جمعه ی تهران  به امامت حضرت آیةاهللَّ خامنه ای  

1363/11/19

خاطره ای از روز بیعت همافران با امام)ره(
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من�فراموش�نمیکنم؛�در�خیابان�ایران،�نزدیک�به�مقر�امام�عزیز�و�عظیم�و�بزرگوار�-�این�
بنده�ی�صالح�خدا�-�آنجائی�که�آن�روز�دل�همه�ی�ایران�در�آنجا�میتپید�و�همه�ی�عاطفه�ها�
و�روحها�از�سراسر�کشور�به�آنجا�پر�میکشید؛�آنجائی�که�همه�ی�مردمی�که�در�سراسر�
دنیا�از�حادثه�ی�ایران�اندک�خبری�داشتند�همه�ی�محافل�سیاسی،�همه�ی�قدرتهای�
بزرگ،�همه�ی�دولتهای�مستضعف،�همه�ی�روشنفکران،�همه�ی�عالقه�مندان�به�اسالم،�
همه�ی�انقالبیون�عالم�-�متوجه�بودند�ببینند�آنجا�چه�میگذرد؛�آن�محلی�که�مخصوص�
تبلیغات�مربوط�به�آن�روزها�بود؛�خبر�دادن�به�مردم�و�توجیه�ذهنهای�مردم،�که�ما�به�آن�
میگفتیم�دفتر�تبلیغات،�و�بنده�آنجا�مشغول�کار�بودم،�دیدم�یک�همهمه�ی�فوق�العاده�ای�
است.�نگاه�کردم؛�از�حیرت�به�یک�حالتی�دچار�شدم�که�واقعاً�در�مقابل�حوادث�آن�روز،�
از�همه�ی�حوادثی�که�تا�آن�روز�بنده�دیده�بودم�-�یا�از�بیشتر�آنها�-�حیرت�انگیزتر�بود.�
دیدم�عده�ی�کثیری�از�پرسنل�نظامی�نیروی�هوائی�در�گروه�های�منظم�و�صف�کشیده،�
کارتهای�شناسائی�شان�را�در�آوردند�سر�دست�گرفتند�و�آشکارا�و�با�شجاعت�دارند�به�

طرف�بیت�امام�راهپیمائی�میکنند.

همه�عکس�این�را�انتظار�میبردند،�همه�غیر�از�این�را�تصور�میکردند؛�خیال�میکردند�که�
نظامی�ها�در�مقابل�مردم،�در�حساسترین�لحظات�و�آخرین�لحظات،�خواهند�ایستاد؛�اما�
حقیقت�غیر�از�این�بود�و�این�برادران�ملت�و�فرزندان�ملت�و�بزرگ�شدگان�آغوش�ملت�که�
جزو�مردم�بودند،�معلوم�بود�که�سرنوشتشان�جز�همکاری�با�مردم�و�قرار�گرفتن�در�کنار�
مردم،�چیز�دیگری�نخواهد�بود.�البته�آن�سران�مزدور�یا�افراد�پست�و�ضعیف�و�بی�ارزشی�
که�نمیتوانستند�قدر�آغوش�گرم�مردم�را�بفهمند،�یا�مقاومت�میکردند،�یا�میگریختند،�
یا�کارشکنی�میکردند،�یا�الاقل�حضور�پیدا�نمیکردند؛�اما�عناصر�مؤمن�و�قاطع�-�این�
جوانها،�این�آگاه�ترها�-�دلشان�با�مردم�بود.�حاال�از�همه�هم�شجاع�تر�و�گستاخ�تر�برادران�
نیروی�هوائی�بودند�که�آمده�بودند�حساسترین�کار�را�انجام�بدهند؛�یعنی�آمده�بودند�
در�مقابل�امامشان�و�رهبرشان�رژه�بروند،�اعالم�وفاداری�کنند�و�بگویند�فرمانده�ما�شما�
هستید.�این�حادثه�به�قدری�عجیب�و�هیجان�انگیز�بود�که�اینها�بی�اختیار�همه�را�به�دنبال�

خودشان�راه�می�انداختند.

من�با�عجله�رفتم�در�مقر�امام�در�دبستان�علوی،�که�فاصله�ی�کوتاهی�داشت�با�آنجائی�
که�ما�بودیم.�آمادگی�هائی�به�وجود�آمد�و�امام�عزیز�ایستادند�و�این�جوانها،�این�دالورها،�
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این�سلحشورها�آمدند�در�مقابل�امام�رژه�رفتند�و�امام�با�همان�ایمان�و�باوری�که�همیشه�
از�اول�شروع�نهضت�به�مسئولیت�خود�و�به�نقش�خود�در�اداره�ی�این�انقالب�و�این�ملت�
داشتند،�از�اینها�رژه�گرفتند؛�آنها�را�نصیحت�کردند،�به�آنها�دل�دادند،�به�آنها�شجاعت�
دادند،�پرچم�آنها�را�امضا�کردند؛�طوماری�نوشته�بودند،�آن�را�تحویل�گرفتند�و�برای�آنها�
دعا�کردند�و�آنها�رفتند�و�این�کمر�دستگاه�را�شکست؛�دستگاه�احساس�کرد�بی�پشت�و�
پناه�شده.�تنها�امید�آن�نظامی�که�جز�با�سرنیزه�و�زور�نمیتواند�حکومت�کند،�چیست؟�
جز�نیروهای�نظامی؟�به�مردم�که�اتکائی�نداشتند.�اما�نیروهای�نظامی�هم�با�این�صراحت�
و�با�این�قاطعیت�در�خدمت�مردم�قرار�گرفتند�و�ما�خدا�را�شکر�میکنیم�که�نیروی�هوائی�

و�همه�ی�ارتش�جمهوری�اسالمی�ایران�امتحان�خوبی�به�مردم�دادند.«



خاطرات 44

در�اهواز�آن�روزهای�اول�جنگ�و�هفته�های�اول�جنگ�بعد�از�آنی�که�خرمشهر�بوسیله�ی�
دشمنان�اشغال�شده�بود�و�آبادان�در�محاصره�بود،�و�سرتاسر�جزیره�ی�آبادان�زیر�آتش�
دشمن�بود،�بنده�وقتی�نگاه�می�کردم�به�نقشه�ی�جزیره�ی�آبادان�و�شهر�خرمشهر�مثل�
این�که�یک�دست�قوی،�یک�پنجه�ی�قوی�این�قلب�من�را�به�شدت�می�فشرد.�توی�اتاق�
اتاق�جنگ�در�آن�محل�جنگهای�نامنظم�-�نقشه�های�گوناگونی�بود.�چون� کار�ما�-�
عملیات�نامنظم�و�چریکی�نسبت�به�آن�منطقه�ی�آبادان�انجام�می�شد،�نقشه�ی�جزیره�ی�
آبادان�به�طور�کامل�وجود�داشت�آن�جا.�هر�وقت�من�چشمم�به�این�نقشه�می�افتاد�تمام�
روحم�زیر�فشار�قرار�می�گرفت،�از�تصور�این�که�خرمشهر�عزیز�و�این�خانه�ها�و�این�کوچه�ها�
و�این�خیابانها�و�این�نخلستانها�زیر�پای�دشمن�غاصب�و�متجاوز�است.�تمام�فشاری�که�
ما�آن�روز�می�آوردیم�برای�تجهیزات�به�مناسبت�امیدی�بود�که�داشتیم؛�متأسفانه�هر�چه�
می�شنیدیم�از�آنهایی�که�اختیارات�دست�آنها�بود�آیه�ی�یأس�بود.�عده�ای�باورشان�شده�
بود�که�ما�خرمشهر�را�از�دست�دادیم،�و�معتقد�بودند�که�باید�بنشینیم�با�دشمنی�که�وارد�
خانه�ی�ما�شده�مذاکره�کنیم�تا�در�سایه�ی�این�مذاکره�بتوانیم�وجب�وجب�و�قدم�قدم�
سرزمینهای�خانه�ی�خودمان�را�پس�بگیریم.�حاال�چقدر�طول�می�کشید�خدا�می�داند...

بیانات در دیدار جمعی از مردم خرمشهر 

1364/08/05

روزهای غمگین خرمشهر و آبادان
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یک�باره�این�خبر�را�به�من�ندادند.�من�تدریجاً�با�ابعاد�این�قضیه�آشنا�شدم.�یکی�دو�روز�
اّول�که�به�هوش�آمده��بودم،�کسی�اجماالً�از�وقوع�یک�انفجاری�در�حزب�به�من�خبر�
داد،�لکن�من�در�شرائطی�نبودم�که�درست�درک��کنم�که�چی�واقع�شده؟�یعنی�شاید�
حتی�کاماًل�به�هوش�نبودم،�لکن�یادم�هست�که�چیزی�به�من�گفته��شد�بعد�هم�یادم�
رفت.�چون�غالباً�در�حال�شبیه�حاالت�بعد�از�بی�هوشی�بودم؛�چون�عمل�های�متعددی�
�انجام�می�گرفت�و�درد�و�این�ها�هم�شدید�بود،�من�را�در�یک�حال�شبه�بی�هوشی�نگه�

می�داشتند،�یعنی�در��حال�گیجی�مخصوص�بعد�از�عمل�جراحی.�

در�هشتم،�نهم�این�حادثه�بود�ظاهراً�یک�هفته��یا�هشت�روزی�گذشته�بود.�من�اصرار�
بهانه�های�گوناگون�نمی�آوردند�و� به� و� بیاورند� برای�من��رادیو�و�روزنامه� می�کردم�که�
مقصود�این�بود�که�من�مطلع�نشوم�از�حادثه�چون��افرادی�که�دور�و�بر�من�بودند�باألخره�
نمی�توانستند�در�مقابل�اصرارهای�پی�درپی�من�مقاومت�کنند.�مجبور��بودند�قضیه�را�به�

من�بگویند.�

آن�کسی�که�می�توانست�این�قضیه�را�به�من�بگوید�کسی�غیر�از�آقای�هاشمی�نبود.�یعنی�
می�دانستند��بخاطر�نحوه�ی�ارتباط�ما�با�هم�طبعاً�ایشان�می�تواند�به�یک�شکلی�مسأله�را�
به�من��بگوید�و�همین�کار�را�کردند.�البته�من�توجه�نداشتم،�یک�روز�عصری�آقای�هاشمی�

1365/04/01

خبر شهادت آیت اهلل بهشتی چگونه به رهبر انقالب رسید؟
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و�آقای�حاج�احمد�آقا�-�فرزند��حضرت�امام�-�آمدند�پیش�من�و�یکی�از�کسانی�که�دور�و�
بر�من�بود�با�آنها�مطرح�کرد�که�فالنی�رادیو��می�خواهد�و�روزنامه�می�خواهد�و�ما�مصلحت�
نمی�دانیم�شما�نظرتان�چیه،�اگر�شما�می�گوئید�بدهیم.��اینجوری�شروع�کردند�قضیه�را.

آقای�هاشمی�با�آن�بیان�شیرین�خودشان�که�همیشه�مطالب�را�نرم�و�آرام�و�هضم�شدنی�
مطرح�می�کنند��آن�جا�گفتند:�نه�به�نظر�من�هیچ�لزومی�ندارد�شما�رادیو�بیاورید.�حاال�
تخت� روی� هم� این� که� است،� مطلوب� است،��خیلی� شیرین� خیلی� بیرون� خبرهای�
فهمیدم�که�خبرهای��تلخی�وجود�دارد.� بیمارستان�این�خبرها�را�بشنود.�من�اجماالً�
گفتم�چطور�مگر؟�گفت�خب�همین�دیگر،�انفجار�درست�می�کنند،�بعضی�ها�شهید�شدند،�
�بعضی�ها�مجروح�شدند�و�به�این�ترتیب�ایشان�من�را�وارد�حادثه�کرد.�من�پرسیدم�کی�ها�
مثاًل�شهید�شدند،��کی�ها�مجروح�شدند،�ایشان�گفت:�مثاًل�آقای�بهشتی�مجروح�است،�
من�خیلی�نگران�شدم.�شدیداً�از��شنیدن�این�که�آقای�بهشتی�حادثه�ای�دیده�و�مجروح�

شده،�ناراحت�شدم.�

پرسیدم�که�ایشان�چیه�وضعش؟�کجاست؟�چه�جوری�است؟�ایشان�گفت�که�بیمارستان�
است�و�نه�نگرانی��هم�ندارد.�گفتم�آخر�در�چه�حدی�است؟�ایشان�گفت�خب،�مجروح�
است�دیگر،�ناراحت�است.�من�گفتم�که��در�مقایسه�ی�با�من�مثاًل�بدتر�از�من�است�بهتر�
از�من�است؟�می�خواستم�که�ابعاد�مسأله�را�بفهمم.�ایشان��گفت�همین�جورهاست�دیگر،�
حاال�بی�خود�دنبال�این�قضایا�تحقیق�نمی�خواهد�بکنی،�اجماالً�خبرهای�بیرون��خیلی�

شیرین�نیست،�خیلی�جالب�نیست،�خب�بله،�بعضی�ها�هم�شهید�شدند�و�این�ها.�

نگرانی�گذاشت�و�رفت.�من�فهمیدم�که�یک�حادثه�ی�مهمی�است� را�در� ایشان�من�
که�آقای�بهشتی�در�آن��حادثه�مجروح�شده،�به�ایشان�هم�قبل�از�این�که�بروند�گفتم،�
خواهش�می�کنم�هر�چه�ممکن�هست�مراقبت��بخرج�داده�بشود،�تمام�امکانات�پزشکی�
کشور�بسیج�بشود�تا�آقای�بهشتی�را�هر�جور�هست�زودتر�نجات��بدهید�و�نگذارید�که�

ایشان�خدای�نکرده�برایش�مسأله�ای�پیش�بیاید.

بعد�که�ایشان�رفتند�افرادی�که�دور�و�بر�من�بودند�نمی�دانستند�که�من�چقدر�خبر�دارم�
و�من�از�آن�ها�بطور��آرام،�آرام�مسأله�را�گرفتم.�یعنی�بقول�معروف�زیر�زباِن�آن�بچه�هایی�
که�دور�و�بر�من�بودند�خود�من�کشیدم�و��فهمیدم�که�ایشان�شهید�شدند.�طبعاً�برای�
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من�بسیار�سخت�بود�با�این�که�همه�ی�ابعاد�حادثه�را�و�خصوصیات��حادثه�را�و�کسانی�را�
که�شهید�شده�بودند�نمی�دانستم�که�چه�جوری�است�و�تا�چه�حدودی�هست.�اما��نفس�
شهادت�آقای�بهشتی�برای�من�یک�ضربه�ی�فوق�العاده�سنگینی�بود.�تا�روزهای�متمادی�
من�دائماً��ناراحت�و�منقلب�بودم�و�اندک�چیزی�من�را�می�برد�تو�بَهر�این�حادثه�ی�تلخ.�

بله�به�هرحال�برای�من�بسیار�چیز��سخت�و�تلخی�بود.
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حادثه�ی�تلخ�و�خسارت�بار�دیگری�که�داشتیم�شهادت�یکی�از�چهره�های�نظامِی�شجاع�
و�مؤمن�و�پرهیزگار�ما�بود،�که�شهادت�سرلشگر�شهید�عباس�بابایی�این�مرد�مؤمن،�
این�ارتشی�فداکار�که�مظهری�بود�از�محصول�انقالب�در�ارتش.�ارتش�جمهوری�اسالمی�
و� تحول� این� مظاهر� از� یکی� که� کرد؛� پیدا� زیادی� تحول� انقالب� برکت� به� بحمداهلل�
مهمترین�آنها�تحول�در�شخصیت�های�نظامی�بود،�در�افراد�و�اشخاص�نظامی�بود�و�یک�
نمونه�اش�همین�مرد�مؤمن�فداکار�بود�که�من�از�اّول�جنگ�شاهد�فداکاریهای�او�بودم�و�
او�را�در�همه�ی�میدانها،�هم�میداِن�رزم،�هم�میدان�سازندگی�ارتش�بقدری�که�خودش�
می�توانست�و�سهم�داشت�یک�انسان�حقیقتاً�فداکار�و�صادق�و�برجسته�دیدم.�از�اّول�
دنبال�این�بود�که�بقدر�توان�خودش�محیط�نظامی�خودش�را�با�ارزشهای�انقالبی�تطبیق�
بدهد،�و�من�فراموش�نمی�کنم�آن�گفته�ها�و�اظهارات�پرجوش�و�خروش�و�پرانگیزه�ی�او�

را�در�این�زمینه�ها.

در�همان�روزی�که�آن�حادثه�ی�بمب�گذاری�برای�خود�بنده�پیش�آمد،�قبل�از�ظهر�یا�
حدود�ظهر�که�من�می�رفتم�به�طرف�آن�مسجد،�این�شهید�با�من�همراه�بود.�من�از�
خدمت�امام�آمده�بودم�و�می�رفتم�به�طرف�آن�مسجد،�که�آن�جا�نماز�بخوانیم�و�برنامه�
اجرا�بکنیم�که�بعد�آن�حادثه�پیش�آمد.�این�جوان�دنبال�من�آمد�تا�از�خدمت�امام�آمدم�
بیرون،�آمد�همراه�من�و�آن�حرفها�و�نقطه�نظرهای�مصلحانه�و�دلسوزانه�و�پرجوش�و�

رهبر انقالب 

1366/05/23

خاطره رهبر انقالب از روز شهادت شهید بابایی
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خروش�خودش�را�هی�گفت�و�گفت�و�توی�اتومبیل�هم�بنده�را�رها�نکرد�و�گفت�و�تا�
توی�آن�مسجد�هم�آمد�و�شاید�در�حول�و�حوش�آن�حادثه�هم�آن�جا�بود.�رها�نمی�کرد�
مسؤولین�را�در�همه�ی�آنات،�در�همه�ی�لحظات�برای�این�که�بتواند�آن�تفکر�اسالمی�را�
و�انقالبی�را�در�محیط�نظامی�خودش�اجرا�کند�و�خود�او�هم�عماًل�یک�انسان�انقالبی�و�
مؤمن�و�پرهیزگار�و�پارسا�و�پاکباز�بود�که�زندگی�او�اینجور�گذشت�و�باألخره�هم�اجر�
و�پاداش�بزرگ�معنوی�خودش�را�یعنی؛�شهادت�در�راه�خدا�را�که�بزرگترین�پاداش�

مجاهدان�راه�خداست�گرفت�و�به�جوار�رحمت�الهی�پیوست.

امیدواریم�که�خدای�متعال�او�را�با�اولیاء�خودش�محشور�کند�و�بازماندگان�و�دوستان�و�
همکاران�و�کسانی�را�که�با�او�در�همه�ی�این�مراحل�همراه�و�همسنگر�بودند�حفظ�کند�
و�جهت�حرکت�ما�را�به�همان�جهتی�قرار�بدهد�که�این�عزیز�و�امسال�او�در�آن�جهت�

حرکت�می�کردند.
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برادران�عزیز�ما�که�بناست�بزرگ�ترین�معجزه�ی�تاریخ�را�نشان�بدهیم،�یعنی�با�فقدان�
تجهیزات�برابر�-�برابر�ابرقدرت�ها�-�با�وجود�فقدان�چنین�تجهیزاتی�بزرگ�ترین�قدرت�
سیاسی�نظامی�مالی�تاریخ�را�قرار�است�به�فضل�الهی�به�زانو�در�بیاوریم،�ما�باید�در�
خودسازی�خیلی�پیش�رفته�باشیم،�بدون�او�نمیشود.�خودمان�را�باید�درست�کنیم.�
خودسازی�ارکان�زیادی�البته�دارد؛�یکیاش�این�است�که�ما�کوشش�کنیم�تا�گناه�نکنیم،�
�با�جوان�رژیم�گذشته�خیلی�فرق�دارید؛�من� این�حداقل�اش�است.�شما�جوان�ها�الحمدهللَّ
آن�جوان�ها�را�هم�زیاد�دیده�بودم�دیگر.�بنده�عمر�طلبگیام،�عمر�تبلیغم�حداقل�با�جوان�ها�
مختلف،� قشرهای� از� محصل� جوان� بازاری،� جوان� طلبه،� جوان� دانشجو،� جوان� بوده؛�
جوانهای�کارگر،�کسانی�بودند�مجالس�بنده�را�توی�این�شهر�همیشه�پر�میکردند�-�از�
مسجد�امام�حسن�تا�مسجد�کرامت�تا�مسجد�غیره�ی�پائین�خیابان�تا�مسجد�مدرسه�ی�
میرزا�جعفر�-�هر�جا�من�درس�و�بحث�داشتم�این�ها�بودند.�با�جوان�جماعت�من�خیلی�
سر�و�کار�داشتم.�آن�جوانهایی�که�من�آن�روز�میدیدم�جوانهای�خوبی�بودند�که�دور�و�بر�
ما�جمع�میشدند،�الواط�و�قرتی�و�حاشیه�ی�خیابان�گرد�و�شهوتران�و�تنبل�و�عالفش�که�
دور�و�بر�ما�نمیآمدند؛�متعهد�و�مسؤول�و�مؤمن�و�درس�خوان�و�مبارز�و�تن�به�خطر�بده�

میآمد�دیگر.�درعین�حال�شما�از�آن�جوان�ها�بهترید.

و� آمادگی�خودسازی� این�ها� را�سراغ�دارم�که� بسیار�خوبی� من�در�خود�سپاه�عناصر�

بیانات در جمع پرسنل سپاه پاسداران خراسان

1366/05/27

عمر طلبگی ام با جوانان گذشت



51خاطرات

دیگرسازی�داشتند�و�دارند،�خوب�است�من�از�برادر�شهید�عزیزمان�محمود�کاوه�یاد�کنم؛�
که�من�او�را�از�بچگیاش�میشناختم.�پدر�این�شهید�جزو�اصحاب�و�مالزمین�همیشگی�
مسجد�امام�حسن�بود�-�که�بنده�آن�جا�نماز�میخواندم�و�سخنرانی�میکردم�-�دست�این�
بچه�را�هم�میگرفت�با�خودش�میآورد،�و�من�میدانستم�همین�یک�پسر�را�دارد،�پدرش�
برادرهای�مشهدی�میشناسند�-�از���همان�وقت�ها� هم�میشناسید�شما�دیگر�-�قاعدتاً�
همینجور�بود.�پرشور�و�بیمهابا�در�برخورد،�گاهی�حرفهای�تندی�هم�میزد�که�در�دوران�
اختناق�آنجور�حرفی�کسی�نمیزد.�این�بچه�آنجور�توی�این�محیط�خانوادگی�پرشور�و�
پرهیجان�تربیت�شد�و�خوراک�فکری�او�از�دوران�نوجوانیش�-�که�شاید�آن�سالهایی�که�
من�دیدم�ایشان�مثاًل�دوازده�-�سیزده�سال�چهارده�سال�شاید�بیشتر�نداشت�-�حاال�
دقیقاً�البته�درست�یادم�نیست�-�عبارت�بود�از�مطالب�مسجد�امام�حسن.�که�اگر�از�شما�ها�
برادرهایی�آن�وقت�بودند�میدانند�چه�صنف�مطالبی�بود؟�و�میشود�فهمید�دیگر.�از�نوار�ها�
و�آثار�آن�مسجد�]میشد�فهمید[�که�چه�نوع�مطالبی�بود.�در�یک�چنین�محیط�فکری�
این�جوان�تربیت�شد،�و�جزو�عناصر�کم�نظیری�بود�که�من�او�را�در�صدد�خودسازی�یافتم؛�
حقیقتاً�اهل�خودسازی�بود�-�هم�خودسازی�معنوی�و�اخالقی�و�تقوایی،�هم�خودسازی�
رزمی�-�در�یکی�از�عملیات�اخیر�دستش�مجروح�شده�بود�-�که�آمد�مشهد�و�مدتی�
هم�این�جا�بیمارستان�بود،�مدت�کوتاهی�ظاهراً،�بعد�برگشت�مجدداً�جبهه�-�تهران�آمد�
سراغ�من؛�من�دیدم�دستش�متوّرم�است.�بنده�نسبت�به�این�کسانی�که�دست�هایشان�
آسیب�دیده�یک�حساسیتی�دارم،�فوری�میپرسم�دستت�درد�میکند.�پرسیدم�دستت�
درد�میکند�گفت�که�نه.�بعد�من�اطالع�پیدا�کردم،�برادرهای�که�آن�جا�بودند،�برادرهای�
مشهدیای�که�آن�جا�هستند،�گفتند�دستش�شدید�درد�میکند،�این�همه�درد�را�کتمان�
میکرد�و�نمیگفت�-�که�این�مستحب�است،�که�انسان�حتیالمقدور�درد�را�کتمان�کند�و�به�
دیگران�نگوید�-�یک�چنین�حالت�خودسازی�ایشان�داشت.�یک�فرمانده�ی�بسیار�خوب�
بود،�از�لحاظ�اداره�ی�واحد�خودش�که�تیپ�ویژه�ی�شهدا�-�تیپ�ویژه�ی�آن�روز�شهدا�
فکر�میکنم�حاال�لشگر�شده،�آن�وقت�تیپ�بود�-�یک�واحد�خوب�بود�جزو�واحدهای�
کارآمد�ما�محسوب�میشد�و�به�این�عنوان�از�آن�نام�برده�میشد،�خود�او�هم�در�عملیات�
گوناگونی�شرکت�داشت،�و�کارآزموده�ی�میدان�جنگ�شده�بود؛�از�لحاظ�نظم�اداره�ی�
واحد،�مدیریت�قوی،�دوستی�و�رفاقت�با�عناصر�لشگر�و�از�لحاظ�معنوی،�اخالق،�ادب،�
تربیت�توجه�و�ذکر�یک�انسان�جوان�اما�برجسته�بود.�این�هم�یکی�از�خصوصیات�دوران�
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ماست،�که�برجستگان�همیشه�از�پیر�ها�نیستند،�آدم�جوان�ها�و�بچه�ها�را�میبیند�که�جزو�
چهره�های�برجسته�میشوند.�رهبان�اللیل�و�اسد�النهار�غالباً�توی�همین�بچه�هایند،�توی�
همین�جوانهایند.�ما�نشستیم�از�دور�داریم�نگاه�میکنیم�حسرت�میخوریم،�و�آرزو�میکنیم�
کاش�برویم�توی�محیط�آن�ها.�کمتر�وقتی�است�که�بنده�همین�حاال�ها�دلم�پرواز�نکند�
به�سمت�محفل�سنگرنشینان؛�آن�جا�انسان�ساخته�میشود�و�خوب�هم�ساخته�میشود،�و�

این�جوان�ها�خوب�ساخته�شدند،�و�شهید�کاوه�حقیقتاً�خوب�ساخته�شد.

البته�من�در�مشهد�و�در�کل�سپاه�عناصر�برجسته�زیاد�سراغ�دارم،�حقاً�و�انصافاً�چهره�هایی�
را�من�سراغ�دارم�که�آدم�اخالقیات�و�خصوصیات�این�ها�را�که�مشاهده�میکند�از�نزدیک�
حاالت�ُعرفا�و�ُساّلک�بزرگ�برایش�تداعی�میشود؛�نه�حاالت�نظامیان�بزرگ.�از�نظامیگری�
فراترند�اگر�چه�در�نظامیگری�هم�انصافا�چیره�دست�و�نیرومندند.�یک�لشگر�را،�یک�جوان�
بیست�وچهار�پنج�ساله�اداره�میکند؛�در�حالی�که�هیچ�جای�دنیا�یک�افسری�به�این�
جوانی�پیدا�نمیشود�که�یک�لشگر�را�اداره�کند.�نه�در�مسافرت�به�سوی�فالن�زیارتگاه�یا�
فالن�ییالق،�در�میدان�جنگ،�زیر�آتش،�در�مقابله�ی�با�تانکهای�دشمن،�با�وجود�آن�همه�
مانع،�یک�جوان�بیست�و�چند�ساله�چند�هزار�آدم�را�شما�میبینید�دارد�هدایت�میکند،�با�
سازماندهی�میبرد�جلو،�خط�را�میشکنند،�دشمن�را�تار�و�مار�میکنند،�اسیر�هم�میگیرند،�
منطقه�را�هم�اشغال�میکنند�و�مستقر�میشوند.�پس�نظامیگری�هم�در�معجزه�گری�انقالب�
و�سازندگی�انقالب�وجود�دارد،�نه�فقط�معنویت.�اما�باالتر�از�نظامیگری،�این�معنویت�و�

تقوای�این�جوان�است�که�آن�را�هم�دارد.
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جنگ�تحمیلی.�میدان�عجیب�و�صحنه�ی�بی�نظیری�بود.�از�اول�تاریخ�اسالم،�تا�روزگار�
بهشت�عظیم� است.�یک� نداشته� اسالم�وجود� از�صدر� بعد� دیگر� ما�چنین�صحنه�ای�
برای�هرکسی�که�بخواهد�و�بتواند�در�آن�خودش�را�از�چرک�ها�و�پلیدی�ها�شستشو�
دهد.�خداوند�به�ملّت�ما�این�فرصت�را�بخشید�که�بعد�از�دوران�محرومیت�طوالنی�و�
اختناقی�نفس�گیر،�بتوانند�جوان�هایی�بپرورانند�که�مصداقی�باشند�برای،�جوان�مسلمان.�

نمونه�هایی�از�جوانان�صدر�اسالم.

شهید�محمود�کاوه،�یکی�از�این�نمونه�هاست.�ظهرهای�ماه�رمضان�سال��1353در�روزگار�
نوجوانی�،�پدرش�او�را�به�درس�تفسیر�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�مسجد�امام�حسن�علیه�السالم�
مشهد�می�برد.�شاگرد�آن�روزهای�رهبر�انقالب��8سال�بعد�در�منطقه�عملیاتی�کردستان�
»فرمانده�تیپ��155ویژه�شهدا«�شد.�تیپی�که�در�چهارسال�فرماندهی�کاوه،�کابوس�ضد�

انقالب�و�بعثی�ها�در�جبهه�ی�شمالغرب�بود.

خوب�است�من�از�برادر�شهید�عزیزمان�محمود�کاوه�یاد�کنم؛�که�من�او�را�از�بچگی�اش�
می�شناختم.�پدر�این�شهید�جزو�اصحاب�و�مالزمین�همیشگی�مسجد�امام�حسن�بود�-�
که�بنده�آن�جا�نماز�می�خواندم�و�سخنرانی�می�کردم�-�دست�این�بچه�را�هم�می�گرفت�با�
خودش�می�آورد،�و�من�می�دانستم�همین�یک�پسر�را�دارد،�پدرش�هم�می�شناسید�شما�
دیگر�-�قاعدتاً�برادرهای�مشهدی�می�شناسند�-�از���همان�وقت�ها�همینجور�بود.�پرشور�و�
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بی�مهابا�در�برخورد،�گاهی�حرفهای�تندی�هم�می�زد�که�در�دوران�اختناق�آنجور�حرفی�
کسی�نمی�زد.�این�بچه�آنجور�توی�این�محیط�خانوادگی�پرشور�و�پرهیجان�تربیت�شد�
و�خوراک�فکری�او�از�دوران�نوجوانیش�-�که�شاید�آن�سالهایی�که�من�دیدم�ایشان�
مثاًل�دوازده�-�سیزده�چهارده�سال�شاید�بیشتر�نداشت�-�حاال�دقیقاً�البته�درست�یادم�
نیست�-�عبارت�بود�از�مطالب�مسجد�امام�حسن.�که�اگر�از�شما�ها�برادرهایی�آن�وقت�
بودند�می�دانند�چه�صنف�مطالبی�بود؟�و�می�شود�فهمید�دیگر.�از�نوار�ها�و�آثار�آن�مسجد�
]می�شد�فهمید[�که�چه�نوع�مطالبی�بود.�در�یک�چنین�محیط�فکری�این�جوان�تربیت�
شد،�و�جزو�عناصر�کم�نظیری�بود�که�من�او�را�در�صدد�خودسازی�یافتم؛�حقیقتاً�اهل�
خودسازی�بود�-�هم�خودسازی�معنوی�و�اخالقی�و�تقوایی،�هم�خودسازی�رزمی�-�در�
یکی�از�عملیات�اخیر�دستش�مجروح�شده�بود�-�که�آمد�مشهد�و�مدتی�هم�این�جا�
بیمارستان�بود،�مدت�کوتاهی�ظاهراً،�بعد�برگشت�مجدداً�جبهه�-�تهران�آمد�سراغ�من؛�
من�دیدم�دستش�متوّرم�است.�بنده�نسبت�به�این�کسانی�که�دست�هایشان�آسیب�دیده�
یک�حساسیتی�دارم،�فوری�می�پرسم�دستت�درد�می�کند.�پرسیدم�دستت�درد�می�کند�
گفت�که�نه.�بعد�من�اطالع�پیدا�کردم،�برادرهای�که�آن�جا�بودند،�برادرهای�مشهدی�ای�
که�آن�جا�هستند،�گفتند�دستش�شدید�درد�می�کند،�این�همه�درد�را�کتمان�می�کرد�
و�نمی�گفت�-�که�این�مستحب�است،�که�انسان�حتی�المقدور�درد�را�کتمان�کند�و�به�
دیگران�نگوید�-�یک�چنین�حالت�خودسازی�ایشان�داشت.�یک�فرمانده�ی�بسیار�خوب�
بود،�از�لحاظ�اداره�ی�واحد�خودش�که�تیپ�ویژه�ی�شهدا�-�تیپ�ویژه�ی�آن�روز�شهدا�
فکر�می�کنم�حاال�لشگر�شده،�آن�وقت�تیپ�بود�-�یک�واحد�خوب�بود�جزو�واحدهای�
کارآمد�ما�محسوب�می�شد�و�به�این�عنوان�از�آن�نام�برده�می�شد،�خود�او�هم�در�عملیات�
گوناگونی�شرکت�داشت،�و�کارآزموده�ی�میدان�جنگ�شده�بود؛�از�لحاظ�نظم�اداره�ی�
واحد،�مدیریت�قوی،�دوستی�و�رفاقت�با�عناصر�لشگر�و�از�لحاظ�معنوی،�اخالق،�ادب،�
تربیت�توجه�و�ذکر�یک�انسان�جوان�اما�برجسته�بود.�این�هم�یکی�از�خصوصیات�دوران�
ماست،�که�برجستگان�همیشه�از�پیر�ها�نیستند،�آدم�جوان�ها�و�بچه�ها�را�می�بیند�که�
جزو�چهره�های�برجسته�می�شوند.�رهبان�اللیل�و�اسد�النهار�غالباً�توی�همین�بچه�هایند،�
توی�همین�جوانهایند.�ما�نشستیم�از�دور�داریم�نگاه�می�کنیم�حسرت�می�خوریم،�و�آرزو�
می�کنیم�کاش�برویم�توی�محیط�آن�ها.�کمتر�وقتی�است�که�بنده�همین�حاال�ها�دلم�
پرواز�نکند�به�سمت�محفل�سنگرنشینان؛�آن�جا�انسان�ساخته�می�شود�و�این�جوان�ها�

خوب�ساخته�شدند،�و�شهید�کاوه�حقیقتاً�خوب�ساخته�شد.
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بنده�اول�جنگ�رفتم�اهواز.�اولین�بار�این�لباس�را�من�شب�ورود�به�اهواز�پوشیدم؛�معمول�
هم�نبود�آن�وقت�معممین�لباس�نظامی�بپوشند!�من�دیدم�لباس�سربازی�را�ریخته�اند�
آن�جا؛�با�مرحوم�چمران�رفته�بودیم�و�از�تهران�هم�یک�عده�با�ما�بودند...�دیدم�دارند�آن�
لباس�ها�را�می�پوشند،�به�چمران�گفتم�چه�طور�است�من�هم�یکدانه�بپوشم؟�گفت�چی!؟�
یکدانه�لباس�سربازی�برداشتم�پوشیدم�و�عمامه�و�عبا�را�گذاشتم�کنار؛�تفنگ�هم�داشتم،�

تفنگ�را�هم�برداشتم.

همان�شب�ورود�ما�به�عملیات�ایذایی�علیه�دشمن،�بنده�هم�با�این�ها�راه�افتادم�رفتم،�
هنوز�شاید�یک�ماه�هم�از�جنگ�نمی�گذشت.�پا�شدیم�رفتیم�شب�تاریک؛�چندین�شب�
تانک�های�دشمن�شرکت�کردم.�آن�وقت�سپاه� ایذایی�علیه� بنده�در�عملیات� متوالی�

تشکیالت�خیلی�کوچکی�داشت؛�ارتش�هم�در�یک�جاهایی�مستقر�بود.

تحرکی�نبود�در�ناحیه�ی�اهواز،�یک�عده�داوطلب،�چه�سپاهی،�چه�آن�گروه�داوطلبینی�
که�ما�داشتیم�با�مرحوم�چمران�در�اهواز،�راه�می�افتادند�شبانه�می�رفتند�تانک�های�دشمن�
را�یکی�دو�تا�سه�تا�با�آرپی�جی�می�زدند.�چند�نفر�هم�کالشینکف�به�دست،�این�ها�را�

حفاظت�می�کردند؛�رفتم�دیدم�عجب�دنیای�جدیدی�است.

1366/08/26

خاطراتی از هم رزمی با شهید دکتر مصطفی چمران

دیدار با طالب و روحانیون عازم جبهه 



خاطرات 56

گاهی�یک�روحانی�مسن�و�پیرمرد،�اثرش�از�روحانی�جوان�بیشتر�است.�یکی�از�علمای�
محترم�مشهد،�از�مسّنین�علمای�مشهد�که�حتما�اغلب�آقایان�می�شناسند،�آقای�حاج�میرزا�

جواد�آقای�تهرانی،�مرِد�ماّل،�پیرمرِد�پشت�خمیده�ی�با��عصا،�ایشان�چند�بار�جبهه�رفته.

یک�بار�ایشان�از�جبهه�برگشتند�آمدند�تهران،�می�رفتند�مشهد،�با�بنده�مالقات�کردند.�
خدمت�امام�رسیدند�به�من�گفتند�که�من�وقتی�رفتم�جبهه،�دیدم�بچه�ها�من�را�به�
چشم�یک�پیرمرد�نگاه�می�کنند،�گفتم�نخیر�از�من�هم�کار�بر�می�آید.�بعد�به�من�گفتند�
که�پس�شما�پای�خمپاره�بیایید،�آقای�آقا�میرزا�جواد�آقا�را�بردند�پای�خمپاره.�ایشان�
گلوله�ی�خمپاره�را�می�انداختند�توی�خمپاره�و�پرتاب�می�شد�و�می�خورد�به�دشمن.�
خب�خمپاره�انداز،�خوب�است�دیگر.�خمپاره�زنی،�یک�کار�رزمی،�شما�ببینید�چقدر�در�

روحیه�ی�این�جوانها�اثر�می�کند،�چه�جانی�به�اینها�می�دهد.

آن�جوانی�که�می�بیند�این�پیرمرد��80ساله�با�محاسن�سفید،�پشِت�خمیده،�عصا�به�دست�
آمده�پای�خمپاره�ایستاده�و�خمپاره�می�زند،�این�جوان�دیگر�ممکن�نیست�که�از�مقابل�
دیگر،�چون� می�دانند� بودند� که� آقایانی� بکند.� ترس� احساس� و� عقب� برگردد� دشمن�
خمپاره�صدا�دارد�و�معموالً�آن�کسی�که�خودش�خمپاره�را�می�اندازد�سرش�را�می�برد�
عقب�و�گوشها�را�می�گیرد،�ایشان�می�گفت�خمپاره�را�که�می�زدم،�برای�این�که�صدای�

بیانات 

1366/08/26

اهلل اکبر میرزا جواد آقا تهرانی پای خمپاره انداز
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خمپاره�توی�گوشم�نپیچد،�وقتی�گلوله�خمپاره�می�خواست�بیرون�بیاید�فریاد�می�زدم�
اهلل�اکبر.�منظره�را�مجسم�کنید�یک�پیرمرِد�عالِم�محاسن�سفیدی،�پای�خمپاره�ایستاده�

هی�خمپاره�می�زند،�هی�می�گوید�اهلل�اکبر.



خاطرات 58

در�سال�پنجاه�و�نه�بنده�از�این�لباس�های�فرم�سربازی�یا�بسیجی�می�پوشیدم�زیر�قبا�
می�آمدم�تهران.�از�مناطق�جنگی�که�غالبا�در�آن�سال�آن�جا�بودم.�هر�دفعه�می�آمدم�
می�رفتم�خدمت�امام�گزارشی�عرض�می�کردم.�اّولین�باری�که�با�این�لباس�که�البته�
رویش�قبا�پوشیده�بودم�رفتم�خدمت�ایشان.�ایشان�شدیداً�متاثر�شدند،�یک�روزی�بود�
که�این�لباس-�لباس�جندی�خالف�مرّوت�محسوب�می�شد.�اگر�عالمی�لباس�جندی-�
می�پوشید�پشت�سرش�نماز�نمی�شد�خواند�خالف�مرّوت�بود.�از�کتب�فقیهه�هم�مثال�
زدند�برای�خالف�مرّوت�به�لباس�جندی.�اّما�امروز�روحانیت�اسالم�افتخار�می�کند�که�
این�لباس�را�می�پوشد�شدیداً�ایشان�متاثر�شدند�و�ابراز�خشنودی�و�خوشحالی�کردند�
حقیقت�همین�است.�آن�جندها�واقعش�هم�این�بود�که�پوشیدن�لباسشان�خالف�مرّوت،�
بلکه�خالف�عدالت�بود.�اما�جند�امام�زمان�لباسش�از�همه�کس�مناسبتر�برای�ماست،�که�

اّدعای�این�را�داریم�.�کوسش�را�زدیم�که�ما�لشکر�امام�زمانیم.

سخنرانی در اجتماع 0021 نفری طاّلب حوزه ی علمیه قم اعزامی به جبهه

1366/08/29

ابراز خوشحالی امام از لباس نظامی که آیت اهلل خامنه ای پوشید
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من�در�سفر�همدان�که�در�دو�سه�روز،�سه�چهار�روز�قبل�بودم،�بعد�از�آن�که�سخنرانی�
کردم�و�آمدم،�یک�نامه�ای�به�من�دادند�از�یک�خانمی�که�یک�تکه�هایی�از�این�نامه�را�
گفتم�برای�شما�بخوانم.�اینها�نمونه�های�بسیار�ظریِف�استثنایی�است�در�تاریخ.�البته�

خوشبختانه�در�روزگار�ما�اینها�استثنائی�نیست،�اما�در�تاریخ�حقیقتا�استثنائی�است.

این�خانم�]در�نامه[�بعد�از�آن�که�اظهار�ارادت�فراوانی�به�امام�و�به�مسؤولین�کردند�و�
می�گویند�همسرم�و�پسرهایم�در�جبهه�بودند�و�خواهند�بود؛�اظهار�شرمندگی�کردند�که�
خودشان�نمی�توانند�-این�خانم-�در�جبهه�شرکت�بکنند.�بعد�می�گویند�که�من�دو�عدد�
انگشتر�ناقابل�که�تمامی�زینت�من�است�و�مقداری�پول�که�ماهها�آن�را�جمع�کردم�و�
می�خواستم�برای�بچه�هایم�لباس�گرم�زمستانی�بگیرم�-که�نیاز�داشتند-�ولی�شرم�دارم�
که�امام�عزیزم��50رزمنده�را�در�سه�ماه�خرج�دهد،�من�هم�باید�همین�ها�را�که�هستی�و�

مالم�هست�بدهم�برای�رزمندگان.

بعد�یک�مقداری�اظهار�شرمندگی�از�این�که�اینها�کم�است�و�-این�خانم-�دلش�می�خواهد�
که�خودش�هم�بتواند�در�میدان�جنگ�حضور�پیدا�کند.�نامه�را�تمام�کرده�بعد�دختِر�
همین�خانم�در�پایان�نامه�ی�او�نوشته�بود�که�وقتی�دیدم�مادرم�آن�دو�قطعه�انگشتر�
دست�خود�را�که�برای�لباس�زمستانی�برادرهایم�نیاز�دارد�ولی�ترجیح�می�دهد�که�آن�
را�تقدیم�رزمندگان�کند،�من�نتوانستم�ساکت�بمانم�و�انگشتری�که�مدتها�با�پول�خودم�

1366/08/29

زنی که تمام هستی اش را به جبهه فرستاده بود

خطبه های نماز جمعه



خاطرات 60

تهیه�کرده�بودم�آن�را�با�پول�ناچیزی�که�جمع�کردم�تقدیم�می�کنم.�یک�مقداری�پول،�
چند�تا�انگشتر�این�مادر�و�دختر�که�از�وضعشان�هم�پیداست�که�زندگی�متوسطی�دارند،�

در�راه�خدا�دارند�می�دهند�یک�چنین�نمونه�هایی�را�انسان�دارد�می�بیند.

نامه�ی�دیگری�باز�بود�که�کسی�دو�تا�فرزندش�در�جبهه�به�شهادت�رسیدند،�او�ده�هزار�
تومان�داشته�که�مال�این�بچه�هایش�بوده�این�را�رفته�به�حساب�ریخته�و�قبضش�را�
برای�ما�فرستاده�و�نمونه�های�فراوانی�از�این�قبیل،�که�این�نشان�دهنده�ی�همان�ایمان�و�
اخالصی�است�که�در�بین�مردم�هست�و�ما�کامال�به�این�حرکت�جدیدی�که�شروع�کردند�
مردم�عزیز�ما�امیدواریم�و�می�دانیم�که�با�همین�همتهای�بلند�هست�که�مشکالت�بزرگ�

از�جمله�این�مشکل�حل�خواهد�شد.
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در�یکی�از�همین�روزهایی�که�ما�در�خطوط�جبهه�حرکت�می�کردیم،�یک�نقطه�ای�بود�
که�قبال�دشمن�متصرف�شده�بود،�بعد�نیروهای�ما�رفته�بودند�آن�جا�را�مجددا�تصرف�
کرده�بودند،�بنده�داشتم�از�این�خطوط�بازدید�می�کردم�و�به�یگان�ها�و�به�سنگرها�و�به�
این�بچه�های�عزیز�رزمنده�مان�سر�می�زدم،�یک�وقت�دیدم�یکی�دو�تا�از�برادران�همراه�
من�خیلی�ناراحت،�شتابان،�عرق�ریزان،�آشفته،�آمدند�پیش�من�و�من�را�جدا�کردند�از�
کسانی�که�داشتند�به�من�گزارش�می�دادند�که�یک�جمله�ای�بگویم،�دیدم�که�این�ها�
ناراحتند�گفتم�چیه؟�گفتند�که�بله�ما�داشتیم�توی�این�منطقه�می�گشتیم،�یک�وقت�
چشم�مان�افتاده�به�جسد�یک�شهیدی�که�چند�روز�است�این�شهید�بدنش�در�زیر�آفتاب�

این�جا�باقی�مانده.

من�به�شدت�منقلب�شدم�و�ناراحت�شدم�و�به�آن�برادرانی�که�مسؤول�بودند�در�آن�خط�و�
در�آن�منطقه،�گفتم�سریعا�این�مسأله�را�دنبال�کنید،�جسد�این�شهید�را�بیاورید�و�جسد�
شهدای�دیگر�را�هم�که�در�این�منطقه�ممکن�است�باشند�جمع�کنید.�اما�در�همان�حال�
در�دلم�گفتم�قربان�جسد�پاره�پاره�ات�یا�اباعبداهلل،�این�جا�انسان�می�فهمد�که�به�زینب�
کبری�چقدر�سخت�گذشت،�آن�وقتی�که�خودش�را�روی�نعش�عریان�برادرش�انداخت،�
و�با�آن�صدای�حزین،�با�آن�آهنگ�بی�اختیار،�کلمات�را�در�فضا�پراکند�و�در�تاریخ�گذاشت�
فریاد�زد�»بأبی�المظلوم�حتی�قضی،�بأبی�العطشان�حتی�مضی«�پدرم�قربان�آن�کسی�که�

تا�آن�لحظه�ی�آخر�تشنه�ماند�و�تشنه�لب�جان�داد.

1367/06/04

شهیدی که زیر آفتاب مانده بود

بیانات در خطبه های نماز جمعه 



خاطرات 62

معنویت�مردم�و�خانواده�ی�شهدا�و�اخالص�رزمندگان�در�جبهه�ها،�امام�را�به�هیجان�
می�آورد.�من�چند�بار�گریه�ی�امام�را�-�نه�فقط�به�هنگام�روضه�و�ذکر�مصیبت�-�دیده�
بودم.�هر�دفعه�که�راجع�به�فداکاریهای�مردم�با�امام�صحبت�می�کردیم،�ایشان�به�هیجان�
قلکهای� تهران،� نماز�جمعه�ی� در�محل� که� موقعی� مثاًل� متأثر�می�شدند.� و� می�آمدند�
اهدایی�بچه�ها�به�جبهه�را�شکسته�بودند�و�کوهی�از�پول�درست�شده�بود،�امام)ره(�در�
بیمارستان�با�مشاهده�ی�این�صحنه�از�تلویزیون�متأثر�شدند�و�به�من�که�در�خدمتشان�
بودم،�گفتند:�دیدی�این�بچه�ها�چه�کردند؟�در�آن�لحظه�مشاهده�کردم�که�چشمهایشان�

پُر�از�اشک�شده�است�و�گریه�می�کنند.

بیانات در مراسم بیعت فرماندهان و اعضای کمیته های انقالب اسالمی 

1368/03/18

قلک های بچه ها و اشک های امام)ره(
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بار�دیگر�موقعی�گریه�ی�امام�را�دیدم�که�سخن�مادر�شهیدی�را�برای�ایشان�بازگو�کردم:�
در�شهری�سخنرانی�داشتم.�بعد�از�پایان�سخنرانی،�همین�که�خواستم�سوار�ماشین�
باز� را� راه� به�من�حرف�می�زند.�گفتم� شوم،�دیدم�خانمی�پشت�سر�پاسدارها�خطاب�
کنید،�تا�ببینم�این�خانم�چه�کار�دارد.�جلو�آمد�و�گفت:�از�قول�من�به�امام�بگویید�بچه�ام�
اسیر�دست�دشمن�بود�و�اخیراً�مطلع�شدم�که�او�را�شهید�کرده�اند.�به�امام�بگویید�فدای�
سرتان،�شما�زنده�باشید؛�من�حاضرم�بچه�های�دیگرم�نیز�در�راه�شما�شهید�شوند.�من�به�
تهران�آمدم،�خدمت�امام�رسیدم،�ولی�فراموش�کردم�این�پیغام�را�به�ایشان�بگویم.�بعد�
که�بیرون�آمدم،�سفارش�آن�مادر�شهید�به�ذهنم�آمد.�برگشتم�و�مجدداً�خدمت�امام�
رسیدم�و�آنچه�را�که�آن�خانم�گفته�بود،�برای�ایشان�نقل�کردم.�بالفاصله�دیدم�آن�چنان�
چهره�ی�امام�درهم�رفت�و�آن�چنان�اشک�از�چشم�ایشان�فرو�ریخت،�که�قلب�من�را�

سخت�فشرد.

1368/03/18

به امام بگویید فدای سرتان

بیانات در مراسم بیعت فرماندهان و اعضای کمیته های انقالب اسالمی  



خاطرات 64

از�قشرهای�مختلف�در�جنگ�شرکت�می�کردند؛�لیکن�جبهه�ها�عمدتاً�از�همین�طبقه�ی�
زحمتکش�و�کارگر�پُر�می�شد.�گاهی�کارگری�با�داشتن�خانواده�و�چند�سر�عایله،�زندگی�
این�قشر�زحمتکش� و�در�جبهه�ی�جنگ�حضور�می�یافت.�نقش� را�رها�می�کرد� خود�
جامعه،�که�با�جسم�و�سرپنجه�ی�خود�تولید�را�افزایش�می�دهند�و�نیازهای�مردم�را�تأمین�
می�کنند،�در�همه�ی�صحنه�های�حضور،�چشمگیر�و�پُرتحرک�است.�هیچ�کس�نمی�تواند�

منکر�این�واقعیت�شود،�مگر�این�که�مطلع�نباشد.

گاهی�در�جبهه�ی�دفاع�از�انقالب،�کارگران�ایثارهایی�می�کردند�که�واقعاً�انسان�از�این�
همه�اخالص�شرمنده�می�شد.�مثاًل�در�بحبوحه�ی�جنگ�با�خبر�می�شدیم�که�کارگران�
کارخانه�یی،�بخشی�از�حقوق�خود�را�به�حساب�جنگ�واریز�کرده�اند!�مگر�حقوق�یک�

کارگر�چه�قدر�بود�که�خود�را�در�هزینه�های�جنگ�هم�سهیم�می�دانست؟!

یبانات در مراسم بیعت هزاران نفر از نمایندگان کارگران سراسر کشور 

1368/04/05

ایثار کارگران در جنگ



65خاطرات

مادر�اسیری�-�نمی�دانم�در�تبریز�بود،�یا�در�جای�دیگر�-�به�من�گفت�که�بچه�ام�اسیر�
بود،�امروز�خبر�آمد�که�شهید�شده�است.�شما�برو�به�امام�بگو�که�فدای�سرتان،�من�
و� می�شکافد� را� دیدم�جمعیت� داشت.� عجیبی� خیلی� وضع� زن،� این� نیستم.� ناراحت�
می�آید.�نمی�گذاشتند�بیاید؛�من�گفتم�بگذارید�بیاید،�ببینم�چه�می�گوید.�آمد�این�حرف�
را�زد.�از�این�حرف،�من�خیلی�تحت�تأثیر�قرار�گرفتم.�وقتی�که�خدمت�امام�آمدم،�یادم�
هم�رفت�اول�بگویم؛�بعد�که�بیرون�آمدم،�یادم�آمد.�به�یکی�از�آقایانی�که�در�آن�جا�بود،�
گفتم�به�امام�عرض�بکنید،�یک�جمله�ماند.�ایشان،�پشت�دِر�حیاط�اندرونی�آمدند،�من�
هم�به�آن�جا�رفتم.�وقتی�حرف�آن�زن�را�گفتم،�امام�آن�چنان�چهره�یی�نشان�دادند�و�
آن�چنان�رقتی�پیدا�کردند�و�گریه�شان�گرفت�که�من�از�گفتنش�پشیمان�شدم.�این،�واقعاً�
خیلی�عجیب�است.�ما�این�همه�شهید�دادیم،�مگر�شوخی�است؟�هفتادودو�تن�از�یالن�
انقالب�قربانی�شدند،�ولی�او�مثل�کوه�ایستاد�و�اصاًل�انگار�نه�انگار�که�اتفاقی�افتاده�است؛�
حاال�در�مقابل�این�که�یک�اسیر�را�کشتند،�چهره�اش�گریان�می�شود.�اینها�چیست؟�من�
نمی�فهمم.�آدم�اصاًل�نمی�تواند�این�شخصیت�و�این�هویت�را�توصیف�کند.�غرض،�کار�شما�

باید�همه�ی�این�جوانب�را�نشان�بدهد.

1369/03/01

به امام بگو فدای سرتان

بیانات در دیدار با اعضای ستاد برگزاری اولین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(
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در�پایان�صحبت�امروز،�مایلم�به�نکته�یی�اشاره�کنم�و�آن،�این�است�که�یکی�از�چیزهایی�
و� داشتیم� آقای�هاشمی�در�ذهن� برجسته�ی�جناب� فضایل� عنوان� به� ما�همیشه� که�
مشاهده�می�کردیم،�حضور�فداکارانه�و�مدبرانه�ی�ایشان�در�صحنه�های�جنگ�تحمیلی�
بود�و�حقیقتاً�زبان�قاصر�است�از�این�که�آن�زحمات�و�آن�فداکاریها�را�سپاسگزاری�کند.�
من�آن�شبهای�دشوار،�آن�لحظات�پُرهم�وغم�و�پُرمسؤولیتی�را�که�ایشان�در�مقابل�چشم�
همه�ی�ما�گذراندند�-�که�همیشه�مورد�تشکر�امام�بزرگوارمان�)رضوان�اهللَّ�تعالی�علیه(�هم�
بود�-�فراموش�نمی�کنم.�ما�حاال�می�خواهیم�این�تشکر�را�به�صورت�یک�حرکت�سمبلیک�

مجسم�کنیم�و�این�نشان�فتح�را�به�سینه�ی�جناب�آقای�هاشمی�الصاق�نماییم.

بیانات در دیدار هیأت دولت

1369/06/01

حضور فداکارانه رئیس جمهور در میدان جنگ



67خاطرات

ما�نامه�هایی�از�بعضی�از�آزادگان�در�طول�این�دو�ساِل�بعد�از�آتش�بس�تا�امروز�داشته�ایم�
که�به�خانواده�هایشان�مینوشتند.�وقتی�خانواده�ها�میفهمیدند�که�ما�مخاطب�هستیم،�
نامه�ها�را�می�آوردند�و�به�ما�میدادند.�من�هم�برای�خیلی�از�این�نامه�ها�جواب�مینوشتم.�
مینوشتند�که�شما�برای�آزادی�ما،�به�دشمن�باج�ندهید.�این�را�اسیر�می�نوشت.�این،�برای�
یک�ملت،�خیلی�مهم�است�که�اسیرش�در�دست�دشمن،�به�جای�این�که�مثل�انسانهای�
بی�ایمان،�مرتب�التماس�کند�که�بیایید�من�را�آزاد�کنید،�نامه�بنویسد�که�من�میخواهم�با�
سربلندی�آزاد�بشوم؛�نمیخواهد�به�خاطر�آزادی�من،�پیش�دشمن�کوچک�بشوید.�اینها�

را�ما�داشتیم.�اینها�جزو�اسناد�شرف�ملی�ماست�و�تا�ابد�محفوظ�خواهد�بود.

از�طرف�خانواده�ها�و�ملت�هم�همین�طور�بود.�با�این�که�پدران،�مادران،�همسران�و�فرزندان�
سخت�میگذراندند،�اما�هرگز�مشکلی�برای�مسئوالن�درست�نکردند�و�فشار�نیاوردند.�
میفهمیدند�که�مسئوالن�تالش�میکنند،�تا�اسرایشان�با�سربلندی�و�افتخار�آزاد�بشوند؛�
همین�کاری�که�خدای�متعال�پیش�آورد،�کمک�کرد�و�شد.�این�هم�کار�خدا�بود.�هرچه�
ما�پیشرفت�داریم،�کار�خدا�و�تدبیر�و�اراده�ی�الهی�است.�ماها�هیچکاره�ایم.�البته�برادران�
عزیز�ما�در�دولت،�خیلی�زحمت�کشیدند�و�تالش�کردند؛�اما�لطف�خدا،�اشاره�و�اراده�ی�
الهی،�همه�ی�کارها�را�روبه�راه�کرد�و�جاده�ها�را�هموار�نمود.�کار�خدا�بود،�بعد�از�این�هم�

همین�طور�است.

1369/06/04

نامه نگاری آزادگان با آیت اهلل خامنه ای در طول اسارت!

سخنرانی در دیدار با گروه کثیری از آزادگان
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دایماً�خدا�را�شکر�می�کنیم.�دیروز�وقتی�این�خبر�بسیار�بسیار�خوشحال�کننده� واقعاً�
را�دادند�که�شما�آمده�اید،�واقعاً�برای�من�یک�مژده�بود.�خیلی�وقت�است�که�شما�را�
ندیده�ایم؛�حدوداً�ده�سال�می�شود.�از�آن�سالها�تاکنون،�محاسنتان�سفید�شده�است.�
ما�همیشه�شما�را�دوست�داشته�ایم�و�خاطرات�با�شما�را�فراموش�نمی�کنیم؛�چه�قبل�
از�انقالب�در�مشهد،�و�چه�بعد�در�تهران�و�سپس�در�همین�اهواز�در�آن�تشکیالتی�که�
مرحوم�شهید�چمران�به�وجود�آورده�بود.�ایشان�با�عده�یی�به�آن�جا�آمده�بودند�و�گویی�
همین�دیروز�بود�که�بیرون�ساختمان�پای�پله�ها�با�قبا�نشسته�بودند�و�در�میان�بر�و�بچه�ها�
حضور�داشتند�و�سپس�به�کوههای�اهللَّ�اکبر�رفتند.�من�همان�وقت�در�دلم�گفتم�که�واقعاً�
خوش�به�حال�این�جوان؛�همیشه�در�راه�جهاد�و�شهادت�است.�ایشان�که�رفتند،�چند�
هفته�یی�هم�بیشتر�نشد�که�خبر�شهادتشان�آمد.�گفته�شد�که�آقای�ابوترابی�با�آن�جمع�
خودشان،�دایماً�در�حال�جلو�رفتن�هستند؛�سپس�دشمن�حمله�کرده�و�همه�ی�آنها�را�
�آنچه�که�شما�گذراندید،� تارومار�نموده�است.�با�شنیدن�این�خبر،�غصه�خوردیم.�الحمدهللَّ
فضیلتش�کمتر�از�شهادت�نیست.�خدا�را�شکر�می�کنیم�که�امتحان�خیلی�خوبی�دادید.

به�نظر�من،�کسی�مثل�شما�که�این�همه�توفیق�الهی�شامل�حالش�شده،�حقیقتاً�خیلی�
را�در�نظر� باشد.�شما�در�همه�ی�مراحل�سختی�صبر�کردید،�خدا� را�شاکر� باید�خدا�

داشتید،�راهتان�را�خوب�شناختید�و�درست�حرکت�کردید.

بیانات در دیدار حجت االسالم ابوترابی

1369/06/25

همه به آقای ابوترابی پناه می بردند
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من�می�دانم�در�این�دوران�دهساله�ی�اسارت،�که�شما�ملجأ�این�جوانان�بودید�و�به�شما�
مراجعه�می�کردند،�به�شما�چه�گذشته�است.�واقعاً�در�زندان�این�گونه�است.�البته�محیط�
اسارت،�با�محیط�زندان�خیلی�فرق�دارد؛�قاعدتاً�بدتر�از�زندان�است.�زندانبانان�کسانی�
هستند�که�مردن�زندانی�برایشان�اصاًل�اهمیتی�ندارد.�آن�وقتها�ما�که�در�زندان�بودیم،�این�
زندانبان�مأمور�بود�که�نگذارد�ما�بمیریم.�اگر�هم�می�خواستیم�بمیریم،�او�نمی�گذاشت!�
این،�برایشان�وظیفه�بود.�اما�در�محیط�اسارت،�این�طور�نیست.�چنانچه�واقعه�ی�مختصری�

اتفاق�بیفتد،�ممکن�است�با�تیر�بزنند�و�بکشند.

آن�وقت�در�چنین�محیطی،�این�جوانان�در�سطوح�مختلف�فکری�و�روحیه�یی،�دایم�جایی�
می�خواهند�که�به�آن�پناه�ببرند.�آقای�ابوترابی،�همان�کسی�بوده�که�همه�به�او�پناه�
می�بردند.�واقعاً�از�درون�به�انسان�خیلی�سخت�می�گذرد�و�خیلی�کاهیده�می�شود؛�چون�
کسی�که�همه�به�او�پناه�می�برند،�دلش�می�خواهد�که�او�هم�به�جایی�پناه�ببرد.�البته�آن�
کسی�که�اهل�تقوا�و�توجه�به�خدا�باشد،�به�خدا�پناه�می�برد�و�خدا�را�پیدا�می�کند؛�لیکن�

خیلی�سخت�است.
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این�روزها،�روزهای�شکسته�شدن�حصر�آبادان�است.�حادثه�ی�عجیبی�بود.�آن�روزهایی�
که�دشمن�از�کارون�عبور�می�کرد�و�مقدمات�حصر�آبادان�را�فراهم�می�نمود،�روزهای�
عجیبی�بود.�آن�وقت�من�غالباً�در�اهواز�بودم.�فضای�غم�آلودی�بود؛�فراوانی�مشکالت،�
فرماندهی�غلط�و�ناقص،�بی�پناهی�نیروهای�مؤمن�و�مخلص،�تجهیزات�در�حداقل�الزم،�
نه�مهماتی،�نه�سالحی.�دشمن�هم�از�این�وضع�استفاده�کرد.�از�آن�طرف�که�هرچه�فشار�
آوردند،�نتوانستند�آبادان�را�تصرف�کنند�و�دیدند�که�قابل�تصرف�هم�نیست؛�مجبور�
شدند�دور�بزنند،�از�این�طرف�بیایند،�از�کارون�عبور�کنند�و�با�فاصله�ی�زیادی�آبادان�را�

محاصره�نمایند.

در�این�دوران�چندماهه�یی�که�آبادان،�اول�از�دو�جهت،�بعد�از�سه�جهت،�بعد�تقریباً�از�
چهار�جهت�محصور�بود�و�هیچ�راه�زمینی�به�سمت�آبادان�وجود�نداشت�و�باید�از�درون�
آب�می�رفتند�و�با�فاصله�یی�خودشان�را�می�رساندند،�قضایایی�اتفاق�افتاد.�این�قدر�جوان�
مؤمن،�رزمنده�ی�مخلص�و�آدم�فداکار�جان�خود�را�به�خطر�انداخت�یا�نثار�کرد،�تا�دشمن�
را�یک�وجب�عقب�بنشاند،�یا�از�جلو�آمدن�او�مانع�بشود،�که�واقعاً�ضبط�و�حصر�آنها�کار�
آسانی�نبود.�من�نمی�دانم�آیا�این�چیزها�در�نوشته�ها�و�دفترها�و�الاقل�در�سینه�ها�ضبط�

بیانات در دیدار مسئوالن نهضت سوادآموزی 

1369/07/04

حصر آبادان باید شکسته بشود
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است،�تا�روزی�در�اختیار�تاریخ�قرار�بگیرد،�یا�نه؟�و�ای�کاش�باشد�و�قرار�بگیرد.

امام�)ره(�فرمودند:�حصر�آبادان�باید�شکسته�بشود.�به�دنبال�این�فرمان،�برای�شکستن�
حصر�آبادان�تالش�شد.�حصر�آبادان،�در�خالل�یک�فداکاری�بزرگ�شکسته�شد�و�حرف�
امام�تحقق�پیدا�کرد.�کسانی�در�دنیا�بودند�که�از�دور�فکر�می�کردند�که�قضیه�ی�جنگ�
با�از�دست�رفتن�آبادان�حل�خواهد�شد�و�قضیه�ی�جمهوری�اسالمی�هم�حل�خواهد�
گردید!�جمهوری�اسالمی�که�نتواند�آبادان�خود�-�یعنی�شهر�صنعتی�و�چشم�و�چراغ�
آن�منطقه�از�کشور�-�را�نگه�بدارد،�دیگر�چه�طور�حکومت�و�دولتی�است!؟�معلوم�بود�که�
اگر�آبادان�می�رفت،�روحیه�ها�هم�با�این�شهر�می�رفت�و�دیگر�اهواز�هم�قابل�دفاع�نبود.

آن�روز�دشمن�در�ده،�دوازده�کیلومتری�اهواز�بود�و�خمپاره�های��60او�در�این�شهر�به�
زمین�می�خورد.�یعنی�دشمن�جلو�می�آمد،�تا�حدی�که�اهواز�در�بُرد�خمپاره�های��60او�
قرار�می�گرفت�و�می�زد�و�هیچ�چیز�باقی�نمی�ماند.�امام)ره(�آن�نقطه�ی�اصلی�را�پیدا�کردند�

و�گفتند�که�حصر�آبادان�باید�شکسته�بشود،�و�شکسته�شد.
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�زندگی�بابرکتشان� من�االن�در�میان�رزمندگان�برجسته�ی�نام�و�نشاندارمان�-�که�بحمداهللَّ
باقی�ماند�-�کسانی�را�می�بینم�که�در�آن�روز�با�چه�شرایطی�به�مقابله�ی�با�دشمن�رفتند.�
من�آن�ساعات�و�آن�لحظات�را�فراموش�نمی�کنم�که�اینها�برای�گرفتن�یک�چیز�مختصر�
و�یک�سالح�کوچک،�به�هر�کسی�که�فکر�می�کردند�ممکن�است�به�آنها�کمک�کند،�با�
التماس�متوسل�می�شدند،�تا�این�سالح�را�به�دست�آورند.�روزها�و�هفته�ها�و�ماهها�به�
میدان�جنگ�می�رفتند�و�در�این�شکافها�و�این�سوراخها�و�این�سنگرها،�آن�هوای�گرم�و�
آن�سرما�را�تحمل�می�کردند،�برای�این�که�بتوانند�به�دشمن�یک�ضربه�بزنند.�البته�معلوم�
بود،�اول�چیزی�که�در�خطر�بود،�جان�خودشان�بود.�آن�جا،�جایی�نبود�که�انسان�بتواند�

فکر�جانش�را�بکند؛�برایشان�مهم�نبود.

روزی�که�آن�جنگ�خونین،�در�حول�وحوش�جزیره�ی�آبادان�واقع�شد�و�جوانان�رزمنده�ی�
ما،�از�ارتشی�و�سپاهی�و�بسیجی،�همین�طور�مثل�ستاره�های�فروزانی�که�ساقط�بشوند،�
در�بهمنشیر�می�افتادند�و�شهید�می�شدند،�اما�برنمی�گشتند�و�می�رفتند،�تا�دشمن�را�
نابود�کردند�و�سرش�را�به�سنگ�کوبیدند�و�جزیره�ی�آبادان�را�فتح�کردند�و�محاصره�را�
شکستند�و�دشمن�را�عقب�راندند،�چیزی�که�برای�این�جوانان�و�این�رزمندگان�و�این�

بسیجیها�و�این�افسران�و�درجه�داران�و�سپاهیها�مطرح�نبود،�جانشان�بود.

بیانات در دیدار مسئوالن نهضت سوادآموزی

1369/07/04

غروب ستاره ها در بهمنشیر
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این�آقای�دکتر�فاضل،�حقاً�یک�عنصر�شایسته�و�برجسته�است.�من�حقیقتاً�این�را�اعتقاد�
دارم�و�از�این�که�ایشان�این�مسؤولیت�را�دارند،�خوشحالم.�در�آزمایشهای�گوناگوِن�این�
کشور،�ایشان�امتحان�خوبی�داده�اند.�اینها�خیلی�مهم�است.�»فی�تقلّب�االحوال�علم�
جواهر�الّرجال«�]نهج�البالغه،�کلمات�قصار،�ش�217[.�آن�روزی�که�با�یک�تلفن�یک�
مرکز،�ایشان�بلند�می�شود�با�یک�کیف�به�هشت�کیلومتری�خط�تماس�در�جبهه�ی�جنگ�
می�رود�و�در�آن�جا�اتاق�عمل�راه�می�اندازد�و�مدتها�در�آن�جا�می�ماند�و�مرتباً�عمل�می�کند،�
�از�کسی�است،�نه�منتظر�دانستن�این�و�آن�است،�نه�منتظر�این� نه�منتظر�یک�بارک�اهللَّ
است�که�اسمش�در�ِعداد�کسانی�که�برای�انقالب�و�جبهه�خدمتی�کرده�اند،�بیاید�و�این�
و�آن�بگویند،�هیچ�کس�هم�نمی�گوید،�هیچ�کس�هم�نمی�داند،�هیچ�کس�هم�نمی�فهمد،�
اینها�مهم�است�و�خیلی�ارزش�دارد.�کسی�که�قدر�انقالب�را�می�داند،�از�انقالب�استقبال�

می�کند؛�یعنی�مثل�یک�ماهی�که�در�آب�بیاید.�این،�ارزش�دارد.

1369/08/01

اتاق عمل در هشت کیلومتری خط مقدم

بیانات در دیدار وزیر بهداشت و رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی 



خاطرات 74

بسیج؛�یعنی�همین�پایگاههای�مقاومت�و�همین�نیروهای�جوان�و�پُرشور؛�همین�جوانانی�
که�در�طول�تاریخ�ما�از�اول�اسالم�تا�امروز،�نظیرشان�را�به�این�زیادی�در�هیچ�دوره�یی�
نداشته�ایم؛�همین�جوانانی�که�در�عین�جوانی�و�شور�جوانی،�به�جای�این�که�مثل�جوانان�
بی�درد�و�جوانان�معمول�همه�ی�مناطق�عالم،�دنبال�عیش�و�عشرت�و�عیاشی�باشند،�
دنبال�احساس�تکلیف�و�خدمت�به�خلق�و�تالش�و�کار�برای�آرمانها�و�هدفها�و�دفاع�از�
اسالمند؛�همین�جوانانی�که�با�قرآن�مأنوسند؛�همین�جوانانی�که�نماز�و�عبادتشان،�پدران�
و�مادران�پیر�را�به�شگفتی�و�تعجب�وادار�می�کند.�خانه�ی�هر�شهید�که�پا�گذاشتیم،�اغلب�

پدران�و�مادران�آنها�گفتند�که�ما�دین�را�از�این�جوانمان�یاد�می�گرفتیم!

بیانات در پادگان امام حسن)ع( در مراسم ویژه روز بسیچ

1369/09/05

ما دین را از این جوانمان یاد می گرفتیم!



75خاطرات

در�همین�خیابانهای�مشهد،�کامیون�ارتشی�راه�افتاد�و�صف�مردمی�را�که�در�انتظار�خرید�
نفت�یا�نان�بودند،�با�مسلسل�زد.�اینها�که�افسانه�نیست؛�اینها�همین�قضایای�دیروز�خود�
ماست.�من�به�چشم�خودم�دیدم،�شاید�هزاران�نفر�از�شماها�هم�به�چشم�خودتان�دیدید�
که�در�همین�خیابان�خسروی�نو�و�خیلی�از�جاهای�دیگر،�این�برادران�و�خواهران�شما�
با�تانک�روبه�رو�شدند.�در�همین�استانداری�شهر�مشهد،�تانک�وارد�شد.�مردم�مشهد!�
مگر�نبود؟�جوانان�و�زنان�و�مردان!�شماها�دیدید،�ما�هم�بودیم�و�دیدیم.�تانک�داخل�
استانداری�شد،�ولی�مردم�تانک�را�مثل�حلقه�ی�دور�نگین�انگشتر�محاصره�کردند.�کار�
به�جایی�رسید�که�آن�کسی�که�در�تانک�بود،�بنا�کرد�به�استغاثه�کردن!�من�خودم�رفتم�
و�آن�افسری�را�که�در�تانک�بود،�از�البالی�مردم�نجاتش�دادم.�مردم�می�خواستند�او�را�
تکه�پاره�اش�کنند؛�ولی�ما�کاری�کردیم�که�توانست�فرار�کند�و�برود.�مردم�با�طاغوت�

روبه�رو�شدند،�ایستادند�و�فداکاری�کردند.

1370/01/29

روزهای انقالب؛ مقابله مشهدی ها با تانک!

بیانات در حرم رضوی



خاطرات 76

امام)رضوان�اهللَّ�تعالی�علیه(�یک�وقت�می�فرمودند�که�هر�زمان�عراق�در�جنگ�شکست�
می�خورد،�و�هر�موقع�این�سرداران�قادسیه،�از�بسیجیان�و�رزمندگان�ما�یک�تودهنی�
می�خورند،�صدام�فوراً�یک�مدال�و�یک�نشان�به�آنها�می�دهد!�هر�وقت�به�آنها�مدال�
می�داد،�معنایش�این�بود�که�شکست�خورده�اند!�حاال�هم�آنها�اعالم�کرده�اند�که�دولت�
عراق�به�صدام�مدال�داده�است!�مدال�چه�چیزی؟�مدال�ذلت�در�مقابل�امریکا،�مدال�روبه�
شدن�در�مقابل�متجاوزان�به�عراق،�و�مدال�خونریزی�نسبت�به�مردم�مظلوم�این�کشور!�
دنیا�هم�دارد�تماشا�می�کند.�یک�وقت�از�سر�فراغت�چیزی�می�گویند؛�به�فکر�مردم�هم�
نیستند.�پس،�درس�اول�این�است�که�باید�در�مقابل�استکبار�ایستاد.�با�مقاومت�-�نه�با�
تسلیم�-�به�همه�چیز�دست�پیدا�خواهید�کرد؛�همچنان�که�تا�امروز�دست�پیدا�کرده�اید.

بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان 

1370/02/11

مدال های ذلت صدام
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من� برای� را� خودش� سیاسی� مشکالت� می�خواست� کشوری� جمهور� رئیس� یک�وقت�
تشریح�کند.�او�می�گفت�که�یکی�از�رؤسای�جمهور�گذشته�ی�ما�شکر�را�یک�قران�گران�
کرد،�علیه�او�کودتا�شد�و�از�بین�رفت!�من�گفتم�مشکل�او�این�بوده�که�مردم�را�با�خودش�
نداشته�است.�در�مملکت�ما،�جنسهای�تثبیت�شده�گاهی�قیمتشان�ده�برابر�باال�می�رود،�
اما�آب�هم�از�آب�تکان�نمی�خورد؛�چون�مردم�پشت�سر�دستگاهند�و�به�دستگاه�اعتماد�
دارند.�گفتم�مردم�وقتی�که�پشت�سر�دستگاهند،�ما�هم�می�آییم�به�آنها�می�گوییم�که�
مثاًل�این�جنس�را�قباًل�به�این�قیمت�می�دادیم،�اما�حاال�می�خواهیم�گرانش�کنیم؛�مردم�
قبول�می�کنند.�پنج،�شش�سال�قبل�به�مردم�می�گفتیم�که�همه�باید�به�عنوان�جهاد�مالی�
به�جنگ�کمک�کنند؛�مردم�هم�مثل�مور�و�ملخ�به�طرف�بانکها�ریختند،�تا�به�حساب�

مالی�شورای�عالی�پشتیبانی�جنگ�پول�بریزند.

1370/05/23

وقتی که مردم با نظام اند

بیانات در دیدار کارگزاران نظام 



خاطرات 78

آن�وقتی�که�جوان�حزب�اللهی�ما�به�جهاد�یا�به�سپاه�یا�به�فالن�وزارتخانه�می�رفت�و�به�
او�می�گفتند�که�چه�قدر�حقوق�می�خواهی،�می�گفت�این�حرفها�چیست،�مگر�من�برای�
حقوق�آمده�ام؟�اصرار�می�کردند�که�باالخره�زندگی�خودت�و�زن�و�بچه�ات�باید�بگردد؛�
یک�چیزی�بگیر.�به�نظر�شما�اینها�افسانه�است؟�به�نظرم�اگر�شما�بروید�در�دنیا�این�را�
نقل�کنید،�چنانچه�کسی�وضع�چند�سال�قبل�ما�را�ندیده�باشد،�خواهد�گفت�که�افسانه�
است؛�ولی�این�واقعیت�است.�این�رویداد،�در�همین�ایران�و�در�همین�تهران�و�در�همین�
وزارتخانه�های�ما�اتفاق�افتاد؛�یکی،�دو�مورد�هم�نبود.�نماینده�ی�مجلس�وقتی�اول�بار�
به�او�حقوق�دادند،�خجالت�کشید�حقوق�را�بگیرد!�بعضی�از�دوستان�ما�در�دوره�ی�اول�
نمایندگی�مجلس،�شرمشان�آمد�و�ننگشان�کرد�که�حقوق�بگیرند!�گفتند�ما�حقوق�

بگیریم!؟

بیانات در دیدار کاگزاران نظام 

1370/05/23

مگر من برای حقوق آمده ام؟
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خاطرات�افتخارآمیز�مردم�شهرهای�مختلف�استان�لرستان،�چه�در�دوران�انقالب�و�چه�
در�دوران�جنگ�تحمیلی،�هرگز�از�یاد�نخواهد�رفت�و�فرزندان�شما�در�سپاه�و�ارتش�و�
نیروهای�عظیم�مردمی،�نشان�دادند�که�با�ایمانی�صادقانه�و�مخلصانه،�به�اسالم�عزیز�و�
به�انقالب�اسالمی�وفادارند.�من�فراموش�نمی�کنم�سالهایی�را�که�فرزندان�بسیجی�این�
استان،�در�جبهه�های�غرب�و�شمال�غربی،�در�حاجی�عمران،�در�ارتفاعات�دشوار�منطقه�ی�
مرزی،�و�بعد�از�آن�هم�در�منطقه�ی�جنوب،�دالوری�و�جانفشانی�کردند.�همان�روزها�من�
به�جوانان�سلحشور�لرستان�پیغام�دادم�و�گفتم�که�اگر�دیگران�سلحشوریها�و�فداکاریهای�

جوانان�لرستان�را�در�صحنه�ی�نبرد�شنیده�اند،�من�آن�را�دیده�ام.

1370/05/30

پیغام به جوانان سلحشور لرستان

بیانات در دیدار مردم خرم آباد



خاطرات 80

این�وصیت�نامه�هایی�که�امام�می�فرمودند�بخوانید،�من�به�این�توصیه�ی�ایشان�خیلی�عمل�
کرده�ام.�هرچه�از�وصیت�نامه�های�همین�بچه�ها�به�دستم�رسیده�-�یک�فتوکپی،�یک�
جزوه�-�غالباً�من�اینها�را�خوانده�ام؛�چیزهای�عجیبی�است.�ماها�واقعاً�از�این�وصیت�نامه�ها�
درس�می�گیریم.�این�جا�معلوم�می�شود�که�درس�و�علم�و�علم�الهی،�بیش�از�آنچه�که�به�
ظواهر�و�قالبهای�رسمی�وابسته�باشد،�به�حکمت�معنوی�-�که�ناشی�از�نورانیت�الهی�
است�-�وابسته�است.�آن�جوان�خطش�هم�بزور�خوانده�می�شود،�اما�هر�کلمه�اش�برای�من�
و�امثال�من،�یک�درس�و�یک�راهگشاست�و�من�خودم�خیلی�استفاده�کرده�ام.در�بسیاری�
از�موارد،�به�پدر�و�مادرشان�می�نوشتند�که�ما�از�این�جا�دل�نمی�َکنیم؛�این�جا�بهشت�است�
و�زندگی�این�جاست.�مثاًل�در�جواب�این�که�مادرش�نوشته�بود�پسرم!�زودتر�بیا،�یا�به�ما�
خبر�بده،�می�گوید�اصاًل�آن�جا�زندگی�نیست؛�زندگی�این�جاست.�این�همان�معنویت�بود.�
وقتی�معنویت�هست،�دلها�مجذوب�آن�می�شود.�وقتی�دلها�مجذوب�شد،�نیروها�به�دنبال�
دلها�و�اراده�ها�حرکت�می�کند.�وقتی�این�طور�شد،�بزرگترین�قدرتها�نمی�توانند�یک�ملت�
را�شکست�بدهند.�برادران!�این�واقعیت�در�ایران�اتفاق�افتاد؛�بزرگترین�قدرتهای�دنیا�

نتوانستند�ایران�را�شکست�بدهند.

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه

1370/06/27

نامه  هایی از بهشت
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در�یکی�از�این�عملیات�بزرگی�که�در�سالهای�اخیر�داشتیم�و�طرف�مقابل�تالش�خیلی�
چشمگیری�از�خودش�نشان�می�داد،�من�این�جا�به�رفقا�گفتم�که�حدس�می�زنم�االن�در�
سنگرهای�قرارگاههای�اصلی�عراق،�نظامیهای�غیرعراقی�نشسته�باشند؛�که�البته�احتمال�
زیاد�می�دادم�غربی�باشند؛�نحوه�ی�حرکات�این�طور�نشان�می�داد.�اصاًل�نوع�کار�نشان�
می�داد�که�یک�نََفس�جدید�است�که�دارد�آن�جا�کار�می�کند؛�بعد�معلوم�شد�همین�طور�
بوده�است.�همه�ی�دنیا�به�اینها�کمک�کردند؛�اما�چه�چیزی�موجب�شد�که�علی�رغم�وجود�
آن�قّوه�ی�هایل�عجیب،�اینها�نتوانند�بر�ایران�اسالمی�-�با�همه�ی�ضعفهایی�که�شماها�
می�شناختید�و�می�دانستید؛�ضعف�بودجه،�ضعف�تجهیزات،�ضعف�در�سازماندهیها،�ضعف�
در�انضباط،�وجود�بعضی�از�اختالفات�-�مسلط�بشوند�و�مقصود�خودشان�را�انجام�بدهند؟�

دنیا�از�این�ماجرا�درس�گرفت.

1370/06/27

سنگرهای عراقی؛ نظامی های غربی

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه 



خاطرات 82

یک�جوان�شانزده�هفده�ساله�ی�مجاهد�فی�سبیل�اهلل�در�آن�سال�های�استثنائی�جنگ�
واقعاً�یک�برقی�بود�که�در�تاریخ�زد�و�تمام�شد�و�آن�آثار�عظیمی�داشت.�یک�جوان�
می�نشست�یک�وصیت�می�نوشت�که�وقتی�من�این�وصیت�نامه�ها�را�می�دیدم�مثل�اینکه�
یک�عارف�بزرگ�آنرا�نوشته،�گاهی�که�ما�این�کتابها�و�این�نوشته�های�بزرگ�عرفا�را�نگاه�
می�کردیم�رنگ�و�بوی�سخن�این�شهداء�رنگ�و�بوی�سخن�آن�عرفای�واصل�را�داشت،�
در�حالی�که�من�یقین�دارم�اینها�اسم�آن�کتابها�را�هم�نشنیده�اند�و�آن�مطالب�را�از�زبان�
هیچکس�نشنیدند،�بلکه�جوشش�درون�خود�اوست�و�شکوفایی�آن�گل�وجود�بنی�آدم�و�
آن�حقیقت�انسانیت�است�که�با�ایثار�تحقق�پیدا�می�کند.�من�وقتی�به�این�خاطرات�نگاه�
می�کردم،�می�دیدم�از�روزی�که�مثاًل�از�تهران�رفته�و�شروع�به�نوشتن�خاطرات�کرده،�
اول�یک�آدم�عادی�است،�منتها�احساسات�او�را�کشیده�به�طرف�جبهه�و�از�خاطره�اش�
می�شود�فهمید��20�،10روز�به�شب�عملیات�مانده�ناگهان�عوض�شده�و�اصاًل�در�لحن�
کالم،�و�نوشتن�یک�نوری�و�یک�تپشی�وجود�دارد�که�این�همان�ایثار�است.�یعنی�خودش�

را�آماده�کرده�و�دارد�می�رود�جلو�و�می�درخشد.

بیانات در جلسه نهم تفسیر سوره بقره 

1370/08/01

عرفای شانزده ساله
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من�پدران�و�مادران�متوسطی�را�می�شناختم�که�طاقت�همراهی�کردن�با�احساس�دینی�
جوان�خودشان�را�نداشتند؛�حّتی�گاهی�از�احساسات�دینی�و�تعبد�و�زهد�و�بی�اعتنایی�به�
دنیا�و�به�خوراک�و�به�آسایشی�که�در�جوانانشان�مشهود�بود،�پیش�ما�شکایت�می�کردند!�
آن�پدران�و�مادران،�با�همان�تربیتهای�غلط�رشد�کرده�بودند،�مسلمان�هم�بودند؛�اما�این�
جوشش�ایمان�اسالمی�در�آنها�نبود؛�ولی�جوانشان�تحت�تأثیر�تربیت�انقالبی�قرار�گرفته�
بود؛�به�همین�خاطر�بود�که�جوانان،�خانواده�ها�را�پشت�سر�خودشان�می�کشیدند؛�و�این�
شد�که�آن�قیام�عظیم�مردمی�و�آن�حرکت�بی�نظیر�در�عالم�-�یعنی�انقالب�اسالمی�ما�-�
به�رهبری�امام�و�با�پشتیبانی�قاطبه�ی�ملت�و�با�میدانداری�جوانان�به�پیروزی�رسید.�این�
یک�فتح�بود؛�هم�فتح�میدان�مبارزه�با�استکبار�بود،�و�هم�باالتر�از�آن،�فتح�سرزمین�دل�
جوانان�بود؛�که�این�را�اسالم�و�انقالب�و�امام�کرده�بودند،�و�این�فتح�الفتوح�بود.�بزرگترین�

کار�امام،�ساختن�جوانان�بود.

1370/08/15

فتح الفتوح امام

بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان 
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من�یکی�از�دفعاتی�که�سال��59از�اهواز�به�تهران�می�آمدم،�چون�لباس�نظامی�تنم�بود،�
رویش�قبا�می�پوشیدم.�رسم�ما�هم�این�بود�که�از�راه�که�می�رسیدیم،�مستقیم�خدمت�
امام�می�رفتیم.�عصر�یک�روز�پنجشنبه�که�برای�نماز�جمعه�به�تهران�آمده�بودم،�مستقیم�
خدمت�ایشان�رفتم�و�چیزی�راجع�به�جبهه�گفتم�و�آمدم.�شاید�بار�اولی�بود�که�از�جبهه�
خدمت�ایشان�می�رسیدم.�تا�این�چکمه�هایم�را�دم�در�در�بیاورم،�ایشان�از�پشت�شیشه�
همین�طور�به�آن�هیأت�بنده�که�لباس�نظامی�زیر�قبا�تنم�بود،�نگاه�می�کردند.�وقتی�
رسیدم،�دستشان�را�بوسیدم.�خودشان�گفتند�که�یک�وقت�بود�که�این�لباس�شما�خالف�
�وضع�به�این�جا�رسیده�است.�من�احساس�کردم�که�ایشان� مروت�بود،�و�حاال�بحمداهللَّ
خوشحالند.�در�ابتدا�قدری�هم�در�دلم�تردید�بود.�اول�بار�که�در�اهواز�قبا�را�کندم�و�لباس�
نظامی�پوشیدم،�در�ذهنم�بود�که�آیا�این�کار�درست�است�یا�نه.�بعد�که�دیدم�ایشان�

لبخند�زدند�و�لطفی�کردند،�فهمیدم�که�خوشحالند.

بیانات در دیدار روحانیون تیپ مستقل 38 امام جعفر صادق)ع( 

1370/09/11

لبخند روی صورت امام، لباس نظامی زیر قبا
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بنده�خانواده�هایی�را�ازنزدیک�دیده�ام�-�یعنی�به�خانه�آنها�رفته�ام�و�باپدران�و�مادران�
صحبت�کرده�ام.�روایت�نیست؛�خودم�از�نزدیک�دیده�ام.�-�خانواده�ای�که�دو�پسر�داشتند،�
هر�دو�شهید�شدند.�خانواده�ای�که�سه�پسر�داشتند�و�هر�سه�شهید�شدند.�این�مگر�
شوخی�است!؟�این�مصیبت،�مگر�قابل�تحّمل�است!؟�این�پدر�و�مادر�باید�از�غّصه�دیوانه�
شوند.�آن�وقت،�مادر،�که�عواطف�جوشانتری�هم�دارد،�با�کمال�قدرت�می�گوید:�»مااینها�

را�در�راه�اسالم�دادیم،�و�حرفی�نداریم.«�عجب!

پس�تأثیراسالم�این�است!�تأثیر�ایمان�به�خدا�این�است!�این�را�دشمن�فهمید.�پدر�و�
مادری�به�جوان�خود�می�گویند�»تو�هنوز�شانزده�سالت�است،�هفده�سالت�است؛�برو�
و�شهید�شد.«؛�جوان� رفت� برادرت� ببر.� را� لّذتت� رابکن؛� بازیت� برو� رابخوان؛� درست�
می�گوید:�»نه!�من�سهم�خودم�راباید�برای�اسالم�ادا�کنم.«�این،�عبارتی�است�که�ما�در�
وصیتنامه�های�شهدا�دیده�ایم�و�ازپدران�و�مادران�شهدا�و�خانواده�ها�شنیده�ایم.�اثر�اسالم،�

این�است.

1371/05/21

اثر اسالم این است

بیانات در دیدار جمعی از کارگزاران فرهنگی 
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یک�روز�امام�فرمود:�»امروز�اسالم�محتاج�کمک�شما�جوانهاست.«�بعدازظهرش�بنده�به�
خیابانها�آمدم�و�کاری�داشتم.�دیدم�مثل�روزهای�اول�انقالب�شده�و�مردم�به�طرف�پاوه�
در�حرکتند.�این�ماجرا�و�این�صحنه،�بارها�تا�آخر�جنگ�تکرار�شد.�هر�وقت�که�اسم�اسالم�
و�فرمان�امام�به�گوش�مردم�می�رسید�-�فرمان�امام،�فرمان�اسالم�بود�و�مردم�برای�امام�
به�خاطر�اسالم�اهمیت�قائل�بودند�-�ناگهان�می�دیدید�این�ملت،�به�جوش�و�خروش�در�
می�آید.�جوانان�شهر�را،�ده�را،�دانشگاه�را،�بازار�را،�کار�و�کسب�را،�میدان�فوتبال�را،�همه�

را�رها�می�کنند�و�می�روند.

بیانات در دیدار جمعی از کارگزاران فرهنگی 

1371/05/21

جوش و خروش ملت با فرمان امام
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من�فراموش�نمی�کنم�در�ماههای�رمضان،�وقتی�که�این�دعای�شریف�را�می�خواندیم:�
�ُکلّ�اَسیر«،�قلب�من�مورد�هجوم�غمهای�گوناگونی�قرار�می�گرفت.�غِم�اسیران،� »اَللّهمَ�ُفکَّ
غِم�پدران�و�مادران�و�همسران�و�فرزندان،�غِم�آن�لحظه�هایی�که�ما�به�تفصیل�نمی�دانستیم�
چگونه�است،�اما�می�دانستیم�که�چقدر�تلخ�است،�قلبمان�را�می�فشرد�و�از�اعماق�قلب،�
این�دعا�را�عرض�می�کردیم�و�فقط�امید�ما�به�معجزنمایی�ذات�مقّدس�احدیّت�جلّت�
عظمته�بود.�وااّل�اسباب�عاّدی،�روال�قضایا�را�طور�دیگری�نشان�می�داد.�این�که�اسیراِن�
پاک�نهاد�و�فداکار�ملت�ایران،�به�تعداد�دهها�هزار،�بی�حرف�وبهانه،�در�مّدتی�کوتاه،�آن�
هم�با�ابتکار�دشمن�و�با�شروع�او،�راه�بیفتند�و�به�داخل�کشور�بیایند،�جزو�رؤیاهایی�بود�
که�به�نظر�ما،�جز�با�قدرت�استثنایی�خدا،�امکان�پذیر�نبود.�وااّل،�همه�چیز�تابع�قدرت�
خداست.�نََفسهای�ما�هم�با�قدرت�الهی�آمد�و�رفت�می�کند.�این،�فقط�با�یک�قدرت�نمایی�

استثنایی�قابل�تأمین�بود�وال�غیر.

1371/05/26

غم اسیران قلبم را می فشرد

بیانات در دیدار جمعی از آزادگان 
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من�فراموش�نمیکنم�آن�زمانی�را�که�شهید�عزیزمان،�سرلشکر�بابایی،�با�خوی�اسالمی�
خود�و�منش�نظامی�متناسب�با�دین،�در�این�پایگاه�فرماندهی�میکرد.�من�یک�بار�دیگر�
انقالب،�خدمات� آغاز� از� آن�هم،� از� پیش� و� روز،� آن� دیده�ام.� نزدیک� از� را� پایگاه� این�
این�پایگاه�خدمات�برجسته�ای�بود.�دهها�هزار�ساعت�پرواز�جنگی�و�خدمات�گوناگوِن�
تهاجمی�و�تدافعی�و�وارد�کردن�خسارات�متعّدد�به�دشمن�متجاوز،�افتخاراتی�است�که�

هرگز�از�خاطره�ها�و�از�پرونده�افتخارات�نیروهای�مسلّح�ما�زدوده�نخواهد�شد.

بیانات در بازدید از پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان

1371/07/18

ده هزار ساعت پرواز جنگی
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شهریار�در�دوران�مهمی�از�زندگی�اش�-�در�حدود�شاید�سی�سال�آخر�زندگی�اش�-�دوران�
عرفانی�و�معنوی�بسیار�زیبایی�را�گذراند�و�به�انس�با�قرآن�و�انس�با�معنویات�و�خودسازی�
پرداخت.�یعنی�به�خودش�رسید�و�سعی�کرد�باطن�و�معنویت�خودش�را�صفایی�ببخشد.

خود�او�در�اشعار�بیست،�سی�سال�اخیر،�این�معنا�را�به�روشنی�بیان�کرده�است.�حتی�
آن�طور�که�شنیدم�-�شاید�از�خودش�شنیدم؛�االن�درست�یادم�نیست�-�ایشان�یک�قرآن�
هم�به�خط�خودش�نوشت.�شاید�هم�تمام�نکرده�...�به�هرحال،�این�در�ذهنم�هست�که�
مشغول�نوشتن�قرآنی�بوده�است.�وقتی�انقالب�پیروز�شد،�او�با�همان�روحیه�ی�دینی�و�
ذهنیت�صاف�و�روشن�خودش،�از�انقالب�استقبال�بسیار�خوبی�کرد.�شاید�در�آن�یکی�
دو�سال�اول�انقالب،�کسی�از�ما�به�یاد�شهریار�نبود.�یعنی�گرفتاریها�آن�قدر�زیاد�بود�
که�مجالی�برای�این�یادها�پیش�نمی�آمد.�یک�وقت�دیدیم�صدای�شهریار،�در�ستایش�

انقالب،�از�تبریز�بلند�شد.�دیدیم�همه�ی�جزئیات�انقالب�را�او�تعقیب�می�کند.

در�همه�ی�مواقع�حساس�انقالب،�او�نقش�مؤثری�ایفا�کرد.�یک�جنگ�هشت�ساله�بر�ما�
تحمیل�شد�که�یکی�از�سخت�ترین�تجربه�های�ما�بعد�از�انقالب�بود.�تعداد�شعرهایی�که�
شهریار�برای�جنگ�گفته؛�حضوری�که�او�در�مراکز�مربوط�به�جنگ،�مثل�کنگره�های�
مربوط�به�جنگ�و�شعر�جنگ�پیدا�کرده�و�مدحی�که�او�از�بسیج�عمومی�مردم�یا�از�

1371/09/11

صدای شهریار در ستایش انقالب

بیانات در دیدار اعضای کنگره بزرگداشت استاد شهریار 
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سپاه�یا�ارتش�کرده،�به�قدری�زیاد�است�که�اگر�انسان�نمی�دید�و�نمی�شنید�و�خودش�
لمس�نمی�کرد،�به�دشواری�می�توانست�آن�را�باور�کند.�مردی�در�حدود�هشتاد�سال�سن�
-�بلکه�بیش�از�هشتاد�سال�-�در�مجامع�شعری�حضور�پیدا�کند�و�برای�هر�مراسمی،�
شعر�یا�شعرهایی�بگوید!�این�در�حالی�بود�که�از�مثل�او،�چنین�توقعی�هم�نبود.�این،�

نشان�دهنده�ی�نهایت�اخالص�و�صفا�و�بزرگواری�آن�مرد�بود.
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روزی�بر�ما�گذشت�که�به�ما�سیم�خاردار�هم�نمی�فروختند!�خیلیها�خبر�ندارند�که�ما�
چه�دورانهایی�را�گذراندیم.�روزی�بر�ما�گذشت�که�سبکترین�و�کم�ارزشترین�سالحها�و�
مهماتشان�را�به�ما�نمی�فروختند�و�ما�هم�نداشتیم.�دولت�شوروی�سابق،�نه�تنها�به�ما�
سالح�نمی�فروخت،�بلکه�آنچه�را�هم�که�از�جای�دیگر�خریده�بودیم�و�می�خواستیم�از�
خاک�شوروی�عبور�دهیم�و�به�داخل�کشورمان�بیاوریم،�اجازه�نمی�داد!�چه�چیز؟�سالح�
اتمی�را؟�سالحهای�پیچیده�را؟�خیر!�چیزی�در�حد�سیم�خاردار�را!�یک�روز�چنین�بود.�
یک�روز�دیگر�هم�دولتهایی�پشت�گردن�هم�صف�کشیدند�که�ما�به�شما�فالن�سالح�و�
فالن�سالح�و�فالن�سالح�پیچیده�را�می�فروشیم.�آن�وقت�ما�گفتیم:�»باید�انتخاب�کنیم.�

ما�از�همه�نمی�خریم!«�این�روز�را�هم�گذراندیم.

1371/11/06

به ما سیم خاردار هم نمی فروختند!

بیانات در دیدار جمعی از پاسداران 
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شاید�سه�جلسه�که�در�آن�سه�جلسه�هم�ایشان�]شهید�آوینی[�هیچ�صحبتی�نکرده�
بود.�من�با�ایشان�خیلی�کم�هم�صحبت�شدم.�منتها�آن�گفتارهای�تلویزیونی�را�از�سال�ها�
پیش�می�شنیدم�و�به�آن�ها�عالقه�داشتم؛�هرچند�نمی�دانستم�که�ایشان�آن�ها�را�اجرا�
می�کند�لکن�در�ایشان�همواره�نوری�مشاهده�می�کردم.�ایشان�دو�سه�مرتبه�آمد�این�جا�
و�روبه�روی�من�نشست.�من�یک�نور�و�یک�صفا�و�یک�حالت�روحانی�در�ایشان�حس�
می�کردم�و�همین�جور�هم�بود.�همین�ها�هم�موجب�می�شود�که�انسان�بتواند�به�این�

درجه�ی�رفیع�شهادت�برسد.

بیانات در دیدار خانواده شهید آوینی 

1372/02/02

نور چهره ی شهید آوینی



93خاطرات

باید�ببینید�در�هر�زمان�چه�چیز�مناسب�است�و�آن�را�تهیه�کنید.�اگر�بتوانید�مستندسازی�
را�ادامه��دهید،�به�نظر�من�کار�مهم�و�خوبی�است.�البته�در�مستندسازی،�نقش�کالم�
همان�کاری�که�خود��مرحوم�شهید�آوینی�می�کرد�خیلی�مهم�است.�هم�نوشتار�و�هم�
بیان�آن�نوشتار،�بسیار�بسیار�مهم��است.�اگر�نکته�گویی�های�او�نبود،�خیلی�از�منظره�ها�

اصاًل�معنی�نداشت.

من�تا�مّدت�ها�که�روایت�فتح�پخش�می�شد،�اصاًل�شهید�آوینی�را�نمی�شناختم؛�ولی�از�
مشتری�های��همیشگی�روایت�فتح�بودم.�یعنی�هر�شب�جمعه،�حتماً�می�نشستم�و�این�
برنامه�را�نگاه�می�کردم.��روی�من�تأثیر�زیادی�می�گذاشت�و�می�دیدم�که�این�کالم�چقدر�
اثر�دارد.�یک�وقت�همان�جوانان�آمدند��پیش�من�)به�نظرم�مال�جهاد�بودند(�من�در�
همان�جلسه�گفتم:�»این�صدای�نجیبی�که�این�ها�را�بیان��می�کند،�چیز�خیلی�جالبی�
است؛�این�را�نگهدارید.«�خودش�هم�قاعدتاً�در�آن�جلسه�بود.�کسی�هم��به�من�نگفت�که�
»این�آقاست.«�اما�بعدها�خوِد�ایشان�به�من�نوشت:�»آن�کسی�که�این�ها�را�تهیه��می�کند،�

من�هستم.«�

کسی�که�می�خواهد�چنین�برنامه�هایی�بسازد،�باید�آن�نجابت�و�معصومیت�و�استحکام�
و�اطمینان�به��سخن�را�داشته�باشد.�گاهی�حرفی�را�کسی�می�زند�و�حرف�بزرگی�است؛�

1372/06/11

راه های آسمان را رفته بود

 مصاحبه توسط تهیه کنندگان مجموعه ی »روایت فتح« 
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اما�پیداست�که�خودش��اعتقادی�به�این�حرف�ندارد.�اّما�این�صدا،�آن�صدایی�است�که�
بزرگترین�حرف�ها�را�می�زد�و�خودش��اعتقاد�داشت.�مثاًل�می�گفت:�»این�جوانان�ما،�به�
راه�های�آسمان�آشناترند�تا�به�راه�های�زمین.«�این��را�چنان�می�گفت�که�گویا�راه�های�
آسمان�را�خودش�رفته،�دیده�و�می�داند�که�این�ها�آشناتر�هستند!��ما�خیال�می�کنیم�
صدای�جنگی�باید�صدای�کلفت�و�نخراشیده�ای�باشد.�اّما�ایشان�آن�طور�صدایی��نداشت.�
صدایی�بود�معصوم�و�نجیب�و�درعین�حال�استحکامی�ویژه�داشت؛�در�قالب�نوشتاری�

قوی�و��هنرمندانه.
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محل�استقرار�ما�در�این�هشت،�نه�ماهی�که�در�منطقه�ی�عملیات�بودم،�»اهواز«�بود،�نه�
»آبادان«.�یعنی�اواسط�مهر�ماه�به�منطقه�رفتم�)مهرماه��59تا�اواخر�اردیبهشت�یا�اوایل�
خرداد�60(.�یک�ماه�بعدش�حادثه�ی�مجروح�شدن�من�پیش�آمد�که�دیگر�نتوانستم�بروم.�
یعنی�حدود�هشت،�نه�ماه،�بودن�من�در�منطقه�ی�جنگی،�طول�کشید.�حدود�پانزده�روز�
بعد�از�شروِع�عملیات�بود�که�ما�به�منطقه�رفتیم.�اّول�می�خواستم�بروم�»دزفول«.�یعنی�
از�این�جا�نّیت�داشتم.�بعد�روشن�شد�که�اهواز،�از�جهتی،�بیشتر�احتیاج�دارد.�لذا�رفتم�
خدمت�امام�و�برای�رفتن�به�اهواز�اجازه�گرفتم،�که�آن�هم�برای�خودش�داستانی�دارد.

تا�آخر�آن�سال�را�کاًل�در�خوزستان�بودم�و�حدود�دو�ماه�بعدش�هم�تا�اواخر�اردیبهشت�
یا�اوایل�خرداد��60رفتم�منطقه�ی�غرب�و�یک�بررسی�وسیع�در�کّل�منطقه�کردم،�برای�
اّطالعات�و�چیزهایی�که�الزم�بود؛�تا�بعد�بیاییم�و�باز�مشغول�کارهای�خودمان�شویم.�که�
حوادث�»تهران«�پیش�آمد�و�مانع�از�رفتن�من�به�آن�جا�شد.�این�مدت،�غالباً�در�اهواز�
بودم.�از�روزهای�اّول�قصد�داشتم�بروم�»خرمشهر«�و�آبادان؛�لکن�نمی�شد.�علت�هم�این�
بود�که�در�اهواز،�از�بس�کار�زیاد�بود،�اصاًل�از�آن�محلّی�که�بودیم،�تکان�نمی�توانستم�
بخورم.�زیرا�کسانی�هم�که�در�خرمشهر�می�جنگیدند،�بایستی�از�اهواز�پشتیبانی�شان�

می�کردیم.�چون�واقعاً�از�هیچ�جا�پشتیبانی�نمی�شدند.

1372/06/11

جنگ در خرمشهر پشتیبانی در اهواز

مصاحبه با تهیه کنندگان مجموعه روایت فتح 
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از�روزهای�اّول�قصد�داشتم�بروم�»خرمشهر«�و�آبادان؛�لکن�نمی�شد.�علت�هم�این�بود�
که�در�اهواز،�از�بس�کار�زیاد�بود،�اصاًل�از�آن�محلّی�که�بودیم،�تکان�نمی�توانستم�بخورم.�
زیرا�کسانی�هم�که�در�خرمشهر�می�جنگیدند،�بایستی�از�اهواز�پشتیبانی�شان�می�کردیم.�

چون�واقعاً�از�هیچ�جا�پشتیبانی�نمی�شدند.

در�آن�جا،�به�طور�کلّی،�دو�نوع�کار�وجود�داشت.�در�آن�ستادی�که�ما�بودیم،�مرحوم�دکتر�
»چمران«�فرمانده�ی�آن�تشکیالت�بود�و�من�نیز�همان�جا�مشغول�کارهایی�بودم.�یک�
نوع�کار،�کارهای�خوِد�اهواز�بود.�از�جمله�عملیات�و�کارهای�چریکی�و�تنظیم�گروههای�
�توان،� کوچک�برای�کار�در�صحنه�ی�عملیات.�البته�در�این�جاها�هم،�بنده�در�همان�حدِّ
مشغول�بوده�ام...�مرحوم�چمران�هم�با�من�به�اهواز�آمد.�در�یک�هواپیما،�با�هم�وارد�اهواز�
شدیم.�یک�مقدار�لباس�آورده�بودند�توی�همان�پادگان�لشکر�92،�برای�همراهان�مرحوم�
چمران.�من�همراهی�نداشتم.�محافظینی�را�هم�که�داشتم�همه�را�مرّخص�کردم.�گفتم�
من�دیگر�به�منطقه�ی�خطر�می�روم؛�شما�می�خواهید�حفاظت�جاِن�مرا�بکنید؟!�دیگر�
حفاظت�معنی�ندارد!�البته،�چند�نفرشان،�به�اصرار�زیاد�گفتند:�»ما�هم�می�خواهیم�به�
عنوان�بسیجی�در�آن�جا�بجنگیم.«�گفتیم:�»عیبی�ندارد.«�لذا�بودند�و�می�رفتند�کارهای�

خودشان�را�می�کردند�و�به�من�کاری�نداشتند.

مصاحبه توسط تهیه کنندگان مجموعه روایت فتح 

1372/06/11

خاطره ای از همراهی آیت اهلل خامنه ای و شهیدچمران



97خاطرات

مرحوم�چمران،�همراهان�زیادی�با�خودش�داشت.�شاید�حدود�پنجاه،�شصت�نفر�با�ایشان�
بودند.�تعدادی�لباس�سربازی�آوردند�که�اینها�بپوشند،�تا�از�همان�شِب�اّول�شروع�کنیم.�
یعنی�دوستانی�که�آن�جا�در�استانداری�و�لشکر�بودند،�گفتند:�»االن�میدان�برای�شکار�

تانک�و�کارهای�چریکی�هست.«�ایشان�گفت:�»از�همین�حاال�شروع�می�کنیم.«

خالصه،�برای�آنها�لباس�آوردند.�من�به�مرحوم�چمران�گفتم:�»چطور�است�من�هم�لباس�
بپوشم�بیایم؟«�گفت:�»خوب�است.�بد�نیست.«�گفتم:�»پس�یک�دست�لباس�هم�به�
من�بدهید.«�یکدست�لباس�سربازی�آوردند،�پوشیدم�که�البته�لباس�خیلی�گشادی�بود!�
بنده�حاال�هم�الغرم؛�اما�آن�وقت�الغرتر�هم�بودم.�خیلی�به�تن�من�نمی�خورد.�چند�روزی�
که�گذشت،�یکدست�لباس�درجه�داری�برایم�آوردند�که�اتّفاقاً�عالمت�رسته�ی�زرهی�
هم�روی�آن�بود.�رسته�های�دیگر،�بعد�از�این�که�چند�ماه�آن�جا�ماندم�و�با�من�مأنوس�
لباس�شما�رسته�ی�توپخانه�نیست؟�چرا�رسته�ی� بودند،�گله�می�کردند�که�چرا� شده�
پیاده�نیست؟�زرهی�چه�خصوصیتی�دارد؟�لذا�آن�عالمت�رسته�ی�زرهی�را�کندم�که�این�
امتیازی�برای�آنها�نباشد.�به�هرحال،�لباس�پوشیدم�و�تفنگ�هم�خودم�داشتم.�البته�حاال�
یادم�نیست�تفنگ�خودم�را�برده�بودم�یا�نه.�همین�تفنگی�که�این�جا�توی�فیلم�دیدید�
روی�دوش�من�است،�کالشینکف�خودم�است.�االن�هم�آن�را�دارم.�یعنی�شخصی�است�
و�ارتباطی�به�دستگاه�دولتی�ندارد.�کسی�یک�وقت�به�من�هدیه�کرده�بود.�کالشینفک�
مخصوصی�است�که�بر�خالف�کالشینکفهای�دیگر،�یک�خشاب�پنجاه�تایی�دارد.�غرض؛�
حاال�یادم�نیست�کالشینکِف�خودم�همراهم�بود،�یا�آن�جا،�گرفتم.�همان�شِب�اّول�رفتیم�
بود�که�من�جنگیدن� این�در�حالی� و� به�عملیات.�شاید�دو،�سه�ساعت�طول�کشید�
بلد�نبودم.�فقط�بلد�بودم�تیراندازی�کنم.�عملیات�جنگی�اصاًل�بلد�نبودم.�غرض؛�این،�
یک�کار�ما�بود�که�در�اهواز�بود�و�عبارت�بود�از�تشکیل�گروههایی�که�به�اصطالِح�آن�
روزها،�برای�شکار�تانک�می�رفتند.�تانکهای�دشمن�تا�»دّب�حردان«�آمده�بودند�و�حدود�
هفده،�هیجده�یا�پانزده،�شانزده�کیلومتر�تا�اهواز�فاصله�داشتند�و�خمپاره�هایشان�تا�اهواز�

می�آمد.�خمپاره�ی��120یا�کمتر�از��120هم�تا�اهواز�می�آمد.

به�هرحال،�این�تربیت�و�آموزشهای�جنگ�را�مرحوم�چمران�درست�کرد.�جاهایی�را�معّین�
کرد�برای�تمرین.�خود�ایشان،�انصافاً�به�کارهای�چریکی�وارد�بود.�در�قضایای�قبل�از�
انقالب،�در�فلسطین�و�مصر�تمرین�دیده�بود.�به�خالف�ما�که�هیچ�سابقه�نداشتیم،�ایشان�
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سابقه�ی�نظامِی�حسابی�داشت�و�از�لحاظ�جسمانی�هم،�از�من�قویتر�و�کار�کشته�تر�و�
زبده�تر�بود.�لذا،�وقتی�صحبت�شد�که�»کی�فرمانده�ی�این�عملیات�باشد؟«�بی�تردید،�همه�
نظر�دادیم�که�مرحوم�چمران،�فرمانده�ی�این�تشکیالت�شود.�ما�هم�جزو�ابواب�جمع�آن�

تشکیالت�شدیم.

نوع�دوم�کار،�کارهای�مربوط�به�بیرون�اهواز�بود.�از�جمله،�پشتیبانی�خرمشهر�و�آبادان�
و�بعد،�عملیات�شکستن�حصر�آبادان�بود�که�از�»محمدیّه«�نزدیِک�»دارُخِوین«�شروع�
�خدا�این�جوانان� شد.�همین�آقای�»رحیم�صفوی«�سردار�صفوی�امروزمان�که�ان�شاءاهللَّ
را�برای�این�انقالب�حفظ�کند�جزو�اّولین�کسانی�بود�که�عملیات�شکستن�حصر�را�از�

چندین�ماه�قبل�شروع�کرده�بودند�که�بعد�به�عملیات�»ثامن�االئّمه«�منجر�شد.

غرض�این�که،�کار�دوم،�کمک�به�اینها�و�رساندن�خمپاره�بود.�بایستی�از�ارتش،�به�زور�
می�گرفتیم.�البته�خوِد�ارتشیها،�هیچ�حرفی�نداشتند�و�با�کمال�میل�می�دادند.�منتها�آن�
روز�باالی�سر�ارتش،�فرماندهی�وجود�داشت�که�به�شّدت�مانع�از�این�بود�که�چیزی�جا�به�
جا�شود�و�ما�با�مشکالت�زیاد،�گاهی�چیزی�برای�برادران�سپاهی�می�گرفتیم.�البته�برای�
ستاِد�خوِد�ما،�جرأت�نمی�کردند�ندهند؛�چون�من�آن�جا�بودم�و�آقای�چمران�هم�آن�جا�

بود.�من�نماینده�ی�امام�بودم.

چند�روز�بعد�از�این�که�رفتیم�آن�جا،�)شاید�بعد�از�دو،�سه�هفته(�نامه�ی�امام�در�رادیو�
خوانده�شد�که�فالنی�و�آقای�چمران،�در�کّل�امور�جنگ�و�چه�و�چه�نماینده�ی�من�هستند.�
اینها�توی�همین�آثار�حضرت�امام�رضوان�اهللَّ�علیه�هست.�لذا،�ما�هر�چه�می�خواستیم،�
راحت�تهیه�می�کردیم.�لکن�بچه�های�سپاه؛�بخصوص�آنهایی�که�می�خواستند�به�منطقه�

بروند،�در�ُعسرت�بودند�و�یکی�از�کارهای�ما،�پشتیبانی�اینها�بود.



99خاطرات

من�تا�مّدتها�که�روایت�فتح�پخش�می�شد،�اصاًل�شهید�آوینی�را�نمی�شناختم؛�ولی�از�
مشتریهای�همیشگی�روایت�فتح�بودم.�یعنی�هر�شب�جمعه،�حتماً�می�نشستم�و�این�
برنامه�را�نگاه�می�کردم.�روی�من�تأثیر�زیادی�می�گذاشت�و�می�دیدم�که�این�کالم�چقدر�
اثر�دارد.�یک�وقت�همان�جوانان�آمدند�پیش�من�)به�نظرم�مال�جهاد�بودند(�من�در�
همان�جلسه�گفتم:�»این�صدای�نجیبی�که�اینها�را�بیان�می�کند،�چیز�خیلی�جالبی�
است؛�این�را�نگهدارید.«�خودش�هم�قاعدتاً�در�آن�جلسه�بود.�کسی�هم�به�من�نگفت�که�
»این�آقاست.«�اما�بعدها�خوِد�ایشان�به�من�نوشت:�»آن�کسی�که�اینها�را�تهیه�می�کند،�
من�هستم.«�کسی�که�می�خواهد�چنین�برنامه�هایی�بسازد،�باید�آن�نجابت�و�معصومیت�
و�استحکام�و�اطمینان�به�سخن�را�داشته�باشد.�گاهی�حرفی�را�کسی�می�زند�و�حرف�
این�صدا،�آن� اّما� ندارد.� این�حرف� به� اعتقادی� اما�پیداست�که�خودش� بزرگی�است؛�
صدایی�است�که�بزرگترین�حرفها�را�می�زد�و�خودش�اعتقاد�داشت.�مثاًل�می�گفت:�»این�
جوانان�ما،�به�راههای�آسمان�آشناترند�تا�به�راههای�زمین.«�این�را�چنان�می�گفت�که�
گویا�راههای�آسمان�را�خودش�رفته،�دیده�و�می�داند�که�اینها�آشناتر�هستند!�ما�خیال�
می�کنیم�صدای�جنگی�باید�صدای�کلفت�و�نخراشیده�ای�باشد.�اّما�ایشان�آن�طور�صدایی�
نداشت.�صدایی�بود�معصوم�و�نجیب�و�درعین�حال�استحکامی�ویژه�داشت؛�در�قالب�

نوشتاری�قوی�و�هنرمندانه.

1372/06/11

مشتری همیشه ی روایت فتح

مصاحبه با تهیه کنندگان مجموعه روایت فتح 
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محل�استقرار�ما�در�هشت،�نه�ماهی�که�در�منطقه�ی�عملیات�بودم،�»اهواز«�بود�...�در�
آن�جا،�به�طور�کلّی،�دو�نوع�کار�وجود�داشت.�در�آن�ستادی�که�ما�بودیم،�مرحوم�دکتر�
»چمران«�فرمانده�ی�آن�تشکیالت�بود�و�من�نیز�همان�جا�مشغول�کارهایی�بودم.�یک�

نوع�کار،�کارهای�خوِد�اهواز�بود.

و� از�جمله،�پشتیبانی�خرمشهر� بود.� اهواز� بیرون� به� نوع�دوم�کار،�کارهای�مربوط� �...
آبادان�و�بعد،�عملیات�شکستن�حصر�آبادان�بود�که�از�»محمدیّه«�نزدیِک�»دارُخِوین«�
�خدا�این� شروع�شد.�همین�آقای�»رحیم�صفوی«�سردار�صفوی�امروزمان�که�ان�شاءاهللَّ
جوانان�را�برای�این�انقالب�حفظ�کند�جزو�اّولین�کسانی�بود�که�عملیات�شکستن�حصر�
را�از�چندین�ماه�قبل�شروع�کرده�بودند�که�بعد�به�عملیات�»ثامن�االئّمه«�منجر�شد.�
غرض�این�که،�کار�دوم،�کمک�به�اینها�و�رساندن�خمپاره�بود.�بایستی�از�ارتش،�به�زور�
می�گرفتیم.�البته�خوِد�ارتشیها،�هیچ�حرفی�نداشتند�و�با�کمال�میل�می�دادند.�منتها�آن�
روز�باالی�سر�ارتش،�فرماندهی�وجود�داشت�که�به�شّدت�مانع�از�این�بود�که�چیزی�جا�به�
جا�شود�و�ما�با�مشکالت�زیاد،�گاهی�چیزی�برای�برادران�سپاهی�می�گرفتیم.�البته�برای�
ستاِد�خوِد�ما،�جرأت�نمی�کردند�ندهند؛�چون�من�آن�جا�بودم�و�آقای�چمران�هم�آن�جا�
بود.�من�نماینده�ی�امام�بودم.�چند�روز�بعد�از�این�که�رفتیم�آن�جا،�)شاید�بعد�از�دو،�سه�
هفته(�نامه�ی�امام�در�رادیو�خوانده�شد�که�فالنی�و�آقای�چمران،�در�کّل�امور�جنگ�و�

مصاحبه توسط تهیه کنندگان مجموعه روایت فتح 
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چه�و�چه�نماینده�ی�من�هستند.�اینها�توی�همین�آثار�حضرت�امام�رضوان�اهللَّ�علیه�هست.�
لذا،�ما�هر�چه�می�خواستیم،�راحت�تهیه�می�کردیم.�لکن�بچه�های�سپاه؛�بخصوص�آنهایی�
که�می�خواستند�به�منطقه�بروند،�در�ُعسرت�بودند�و�یکی�از�کارهای�ما،�پشتیبانی�اینها�
بود.�من�دلم�می�خواست�بروم�آبادان؛�اّما�نمی�شد.�تا�این�که�یک�وقت�گفتم:�»هر�طور�شده�
من�باید�بروم�آبادان.«�و�این�وقتی�بود�که�حصر�آبادان�شروع�شده�بود.�یعنی�دشمن�از�
رودخانه�کارون�عبور�کرده�و�رفته�بود�به�سمت�غرب�و�یک�پل�را�در�آن�جا�گرفته�بود�و�
یواش�یواش�سر�پل�را�توسعه�داده�بود.�طوری�شد�که�جاده�ی�اهواز�و�آبادان�بسته�شد.�
تا�وقتی�خرمشهر�را�گرفته�بودند،�جاده�ی�خرمشهر�اهواز�بسته�بود؛�اما�جاده�ی�آبادان�
باز�بود�و�در�آن�رفت�و�آمد�می�شد.�وقتی�دشمن�آمد�این�طرف�و�سرپل�را�گرفت�و�کم�
کم�سرپل�را�توسعه�داد،�آن�جاده�هم�بسته�شد.�ماند�جاده�ی�ماهشهر�و�آبادان.�چون�
ماهشهر�به�جزیره�ی�آبادان�وصل�می�شود،�نه�به�خود�آبادان،�آن�هم�زیر�آتش�قرار�گرفت.�
یعنی�سرپل�توسط�دشمن�توسعه�پیدا�کرد�و�جاده�ی�سوم�هم�زیر�آتش�قرار�گرفت�و�در�
حقیقت�دو،�سه�راه�غیر�مطمئن�باقی�ماند.�یکی�راه�آب�بود�که�البته�آن�هم�خطرناک�
بود.�یکی�راه�هوایی�بود�و�مشکلش�این�بود�که�آقایانی�که�در�ماهشهر�نشسته�بودند،�به�
آسانی�هلی�کوپتر�به�کسی�نمی�دادند.�یک�راه�خاکی�هم�در�پشت�جاده�ی�ماهشهر�بود�
که�بچه�ها�با�هزار�زحمت�درست�کرده�بودند�و�با�عسرت�از�آن�جا�عبور�می�کردند.�البته�
جاهایی�از�آن�هم�زیر�تیر�مستقیم�دشمن�بود�که�تلفات�بسیاری�در�آن�جا�داشتیم�و�
مقداری�از�این�راه�از�پشت�خاکریزها�عبور�می�کرد.�این�غیر�از�جاده�ی�اصلی�ماهشهر�
بود.�البته�این�راه�سوم�هم�خیلی�زود�بسته�شد�و�همان�دو�جاده؛�یعنی�راه�آب�و�راه�هوا�
باقی�ماند.�من�از�طریق�هوا،�با�هلی�کوپتر،�از�ماهشهر�به�جزیره�ی�آبادان�رفتم.�آن�وقت،�
از�سپاه،�مرحوم�شهید�»جهان�آرا«�که�بود،�فرمانده�ی�همین�عملیات�بود.�از�ارتش�هم�
مرحوم�شهید�»اقارب�پرست«،�از�همین�شهدای�اصفهان�بود.�افسر�خیلی�خوبی�بود.�
از�افسران�زرهی�بود�که�رفت�آن�جا�ماند.�یکی�هم�سرگرد�»هاشمی«�بود.�من�عکسی�
از�همین�سفر�داشتم�که�عکس�بسیار�خوبی�بود.�نمی�دانم�آن�عکس�را�کی�برای�من�
آورده�بود.�حاال�اگر�این�پخش�شد،�کسی�که�این�عکس�را�برای�من�آورد،�اگر�فیلمش�
را�دارد،�مجدداً�آن�عکس�را�تهیه�کند؛�چون�عکِس�یادگاری�بسیار�خوبی�بود.�ماجرایش�
این�بود�که�در�مرکزی�که�متعلّق�به�بسیج�فارس�بود،�مشغول�سخنرانی�بودم.�شیرازیها�
بودند�و�تهرانیها؛�و�سخنرانی�اّوِل�ورودم�به�آبادان�بود.�قباًل�هیچ�کس�نمی�دانست�من�به�
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آن�جا�آمده�ام.�چهار،�پنج�نفر�همراه�من�بودند�و�همین�طور�گفتیم:�»برویم�تا�بچه�ها�را�
پیدا�کنیم.«�از�طرف�جزیره�ی�آبادان�که�وارد�شهر�آبادان�می�شدیم،�رفتیم�خرمشهر.�آن�
قسمت�اشغال�نشده�ی�خرمشهر،�محلّی�بود�که�جوانان�آن�جا�بودند.�رفتم�برای�بسیجیها�
از�ماها�برداشتند�که�یادگاری�خیلی� سخنرانی�کردم.�در�حال�آن�سخنرانی،�عکسی�
خوبی�بود.�یکی�از�رهبران�تاجیک�که�مدتی�پیش�آمد�این�جا،�این�عکس�را�دید�و�خیلی�
خوشش�آمد�و�برداشت�برد.�عکس�منحصر�به�فردی�بود�که�آن�را�دست�کسی�ندیدم.�
این�عکس�را�سرگرد�هاشمی�برای�ما�هدیه�فرستاده�بود.�نمی�دانم�سرگرد�هاشمی�شهید�
شده�یانه؛�علی�ایّ�حال،�یادم�هست�چند�نفر�از�بچه�های�سپاه�و�چند�نفر�از�ارتشیها�و�بقّیه�
از�بسیجیها�بودند.�در�جزیره�ی�آبادان،�رفتیم�یگان�ژاندارمری�سابق�را�سرکشی�کردیم.�
بعد�هم�رفتیم�از�محّل�سپاه�که�حاال�شما�می�گویید�هتل�بازدیدی�کردیم.�من�نمی�دانم�
آن�جا�هتل�بوده�یا�نه.�آن�جایی�که�ما�را�بردند�و�ما�دیدیم،�یک�ساختمان�بود،�که�من�
خیال�می�کردم�مثاًل�انبار�است.�خالصه،�یکی�دو�روز�بیشتر�آبادان�نبودم�و�برگشتم�به�
اهواز.�وضع�آن�جا�آبادان�را�قابل�توّجه�یافتم.�یعنی�دیدم�در�عین�غربتی�که�بر�همه�ی�
نیروهای�رزمنده�ی�ما�در�آن�جا�حاکم�بود،�شرایط�رزمندگان�از�لحاظ�امکانات�هم�شرایط�
نامساعدی�بود.�حقیقتاً�وضعی�بود�که�انسان�غربت�جمهوری�اسالمی�را�در�آن�جا�حس�
می�کرد؛�چون�نیروهای�خیلی�کمی�در�آن�جا�بودند�و�تهدید�و�فشار�دشمن،�بسیار�زیاد�
و�خیلی�شدید�بود.�ما�فقط�شش�تانک�آن�جا�داشتیم�که�همین�آقای�اقارب�پرست�رفته�
بود�از�این�جا�و�آن�جا�جمع�کرده�بود،�تعمیر�کرده�بود�و�با�چه�زحمتی�یک�گروهان�
تانک�در�حقیقت�یک�گروهان�ناقص�تشکیل�داده�بود.�بچه�های�سپاه،�با�کالشینکف�
و�نارنجک�و�خمپاره�و�با�این�چیزها�می�جنگیدند�و�اصاًل�چیزی�نداشتند.�این،�شرایط�
واقعی�ما�بود؛�اما�روحیه�ها،�در�حّد�اعلی�.�واقعاً�چیز�شگفت�آوری�بود!�دیدن�این�مناظر،�
برای�من�خیلی�جالب�بود.�یکی�دو�روز�آن�جا�بودم�و�بازدیدی�کردم�و�هدفم�این�بود�که�
هم�گزارش�دقیقی�از�آن�جا�به�اصطالح�برای�کار�خودمان�داشته�باشم�)وضع�منطقه�را�
از�نزدیک�ببینم�و�بدانم�چه�کار�باید�بکنم(�و�هم�این�که�به�رزمندگانی�که�آن�جا�بودند،�
خدا�قّوتی�بگوییم.�رفتم�به�یکایک�آنها،�خدا�قّوتی�گفتم.�همه�جا�سخنرانیهایی�کردم�و�
حرفی�زدم.�با�بچه�هایی�که�جمع�می�شدند�بچه�های�بسیجی�عکسهای�یادگاری�گرفتم�
و�برگشتم�آمدم.�این،�خالصه�ی�حضور�من�در�آبادان�بود.�بنابراین،�حضور�من�در�آبادان�
در�تمام�دوران�جنگ،�همین�مّدت�کوتاه�دو�روز�یا�سه�روز�االن�دقیقاً�یادم�نیست�بیشتر�
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نبود�و�محّل�استقرار�ما،�در�اهواز�بود.�یک�جا�را�شما�توی�فیلم�دیدید�که�ما�از�خانه�ها�
عبور�می�کردیم.�این،�برای�خاطر�این�بود�که�منطقه�تماماً�زیر�دید�مستقیم�دشمن�بود�و�
بچه�های�سپاه�برای�این�که�بتوانند�خودشان�را�به�نزدیکترین�خطوط�به�دشمن�که�شاید�
حدود�صد�متر،�یا�کمتر،�یا�بیشتر�بود�برسانند،�خانه�های�خالی�مردِم�فرار�کرده�و�هجرت�
کرده�از�آبادان�و�قسمت�خالی�خرمشهر�را�به�هم�وصل�کرده�بودند.�االن�یادم�نیست�
که�اینها�در�آبادان�بود�یا�خرمشهر؟�به�احتمال�قوی،�خرمشهر�بود...�بله؛�»کوت�شیخ«�
بود.�این�خانه�ها�را�به�هم�وصل�کرده�و�دیوارها�را�برداشته�بودند.�وقتی�انسان�وارد�این�
خانه�ها�می�شد،�مناظر�رّقت�انگیزی�می�دید.�دهها�خانه�را�عبور�می�کردیم�تا�برسیم�به�
نقطه�ای�که�تک�تیرانداز�ما،�با�تیر�مستقیم،�دشمن�و�گشتیهایش�را�هدف�می�گرفت.�
من�بچه�های�خودمان�را�می�دیدم�که�تک�تیرانداز�بودند�و�خودشان�را�رسانده�بودند�به�
پشت�سنگرهایی�که�درست�مشرف�به�محل�عبور�و�مرور�دشمن�بود.�البته�دشمن�هم،�
به�مجّرد�این�که�اینها�یکی�را�می�انداختند،�آن�جا�را�با�آتِش�شدید�می�کوبید.�این�طور�بود.�
اما�اینها�کار�خودشان�را�می�کردند.�این�یک�قسمت�از�خانه�ها�بود�که�ما�رفتیم�دیدیم.�
خانه�های�خالی�و�اثاثیه�های�درست�جمع�نشده�که�نشانه�ی�نهایِت�آوارگی�و�بیچارگِی�
مردمی�بود�که�اسبابهایشان�را�همین�طور�ریخته�بودند�و�رفته�بودند.�خیلی�تأثّرانگیز�بود!�
جوانانی�که�با�قدرت�تمام�جلو�می�رفتند،�مدام�به�من�می�گفتند:�»این�جا�خطرناک�است.«�
می�گفتم:�»نه.�تا�هر�جا�که�کسی�هست،�باید�برویم�ببینیم!«�آخرین�جایی�که�رفتیم،�
زیر�پل�بود.�پل�شکسته�شده�بود.�پل�آبادان�خرمشهر،�یک�جا�قطع�شده�بود�و�قابل�عبور�
و�مرور�نبود.�زیر�پل،�تا�محّل�آن�شکستگی،�بچه�های�ما�راه�باز�کرده�بودند�و�می�رفتند�
و�من�هم�تا�انتها�رفتم.�گمان�می�کنم�و�چنین�به�ذهنم�هست�که�در�آن�نقطه�ی�آخری�
که�رفتیم،�یک�نماز�جماعت�هم�خواندیم.�من�همه�جا�حماسه�و�مقاومت�دیدم.�این،�
خالصه�ی�حضور�چندین�ساعته�ی�ما�در�آبادان�و�آن�منطقه�ی�اشغال�نشده�ی�خرمشهر�

به�اصطالح�کوت�شیخ�بود.
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البته�بین�فرمایش�امام�]درباره�لزوم�شکسته�شدن�حصر�آبادان[�و�عملیات�»ثامن�االئمه«،�
را�درست� امام،�مسأله� انجام�نگرفت.�منتها� این�کار� افتاد�و�بالفاصله� چند�ماه�فاصله�
مهم� برای�دشمن�خیلی� نقطه� دو� انسان�جمعبندی�می�کند،� وقتی� دادند.� تشخیص�
بود:�یکی�همین�انتهای�محل�اتصال�ایران�به�عراق�در�جنوب�که�عبارت�بود�از�آبادان�و�

خرمشهر�و�کال�جزیره�ی�آبادان.�یک�نقطه�هم�دزفول�بود.

دزفول�از�این�جهت�اهمیت�داشت�که�اگر�از�پل�روی�»کرخه«�عبور�می�کردند�و�دزفول�را�
تهدید�می�کردند�و�جاده�ی�دزفول�را�می�بستند،�کل�خوزستان�در�محاصره�قرار�می�گرفت�
و�راههای�ما�بسته�می�شد.�بنابراین،�دزفول�برای�دشمن�اهمیت�استراتژیک�داشت.�لذا�
شما�می�بینید،�دشمن�جلو�دزفول،�پنج،�شش�لشکر�خوابانده�بود.�تمام�»دشت�عباس«�را�
پر�کرده�بود.�)آن�جا�را�هم�بنده�از�نزدیک�دیده�بودم.(�یک�نقطه�هم،�نقطه�ی�اصلی�بود.�
چون�دشمن،�دزفول�را�که�نمی�خواست�نگهدارد.�به�فرض�هم،�اگر�کاری�می�کرد،�دزفول�
برایش�ماندنی�نبود.�جایی�که�برای�او�مهم�بود،�اصل�جزیره�ی�آبادان�بود.�جزیره�ی�آبادان�

را�می�خواست.�به�طور�مطلق،�دو�طرف�اروند�را�می�خواست�داشته�باشد.

بنابراین،�محلی�که�برایش�مطلوب�نهایی�و�قطعی�بود�و�برو�برگرد�نداشت،�جزیره�ی�
آبادان�بود�که�شامل�آبادان�و�خرمشهر�می�شد.�لذا،�این�دو�نقطه،�دو�نقطه�ی�حساس�

مصاحبه با تهیه کنندگان مجموعه روایت فتح
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بود.�خرمشهر�را�همان�روزهای�اول�با�وجود�آن�حماسه�ی�مقاومت�عجیب�گرفتند.�یعنی�
طوری�بود�که�قابل�دفاع�نبود�و�گرفته�شد.�اما�آبادان�را�نتوانستند�بگیرند.�هدف�این�بود�
که�حاال�که�از�آن�طرف�نمی�توانند�بیایند،�دور�بزنند�و�از�جزیره�وارد�شوند.�یک�کار�بسیار�
حساب�شده�بود�که�دشمن�می�کرد�و�قدم�قدم�هم�پیش�می�آمد�و�موفق�هم�شده�بود.�

همان�طور�که�گفتم،�جزیره�ی�آبادان،�در�حقیقت�محاصره�شده�بود.

امام�روی�نقطه�ای�اساسی�انگشت�گذاشتند.�گفتند:�»این�حصر�باید�شکسته�شود.«�یعنی�
در�حقیقت�یکی�از�آن�دو�نقشه�و�دو�نقطه�ی�اصلی�جنگ�و�حمله�ی�دشمن�را�که�عبارت�
بود�از�تصرف�نهایی�و�قطعی�این�بخش�از�کشور�ایران،�با�این�دستور�خودشان�خنثی�
کردند.�معلوم�بود�که�وقتی�امام�دستوری�بدهند،�جوانان�می�روند�و�آن�را�عمل�می�کنند.

که� وقتی� همان� از� بود.� دقیقی� شده�ی� حساب� و� حکیمانه� دستور� دستور،� بنابراین،�
امام�فرمودند�)ظاهرا�در�همان�اوقات�بود�و�حاال�تاریخش�دقیقا�یادم�نیست(�یک�عده�
از�رودخانه�ی� از�جوانان�سپاه�رفتند�و�نقطه�ای�را�در�نزدیکی�منطقه�ی�عبور�دشمن،�
کارون�که�تقریبا�حدود�»مارد«�بود�انتخاب�کردند.�آن�طور�که�به�ذهنم�می�آید،�اسمش�
»محمدیه«�بود.�آن�جا�زمین�را�گود�کردند�و�نزدیک�دشمن،�وارد�سنگرها�شدند؛�بدون�

این�که�امکاناتی�داشته�باشند.

فرمانده�ی�آن�گروه،�همین�آقای�»رحیم�صفوی«�بود�که�مرتبا�به�اهواز�می�آمد�و�از�ما�
امکانات�می�خواست.�من،�گزارش�کارشان�را�که�می�پرسیدم،�می�دیدم�اینها�قدم�به�قدم،�
جلو�می�روند.�یعنی�مثال�اول�در�فاصله�ی�چند�کیلومتری�دشمن�بودند�و�همین�طور�
نزدیک�شده�بودند.�یک�بار�ایشان�می�گفت:�»ما�شبانه�از�سنگرهای�خودمان،�دشمن�را�
می�زنیم.«�یعنی�دشمن�خبر�نداشت�که�اینها�این�جا�هستند،�و�اینها�را�کشف�نکرده�بود.�
این�مقدمه�ی�عملیات�ثامن�االئمه�شد.�بین�فرمان�امام�تا�شکسته�شدن�حصر،�چند�ماهی�
فاصله�شد.�یعنی�شکسته�شدن�حصر�آبادان،�بعد�از�قضایای�هفت�تیر�و�این�قضایای�
سال�شصت�بود�و�امام�این�را�قبال�فرموده�بودند.�یعنی�در�آن�اوایل�حصر�بود�که�فرموده�
بودند�»حصر�آبادان�باید�شکسته�شود.«�ولی�گمان�می�کنم�شش،�هفت�ماهی�یا�هفت،�

هشت�ماهی�فاصله�افتاد.
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ترس�از�حادثه�عاشورا�و�شهدای�آن،�از�زمان�خلفای�بنیامّیه�شروع�شده�و�تا�زمان�ما�
ادامه�یافته�است�و�شما�یک�نمونه�اش�را�در�دوران�انقالب�خودمان�دیدید.�وقتی�که�محّرم�
از�راه�میرسید،�نظاِم�مرتجِع�کافِر�فاسِق�فاسِد�پهلوی،�میدید�دیگر�دستش�بسته�است�
و�نمیتواند�علیه�مردِم�مبارِز�عاشورایی،�کاری�انجام�دهد.�در�واقع�مسؤولین�آن�نظام،�
ناتوانی�خود�را�ناشی�از�فرا�رسیدن�محّرم�میدانستند.�در�گزارشهای�برجا�مانده�از�آن�
رژیم�منحوس،�اشارتها،�بلکه�صراحتهایی�وجود�دارد�که�نشان�میدهد�آنها�با�فرارسیدن�
محّرم،�دست�و�پایشان�را�حسابی�گم�میکردند.�امام�بزرگوار�ما�رضوان�اهللَّ�علیه،�آن�مرد�
حکیِم�تیزبیِن�دین�شناِس�دنیاشناِس�انسان�شناس،�خوب�فهمید�که�از�این�حادثه�برای�
پیشبرد�هدف�امام�حسین�علیه�الّسالم�چگونه�باید�استفاده�کند�و�کرد.�امام�بزرگوار�ما،�
محّرم�را�به�عنوان�ماهی�که�در�آن،�خون�بر�شمشیر�پیروز�میشود،�مطرح�نمود�و�به�
برکت�محّرم،�با�همین�تحلیل�و�منطق،�خون�را�بر�شمشیر�پیروز�کرد.�این،�یک�نمونه�
از�جلوه�های�نعمت�ماه�محّرم�و�مجالس�ذکر�و�یاد�امام�حسین�علیه�الّسالم�است�که�شما�

دیدید.

بیانات در دیدار جمعی از روحانیون کهگیلویه و بویراحمد 

1373/03/17

خون بر شمشیر پیروز است
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آن�روز�که�جوانان�نیروی�هوایی�در�خیابان�»ایران«�کارتهای�شناسایی�شان�را�بر�سر�
دست�گرفته�بودند�و�به�طرف�بیت�امام�می�رفتند،�خود�من�شاهد�و�ناظر�بودم.

از�قبل�از�ورود�به�مقر�امام�بزرگوار�تا�وقتی�که�وارد�شدند�و�آن�طومار�را�خدمت�امام�
آوردند�و�بقیه�ی�اموری�که�انجام�دادند،�یا�آن�نمایش�عجیب،�همه�و�همه�کار�آسانی�نبود.�
در�همان�کار�-�رژه�ی�همافران�-�شاید�صد�شهید�خوابیده�بود.�آری؛�احتمال�داشت�که�
نیمی�از�همان�جمعیت،�یا�درصد�مهمی�از�آن،�به�خاطر�این�اقدام،�جان�ببازند؛�اما�هراس�

به�دل�راه�ندادند�و�این�کار�را�کردند.

این�کار،�یک�حرکت�رمزی�و�به�اصطالح�نمادین�و�نشان�دهنده�ی�حضور�نیرو�بود.�
معنایش�این�شد�که�ما�این�لباس�و�یراق�و�نشان�و�واکسیل�و�این�ظواهر�را�برای�خودش�
آن� راه� در� حاضریم� و� می�خواهیم� هدفی� و� برای�حقیقت� را� اینها� بلکه� نمی�خواهیم،�
هدف�جانمان�را�هم�مایه�بگذاریم.�آنها�عمال�هم�نشان�دادند�»ان�الذین�قالوا�ربنا�اهلل�ثم�
استقاموا«.�در�میانه�ی�راه�متزلزل�نشدند.�این�یک�درس�است.�نیروی�هوایی�یک�حقیقت�

واحد�است.

1373/11/19

جوانان نیروی هوایی در خیابان »ایران«

بیانات در دیدار پرسنل نیروی هوایی به مناسبت روز نیروی هوایی 
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شب،�در�بازدید�از�یک�یگان�زرهی،�پهلوی�تانک،�نظامی�ای�را�دیدم�که�ایستاده�بود�و�نماز�
شب�می�خواند.�مردم�ما�شاید�بسیاری�از�اینها�را�ندانند؛�اما�ما�با�چشم�خودمان�دیده�ایم.�
این�گونه�بود�که�ارتش�توانست�خود�را�در�مقابل�این�حوادث�نگهدارد.�این�گونه�بود�که�

امام،�با�آن�صراحتی�که�داشت،�نسبت�به�ارتش�اظهار�عالقه�و�محّبت�می�کرد.

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش 

1374/01/30

نماز شب، کنار تانک
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یک�شب�یک�افسر�از�لشکر��92زرهی�اهواز،�با�التماس�پیش�من�آمد�که�»من�با�شما�
دو�کلمه�حرف�دارم.«�من�فکر�کردم�می�خواهد�بگوید�مرخصی�ای�به�من�بدهید؛�مثاًل�
بروم�چند�روزی�زن�و�بچه�ام�را�ببینم.�واقعاً�چنین�چیزی�به�ذهنم�آمد.�باالخره�پیش�من�
آمد�و�گریه�کرد،�که�»من�از�شما�خواهش�می�کنم�مرا�با�گروههای�چریکی�که�شبها�با�
آر.پی.جی�و�سالح�انفرادی�بیرون�می�روند�-�برای�این�که�دشمن�را�که�در�حدود�پانزده�
کیلومتری�شهر�اهواز�در�زمین�فرو�رفته�بود،�بزنند�-�بفرستید�بروم،�یا�مرا�با�خودتان�
ببرید.«�چون�آنها�نیروهای�منّظم�بودند،�باید�با�نظم�و�قاعده�حرکت�می�کردند.�جوانانی�
که�آزاد�بودند،�شبانه�دسته�بندی�می�شدند�و�می�رفتند.�او�نیز�افسر�ارشدی�بود.�گریه�

می�کرد�که�»مرا�با�این�جوانان�بفرستید�بروم�و�من�هم�کارم�را�انجام�دهم.«

1374/01/30

مرا با این جوانان بفرستید بروم

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش
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�آن�جلسات�هفت�هشت�ساعته�� یک�روز�از�این�جلسات�شورای�انقالب�می�آمدیم�بیرونـ�
�می�آمدیم،� �به�نظرم�هم�نمی�دانم�کجا�بودیمـ� �همان�طور�از�یک�خانه�ایـ� آن�اوایل�کارـ�
یک�صفی�بودند،�پنج�شش�نفری�می�آمدیم�بیرون،�ایشان�قبل�از�من،�برگشت�گفت�یک�
گعده�ای�درست�کن�فالنی،�خفه�شدیم!�این�جوری�بود.�یعنی�واقعاًها.�من�هم�توی�آن�
مجموعه،�اگر�بنا�بود�با�کسی�گعده�یی�به�معنای�آخوندیش�درست�کنم�و�داشته�باشیم�
�اتفاق� جز�با�آقای�مطهری�با�کس�دیگری�نبود.�یعنی�واقعاًها�هر�وقت�با�ایشان�دو�به�دوـ�
افتاده�بود�فراوان�ـ�دو�نفری�توی�اتاق�ایشان�در�تهران�یا�منزل�ما�در�مشهد�یک�ساعت،�
دو�ساعت�نشسته�بودیم،�صحبت،�همه�جور�صحبتی�بین�ما�رواج�داشت.�از�خاطره�گرفته�
ـ�ایشان�هم�می�دانید،�خاطره�و�داستان�و�قصه�و�فالن�خیلی�زیاد،�یک�صندوقچه�ای�بود�
�بنده�هم�بی�ورود�نبودم�توی�این�چیزها.�من�هم�خیلی�از�این�چیزها� از�این�گونه�چیزهاـ�
توی�ذهنم�هست.�این�قدر�بحث�می�کردیم.�بحث�علمی�می�شد،�بحث�اعتقادی�می�شد،�

بحث�سیاسی�می�شد.�یعنی�واقعاً�یک�به�هم�بستگی�ای�وجود�داشت.

بیانات در دیدار خانواده آیت اهلل مطهری 

1374/02/11

گعده طلبگی با شهید مطهری
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من�شاید�یک�وقت�دیگر�هم�این�را�گفته�باشم:�برادران�و�خواهران!�تعّجب�می�کنید�اگر�
بدانید�که�مسؤولین�ما،�سیم�خاردار�خریده�بودند؛�می�خواستند�از�کشور�شوروی�عبور�
اما�شوروی�نمی�گذاشت!�سیم�خاردار�دیگر�چیست!؟�چه�وسیله�ای،� دهند�و�بیاورند؛�
دفاعی�تر�از�سیم�خاردار!؟�از�خودش�هم�نخریده�بودند�که�مثاًل�بگوید�»نمی�فروشم.«�
بلکه�از�جای�دیگر�خریده�بودند.�شما�ببینید�با�جمهوری�اسالمی�چه�کردند!�گلوله�آر.�
پی.�جِی.�دم�دستِی�کم�اهمّیت�را�به�ما�نمی�فروختند.�اصاًل�کسی�باور�می�کند!؟�خوب؛�
این�جمهوری�اسالمی،�همان�کشوری�است�که�در�آن�وقت�این�محدودیّتها�را�داشت.�
می�دانید�نتیجه�چه�شد؟�نتیجه�این�شد�که�به�فضل�پروردگار�و�به�حول�و�قّوه�الهی،�
جوانان�مؤمن�این�مملکت،�به�گوشه�انبارها�و�کارگاهها�رفتند؛�درها�را�روی�خودشان�
بستند�و�مشغول�کار�شدند.�ما�امروز�برخی�از�پیچیده�ترین�ابزارهای�جنگی�را�که�دشمن�

به�عقلش�هم�خطور�نخواهد�کرد،�خودمان�در�داخل�تهّیه�می�کنیم.

1374/02/13

زمانی که سیم خاردار هم ممنوع بود

بیانات در دیدار معلمان و کارگران
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به�این�همه�ایمان�و�صفا�و�اخالصی�که�در�جبهه�های�جنگ�خرج�شد،�نگاه�کنید!�به�
آن�همه�ابتکار�و�ذوقی�که�برای�خود�کافی�کردن�نیروهای�مسلّح�مصرف�شد�تا�پیش�
دیگران�دست�دراز�نکنیم،�توّجه�کنید!�در�سال�پنجاه�و�نه�ما�حّتی�گلوله�آر.پی.جی�را�
هم�باید�می�خریدیم،�ولی�به�ما�نمی�فروختند!�پنج�هزار�آر.پی.جی�وارد�اهواز�شد؛�مثل�
این�که�همه�دنیا�را�به�کسانی�که�آن�جا�بودند،�دادند!�امروز�همین�ملت،�همین�جوانان،�
همین�استعدادها،�همین�پاسداران�و�همین�ارتش،�قدم�در�میدانهایی�گذاشته�اند�که�اگر�

دشمن�بشنود،�باور�هم�نخواهد�کرد.

بیانات در دیدار فرماندهان سپاه 

1374/06/29

حّتی گلوله آر.پی.جی را هم باید می خریدیم
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در�بین�شما�کسانی�هستند�که�من�آنها�را�می�شناسم�و�سالها�در�میدان�جنگ�دیده�ام�
از�دشمن� و� دادنها� به�مرگ� تن� و� ریختنها� و�عرق� تالشها� و� بی�خوابیها� و� و�زحمات�
نترسیدنها�و�گریه�های�نیمه�شبشان�را�از�نزدیک�مشاهده�کرده�ام.�بارها�نقل�کرده�ام�که�
در�زمان�جنگ�وقتی�در�داخل�یگانهای�نیروی�زمینی�حرکت�می�کردم،�افراد�را�در�چند�
کیلومتری�دشمن�زیر�آتش�شدید�می�دیدم�که�اگر�کسی�آن�مناظر�را�ندیده�باشد،�سخت�

است�که�چنین�صحنه�هایی�را�باور�کند.

1374/07/05

مجاهدت های ارتش

بیانات در دیدار فرماندهان ارتش 
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شنیده�نشد�که�خانواده�ی�شهیدی�بی�تابی�و�ناشکری�کند.�البته�گریه�کردن�ایرادی�
ندارد؛�اّما�ناشکری�نکردند.�برای�خدا�دادند�و�این،�آن�چیزی�است�که�مردان�بزرگ�عالم�
را�تحت�تأثیر�قرار�می�دهد.�زمانی�من�به�مازندران�آمدم.�در�یکی�از�شهرهای�مازندران،�
بعد�از�سخنرانی،�وقتی�می�خواستم�سوار�اتومبیل�شوم،�دیدم�خانمی�به�اطرافیان�اصرار�
می�ورزد�که�با�من�صحبت�کند.�گفتم�که�بگذارند�بیاید.�خانم�جلو�آمد�و�گفت:�پسر�من�
در�دست�بعثیها�اسیر�بود.�همین�چند�روز�قبل�به�من�خبر�دادند�که�او�زیر�شکنجه�کشته�
شده�است.�شما�که�به�تهران�رفتید،�از�قول�من�به�امام�سالم�برسانید�و�بگویید:�پسر�من�

فدای�شما؛�من�ناراحت�نیستم.

این�جمله�را�در�همین�مازندران�-�در�بابل�یا�ساری،�یادم�نیست�-�خانمی�به�من�گفت.�
وقتی�در�تهران�مطلب�را�به�امام�گفتم،�آن�مرد�با�عظمت�و�با�ابّهت�و�آن�کوه�صبر�و�حلم،�

چنان�در�هم�و�منقلب�شد�که�تعّجب�کردم!

بیانات در حسینیه ی »عاشقان کربال« در ساری 

1374/07/22

به امام بگویید پسرم فدای شما
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روزی�به�امام�گفتند:�»اگر�شما�این�نهضت�را�ادامه�دهید،�حوزه�ی�علمیه�ی�قم�را�تعطیل�
خواهند�کرد.«�این�جا�صحبِت�جان�نبود�که�امام�بگوید:�»جان�مرا�بگیرند.�اهمیت�ندارد.«�
خیلی�کسان�حاضرند�از�جانشان�بگذرند؛�اما�وقتی�بگویند�»با�این�اقدام�شما�ممکن�است�
حوزه�ی�علمیه�ی�قم�تعطیل�شود.«�پای�همه�می�لرزد.�اما�امام�نلرزید؛�راه�را�عوض�نکرد�و�
پیش�رفت.روزی�به�امام�گفتند:�»اگر�این�راه�را�ادامه�دهید،�ممکن�است�همه�ی�علمای�
بزرگ�و�َمراجع�را�علیه�شما�بشورانند�و�تحریک�کنند.«�یعنی�اختالف�در�عالم�اسالم�
پیش�آید.�پای�خیلی�کسان،�این�جا�می�لرزد.�اما�پای�امام�نلرزید�و�راه�را�ادامه�داد�تا�به�
نطقه�ی�پیروزِی�انقالب�رسید.�بارها�به�امام�گفته�شد:�»شما�ملت�ایران�را�به�ایستادگی�
در�مقابل�رژیم�پهلوی�تشویق�می�کنید.�جواب�خونهایی�را�که�بر�زمین�می�ریزد�چه�کسی�
�علیه،�خونها�را�-�خونهای�جوانان�را�-�قرار� می�دهد؟«�یعنی�در�مقابل�امام�رضوان�اهللَّ
دادند.�یکی�از�علمای�بزرگ،�در�سال��42یا�43،�به�خود�بنده�این�مطلب�را�گفت.�گفت:�
»در�پانزده�خرداد�که�ایشان�-�یعنی�امام�-�این�حرکت�را�کردند،�خیلی�کسان�کشته�
شدند�که�بهترین�جوانان�ما�بودند.�جواب�اینها�را�چه�کسی�خواهد�داد؟«�این�طرز�فکرها�
بود.�این�طرز�فکرها�فشار�می�آورد�و�ممکن�بود�هر�کسی�را�از�ادامه�ی�حرکت�منصرف�
کند.�اما�امام،�استقامت�ورزید.�عظمت�روح�او�و�عظمت�بصیرتی�که�بر�او�حاکم�بود،�در�

این�جاها�دیده�می�شد.

1375/03/14

پای امام نلرزید

بیانات در اجتماع زائران مرقد امام خمینی)ره(
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خدا�می�داند�که�اگر�در�جنگ،�فرد�محکمی�به�استقامت�امام�نبود،�حداقل�یکی،�دو�
استاِن�این�مملکت�رفته�بود.�این�تو�بمیری،�از�آن�تو�بمیریهای�قدیم�نبود.�این،�چیز�
خیلی�خطرناکی�بود.�حاال�بر�می�دارند�می�نویسند�که�امام�بعد�از�فتح�خرمشهر�گفتند:�
جا،� آن� در� ما� بی�وجه!� تهمتهای� دروغ،� بی�خودی،�حرفهای� غلطهای� تعطیل!� جنگ،�
خودمان�حاضر�و�ناظر�بودیم.�در�این�سالهای�متمادی،�کسی�هم�از�ما�دروغ�نشنیده�
است.�آدمهایی�که�نبودند،�یا�همان�وقت�هم�مطرود�امام�بودند،�حاال�حرف�می�زنند�و�
چیزهایی�را�بی�خودی�به�امام�نسبت�می�دهند.�بعد�از�فتح�خرمشهر،�امام�فرمودند�که�
لب�تمام�طول�مرزها�بایستید�و�یک�صف�دفاعی�تشکیل�دهید�و�داخل�مرزها�نروید.�
نگفتند�جنگ�را�تمام�کنید.�گفتند:�با�حالت�تدافعی�مطلق،�لب�مرزها�بایستید.�نیروهای�
نظامی،�وقتی�که�هنوز�اعالم�صلح�و�آتش�بس�نشده�بود،�رفتند�گفتند:�نمی�شود�لب�مرز�
ایستاد.�طرف�مقابل،�هنوز�اّدعای�جنگیدن�با�ما�دارد.�لب�مرز�ایستادن،�نیروهای�ما�را�
هضم�خواهد�کرد�و�از�بین�خواهد�برد.�ما�مجبوریم�که�تحّرک�داشته�باشیم.�این�مطلب�
را�نظامیها�به�امام�گفتند؛�ما�هم�نگفتیم.�نظامیهای�متخّصص�خبره،�پیش�امام�آمدند�
و�جلِوی�ما،�به�ایشان�گفتند�این�طوری�است�و�نمی�شود.�امام�فرمودند:�خیلی�خوب؛�
حاال�که�این�طور�است،�پس�لب�مرز�باشید�و�حمالت�محدود�بکنید.�رفتند�در�قرارگاه�
نشستند،�استراتژی�بسیار�خوب�و�موفّقی�برای�حمله�های�حول�و�حوش�مرز�ریختند�و�

در جمع مسئوالن وزارت خارجه و سفرا و کارداران جمهوری اسالمی ایران 

1375/05/16

آثار ایستادگی امام در حفظ ایران
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دیگر�به�اعماق�نمی�رفتند.�کی�امام�گفتند�جنگ�را�تمام�کنید؟!�امام�همان�وقتی�هم�
که�در�سال��67جنگ�را�تمام�کردند،�بعد�از�آن�موقعی�بود�که�بعضی�از�مسؤوالن�با�
ایشان�رفتند�بحث�کردند،�صحبت�کردند،�حرف�زدند،�اصرار�کردند.�ایشان�همان�موقع�
هم�حاضر�نبودند�جنگ�را�تمام�کنند.�روحیه�ی�امام،�یک�روحیه�ی�محکِم�تسلیم�ناپذیر�
بود�و�همین�بود�که�ایران�و�ملت�و�انقالب�را�نجات�داد.�هم�کسانی�که�انقالب�را�قبول�
دارند،�باید�شکرگزار�امام�باشند�و�هم�کسانی�که�با�انقالب�دشمنند،�اّما�ایران�و�این�مرزها�
را�قبول�دارند،�باید�خاک�پای�امام�را�توتیای�چشمشان�کنند�و�خودشان�را�وامدار�امام�
بدانند.�امام�موجب�شد�که�ایران�بماند�و�تجزیه�نشود.�اگر�این�استقامت�امام�نبود،�مگر�

قضیه�این�طوری�بود؟
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آن�وقتی�را�که�خبر�شهادت�این�جوانان�مخلص�و�مؤمن�و�پاکباز�]فداییان�اسالم[�به�
مشهد�رسید،�فراموش�نمیکنم.�در�بین�طاّلب�جوان�حوزه�مشهد،�در�آن�مدرسه�ای�که�
ما�بودیم،�هیجان�عجیبی�پیدا�شد.�علّت�هم�این�بود�که�سال�قبل�یا�دو�سال�قبلش،�
مرحوم�نّواب�صفوی،�این�جوان�مؤمن�روحانی،�در�همین�مدرسه�-�که�اتّفاقاً�اسم�مدرسه،�
مدرسه�نّواب�است�-�آمده�و�سخنرانی�کرده�بود�و�نماز�جماعت�اقامه�نموده�بود�و�غوغایی�
از�شور�و�هیجان�به�وجود�آورده�بود�که�تأثیرات�او�بر�روحیه�طالب،�در�هنگام�شهادتش�
محسوس�بود.�یکی�از�مدّرسان�بزرگ�هم�در�درس�اشاره�ای�کرده�بود�و�یادی�از�اینها�

نموده�بود.

بیانات در خطبه های نماز جمعه

1375/10/28

شهادت فداییان اسالم
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من�در�سوسنگرد،�یک�زن�مسلمان�شجاع�را�دیدم�که�مردم�سوسنگرد�می�گفتند�او�در�
هنگام�حضور�نیروهای�متجاوز�در�این�شهر،�با�چوبدستی�خود،�چند�متجاوز�را�به�خاک�

انداخته�و�نابود�کرده�است!

1375/12/18

نمونه ی یک زن مسلمان و شجاع

بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز
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این�بیابانها�را�نیروهای�متجاوز�پر�کرده�بودند.�تمام�این�سرزمین�پاک�و�مظلوم�و�خونبار،�
در�زیر�چکمه�ی�متجاوزان�بود�و�نیروهای�مسلّح�و�سازمانهای�نظامی�ما،�همه�ی�تالش�
خودشان�را�برای�دفع�و�سرکوب�دشمن�میکردند.�اما�این�جوانان�با�دست�خالی�به�مقابله�
با�دشمن�میرفتند.�آن�روز�شاید�عّده�ی�این�جوانان،�بیست،�سی�نفر�بیشتر�نبود.�بیست�
الی�سی�جوانان�با�دست�خالی؛�اما�با�دل�استوار�از�ایمان�و�توّکل�به�پروردگار.�در�این�جا،�
در�این�بیابانها،�چند�هزار�تانک�و�نفربر�زرهی�از�دشمن�مستقر�بود.�آن�جمع�کوچک،�
برای�مقابله�با�این�جمع�علی�الّظاهر�بزرگ�می�آمد؛�با�ایمان�به�خدا�و�با�توکل؛�آن�گونه�که�
حسین�بن�علی�علیه�الّسالم،�با�جمع�معدود،�در�مقابل�دریای�دشمن�ایستاد،�قلبش�نلرزید،�

اراده�اش�سست�نشد�و�تردید�در�او�راه�پیدا�نکرد.�این�جوانان،�واقعاً�همان�طور�بودند.

من�در�همین�جا،�از�شهید�علم�الهدی�پرسیدم:�شما�از�سالح�و�تجهیزات�چه�دارید�که�
این�گونه�مصّمم�به�جنگ�دشمن�میروید؟�دیدم�اینها�دلهایشان�آن�چنان�به�نور�ایمان�و�

توّکل�به�خدا�محکم�است�که�از�خالی�بودن�دست�خود�هیچ�باکی�ندارند.

حرکت�کردند�و�رفتند.�آنها�خواستار�جهاد�در�راه�خدا�و�پذیرای�شهادت�در�این�راه�بودند؛�
چون�میدانستند�حّقند.�شهدای�ما�در�هر�نقطه�ی�این�جبهه�ی�عظیم،�با�همین�روحیه�و�

با�همین�ایمان،�جنگیدند.

بیانات در گلزار شهدای هویزه 

1375/12/20

سؤال آیت اهلل خامنه ای از شهید علم الهدی
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عزیزان�من!�برادران�و�خواهرانی�که�از�منطقه�ی�دشت�آزادگان،�از�هویزه،�از�سوسنگرد،�
از�بُستان�و�از�مناطق�دیگِر�عشایِر�مختلف�عرب�در�این�جا�هستید�و�یا�کسانی�که�از�نقاط�
دیگر�آمده�اید!�این�صحنه�های�زیبا�از�جوانان�رزمنده،�یک�درس�است.�یک�درس�بزرگ�
برای�امروِز�ملِت�ایران�و�براِى�همیشه�ی�تاریخ.�در�انقالب�هم،�ما�با�دست�خالی�به�میدان�
آمدیم؛�اما�با�دلی�سرشار�از�ایمان�و�عشق،�با�دستگاهِ�تا�دندان�مسلِّح�دشمن،�جنگیدیم�

و�بر�او�پیروز�شدیم.�البته،�مبارزه�زحمت�دارد؛�اما�حق�بر�باطل،�پیروز�است.
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عزیزان�من!�هر�انسان�عاقلی�و�هر�مجموعه�ای�باید�بگردد،�لشکریان�با�اخالص�و�با�صدق�
خودش�را�جستجو�کند.�امام�بزرگوار�ما،�بزرگترین�هنرش�این�بود�که�لشکر�خود�را�
شناخت�و�پیدا�کرد�و�دانست�که�در�روز�بعد،�چه�کسی�به�داد�او�خواهد�رسید�و�چه�
کسی�سخن�او�را�خوب�گوش�خواهد�کرد.�شما�ببینید�چه�کسانی�به�سخنان�امام�گوش�
کردند؟�خوشبختانه�صحنه�جنگ�تحمیلی�که�از�چندین�سو�برای�ما�درس�است،�از�این�
جهت�هم�برای�ما�درس�است.�آن�روزی�که�امام�در�سال�پنجاه�و�هشت�سِر�قضیه�پاوه�
کلمه�ای�گفتند،�ساعت�حدود�سه�ونیم،�چهار�بعدازظهر�بود�که�من�به�طرف�جماران�
می�رفتم.�اصاًل�قیافه�شهر،�قیافه�دگرگون�شده�ای�بود�و�مردم�همین�طور�بی�اختیار�راه�
افتاده�بودند.�این�حالت،�تقریباً�با�فراز�و�نشیبها�و�کم�و�زیادهایی،�تا�سال�شصت�و�هفت�
ادامه�داشت.�وقتی�که�امام�اشاره�ای�می�کرد،�فریادی�می�کشید�و�دستوری�می�داد،�چه�

کسانی�می�رفتند؟�آنها�لشکر�حقیقی�شمایند؛�آنها�را�دریابید.

بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت 

1376/06/02

لشکر حقیقی خود را پیدا کنید
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در�این�جا�بود�که�مردم�شنیدند�قرار�است�از�منطقه�ای�تانکهای�نظامی�به�سمت�تهران�
سرازیر�شود،�تا�از�پادگانهایی�که�در�تهران�در�دست�مردم�قرار�گرفته�است،�دفاع�کند�و�
پادگانها�را�از�دست�مردم�خارج�نماید.�مردم�کرج�اعالن�آمادگی�کردند�که�در�مقابل�آن�
تانکها�بایستند�و�مانع�شوند�که�تهران�مورد�حمله�قرار�گیرد.�شاید�همین�اعالم�آمادگی،�

مشکل�را�از�تهران�دفع�کرد.

1376/07/24

کرجی ها اعالم کردند مقابل تانک هم می ایستند

بیانات در دیدار مردم کرج  
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من�شاید�پانزده�یا�شانزده�سالم�بود�که�مرحوم�»نّواب�صفوی«�به�مشهد�آمد.�مرحوم�
نواب�صفوی�برای�من،�خیلی�جاذبه�داشت�و�به�ّکلی�مرا�مجذوب�خودش�کرد.�هر�کسی�
هم�که�آن�وقت�در�حدود�سنین�ما�بود،�مجذوب�نّواب�صفوی�میشد؛�از�بس�این�آدم،�
پُرشور�و�بااخالص،�پر�از�صدق�و�صفا�و�ضمناً�شجاع�و�صریح�و�گویا�بود.�من�میتوانم�
بگویم�که�آن�جا�به�طور�جّدی�به�مسائل�مبارزاتی�و�به�آنچه�که�به�آن�مبارزه�سیاسی�
با� البته�قبل�از�آن،�چیزهایی�میدانستم.�زمان�نوجوانِی�ما� میگوییم،�عالقه�مند�شدم.�
اوقات�»مصّدق«�مصادف�بود.�من�یادم�است�در�سال��1329وقتی�که�مصّدق�تازه�روی�
�کاشانی� �کاشانی«�با�او�همکاری�میکردند�-�مرحوم�آیةاهللَّ کار�آمده�بود�و�مرحوم�»آیةاهللَّ
نقش�زیادی�در�توّجه�مردم�به�شعارهای�سیاسی�دکتر�مصّدق�داشتند�-�لذا�کسانی�را�به�
شهرهای�مختلف�میفرستادند�که�برای�مردم�سخنرانی�کنند�و�حرف�بزنند.�از�جمله�در�
مشهد،�سخنرانانی�میآمدند.�من�دو�نفر�از�آن�سخنرانان�و�سخنرانیهایشان�را�کاماًل�یادم�

است.�آن�جا�با�مسائل�مصّدق�آشنا�شدیم�و�بعد،�مصّدق�سقوط�کرد.

در�سال��1332که�قضیه��28مرداد�پیشامد�کرد،�من�کاماًل�در�جریان�سقوط�مصّدق�
و�حوادث�آن�روز�بودم؛�یعنی�من�خوب�یادم�است�که�اوباش�و�اراذل،�در�مجامع�حزبی�
که�به�دولت�دکتر�مصّدق�ارتباط�داشتند،�ریخته�بودند�و�آن�جاها�را�غارت�میکردند.�این�

مناظر،�کاماًل�جلِو�چشمم�است!

گفت و شنود صمیمانه رهبر معظم با گروهی از جوانان و نوجوانان 

1376/11/14

اخالص و صفای شهیدنواب صفوی مرا مجذوب کرد
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بنابراین�من�مقوله�های�سیاسی�را�کاماًل�میشناختم�و�دیده�بودم؛�لیکن�به�مبارزه�سیاسی�
به�معنای�حقیقی،�از�زمان�آمدن�مرحوم�نّواب�عالقه�مند�شدم.�بعد�از�آن�که�مرحوم�نّواب�
از�مشهد�رفت،�زیاد�طول�نکشید�که�شهید�شد.�شهادت�او�هم�غوغایی�در�دلهای�جوانانی�
که�او�را�دیده�و�شناخته�بودند،�به�وجود�آورده�بود.�در�حقیقت�سوابق�کار�مبارزاتی�ما�به�

این�دوران�برمیگردد؛�یعنی�به�سالهای��1333و��34به�بعد.
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البته�جنگ�را� در�دوره�جنگ�که�شما�متأّسفانه�اعتالی�آن�دوره�را�درک�نکردید�-�
درک�نکردید�و�این�تأّسف�ندارد؛�اما�آن�خصوصیات�بی�نظیر�را�شما�درک�نکردید�و�آدم�
افسوس�می�خورد�-�جوانان�هجده�و�بیست�ساله�ای�که�در�سنین�شما�بودند،�از�لحاظ�
لطافت�و�صفای�معنوی،�گاهی�به�حّد�عارفی�که�چهل�سال�در�راه�خدا�سلوک�کرده�
بود،�می�رسیدند!�آدم�این�را�در�وجود�آنها�احساس�می�کرد.�کم�هم�نبودند؛�فراوان�بودند.�
من�همان�وقتها�در�مقابل�چنین�جوانانی�که�قرار�می�گرفتم،�احساس�خضوع�حقیقی�
می�کردم؛�نه�این�که�بخواهم�تواضع�کنم.�دیده�اید�انسان�در�مقابل�بزرگی�که�قرار�می�گیرد�
و�کماالت�او�را�که�می�بیند،�ضعف�خودش�را�می�فهمد!�من�همان�احساس�را�در�مقابل�
یک�جوان�بسیجی�و�یک�جوان�رزمنده�در�خودم�می�دیدم�و�می�یافتم.�آن�فضا،�چنان�

فضایی�بود�که�می�توانست�یک�جوان�معمولی�را�این�گونه�متحّول�کند.

1377/02/07

در مقابل آن جوانان احساس خضوع می کردم

بیانات در دیدار جمعی از جوانان
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و�اما�این�که�چه�شخصیتهایی�روی�من�اثر�گذاشته�اند،�باید�بگویم�شخصیهای�زیادی�
بودند.�آن�کسی�که�در�دوره�ی�جوانی�من�خیلی�روی�من�اثر�گذاشت،�در�درجه�ی�اّول،�
مرحوم�»نّواب�صفوی«�بود.�آن�زمانی�که�ایشان�به�مشهد�آمد،�حدوداً�پانزده�سالم�بود.�
من�به�شّدت�تحت�تأثیر�شخصیت�او�قرار�گرفتم�و�بعد�هم�که�از�مشهد�رفت،�به�فاصله�ی�
چند�ماه�بعد،�با�وضع�خیلی�بدی�شهیدش�کردند.�این�هم�تأثیر�او�را�در�ما�بیشتر�عمیق�
کرد.�بعد�هم�امام�روی�من�اثر�گذاشتند.�من�قبل�از�آن�که�به�قم�بیایم�و�قبل�از�شروع�
مبارزات،�نام�امام�را�شنیده�بودم�و�بدون�این�که�ایشان�را�دیده�باشم،�به�ایشان�عالقه�و�
ارادت�داشتم.�علّت�هم�این�بود�که�در�حوزه�ی�قم،�همه�ی�جوانان�به�درس�ایشان�رغبت�
داشتند؛�درس�جوان�پسندی�داشتند.�من�هم�که�به�قم�رفتم،�تردید�نکردم�که�به�درس�
ایشان�بروم.�از�اّول�در�درس�ایشان�حاضر�می�شدم�و�تا�آخر�که�در�قم�بودم،�به�یک�
درس�ایشان�مستمّراً�می�رفتم.�ایشان�هم�روی�من�خیلی�اثر�داشتند.�البته�پدرم�در�من�
اثر�داشت،�مادرم�در�من�خیلی�اثر�داشت.�از�جمله�شخصیتهایی�که�عمیقاً�روی�من�اثر�

گذاشته،�مادرم�است؛�خانم�خیلی�مؤثّری�بود.

بیانات در دیدار جمعی از جوانان

1377/02/07

این آدم ها روی من اثر داشتند



خاطرات 128

»زمانی�ایشان�]شهید�مطهری[�به�من�گفتند:�»می�خواهم�زودتر�خودم�را�بازنشست�کنم�
بروم�قم،�خدا�را�ببینم.«�.�البته�جوابی�به�ایشان�دادم�و�آن�جواب،�ایشان�را�خیلی�جذب�
کرده�بود...�من�گفتم:�»آقاى�مطهرى!�من�خدا�را�گوشه�ى�سلول�دیدم.«�ایشان�تکانی�
خوردند�و�توجه�زیادى�کردند.�...�بعد�ایشان،�همین�کار�را�هم�کردند؛�یعنی�به�قم�رفتند�
و�رفت�و�آمدهایشان�را�زیاد�کردند.�در�حالی�که�به�نظر�من،�ایشان�می�خواستند�بروند�
آن�جا�بمانند.�خوب؛�این�شخصیت،�غیر�از�شخصیتی�است�که�از�قم�بلند�شد،�آمد�این�جا�
و�رفت�دانشگاه�و�این�حرفها.�به�نظر�من،�این�تحوالت�شخصیتی،�باید�با�یک�چشم�دقیق�

انتقادى،�تنظیم�شود.«

1377/02/12

به شهید مطهری گفتم خدا را گوشه ی سلول دیدم!
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یکی�از�رهبران�ملی�آفریقا�»احمد�سکوتوره«�رئیس�جمهور�گینه�ی�کوناکری�بود.�او�
در�دوران�ریاست�جمهوری�من�چند�بار�به�ایران�آمد.�یکی�از�دفعاتی�که�آمد،�زمان�
جنگ�بود.�گفت�از�این�جنگی�که�بر�شما�تحمیل�شده،�تعّجب�نکنید.�هر�انقالبی�که�
علیه�دستگاههای�استعماری�و�استکباری�و�قدرتهای�نافذ�جهانی�باشد،�وقتی�به�وجود�
آید،�یکی�از�اّولین�کارهایی�که�علیه�آن�می�شود،�این�است�که�یکی�از�همسایگانش�را�
به�جانش�می�اندازند!�شما�هم�مشمول�این�قانون�کلّی�شده�اید؛�تعّجب�نکنید.�او�به�من�
گفت:�به�شما�از�یک�مرز�حمله�کرده�اند؛�اما�به�من،�از�پنج�جای�مرزم،�پنج�کشور�حمله�
کرده�اند!�چون�کشور�کوچکی�است�و�اطرافش�کشورهای�متعّددی�وجود�دارد.�او�هم�
چون�یک�فرد�انقالبی�بود�و�با�یک�انقالب�بر�سر�کار�آمده�بود،�مورد�حمله�قرار�گرفته�بود.

بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان دانشگاه تهران

1377/02/22

از جنگ تحمیلی تعجب نکنید
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ایشان�]شهید�الجوردی[�شخصیت�برجسته�ای�بودند.�من�از�قبل�از�انقالب�-�دهه�چهل�
-�ایشان�را�می�شناختم.�در�آن�دوره،�ایشان�در�چشم�خود�من�و�بیشتر�کسانی�که�در�
خّط�مبارزه�بودند،�فردی�پوالدین�به�حساب�می�آمدند.�همان�طور�که�من�در�اّطالعیه�
شهادت�ایشان�هم�نوشتم،�واقعاً�آدمی�بودند�که�در�میدانهای�سخت�همیشه�حاضر�بودند�
�جایگاه�ایشان�را�عالی� و�هیچ�ابایی�از�ورود�در�کارهای�دشوار�نداشتند.�خداوند�ان�شاءاهللَّ
کند.�البته�سرنوشت�ایشان�مورد�غبطه�ماست؛�خوشا�به�حالشان.�وقتی�خبر�شهادت�
»الجوردی«�را�به�من�دادند،�گفتم�حیف�بود�که�ایشان�با�آن�سوابق�بمیرند؛�باید�شهید�

می�شدند.�خوشا�به�حالشان.

1377/06/12

شخصیت پوالدین شهید الجوردی

بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تربیت مدرس 
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بنده�نماز�جمعه�هایی�را�به�یاد�دارم�که�در�اثنای�آن،�صدای�انفجار�موشکها�از�اطراِف�
همین�محّل�نماز�جمعه�می�آمد.�در�همین�نماز�جمعه،�دشمن�انفجار�خونینی�را�به�راه�
انداخت�و�جلِو�چشم�مردم�در�همین�نقطه�عّده�ای�به�شهادت�رسیدند؛�اما�این�مردم�مثل�
کوه�استوار�ایستادند�و�تکان�نخوردند.�بنده�آن�روز�در�همین�جا�ایستاده�بودم�که�آن�
انفجار�اتّفاق�افتاد.�اّول�خیال�کردیم�موشک�یا�بمباران�هوایی�است؛�نگران�شدم�که�نماز�
جمعه�به�هم�خواهد�خورد.�معلوم�می�شود�که�ما�هم�مردممان�را�درست�نشناخته�بودیم.�
خدا�می�داند�که�این�صفها�تکان�نخورد.�یک�ُگله�جا�این�انفجار�واقع�شد�و�چند�لحظه�
همان�جا�یک�هیاهویی�شد،�بعد�شهدا�و�مجروحان�را�بردند؛�اما�مردم�همان�جا�نشستند�
و�نماز�جمعه�و�خطبه�ها�ادامه�پیدا�کرد!�این�نماز�جمعه،�چنین�مناظری�را�شاهد�بوده�
است.�نماز�جمعه�تهران،�به�خاطر�همان�آثار�و�برکاتی�که�عرض�شد،�در�این�بیست�سال�

مرکز�و�آماج�سخت�ترین�حمالت�دشمن�قرار�گرفت.

خطبه های نماز جمعه

1377/08/08

ادامه ی نماز جمعه پس از انفجار
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من�فراموش�نمی�کنم؛�چند�وقتی�از�طرف�شورای�انقالب�مأمور�شدم�که�به�آن�جا�بروم�
و�سرکشی�کنم.�به�آن�جا�رفتم؛�اتاقهایی�را�باز�می�کردیم،�می�دیدیم�که�در�زیرزمین،�
جوانان�تحصیلکرده�و�فهیم�نشسته�اند�و�برای�خاطر�این�مملکت،�این�اسناد�را�دسته�بندی�
و�حفظ�می�کنند؛�یعنی�برای�کشور�این�اسناد�را�نگهداشتند.�بعد�قضایای�معارضین�-�
گروهک�منافقین�و�حزب�توده�-�پیش�آمد.�اگر�این�عناصِر�اّطالعات�نبودند،�اگر�این�
مجموعه�نبود،�شما�خیال�می�کنید�که�این�انقالب�جان�سالم�به�در�می�برد؟�پدر�همه�را�در�
می�آوردند!�این�همه�عناصر�نفوذی�و�گروهها�و�تیمهای�تروریست،�از�مرزهای�غربیمان،�
متأّسفانه�قبل�از�جنگ�و�در�اثنای�جنگ�و�در�تمام�طول�این�مّدت،�همراه�با�بمبهای�
گوناگون�و�با�لباسهای�گوناگون�تا�خود�تهران�می�آمدند!�چه�کسی�جلِو�اینها�را�می�گرفت؟�
چه�کسی�جلِو�ترورها�را�در�این�کشور�گرفت؟�چه�کسی�توانست�موج�ترورها�را�در�این�
کشور�متوّقف�کند؟�همین�برادران�وزارت�اّطالعات،�همین�مدیران�الیق،�همین�جوانان�

با�اخالص.

1377/10/18

چه کسی جلِو ترورها را در این کشور گرفت؟

بیانات در خطبه های نماز جمعه
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من�فراموش�نمی�کنم�که�در�سال�چهل�و�یک�-�که�هنوز�امام�بزرگوار�ما�این�قدر�هم�
معروفیت�و�شهرت�نداشتند�-�در�یکی�از�سخنرانیهایی�که�آن�سال�در�قم�و�در�همان�
محّل�درس�انجام�می�دادند،�خطاب�به�دولت�آن�زمان�گفتند�که�اگر�مثاًل�به�این�رفتارتان�
ادامه�دهید،�من�این�صحرای�بی�پایان�قم�را�از�مردم�پُر�می�کنم!�همه�تعّجب�می�کردند�
که�امام�چطور�از�گوشه�مسجدی�در�قم،�این�طور�به�مردم�مّتکی�و�معتقد�و�خاطرجمع�از�
مردمند.�چند�ماه�بیشتر�نگذشت؛�در�سال�چهل�ودو�که�امام�آن�سخنرانی�را�در�مدرسه�
فیضّیه�کردند،�دو�روز�بعدش�در�تهران�حادثه�پانزده�خرداد�اتّفاق�افتاد�و�با�آن�وضع�

خونین،�مردم�در�مقابل�تانکها�و�مسلسلها�و�تفنگها�ایستادند.

پرسش و پاسخ در دیدار جوانان 

1377/11/13

اعتماد امام به مردم
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شاید�من�این�خاطره�را�یک�بار�دیگر�برای�شما�نقل�کرده�باشم�که�در�روزهای�اّول�جنگ،�
یک�نفر�نظامی�پیش�من�آمد�و�فهرستی�آورد�که�انواع�و�اقسام�هواپیماهای�ما�-�جنگی�و�
ترابری�-�در�آن�فهرست�ذکر�شده�بود�و�مشّخص�گردیده�بود�که�چند�روز�دیگر�همه�ی�
فروندهای�این�نوع�هواپیماها�زمینگیر�خواهد�شد؛�مثاًل�این�نوع�هواپیما�در�روز�هشتم،�
این�نوع�هواپیما�در�روز�دهم،�این�نوع�هواپیما�در�روز�پانزدهم!�این�فهرست�را�به�من�داده�
بود�که�خدمت�امام�ببرم،�تا�ایشان�بدانند�که�موجودی�ما�چیست.�من�به�آن�فهرست�که�
نگاه�کردم،�دیدم�دیرترین�زمانی�که�هواپیمایی�از�انواع�هواپیماهای�ما�زمینگیر�خواهد�
شد،�در�حدود�بیست�و�چند�روز�است؛�یعنی�ما�بیست�و�چند�روز�دیگر�هیچ�هواپیمایی�
نداریم�که�بتواند�از�روی�زمین�بلند�شود!�من�وظیفه�ام�بود�که�این�فهرست�را�ببرم�و�
به�امام�نشان�دهم.�ایشان�به�آن�کاغذ�نگاه�کردند�و�گفتند:�اعتنا�نکنید؛�ما�می�توانیم!�
برگشتم�و�به�دوستانی�که�بودند�گفتم:�امام�می�گویند�می�توانید.�آن�هواپیماها،�به�هّمت�
شما�و�با�توانستن�شما�هنوز�پرواز�می�کنند؛�هنوز�از�بسیاری�از�تجهیزات�پرنده�ی�این�

منطقه�پیشترند.

1377/11/19

امام گفت ما می توانیم

بیانات در دیدار جمعی از پرسنل نیروی هوایی  
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در�این�دوران�هشت�سال�جنگ،�همه�ی�دنیا�-�دنیایی�که�میتوانست�به�میدان�بیاید�-�به�
عراق�کمک�کرد!�من�شاید�یک�وقت�گفته�باشم،�ما�سیم�خاردار،�الزم�داشتیم،�از�جایی�
خریدیم؛�وقتی�که�به�ایران�میآوردند،�چون�جاده�یی�که�از�ترکیه�میآمد،�به�دلیلی�بسته�
بود،�مجبور�بودیم�آنها�را�از�طریق�شوروی�بیاوریم؛�اجازه�ندادند!�سیم�خاردار�را�اجازه�
ندادند!�ما�در�جنگ،�آرپیجی�الزم�داشتیم�-�آنهایی�که�در�جنگ�بودند،�میدانند�دیگر،�
آرپیجی،�یک�سالح�انفرادی�دِم�دستی�است�-�ولی�به�ما�نفروختند�و�اجازه�ندادند�به�ما�

فروخته�بشود!�توجه�میکنید!؟

همان�کسانی�با�ما�این�جور�عمل�کردند�که�پیشرفته�ترین�هواپیماها�و�پیشرفته�ترین�
عراق� به� را� خود� نظامی� کارشناسهای� بهترین� و� دادند� عراق� به� را� جنگی� تجهیزات�
فرستادند،�تا�عراق�در�بیابانهای�اطراف�خرمشهر�و�بین�مرز�ما�و�مرز�خودشان�که�در�
اختیار�عراق�بود،�سالها�مستحکمترین�استحکامات�جنگی�را�به�وجود�بیاورد!�امریکا�که�

جای�خود�دارد؛�امریکاییها�کمک�کردند.

ما�آن�وقت�به�حدس�دریافتیم�-�فقط�به�حدس،�مستند�به�هیچ�اطالعی�نبود�-�که�
امریکاییها�کمک�اطالعاتی�ماهواره�یی�به�عراق�میکنند.�بنده�در�نمازجمعه،�همان�وقتها�
گفتم�-�ماها�همه�میگفتیم�-�خیلیها�هم�باور�نمیکردند؛�ولی�یکی�دو�سال�اخیر،�خواندید�

بیانات در دیدار شرکت کنندگان در همایش آسیب  شناسی انقالب

1377/12/15

از تحریم سیم خاردار تا کمک های ماهواره ای به صدام
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و�شنیدید�که�امریکاییها�در�دوران�جنگ،�اطالعات�ماهواره�یی�خود�را�به�عراق�میدادند!�
یعنی�همان�چیزی�که�ما�به�حدس�دریافته�بودیم�و�از�قراین�میفهمیدیم،�معلوم�شد�که�

تحقق�دارد!
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از� بعضی� ـ� پنجاه�وهشت� ـ�سال� بودم� وارد�سپاه�شده� اوایلی�که� آن� است� یادم� بنده�
بچه��های�سپاه�ـ�دوستان�قدیمی�که�حاال�بعضی�هم�هستند�ـ�آمدند�پیش�ما�گفتند:�
آقا�شما�نظرتان�در�مورد�سپاه�و�کار�سیاسی�چیست�ـ�هنوز�جنگ�هم�شروع�نشده�بود�
آن�وقت�ـ�چون�یک�نفری،�یک�شخصی،�خدا�رحمتش�کند�ـ�گفته�بود�که�سپاه�نود�
درصد�سیاسی،�ده�درصد�نظامی؛�یعنی�کل�این�سپاه�و�تشکیالت�و�این�همه�جوان�دور�

هم�جمع�شدند،�ده�درصد�کار�نظامی�بکنند،�نود�درصد�کار�سیاسی�بکنند.

از�من�پرسیدند�نظر�شما�چیست؟�من�گفتم:�نه،�با�این�نظر�مخالفم.�من�مخالفم�که�سپاه�
صد�درصد�نظامی�و�صد�درصد�سیاسی�است.�چون�منافاتی�ندارد�آن�کار�نظامی�و�آن�
کار�سیاسی.�چرا�ده�درصد�و�نود�درصدش�می�کنید؟�آن�کار�سیاسی�که�با�کار�نظامی�
منافات�دارد،�آن�کار�یک�درصدش�هم�سم�است�برای�سپاه.�سپاه�یک�مجموعه��ی�رزمی�
است،�آماده�شده�برای�اینکه�دفاع�مسلحانه�بکند،�اما�درعین�حال�صد�درصد�هم�سیاسی�
است.�یعنی�با�چشم�باز،�با�جهت�گیری�سیاسی�مشخص،�با�آگاهی�سیاسی�می�جنگد،�با�
چشم�بسته�نمی�جنگد�که�دستش�را�ببرند�بگوید�آقا�اینجا�ماشه�را�بکش.�می�فهمد�که�
کجا،�کجا�را�هدف�بگیرد؛�کجا�را�باید�تخریب�کند؛�کجا�باید�ماشه�را�بکشد.�پس�بنابراین�

صد�درصد�سیاسی�است،�در�عین�حال�صد�درصد�هم�نظامی�است.

در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

1377/12/18

کار سیاسی در سپاه چگونه است؟



خاطرات 138

تشکیالتی� پیچیدگی� و� توانایی� و� هنر� خیلی� شیرازی«� »صّیاد� مثل� کسی� کشتن�
نمی�خواهد.�آدمی�از�خانه�اش�بیرون�می�آید،�سوار�اتومبیلش�می�شود�و�بدون�محافظ�راه�
می�افتد�و�می�رود.�در�این�میان�اگر�دو�نفر�آدم،�نامردانه�و�مخفیانه�و�با�فریبگری�تصمیم�
بگیرند�او�را�به�قتل�برسانند،�کار�ساده�ای�است،�وااّل�اگر�می�خواستند�مردانه�جلو�بیایند،�

صّیاد�شیرازی�یک�نفری�جواب�امثال�آنها�را�می�داد.

کسی�مثل�امیرالمؤمنین�علیه�الّصالةوالّسالم�را�هم�یک�نفر�آدم�با�یک�همدست�می�تواند�
بکشد؛�چون�او�شیر�همه�ی�بیشه�های�مردانگی�و�شجاعت�بود.�بنابراین�کشتن�کسی�
مثل�صّیاد�شیرازی،�نه�دلیل�قّوت�سازمانی�و�نه�دلیل�طرفدار�داشتن�کسی�است.�این�
کار�جز�خباثت�و�شقاوت�و�دوری�روزافزون�آنها�از�مردم�و�ارزش�ها،�چیز�دیگری�را�نشان�

نمی�دهد.

وقتی�مردم�به�این�حادثه،�این�طور�جواب�می�دهند،�خیلی�چیزهای�بزرگ�به�دست�ملت�
می�آید.�خون�شهید�حقیقتاً�چیز�مبارک�و�عجیبی�است.�شما�ببینید�در�تشییع�شهید�
صّیاد�شیرازی�چه�اجتماعی�تشکیل�شد!�همه�متأثّر�بودند�و�گریه�می�کردند.�هیچ�کس�
به�خاطر�رودربایستی�و�برای�نشان�دادن�خود�نیامده�بود؛�همه�با�یک�انگیزه�ی�قلبی�

آمده�بودند.

1378/01/25

چرا کشتن کسی مثل صیاد شیرازی آسان است؟

بیانات در دیدار فرماندهان ارتش



139خاطرات

بنده�وقتی�به�تلویزیون�نگاه�می�کردم،�سیل�عظیم�و�خروشان�جمعیت�را�می�دیدم.�من�
چند�جا�این�حالت�را�دیده�ام�که�یکی�از�آنها�این�جا�بود.�دیدم�یک�عامل�معنوی�اثر�

می�گذارد�و�آن،�اخالص�است.

برادران�عزیز!�اخالص�چیز�عجیبی�است؛�یعنی�کار�را�برای�خدا�کردن�و�همان�چیزی�
که�مضمون�عامیانه�اش�در�شعری�آمده�است:�»تو�نیکی�می�کن�و�در�دجله�انداز«.�انسان�
برای�خدا�کاِر�خوب�و�درست�و�صحیح�بکند�و�در�پی�این�نباشد�که�حتماً�به�نام�او�ثبت�
شود�و�امضای�او�زیر�آن�بیاید؛�این�بالفاصله�اثر�می�دهد.�خدای�متعال�بعد�از�شهادت�این�

مرد،�در�همین�قدم�اّول،�به�او�اجر�داد.

البته�خوِد�شهادت�بزرگترین�اجری�بود�که�خدا�به�او�داد؛�چون�این�طور�کشته�شدن،�
برای�انسان�خیلی�افتخار�است.�باالخره�صیاد�شیرازی،�یک�مرد�پنجاه�و�چند�ساله،�ده�
سال�دیگر،�بیست�سال�دیگر،�سی�سال�دیگر�-�که�با�یک�چشم�به�هم�زدن�می�گذرد�-�از�
دنیا�می�رفت�و�از�همین�دروازه�عبور�می�کرد؛�منتها�با�یک�ناخوشی،�با�یک�بیماری،�با�یک�

تصادف،�یا�با�یک�سکته�ی�قلبی؛�از�این�حوادثی�که�دائم�اتفاق�می�افتد.

بیانات در دیدار فرماندهان ارتش 

1378/01/25

اخالص شهید صیاد شیرازی



خاطرات 140

از�اّولین�روزهای�پیروزی�انقالب�این�شهید)صیاد�شیرازی(�را�شناختم.�از� من�تقریباً�
اصفهان�پیش�ما�می�آمد،�گزارش�می�داد�و�کمک�می�خواست؛�از�آن�وقت�ما�با�ایشان�
آشنا�شدیم.�او�سپس�به�کردستان�رفت�و�بعد�هم�در�دوران�جنگ�تحمیلی�فّعالیت�کرد؛�
بعد�از�جنگ�هم�که�معلوم�است.�این�که�شما�می�بینید�یک�ملت،�بزرگش،�کوچکش،�زن�
و�مردش،�جوانش،�پیرش،�امروزیش،�دیروزیش،�برای�ابراز�احترام�به�پیکر�این�شهید،�
یک�اجتماع�عظیم�را�به�وجود�می�آورند�-�که�جزو�تشییعهای�کم�نظیر�در�دوران�انقالب�
بود�-�به�خاطر�همین�اخالص�و�همین�صفاست.�خدای�متعال�دلها�را�متوّجه�می�کند.�ما�

این�را�الزم�داریم�و�الحمدهلل�امروز�هم�افراِد�این�گونه�داریم.

1378/01/25

ماجرای آشنایی رهبر انقالب با شهید صیاد شیرازی

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش 



141خاطرات

تا�آن�جا�که�بنده�به�یاددارم،�از�سالهای��1334و��1335تا�سال��1358که�ایشان�به�
شهادت�رسید،�در�هر�موقعیت�زمانی،�با�آن�بینش�عمیق�خود�-�که�تسلّط�کامل�هم�
بر�فضای�فکری�و�فرهنگی�کشور�داشت�-�هرجا�در�عرصه�فکر،�هجمه�ای�را�به�اسالم�و�
به�احکام�و�اصول�اسالمی�مشاهده�می�کرد،�به�مقابله�می�شتافت�و�سّدی�مثل�کوه�در�
مقابل�اشکاالت�می�آفرید.�امروز�جوانان�ما،�دانشجویان�ما،�معلّمان�ما�و�کارگران�ما�اگر�
می�خواهند�در�زمینه�افکار�اسالمی�عمق�پیدا�کنند�و�پاسخ�سؤاالت�خود�را�بیابند،�باید�
به�کتابهای�شهید�مطّهری�مراجعه�کنند؛�که�امام�درباره�کتابهای�این�بزرگوار،�تعبیری�
قریب�به�این�مضمون�دارند�که�»همه�آنها�خوب�و�مفید�است«.�این�تعبیری�بسیار�مهم�
از�کسی�مثل�امام�است.�این�که�در�محیط�فکر�و�اندیشه�و�فرهنگ،�جوالن�فکری�افراد�
و�گشودن�راههای�تازه�باید�تشویق�شود،�حرف�درستی�است؛�اما�این�نباید�به�افسار�
گسیختگی�فکری�دشمنان�اسالم�منتهی�گردد.�باید�راه�را�در�مقابل�افکار�جوان،�نسل�
جوان�و�جویندگان�بی�غرض�قرار�داد.�برای�این�کار،�یکی�از�بهترین�وسایل،�افکار�ناب�و�
�است�که�جان�خودش�را�هم�در�این�راه�داد. برجسته�و�بلند�این�مرِد�مجاهد�فی�سبیل�اهللَّ

بیانات در دیدار معلمان و کارگران

1378/02/15

باید به کتابهای شهید مطهری مراجعه شود



خاطرات 142

مطّهری�رضوان�اهللَّ�تعالی�علیه�در�دامان�چند�معلِّم�خوب�پرورش�یافته�بود�که�اّولین�آنها�
پدر�خودش�بود.�بله؛�بعضی�پدرها�معلّمند؛�بهترین�معلّمند.�آن�معلّم�خوب،�این�مرد�
بزرگ�را�پدید�آورد.�شهید�مطّهری�از�پدر�خود�خیلی�باالتر�و�بزرگتر�بود�-�من�پدر�
بزرگوار�ایشان�را�هم�زیارت�کرده�بودم�-�مطّهری�انسان�استثنایِی�برجسته�ای�در�زمان�
خودش�بود�که�از�مقام�پدر�خیلی�باالتر�بود؛�اما�آن�پدر�بود�که�توانست�این�مرد�بزرگ�را�
به�وجود�آورد�و�در�دامان�تربیِت�خود�پرورش�دهد.�معلّمان�او�هم�این�گونه�بودند.�مرحوم�
آقای�مطّهری�از�معاشرت�یک�یا�دو�ماه�رمضان�خودش�با�مرحوم�»آقانجفی�قوچانی«�آن�
مرد�بزرگواری�که�»سیاحت�شرق«�و�»سیاحت�غرب«�را�نوشت،�برای�من�نقل�می�کرد.�
معلوم�می�شد�که�مقامات�معنوی�و�تربیت�و�ممشا�و�منش�آن�مرد�برروح�مرحوم�مطهری�
رضوان�اهللَّ�علیه�تأثیر�گذاشته�بود.�مرحوم�»عاّلمه�طباطبایی«�و�مرحوم�»حاج�میرزا�علی�
آقای�شیرازی«�و�دیگران�و�دیگران�و�در�رأس�همه�امام�بزرگوار�نیز�تأثیرات�زیادی�بر�

او�گذاشته�بودند.

1378/02/15

معلمان مطهری

بیانات در دیدار معلمان و کارگران 



143خاطرات

شاید�امروز�هم�بعضی�خیال�کنند�-�که�عملیاتی�مثل�عملیات�بیت�المقّدس،�فقط�یک�
هجوم�انبوه�انسانی�بود!�اینها�سخت�در�اشتباهند.�هیچ�امواج�انسانی،�بدون�فرماندهِی�
قادِر�قاطِع�هوشیار،�نمی�تواند�هیچ�عملی�را�انجام�دهد.�در�جنگ�نظامی،�سازماندهی�
و�عملیات�و�فرماندهی�و�تاکتیک�و�دّقت�نظر�و�موقع�شناسی�و�دهها�عامل�در�کنار�هم،�
دانش�نظامی�را�به�وجود�می�آورد�و�استعداد�و�نبوغ�نظامی�را�نشان�می�دهد.�این�اتّفاق،�
در�عملیات�فتح�خّرمشهر�-�یعنی�همان�عملیات�بیت�المقّدس�-�روی�داد،�که�همین�
شهید�عزیِز�اخیِر�ما�-�شهید�صّیاد�شیرازی�-�یکی�از�کارگردانان�اصلی�این�عملیات�بود�
و�خوِد�او�مثل�ظهر�چنین�روزی،�از�آن�جا�با�تلفن�با�بنده�تماس�گرفت�و�مژده�پیروزی�
را�داد�و�گفت�سربازان�عراقی�صف�طوالنی�کشیده�اند�تا�بیایند�اسیر�شوند!�ببینید�این�
عملیات�چقدر�هوشمندانه�و�قوی�و�همه�جانبه�بود�که�نیروهای�دشمن�احساس�اضطرار�
می�کردند�که�برای�حفظ�جان�خودشان�بیایند�خود�را�تسلیم�اسارت�کنند!�که�در�آن�
روز�هزاران�نفر�از�نیروهای�دشمن�متجاوز�-�که�آن�همه�با�غرور�و�تکّبر،�فریاد�سر�داده�

بودند�-�آمدند�دودستی�خودشان�را�تسلیم�رزمندگان�اسالم�کردند!

بیانات در دیدار خانواده شهدا 

1378/03/03

مژده ی شهید صیاد شیرازی



خاطرات 144

آن�مردی�که�چهره�باصالبتش�دشمناِن�ملت�ایران�را�می�ترساند�و�به�خود�می�لرزاند�-�آن�
سّد�مستحکم�و�کوه�استوار�-�وقتی�که�مسائل�عاطفی�و�انسانی�پیش�می�آمد،�یک�انسان�
لطیف،�یک�انسان�کامل�و�یک�انسان�مهربان�بود.�من�این�قضیه�را�نقل�کرده�ام�که�یک�
وقت�در�یکی�از�سفرهای�من،�خانمی�خودش�را�به�من�رساند�و�گفت�از�قول�من�به�امام�
بگویید�که�پسرم�در�جنگ�اسیر�شده�بود�و�اخیراً�خبر�کشته�شدن�او�را�برایم�آورده�اند.�
من�پسرم�کشته�شده،�اما�برایم�اهمیت�ندارد؛�برای�من�سالمت�شما�اهمیت�دارد.�آن�
خانم�این�جمله�را�در�اوج�هیجان�و�احساس�به�من�گفت.�من�خدمت�امام�آمدم�و�داخل�
رفتم.�ایشان�سِر�پا�ایستاده�بود�و�من�همین�مطلب�را�برایش�نقل�کردم؛�دیدم�این�کوه�
استوار�و�وقار�و�استقامت،�مثل�درخت�تناوری�که�ناگهان�بر�اثر�توفانی�خم�شود،�در�خود�
فرورفت.�مثل�کسی�که�دلش�بشکند؛�روح�و�جان�و�جسم�او�تحت�تأثیر�این�حرف�مادر�

شهید�قرار�گرفت�و�چشمانش�پُر�از�اشک�شد!

1378/03/14

عطوفت امام خمینی

بیانات در خطبه های نماز جمعه



145خاطرات

من�این�درد�درونی�خودم�را�فراموش�نمیکنم�که�در�یک�سال�ونیم�پیش،�وقتی�که�شهید�
عالی�مقام�و�سّید�عزیز�و�بزرگوار،�شهید�الجوردی�به�شهادت�رسید�-�کسی�که�چهره�
بسیار�درخشانی�بود�و�بسیار�کسان�از�مجاهدات�او�در�دوران�مبارزات�و�در�دوران�اختناق�
خبر�ندارند�که�این�مرد�چه�کرد�و�کجاها�بود�و�چگونه�زندگی�کرد؛�چه�زندانهایی�کشید�
و�چه�زحمتهایی�متحّمل�شد.�بعد�از�انقالب�نیز�بی�تظاهرترین�کارها�را�که�سخت�ترین�
هم�بود،�بر�دوش�گرفت�و�آخر�هم�شهید�شد�-�یکی�از�روزنامه�های�آلمان�نوشت�ترور�
الجوردی،�ترور�نیست!�یعنی�آنها�عنوان�ترور�را�هم�عوض�کردند؛�چرا؟�چون�به�وسیله�

ناراضیان�داخلی�انجام�گرفته�است!�تبلیغات�رسانه�های�دنیا�این�است.

مردم� مبارزه�ی� است.� این� دنیا� عمومی� افکار� بر� مسلّط� خبرِى� استکبارِى� امپراتورِى�
فلسطین�برای�پس�گرفتن�سرزمین�خود�تروریسم�است؛�مبارزه�مردم�لبنان�برای�بیرون�
به� جنایتکاران�صهیونیست� آمدن� اما� است؛� تروریسم� اشغالگران�صهیونیستی� کردن�
داخل�لبنان�و�ربودن�و�کشتن�انسانها�و�ویران�کردن�روستاها�تروریسم�نیست!�منطق�
آنها�این�است.�ما�که�نباید�به�آنچه�که�دشمن�در�فضا�پرتاب�میکند،�فریب�بخوریم.�ما�

خودمان�باید�فکر�کنیم.

بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران

1379/01/26

روزنامه آلمانی نوشت ترور الجوردی، ترور نیست!



خاطرات 146

زمین� بر� اّول� بار� وقتی�که� از� بمب�منفجر�شد،� بودم� وقتی�که�در�مسجدی�که�من�
افتادم�-�که�البته�نفهمیدم�چطور�شد�که�افتادم�-�تا�وقتی�که�به�کلّی�بیهوش�شدم،�سه�
مرتبه،�برای�لحظاتی�به�هوش�آمدم�و�هر�دفعه�هم�یک�احساسی�داشتم.�آن�حاالت،�
هیچ�وقت�از�یادم�نمی�رود.�حاال�یکی�را�عرض�می�کنم:�در�یکی�از�حاالت،�احساس�کردم�
که�دارم�می�روم؛�یعنی�احساس�کردم�که�مرگ�در�مقابل�من�است.�کاماًل�در�آن�مرز�
عالم�برزخ،�خودم�را�دیدم�و�احساس�کردم�که�در�آن�حال،�انسان�هیچ�دستاویزی�به�جز�
خدا�ندارد؛�هیچ�دستاویزی!�یعنی�هر�چه�هم�عمل�پشت�سرخودش�داشته�باشد،�باز�اگر�
نتواند�تفّضل�الهی�و�رحمت�خدا�را�جلب�کند،�خاطر�جمع�به�آن�عمل�نیست.�آدم�شک�
می�کند:�آیا�این�عمل�را�با�اخالص�به�جا�آوردم؟�آیا�نّیتم�صددرصد،�خدایی�بود؟�آیا�در�

آن�شرک�و�ریا�نبود؟�آیا�مالحظه�ی�این�و�آن�نبود؟

به�هرحال،�ماها�مرکز�عیوبیم.�متأّسفانه،�همه�ی�شائبه�ها�در�ما�هست.�آن�جا�انسان�احساس�
می�کند�که�مثل�پِر�کاهی�بین�زمین�و�آسمان�است.�از�همه�چیز�منقطع�می�شود.�من�
این�حالت�انقطاع�را�در�آن�وقت�احساس�کردم�و�پیش�خدای�متعال،�تضّرع�نمودم�و�
گفتم:�»پروردگارا!�می�بینی�که�من�چقدر�دستم�خالی�است�و�چیزی�ندارم�و�محتاجم!�
اگر�تفّضلی�بکنی،�کرده�ای�َوااِّل�ما�رفته�ایم.«�منظورم�مردن�نبود؛�رفتن�از�وادی�سعادت�

بود.�بعد،�بیهوش�شدم�و�چیزی�نفهمیدم.

1379/02/10

خاطره ی آیت اهلل خامنه ای از ترور ایشان در مسجد ابوذر

بیانات
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بسیجی�آگاه�است؛�بسیجی�با�آگاهی�شروع�میکند؛�کمااین�که�بسیج�با�آگاهی�شروع�
شد.�چون�آگاهی�بود،�خشنودی�هم�بود؛�بسیجیها�در�جبهه�شاد�بودند.�من�خودم�در�
اهواز�مردی�را�دیدم�که�جوان�هم�نبود�-�به�گمانم�همان�وقت�بعد�از�شهادتش،�در�نماز�
جمعه�ی�تهران�هم�این�خاطره�را�گفتم�-�شب�میخواستند�به�عملیات�بسیار�خطرناکی�
بروند؛�آن�وقتی�بود�که�عراقیها�از�رود�کارون�عبور�کرده�بودند�و�به�این�طرف�آمده�
بودند�و�در�زمین�پهن�شده�بودند.�خرمشهر�داشت�به�کلّی�محاصره�میشد�-�سال�59؛�
در�عین�خطر�-�شب�لباس�رزم،�لباس�نظامی�-�همین�لباس�بسیجی�-�را�پوشیده�بود�و�
با�رفقایش�داشتند�میرفتند.�او�آذربایجانی�بود،�اما�در�تهران�تاجر�بود؛�داشت�با�تلفن�از�
منزلش�خداحافظی�میکرد.�من�نشسته�بودم،�نمیدانست�که�من�هم�ترکی�بلدم.�به�زنش�
میگفت�»گد�یروخ�ُگناخلقا«؛�)2(�او�هم�میفهمید�که�»گناخلوق،�نجور�گناخلو�خدی«!�)3( 

هم�این�آگاه�بود،�هم�آن�آگاه�بود؛�میفهمیدند�چه�کار�میکنند.

2( میهمانی میرویم.

3( مهیمانی، چه جور میهمانی است!

بیانات در دیدار بسیجیان اردبیل 

1379/05/06

میهمانی بسیجی ها در خرمشهر
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شما�میبینید�این�هجومهای�تبلیغاتی�را�که�به�شخصیتهای�برجسته،�به�انسانهای�واال�
و�با�اخالقهای�برجسته�میکنند؟�اینها�همه�اش�نشان�دهنده�ی�اهداف�و�نیات�دشمن�
عزیز،�جزو� این�شخصیت� آقای�مصباح�که�حقیقتاً� نفر�مثل�جناب� وقتی�یک� است.�
شخصیتهایی�است�که�همه�ی�دلسوزان�اسالم�و�معارف�اسالمی�بایستی�از�اعماق�دل�
قدردان�و�سپاسگزار�این�مرد�عزیز�باشند،�مورد�هجوم�تبلیغاتی�قرار�میگیرد،�میبینید�
که�همین�»و�هم�ینهون�عنه�و�ینأون�عنه«.�حرف�رسا�و�نافذ،�منطق�قوی�و�مستحکم،�
هر�جایی�که�باشد،�دشمن�آن�جا�را�زود�تشخیص�میدهد؛�چون�حسابگر�است.�دشمن�-�
همان�طور�که�گفتم�-�آن�جا�را�میشناسد�و�به�مقابله�اش�میآید.�با�مرحوم�شهید�مطهری�
امروز�هم� البته� نیست.� دنیا� در� مطهری� امروز�شهید� کردند.� برخورد� نیز�همین�گونه�
بعضی�کسان�شهید�مطهری�را�رها�نمیکنند؛�امروز�هم�حتی�به�او�تهاجم�میکنند؛�لیکن�
آن�روزی�که�زنده�بود،�کسانی�که�بوده�اند�و�دیده�اند،�میدانند�که�با�آن�شهید�عزیز�چه�
کردند؛�چه�اهانتها،�چه�ناشایستها�و�ناسزاها�که�به�آن�چهره�ی�مطّهر�و�منّور�زده�شد.�در�
همه�ی�سطوح�ممکن�است�چنین�چیزی�پیش�بیاید.�نسبت�به�اشخاص�هم�ممکن�است�
پیش�بیاید؛�اما�بایستی�راه�درست�را،�شیوه�ی�درست�را�و�ابزار�درست�را،�با�این�چیزها�

از�دست�نداد.

1379/06/10

اهانت هایی که به شهید مطهری می کردند

بیانات در دیدار دانشجویان بسیجی »طرح والیت« 
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من�بارها�گفته�ام،�ما�یک�وقت�میخواستیم�برای�جبهه�ها�سیم�خاردار�-�که�در�داخل�
کشور�نداشتیم�و�تولید�نمیشد�-�از�جایی�وارد�کنیم.�همین�شوروی�سابق�اجازه�نداد�
ما�سیم�خاردار�را�از�داخل�کشورش�عبور�دهیم�و�به�ایران�بیاوریم.�گفت�این�وسیله�ی�
جنگی�است!�یعنی�اّدعا�این�بود�که�آنها�به�دو�طرف�جنگ�کمک�نمیکنند!�این�در�حالی�
بود�که�هواپیمای�روسی،�موشک�روسی،�کارشناس�روسی،�افسر�روسی،�مواد�منفجره�ی�
روسی�و�تمام�امکانات�روسی،�آن�طرف�جبهه�در�اختیار�دشمن�و�طرف�مقابل�ما�در�این�

جنگ�بود.

همین�اروپای�به�اصطالح�طرفدار�حقوق�بشر�و�در�مقام�صحبت،�با�نزاکت�و�ادب�و�اتو�
کشیده�-�چه�قسمت�شرقیشان؛�همین�یوگسالوی�فعلی�و�بقیه�کشورهای�بلوک�شرق�
آن�روز،�و�چه�قسمت�غربیشان؛�یعنی�همین�آلمان�و�بقیه�-�آنچه�توانستند،�به�عراق�

کمک�کردند،�ولی�حاضر�نبودند�ساده�ترین�چیزها�را�به�ایران�بفروشند.

بیانات در دیدار جمعی از مدیران و فعاالن فرهنگی دفاع مقدس

1379/07/06

حتی سیم خاردار هم نمی دادند
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اوایل�جنگ،�بعضی�از�برادراِن�عادت�کرده�به�بخشنامه�ها�و�دستورالعملهای�سّنتِی�نظامی،�
می�گفتند�شما�چه�می�گویید!؟�در�مقابل�پنجاه�تانک،�پنجاه�تانک�الزم�است.�عراق�وقتی�
پنجاه�تانک�به�میدان�می�آورد،�باید�با�پنجاه�تانک�با�او�مقابله�کرد؛�ولی�ما�نداریم!�راست�
هم�می�گفتند؛�نداشتیم.�من�خودم�یک�شب�رفتم�تعداد�تانکهای�تیپی�را�که�به�طور�
سازمانی�باید�در�حدود�صدوبیست�دستگاه�تانک�می�داشت،�شمردم؛�دیدم�هفده�تانک�
دارد!�یک�تیپ�ارتشی�در�ُدّب�حردان�جلِو�نیروهای�عراقی�مستقر�شده�بود؛�اما�به�جای�
صدوبیست�تانک،�هفده�دستگاه�تانک�داشت!�می�گفتند�نمی�شود؛�اما�جوان�ایرانی�نشان�
داد�که�می�شود.�جوان�بسیجی،�جوان�سرباز،�جوان�افسر�-�چه�ارتشی�و�چه�سپاهی�-�

معجزه�آفرید�و�نشان�داد�که�می�شود.

1380/02/12

هفده تانک به جای صدوبیست تانک

بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان رشت 
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اگر�ما�وزرایی�داشتیم�که�مقّید�بودند�در�نماز�جمعه�شرکت�کنند�و�در�میان�مردم�
بنشینند�و�حرف�آنها�را�بشنوند،�اینها�نقطه�قّوت�است.�مرحوم�شهید�کالنتری�به�من�
گفت�در�نماز�جمعه�نشسته�بودم،�یک�نفر�به�من�رو�کرد�و�گفت�ببین�چقدر�زمانه�عوض�
شده�است.�گفتم�چطور؟�آن�شخص�به�کسی�که�در�صِف�جلو�نشسته�بود،�اشاره�کرد�
و�گفت:�او�وزیر�است.�مرحوم�شهید�کالنتری�میگفت�به�صف�جلو�نگاه�کردم،�دیدم�
عباسپور�-�وزیر�نیرو�-�است.�به�او�گفتم�پس�من�یک�چیز�عجیبتر�به�تو�بگویم؛�من�هم�
وزیرم!�خدا�شهید�کالنتری�را�رحمت�کند.�آنهایی�که�او�را�دیده�بودند�و�میشناختند،�
میدانند�که�آدم�بسیار�پُرتحرک،�پُرخون،�پُرعزم�و�خیلی�به�دردبخوری�بود.�او�هم�واقعاً�

از�جمله�کسانی�بود�که�از�دستمان�رفت.

بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت

1380/06/05

من هم وزیرم!



خاطرات 152

نامه�و�مکاتبه�هم�شاید� با� ندارد؛� به�معنای�تحّرک�فیزیکی�خیلی� اجرایی� وزیر،�کار�
چندان�سروکار�نداشته�باشد�و�چه�بهتر�که�نداشته�باشد�و�غرق�در�کارتابل�نشود.�یک�
وقت�مرحوم�رجایی�به�من�گفت�که�به�محل�کار�یکی�از�وزرای�خود�در�دوره�نخست�
وزیری�اش�رفته�و�در�آن�جا�دیده�که�وزیر�پشت�میز�پنهان�است؛�از�بس�روی�میز�او�
کارتابل�چیده�بودند!�ایشان�می�گفت�رفتم�وزیر�را�از�آن�جا�بیرون�کشیدم�و�به�او�گفتم�
کارت�را�بکن.�این�کارتابل�دادن�و�گزارش�دادن�هم�یکی�از�آن�شگردهاست؛�این�را�
بنده�تجربه�دارم؛�هم�در�دوره�ی�ریاست�جمهوری،�هم�قبل�از�آن�در�تشکیالت�نظامی�و�
وزارت�دفاع.�بعضی�اشخاص،�عمداً�مدیر�برتر�را�به�مسائل�روی�میز�سرگرم�می�کنند�تا�او�
اصاًل�فرصت�سر�خاراندن�پیدا�نکند.�حواستان�باشد؛�گاهی�اوقات�شگردهای�ظریف�هم�
اعمال�می�شود.�کار�وزیر�این�نیست.�مهمترین�کار�وزیر�این�است�که�به�طور�دائم�حرکات�

مجموعه�مدیران�خودش�را�زیر�نظر�داشته�باشد.

1380/06/05

روزی که شهید رجایی وزیرش را از پشت کارتابل ها بیرون کشید

بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت



153خاطرات

در�قدِم�اّول،�نیروهای�عراقی�پیشرفتهایی�کردند�و�تا�سیزده�چهارده�کیلومتری�اهواز�
هم�رسیدند؛�اما�وقتی�خواستند�به�خرمشهر�-�که�مرِز�نزدیکتر�بود�-�حمله�کنند،�دچار�
مانع�شدند.�علّت�هم�این�بود�که�نیروهای�مردمی،�جوانان�مؤمن�و�مرد�و�زن�انقالبی�وارد�
میدان�شدند؛�یعنی�در�این�جا�انقالب�شروع�کرد�خود�را�نشان�دادن؛�بنابراین�دشمن�
نزدیک�اهواز�زمینگیر�شد.�آن�جا�نیروهای�مسلّح�و�ارتش�و�نیروهای�مردمی�پشت�سر�هم�
مثل�کوه�در�مقابل�دشمن�ایستادند�و�این�اّولین�تودهنی�ای�بود�که�به�آنها�زده�شد.�اما�
غم،�دل�ملت�ایران�را�گرفته�بود؛�چون�هزاران�کیلومتر�از�خاک�کشور�زیر�چکمه�دشمن�
قرار�داشت.�بنده�در�ماههای�اّوِل�جنگ،�در�همان�مناطق�بودم؛�هم�وضع�مردم�و�هم�
وضع�نیروهای�مسلّح�را�می�دیدم.�نیروهای�مسلّح،�عازم�و�جازم�بودند؛�اما�غم�سنگینی�بر�
دلشان�نشسته�بود.�بتدریج�عظمت�نیروهای�مردمی،�خود�را�نشان�داد.�سپاه�پاسداران�
به�سرعت�خود�را�سازماندهی�کرد�و�نیروهای�مردمی�و�بسیج�مردمی�بتدریج�سازمان�
پیدا�کردند؛�یعنی�جوهر�انقالب�و�ایمان�در�این�میدان�خطر،�خود�را�در�اراده�و�عمل�و�

قدرت�مدیریّت�انسانها�نشان�داد.

بیانات در دیدار خانواده های شهدا 

1381/03/01

ماه های اول جنگ
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اّوِل�جنگ،�با�ضعف�تدارکاتی�ای�که�ما�داشتیم،�بعضیها�می�گفتند�در�مقابل�صد� در�
کرد.�همین� مبارزه� نمی�شود� آن� بدون� است؛� تانک�الزم� تانک،�صد�دستگاه� دستگاه�
جوانان�ما�و�همین�شماها�نشان�دادید�که�نخیر،�در�مقابل�صد�دستگاه�تانک،�صد�دل�
و�صد�نفر�فداکار�الزم�است�که�جان�خود�را�کف�دست�گیرند.�صدها�تانک�به�وسیله�
صدها�جواِن�دلدار�که�یا�با�یک�»آر.�پی.�جی«�یا�سالح�مشابِه�آن�جلو�رفتند،�عقب�نشینی�
کردند�-�این�مکّرر�اتّفاق�افتاد�-�آخر�هم�دشمن�را�ناکام�گذاشتند.�دشمنی�که�با�آن�
همه�تجهیزات�و�پشتیبانیهای�بین�المللی�آمده�بود�-�که�امروز�یواش�یواش�به�آن�اعتراف�
می�کنند�-�مجبور�شد�ناکام�از�این�مرزها�عقب�بکشد�و�ذلیل�شود.�این�موّفقیت�به�خاطر�

همین�شجاعتها�و�ایمانها�بود؛�اینها�را�باید�زنده�نگه�دارید.

1381/06/24

چه عاملی با صد دستگاه تانک مقابله کرد؟

بیانات در دیدار فرمادهان سپاه 
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من�نمی�دانم�چقدر�خاطرات�روزهای�اّوِل�جنگ�در�یاد�شما�زنده�است.�یک�ملت�در�
مقابل�تهاجمی�قرار�گرفته�بود؛�اما�در�واقع�از�ابزارهای�متعارف�هیچ�چیز�نداشت.�سراغ�
تانک�می�رفتیم،�نبود،�یا�کم�بود،�یا�ناقص�بود؛�سراغ�سالح�می�رفتیم،�همین�طور؛�سراغ�
هواپیما�می�رفتیم،�همین�طور.�کسانی�هم�که�آن�روز�در�رأس�بعضی�کارهای�مؤثّر�بودند،�
دائم�آیه�یأس�می�خواندند؛�اما�همین�بارقه�الهی�و�انگیزه�اخالقی�و�معنوی�و�دینی�و�
همین�خداجویی،�دلهای�جوانان�-�همین�پاسداران،�همین�نیروهای�مردمی�و�بسیج�از�
همه�قشرها،�همین�عناصر�بسیار�مؤمن�و�خالص�ارتش�-�را�آن�چنان�آماده�کرد�که�جانها�
توانستند�ضعف�جسمها�را�جبران�کنند.�»لبسوا�القلوب�علی�الّدروع«؛�درباره�اصحاب�
کربالست:�دلهایشان�را�روی�زره�هایشان�پوشیدند!�زره�ها�جسمها�را�نگه�می�دارد،�اما�دلها�
جسمها�و�زره�ها�را�نگه�می�دارد.�دلهای�با�ایمان�و�نورانی�آماده�شد�و�هّمتهای�بلند�به�
جنبش�درآمد�و�جبهه�عظیم�و�وسیعی�را�که�یک�سرش�در�دستگاههای�جاسوسی�و�
وزارت�دفاع�امریکا�بود،�یک�سرش�در�ناتو�بود؛�یک�سرش�در�شوروی�سابق�بود،�یک�
سرش�در�خزانه�دولتهای�نفتی�منطقه،�و�سوگلی�همه�اینها�هم�رژیم�بعثی�بود�که�از�همه�

طرف�کمکها�را�به�او�می�رساندند؛�شکست�داد�و�ناکام�کرد.

بیانات در دیدار جمعی از پاسداران

1381/07/17

مردمی که دلها را روی زره هایشان پوشیدند



خاطرات 156

من�فراموش�نمی�کنم�آن�چهره�های�پُرامید�و�دلهای�شجاع�و�آن�مجموعه�جوانان�نیروی�
هوایی�را�که�در�تهران�و�سایر�مراکزی�که�پایگاههای�نیروی�هوایی�در�آن�مستقر�بودند،�با�
تالشی�مؤمنانه�و�مجاهدانه،�کارها�را�پیش�بردند؛�حّتی�بدون�آن�که�در�بسیاری�از�موارد،�
مسؤوالن�انقالب�در�روزهای�اّول،�از�سرمایه�های�ارزشمند�خود�در�مجموعه�نیروهای�
قابلیتها�و�کاراییهایی� به� را� نیروی�هوایی� باشند.�همین�جوانان�مؤمن،� مسلّح،�مّطلع�
رساندند�که�توانست�تجهیزات�جنگی�را�آماده�و�به�روز�کند؛�آنها�را�در�دفاع�از�مردم�به�
کار�بیندازد�و�جبهه�جنگ�را�که�به�طور�نابرابر�از�یک�سو�به�وسیله�مراکز�قدرت�در�دنیا�
تقویت�می�شد�و�از�سوی�دیگر�در�غربت�کامل�بود،�به�نفع�ملت�ایران�-�یعنی�جبهه�غریب�

و�مظلوم�جنگ�-�بیاراید.

1381/10/04

خاطرات فراموش نشدنی از نیروی هوایی

بیانات در دانشگاه شهید ستاری 



157خاطرات

من�یک�بار�در�جمعشان�حاضر�شدم�و�عکسی�را�-�که�یا�همراهم�بود،�یا�دیده�بودم�-�
نشان�دادم�که�جوانی�را�با�ُمد�آن�روز�که�موهای�سرش�را�به�طور�خاصی�آرایش�کرده�
و�کراوات�بسته�بود،�نشان�می�داد.�به�آنها�گفتم�این�یکی�از�شهدای�ماست!�شهدای�ما�
کسانی�نبودند�که�از�اّوِل�زندگیشان�با�دعا�و�تقوا�و�زیارت�و�میل�به�شهادت�مأنوس�

باشند،�بلکه�اینها�منقلب�شدند

بیانات در دیدار جمعی از مدیران صدا و سیما 

1381/11/15

شهدای ما منقلب شده بودند



خاطرات 158

من�مایلم�این�جا�یادی�از�»محّمد�جهان�آرا«�شهید�عزیِز�خرمشهر�و�شهدایی�که�در�
خرمشهِر�مظلوم�آن�طور�مقاومت�کردند�بکنم.�آن�روزها�بنده�در�اهواز�از�نزدیک�شاهد�
هزار� که�صدوبیست� نه� نداشت؛� مسلّحی� نیروی� هیچ� واقع� در� بودم.�خرمشهر� قضایا�
نداشت�بلکه�ده�هزار،�پنج�هزار�هم�نداشت.�چند�تانک�تعمیرِی�از�کار�افتاده�را�مرحوم�
شهید�»اقارب�پرست«�-�که�افسر�ارتشی�بسیار�متعّهدی�بود�-�از�خسروآباد�به�خرمشهر�
آورده�بود،�تعمیر�کرد.�)البته�این�مال�بعد�است.�در�قسمت�اصلِی�خرمشهر�که�نیرویی�
نبود(.�محّمد�جهان�آرا�و�دیگر�جوانان�ما�در�مقابل�نیروهای�مهاجم�عراقی�-�یک�لشکر�
مجّهز�زرهی�عراقی�با�یک�تیپ�نیروی�مخصوص�و�با�نود�قبضه�توپ�که�شب�و�روز�
بغداد� مقاومت�کردند.�همان�طور�که�روی� روز� پنج� و� روی�خرمشهر�می�بارید�-�سی�
موشک�می�زدند،�خمپاره�ها�و�توپهای�سنگین�در�خرمشهر�روی�خانه�های�مردم�مرتّب�
می�باریدند.�با�این�حال�جوانان�ما�سی�و�پنج�روز�مقاومت�کردند؛�اما�بغداد�سه�روزه�تسلیم�
شد!�ملت�ایران!�به�این�جوانان�و�رزمندگانتان�افتخار�کنید.�بعد�هم�که�می�خواستند�
خرمشهر�را�تحویل�بگیرند،�دوباره�سپاه�و�ارتش�و�بسیج�با�نیرویی�به�مراتب�کمتر�از�
نیروی�عراقی�رفتند�خرمشهر�را�محاصره�کردند�و�حدود�پانزده�هزار�اسیر�در�یکی�دو�

روز�از�عراقیها�گرفتند.

1382/01/22

تفاوت خرمشهر و بغداد

بیانات در خطبه  های نمازجمعه



159خاطرات

فراموش�نمی�کنم�خاطره�ی�جوان�نوزده�یا�بیست�ساله�ای�که�بعد�از�شهادتش�وصیت�نامه�ی�
او�را�دیدم.�او�نوه�ی�یکی�از�علمای�معروف�و�مراجع�تقلید�زمان�خود�بود�و�آن�مرجع�
تقلید�و�عالِم�معروف،�اهل�سلوک�و�معرفت�و�توحید�شمرده�می�شد.�وقتی�وصیت�نامه�ی�
جوان�را�خواندم،�این�طور�فهمیدم�که�این�جواِن�نوزده،�بیست�ساله�ی�دانشجو،�در�رسیدن�
به�آن�حالت�حضور،�کشف�و�عروج�معنوی�و�روحی�-�چیزی�که�هر�سالک�و�عارف�و�
هر�جویای�حقیقتی،�آرزوی�آن�را�دارد�-�اگر�از�پدربزرگ�مجتهد�و�عارف�خود�که�شاید�

شصت،�هفتاد�سال�هم�در�آن�راه�زحمت�کشیده�بود،�جلوتر�نباشد،�عقبتر�نیست.

بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی  

1382/02/22

عرفای بیست ساله



خاطرات 160

بنده�از�چیزهایی�که�برای�صاحبان�فکر�و�کسانی�که�می�خواهند�افکار�اسالمی�را�برای�
مردم�بیان�کنند�-�مبلّغان�دینی،�اهل�منبر،�سخنگویان�دینی�-�واقعاً�الزم�می�دانم،�
این�است�که�یک�دوره�کتابهای�مرحوم�مطهری�را�بخوانند.�شیوه�یی�پیدا�کنید�که�این�
کتابها�خوانده�شود؛�هم�در�کتابهای�درسی�بیاید،�هم�در�دانشگاه�ها�بیاید.�خوشبختانه�
کتابهای�ایشان�سهل�التناول�است؛�یعنی�نگارِش�خیلی�شیرین�و�خوبی�دارد.�قلم�ایشان�
از�بیانشان�خیلی�بهتر�بود.�ایشان�می�گفتند�من�از�شنیدن�سخنرانیهای�خودم�اصاًل�
خوشم�نمی�آید؛�اما�نوشته�های�خودم�را�که�می�خوانم،�خوشم�می�آید.�بنده�هم�البته�در�
این�زمینه؛�حق�را�به�ایشان�می�دادم؛�سخنرانی�ایشان�آنقدر�جذاب�نبود�که�نوشته�ی�
ایشان.�نوشته�های�ایشان�حقیقتاً�خیلی�شیرین،�روان�و�شیواست؛�لذا�هرچه�بیشتر�اینها�
باید�گسترش�پیدا�کند.�علما�و�فضال�و�جوانها�-�بخصوص�طالب�جوان�ما�-�باید�یک�دوره�

کتابهای�شهید�مطهری�را�خوانده�باشند؛

1382/12/18

کتاب هایی که حتما باید بخوانید

بیانات در دیدار اعضای کنگره ی حکمت مطهر 



161خاطرات

در�همان�روزگار�هم�افکار�شهید�مطهری�جایگاه�امنی�بود�برای�جوانهای�طالب�و�عاشق�
فکر�اسالمی�که�در�زیر�بمباران�شدید�تفکرات�بیگانه�قرار�می�گرفتند؛�مارکسیست�ها�
از� بیرون� دانشگاه�ها�وجود�داشت،�هم�در�محیط� یک�طور،�غربگراها�یک�طور؛�هم�در�
دانشگاه�ها،�و�هم�حّتی�در�حوزه�های�علمیه.�شهید�مطهری�یک�سنگر�و�یک�مأمن�برای�
این�افراد�شد�تا�بتوانند�خود�را�زیر�سایه�ی�این�تفکر�عمیق�و�مستحکم�حفظ�کنند؛�هم�
دین�خود�را�حفظ�کنند،�هم�بتوانند�دفاع�کنند�و�حرف�نو�داشته�باشند.�البته�مرحوم�
مطهری�دایره�ی�کارش�به�حسب�ظاهر�کوچک�بود.�همین�جلساتی�که�آقای�الریجانی�
اشاره�کردند،�جلسات�کوچکی�بود؛�این�گوشه،�آن�گوشه،�کالس�درِس�فالن�دانشکده�
بود؛�حداکثرش�مثاًل�جلسه�یی�بود�در�فالن�جا�با�چند�صد�نفر�آدم؛�اما�خود�ایشان�هم�
یقیناً�پیش�بینی�نمی�کرد�که�این�جلسات�کوچک�چه�آثار�بزرگی�باقی�خواهد�گذاشت.�
این،�جایگاه�شهید�مطهری�است؛�این�جایگاه�باید�درست�شناخته�و�تعریف�شود�و�موارد�

و�مصادیق�آن�روشن�گردد؛�اینها�باید�بیان�شود.

بیانات در دیدار اعضای حکمت مطهر 

1382/12/18

سنگری کوچک که پناهگاهی بزرگ بود



خاطرات 162

من�سال��1336به�عراق�رفتم�و�آقای�سید�محمدباقر�صدر�را�آن�جا�دیدم.�ایشان�خیلی�
جوان�بود؛�حدود�بیست�وپنج�سالش�بود.�ایشان�همان�وقت�هم�معروف�به�فضل�بود.�
�سایر�اعضای� آن�موقع�من�جوان�تر�از�ایشان�بودم؛�حدود�هجده�سال�داشتم.�الحمدهللَّ
خانواده�ی�شما�هم�صاحبان�استعدادهای�باال�و�خوب�بودند؛�مثل�مرحوم�آقای�آقا�رضا،�

آقای�آقا�موسی.

�صدر�به�ما�رسید،�ضربه�ی�بسیار�سنگینی�بود.� ...�اول�انقالب�وقتی�خبر�شهادت�آیةاهللَّ
ایشان�برای�نظام�اسالمی�و�جامعه�ی�اسالمی�واقعاً�عمود�فکری�بودند.�از�قبل�از�انقالب،�
ما�از�کتابها�و�فعالیتهای�بسیار�باارزشی�که�ایشان�داشتند،�مطلع�بودیم.�بعد�هم�که�
انقالب�پیروز�شد،�ایشان�پیامهای�بسیار�خوبی�دادند.�به�آقای�صدر�خیلی�امید�بود.�خدا�

لعنت�کند�صدام�را.

1383/03/19

شهید صدر عمود فکری جامعه ی اسالمی بود

بیانات در دیدار خانواده شهید آیت اهلّل سید محمدباقر صدر



163خاطرات

در�اطالعاتی�که�به�من�داده�شد،�خواندم�که�در�بین�همین�شهدای�همداِن�شما،�یک�
سردار�سپاهی�-�که�دارای�شأن�و�موقعیتی�هم�بوده�است�-�وجود�داشته�که�وقتی�
مادرش�از�او�می�پرسد�تو�در�سپاه�چه�کاره�ای،�جواب�می�دهد:�من�در�سپاه�جاروکشی�
می�کنم.�مادرش�خیال�می�کرده�واقعاً�این�جوان�در�سپاه�یک�مستخدم�معمولی�است.�
حتی�وقتی�برای�این�جوان�به�خواستگاری�هم�می�روند�و�خانواده�ی�دختر�سؤال�می�کنند�
پسر�شما�چه�کاره�است،�مادرش�می�گوید�در�سپاه�مستخدم�است!�بعد�در�اجتماعی�که�
مراسمی�بوده،�یک�نفر�داشته�سخنرانی�می�کرده،�این�مادر�می�بیند�آن�شخص�خیلی�
شبیه�پسرش�است.�می�پرسد�این�شخص�کیست.�می�گویند�این�فالنی�است؛�یکی�از�

سرداران�سپاه.�آن�مادر،�آن�وقت�پسرش�را�می�شناسد!

ما�مطالبی�که�در�تاریخ�خوانده�بودیم،�مثل�افسانه�به�گوش�ما�می�آمد؛�اما�آنها�را�در�
زندگی�واقعِی�خودمان�دیدیم.�من�این�را�به�جوانها�می�خواهم�بگویم؛�به�فرزندان�شهدا�
و�به�خانواده�های�آنها:�آن�عظمتی�که�خانواده�های�شهدا�و�پدرها�و�مادرها�و�همسرها�
نشان�داده�اند،�از�عظمت�خود�شهدا�کمتر�نیست.�ما�مادران�و�پدرانی�را�دیدیم�که�اینها�
با�حادثه�ی�سنگین�و�کوبنده�ی�فقدان�فرزند�خودشان�مثل�بشارت�برخورد�کردند؛�چون�

می�دانستند�که�فرزند�آنها�در�چه�راهی�حرکت�می�کند.

بیانات در دیدار جمعی از خانواده  های شهدای استان همدان

1383/04/16

سرداری که مادرش فکر می کرد مستخدم سپاه است!



خاطرات 164

فرزندان�عزیز�من!�مواظب�باشید�از�مسأله�ی�دفاع�مقدس�که�در�این�کشور�اتفاق�افتاد،�
غافل�نشوید؛�کار�بزرگی�انجام�گرفت.�آن�جوانها�مثل�شماها�بودند؛�اکثر�این�جوانهایی�
که�در�جنگ�نقشهای�مؤثر�ایفا�کردند،�از�قبیل�همین�دانشجوها�بودند�و�خیلیهایشان�
هم�جزو�نخبه�ها�بودند.�دلیل�نخبه�بودنشان�هم�این�بود�که�یک�جوان�بیست�ودو،�سه�
ساله�فرمانده�ی�یک�لشکر�شد؛�آن�چنان�توانست�آن�لشگر�را�هدایت�کند�و�آن�چنان�
توانست�طراحی�عملیات�را،�که�هرگز�نکرده�بود،�بکند�که�نه�فقط�دشمنانی�را�که�مقابل�
ما�بودند�-�یعنی�سربازان�مهاجم�بعثی�عراق�-�متعجب�کرد،�بلکه�ماهواره�های�دشمنان�
را�هم�متعجب�کرد.�ما�والفجر�هشت�را�که�حرکت�نشدنی�و�باور�نکردنی�است،�داشتیم؛�
درحالیکه�ماهواره�های�امریکایی�برای�عراق�-�البد�این�موضوع�را�شنیدید�و�مطلعید�-�
کار�میکردند؛�اطالعات�به�آن�کشور�میدادند؛�یعنی�دائماً�قرارگاههای�جنگی�رژیم�بعثی�
با�دستگاههای�خبری�امریکایی�و�با�ماهواره�هایشان�مرتبط�بودند�و�آن�ماهواره�ها�نقل�و�
انتقال�و�تجمع�نیروهای�ما�را�ثبت�میکردند�و�بالفاصله�به�آنها�اطالع�میدادند�که�ایرانیها�
کجا�تجمع�کرده�اند�و�کجا�ابزار�کار�گذاشته�اند.�حتماً�میدانید�که�اطالعات�در�جنگ،�
نقش�بسیار�مهم�و�فوق�العاده�یی�دارد؛�اما�زیر�دید�این�ماهواره�ها،�ده�ها�هزار�نیرو�رفتند�
تا�پای�اروندرود�و�دشمن�نفهمید!�با�شیوه�های�عجیب�و�غریبی�که�میدانم�شماها�چیزی�
از�آنها�نمیدانید�-�البته�آن�وقت�برای�ماها�روشن�بود،�بعد�هم�برای�مردم�آشکار�شد؛�

1383/07/05

عبور از اروند

بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی 
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منتها�متأسفانه�معارف�جنگ�دست�به�دست�نمیشود؛�یکی�از�مشکالت�کار�ما�این�است؛�
لذا�شماها�خبر�ندارید�-�اینها�با�کامیون،�با�وانت،�به�شکل�های�گوناگون،�مثل�این�که�
گویا�هندوانه�بار�کرده�اند،�توانستند�دهها�هزار�نیروی�انسانی�را�با�پوششهای�عجیب�و�
غریب�و�در�شبهای�تاریکی�که�ماه�هم�در�آن�شبها�نبود،�به�کناره�ی�اروندرود�منتقل�
کنند�و�از�اروندرود�که�عرض�آن�در�بعضی�از�قسمتها�به�دو،�سه�کیلومتر�میرسد،�این�
نیروهای�عظیم�را�عبور�بدهند�به�آن�طرف؛�از�زیر�آب�و�با�آن�وضع�عجیبی�که�اروند�
دارد�که�شماها�شاید�آن�را�هم�ندانید.�اروند�دو�جریان�دارد:�یک�جریان�از�طرف�شمال�
به�جنوب�است�که�آن،�جریان�اصلی�اروند�است�و�رودخانه�ی�دجله�و�فرات�هم�در�همین�
جریان�به�اروند�متصل�میشوند�و�با�هم�به�طرف�خلیج�فارس�میروند؛�جریان�دیگر،�عکِس�
این�جریان�است�و�آن،�در�مواقع�مّد�دریاست.�در�این�مواقع،�آب�دریا�به�قطر�حدود�دو،�
سه�یا�چهار�متر�از�طرف�دریا،�یعنی�از�طرف�جنوب،�می�آید�به�طرف�شمال؛�یعنی�دریا�
سرریز�میشود�در�رودخانه.�با�این�حساب،�یعنی�اروند�دو�جریان�صدوهشتاد�درجه�یی�
کاماًل�مخالف�همدیگر�دارد.�به�هرحال،�با�یک�چنین�وضع�پیچیده�یی�-�آن�زمان�ما�در�
جریان�جزئیات�کار�قرار�میگرفتیم�و�آن�دلهره�ها�و�کذا�و�کذا�-�رزمندگان�اسالم�توانستند�
به�آن�جا�بروند�و�منطقه�یی�را�فتح�کنند�و�کار�شگفت�آوری�را�انجام�دهند.�این�کار،�کار�
همین�دانشجوها�و�همین�جوانان�و�همین�نخبه�هایی�بود�که�در�بسیج�و�در�سپاه�بودند.�
آنها�یک�مشت�جوان�مؤمن�بودند�که�در�برهه�ی�بسیار�حساسی�آن�کار�را�انجام�دادند�
که�اگر�آن�کار�را�نمیکردند،�امروز�بخشی�از�کشور�شما�هم�رفته�بود�و�حکومتی�هم�که�
در�ایران�بود،�حکومت�شکست�خورده�ی�ضعیِف�تحقیرشده�ی�ذلیلی�بود�که�ناچار�بود�
هرچه�دیگران�میگویند�-�نه�بزرگها�و�گردن�کلفت�های�دنیا،�بلکه�این�خرده�ریزه�های�
دور�و�اطراف�حتی�-�تحمل�کند.�امروز�یک�کشور�عزیز،�قدرتمند�و�یک�ملت�سربلند�و�
دولتی�مقتدر�در�کشور�شماست�که�تصمیم�گیرهای�دنیا�ناگزیرند�و�اقرار�میکنند�که�نظر�
جمهوری�اسالمی�را�باید�در�مسائل�مهم�و�حساس�جهانی�مالحظه�و�رعایت�کنند.�این�

به�برکت�آن�فداکارییی�است�که�آن�جوانها�کردند؛�به�یاد�آن�جوانها�باشید.
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چند�روز�قبل�خانواده�ی�شهید�بابایی�این�جا�آمده�بودند؛�این�خاطره�یادم�آمد�و�برای�
آنها�گفتم.�سال��61شهید�بابایی�را�گذاشتیم�فرمانده�پایگاه�هشتم�شکاری�اصفهان.�
درجه�ی�این�جوان�حزب�اللّهی�سرگردی�بود،�که�او�را�به�سرهنگ�تمامی�ارتقاء�دادیم.�
بابایی�سرش�را�میتراشید�و� آن�وقت�آخرین�درجه�ی�ما�سرهنگ�تمامی�بود.�مرحوم�
ریش�میگذاشت.�بنا�بود�او�این�پایگاه�را�اداره�کند.�کار�سختی�بود.�دل�همه�میلرزید؛�
دل�خود�من�هم�که�اصرار�داشتم،�میلرزید،�که�آیا�میتواند؟�اما�توانست.�وقتی�بنی�صدر�
ناسازگاری�و� و� نداشتند� بودند�که�دل�صافی� افرادی� بود.� بود،�کار�مشکل�تر� فرمانده�
اذیت�میکردند؛�حرف�میزدند،�اما�کار�نمیکردند؛�اما�او�توانست�همان�ها�را�هم�جذب�
کند.�خودش�پیش�من�آمد�و�نمونه�یی�از�این�قضایا�را�نقل�کرد.�خلبانی�بود�که�رفت�در�
بمباران�مراکز�بغداد�شرکت�کرد،�بعد�هم�شهید�شد.�او�جزو�همان�خلبان�هایی�بود�که�از�
اول�با�نظام�ناسازگاری�داشت.�شهید�عباس�بابایی�با�او�گرم�گرفت�و�محبت�کرد؛�حتی�
یک�شب�او�را�با�خود�به�مراسم�دعای�کمیل�برده�بود؛�با�این�که�نسبت�به�خودش�ارشد�
هم�بود.�شهید�بابایی�تازه�سرهنگ�شده�بود،�اما�او�سرهنگ�تماِم�چند�ساله�بود؛�سن�و�
سابقه�ی�خدمتش�هم�بیشتر�بود.�در�میان�نظامیها�این�چیزها�خیلی�مهم�است.�یک�روز�
ارشدیت�تأثیر�دارد؛�اما�او�قلباً�و�روحاً�تسلیم�بابایی�شده�بود.�شهید�بابایی�میگفت�دیدم�
در�دعای�کمیل�شانه�هایش�از�گریه�میلرزد�و�اشک�میریزد.�بعد�رو�کرد�به�من�و�گفت:�
عباس!�دعا�کن�من�شهید�بشوم!�این�را�بابایی�پس�از�شهادت�آن�خلبان�به�من�گفت�و�

گریه�کرد.

1383/10/23

کارستان بابایی

بیانات رهبر معظم در دیدار مسؤوالن عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی
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رهبر�انقالب�در�دیدار�امروز�)28/3/96(�با�خانواده�شهدای�مرزبانی�و�شهدای�مدافع�حرم�
در�بیان�مقام�شهدا�و�مساله�شهادت�فرمودند:��بنده�از�قدیم�در�سخنرانی�ها�و�گفتگوها�با�

دوستان�میگفتم�شهادت�مرگ�تاجرانه�است.

»بنده�قبل�از�انقالب�در�مسجدی�در�مشهد�نماز�میخواندم�و�برای�مردم�صحبت�میکردم؛�
جوان�ها�هم�جمع�میشدند.�آن�وقت�شهادت�مثل�دوران�بعد�از�انقالب،�این�طور�ارزان�
نبود؛�اما�شهدایی�داشتیم.�به�آنها�میگفتم:�جوان�ها!�برادرها!�شهادت،�مرگ�تاجرانه�و�
مرگ�آدم�های�زرنگ�است.�این�هدیه�را�خدا�به�چه�کسی�میدهد؟�خدا�این�هدیه�را�ارزان�

نمیدهد؛�به�کسانی�میدهد�که�در�راه�او�مجاهدت�کنند.«

بیانات در دیدار خانواده های شهدای کرمان 

1384/02/12

مرگ تاجرانه
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بنده�در�همان�دوران�غربت�-�وقتی�خرمشهر�در�اشغال�دشمنان�بیگانه�بود�-�نزدیک�پل�
خرمشهر�رفتم�و�به�چشِم�خودم�دیدم�وضعیت�چگونه�است.�فضا�غم�آلود�و�دلها�سرشار�
از�غصه�بود�و�دشمن�با�اتکاء�به�نیروهای�بیگانه�که�به�او�کمک�می�کردند�-�همین�امریکا�
و�غربی�ها�و�همین�مدعیان�دروغگو�و�منافق�حقوق�بشر�-�در�خرمشهر�مستقر�شده�
بود.�تانکهای�او،�وسایل�پیشرفته�ی�او،�هواپیماهای�مدرن�او،�نیروهای�تا�دندان�مسلح�
او؛�بچه�های�ما�آر.�پی.�جی�هم�نداشتند؛�با�تفنگ�می�جنگیدند؛�اما�با�ایمان�و�با�صالبت.�
همین�جوانان،�با�دست�خالی،�اما�با�دل�پُر�از�امید�و�ایمان�به�خدا،�بدون�این�که�ابزار�
پیشرفته�یی�داشته�باشند�و�بدون�این�که�دوره�های�جنگ�را�دیده�باشند،�وسط�میدان�

رفتند�و�بر�همه�ی�آن�عوامل�غلبه�پیدا�کردند.

1384/03/03

روزهای غربت خرمشهر

بیانات در دیدار خانواده های شهدا 
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روز�سوم�خرداد،�همان�ساعت�اولی�که�رزمندگان�ما�خرمشهر�را�گرفته�بودند،�مرحوم�
شهید�صیاد�شیرازی�به�من�تلفن�کرد�-�بنده�آن�وقت�رئیس�جمهور�بودم�-�و�گزارش�
اوضاع�جبهه�را�می�داد.�می�گفت�االن�هزاران�سرباز�و�افسر�عراقی�صف�بسته�اند،�برای�
این�که�بیایند�ما�دستهایشان�را�ببندیم�و�اسیر�شوند!�قدرت�معنوی�یک�ملت�این�است.�
فقط�خرمشهر�نیست�-�خرمشهر�یک�نماد�است�-�کربالی��5ما�هم�همین�طور�بود؛�
والفجر��8ما�هم�همین�طور�بود؛�فتوحات�فراوان�دیگر�ما�هم�همین�طور�بود؛�عملیات�
خیبر�و�بدر�و�مجموعه�ی�هشت�سال�دفاع�مقدس�ما�هم�همین�طور�بود.�البته�ناکامی�و�

شکست�هم�داشتیم�و�شهید�هم�دادیم؛�میدان�مبارزه�است.

بیانات در دیدار خانواده های شهدا 

1384/03/03

مژده ی تلفنی شهید صیاد شیرازی
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وقتی�خرمشهر�سقوط�کرد،�نماد�قوی�پنجگِی�دشمن�بود�و�مظلومیت�ملت�ایران.�وقتی�
ملت�ایران�با�قدرت�خرمشهر�را�از�دشمن�پس�گرفت�و�هزاران�نیروی�رزمنده�ی�دشمن�را�
اسیر�کرد،�در�واقع�سرنوشت�نهایی�جنگ�نوشته�شد.�همان�روزها�سران�چند�کشور�برای�
وساطت�به�ایران�آمده�بودند.�یکی�از�برجستگان�سیاسِی�معروف�انقالبی�دنیا�-�که�رهبر�
یکی�از�کشورهای�آفریقایی�بود�-�به�من�گفت�امروز�مسأله�ی�ایران�و�جمهوری�اسالمی�
در�دنیا�بکلی�با�قبل�از�فتح�خرمشهر�متفاوت�است؛�امروز�همه�به�چشم�فاتح�و�پیروز�
به�شما�نگاه�میکنند.�و�حقیقت�هم�همین�بود.�شش�سال�بعد�از�آن�صرف�شد�تا�نظام�
جمهوری�اسالمی�بتواند�بر�زرادخانه�ی�عظیم�جهانی�-�که�پشت�سر�رژیم�بعثی�صدام�
قرار�داشت�-�پیروز�شود.�و�ما�پیروز�شدیم�و�توانستیم�بر�دشمنی�که�شوروِى�سابق�و�ناتو�
و�امریکا�از�او�حمایت�میکردند،�به�او�تجهیزات�میدادند،�به�او�سالح�شیمیایی�میدادند،�
به�او�کمکهای�مؤثِر�اطالعاتی�میدادند،�فائق�بیاییم؛�این�به�برکت�حضور�مردم�بود؛�یعنی�

حضور�بسیج؛�یعنی�جوانان�بااخالص.

1384/06/02

روزی که دنیا به ایران به چشم فاتح نگاه کرد

بیانات در مراسم صبحگاه مشترک بسیج
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بچه�های�شهید�چمران�در�ستاد�جنگ�های�نامنظم�جمع�می�شدند�و�هر�شب�عملیات�
می�رفتند�و�بنده�را�هم�گاهی�با�خودشان�می�بردند.�یک�شب�دیدم�افسری�با�من�کار�
دارد؛�به�نظرم�سرهنگ��2یا�سرگرد�بود.�چون�محل�استقرار�ما�لشکر��92بود،�لذا�به�اینها�
نزدیک�بودیم.�آن�افسر�پیش�من�آمد�و�گفت:�من�با�شما�یک�کار�خصوصی�دارم.�من�
فکر�کردم�مثاًل�می�خواهد�درخواست�مرخصی�بدهد.�یک�خرده�لجم�گرفت�که�حاال�در�
این�حیص�و�بیص�چه�وقت�مرخصی�رفتن�است.�اما�دیدم�با�حالت�گریه�آمد�و�گفت:�
شب�ها�که�این�بچه�ها�به�عملیات�می�روند،�اگر�می�شود،�من�را�هم�با�خودشان�ببرند)!(�
بچه�ها�شب�ها�با�مرحوم�شهید�چمران�به�قول�خودشان�به�شکار�تانک�می�رفتند�و�این�

سرهنگ�آمده�بود�التماس�می�کرد�که�من�را�هم�ببرید

بیانات در دیدار جمعی از پیشکسوتان جهاد و شهادت و خاطره  گویان دفتر 
ادبیات و هنر مقاومت

1384/06/31

سرهنگی که برای شکار تانک التماس می کرد
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دو�هفته�پیش�شهید�کاظمی�پیش�من�آمد�و�گفت�از�شما�دو�درخواست�دارم:�یکی�
این�که�دعا�کنید�من�روسفید�بشوم،�دوم�این�که�دعا�کنید�من�شهید�بشوم.�گفتم�شماها�
واقعاً�حیف�است�بمیرید؛�شماها�که�این�روزگارهای�مهم�را�گذراندید،�نباید�بمیرید؛�
شماها�همه�تان�باید�شهید�شوید؛�ولیکن�حاال�زود�است�و�هنوز�کشور�و�نظام�به�شما�
احتیاج�دارد.�بعد�گفتم�آن�روزی�که�خبر�شهادت�صیاد�را�به�من�دادند،�من�گفتم�صیاد،�
شایسته�ی�شهادت�بود؛�حقش�بود؛�حیف�بود�صیاد�بمیرد.�وقتی�این�جمله�را�گفتم،�

�خبر�من�را�هم�به�تان�بدهند! چشم�های�شهید�کاظمی�پُِر�اشک�شد،�گفت:�ان�شاءاهللَّ

فاصله��ی�بین�مرگ�و�زندگی،�فاصله�ی�بسیار�کوتاهی�است؛�یک�لحظه�است.�ما�سرگرم�
�دارند.�همه�خدا�را�مالقات� زندگی�هستیم�و�غافلیم�از�حرکتی�که�همه�به�سمت�لقاءاهللَّ
میکنند؛�هر�کسی�یک�طور؛�بعضیها�واقعاً�روسفید�خدا�را�مالقات�میکنند،�که�احمد�

کاظمی�و�این�برادران�حتماً�از�این�قبیل�بودند؛�اینها�زحمت�کشیده�بودند.

1384/10/21

آخرین مالقات شهید کاظمی و رهبر انقالب

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم تشییع پیکرهای فرماندهان سپاه 
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خدا� پیامبر� خاندان� به� وفا� و� عشق� از� لبریز� دلهایی� من� که� بود� همین�جا� در�
)صلی�اهللَّ�علیه�واله�وسلّم(�و�سرشار�از�وفاداری�به�میهن�اسالمی�را�می�دیدم،�که�از�جوانان�
خود�پاره�هایی�آهن،�و�از�مردانشان�دژهایی�تسخیرناپذیر�برای�دفاع�از�مرزهای�میهن�
ساخته�بودند.�من�در�اینجا،�روزها�و�شبهایی�را�با�هم�میهنانی�پُراخالص�و�محبت�و�دارای�
غیرت�دینی�و�شهامت�حسینی�به�سر�بردم.�آنان�در�جهاد�خود�علیه�انگلیسیها�و�عّمال�
مزدورشان،�و�در�راه�انقالب�اسالمی�و�استقالل�و�شرف�و�عزت�میهن،�افتخارات�عظیمی�

را�برای�خود�به�ثبت�رسانده�اند.

نُه�سال�پیش،�وقتی�در�اهواز�با�برادران�عزیز�و�ارجمندی�که�از�حمیدیه،�سوسنگرد،�
شادگان،�هویزه�و�سایر�مناطق�خوزستان�آمده�بودند،�دیدار�کردم،�همین�خاطرات�در�
ذهنم�تازه�شد�و�در�سخنان�شعرا�و�خطبای�عرب�این�منطقه،�که�به�گوش�همه�ی�ملل�

عرب�رسید،�انعکاس�یافت.

بیانات در دیدار کاروانهای راهیان نور در دهالویه 

1385/01/05

رشادت مردم خوزستان
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من�یک�بار�دیگر�دو،�سه�سال�پیش�در�یک�جلسه�ی�مجموعه�ای�از�دوستان�هنرمند�-�
سینماگر�و�نقاش�و�مجسمه�ساز�و�...�-�این�را�گفتم،�شما�به�عنوان�یک�هنرمند،�دنبال�
زیباییها�و�ظرافتهای�عالم�وجود�می�گردید�تا�اینها�را�بشناسید،�بیرون�بکشید،�برجسته�
کنید�و�نشان�بدهید؛�کار�هنرمند�این�است؛�یعنی�ظرافتها،�زیباییها،�ریزه�کاریها،�دقایق�و�
حقایق�غیر�قابل�دید�با�چشم�غیرمسلِح�به�هنر�را�با�سالح�هنر�و�نگاه�هنرمندانه،�بیرون�
این�نیست�که�زشتیها�را� اینکه�می�گویم�زیبایی،�معنایش� می�ِکشد�و�نشان�می�دهد.�
نمی�تواند�بیرون�بکشد�و�نشان�دهد؛�چرا،�آن�هم�جزو�ظرافتهاست.�به�آن�جمع�گفتم،�
شما�به�عنوان�کسی�که�دنبال�زیباییها�می�گردید،�چطور�می�توانید�زیباییهای�دفاع�هشت�
ساله�ی�یک�ملِت�دست�خالی�را�از�میهن�خودش،�از�کشور�خودش،�از�ملت�خودش�و�
از�نظام�خودش،�در�آن�میدان�دشوار�نادیده�بگیرد.�االن�چند�سالی�است�که�کتابهایی�
درباره�ی�سرداران�و�فرماندهان�جنگ�باب�شده�و�می�نویسند�و�بنده�هم�مشتری�این�
کتابهایم�و�می�خوانم.�با�اینکه�بعضی�از�اینها�را�من�خودم�از�نزدیک�می�شناختم�و�آنچه�را�
هم�که�نوشته،�روایتهای�صادقانه�است�-�این�هم�حاال�آدم�می�تواند�کم�و�بیش�تشخیص�
دهد�که�کدام�مبالغه�آمیز�است�و�کدام�صادقانه�است�-�بسیار�تکان�دهنده�است؛�آدم�
می�بیند�این�شخصیتهای�برجسته،�حّتی�در�لباس�یک�کارگر�به�میدان�جنگ�آمده�اند؛�
این�اوستا�عبدالحسین�بُُرنسی،�یک�جوان�مشهدی�بّنا،�که�قبل�از�انقالب�یک�بّنا�بود�
و�با�بنده�هم�مرتبط�بود،�شرح�حالش�را�نوشته�اند�و�من�توصیه�می�کنم�و�واقعاً�دوست�

1385/3/23

دوست دارم این کتاب را بخوانید

بیانات در دیدار جمعی از کارگردانان سینما و تلویزیون 
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می�دارم�شماها�بخوانید.�من�می�ترسم�این�کتابها�اصاًل�دست�شماها�نرسد.�اسم�این�کتاب�
»خاکهای�نرم�کوشک«�است؛�قشنگ�هم�نوشته�شده.�ایشان�اول�جنگ�وارد�میدان�نبرد�
شده�بود�و�بنده�هم�هیچ�خبری�نداشتم.�بعد�از�شهادتش،�بعضی�از�دوستان�ما�که�به�
مجموعه�های�دانشگاهی�و�بسیج�رفته�بودند�و�با�این�جوان�بی�سواد�-�بی�سواد�به�معنای�
مصطلح؛�البته�سه،�چهار�سالی�درس�طلبگی�خوانده�بوده،�مختصری�هم�مقدمات�و�
ابتدایی�و�اینها�را�هم�خوانده�بوده�-�صحبت�کرده�بودند،�می�گفتند�آن�چنان�برای�اینها�
صحبت�می�کرده�و�حرف�می�زده�که�دلهای�همه�ی�اینها�را�در�مشت�می�گرفته؛�به�خاطر�
همین�که�گفتم،�یک�معرفت�درونی�را،�یک�ادراک�را،�یک�احساس�صادقانه�را�و�یک�
فهم�از�عالم�وجود�را�منعکس�می�کرده؛�بعد�هم�بعد�از�شجاعتهای�بسیار�و�حضور�در�
میدانهای�دشوار،�به�شهادت�می�رسد؛�که�حاال�کاری�به�جزئیات�آن�ندارم.�این�زیباییهایی�
که�آدم�در�زندگی�یک�چنین�آدمی�یا�شهید�همت�و�شهید�خرازی�می�تواند�پیدا�کند�
و�یا�اینهایی�که�حاال�هستند،�نظیرش�را�شما�کجا�می�توانید�پیدا�کنید؟�کجا�می�شود�

پیدا�کرد؟
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بعد�از�اینکه�جنگ�تمام�شده�بود�-�به�نظرم�آخر�سال��67بود�-�در�سفری�که�بنده�-�
آن�وقت�رئیس�جمهور�بودم�-�و�مسئوالن�به�یوگسالوی�سابق�-�که�از�هم�پاشید�و�یکی�از�
مراکز�مهم�پشتیبانی�عراق�بود�-�داشتیم،�پس�از�یک�مذاکره�ی�طوالنی�و�مفصل،�حاضر�
نشد�حّتی�تانگش�را�به�ما�بفروشد!�در�حالی�که�هر�وقت�عراقیها�در�جبهه�کم�میآوردند،�
بالفاصله�انواع�و�اقسام�تانگهای�شرقی�و�غربی�برایشان�میآمد؛�وقتی�یک�تانگشان�ضربت�
میخورد،�معّطلش�نمیشدند،�جرثقیل�را�میآوردند�و�آن�را�به�داخل�هور�یا�رودخانه�پرتاب�
میکردند�و�از�ُدْور�خارجش�میکردند؛�برایشان�اهمیتی�نداشت.�حاال�بچه�های�ما�با�چه�
زحمتی�این�تانگهای�غنیمتی�را�گیر�میآوردند،�وصله�پینه�میکردند�و�استفاده�میکردند.

1385/07/29

وصله پینه ی تانک های غنیمتی
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پانزده�ساله�پشت�فرمان�بولدوزر�نشسته�بود�و� نقل�می�کنند�پسر�بچه�ی�چهارده،�
خاکریز�می�زد؛�از�بس�کوچک�بود،�پشت�فرمان�دیده�نمی�شد!�گاهی�می�خواست�
جلوش�را�ببیند،�مجبور�بود�از�روی�صندلی�اش�بلند�شود�و�ببیند؛�این�بچه�تا�صبح�
خاکریز�زد.�این�جوانها�کجایند؟�در�بین�شماهایند؛�در�میان�این�ملتند.�این�اراده�ها�
کجایند؟�اینها�تشکیل�دهنده�ی�اراده�ی�عمومی�ملت�ایران�هستند�و�از�بین�نمی�روند.

بعضی�دل�خوش�کردند�و�گفتند�هر�چه�از�انقالب�دورتر�بشوید،�انقالب�کمرنگتر�خواهد�
شد.�می�بینند�که�نشد.�آن�اراده�هایی�که�می�ایستد�و�اعالم�می�کند�که�در�مقابل�تهدید�
ابرقدرِت�زیاده�طلِب�جهانی�از�چیزی�نمی�ترسد،�همین�اراده�هاست؛�همین�هایند؛�و�

جوانهایی�که�پشت�سِر�اینها�آمده�اند.

بیانات در دیدار خانواده های شهدای سمنان 

1385/08/18

اراده هایی که از بین نمی روند
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یک�روز�-�در�شهریور��1320-�چند�لشگر�از�شرق�و�چند�لشگر�از�غرب�وارد�کشور�شدند�
و�چند�تا�هواپیما�در�آسمانها�پیدا�شدند؛�نیروهای�نظامی�آن�روِز�کشور�از�پادگانها�هم�
گریختند!�نه�فقط�در�جبهه�ها�نماندند،�بلکه�آنهایی�هم�که�در�پادگان�بودند،�خزیدند�تو�
خانه�ها�و�خود�را�مخفی�کردند!�یک�روز�هم�همین�ملت�ساعت��2بعد�از�ظهر�امام�اعالم�
کرد�که�مردم�بروند�پاوه�را�از�دست�دشمنان�خارج�کنند؛�مرحوم�شهید�چمران�به�خود�
من�گفت:�به�مجرد�اینکه�پیام�امام�از�دیوار�پخش�شد،�ما�که�آنجا�در�محاصره�ی�دشمن�
بودیم،�احساس�کردیم�که�دشمن�دارد�شکست�می�خورد.�بعد�از�چند�ساعت�هم�سیل�
جمعیت�به�سمت�پاوه�راه�افتاد.�من�ساعت�چهار�و�پنج�همان�روز�در�خیابان�به�طرف�
منزل�امام�می�رفتم؛�دیدم�اصاًل�اوضاع�دگرگونه�است.�همین�طور�مردم�در�خیابانها�سوار�
ماشینها�می�شوند�و�از�مراکز�سپاه�و�مراکز�مربوط�به�اعزام�جبهه،�به�جبهه�ها�می�روند.�
این�همان�مردمند؛�اما�فکر�و�محتوای�ذهن�تغییر�پیدا�کرده�است؛�آرمان�پیدا�کردند؛�به�

هویت�خودشان�واقف�شدند؛�خود�را�شناخته�اند.�همین�طور�باید�پیش�برود.

1385/08/18

از شهریور 1320 تا محاصره  پاوه

بیانات در دیدار خانواده شهدای سمنان 
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تجربه�ی�مردم�یزد�و�استان�یزد�در�دفاع�مقدس�هم�تجربه�ی�موفقی�بود.�مردم�یزد�تو�
خانه�ها�ننشستند�تا�برای�پیروزی�رزمندگان�فقط�دعا�کنند؛�وارد�میدان�جنگ�شدند.�من�
فراموش�نمیکنم�در�جبهه�ی�نبرد،�تیپ�الغدیر�و�پادگان�الغدیر�یزدیها�یکی�از�بهترین،�
قوی�ترین،�پرخطرپذیرترین�و�منضبطترین�مجموعه�های�نظامی�ای�بود�که�ما�در�میدان�

جنگ�دیدیم.

بیانات در دیدار مردم یزد 

1386/10/12

تجربه موفق مردم یزد در دفاع مقدس
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در�آن�دوره�ی�آغاز�جنگ�تحمیلی�در�سال�اول�-�که�دوره�ی�محنت�نیروهای�مسلح�
بود�-�در�اهواز�مژده�ی�گسیل�تیپ��37زرهی�و�تیپ��55هوابرد،�دلهای�مسئوالن�دفاع�
را�در�آنجا�خرسند�میکرد.�در�بازدید�از�خرمشهر�در�آن�روزهای�بسیار�سخت�و�دشوار،�
کجا� از� گفتم:� بودند؛� جانبازی� و� فداکاری� آماده�ی� که� دیدم� را� کفی� بر� جوانان�جان�
آمدید؟�گفتند:�از�شیراز.�بعد�هم�بمرور�تشکیل�لشگر�فجر�و�لشگر�المهدی،�آن�روز�
از�مجموعه�ی�استان�فارس�و�شیراز،�یکی�از�نقاط�قّوت�عرصه�ی�نبرد�بود.�واحدهای�
به�صنایع� مربوط� بخشهای� زرهی،� مرکز� پیاده،� مرکز� آموزشی،� واحدهای� پشتیبانی،�
الکترونیک�و�پشتیبانی�های�وزارت�دفاع�هر�کدامی�یادی�و�نامی�و�خاطره�ای�و�نشانی�از�

خود�در�این�دوران�پر�ماجرای�دفاع�مقدس�و�پس�از�آن�به�یادگار�گذاشتند.

1387/02/12

شیرازی ها و روزهای سخت خرمشهر

بیانات در مراسم مشترک نظامی نیروهای مسلح فارس 
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در�میان�همین�شهدای�عزیز�شما�شیرازیها�و�فارسی�ها،�در�یک�وصیت�نامه�ای�خواندم�
که�شهید�می�گوید:�من�بیقرارم،�بیقرارم!�آتشی�در�دل�من�است�که�مرا�بی�تاب�کرده�
است؛�به�هیچ�چیز�دیگر�آرامش�پیدا�نمی�کنم�مگر�به�لقاء�تو؛�ای�خدای�محبوِب�عزیز!�
این�سخن�یک�جوان�است!�این�همان�چیزی�است�که�یک�سالک�و�یک�عارف،�بعد�از�
سالها�مجاهدت�و�سالها�ریاضت�ممکن�است�به�آن�جا�برسد؛�اما�یک�جوان�نوخاسته،�
در�میدان�نبرد�و�در�میدان�جهاد�آن�چنان�مشمول�تفضل�الهی�قرار�می�گیرد�که�این�ره�
صد�ساله�را�یکشبه�می�پیماید�و�این�احساس�بی�قراری�و�شوق،�از�سوی�پروردگار�پاسخ�
مناسب�می�یابد.�خود�این�شوق�هم�لطف�خدا�و�جاذبه�ی�حضرت�حق�متعال�است.�این�

شگفتی�بزرگی�است.

بیانات در دیدار خانواده های شهدای فارس 

1387/02/13

ره صد ساله را یک شبه رفتند
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مادر�دو�شهید�به�من�گفت:�من�بچه�هایم�را�خودم�دفن�کردم،�در�خاک�گذاشتم�و�دستم�
نلرزید!�پدر�چند�شهید�گفت:�اگر�چند�برابر�اینها�من�بچه�داشتم،�حاضر�بودم�آنها�را�در�
راه�خدا�بدهم!�این�چه�عنصری�است؟�این�چه�جوهری�است؟�این�چه�برق�درخشنده�ای�
است�که�خدا�در�دل�حادثه�ی�شهادت�قرار�داده�است�که�این�جور�دنیای�تاریک�را�روشن�
می�کند؟�هشت�سال�ملت�ایران�با�این�برق�درخشان�در�دل�مرد�و�زن�خود،�همراه�بود.�

و�خدا�دستگیری�کرد؛�خدا�کمک�کرد.

1387/02/13

»بچه هایم را خودم در خاک گذاشتم دستم نلرزید!«

بیانات در دیدار خانواده های شهدا فارس 
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اوِل�انقالب�و�اوائل�جنگ�تحمیلی،�در�دورانی�که�جبهه�ها�از�همه�طرف�محنت�بار�بود�
بخِش� این� و� آبادان� منطقه�ی� به� بنده� بود،� اشغالگران� زیر�چکمه�ی� اکثر�خرمشهر� و�
خرمشهر�رفتم؛�یک�عده�جواِن�بااخالص�نورانِی�پرشور،�با�سالحهای�ابتدائی�به�آن�جا�
آمده�بودند�برای�این�که�بجنگند؛�گفتم:�از�کجا�آمده�اید؟�گفتند:�از�شیراز.�در�سرتاسر�
دوران�جنگ�تحمیلی�بچه�های�استان�فارس�-�چه�در�لشکر�فجر،�چه�در�لشکر�المهدی�و�
چه�در�یگانهای�ارتشی�که�در�شیراز�مستقرند�و�بسیاری�از�کارکنان�آنها�شیرازی�یا�اهل�

شهرهای�استان�فارسند�-�وجودشان�اثرگذار�و�نمایان�بود.

بیانات در دیدار خانواده های شهدای فارس 

1387/02/13

حضور نمایان مردم فارس در جنگ تحمیلی
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مرقِد� فارس،� قدر� به� از�کشور� نقطه�ای� در�هیچ� بود؛� بزرگوار� امامزادگان� مأمن� شیراز�
امامزاده�وجود�ندارد.�معنای�این�حرف�این�است�که�از�هر�کجا�امامزاده�ها�و�فرزندان�
امیِد�کمک�مردم�حرکت�می�کردند،� به� یا� از�جور�خلفا�می�گریختند�و� یا� معصومین،�
متوجه�شهر�شیراز�یا�شهرهای�دیگر�استان�فارس�می�شدند.�آن�معنویتی�که�شخصیتی�
�دستغیب�مظهر�آن�معنویت�بود،�از�این�خانواده�و�از� مثل�شهید�بزرگوار�مرحوم�آیت�اهللَّ
این�مرکز�فیاِض�تمام�نشدنی�اهل�بیت�)علیهم�الّسالم(�سرچشمه�گرفته�است.�این�عمق�
انگیزه�ی�دینی�را�نشان�می�دهد.�این�نورانیت،�شخصیتی�مثل�شهید�دستغیب�می�سازد�
و�می�پروراند�و�نَفس�گرم�آن�شهید�عزیز،�در�این�منطقه�این�همه�دل�جوان�و�جوینده�
را�شیدای�معنویت�می�کند؛�دلهای�جوانی�که�از�همان�روزهای�اول�به�میدانهای�جنگ�

رفتند.

من�دیروز�در�جمع�نظامیان�مستقر�در�شیراز�گفتم:�اوِل�انقالب�و�اوائل�جنگ�تحمیلی،�در�
دورانی�که�جبهه�ها�از�همه�طرف�محنت�بار�بود�و�اکثر�خرمشهر�زیر�چکمه�ی�اشغالگران�
بود،�بنده�به�منطقه�ی�آبادان�و�این�بخِش�خرمشهر�رفتم؛�یک�عده�جواِن�بااخالص�نورانِی�
پرشور،�با�سالحهای�ابتدائی�به�آن�جا�آمده�بودند�برای�این�که�بجنگند؛�گفتم:�از�کجا�
آمده�اید؟�گفتند:�از�شیراز.�در�سرتاسر�دوران�جنگ�تحمیلی�بچه�های�استان�فارس�-�چه�
در�لشکر�فجر،�چه�در�لشکر�المهدی�و�چه�در�یگانهای�ارتشی�که�در�شیراز�مستقرند�و�

1387/02/13

نفس ِ گرم شهید دستغیب

بیانات در دیدار جانبازان و ایثارگران و خانواده های شهدای استان فارس 



185خاطرات

بسیاری�از�کارکنان�آنها�شیرازی�یا�اهل�شهرهای�استان�فارسند�-�وجودشان�اثرگذار�و�
نمایان�بود.�این�نَفس�گرمی�که�این�همه�جوان�را�در�راه�دفاع�از�اسالم،�دفاع�از�استقالل�
ملی،�دفاع�از�کشور�و�دفاع�از�بزرگترین�حادثه�ی�تاریخ�ما�-�یعنی�انقالب�اسالمی�-�
این�جور�به�میدان�کشانده�بود،�نَفس�گرم�مردان�بزرگی�مانند�مرحوم�آیت�اهلّل�شهید�
دستغیب�و�دیگران،�و�پشت�سر�همه�و�قویتر�از�همه�نَفس�گرم�امام�بود.�این�یکی�از�آن�

شگفتیهای�بسیار�برجسته�ی�انقالب�ماست!



خاطرات 186

از�شرح�حال�سرداران�غفلت�نکنید؛�آگاهی�از�شرح�حال�این�شهدای�راه�حق.�در�درجه�ی�
اول�سردارانند،�اما�مخصوص�سرداران�نیست.�من�یک�کتابی�را�میخواندم�که�شرح�حال�
یک�دسته،�یک�جزئی�از�یک�گروهان�بسیجی�سپاه�در�یکی�از�حمالت�دفاع�مقدس�بود.�
حضور�افراد�یک�دسته�در�صحنه�ی�نبرد،�فعالیتهای�بسیار�مؤثرشان،�شوقشان،�ایمانشان،�
ضربه�ای�که�به�دشمن�وارد�کردند�و�باالخره�آن�نورانیتی�که�در�عرصه�های�نبرد�کسب�
کردند،�در�بیاناتشان؛�و�آنهائی�که�شهید�شدند،�در�وصیتنامه�شان�این�نورانیت�منعکس�
بهره�مند� میخوانم،� را� یک�چنین�چیزهائی� وقت� هر� من� میشوم.� بهره�مند� من� است.�

میشوم،�استفاده�میکنم.�باب�این�استفاده�را�به�روی�خودتان�باز�کنید.

1387/02/14

از شرح حال سرداران غفلت نکنید

بیانات در دیدار بسیجیان فارس



187خاطرات

یک�بخش�مهمی�از�شعر�آئینی�ما�می�تواند�متوجه�مسائل�عرفانی�و�معنوی�بشود.�و�این�
هم�یک�دریای�عظیمی�است.�شعر�مولوی�را�شما�ببینید.�اگر�فرض�کنید�کسی�به�دیوان�
شمس�به�خاطر�زبان�مخصوص�و�حالت�مخصوصش�دسترسی�نداشته�باشد�که�خیلی�از�
ماها�دسترسی�نداریم�و�اگر�آن�را�کسی�یک�قدری�دوردست�بداند،�مثنوی،�مثنوی؛�که�
خودش�می�گوید:�و�هو�اصول�اصول�اصول�الدین.�واقعاً�اعتقاد�من�هم�همین�است.�یک�
وقتی�مرحوم�آقای�مطهری�از�من�پرسیدند�نظر�شما�راجع�به�مثنوی�چیست،�همین�را�
گفتم.�گفتم�به�نظر�من�مثنوی�همین�است�که�خودش�گفته:�و�هو�اصول�...�ایشان�گفت�

کاماًل�درست�است،�من�هم�عقیده�ام�همین�است.

بیانات در دیدار شاعران در ماه مبارک رمضان

1387/06/25

گفتگوی شهید مطهری و آیت اهلل خامنه ای درباره مثنوی مولوی



خاطرات 188

سال��59با�شروع�دفاع�مقدس،�حضور�دانشجوها�در�جبهه�است�که�نمونه�های�مختلفی�
از�آن�وجود�دارد�که�یکی�از�آنها�همین�حاج�احمد�متوسلیان�و�امثال�اینها�بودند�که�
بلند�شدند�رفتند�منطقه�ی�غرب�در�کردستان،�در�عین�غربت�-�بنده�در�همان�ماه�های�
اول�جنگ،�پنج�شش�ماه�بعد�از�اول�جنگ،�منطقه�ی�کردستان�را�از�نزدیک�دیدم؛�گرد�
غربت�آنجا�بر�سر�همه�کأنه�پاشیده�شده�بود�-�و�در�تنهائی،�بی�سالحی�و�با�حضور�فعال�
دشمن�و�بمباران�دائمی�دشمن،�این�مخلص�ترین�نیروها�در�آنجا�کارهای�بزرگی�را�انجام�
دادند�که�قبل�از�عملیات�فتح�المبین�-�عملیاتی�که�این�سردار�بزرگوار�و�دوستانش�انجام�
�علیه�و�اله�و�سلّم(�را�انجام�دادند�که�آن،�یک� �)صلّی�اهللَّ دادند�-�عملیات�محمد�رسول�اهللَّ

نمونه�از�حضور�دانشجویان�است.

.یک�نمونه�ی�دیگر�دانشجوهائی�هستند�که�در�ماجرای�هویزه�حضور�پیدا�کردند�که�آن�
دانشجوها�را�هم�بنده،�تصادفاً�در�همان�روزی�که�اینها�داشتند�میرفتند�-�روز��14دی�-�
به�طرف�منطقه�ی�نبرد�و�درگیری،�دیدم؛�شهید�علم�الهدی�و�شهید�قدوسی�و�دیگران.�
این�مربوط�به�سالهای��60و��61است�که�البته�ادامه�پیدا�کرد�تا�آخر�جنگ.�یعنی�واقعاً�
یکی�از�بخشهای�تأمین�کننده�ی�نیروهای�فعال�ما�در�طول�دوران�هشت�سال�دفاع�

مقدس،�دانشگاه�ها�بودند.

1387/09/24

حضور دانشجوها در جبهه ها

بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت 



189خاطرات

مردم�کردستان�اگر�چه�به�عطوفت�و�مهربانی�و�مهمان�نوازی،�به�روحیه�ی�سرشار�از�
مهر�و�محبت�مشهور�هستند�-�و�همین�جور�هم�هست�-�در�عین�حال�به�رشادت،�
نتوانستند�پشت� این�ملت� به�شهامت،�به�دلیری�و�دالوری�هم�مشهورند�و�دشمنان�

خانواده�های�شهدا�را�خم�کنند.

من�در�سفر�قبلی�به�سنندج�پدر�خانواده�ای�را�زیارت�کردم�که�شش�فرزندش�شهید�
شده�بودند.�من�این�را�در�کمتر�جای�کشور�دیدم.�شش�فرزند!�سه�تا�از�این�فرزندان�
در�میدانهای�نبرد�و�سه�تا�در�حال�راهپیمائی�با�بمباران�دشمن�بعثی.�شش�پاره�ی�تن�
به�شهادت�برسند،�این�پدر�به�قدری�استوار�و�محکم�بود�که�من�در�مقابل�عظمت�آن�
روح�احساس�کوچکی�کردم.�این�را�من�در�کردستان�دیدم.�امروز�دو�تا�از�فرزندان�دیگِر�
آن�مرِد�با�عظمت�را�-�حقیقتاً�اینها�عظمت�است�-�در�اینجا�مالقات�کردم�و�از�پدرشان�

پرسیدم،�گفتند�آن�مرد�به�رحمت�خدا�رفته.

خانواده�های�سه�شهید،�خانواده�های�دو�شهید.�خانمهائی�که�هم�شوهرشان�را�از�دست�
دادند،�هم�فرزندشان�را�از�دست�دادند�و�در�مقابل�فشار�روانی�و�سیاسی�دشمن،�بعِد�از�
دست�دادن�جگر�گوشه�یشان�هم�تسلیم�نشدند،�زیر�فشار�دشمن�شانه�خم�نکردند.�این�

خیلی�عظمت�دارد.�من�این�را�در�کردستان�دیدم.

بیانات در دیدار خانواده های شهید کردستان 

1388/02/22

در سنندج پدر شش شهید را زیارت کرده بودم



خاطرات 190

در�عملیات�والفجر��4که�جوانان�رزمنده�ی�کرد�و�فارس�و�بقیه�ی�جوانان�رزمنده�رفتند�
برای�اینکه�آتش�دشمن�را�خاموش�کنند�و�مریوان�را�از�زیر�آتش�توپخانه�ی�دشمن�
بیرون�بیاورند،�و�این�کار�را�هم�کردند،�دشمن�بعثی�شهر�مریوان�را�با�توپخانه�ی�دوربرد�
خودش�مرتب�زیر�آتش�قرار�میداد.�این�جوانان�مبارز،�رزمندگان�سپاه�پاسداران�و�بسیج،�
متشکل�از�مردم�مناطق�مختلف�از�جمله�دالوران�و�جوانهای�کرد،�عملیات�والفجر��4را�
سازماندهی�کردند�و�آتش�دشمن�را�خاموش�کردند�و�دشمن�را�عقب�راندند؛�حّتی�شهر�
حلبچه�ی�عراق�را�هم�توانستند�از�تصرف�دشمن�خارج�کنند.�دشمن�به�انتقام�این�کار�
میدانید�چه�کرد؟�نمیتوانست�به�اینجا�نفوذ�کند؛�چون�دالوران�ما�ضرب�شصت�به�او�
نشان�داده�بودند.�دشمن�بعثی�بی�رحم�دور�از�انسانیت،�شهر�حلبچه�را�بمباران�شیمیائی�
کرد،�صدها�و�شاید�هزارها�نفر�در�آن�بمباران�شیمیائی�از�مردم�کرد�حلبچه�و�آن�مناطق�
از�بین�رفتند،�به�خاطر�اینکه�صدام�حسین�میخواست�از�مردم�کردی�که�در�مقابله�ی�
با�نیروهای�مؤمن�جمهوری�اسالمی�مقاومت�نکرده�بودند�و�با�آغوش�باز�آنها�را�پذیرفته�

بودند،�انتقام�بگیرد.

1388/02/26

صدام می خواست از کردها انتقام بگیرد

بیانات در دیدار مردم مریوان 



191خاطرات

بعد�از�آغاز�جنگ�تحمیلی�هم�ده�ها�بار�-�حاال�اگر�ریزهایش�را�بخواهیم�حساب�کنیم،�
بیش�از�این�حرفها�شاید�بشود�گفت؛�هزارها�بار،�اما�حاال�آن�رقمهای�درشت�را�آدم�
بخواهد�حساب�کند�-�ما�نصرت�الهی�را�دیدیم؛�کمک�الهی�را�دیدیم.�یکیاش�همین�

آمدن�اسرا�بود.

ما�حدود�پنجاه�هزار�اسیر�پیش�عراق�داشتیم؛�پنجاه�هزار.�او�هم�یک�خرده�کمتر�از�این،�
در�همین�حدودها،�اسیر�دست�ما�داشت.�منتها�فرقش�این�بود�که�اسیرهائی�که�او�پیش�
ما�داشت،�همه�نظامی�بودند،�اسیرهائی�که�ما�پیش�او�داشتیم،�خیلیشان�غیرنظامی�
بودند.�توی�همین�بیابانها�مردم�را�جمع�کرده�بودند،�برده�بودند.�من�وقتی�که�جنگ�
تمام�شد،�به�نظرم�رسید�که�پس�گرفتن�این�اسیرها�از�صدام،�احتماالً�سی�سال�طول�
میکشد؛�سی�سال!�چون�تبادل�اسرا�را�در�جنگهای�معروف�دیده�بودیم�دیگر.�در�جنگ�
بین�الملل،�جنگ�ژاپن،�بعد�از�گذشت�بیست�سی�سال،�هنوز�یک�طرف�مدعی�بود�که�ما�
چند�تا�اسیر�پیش�شما�داریم؛�او�میگفت�نداریم؛�چک�چونه،�بنشین�برخیز؛�تا�باالخره�به�
یک�نتیجه�ای�میرسیدند.�باید�صد�تا�کنفرانس�گذاشته�بشود،�نشست�و�برخاست�بشود،�
تا�ثابت�کنیم�که�بله،�فالن�تعداد�اسیر�هنوز�باقیاند؛�آن�هم�قطره�چکانی.�صدام�اینجوری�
بود�دیگر؛�آدم�بدقلق،�بداخالق،�خبیث،�موذی،�هر�وقت�احساس�قدرت�کند،�حتماً�
قدرت�نمائیای�از�خودش�نشان�بدهد؛�اینجور�آدمی�بود؛�صدام�طبیعتش�خیلی�طبیعت�

دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر 

1388/05/05

نصرت الهی را در آمدن اسرا دیدیم



خاطرات 192

منتفخ� آنچنان� بکنند،� قدرت� احساس� و�دنی�هرجا� آدمهای�پست� بود.� دنیای� پسِت�
میشوند�که�با�آنها�اصاًل�نمیشود�هیچ�مبادله�کرد؛�هیچ.�آن�وقتی�که�احساس�ضعف�
میکنند،�در�مقابل�یک�قویتری�قرار�میگیرند،�از�مورچه�خاکسارتر�میشوند!�دیدید�دیگر؛�
صدام�به�آمریکائیها�التماس�میکرد.�قبل�از�اینکه�آمریکائیها�به�عراق�حمله�کنند�-�این�
دفعه�ی�اخیر�-�التماس�میکرد�که�بیائید�با�ما�بسازید،�همه�مان�علیه�جمهوری�اسالمی�

متحد�بشویم.�منتها�شانسش�نیامد�دیگر�که�آمریکائیها�از�او�قبول�کنند.

من�میگفتم�سی�سال�طول�میکشد�که�اسرا�آزاد�بشوند.�خدای�متعال�صحنه�ای�درست�
کرد�و�این�احمق�قضیه�ی�حمله�اش�به�کویت�پیش�آمد،�احساس�کرد�که�اگر�بخواهد�با�
کویت�بجنگد�-�البته�جنگش�با�کویت�به�قصد�تصرف�کامل�کویت�بود�-�احتیاج�دارد�
به�اینکه�از�ایران�خاطرش�جمع�باشد؛�این�هم�با�بودن�اسرا�امکان�پذیر�نیست.�اول�نامه�
نوشت�به�رئیس�جمهور�وقت�و�به�نحوی�به�بنده،�چون�از�این�طرف�جواب�درستی�
نگرفت،�بنا�کرد�اسرا�را�خودش�آزاد�کردن،�که�دیگر�آنهائی�که�یادشان�است،�یادشان�
هست.�یکهو�خبر�شدیم�که�اسرا�از�مرز�دارند�میآیند؛�همین�طور�پشت�سر�هم�گروه�
گروه�آمدند،�تا�تمام�شد.�این�کار�خدا�بود،�این�نصرت�الهی�بود.�و�دیگر�همین�طور�از�

این�قضایا�تا�امروز.



193خاطرات

در�دفاع�هشت�ساله�-�در�مجموعه�ی�داوطلبان�و�سپاه�و�اینها�-�هیچکس�بعنوان�فرمانده�
و�رئیس�وارد�میدان�نمیشد؛�همه�بر�اساس�تالش�خودشان�به�مقامات�باال�میرسیدند؛�
یعنی�یک�نفری�وارد�میشد،�بسیجی�معمولی�بود؛�بعد�میدیدند�آدم�قابلی�است،�میشد�
فرمانده�ی�دسته�یا�فرمانده�ی�گروهان،�بعد�میشد�فرمانده�ی�گردان،�بعد�میشد�فرمانده�ی�
تیپ،�میرفت�باال.�مدیریت�جنِگ�آن�زمان�هم�فقط�مدیریت�نظامی�نبود؛�من�چون�اوائل�
کار،�مدت�کوتاهی�از�نزدیک�کارها�را�میدیدم،�بعد�هم�که�از�دور؛�تهران�بودیم،�الکن�
جریانها�را�میفهمیدم�و�میدانستم.�مدیریت،�صرفاً�مدیریت�نظامی�نبود؛�مدیریت�سیاسی�
بود،�مدیریت�فکری�بود،�مدیریت�انسانی�و�ادبی�و�اخالقی�بود؛�تا�کسی�این�چیزها�را�
نداشت،�نمیتوانست�مجموعه�ی�زیردست�خودش�را�اداره�کند�و�هدایت�بکند.�این�شهید�
عزیز�وارد�میشود؛�نه�معلومات�دانشگاهی�دارد،�نه�عنوان�و�تیتر�رسمی�و�دانشگاهی�دارد،�
اما�آنچنان�در�کار�مدیریت�جنگ�پیشرفت�میکند�که�به�مقامات�عالی�میرسد�و�شخصیت�
برجسته�ای�میشود؛�شخصیت�جامع�االطرافی�که�مثاًل�فرمانده�ی�تیپ�میشود،�بعد�هم�به�
شهادت�میرسد.�ایشان�اگر�چنانچه�به�شهادت�نمیرسید،�مقامات�خیلی�باالتر�-�از�لحاظ�

رتبه�های�ظاهری�-�را�هم�طی�میکرد.

اینها�جزو�عجایب�انقالب�ماست.�جزو�چیزهای�استثنائی�انقالب�ماست�که�دیگر�نظیر�
استاندار� آقای� که� همان�طور� کرد.� مقایسه� این� با� را� دیگر� هیچ�جای� نمیشود� ندارد؛�

بیانات در دیدار خانواده و ستاد برگزاری یادواره شهید برونسی

1388/12/03

پرورش کسانی مثل شهید برونسی؛ از عجایب انقالب
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خراسان�نقل�کردند،�من�از�افرادی�شنیدم�که�ایشان�در�آن�وقت،�برای�مجموعه�های�
دانشجوئی�و�دانشگاهی�که�از�مشهد�میرفتند�آنجا،�صحبت�میکرد�و�همه�را�مجذوب�
خودش�میکرد.�خود�من�هم�نظیر�این�را�باز�دیده�بودم.�مرحوم�شهید�رستمی�-�که�
او�هم�از�شهدای�خراسان�است؛�یک�فرد�روستائی�و�به�ظاهر�عامی�-�توی�جمعی�که�
فرماندهان�درجه�ی�یک�نشسته�بودند�و�رئیس�جمهور�وقِت�آن�روز�هم�نشسته�بود،�آمد�
صحبت�کرد�و�گزارش�میدان�جنگ�داد،�جوری�که�همه�ی�این�فرماندهان�رسمیای�که�
نشسته�بودند�مبهوت�شدند!�استعداد�انقالب�برای�پرورش�شخصیتهای�برجسته�و�افراد،�

تا�این�حد�است؛
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جوانهای�عزیز!�فرزندان�عزیز�من!�که�اغلب�شما�در�آن�روزها�نبودید،�آن�روزهای�سخت�
و�تلخ�را�ندیدید؛�این�دشت�زیبا،�این�صحنه�ی�چشم�نواز،�این�زمین�حاصلخیز،�در�یک�
روزی�زیر�پای�دشمنان�شما�بود؛�چکمه�پوشان�رژیم�بعثی�در�همین�سرزمینی�که�مال�
شماست،�متعلق�به�شماست،�آن�چنان�جهنمی�بر�پا�کرده�بودند�که�انسان�از�جهات�
مختلف�تأسف�میخورد،�از�جمله�از�این�جهت�که�چطور�این�سرزمین�زیبا�و�این�طبیعت�
چشم�نواز�را�تبدیل�کرده�بودند�به�یک�آتش،�به�یک�دوزخ.�در�ایام�محنت�جنگ،�قبل�از�
عملیات�فتح�المبین،�بنده�از�این�منطقه�ی�شمالِی�مشرف�بر�این�دشت،�این�چشم�انداز�
وسیع�را�دیده�بودم؛�این�خاطره�از�یاد�من�نمیرود�که�نیروهای�دشمن�در�این�سرزمین�
پهناور�با�چندین�لشکر�در�اینجا�متفرق�بودند؛�زمین�شما�را،�خاک�شما�را�با�چکمه�های�
خودشان�میکوبیدند�و�ملت�ایران�را�تحقیر�میکردند.�آن�کسی�که�کشور�شما�را�نجات�
داد،�همین�جوانهای�فداکار�و�مبارز�بودند؛�همین�بسیج،�همین�ارتش،�همین�سپاه،�
همین�رزمندگان�فداکار،�که�امروز�هم�بازماندگان�آنها�در�مناطق�گوناگونی�از�کشور�
حضور�دارند؛�بعضی�از�آنها�هم�به�شهادت�رسیده�اند؛�»فمنهم�من�قضی�نحبه�و�منهم�

من�ینتظر�و�ما�بّدلوا�تبدیال«

جوانهای�عزیز!�فرزندان�عزیز�من!�که�اغلب�شما�در�آن�روزها�نبودید،�آن�روزهای�سخت�
و�تلخ�را�ندیدید؛�این�دشت�زیبا،�این�صحنه�ی�چشم�نواز،�این�زمین�حاصلخیز،�در�یک�

بیانات در منطقه عملیاتی فتح المبین

1389/01/11

خاک این دشت زیر پای دشمن بود
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روزی�زیر�پای�دشمنان�شما�بود؛�چکمه�پوشان�رژیم�بعثی�در�همین�سرزمینی�که�مال�
شماست،�متعلق�به�شماست،�آن�چنان�جهنمی�بر�پا�کرده�بودند�که�انسان�از�جهات�
مختلف�تأسف�میخورد،�از�جمله�از�این�جهت�که�چطور�این�سرزمین�زیبا�و�این�طبیعت�
چشم�نواز�را�تبدیل�کرده�بودند�به�یک�آتش،�به�یک�دوزخ.�در�ایام�محنت�جنگ،�قبل�از�
عملیات�فتح�المبین،�بنده�از�این�منطقه�ی�شمالِی�مشرف�بر�این�دشت،�این�چشم�انداز�
وسیع�را�دیده�بودم؛�این�خاطره�از�یاد�من�نمیرود�که�نیروهای�دشمن�در�این�سرزمین�
پهناور�با�چندین�لشکر�در�اینجا�متفرق�بودند؛�زمین�شما�را،�خاک�شما�را�با�چکمه�های�
خودشان�میکوبیدند�و�ملت�ایران�را�تحقیر�میکردند.�آن�کسی�که�کشور�شما�را�نجات�
داد،�همین�جوانهای�فداکار�و�مبارز�بودند؛�همین�بسیج،�همین�ارتش،�همین�سپاه،�
همین�رزمندگان�فداکار،�که�امروز�هم�بازماندگان�آنها�در�مناطق�گوناگونی�از�کشور�
حضور�دارند؛�بعضی�از�آنها�هم�به�شهادت�رسیده�اند؛�»فمنهم�من�قضی�نحبه�و�منهم�

من�ینتظر�و�ما�بّدلوا�تبدیال«
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اوالً�این�شهید�یک�دانشمند�بود؛�یک�فرد�برجسته�و�بسیار�خوش�استعداد�بود.�خود�
ایشان�برای�من�تعریف�میکرد�که�در�آن�دانشگاهی�که�در�کشور�ایاالت�متحده�ی�آمریکا�
مشغول�درسهای�سطوح�عالی�بوده�-�آنطور�که�به�ذهنم�هست�ایشان�یکی�از�دو�نفِر�
برتریِن�آن�دانشگاه�و�آن�بخش�و�آن�رشته�محسوب�میشده�-�تعریف�میکرد�برخورد�
اساتید�را�با�خودش�و�پیشرفتش�در�کارهای�علمی�را.�یک�دانشمند�تمام�عیار�بود.�آن�
وقت�سطح�ایمان�عاشقانه�ی�این�دانشمند�آنچنان�بود�که�نام�و�نان�و�مقام�و�عنوان�و�
آینده�ی�دنیائِی�به�ظاهر�عاقالنه�را�رها�کرد�و�رفت�در�کنار�جناب�امام�موسای�صدر�در�
لبنان�و�مشغول�فعالیتهای�جهادی�شد؛�آن�هم�در�برهه�ای�که�لبنان�یکی�از�تلخترین�
و�خطرناکترین�دورانهای�حیات�خودش�را�میگذرانید.�ما�اینجا�در�سال��57میشنیدیم�
خبرهای�لبنان�را.�خیابانهای�بیروت�سنگربندی�شده�بود،�تحریک�صهیونیستها�بود،�یک�
عده�هم�از�داخل�لبنان�کمک�میکردند،�یک�وضعیت�عجیب�و�گریه�آوری�در�آنجا�حاکم�

بود،�و�صحنه�هم�بسیار�شلوغ�و�مخلوط�بود.

همان�وقت�یک�نواری�از�مرحوم�چمران�در�مشهد�دست�ما�رسید�که�این�اولین�رابطه�و�
واسطه�ی�آشنائی�ما�با�مرحوم�چمران�بود.�دو�ساعت�سخنرانی�در�این�نوار�بود�که�توضیح�
داده�بود�صحنه�ی�لبنان�را�که�لبنان�چه�خبر�است.�برای�ما�خیلی�جالب�بود؛�با�بینش�
روشن،�نگاه�سیاسِی�کاماًل�شفاف�و�فهم�عرصه�-�که�توی�آن�صحنه�ی�شلوغ�چه�خبر�

بیانات در دیدار اعضای بسیجی هیئت علمی دانشگاه ها 

1389/04/02

ماجرای آشنایی آیت اهلل خامنه ای با شهید چمران
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است،�کی�با�کی�طرف�است،�کیها�انگیزه�دارند�که�این�کشتار�درونی�در�بیروت�ادامه�
داشته�باشد�-�اینها�را�در�ظرف�دو�ساعت�در�یک�نواری�ایشان�پر�کرده�بود�و�فرستاده�
بود،�که�دست�ما�هم�رسید.�رفت�آنجا�و�تفنگ�دستش�گرفت.�بعد�معلوم�شد�که�نگاه�
سیاسی�و�فهم�سیاسی�و�آن�چراغ�مه�شکِن�دوران�فتنه�را�هم�دارد.�فتنه�مثل�یک�مه�
غلیظ،�فضا�را�نامشخص�میکند؛�چراغ�مه�شکن�الزم�است�که�همان�بصیرت�است.�آنجا�

جنگید؛�بعد�که�انقالب�پیروز�شد،�خودش�را�رساند�اینجا.

از�اول�انقالب�هم�در�عرصه�های�حساس�حضور�داشت.�رفت�کردستان�و�در�جنگهایی�که�
در�آنجا�بود�حضور�فعال�داشت؛�بعد�آمد�تهران�و�وزیر�دفاع�شد؛�بعد�که�جنگ�شروع�شد،�
وزارت�و�بقیه�ی�مناصب�دولتی�و�مقامات�را�کنار�گذاشت�و�آمد�اهواز،�جنگید�و�ایستاد�
تا�در��31خرداد�سال��60به�شهادت�رسید.�یعنی�برای�او�مقام�ارزش�نداشت،�دنیا�ارزش�

نداشت،�جلوه�های�زندگی�ارزش�نداشت.

اینجور�هم�نبود�که�یک�آدم�خشکی�باشد�که�لذات�زندگی�را�نفهمد؛�بعکس،�بسیار�
لطیف�بود،�خوش�ذوق�بود،�عکاس�درجه�ی�یک�بود�-�خودش�به�من�میگفت�من�هزارها�
بوده�ام� نیستم؛�چون�همیشه�من�عکاس� این�عکسها� توی� اما�خودم� عکس�گرفته�ام،�
-�هنرمند�بود.�دل�باصفائی�داشت؛�عرفان�نظری�نخوانده�بود؛�شاید�در�هیچ�مسلک�
توحیدی�و�سلوک�عملی�هم�پیش�کسی�آموزش�ندیده�بود،�اما�دل،�دل�خداجو�بود؛�دل�

باصفا،�خداجو،�اهل�مناجات،�اهل�معنا.

انسان�باانصافی�بود.�البد�قضیه�ی�پاوه�را�شماها�میدانید�که�در�پاوه�بر�روی�بلندیها،�بعد�
از�چند�روز�جنگیدن،�مرحوم�چمران�با�چند�نفِر�معدوِد�همراهش،�محاصره�شده�بودند؛�
ضد�انقالب�اینها�را�از�اطراف�محاصره�کرده�بود�و�نزدیک�بود�به�اینها�برسند�که�امام�
اینجا�از�قضیه�مطلع�شدند،�و�یک�پیام�رادیوئی�از�امام�پخش�شد�که�همه�بروند�طرف�
پاوه؛�دوی�بعدازظهر�این�پیام�پخش�شد؛�ساعت�چهار�بعدازظهر�من�توی�این�خیابانهای�
تهران�شاهد�بودم�که�همین�طور�کامیون�و�وانت�و�اینها�بودند�که�از�مردم�عادی�و�نظامی�
و�غیر�نظامی�از�تهران�و�همین�طور�از�همه�ی�شهرستانهای�دیگر،�راه�افتادند�بروند�طرف�
پاوه.�بعد�از�قضیه�ی�پاوه�که�مرحوم�شهید�چمران�آمده�بود�تهران،�توی�جلسه�ای�که�ما�
بودیم�به�نخست�وزیِر�وقت�گزارش�میداد�که�بین�اینها�هم�از�قدیم�یک�رابطه�ی�عاطفیای�
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وجود�داشت.�مرحوم�چمران�توی�آن�جلسه�اینجوری�گفت:�وقتی�ساعت�دو�پیام�امام�
پخش�شد،�به�مجرد�پخش�پیام�امام�و�قبل�از�آنی�که�هنوز�هیچ�خبری�از�حرکت�مردم�
به�آنجا�برسد،�ما�احساس�کردیم�که�کأنه�محاصره�باز�شد.�میگفت:�حضور�امام�و�تصمیم�
امام�و�پیام�امام�آنقدر�مؤثر�بود�که�به�صورت�برق�آسا�و�به�مجرد�اینکه�پیام�امام�رسید،�
کأنه�برای�ما�همه�ی�آن�فشارها�به�پایان�رسید؛�ضد�انقالب�روحیه�ی�خودش�را�از�دست�
داد�و�ما�نشاط�پیدا�کردیم�و�حمله�کردیم�و�حلقه�ی�محاصره�را�شکستیم�و�توانستیم�
بیاییم�بیرون.�آنجا�نخست�وزیر�وقت�خشمگین�شد�و�به�مرحوم�چمران�توپید�که�ما�این�
همه�کار�کردیم،�این�همه�تالش�کردیم،�تو�چرا�همه�ی�این�را�به�امام�مستند�میکنی؟!�
یعنی�هیچ�مالحظه�نمیکرد؛�منصف�بود.�بااینکه�میدانست�که�این�حرف�گله�مندی�ایجاد�

خواهد�کرد،�اما�گفت.

حضور�برای�او�یک�امر�دائمی�بود.�ما�از�اینجا�با�هم�رفتیم�اهواز؛�اوِل�رفتن�ما�به�جبهه،�
به�اتفاق�رفتیم.�توی�تاریکی�شب�وارد�اهواز�شدیم.�همه�جا�خاموش�بود.�دشمن�در�
حدود�یازده�دوازده�کیلومتری�شهر�اهواز�مستقر�بود.�ایشان�شصت�هفتاد�نفر�هم�همراه�
داشت�که�با�خودش�از�تهران�جمع�کرده�بود�و�آورده�بود؛�اما�من�تنها�بودم؛�همه�با�یک�
هواپیمای�سی�-��130رفته�بودیم�آنجا.�به�مجردی�که�رسیدیم�و�یک�گزارش�نظامی�
کوتاهی�به�ما�دادند،�ایشان�گفت�که�همه�آماده�بشوید،�لباس�بپوشید�تا�برویم�جبهه.�
ساعت�شاید�حدود�نه�و�ده�شب�بود.�همان�جا�بدون�فوت�وقت،�برای�کسانی�که�همراه�
ایشان�بودند�و�لباس�نظامی�نداشتند،�لباس�سربازی�آوردند�و�همان�جا�کوت�کردند؛�
همه�پوشیدند�و�رفتند.�البته�من�به�ایشان�گفتم�که�من�هم�میشود�بیایم؟�چون�فکر�
نمیکردم�بتوانم�توی�عرصه�ی�نبرد�نظامی�شرکت�کنم.�ایشان�تشویق�کرد�و�گفت�بله،�
بله،�شما�هم�میشود�بیائید.�که�من�هم�همان�جا�لباسم�را�کندم�و�یک�لباس�نظامی�

پوشیدم�و�-�البته�کالشینکف�داشتم�که�برداشتم�-�و�با�اینها�رفتیم.

یعنی�از�همان�ساعت�اول�شروع�کرد؛�هیچ�نمیگذاشت�وقت�فوت�بشود.�ببینید،�حضور�
این�است.�یکی�از�خصوصیات�خصلت�بسیجی�و�جریان�بسیجی،�حضور�است؛�غایب�
نبودن�در�آنجایی�که�باید�در�آنجا�حاضر�باشیم.�این�یکی�از�اّولیترین�خصوصیات�بسیجی�

است.
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در�روز�فتح�سوسنگرد�-�چون�میدانید�سوسنگرد�اشغال�شده�بود؛�بار�اول�فتح�شد،�
دوباره�اشغال�شد؛�باز�دفعه�ی�دوم�حرکت�شد�و�فتح�شد�-�تالش�زیادی�شد�برای�اینکه�
نیروهای�ما�-�نیروهای�ارتش،�که�آن�وقت�در�اختیار�بعضی�دیگر�بودند�-�بیایند�و�این�
حمله�را�سازماندهی�کنند�و�قبول�کنند�که�وارد�این�حمله�بشوند.�شبی�که�قرار�بود�
فردای�آن،�این�حمله�از�اهواز�به�سمت�سوسنگرد�انجام�بگیرد،�ساعت�حدود�یک�بعد�از�
نصف�شب�بود�که�خبر�آوردند�یکی�از�یگانهائی�که�قرار�بوده�توی�این�حمله�سهیم�باشد�
را�خارج�کرده�اند.�خب،�این�معنایش�این�بود�که�حمله�یا�انجام�نگیرد�یا�بکلی�ناموفق�
بشود.�بنده�یک�یادداشتی�نوشتم�به�فرمانده�ی�لشکری�که�در�اهواز�بود�و�مرحوم�چمران�
هم�زیرش�نوشت�-�که�اخیراً�همان�فرمانده�ی�محترم�آمده�بودند�و�عین�آن�نوشته�ی�
ما�را�قاب�کرده�بودند�و�دادند�به�من؛�یادگار�قریب�سی�ساله؛�االن�آن�کاغذ�در�اختیار�
ماست�-�و�تا�ساعت�یک�و�خرده�ای�بعد�از�نصف�شب�ما�با�هم�بودیم�و�تالش�میشد�که�

این�حمله،�فردا�حتماً�انجام�بگیرد.�بعد�من�رفتم�خوابیدم�و�از�هم�جدا�شدیم.

صبح�زود�ما�پا�شدیم.�نیروهای�نظامی�-�نیروهای�ارتش�-�که�حرکت�کردند،�ما�هم�با�
چند�نفری�که�همراه�من�بودند،�دنبال�اینها�حرکت�کردیم.�وقتی�به�منطقه�رسیدیم،�
من�پرسیدم�چمران�کجاست؟�گفتند:�چمران�صبح�زود�آمده�و�جلو�است.�یعنی�قبل�
از�آنی�که�نیروهای�نظامِی�منظم�و�مدون�-�که�برنامه�ریخته�شده�بود�که�اینها�در�کجا�
قرار�بگیرند�و�آرایش�نظامیشان�چگونه�باشد�-�حرکت�بکنند�و�راه�بیفتند،�چمران�جلوتر�
بودند.�بعد�هم� با�مجموعه�ی�خودش�چندین�کیلومتر�جلو�رفته� بود�و� حرکت�کرده�
�این�کار�بزرگ�انجام�گرفت،�و�چمران�هم�مجروح�شد.�خدا�این�شهید�عزیز�را� الحمدهللَّ
رحمت�کند.�اینجوری�بود�چمران.�دنیا�و�مقام�برایش�مهم�نبود؛�نان�و�نام�برایش�مهم�
نبود؛�به�نام�کی�تمام�بشود،�برایش�اهمیتی�نداشت.�باانصاف�بود،�بیرودربایستی�بود،�
شجاع�بود،�سرسخت�بود.�در�عین�لطافت�و�رقت�و�نازکمزاجی�شاعرانه�و�عارفانه،�در�مقام�

جنگ�یک�سرباز�سختکوش�بود.

من�خودم�میدیدم�شلیک�آر.پی.جی�را�که�نیروهای�ما�بلد�نبودند،�به�آنها�تعلیم�میداد؛�
چون�آر.پی.جی�جزو�سالحهای�سازمانی�ما�نبود؛�نه�داشتیم،�نه�بلد�بودیم.�او�در�لبنان�
یاد�گرفته�بود�و�به�همان�لهجه�ی�عربی�آر.بی.جی�هم�میگفت؛�ماها�میگفتیم�آر.پی.جی،�
او�میگفت�آر.بی.جی.�او�از�آنجا�بلد�بود؛�یک�مقدار�هم�از�یک�راه�هائی�گیر�آورده�بود؛�
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تعلیم�میداد�که�اینجوری�آر.پی.جی�را�بایستی�شلیک�کنید.�یعنی�در�میدان�عملیات�و�
در�میدان�عمل�یک�مرد�عملی�به�طور�کامل.�حاال�ببینید�دانشمند�فیزیک�پالسماِى�در�
درجه�ی�عالی،�در�کنار�شخصیت�یک�گروهباِن�تعلیم�دهنده�ی�عملیات�نظامی،�آن�هم�
با�آن�احساسات�رقیق،�آن�هم�با�آن�ایمان�قوی�و�با�آن�سرسختی،�چه�ترکیبی�میشود.�
دانشمند�بسیجی�این�است؛�استاد�بسیجی�یک�چنین�نمونه�ای�است.�این�نمونه�ی�کاملش�
است�که�ما�از�نزدیک�مشاهده�کردیم.�در�وجود�یک�چنین�آدمی،�دیگر�تضاد�بین�سنت�و�
مدرنیته�حرف�مفت�است؛�تضاد�بین�ایمان�و�علم�خنده�آور�است.�این�تضادهای�قالبی�و�
تضادهای�دروغین�-�که�به�عنوان�نظریه�مطرح�میشود�و�عده�ای�برای�اینکه�امتداد�عملی�
آن�برایشان�مهم�است�دنبال�میکنند�-�اینها�دیگر�در�وجود�یک�همچنین�آدمی�بیمعنا�
است.�هم�علم�هست،�هم�ایمان؛�هم�سنت�هست،�هم�تجدد؛�هم�نظر�هست،�هم�عمل؛�

هم�عشق�هست،�هم�عقل.�اینکه�گفتند:

بیچاره�من�که�ساخته�از�آب�و�آتشم� � با�عقل�آب�عشق�به�یک�جو�نمیرود�

نه،�او�آب�و�آتش�را�با�هم�داشت.�آن�عقل�معنوِى�ایمانی،�با�عشق�هیچ�منافاتی�ندارد؛�
بلکه�خود�پشتیبان�آن�عشق�مقدس�و�پاکیزه�است.

خب،�حاال�توقعی�که�ما�داریم�و�این�توقع،�توقع�زیادی�هم�نیست،�یعنی�آن�زمینه�ای�
که�انسان�مشاهده�میکند�-�این�روحیه�های�پرنشاط�شما،�این�دلهای�پاک�و�صاف،�این�
ذهنهای�روشن،�این�جّوال�بودن�فکرهای�شما�که�انسان�در�عرصه�های�مختلف�از�نزدیک�
شاهد�است�-�این�امید�را�و�این�توقع�را�به�انسان�میبخشد،�این�است�که�فرآورده�ی�
دانشگاه�جمهوری�اسالمی�-�نه�به�نحو�استثنا�بلکه�به�نحو�قاعده�-�چمران�ها�باشند؛�نه�

اینکه�چمران�ها�یک�استثنا�باشند.�این�امید،�امید�بیجائی�نیست.
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روضه�خوانی� نگذارید� بدهید؛� قرار� روایت�صحیح� را� روایت� و� بگیرید� نظر� در� را� اتقان�
الّسالم(�-در� و� الّصالة� برای�سیدالشهداء�)علیه� به�سرنوشت�روضه�خوانی� برای�شهدا،�
دوره�هائی-�دچار�بشود.�همان�چیزی�که�هست�را�بیان�کنید؛�منتها�بیان�هنرمندانه.�ما�
میخواهیم�کمبودهای�هنرمندی�خودمان�را�در�تبیین�حوادث�عاشورا،�با�اضافه�کردن�
افزودنیهای�غیرالزم�پر�کنیم؛�در�حالی�که�نه،�اگر�ما�بلد�باشیم�و�ما�هنرمند�باشیم،�هیچ�

افزودنیای�الزم�نیست.

ما�در�مشهد�یک�واعظی�داشتیم،�مرحوم�حاجی�رکن؛�به�او�میگفتیم�آقای�رکن�و�حدود�
شاید�چهل�سال،�چهل�و�پنج�سال�قبل�از�این�-یا�بیشتر-�ایشان�از�دنیا�رفته.�منبری�
پیرمرد�محاسن�سفیدی�بود،�واعظ�خوبی�بود�و�منبر�بسیار�شیرین�و�جذابی�هم�داشت.�
میرفت�منبر�و�روضه�میخواند؛�این�روضه�مجلس�را�منقلب�میکرد؛�زیر�و�رو�میکرد.�در�
حالی�که�مطلقاً�-�تعبیر�خودش�این�بود�و�بارها�در�منبر�میگفت�که�خاک�بر�دهانم�اگر�
اسمی�از�نیزه�و�شمشیر�و�خنجر�بیاورم�-�از�این�چیزهائی�که�متعارف�است�که�گفته�
بشود،�هیچ�نمیگفت؛�اصاًل�و�ابداً.�حادثه�را�تصویر�میکرد؛�تصویر�هنرمندانه.�یک�هنرمند�
غریزی�و�بالذات�بود.�واقعاً�یک�هنرمند�بود.�اگر�اینجور�هنرمندها�شناخته�بشوند�و�تربیت�
بشوند،�خیلی�باارزشند.�اینجوری�است�قضیه؛�ما�اگر�بتوانیم�ابعاض�و�ابعاد�حادثه�را�با�
نگاه�هنرمندانه�و�با�زبان�هنرمندانه،�ببینیم�و�تبیین�و�تصویر�بکنیم،�به�افزودنی�هیچ�

1389/04/14

اثر روضه خوانی هنرمندانه

بیانات در دیدار مسئوالن مؤسسه روایت سیره شهدا 
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احتیاج�ندارد؛�این�افزودنیهای�مضر�و�رنگ�آمیزیهای�غیرالزم�هیچ�لزومی�ندارد.

در�مورد�شهدا�هم�همین�کار�را�بکنید.�خوشبختانه�ما�به�عهد�شهدا�نزدیکیم،�وصیتنامه�های�
اینها�را�داریم،�پدر�و�مادرهای�اینها�خیلیشان�هستند�و�همرزمان�اینها�حضور�دارند؛�آدم�
میبیند.�کتابی�از�همین�کتابهای�شهدا�را�من�نگاه�میکردم�که�با�همرزمهای�او�مصاحبه�
شده�بود�و�جزئیات�را�ذکر�میکردند؛�بعضی�از�آن�همرزمها�خودشان�شهید�شده�بودند�
و�بعضیها�زنده�بودند؛�انسان�در�هنگام�خواندن�کتاب�به�گریه�میافتاد!�هیچ�الزم�نبود�
که�کسی�برای�انسان�نوحه�سرائی�کند.�مسئله�ی�شهدا�اینجوری�است.�مسئله�ی�شهدا�
خیلی�مسئله�ی�بزرگی�است،�خیلی�مسئله�ی�داغی�است؛�ما�کمتر�پرداخته�ایم،�کمتر�

میپردازیم.
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من�مادران�شهدائی�را�زیارت�کردم�که�بجد�و�با�صدق�واقعی�میگفتند�اگر�ما�ده�تا�فرزند�
هم�داشتیم،�حاضر�بودیم�در�راه�خدا�بدهیم؛�دروغ�نمیگفتند.�من�مادران�و�پدرانی�را�
مالقات�کردم�که�احساس�عزت�و�افتخار�میکردند،�به�خاطر�اینکه�فرزندانشان�در�راه�خدا�
شهید�شدند.�البته�حق�هم�با�آنهاست،�عزت�و�افتخار�است؛�همان�طوری�که�عمه�ی�ما�
زینب�کبری��)سالم�اهلل�علیها(�فرمود:�»ما�رأیت�ااّل�جمیال«؛�جز�زیبائی�ندیدم.�حادثه�ی�
کربال�چیز�کوچکی�است؟�این�چشم�خدابین،�از�این�حادثه،�از�این�خونهای�ریخته�شده،�
از�این�مصیبت�سنگین،�یک�حقیقت�زیبا�مشاهده�میکند؛�»ما�رأیت�ااّل�جمیال«.�من�
خانواده�های�بسیاری�را�دیدم�که�همین�احساس�زینب�کبری��در�آنها�هم�بود؛�آنها�هم�
میگفتند:�»ما�رأینا�ااّل�جمیال«.�اینهاست�که�به�یک�ملت�اقتدار�میدهد؛�اینهاست�که�
اعتماد�به�نفس�را�در�یک�ملت�به�وجود�می�آورد؛�اینهاست�که�تهدیدهای�قدرتهای�مادی�

دنیا،�عربده�های�مستانه�ی�دولتهای�متجاوز�و�مستکبر�دنیا�دل�آنها�را�نمیلرزاند.

1389/07/28

مادران شهدا و تکرار »ما رأیت اال جمیال«

بیانات در دیدار خانواده های شهدا و جانبازان قم  
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مردم�اصفهان�در�یک�روز�سیصد�و�هفتاد�شهید�را�تشییع�کردند،�خم�به�ابرو�نیاوردند؛�
بماند�که�همان�روز�اعزام�به�جبهه�داشتند،�پشتیبانی�داشتند�و�حرکت�کردند؛�این�خیلی�
مهم�است.�همان�طور�که�فرمودند،�امام�از�این�حرکت�اصفهان�تجلیل�کردند.�در�آبان�
سال��61که�در�یک�روز�سیصد�و�هفتاد�شهید�در�اصفهان�تشییع�شد،�تعداد�شهدای�
اصفهان�در�همان�ماه�بیش�از�هزار�نفر�است.�هزار�و�اندی�شهید�در�یک�ماه!�خوب،�چه�
کسی�شهید�میشود؟�آن�کسی�که�در�میدان�است،�در�میدان�خطر�است،�پیشرو�است.

قبل�از�انقالب�اصفهان�در�قضایای�مختلف�حضور�نمایانی�داشت،�در�قضایای�انقالب�
هم�همین�جور،�در�جنگ�تحمیلی�هم�همین�جور.�یگانهای�نظامی�مستقر�در�اصفهان،�
چه�آنچه�که�متعلق�به�سپاه�پاسداران�انقالب�اسالمی�بود؛�لشکر�امام�حسین�با�مرکزیت�
اصفهان،�لشکر�نجف�با�مرکزیت�نجف�آباد،�تیپ�قمر�بنی�هاشم،�و�چه�آنچه�که�مربوط�به�
ارتش�بود؛�پایگاه�هشتم�شکاری�که�مرکز�تحرک�عظیمی�بود�و�من�از�نزدیک�کار�آن�
پایگاه�را�در�اصفهان�دیده�بودم�-�رحمت�خدا�بر�شهید�بابائی�-�و�چه�مرکز�توپخانه�در�

اصفهان؛�مجموعه�ی�این�نقاط�خیلی�معنا�پیدا�میکند.

بیانات در دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان 

1389/08/26

تشییع سیصد و هفتاد شهید اصفهانی در یک روز
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خب،�انسان�به�بعضی�گناه�ها�عادت�کرده،�بعضی�گناه�ها�را�کوچک�شمرده�و�به�آنها�تن�
داده.�سال�نو�یکی�از�کارهائی�که�میشود�کرد،�همین�است؛�آدم�ببیند�چطور�میشود�

گناهان�را�کم�کرد؛�یعنی�بنویسند.

پارسال�یا�پیرارسال�بود�که�من�شرح�حال�شهید�افشردی�)باقری(�را�میخواندم�-�به�نظرم�
شرح�حال�ایشان�یا�یکی�دیگر�از�همین�شهدا�بود�-�در�آنجا�ذکر�شده�بود�که�ایشان�هر�
روز�خطاهای�خود�را�مینوشته؛�همین�که�در�توصیه�ی�علمای�اخالق�و�در�توصیه�های�
بعضی�از�احادیث�و�اینها�هم�هست�که�خطاهای�خودتان�را�بنویسید،�هر�شب�خودتان�
را�محاسبه�کنید.�او�این�چیزها�را�روی�کاغذ�مینوشته.�ماها�رومان�نمیشود�خودمان�
بنویسیم،�روی�کاغذ�بیاوریم،�علنی�کنیم؛�ولو�بین�خودمان�و�کاغذ.�او�در�یادداشتهای�

خود�نوشته�بود�که�مثاًل�من�شب�دیدم�امروز�این�چند�تا�گناه�را�انجام�دادم.

1390/01/23

هر شب خودتان را محاسبه کنید

بیانات پس از اقامه نماز در جمع برخی از شخصیتهای فرهنگی سیاسی 
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اوالً�کارگرها�در�به�ثمر�رسیدن�مبارزات�ملت�ایران،�یک�نقش�مهمی�ایفاء�کردند.�اگر�
جامعه�ی�کارگری�-�عمدتاً�در�نفت�و�در�برخی�از�جاهای�حساس�و�مهم�دیگر�-�وارد�
میدان�نمیشدند،�مشکالتی�بر�سر�راه�پیروزی�انقالب�باقی�میماند.�بعد�مسئله�ی�دفاع�

مقدس�پیش�آمد.

قبل�از�دفاع�مقدس،�همین�مسائِل�اوائل�انقالب�پیش�آمد�-�که�خیلی�از�شما�جوانها�
یا�نبودید،�یا�یادتان�نیست؛�ما�از�نزدیک�شاهد�بودیم�-�و�کارگران�و�جامعه�ی�کارگری�

کشور�نقش�ایفاء�کردند.

خود�من�در�روزهای�بیست�و�یک�و�بیست�و�دوی�بهمن�توی�یکی�از�همین�کارخانجات�
نزدیک�تهران�در�بین�کارگرها�بودم�و�از�نزدیک�شاهد�بودم�که�چطور�عوامل�و�عناصر�
تحریک�شده�ی�چِپ�آن�روز�-�یعنی�کمونیستها�و�دنباله�هاشان�-�میخواهند�از�یک�جا�
یک�حرکِت�به�اصطالح�کارگری�را�شروع�کنند�و�انقالب�اسالمی�را�تبدیل�کنند�به�یک�
انقالب�کمونیستی�و�مارکسیستی.�این�کار�داشت�در�تهران�انجام�میگرفت.�آن�که�در�
مقابل�اینها�ایستاد،�کارگرها�بودند.�البته�آن�کارخانه�چند�صد�نفر�بیشتر�کارگر�نداشت،�
اما�آن�را�مبدأ�کار�قرار�داده�بودند.�ما�هم�رفتیم�آنجا�در�بین�کارگرها،�کارگرها�صدای�
دین�را�صدای�آشنا�شناختند.�آنها�بنده�را�هم�نمیشناختند�-�من�یک�طلبه�ی�معمولی�

بیانات در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسرکشور 

1390/02/07

روز پیروزی انقالب در کنار کارگران
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بودم�-�اما�دیدند�صدای�دین،�صدای�آشناست؛�صدای�ضد�دین�ها،�صدای�ناآشنا�و�بیگانه�
بود؛�برایشان�منَکر�بود.�اگر�از�کارگرهای�آن�روِز�آن�کارخانه�کسانی�باشند�این�حرف�
را�بشنوند�و�بنشینند�شرح�بدهند�قضایای�آن�سه�چهار�شبانه�روزی�که�تقریباً�ما�آنجا�
میرفتیم�می�آمدیم�-�ساعتها�من�آنجا�میماندم�-�یک�تجربه�ی�عجیب�و�مهمی�در�کشور�
است.�کارگرها�اینجوری�نقش�ایفاء�کردند.�یعنی�آن�کسانی�که�میخواستند�جامعه�ی�
کارگری�را�در�مقابل�اسالم�و�جمهوری�اسالمی�َعلم�کنند،�به�دست�خود�کارگرها�سیلی�

و�تودهنی�خوردند.

در�طول�این�سالها�همیشه�همین�جور�بوده،�تا�امروز�هم�همین�جور�است.�بعد�هم�
قضیه�ی�دفاع�مقدس�و�آن�هشت�سال�و�حضور�وسیع�و�عظیم�کارگران�در�این�عرصه�

پیش�آمد.�بعد�هم�حضور�در�میدان�کار�بوده�است.
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به�برخی�از�موضوعات�در�شعرهای�آئینی�کم�پرداخته�میشود؛�از�جمله�موضوعات�مربوط�
به�مسائل�انقالب،�مسائل�جنگ�و�دفاع�مقدس.�البته�در�یک�دوره�ای�خیلی�خوب�بود.�
همین�آقای�مؤید�در�زمان�جنگ�وقتی�جنازه�های�شهدا�را�به�مشهد�می�آوردند،�شاید�
هر�روزی�یا�هر�چند�روزی�یک�غزل�میگفت�و�مداحها�اینها�را�میخواندند.�دیگران�هم�
از�لحاظ�زمانی� میگفتند.�االن�جای�این�اشعار�خالی�است.�هشت�سال�دفاع�مقدس�
هشت�سال�بود،�اما�از�لحاظ�استمرار�معنوی�و�فکری�و�فرهنگی�ممکن�است�قرنها�ادامه�

داشته�باشد.

بیانات در دیدار جمعی از شعرای آئینی 

1390/03/25

بدرقه شهدا در مشهد با اشعار مؤید
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من�در�سال�59،�اوائل�جنگ�تحمیلی،�سرتاسر�این�استان�]کرمانشاه[�را�رفتم�و�از�نزدیک�
دیدم.�در�گیالنغرب�و�اسالم�آباد�که�مردم�شیعه�هستند،�در�پاوه�و�اورامانات�که�مردم�
سنی�هستند،�در�ریجاب�و�داالهو�که�گروهی�مردِم�اهل�حق�هستند؛�همه�جا�مردم�در�
حال�دفاع،�در�حال�اظهار�ارادت�به�نظام�جمهوری�اسالمی�بودند.�من�همان�روحیه�ای�را�
که�در�مناطق�گوناگون�این�استان�دیدم،�در�مرکز�استان�هم�که�مجموعه�ای�از�نمونه�های�

اقوام�و�عشایر�گوناگون�در�اینجا�هستند،�مشاهده�کردم.�این،�صفت�برجسته�ای�است.

1390/07/20

همه با یک نام و نشان...

بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه  
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یکی�از�چالشهای�بزرگی�که�همان�اول�انقالب�به�سراغ�کشور�آمد،�همین�جنگ�تحمیلی�
هشت�ساله�بود.�شوخی�نیست؛�هشت�سال!�جنگی�را�بر�این�کشور�تحمیل�کردند.�هر�
نظامی�باشد،�با�ناآمادگی�ای�که�در�اول�انقالب�به�طور�طبیعی�هست،�در�یک�چنین�
چالشی�شکست�میخورد؛�اما�کشور�عزیز�ما،�نظام�مقدس�جمهوری�اسالمی�شکست�
نخورد؛�پیروز�شد.�جنگ�به�وسیله�ی�مردم�اداره�شد.�هم�ارتش�و�هم�سپاه�پاسداران�
انقالب�اسالمی�و�هم�نیروهای�گوناگون،�متکی�به�مردم�بودند؛�به�ایمان�مردم،�به�عشق�
مردم،�به�صفای�مردم.�از�خط�مقدم�تا�همه�ی�صفوف�عملیاتی،�تا�پشت�جبهه�و�پشتیبانی،�
مردم�با�صفا�و�صداقتی�مثال�زدنی�و�فراموش�نشدنی،�برای�فداکاری�آمادگی�داشتند.�آن�
کسانی�که�در�سنین�جوانِی�بعد�از�آن�دوران�هستند،�متأسفانه�به�یاد�نمیدهند.�چقدر�

خوب�است�که�آن�حوادث�ممتاز�و�برجسته�و�زیبا�بازخوانی�شود.

بود،�یک� بمباران�شده� که�جعفرآباد� کردند� نقل� من� برای� کرمانشاه� در�همین�شهر�
خانواده�ای�زیر�آوار�مانده�بودند.�بچه�های�فرمانداری�رفتند�کمک�کردند،�اینها�را�از�زیر�
بود.� آمده� فرمانداری� به� برای�تشکر� بعد� این�خانواده� پدر� پیرمرِد� آوردند.� بیرون� آوار�
تشکر�میکرد�که�به�من�کمک�کردید.�مسئولین�فرمانداری�به�او�گفتند�شما�فهرست�
خسارتهاتان�را�بدهید�که�ما�به�شما�کمک�کنیم�و�جبران�خسارتهاتان�بشود.�در�این�نقل،�
این�پیرمرد�گفت:�حیف�است�از�تو�همشهری!�مگر�من�برای�جیفه�ی�دنیا�اینجا�آمده�ام؟�

بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه  

1390/07/20

بمباران جعفرآباد کرمانشاه
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ببینید،�او�کرمانشاهی�است�ها!�این�تعبیر،�همان�تعبیر�پرگذشت�و�پر�اغماضی�است�
که�یک�انسان�واال�انجام�میدهد.�از�این�نمونه�ها�در�این�شهر�شما�و�استان�شما�فراوان�
است.�در�همه�ی�مناطق�عملیاتی�غرب�و�جنوب�غربی�و�شمال�غربی،�از�این�نمونه�ها�
میشود�پیدا�کرد.�اینها�چیزهائی�است�که�در�ملتهای�دیگر�پیدا�نمیشود.�یک�نمونه�های�
برجسته�ی�اینچنین�را،�آن�هم�با�این�فراوانی،�نمیشود�پیدا�کرد.�جنگ�را�مردم�اداره�

کردند؛�مردم�پای�کار�بودند.
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الزم�میدانم�یاد�نیکی�بکنم�و�تجلیل�کنم�از�عالم�بزرگوار�و�اخالقی�و�زاهدی�که�عمرش�
را�به�دستور�مرحوم�آیةاهلّل�بروجردی�در�این�استان�گذرانید�و�اجر�زحمات�خود�را�با�
آیةاهلّل�اشرفی،�که�شنیدم�همین�روزها� بزرگوار�محراب،�مرحوم� شهادت�دید؛�شهید�

سالگرد�آن�بزرگوار�است.

من�توفیق�پیدا�کردم�مکرر�در�منزلشان�در�کرمانشاه�با�ایشان�مالقات�کنم؛�دو�نفری�
بنشینیم�و�گفتگو�کنیم.�در�جلسات�دیگر�هم�ایشان�را�دیده�بودیم؛�در�جلسه�ی�ائمه�ی�
جمعه�ی�استان�در�اسالم�آباد،�که�مرحوم�شهید�صدوقی�از�یزد�آمده�بود�و�دیگران�هم�
بودند.�زیر�بمباران،�جلسه�ی�ائمه�ی�جمعه�ی�استان�را�تشکیل�دادند�و�ما�هم�شرکت�
کردیم.�در�جلسات�متعدد،�من�این�مرد�بزرگوار�را�از�نزدیک�دیده�بودم؛�حقاً�و�انصافاً�
مصداق�یک�عالِم�عامل�بود.�فقط�زبان�او�تبلیغ�نمیکرد؛�عمل�او�هم�تبلیغ�میکرد.�تواضع�
او،�زهد�او،�بی�اعتنائی�او�به�بسیاری�از�چیزهای�ظاهری،�از�ویژگی�های�او�بود؛�مرد�بزرگی�
بود.�خدای�متعال�هم�به�او�اجر�داد؛�در�آخِر�یک�عمر�نسبتاً�طوالنی،�خدای�متعال�مرگ�

ناگزیر�را�برای�او�به�شهادت�قرار�داد.

بارها�عرض�کردیم؛�شهادت�مرگ�تاجرانه�است،�مرگ�پرسود�است،�این�روغِن�ریخته�را�
نذر�امامزاده�کردن�است.�باالخره�این�روغن�که�خواهد�ریخت؛�»کّل�نفس�ذائقة�الموت«.�

بیانات در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت کرمانشاه  

1390/07/20

جلسه ای زیر بمباران
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اگر�چنانچه�انسان�سعادت�پیدا�کند�-�پروردگارا�!�ما�هم�مشتاق�این�سعادتیم�-�این�
من� اشتری� � اهللَّ »اّن� است.� کرده� سرشاری� سود� بفروشد،� خدا� به� را� ناگزیر� حادثه�ی�
المؤمنین�انفسهم«؛�خدا�جان�را�میخرد،�خدا�مشتری�است.�این�خیلی�سعادت�بزرگی�

است،�و�این�مرد�این�سعادت�را�پیدا�کرد.
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تحریم�برای�ما�چیز�تازه�ای�نیست.�از�سال�اول�پیروزی�انقالب،�تحریمهای�یکجانبه�از�
طرف�آمریکا�و�کشورهای�اروپائی�شروع�شد�و�در�طول�جنگ،�این�تحریمها�و�محدودیتها�
به�اوج�خود�رسید.�من�یک�وقتی�گفته�ام؛�ما�میخواستیم�از�خارج�از�کشور�سیم�خاردار�
تهیه�کنیم.�کشوری�که�این�سیم�خاردار�باید�از�آنجا�عبور�میکرد�-�شوروی�سابق�-�اجازه�
نمیداد�که�این�کاال�از�داخل�خاک�او�عبور�کند،�بیاید�ایران!�حاال�کاال�نه�کاالی�نظامی�
است،�نه�سالح�تهاجمی�است؛�سیم�خاردار�است!�اینقدر�محدودیت�علیه�کشور�ما�به�
وجود�آوردند.�در�همه�ی�زمینه�های�اقتصادی�به�دنبال�ایجاد�تحریم�بودند؛�غرضشان�هم�
این�بود�که�ملت�ایران�را�به�زانو�در�بیاورند،�نظام�را�به�زانو�در�بیاورند؛�اما�نظام�جمهوری�
اسالمی�به�کمک�صبر�و�بصیرت�شما�مردم،�همه�ی�آن�سیاستها�و�سیاستگذاران�را�به�

زانو�درآورد.

بیانات در اجتماع مردم کرمانشاه 

1390/07/20

تحریم سیم خاردار!
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جمله�ی�خوبی�را�این�برادر�عزیز�اینجا�گفتند.�گفتند�خانواده�ها�میگفتند�اگر�این�رزمنده�
را�ما�از�خانه�بیرون�نفرستیم،�فردا�دشمن�دم�در�خانه�می�آید،�باید�بجنگیم.�این�خیلی�
نکته�ی�مهمی�است؛�این�همان�نکته�ای�است�که�امیرالمؤمنین�)علیه�الّسالم(�فرمود:�هر�
جماعتی�که�در�داخل�خانه�ی�خودشان�مورد�تهاجم�دشمن�قرار�بگیرند،�غفلت�کنند�از�
این�که�دشمن�دارد�می�آید،�اینها�شکست�خواهند�خورد،�مغلوب�خواهند�شد.�دشمن�
را�از�دور�باید�دید،�از�دور�باید�شناخت؛�این�غفلتی�بود�که�آن�روز�آن�کسانی�که�باید�

میدیدند،�ندیدند.

در�تهران�هی�گفته�میشد�و�خبر�میرسید�که�در�منطقه�ی�کرمانشاه،�در�منطقه�ی�ایالم�
-�بیشتر�در�این�مناطق�-�دشمن�مشغول�آرایش�نظامی�است.�آنجا�که�گفته�میشد،�
سیاسیونی�که�مسئول�کار�بودند،�انکار�میکردند؛�میگفتند�نه،�چنین�خبری�نیست.�تا�
وقتی�تهران�را�بمباران�کردند.�در�روز��31شهریور��59جنگ�در�واقع�آغاز�نشد�-�آن�
روز�تهران�بمباران�شد�-�جنگ�از�پیش�شروع�شده�بود.�اگر�مسئوالنی�که�آن�روز�در�
رأس�کار�بودند�-�همان�کسانی�که�بعد�هم�نشان�دادند�لیاقت�اداره�ی�کشور�را�ندارند�-�
میفهمیدند،�تشخیص�میدادند�و�آمادگی�خود�را�باال�میبردند،�نه�خرمشهر�آنجور�میشد،�

نه�قصرشیرین�آنجور�میشد،�نه�برخی�از�مناطق�دیگر�مرزی.

آن�غفلت�اولیه�موجب�شد�که�بر�این�منطقه�و�منطقه�ی�خوزستان،�آنطوری�که�من�در�

1390/07/21

نتیجه غفلت مسئوالن وقت کشور در آغاز جنگ

بیانات در جمع خانواده های شهدا و ایثارگران کرمانشاه 
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برهه�ی�کوتاهی�از�نزدیک�مشاهده�کردم،�آنچنان�فضای�غم�آلودی�حاکم�شود�که�بعضی�
از�مناظر�آن�را�که�من�از�نزدیک�دیدم،�نمیتوانم�فراموش�کنم.
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جوانان�عزیزی�که�امروز�در�مجموعه�ی�مردم�گیالنغرب�و�مجموعه�ی�شهرستان�زندگی�
میکنند،�باید�به�خود�ببالند�که�پدران�آنها،�مادران�آنها،�گذشتگان�آنها�یک�چنین�عظمت�

و�شکوهی�را�در�یک�دوراِن�بسیار�سخت�از�خود�نشان�دادند.

من�آن�روزها�چند�بار�به�گیالنغرب�آمدم؛�هم�در�خود�شهر،�هم�در�ارتفاعات�نزدیک�به�
این�شهر�-�منطقه�ی�کوه�های�برآفتاب�و�مناطق�استقرار�نیروهای�خودمان�-�و�غربت�
نیروهای�مدافع�را�در�این�منطقه�به�چشم�دیدم؛�لیکن�با�همه�ی�این�غربت،�نشانه�های�
شجاعت�و�دالوری�این�مردم�هم�آشکار�بود.�شهری�که�نه�فقط�به�وسیله�ی�بمباران،�
بلکه�به�وسیله�ی�تهاجم�زمینی�هم�تهدید�میشد،�توانست�بایستد،�مقاومت�کند�و�مردم،�
شهر�را�تخلیه�نکنند.�این�یادبود�بسیار�عظیمی�است�از�آن�دوران�سخت،�و�واقعاً�جای�

افتخار�دارد.

1390/07/23

کوه های برآفتاب گیالنغرب

بیانات در اجتماع مردم گیالن غرب 
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من�در�دوران�جنگ،�در�سال��60آمدم�پاوه.�فضای�سختی�بود.�انسان�میدید�که�دشمن�
سعی�کرده�است�فضای�ناامنی�را�بر�این�منطقه�تحمیل�کند.�اوائل�یا�نیمه�های�فروردین�
بود،�برف�روی�زمین�بود،�ما�رفتیم�روی�ارتفاعات.�من�دیدم�همراهان�ما�اصرار�میکنند�
که�اینجا�ناامن�است،�باید�برگردید.�یعنی�آن�روز�ارتفاعات�مشرف�به�شهر�امنیت�نداشت.�
در�یک�چنین�شرائطی،�مردم�پاوه�و�برگزیدگان�پاوه�و�جوانان�مؤمن�پاوه�ایستادند،�
مقاومت�کردند�و�توانستند�این�جایگاه�برجسته�را�برای�خودشان�حفظ�کنند.�منطقه�
اینجور�بود.�حاال�من�پاوه�را�که�مرکزیت�داشت�و�اساس�کار،�پاوه�بود،�ذکر�میکنم؛�وااّل�
شهرستاِن�آن�روز�که�شامل�روانسر�و�جوانرود�و�ثالث�باباجانی�و�بقیه�ی�مناطق�کوچک�

بود،�همه�در�این�حرکت�عظیم�شرکت�داشتند؛�البته�پاوه�محور�بود،�مرکز�بود.

1390/07/25

روایت ایستادگی مردم پاوه
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شما�امروز�وقتی�به�حادثه�ی�نوزده�بهمن�نگاه�کنید،�ممکن�است�اهمیت�آن�حادثه�
خیلی�به�چشم�نیاید؛�ولی�ما�که�آن�روز�بودیم،�بنده�که�آن�روز�خودم�ناظر�این�جریان�
بودم�و�در�مدرسه�ی�علوی�در�جمع�برادران�نیروی�هوائی�حضور�پیدا�کردم�و�حرکت�
شجاعانه�ی�آنها�را�دیدم،�احساس�من�و�احساس�افرادی�از�قبیل�من�که�آن�اوضاع�را�
دیدند،�احساس�دیگری�است.�حادثه�ی�نوزده�بهمن�یک�خطشکنِی�بزرگ�بود،�یک�کار�
عظیم�بود.�افسر،�درجه�دار�و�همافر�بیایند،�علناً�و�با�صراحت�با�انقالب�هم�آوائی�کنند�و�
نگاه�کنند�تو�چشم�نگهبانان�رژیم�طاغوت�و�به�آنها�»نه«�بگویند؛�این�خیلی�کار�بزرگی�
بود.�این�اقدام�اثر�خودش�را�بخشید.�یک�اقدام�بجا�و�بهنگام�کاری�کرد�که�احساسات�
خفته�و�بدون�تظاهر،�آن�کار�را�نمیتوانست�انجام�بدهد.�در�همه�ی�عرصه�ها�و�زمینه�ها،�
اقدام�و�ابتکار،�یک�چنین�اثری�دارد.�آن�روز�میدان�و�عرصه،�آن�میدان�بود؛�در�دوران�
جنگ،�عرصه،�عرصه�ی�دیگری�بود؛�امروز�عرصه،�عرصه�ی�دیگری�است.�در�هر�برهه�ای،�
در�هر�میدان�و�عرصه�ای،�حضور�بهنگام،�کار�بهنگام،�اقدام�بموقع،�میتواند�چنان�اثر�

بزرگی�را�داشته�باشد.

1390/11/19

نوزدهم بهمن 7531؛ مدرسه علوی

بیانات در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش 
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را� مادران�شهید� اوقات� اغلب� زیارت�خانواده�های�شهدا،� در� گفته�ام؛� را� این� بارها�من�
با�محبت�پدر� را�میشود� یافتم.�مگر�محبت�مادر� از�پدران�شهید� شجاع�تر�و�مقاوم�تر�
مقایسه�کرد؟�روح�لطیف�زنانه،�آن�هم�نسبت�به�جگرگوشه،�این�را�پرورش�بدهد،�بزرگ�
کند�مثل�دسته�ی�گل،�بعد�راضی�بشود�که�او�برود�میدان�جنگ�و�به�شهادت�برسد؛�
بعد�برای�اینکه�جمهوری�اسالمی�دشمن�شاد�نشود،�بر�جنازه�ی�او�گریه�هم�نکند!�که�
بنده�مکرر�به�این�خانواده�های�شهدا�گفتم�گریه�کنید؛�چرا�گریه�نمیکنید؟�گریه�ایرادی�
ندارد.�گریه�نمیکردند،�میگفتند�میترسیم�جمهوری�اسالمی�دشمن�شاد�شود.�»زن�مگو،�

مردآفرین�روزگار«.�زنهای�ما�اینهایند؛�امتحان�خوبی�دادند.

بیانات در دیدار جمعی از مداحان سراسر کشور

1391/02/23

چرا گریه نمی کنید؟
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آن�روزی�که�اولْ�بار�آزادگان�عزیز�وارد�کشور�شده�بودند�و�یک�جماعتی�از�آنها�-�شاید�
چند�هزار�نفر�-�در�همین�حسینیه�خدمتشان�رسیدیم�و�آنها�را�مالقات�کردیم�و�سید�
عزیِز�بزرگوارمان�مرحوم�آقای�ابوترابی�سخنرانی�کرد،�من�از�دیدن�این�منظره�و�این�
جوانها�و�بازیافت�این�ارزشهای�بزرگ�که�برگشته�بودند،�قلبم�خیلی�متالطم�بود؛�گفتم�
که�بدانید�لحظه�لحظه�ی�عمر�شما�در�دیوان�الهی�محفوظ�است.�االن�هم�بر�همان�عقیده�
هستم:�این�لحظه�لحظه�ها�پیش�خدای�متعال�محفوظ�است؛�لحظه�هائی�که�قابل�توصیف�
نیست،�با�هیچ�بیانی�نمیتوان�عمق�آن�را�آشکار�کرد،�و�شما�سالها�چنین�ساعات�و�
لحظاتی�را�گذراندید.�یک�دانه�از�مجاهدتهای�شما،�یک�لحظه�از�لحظات�سختی�شما�
از�دیوان�الهی�ساقط�شده�نیست.�ما�فراموش�میکنیم،�خود�شما�فراموش�میکنید،�اما�
کرام�الکاتبین�الهی�فراموش�نمیکنند؛�آن�مجاهدتها�محفوظ�است.�منتها�سعی�کنید�اینها�
را�حفظ�کنید؛�این�دیگر،�هم�نصیحت�به�خود�ماست،�هم�نصیحت�به�شما�عزیزان�است.

1391/05/25

اولین دیدار با آزادگان

بیانات در دیدار جمعی از آزادگان
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آنهائی�که�به�شما�میگفتند�تا�ابد�باید�در�این�زندان�بمانید،�یا�میگفتند�شما�را�اعدام�
خواهیم�کرد،�خودشان�به�زباله�دان�تاریخ�افتادند،�خودشان�اعدام�شدند،�خودشان�نابود�
شدند؛�شما�امروز�بحمداهلّل�در�جمهوری�اسالمی،�سرافراز�و�با�عزت�دارید�زندگی�میکنید؛�
این�درس�است.�یک�بار�دیگر�هم�ما�در�گذشته�این�درس�را�داشتیم.�بعضی�هامان�باور�
نمیکردیم.�در�دوران�اختناق،�در�دوران�طاغوت،�فشارها�زیاد�بود؛�کسانی�میگفتند�آقا،�
»مشت�است�و�درفش«،�بیخود�ایستادگی�میکنید،�بیخود�مقاومت�میکنید؛�یک�عده�ای�
هم�میگفتند�نه،�»صدقوا�ما�عاهدوا�اهلّل�علیه�فمنهم�من�قضی�نحبه�و�منهم�من�ینتظر«.�
خدای�متعال�حادثه�ای�را�پیش�آورد�که�در�دنیا�هیچ�کس�باور�نمیکرد؛�نه�اینکه�در�ایران�
کسی�باور�نمیکرد،�در�دنیا�هم�کسی�باور�نمیکرد.�کسی�باور�نمیکرد�که�آنچه�آمریکائی�ها�
آن�را�جزیره�ی�ثبات�میدانند،�اینجور�دستخوش�طوفانی�بشود�که�در�نهایت�به�انزوای�
آمریکا،�به�انزوای�استکبار،�به�انزوای�انگلیس�و�عمال�و�مزدورانشان�منتهی�شود.�امروز�

هم�همین�است.

امروز�هم�شما�دنیا�را�نگاه�کنید؛�نشانه�هائی�هم�پیداست.�مکرر�عرض�کردیم؛�دنیا�در�
حال�عبور�از�یک�گذرگاه�و�رسیدن�به�یک�وضع�جدید�و�ماجرای�جدیدی�است.�رفتار�
ما،�نیت�ما،�عمل�ما�در�شکل�گیری�این�وضعیت�جدید،�تعیین�کننده�است.�برای�اینکه�
دلهامان�قرص�شود،�برای�اینکه�راه�را�گم�نکنیم،�زندگی�شما�آزادگان�میتواند�برای�ما�

یک�ستاره�ی�راهنما�باشد.

بیانات در دیدار جمعی از آزادگان 

1391/05/25

مشت است و درفش؟
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بنده�یک�وقتی�در�اوائل�انقالب،�این�آیه�ی�شریفه�ی�سوره�ی�نحل�را�خواندم:�»اعوذ�باهلّل�
من�الّشیطان�الّرجیم.�و�اوحی�ربّک�الی�الّنحل�ان�اتّخذی�من�الجبال�بیوتا�و�من�الّشجر�و�
مّما�یعرشون.�ثّم�کلی�من�کّل�الّثمرات�فاسلکی�سبل�ربّک�ذلال�یخرج�من�بطونها�شراب�
مختلف�الوانه�فیه�شفاء�للّناس«.�گفتم�بله،�این�جوانهای�طلبه�مثل�زنبورهای�عسل�
رفتند�بر�روی�گلهای�معرفتی�که�از�بیان�امام�روئیده�بود،�نشستند�تغذیه�شدند،�بعد�راه�
افتادند�به�سرتاسر�کشور،�به�مردم�عسل�دادند،�به�دشمنان�نیش�زدند؛�هم�عسل،�هم�
نیش؛�نیش�و�نوش�با�هم.�از�هیچ�دسته�ای،�از�هیچ�حزبی،�از�هیچ�جمعیت�دیگری�غیر�از�
روحانیت،�این�کار�برنمی�آمد.�و�اگر�این�نمیشد،�این�انقالب�اجتماعی�به�وقوع�نمیپیوست؛�
انقالبی�که�همان�شعاری�که�در�تهران�روز�عاشورا�داده�میشود،�در�فالن�کوره�دهِ�یک�
استان�دورافتاده�هم�مردم�راهپیمائی�میکنند،�همان�شعار�را�میدهند،�همان�حرف�را�
میزنند،�همان�درخواست�را�میکنند.�این�میشود�انقالب�اجتماعی؛�که�نتیجه�اش�سقوط�
آنچنان�حکومتی�است،�و�تشکیل�اینچنین�نظامی.�استقامت�و�استحکام�و�ریشه�داری�این�

نظام�به�گونه�ای�است�که�به�توفیق�الهی،�قرنها�این�نظام�پابرجا�خواهد�بود.

1391/07/19

مثل زنبور عسل

بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی 
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یک�جوان�دانشجوی�کم�سال�با�یک�مجموعه�ی�معدودی�که�خودش�اسم�آن�را�گذاشته�
تیپ�-�صد�نفر�آدم�یک�تیپند؟!�صد�و�پنجاه�نفر�آدم�یک�تیپند؟!�او�خودش�میگوید�تیپ!�
-�میرود�به�غرب�کشور�یا�جنوب،�با�این�تیپ�مؤمن�و�مخلص،�در�مقابل�جبهه�ی�دشمن�
با�یک�واحد�رزمِی�مجهز�و�یک�فرماندهِی�سابقه�دار�میجنگد.�این�ابزاری�ندارد،�جز�همین�
ابزارهای�ابتدائی،�اما�او�به�برترین�ابزارها�مجهز�است؛�این�تجربه�ی�فرماندهی�ندارد،�اما�
او�به�قدر�عمر�این،�فرماندهی�کرده.�اینها�در�مقابل�هم�قرار�میگیرند،�این�بر�او�غلبه�پیدا�
میکند؛�تانک�او�را�مصادره�میکند،�امکانات�او�را�مصادره�میکند،�پیروز�برمیگردد.�این�با�

خودسازی�به�وجود�می�آید.�بدون�خودسازی�نمیشود�وارد�این�میدانها�شد.

بعضی�ها�میترسیدند.�بعضی�ها�از�پیش�قضاوت�میکردند�که�نمیشود�-�اصاًل�میگفتند�
نمیشود�-�هرجا�هم�حضور�بسیجی�بود،�مخالفت�میکردند.�من�میدیدم�مردان�مؤمِن�
باصالحیِت�ارتِش�منظِم�آن�روز�ما�استقبال�میکنند�از�این�که�مجموعه�ی�بسیج�با�آنها�
و�همراه�آنها�باشد؛�این�را�من�خودم�در�دوران�جنگ�مکرر�دیدم؛�در�پادگان�ابوذر،�در�
جنوب،�در�شمال�غرب.�خود�فرمانده�ارتشی�اصرار�داشت�که�مجموعه�ی�بسیجی�با�او�
اینجا�در�تهران�یک�عده�ای�نشسته� همراه�باشند؛�دوست�میداشت،�استقبال�میکرد؛�
بودند،�نق�میزدند�که�آقا�چرا�اینها�وارد�شدند؟�چرا�بدون�اجازه�رفتند؟�چرا�فالن�اقدام�
را�کردند؟�از�حضور�بسیجی�ناراحت�بودند.�چون�امید�نداشتند،�مأیوس�بودند،�میگفتند�

بیانات در دیدار بسیجیان استان خراسان شمالی  

1391/07/24

مثل روی ماه حکایت »نور باال زدن« بسیجی ها در جبهه
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نمیشود�کاری�کرد؛�اما�وقتی�که�وارد�شدند،�دیدند�این�ورود،�امیدآفرین�است؛�همه�ی�
این�استعدادها�را�جوشش�میدهد.

خود�حضور�بسیجی�در�عرصه�ی�نبرد،�به�او�یک�نورانیتی�میبخشد.�معروف�بود�در�دوران�
دفاع�مقدس�میگفتند�فالنی�نور�باال�میزند،�روشن�است؛�یعنی�بزودی�شهید�خواهد�
شد.�این�نورانیِت�حضور�بسیجی�بود؛�این�را�من�خودم�مشاهده�کردم؛�نه�یک�بار�و�دو�
بار.�یک�موردی�که�مربوط�به�همین�استان�شماست،�بد�نیست�عرض�کنم.�یک�سرگرد�
ارتشی�که�بعد�ما�فهمیدیم�ایشان�اهل�آشخانه�است�-�سرگرد�رستمی�-�به�میل�خود،�
به�صورت�بسیجی�آمده�بود�در�مجموعه�ی�گروه�شهید�چمران،�آنجا�فعالیت�میکرد.�بنده�
مکرراً�او�را�میدیدم؛�می�آمد،�میرفت.�یک�شبی�با�مرحوم�چمران�نشسته�بودیم�راجع�به�
مسائل�جبهه�و�کارهائی�که�فردا�داشتیم،�صحبت�میکردیم؛�در�باز�شد،�همین�شهید�
رستمی�وارد�شد.�چند�روزی�بود�من�او�را�ندیده�بودم.�دیدم�سرتاپایش�گل�آلود�است؛�
این�پوتینها�گل�آلود،�بدنش�خاک�آلود،�صورتش�خسته،�ریشش�بلند؛�اما�چهره�را�که�نگاه�
کردم،�دیدم�مثل�ماه�میدرخشد؛�نورانی�بود.�روزهای�قبل،�من�این�حالت�را�در�او�ندیده�
بودم.�رفته�بود�در�یک�منطقه�ی�عملیاتی،�آنجا�فعالیت�زیادی�کرده�بود؛�حاال�آمده�بود،�
میخواست�گزارش�بدهد.�او�بعد�از�چندی�هم�به�شهادت�رسید.�ارتشی�بود،�اما�آمده�بود�
بسیجی�وارد�میدان�شده�بود؛�فعالیت�میکرد،�مجاهدت�میکرد،�حضور�فداکارانه�داشت�-�
در�همان�مجموعه�ی�بسیجِی�شهید�چمران�-�بعد�هم�به�شهادت�رسید.�این�نورانیت�را�
خیلی�ها�دیدند؛�ما�هم�دیدیم،�دیگران�هم�بیشتر�از�ما�دیدند.�این�ناشی�از�همان�حضور�

فوق�العاده�است.
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چند�روز�قبل�خانواده�ی�شهید�بابایی�این�جا�آمده�بودند؛�این�خاطره�یادم�آمد�و�برای�
آنها�گفتم.�سال��61شهید�بابایی�را�گذاشتیم�فرمانده�پایگاه�هشتم�شکاری�اصفهان.�
درجه�ی�این�جوان�حزب�اللّهی�سرگردی�بود،�که�او�را�به�سرهنگ�تمامی�ارتقاء�دادیم.�
آن�وقت�آخرین�درجه�ی�ما�سرهنگ�تمامی�بود.�مرحوم�بابایی�سرش�را�می�تراشید�و�
ریش�می�گذاشت.�بنا�بود�او�این�پایگاه�را�اداره�کند.�کار�سختی�بود.�دل�همه�می�لرزید؛�
دل�خود�من�هم�که�اصرار�داشتم،�می�لرزید،�که�آیا�می�تواند؟�اما�توانست.�وقتی�بنی�صدر�
ناسازگاری�و� و� نداشتند� بودند�که�دل�صافی� افرادی� بود.� بود،�کار�مشکل�تر� فرمانده�
اذیت�می�کردند؛�حرف�می�زدند،�اما�کار�نمی�کردند؛�اما�او�توانست�همان�ها�را�هم�جذب�
کند.�خودش�پیش�من�آمد�و�نمونه�یی�از�این�قضایا�را�نقل�کرد.�خلبانی�بود�که�رفت�در�
بمباران�مراکز�بغداد�شرکت�کرد،�بعد�هم�شهید�شد.�او�جزو�همان�خلبان�هایی�بود�که�از�
اول�با�نظام�ناسازگاری�داشت.�شهید�عباس�بابایی�با�او�گرم�گرفت�و�محبت�کرد؛�حتی�
یک�شب�او�را�با�خود�به�مراسم�دعای�کمیل�برده�بود؛�با�این�که�نسبت�به�خودش�ارشد�
هم�بود.�شهید�بابایی�تازه�سرهنگ�شده�بود،�اما�او�سرهنگ�تماِم�چند�ساله�بود؛�سن�و�
سابقه�ی�خدمتش�هم�بیشتر�بود.�در�میان�نظامی�ها�این�چیزها�خیلی�مهم�است.�یک�
روز�ارشدیت�تأثیر�دارد؛�اما�او�قلباً�و�روحاً�تسلیم�بابایی�شده�بود.�شهید�بابایی�می�گفت�
دیدم�در�دعای�کمیل�شانه�هایش�از�گریه�می�لرزد�و�اشک�می�ریزد.�بعد�رو�کرد�به�من�
و�گفت:�عباس!�دعا�کن�من�شهید�بشوم!�این�را�بابایی�پس�از�شهادت�آن�خلبان�به�من�

گفت�و�گریه�کرد.

بیانات رهبر معظمی در دیدار مسؤوالن عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی

1383/10/23

کارستان بابایی
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شهید�بابایی�اوایل�انقالب�در�نیروی�هوایی�ستوان�یک�بود.�در�فاصله�ی�سه�سال،�درجه�ی�
سرهنگی�گرفت�و�فرمانده�ی�آن�پایگاه�در�اصفهان�شد؛�یعنی�از�ستوان�یکی�به�سرهنگ�
تمامی�ارتقاء�یافت.�آن�زمان�هم�سرهنگی�درجه�ی�باالیی�بود؛�یعنی�باالتر�از�سرهنگ،�
نداشتیم...�فقط�دو�درجه�ی�سرتیپی�در�ارتش�بود:�فالحی،�که�پیش�از�انقالب�به�درجه�ی�
سرتیپی�رسیده�بود�و�ظهیرنژاد�که�به�دلیلی،�در�اوایل�جنگ�به�او�درجه�ی�سرتیپی�اعطا�
شد.�سایر�افسران،�سرهنگ�بودند؛�اما�شهید�بابایی�با�نصب�درجه�ی�سرهنگی�به�پایگاه�
اصفهان�رفت.�میدانید�که�پایگاه�اصفهان�هم�از�پایگاه�های�بسیار�بزرگ�و�مفصل�است.�
سال�شصت�بود.�آن�پایگاه�واقعاً�مرکزی�بود�که�در�زمان�بنی�صدر،�امام�را�هم�قبول�
نداشتند�و�قبلش�هم،�آن�جا�مرکز�جنجالی�و�پرمسأله�ای�محسوب�میشد.�اوِل�انقالب،�
همین�آقای�محمدِى�دفتر�خودمان�-�آقای�»محمدی�گلپایگانی«�-�به�عنوان�نماینده�ی�
مسؤول�عقیدتی�-�سیاسی،�در�آن�جا�فعالیت�میکردند.�ایشان�مرتب�مسائل�آن�جا�را�
گزارش�میکردند.�عده�ای�ضد�انقالب�و�عده�ای�هم�نفوذیهای�گروه�های�به�ظاهر�انقالبی،�
در�پایگاه�نفوذ�کرده�بودند�و�واقعاً�به�کلی�یأس�آور�بود.�فرمانده�ی�آن�جا،�زمانی�که�در�
وزارت�دفاع�بودم،�میگفت:�»اصاًل�نمیتوانم�پایگاه�را�اداره�کنم!«�همین�طور،�همه�چیز�را�
رها�کرده�بود.�در�چنین�شرایطی،�شهید�بابایی�به�این�پایگاه�رفت�-�این�که�»یک�القبا«�
میگویند،�واقعاً�با�یک�القبا�به�آن�جا�رفت�-�و�همه�چیز�را�راه�انداخت.�او�حقیقتاً�پایگاه�

را�متحول�کرد.

1380/11/7

تحول در پایگاه نیروی هوایی

بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار خانواده ی شهید بابایی
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یک�بار�من�به�آن�پایگاه�رفتم�و�ایشان،�سمیالتورهای�آموزشی�را�به�من�نشان�داد.�شهید�
بابایی،�خودش�هم�خلبان�بود؛�خلبان�»اف�14«.�یعنی�رتبه�ی�خلبانیاش�رتبه�ی�باالیی�
بود.�ایشاْن�خیلی�به�من�محبت�داشت.�من�هم�واقعاً�از�ته�دل،�قدر�شهید�بابایی�را�خیلی�

میدانستم.

یکبار�که�به�اصفهان�رفتم�-�من،�دو�سه�بار�به�پایگاه�اصفهان�رفته�ام�-�نزد�من�آمد�
و�گفت:�»اگر�شما�اجازه�بدهید،�ما�بچه�های�سپاه�را�این�جا�بیاوریم�و�به�آنان�آموزش�
خلبانی�بدهیم«...�با�بچه�های�سپاه،�خیلی�خودمانی�و�رفیق�بود.�میگفت:�»فقط�برای�
انقالب�و�رضای�خدا،�بچه�های�سپاه�را�آموزش�دهیم.«�گفتم:�»حاال�دست�نگهدارید.�اآلن�
این�کار�مصلحت�نیست؛�تا�ببینیم�بعداً�چه�میشود.«�در�غیر�این�صورت،�وضعیت�نیروی�
هوایی،�حسابی�به�هم�میخورد.�به�هرحال،�ایشان�آرام�آرام�همان�پایگاهی�را�که�آن�همه�

مسأله�داشت،�به�کلی�متحول�کرد.
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من�فراموش�نمیکنم�آن�زمانی�را�که�شهید�عزیزمان،�سرلشکر�بابایی،�با�خوی�اسالمی�
خود�و�منش�نظامی�متناسب�با�دین،�در�این�پایگاه�فرماندهی�میکرد.�من�یک�بار�دیگر�
انقالب،�خدمات� آغاز� از� آن�هم،� از� پیش� و� روز،� آن� دیده�ام.� نزدیک� از� را� پایگاه� این�
این�پایگاه�خدمات�برجسته�ای�بود.�دهها�هزار�ساعت�پرواز�جنگی�و�خدمات�گوناگوِن�
تهاجمی�و�تدافعی�و�وارد�کردن�خسارات�متعّدد�به�دشمن�متجاوز،�افتخاراتی�است�که�

هرگز�از�خاطره�ها�و�از�پرونده�افتخارات�نیروهای�مسلّح�ما�زدوده�نخواهد�شد.

1371/7/18

ده هزار ساعت پرواز جنگی

بیانات در بازدید از پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان
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یکی�از�چیزهایی�که�من�بر�روی�آن�تکیه�میکنم�در�این�زمینه�ی�اعتقاد�و�نگاه�قلبی�و�
گرایش�قلبی،�مسئله�ی�اعتماد�به�خدای�متعال�است،�اعتماد�به�وعده�های�الهی�است؛�
این�از�جمله�ی�مطالبی�است�که�بنده�اصرار�دارم�ما�روی�این�کوتاهی�نکنیم.�وقتی�خدای�
�اهللُ�َمن� یَنُصرُکم«،�»َو�لََینُصَرنَّ متعال�صریحاً�به�ما�وعده�میدهد�که�»اِن�تَنُصُروا�اهللَ�
یَنُصُره«،�وقتی�اینجور�خدای�متعال�با�صراحت،�با�تأکید�به�ما�وعده�میدهد�که�اگر�شما�
از�دین�او�حمایت�کردید،�از�راه�خدا�پیروی�کردید�و�آن�را�نصرت�کردید،�خدا�شما�را�
نصرت�خواهد�داد،�ما�باید�به�این�وعده�اعتماد�داشته�باشیم،�باید�همین�جور�عمل�بکنیم.

 انقالب اسالمی

حاال�این�برای�کسی�که�تجربه�نکرده،�ممکن�است�از�ذهن�دور�باشد�و�مورد�استبعاد�
باشد،�اّما�من�و�شما�که�تجربه�کردیم،�ما�که�دیدیم�چطور�یک�امِر�نشدنی�شد؛�نشدنی�تر�
از�این�وجود�نداشت�که�انسان�خیال�کند�با�دست�خالی،�با�حضور�در�خیابانها�میشود�
�مستکبِر�مّتکی�به�همه�ی�قدرتهای�جهانی�را�سرنگون�کرد�و�به�جای�او� یک�رژیم�مستبدِّ
یک�نظام�اسالمی�آورد؛�آن�هم�نه�یک�نظامی�منطبق�بر�معیارها�و�استانداردهای�غربی؛�
نظامی�اسالمی،�نظام�فقاهتی.�چه�کسی�باور�میکرد�چنین�چیزی�عملی�بشود؟�اّما�شد؛�

همین�چیِز�نشدنی�اتّفاق�افتاد.

بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت

1392/06/06

ان تنصروا اهلل ینصرکم
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 شورش های داخلی

قضّیه�ی�شورشهای�اّول�انقالب،�قبل�از�شروع�دفاع�مقّدس،�یک�مسئله�ی�دیگر�است؛�
شورشهایی�که�از�خارج�هم�حمایت�میشد�-�یادتان�است�دیگر�-�در�شرق�کشور،�در�غرب�
کشور،�در�شمال�کشور،�در�جنوب�کشور؛�کجا�بود�که�این�شورشهای�قومی�و�طائفی�و�
امثال�اینها�وجود�نداشته�باشد؟�کدام�کشور�و�کدام�دولت�تازه�پا�که�نه�یک�ارتشی�دارد،�
نه�یک�نیروی�مسلّحی�دارد،�نه�نیروی�امنّیتی�درست�وحسابی�ای�دارد،�میتواند�با�یک�

چنین�چیزی�در�بیفتد�و�بر�آن�فائق�بیاید؟�جمهوری�اسالمی�فائق�آمد.

دفاع مقدس

جنگ�تحمیلی�و�قضّیه�ی�دفاع�مقّدس،�نمونه�ی�دیگر�است؛�خب�اینها�حرفهای�هزار�بار�
یا�هزاران�بار�گفته�شده�است؛�لکن�باید�به�یاد�بیاوریم�اینها�را.�جنگ�تحمیلی،�فقط�جنگ�
یک�دولت�همسایه�با�ما�نبود؛�یک�جنگ�بین�المللی�علیه�ما�بود�با�همه�ی�ابزارها.�همه�ی�
تالششان�را�کردند،�نتوانستند�بعد�از�هشت�سال�یک�وجب�از�خاک�کشور�را�تصّرف�
بکنند؛�این�چیز�کمی�است؟�و�همین�طور�مسائل�گوناگون�دیگر.�خب،�اینها�وعده�هایی�
است�که�محقق�شد.�»اِن�تَنُصروا�اهللَ�ینُصرُکم«�را�دیگران�اگر�در�قرآن�فقط�خوانده�اند،�
ما�در�زندگی�آن�را�تجربه�کرده�ایم.�بنابراین�باید�اعتماد�به�خدا�داشته�باشید،�برای�خدا�
کار�کنید�آقایان،�هدفتان�را�هدف�خدایی�قرار�بدهید،�مطمئن�باشید�خدای�متعال�راه�

باز�میکند.
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را� نیامد،�راهبرد� اّما�کوتاه�هم� امام�بزرگوار،�در�مقابل�واقعّیتها�چشم�خود�را�نبست،�
فراموش�نکرد.�ببینید�وضعّیت�امام�را،�زندگی�امام�را،�شعارهای�امام�را؛�امام�بزرگوار�
همان�کسی�است�که�در�مورد�مسئله�رژیم�صهیونیستی�از�هیچ�کس�تقّیه�نکرد؛�اینکه�
رژیم�صهیونیستی�یک�غّده�ی�سرطانی�است�و�باید�از�بین�برود،�این�حرف�امام�است.�
در�قبال�شرارتهای�قدرت�مستکبر�و�مداخله�گر�آمریکا�هیچ�تقّیه�ای�و�مالحظه�ای�نکرد؛�
اینکه�آمریکا�شیطان�بزرگ�است،�این�حرف�امام�است.�اینکه�حمله�ی�جوانان�مسلمان�
و�دانشجویان�مسلمان�به�سفارت�آمریکا�و�تصّرف�ابزارها�و�مدارک�جاسوسی�آنها�را�امام�
انقالب�دّومی�دانست�که�شاید�از�انقالب�اّول�مهم�تر�است،�این�حرف�امام�است؛�اینها�
حرفهای�امام�است،�اینها�روشهای�امام�است.�در�قضّیه�ی�جنگ،�اینکه�فرمود:�جنگ�تا�
رفع�فتنه،�این�حرف�امام�است؛�دیگران�میگفتند�جنگ�جنگ�تا�پیروزی،�امام�فرمود�

جنگ�تا�رفع�فتنه.�این�ایستادگیها�بود�که�پایه�ی�این�نظام�را�مستحکم�کرد.

بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری

1392/06/14

جنگ تا رفع فتنه
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مرحوم�دکتر�چمران�-�شهید�چمران�-�یک�نخبه�ی�علمی�بود؛�حاال�او�مشهور�شده�
به�جنگ�و�شهادت�و�تفنگ�و�مانند�این�چیزها،�لکن�یک�نخبه�ی�علمِی�برجسته�بود؛�
در�یکی�از�دانشگاه�های�برجسته�ی�آمریکا�هم�درس�میخواند�که�بعد�رها�کرد�و�آمد،�
و�در�لبنان�و�بعد�هم�در�کشور�خودش�مشغول�جهاد�شد.�او�به�من�میگفت�که�در�
دانشگاه�های�آمریکا�-�و�بخصوص�و�از�جمله�در�همان�دانشگاهی�که�ایشان�تحصیل�
میکرد�-�برجسته�های�درجه�ی�یک،�معدود�بودند�و�ایرانی�ها�در�بین�آنها�بیشتر�از�همه�
بودند.�ایرانی�ها�از�متوّسط�استعداد�جهانی�باالترند؛�این�را�ما�از�افراد�دیگر�هم�مکّرر�

شنیده�ایم؛�عرض�کردم�حاال�هم�که�تجربه�ها�این�را�نشان�میدهد.

1392/07/17

نکته ای که دکتر چمران به آیت اهلل خامنه ای گفت

بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان 
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در�عملّیات�فتحالمبین�طّراحیهای�همین�نیروهای�جوان�ما،�همین�بّچههای�ما�موجب�
شد�که�-�دشمنی�که�آن�صحرای�عظیم�را�]پر�کرده�بود[�که�بنده�آن�صحرا�را�همان�
زمان�جنگ�رفتم�کاماًل�از�باال�دیدم؛�استقرار�نیروهای�دشمن�را�از�آن�دیدگاهها�بنده�
نگاه�کرده�بودم�که�چطور�تمام�این�صحرا�را،�دشتعّباس�و�این�طرف�و�آن�طرف�را�اینها�
]فرا[�گرفتهاند�-�دشمن�ناگهان�احساس�کند�که�این�نیرویی�که�در�مقابل�او�است�و�دارد�
با�او�میجنگد،�از�پشت�سر�دارد�به�او�حمله�میکند.�این�مهم�نیست؟�این�کوچک�است؟�
این�قابِل�این�نیست�که�روی�این�حرکت�عظیم�کار�بشود،�فکر�بشود،�تحقیق�بشود،�کار�

هنری�بشود،�کار�تحقیقی�انجام�بگیرد؟

بیانات در دیدار اعضای ستاد برگزاری بزرگداشت سرداران شهید مازنداران 

1392/09/25

شاهکار نیروهای جوان ما در فتح المبین
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و� آمادگی�خودسازی� این�ها� را�سراغ�دارم�که� بسیار�خوبی� من�در�خود�سپاه�عناصر�
دیگرسازی�داشتند�و�دارند،�خوب�است�من�از�برادر�شهید�عزیزمان�محمود�کاوه�یاد�کنم؛�
که�من�او�را�از�بچگی�اش�می�شناختم.�پدر�این�شهید�جزو�اصحاب�و�مالزمین�همیشگی�
مسجد�امام�حسن�بود�-�که�بنده�آن�جا�نماز�می�خواندم�و�سخنرانی�می�کردم�-�دست�این�
بچه�را�هم�می�گرفت�با�خودش�می�آورد،�و�من�می�دانستم�همین�یک�پسر�را�دارد،�پدرش�
هم�می�شناسید�شما�دیگر�-�قاعدتاً�برادرهای�مشهدی�می�شناسند�-�از���همان�وقت�ها�
همینجور�بود.�پرشور�و�بی�مهابا�در�برخورد،�گاهی�حرفهای�تندی�هم�می�زد�که�در�دوران�
اختناق�آنجور�حرفی�کسی�نمی�زد.�این�بچه�آنجور�توی�این�محیط�خانوادگی�پرشور�
و�پرهیجان�تربیت�شد�و�خوراک�فکری�او�از�دوران�نوجوانیش�-�که�شاید�آن�سالهایی�
که�من�دیدم�ایشان�مثاًل�دوازده�-�سیزده�سال�چهارده�سال�شاید�بیشتر�نداشت�-�حاال�
البته�درست�یادم�نیست�-�عبارت�بود�از�مطالب�مسجد�امام�حسن.�که�اگر�از� دقیقاً�
شما�ها�برادرهایی�آن�وقت�بودند�می�دانند�چه�صنف�مطالبی�بود؟�و�می�شود�فهمید�دیگر.�

از�نوار�ها�و�آثار�آن�مسجد�]می�شد�فهمید[�که�چه�نوع�مطالبی�بود.

در�یک�چنین�محیط�فکری�این�جوان�تربیت�شد،�و�جزو�عناصر�کم�نظیری�بود�که�من�
او�را�در�صدد�خودسازی�یافتم؛�حقیقتاً�اهل�خودسازی�بود�-�هم�خودسازی�معنوی�و�
اخالقی�و�تقوایی،�هم�خودسازی�رزمی�-�در�یکی�از�عملیات�اخیر�دستش�مجروح�شده�
بود�-�که�آمد�مشهد�و�مدتی�هم�این�جا�بیمارستان�بود،�مدت�کوتاهی�ظاهراً،�بعد�برگشت�

1392/12/25

خاطره رهبر انقالب از پدر شهید کاوه



237خاطرات

مجدداً�جبهه�-�تهران�آمد�سراغ�من؛�من�دیدم�دستش�متوّرم�است.�بنده�نسبت�به�این�
کسانی�که�دست�هایشان�آسیب�دیده�یک�حساسیتی�دارم،�فوری�می�پرسم�دستت�درد�
می�کند.�پرسیدم�دستت�درد�می�کند�گفت�که�نه.�بعد�من�اطالع�پیدا�کردم،�برادرهای�
درد� گفتند�دستش�شدید� آن�جا�هستند،� که� برادرهای�مشهدی�ای� بودند،� آن�جا� که�
می�کند،�این�همه�درد�را�کتمان�می�کرد�و�نمی�گفت�-�که�این�مستحب�است،�که�انسان�
حتی�المقدور�درد�را�کتمان�کند�و�به�دیگران�نگوید�-�یک�چنین�حالت�خودسازی�ایشان�
داشت.�یک�فرمانده�ی�بسیار�خوب�بود،�از�لحاظ�اداره�ی�واحد�خودش�که�تیپ�ویژه�ی�
شهدا�-�تیپ�ویژه�ی�آن�روز�شهدا�فکر�می�کنم�حاال�لشگر�شده،�آن�وقت�تیپ�بود�-�یک�
واحد�خوب�بود�جزو�واحدهای�کارآمد�ما�محسوب�می�شد�و�به�این�عنوان�از�آن�نام�برده�
می�شد،�خود�او�هم�در�عملیات�گوناگونی�شرکت�داشت،�و�کارآزموده�ی�میدان�جنگ�
شده�بود؛�از�لحاظ�نظم�اداره�ی�واحد،�مدیریت�قوی،�دوستی�و�رفاقت�با�عناصر�لشگر�

و�از�لحاظ�معنوی،�اخالق،�ادب،�تربیت�توجه�و�ذکر�یک�انسان�جوان�اما�برجسته�بود.

این�هم�یکی�از�خصوصیات�دوران�ماست،�که�برجستگان�همیشه�از�پیر�ها�نیستند،�آدم�
جوان�ها�و�بچه�ها�را�می�بیند�که�جزو�چهره�های�برجسته�می�شوند.�رهبان�اللیل�و�اسد�
النهار�غالباً�توی�همین�بچه�هایند،�توی�همین�جوانهایند.�ما�نشستیم�از�دور�داریم�نگاه�
می�کنیم�حسرت�می�خوریم،�و�آرزو�می�کنیم�کاش�برویم�توی�محیط�آن�ها.�کمتر�وقتی�
است�که�بنده�همین�حاال�ها�دلم�پرواز�نکند�به�سمت�محفل�سنگرنشینان؛�آن�جا�انسان�
ساخته�می�شود�و�خوب�هم�ساخته�می�شود،�و�این�جوان�ها�خوب�ساخته�شدند،�و�شهید�

کاوه�حقیقتاً�خوب�ساخته�شد.
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انسانی�در�کشور� نیروی� انسانی�ما�است.� نیروی� از�ظرفیتهای�مهم�ما،�ظرفیت� یکی�
ما،�یکی�از�بزرگ�ترین�ظرفیت�های�کشور�ما�است؛�این�یک�فرصت�بزرگ�است.�عرض�
کردیم،�جمعیت�جوان�کشور�ــ�از�پانزده�سال�تا�سی�سال�ــ�یک�حجم�عظیم�از�ملت�
ما�را�تشکیل�میدهند؛�این�خودش�یک�ظرفیت�است.�تعداد�ده�میلیون�دانش�آموخته�ی�
دانشگاه�ها�را�داریم؛�ده�میلیون�از�جوانهای�ما�در�طول�این�سالها�از�دانشگاهها�فارغ�التحصیل�
شدند.�همین�حاال�بیش�از�چهار�میلیون�دانشجو�داریم�که�اینها�در�طول�چند�سال�آینده�
فارغ�التحصیل�میشوند؛�جوانان�عزیز�بدانند،�این�چهار�میلیونی�که�میگویم،��25برابر�
تعداد�دانشجو�در�پایان�رژیم�طاغوت�است؛�جمعیت�کشور�نسبت�به�آن�موقع�شده�دو�
برابر،�اما�تعداد�دانشجو�نسبت�به�آن�موقع�شده��25برابر؛�امروز�ما�این�تعداد�دانشجو�
و�فارغ�التحصیل�داریم.�عالوه�ی�بر�اینها،�میلیونها�نیروی�مجرب�و�ماهر�داریم.�ببینید،�
دوران�جنگ� در� رسیدند.� ما� مسلح� نیروهای� داد� به� دوران�جنگ� در� که� همینهایی�
تحمیلی،�یکی�از�مشکالت�ما،�از�کار�افتادن�دستگاه�های�ما،�بمباران�شدن�مراکز�گوناگون�
� �مثل�وسایل�حمل�و�نقل�و�این�چیزهاـ� ما،�تهیدست�ماندن�نیروهای�ما�از�وسایل�الزمـ�
�که�بنده�در� بود.�یک�عده�افراد�صنعتگر،�ماهر،�مجرب،�راه�افتادند�از�تهران�و�شهرستانهاـ�
اوایل�جنگ�خودم�شاهد�بودم،�اینها�را�میدیدم؛�اخیرا�هم�بحمداهلل�توفیق�پیدا�کردیم،�
یک�جماعتی�از�اینها�آمدند؛�آن�روز�جوان�بودند،�حاال�سنی�از�آنها�گذشته،�اما�همان�
انگیزه�و�همان�شور�در�آنها�هست�ـ�رفتند�داخل�میدانهای�جنگ،�در�صفوف�مقدم،�
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آن ها در جنگ به داد ما رسیدند...

بیانات در حرم مطهر رضوی 
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بعضی�هایشان�هم�شهید�شدند؛�تعمیرات�کردند،�ساخت�وساز�کردند،�ساخت�وسازهای�
صنعتی؛�این�پلهای�عجیب�وغریبی�که�در�جنگ�به�درد�نیروهای�مسلح�ما�خورد،�امکانات�
فراوان،�خودرو،�جاده،�امثال�اینها،�به�وسیله�ی�همین�نیروهای�مجرب�و�ماهر�به�وجود�آمد؛�
امروز�هم�هستند،�امروز�هم�در�کشور�ما�الی�ماشاءاهلل؛�تحصیل�کرده�نیستند،�اما�تجربه��و�
مهارتی�دارند�که�گاهی�از�تحصیل�کرده�ها�هم�بسیار�بیشتر�و�بهتر�و�مفیدتر�است؛�این�هم�
یکی�از�امکانات�نیروهای�ما�است؛�هم�در�کشاورزی�این�را�داریم،�هم�در�صنعت�داریم.
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�روز�ششم�فروردین�ماه��1393با�حضور�در�یادمان�شهدای�
شرق�کارون�در�جمع�کاروان�های�راهیان�نور�سخنرانی�کردند.�ایشان�در�بخشی�از�این�
سخنان�با�یادآوری�داستان�ایستادگی�ملت�ایران،�دلیل�هشت�ساله�شدن�دوران�دفاع�

مقدس�را�تشریح�کردند:

دفاع�مقدس�ما،�دوران�جنگ�هشت�ساله�ی�پر�ماجرای�این�کشور،�داستان�ایستادگی�
ملت�ایران�و�ایستادگی�جوانان�ما�در�مقابل�خباثتها�و�دشمنی�های�کفر�و�استکبار�جهانی�
است.�درست�است،�در�مقابل�ما�به�ظاهر�یک�رژیم�بعثی�بود�-�صدام�بود�-�و�او�هم�
عنصری�بود�به�قدر�کافی�خبیث،�به�قدر�کافی�ضد�بشریت�و�ضد�انسانیت،�اما�فقط�او�نبود؛�
آن�چیزی�که�موجب�شد�این�جنگ،�هشت�سال�ادامه�پیدا�کند،�عوامل�پشت�پرده�ی�
استکبار�جهانی�بودند�که�او�را�تشویق�میکردند،�به�او�وعده�میدادند،�امکانات�میدادند.�
آن�وقتی�که�در�این�سرزمین�های�خوزستان�-�که�شما�حاال�بخشی�از�آنها�را�مشاهده�
کردید�-�دشمنان�ما�مجبور�به�عقب�نشینی�شدند،�یک�دولت�اروپایی�به�آنها�وسیله�ای�
داد�که�بتوانند�در�دریا،�خباثت�و�شیطنت�و�شرارت�خودشان�را�ادامه�بدهند؛�موشکی�به�
آنها�دادند.�نمیگذاشتند�عملیاتی�که�در�منطقه�انجام�میگیرد،�سرنوشت�جنگ�را�به�انتها�
برساند؛�تشویقش�میکردند.�یعنی�دست�استکبار�جهانی،�دست�همین�دولتهای�اروپایی�
و�دولت�آمریکا،�پشت�رژیم�خبیث�معاند�بعثی�قرار�داشت�و�او�را�به�ادامه�ی�کار�تشویق�
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چرا جنگ هشت سال طول کشید؟

بیانات در یادمان شهدای شرق کارون 
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میکرد.�نمیخواستند�بگذارند�جمهوری�اسالمی�از�این�حادثه�ی�بزرگ،�پیروز�و�سربلند�
بیرون�بیاید؛�میگفتند�صریحاً.

بعد�از�آنکه�در�همین�عملیاتی�که�در�این�منطقه�اتفاق�افتاد�-�منطقه�ی�دارخوین؛�اینجا�
منطقه�ی�درگیری�بسیار�تعیین�کننده�ی�عملیات�ثامن�االئمه�بود�-�که�سپاه�پاسداران�و�
ارتش�جمهوری�اسالمی�ایران�با�همکاری�یکدیگر،�برای�دستور�امام�برنامه�ریزی�کردند،�
طراحی�کردند،�در�همین�منطقه�توانستند�دشمن�را�عقب�بنشانند�و�آن�روحیه�ای�را�
که�دشمن�به�خاطر�پشتیبانی�های�فرنگی�ها�و�خارجی�ها�و�اروپایی�ها�به�دست�آورد،�در�
هم�بکوبند�و�بشکنند�و�محاصره�ی�آبادان�را�از�بین�ببرند؛�بعد�از�این�عملیات،�عملیات�
طریق�القدس؛�بعد�از�این�عملیات،�عملیات�فتح�المبین؛�بعد�عملیات�الی�بیت�المقدس؛�این�
عملیات�های�پشت�سر�هم�که�رزمندگان�عزیز�ما،�جوانان�فداکار�ما�در�قالب�ارتش،�در�
قالب�سپاه،�در�قالب�بسیج�و�نیروهای�مردمی،�در�قالب�مجموعه�های�عشایری،�حتی�در�
قالب�شهربانی�و�ژاندارمری�و�کمیته�های�آن�روز،�می�آمدند�در�این�میدان�جنگ�و�این�
فداکاری�ها�را�انجام�میدادند؛�این�عملیات�میتوانست�جنگ�را�به�خاتمه�برساند�و�پایان�
بدهد؛�اما�جبهه�ی�دشمن�نظام�اسالمی�-�یعنی�همین�اروپایی�ها�و�دولتهای�اروپایی�و�
دولت�آمریکا�-�نمیگذاشتند؛�طرف�مقابل�را�تشویق�میکردند،�امکانات�جدیدی�به�او�
میدادند،�او�را�به�برنده�شدن�در�این�جنگ�امیدوار�میکردند؛�لذا�جنگ�هشت�سال�طول�

کشید.
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�- اهواز� یا� آبادان� �- اهواز� جاده�ی� این� کارون،� رود� این� بیابانها،� این� سرزمین�ها،� این�
خرمشهر،�این�مناطق�گوناگون�که�با�اسمهای�مختلفی�امروز�خودشان�را�به�شما�معرفی�
میکنند،�اینها�شاهد�برترین�فداکاری�ها�و�مجاهدتها�و�ازخودگذشتگی�ها�بوده�اند.�بنده�
فراموش�نمیکنم�در�آن�ماه�های�اول�جنگ�-�در�آن�ماه�های�محنت،�نبودن�نیرو،�نبودن�
همه�جانبه�ی� سختی� آن� در� سازماندهی،� و� انسجام� نبودن� آموزش،� نبودن� امکانات،�
مادی�-�جوانهای�ما�با�روحیه�های�خوب،�از�همین�اهواز�می�آمدند�به�مناطق�مختلف؛�از�
جمله�همین�جا،�منطقه�ی�دارخوین.�یک�مشت�از�جوانهای�مؤمن�و�حزب�اللهی�که�من�
اشخاصشان�را�هم�بعضاً�می�شناسم،�آمدند�در�همین�روستای�محمدیه�که�نزدیک�است،�
سنگرهای�انفرادی�میکندند؛�در�تاریکی�شب�از�این�سنگرهای�انفرادی�می�آمدند�بیرون�و�
صد�متر�دویست�متر�جلوتر�میرفتند،�باز�آنجا�سنگر�میکندند؛�تمام�روز�را�زیر�این�آفتاب�
داغ�خوزستان�در�سنگرها�میماندند،�سختی�ها�را�تحمل�میکردند،�خود�را�به�دشمن�
نزدیک�میکردند؛�تا�وقتی�که�نوبت�عملیات�رسید�که�در�مهر�ماه�سال�بعد�از�حمله�-�در�
آخر�شهریور��59حمله�ی�دشمن�شروع�شد،�در�مهر��60-�در�این�منطقه�ی�دارخوین�و�
همه�ی�این�مناطق�اطراف،�با�نیروهای�رزمنده�ی�ارتش�و�سپاه�و�بسیج�و�غیره،�توانستند�

پاداش�آن�مجاهدتها�را�بگیرند�و�به�ملت�ایران�هدیه�کنند.

1393/01/06

پاداش جنگ زیر آفتاب داغ خوزستان

بیانات در یادمان شهدای شرق کارون 
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من�تقریباً�از�اّولین�روزهای�پیروزی�انقالب�این�شهید�را�شناختم.�از�اصفهان�پیش�ما�
میآمد،�گزارش�میداد�و�کمک�میخواست؛�از�آن�وقت�ما�با�ایشان�آشنا�شدیم.�او�سپس�
به�کردستان�رفت�و�بعد�هم�در�دوران�جنگ�تحمیلی�فّعالیت�کرد؛�بعد�از�جنگ�هم�که�
معلوم�است.�این�که�شما�میبینید�یک�ملت،�بزرگش،�کوچکش،�زن�و�مردش،�جوانش،�
پیرش،�امروزیش،�دیروزیش،�برای�ابراز�احترام�به�پیکر�این�شهید،�یک�اجتماع�عظیم�را�
به�وجود�میآورند�-�که�جزو�تشییعهای�کم�نظیر�در�دوران�انقالب�بود�-�به�خاطر�همین�
اخالص�و�همین�صفاست.�خدای�متعال�دلها�را�متوّجه�میکند.�ما�این�را�الزم�داریم�و�

الحمدهلل�امروز�هم�افراِد�این�گونه�داریم.

بیانات در دیدار فرماندهان ارتش

1378/1/25

خاطرات رهبر انقالب از شهید سپهبد علی صیاد شیرازی
او را از اوایل پیروزی انقالب می شناختم
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شاید�امروز�هم�بعضی�خیال�کنند�-�که�عملیاتی�مثل�عملیات�بیت�المقّدس،�فقط�یک�
هجوم�انبوه�انسانی�بود!�اینها�سخت�در�اشتباهند.�هیچ�امواج�انسانی،�بدون�فرماندهِی�
قادِر�قاطِع�هوشیار،�نمیتواند�هیچ�عملی�را�انجام�دهد.�در�جنگ�نظامی،�سازماندهی�و�
عملیات�و�فرماندهی�و�تاکتیک�و�دّقت�نظر�و�موقع�شناسی�و�دهها�عامل�در�کنار�هم،�
دانش�نظامی�را�به�وجود�میآورد�و�استعداد�و�نبوغ�نظامی�را�نشان�میدهد.�این�اتّفاق،�در�
عملیات�فتح�خّرمشهر�-�یعنی�همان�عملیات�بیت�المقّدس�-�روی�داد،�که�همین�شهید�
عزیِز�اخیِر�ما�-�شهید�صّیاد�شیرازی�-�یکی�از�کارگردانان�اصلی�این�عملیات�بود�و�خوِد�
او�مثل�ظهر�چنین�روزی،�از�آن�جا�با�تلفن�با�بنده�تماس�گرفت�و�مژده�پیروزی�را�داد�و�
گفت�سربازان�عراقی�صف�طوالنی�کشیده�اند�تا�بیایند�اسیر�شوند!�ببینید�این�عملیات�
چقدر�هوشمندانه�و�قوی�و�همه�جانبه�بود�که�نیروهای�دشمن�احساس�اضطرار�میکردند�
که�برای�حفظ�جان�خودشان�بیایند�خود�را�تسلیم�اسارت�کنند!�که�در�آن�روز�هزاران�
نفر�از�نیروهای�دشمن�متجاوز�-�که�آن�همه�با�غرور�و�تکّبر،�فریاد�سر�داده�بودند�-�آمدند�

دودستی�خودشان�را�تسلیم�رزمندگان�اسالم�کردند!

1384/3/3

نبوغ نظامی

بیانات در دیدار خانواده شهدا 
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تشکیالتی� پیچیدگی� و� توانایی� و� هنر� خیلی� شیرازی«� »صّیاد� مثل� کسی� کشتن�
نمیخواهد.�آدمی�از�خانه�اش�بیرون�میآید،�سوار�اتومبیلش�میشود�و�بدون�محافظ�راه�
میافتد�و�میرود.�در�این�میان�اگر�دو�نفر�آدم،�نامردانه�و�مخفیانه�و�با�فریبگری�تصمیم�
بگیرند�او�را�به�قتل�برسانند،�کار�ساده�ای�است،�وااّل�اگر�میخواستند�مردانه�جلو�بیایند،�

صّیاد�شیرازی�یک�نفری�جواب�امثال�آنها�را�میداد.

کسی�مثل�امیرالمؤمنین�علیه�الّصالةوالّسالم�را�هم�یک�نفر�آدم�با�یک�همدست�میتواند�
بکشد؛�چون�او�شیر�همه�ی�بیشه�های�مردانگی�و�شجاعت�بود.�بنابراین�کشتن�کسی�مثل�
صّیاد�شیرازی،�نه�دلیل�قّوت�سازمانی�و�نه�دلیل�طرفدار�داشتن�کسی�است.�این�کار�جز�
خباثت�و�شقاوت�و�دوری�روزافزون�آنها�از�مردم�و�ارزش�ها،�چیز�دیگری�را�نشان�نمیدهد.

وقتی�مردم�به�این�حادثه،�این�طور�جواب�میدهند،�خیلی�چیزهای�بزرگ�به�دست�ملت�
میآید.�خون�شهید�حقیقتاً�چیز�مبارک�و�عجیبی�است.�شما�ببینید�در�تشییع�شهید�
صّیاد�شیرازی�چه�اجتماعی�تشکیل�شد!�همه�متأثّر�بودند�و�گریه�میکردند.�هیچ�کس�
به�خاطر�رودربایستی�و�برای�نشان�دادن�خود�نیامده�بود؛�همه�با�یک�انگیزه�ی�قلبی�

آمده�بودند.

بیانات در دیدار اعضای ستاد برگزاری بزرگداشت سرداران شهید مازنداران 

1378/1/25

شیر همه ی بیشه ها
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بنده�وقتی�به�تلویزیون�نگاه�میکردم،�سیل�عظیم�و�خروشان�جمعیت�را�میدیدم.�من�
چند�جا�این�حالت�را�دیده�ام�که�یکی�از�آنها�این�جا�بود.�دیدم�یک�عامل�معنوی�اثر�

میگذارد�و�آن،�اخالص�است.

برادران�عزیز!�اخالص�چیز�عجیبی�است؛�یعنی�کار�را�برای�خدا�کردن�و�همان�چیزی�
که�مضمون�عامیانه�اش�در�شعری�آمده�است:�»تو�نیکی�میکن�و�در�دجله�انداز«.�انسان�
برای�خدا�کاِر�خوب�و�درست�و�صحیح�بکند�و�در�پی�این�نباشد�که�حتماً�به�نام�او�ثبت�
شود�و�امضای�او�زیر�آن�بیاید؛�این�بالفاصله�اثر�میدهد.�خدای�متعال�بعد�از�شهادت�این�

مرد،�در�همین�قدم�اّول،�به�او�اجر�داد.

البته�خوِد�شهادت�بزرگترین�اجری�بود�که�خدا�به�او�داد؛�چون�این�طور�کشته�شدن،�
برای�انسان�خیلی�افتخار�است.�باالخره�صیاد�شیرازی،�یک�مرد�پنجاه�و�چند�ساله،�ده�
سال�دیگر،�بیست�سال�دیگر،�سی�سال�دیگر�-�که�با�یک�چشم�به�هم�زدن�میگذرد�-�از�
دنیا�میرفت�و�از�همین�دروازه�عبور�میکرد؛�منتها�با�یک�ناخوشی،�با�یک�بیماری،�با�یک�

تصادف،�یا�با�یک�سکته�ی�قلبی؛�از�این�حوادثی�که�دائم�اتفاق�میافتد.

1378/1/25

معجزه اخالص

بیانات در دیدار فرماندهان ارتش
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دو�هفته�پیش�شهید�کاظمی�پیش�من�آمد�و�گفت�از�شما�دو�درخواست�دارم:�یکی�
این�که�دعا�کنید�من�روسفید�بشوم،�دوم�این�که�دعا�کنید�من�شهید�بشوم.�گفتم�شماها�
واقعاً�حیف�است�بمیرید؛�شماها�که�این�روزگارهای�مهم�را�گذراندید،�نباید�بمیرید؛�
شماها�همه�تان�باید�شهید�شوید؛�ولیکن�حاال�زود�است�و�هنوز�کشور�و�نظام�به�شما�
احتیاج�دارد.�بعد�گفتم�آن�روزی�که�خبر�شهادت�صیاد�را�به�من�دادند،�من�گفتم�صیاد،�
شایسته�ی�شهادت�بود؛�حقش�بود؛�حیف�بود�صیاد�بمیرد.�وقتی�این�جمله�را�گفتم،�

�خبر�من�را�هم�به�تان�بدهند! چشم�های�شهید�کاظمی�پُِر�اشک�شد،�گفت:�ان�شاءاهللَّ

فاصله��ی�بین�مرگ�و�زندگی،�فاصله�ی�بسیار�کوتاهی�است؛�یک�لحظه�است.�ما�سرگرم�
�دارند.�همه�خدا�را�مالقات� زندگی�هستیم�و�غافلیم�از�حرکتی�که�همه�به�سمت�لقاءاهللَّ
میکنند؛�هر�کسی�یک�طور؛�بعضیها�واقعاً�روسفید�خدا�را�مالقات�میکنند،�که�احمد�

کاظمی�و�این�برادران�حتماً�از�این�قبیل�بودند؛�اینها�زحمت�کشیده�بودند.

بیانات در مراسم تشییع پیکرهای فرماندهان سپاه 

1384/10/21

حیف بود صیاد بمیرد
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بنده�از�قدیم�میگفتم�شهادت�مرگ�تاجرانه�و�مرگ�زرنگهاست.�آدم�همین�روغن�ریخته�
را�نذر�امامزاده�میکند.�انسان�جاِن�رفتنِی�از�دست�دادنِی�نماندنی�را�به�گونه�ای�به�خدای�
متعال�میسپرد؛�در�صورتی�که�این�متعلّق�به�اوست�و�او�باالخره�انسان�را�میبرد.�بنابراین�
اّولین�اجری�که�خدا�به�شهید�داده،�خوِد�شهادت�است؛�یعنی�روغن�ریخته�ی�او�را�قبول�
کرد�و�هدیه�ای�را�پذیرفت�و�در�نتیجه�شهید�در�عالم�وجود�و�تا�قیامت،�انسان�با�ارزش�

و�ماندگاری�شد.

1378/1/25

مرگ تاجرانه

بیانات در دیدار فرماندهان ارتش 
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مسئله�ى�بازار�و�اصناف،�و�ورود�در�میدان�مبارزه�از�سوى�این�جمع�و�این�قشر،�یکی�
از�مسائل�مهّم�تاریخ�انقالب�ما�است.�بنده�تصدیق�میکنم�و�از�نزدیک�شاهد�بودم�که�
جزو�اّولین�گروه�ها�و�شاید�بشود�گفت�اّولین�گروهی�که�به�نداى�امام�در�نهضت�پاسخ�
دادند،�بازاریان�متدیّن�بودند�-�در�سراسر�کشور�به�نحوى�لکن�عمدتاً�در�تهران�و�بعضی�
شهرهاى�بزرگ�-�و�فضاى�کشور�را�در�سال��41گرم�کردند؛�و�همچنین�در�طول�این�
سالهاى�متمادى�همین�جور�بوده.�حاال�شما�از�کسانی�از�برجستگان�اصناف�اسم�آوردید،�
ولیکن�تعداد�اشخاص�نام�آور�و�برجسته،�خیلی�بیش�از�اینها�است�و�بسیارى�از�اینها�
شناخته�شده�نیستند؛�این�کنگره�اى�که�شما�دارید�یقیناً�کمک�خواهد�کرد�به�اینکه�نام�
این�آبرومنداِن�نظام�اسالمی�و�انقالب�اسالمی�زنده�بشود�و�احیا�بشود؛�بسیار�کار�بجا�و�

بموردى�است.

 بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزارى کنگره ى مّلی ده هزار
 شهید اصناف و بازار

1393/03/26

اولین گروهی که به ندای امام در نهضت لبیک گفت



خاطرات 250

و� بود� باال�گرفته� و�عراق� ایران� بین� و�درگیری�های�مرزی� تابستان�سال��59تنش�ها�
افزایش�تحرکات�مرزی�و�تغییرات�آرایش�نظامی�خبر�از�آغاز�تهاجمی�بزرگ�می�داد.�در�
تاریخ��26شهریورماه��59صدام�در�صفحه�تلویزیون�عراق�ظاهر�شد�و�ضمن�پاره�کردن�
عهدنامه��1975ُحسِن�همجواری�ایران�و�عراق،�گفته��بود:�»ما�به�این�پای�بند�نیستیم؛�
حقوق�اعراب�در�اینجا�ضایع�شده�و�من�به�دنبال�احقاق�این�حق�هستم.«�ساعت�14 
روز�دوشنبه�سی�و�یکم�شهریور�فرودگاه�های�اهواز،�کرمانشاه،�تهران،�همدان،�سنندج،�
اصفهان�و�تعدادی�دیگر�از�شهرهای�ایران�توسط�جنگنده�های�عراقی�بمباران�شد.�در�
هفته�ی�اول�جنگ�شهرهای�مختلف�مرزی�مثل�سرپل�ذهاب،�مهران،�سومار�و�نفت�شهر�
به�تصرف�عراق�درآمد.�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�-عضو�شورای�انقالب،�نماینده�مجلس�
و�نماینده�ی�حضرت�امام�خمینی�رحمه�اهلل�در�شورای�عالی�دفاع-�جزو�انقالبیونی�بودند�
که�نقش�مهمی�در�تحوالت�روزها�و�ماههای�ابتدایی�جنگ�ایفا�کردند.�آنچه�در�ادامه�
می�آید�گزارشی�است�که�مختصری�از�اقدامات�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�هفت�روز�

ابتدایی�دفاع�مقدس�را�روایت�می�کند:

سخنرانی در وضعیت بمباران

آیت�اهلل�خامنه�ای�نماینده�ی�امام�در�شورای�عالی�دفاع،�ظهر�روز�سی�و�یکم�شهریور�برای�
سخنرانی�در�کارخانه�ای�در�اطراف�فرودگاه�مهرآباد�حاضر�شده�بود.�با�وجود�بمباران�

1393/07/03

ما به سوی میدان نبرد پرواز می کنیم

گزارش مختصری از اقدامات حضرت آیت اهلل خامنه ای در هفته اول جنگ
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فرودگاه،�ایشان�به�ایراد�سخنرانی�در�جمع�کارگران�پرداخته�و�سپس�راهی�جلسه�ی�
سران�کشور�در�ستاد�مشترک�می�شوند.

»من�شخصاً�خودم�در�یک�کارخانه�اى�رفته�بودم�که�سخنرانی�کنم�و�در�حالی�که�نشسته�
بودیم�و�منتظر�بودیم�که�وقت�سخنرانی�بشود،�کارخانه�هم�نزدیک�فرودگاه�مهرآباد�بود�
ناگهان�صداى�عجیبی�و�حرکاتی�در�پنجره�ها�و�درها�و�اینها�که�ناشی�از�موج�انفجار�بود�را�
شنیدم�و�برادران�پاسدارى�که�با�من�بودند�رفتند�بیرون�بالفاصله�و�آمدند�خبر�آوردند�که�
چند�هواپیماى�شکارى�را�در�آسمان�دیدند�که�بمب�روى�فرودگاه�مهرآباد�و�جاهاى�دیگر�
پرتاب�کرد�و�طبعاً�من�سخنرانی�را�که�الزم�بود�تقویت�روحیه�ى�آن�کارگرها�هم�باشد�
انجام�دادم،�سریعاً�آمدم�به�محل�ستاد�مشترک�که�اطاق�جنگ�در�آن�جا�بود�و�نشستیم�
به�بحث�و�بررسی�این�رویداد�غیر�منتظره�با�بقیه�ى�مسؤولین�کشور�که�آن�وقت�همه�
بودند،�از�رئیس�جمهور�و�نخست�وزیر�و�رئیس�مجلس�شوراى�اسالمی�و�رئیس�دیوان�

عالی�کشور�و�اینها�تا�همه�ى�مقامات�نظامی�که�ذیربط�بودند.«

پیام نماینده ی امام در شورای عالی دفاع به مردم

آیت�اهلل�خامنه�ای�که�در��20اردیبهشت�همان�سال�به�همراه�شهید�دکتر�مصطفی�چمران�
توسط�حضرت�امام�خمینی�رحمه�اهلل�به�عنوان�نمایندگان�ایشان�در�شورای�عالی�دفاع�

منصوب�شده�بودند،�پیامی�کوتاه�صادر�نمودند�که�از�رادیو�و�تلویزیون�منتشر�گردید:

»ملت�مسلمان�و�انقالبی�ایران!�برادران�و�خواهران!�دولت�دست�نشانده�و�مزدور�عراق�
تجاوز�هوایی�را�به�حریم�جمهورى�اسالمی�ایران�آغاز�کرده�و�به�چند�پایگاه�هوایی�حمله�
نموده�است.�ما�تاکنون�نخواسته�بودیم�حمله�را�آغاز�کنیم،�اما�ارتش�جمهورى�اسالمی�
تجاوز�این�بعثی�هاى�دست�نشانده�را�تحمل�نمی�کند�و�درس�تلخی�به�صدام�خواهد�داد.�
مردم�عزیز�ما�باید�خونسردى�و�متانت�خود�را�حفظ�کنند.�هرگونه�شایعه�را�که�احیاناً�ضد�
انقالب�منتشر�می�کند�نفی�کنند؛�به�پادگانهاى�نظامی�نزدیک�نشوند�و�در�انتظار�لحظه�ى�
انجام�مسؤولیت�همگانی�که�از�سوى�رهبر�عظیم�الشأن�محول�خواهد�شد�باشند.�هم�
اکنون�نیروهاى�رزمنده�ى�ارتش�جمهورى�اسالمی�ایران،�در�زمین�و�هوا�و�دریا�به�نبرد�

سرگرمند.�نتایج�متعاقباً�به�اطالع�ملت�ایران�خواهد�رسید.�31/6/59«
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عصر�همان�روز�جلسه�ای�با�حضور�مسئوالن�سیاسی�و�نظامی�کشور�در�ستاد�مشترک�
ارتش�به�منظور�بررسی�چگونگی�برخورد�با�تجاوز�نظامی�عراق�تشکیل�می�شود.�آیت�اهلل�
ری�شهری�که�آن�زمان�در�سازمان�عقیدتی�سیاسی�ارتش�حضور�داشته،�بخشی�از�این�
جلسه�را�این�گونه�روایت�می�کند:�»در�آن�جلسه�پیشنهاد�شد�یکی�از�اعضای�شورای�
انقالب�به�جبهه�برود�تا�از�نزدیک�بر�کارها�نظارت�داشته�باشد،�نخستین�کسی�که�این�
پیشنهاد�را�پذیرفت�آیت�اهلل�خامنه�ای�بودند�که�در�آن�وقت�ایشان�عضو�شورای�انقالب،�
امام�جمعه�ی�تهران�و�نماینده�امام�در�شورای�عالی�دفاع�بودند.�ایشان�فرمودند:�من�می�

روم.«

گزارش اولین روز جنگ به مجلس

یکم�مهرماه�1359؛��140فروند�جنگنده�نیروی�هوایی�ارتش�طی�یک�عملیات�هماهنگ�
به�نام�»کمان�99«�به�پرواز�درآمدند�و�مراکز�مهمی�در�عراق�را�بمباران�کرده�و�تقریباً�
همگی�سالم�به�آشیانه�بازگشتند.�آیت�اهلل�خامنه�ای�که�نمایندگی�مردم�تهران�در�مجلس�
شورای�اسالمی�و�ریاست�کمیسیون�دفاع�را�نیز�عهده�دار�بود�در�روز�اول�مهرماه�گزارشی�

کوتاه�از�فعالیت�های��24ساعت�گذشته�را�در�صحن�مجلس�ارائه�داد.

»بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم؛�گزارش�های�دیشب�تا�آخر�وقت�را�قاعدتا�هم�در�پیام�آقای�
رئیس�جمهور�و�هم�در�خبرها�شنیدید.�رادیو�و�روزنامه�ها�هم�تقریبا�تفصیاًل�نوشتند.�
بنده�آنچه�که�عرض�می�کنم�گزارش�های�از�صبح�تا�نیم�ساعت�پیش�است�که�ما�در�
مرکز�فرماندهی�ستاد�بودیم.�از�صبح�سه�فروند�میگ�عراقی�سرنگون�شده�است.�]تکبیر�

نمایندگان[

...حمالت�زمینی�در�مرزهای�خوزستان�از�شلمچه�به�طرف�شمال�از�دیشب�ادامه�داشت.�
شلمچه�و�بعضی�از�پاسگاه�ها�را�عراقی�ها�کوبیده�بودند�و�مقداری�هم�جلو�آمده�بودند�و�
صبح�نیروهای�خودی�آنها�را�عقب�نشاندند�و�شلمچه�را�بازپس�گرفتند�و�حدود�ساعت�

هشت�که�به�ما�خبر�می�دادند،�نیروهای�عراقی�با�شدت�می�گریختند.«

حضور در مرکز فرماندهی جنگ

نمایندگی�امام�در�شورای�عالی�دفاع�فرصت�مناسبی�بود�تا�ارتباط�مناسبی�بین�آیت�اهلل�



253خاطرات

خامنه�ای�و�یگان�های�تحت�امر�ارتش�شکل�گیرد.�ایشان�از�فردای�آغاز�تجاوز�عراق،�در�
مرکز�فرماندهی�تشکیل�شده�در�ستاد�مشترک�حضور�یافته�و�ضمن�دریافت�جدیدترین�
اخبار�و�اطالعات،�برای�رفع�کمبودها�و�نیازهای�آنان�تالش�می�کردند.�البته�این�تالش�ها�
و�پیگیری�ها�اغلب�در�صحنه�ی�عمل�با�کارشکنی�های�بسیاری�مواجه�می�شد.�ایشان�در�

تشریح�این�ایام�می�گویند:

بر� این�جا� من� دست� از� هم� کار� هیچ� است،� یأس�آور� می�آید� خبر� چه� هر� که� »دیدم�
نمی�آید،�زمان�بنی�صدر�بود�من�البته�نماینده�ى�امام�در�شوراى�عالی�دفاع�بودم�آن�روز�و�
سخنگوى�شوراى�عالی�دفاع�بودم.�اما�خب�هیچکارى�دستمان�نبود،�می�رفتیم�توى�مرکز�
فرماندهی�توى�ستاد�مشترک�آن�جا�می�نشستیم�یک�صبح�تا�ظهر،�یک�ظهر�تا�شب،�
ظهر�آن�جا�می�ماندم،�گاهی�شبها�من�در�ستاد�مشترک�می�ماندم�خانه�نمی�آمدم�همه�
اش�دوندگی،�همه�اش�تالش،�اما�قیچی�دست�دیگرى�است�که�ببرد،�کلید�دست�دیگرى�
است�که�باز�کند�یا�ببندد...�مرتب�از�دزفول،�از�اهواز،�از�جاهاى�دیگر�پیغام،�طلبه�هایی�
که،�علمایی�در�این�شهرها�ساکن�بودند�آن�وقت�طلبه�اى�در�جبهه�نبود،�یا�کسانی�که�
در�سیاسی�عقیدتِی�بعضی�از�یگانهاى�نظامی�بودند�با�آشنائی�که�با�ما�داشتند�تماس�
می�گرفتند�آقا�ما�این�جا�فالن�چیز�می�خواهیم،�خمپاره�می�خواهیم،�چه�می�خواهیم،�چه�
می�خواهیم.�ما�این�جا�توى�ستاد�مشترک�مرکز�فرماندهی�مطرح�می�کردیم،�با�بی�اعتنائی�

با�لبخند�تمسخرآمیز�بعضی�ها�مواجه�می�شدیم.«

ما به سوی میدان جنگ پرواز می کنیم

رادیوی�عراق�که�در�روزهای�ابتدایی�جنگ�با�شور�و�حرارت�مشغول�خبررسانی�و�ایجاد�
جنگ�روانی�بود�همان�روزها�از�آیت�اهلل�خامنه�ای�نام�برده�و�می�گوید�»چرا�افرادی�مثل�
]آیت�اهلل[�خامنه�ای�که�دیگران�را�به�مبارزه�در�برابر�عراق�تشویق�می�کنند�خودشان�به�

جبهه�نبرد�نمی�آیند؟«

چهارم�مهرماه،�آیت�اهلل�خامنه�ای�اولین�نمازجمعه�ی�پس�از�آغاز�جنگ�را�اقامه�می�کند.�
ایشان�در�بخشی�از�خطبه�های�نمازجمعه�با�اشاره�به�ماجرای�جنگ�احزاب�و�پیش�دستی�

کفار�در�جنگ�با�مسلمین�که�منجر�به�شکست�آنها�شد،�چنین�می�گویند:
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»تحلیل�ما�این�است�که�اسالم�و�انقالب�اسالمی�میدانی�برای�جوالن�می�جست،�این�
میدان�به�دست�دشمن�در�مقابلش�باز�شد.�ما�کسی�نبودیم�که�به�خاک�عراق�یا�هر�خاک�
دیگری�وارد�بشویم�و�حمله�را�شروع�کنیم.�لذا�ما�حمله�را�شروع�نکردیم�اما�دشمن�که�
شروع�کرد�ما�ضرب�شصت�را�اول�به�این�دشمن�نزدیک�و�شروع�کننده�نشان�دادیم.�
عمربن�عبدود�خودش�به�میدان�ما�آمد،�ما�او�را�دعوت�نکرده�بودیم�اما�حاال�که�آمد�دیگر�

برگشتن�ندارد.«

ایشان�همچنین�به�ادعای�رادیو�عراق�اشاره�می�کنند�و�در�ادامه�ی�خطبه�ها�می�گویند:

»شنیدم�دستگاه�تبلیغاتی�مزدور�عراق�پیغام�داده�است�و�سخن�پراکنده�است�که�چرا�
آنها�که�میگویند�خودشان�به�میدان�نمی�آیند�و�شنیدم�اسم�مرا�آورده�است.�ما�میدان�
آمدنمان�مانند�میدان�آمدن�خائن�و�کافری�چون�صدام�نیست؛�ما�به�سوی�میدان�جنگ�
پرواز�میکنیم.�آن�روزی�که�امام�اشاره�کند�و�اجازه�دهد�من�اول�کسی�خواهم�بود�که�
به�میدان�خواهم�رفت.�ما�میدان�جنگ�را�سالهاست�آزموده�ایم.�آن�هم�با�کسی�از�صدام�
قویتر�و�شقی�تر�و�بر�او�پیروز�شده�ایم.�در�میدان�رفتن�ما�شکست�نیست.�ما�به�میدان�
خواهیم�رفت�و�اگر�مِن�شخصی،�از�میدان�برنگردد�و�در�آن�جا�شهید�بشود�یقیناً�جمِع�به�
میدان�رفته�ها�از�میدان�برنمیگردد�مگر�آن�وقت�که�پیروز�شده�باشد.�خدا�راه�شکست�را�
به�روی�ما�بسته�است.�»قل�هل�تربصون�بنا�ایها�الکفار،�ایها�الصدام،�قل�هل�تربصون�بنا�
اال�احدی�الُحسِنیین«�شما�مگر�دو�راه�در�مقابل�ما�بیشتر�میبینید؟�این�هر�دو�راه�برای�
ما�افتخارآمیز�است.�یکی�راه�شهادت�که�افتخارش�همیشگی�و�ثابت�و�الیزال�است�و�

دیگری�راه�پیروزی،�پیروزی�ظاهری.�و�هر�دو�برای�ما�پیروزی�است.«

امام گفتند برو

فردای�نمازجمعه،�پنجم�مهرماه،�آیت�اهلل�خامنه�ای�به�دیدار�حضرت�امام�خمینی�رحمه�اهلل�
می�رود�تا�برای�رفتن�به�جبهه�از�ایشان�کسب�اجازه�کند.�شهید�چمران�دیگر�نماینده�ی�
امام�در�شورای�عالی�دفاع�هم�که�همان�موقع�به�دیدار�امام�آمده�بود،�از�ماجرا�با�خبر�
می�شود�و�ایشان�هم�از�امام�اجازه�میخواهد�تا�به�جبهه�برود.�امام�اجازه�می�دهند�و�هر�

دو�نماینده�شان�در�شورای�عالی�دفاع�راهی�اهواز�می�شوند.
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»من�از�امام�اجازه�گرفتم�که�به�جنوب�بروم�و�مردم�را�برای�مقابله�بسیج�کنم.�راز�رفتن�
ما�این�بود.�در�آن�جلسه�ای�که�من�رفته�بودم�مساله�را�در�میان�بگذارم�و�از�ایشان�اجازه�
بگیرم،�امام�هم�به�جای�اجازه،�به�من�تکلیف�کردند،�یعنی�گفتند�برو.�که�من�امیدوار�
نبودم�که�آنطور�به�این�صراحت�و�خوبی�به�من�تکلیف�کنند-�در�همان�جلسه�مرحوم�
شهید�چمران�هم�آمده�بود�و�او�ظاهرا�برای�اجازه�گرفتن�به�این�معنی�نیامده�بود.�اما�
وقتی�من�اجازه�گرفتم�او�رو�به�امام�کرد�و�گفت�پس�اجازه�بدهید�من�هم�بروم.�امام�

فرمودند�که�مانعی�ندارد.

بعد�بالفاصله�از�منزل�امام�بیرون�آمدیم.�پیش�از�ظهر�بود�با�هم�قرار�گذاشتیم�که�بعد�
از�ظهر�همان�روز�به�اهواز�برویم.�البته�من�زودتر�می�خواستم�بروم.�او�)شهیدچمران(�
گفت�من�دوسه�ساعت�کار�دارم،�چندتا�دوست�و�آشنا�و�بچه�ها�را�می�خواهم�با�خودم�
بیاورم�و�تجهیزاتی�هم�که�می�خواهیم�آماده�کنیم�و�بعد�از�ظهر�می�رویم.�من�هم�قبول�
کردم.�به�نظرم�ساعت�4-�3بود�که�ما�از�فرودگاه�مهرآباد�به�اتفاق�مرحوم�چمران�و�
عده�ای�از�دوستان�و�همراهان�ایشان�و�چند�نفری�با�بنده�به�طرف�اهواز�حرکت�کردیم.�
من�اهواز�نرفتم�که�برگردم�و�واقعاً�فکر�می�کردم�که�دیگر�به�تهران�برنخواهم�گشت.�و�
به�این�برادران�پاسدار�و�محافظی�هم�که�با�من�بودند�گفتم�که�برادرها�من�دیگر�با�شما�
خداحافظی�می�کنم�و�با�شما�کاری�ندارم�و�شما�به�دنبال�کار�خود�بروید�و�من�هم�در�
حال�رفتن�به�اهواز�هستم.�آنها�ناراحت�شدند�و�گفتند�ما�هم�اصاًل�می�خواهیم�به�جبهه�
بیاییم،�با�شما�کاری�نداریم.�چون�من�آنان�را�نمی�بردم�گفتند�ما�می�خواهیم�بجنگیم�و�
حاال�که�تو�هم�می�روی�ما�هم�می�آییم�به�آنجا،�منتهی�به�جبهه�می�رویم.�گفتم�خیلی�
خب�اگر�اینطور�است�اشکال�ندارد�و�آنها�را�با�این�عنوان�که�بروند�جبهه�بجنگند�با�خود�

بردم،�چون�دیگر�من�محافظتی�الزم�نداشتم�چون�برای�میدان�جنگ�می�رفتم.«

اولین روحانی که لباس رزم پوشید

آیت�اهلل�خامنه�ای�و�شهید�چمران�شِب�شنبه��5مهرماه��59به�اهواز�رسیده�و�مستقیما�
به�ستاد�لشگر��92زرهی�نیروی�زمینی�ارتش�در�اهواز�می�روند�و�در�جریان�جدیدترین�

اخبار�تحرکات�دشمن�قرار�می�گیرند.

»شب�بود�که�ما�وارد�اهواز�شدیم،�من�بودم�و�مرحوم�چمران�بود�و�حدود�سی-�چهل�
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نفر�که�همراهان�مرحوم�چمران�بودند.�چون�من�تنها�رفته�بودم�و�ایشان�با�یک�تعدادى�
از�دوستان�و�افراد�ارتشی�و�غیر�ارتشی�که�با�خودشان�آورده�بودند.�وقتی�که�رسیدیم�به�
فرودگاه�اهواز�همه�جاى�شهر�تاریک�بود،�و�خود�فرودگاه�هم�تاریک�بود.�ما�در�تاریکی�
مطلق�راه�افتادیم�به�سمت�پادگان�لشگر��92و�سراغ�ستاد�لشگر�را�گرفتیم�که�خودمان�را�
برسانیم�به�آن�جا.�آن�روزها�اهواز�زیر�خمپاره�ى�دشمن�بود،�زیر�آتش�خمپاره�ى�دشمن�
بود.�یعنی�با�خمپاره�ى�صدوبیست�اهواز�را�می�زدند؛�و�فرودگاه�اهواز�زیر�آتش�دشمن�
بود،�و�همه�ى�نقاط،�از�جمله�همین�مرکز�ستاد�لشگر�که�ما�می�خواستیم�به�آن�جا�برویم.�
آن�جا�هم�که�رفتیم�باز�تاریکی�بود�و�من�هیچ�جایی�را�نمی�توانستم�ببینم�و�قباًل�هم�

ندیده�بودم�و�نمی�شناختم�مرحوم�چمران�هم�همین�طور.«

پس�از�تشریح�اوضاع�منطقه�و�با�توجه�به�نزدیک�بودن�دشمن�به�اهواز،�به�پیشنهاد�
شهید�چمران�قرار�می�شود�همان�شب�یک�عملیات�چریکی�علیه�دشمن�برای�دستبرد�

و�نفوذ�انجام�شود.

»مرحوم�چمران�گفت�موافقید�که�امشب�برویم�یک�عملیات�غیرمنظم�و�نفوذى�انجام�
بدهیم؟�گفتیم�باشد.�علت�این�که�مرحوم�چمران�به�این�فکر�افتاده�بود�ظاهراً�این�بود�که�
ایشان�اطالع�پیدا�کرده�بود�که�نیروهاى�زرهی�دشمن�در�نزدیکی�ماست.�یعنی�در�دب�
حردان�-�که�حدود�سیزده،�چهارده�کیلومتر�با�آن�جا�که�قرار�داشتیم�و�آن�جا�بودیم�فاصله�
داشت�-�و�ایشان�گفتند�اگر�آماده�هستید�امشب�راه�بیفتیم،�ما�گفتیم�آماده�هستیم.�
یک�مشت�جوانهاى�خیلی�عالقمند�بودند�که�آموزشهاى�نظامی�را�هم�به�نظر�می�رسید�
که�داشتند،�و�خود�مرحوم�چمران�هم�که�بود.�ایشان�سابقه�ى�کار�عملیاتی�چریکی�گویا�
داشت�در�لبنان�و�هم�تمرین�کرده�بود،�هم�آموزش�دیده�بود.�لباس�نظامی�بسیجی�-�
یعنی�لباس�کار�سربازى�-�براى�ما�آوردند�و�پوشیدیم.�این�اولین�بارى�بود�که�من�لباس�
نظامی�می�پوشیدم،�و�تا�آن�وقت�هیچ�روحانی�اى�لباس�نظامی�نپوشیده�بود.�بعد�از�آن�که�
این�لباس�را�من�تنم�کرده�بودم،�تا�دو-�سه�ماه�بعدش�که�روحانیونی�می�آمدند�خرمشهر�
می�رفتند،�برمی�گشتند،�آبادان�می�رفتند�در�جنگ�شرکت�می�کردند�و�همه�با�لباس�و�
عمامه�بودند،�به�تدریج�گرایش�به�لباس�نظامی�پیدا�کردند�و�بعضی�هاشان�با�عمامه�لباس�
کار�سربازى�می�پوشیدند�و�بعضی�بدون�عمامه.�ما�آن�شب�لباس�گشاد�و�بی�ریختی�را�
اتفاقاً�به�ما�داده�بودند�پوشیدیم،�و�یک�کاله�هم�سرمان�گذاشتیم،�چکمه�هم�پوشیدیم�
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و�یک�کالشینکف�هم�برداشتیم.«

عالمت� اتّفاقاً� که� آوردند� برایم� دارى� لباس�درجه� یکدست� روزى�که�گذشت،� »چند�
رسته�ى�زرهی�هم�روى�آن�بود.�رسته�هاى�دیگر،�بعد�از�این�که�چند�ماه�آن�جا�ماندم�و�با�
من�مأنوس�شده�بودند،�گله�می�کردند�که�چرا�لباس�شما�رسته�ى�توپخانه�نیست؟�چرا�
رسته�ى�پیاده�نیست؟�زرهی�چه�خصوصیتی�دارد؟�لذا�آن�عالمت�رسته�ى�زرهی�را�کندم�

که�این�امتیازى�براى�آنها�نباشد«

استقرار�شهید�چمران�و�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�اهواز�منجر�به�تشکیل�»ستاد�جنگ�های�
نامنظم«�می�شود�که�نقش�مهمی�در�سال�های�ابتدایی�جنگ�ایفا�می�کند.

بود.� انقالب،�در�فلسطین�و�مصر�تمرین�دیده� از� »)مرحوم�چمران(�در�قضایاى�قبل�
به�خالف�ما�که�هیچ�سابقه�نداشتیم،�ایشان�سابقه�ى�نظامِی�حسابی�داشت�و�از�لحاظ�
جسمانی�هم،�از�من�قویتر�و�کار�کشته�تر�و�زبده�تر�بود.�لذا،�وقتی�صحبت�شد�که�»کی�
فرمانده�ى�این�عملیات�باشد؟«�بی�تردید،�همه�نظر�دادیم�که�مرحوم�چمران،�فرمانده�ى�

این�تشکیالت�شود.�ما�هم�جزو�ابواب�جمع�آن�تشکیالت�شدیم.«

حضور�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�جبهه�تا�مدتی�قبل�از�ترور�ایشان�در�تیرماه�سال�
�60ادامه�می�یابد.�برنامه�ی�هفتگی�حضور�در�مساجد�و�صحبت�با�مردم،�تبیین�معارف�
نماز�جمعه،�حضور�در�شورای�عالی�دفاع� تربیون� از� انقالب�و�موضوعات�دفاع�مقدس�
برای�تصمیم�گیری�در�امور�نظامی�و�جنگی�و�حضور�مستمر�در�جبهه�ها،�برنامه�حضرت�
آیت�اهلل�خامنه�ای�تا�ده�ماه�بعد�از�آغاز�دفاع�مقدس�بود.�ترورهای�ششم�و�هفتم�تیر�سال�
�60توسط�منافقین�تالشی�برای�از�بین�بردن�حرکت�فعال�انقالبیون�بود�اما�نتیجه��ی�آن�
خون�های�پاک،�کنار�رفتن�غبار�فتنه�و�شناختن�چهره�ی�بنی�صدر�توسط�مردم�از�سویی،�

و�بهبود�شرایط�دفاع�در�نتیجه�ی�تغییر�فرماندهی�جنگ�از�سوی�دیگر�شد.
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شهید�آیت�اهلل�اشرفی�اصفهانی،�عالمی�ربانی،�مجاهدی�پارسا�و�عاشق�حضرت�امام�)ره(�
بود�و�همواره�از�امام�مدد�می�گرفت�و�من�عمیقاً�به�ایشان�ارادت�می�ورزیدم.�این�پیر�
سالخورده�و�روشن�ضمیر�در�دوران�جنگ�تحمیلی،�لباس�نظامی�به�تن�کرده�و�اسلحه�
به�دوش�گرفته�و�در�صحنه�های�گوناگون�نبرد�حضوری�فعال�داشت�و�همواره�در�دفاع�

از�اسالم�و�انقالب�پیشقدم�بود.

یاد�و�خاطره�ی�این�بزرگواران�هرگز�نباید�از�تاریخ�انقالب�اسالمی�و�اذهان�مردم�پاک�
انقالب� مقدس� شعله�ی� پاک،� خون�های� این� گذشت.� سادگی� به� کنارشان� از� و� شود�

اسالمی�را�پیوسته�برافروخته�تر�و�گدازنده�تر�خواهد�کرد.

1393/07/23

آیت اهلل اشرفی اصفهانی؛ مجاهدی پارسا و پیری روشن ضمیر

دیدار خانواده شهید آیت اهلل اشرفی اصفهانی با رهبر انقالب



259خاطرات

از�پیشروتریِن�شهرستانها�بود؛�کمتر�جایی�را�ما�سراغ�داریم�که�مثل� نجف�آباد�یکی�
نجف�آباد�از�نهضت�امام�رضوان�اهلل�علیه�استقبال�کرده�باشند]...[

بعد�هم�که�انقالب�پیروز�شد�همین�جور.�این�لشگر�هشت�نجف�که�آقایان�اسم�آوردند،�
یکی�از�لشگرهاى�َقَدر�در�میدانهاى�دفاع�هشت��ساله�بود�و�خود�مرحوم�شهید�کاظمی�
)رضوان�اهلل�تعالی�علیه(�واقعاً�یکی�از�آن�فرماندهان�برجسته�بود.�بنده�در�همان�دوران�
جنگ�رفتم�خوزستان�به�مرکز�لشگر�نجف،�از�آنجا�بازدید�کردم؛�چیزهایی�در�آنجا�دیدم�
که�در�کمتر�لشگرى�آدم�میتوانست�آنها�را�مشاهده�کند:�آمادگی�ها�از�یک�سو،�روحیه�ى�
خیلی�باال�از�یک�سو،�و�نظم�و�ترتیب؛�نظم�و�ترتیبی�که�من�در�آن�لشگر�دیدم،�در�کمتر�

جایی�انسان�آن�را�مشاهده�میکرد.

بیانات در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای نجف آباد

1393/07/29

بازدید از لشگر 8 نجف در روزهای جنگ
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اّما�همه� از�اّول�تا�امروز�در�میداِن�عمل�دیدهایم؛�در�عرصههاى�مختلف� ما�بسیج�را�
از� فّناورىهاى�متنّوع�-� عمل.�در�دفاع�مقّدس�-�جنگ�هشتساله�-�در�سازندگی؛�در�
سلّولهاى�بنیادى�بگیرید�تا�انرژى�هستهاى،�اینها�کار�بسیج�است�-�از�حضور�پزشکان�
در�بیمارستانهایی�نزدیک�به�خّط�مقّدم�جبهه،�که�بنده�خودم�در�آن�دوران�دیدم�این�
بیمارستانها�را�که�دشمن�با�خمپارههاى�کوتاهُبرد�میتوانست�این�مراکز�را�بزند.�پزشکان�
اینکه�از�مرکز�جبهه�به�آنها�اّطالع�داده� از�تهران،�از�شهرستانها�آماده�بودند،�بمجّرد�
میشد�که�راه�بیفتند،�کیفشان،�ساکشان�حاضر�بود�و�راه�مىافتادند�میرفتند�در�آنچنان�
موقعّیتی�کار�میکردند؛�از�فّعالّیتهاى�هنرِى�بسیجی،�کارهاى�هنرى�برجسته،�فّعال�و�
مؤثّر�که�روزبهروز�هم�بحمداهلل�تا�امروز�تکامل�پیدا�کرده؛�همهجا�بسیج�را�ما�در�میداِن�
عمل�مالحظه�کردهایم.�منتها�عرصه�عرصهی�بسیار�وسیعی�است�از�عمل�علمی،�تا�عمل�

هنرى،�تا�عمل�جنگی،�تا�عمل�سازندگی،�تا�عمل�اقتصادى�و�همهی�اینها.

1393/09/06

پزشکان بسیجی زیر آتش خمپاره

بیانات در دیدار اعضاى مجمع عالی بسیج مستضعفین 
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رحمت�خدا�و�رضوان�خدا�بر�امام�بزرگوار�که�همهی�این�چیزها�را�فکر�کرد؛�آن�چشم�
تیزبین�و�روشنبین،�آن�بصیرت�الهی،�بدون�اینکه�درس�سیاست�در�جایی�خوانده�باشد،�
از�کسی�فراگرفته�باشد،�همهی�آن�چیزهایی�را�که�در�این�زمینه�الزم�بود،�از�خداى�
متعال�الهام�گرفت؛�به�آن�قلب�پاکیزه�الهام�شد.�امام�هم�بسیج�را�درست�کرد،�هم�جهت�
را�نشان�داد.�امام�فقط�نگفت�حرکت�کنید،�راه�بیفتید،�احساس�مسئولّیت�کنید،�بسیجی�
باشید؛�نه،�گفت�که�چه�کار�کنید.�به�ما�گفت�هرچه�فریاد�دارید�بر�سر�آمریکا�بکشید.�
این�یعنی�جهت�دادن؛�یعنی�یاد�دادن�که�چه�کار�کنید،�کدام�طرف�بروید،�کجا�را�نشانه�

بگیرید؛�این�را�به�ما�یاد�داد.

در�دوران�جنگ،�در�هشت�سال�دفاع�مقّدس،�مکّرر�گفت:�جنگ�در�رأس�امور�است.�ماها�
مسئول�بودیم�در�کشور�-�بنده�رئیسجمهور�بودم،�یکی�دیگر�مسئول�دیگرى�بود�-�هزار�
جور�کار�داشتیم.�مأمور�و�مسئول�وقتىکه�اینهمه�کارهاى�اجرایی�دوروبرش�هست،�گاهی�
غفلت�میکند،�]اّما[�امام�راه�را�نشان�داد�به�همه�-�به�مسئولین،�به�مردم،�به�جوانها�-�]که[�
جنگ�در�رأس�امور�است.�همین�هم�بود.�جهت�داد�به�همه�که�بروید�سراغ�این�کار؛�این�

مهم�است.

در�قضّیهی�حرکت�به�سوریّه�براى�جنگیدن�با�رژیم�اشغالگر�قدس�که�خوشحال�بودند�
جوانهاى�ما�-�دو�نفرشان�هم�پیش�من�آمدند�که�هر�دو�االن�جزو�شهداى�عالىمقام�ما�

بیانات در دیدار اعضاى مجمع عالی بسیج مستضعفین 

1393/09/06

الهام الهی بر قلب امام خمینی
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هستند�-�که�میخواهند�بروند�بجنگند.�امام�مّطلع�نبودند؛�بعد�که�مّطلع�شدند،�گفتند�
که�راه�مبارزهی�با�اسرائیل�از�عراق�میگذرد؛�جلوى�آن�را�گرفتند.�و�آنهایی�که�رفته�
بودند�برگشتند.�ببینید؛�این،�فهمیدن�اولویّتها�است،�شناختن�اولویّتها�است.�امام�راه�را،�

جهت�را�نشان�میداد.

فرمود�حفظ�نظام�از�اوجب�واجبات�یا�اوجب�واجبات�است؛�یعنی�همهی�مسائل�بعدى،�
فرع�این�مسئله�است.�این�جهت�را�به�ما�نشان�داد.�ممکن�است�جنابعالی�با�رفیقت�سِر�
یک�قضّیهاى�کوچک�یا�بزرگ�اختالفِنظر�داشته�باشید�اّما�در�حفظ�نظام،�هردو�بهقدِر�

هم�مسئولید.

آنهایی�که�نفهمیدند�این�حرف�امام�را،�در�یک�جاهایی�خطاهاى�فاحش�کردند.�امام،�
جهت�را�نشان�میداد.�این�مرد�بزرگ،�اینجورى�حرکت�میکرد.
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جنگ� در� بزرگند.� برجستهاند،� که� دادند� نشان� اینها� که� داریم� برجستهاى� الگوهاى�
سرداران�بزرگی�داشتیم،�شخصّیتهاى�برجسته؛�حاال�بعضىها�نخبهی�علمی�بودند،�آمدند�
در�جنگ�شدند�سرباز�و�فّعال�و�تفنگبهدست؛�مثل�مرحوم�شهید�چمران.�چمران�یک�
عّکاسی� در� من� میگفت:� من� به� خودش� بود؛� هم� هنرى� نخبهی� بود،� علمی� نخبهی�
هنرمندم.�آمده�بود�جنگ،�لباس�نظامی�پوشیده�بود،�شد�نظامی؛�]اّما[�قبل�از�اینکه�وارد�
این�میدان�بشود،�نخبه�بود.�بعضی�قبل�از�اینکه�وارد�این�میدان�بشوند�نخبه�نبودند،�
این�میدان�آنها�را�به�فلک�رساند؛�مثل�اوستا�عبدالحسین�بّنا،�که�یک�شاگرد�بّنا�بود؛�
وارد�میدان�جنگ�شد،�رسید�به�خورشید،�اوج�گرفت،�نخبه�شد،�آن�هم�چه�نخبهاى!�
اینها�برجستهاند.�ما�در�علم�و�تحقیق�نخبههاى�برجستهاى�داریم،�مثل�مرحوم�کاظمی�
انسانهاى� انداخت�و� این�تشکیالت�عظیم�را�راه� بنیادى�و� این�سلّولهاى� آشتیانی�که�
زیادى�را�تربیت�کرد�-�همکارانش�هم�همانجور�هستند؛�امروز�هم�بحمداهلل�این�حرکت�
ادامه�دارد�-�یا�مثل�شهید�شهریارى؛�که�این�روزها�اسم�شهید�شهریارى�را�مىآوریم،�
چون�این�روزها�سالگرد�شهادت�او�است؛�بقّیه�هم�همینطور:�رضایىنژاد،�علىمحّمدى،�
احمدى�روشن؛�اینها�نخبگانی�بودند�در�وادى�علم�و�تحقیق�که�بسیجىوار�کار�کردند؛�
شهید�شهریارى�بسیجىوار�کار�کرد.�آن�روزى�که�درها�را�به�روى�ملّت�ایران�خواستند�
ببندند�-�با�آن�شیوههایی�که�حاال�خیلىها�از�آحاد�مردم�در�تلویزیون،�در�خبرها�چیزهایی�
را�شنفتند،�خیلىها�هم�پشت�پرده�است�که�بعدها�روشن�خواهد�شد�که�چقدر�خباثت�

بیانات در دیدار اعضاى مجمع عالی بسیج مستضعفین

1393/09/06

نخبگانی که بسیجی وار کار کردند
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کردند�-�که�محصول�این�رادیوداروها�به�دست�مردم�نرسد�و�جمهورى�اسالمی�دچار�
مشکل�بشود�و�گفتند�»نمیفروشیم«�که�این�مرکز�تهران�تعطیل�بشود،�اینها�-�مرحوم�
شهید�شهریارى�-�هم�مشغول�کار�شدند،�تالش�کردند،�که�بعد�آمدند�به�ما�گفتند�که�
توانستیم�بیست�درصد�را�تولید�کنیم،�بعد�هم�آمدند�به�ما�اّطالع�دادند�که�ما�لولهی�
سوخت�و�صفحهی�سوخت�را�هم�ساختیم؛�دشمن�]متحّیر[�ماند.�این�کار�کار�بسیجی�
بود؛�این�کار�کار�معمولی�نبود.�در�همهی�این�میدانهایی�که�ذکر�کردیم،�هزاران�انسان�

بزرگ�بودند�و�هستند�و�تالش�کردند�که�بعضی�را�اسم�آوردیم.
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این�روزها�اسم�شهید�شهریارى�را�مىآوریم،�چون�این�روزها�سالگرد�شهادت�او�است؛�بقّیه�
هم�همینطور:�رضایىنژاد،�علىمحّمدى،�احمدى�روشن؛�اینها�نخبگانی�بودند�در�وادى�علم�
و�تحقیق�که�بسیجىوار�کار�کردند؛�شهید�شهریارى�بسیجىوار�کار�کرد.�آن�روزى�که�
درها�را�به�روى�ملّت�ایران�خواستند�ببندند�-�با�آن�شیوههایی�که�حاال�خیلىها�از�آحاد�
مردم�در�تلویزیون،�در�خبرها�چیزهایی�را�شنفتند،�خیلىها�هم�پشت�پرده�است�که�بعدها�
روشن�خواهد�شد�که�چقدر�خباثت�کردند�-�که�محصول�این�رادیوداروها�به�دست�مردم�
نرسد�و�جمهورى�اسالمی�دچار�مشکل�بشود�و�گفتند�»نمیفروشیم«�که�این�مرکز�تهران�
تعطیل�بشود،�اینها�-�مرحوم�شهید�شهریارى�-�هم�مشغول�کار�شدند،�تالش�کردند،�
که�بعد�آمدند�به�ما�گفتند�که�توانستیم�بیست�درصد�را�تولید�کنیم،�بعد�هم�آمدند�به�
ما�اّطالع�دادند�که�ما�لولهی�سوخت�و�صفحهی�سوخت�را�هم�ساختیم؛�دشمن�]متحّیر[�

ماند.�این�کار�کار�بسیجی�بود؛�این�کار�کار�معمولی�نبود.

بیانات در دیدار اعضاى مجمع عالی بسیج مستضعفین 

1393/09/06

اقدام بسیجی وار شهید شهریاری در برابر خباثت دشمن
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روزهای�تابستان�داغ�ایرانشهر�رو�به�پایان�بود�و�آیت�اهلل�خامنه�ای�پس�از�اتمام�دوران�
تبعید�باروبنه�را�جمع�کردند�تا�دوباره�به�شهر�مادری�مشهد�برگردند.�ماه�محرم�هرسال�
ابعاد�ظلم�ستیزانه�ی� ترویج� و� تبیین� نشر� برای� مناسبی� فرصت� اسالمی� نهضت� برای�
قیام�امام��حسین�علیه�السالم�بود.�دوماه�تا�شروع�ماه�محرم�باقی�مانده�بود�و�این�فرصت�
مغتنمی�بود�تا�ایشان�دوباره�به�جمع�دوستان�و�یارانش�در�مشهد�بپیوندد�و�با�هم�برای�
استفاده�از�فرصت�ماه�محرم�و�پرشورتر�شدن�مبارزه�با�رژیم�برنامه�ریزی�کنند.�این�در�
حالی�بود�که�با�شهادت�حاج��آقا�مصطفی��خمینی�در��1آبان��56سرعت�و�شدت�مبارزات�
مردم�و�نهضت�مبارزه�با�رژیم�شاه�تندتر�شده�بود�و�خبر�از�محرمی�متفاوت�و�پرشورتر�

می�داد.

اولین�روز�مهرماه،�آخرین�روز�تبعید�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�ایرانشهر�بود�و�ایشان�پس�از�
توقفی�کوتاه�در�یزد�و�تهران�راهی�مشهد�شدند.�با�استقرار�آقای�خامنه�ای�در�مشهد،�
مسجد�کرامت�هم�که�پایگاه�چندین�ساله�او�و�یارانش�از�جمله�حجج��اسالم�سیدعبدالکریم�
هاشمی�نژاد�و�عباس�واعظ�طبسی�بود�مجدداً�رونق�گرفت�و�به�کانون�هماهنگی�مردم�و�

علما�در�جریان�مبارزه�تبدیل�شد.

پیام امام  خمینی و فراگیرشدن مبارزه

محرم�در�پیش�بود�و�مردم�و�علما�در�تدارک�برنامه�ریزی�برای�پیش�بردن�مبارزات�در�

1393/09/29

آغازی بر یک پایان

 گزارشی از نقش حضرت آیت اهلل خامنه ای در تحصن بیمارستان امام  رضا )ع(
 در مشهد در آذر و دی 7531
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این�ماه�بودند�که�امام�خمینی�رحمه�اهلل�پیام�معروف�»پیروزی�خون�بر�شمشیر«�را�صادر�
و�بر�فراگیرشدن�مبارزه�ی�مردم�تأکید�می�کنند:�»اکنون�که�ماه�محرم�چون�شمشیر�
الهی�در�دست�سربازان�اسالم�و�روحانیون�معظم�و�خطبای�محترم�و�شیعیان�عالی�مقام�
سیدالشهداء�-�علیه�الصلوة�والسالم�-�است،�باید�حد�اعالی�استفاده�از�آن�را�بنمایند،�
و�با�اتکا�به�قدرت�الهی،�ریشه�های�باقیمانده�این�درخت�ستمکاری�و�خیانت�را�قطع�
نمایند؛�که�ماه�محرم،�ماه�شکست�قدرتهای�یزیدی�و�حیله�های�شیطانی�است.�مجالس�
بزرگداشت�سید�مظلومان�و�سرور�آزادگان�که�مجالس�غلبه�سپاه�عقل�بر�جهل�و�عدل�بر�
ظلم�و�امانت�بر�خیانت�و�حکومت�اسالمی�بر�حکومت�طاغوت�است،�هر�چه�باشکوهتر�و�
فشرده�تر�برپا�شود،�و�بیرقهای�خونین�عاشورا�به�عالمت�حلول�روز�انتقام�مظلوم�از�ظالم،�
هر�چه�بیشتر�افراشته�شود.�خطبای�محترم�و�گویندگان�عزیز،�بیش�از�پیش�به�تکلیف�
الهی�خود�که�افشاگری�جرایم�رژیم�است�عمل�فرمایند،�و�خود�را�در�پیشگاه�خداوند�

تعالی�و�ولی�عصر�-عجل�اهلل�تعالی�فرجه�الشریف�-�سرافراز�و�رو�سفید�نمایند.«]1[

پس�از�صدور�پیام�امام�خمینی�رحمه�اهلل،�آیت�اهلل�خامنه�ای�به�همراه�شهید�هاشمی�نژاد�
به�بجنورد،�شیروان�و�قوچان�سفرکرده�و�هماهنگی�های�الزم�با�مبارزین�و�روحانیون�
مبارز�این�شهرها�را�انجام�می�دهند.�با�آغاز�ماه�محرم،�آقایان�خامنه�ای،�هاشمی�نژاد�و�
طبسی�هرشب�درمدرسه�نواب�منبر�می�رفتند.�»راهپیمایی�ها�هر�روز�از�اطراف�مدرسه�
نواب�و�مسجد�کرامت�شروع�می�شد.�در�این�مسجد�هم�مراسمی�منعقد�می�شد.�]در�
تظاهرات[�هر�پارچه�نوشته�ای�را�دو�نفر�در�دست�می�گرفتند�و�پشت�آن�انبوهی�از�مردم...�
]حرکت�می�کرد.[�در�پایان�راهپیمایی�ها�من،�آقای�طبسی�و�آقای�هاشمی�نژاد�سخنرانی�
می�کردیم؛�و�گاهی�یکی�یا�دو�نفر�از�ما�سه�نفر.�سخن�هایی�که�بر�زبانم�جاری�می�شد،�

خودم�را�مبهوت�می�کرد.�]انگار[�هر�چیزی�از�اراده�ما�خارج�است.«]2[

 کشتار در بیمارستان

دهه�ی�اول�محرم�در�سراسر�کشور�و�مشهد�با�مراسم�ها�و�تظاهرات��پرشور�مردم�همراه�
بود�که�باعث�خشم�رژیم�شاه�شده�بود.�دانشجویان�دانشگاه�پزشکی�مشهد�نیز�که�کادر�
باعث� این�هماهنگی� و� بودند� انقالبیون�هماهنگ�شده� با� بودند� بیمارستان�های�شهر�

پیشرفت�مبارزات�مردم�شده�بود.
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صبح�روز�پنج�شنبه��23آذر-�دوازدهم�محرم-�عده�ای�با�در�دست�داشتن�تصاویر�شاه�
و�سنگ�و�اسلحه�وارد�بیمارستان�امام��رضا�علیه�السالم�-که�کنار�دانشگاه�قرار�داشت-�
شده�و�به�بخش�های�مختلف�آن�حمله�کرده�و�حاضرین�را�به�رگبار�می�بندند.�پزشکان�
و�پرستاران�و�دانشجویان�حاضر�در�برابر�آنها�مقاومت�کرده�و�آنها�از�بیمارستان�خارج�
می�شوند.�پس�از�خروج�آنها،�سربازها�با�اسلحه�های�کالیبر�50از�اطراف�به�بیمارستان�
بیمارستان�»شش�بهمن«�صورت� به� نیز�حمله�مشابهی� تیراندازی�می�کنند.�روز�قبل�
گرفته�بود،�بیمارستانی�که�مدتی�قبل�نامش�توسط�مردم�به�»هفده�شهریور«�تغییر�

کرده�بود.

»با�یک�وانت�نیسان�به�طرف�بیمارستان�امام�رضا�علیه�السالم�آمده�بودند؛�یک�عده�
تا�حدود� بود� داده� پول� به�شان� بود؛� استخدام�شان�کرده� چماقدار�که�شهربانی�مشهد�
ساعت��8:30از�شهربانی�راه�بیافتند�و�به�بیمارستان�امام�رضا�علیه�السالم�حمله�کنند.�
دانشجوهایش،� هم� بود؛� فعال� خیلی� آن�وقت�ها� هم� علیه�السالم� رضا� امام� بیمارستان�
هم�دکترهایش.�اعالمیه�پخش�می�کردند�و�درگیر�مسائل�مبارزه�بودند...�چماقدارها�از�
خیابان�»بهار«�وارد�بیمارستان�امام�رضا�علیه�السالم�شدند.�ریختند�توی�بخش�کودکان�
بیمارستان�که�نزدیک�خیابان�بهار�است�و�جنایت�های�عجیبی�کردند.�ِسرم�ها�را�از�دست�
بچه�ها�کشیدند؛�بچه�ای�را�پرت�کردند�و�کشتند�و�...�این�جریان�ها�مربوط�به�حدود�ساعت�

�9تا��10بود.«]3[

آیت�اهلل�خامنه�ای�که�همراه�با�سایر�روحانیون�ومبارزین�در�جلسه�روضه�منزل�یکی�از�
علماء�حضور�داشت�تلفنی�از�ماجرا�مطلع�شده�و�ضمن�مشورت�با�سایر�علما،�تصمیم�
می�گیرند�برای�متوقف�کردن�حمالت�به�بیمارستان�بروند.�»ما�در�مجلس�روضه�بودیم�و�
من�را�پاى�تلفن�خواستند،�من�رفتم�تلفن�را�جواب�دادم�و�من�دیدم�از�بیمارستان�است�
و�چند�نفر�از�دوست�و�آشنا�و�غیر�آشنا�از�آن�طرف�خط�دارند�با�کمال�دستپاچگی�و�
سراسیمگی�می�گویند�حمله�کردند،�زدند،�کشتند�و�به�داد�برسید�...�بچه�هاى�شیرخوار�
را�زده�بودند.�من�آمدم�آقاى�طبسی�را�صدا�زدم�آمدیم�این�اطاق،�عده�اى�از�علما�در�آن�
اطاق�جمع�بودند،�یک�چند�نفر�از�معاریف]4[�مشهد�هم�بودند�و�روضه�هم�در�منزل�یکی�
از�معاریف�علماى�مشهد�بود.�من�رو�کردم�به�این�آقایان�گفتم�که�وضع�در�بیمارستان�
اینجورى�است�و�رفتن�ما�به�این�صحنه�احتمال�زیاد�دارد�که�مانع�از�ادامه�ى�تهاجم�



269خاطرات

و�حمله�ى�به�بیماران�و�اطباء�و�پرستارها�و�اینها�بشود�و�من�قطعاً�خواهم�رفت�و�آقاى�
طبسی�هم�قطعاً�خواهند�آمد.�ما�با�ایشان�قرار�هم�نگذاشته�بودیم�اما�خب�می�دانستم�
که�آقاى�طبسی�پهلوى�هم�نشسته�بودیم،�گفتم�ما�قطعاً�خواهیم�رفت�اگر�آقایان�هم�
بیایید�خیلی�بهتر�خواهد�شد�و�اگر�هم�نیایید�ما�به�هرحال�می�رویم.�لحن�توأم�با�عزم�و�
تصمیمی�که�ما�داشتیم�موجب�شد�که�چند�نفر�از�علماى�معروف�و�محترم�مشهد�گفتند�
که�ما�هم�می�آییم�از�جمله�آقاى�حاج�میرزاجواد�آقاى�تهرانی�و�آقاى�مروارید�و�بعضی�
دیگر،�ما�گفتیم�پس�حرکت�کنیم.�حرکت�کردیم�و�راه�افتادیم�به�طرف�بیمارستان�و�

گفتیم�هم�پیاده�می�رویم.«]5[

حرکت�جمعیتی�که�پیشاپیش�آن�چهره�های�شناخته�شده�و�مبارز�مشهد�قرار�داشتند�
سایر�مردم�را�نیز�از�ماجرا�باخبر�کرده�و�بر�تعداد�جمعیت�اضافه�می�کند.�جمعیت�پس�
از�یک�ساعت�حرکت�پیاده�و�بدون�هیچ�شعار�و�سر�و�صدایی�به�بیمارستان�می�رسند.�
سربازان�اسلحه�بدست�بیمارستان�را�محاصره�کرده�و�تصمیم�داشتند�مانع�ورود�جمعیت�
به�بیمارستان�شوند.�روحانیون�جلوی�جمعیت�و�به�دنبال�آن�مردم�بدون�سستی�و�
وارد� توجهی� قابل� مقاومت� بدون� و� داده� ادامه� سربازان� به�سمت�صف� را� راه� تزلزل،�
بیمارستان�شدند.�»از�دور�دیدیم�که�سربازها�راه�را�سد�کردند.�یعنی�یک�صف�کامل�و�
تفنگها�هم�دستشان�ایستادند�و�ممکن�نیست�از�اینها�عبور�کنیم.�من�دیدم�که�جمعیت�
یک�مقدارى�احساس�اضطراب�کردند�وآهسته�به�برادرهاى�اهل�علمی�که�بودند�گفتم�که�
ما�باید�در�همین�صف�مقدم�با�متانت�و�بدون�هیچگونه�تغییرى�در�وضعمان�پیش�برویم�
تا�مردم�پشت�سرمان�بیایند�و�همین�کار�را�کردیم.�سرها�را�انداختیم�پایین،�بدون�این�که�
به�رو�بیاوریم�که�اصاًل�سربازى�و�مسلحی�کسی�وجود�دارد�در�مقابل�ما،�رفتیم�نزدیک.�
به�مجرد�این�که�به�مثاًل�یک�مترى�این�سربازها�رسیدیم�من�ناگهان�دیدم�که�مثل�این�که�
بی�اختیار�این�سربازها�از�جلو�پس�رفتند�و�یک�راهی�به�قدر�عبور�سه�چهار�نفر�باز�شد�و�
ما�رفتیم.�فکر�آنها�این�بود�که�ما�برویم�بعد�راه�را�ببندند�اما�نتوانستند�این�کار�را�بکنند.�
به�مجرد�این�که�ما�از�این�خط�عبور�کردیم�جمعیت�ریختند�و�اینها�نتوانستند�کنترل�
بکنند،�شاید�در�حدود�مثاًل�چند�صد�نفر�آدم�با�ما�تا�دم�در�بیمارستان�آمدند.�بعد�هم�
گفتیم�که�در�را�باز�کنند،�دیدیم�بله�طفلکها�بچه�هاى�دانشجو�و�پرستار�و�طبیب�و�اینها�
که�توى�بیمارستان�بودند�با�دیدن�ما�جان�گرفتند،�گفتیم�در�بیمارستان�را�باز�کردند�و�
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وارد�شدیم.«]6[

 پیشنهاد تحصن

پس�از�ورود�جمعیت�به�بیمارستان،�جمعی�از�مهاجمین�که�در�بیمارستان�باقی�مانده�
بودند�شعار�»جاویدشاه«�سر�داده�و�جمعیت�حاضر�هم�با�شعارهای�انقالبی�جواب�آنها�را�
می�دادند.�گلوله�باران�و�تیراندازی�به�بیمارستان�پس�از�ورود�آنها�ادامه�یافت.�جلسه�ای�
با�حضور�چندتن�از�افراد�بیمارستان�و�سران�جمعیت��واردشده�به�بیماستان�برقرار�شد�تا�
درباره�ادامه�روند�تصمیم�گیری�کنند.�پیشنهاد�تحصن�در�بیمارستان�که�توسط�آیت�اهلل�
خامنه�ای�مطرح�می�شود�مورد�قبول�قرار��می�گیرد�و�اولین�اعالمیه�تحصن�توسط�خود�
ایشان�نوشته�و�به�امضای�سایرین�می�رسد.�»من�آن�جا�پیشنهاد�کردم�که�ما�این�جا�
متحصن�بشویم؛�یعنی�اعالم�کنیم�که�همین�جا�خواهیم�ماند�تا�خواسته�هایی�برآورده�
بشود�و�خواسته�ها�را�مشخص�کنیم.�توی�جلسه��9�،8نفر�یا�شاید��10نفر�از�اهل�علم�
مشهد�حضور�داشتند.�من�برای�این�که�مطلب�هیچ�گونه�تزلزلی،�خدشه�ای�پیدا�نکند،�
بالفاصله�یک�کاغذ�آوردم�و�نوشتم�که�ما�مثاًل�جمع�امضاءکنندگان�زیر�اعالن�می�کنیم�

که�در�این�جا�خواهیم�بود�تا�این�کارها�انجام�بگیرد.«]7[

برکناری�فرماندار�نظامی�مشهد-�میرهادی-�و�محاکمه�عوامل�حمله�به�بیمارستان�از�
اصلی�ترین�خواسته�های�متحصنین�بود.�در�بخشی�از�این�اعالمیه�آمده�بود�»مزدوران�
خسارت� بیمارستان� داخل� اتومبیل�های� به� و� شکستند� را� بیمارستان� ورودی� درب�
وارد�آوردند�و�در�آن�هنگام�ابتدا�با�پرتاب�سنگ،�سپس�با�شلیک�گلوله�ها�و�رگبار�به�
داخل�بیمارستان�و�حتی�داخل�بخش�های�اطفال�و�داخلی�حمله�کردند.�یک�کودک�
از�بیمارستان،�چهار�نفر�از�پزشکان�و�عابران�مجروح�گردیدند�که�هم�اکنون�در�بخش�

جراحی�بستری�می�باشند.«]8[

ابتدای�شب�بود�که�یکی�از�روحانیون�هوادار�رژیم�در�مشهد�وارد�بیمارستان�شد�و�مردم�
دوره�اش�کردند.�با�وساطت�و�اصرار�آیت�اهلل�خامنه�ای�او�را�بدون�اینکه�آسیبی�ببیند�از�
بیمارستان�بیرون�می�برند.�»�آقا�گفتند:�»فالنی!�بدو�که�اگر�این�سید�یک�طوری�اش�
بشود،�بعد�دیگر�نمی�شود�جمعش�کرد.«�دست�همدیگر�را�گرفتیم�و�به�سرعت�به�طرف�
در�بیمارستان�دویدیم.�من�یک�بلندگو�دستم�بود.�آقا�گفتند:�»فالنی!�بلندگو�را�بده.«�
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من�بلندگو�را�به�دست�ایشان�دادم�و�دست�آقا�را�با�فشار�گرفتم.�آقا�روی�کاپوت�ماشین�
رفتند�و�روی�سقف�نشستند.�ماشین�پیکان�بود.�جمعیت�فراوانی�هم�پشت�این�ماشین�
و�دور�و�برش�بودند.�آقا�با�این�تعبیر�گفتند:�»من�می�دانم�که�شما�مرا�دوست�دارید�و�
می�دانید�که�من�هم�شما�را�خیلی�دوست�دارم.�من�می�خواهم�خواهش�کنم�که�بگذارید�
این�آقابرود!�باألخره�ما�ایشان�را�از�توی�بیمارستان�رد�کردیم�و�از�دِر�خیابان�بهار�بیرون�
بردیم؛�جمعیت�هم�پشت�ما�می�آمدند�اما�وقتی�دیدند�که�ما�با�ماشین�هستیم،�دیگر�

نیامدند.�سید�را�از�در�بیرون�بردیم�و�ماجرا�تمام�شد.«]9[

حمایت امام رحمه اهلل از تحصن

افراد� بیمارستان�به�سرعت�در�مشهد�و�کل�کشور�پخش�می�شود�و� خبر�تحصن�در�
می�کنند.�سخنرانی�ها� و�حمایت� همبستگی� اعالم� متحصنین� با� مختلف� گروه�های� و�
برگزاری� و� خارجی� و� داخلی� خبرنگاران� با� مصاحبه� و� مالقات� مستمر،� تجمعات� و�
نمازجماعت�از�برنامه�های�ثابت�و�روزانه�متحصنین�بیمارستان�است.�تیراندازی�به�مردم�
با�اسلحه�های�کالیبر�50یکی�از�سوژه�های�خبری�بود.�»خبرنگارهای�خارجی�که�آمده�
بودند،�من�این�پوکه�ها�را�نشان�می�دادم؛�می�گفتم�که�این�یادگاری�های�ماست؛�ببرید�به�

دنیا�نشان�بدهید�که�با�ما�چگونه�رفتار�می�کنند.«]10[

دو�روز�بعد�امام��خمینی�رحمه�اهلل�که�در�نوفل�لوشاتو�ساکن�بودند،�در�سخنان�خود�با�
تأکید�بر�حمایت�از�اعتصابات�و�تحصن�های�شکل�گرفته�در�سراسر�کشور�طی�چندماه�
اخیر،�به�تحصن�بیمارستان�مشهد�نیز�اشاره�و�از�آن�حمایت�می�کنند.�»اگر�اآلن�که�در�
مشهد�و�در�سایر�جاها�اعتصاب�کردند�و�در�مریضخانه�رفتند�و�آنها�هم�آنقدر�شرارت�
کردند،�و�علما�هم�رفتند�در�مریضخانه،�در�یکی�از�بیمارستانها�تحصن�کردند�و�از�قرارى�
این� براى� کردند� تحصن� آنجا� اطراف� رفتند� مردم�هم� نفر� گفتند�حدود�صدهزار� که�
شرارتهایی�که�اینها�کردند،�اگر�اینها�فریاد�می�زنند�که�چرا�می�زنی�ما�را،�چرا�می�کشی�
اوالد�ما�را،�چرا�در�خانه�هاى�ما�حمله�می�کنید،�چرا�بازارها�را�غارت�می�کنید-�قواى�
»انتظامیه«�بازار�غارت�می�کند؟!�قواى�»امنیه«�مردم�می�کشد؟!�خوب�این�قواى�شماست�
که�اسمش�را�»انتظامی«�گذاشتید�و�اسمش�را�»امنی«�گذاشتید!�همین�»امنیه«�و�
همین�»انتظامی«�دارد�مردم�را�می�کشد،�دارد�مردم�را�همه�جهاتش�را�به�باد�می�دهد،�
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بازارها�را�دارد...�اگر�آقایان�مشهد�یا�سایر�جاها�اعتصاب�کردند�و�رفتند�آنجا�نشستند�و�
گفتند�تا�این�بساط�از�بین�نرود�ما�از�اینجا�پا�نمی�شویم،�این�حرف�غیرمنطقی�است؟!�
شما�می�گویید�که�نخیر،�شما�بروید�همه�سر�جاى�خودتان�بنشینید�و�تماشا�کنید�و�

چماق�به�دستان�بیایند�و�بزنند�و�بکشند�و�چه،�و�شما�هیچ�حرف�نزنید!«]11[

یک�روز�پس�از�این�سخنرانی�و�حمایت�امام�از�تحصن،�محاصره�بیمارستان�شدیدتر�شده�
و�در�نتیجه�ارتباط�متحصنین�با�بیرون�تقریبا�قطع�می�شود.

�دوم��دی،�باز�هم�کشتار�مردم�توسط�رژیم�شاه:�همزمان�با�ادامه�یافتن�تحصن�بیمارستان،�
راهپیمایی�های�مردم�در�سطح�شهر�ادامه�پیدا�می�کند.�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�طول�13 
روز�تحصن�به�جز�یک�بار�از�بیمارستان�خارج�نشد�ولی�شهید�هاشمی�نژاد�به�دلیل�لزوم�
ساماندهی�تجمعات�و�حرکتهای�انقالبی�به�خارج�از�بیمارستان�رفت�و�آمد�داشت.�27 
آذر�همزمان�با�تشییع�140هزارنفری�یکی�از�شهدای�بیمارستان،�هیات�رسیدگی�به�
ماجرای�بیمارستان�که�از�طرف�مجلس�شورای�ملی�وارد�مشهد�مشده�بود�توسط�علمای�

شهر�به�حضور�پذیرفته�نمی�شود.

دوم�دی�ماه�جمعیت�تظاهرکنندگان�در�صحن�حرم�مطهر�تجمع�کرده�و�شهید�هاشمی�نژاد�
برای�آنها�سخنرانی�می�کند�و�جمعیت�پس�از�سخنرانی�به�سمت�منزل�آیت�اهلل�عبداهلل�
ایشان�شکل� بیت� جلوی� تجمعی� مجددا� روز� همان� عصر� می�کنند.� شیرازی�حرکت�
می�گیرد.�همزمان�تعدادی�از�تانک�های�ارتش�به�سمت�منزل�آیت�اهلل�شیرازی�حرکت�
می�کنند.�مردم�با�تجمع�در�مسیر�تانک�ها�مانع�رسیدن�تانک�ها�به�بیت�ایشان�می�شوند�

و�این�مسأله�منجر�به�درگیری�بین�تانک�ها�و�مردم�می�شود.

پس�از�این�کشتار�آیت�اهلل�شیرازی�طی�تلگرافی�به�نخست�وزیر�وقت�-ارتشبد�ازهاری-�
برای�خروج�فرماندار�نظامی�مشهد�ضرب�االجل�تعیین�می�کند.�»اگر�میرهادی�را�زنده�
می�خواهید�باید�ظرف��48ساعت�مشهد�را�ترک�کند�وگرنه�جنازه�او�را�به�تهران�حمل�
خواهند�کرد.«]12[�دو�روز�پس�از�این�تلگراف،�میرهادی�مشهد�را�به�مقصد�تهران�ترک�

می�کند.

مردم�نیز�هر�روز�به�خیابان�ها�آمده�و�راهپیمایی�ها�و�تجمعات�اعتراضی�را�ادامه�می�دهند.
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تجربه موفق تحصن

با�محقق�شدن�خواسته��ی�متحصنین�مبنی�بر�برکناری�فرماندار�نظامی�مشهد،�سه�شنبه�
��5دی�به�عنوان�روز�پایان�تحصن�اعالم�می�شود.�دالیل�دیگری�مثل�»اختالل�در�خدمات�
مذهبی�سطح�شهر�به�دلیل�اجتماع�علماء�در�یک�نقطه«،�»اختالل�در�درمان�بیماران�به�
علت�تداوم�تحصن�پزشکان«�و�»توصیه�علماء�برای�پایان�تحصن«�نیز�از�دیگر�دالیل�اتمام�
تحصن�بود.�سه�شنبه�جمعیتی�که�خبرگزاری�فرانسه�تعداد�آنها�را��600هزارنفر�اعالم�
کرد،�پس�از�طی�کردن�خیابان�های�»تهران«�و�»ضد«�جلوی�شهربانی�تجمع�کردند.�
سپس�از�چهارراه�لشکر�وارد�خیابان�بهار�شده�و�به�سمت�بیمارستان�حرکت�کردند.�
آیت�اهلل�خامنه�ای�و�شهید�هاشمی�نژاد�برای�مردم�سخنرانی�کردند.�شهید�هاشمی�نژاد�
با�قرائت�قطعنامه�پایان�تحصن�را�اعالم�کرد�ولی�یادآور�شد�تا�سرنگونی�رژیم�شاه�این�

همبستگی�ادامه�داشته�باشد.

و� قم� بیرحمانه�ی� کشتار� مناسبت� به� پیامی� در� بعد� روز� یک� رحمه�اهلل� امام�خمینی�
چهلمین�روز�کشتار�مردم�در�صحن�مطهر�امام�رضا�علیه�السالم�و�هفتمین�روز�کشتار�در�
مشهد�و�دیگر�شهرستان�های�ایران،�روز�»نهم�دی«�را�عزای��عمومی�اعالم�می�کنند.]13[

تحصن�بیمارستان�امام��رضا�علیه�السالم�یکی�از�چندین�تحصن�بزرگ�و�موفق�مبارزین�
و�انقالبیون�در�سراسر�کشور�بود.�این�تحصن�هم�به�عنوان�نقطه�ی�عطف�و�گام�بزرگی�
در�مبارزات�انقالبی�مشهد�ثبت�شد�و�هم�تجربه�موفقی�بود�که�چندی�بعد�در�تحصن�
روحانیون�در�مسجد�دانشگاه�تهران�-در�اعتراض�به�بسته�شدن�فرودگاه�برای�جلوگیری�
از�ورود�امام-�به�کمک�هسته�مرکزی�انقالبیون�در�تهران�می�آید.�»این�تحصن�آثار�بزرگی�
داشت�و�مانند�شمعی�که�می�درخشد�و�به�پایان�می�رسد�تمام�شد...اما�از�این�تجربه�در�
تحصنی�که�به�پیشنهاد�من�در�مسجد�دانشگاه�تهران�به�مناسبت�بسته�شدن�فرودگاه�و�

جلوگیری�از�ورود�امام�به�کشور�رخ�داد�استفاده�شد.«]14[
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من�غالباً�به�منازل�شهدای�ارامنه�و�آشوری�که�رفته�ام�-�که�امسال�هم�خوشبختانه�موّفق�
شدم�منزل�چند�شهید�ارمنی�رفتم�-�میبینم�اینها�نسبت�به�کشورشان�احساس�تعّهد�
میکنند؛�یعنی�واقعاً�متعّهدانه�رفتار�کردند.�زمان�جنگ�هم�من�یادم�است�که�عّده�ای�
از�همین�مسیحیان�ارمنی�آمدند�اهواز؛�من�در�فرودگاه�دیدم�یک�جماعتی�نشسته�اند،�
گفتم�اینها�چه�کسانی�هستند؟�گفتند�اینها�ارامنه�اند،�دارند�می�آیند�جبهه�برای�کارهای�
صنعتی�-�ارامنه�در�کارهای�صنعتی�و�فّنی�و�ماشین�و�این�چیزها�مسلّطند�-�و�برای�
اینها�زحمت� مبالغی� گرفت.� کار� به� را� اینها� مرحوم�چمران� آمدند؛� و�خدمت.� کمک�

کشیدند،�خدمت�کردند،�کار�کردند�و�کسانی�هم�شهید�شدند.

1393/11/06

حضور ارامنه در جنگ

بیانات در دیدار نمایندگان اقلیت های مذهبی کشور در مجلس شورای اسالمی
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یکی�از�]اعضای�[�این�خانواده�های�ارمنی�که�من�همین�هفته�ی�پیش�رفتم�منزلشان،�
پسرش�سرباز�بوده؛�گفت�سربازی�اش�تمام�شد�و�ناراحت�بود�که�جنگ�هنوز�هست؛�
]میگفت�[�من�سربازی�ام�تمام�شده�و�چه�کار�کنم.�بعد�گفت�اتّفاقاً�اعالم�کردند�مثاًل�آن�
کسانی�که�سربازی�رفتند،�چند�ماه�-�سه�ماه�یا�فالن�قدر�-�بیایند�مجّدداً�جبهه.�گفت�
این�خوشحال�شد؛�خوشحال�شد�که�باز�دوباره�فراخوانی�کردند؛�آمد�و�رفت�جبهه�و�بعد�
هم�شهید�شد،�جسدش�را�آوردند؛�یعنی�این�جور�احساساتی�را�انسان�در�بین�هم�میهنان�
نظام� امیدواریم�که� و� میکند.�خب�تالش�کردند.� ما�در�کشور�مشاهده� غیر�مسلمان�
اسالمی�بتواند�به�وظایف�خودش�در�این�زمینه�ها�عمل�کند؛�آنها�هم�حقیقتاً�نسبت�به�

کشور�با�تعّهد�به�معنای�واقعی�کلمه�رفتار�کنند.

بیانات در دیدار نمایندگان اقلیت های مذهبی کشور در مجلس شورای اسالمی

1393/11/06

شهادت شهید ارمنی بعد از سربازی
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شهادت� اما� بود،� گرفته� تندتری� آهنگ� شاه� رژیم� علیه� مردم� مبارزات� �1356 سال�
حجت�االسالم�والمسلمین�حاج�آقا�مصطفی�خمینی�در�مهرماه�همان�سال�شتاب�بیشتری�
به�مبارزات�بخشید.�فرزند�رهبر�نهضت�در�تبعید�شهید�شده�بود�و�برگزاری�مراسم�
امام� و�مردم�هوادار� علمای�شهرها� از�طرف� آقامصطفی� مناسبت�شهادت� به� مختلف�
رحمه�اهلل�موج�جدید�و�عظیمی�را�ایجاد�کرده�بود.�رژیم�شاه�در�عکس�العمل�به�تجلیل�
مردم�و�حوزه�های�علمیه�از�فرزند�امام�رحمه�اهلل،�جمعی�از�روحانیون�بالد�را�دستگیر�و�
عده�ای�را�تبعید�کرد.�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�نیز�در��23آذرماه�در�خانه�شان�دستگیر�
و�به�ایرانشهر�تبعید�شدند.�پس�از�نقش�پررنگ�روحانیون�در�کمک�رسانی�به�مردم�در�
سیل�ایرانشهر،�ساواک�تصمیم�گرفت�محل�تبعید�تعدادی�از�آنها�را�تغییر�دهد�و�آیت�اهلل�
خامنه�ای�به�جیرفت�منتقل�شدند.�دوران��285روزه�ی�تبعید�در�یکم�مهرماه��57به�پایان�
رسید.�طی�این�مدت�خبرهای�خوب�و�بدی�از�شهرهای�مختلف�به�آیت�اهلل�خامنه�ای�
می�رسید.�از�انتشار�مقاله�ی�توهین�آمیز�به�امام�رحمه�اهلل�و�قیام�مردم�قم�در��19دی�و�
چهلم�های�سلسله�ای�پس�از�آن�تا�تعطیلی�بازارها�در�اعتراض�به�سرکوب�تجمعات�مردم�
توسط�رژیم�شاه.�آخرین�خبر�همان�روز�یکم�مهر�می�رسد:�»خانه�ی�امام��خمینی�در�نجف�
توسط�رژیم�صدام�محاصره�شده�است«؛�مردم�و�کسبه�ی�بازار�در�اعتراض�به�این�اقدام�
رژیم�صدام،�همه�ی�مغازه�ها�و�بازارها�را�تعطیل�کردند.�آیت�اهلل�خامنه�ای�نیز�پس�از�توقفی�

چند�روزه�در�کرمان،�یزد�و�تهران�راهی�مشهد�شدند.

1393/11/22

آن روزها - مسجد کرامت؛ مرکز مبارزه مشهد

مروری بر مبارزات و فعالیت های انقالبی حضرت آیت اهلل خامنه ای در پنج ماه 
منتهی به پیروزی انقالب اسالمی در سال 7531
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فضای�مبارزاتی�سراسر�کشور�و�مشهد�پس�از�شهادت�»حاج�آقا�مصطفی«�در�مهرماه�
�56تغییر�زیادی�کرده�بود.�انتشار�مقاله�ی�توهین�آمیز�به�امام�رحمه�اهلل�در�روزنامه�ی�
اطالعات�و�آفتاب��شرق�چاپ�مشهد-�با�اعتراض�شدید�مردم�و�روحانیون�شهرها�مواجه�
شده�بود.�آنچه�در�ادامه�می�آید�مروری�بر�فعالیت�های�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�پس�از�
رهایی�از�تبعید�تا�روز�پیروزی�انقالب�اسالمی�است�که�در�سه�قسمت�به�صورت�روزانه�

منتشر�خواهد�شد.

مسجد  کرامت، مرکز مبارزه

اعتصاب�گسترده�ی�کارکنان�شرکت�نفت�از�شهریورماه�آغاز�شده�و�مورد�حمایت�امام�
رحمه�اهلل،�علما�و�مردم�قرار�گرفته�بود.�پاییز��57فصل�راهپیمایی�و�تظاهرات�روزانه�بود.�
شدت�گرفتن�مبارزات�مردم�و�بازگشت�آیت�اهلل�خامنه�ای�از�تبعید�همه�چیز�را�فراهم�
می�کند�تا�»مسجد�کرامت«�مجدداً�به�قلب�مبارزات�مشهد�تبدیل�شود.�مسجد�کرامت�و�
مثلث�آیت�اهلل�خامنه�ای،�شهید�هاشمی�نژاد�و�حجت�االسالم�واعظ�طبسی�و�شاگردانشان،�
مدیریت�میدانی�فعالیت�های�انقالبی�مشهد�را�بر�عهده��دارند�و�تجمعات�اقشار�مختلف�
مردم�با�هماهنگی�و�سخنرانی�آنها�هدایت�می�شود.�اقدامات�و�فعالیت�های�آنها�نیز�با�
هماهنگی�دو�عالم�انقالبی�مشهد�یعنی�آیت�اهلل�سیدعبداهلل�شیرازی�و�سیدحسن�قمی�

صورت�می�گیرد.

»یک�ستادى�تشکیل�شد�در�مسجد�کرامت�براى�هدایت�کارهاى�مشهد�و�مبارزات.�
در�آن�مرحوم�شهید�هاشمی�نژاد�و�برادرمان�جناب�آقاى�طبسی�و�من�و�یک�مشت�از�
برادران�طلبه�ى�جوانی�که�همیشه�با�ما�همراه�بودند�که�دو�نفرشان�از�آنها�هم�االن�شهید�
شدند؛�یکی�شهید�موسوى�قوچانی،�یکی�هم�شهید�کامیاب.�این�دو�نفر�هم�جزو�آن�
طلبه�هایی�بودند�که�دائماً�در�کارهاى�ما�با�ما�همراه�بودند.�در�آن�جا�جمع�می�شدیم�و�
مردم�هم�در�رفت�و�آمد�دائمی�بودند�و�آن�جا�شد�ستاد�کارهاى�مشهد�و�عجیب�این�است�
که�نظامی�ها�و�پلیس�از�چهارراه�نادرى�که�مسجد�هم�سر�چهارراه�بود�جرأت�نمی�کردند�
این�طرف�تر�بیایند�از�هیجان�مردم.�لذا�ما�توى�این�مسجد�روز�را�با�امنیت�می�گذراندیم�
و�هیچ�واهمه�اى�که�بریزند�این�مسجد�را�تصرف�کنند�یا�ماها�را�بگیرند�نداشتیم؛�ولیکن�
شب�که�می�شد�آهسته�از�تاریکی�شب�استفاده�می�کردیم�و�می�آمدیم�بیرون�و�در�یک�
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منزلی�غیر�از�منازل�خودمان�می�رفتیم�شب�را�هر�چند�نفرى�می�ماندیم�و�خیلی�شب�و�
روزهاى�پرهیجان�و�پرشورى�بود.«

تجمعات�و�راهپیمایی�ها�همچنان�ادامه�می�یابد.�آیت�اهلل�خامنه�ای�و�روحانیون�انقالبی�
هرروز�در�یک�گوشه�از�شهر�برای�مردم�سخنرانی�کرده�و�راهپیمایی�ها�و�تجمعات�را�
هدایت��می�کنند.�آیت�اهلل�خامنه�ای�چهارم�آبان�در�تجمع�اعتراضی�مردم�به�مناسبت�
سالروز�تولد�شاه�در�خانه�ی�آیت�اهلل�سیدحسن�قمی�و�پنجم��آبان�برای�مردم�در�صحن�
عتیق�حرم�امام��رضا�علیه�السالم�سخنرانی�می�کنند.�محور�سخنرانی�ها�تبیین�ظلم�و�
ستم��و�خیانت�های�رژیم�شاه�بود.�هفته��ی�دوم�آبان�»هفته�ی�همبستگی�ملت�ایران«�نام�
می�گیرد.�به�همین�مناسبت�اساتید�دانشگاه�و�پزشکان�بیمارستان�شهناز�مشهد�دست�به�
اعتصاب�غذای��48ساعته�در�بیمارستان�می�زنند.�آیت�اهلل�خامنه�ای�و�شهید�هاشمی�نژاد�
از�سخنرانان�این�مراسم�هستند�و�در�پایان�اعتصاب،�نام�بیمارستان�توسط�مردم�به�

بیمارستان�مصدق�تغییر�می�کند.

برخی�گروه�های�التقاطی�چپ�گرا�در�همان�ایام�می�کوشیدند�حرکت�های�اسالمی�مردم�
را�مصادره�کرده�و�در�حد�یک�حرکت��صنفی�تقلیل�دهند.�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�سخنرانی�
خود�در�دانشگاه�فردوسی�مشهد�با�اشاره�به�تحلیل�های�اینچنینی�می�گویند:�»اینی�که�
اینی�که�بعضی�سعی� بعضی�ها�ِهی�فریاد�می�زنند،�زحمتکشان،�کارگران،�کشاورزان؛�
می�کنند�انقالب�را�فقط�به�یک�دسته�ى�خاصی�منحصر�کنند؛�این�یک�غلط�واضح�و�بّین�
است.�آنها�خیال�می�کنند�چون�کارگر�و�چون�کشاورز�بیشترین�کسی�است�که�بر�او�ستم�
می�رود�و�هر�کسی�که�بر�او�ستم�می�رود�مبارزه�می�کند،�پس�بنابراین�کارگر�و�کشاورزند�
که�مبارزه�می�کنند�و�مبارزه�ى�آنها�تداوم�پیدا�می�کند.�و�اما�مردم�دیگر�چون�آنقدر�مورد�
ستم�نیستند،�لذاست�مبارزه�نمی�کنند�یا�مبارزه�ى�آنها�دوام�پیدا�نمی�کند،�پس�بنابراین�

باید�روى�کارگر�و�کشاورز�تکیه�کرد�و�این�اشتباه�بزرگی�دارد.

مبارزه�ى�مردم�ایران�را�چگونه�و�توى�چه�قالبی�توجیه�می�کنند�این�آقایان؟�در�این�
�- اسالم،� از� قبل� نهضت�هاى� در� اسالم،� صدر� نهضت� در� تاریخی،� بزرگ� مبارزه�هاى�
اموى�و� تاریخ�سیاه� الهی�-�در�تمام�جنبش�هاى�بزرگ�شیعه�در�طول� انبیاء� نهضت�
عباسی،�کارگرها�و�کشاورزها�کجا�بودند؟�آنها�هم�قشرى�مانند�دیگر�قشرهاى�مردم.�آنها�
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نمی�توانند�بفهمند�-�آن�کسانی�که�اینجور�تحلیل�می�کنند�-�نمی�توانند�بفهمند�که�آنچه�
انسان�را�به�یک�مبارزه�ى�سخت�وادار�می�کند�فقط�این�نیست�که�از�لحاظ�مادى�مورد�
ستم�قرار�گرفته�باشند؛�وقتی�شرف�کسی�را�پایمان�می�کنند،�وقتی�ایمان�و�عقیده�ى�
انسانی�و�جامعه�اى�را�بر�خاک�می�گذارند�و�لگدکوب�می�کنند،�وقتی�به�حیثیت�ذاتی�
انسان�ها�اعتنا�نمی�کنند،�انسان�همان�طور�مبارزه�می�کند�که�گویا�مالش�را�برده�اند�و�
گاهی�بیشتر�و�گاهی�بیشتر.�چقدرها�حاضرند�مال�را�صرف�کنند�تا�حیثیتشان�محفوظ�
بماند؛�تا�تحقیر�نشوند.�این�رژیم�منحِط�دیکتاتورى�استبدادى�ایران�و�همه�ى�رژیم�هاى�
منحط�طاغوتی�با�مردم�خود�چه�کردند؟�آیا�فقط�مال�را�از�اینها�گرفته؟�آیا�فقط�ظلم�
مالی�به�آنها�کرده؟�البته�ظلم�مالی�خیلی�کرده،�اما�نه�فقط�به�دهقان�و�کشاورز،�نه�فقط�
به�کارگر�و�دهقان،�به�همه�ى�قشرهاى�مردم،�به�همه�ى�مردم�ظلم�شد�در�طول�این�
چندین�سال�حکومت�جبار�این�خاندان�پلید�و�خبیث،�به�همه.�فقط�کسانی�که�ُدمشان�
را�به�ُدم�آنها�بستند�برخوردار�شدند�و�بهره�مند�شدند،�بقیه�همه�مظلوم�واقع�شدند.�این�
اوالً؛�ثانیاً�آیا�فقط�مال�را�از�مردم�گرفتند؟�این�که�عقیده�ى�مردم�را�پایمال�کردند،�این�که�
مقدسات�مردم�را�مورد�اهانت�قرار�دادند،�این�که�حیثیت�ذاتی�انسان�را�در�این�مملکت�
پایمال�کردند،�این�که�تمام�دوستان�و�هم�پیاله�گان�و�هم�کاسه�گان�خود�را�بر�دوش�این�
مردم�مسلط�کردند،�اینی�که�یک�جوان�نظامِی�ارتشِی�برادر�مسلمان�ما�را�وادار�کردند�که�

از�مستشار�آمریکائی�اطاعت�بکند؛�چه�ننگی�باالتر�از�این؟«��8/8/1357]2[

�15آبان�ماه�یعنی�دو�روز�پس�از�سرکوب�تظاهرات�مردم�در�کشور�به�مناسبت�سالگرد�
فرهنگیان� منصوب�می�شود.�»جامعه��ی� نخست�وزیری� به� ازهاری� ارتشبد� امام،� تبعید�
مشهد«�در�اعتراض�به�این�انتصاب�در�میدان�سعد�آباد�مشهد�دست�به�اعتصاب�غذای�
�48ساعته�می�زنند.�سایر�اقشار�مردم�نیز�با�این�اقدام�اعالم�همبستگی�کرده�و�در�میدان�
سعدآباد�جمع�می�شوند.�آیت�اهلل�خامنه�ای�سخنران�روز�دوم�بودند.�ایشان�با�اشاره�به�
سخنرانی�چند�روز�پیش�شاه�که�گفته�بود�»من�صدای�انقالب�شما�را�شنیدم«�می�گوید:�
»این�یک�انقالب�است،�این�یک�جنبش�انقالبی�است،�این�را�باور�کنید.�و�البته�باور�
کردید�و�گفتید،�گفتید�ما�هم�آهنگ�و�صداى�انقالب�شما�را�شنیدیم؛�باید�می�شنیدید،�
باید�می�شنیدید.�خیلی�گوِش�تان�سنگین�بود�که�تا�حاال�نشنیده�بودید.�انقالب�است،�
نه�هرج�و�مرج.�جنبش�است،�قیام�است،�نه�آشوب؛�آشوب�نیست.�مردمی�قیام�کردند،�
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این� نیست.� این�اسمش�آشوب� را�می�خواهند.� را�می�گویند،�حقشان� مردمی�حقشان�
اسمش�هرج�و�مرج�نیست.�هرج�و�مرج�را�تاکنون�شما�در�این�مملکت�به�وجود�آورده�
بودید.�این�اختناقی�که�شما�به�وجود�آورده�بودید،�هنوز�هم�با�همه�ى�این�نشانه�ها�و�
بشارت�هاى�جنبش�انقالبی�خلق�مسلمان�ایران�درس�نمی�گیرید.�هنوز�در�زندان�هاى�

شما�شکنجه�است،�هنوز�کارهاى�غیرانسانی�به�شدت�دارد�انجام�می�گیرد.«�

آیت�اهلل�خامنه�ای�در�پایان�تجمع��30هزارنفری�مردم�با�اشاره�به�پیشنهاد�ورزشکاران�و�
خصوصاً�کشتی�گیران�مبنی�بر�تغییر�نام�ورزشگاه،�این�پیشنهاد�را�مطرح�کرده�و�مردم�
با�شعار�»صحیح�است�صحیح�است«�موافقت�خود�را�اعالم�می�کنند�و�به�این�ترتیب�نام�

ورزشگاه�»سعدآباد«�به�»غالمرضا�تختی«�تغییر�می�کند.

دیداری�که�انجام�نشد...

�23آبان�ماه،�آیت�اهلل�صدوقی�-که�در�ایام�تبعیِد�آیت�اهلل�خامنه�ای،�با�ایشان�مراوده�و�
آشنایی�بیشتری�پیدا�کرده�بود-�برای�دیدن�امام�رحمه�اهلل�به�پاریس�می�رود.�این�سفر�
قرار�بود�در�مهرماه�انجام�شود�ولی�به�دالیلی�به�تعویق�افتاد.�پس�از�عقب�افتادن�این�
سفر�حجت�االسالم�والمسلمین�حاج��احمد�خمینی�طی�تماس�تلفنی�با�آیت�اهلل�صدوقی�
خواستار�سفر�ایشان�به�همراه�آیت�اهلل�خامنه�ای�به�پاریس��می�شود.�ساواک�در�گزارشی�از�
این�مکالمه�ی�تلفنی�از�قول�»حاج�احمدآقا«�نوشته�بود:�»آقای�خمینی�دلش�می�خواهد�

شما�]صدوقی[�و�آقای�خامنه�ای�را�مالقات�کند.«

آیت�اهلل�صدوقی�می�گویند:�»گفتند�امام�مایلند�که�شما�به�پاریس�بیایید�و�در�ضمن،�
آقای�خامنه�ای�را�هم�به�همراه�بیاورید.�بعد�از�تلفن�پشت�ما�دیگر�گرم�شد.«]5[�آقای�
خامنه�ای�که�ممنوع�الخروج�بود،�پس�از�شنیدن�نقل�قول�حضرت�امام،�شناسنامه�اشان�
را�به�یکی�از�آشنایان�سپردند�تا�برایشان�گذرنامه�بگیرد.�اما�در�یکی�از�راهپیمایی�های�
تهران�کیف�او�را�دزدیدند�و�شناسنامه�ی�آیت�اهلل�خامنه�ای�هم�گم�و�گرفتن�گذرنامه�هم�
منتفی�شد.�بعد�از�انقالب�بود�که�شناسنامه�ی�ایشان�در�یکی�از�ادارات�پیدا�شده�بود�و�
دزد�آن�مشخص�شد.�»بعد�فهمیدم�که�شهربانی،�دزد�کیف�و�شناسنامه�ی�من�بوده�و�

فقط�به�منظور�بدنام�کردن�تظاهرکنندگان�دست�به�چنین�کاری�زده�است!«
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تبعید روی کاغذ

با�اوج�گرفتن�مبارزه�در�سال��57شبکه�ای�از�روحانیون�و�علمای�شهرهای�مختلف�برای�
هماهنگی�امور�تشکیل�می�شود.�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�نیز�مسئول�هماهنگ�کننده�ی�
از�قوت�گرفتن�نبض� از�سویی� بین�شهرهای�مشهد�و�تهران�شدند.�ساواک�خراسان�
انقالب�در�مشهد�و�مسجد�کرامت�خشمگین�است،�اما�از�سویی�آنقدر�ضعیف�شده�که�
نمی�تواند�اقدام�قابل�توجهی�برای�مقابه�با�آن�انجام�دهد.��27آبان�ماه�شورای�تأمین�
استان�تبعید��8تن�از�روحانیون�مشهد�از�جمله�آیت�اهلل�خامنه�ای،�شهید�هاشمی�نژاد�و�
حجت�االسالم�واعظ�طبسی�را�تصویب�می�کند.�مصوبه�ای�که�حتی�اعضای�جلسه�نیز�به�

بی�فایده�بودن�و�عدم�امکان�اجرایی�شدنش�اعتراف�می�کنند.

محرم؛ ماه مبارزات مردمی

آیت�اهلل�خامنه�ای�اواخر�آبان�ماه�و�چند�روز�مانده�به�محرم�برای�تکمیل�کارهای�اعالم�
تشکیالتی�که�از�سال��56درصدد�راه�اندازی�اش�بودند�به�تهران�می�روند.�طرح�مدنظر�
ایجاد�یک�گروه�جهادی��20نفره�بود�که�رهبری�تشکیالتی�جنبش�مبارزه�را�عهده�دار�
شود.�به�خاطر�احتمال�دستگیری�و�برخورد�با�اعضا،�تشکیالت�به�دو�گروه��10نفری�
تقسیم�می�شود�که�در�صورت�برخورد�با�گروه�اول،�گروه�دوم�جایگزین�آنها�شوند.�تصمیم�
بر�این�است�که�تشکیل�تشکیالت�همزمان�با�ماه�محرم�اعالم�شود،�اما�بیانیه�ی�امام�
رحمه�اهلل�به�مناسبت�حلول�ماه�محرم�و�تأکید�بر�مردمی�شدن�و�گسترش�مبارزه،�آنها�

را�منصرف�می�کند:

»در�همین�صحبت�ها�بودیم�که�اعالمیه�ى�معروف�امام�قبل�از�محرم�رسید.�آن�اعالمیه�اى�
که�راجع�به�محرم�گفتند�»ماهی�که�خون�بر�شمشیر�پیروز�شد.«�وقتی�آن�اعالمیه�رسید�
با�آن�دستوراتی�که�امام�توى�آن�اعالمیه�داده�بودند�که�اجتماعات�را�تشکیل�بدهید�
توى�مساجد،�توى�میدان�ها،�به�دستگاه�ها�تعهد�ندهید،�تسلیم�تعطیل�مجالس�و�محافل�
روضه�خوانی�نشوید،�وقتی�این�اعالمیه�با�این�همه�دستورات�زیاد�و�واقعاً�خونین�رسید،�ما�
احساس�کردیم�که�ما�وظیفه�مان�تغییر�کرد،�یعنی�باید�کار�ادامه�ى�تشکیالت�را�بگذاریم�
براى�بعد�از�محرم،�و�فعاًل�تمام�نیرویمان�را�در�راه�زنده�کردن�مضمون�این�اعالمیه�به�
کار�ببندیم...�آن�جا�این�صحبت�را�کردیم�و�گفتیم�که�نه،�دهه�ى�محرم�را�می�گذاریم�
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براى�این�اعالمیه،�منتها�بعد�باز�دور�هم�جمع�می�شویم�در�تهران�و�تصمیم�می�گیریم�
که�کار�خودمان�را�و�همان�تصمیمی�که�قباًل�پیش�بینی�شده�بود�ادامه�بدهیم.�این�بود�
که�متفرق�شدیم؛�من�با�این�که�مدتی�بود�آمده�بودم�تهران�مانده�بودم؛�برگشتم�مشهد�
که�کارها�را�در�مشهد�سامان�بدهم�و�دوستان�هم�هر�کدام�در�قم،�در�تهران�به�تهیه�ى�
مقدمات�محرم�مشغول�بودند.�خب�دیدید�دیگر،�محرم�آن�راهپیمایی�تاسوعا�و�عاشورا�
و�آن�کارهایی�که�در�محرم�انجام�گرفت�نشان�می�داد�که�حضور�برادران�ما�بسیار�هم�
مؤثر�بوده�و�الزم�بوده�که�اینها�در�صحنه�ى�این�کار�مردمی�و�عام�باشند.�وااّل�اگر�ما�اعالم�
می�کردیم�و�زندان�می�رفتیم�به�احتمال�زیاد�بسیارى�از�این�کارها�انجام�یا�به�این�خوبی�
انجام�نمی�گرفت..«��24/9/1360]7[�پس�از�اعالمیه�امام�رحمه�اهلل،�روحانیون�شهرهای�
مختلف�برای�مردمی�کردن�مبارزه�برنامه�ریزی�کردند.�تشکیالت�مدنظر�هم�نهایتاً�چند�

روز�پس�از�پیروزی�انقالب�با�عنوان�»حزب�جمهوری�اسالمی«�اعالم�موجودیت�کرد.

�29آبان�ماه�در�حالی�که�مردم�مشهد�خود�را�برای�استقبال�از�ماه�محرم�آماده�می�کردند،�
در�حرم�مطهر�امام��رضا�علیه�السالم�بین�مأموران�و�تعدادی�از�مردم�درگیری�رخ�می�دهد�
و�طی�آن،�مأمورین�داخل�حرم�اقدام�به�تیراندازی�می�کنند�و�برخی�نقاط�حرم�بر�اثر�
آن�آسیب�می�بیند.�خبر�این�اتفاق�به�سرعت�در�شهر�می�پیچد�و�احساسات�مردم�را�
جریحه�دار�می�کند.�چند�ساعت�بعد�استاندار�خراسان�و�نایب�التولیه�آستان�قدس�با�صدور�
اعالمیه�ای�که�از�رادیو�پخش�شد،�این�واقعه�ی�تأسف�بار�را�محکوم�و�از�مردم�عذرخواهی�
می�کند.�او�همچنین�قول�می�دهد�مرتکبین�این�واقعه�را�که�اشتباهاً�دست�به�تیراندازی�
زده�اند�مجازات�کند.�این�بیانیه�ی�شتابزده�اما�نمی�تواند�جلوی�غیرت�مردم�و�علما�را�
بگیرد.�پنجم�آذرماه�به�مناسبت�هفتمین�روز�حادثه�ی�تیراندازی�در�حرم��مطهر�از�جانب�
علمای�مشهد�روز�عزا�و�تعطیل�عمومی�اعالم�شد�و�راهپیمایی�بزرگی�توسط�مردم�به�

راه�افتاد.

پس�از�صدور�پیام�امام�خمینی�رحمه�اهلل،�آیت�اهلل�خامنه�ای�به�همراه�شهید�هاشمی�نژاد�
به�بجنورد،�شیروان�و�قوچان�سفرکرده�و�هماهنگی�های�الزم�با�مبارزین�و�روحانیون�مبارز�
این�شهرها�را�انجام�می�دهند.�با�آغاز�ماه�محرم،�آقایان�خامنه�ای،�هاشمی�نژاد�و�طبسی�
هر�شب�در�مدرسه�ی�نواب�منبر�می�رفتند.�»راهپیمایی�ها�هر�روز�از�اطراف�مدرسه�ی�
نواب�و�مسجد�کرامت�شروع�می�شد.�در�این�مسجد�هم�مراسمی�منعقد�می�شد.�]در�
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تظاهرات[�هر�پارچه�نوشته�ای�را�دو�نفر�در�دست�می�گرفتند�و�پشت�آن�انبوهی�از�مردم�...�
]حرکت�می�کرد.[�در�پایان�راهپیمایی�ها�من،�آقای�طبسی�و�آقای�هاشمی�نژاد�سخنرانی�
می�کردیم؛�و�گاهی�یکی�یا�دو�نفر�از�ما�سه�نفر.�سخن�هایی�که�بر�زبانم�جاری�می�شد،�

خودم�را�مبهوت�می�کرد.�]انگار[�هر�چیزی�از�اراده�ی�ما�خارج�است.«

بیانیه�ی�حضرت�امام�رحمه�اهلل�کاِر�خود�را�کرده�بود؛�مردم��10شب�محرم�در�شهرهای�
مختلف�نیم�ساعت�باالی�پشت�بام�ها�فریاد�اهلل�اکبر�سردادند�و�با�تالش�علما�آیین�عزاداری�
برگزار�شد.�حلقه�ی�روحانیون�مبارز� از�سال�های�قبل� این�سال�پرشورتر�و�مردمی�تر�
مشهد�به�خصوص�روحانیون�مسجد��کرامت�نقش�فعالی�در�ساماندهی�راهپیمایی�ها�و�

تحصن�های�مشهد�ایفا�نمودند.

اعتصاب�های�سلسله�ای�کارکنان�شرکت�نفت�که�از��18شهریور�شروع�شده�و�در�روزهای�
پایانی�مهرماه�با�اعتصاب�کارکنان�پاالیشگاه�نفت�آبادان�و�تهران�به�اوج�خود�می�رسد،�
تأثیر�مهمی�بر�روند�مبارزات�می�گذارد�و�الگویی�برای�سایر�اقشار�مبارز�مثل�پزشکان،�
معلمان�و�فرهنگیان،�کارمندان�نهادهای�دولتی�و�وزارتخانه�ها،�دادگستری�و�امثالهم�

می�شود.

روز�یکم�محرم�امام�رحمه�اهلل�در�پیامی�ضمن�تأکید�بر�اینکه�محرم�ماه�پیروزی�خون�بر�
شمشیر�است،�از�مردم�و�وعاظ�می�خواهند�در�این�ماه�از�فرصت�استفاده�کرده�و�»مجالس�
بزرگداشت�سید�مظلومان�و�سرور�آزادگان�که�مجالس�غلبه�سپاه�عقل�بر�جهل�و�عدل�
بر�ظلم�و�امانت�بر�خیانت�و�حکومت�اسالمی�بر�حکومت�طاغوت�است،�هر�چه�باشکوهتر�
و�فشرده�تر�بر�پا�شود،�و�بیرق�هاى�خونین�عاشورا�به�عالمت�حلول�روز�انتقام�مظلوم�از�
ظالم،�هر�چه�بیشتر�افراشته�شود.�خطباى�محترم�و�گویندگان�عزیز،�بیش�از�پیش�به�
تکلیف�الهی�خود�که�افشاگرى�جرایم�رژیم�است�عمل�فرمایند،�و�خود�را�در�پیشگاه�
خداوند�تعالی�و�ولی�عصر-�عجل�اهللَّ�تعالی�فرجه�الشریف-�سرافراز�و�رو�سفید�نمایند.«]9[

�13آذرماه�همزمان�با�سوم�محرم،�جامعه�ی�فرهنگیان�مشهد�در�اعتراض�به�دستگیری�
�24نفر�از�دانش�آموزان�مشهد�در�ساختمان�استانداری�متحصن�می�شوند.�طی�ماه�های�
اخیر�اقدامات�انقالبیون�مسالمت�آمیز�و�آرام�بود،�اما�حدود�یک�ماهی�بود�که�در�مشهد�
و�خراسان�به�طرز�مشکوکی�حرکت�های�خشن�و�تندی�مثل�حمله�به�بانک�ها�و�سرقت�
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و�آتش�زدن�وسایل�صورت�می�گرفت�و�به�نام�انقالبیون�نوشته�می�شد.�از�سوی�دیگر�
گاهی�جماعتی�به�هواداری�از�شاه�با�لباس�روستاییان�دست�به�اقداماتی�مثل�حمله�به�
انقالبیون�و�ضرب�و�شتم�آنها�می�زدند.�در�همین�روزها�جماعتی�با�لباس�روستائیان�به�
تحصن�معلمان�قوچان�حمله�و�تعدادی�از�آنها�را�مجروح�کردند.�مشابه�این�اقدام�چند�
روز�قبل�هم�در�کرمان،�گز�و�شیروان�اتفاق�افتاده�بود.�در�نتیجه�تعدادی�از�روحانیون�و�
مردم�مشهد�برای�جلوگیری�از�بروز�مشکالت�احتمالی�و�همدردی�با�متحصنین�راهی�
قوچان�می�شوند.�تحصن�فرهنگیان�مشهد�نیز�با�آزادی�دانش�آموزان�پس�از�پنج�روز�
پایان�می�یابد.�حمله�به�تحصن�قوچان�همزمان�با�پایان�تحصن�فرهنگیان�مشهد�است�که�
حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�سخنران�آن�است.�ایشان�در�سخنرانی�خود�با�اشاره�به�حضور�
دو�تن�از�دبیران�قوچانی�در�اجتماع�مردم�و�اینکه�حمالت�اینچنینی�اقدامی�برای�القای�
دودستگی�و�با�هدف�تقابل�بین�مردم�است�می�گویند:�»از�مدتی�پیش�این�تهدید�را�براى�
برادران�و�خواهران�مشهدى�ما�هم�به�صورت�زمزمه�و�شایعات�به�وجود�آوردند؛�گاهی�
می�گویند��10هزار�نفر،�گاهی�می�گویند�چهار�هزار�نفر�طرفدار�و�وقتی�که�خودشان�
فکر�می�کنند�و�می�بینند�چگونه�ممکن�است�این�رژیم�در�این�شرائط�قابل�قبول�باشد�
که�چهار�هزار�طرفدار�دارد�و�وقتی�می�بینند�که�هیچ�کسی�حاضر�نیست�این�تهمت�را�
نسبت�به�برادران�روستایی�یا�برادران�بلوچ�یا�برادران�کرد�و�یا�دیگر�برادران�بپذیرد�تعداد�
را�کم�می�کنند�می�گویند�چهار�صد�نفر،�تعدادى�قرار�هست�بیایند�و�به�مجالس�و�محافل�
و�محل�اجتماعات�و�محل�تظاهرات�وارد�بشوند�و�چنین�و�چنان�بکنند.�اوالً�ما�از�پیش�
می�دانیم�آن�کسانی�که�این�جنایت�ها�ممکن�است�با�آنها�مطرح�بشود�و�در�میان�گذاشته�
بشود�و�آنها�قبول�بکنند�جز�مأموران�جالد�خود�شما�و�مزدور�خود�شما�کس�دیگرى�
نیست.�ما�می�دانیم�که�موج�این�جنبش�انقالبی�عظیم�آنچنان�دامن�گسترده�است�که�
ممکن�نیست�احدى�از�آحاد�این�مملکت�بدون�این�که�جزو�مزدوران�شما�باشد،�آماده�
باشد�تا�در�مقابل�برادران�و�خواهران�خود�این�میلیون�ها�مظلوم�بایستد�و�قرار�بگیرد.�ما�

اینها�را�می�دانیم�و�همه�ى�ملت�ما�این�را�می�دانند.«

امام   نام  به  علیه السالم  امام رضا  مطهر  حرم  در  عاشورا  شب  خطبه خوانی   
خمینی رحمه اهلل

مراسم� هم� و� بود� ضدحکومتی� تجمعات� هم� تظاهرات،� و� راهپیمایی�ها� ایام،� این� در�
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عزاداری.�از�این�روز،�انتظامات�شهر�به�دست�مردم�و�انقالبیون�افتاد.��19آذرماه،�روز�
تاسوعا،�راهپیمایی�عظیم�چندصدهزارنفری�با�شعارهای�»مرگ�بر�شاه«�و�»این�شاه�
آمریکایی�اعدام�باید�گردد«�توسط�مردم�برگزار�می�شود.�ساعت�سه�بعد�ازظهر�حضرت�
آیت�اهلل�خامنه�ای�و�شهید�هاشمی�نژاد�برای�جمعیت�سخنرانی�می�کنند�و�حجت�االسالم�
واعظ��طبسی�قطعنامه�ی�پایانی�را�قرائت�می�کند.�در�پایان�تجمع�اعالم�می�شود�که�امشب�
مراسم�خطبه�خوانی�در�حرم��مطهر�توسط�آیت�اهلل�خامنه�ای�برگزار�می�شود�و�قرار�است�

امشب�به�نام�امام��خمینی�رحمه�اهلل�خطبه�خوانده�شود.

»خطبه�خوانی«�مراسمی�تشریفاتی�و�حکومتی�بود�که�هرسال�دوبار�برگزار�می�شد:�یکی�
شب�عاشورا�و�یکی�شب�شهادت�امام��رضا�علیه�السالم.�در�این�مراسم�که�مقامات�دولتی�
استان�نیز�حضور�داشتند،�خطبه�خوان�می�ایستاد�و�با�ذکر�اسم�شاه�و�رژیم�سلطنتی�
خطبه�ای�قرائت�می�کرد.�آن�سال�نیز�مثل�هرسال�استاندار�و�نائب�التولیه�آستان�قدس�از�
مقامات�دولتی�استان�دعوت�کرده�بود�در�این�مراسم�حضور�یایند.�پیشنهاد�خطبه�خوانی�
به�نام�امام�رحمه�اهلل،�همان�روز�توسط�آیت�اهلل�خامنه�ای�به�طور�محدود�با�چندتن�از�
دوستانشان�مطرح�می�شود.�»پیش�از�راهپیمایی�چیزی�به�ذهنم�رسید�که�آن�را�برای�
برخی�برادرانم�گفتم�و�خواستم�اگر�موافق�هستید�خبرش�را�پوشیده�بدارید�تا�زمان�آن�
برسد...�فکر�کردم�که�چنین�خطبه�ی�رسمی�آن�هم�با�یادکرد�شاه�متناسب�جو�انقالبی�
مشهد�نیست.�باید�زمام�امور�را�به�دست�بگیرم�و�موضوع�باید�پنهان�می�ماند.�زیرا�اگر�

آشکار�می�شد�درهای�حرم�را�روی�ما�می�بستند.«

از�اطرافیان،�قرار�می�شود�آیت��اهلل�خامنه�ای�نه�در�جای� با�هماهنگی�جمع�محدودی�
همیشگی�خطبه�خوان،�بلکه�در�فضای�جلوی�طبقه�ی�دوم�که�مشرف�به�صحن�است�
سخنرانی�کنند.�جایی�که�کمتر�کسی�از�وجود�درگاه�ورودی�سیستم�صوت�در�آنجا�خبر�
داشت.�»در�راه�پله�بودیم�که�سیدغفوری�از�روبرو�آمد�و�یک�دوشاخه�را�گذاشت�کف�
دست�من�و�گفت�آنجا�یک�پریز�است.�این�را�به�آنجا�بزنید.«]11[�مقامات�استانی�در�
اطاق�های�موزه�نشسته�اند�و�انتظار�دارند�طبق�رسم�همه�ساله�خطبه�به�نام�شاه�خوانده�
شود.�آیت�اهلل�خامنه�ای�خطبه��را�با�نام�امام�رحمه�اهلل�شروع�می�کنند�و�در�ادامه�به�انتقاد�
مشهد� اخیر� و�حوادث� در�سراسر�کشور� رژیم� اقدامات�سرکوبگرانه�ی� و� شاه� رژیم� از�
می�پردازند.�»با�عدوان�عمل�می�کند�یعنی�چه؟�دشمنی�می�کند�یعنی�چه؟�یعنی�در�
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مقابل�شعار�مردم�و�مشت�گره�کرده�ى�مردم،�رگبار�مسلسل�به�روى�آنان�می�گشاید.�
مردمی�که�در�صحن�علی�بن�موسی�الرضا�جمع�شده�بودند،�کدامیک�از�سالح�هاى�گرم�
را�با�خود�داشتند،�کدام�نظامی�یا�مأمور�انتظامی�را�هدف�قرار�داده�بودند؟�چرا�به�روى�
مردم�مسلمان�رگبار�گشودید�اى�نامسلمان�ها!؛�مردمی�که�در�قم�تظاهرات�آرام�به�راه�
انداختند�مگر�چه�می�گفتند�و�چه�می�کردند�که�در�یک�حمله�ده�ها�نفر�از�آنها�را�به�خاک�
بودند� تهران�جمع�شده� میدان�شهداى� در� بی�وجدان�ها!؛�مردمی�که� افکندید� هالک�
مگر�چه�گناهی�کرده�بودند�که�از�هلیکوپتر�به�روى�آنان�آتش�مسلسل�گشودید�اى�
ددمنش�هاى�فطرى!؛�چرا�چندین�هزار�نفر�را�به�خاک�هالک�افکندید؟�کودک�شیرخواره�
را�در�میان�گاهواره�کشتید،�اى�بی�شرم�ها!؛�مادران�را�داغدار�کردید،�زن�هاى�مظلوم�را�
در�خانه�ها�کشتید،�زن�از�روى�پشت�بام�دارد�منظره�ى�تظاهرات�میدان�شهداى�تهران�
را�تماشا�می�کند،�کودک�و�فرزند�معصوم�و�مظلوم�و�بی�دفاعش�در�کنارش�دارند�نگاه�
می�کنند�از�تظاهرات�مردم،�از�هیجان�مردم�لذت�می�برند،�اما�خبر�ندارند�که�دژخیمان�
با�هلیکوپترها�و�با�مسلسل�ها�در�کمین�جان�بی�گناهانند.�ناگهان�رگبار�مسلسل،�رگبار�
آتش�رها�می�شود،�کودک�را�در�کنار�مادر،�مادر�را�در�کنار�کودک�به�خون�می�غلطاند.«

آیت�اهلل�خامنه�ای�که�صدایشان�از�بلندگوهای�سراسری�حرم�در�حال�پخش�بود،�مسئوالن�
دولتی�حاضر�در�حرم�را�مورد�خطاب�قرار�داده�و�می�گویند:�»بگذار�از�میان�شما�ده�ها�
هزار�جمعیت،�این�حقیقت�روشن�را�در�مقابل�امام�علی�بن�موسی�الرضا�به�آنان�بگویم.�
آقایانی�که�جزو�مهره�هاى�این�رژیم�در�خراسان�و�در�مشهدید،�بدانید،�بدانید�که�این�
رژیم�نابودشدنی�و�از�بین�رفتنی�است...�بدانید�این�دستگاه،�این�نظام،�دیگر�با�این�قیام�
ملت�قابل�بقا�و�دوام�نیست.�بدانید�که�دروغ�هایی�که�در�رسانه�هاى�گروهی�به�خورد�
این�مردم�می�دهید،�هرگز�به�خورد�آنها�نمی�رود.�بدانید�مردم�حاال�دیگر�اگر�شما�اتفاقاً�
و�استثنائاً�راست�هم�بگوئید�از�شما�چیزى�را�باور�نمی�کنند.�دروغ�هاى�شما�امروز�براى�
مردم�شناخته�شده�است.�مسلم�است�که�شما�حاضر�نیستید�فردا�در�رادیوتان�بگوئید�
که�چهل�پنجاه�هزار�جمعیت�در�صحن�مطهر�عظیم�علی�بن�موسی�الرضا،�در�شب�عاشورا�
اظهار�بیزارى�خود�را�از�رژیم�بیان�کردند.�حاضرید�بگوئید�در�رادیو�این�مجلس�را؟�مردم�
می�بینند�که�این�اجتماع�آنها�را�که�یک�واقعیت�است�به�چشم�خود�مشاهده�می�کنند�
شما�نمی�گوئید،�اما�وقتی�که�سه�نفر،�چهار�نفر،�سی�نفر،�چهل�نفر�از�مزدورانتان،�از�
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مأمورانتان،�با�ترس�و�لرز�راه�می�افتند�توى�خیابان،�دو�بار،�سه�بار،�یک�کلمه�اى�را�که�شما�
نام�آن�را�شعار�میهنی�می�گذارید،�تکرار�می�کنند�بعد�هم�از�ترس�جوانان�ما�می�گریزند،�
این�را�با�آب�و�تاب�در�رادیو�تکرار�می�کنید.�خب�مردم�اینها�را�می�بینند،�مردم�کور�و�کر�

که�نیستند.«

همزمان�با�این�اتفاق�تعدادی�از�مردم�در�نقاط�مختلف�شهر�مجسمه��های�شاه�را�پایین�
می�کشند.�مجسمه�ی�شاه�در�میدان�شهدا�را�می�آورند�جلوی�مسجد�کرامت�و�رویش�

بنزین�می�ریزند�و�به�آتش�می�کشند.

روز�عاشورا�هم�تظاهرات�گسترده�ای�برگزار�می�شود.�آیت�اهلل�خامنه�ای�و�شهید�هاشمی�نژاد�
برای�مردم�سخنرانی�می�کنند�و�قطعنامه�ی�روز�قبل�قرائت�شده�و�با�شعارهای�»صحیح�

است«�مردم�مورد�تأیید�قرار�می�گیرد.
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از�شهادت�حجت�االسالم�والمسلمین� و�مشهد�پس� مبارزاتی�سراسر�کشور� فضای� � � �
حاج�آقا�مصطفی�خمینی�در�مهرماه��56خیلی�تغییر�کرده�بود.�انتشار�مقاله�ی�توهین�آمیز�
به�حضرت�امام�رحمه�اهلل�در�روزنامه�ی�اطالعات�و�آفتاب��شرق�-چاپ�مشهد-�با�اعتراض�
شدید�مردم�و�روحانیون�شهرها�مواجه�شده�بود.�آنچه�در�ادامه�می�آید�دومین�بخش�از�
گزارشی�است�که�به�مرور�فعالیت�های�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�پس�از�رهایی�از�تبعید�
تا�روز�پیروزی�انقالب�اسالمی�می�پردازد.�در�بخش�نخست�این�گزارش�وقایع�اعتراضی�
مردم�مشهد�در�مهر�و�آبان��1357و�به�ویژه�تظاهرات�پرشور�تاسوعا�و�عاشورا�مورد�بررسی�

قرار�گرفت.

ابتکاری که در ایران پخش شد

در�یازدهم�محرم،�حضرت�امام�خمینی�رحمه�اهلل�پیامی�صادر�می�کنند�که�در�آن�ضمن�
تأکید�بر�تداوم�اعتصاب�ها،�مبارزه�را�وارد�فاز�جدیدی�می�کنند:�»من�از�سربازان�سراسر�
کشور�خواستارم�که�از�سربازخانه�ها�فرار�کنند،�این�وظیفه�اى�است�شرعی�که�در�خدمت�
ستمکار�نباید�بود.�من�از�پدرها�و�مادرها�و�عائله�صاحب�منصبان�تقاضا�دارم�که�آنان�را�
از�کمک�به�شاه�خائن�و�اطاعت�از�صاحب�منصبان�خدمتگزار�به�شاه�و�اجانب،�باز�دارند�و�
از�درجه�داران�خواستارم�که�به�ملت�خود�بپیوندند�و�افتخار�خدمت�به�مسلمین�را�احراز�

کنند.«

1393/11/24

آن روزها - آخرین روزهای مبارزه در مشهد مقدس

مروری بر مبارزات و فعالیت های انقالبی حضرت آیت اهلل خامنه ای در پنج ماه 
منتهی به پیروزی انقالب اسالمی در سال 7531
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بپیوندند� به�مردم� فرار�کرده�و� همزمان�شایعه�ای�در�شهر�می�پیچد�که�سربازانی�که�
توسط�مأمورین�مخفی�و�دژبانی�دستگیر�می�شوند.�همان�ایام�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�یکی�
از�سخنرانی�های�خود�در�مسجد�گوهرشاد�از�جوانان�می�خواهد�موی�سرشان�را�به�مدل�
سربازی�کوتاه�کنند�تا�سربازان�فراری�شناسایی�نشوند.�پیشنهادی�که�با�استقبال�آیت�اهلل�
بهشتی�روبرو�می�شود�و�پیشنهاد�می�کند�این�ابتکار�در�سایر�شهرها�هم�عملی�شود.]1[

تحصن بیمارستان امام رضا علیه السالم

در��22آذرماه�جمعی�از�چماق�بدستان�حامی�رژیم�همراه�با�تعدادی�از�ارتشیان�وارد�
بیمارستان�17شهریور�که�مدتی�قبل�اسمش�از�»�6بهمن«�تغییر�کرده�بود-�شدند�و�با�
پاره�کردن�عکس�حضرت�امام�رحمه�اهلل،�افراد�حاضر�در�آنجا�را�با�چوب�و�سنگ�مضروب�

کرده�و�شیشه�ها�را�شکستند.

صبح�روز�بعد�همین�اتفاق�برای�بیمارستان�امام��رضا�علیه�السالم�می�افتد.�چماقداران�
باز�هم�شیشه�ها�را�شکسته�و�حاضرین�را�مضروب�می�کنند.�بخش�کودکان�بیمارستان�
هم�توسط�آنها�مورد�حمله�قرار�می�گیرد�و�در�این�واقعه�دو�نفر�از�کودکان�به�شهادت�

می�رسند.

حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�که�همراه�با�سایر�روحانیون�و�مبارزین�در�جلسه�ی�روضه�در�
منزل�یکی�از�علما�حضور�داشت،�تلفنی�از�ماجرا�مطلع�شده�و�ضمن�مشورت�با�سایر�
متوقف�کردن�حمالت� برای� به�صورت�دسته�جمعی� تا� گرفته�می�شود� تصمیم� علما،�
به�بیمارستان�عزیمت�کنند؛�حرکتی�که�در�نهایت�به�تحصن�در�بیمارستان�امام�رضا�
علیه�السالم�می�انجامد:�»ما�در�مجلس�روضه�بودیم�و�من�را�پاى�تلفن�خواستند،�من�رفتم�
تلفن�را�جواب�دادم�و�دیدم�از�بیمارستان�است�و�چند�نفر�از�دوست�و�آشنا�و�غیرآشنا�
از�آن�طرف�خط�دارند�با�کمال�دستپاچگی�و�سراسیمگی�می�گویند�حمله�کردند،�زدند،�
کشتند�و�به�داد�برسید�...�بچه�هاى�شیرخوار�را�زده�بودند.�من�آمدم�آقاى�طبسی�را�صدا�
زدم�آمدیم�این�اطاق،�عده�اى�از�علما�در�آن�اطاق�جمع�بودند،�یک�چند�نفر�از�معاریف�
مشهد�هم�بودند�و�روضه�هم�در�منزل�یکی�از�معاریف�علماى�مشهد�بود.�من�رو�کردم�
به�این�آقایان�گفتم�که�وضع�در�بیمارستان�اینجورى�است�و�رفتن�ما�به�این�صحنه�
احتمال�زیاد�دارد�که�مانع�از�ادامه�ى�تهاجم�و�حمله�ى�به�بیماران�و�اطباء�و�پرستارها�و�



خاطرات 290

اینها�بشود�و�من�قطعاً�خواهم�رفت�و�آقاى�طبسی�هم�قطعاً�خواهند�آمد.�ما�با�ایشان�قرار�
هم�نگذاشته�بودیم�اما�خب�می�دانستم�که�آقاى�طبسی�پهلوى�هم�نشسته�بودیم،�گفتم�
ما�قطعاً�خواهیم�رفت؛�اگر�آقایان�هم�بیایید�خیلی�بهتر�خواهد�شد�و�اگر�هم�نیایید�ما�
به�هرحال�می�رویم.�لحن�توأم�با�عزم�و�تصمیمی�که�ما�داشتیم�موجب�شد�که�چند�نفر�از�
علماى�معروف�و�محترم�مشهد�گفتند�که�ما�هم�می�آییم؛�از�جمله�آقاى�حاج�میرزاجواد�
آقاى�تهرانی�و�آقاى�مروارید�و�بعضی�دیگر.�ما�گفتیم�پس�حرکت�کنیم؛�حرکت�کردیم�

و�راه�افتادیم�به�طرف�بیمارستان�و�گفتیم�هم�پیاده�می�رویم.«

واقعه 9 دی مشهد و فتح استانداری

حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�طول��13روز�تحصن�به�جز�یک�بار�از�بیمارستان�خارج�
نشد،�ولی�شهید�هاشمی�نژاد�به�دلیل�لزوم�ساماندهی�تجمعات�و�حرکت�های�انقالبی�به�

خارج�از�بیمارستان�رفت�و�آمد�داشت.

شهید� و� کرده� تجمع� مطهر� حرم� صحن� در� تظاهرکنندگان� جمعیت� دی�ماه� دوم�
هاشمی�نژاد�برای�آنها�سخنرانی�می�کند�و�جمعیت�پس�از�سخنرانی�به�سمت�منزل�
مقابل� در� تجمعی� مجدداً� روز� همان� می�کنند.�عصر� عبداهلل�شیرازی�حرکت� آیت�اهلل�
بیت�ایشان�شکل�می�گیرد.�همزمان�تعدادی�از�تانک�های�ارتش�به�سمت�منزل�آیت�اهلل�
شیرازی�حرکت�می�کنند.�مردم�با�تجمع�در�مسیر،�مانع�رسیدن�تانک�ها�به�بیت�ایشان�
می�شوند�و�این�مسأله�منجر�به�درگیری�بین�تانک�ها�و�مردم�می�شود�و�در�این�درگیری�

تعداد�قابل�توجهی�از�مردم�به�شهادت�می�رسند.

پس�از�این�کشتار�آیت�اهلل�شیرازی�طی�تلگرافی�به�نخست�وزیر�وقت�-ارتشبد�ازهاری-�
برای�خروج�فرماندار�نظامی�مشهد�ضرب�االجل�تعیین�می�کند.�»اگر�میرهادی�را�زنده�
می�خواهید�باید�ظرف��48ساعت�مشهد�را�ترک�کند�وگرنه�جنازه�او�را�به�تهران�حمل�
خواهند�کرد.«]3[�دو�روز�پس�از�این�تلگراف،�میرهادی�مشهد�را�به�مقصد�تهران�ترک�
می�کند.�اقشار�مختلف�مردم�در�اعتراض�به�کشتار�دوم�دی�دست�به�تحصن�و�راهپیمایی�
می��زنند.�تکبیرهای�شبانه�ی�باالی�پشت�بام�ها�هم�از�سر�گرفته�می�شود.�حضرت�امام�
خمینی�رحمه�اهلل�نیز��9دی�ماه�را�عزای�عمومی�اعالم�می�کنند:�»و�پس�از�آنکه�شاه�خود�
را�رفتنی�دانست،�دست�جنایتکار�خود�را�از�آستین�درآورد�و�کشتارهای�پی�درپی�جمعه�
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سیاه�به�بعد�را�آغاز�کرد�و�خود�را�در�تمام�جوامع�رسوا�نمود�و�اخیراً�در�مشهد�مقدس�
جنایتکاری�ها�را�به�حد�اعال�رساند�و�ما�را�بر�آن�داشت�که�روز��29ماه�محرم�را�عزای�
عمومی�اعالم�کنیم�برای�سالگرد�کشتار�بیرحمانه�قم�و�چهلم�کشتار�در�صحن�مطهر�
مشهد�مقدس�و�نیز�هفته�کشتار�مشهد�مقدس�و�نیز�کشتار�شهرستان�های�دیگر.�و�با�
کمال�تأسف�در�این�سال�تمام�وقت�ما�صرف�فاتحه�و�عزای�ملی�شد�و�در�صورت�بقای�

شاه�در�مقام�مغصوب،�وضع�همین�است.«

شب�نهم��دی،�مجلس�هفتم�شهدای�واقعه�ی�دوم�دی�از�جانب�علمای�مشهد�در�مسجد�
گوهرشاد�با�سخنرانی�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�برگزار�می�شود.�گزارش�ساواک�سخنرانی�
آیت�اهلل�خامنه�ای�را�چنین�توصیف�می�کند:�»در�ساعت��16سیدعلی�خامنه�ای�به�منبر�
رفته�مطالبی�پیرامون�واقعه�ی�اخیر�و�طرز�پیشرفت�نهضت�اسالمی�بیان�کرد�و�اینکه�
ما�به�مقصود�رسیده�ایم�و�آنقدر�باید�مبارزه�کنیم�تا�به�نتیجه�برسیم.�سپس�کارهای�
بر�کارکنان�و� نمود:�درود� اضافه� بود�عنوان�کرد�و� آنان�خالف� به�قول� انجام�شده�که�
کارگران�شرکت�نفت�که�جواب�مثبت�به�رهبرشان�خمینی�دادند�و�از�کار�خودداری�و�
دولت�و�شاه�خائن�را�به�زانو�درآوردند�که�امروز�یا�فردا�ان�شاءاهلل�سقوط�خواهد�کرد.«]5[

پس�از�تحصن�13روزه�ی�بیمارستان�امام�رضا�علیه�السالم�که�منجر�به�تعویض�فرماندار�
نظامی�شهر�شده�بود،�سست�شدن�پایه�های�رژیم�شاهنشاهی�حس�می�شد.�اقشار�مختلف�
با�برگزاری�تحصن�و�تجمع�با�انقالبیون�اعالم�همبستگی�می�کردند.�هشتم��دی�ماه�در�
حالی�که�استاندار�-که�همزمان�نائب�التولیه�ی�آستان�قدس�نیز�بود-�نه�در�ساختمان�
استانداری�بلکه�در�باغ�ملک�آباد�در�حاشیه�ی�شهر�مستقر�بود؛�کارکنان�استانداری�نیز�
تصمیم�به�اعالم�همبستگی�با�انقالب�می�گیرند.�اما�بین�آنها�در�این�باره�اختالف�وجود�
دارد.�مخالفین�معتقدند�اعالم�همبستگی�استانداری�یعنی�تسلیم�مرکز�سیاست�دولت�
به�مردم،�و�این�کاری�خالف�سیاست�دولت�مرکزی�است.�در�همین�حال�ارتش�نیز�با�
حضور�نیروها�و�نفربرهای�خود�در�اطراف�استانداری�می�کوشد�جلوی�اعالم�همبستگی�
و�راهپیمایی�آنها�را�بگیرد.�در�نهایت�تعداد�زیادی�از�کارکنان�استانداری�از�استانداری�
به�سمت�منزل�آیت�اهلل�شیرازی�راهپیمایی�کرده�و�همبستگی�خود�را�با�انقالب�اعالم�

می�کنند.
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منتهی� مطهر� به�حرم� که� همیشه� برخالف� مردم� نهم�دی�ماه� روز� راهپیمایی� مقصد�
به� فلکه�ی�حرم� از� عظیمی� بود.�جمعیت� استانداری� و� لشکر� این�بار�چهارراه� می�شد،�
سمت�استانداری�حرکت�می�کنند�که�پیشاپیش�آن�علمای�مشهد�-حتی�چهره�هایی�که�
تا�پیش�از�این�خیلی�همراه�نهضت�نبودند-�نیز�حضور�دارند.�عکس�بزرگ��15متری�
از�حضرت�امام�رحمه�اهلل�نیز�پیشاپیش�جمعیت�حرکت�داده�می�شد.�در�بین�راه�خبر�
می�رسد�که�شاه�احتماالً�بختیار�را�به�نخست�وزیری�منصوب�می�کند.�»استاندارى�طبعاً�
آخرین�سنگر�بود�چون�مرکز�حکومت�بود�و�اعالم�همبستگی�کرده�بودند.�ما�براى�این�که�
آن�جمعی�را�که�اعالم�همبستگی�کرده�بودند�تقویت�بکنیم�و�قضیه�ى�به�اصطالح�حضور�
نیروهاى�مبارز�در�استاندارى�را�تثبیت�بکنیم�که�به�معناى�فتح�استاندارى�محسوب�
می�شد،�هدف�راهپیمائی�را�آن�جا�قرار�دادیم.�البته�الزم�است�بگویم�که�استاندار�بود�در�
مشهد،�لکن�در�استاندارى�نبود،�بلکه�در�باغ�ملک�آباد�و�تقریباً�خارج�از�شهر�بود.�چون�
استاندار�و�نائب�التولیه�آن�وقت�یک�نفر�بودند�و�او�رفته�بود�در�دستگاه�باغ�ملک�آباد�اصاًل�

حضور�داشت�...�و�جرأت�نمی�کرد�که�بیاید�توى�استاندارى.«

راهپیمایان�بدون�هیچ�تنشی�وارد�استانداری�شدند.�جمعیت�در�باغ�استانداری�موج�
آیت�اهلل� بودند.� صوتی� سیستم� تدارک� مشغول� راهپیمایی� دست�اندرکاران� و� می�زد�
خامنه�ای�قرار�بود�تا�دقایقی�بعد�سخنرانی�اش�را�آغاز�کند�که�ناگهان�سر�و�صدایی�از�
بیرون�توجه�جمعیت�را�به�خود�جلب�کرد.�یک�جیپ�و�یک�تانک�ارتش�به�میان�مردم�
آمده�بود�و�مردم�گرد�آنها�جمع�شده�بودند.�برخی�می�گفتند�برای�همبستگی�آمده�اند�
و�برخی�دیگر�به�آنها�بدبین�بودند.�هم�شعار�»ما�به�شما�گل�دادیم؛�شما�به�ما�گلوله«�
شنیده�می�شد�و�هم�شعار�»ارتشی�ها�خمینی؛�سالمتان�رسانده«.�آیت�اهلل�خامنه�ای�به�
سمت�جیپ�می�رود�تا�ببیند�قضیه�از�چه�قرار�است:�»�من�جمعیت�را�شکافتم�آمدم�آن�
قسمتی�که�جیپ�ارتشی�وارد�شده�بود،�سرم�را�کردم�داخل�جیپ�ارتشی؛�دیدم�بله،�
دو�سه�نفر�نشستند�بی�سیم�خیلی�قوى�اى�هم�عقب�جیپ�گذاشتند،�یکی�دو�نفر�دور�
و�بر�بی�سیم�اند،�یکی�پشت�فرمان�است،�یک�افسرى�هم�جلو�است.�گفتم�شماها�چرا�
آمدید�این�جا؟�البته�صداى�جمعیت�هم�بلند�بود،�شعارهاى�مختلف�می�دادند،�هر�کس�
یک�چیزى�می�گفت،�بعضی�از�جیپ�باال�می�رفتند.�در�بین�مردم�یک�حالت�سردرگمی�
و�اختالف�نظر�نسبت�به�اینها�وجود�داشت،�بعضی�با�چشم�خوش�بینی،�بعضی�با�چشم�
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بدبینی،�بعضی�تهدیدآمیز�به�اینها�نگاه�می�کردند�و�با�اینها�برخورد�می�کردند.�من�گفتم�
شماها�چرا�آمدید�این�جا؟�گفتند�که�ما�نیت�سوئی�نداریم،�ما�کارى�نداریم�با�مردم،�شاید�
یکی�شان�حاال�درست�یادم�نیست�احتماالً�گفت�ما�آمدیم�اعالم�همبستگی�کنیم.�من�
دیدم�که�این�سه�نفر�-�به�شدت�اینها�ترسیدند.�یعنی�اول�شجاعت�کردند�و�آمدند�توى�
مردم،�اما�حاال�که�وسط�مردم�قرار�گرفتند�احساس�می�کنند�که�خطر�جدى�است�و�
شدیداً�متزلزل�و�ناراحتند.�من�گفتم:�شماها�اگر�نیت�بدى�ندارید�خاطرتان�جمع�باشد�ما�
نمی�گذاریم�که�به�شما�آسیبی�برسد.�خیلی�آن�افسر�از�من�ممنون�شد؛�گفت:�خواهش�
می�کنم�یک�کارى�بکنید�که�ما�بتوانیم�برویم،�برگردیم،�برویم.�گفتم:�مانعی�ندارد�من�
آمدم�باال�رفتم�روى�جیپ،�بلندگو�دستی�را�گرفتم�و�آن�افرادى�که�دور�و�بر�من�بودند�
مخاطب�قرار�دادم�با�آنها�صحبت�کردم،�گفتم�آقایان�من�خواهش�می�کنم�شما�اجازه�
بدهید�که�ما�حادثه�اى�را�به�وجود�نیاوریم.�و�آن�طور�که�من�فهمیدم�اینها�نیت�سوئی�
ندارند�و�کارى�هم�نمی�توانند�بکنند.�حقیقتش�هم�همین�بود�سه�تا�نظامی�با�یک�جیپ�
توى�این�جمعیت�کارى�نمی�توانست�بکند،�و�بگذارید�اینها�برگردند�بروند،�بگذارید�بروند�
خارج�بشوند.�مردم�طبق�معمول�آن�روزها�تو�راهپیمائی�که�هرچی�می�گفتیم�بهشان�
واقعاً�با�جان�و�دل�گوش�می�کردند،�گوش�کردند.�با�این�که�خیلی�جمعیت�فشرده�بود�
راه�دادند،�من�مجدداً�سرم�را�آوردم�داخل�ماشین�و�گفتم�که�شما�سریع�هرجور�که�
می�توانید�خودتان�را�از�جمعیت�بکشید�بیرون�و�بروید�و�نمانید�این�جا�چون�هر�آن�خطر�

تهدید�می�کرد�آنها�را.«

در�همین�هنگام�ناگهان�صدای�تیری�در�بین�جمعیت�می�پیچد�و�یک�نفر�را�به�زمین�
می�اندازد.�ارتشی�تازه�پیوسته�به�مردم�می�گوید�فشار�جمعیت�باعث�شده�گلوله�اشتباهاً�
شلیک�شود.�آیت�اهلل�خامنه�ای�این�صحنه�را�این�گونه�توصیف�می�کند:�»ناگهان�صداى�
تیراندازى�به�گوش�رسید.�ما�دیدیم�که�از�یک�نقطه�ى�دوردستی�صداى�شلیک�آمد�و�
چند�تیر�پیاپی�رها�شد.�مردم�فوراً�به�نظرشان�رسید�که�هدف�این�تیراندازى�من�هستم؛�
چون�به�طور�مشخص�وسط�جمعیت�ایستادم،�ممکن�است�از�یک�نقطه�ى�دوردستی�من�
را�هدف�گرفته�اند.�ریختند�و�بعضی�از�جوان�ها�آمدند�باال�و�التماس،�درخواست�از�من�که�

شما�بیا�از�ماشین�پائین.«�

ناگهان�صدای�تیراندازی�از�بیرون�استانداری�بیشتر�می�شود؛�تعدادی�تانک�و�نفربر�به�
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سمت�استانداری�می�آمدند�و�به�همه�چیز�شلیک�می�کردند�و�مردم�را�زیر�می�گرفتند.�
مسلسل�ها�به�کار�افتاده�و�نارنجک�های�اشک�آور�به�سمت�مردم�پرتاب�می�شود.�یکی�از�
شاهدان�این�صحنه�را�این�گونه�روایت�می�کند:�»ناگهان�دیدیم�از�طرف�استانداری�یک�
گروه�نظامی�وارد�خیابان�شدند�و�با�مسلسل�و�تیربار�به�صورت�زمینی�و�هوایی�شروع�
به�تیراندازی�کردند.�وحشت�عجیبی�بین�مردم�افتاد.�عده�ی�زیادی�روی�هم�افتادند�و�
گروهی�هم�پایمال�شدند.�چندنفر�به�شهادت�رسیدند�و�تعدادی�مجروح�شدند.�جوی�ها�
پر�از�جمعیت�شده�بود�و�مردم�توی�کوچه�ها�فرار�می�کردند.�حالت�عجیب�و�غریبی�پیش�
آمده�بود.«]9[�در�ادامه�تانک�ها�به�سمت�بیمارستان�امام�رضا�علیه�السالم�می�روند�و�آنجا�
نیز�دست�به�کشتار�مردم�می�زنند.�مردم�به�تالفی�این�کشتار�وحشیانه�به�فروشگاه�لشکر،�
کارخانه�ی�پپسی،�انجمن�ایران�آمریکا،�انجمن�ایران�انگلیس�و�اداره�ی�آگاهی�حمله�کرده�
و�آنها�را�به�آتش�کشیده�یا�تسخیر�می�کنند.�دود�آتش�سوزی�ها�و�بوی�باروت�شهر�را�فرا�
می�گیرد.�مردم�در�کوچه�ها�و�خیابان�ها�در�حال�انتقال�مجروحین�و�شهدا�به�بیمارستان�ها�
هستند�که�خبر�می�رسد�چند�نفر�از�ساواکی�ها�طی�یک�اقدام�مشکوک،�به�طرز�فجیعی�

کشته�شده�و�جنازه�ی�مثله�شده�ی�آنها�در�یکی�از�میدان�های�شهر�آویزان�شده�است.

با�حضور�علما�و�روحانیون�مبارز�مشهد� باعث�می�شود�جلسه�ای� بحرانی�شهر� اوضاع�
تهرانی،� میرزاجوادآقا� آیت�اهلل� فلسفی،� آیت�اهلل� شیرازی،� آیت�اهلل�سیدعبداهلل� از�جمله�
سیدمحمود�قمی�-به�نمایندگی�از�پدرش-،�آیت�اهلل�سیدعلی�خامنه�ای،�سیدعبدالکریم�
ابوالحسن� زنجانی،� عزالدین� طبسی،� واعظ� عباس� مرعشی،� سیدکاظم� هاشمی�نژاد،�
شیرازی،�محمدرضا�محامی�و�دکتر�محمود�روحانی�در�منزل�آیت�اهلل�شیرازی�برگزار�
شود.�در�این�جلسه�اخبار�اتفاقات�شهر�نقل�و�بررسی�می�شود.�همچنین�مکالمه�ی�تلفنی�
بین�فرزند�آیت�اهلل�شیرازی�و�ارتشبد�اویسی�برقرار�می�شود�که�او�وعده�ی�کشتار�بیشتر�
در�صورت�ادامه�ی�مبارزات�می�دهد.�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�این�تماس�را�این�گونه�
اویسی�تماس� با� ایشان� بودیم،�پسر� روایت�می�کنند:�»ما�در�منزل�آقاى�شیرازى�که�
گرفت.�چون�آقاى�شیرازى�روحانی�برجسته�و�معروفی�بود�و�جزو�مراجع�بود.�گفته�
�است؛�پسر�ایشان�که�پشت�خط� شد�به�اویسی�که�از�مشهد�و�منزل�آقاى�آسیدعبداهللَّ
بود،�اویسی�گوشی�را�برداشت�و�صحبت�کردند�با�هم؛�این�از�این�جا�گفت�که�آقا�خیلی�
ناراحتند�از�شدت�عمل�هایی�که�فرماندارى�نظامی�در�این�جا�دارد�انجام�می�دهد.�او�از�
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آن�طرف�با�لحن�بسیار�تندى�گفت�که�من�شدت�عمل�را�بیشتر�خواهم�کرد�و�می�گویم�
همه�را�بکشند،�قتل�عام�می�کنم،�چنین�می�کنم،�چنان�می�کنم،�با�کمال�وقاحت!�به�جاى�
این�که�عذرخواهی�اى�بکند�یا�وعده�اى�بدهد�یا�مالیمتی�نشان�بدهد�گفت�که�من�شدت�

عمل�به�خرج�خواهم�داد�و�تهدید�کرد.«�

پس�از�بحث�و�بررسی�های�چندساعته�تصمیم�نهایی�این�می�شود�که�فضای�شهر�باید�
آرام�شود�و�برای�محقق�شدن�این�مسأله�باید�جمعی�از�اعضای�حاضر�در�جلسه�که�در�
بین�مردم�نفوذ�کالم�دارند�به�نقاط�مختلف�شهر�بروند.�فرزند�آیت�اهلل�شیرازی�در�این�باره�
می�گوید:�»پس�از�تبادل�نظر�رهبران�بنا�شد�که�شهر�را�آرام�کنیم.�فکر�کردیم�مصلحت�
خودمان�و�مصلحت�نهضت�و�شهر�و�امنیت�شهر�این�نیست�که�شهر�این�طور�باشد.�قرار�
گذاشتیم�هر�یک�از�این�آقایان�متشخص�به�همراه�عده�ای�به�یک�نقطه�از�شهر�بروند�
تا�بتوانند�بر�اوضاع�مسلط�شوند.�چون�کالنتری�سه،�چهار�و�شش�و�هتل�هایت�)هما(�
آتش�گرفته�بود.�قرار�شد�آقای�خامنه�ای�یک�عده�ای�همراهشان�باشند،�آقای�هاشمی�نژاد�
یک�طرف،�آقای�مروارید�همین�طور،�آقای�مرعشی�یک�طرف�با�یک�عده�ای�راه�افتادند.«

آقای�محمد�خجسته�از�همراهان�آیت�اهلل�خامنه�ای�می�گوید:�»آخر�شب�آقای�خامنه�ای،�
آقای�هاشمی�نژاد،�آقای�طبسی�و�دکتر�روحانی�و�یک�نفر�دیگر�را�از�خانه�ی�آیت�اهلل�
دیدیم� می�زدیم� دور� که� شهدا� میدان� فلکه�ی� دور� کردم.� سوار� شیرازی� سیدعبداهلل�
جنازه�ی�چهار�تا�سرباز�را�آویزان�کرده�بودند.�که�فردا�همین�ها�را�به�عنوان�سرباز�مثله�شده�
به�سربازهای�پادگان�نشان�دادند�که�این�روزگار�شما�هم�هست.�آنها�هم�فردایش�ریختند�

توی�خیابان�و�مردم�را�می�زدند�و�می�کشتند�و�می�رفتند.�صف�نفت،�صف�نان�و...«

صبح�روز�یکشنبه�دهم�دی�ماه�اجساد�مثله�شده�ی�ارتشیان�کشته�شده�در�پادگان�لشکر�
�77به�نمایش�گذاشته�شد�و�ارتشیان�از�جلوی�آنها�رژه�رفتند.�سپس�فرماندار�نظامی�
اینک� برادران�سرباز�ما�که� با� این�بود�رفتار�مردم� شهر�سخنرانی�می�کند�و�می�گوید�
جنازه�ی�متالشی�شده�ی�آنها�را�دیدید.�اگر�تیراندازی�نکنید�آنها�شما�را�خواهند�کشت�و�
اگر�فرار�کنید�ما�شما�را�دستگیر�و�تیرباران�خواهیم�کرد.�پس�بکشید�تا�کشته�نشوید.«�
ارتشیان�پس�از�خروج�از�پادگان�در�پناه�تانک�ها�و�نفربرها�به�مردم�حاضر�در�کوچه�و�
خیابان�تیراندازی�کردند.�ارتشیان�شاه�آمده�بودند�تا�از�مردم�انتقام�بگیرند.�شیشه�های�
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مغازه�هایی�که�عکس�حضرت�امام�رحمه�اهلل�را�نصب�کرده�بودند�به�رگبار�می�بستند�
و�حتی�مردم�حاضر�در�صف�نفت�و�نان�را�نیز�از�گلوله�های�خود�بی�نصیب�نگذاشتند.�
خانه�ی�آیت�اهلل�شیرازی�نیز�که�مردم�در�حیاط�آن�پناه�گرفته�بودند�مورد�حمله�قرار�
گرفت�و�ارتشیان�شاه�از�باالی�بام�آن�مردم�را�به�رگبار�بستند.�عصر�یکشنبه�خیابان�ها�
جوالنگاه�نفربرها�و�تانک�ها�بود�و�بیمارستان�ها�پر�از�مجروحین�شده�بود.�چون�بهشت��
رضا�در�تصرف�ارتشیان�بود�جنازه�ها�روی�دست�مردم�مانده�بود�و�روز�بعد�آنها�را�برای�
دفن�به�آنجا�منتقل�کردند.�چهار�روز�پس�از�این�اتفاق،�سپهبد�عزیزی�استاندار�خراسان�
و�نائب�التولیه�ی�آستان�قدس�استعفا�داده�و�مشهد�را�ترک�می�کند.�همان�ایام�ارتشبد�

غالمعلی�اویسی�فرمانده�نیروی�زمینی�ارتش�نیز�استعفا�داده�و�از�ایران�می�گریزد.

راهپیمایی اربعین؛ آخرین حضور در مشهد

تظاهراات�و�راهپیمایی�مردم�همچنان�ادامه�می�یابد�و�رژیم�شاه�که�دیگر�در�سراشیبی�
سقوط�افتاده،�عکس�العمل�چندانی�در�قبال�اعتراضات�مردم�نمی�تواند�نشان�دهد.�چهار�
پنج�ماه�است�که�پیام�ها�و�رهنمودهای�حضرت�امام�رحمه�اهلل�در�سرتاسر�مملکت�توسط�
مردم�پیاده�می�شود.�اعتصابات�با�حمایت�و�پشتیبانی�او�ادامه�دارد،�بازارها�و�مغازه�ها�با�
حرف�او�باز�و�بسته�می�شوند،�پزشکان�به�دستور�او�از�پذیرفتن�دفترچه��بیمه�ی�ارتشیان�
امتناع�می�کنند�و�مدتی�بعد�با�موج�پیوستن�ارتشیان�به�انقالب�به�دستور�او�دفترچه�

بیمه�ی�ارتشیان�و�نظامیان�را�می�پذیرند.

در��22دی�ماه�امام�خمینی�رحمه�اهلل�فرمان�تشکیل�شورای�انقالب�را�صادر�کردند.�این�
شورا�موظف�بود�»شرایط�تأسیس�دولت�انتقالی�را�مورد�بررسی�و�مطالعه�قرار�داده�و�
مقدمات�اولیه�ی�آن�را�فراهم�سازد.«�حضرت�امام�رحمه�اهلل�همچنین�تأکید�کرده�بودند�
»دولت�کنونی،�که�منصوب�شاه�مخلوع�و�مجلسیْن�غیرقانونی�می�باشد،�هرگز�مورد�قبول�
مردم�نخواهد�بود.�همکارى�با�این�دولت�غاصب�به�هر�شکل�و�به�هر�نحوى�شرعاً�حرام�و�
قانوناً�جرم�است.�همان�طورى�که�کارمندان�محترم�و�مبارز�بعضی�از�وزارتخانه�ها�و�ادارات�
دولتی�عمل�کرده�اند�باید�از�اطاعت�وزراى�غاصب�سرپیچی�نموده�و�در�صورت�امکان�
آنان�را�به�وزارتخانه�ها�راه�ندهند.«]13[�یک�روز�بعد�شورای�سلطنت�نیز�به�دستور�شاه�
تشکیل�می�شود.�سیدجالل�الدین�تهرانی�رئیس�شورای�سلطنت�راهی�پاریس�می�شود�
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تا�با�امام�رحمه�اهلل�دیدار�کند.�اما�امام�رحمه�اهلل�اعالم�می�کنند�با�نماینده�ای�از�جانب�
حکومت�سلطنتی�مالقات�نخواهند�کرد�و�شرط�دیدار�را�اعالم�استعفای�او�از�شورای�

سلطنت�اعالم�می�کنند.�استعفای�تهرانی�یکم�بهمن�تقدیم�امام�رحمه�اهلل�می�شود.

و� مشهد� در� راهپیمایی�ها� بزرگترین� از� یکی� اربعین�حسینی،� با� مصادف� دی�ماه� �29
اعتراض�به�حکومت�بختیار�و� برای� امام�رحمه�اهلل�و� به�فرمان�حضرت� ایران� سرتاسر�
استقرار�جمهوری�اسالمی�برگزار�می�شود.�جمعیت�آن�قدر�زیاد�بود�که�هیچ�کاری�از�
دست�مزدوران�رژیم�شاهنشاهی�برنمی�آمد.�مشت�بر�گلوله�پیروز�شده�بود.�انتظامات�
راهپیمایی�را�فرهنگیان�و�دانشگاهیان�بر�عهده�داشتند؛�عکس�های�حضرت�امام�رحمه�اهلل�
ادامه�ی� قانون�اساسی،� نه� بود�و�شعار�می�دادند:�»نه�سازِش�سیاسی،� در�دست�مردم�

انقالب،�جمهوری�اسالمی«�و�»مرگ�بر�بختیار،�نوکر�بی�اختیار«

آیت�اهلل�خامنه�ای�و�شهید�هاشمی�نژاد�درباره�ی�ادامه�ی�نهضت�و�اهداف�حکومت�جمهوری�
اسالمی�سخنرانی�می�کنند.�این�آخرین�حضور�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�مشهد�است.
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فضای�مبارزاتی�سراسر�کشور�و�مشهد�پس�از�شهادت�حجت�االسالم�والمسلمین�حاج�آقا�
مصطفی�خمینی�در�مهرماه��56خیلی�تغییر�کرده�بود.�انتشار�مقاله�ی�توهین�آمیز�به�
حضرت�امام�رحمه�اهلل�در�روزنامه�ی�اطالعات�و�آفتاب��شرق�-چاپ�مشهد-�با�اعتراض�
شدید�مردم�و�روحانیون�شهرها�مواجه�شده�بود.�آنچه�در�ادامه�می�آید�سومین�بخش�از�
گزارشی�است�که�به�مرور�فعالیت�های�آیت�اهلل�خامنه�ای�پس�از�رهایی�از�تبعید�تا�روز�
انقالب�اسالمی�می�پردازد.�در�بخش�نخستاین�گزارش�وقایع�اعتراضی�مردم� پیروزی�
مشهد�در�مهر�و�آبان��1357و�به�ویژه�تظاهرات�پرشور�تاسوعا�و�عاشورا�بررسی�شد�و�در�
بخش�دوم�حوادث�آذرماه�و�دی�ماه��57مشهد�و�به�ویژه�تحصن�در�بیمارستان�امام�رضا�
علیه�السالم�و�فتح�استانداری�مورد�بررسی�قرار�گرفت.�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�پایان�

دی�ماه�مشهد�را�به�مقصد�تهران�ترک�می�کنند.

با شورای انقالب در تهران

چند�روزی�است�که�آیت�اهلل�مطهری�از�چند�کانال�مختلف-تلفنی�و�حضوری-�از�آیت�اهلل�
خامنه�ای�خواسته�بود�تا�برای�امر�مهمی�به�تهران�بیاید.�اما�شتاب�رخدادهای�مشهد�و�
لزوم�رسیدگی�به�آنها�و�نقش�پررنگ�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�آنها�مانع�رفتن�بود.�»تعجب�
کردم.�زیرا�او�از�بار�سنگین�مسئولیت�من]در�مشهد[�آگاهی�داشت.�به�فرستاده�ی�او�
گفتم�که�نمی�توانم.�حتی�برای�لحظه�ای�نمی�توانم�مشهد�را�ترک�کنم.�دو�روز�بعد�پیام�

1393/11/24

آن روزها - دیدار با امام رحمه اهلل پس از 51 سال

مروری بر مبارزات و فعالیت های انقالبی حضرت آیت اهلل خامنه ای در پنج ماه 
منتهی به پیروزی انقالب اسالمی در سال 7531
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دیگری�داد�که�باید�به�تهران�بروم.�بار�دیگر�پاسخ�دادم�که�امکان�ترک�مشهد�غیرممکن�
است.«�آخرین�پیام�لحن�صریحی�داشت:�»نیامدنت�به�تهران�مخالفت�با�امر�امام�است.«�

آیت�اهلل�خامنه�ای�تصمیم�گرفت�راهی�تهران�شود.

یکی�از�همراهان�آیت�اهلل�خامنه�ای�آخرین�لحظات�حضور�ایشان�در�مشهد�را�این�گونه�
توصیف�می�کند:�»ما�حدود�تقریباً�ده�دوازده�نفر�بدرقه�کننده�ی�ایشان�بودیم.�ورودی�
فرودگاه�همان�وسط�صندلی�هایی�بود�که�آنجا�نشسته�بودند�و�ما�هم�دورشان�حلقه�
زدیم.�آنجا�سفارش�هایی�به�ما�کردند�و�دیگر�رفتند�تهران.«�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�
خود�در�توصیف�این�ایام�می�گویند:�»از�تهران�آقاى�مرحوم�شهید�مطهرى�بارها�براى�
من�پیغام�فرستادند�که�براى�یک�کار�مهمی�من�باید�بیایم�تهران�و�من�دوستان�مشهد�
را�راضی�کردم�که�بیایم�تهران�و�آمدم،�که�آن�کار�مهم�هم�عبارت�از�این�بود�که�امام�
من�را�به�عنوان�عضو�شوراى�انقالب�معین�کرده�بودند�و�من�خبر�نداشتم�از�این�قضیه�و�
اینها�می�خواستند�به�من�ابالغ�کنند�و�این�طبعاً�ایجاب�می�کرد�که�من�در�تهران�بمانم،�
تا�این�که�آمدم�تهران.�تهران�خب�در�کمیته�ى�پیشواز،�استقبال�در�مدرسه�ى�رفاه�بودیم�

تا�آن�روزهاى�بسیار�حساس�قبل�از��12بهمن،�قبل�از�آمدن�امام.«�

رصد�شرایط�موجود�و�ارائه�ی�تحلیل�به�رهبری�انقالب،�تشکیل�دولت�موقت،�زمینه�سازی�
برای�بازگشت�حضرت�امام�رحمه�اهلل�به�ایران،�تشکیل�کمیته��ی�استقبال�و�رهبری�و�

مدیریت�راهپیمایی�های�مردمی�از�مهمترین�اقدامات�شورای�انقالب�در�آن�ایام�بود.

کمیته تبلیغات ستاد استقبال از امام

وارد� آینده� روز� چند� دارند�طی� قصد� رحمه�اهلل� خمینی� امام� که� می�رسید� خبرهایی�
ایران�شوند.�»ستاد�استقبال�از�امام«�توسط�شورای�انقالب�تشکیل�می�شود�و�حضرت�
آیت�اهلل�خامنه�ای�مسئولیت�»کمیته�ی�تبلیغات�ستاد�استقبال«�را�عهده��دار�می�شوند.�
»جمعی�از�رفقاى�نزدیکی�که�با�هم�کار�می�کردیم�و�همه�شان�در�طول�مدت�انقالب،�نام�
و�نشان�هایی�پیدا�کردند�و�بعضی�از�آنها�هم�به�شهادت�رسیدند�-�مثل�شهید�بهشتی،�
شهید�مطهرى،�شهید�باهنر،�برادر�عزیزمان�آقاى�هاشمی،�مرحوم�ربانی�شیرازى،�مرحوم�
ربانی�املشی�-�با�هم�می�نشستیم�و�در�مورد�قضایاى�گوناگون�مشورت�می�کردیم.�گفتیم�
که�امام،�دو�سه�روز�دیگر�یا�مثاًل�فردا�وارد�تهران�می�شوند�و�ما�آمادگی�الزم�را�نداریم.�
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بیاییم�سازماندهی�کنیم�که�وقتی�ایشان�آمدند�و�مراجعات�زیاد�شد�و�کارها�از�همه�طرف�
به�این�جا�ارجاع�گردید،�معطل�نمانیم.�صحبت�دولت�هم�در�میان�نبود.«�

حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�دست�به�انتشار�نشریه�ای�می�زنند�که�در�آن�روزها�از�جانب�
»کمیته�ی�تبلیغات�ستاد�استقبال«�منتشر�می�شود.�»قبل�از�آن�که�امام�وارد�بشوند�ما�
نشسته�بودیم�با�برادرانمان�و�روى�برنامه�ى�اقامتگاه�امام�و�ترتیباتی�که�بعد�از�ورود�امام�
باید�انجام�بگیرد�یک�مقدارى�مذاکره�کرده�بودیم،�یک�برنامه�ریزی�هایی�شده�بود.�آن�
روزها�یک�نشریه�اى�ما�درمی�آوردیم�که�بعضی�از�اخبار�و�مثاًل�اینها�در�آن�نشریه�چاپ�

می�شد،�از�همان�رفاه�این�نشریه�بیرون�می�آمد.«�

تحصن در مسجد دانشگاه تهران

ششم�بهمن�ماه�به�عنوان�تاریخ�ورود�حضرت�امام�رحمه�اهلل�به�ایران�اعالم�می�شود،�اما�
بختیار�با�بستن�فرودگاه�سفر�را�به�تعویق�می�اندازد.�اعضای�شورای�انقالب�راهی�بهشت�
زهرا�شده�و�برای�مردم�سخنرانی�کرده�و�شرایط�را�توضیح�می�دهند.�قطعنامه�ای�نیز�تهیه�
می�شود�که�توسط�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�قرائت�می�شود.�با�افزایش�نگرانی�ها�شورای�
انقالب�و�جامعه�ی�روحانیت��مبارز�به�این�جمع�بندی�می�رسند�که�در�اعتراض�به�بستن�
فرودگاه�از�سوی�بختیار�دست�به�تحصن�بزنند.�پیشنهادات�حول�مسجد�بازار�و�مسجد�
دانشگاه�بود.�در�نهایت�تحصن�در�مسجد�دانشگاه�که�توسط�آیت�اهلل�مطهری�پیشنهاد�

شده�بود�رأی�می�آورد.

صبح�روز�هفتم�بهمن��روحانیون�به�طور�متفرقه�وارد�دانشگاه�می�شوند�و�با�تجمع�در�
مسجد�دانشگاه�اعالم�تحصن�می�کنند.�آیت�اهلل�خامنه�ای�نیز�همراه�با�آیت�اهلل�بهشتی�
راهی�دانشگاه�می�شود�و�طی�پنج�روز�تحصن،�نشریه�ی�»تحصن«�را�که�منعکس�کننده�ی�

خواسته�های�روحانیون�متحصن�بود�منتشر�می�کنند.

اعالم� و�ضمن� آمده� دانشگاه� مسجد� به� مختلفی� افراد� روز� هر� تحصن� روز� پنج� طی�
بین� رابط� محالتی� شهید� می�کردند.� سخنرانی� متحصن،� روحانیون� با� همبستگی�
متحصنین�و�بیرون�بود.�»آن�روزى�بود�که�امام�قرار�بود�بیایند،�نیامدند�و�ما�رفتیم�در�
بهشت�زهرا�و�شهید�بهشتی�سخنرانی�کردند�و�بنده�قطعنامه�را�خواندم،�آن�روز�بهشت�
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زهرا�این�جورى�بود�دیگر.�یک�سخنرانی�شهید�بهشتی�کردند�بعد�هم�یک�قطعنامه�اى�
برگشتیم� وقتی�که� برگشتیم.� و� را�خواندم� قطعنامه� رفتم� بودیم�من�هم� تهیه�کرده�
صحبت�شد�که�حاال�قدم�بعدى�چی�باشد؟�فکر�تحصن�در�تهران�بی�ارتباط�به�تجربه�ى�
تحصن�در�مشهد�نبود،�یعنی�تجربه�ى�موفق�تحصن�بیمارستان�مشهد�تشویق�کننده�
بود�به�این�تحصنی�که�در�تهران�انجام�گرفت.�مدتی�بحث�شد�که�کجا�تحصن�انجام�
بگیرد،�بعضی�می�گفتند�در�مسجد�بازار�مسجد�امام�که�آن�وقت�اسمش�مسجد�شاه�بود�
آن�جا�تحصن�انجام�بگیرد،�بعضی�جاهاى�دیگر�را�پیشنهاد�می�کردند.�یک�وقت�پیشنهاد�
دانشگاه�هم�شد�که�دیدیم�بسیار�جالب�و�از�همه�جهت�این�خوب�هست�لذا�بود�که�
حرکت�کردند�صبح،�برادرها�صبح�زود�رفتند�دانشگاه�...�ما�رفتیم�داخل�مسجد�و�فوراً�
آن�اطاقک�سر�مسجد�را�آن�جا�را�ستاد�کارها�قرار�دادیم�و�بالفاصله�یک�اعالمیه�منتشر�
کردیم�یعنی�اولین�کارى�که�کردیم�یک�اعالمیه�نوشتیم�گفتیم�که�این�اعالمیه�پخش�
بشود�و�ما�حضورمان�در�این�جا�آن�وقتی�فایده�خواهد�داشت�که�زبان�و�بیان�همراهش�
باشد�و�این�کار�را�کردیم�و�این�سیاست�را�ما�تا�آخر�هم�ادامه�دادیم�و�همین�بود�که�اثر�
کرد،�زیرا�که�اگر�سخنرانی�ها�و�اعالمیه�ها�نبود�مفهوم�نمی�شد�که�چکارى�انجام�گرفته،�
نه�مردم�در�جریان�قرار�می�گرفتند�و�تبلیغات�دستگاه�هم�می�توانست�شاید�آن�را�جور�
دیگرى�جلوه�بدهد.�لذا�بود�که�چند�تا�برنامه�در�دانشگاه�بود�یکی�سخنرانی�هایی�بود�
که�مستمراً�در�مسجد�دانشگاه�انجام�می�گرفت�که�همه�ى�ماها�هر�کدام�یک�برنامه�ى�
سخنرانی�را�این�جا�گذاشتیم�و�دیگران�سخنرانی�می�کردند،�یکی�اعالمیه�ها�بود،�یکی�هم�
یک�نشریه،�یک�بولتن�روزانه�ما�منتشر�می�کردیم،�االن�درست�یادم�نیست،�دو�تا�بولتن�

ما�منتشر�کردیم�یکی�در�دانشگاه،�گمانم�اسمش�تحصن�بود.«

همان�روزها�در�خیابان�های�اطراف�دانشگاه�هم�درگیری�های�پراکنده�ای�بین�دانشجویان�
و�ارتش�شکل�می�گیرد�که�روحانیون�متحصن�نیز�می�خواهند�به�هواداری�از�دانشجویان�
وارد�درگیری�شوند،�اما�دانشجویان�مانع�می�شوند.�»فراموش�نمی�کنم�که�در�مسجد�
دانشگاه�یا�آن�جلوى�پله�هاى�دانشگاه،�غالباً�دائما�سخنرانی�بود�گاهی�هم�می�آمدیم�
توى�دانشگاه�جمعیتی�حرکت�می�کردیم،�یک�روز�توى�همین�خیابان�این�جا�جلوى�در�
دانشگاه�نیروهاى�رژیم�پهلوى�حمله�کرده�بودند،�به�یک�عده�اى�از�جوان�ها�و�از�مردم�و�
کشتار�می�کردند،�به�ما�خبر�دادند�ما�راه�افتادیم،�از�آن�کسانی�که�آن�روز�بودند�من�یادم�
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هست�مرحوم�آیت�اهلل�ربانی�شیرازى�رحمةاهلل�علیه�است.�دوستان�دیگر�هم�بودند�من�
یادم�از�آنها�نیست،�راه�افتادیم�آمدیم�این�جوان�هاى�دانشجو�آمدند�مانع�شدند�گفتند�ما�
نمی�گذاریم�شما�بروید�توى�این�خطر�و�در�مقابل�تیرهاى�دشمن،�ما�گفتیم�ما�باید�برویم�

با�جان�خودمان�از�این�جوان�ها�دفاع�کنیم،�باألخره�آنها�نگذاشتند�ما�را�برگرداندند.«�

دیدار با امام رحمه اهلل پس از 15 سال

�12بهمن�ماه�به�عنوان�روز�ورود�حضرت�امام�رحمه�اهلل�اعالم�می�شود.�اعضای�شورای�
انقالب�از�مسجد�دانشگاه�راهی�فرودگاه�می�شوند.�احتمال�هر�اتفاقی�می�رفت�و�شایعاتی�
مبنی�بر�زدن�هواپیما�در�آسمان�ایران�نیز�شنیده�شده�بود.�اضطراب�و�دلواپسی�در�
چهره�ی�همه�موج�می�زد؛�اما�ورود�شکوهمندانه�ی�امام�رحمه�اهلل�و�پایین�آمدن�از�پله�های�
هواپیما�خیال�همه�را�راحت�کرد.�»توى�ماشین�من�یک�وقتی�خدمت�خود�امام�هم�
گفتم�همین�را.�همه�خوشحال�بودند،�می�خندیدند،�بنده�از�نگرانی�بر�آنچه�که�براى�
امام�ممکن�است�پیش�بیاید�بی�اختیار�اشک�می�ریختم�و�نمی�دانستم�که�براى�امام�چی�
ممکن�است�پیش�بیاید.�چون�یک�تهدیدهایی�هم�وجود�داشت.�بعد�رفتیم�وارد�فرودگاه�
شدیم،�با�آن�تفاصیل�امام�وارد�شدند.�به�مجرد�این�که�آرامش�امام�ظاهر�شد�نگرانی�ها�
و�اضطراب�ما�به�کلی�برطرف�شد.�یعنی�امام�با�آرامش�خودشان�به�بنده�و�شاید�به�
خیلی�هاى�دیگر�که�نگران�بودند،�آرامش�بخشیدند.�وقتی�که�بعد�از�سال�هاى�متمادى�
امام�را�من�زیارت�می�کردم�آن�جا،�ناگهان�خستگی�این�چند�ساله�مثل�این�که�از�تن�آدم�
خارج�می�شد.�احساس�می�شد�که�همه�ى�آن�آرزوها�مجسم�شده�در�وجود�امام�و�با�کمال�
صالبت�و�با�یک�تحقق�واقعی�و�پیروزمندانه�این�جا�در�مقابل�انسان�تبلور�پیدا�کرده.«�

با�ورود�حضرت�امام�رحمه�اهلل�به�پاویون�فرودگاه،�همه�گرداگرد�ایشان�حلقه�می�زنند.�
که� چرا� می�گیرد،� جای� رحمه�اهلل� امام� از� دورتر� کمی� اما� خامنه�ای� آیت�اهلل� حضرت�
نمی�خواهد�بر�شلوغی�اطراف�ایشان�افزوده�و�باعث�اذیت�شدن�ایشان�شود.�»احساس�
خطر�کردیم�و�با�صدای�بلند�از�مردم�خواستیم�که�از�امام�دور�شوند؛�بر�احساسات�خود�
غلبه�کنند.�من�و�شماری�از�نزدیکان�امام�خود�را�عقب�کشیدیم.�جز�آقای�مطهری�که�
داخل�هواپیما�رفته�و�هنگام�خروج�امام�را�همراهی�کرده�بود،�کسی�از�خواص،�کنار�
ایشان�نبود.�آقای�بهشتی�هم�جای�معینی�نداشت�و�در�آن�محیط�در�حرکت�بود.«]9[
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�که�مسئول�کمیته�ی�تبلیغات�ستاد�استقبال�بود،�همزمان�با�
رفتن�امام�رحمه�اهلل�به�بهشت�زهرا�)س(�راهی�ستاد�استقبال�می�شوند�تا�مسائل�مربوط�
به�تبلیغات�و�انتشار�نشریه�را�پیگیری�کنند.�حضرت�امام�رحمه�اهلل�نیز�پس�از�سخنرانی�
بهشت�زهرا�)س(�به�منزلی�رفته�بودند�تا�کمی�استراحت�کنند.�ساعت��10شب�امام�بدون�

اطالع�قبلی�وارد�مدرسه�ی�علوی�می�شوند.

»ما�در�ستاد�استقبال،�در�دبستان�علوى�نشسته�بودیم.�من�داشتم�یک�روزنامه�اى�را�که�
آن�روزها�به�مناسبت�ورود�امام�منتشر�می�کرد�همان�ستاد،�تنظیم�می�کردم،�سر�مقاله�
و�صفحه�بندى�و�این�کارها�را�داشتیم�انجام�می�دادیم،�ساعت��10شب�بود�که�ناگهان�
گفتند�که�امام�دارند�تشریف�می�آورند�این�جا.�ما�هیچ�انتظار�نداشتیم�که�این�جور�امام�را�
به�این�آسانی�در�یک�مترى،�دو�مترى�خودمان�مشاهده�کنیم.�یک�وقت�امام�از�در�پشت�
دبستان�علوى�وارد�دبستان�شدند.�حدود�ساعت��10:30شب�بود.�چند�ساعتی�ایشان�در�
منزل�یکی�از�بستگانشان�استراحت�کرده�بودند�و�برگشته�بودند�به�این�جا�و�شب�را�در�
آن�جا�گذراند.�من�با�این�که�در�فرودگاه�امام�را�زیارت�کرده�بودم،�اما�نزدیک�نرفته�بودم�
چون�خیلی�شلوغ�بود�و�ایشان�هم�خسته�بودند،�نمی�خواستم�کمک�به�مزاحمت�ایشان�

کرده�باشم.�آن�جا�از�نزدیک�امام�را�زیارت�کردیم.«

 گفتم امام با مردم است

ایران� انقالب� کانون� علوی� مدرسه�ی� و� رفاه� مدرسه�ی� امام�رحمه�اهلل� ورود�حضرت� با�
می�شود.�ستاد�استقبال�و�شورای�انقالب�با�هدایت�و�راهنمایی�امام�مشغول�رتق�و�فتق�
امور�هستند�و�اخبار�و�اطالعات�متعددی�از�نقاط�مختلف�کشور�می�رسد.�از�سویی�رژیم�
باید� هنوز�به�طور�کامل�سقوط�نکرده�و�از�سویی�امام�تأکید�دارند�تا�چند�روز�آینده�
دولت�موقت�اعالم�شود.�به�همین�منظور�جلسات�شورای�انقالب�در�حضور�حضرت�امام�

رحمه�اهلل�برگزار�می�شود.

هر�روز�تعداد�زیادی�از�مردم�و�چهره�های�مختلف�سیاسی�می�آیند�تا�امام�رحمه�اهلل�را�
ببینند.�اهمیتی�که�امام�رحمه�اهلل�برای�مردم�قائل�بود�برای�برخی�چهره�ها�قابل�فهم�نبود.�
حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�این�باره�می�گوید:�»یک�آقایی�از�همین�چهره�هاى�مدعی�
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مبارزه،�مدعی�مردمی�بودن،�همان�روز�دوم�یا�اول،�دوم�ورود�امام�در�مدرسه�ى�رفاه�که�
ما�مشغول�بودیم�هر�لحظه�اى�به�ده�تا�کار،�بعد�از�مدتی�معطلی�که�می�خواست�من�را�
ببیند�من�هم�بین�این�اتاق�و�آن�اتاق�این�جلسه�واقعاً�هر�دقیقه�اى�یک�کار�یک�مشغله�
یک�مشکل�وجود�داشت،�امام�آمدند.�خبر�می�آمد�که�سربازها�فالن�جا�حمله�کردند.�
مردم�در�فالن�جا�تظاهرات�راه�انداختند.�چهار�نفر�کشته�شدند،�عده�اى�آمدند�که�امام�
را�ببینند�از�فالن�پایگاه�یا�از�فالن�اداره�یا�از�فالن�جا�اعالم�همبستگی�شده،�دائماً�مسأله�
بود،�مسائل�روزمره.�بعد�اینها�در�سطح�عام،�در�سطح�خاص�که�شورای�انقالب�که�آن�
وقت�جلسات�پنهانی�داشت�در�حضور�امام،�مسأله�ى�تشکیل�دولت،�مسأله�ى�معرفی�
دولت،�کی�معرفی�بشود؟�چه�جورى�معرفی�بشود؟�چه�جورى�اعالم�بشود؟�آن�دولت�
چه�کار�کند؟�هزاران�مسأله،�واقعاً�هزاران�مسأله.�در�بین�این�شلوغ�و�پلوغی�این�آقا�مچ�
من�را�گرفت�آقا�من�ده�دقیقه�با�تو�کار�دارم،�رفیق�قدیمی�من.�حرفش�این�بود�به�امام�
بگو،�این�همه�خودش�را�به�مردم�نده،�صبح�تا�ظهر�با�مردم�هی�دست�تکان�دادن�به�
مردم،�باز�یک�خورده�استراحت،�باز�عصرى�باز�با�مردم،�زنها�می�آیند،�باز�دست�تکان�
دادن.�من�گفتم�چطور؟�منظور�چیه؟�گفت�که�آخر�این�همه�رجال�سیاسی�این�آدم�هاى�
متفکر،�خوش�فکر،�با�مغز،�بیایند�بنشینند�با�امام،�مشورت�کند�امام�با�اینها،�ببینیم�چه�
کار�باید�بکنیم؟�بنده�گفتم�امام�به�این�مغزهاى�متفکرى�که�شما�می�گوئید�چندان�

ایمانی�ندارد.�امام�قبول�ندارد�اینها�را؛�اوقاتش�تلخ�شد�و�رفت«�
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فضای�مبارزاتی�سراسر�کشور�و�مشهد�پس�از�شهادت�حجت�االسالم��والمسلمین�حاج�آقا�
مصطفی�خمینی�در�مهرماه��56خیلی�تغییر�کرده�بود.�انتشار�مقاله�ی�توهین�آمیز�به�
حضرت�امام�رحمه�اهلل�در�روزنامه�ی�اطالعات�و�آفتاب��شرق�-چاپ�مشهد-�با�اعتراض�
شدید�مردم�و�روحانیون�شهرها�مواجه�شده�بود.�آنچه�در�ادامه�می�آید�چهارمین�بخش�
از�گزارشی�است�که�به�مرور�فعالیت�های�آیت�اهلل�خامنه�ای�پس�از�رهایی�از�تبعید�تا�روز�
پیروزی�انقالب�اسالمی�می�پردازد.�پیش�تر�در�بخش�نخست�این�گزارش�وقایع�اعتراضی�
مردم�مشهد�در�مهر�و�آبان��1357و�به�ویژه�تظاهرات�پرشور�تاسوعا�و�عاشورا�بررسی�
شد�و�در�بخش�دوم�حوادث�آذرماه�و�دی�ماه��57مشهد�و�به�ویژه�تحصن�در�بیمارستان�
امام�رضا�علیه�السالم�و�فتح�استانداری�مورد�بررسی�قرار�گرفت.�در�بخش�سوم�نیز�وقایع�
زمان�حضور�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�تهران�و�مسئولیت�کمیته�ی�تبلیغات�ستاد�استقبال�از�
حضرت�امام�رحمه�اهلل،�ماجرای�تحصن�در�دانشگاه�تهران�و�خاطرات�نخستین�ساعات�

ورود�امام�رحمه�اهلل�بیان�شد.

اساسنامه حزب جمهوری

تابستان�سال��56اولین�رایزنی�ها�برای�تأسیس�یک�تشکل�منسجم�از�مشهد�آغاز�شد.�
انقالب�و�جریان��روشنفکری� تشکلی�که�همزمان�بتواند�فاز�فکری-عقیدتی�مبارزه�و�
مذهبی�مثل�شهید��مطهری�و�شهید�بهشتی�را�با�فاز�سیاسی�و�عملیاتی�مبارزه�جمع�

مروری بر مبارزات و فعالیت های انقالبی حضرت آیت اهلل خامنه ای در پنج ماه 
منتهی به پیروزی انقالب اسالمی در سال 7531

1393/11/25

آن روزها - سجده شکر
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کند.�آیت�اهلل�خامنه�ای،�آیت�اهلل�ربانی�املشی،�آیت�اهلل�موحدی�کرمانی�و�حجت�االسالم�
حجتی�کرمانی�جمع�اولیه�ای�هستند�که�با�اضافه�شدن�شهید�باهنر�و�شهید�بهشتی�
اولین�ایده�پردازان�و�دنبال�کنندگان�تأسیس�حزب�هستند.�»آقاى�بهشتی�خیلی�استقبال�
کرد�و�به�جاى�ذهنیات،�پرداخت�به�این�که�از�کجا�وارد�بشویم،�به�کجا�وارد�نشویم،�اول�
کی�ها�باید�باشیم�مشخصاً،�چون�کار�معلوم�است�چیست.�کی�ها�را�ما�می�توانیم�به�عنوان�
همکار�در�سطح�ایران�داشته�باشیم؟�و�گفت�من�پیشنهاد�می�کنم�کسی�را�انتخاب�کنید،�
کسی�را�بیاورید�به�عنوان�عضو�قبول�کنید�که�همه�آن�را�به�عنوان�یک�فردى�که�متعهد�
به�اخالق�و�خلقیات�اسالمی�هست�و�خودخواهی�ندارد�و�توى�جمع�حل�می�شود�قبول�
داشته�باشیم.�و�این�جمله�خیلی�براى�ما�راهگشا�بود.�بنده�قلم�دستم�گرفتم�و�کاغذ�و�
یکی�یکی�بنا�کردیم�افراد�را�شمردن�و�نوشتن.�ایشان�گفت�که�از�همین�جمع�خودمان،�
شش�نفرى�که�نشستیم�شروع�کنیم،�آیا�همه�ى�ما�همدیگر�را�قبول�داریم�به�این�عنوان�
یا�نه؟�و�اسم�ایشان،�اسم�بنده،�اسم�دوستان،�یکی�یکی�را�نوشتیم،�عده�اى�دیگر�را�هم�

نوشتیم،�قرار�شد�از�آنها�دعوت�کنیم�به�کار،�به�این�وسیله�شروع�شد.«-

کم�کم�جلسات�منظمی�برای�پیگیری�راه�اندازی�حزب�با�حضور�تعدادی�از�روحانیون�مبارز�
تهران،�مشهد�و�قم�تشکیل�شد�که�با�دستگیری�همزمان�تعدادی�از�آنها�در�زمستان�56 
متوقف�شد.�تابستان��57با�رهایی�آیت�اهلل�خامنه�ای�و�سایر�همفکران�از�تبعید�و�زندان،�
آنها�دور�هم�جمع�می�شوند�و�تصمیم�می�گیرند�که�همزمان�با�اول�محرم،�تشکیل�حزب�
را�با�عنوان�یک�تشکل�اسالمی�اعالم�کنند،�اما�با�صدور�پیام�حضرت�امام�رحمه�اهلل�مبنی�
بر�لزوم�ساماندهی�برای�مردمی�شدن�مبارزه�در�محرم،�آنها�راهی�شهرهایشان�شده�و�
این�کار�به�تعویق�می�افتد.�این�افراد�پیش�از�این�چندبار�موضوع�تشکیل�و�اعالم�حزب�
را�با�حضرت�امام�رحمه�اهلل�در�میان�گذاشته�و�می�دانستند�ایشان�نیز�نگاه�مثبتی�به�
اعالم�آن�دارند:�»امام�شخصاً�مطلع�بودند؛�ما�از�زمانی�که�امام�در�پاریس�اقامت�داشتند�
برادران�ما�رفتند�و�با�امام�در�میان�گذاشتند،�حتی�قبل�از�آنی�که�امام�به�پاریس�بروند�
در�نجف،�ما�یکی�از�برادران�را�فرستادیم�نجف�تا�در�زمینه�ى�تشکیل�گروهی�و�حزبی�با�
این�خصوصیات�با�امام�مذاکره�کنند�و�این�مذاکرات�ادامه�پیدا�کرد�تا�وقتی�که�ایشان�
در�پاریس�تشریف�داشتند،�و�ادامه�پیدا�کرد�تا�وقتی�ایشان�تشریف�آوردند�ایران...�وقتی�
که�ایشان�تشریف�آوردند،�بعد�از�چند�روزى�که�گذشت�بیشتر�احساس�کردند�ضرورت�
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تشکیل�چنین�حزبی�را؛�لذا�قبل�از�آنی�که�ما�اعالم�کنیم،�-�آن�سه�چهار،�روزى�که�
فاصله�شد�-�ایشان�چند�مرتبه�-�شاید�دو�یا�سه�مرتبه�-�پرسیدند�که�چه�کردید؟�اقدام�

کردید؟�می�کنید؟�چه�کردید؟«�

تأسیس� از� رحمه�اهلل� امام� پیگیری� به� توجه� با� و� رحمه�اهلل� امام� ورود�حضرت� از� پس�
حزب،�نوشتن�اساسنامه�توسط�شهید�باهنر�و�آیت�اهلل�خامنه�ای�تکمیل�شده�و�به�پایان�
می�رسد.�»کارهاى�شدیِد�نفس�گیر�شبانه�روزى�کمیته�ى�استقبال�و�اینها�واقعاً�به�انسان�
مجال�سر�خاراندن�نمی�داد،�درعین�حال�ما�چند�نفر�تا�به�هم�می�رسیدیم�فرصتی�که�
همچین�می�شد�می�گفتیم�که�کار�حزب�چی�شد؟�یعنی�احساس�می�کردیم�که�دارد�
وقت�می�گذرد�و�ما�الزم�است�که�هر�چه�سریع�تر�این�کار�را�انجام�بدهیم.�تا�این�که�ما�
باالخره�در�همان�اوقات�شلوغی�کمیته�ى�استقبال�به�من�و�مرحوم�باهنر�مأموریت�دادند�
بقیه�ى�دوستان�که�ما�بیائیم�اساسنامه�و�مرامنامه�را�تمام�کنیم،�چون�طرح�اساسنامه�
و�مرامنامه�ریخته�شده�بود�و�تنظیم�هم�شده�بود،�لکن�یک�بازبینی�نهایی�الزم�داشت.�
این�مأموریت�به�من�و�مرحوم�باهنر�داده�شد،�و�باید�بگویم�که�بیشترین�کارش�را�مرحوم�
باهنر�کرد.�ایشان�بسیار�آدم�پرکار�و�خستگی�ناپذیرى�بود؛�گاهی�ایشان��10ساعت،�15 
ساعت،��12ساعت�پشت�سر�هم�کار�شخصی،�تک،�می�کرد.�حاال�کار�آدم�گاهی�18 
ساعت�هم�شبانه�روز�ممکن�است�کار�کند�اما�شخصاً�خودش�یک�جا�بنشیند�مثاًل�یک�
کار�را��10ساعت،��12ساعت�پشت�سر�هم�خیلی�کار�مشکلی�است.�فراموش�نمی�کنم�
که�اطراف�کمیته�ى�استقبال�الزم�بود�توى�یک�خانه�اى�باشیم�که�نزدیک�به�کمیته�ى�

استقبال�باشیم.«��24/9/1360]3[

فتنه کارخانه جنرال

پس�از�تشکیل�دولت�موقت�به�دستور�حضرت�امام�رحمه�اهلل،�آخرین�سنگرهای�رژیم�
شاه�نیز�در�حال�فروریختن�بود.�در�این�ایام�جریانات�کمونیستی�نیز�با�به�راه�انداختن�
اعتصاب�هایی�در�برخی�کارخانه�ها�می�کوشیدند�خود�را�احیا�کنند.�مسأله�آن�قدر�باال�
گرفته�بود�که�ستاد�تبلیغات�مستقر�در�مدرسه�ی�علوی�اعزام�سخنران�به�این�کارخانه�ها�
بود.�چند� کارخانه�ها� از�همین� یکی� کارخانه�ی�جنرال� قرار�می�دهد.� کار� در�دسور� را�
سخنران�به�آنجا�رفته�بودند�ولی�موفق�نشدند�غائله�را�خاتمه�دهند.�در�نهایت�آیت�اهلل�
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آن�جا� در� این�باره�می�گوید:�»من� در� بادامچیان� اسداهلل� آنجا�می�شود.� راهی� خامنه�ای�
انجام�دهد،�آقاسیدعلی�آقای�خامنه�ای� را� این�کار� پیشنهاد�کردم�کسی�که�می�تواند�
است.�اگر�ایشان�بروند�می�توانند�از�عهده�ی�آن�بربیایند.�از�طرفی�دیدیم�که�هیچ�راهی�
نیست�و�فتنه��ی�آن�جا�در�حال�گسترش�است.�در�نهایت�گویا�آقای�باهنر�یا�روحانی�
دیگری�خواهش�کردند�که�آیت�اهلل�خامنه�ای�به�آن�جا�بروند.�همراه�با�ایشان�شهید�حسن�
اجاره�دار�و�شهید�اسالمی�و�همین�طور�یک�گروه�برای�پشتیبانی�آن�ها�فرستادیم؛�چون�

احتمال�درگیری�بود�و�می�بایست�از�آقا�حفاظت�شود.«

حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�روزهای��18تا��21بهمن�هر�روز�چند�ساعت�به�کارخانه�ی�
جنرال�رفته�و�ضمن�سخنرانی�به�پرسش�ها�و�ابهامات�حاضران�پاسخ�می�دهند.�اما�همه�ی�
افراد�حاضر�در�آنجا�کارگران�نبودند،�بلکه�کمونیست�ها،�هوادارانشان�را�بسیج�کرده�بودند�
تا�در�قالب�کارگران�معترض،�جمعیت�را�تحریک�کنند:�»ما�یک�ستاد�جدید�هم�تشکیل�
دادیم�در�دبیرستان�علوى�اسالمی�براى�کارهاى�تبلیغات�و�مسائل�همین�اعزام�افرادى�به�
کارخانه�ها�براى�این�که�کارگرها�را�توجیه�بکنند�و�از�نفوذ�بعضی�از�عناصر�در�کارخانه�ها�
که�داشت�انجام�می�گرفت�جلوگیرى�کنند�و�کارهاى�تبلیغاتی�گوناگون�دیگر�-که�آن�
مادر�دفتر�تبلیغات�امام�هست-�که�سازمان�تبلیغات�اسالمی�و�مدرسه�ى�شهید�مطهرى�و�
دفتر�تبلیغات�امام�همه�از�همان�تشکیالت�کوچولوى�آن�روز�سرچشمه�گرفت�و�منشعب�
شد.�یک�روز�من�داشتم�بین�این�دو�سه�تا�مقر�را�براى�یک�کارى�با�سرعت�با�عجله�
می�رفتم؛�یکی�از�دوستان�من�را�نگه�داشت�گفت�شماها�این�جا�مشغول�کارهاى�خودتان�
هستید�توى�این�کارخانه�ها�عوامل�کمونیست�رفتند�دارند�کارگرها�را�تحریک�می�کنند،�
دارند�تخریب�می�کنند.�من�خیلی�به�نظرم�جدى�نیامد،�اصاًل�حساس�نشدم�نسبت�به�
این�مسأله�از�بس�کار�زیاد�بود.�می�دانید�آن�روزها�لحظات�آن�قدر�پرحادثه�بود�که�قدرت�
ذهنی�و�حتی�چشم�انسان�قادر�نبود�که�همه�ى�این�حوادث�را�ببیند،�تمام�مشکالت�و�
فتوحات�و�حوادث�و�تازه�هاى�کشور�در�این�محدوده�ى�مکانی�کوچک�و�در�آن�چند�روز�
داشت�خودش�را�نشان�می�داد�و�بر�یک�عده�ى�معدودى�تحمیل�می�شد�که�اینها�باید�
اینها�را�حل�و�فصل�می�کردند،�الاقل�می�دیدند�و�واقعاً�چنین�قدرتی�وجود�نداشت�براى�
هیچ�کس.�خیلی�مشکل�بود،�خیلی�روزهاى�دشوار�و�پرحادثه�اى�بود.�من�خیلی�برایم�
این�مطلب�حساس�نیامد،�رفتم�در�آن�محلی�که�داشتیم�توى�همان�دبیرستان�علوى،�
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یک�نفر�دیگر�یا�همان�برادر�آمد�یک�گزارش�مفصل�ترى�داد.�من�احساس�کردم�که�یک�
حادثه�اى�است�و�بروم�ببینم،�پرسیدیم�کجا�بیشتر�حساس�است،�یک�کارخانه�اى�را�اسم�
آوردند�گفتند�توى�این�کارخانه�عده�اى�هستند�و�اینها،�من�گفتم�من�خودم�بروم�ببینم�
که�چه�خبر�است.�رفتم�توى�کارخانه�دیدم�بله�کارگران�این�کارخانه��800نفر�بودند،�

�500دختر�و�پسر�کمونیست�بر�اینها�اضافه�شده�بودند.«

برگزاری� به� اقدام� آیت�اهلل�خامنه�ای� مغرب،�حضرت� نماز� وقت� فرارسیدن� با� آخر� روز�
نماز�جماعت�می�کنند.�جمعی�از�کارگران�مسلمان�نیز�به�ایشان�اقتدا�می�کنند.�»نماز�
و�تقید�به�اسالم«�جبهه�ی�جدیدی�بین�کارگران�و�کمونیست�ها�به�وجود�می�آورد�که�
نماز� »وقتی� می�انجامد.� کارخانه� از� کارگران� توسط� اخراج�کمونیست�ها� به� نهایت� در�
ایشان�شروع�شد،�کارگرهای�مسلمان�آمدند�و�پشت�سر�آقا�نماز�خواندند�اما�طرفداران�
کمونیست�ها�نیامدند�که�نماز�بخوانند.�این�دو�موج�با�هم�دعوا�کردند.�همین�دعوای�آن�ها�
با�کارگرهای�نمازخوان�و�اقامه�ی�نماز�جماعت�به�امامت�آیت�اهلل�خامنه�ای�موجب�شد�
که�جمع�آن�ها�به�هم�بخورد.�بعد�از�نماز،�تقریباً�دو�صف�تشکیل�شد؛�یکی�صف�کارگران�
مسلمان�و�دیگری�صف�کمونیست�ها.�همین�موضوع�باعث�ایجاد�درگیری�در�آن�جا�شد.�
کمونیست�ها�نتوانستند�قضیه�را�جمع�کنند�و�نیروهای�دیگرشان�هم�که�می�آمدند�دیگر�
نمی�توانستند�با�آن�ها�همدل�شوند.�کارگران�مسلمان�هم�که�متوجه�حقایق�شدند�با�آن�ها�
برخورد�کردند�و�تقریباً�توطئه�ی�کمونیست�ها�در�آستانه�ی��22بهمن�در�هم�شکست.«

 قاب ماندگار با امام

به�محل�سکونت� بیعت� برای� نیروی�هوایی� افسران� از� تعدادی� بهمن�ماه� نوزدهم� روز�
حضرت�امام�رحمه�اهلل�آمدند.�آنها�در�مدرسه��ی�دخترانه�لباس�های�فرم�ارتش�را�به�تن�
با�امام�رحمه�اهلل�وارد�مدرسه�ی�پسرانه�شدند.� کرده�و�با�شعارهای�منظم�برای�دیدار�
آیت�اهلل�خامنه�ای�که�در�کمیته�ی�تبلیغات�مشغول�بود�از�پنجره�آنها�را�می�بیند�و�راهی�
به�مدرسه�ی� با�شتاب� و� رها�کرده� را� امام�رحمه�اهلل�می�شود.�»کارم� اقامتگاه�حضرت�
]پسرانه�ی[�علوی�رفتم�ببینم�چه�خواهد�شد.�افراد�نیروی�هوایی�داخل�مدرسه�به�صف�
شدند.�از�راه�مخصوصی�که�به�اقامتگاه�امام�می�رسید�به�آنجا�رفتم.�دیدم�امام�به�طرف�
پنجره�ای�که�به�حیاط�مدرسه�باز�می�شود�رفت-�همان�پنجره�ای�که�به�ابراز�احساسات�هر�
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روزه�ی�مردم�پاسخ�می�گفت.�رفتم�و�کنار�امام�ایستادم.�یکباره�افراد�نیروی�هوایی�ادای�
احترام�نظامی�کردند-همان�گونه�که�در�برابر�فرمانده�شان�می�کنند-�امام�نیز�به�شکل�
نظامی�دست�خود�را�باال�برد�و�جواب�آنها�را�داد.�خدایا�چه�می�بینم؟«]7[�عکس�دیدار�

حضرت�امام�رحمه�اهلل�و�همافران�عصر�همان�روز�در�روزنامه�ها�منتشر�می�شود.

سجده شکر

چند�روز�از�تشکیل�دولت�موقت�به�دستور�امام�می�گذشت�اما�هنوز�رژیم�به�طور�کامل�
ساقط�نشده�بود.�از�سویی�شایعاتی�مثل�کودتا�علیه�انقالب�و�بمباران�مقر�حضرت�امام�
رحمه�اهلل�نیز�پخش�شده�بود.�امام�رحمه�اهلل�دستور�داده�بود�اعضای�شورای�انقالب�و�
روحانیون�فعال�در�ستاد�شب�ها�در�آنجا�نمانند�و�در�خانه�های�اطراف�و�خانه�ی�آشنایان�
بخوابند.�»شبها�که�می�شد�ُمصراً�از�ما�می�خواستند�که�ما�برویم�و�در�جاهاى�مختلفی�قرار�
بگیریم،�در�یک�جا�نباشیم�براى�این�که�اگر�چنان�چه�یک�حادثه�اى�پیشامد�کرد�همه�با�
هم�از�بین�نروند�و�چند�نفرى�بمانند.�ما�البته�خودمان�ترجیح�می�دادیم�برویم�مدرسه�ى�
علوى�و�در�همان�جایی�که�امام�اقامت�دارند�ما�هم�همان�جاها�باشیم.�دوست�می�داشتیم.�
شنیدیم�خبر�آوردند�براى�ما�که�امام�گفتند�نه،�این�جا�جمع�نشوند�همه�و�متفرق�بشوند.�
دو�تا�از�آن�شب�هاى�جدا�جدا�در�منازل�گوناگون�خوابیدن�را�من�با�مرحوم�شهید�بهشتی�
و�شهید�باهنر�بودم�یعنی�دو�شب�را�با�هم�بودیم.�منزل�حاج�معینی�برادرهاى�دیگر�
بودند.�ما�منزل�حاجی�لبانی�بودیم،�حاج�محسن�لبانی،�من�و�مرحوم�شهید�بهشتی�و�
شهید�باهنر�دو�شب�را�در�منزل�ایشان�که�همان�نزدیک�بود،�چون�خانه�هایی�را�انتخاب�
می�کردیم�که�نزدیک�به�آن�جا�باشد�و�هر�جمعی�توى�یک�خانه�اى�زندگی�می�کردند.«�

اخبار�رادیویی�ساعت��14روز�بیست�ویکم�بهمن،�اعالمیه�ی�فرمانداری�نظامی�تهران�
مبنی�بر�برقراری�حکومت�نظامی�از�ساعت��16:30به�بعد�را�قرائت�کرد.�ساعاتی�بعد�پیام�
حضرت�امام�رحمه�اهلل�خطاب�به�مردم�مبنی�بر�نادیده�گرفتن�حکومت�نظامی�و�حضور�در�
خیابان�ها�منتشر�شد.�مردم�به�خیابان�ها�ریختند.�نقاط�مختلف�شهر�درگیری�بود.�شب�
بیست�ودوم�بهمن�درگیری�بین�نیروهای�گارد�و�همافران�ارتش�شدید�شده�بود�و�مردم�
به�کمک�همافران�شتافته�بودند.�»آن�وقت�شب�ساعت�مثاًل�شاید��10:30-��11بود�این�
لحظه�اى�که�من�اَزش�یاد�می�کنم،�وقتی�که�ما�آمدیم�از�خانه�بیرون�من�دیدم�که�از�
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همه�ى�این�خانه�ها،�توى�این�کوچه�و�سر�خیابان�زن�ها،�جوان�ها،�مردها�آمدند�بیرون�و�
منتظر�هستند�ببینند�چه�کار�باید�انجام�بدهند،�آنها�انجام�بدهند،�یک�عده�اى�هم�بلند�
شدند�و�رفتند�دنبال�این�کار،�البته�خب�همیشه�این�احتمال�هم�وجود�داشت�که�یک�
عناصرى�هم�بخواهند�شلوغی�راه�بیاندازند�و�مردم�را�بی�خود�متوحش�کنند،�با�این�که�
این�احتماالت�هم�بود،�در�عین�حال�کسی�به�این�احتماالت�توجه�نمی�کرد.�آن�شب�تا�
صبح�...�از�خیابان�پیروزى�و�از�آن�ناحیه�تا�صبح�صداى�انفجار�و�شلیک�و�این�حرف�ها�

�منتهی�شد.« می�آمد�که�باالخره�به�پیروزى�انقالبیون�بحمداهللَّ

حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�روز��22بهمن�را�هم�با�کارگران�کارخانه�ی�جنرال�گذراندند،�با�
این�تفاوت�که�کارگران،�کمونیست�ها�را�بیرون�کرده�بودند�و�غائله�تمام�شده�بود.�ایشان�
هنگام�عصر�کارخانه�را�به�سمت�مدرسه�ی�علوی�ترک�کردند.�رادیوی�ماشین�روشن�بود�
که�ناگهان�صدای�آشنایی�شنیده�شد؛�صدای�حجت�االسالم�فضل�اهلل�محالتی�بود.�موج�
را�دقیق�تنظیم�کرد.�صدا�گفت:�»توجه�بفرمایید!�توجه�بفرمایید!�اینجا�طهران�است،�
صدای�راستین�ملت�ایران؛�صدای�انقالب�است!«�آرزو�یی�که�سال�ها�برایش�مبارزه�کرده�
بودند،�زندان�رفته�و�تبعید�شده�بودند�محقق�شده�بود.�رژیم�شاهنشاهی�ساقط�شده�بود�
و�همه�ی�اینها�ممکن�نبود�مگر�با�لطف�و�توفیق�الهی.�پس�باید�فقط�از�او�تشکر�می�کرد�
و�سر�بر�آستان�او�می�سایید.�»در�راه�بازگشت�از�آن�کارخانه�بود�که�دیدم�که�رادیو�گفت�
که�صداى�انقالب�اسالمی�ایران؛�ماشین�را�نگه�داشتم،�از�ماشین�آمدم�پایین�روى�زمین�
خیابان�افتادم�زمین�و�سجده�کردم،�یعنی�به�قدرى�براى�من�عجیب�بود�این�حادثه.�
اگرچه�بعد�از�آمدن�امام�خب�معلوم�بود�که�حادثه�اتفاق�افتاده،�اما�این�که�از�صداى�ایران،�
از�فرستنده�ى�رسمی�کشور�این�صدا�به�گوش�من�برسد،�این�براى�من�یک�چیز�اصاًل�

باورنکردنی�بود«
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بدون�شک�یکی�از�برجسته�ترین�و�مفیدترین�اقدامات�و�ابتکارات�امام�بزرگوار،�اعالم�»روز�
ارتش«�بود.�اگر�یک�نگاهی�بکنیم�به�انگیزه�هایی�که�آن�روز�در�سطح�کشور�و�نسبت�
به�همه�ی�زوایای�کشور�در�ذهن�دشمنان�ایران�و�انقالب�وجود�داشت،�میفهمیم�که�
اعالن�یک�روز�به�عنوان�روز�ارتش�کار�بزرگی�بود،�کار�مفیدی�بود،�کار�ضروری�و�الزمی�
بود.�بعضی�از�شما�جوانها�یادتان�نیست�آن�روزها�را،�بعضی�هم�اصاًل�در�آن�ایّام�در�دنیا�
نبودید؛�انگیزه�ی�بسیار�قوی�و�خطرناکی�وجود�داشت�حّتی�از�درون�خود�ارتش�برای�
نابود�کردن�ارتش�ایران؛�تالش�میکردند؛�برای�این�کار،�منطق�و�فلسفه�ارائه�میکردند.�در�
داخل�خود�ارتش�عناصری�وجود�داشتند�که�به�عنوان�ارتش�مکتبی�و�ارتش�توحیدی،�
میخواستند�ارتش�را�از�بین�ببرند�و�نابود�کنند؛�چنین�انگیزه�هایی�وجود�داشت،�امام�
در�مقابل�این�انگیزه�ها�ایستاد؛�امام�تشخیص�دادند�که�ارتش�باید�با�قّوت�و�قدرت�بماند�
و�نقش�ایفا�کند�و�عوارضی�را�که�توانسته�بود�در�دوران�طاغوت،�ارتش�را�از�مردم�جدا�
بکند،�بایستی�زائل�کرد؛�و�زائل�کردند.�ارتش�به�عنوان�یک�مجموعه�ی�انقالبی�و�نه�فقط�
انقالبِی�به�زبان�و�اّدعا،�بلکه�انقالبِی�در�عمل،�در�عرصه�ها�باقی�ماند،�در�وسط�میدان�باقی�

ماند�و�نقش�ایفا�کرد.

بود،�لکن�در�دوران�دفاع� بر�ما�تحمیل�شد�هم�حوادثی� از�دفاع�هشت�ساله�که� قبل�
هشت�ساله�همه�ی�حقایق�آشکار�شد.�در�عرصه�های�مختلف�-�که�مکّرر�در�این�جلسه�
و�در�جلسات�دیگر�اشاره�ای�کرده�ام�به�خاطرات�آن�روزها�و�آنچه�در�عرصه�های�جنگ�

1394/01/30

از داخل و خارج میخواستند ارتش ما را نابود کنند!
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و�میدان�جنگ��]اتّفاق�افتاد[،�بخصوص�در�اوایل�شروع�جنگ�در�سال��59از�نزدیک،�و�
بعدها�در�سالهای�بعد�که�بنده�رئیس�جمهور�بودم�و�به�وسط�میدان�نمیرفتم�از�گزارشها�
و�در�جلسات�تصمیم�گیری�-�شاهد�بودیم�که�ارتش�چه�کرد.�این�روز�را�باید�گرامی�
داشت؛�این�خاطره�را�باید�حفظ�کرد�و�معنای�بیست�و�نهم�فروردین�را�باید�درست�فهمید.�
بیست�و�نهم�فروردین�یعنی�ارتش�متعلّق�است�به�ایران،�به�انقالب،�به�مردم؛�و�در�خدمت�
این� االن� که� همان�طور� است؛� ایستاده� انقالب� هدفهای� در�خدمت� و� مردم� هدفهای�
جوانهای�عزیزمان�در�سرود�خواندند،�ارتش�به�پای�انقالب�ایستاد.�این�معنای�بیست�و�نهم�
فروردین�است.�این�از�جمله�ی�کارهای�بزرگ�بود�و�آثار�ماندگاری�داشت؛�بعد�از�این�هم�
آثار�بیشتری�خواهد�داشت.�و�ان�شاءاهلل�شما�جوانها�در�این�فضا،�در�این�محیط،�با�این�

جهت�گیری�رشد�میکنید�و�ان�شاءاهلل�برای�کشورتان�افتخار�خواهید�آفرید.



خاطرات 314

ارتش�جمهوری�اسالمی�ایران�و�نیروهای�نظامی�وابسته�ی�به�جمهوری�اسالمی،�پایبند�
به�تعّهدات�اسالمی�اند؛�نه�در�پیروزی�طغیان�میکنند،�نه�در�هنگام�خطر�دست�به�کارهای�
ممنوع�و�ابزارهای�ممنوع�میزنند.�مّدتهای�طوالنی�شهرهای�ما�-�چه�شهرهای�مرزی�
و�چه�بعداً�حّتی�تهران�و�اصفهان�و�بسیاری�از�شهرهای�دیگر�-�زیر�تهاجم�وحشیانه�و�
کور�موشکهای�صّدامی�قرار�داشت؛�در�محاّلت�مختلف�همین�شهر�تهران،�موشکهای�
صّدامی�می�آمد؛�موشکهایی�که�به�وسیله�ی�کشورهای�اروپایی�تجهیز�شده�بود�و�فروخته�
شده�بود،�به�وسیله�ی�آمریکایی�ها�هدایت�میشد؛�اهداف�به�آنها�نشان�داده�میشد؛�اهداف�
نظامی�با�عکس�برداری�های�هوایی�در�اختیار�دشمن�قرار�میگرفت،�این�موشکها�می�آمدند�
به�شهرهای�ما�میخوردند�و�مردم�بی�دفاع�را،�مردم�غیر�نظامی�را�تارومار�میکردند؛�خانه�ها�
را�ویران�میکردند.�ما�بعد�از�گذشت�مّدتی�توانایی�پیدا�کردیم�که�مقابله�ی�به�مثل�کنیم؛�ما�
هم�توانستیم�موشک�به�دست�بیاوریم،�ما�هم�توانستیم�مقابله�به�مثل�کنیم؛�میتوانستیم�
شهرهایی�را�که�در�بُرد�موشک�ما�بود�-�که�از�جمله�اش�خود�بغداد�بود�-�بزنیم؛�امام�به�ما�
گفتند�که�اگر�خواستید�به�یک�نقطه�ی�غیر�نظامی�-�غیر�پادگان�و�امثال�اینها�-�بزنید،�
حتماً�باید�قباًل�به�وسیله�ی�رادیو�اعالم�بکنید�که�ما�میخواهیم�فالن�جا�را�بزنیم�تا�مردم�

کنار�بروند.�شما�مالحظه�کنید؛�یک�چنین�تقّیداتی�در�دنیا�معمول�نیست.

1394/01/30

موشک های اروپایی صدامی
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با�شروع�جنگ�تحمیلی�در�شهریور�ماه��1359امام�خمینی�رحمه�اهلل�استراتژی�ایران�
را�»آزادسازی�سرزمین�های�تحت�اشغال«�و�»تنبیه�متجاوز«�اعالم��کردند.�در�ایامی�که�
بنی�صدر�فرماندهی�جنگ�را�بر�عهده�داشت�به�علت�عدم�اعتقاد�او�به�استفاده�از�سپاه�
و�نیروهای�مردمی�در�جنگ�و�نظریات�ساده�انگارانه�ی�او�مبنی�بر�»زمین�دادن�و�زمان�
گرفتن«�ایران�در�موضع�ضعف�قرار�گرفت�و�سرزمین�های�زیادی�توسط�ارتش�عراق�
اشغال�شد.�چند�عملیات�محدود�نیز�که�با�نظر�بنی�صدر�و�مشاورین�نظامی�اش�انجام�شد�
به�شکست�انجامید.�با�فرار�بنی�صدر�از�کشور�و�تغییر�نگاه�فرماندهان�اداره�کننده�ی�جنگ�

به�نیروهای�مردمی،�ریل�شکست�ها�جابجا�شد�و�فصل�پیروزی�ها�فرارسید.

با�عملیات�پیروزمندانه�ی�»فتح�المبین«�در�فروردین��61و�آزادی�خرمشهر�طی�عملیات�
»بیت�المقدس«�در�خرداد�همان�سال،�بخش�مهمی�از�استراتژی�جمهوری�اسالمی�برای�
»آزادسازی�مناطق�اشغال�شده«�محقق�شد.�از�این�پس�فرماندهان�جنگ�در�تدارک�
عملیات�هایی�برای�استراتژی�»تنبیه�متجاوز«�بودند.�اما�چندین�عملیات�ایران�از�جمله�
عملیات�»رمضان«�به�علت�تمرکز�استحکامات�دفاعی�و�نیروی�انسانی�عراق�در�منطقه�

با�پیروزی�مواجه�نشد.

اسفند�62  در�سوم� غافلگیر�می�کند.� را� عراق� ایرانی� نیروهای� ابتکار� زمستان��62 در�
عملیات�»خیبر«�با�هدف�تصرف�جزایر�مجنون�و�تسلط�بر�جاده�ی�بصره-العماره�در�

مروری بر نقش و نظر حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره ی رخدادهای ماه های 
پایانی جنگ و برقراری نظام تشویق و تنبیه در جنگ

1394/02/08

قصوِر بدون مقّصر
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منطقه�ی�هور�الهویزه�با�همکاری�قرارگاه�نجف�اشرف�سپاه�و�قرارگاه�کربالی�ارتش�انجام�
شد.�تغییر�جغرافیای�جنگ�به�هور�که�به�همت�شناسایی�های�دقیق�قرارگاه�سّری�نصرت�
به�فرماندهی�شهید�علی�هاشمی�صورت�گرفته�بود�باعث�غافلگیری�دشمن�و�پیروزی�
رزمندگان�ایران�شد.�نتیجه�ی�عملیات،�تصرف�جزایر�مجنون�بود�که�پیروزی�بزرگی�برای�
ایران�محسوب�می�شد.�اما�در�یکی�از�مراحل�عملیات�اشتباه�یکی�از�فرماندهان�باعث�
شد�یکی�از�یگان�ها�یک�شب�زودتر�از�موعد�مقرر�حمله�را�آغاز�کند�و�این�مسئله�باعث�
کندشدن�فرایند�عملیات�شد.�اولین�بار�پس�از�این�مسئله�بود�که�زمزمه�ی�»برخورد�با�

مقصرین�ناکامی�در�جبهه�ها«�به�شکلی�کمرنگ�مطرح�شد.

عملیات�»والفجر�8«�در��20/11/64و�تصرف�فاو�توسط�ایران�موازنه�ی�جنگ�را�به�نفع�
ایران�تغییر�داد.�یک�سال�بعد�عملیات�»کربالی�5«�که�بالفاصله�پس�از�»کربالی�4«�در�
تاریخ��19/10/65صورت�گرفت�و�طی�آن�منطقه�ی�استراتژیک�شلمچه�توسط�رزمندگان�
فتح�شد�نیز�منجر�به�تثبیت�برتری�ایران�در�جبهه�ها�شد.�از�این�پس�بود�که�همزمان�
بلوک�شرق�و�غرب�بیش�از�پیش�تصمیم�به�تقویت�همه�جانبه�ی�عراق�برای�از�بین�بردن�
برتری�ایران�در�جبهه�های�نبرد�گرفتند؛�مسئله�ای�که�بارزترین�بروز�آن�گشودن�جبهه�ی�

جدید�جنگ�علیه�ایران�در�دریا�و�بمباران�شهرها�توسط�عراق�در�سال��66بود.

بهار��67و�با�ازدست�دادن�برخی�مواضع�و�مناطق�در�جبهه�ها،�مجدداً�موضوع�برخورد�با�
مقصران�این�اتفاق�مطرح�شد.�این�در�حالی�بود�که�»برقراری�نظام�تشویق�و�تنبیه�در�
جنگ«�به�دور�از�برخوردهای�احساسی�و�جنجال�سازی�در�جامعه�یکی�از�دغدغه�های�
چندین�ساله�ی�فرماندهان�جنگ�و�دستگاه�قضایی�بود.�مسئله�ای�که�اخیراً�در�فضای�
رسانه�ای�به�طور�ناقص�مطرح�و�به�دلیل�عدم�پرداختن�به�همه�ی�ابعاد�آن�با�سایر�مسائل�
این�عدم�طرح�صحیح�مسئله،� نتیجه�ی� نهایت� آمیخته�شد.�در� دفاع�مقدس�در�هم�
ایران�در�دفاع� القای�شکست� تضعیف�عملکرد�فرماندهان�و�دست�اندرکاران�جبهه�ها،�
در� اسالمی� عزت�جمهوری� و� پیروزی� نادیده�گرفتن� و� نسل�های�جدید� برای� مقدس�

باقی�نماندن�یک�وجب�از�خاک�ایران�در�دست�دشمن�متجاوز�است.

بازخوانی�نقش�و�نظر�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�درباره�ی�رخدادهای�ماه�های�پایانی�جنگ�
و�برقراری�نظام�تشویق�و�تنبیه�در�جنگ�
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روند ناکامی های غیرمنتظره

فتح�فاو�در�عملیات�والفجر�هشت�در�سال��64پیروزی�بزرگی�برای�ایران�در�جبهه�ها�
محسوب�می�شد.�عراق�تا�یک�سال�بعد�با�تک�های�مکرر�سعی�کرد�فاو�را�پس�بگیرد�اما�
موفق�نبود.�یک�سال�بعد�فتح�شلمچه�در�عملیات�غافلگیرانه�ی�»کربالی�پنج«�هرچه�
بیشتر�موازنه�را�به�نفع�ایران�تثبیت�کرد.�برتری�نظامی�ایران�در�جبهه�ها�منجر�به�این�شد�
که�دو�ابرقدرت�شرق�و�غرب�تصمیم�بگیرند�هرطور�شده�مانع�تداوم�پیروزی�های�ایران�

شوند�و�با�شکست�ایران�و�تغییر�موازنه�به�نفع�عراق،�جنگ�را�به�پایان�ببرند.

فضای�پدیدآمده�از�این�تحول،�این�امکان�را�برای�عراق�فراهم�کرد�تا�به�نفت�کش�ها�و�
پایانه�های�نفتی�و�مراکز�صنعتی�و�اقتصادی�ایران�حمله�کند؛�اقدامی�که�با�حمایت�های�
آمریکا�همراه�می�شود،�چرا�که�آمریکا�کاهش�توان�نظامی�ایران�را�الزمه�ی�دستیابی�به�
یک�راه�حل�از�طریق�مذاکره�می�دانست.�عراق�از�سوی�دیگر�به�کمک�مستشاران�شوروی،�
استراتژی�نظامی�خود�را�بازبینی�کرد�و�به�این�نتیجه�رسید�که�سرنوشت�جنگ�روی�
زمین�تعیین�خواهد�شد�و�به�همین�دلیل�سیل�تسلیحات�که�طی�دوران�جنگ�به�سوی�

بغداد�روانه�بود،�از�جانب�شوروی�شدت�بیشتری�گرفت.

سال��66در�حالی�به�پایان�رسید�که�جنگ�شهرها�و�رسیدن�موشک�های�عراقی�به�تهران�
از�سویی�و�دست�و�پنجه�نرم�کردن�با�آمریکا�در�خلیج�فارس�از�سوی�دیگر�معادالت�جنگ�
را�پیچیده�تر�کرده�بود.�همچنین�فرسایشی�شدن�جنگ�در�جنوب،�برخی�فرماندهان�
جنگ�را�به�فکر�بازکردن�جبهه�ای�جدید�در�شمال�غرب�انداخته�و�بخش�قابل�توجهی�از�

نیروها�از�جنوب�به�شمال�غرب�منتقل�شده�بودند.

بهار��67فصل�تلخکامی�رزمندگان�و�فرماندهان�بود.�آخرین�ساعات�روز�هفتم�فروردین�
�67بود�که�منافقین�با�پشتیبانی�ارتش�عراق،�عملیات�»آفتاب«�را�آغاز�کرده�و�به�فکه�
حمله�می�کنند.�هدف�آنها�نه�تصرف�منطقه�بلکه�ضربه�زدن�به�نیروهای�ایرانی�است.�
این�عملیات��12ساعته�که�از�نیمه�شب�آغاز�و�تا�نیمه�ی��روز�بعد�ادامه�می�یابد،�به�دلیل�
غافلگیری�رزمندگان�ایرانی�موفقیت�آمیز�است�و�آنها�در�نهایت�با�آتش�زدن�سنگرها�و�
استحکامات�مستقر�در�منطقه،�همراه�با�غنایم�قابل�توجه�و��450اسیر�به�داخل�خاک�

عراق�بازمی�گردند.
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فاو

تا� می�کند� محدودی� حمله�ی� شاخ�شمیران� ارتفاعات� به� عراق� �67 فروردین� �25 در�
ایران�جبهه�ی� با� عراق،�همگام� ریاست�جمهوری� گارد� کنند� یقین� ایرانی� فرماندهان�
خود�را�از�جنوب�به�شمال�غرب�منتقل�کرده�است؛�غافل�از�اینکه�عراق�خواب�دیگری�
دیده�است.�سه�روز�بعد�در��28فروردین،�عراق�به�فاو�حمله�کرد.�همزمان�تهران�نیز�
موشک�باران�می�شود�و�سه�سکوی�نفتی�ایران�در�خلیج�فارس�توسط�آمریکایی�ها�مورد�
حمله�قرار�می�گیرد�و�متعاقب�آن�ناوچه�ی�سهند�و�سبالن�نیز�با�آمریکایی�ها�درگیر�
می�شوند.�از�سوی�دیگر�فرماندهان�سپاه�که�در�کنفرانس�»آخرین�نفر،�آخرین�منزل�و�
آخرین�قطره������������������������خون«�با�سخنرانی�آیت�اهلل�موحدی�کرمانی�در�کرمانشاه�حضور�داشتند،�
پس�از�اطالع�از�این�مسئله�تعدادی�از�آنها�از�جمله�آقایان�رحیم�صفوی،�غالم�پور،�احمد�
کاظمی،�مرتضی�قربانی�با�دو�هلی�کوپتر�راهی�آبادان�شدند�تا�اوضاع�فاو�را�از�نزدیک�
بررسی�کنند.�احمد�غالم�پور�ساعت��12ظهر�طی�تماسی�تلفنی�با�محسن�رشید�وضع�
را�بد�و�رخنه�ی�دشمن�را�اساسی�توصیف�می�کند.�ارتش�عراق�از�سویی�مناطق�پشت�
جبهه�ی�فاو�را�بمباران�شیمیایی�می�کند�تا�امکان�کمک�رسانی�به�فاو�را�از�بین�برده�باشد�
و�از�سویی�آتش�سنگینی�روی�فاو�می�ریزد.�بمب��9تنی�عراق�نیز�یکی�از�مهمترین�
از�سی�و�چند�ساعت� فاو�پس� نهایت� بود.�در� این�حمله� تهاجمی�عراق�در� ابزارهای�

مقاومت�سقوط�می�کند.

دومینوی�شکست�ها�ادامه�می�یابد.�مدتی�بعد�عراق�اعالم�می�کند�روز�چهارم�خرداد�با�
هدف�پس�گرفتن�مناطق�تصرف�شده�ی�عملیات�کربالی�پنج�به�شلمچه�حمله�خواهد�
کرد.�روز�چهارم�خرداد�شلمچه�پس�از�هشت�ساعت�مقاومت�توسط�عراقی�ها�تصرف�

می�شود.

از�چند�سال� در��12خردادماه��67حجت�االسالم�والمسلمین�هاشمی�رفسنجانی�که�
پیش�فرماندهی�جنگ�را�از�جانب�حضرت�امام�رحمه�اهلل�بر�عهده�داشت،�به�پیشنهاد�
رئیس�جمهور�وقت�آیت�اهلل�خامنه�ای�توسط�امام�خمینی�رحمه�اهلل�به�جانشینی�فرماندهی�
کل�قوا�منصوب�و�ستاد�کل�فرماندهی�کل�قوا�زیر�نظر�او�تشکیل�می�شود.�اولین�طرحی�
که�در�این�ستاد�تصویب�می�شود�عملیات�»بیت�المقدس�7«�برای�بازپس�گیری�شلمچه�
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است؛�عملیاتی�که�در��23خرداد�آغاز�می�شود�و�علی�رغم�پیشروی�خوب�رزمندگان�در�
مرحله�ی�اولیه،�پاتک�سنگین�عراق�عملیات�را�به�شکست�می�کشاند.

در��24خرداد�عراق�طی�یک�عملیات�هشت�روزه�با�حمله�به�ماووت�در�جبهه�ی�شمال�
مناطق� از� بخشی� بود� شده� تصرف� ایرانی� رزمندگان� توسط� پیش� چندماه� که� غرب�

تصرف�شده�را�بازپس�گرفت.

در��29خردادماه�منافقین�همراه�با�ارتش�عراق�عملیات�»چلچراغ«�را�برای�تصرف�شهر�
مهران�آغاز�می�کنند.�صبح��29خرداد�یگان�های�نظامی�منافقین�همراه�با�حدود�40 
خبرنگار�برای�پوشش�تبلیغاتی�وارد�مهران�می�شوند.�در�این�عملیات�بیش�از�1000 
رزمنده�نیز�به�اسارت�منافقین�در�می�آیند.�چند�روز�بعد�نیروهای�تازه�نفس�همراه�با�بسیج�

مردمی�و�عشایر،�مهران�را�از�تصرف�منافقین�درآورده�و�آنها�را�فراری�می�دهند.

اهمیت�استراتژیک�جزایر�مجنون�آن�قدر�باال�بود�که�عراق�در�چهارم�تیرماه�به�جزایر�
مجنون،�کوشک�و�جفیر�حمله�می�کند.�ارتش�عراق�ابتدا�منطقه�را�بمباران�شیمیایی�
کرده�و�سپس�نیروهای�خود�را�در�منطقه�پیاده�می�کند.�قرارگاه�نصرت�به�فرماندهی�
شهید�علی�هاشمی�نیز�به�تصرف�نیروهای�عراقی�درآمده�و�علی�هاشمی�در�جریان�این�

حمله�مفقود�می�شود.

ارتش�عراق�سرمست�از�پیروزی�های�اخیر،��24تیرماه�دهلران�و�موسیان�را�نیز�به�تصرف�
این� از� است�که�هدف�عراق� این� از�دست�اندرکاران�جنگ� برخی� تحلیل� در�می�آورد.�
حمالت�اسیرگرفتن�هرچه�بیشتر�است.�به�همین�دلیل�ارتش�به�یگان�های�خود�دستور�
داده�است�که�در�صورت�عدم�توانایی�برای�حفظ�منطقه�مقاومت�نکرده�و�برای�جلوگیری�

از�اسیردادن�عقب�نشینی�کنند.�مدتی�بعد�حلبچه�نیز�توسط�ایران�تخلیه�می�شود.

قصوِر بدوِن مقصر

پس�از�همین�ناکامی�ها�در�سه�ماه�ابتدایی�سال��67بود�که�زمزمه�هایی�مبنی�بر�لزوم�
مطرح� سیاسیون� برخی� توسط� اخیر«� ناکامی�های� »مقصرین� با� برخورد� و� محاکمه�
می�شود.�سال��62و�پس�از�عملیات�»خیبر«�نیز�زمزمه�های�اینچنینی�برای�برخورد�با�
عوامل�برخی�ناکامی�ها�مطرح�شده�بود.�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�خطبه�های�نمازجمعه�ی�10 
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تیرماه��1367با�اشاره�به�همین�موضوع�چنین�می�گویند:�»اگر�نبود�ضعف�هایی�که�خود�
ما،�خودمان�را�به�آن�ضعف�ها�دچار�کردیم.�بعضی�دنبال�مقصر�می�گردند،�کی�مقصر�
بوده؟�این�اشتباه�است،�اینی�که�در�یک�حرکت�نظامی،�در�یک�عقب�نشینی،�دو�نفر،�سه�
نفر،�پنج�نفر�را�به�عنوان�مقصر�پیدا�کنند،�بعد�هم�بروند�مجازاتشان�کنند،�این�یک�کار�
شناخته�شده�ای�است.�این�را�همه�جای�دنیا�می�کنند،�ما�هم�بلدیم�این�کار�را�بکنیم.�
این�یک�کار�مشکلی�نیست�که�خب�باالخره�یک�چند�نفر�را�به�عنوان�مقصر�بگویند�
آقا،�این�چند�نفر�مقصر�بودند،�یا�این�دستگاه،�یا�این�سازمان،�یا�این�جمع�مقصر�بودند،�
کار�سختی�نیست�پیدا�کردن�مقصر،�یا�»تراشیدن�مقصر«؛�اما�روش�اسالمی�ما�این�
نیست.�من�به�شما�عرض�بکنم،�بعضی�از�کمبودها�و�کوتاهی�ها�هست�که�کوتاهی�است،�
اما�مقصری�ندارد.�قصوری�هست،�اما�هیچ�کس�در�این�قصور�مقصر�و�گناهکار�نیست.�
مجموعه�ی�یک�عواملی�است�دست�به�دست�هم�می�دهند،�یک�ضعفی�را،�یک�فتوری�را،�
یک�قصوری�را�یک�جا�به�وجود�می�آورند�و�یک�چنین�چیزی�در�ما�هم�وجود�داشته�و�

باید�برطرف�بشود،�باید�اصالح�کنیم،�باید�مشکالت�را�برطرف�بکنیم.«�

آیت�اهلل�خامنه�ای�مدتی�بعد�در�پرسش�و�پاسخ�با�رزمندگان�لشکر��27محمدرسول�اهلل�
علت�این�موضع�گیری�را�این�گونه�شرح�می�دهند:�»مردم�بعد�از�این�قضایا�متوجه�بودند�
که�آقا�آخر�یک�مقصری�وجود�دارد؛�چرا�مقصرین�را�مجازات�نمی�کنید؟�این�یک�طرف�
قضیه�بود.�مثاًل�آقای�کروبی�یا�برادرهای�دیگر�که�سخنرانی�کردند�قرص�و�محکم�هم�
ایستادند.�ایشان�روز�پانزده�خرداد�گفت�مقصرین�باید�مجازات�بشوند؛�مردم�هم�تکبیر�
فرستادند.�هر�کس�هم�این�را�بگوید�مردم�تکبیر�می�فرستند.�این�را�بدانید.�بنده�اگر�در�
نماز�جمعه�این�را�می�گفتم�تکبیر�خیلی�محکم�می�فرستادند.�منتها�من�شب�قبل�از�آن�
نماز�جمعه�با�آقای�هاشمی�و�یکی�دو�تا�از�برادرها�مشورت�کردم�که�من�راجع�به�این�
قضیه�می�خواهم�صحبت�کنم.�آقای�هاشمی�گفت�شما�اگر�راجع�به�مقصر�و�مجازات�
بگویید،�این�بچه�هایی�که�توی�جبهه�دارند�با�اخالص�کار�می�کنند�دلشان�می�شکند�و�
مأیوس�می�شوند�و�این�در�جنگ�اثر�می�گذارد،�روحیه�شان�را�از�دست�می�دهند.�و�ایشان�
گفتند�که�حرف�آقای�کروبی�در�روز�پانزده�خرداد�در�میدان�ارگ�اثر�منفی�داشته�روی�
رزمنده�ها؛�این�را�آقای�هاشمی�گفت.�خب�وقتی�که�اثر�منفی�دارد؛�پس�ما�نباید�بگوئیم.«
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دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ

یکی�از�اقدامات�الزم�در�هر�جنگی،�برخورد�با�متخلفان�و�خاطیان�است.�شکل�گیری�
»سازمان�قضایی�نیروهای�مسلح«�در�نتیجه�ی�ادغام�»سازمان�قضایی�ارتش«،�»دادسرا�
و�دادگاه�انقالب�ارتش«�و�»دادسرا�و�دادگاه�انقالب�و�عمومی�پاسداران«�در�سال�1365 
گامی�در�راستای�منسجم�ترشدن�فرایند�رسیدگی�به�جرایم�نظامیان�بود.�اما�فرماندهان�
ارشد�جنگ�از�عدم�قاطع�بودن�برخوردها�و�نامتناسب�بودن�جرایم�و�مجازات�ها�گالیه�
داشتند.�در�سال�های�آخر�جنگ،�یکی�از�دغدغه�های�فرماندهان،�طراحی�»نظام�تشویق�
و�تنبیه«�است.�اما�این�مشکل�باید�در�بیرون�از�ساختار�ارتش�و�سپاه�یعنی�در�سازمان�
قضایی�نیروهای�مسلح�حل�شود.�این�دغدغه�توسط�فرماندهان�به�بیت�امام�رحمه�اهلل�
منتقل�و�از�طریق�مرحوم�حاج�احمدآقا�با�رئیس�شورای�عالی�قضایی�و�از�طریق�ایشان�با�

رئیس�سازمان�قضایی�مطرح�می�شود.

حجت�االسالم�والمسلمین�رازینی�رئیس�وقت�سازمان�قضایی�در�این�باره�می�گوید:�»یک�
مشکِل�شکلی�بود�که�ما�تا�پیش�از�انقالب�دادگاه�های�صحرایی�داشتیم.�یعنی�سیستم�
دادرسی�سریع�تری� آیین� با�یک� و� رها�می�کرد� را� عادی�خود� دادرسی� آیین� قضایی،�
رسیدگی�می�کرد.�مثاًل�به�جای�اینکه�پرونده�بیاید�در�مرکز�استان،�قاضی�می�رفت�در�
محل�رسیدگی�می�کرد.�مسائلی�از�این�دست�که�روال�رسیدگی�و�سرعت�عمل�دادگاه�ها�

را�تسریع�می�کرد.�اما�بعد�از�انقالب�این�گونه�نبود.

مشکل�دوم�که�مشکل�ماهوی�بود�این�بود�که�ما�درباره�ی�این�مسئله�که�با�فردی�که�به�
جنگ�ضربه�زده�چه�برخوردی�باید�بکنیم�قانون�و�فتوای�روشنی�نداشتیم؛�چون�برخی�
مطرح�می�کردند�که�صدام�چون�اعدام�می�کند�همه�ی�ارتش�عراق�مطیع�او�هستند؛�پس�
شما�هم�باید�اعدام�کنید.�ما�می�گفتیم�با�قوانین�ما�تنها�گروهکی�ها�یا�جاسوسی�که�عالماً�
و�عامداً�اطالعات�داده�را�می�توانیم�اعدام�کنیم،�اما�کسی�را�که�مثاًل�در�ستاد�نیروهای�
مسلح�تمام�مهمات�و�زاغه�ی�مهمات�را�نابود�کند�نمی�توانیم�اعدام�کنیم؛�طبق�قوانین�

تنها�می�توانیم�او�را�حبس�کرده�و�خسارت�بگیریم.«�
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برای� مسلح� نیروهای� کل� ستاد� شکل�گیری� عدم� و� مسلح� نیروهای� خاص� ساختار�
هماهنگی�و�تمرکز�امور�بود�که�منجر�به�پیشنهاد�انتصاب�جانشینی�فرمانده�کل�قوا�
شد.�خرداد��67حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�طی�نامه�ای�به�حضرت�امام�رحمه�اللهپیشنهاد�
می�کند�حجت�االسالم�والمسلمین�هاشمی�رفسنجانی�به�عنوان�جانشین�فرمانده��کل�قوا�
منصوب�شود.�در�اختیار�داشتن�امور�مربوط�به�دادگاه�نیروهای�مسلح�یکی�از�اموری�
است�که�پیشنهاد�می�شود�زیر�نظر�جانشین�فرمانده�کل�قوا�قرار�بگیرد.�آیت�اهلل�خامنه�ای�
در�بخشی�از�نامه�چنین�می�نویسند:�»پیشنهاد�مشخص�اینجانب�که�قباًل�نیز�کتباً�و�

شفاهاً�معروض�گردیده،�این�است�که:

1ـ�کلیه�امور�مربوط�به�نیروهای�مسلح،�ارتش،�سپاه،�ژاندارمری�اعم�از�عملیات،�پشتیبانی،�
امور�سازمانی�و�اداری�و�غیره�به�شخص�واحدی�مفوض�و�محول�گردد.

2ـ�شخص�مزبور�از�سوی�حضرتعالی�موظف�گردد�که�امور�را�از�نزدیک�و�با�قاطعیت�
تمشیت�کند.

اجرای� و� متهمین� قضایی� تعقیب� در� که� گردد� موظف� مسلح� نیروهای� دادگاه� 3ـ�
محکومیتها�به�طور�کامل�از�نظر�و�دستور�وی�تبعیت�کند.«

حجت�االسالم�والمسلمین�هاشمی�نیز�در�نامه�ای�که�به�محضر�حضرت�امام�رحمه�اهلل�
نوشته�و�پیشنهادهای�خود�را�برای�جانشینی�فرمانده�کل�قوا�مطرح�می�کند،�به�لزوم�
برقراری�نظام�تشویق�و�تنبیه�و�قاطعیت�دادگاه�های�تخلفات�جنگی�اشاره�می�کند.�در�
همین�راستا�امام�خمینی�رحمه�اهلل�در��10خردادماه�حجت�االسالم�والمسلمین�هاشمی�

رفسنجانی�را�به�عنوان�جانشین�فرمانده�کل�قوا�منصوب�می�کنند.

به�این�ترتیب�به�موازات�پیگیری�ها�برای�رسیدن�به�فرایند�»تشویق�و�تنبیه«�از�سوی�
فرماندهان�و�سیستم�قضایی؛�جوی�برای�محاکمه�و�برخورد�با�مقصران�شکست�های�
اخیر�نیز�از�جانب�طیفی�از�سیاسیون�در�سطح�جامعه�ایجاد�می�شود.�آیت�اهلل�خامنه�ای�و�
حجت�االسالم�والمسلمین�هاشمی�رفسنجانی�از�مهم�ترین�چهره�هایی�هستند�که�موافق�
اصل�نظام�تشویق�و�تنبیه�و�دادگاه�های�به�سبک�جدید،�اما�از�مخالفان�جّو�محاکمه�ی�
چندنفر�به�عنوان�مقصران�شکست�های�اخیر�هستند.�از�سوی�دیگر�برخی�چهره�ها�و�
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جریانات�سیاسی�متأثر�از�ناراحتی�جامعه�از�ناکامی�های�اخیر�تنها�بر�طبل�اعدام�مقصرین�
می�کوبند.

لزوم�تسریع�در�برقراری�نظام�تشویق�و�تنبیه�و�پیگیری�های�انجام�شده�نهایتاً�منجر�به�
این�می�شود�که�امام�رحمه�اهلل�در�دوم�مرداد��1367طی�حکمی�مستقیماً�حجت�االسالم�

والمسلمین�رازینی�را�برای�تشکیل�دادگاه�ویژه�ی�تخلفات�جنگ�منصوب��کنند.

»جناب�حجت�االسالم�آقای�علی�رازینی،�رئیس�سازمان�قضایی�نیروهای�مسلح

جنابعالی�موظف�می�باشید:�1-�دادگاه�ویژه�تخلفات�جنگ�را�در�کلیه�مناطق�جنگی�
تشکیل�و�طبق�موازین�شرع�بدون�رعایت�هیچ�یک�از�مقررات�دست�و�پا�گیر�به�جرائم�
متخلفان�رسیدگی�نمایید.�2-�هر�عملی�که�به�تشخیص�دادگاه�موجب�شکست�جبهه�
اسالم�و�یا�موجب�خسارت�جانی�بوده�و�یا�می�باشد�مجازات�آن�اعدام�است.�والسالم.«�

بنابراین�ویژگی�این�دادگاه�این�است�که�رسیدگی�به�جرایم�خاطیان�نه�بر�اساس�روال�
عادی�رسیدگی�سازمان�قضایی�در�تهران،�بلکه�براساس�ضرورت�در�مناطق�جنگی�برقرار�
می�شود.�همچنین�براساس�نظر�فقهی�حضرت�امام�رحمه�اهلل،�مجازات�هر�عملی�که�منجر�
به�شکست�جبهه�ی�اسالم�یا�موجب�خسارات�جانی�باشد�اعدام�است.�به�این�ترتیب�دو�
خأل�قانونی�که�پیش�از�این�عامل�کندی�و�نارسایی�سیستم�رسیدگی�به�جرایم�خاطیان�

بود�برطرف�شد.

در�همین�روز�حجت�االسالم�والمسلمین�صادق�خلخالی�که�از�سال��59از�امور�قضایی�
کناره�گرفته�بود،�طی�حکمی�از�جانب�حجت�االسالم�والمسلمین�هاشمی�رفسنجانی�
مأموریت�می�یابد�ضمن�بازرسی�از�جبهه�و�ارائه�ی�گزارش،�پیشنهادهای�خود�را�درباره�ی�
نظام�تشویق�و�تنبیه�ارائه�کند.�»مقتضی�است�جنابعالی�با�همکاری�جمعی�از�خبرگان�
قرار� را�مورد�رسیدگی� آگاهان�نظامی�محورهای�عملیاتی�و�مراکز�نظامی�جبهه�ها� و�
دهید�و�به�منظور�باالرفتن�انضباط�و�وظیفه�شناسی�و�تشویق�و�تنبیه�افراد�خدمتگزار�یا�
متخلف�برای�فرماندهی�و�مراکز�تصمیم�گیری�مربوط�گزارش�و�نظریه�تهیه�نمایید.«�]5[�
در�نهایت�دادگاه�های�رسیدگی�به�تخلفات�جنگ�زیر�نظر�حجت�االسالم�رازینی�در�سه�

منطقه�ی�شمال�غرب،�غرب�و�جنوب�تشکیل�می�شود.
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آیت�اهلل�خامنه�ای�که�پس�از�پذیرش�قطعنامه�به�خاطر�خطر�هجوم�مجدد�از�جانب�عراق�
و�تصرف�نقاط�بیشتر،�به�جبهه�سفر�کرده�بودند�و�ضمن�بازدید�از�لشکرهای�مختلف�با�
فرماندهان�و�نیروها�به�گفت�و�گو�و�پرسش�و�پاسخ�می�نشستند؛�روز��10مرداد�در�مقر�
لشکر��27محمدرسول�اهلل�در�جمع�رزمندگان�با�اشاره�به�لزوم�برقراری�نظام�تشویق�و�
تنبیه�و�دفاع�از�این�طرح�چنین�می�گویند:�»اگر�این�سیستم�تشویق�و�تنبیه�نباشد�آن�
گسترش�کّمی�به�درد�نمی�خورد،�یعنی�به�جایی�نمی�رسد،�این�یک.�البته�قضاء�را�آقای�
هاشمی�هست،�به�نظر�من�مسئله�ی�قضاوت�در�جنگ�را�ایشان�هست،�یعنی�این�دادگاه�
جنگ�همانی�است�که�ما�می�خواستیم.�در�پیشنهادی�که�آقای�هاشمی�به�امام�در�مورد�
اختیارات�جانشینی�خودشان�نوشتند�دادند�همین�بود�که�این�با�مشورت�و�هماهنگی�
من�بود�و�من�هم�معتقدم�که�بایستی�دستگاه�قضائی�دادگاه�زمان�جنگ،�عصای�دست�
فرمانده�باشد،�فرمانده�ی�باال�خودش�دستور�بدهد.�اتفاقاً�توی�همان�یکی�از�سه�تا�بندی�
که�من�به�امام�پیشنهاد�کرده�بودم�این�هم�بود�که�اجرای�حکم�و�تعقیب،�زیر�نظر�فرمانده�
باشد.�نوع�حکم�را�باألخره�قاضی�مستقل�است�در�اسالم�و�هر�چه�بخواهد�حکم�خواهد�
داد.�این�را�ایشان�حل�کردند�این�را�آوردند،�البته�هنوز�تا�راه�بیفتد�روان�بشود�طول�
می�کشد،�اما�خب�راه�افتاده�هست�توی�جبهه.�ما�این�را�از�اول�جنگ�متأسفانه�نداشتیم�

این�را�ایشان�حل�کردند.«

 حکم امام، ناظر به آینده

بنابراین�می�توان�گفت�حکم�امام�رحمه�اهلل�بیش�از�آنکه�ناظر�به�ناکامی�های�چندماهه�ی�
آخر�دوران�جنگ�باشد،�برای�تقویت�فرمانده�جنگ�و�ناظر�به�آینده�بوده�و�جنبه�ی�
بازدارندگی�دارد�و�آنچه�در�عمل�اتفاق�می�افتد�این�است�که�دادگاه�های�تازه�تأسیس�جز�
در�موارد�معدودی�که�برخی�دست�اندرکاران�خیانتشان�مسجل�بود�با�کسی�به�عنوان�

»مقصر�شکست�های�اخیر«�برخورد�نکردند؛�که�آن�هم�از�رده�های�پایین�نظامی�بود.

در�ماه�های�آخر�منتهی�به�پایان�جنگ�و�قبول�قطعنامه�ی�598،�برخی�افراد�و�جریانات�
ورشکسته�ی�سیاسی�و�مطرود�امام�رحمه�اهلل�سعی�کردند�با�ارائه�ی�تحلیل�های�انحرافی�
از�هشت�سال�دفاع�مقدس،�آن�را�اقدامی�بی�ثمر�و�بی�نتیجه�و�خسارت�بار�معرفی�کنند�
که�نتیجه�ای�جز�ازدست�رفتن�جوانان�این�مرز�و�بوم�نداشته�است.�امام�خمینی�رحمه�اهلل�
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در�برابر�این�تحلیل�های�انحرافی�از�دفاع�مقدس�موضعی�محکم�می�گیرند�و�با�ذکر�این�
نکته�که�»همچون�همه�ی�عاشقان�شهادت،�برای�درک�شهادت�روزشماری�می�کند«�
و�»شهادت�در�راه�خدا�مسئله�ای�نیست�که�بشود�با�پیروزی�یا�شکست�در�صحنه�های�
نبرد�مقایسه�شود«�چنین�می�نویسند:�»ان�شاءاهلل�ملت�بزرگ�ایران�با�پشتیبانی�مادی�
و�معنوی�خود�از�انقالب،�سختیهای�جنگ�را�به�شیرینی�شکست�دشمنان�خدا�در�دنیا�
جبران�می�کند.�و�چه�شیرینی�باالتر�از�اینکه�ملت�بزرگ�ایران�مثل�یک�صاعقه�بر�سر�
امریکا�فرود�آمده�است.�چه�شیرینی�باالتر�از�اینکه�ملت�ایران�سقوط�ارکان�و�کنگره�های�
نظام�ستمشاهی�را�نظاره�کرده�است�و�شیشۀ�حیات�امریکا�را�در�این�کشور�شکسته�
است.�و�چه�شیرینی�باالتر�از�اینکه�مردم�عزیزمان�ریشه�های�نفاق�و�ملی�گرایی�و�التقاط�
را�خشکانیده�اند.�و�ان�شاءاهلل�شیرینی�تمام�ناشدنی�آن�را�در�جهان�آخرت�خواهند�چشید.�
نه�تنها�کسانی�که�تا�مقام�شهادت�و�جانبازی�و�حضور�در�جبهه�پیش�رفته�اند،�بلکه�
آنهایی�که�در�پشت�جبهه�با�نگاه�محبت�بار�و�با�دعای�خیر�خود�جبهه�را�تقویت�نموده�اند�
از�مقام�عظیم�مجاهدان�و�اجر�بزرگ�آنان�بهره�برده�اند.خوشا�به�حال�مجاهدان!�خوشا�به�

حال�وارثان�حسین�ـ�علیه�السالم!«�
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شهید�مطّهری�خیلی�خصوصّیات�ممتازی�داشت�لکن�به�نظر�من�شاخصه�ی�شخصّیت�
او�معلّمی�بود؛�معلّم�بود؛�در�حوزه�معلّم�بود،�در�دانشگاه�معلّم�بود،�در�محیط�زندگی�
معمولی�هم�معلّم�بود،�سخنرانی�های�او�هم�تعلیم�بود،�درس�بود؛�چون�با�اخالص�بود،�
چون�با�اجتهاد�بود؛�یعنی�با�تالش.�بنده�نمونه�های�تالش�علمی�این�بزرگوار�را�از�نزدیک�
نکته�ای�مشاهده� یادداشت�هایی�داشت؛�در�هرجا�یک� برای�هر�موضوعی� بودم.� دیده�
می�کرد،�آن�را�فوراً�برمی�داشت�یادداشت�می�کرد�و�در�یک�جای�مشّخصی�می�گذاشت.�
اینها� در� مختلف� موضوعات� درباره�ی� که� را� پاکت�هایی� بود� داده� نشان� به�من� ایشان�
یادداشت�کرده�بود.�من�همان�وقت�تعّجب�می�کردم�چه�حوصله�ای،�چه�نشاطی،�چه�
پیگیری�و�تالشی!�خب،�نتیجه�این�است�که�امروز��35سال�از�شهادت�این�مرد�می�گذرد،�

]اّما[�کتاب�های�او�و�حرفهای�او�همچنان�زنده�است.

1394/02/16

یادداشت برداری شهید مطهری از موضوعات مهم

بیانات در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور 
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هفتم�تیرماه،�هنوز�خبر�ترور�روز�گذشته�ی�آیت�اهلل�خامنه�ای�داغ�بود�که�ساختمان�حزب�
جمهوری�در�خیابان�سرچشمه�ی�تهران�منفجر�شد�و�شهید�بهشتی�به�همراه��72نفر�
از�اعضای�حزب�جمهوری�به�شهادت�رسیدند.�یک�روز�بعد�محمد�کچوئی�رئیس�زندان�
اوین�به�دست�یکی�از�زندانیان�به�ظاهر�تواب�منافقین�شهید�شد.�منافقین�که�از�30 
خرداد�وارد�فاز�تقابل�مسلحانه�با�جمهوری�اسالمی�شده�بودند�کمی�بعد�»واحد�ویژه«ای�
برای�ترورهای�خود�راه�اندازی�می�کنند�که�دست�به�ترورهای�موفق�و�ناموفق�زیادی�
می��زند.�تروِر�ششم�تیر�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�همین�ایام�و�انفجار�دفتر�حزب�جمهوری�یک�
روز�پس�از�آن�از�سویی،�و�انتشار�جزوه�ی�برعهده�گرفتن�ترور�به�نام�بقایای�گروهک�فرقان�
از�سوی�دیگر�باعث�شکل�گیری�تحلیل�های�مختلفی�درباره�ی�عوامل�این�ترور�می�شود.�
برخی�کارشناسان�تاریخی�»سازمان�منافقین«�و�برخی�دیگر�»رهروان�فرقان«�را�عامل�

ترور�می�دانند.�اما�آیت�اهلل�خامنه�ای�توسط�چه�کسی�یا�گروهی�ترور�شد؟�

بازخوانی�اسناد�ترور�ایشان�و�جزئیات�آن�بر�اساس�اعترافات�اعضای�باقی�مانده�ی�گروهک�
فرقان�

فرقـــانی ها

اجازه�و�فرصت�دادند،�ان�شاءاهلل�در� از�قبیل�فرقان� اگر�گروه�هایی� بود�و� »اگر�عمری�
آینده�به�کار�حزب�خواهیم�پرداخت؛�حزب�جان�می�گیرد،�تبلیغاتش�را�شروع�می�کند،�

بازخوانی اسناد ترور ناموفق رهبر انقالب در تیرماه 0631

1394/04/06

چه کسانی آیت اهلل خامنه ای را ترور کردند؟
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جزوه�های�الزم،�کتاب�های�الزم،�تبلیغات�الزم،�تشکیالت�الزم�را�به�راه�خواهد�انداخت؛�
ان�شاءاهلل�درست�می�شود.�«�

این�ها�بخشی�از�سخنان�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�فروردین�ماه��59در�بافق�یزد�بود�که�شاید�
در�آن�روزها�چندان�مورد�توجه�قرار�نگرفت؛�چرا�که�چندماه�از�دستگیری�اعضای�اصلی�
گروه�فرقان�می�گذشت.�اما�بغض�فرقانی�ها�از�روحانیت�بیش�از�آن�بود�که�با�دستگیری�

و�اعدام�اکثریت�این�گروهک�خاموش�شود.

گروهک�فرقان�به�سرکردگی�جوانی�به�نام�اکبر�گودرزی�در�سال�های��56و��57تشکیل�
را� دینی� منابع� از� مادی� برداشت�های� قرآن،� تفاسیر� راه�اندازی�جلسات� با� او� می�شود.�
مطرح�می�کرد.�فراگیری�تِب�تفاسیِر�مادی�و�مارکسیستی�درسال�های�منتهی�به�انقالب�
که�توسط�افراد�و�جریان�های�التقاطی�ارائه�می�شد،�حساسیت�برخی�چهره�های�فکری�
انقالب�مثل�شهید�مطهری�را�برانگیخت.�کار�آنقدر�باال�گرفته�بود�که�گودرزِی�جوان�
بیست��و��چند�ساله،�بیست�جزوه�ی�تفسیر�قرآن،�شرح�صحیفه�ی�سجادیه�و�نهج�البالغه�

نوشته�بود.

شهید�مطهری�در�مباحث�خود�در�سال�های��56و��57اقدام�به�پاسخ�گویی�به�این�تفاسیر�
مادی�کرده�بود�و�در�چاپ�هشتم�کتاب�»علل�گرایش�به�مادیگری«�مقدمه�ای�را�با�همین�
عنوان�اضافه�می�کند.�شهید�مطهری�با�انتقاد�از�باب�شدن�تفاسیر�مادی�و�التقاطی�به�نام�
اسالم،�به�آنها�لقب�»ماتریالیسِم�منافق«�داد:�»�مطالعه�نوشته�های�به�اصطالح�تفسیری�
که�در�یکی�دو�سال�اخیر�منتشر�شده�و�می�شود�تردیدی�باقی�نمی�گذارد�که�توطئه�
عظیمی�در�کار�است.�در�این�که�چنین�توطئه�ای�از�طرف�ضد�مذهب�ها�برای�کوبیدن�
مذهب�در�کار�است�من�تردید�ندارم.�آنچه�فعاًل�برای�من�مورد�تردید�است�این�است�که�
آیا�نویسندگان�این�جزوه�ها�خود�اغفال�شده�اند�و�نمی�فهمند�که�چه�می�کنند؟�و�یا�خود�
اینها�عالماً�عامداً�با�توجه�به�این�که�با�کتاب�مقدس�هفتصد�میلیون�مسلمان�چه�می�کنند،�
دست�به�چنین�تفسیرهای�ماتریالیستی�زده�و�می�زنند.�ما�نظر�به�این�که�در�این�نوشته�ها�
آثار�و�عالئم�خامی�و�بیسوادی�را�فراوان�می�بینیم�و�به�چند�نمونه�اشاره�خواهیم�کرد�
ترجیح�می�دهیم�که�فعاًل�ماتریالیستی�را�که�به�صورت�تفسیر�آیات�قرآن�در�این�یکی�
دو�سال�اخیر�تبلیغ�می�شود،�ماتریالیسمی�اغفال�شده�بنامیم�و�اگر�پس�از�این�تذکرات،�
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باز�هم�راه�انحرافی�خود�را�تعقیب�کردند�ناچاریم�آن�ماتریالیسم�را�»ماتریالیسم�منافق«�
اعالم�نماییم.«

منفی� جنبه�های� از� تأثیرپذیری� می�کرد،� بیشتر� را� فرقان� انحرافی� فکر� اهمیت� آنچه�
تفکرات�شریعتی�-�علیرغم�وجوه�مثبت�آن�-�خصوصاً�بحث�»اسالم�منهای�روحانیت«�و�
»تشیع�علوی�و�صفوی«�بود�که�بر�این�اساس�»روحانیت«�را�یکی�از�اصلی�ترین�دشمنان�
از� ترتیب�پس� این� به� یاد�می�کرد.� از�آن�تحت�عنوان�»آخوندیسم«� و� قلمداد� اسالم�
استقرار�جمهوری�اسالمی�و�در�حالی�که�مملکت�در�تب�تجزیه�طلبی�می�سوخت،�فرقان�

برای�مبارزه�با�آنچه�»بلوای�آخوندیسم«�می�خواند�دست�به�اسلحه�برد.

گروه�فرقان�از�اردیبهشت��58موج�ترورهای�خود�را�با�به�شهادت�رساندن�شهید�قرنی�
رئیس�ستاد�مشتر�ک�ارتش�آغاز�می�کند.�شهید�مطهری�در��11اردیبهشت،�حجت�االسالم�
هاشمی�رفسنجانی��3خرداد،�شهید�تقی��حاجی�طرخانی��16تیرماه،��24تیر�آیت�اهلل�
سیدرضی�شیرازی،��4شهریور�شهید�عراقی�و�فرزندش�حسام]3[،��10آبان�شهید�قاضی�
دانشگاه� الهیات� دانشکده�ی� در� مفتح� آذر�شهید� و��27 تبریز� امام�جمعه�ی� طباطبایی�
تهران]4[�توسط�فرقان�ترور�می�شوند.�فرقان�در�صحنه�ی�هر�ترور�تعدادی�جزوه�که�
در�آن�به�چرایی�علت�ترور�پرداخته�پخش�می�کرد�و�این�گونه�مسئولیت�ترور�را�برعهده�
می�گرفت.�این�ترورها�دارای�جنبه�های�مختلفی�بودند؛�ترورهای�سیاسی�که�شخصیت�ها�
را�هدف�گرفته�بود�و�ترورهایی�که�برخاسته�از�ایدئولوژی�فرقان�بودند�و�گاهی�هم�ریشه�
در�دشمنی�شخصی�گودرزی�داشت؛�مثل�ترورهای�شهید�مفتح�و�حاجی�طرخانی�که�از�

افراد�اصلی�مسجد�قبا�بودند�که�گودرزی�را�طرد�کرده�بودند.

همان� از� کرد�ه�اند� کار� به� شروع� امام� دستور� به� که� بررسی� تیم� توسط� دستگیری�ها�
اردیبهشت�ماه�شروع�می�شود�و�چندماه�کار�اطالعاتی�منجر�به�شناسایی�بیش�از�10 
خانه�ی�تیمی�فرقان�می�شود.�نهایتاً�طی�عملیاتی�در��18دی�ماه��1358عناصر�اصلی�
فرقان�از�جمله�اکبر�گودرزی�رهبر�این�گروهک�دستگیر�می�شوند.�با�توجه�به�اینکه�اغلب�
برگزاری� با� پرونده� بنابراین�دست�اندرکاران� بودند،� فریب�خورده� فرقان�جوانان� اعضای�
جلسات�صحبت�و�پرسش�و�پاسخ�کوشیدند�ذهن�آنها�را�روشن�کرده�و�از�گمراهی�
نجات�دهند.�رسیدگی�قضایی�به�جرائم�افراد�و�بحث�های�عقیدتی�که�ساعت�ها�به�طول�
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می�انجامید�به�طور�موازی�دنبال�می�شدند.�بحث�ها�و�پرسش�و�پاسخ�ها�در�نهایت�منجر�
به�بازگشت�تعداد�قابل�توجهی�از�فرقانی�ها�و�توبه�ی�آنها�شد.

اکبر�گودرزی�نهایتا�3�ًخرداد��59به�همراه�جمعی�دیگر�از�اعضای�فرقان�اعدام�شد.�
تعدادی�از�اعضای�فرقان�نیز�که�دستشان�به�جنایت�و�قتل�آلوده�نبود�به�حبس�محکوم�
شدند.�برخی�توابین�هم�به�جبهه�رفتند�و�بعدها�شهید�شدند.�پس�از�اعدام�گودرزی�
فرقان�شماره�ی��25نشریه�را�به�گودرزی�اختصاص�داد�و�با�چاپ�تصویری�از�وی�در�ذیل�
عکس،�عبارت:�»مجاهد�تشیع�مظلوم،�شهید�ششم�ایدئولوژیک�شیعه�اکبر�گودرزی!«�را�
درج�نمود.�فرقان�پیش�از�این�پس�از�شهید�اول،�شهید�ثانی�و�شهید�ثالث؛�»مجید�شریف�

واقفی«�را�شهید�چهارم�و�»شریعتی«�را�شهید�پنجم�نامیده�بود.

پسا فرقــانی ها

»محمد�متحدی«�مسئول�شاخه�ی�نظامی�فرقان�بود�که�در�دستگیری�های�اولیه�در�
اردیبهشت��58دستگیر�می�شود�اما�با�معرفی�خود�به�عنوان�یک�فرد�عادی�و�با�توجه�
به�اینکه�هنوز�اعضای�اصلی�فرقان�دستگیر�نشده�بودند�آزاد�می�شود.�او�یک�بار�دیگر�
در�آبان�ماه�دستگیر�می�شود�اما�خود�را�»مهدی�سیفی«�معرفی�می�کند�و�پس�از�حدود�
یک�ماه�که�در�بازداشت�به�سر�می�برد�لوله�ی�شوفاژ�زیر�پنجره�را�کج�می�کند�و�با�بریدن�

میله�ی�پنجره�فرار�می�کند.

اغلب�ترورها�با�تأیید�اکبر�گودرزی�و�محمد�متحدی�انجام�می�شد�و�متحدی�خود�در�3 
ترور�شهید�عراقی،�تقی�حاجی�طرخانی�و�ترور�شهید�قاضی�طباطبایی�حضور�داشت.�او�
عامل�شستشوی�مغزی�تعدادی�از�جوانان�و�جذب�آنها�به�فرقان�بود.�یکی�از�آنها�»مسعود�

تقی�زاده«�عامل�ترور�شهید�قاضی�طباطبایی�در�آبان��58بود.

تشکیالت� فرقان� باقی�مانده�ی� اعضای� کردن� با�جمع� گودرزی� اعدام� از� متحدی�پس�
»رهروان�فرقان«�را�راه�اندازی�می�کند.�»رهروان�فرقان«�که�به�نوعی�همان�تشکیالت�
تبریز�فرقان�بودند�با�هدف�انتقام�خون�به�اصطالح�شهدای�فرقان�به�تهران�می�آیند�و�ترور�
آیت�اهلل�ربانی�شیرازی،�آیت�اهلل�موسوی�اردبیلی،�حجت�االسالم�عبدالمجید�معادیخواه�از�
حکام�شرع�دادگاه�فرقان�و�آیت�اهلل�خامنه�ای�را�در�دستور�کار�قرار�می�دهند.�ترورهایی�
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که�بیش�از�آنکه�جنبه�ی�سیاسی�یا�ایدئولوژیک�داشته�باشد،�جنبه�ی�انتقام�گیری�از�نظام�
و�ابراز�وجود�و�حیات�فرقان�در�عرصه�را�دارد.

�8فروردین��60آیت�اهلل�ربانی�شیرازی�در�شیراز�هدف�گلوله�قرار�می�گیرد�ولی�به�شهادت�
نمی�رسد.�امام�خمینی�رحمه�اهلل�در�بخشی�از�پیام�خود�به�ایشان�چنین�می�نویسد:�»از�
برنامه�ی� متعهد،� روحانیون� با� برخورد� نحو� این� شدم.� مطلع� جنابعالی� به� قصد� سوء�
منحرفین�بوده�و�هست�و�غرض�آنان�خارج�نمودن�جمع�کاردان�و�متعهد�از�صحنه�است؛�
غافل�از�آنکه�به�حکم�تاریخ،�روحانیون�آگاه�در�تمام�صحنه�های�سیاسی�پیشقدم�بوده�اند�
و�ترور�اشخاص�نمی�تواند�آنان�را�مأیوس�کند�و�راه�را�برای�بدخواهان�به�اسالم�و�کشور�

باز�کنند.«

طرح ترور

»رهروان�فرقان«�پس�از�ترور�ناموفق�آیت�اهلل�ربانی�شیرازی�چندین�بار�برای�ترور�آیت�اهلل�
موسوی�اردبیلی�و�حجت�االسالم�معادیخواه�اقدام�می�کنند،�اما�موفق�نمی�شوند.�هر�بار�یا�
بمبی�که�در�مسیر�کار�گذاشته�بودند�عمل�نمی�کرد،�یا�مسیر�خودروی�حامل�شخصیت�
عوض�می�شد.�ناموفق�بودن�ترور�به�شیوه�ی�بمب�گذاری�در�مسیر�عبور�شخصیت�ها�و�
باالبودن�ریسک�ترور�به�شیوه�ی�سوار�بر�موتور،�»رهروان�فرقان«�را�به�سمت�ایده�ی�
جدید�استفاده�از�ضبط�صوت�بمب�گذاری�شده�می�برد.�ایده�ای�که�اولین�بار�توسط�محمد�

متحدی�مطرح�می�شود.�مسعود�تقی�زاده�در�این�باره�می�گوید:

یا� معادیخواه� کارهای�]حجت�االسالم[� در� موفقیت� عدم� از� بعد� »این�طرح�مخصوصاً�
]آیت�اهلل[�موسوی�اردبیلی�خیلی�فکر�مهدی]6[�را�مشغول�کرده�بود.�یک�طرحی�را�برای�
من�کشیده�بود�که�از�روی�آن�یکی�را�درست�کنم�و�آن�یک�مکعب�مستطیل�بود�که�
در�آن�چند�سوراخ�به�نظر��9میلیمتری�با�فواصل�مساوی�تعبیه�شده�بود�و�سپس�بعد�
از�تهیه�ی�آن�که�من�به�یک�تراشکاری�دادم�و�حتی�وی�مشکوک�شده�بود�و�اوستایش�
گفته�بود�که�این�برای�اسلحه�است�و�من�با�هزار�مکافات�و�توجیه�باالخره�گرفتم�و�مهدی�
بعد�از�چند�روز�کار�روی�آن�چیزی�درست�کرده�بود�به�قرار�زیر�که�چهار�تا�فشنگ�در�
سوراخ�ها�قرار�می�داد�)در�هر�سوراخ�یک�عدد(�و�سپس�یک�صفحه�را�که�چهار�میخ�به�
آن�وصل�کرده�بود�و�توسط�یک�محور�وسط�این�صفحه�را�به�سمت�مکعب�مستطیل�
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می�کشید�که�اگر�ضامن�را�کشیده�و�صفحه�را�به�عقب�برده�و�رها�می�کردیم،�میخ�ها�بر�
روی�فشنگ�ها�خورده�و�آنها�هم�عمل�می�کردند.�البته�به�نظر�درست�بود�ولی�وقتی�من�
و�رضا�در�جاده�ی�سولقان�آن�را�هر�چه�امتحان�کردیم�عمل�نکرد.�اولین�دفعه�با�ماشین�
وقتی�دفعه�ی�دوم�که�مهدی�می�گفت�حتماً� نکرد.� بود�که�عمل� رفتیم،�حسین�هم�

ضامنش�را�نکشیده�اید�با�رضا�رفتیم،�باز�هم�نتیجه�نداد.

به�این�ترتیب�مسئله�مانده�بود�تا�اینکه�مهدی�طرحش�را�تغییر�داده�و�این�بار�به�جای�
چهار�سوراخ�یک�سوراخ�گذاشته�بود.�قسمتی�با�قطر�بزرگ�و�این�همان�طرحی�بود�که�
در�ضبط�]ترور�آیت�اهلل[�خامنه�ای�استفاده�شد.�البته�این�را�امتحان�کرده�بودم�و�خوب�
هم�عمل�کرده�بود.�البته�به�غیر�از�من�مهدی�خودش�امتحان�کرده�بود�و�این�دفعه�در�
انتهای�آن�سوراخ�که�قطرش�حدود��1سانتی�متر�بود�به�یک�سوراخ�کوچک�منتهی�
می�شد،�آن�سیم�چاشنی�برق�از�آنجا�خارج�می�شد�و�سپس�مقداری�باروت�روی�چاشنی�
ریخته�و�سپس�هم�تعدادی�ساچمه�ی�بلبرینگ�روی�آن�ریخته�و�دایره��ی�پالستیکی�و�

چسب�روی�آنها�گذاشته�و�ثابت�می�کردند.«

تیری که به سنگ خورد

پس�از�پیروزی�انقالب،�سهم�خواهی�گروهک�های�مختلف�التقاطی�و�حتی�مارکسیستی�
از�انقالب�شروع�می�شود.�مجاهدین�خلق�که�پیش�از�انقالب�بر�خالف�مشی�امام�که�
آگاهی�بخشی�به�مردم�بود،�مشی�مسلحانه�را�در�پیش�گرفته�بودند�بعد�از�انقالب�به�
آمار�کشته�شدگانشان�افتخار�می�کردند.�منافقین�که�نه�در�انتخابات�ریاست�جمهوری�
سال��58با�اقبال�مردم�روبه�رو�شدند�و�نه�در�انتخابات�مجلس�همان�سال،�با�در�پیش�
گرفتن�تز�»آلترناتیو«�کوشیدند�از�طریق�وحدت�با�بنی�صدر�نظام�را�زیر�ضربه�ببرند.�
منافقین�و�بنی�صدر�که�از�بهمن�و�اسفند�سال�گذشته�در�دو�میتینگ��22بهمن�و�14 
اسفند�تیغ�تیزشان�را�متوجه�»حزب�اللهی�ها«�کرده�بودند،�روزبه�روز�و�بیش�از�پیش�به�
سمت�رویارویی�با�جمهوری�اسالمی�رفتند.�میتینگ�های�مختلف�و�قدرت�نمایی�میلیشیا�
در�خیابان�های�تهران�از�سویی،�و�مخالف�خوانی�های�بنی�صدر�از�سوی�دیگر�در�کوره�ی�
اختالفات�می�دمد.�عزل�بنی�صدر�از�فرماندهی�کل�قوا�توسط�امام،�چراغ�سبزی�به�جریان�
مکتبی�مخالف�بنی�صدر�است.�در�این�میان�جبهه�ی�ملی�علیه�الیحه�ی�قصاص�که�در�
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مجلس�جریان�دارد�موضع�گیری�و�دعوت�به�تجمع�می�کند�که�با�نهیب�امام�قضیه�منتفی�
می�شود.��27خرداد�دو�فوریت�طرح�عدم�کفایت�بنی�صدر�در�مجلس�تصویب�می�شود.�
منافقین�که�در�استراتژی�خود�قصد�داشتند�از�طریق�بنی�صدر�نظام�را�به�شکست�بکشانند�
وقتی�با�برکناری�قریب�الوقوع�بنی�صدر،�تز�»آلترناتیو«�را�شکست�خورده�می�بینند�دست�
به�انتحار�می�زنند.�یک�روز�بعد�اطالعیه�ای�از�طرف�منافقین�صادر�می�شود�که�ورود�آنها�
به�مقابله�ی�مسلحانه�با�جمهوری�اسالمی�را�اعالم�می�کند.�سازمان�در�این�اطالعیه�که�به�
قلم�رجوی�نوشته�شده]8[�ضمن�اعالم�در�پیش�گرفتن�»قاطع�ترین�مقاومت�انقالبی�از�
هر�طریق«�در�برابر�»مرتجعین�انحصارطلب�و�اوباش�چماقدار«�اعالم�می�کند�»شایسته�ی�

سخت�ترین�کیفر�و�مجازات�انقالبی�خواهند�بود.«

آیت�اهلل�خامنه�ای�یکی�از�مهم�ترین�چهره�های�سیاسی�این�ایام�است.�ایشان�در�خطبه�های�
با�اشاره�به�پیام�امام�رحمه�اهلل�به�بیان�بخشی�از�مطالب� نماز�جمعه�ی��29خردادماه�
نگفته�ای�که�در�طول�این�چند�ماه�به�احترام�امر�امام�مکتوم�نگاه�داشته�پرداخته�و�
بنی�صدر�و�منافقین�را�تخطئه�می�کند:�»برادران!�همان��طور�که�گفتم،�آقای�بنی�صدر�
شخصاً�طرف�نیست،�یک�جریان�طرف�است.�امروز�این�جریان�در�این�چهره�ظاهر�شده�
است،�قباًل�در�چهره�های�دیگری�ظاهر�شده�بود،�روز�دیگر�ممکن�است�در�چهره�های�
دیگری�ظاهر�شود.�هوشیار�باشید.�جریان�نفاق،�یعنی�کفر�پنهانی�و�زیر�پرده�را�بشناسید؛�
این�حرف�مال�امروز�نیست،�این�حرف�مال�زمانی�که�گویندگان�و�رهبر�عظیم�الّشأن�ما�
در�میان�ما�است�نیست؛�این�جریان�مال�تاریخ�انقالب�ما�است.�ای�نسل�های�جوان،�ای�
نوجوان�های�امروز�و�مسئوالن�فردا،�ای�نسل�هایی�که�هنوز�نیامدید�یا�کودک�هستید!�
بدانید�این�انقالب�از�ناحیه�ی�منافقان�از�همه�بیشتر�ضربت�می�بیند،�حواستان�را�جمع�
کنید.�خّط�درست�در�انقالب�اسالمی�خّط�نه�شرقی�و�نه�غربی�است،�خّط�پابندی�به�
اسالم�فقاهت�است،�خّط�پابندی�به�حضور�واقعی�مردم�در�صحنه�است،�خّط�راست�گویی�
و�صدق�و�صفای�با�مردم�است؛�نه�اینکه�به�مردم�بگویند�ما�حرف�ها�را�به�شما�می�زنیم�
اّما�دروغ�بگویند�و�به�مردم�حرف�دروغ�بزنند؛�نه�اینکه�بگویند�ما�طرف�دار�اسالمیم�اّما�در�
عمل�تیشه�را�بردارند�به�ریشه�ی�اسالم�بزنند؛�نه�اینکه�بگویند�ما�با�شرق�و�غرب�مخالفیم�

اّما�در�عمل�ساز�سیاست�های�خارجی�را�بنوازند.«
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�30خردادماه�همزمان�با�جلسه�ی�مجلس،�میلیشیای�مجاهدین�خلق�تهران�را�به�میدان�
جنگ�تبدیل�می�کنند�و�جنگ�خیابانی�را�شروع�می�کنند.�نتیجه�ی�قیام�میلیشیا�شهادت�

�25نفر�از�مردم�است.

آیت�اهلل�خامنه�ای�نماینده�ی�امام�در�شورای�عالی�دفاع،�نماینده�ی�مجلس�و�امام�جمعه�ی�
تهران،�یکی�از�روحانیون�فعالی�است�که�از�زمان�شروع�جنگ�به�طور�مداوم�بین�جبهه،�
مجلس�و�جایگاه�اقامه��ی�نماز�جمعه�در�رفت�و�آمد�است.�ایشان�همچنین�ضمن�حضور�در�
شهرهای�مختلف،�به�برگزاری�جلسات�سخنرانی�و�پرسش�و�پاسخ�در�مساجد�هم�اهتمام�
دارد.�دست�اندرکاران�مسجد�ابوذر�در�روزهای�پرالتهاب�خردادماه�از�آیت�اهلل�خامنه�ای�
برای�سخنرانی�در�این�مسجد�دعوت�می�کنند.�این�برنامه�به�خاطر�جلسه�ی�عدم�کفایت�
بنی�صدر�لغو�و�با�یک�هفته�تأخیر�به�شنبه�ششم�تیر�منتقل�می�شود.�آیت�اهلل�خامنه�ای�
که�هم�در�جبهه�و�هم�در�میدان�سیاست�با�بنی�صدر�درگیر�بود�و�شناخت�خوبی�از�او�
داشت،�در�جلسه�ی�عدم�کفایت�او�سخنرانی�می�کند�و��14دلیل�برای�اثبات�آن�اقامه�

می�کند.�در�نهایت�عدم�کفایت�بنی�صدر�با��177رأی�تصویب�می�شود.

عصر�سه�شنبه�دوم�تیرماه�قرار�است�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�مراسم�بزرگداشت�شهید�چمران�
در�مدرسه�ی�عالی�شهید�مطهری�سخرانی�کند.�آیت�اهلل�خامنه�ای�و�شهید�چمران�هر�
دو�نماینده�ی�امام�در�شورای�عالی�دفاع�بودند�و�یکی�از�نتایج�همکاریشان�تشکیل�ستاد�
جنگ�های�نامنظم�بود.�با�توجه�به�اقدامات�مسلحانه�ی�منافقین�که�از��30خرداد�شروع�
شده�بود�احتمال�خطر�می�رود،�اما�خوشبختانه�مراسم�در�امنیت�کامل�و�بدون�بروز�
از�پایان�سخنرانی�جمعیت�دور�آیت�اهلل�خامنه�ای�را� حادثه�ای�به�پایان�می�رسد.�پس�
می�گیرد.�یک�نفر�با�زور�می�خواهد�خودش�را�به�ایشان�برساند،�چندضربه�ای�هم�با�آرنج�
به�محافظین�می�زند�ولی�آنها�نمی�گذارند�نزدیک�شود.�وقتی�از�مراسم�برمی�گردند�لباس�
خونی�یکی�از�محافظ�ها�توجه�دیگران�را�جلب�می�کند.�محافظ�با�تیغ�موکت�بری�مجروح�

شده�اما�خطر�رفع�شده�بود..

�5تیرماه�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�خطبه�های�نماز�جمعه�منافقین�را�به�سختی�به�محاکمه�
می�کشند:�»شما�هستید�که�بعد�از�آنی�که�از�پدر�و�مادرهای�مسلمانی�متولد�شدید�
به�طرف�کفر�رفتید.�کتاب�های�شما�در�دست�است،�مبانی�مارکسیستی�و�الحادی�و�
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کفرآمیز�در�حرف�ها�و�کتاب�ها�و�عمل�شما�مشهود�است،�شما�مرتجعید،�شما�مرتدید؛�
شما�هستید�که�در�زندان�و�در�خارج�زندان�بارها�و�بارها�دوریتان�از�اسالم�بر�عناصر�مبارز�
انقالبی�مسلمان�ثابت�شد.�بهانه�ی�ارتجاع�را�به�دست�می�گیرید�که�با�جمهوری�اسالمی�
بجنگید؟�اشتباه�کردید،�کور�خواندید؛�این�شواهد�محکومیت�شماست�که�همه�ی�دنیا�
و�همه�ی�تاریخ�در�آینده�به�اینها�خواهند�رسید.�شما�نامتان�هم�در�تاریخ�نمی�ماند،�اما�
اگر�بماند�با�لعن�و�نفرین�همگانی�خواهد�ماند.�برای�خاطر�این�که�یک�انقالبی�با�این�همه�
خوِن�دل�پیروز�شد�و�امامی�و�رهبری�با�چهره�ی�استثنائی�در�تاریخ�ما�این�انقالب�را�
هدایت�کرد�و�امتی�با�این�رشادت�و�این�ازخودگذشتگی�پایه�های�این�انقالب�را�با�همه�ی�
جاهل�جاه�طلب� نفر�خودخواهِ� وقت�شما�چهار� آن� کرد،� موجودی�خودش�مستحکم�
پرمدعا�آمدید�دارید�محصول�این�همه�تالش�و�کوشش�را�می�خواهید�مورد�تهدید�قرار�
بدهید�و�مزاحمت�می�کنید�و�ایذاء�می�کنید،�تاریخ�به�شما�لعن�و�نفرین�خواهد�فرستاد.«�

در�همین�ایام�»رهروان�فرقان«�که�قصد�داشتند�آیت�اهلل�موسوی�اردبیلی�را�در�جلسه�ی�
تفسیر�قرآن�که�شب�های�جمعه�برگزار�می�شد�ترور�کنند،�با�سفر�ایشان�به�مشهد�و�لغو�
مراسم�آن�هفته�تصمیمشان�را�عوض�می�کنند.�آخرین�نفر�لیست�ترور�رهروان�فرقان�
کسی�نبود�جز�آیت�اهلل�سیدعلی�خامنه�ای.�و�به�این�ترتیب�پیش�بینی�یک�سال�پیش�

آیت�اهلل�خامنه�ای�رنگ�واقعیت�به�خود�می�گیرد:

»این�ضبط�در�مرحله�ی�اول�برای�موسوی�اردبیلی�در�نظر�گرفته�شده�بود�که�هر�شب�
جمعه�در�مسجد�کنار�خانه�اش�سخنرانی�و�تفسیر�داشت�و�برای�شناسایی�مهدی�به�
حسن�گفته�بود�که�چون�او�تفسیر�قرآن�می�کند�کار�در�آن�زمان�از�نظر�بیرونی�خیلی�
تبلیغ�بدی�می�شود،�به�همین�دلیل�دفعه�ی�بعد�من�رفتم�و�دیدم�که�امکان�دارد�که�کار�با�
ضبط�انجام�دهیم،�بنابراین�برای�هفته�ی�بعد�مهدی�ضبط�را�تهیه�کرده�بود�ولی�درست�
همان�هفته�وی�بنا�بر�یک�عزا�یا�عیدی�به�مشهد�رفته�بود�و�نشد.�تا�اینکه�مطلع�شدیم�

]آیت�اهلل[�خامنه�ای�در�محل�یک�برنامه�ی�پرسش�و�پاسخ�دارد.«

شناسایی��به�سرعت�انجام�می�شود�و�مسعود�تقی�زاده�روز�عملیات،�ضبط�صوت�را�به�
مسجد�ابوذر�می�برد.�»من�روز�قبل�برای�شناسایی�مسجد�رفته�و�فردایش�با�ضبط�به�
محل�رفتم.�قباًل�مهدی�آن�را�با�چراغ�امتحان�می�کرد�و�خوب�عمل�می�کرد�ولی�روز�عمل�
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صبحش�که�من�چند�دفعه�آزمایش�کردم،�متوجه�شدم�که�زیاد�هم�قابل�اعتماد�نیست�
و�با�کمی�تکان�از�حالت�معمولش�بیرون�می�آید.«

آیت�اهلل�خامنه�ای�که�برای�گزارش�اوضاع�جبهه�ها�نزد�امام�رفته�بود،�از�جماران�عازم�
مسجد�ابوذر�می�شود.�در�بین�راه�و�تا�رسیدن�به�مسجد،�شهید�بابایی�و�آیت�اهلل�خامنه�ای�
درباره�ی�مسائل�جبهه�و�نیروی�هوایی�با�هم�گفت�و�گو�می�کنند.�شهید�بابایی�نماز�را�
پشت�سر�ایشان�خوانده�و�مسجد�را�ترک�می�کند.�»در�همان�روزی�که�آن�حادثه�ی�
بمب�گذاری�برای�خود�بنده�پیش�آمد،�قبل�از�ظهر�یا�حدود�ظهر�که�من�می�رفتم�به�
طرف�آن�مسجد،�این�شهید�با�من�همراه�بود.�من�از�خدمت�امام�آمده�بودم�و�می�رفتم�
به�طرف�آن�مسجد،�که�آن�جا�نماز�بخوانیم�و�برنامه�اجرا�بکنیم�که�بعد�آن�حادثه�پیش�
آمد.�این�جوان�دنبال�من�آمد�تا�از�خدمت�امام�آمدم�بیرون،�آمد�همراه�من�و�آن�حرف�ها�
و�نقطه�نظرهای�مصلحانه�و�دلسوزانه�و�پرجوش�و�خروش�خودش�را�هی�گفت�و�گفت�و�

توی�اتومبیل�هم�بنده�را�رها�نکرد�و�گفت�و�تا�توی�آن�مسجد�هم�آمد.«

پس�از�نماز�نوبت�به�برنامه�ی�پرسش�و�پاسخ�می�رسد.�آیت�اهلل�خامنه�ای�ابتدا�از�لغو�
عذرخواهی� بنی�صدر� کفایت� عدم� بررسی� خاطر�جلسه�ی� به� قبل� هفته�ی� در� مراسم�
می�کند.�»قباًل�الزم�است�عذرخواهی�کنم�از�نیامدن�هفته�ی�قبل.�با�این�که�چنین�قراری�
ما�داشتیم،�همان�طوری�که�می�دانید،�هفته�ی�گذشته�روز�شنبه�مجلس�به�کار�مهمی�
سرگرم�بود�و�تا�ساعت�یک�بعدازظهر�یا�یک�ونیم�جلسه�ادامه�داشت؛�نمی�توانستیم�ما�
مجلس�را�ترک�کنیم.�وقتی�هم�که�آمدیم�بیرون،�وقت�گذشته�بود�و�امکان�آمدن�نبود.«�
سؤاالت�مختلفی�مطرح�می�شود�که�تعدادی�از�آنها�مربوط�به�شایعات�علیه�سران�حزب�
جمهوری�است.�آیت�اهلل�خامنه��ای�در�حال�صحبت�است.�قرار�بر�این�است�که�ضبط�
صوت�ها�را�جلوی�سخنران�نگذارند�تا�بلندگو�سوت�نزند،�اما�در�اواخر�سخنرانی�تقی�زاده�

ضبط�صوت�را�می�آورد�و�جلوی�ایشان�می�گذارد.�درست�سمت�چپ،�روبروی�قلب.

خامنه�ای� ]آیت�اهلل[� امامت�خود� به� نماز� یک� که� دیدم� و� رفتم� به�مسجد� »من�ظهر�
خوانده�اند�و�نماز�بعدی�را�هم�من�شرکت�کردم�و�سپس�وقتی�وی�برای�سخنرانی�به�
پشت�میز�بزرگی�که�قرار�داشت�رفت�من�بعد�از�یکی�دو�دقیقه�ضبط�را�به�کار�انداخته�و�
جلوی�وی�گذاشتم.�البته�چون�میز�بزرگ�بود�او�برای�برداشتن�کاغذ�سؤال�ها�به�آن�طرف�
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و�این�طرف�خم�می�شد،�من�امکان�اینکه�به�هدف�بخورد�را�زیاد�نداشتم�و�دیگر�اینکه�
چون�ترس�داشتم،�قبل�از�رسیدن�نوار�به�آخر�بمب�عمل�کند�هر�چه�سریع�تر�به�کناری�
رفته�و�جوراب�هایم�را�پوشیدم�و�سپس�به�توالت�رفته�و�از�آنجا�خارج�شدم�و�از�کوچه�ی�

پشتی�به�میدان�ابوذر�که�فولکس�را�آنجا�گذاشته�بودم�رفتم�و�از�محل�دور�شدم.«

محافظ�ها�گمان�می�کنند�ضبط�متعلق�به�مسجد�است�و�مانع�آن�نمی�شوند.�فقط�یکی�از�
آنها�کمی�آن�را�جابجا�می�کند�که�باعث�سوت�کشیدن�بلندگو�می�شود.�آیت�اهلل�خامنه�ای�
می�گوید�»آقا�این�اگر�آمپلی�فایر�است،�خاموشش�کنید.�یک�بلندگوی�رو�راست�بگذارید�
صدا�ندهد.«�محافظ�ها�ضبط�را�کمی�جابجا�می�کنند.�صحبت�ها�ادامه�می�یابد�که�ناگهان�

صدایی�همه�را�غافلگیر�می�کند.

»من�همین�طوری�رفتم�به�ضبط�یه�سری�بزنم!�کمی�زیر�و�بمش�را�نگاه�کردم�و�بعد�
ناخودآگاه�جاشو�عوض�کردم،�گذاشتم�سمت�راست،�کنار�میکروفن،�کمی�با�فاصله�تر�

از�آقا!

-�یکدفعه�میکروفن�شروع�کرد�به�سوت�کشیدن...

-�آقا�برگشتن�گفتن:�این�صدا�را�درست�کنید�یا�اصاًل�خاموش�کنید.

-�منبری�ها�این�جور�مواقع�کمی�عقب�و�جلو�می�شن�تا�بلکه�صدا�درست�بشه!

-�من�روبروی�آقا،�کنار�در�شبستان�وایساده�بودم،�آقا�کمی�به�عقب�و�سمت�چپ�رفتند�
که�یکدفعه...

-�یه�صدای�عجیبی�توی�شبستان�پیچید.«

]فایل�صوتی�سخنان�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�لحظه�ی�انفجار�بمب[

آیت�اهلل�خامنه�ای�به�پهلوی�چپ�روی�زمین�می�افتد.�همه�فکر�می�کنند�تیراندازی�شده�
و�روی�زمین�دراز�می�کشند.�محافظ�ها�اسلحه�شان�را�مسلح�می�کنند.�و�یکی�از�آنها�به�
سمت�آیت�اهلل�خامنه�ای�می�رود.�»هرطور�بود�راه�را�باز�کردیم�و�خودم�برگشتم�پشت�
تریبون،�ضبط�صوت�مثل�یک�دفتر�40برگ�از�وسط�باز�شده�بود.�با�ماژیک�قرمز�هم�
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روی�جداره�ی�داخلی��اش�نوشته�بودند:�-اولین�عیدی�گروه�فرقان�به�جمهوری�اسالمی«�
اما�مواضع�قاطع�و�صریح�آیت�اهلل�خامنه�ای�از�سویی،�و�درگیرشدن�منافقین�با�مردم�طی�
چند�روز�گذشته�از�سوی�دیگر؛�باعث�می�شود�هر�اقدام�تروریستی�و�خشونت�آمیزی�به�

پای�منافقین�نوشته�شود.�ترور�مسجد�ابوذر�نیز�از�این�قاعده�مستثنی�نیست.

بیرون�از�مسجد،�در�آغوش�محافظ،�لحظاتی�به�هوش�آمدند.�سرشان�را�آوردند�باال،�اما�
زود�سرشان�افتاد.�محافظ�ها�بلیزر�سفید�را�انگار�که�ترمز�نداشت،�با�سرعتی�غیر�قابل�
تصور�می�راندند.�در�مسیر�بیمارستان،�هر�وقت�به�هوش�می�آمدند،�زیر�لب�زمزمه�ای�

می�کردند؛�شهادتین�می�گفتند.�لب�ها�و�چشم�ها�هم�خیلی�کم�تکان�می�خوردند.

»از�وقتی�که�بار�اّول�بر�زمین�افتادم�-�که�البته�نفهمیدم�چطور�شد�که�افتادم�-�تا�وقتی�
که�به�کلّی�بیهوش�شدم،�سه�مرتبه،�برای�لحظاتی�به�هوش�آمدم�و�هر�دفعه�هم�یک�
را�عرض�می�کنم:� یادم�نمی�رود.�حاال�یکی� از� احساسی�داشتم.�آن�حاالت،�هیچ�وقت�
در�یکی�از�حاالت،�احساس�کردم�که�دارم�می�روم؛�یعنی�احساس�کردم�که�مرگ�در�
مقابل�من�است.�کاماًل�در�آن�مرز�عالم�برزخ،�خودم�را�دیدم�و�احساس�کردم�که�در�آن�
حال،�انسان�هیچ�دستاویزی�به�جز�خدا�ندارد؛�هیچ�دستاویزی!�یعنی�هر�چه�هم�عمل�
پشت�سر�خودش�داشته�باشد،�باز�اگر�نتواند�تفّضل�الهی�و�رحمت�خدا�را�جلب�کند،�
خاطر�جمع�به�آن�عمل�نیست.�آدم�شک�می�کند:�آیا�این�عمل�را�با�اخالص�به�جا�آوردم؟�
آیا�نّیتم�صددرصد�خدایی�بود؟�آیا�در�آن�شرک�و�ریا�نبود؟�آیا�مالحظه�ی�این�و�آن�نبود؟�
به�هرحال�ماها�مرکز�عیوبیم.�متأّسفانه،�همه�ی�شائبه�ها�در�ما�هست.�آن�جا�انسان�احساس�
می�کند�که�مثل�پِر�کاهی�بین�زمین�و�آسمان�است.�از�همه�چیز�منقطع�می�شود.�من�
این�حالت�انقطاع�را�در�آن�وقت�احساس�کردم�و�پیش�خدای�متعال،�تضّرع�نمودم�و�
گفتم:�»پروردگارا!�می�بینی�که�من�چقدر�دستم�خالی�است�و�چیزی�ندارم�و�محتاجم!�
اگر�تفّضلی�بکنی،�کرده�ای�َوااِّل�ما�رفته�ایم.«�منظورم�مردن�نبود؛�رفتن�از�وادی�سعادت�

بود.�بعد،�بیهوش�شدم�و�چیزی�نفهمیدم.«

آیت�اهلل�خامنه�ای�به�سرعت�به�بیمارستان�منتقل�شد�و�با�تالش�های�تیم�پزشکی�نجات�
پیدا�کرد.�روز�بعد�حضرت�امام�خمینی�رحمه�اهلل�پیام�دادند�که�در�بخشی�از�آن�نوشته�
شده�بود:�»ما�در�پیشگاه�خداوند�متعال�و�ولی�بر�حق�او�حضرت�بقیةاهلل-�ارواحنا�فداه-�



339خاطرات

افتخار�می�کنیم�به�سربازانی�در�جبهه�و�در�پشت�جبهه�که�شبها�را�در�محراب�عبادت�و�
روزها�را�در�مجاهدت�در�راه�حق�تعالی�به�سر�می�برند.�من�به�شما�خامنه�ای�عزیز،�تبریک�
می�گویم�که�در�جبهه�های�نبرد�با�لباس�سربازی�و�در�پشت�جبهه�با�لباس�روحانی�به�
این�ملت�مظلوم�خدمت�نموده،�و�از�خداوند�تعالی�سالمت�شما�را�برای�ادامه�خدمت�به�

�و�برکاته.« اسالم�و�مسلمین�خواستارم.�والسالم�علیکم�و�رحمة�اهللَّ

پس�از�عملیات��6تیر�که�موجب�زخمی�شدن�آیت�اهلل�خامنه�ای�شد،�نیروهای�دادستانی�
انقالب�توانستند�ردهایی�از�»رهروان�فرقان«�را�در�مشهد�بیابند�و�در�شهریور�1360 
»محمد�متحدی«�و�»مسعود�تقی�زاده«�دستگیر�شدند.�مسعود�تقی�زاده�در�بازجویی�ها�
به�تفصیل�سخن�گفت�اما�محمد�متحدی�به�جز�چند�جمله�حرفی�نزد�و�در�دادگاه�نیز�
حاضر�به�دفاع�از�خود�نشد.�دادگاه�انقالب�تهران�به�ریاست�آیت�اهلل�محمدی�گیالنی�
»تولید� طباطبایی،� قاضی� آیت�اهلل� رساندن� به�شهادت� به�جرم� را� تقی�زاده� نهایت� در�
انفجار�به�قصد�به�شهادت�رساندن�مجاهد�فی�اهلل�حجت�االسالم�والمسلمین�آقای�سید�
علی�خامنه�ای�رئیس�جمهور�محبوب�جمهوری�اسالم�دامت�شوکته�که�متأسفانه�منجر�
به�آسیب�دیدن�معظم�له�شد«�و�ترور�ناموفق�آیت�اهلل�ربانی�شیرازی�و�اقدام�به�انفجار�
به�قصد�شهادت�آیت�اهلل�موسوی�اردبیلی�و�طرح�ترور�حجت�االسالم�معادیخواه�و�سید�
اسداهلل�الجوردی؛�به�عنوان�»باغی�محارب�و�مفسد«�شناخته�و�به�اعدام�محکوم�می�کند.�
تقی�زاده�و�متحدی�در��8بهمن��1360در�نمازجمعه�ی�تبریز�-قتلگاه�آیت�اهلل�شهید�

قاضی�طباطبایی-�به�دار�مجازات�آویخته�می�شوند.

سال��60با�همه�ی�فراز�و�نشیب�ها،�درگیری�منافقین�و�بنی�صدر�با�جمهوری�اسالمی،�
موج�ترورها،�حادثه�های�هفتم�تیر،�هشتم�شهریور�و�سختی�های�جبهه�های�جنگ�رو�
به�پایان�است.��28اسفند�امام�جمعه�ی�محبوب�تهران�که�در�نتیجه�ی�این�ترور�ناکام�9 
ماه�از�نمازجمعه�دور�مانده�بود،�به�محراب�نمازجمعه�برمی�گردد.�آیت�اهلل�خامنه�ای�با�
برشمردن�سختی�هایی�که�مردم�و�انقالب�در�این�سال�پشت�سر�گذاشته�اند،�سال��60را�
»سال�ایثارها�و�شهادت�ها«�و�»سال�خرج�کردن�ارزنده�ترین�سرمایه�ها«�و�کارنامه�ی�این�
سال�را�»کارنامه�ای�خونین،�سرخ�رنگ،�پردرد�و�پررنج؛�اما�خوش�عاقبت�و�نویدبخش�و�

گرم�کننده«�معرفی�می�کند.
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مظاهر� جاودانه�ترین� و� صادق�ترین� از� یکی� �،1360 شهریور� هشتم� خونبار� حادثه�ی�
خدمتگزاری�نظام�جمهوری�اسالمی،�یعنی�شهید�محمدعلی�رجایی�را�از�انقالب�و�امت�
دریغ�کرد.�رجایی،�رئیس�جمهور�دوست�داشتنی�و�طعم�دردکشیده�که�پناهی�بود�برای�
مستضعفان�و�خاتمه�ای�بود�بر�فتنه�ی�لیبرال�ها،�به�دست�قاتالن�بدتر�از�ابن�ملجم�ها)1( 

به�شهادت�رسید�و�به�»رفیق�اعلی«�پیوست.

پیشینه�ی�دوستی�و�همراهی�شهید�رجایی�و�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�به�سال�1346 
با� بار� برای�نخستین� باهنر،� آیت�اهلل�خامنه�ای�در�منزل�شهید� زمانی�که� بازمی�گردد؛�
دوست�و�یار�قدیمی��او،�رجایِی�»مؤدب�و�متین«�آشنا�شد.�در�این�فاصله�ی�آشنایی�تا�
جدایی�که�نزدیک�به��15سال�به�درازا�کشید،�بارها�خاطرات�تلخ�و�شیرین�مبارزه�و�قیام�

هلل،�مؤدت�و�رحمت�میان�دو�دوست�را�مستحکم�تر�کرد.

خصوصیت ممتاز شهید محمدعلی رجایی

...�رجائی�یک�خصوصّیت�ممتازی�داشت�که�این�برای�خود�من�همیشه�به�عنوان�یک�
سرمشق�بوده�-اّدعا�نمیکنم�که�این�سرمشق،�چیزی�است�که�من�دائماً�به�آن�عمل�
کرده�ام،�اّما�اّدعا�میکنم�که�این�سرمشق،�چیزی�است�که�من�دائماً�خواسته�ام�به�آن�عمل�
کنم-�در�یک�سخنرانی،�خیلی�صریح�و�روشن�گفت�که�من�طرف�دار�حزب�اهلل�هستم.�آن�
روز�اصطالح�»حزب�اهلل«�مثل�امروز�نبود؛�امروز�همه�افتخار�میکنند�حزب�اللهی�اند،�]اّما[�

1394/06/07

رجایی، طرفدار حزب اهلل

سخنرانی در مراسم بزرگداشت شهیدان رجائی و باهنر،
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آن�روز�آن�کسانی�که�هنوز�کاماًل�از�صحنه�ی�اداره�ی�فکر�و�سیاست�این�مملکت�کنار�
نرفته�بودند،�حزب�اهلل�را�یک�فحش�میدانستند�و�یک�بدگویی�تلّقی�میکردند.�کلمه�ی�
حزب�اهلل�و�حزب�اللهی�میتوانست�یک�حوزه�ی�انسانی�و�مردمِی�خاّصی�را�مشّخص�کند.�
حزب�اللهی�یعنی�آن�آدمی�که�در�خدمت�اهداف�خدایی�و�انقالب�اسالمی،�بی�محابا�
حرکت�میکند�و�چیزی�که�از�آن�مالحظه�کند،�یا�ندارد،�یا�موجب�مالحظه�اش�نمیشود؛�
برای� است� صدقات� اگر� جنگ؛� به� می�شتابد� است،� جنگ� اگر� است.� حزب�اللهی� این�
در� میریزد� دارد� و�پشت�جبهه،�هرچه� اسالمی� و�جمهوری� اسالمی� اداره�ی�حکومت�
َطَبق�اخالص؛�اگر�راه�پیمایی�زیر�آفتاب�گرم�یا�در�زمستان�سرد�است،�اّول�صبح�می�آید�
بیرون�و�تا�آخر�هست؛�اگر�پاسخ�گفتن�به�ندای�مسئوالن�کشور�و�همواره�تکرار�کردِن�
شعارهایی�است�که�رهبر�بزرگ�انقالب�به�این�مردم�داده،�او�جزو�یکی�از�بهترینها�است�
و�جزو�کسانی�است�این�شعارها�را�تکرار�میکنند.�واقعاً�به�معنای�واقعی�کلمه�جزو�اّمت�

بزرِگ�پشت�سر�امام�است.�این�معنای�حزب�اللهی�است.

]البّته�[�عّده�ای�هم�هستند�که�اینها�حرفی�هم�ندارند�که�برای�اسالم�و�انقالب،�یک�وقت�
یک�کاری�هم�بکنند،�اّما�برایشان�در�درجه�ی�اّول،�مسائل�شخصی�خودشان�است�یا�
چهره�شدنشان؛�اینها�حزب�اللهی�نیستند.�اینها�کسانی�اند�که�اگر�انسان�بخواهد�طرف�دار�
حزب�اهلل�باشد،�به�اینها�در�موارد�زیادی�بر�خواهد�خورد؛�یک�جا�به�مالشان،�یک�جا�به�
حیثّیتشان،�یک�جا�به�مکانت�اجتماعی�شان.�شهید�رجائی�صریح�گفت�من�طرف�دار�
حزب�اهلل�هستم.�بنده�همان�وقتی�که�این�حرف�را�از�رجائی�شنیدم�-که�در�تلویزیون�و�
رادیو�داشت�سخنرانی�میکرد�و�من�هم�داشتم�می�شنفتم-�با�خودم�گفتم�که�این�مرد،�
عقل�و�دین�را�با�هم�آمیخت؛�چون�یقین�است�که�در�یک�جامعه�ای�که�سالیان�درازی�
با�حکومت�تبعیض�زندگی�کرده،�در�آِن�واحد،�دل�همه�ی�مردم�را�نمیشود�به�دست�
آورد؛�باید�انتخاب�کرد،�و�رجائی�انتخاب�کرد؛�همان�چیزی�که�در�آن�فرمان)2(�معروف�
امیرالمؤمنین�)علیه�الّسالم(�به�مالک�اشتر�بود�که�به�عاّمه�ی�مردم�و�به�توده�های�مردم�رو�
بیاور�و�آنها�را�بطلب،�آنها�هستند�که�دلشان�با�خدا�آشناتر�و�مأنوس�تر�است،�بیشتر�در�
خدمت�اهداف�خدایی�اند،�دنبال�خواّص�مردم�و�گروه�ها�و�قشرهای�ویژه�نرو.�عاّمه�ی�مردم�
هرجا�هستند،�آنجا�اهداف�الهی�قابل�پیاده�شدن�و�تأمین�شدن�است�و�رهبران�اسالمی�

این�را�همیشه�به�ما�توصیه�کرده�اند.
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...�من�بیمار�بودم�و�تازه�از�بیمارستان�خارج�شده�بودم�و�در�منزلی�در�حدود�نیاوران�
استراحت�میکردم�و�در�جریان�اوضاع�و�احوال�هم�قرار�میگرفتم؛�یعنی�مرحوم�شهید�
رجائی�و�شهید�باهنر�و�برادران�دیگر،�مسائل�را�با�من�در�میان�میگذاشتند،�ولیکن�خود�
من�شرکت�فّعالی�در�جریانات�نمیتوانستم�انجام�بدهم.�در�این�اواخر�که�تدریجاً�حالم�
از�حادثه،� بود،�گاهی�در�جلسات�شرکت�میکردم؛�کمااینکه�در�شب�قبل� بهتر�شده�
من�در�جلسه�ای�در�اتاق�خود�مرحوم�رجائی�شرکت�کردم�که�در�آن�جلسه�راجع�به�
مسائل�مهّم�مملکتی�صحبت�کردیم؛�بنابراین�از�محّل�حادثه�دور�بودم�و�بعدازظهر�هم�
بود،�من�هم�بیمار�بودم�و�خوابیده�بودم.�از�خواب�که�بیدار�شدم،�از�برادرهای�پاسدار�
که�پهلوی�من�بودند،�یک�زمزمه�هایی�شنفتم.�گفتم�]قضّیه[�چیست؟�گفتند�که�یک�
بمب�در�نخست�وزیری�منفجر�شده.�من�فوق�العاده�نگران�شدم.�گفتم�که�چه�کسی�آنجا�
بوده؟�گفتند�که�رجائی�و�باهنر�هم�بوده�اند؛�من�فوق�العاده�نگران�شدم.�با�حال�بسیار�
ضعیف�و�ناتوانی�که�داشتم،�خودم�را�رساندم�پای�تلفن،�بنا�کردم�اینجا�و�آنجا�تلفن�
کردن،�اّما�خبرها�همه�متناقض�و�نگران�کننده�بود.�یکی�میگفت�که�حالشان�خوب�است،�
یکی�میگفت�زنده�بیرون�آمده�اند،�یکی�میگفت�جسدشان�پیدا�نشده،�یکی�میگفت�در�
بیمارستانند�و�من�تا�اوایل�شب�که�خبر�درستی�به�من�نرسیده�بود،�در�حالت�فوق�العاده�
بد�و�نگرانی�به�سر�میبردم،�تا�باالخره�مطلب�برایم�روشن�شد.�فکر�میکنم�با�آقای�هاشمی�
یا�آقای�حاج�احمدآقا�خمینی�که�صحبت�کردم،�آنها�به�من�گفتند�که�مسئله�این�جوری�

1361/5/26

دور من را دوستان گرفته بودند که نیفتم

مصاحبه مطبوعاتی پیرامون حادثه هشتم شهریور،
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شده.�احساسات�من�در�آن�موقع�طبیعی�است�که�چه�احساساتی�بود؛�دو�دوست�عزیز�
و�قدیمی،�دو�انقالبی،�دو�عنصر�طراز�اّول�جمهوری�اسالمی�را�از�دست�داده�بودیم�و�
من�شدیداً�احساس�خسارت�میکردم،�احساس�ضایعه�میکردم،�احساس�غم�میکردم�و�
از�طرفی�نسبت�به�آن�کسانی�که�عاملین�این�حادثه�بودند�احساس�خشم�میکردم�و�لذا�
هم�بود�که�فردا�صبح�زود�با�اینکه�خیلی�بی�حال�بودم،�پاشدم�سوار�ماشین�شدم،�آمدم�
برای�تشییع�جنازه�به�مجلس�و�با�اینکه�اطّبا�همه�من�را�منع�میکردند�که�شرکت�نکنم�
و�دخالت�نکنم،�دیدم�طاقت�نمی�آورم�که�در�مراسم�شرکت�نکنم؛�آمدم�آنجا�روی�ایوان�
جلوی�مجلس�و�یک�سخنرانی�ای�هم�با�کمال�هیجان�کردم�که�ُدوروبر�من�را�دوستان�

گرفته�بودند�که�نبادا�من�بیفتم؛�از�بس�هیجان�داشتم.



خاطرات 344

ماه�شهریور�هم�از�ماه�های�پرخاطره�است.�هفدهم�شهریور�سال�1357،�یعنی�چند�ماه�
به�پیروزی�انقالب،�در�همین�میدان�شهدای�تهران،�عوامل�رژیم�طاغوت�مردم�بی�پناه�
را�به�رگبار�مسلسل�بستند�و�تعداد�زیادی�-که�هنوز�هم�برای�ما�معلوم�نیست�لکن�
تعداد�کثیری�]بودند[-�از�مردم�را�در�آن�میدان�به�قتل�رساندند.�در�همین�ماه�شهریور،�
ترور�ناجوانمردانه�ی�رئیس�جمهور�و�نخست�وزیر�کشور�-مرحوم�شهید�رجائی�و�مرحوم�
شهید�باهنر-�اتّفاق�افتاد.�در�همین�ماه�شهریور،�ترور�شهید�آیت�اهلل�قّدوسی�-دادستان�
کّل�کشور-�اتّفاق�افتاد.�در�همین�ماه�شهریور،�شهادت�امام�جمعه�ی�تبریز)1(�به�دست�
منافقین�اتّفاق�افتاد.�در�همین�ماه�شهریور�-روز�آخر�شهریور-�حمله�ی�نظامی�رژیم�بعثی�
صّدام�به�کشور�اتّفاق�افتاد.�اینها�خاطرات�عجیبی�است،�پرمعنا�است،�پُرمغز�است.�در�
همه�ی�این�حوادث،�رژیم�آمریکا�پشت�قضّیه�بود؛�عوامل�آمریکایی�بودند�که�یا�به�طور�
مستقیم�کمک�کردند�یا�تشویق�کردند�یا�حّداقل�چشمشان�را�بر�این�جنایات�بستند.«

1394/06/18

شهریور پرخاطره

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم
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کشتار هشتم بهمن 1357

»یک�کشتار�دیگری�مثل�کشتار�هفدهم�شهریور،�در�هشتم�بهمن�در�همین�میدان�
افتادند�به� بی�توّجه�به�آن�هستند؛�عوامل�رژیم� افتاد�که�غالباً� اتّفاق� اینجا� انقالب�در�
جان�مردم.�از�خاطرات�این�ژنرال�آمریکایی)1(�که�در�روزهای�آخر�عمر�رژیم�گذشته�
برای�نجات�رژیم�به�تهران�آمده�بود،�نقل�کردند؛�او�میگوید�من�ژنرال�های�شاه�را�جمع�
کردم�و�به�آنها�گفتم�که�لوله�های�تفنگها�را�پایین�بیاورید؛�یعنی�مسلّحین�رژیم�شاه�که�
با�مردم�مواجه�بودند،�خیلی�اوقات�تیرهای�هوایی�میزدند�که�مردم�را�بترسانند،�این�
آقا�به�ژنرال�های�شاه�توصیه�میکند�و�میگوید�لوله�ی�تفنگها�را�بیاورید�پایین�و�به�مردم�
بزنید؛�آنها�هم�اینجا�در�این�میدان�انقالب�به�این�دستور�عمل�کردند؛�لوله�های�تفنگ�
را�پایین�آوردند،�مردم�را�هدف�قرار�دادند،�عّده�ی�زیادی�را�به�شهادت�رساندند؛�ولی�اثر�
نکرد،�مردم�عقب�نرفتند،�مردم�ادامه�دادند.�بعد�یکی�از�فرماندهان�ارتش�شاه�-ارتشبد�
قره�باغی-�می�آید�پیش�هایزر�و�میگوید�این�دستور�تو�فایده�ای�نداشت�و�مردم�را�نتوانست�
کودکانه�ای� تحلیل�های� اینها� که�چقدر� مینویسد� در�خاطراتش� هایزر� براند.� به�عقب�
دارند!�یعنی�چه؟�یعنی�]میگوید[�توّقع�قره�باغی�این�بود�که�با�یک�بار�مردم�را�به�رگبار�
بستن�قضّیه�تمام�میشود؛�نه،�باید�ادامه�پیدا�کند،�باید�هرجا�با�مردم�مواجه�میشوند،�
آنها�را�قتل�عام�کنند!�آمریکا�این�است؛�آمریکا��25سال�در�این�کشور�حاکمّیت�مطلق�

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم

1394/06/18

روایت حاکمیت 52 ساله آمریکا بر ایران در دوران پهلوی
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داشته�است؛�به�ژنرال�های�رژیم�شاه�این�جور�دستور�میدهد؛�در�زمینه�های�اقتصادی،�
در�زمینه�های�سیاسی،�در�زمینه�های�امنّیتی،�در�زمینه�های�سیاست�خارجی،�در�ایران�
حرف�حرف�آمریکایی�ها�بود؛�حاکمّیت�مطلق�آمریکا�در�دوران�رژیم�طاغوت.�این�جور�
رژیمی�بر�کشور�ما�حکومت�میکرد�که�افسرش�هم�تابع�آمریکایی�است،�وزیر�دارایی�اش�
هم�تابع�او�است،�وزیر�دفاعش�هم�تابع�او�است،�نخست�وزیرش�هم�تابع�او�است،�خود�شاه�
هم�تابع�آمریکا�است؛�بی�چون�وچرا!�یک�چنین�رژیمی�بر�این�مملکت�حکومت�میکرد.«
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قبل�از�انقالب،�در�دوران�حرکت�عظیم�مردمی�-حاال�ماجراهای�هفدهم�شهریور�و�کشتار�
مردم�و�این�مسائل�که�خب�همه�به�وسیله�ی�دولت�دست�نشانده�ی�آمریکا�انجام�گرفت،�
به�جای�خود-�در�هشتم�بهمن،�یعنی�چند�روز�قبل�از�ورود�امام�به�داخل�کشور،�در�
همین�خیابانهای�تهران،�همین�خیابان�انقالب،�مردم�اجتماع�کرده�بودند؛�ژنرال�هایزر�که�
فرستاده�ی�آمریکا�بود�و�به�ایران�آمد�برای�اینکه�شاید�بتواند�یک�جوری�از�دست�انقالب�
رژیم�را�نجات�بدهد�و�حفظ�بکند،�او�در�خاطرات�خودش�مینویسد�-اینها�اسناد�تاریخی�
است-�و�میگوید�من�به�ژنرال�قره�باغی�گفتم�که�در�مواجهه�ی�با�مردم�لوله�ی�تفنگهایتان�
را�پایین�بیاورید؛�یعنی�مردم�را�بُکشید،�تیر�هوایی�بیخودی�در�نکنید،�مردم�را�قتل�
عام�کنید.�اینها�هم�همین�کار�را�کردند،�لوله�ی�تفنگها�را�پایین�آوردند،�عّده�ای�جوان�و�
نوجوان�کشته�شدند�ولی�جمعّیت�عقب�نرفت.�هایزر�میگوید؛�قره�باغی�بعد�آمد�به�من�
گفت�که�این�تدبیر�تو�فایده�ای�نکرد،�مردم�عقب�نرفتند،�آن�وقت�هایزر�میگوید�من�دیدم�
این�ژنرال�های�شاه�چقدر�کودکانه�فکر�میکنند؛�یعنی�باید�ادامه�میدادند،�باید�مرتّب�
میُکشتند.�ببینید�این�رژیِم�دست�نشانده�بود.�ژنرال�آمریکایی�دستور�قتل�عام�هم�وطنان�را�
به�ارتشبد�ایرانی�میدهد�و�این�به�دستور�او�و�به�توصیه�ی�او�عمل�میکند�و�چون�فایده�ای�
ندارد،�میرود�به�او�میگوید�فایده�ای�ندارد؛�او�هم�میگوید�اینها�بّچه�اند،�اینها�کودکانه�فکر�
میکنند.�این،�ماحصل�و�خالصه�ی�حکومت�پهلوی�در�ایران�است.آمریکایی�ها�این�جوری�
با�ما�شروع�کردند؛�با�انقالب�این�جوری�شروع�کردند.�بعد�هم�در�طول�این�مّدت�هرچه�

توانستند�توطئه�کردند.«

بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان

1394/08/12

قتل عام 8 بهمن57 به دستور آمریکا



خاطرات 348

انقالب�که�پیروز�شد،�نجف�آباد�باز�هم�در�صفوف�مقّدم�قرار�داشت.�اشاره�کردند�به�لشکر�
نجف،�شهید�کاظمی)1(�و�دیگر�شهدای�این�لشکر؛�آن�فرماندهان�صادق،�مؤمن،�وفادار،�
غیور،�کارآمد.�بنده�رفتم�لشکر�را�در�منطقه�ی�عملّیات�در�خوِد�جبهه�بازدید�کردم�-بیش�
ایستادید،� انسان�در�آنجا�هم�میدید.� را� بارز� از�یک�بار-�نشانه�های�همین�خصوصّیات�
ایستادگی�کردید،�صدق�و�وفا�به�خرج�دادید،�شهید�دادید،�جانباز�دادید؛�اجر�شما�پیش�

خداوند�محفوظ�است؛�نام�شما�در�لوحه�ی�زّرین�تاریخ�انقالب�درخشنده�است.«

1394/12/05

خاطره بازدید از لشکر نجف

بیانات در دیدار مردم نجف آباد



349خاطرات

اگر�بااخالص�کار�کردید،�کارتان�برکت�پیدا�خواهد�کرد.�نمونه�ی�روشن�و�حیّ�وحاضر�
آن�شهید�مطّهری�است.�آیت�اهلل�مطّهری�بااخالص�حرکت�میکرد،�کارش�برای�خدا�بود؛�
ما�از�نزدیک�با�ایشان�معاشر�بودیم،�کارش�را�میدیدیم؛�نّیتش�را�میفهمیدیم.�آدمی�بود�
زمان�شناس،�نیازشناس؛�نیازها�را�میدانست،�میفهمید�و�می�نشست�برای�خدا،�برای�پُر�
کردن�خأل�این�نیازها،�بااخالص�کار�میکرد�و�فکر�میکرد�و�میگفت�و�مینوشت�و�تالش�
میکرد�و�برخورد�میکرد.�نتیجه�ی�اخالص�او�این�شده�است�که�کارهای�او�ماندگار�است؛�
ده�ها�سال�است�شهید�شده�اّما�کتابهای�او�را�به�قول�سعدی�»چون�کاغذ�زر�میبرند«؛)1( 
کسانی�که�اهل�فکرند،�اهل�فهمیدنند،�دنبال�فهمیدنند،�دنبال�کتابهای�شهید�مطّهری�

میدوند.�این�اخالص�است.«

بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان

1395/02/13

اخالص و نیازشناسی شهید مطهری
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در�مورد�فتح�خّرمشهر،�اغلب�شما�جوانها�آن�روز�نبودید�یا�اگر�هم�بودید�کودک�بودید�
خیلی،�کوچک�بودید؛�روز�فتح�خّرمشهر�حادثه�ی�عظیمی�بود.�شاید�هنوز�چند�ساعت�
از�خبر�نگذشته�بود�که�بنده�از�]ساختمان�[�ریاست�جمهوری�میرفتم�طرف�بیت�امام�
که�خدمت�امام�)رضوان�اهلل�تعالی�علیه(�برسم.�در�این�خیابان�و�سر�راه،�مردم�غوغا�کرده�
بودند؛�مثل�یک�راه�پیمایی،�مثل�یک�تظاهرات�]بود[.�ماشین�ما�را�که�میدیدند،�می�آمدند�
جلو�تبریک�میگفتند.�در�همه�ی�کشور�یک�جشن�عمومِی�خودجوش�به�وجود�آمد؛�
مسئله�این�قدر�مسئله�ی�مهّمی�بود.�البّته�مردم�آن�روز�غالباً�نمیدانستند�چه�اتّفاقی�افتاده�
است�که�این�فتح�به�وجود�آمده.�از�آن�فداکاری�ها،�از�آن�ریزه�کاری�ها،�از�آن�تالشهای�

عجیب�و�باورنکردنی،�مردم�اّطالع�نداشتند؛�امروز�هم�خیلی�ها�اّطالع�ندارند.«

1395/03/03

تبریک مردم به آیت اهلل خامنه ای پس از فتح خرمشهر

بیانات در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین)ع(
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در�سال��60که�آن�حادثه�ی�کذایی�برای�بنده�اتّفاق�افتاد�در�مسجد�ابوذر،�خب�بیهوش�
شدم.�بعد�من�را�بلند�کرده�بودند�و�در�حینی�که�من�را�از�داخل�مسجد�میبردند�به�طرف�
ماشین،�دو�بار�سه�بار�به�هوش�آمدم�و�دوباره�از�هوش�رفتم�تا�بعد�باالخره�یکسره�بیهوش�
شدم.�در�این�دو�سه�باری�که�به�هوش�آمدم،�یک�بار�احساس�کردم�که�این�لحظه�ی�آخر�

است،�یعنی�کاماًل�احساس�کردم�که�لحظه�ی�مرگ�است.

با�خودم�فکر�کردم�که� ناگهان�همه�ی�زندگِی�گذشته�در�مقابل�چشمم�مجّسم�شد.�
خب،�حاال�چه�دارم�برای�عرضه�کردن؟�هرچه�فکر�کردم،�دیدم�همه�اش�قابل�مناقشه�
است.�خب�مبارزه�کردیم،�زندان�رفتیم،�کتک�خوردیم،�درس�دادیم،�زحمت�کشیدیم�
-این�چیزهایی�است�که�آدم�به�ذهنش�می�آید�دیگر-�در�آن�لحظه�دیدم�همه�ی�اینها�
را�میشود�با�من�مناقشه�کنند؛�]بگویند[�در�فالن�قضّیه�ممکن�است�یک�نّیت�غیر�الهی�
مخلوط�این�نّیت�شما�شده؛�هیّچی؛�از�بین�رفت!�ناگهان�احساس�کردم�که�بین�زمین�و�
آسمان�معلّقم،�مثل�آدمی�که�اصاًل�به�هیچ�جا�دستش�بند�نیست.�گفتم�پروردگارا!�وضع�
من�این�جوری�است،�میبینی�دیگر،�من�ظاهراً�هیچ�چیز�ندارم؛�آن�طور�که�حساب�میکنم�
میبینم�هیچ�چیز�دستم�نیست،�یک�جوری�مگر�خودت�رحم�کنی.�این�حالت�برای�انسان�

پیش�می�آید.�سعی�کنیم�از�این�موقعّیتها�استفاده�کنیم.«

بیانات در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی

1395/03/16

احساس کردم که بین زمین و آسمان معّلقم!



خاطرات 352

خدا�رحمت�کند�شهید�مجید�حّداد�عادل�را�-برادر�آقای�دکتر�حّداد�عادل�خودمان-�که�
در�اوایل�سال��60این�را�به�من�میگفت؛�میگفت�وقتی�در�سال�59،�سنندج�از�دست�
ضّد�انقالب�آزاد�شد�-دست�ضّد�انقالب�بود،�مسلّط�بودند؛�نیروهای�ما�فقط�در�پادگان�
محصور�و�محدود�بودند-�مردم�خوشحال�شدند�و�به�خیابانها�آمده�بودند؛�سنندج�قبل�از�
اینکه�آزاد�بشود،�خیابانها�محصور�بود،�تهدید�بود،�دائم�صدای�گلوله�از�آنجا�می�آمد،�بعد�
که�ضّد�انقالب�را�از�آنجا�بیرون�کردند،�سنندج�شد�یک�شهر�عادی.�خب،�سنندج�شهر�
قشنگ�و�مطلوبی�هم�هست؛�آنهایی�که�دیده�اند،�میدانند؛�شهر�خواستنی�و�زیبایی�است.�
ایشان�میگفت�که�دیدم�یکی�از�این�آبمیوه�گیری�ها�یک�بساط�آبمیوه�گیری�کنار�خیابان�
راه�انداخته؛�این�جوانها�هم�آمدند�ایستادند�و�منتظر�نوبتند�که�او�آبمیوه�بگیرد�و�بدهد�به�
اینها.�او�همین�طور�که�هویج�را�میگذارد�در�ماشین�آبمیوه�گیری�و�دسته�را�فشار�میدهد،�
این�را�دارد�میخواند:�»این�بانگ�آزادی�است�کز�خاوران�خیزد«؛�این�را�تازه�حمید�گفته�
بود؛�شاید�مثاًل�فرض�کنید�یک�ماه�بود،�دو�ماه�بود�یا�شاید�هم�کمتر�که�این�شعر�گفته�

شده�بود؛�حاال�در�سنندج�یک�نفری�دارد�آب�هویج�میگیرد.«

1395/03/31

آبمیوه فروشی که شعر حمید را حفظ بود

بیانات در دیدار شاعران
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اینکه�بنده�بارها�تکرار�میکنم�که�جوان�امروز،�از�جوان�اّول�انقالب�و�دوران�جنگ�اگر�
جلوتر�نباشد،�بهتر�نباشد،�عقب�تر�نیست�-و�من�معتقدم�که�جلوتر�است-�به�خاطر�این�
است�که�امروز�با�این�همه�ابزارهای�تبلیغی،�با�این�همه�شگردهای�گوناگوِن�فروریختن�
پایه�های�ایمان،�جوان�انقالبی�ایستاده�است.�ما�در�عرصه�ی�فرهنگ،�در�عرصه�ی�سیاست،�
در�عرصه�های�اجتماعی،�در�عرصه�های�هنری�الی�ماشاءاهلل�جوان�مؤمن�داریم؛�البّته�بله،�
یک�عّده�ای�هم�هستند�که�معتقد�نیستند،�پابند�نیستند،�آن�را�هم�میدانیم،�نه�اینکه�

غافل�باشیم�اّما�این�خیل�عظیم�جوانان�مؤمن،�جزو�معجزات�انقالب�است.

این�جوان�امروز�]است�[؛�جوانی�که�نامه�مینویسند�به�بنده�-از�این�نامه�ها�یکی�و�دوتا�و�
ده�تا�هم�نیست،�زیاد�است-�و�التماس،�گریه�که�اجازه�بدهید�ما�برویم�در�دفاع�از�حرم�
اهل�بیت�)علیهم�الّسالم(�بجنگیم؛�از�زندگی�راحت،�از�زن�و�بّچه�بگذریم.�نامه�مینویسند�
-واقعاً�نامه�گریه�آلود�است-�که�]ما[�پدرومادر�را�راضی�کردیم،�شما�اجازه�بدهید�ما�برویم�
بجنگیم؛�این�وضع�جوان�امروز�است.�خب�میخواهند�ایمان�این�]جوان�[�را�از�بین�ببرند.�

این�حصار�فرهنگی�برای�حفظ�این�ایمان�است.«

بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران

1395/05/31

نامه نگاری جوانان با رهبرانقالب برای رفتن به جبهه های دفاع از حرم
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امروز�برخی�از�سیاستهای�غربی،�سعی�میکنند�این�روسیاه�ها�را�تطهیر�کنند،�منافقین�را�
به�یک�شکلی�در�موضع�مظلومّیت�نشان�بدهند�و�برایشان�فضای�مظلومّیت�ایجاد�کنند؛�
و�]البّته[�نخواهند�توانست؛�کسانی�که�هزاران�نفر�را�در�داخل�کشور�از�بین�بردند،�از�امام�
جماعت�و�امام�جمعه�تا�کاسِب�بازاری�تا�جوان�دانشجو�تا�پاسدار�کمیته�تا�خانواده�ای�که�
سر�افطار�نشسته�بودند�-و�دیگران�و�دیگران�و�دیگران،�هزاران�نفر،�حاال�من�رقم�دقیق�
را�نمیدانم-�تا�رؤسای�کشور�]مثل[�شهید�بهشتی�و�آن�شخصّیت�های�برجسته�ی�آن�
روز�که�به�شهادت�رسیدند�و�تا�این�دو�بزرگوار؛�آن�وقت�حاال�دستهای�سیاسی�خبیث�
و�مغرض�-چه�در�خارج�کشور،�چه�دنباله�هایشان�یا�دلبستگانشان�در�داخل�کشور-�
میخواهند�اینها�را�تطهیر�کنند�و�چهره�ی�اینها�را�موّجه�نشان�بدهند�و�اینها�را�مظلوم�
نشان�بدهند�و�در�مقابل،�خدشه�به�چهره�ی�مبارک�و�نورانی�امام�وارد�کنند.�چهره�ی�امام�

خدشه�بردار�نیست�و�البّته�مطمئّناً�ناکام�بوده�اند�و�خواهند�بود.«

1395/06/03

می خواهند منافقین را در موضع مظلوم قرار بدهند

بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت
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فرض�بفرمایید�که�ما�امروز�در�مورد�اسراف،�در�مورد�تعّرض�و�تجاوز�به�اموال�بیت�المال،�
درباره�ی�اَشرافیگری�حّساسّیت�نشان�میدهیم،�یعنی�]اینها[�چیزهایی�است�که�امروز�
این� برای�مجموعه�ی�دلسوز�جامعه�ی�ما�مسائل�مهّمی�است،�مسائل�مطرحی�است؛�
شهدای�عزیز�ما�آن�روزی�که�زنده�بودند�و�زندگی�میکردند�در�داخل�شهرهایشان،�در�

داخل�خانواده�هایشان،�نسبت�به�این�قضایا�چه�جوری�بودند.

تلویزیون�یک�برنامه�ای�را�دیروزپریروزها�پخش�میکرد�از�بعضی�از�شهدا�که�بنده�تصادفاً�
چند�دقیقه�ای�دیدم؛�آنچه�درباره�ی�آن�شهیدان�گفته�میشد،�یا�در�وصّیت�نامه�ی�آن�
شهیدان�درج�شده�بود،�انسان�را�واقعاً�از�عظمت�روحی�این�شهید�متحّیر�میکند.�میگوید�
برایش�شده�و� این�درس�خواندن�من�-که�خرجی� و�میترسم�که� من�درس�خواندم�
هزینه�ای�شده-�تحمیل�بر�بیت�المال�بوده�و�این�به�گردن�من�باشد؛�وقتی�که�من�شهید�
شدم�موتور�گازِی�من�را�بفروشید،�پولهای�بانک�من�را�بگیرید،�بروید�بدهید�به�بیت�المال�

به�جای�آن!�اینها�درس�است؛�اینها�درس�است.«

بیانات در دیدار اعضای ستادهای برگزاری کنگره شهدای استان های 
کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی

1395/07/05

برنامه تلویزیونی درباره شهدا که رهبر انقالب دیدند
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من�شاید�این�خاطره�را�بارها�گفته�باشم�-�البّته�خاطره�فراوان�است،�صدها�جا،�شاید�
خیلی�بیشتر�از�این�-�در�یکی�از�شهرها�که�زمان�ریاست�جمهوری�رفته�بودم.�بعد�که�
سخنرانی�کردم�و�برگشتم�بیایم،�مردم�دوروبر�ما�اجتماع�کرده�بودند�و�اظهار�محّبت�
میکردند،�من�هم�میرفتم�طرف�ماشین�که�سوار�بشوم،�شنفتم�که�یک�خانمی�از�پشت�
سر�در�وسط�جمعّیت�مرتّب�صدا�میزند�و�اسم�بنده�را�می�آورد.�فهمیدم�کار�مهّمی�دارد؛�
ایستادم.�گفتم�بگذارید�این�خانم�بیاید�ببینم�چه�کار�دارد�که�در�این�جمعّیت�این�جور�
داد�میکشد.�آمد�جلو،�گفت�که�آقا�پسر�من�اسیر�شده�بود�-�به�نظرم،�حاال�درست�یادم�
نیست،�شاید�گفت�تنها�پسرم؛�احتمال�میدهم�گفت�تنها�پسرم�-�چند�روز�پیش�اّطالع�
پیدا�کردم�که�در�اسارتگاه�شهید�شده؛�به�امام�بگویید�که�-�شاید�مثاًل�به�این�تعبیر،�
حاال�جزئّیاتش�یادم�نمانده،�البّته�یادداشت�کرده�ام،�بارها�هم�گفته�ام�-�فدای�سرتان؛�
و�اگر�باز�هم�پسر�داشته�باشم،�باز�هم�میفرستم.�این�پیغامی�بود�که�یک�مادر�]شهید�
گفت�[.�ببینید�این�روحّیه�را!�من�آمدم�به�امام�این�را�عرض�کردم،�امام�گریه�اش�گرفت؛�از�
شنیدن�این�سخن�و�این�احساس،�اشک�به�چشم�امام�آمد.�این�روحّیه�ها�برای�چه�کسی�
بود،�برای�چه�بود؟�جز�برای�خدا�یک�چنین�چیزهایی�را�انسان�نمیتواند�مشاهده�کند�
که�مادر�دو�شهید�بّچه�هایش�را�خودش�ببرد�داخل�قبر�بگذارد�و�گریه�نکند!�یا�بخواهد�از�
دوروبری�هایش�که�گریه�نکنند،�بگوید�من�بّچه�هایم�را�در�راه�خدا�داده�ام،�خوشحال�هم�

باشد؛�اینها�آن�آرمان�است.«

1395/07/05

پیام مادرشهیدی که آیت اهلل خامنه ای به امام رساندند

بیانات در دیدار اعضای ستادهای برگزاری کنگره شهدای استان های 
کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی
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یک فدایی اسالم

حرکت�فداییان�اسالم�»یک�حرکت�اسالمی�و�ضد�استعمارى�و�ضد�استبدادى�بود�و�
حرکت�مغتنم�و�بزرگی�بود.�منتها�این�ها�مظلوم�و�غریب�بودند.�کار�این�ها�آن�روز�خیلی�
دشوار�بود.«�حرکتی�که�تأثیر�زیادی�بر�آیت�اهلل�خامنه�ای�که�آن�زمان�طلبه�ای�نوجوان�
بود�گذاشت:�»همان�وقت�جرقه�های�انگیزش�انقالب�اسالمی��به�وسیله�ی�نواب�صفوی�در�
من�به�وجود�آمده�و�هیچ�شکی�ندارم�که�اولین�آتش�را�مرحوم�نواب�در�دل�ما�روشن�

کرد.«�

گزارشی�به�روایت�دیدار�رهبر�انقالب�در�دوران�نوجوانی�با�این�روحانی�مؤمن�و�مبارز�و�
شجاع�و�تأثیرپذیری�ایشان�از�این�شهید�عزیز�

»بازجو:�متوجه�باشید�که�این�جا�محل�وعظ�و�خطابه�و�یا�بحث�درباره�ی�اصول�دین�و�
توحید�نیست.�از�شما�درباره�ی�اعمال�خالف�فدائیان�اسالم�که�به�رهبری�شما�مرتکب�
شده�اند،�سؤال�شد.�بنابراین�از�تشریح�وظایف�دینی�افراد�خودداری�کنید.�چون�هر�کسی�
وظائف�دینی�اش�را�انجام�می�دهد.�پرسیده�شد�تاریخ�تأسیس�فدائیان�اسالم�چه�وقت�

بود؟

متهم:�ما�جز�دین�خدا،�فرمان�و�حکمی�نداریم�و�بحمداهلل�مسلمانیم�و�ان�شاءاهلل�خالف�

1360/2/12

روایتی از دیدار رهبر انقالب در دوران نوجوانی با شهید نواب صفوی
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دستور�خدا�عمل�نکرده�ایم�و�نمی�کنیم.�و�اما�تأسیس�ظاهری�فدائیان�اسالم�-با�توجه�به�
اینکه�هر�مسلمان�صادقی،�فدائی�اسالم�است-�از�وقتی�است�که�با�دین�و�معارف�خدای�
عزیز�آشنا�شدم�و�حس�فداکاری�در�راه�دین�خدا�در�من�پدید�آمد.�تشکیل�ظاهری�
فدائیان�اسالم�از�سال��1321)ه.ش(�بوده�است؛�به�یاری�خدای�توانا.�سید�مجتبی�نواب�

صفوی.«�)متن�بازجویی�از�شهید(

ضد� )مورخ� کسروی� احمد� انقالبی� اعدام� و� اسالم� فدائیان� جمعیت� تأسیس� از� پس�
دین(،�نواب�صفوی�و�یارانش�به�منظور�جذب�جوانان�مذهبی�و�اجرای�تبلیغات�دینی�
تا�آخرین�روزهای�زندگی�� این�سفرها� ایران�سفر�می�کردند.� نقاط�مختلف� به� همواره�
نواب�ادامه�داشت.�آخرین�دور�این�سفرها�را�در�بهمن��1331و�هنگامی�شروع�کردند�
که�نواب�صفوی�پس�از�بیست�ماه�بازداشت�به�میان�یاران�خود�برگشته�بود.�بهانه�ی�این�
دستگیری�و�زندان�طوالنی�او�تعجب�برانگیز�بود؛�متهمش�کرده�بودند�که�چندین�سال�
قبل،�با�نطق�شدیداللحنی�در�شهرستان�ساری،�باعث�شده�مردم�مسلمان�به�هیجان�
بیایند�و�شیشه�های�مشروبات�الکلی�بعضی�مغازه�های�مشروب�فروشی�را�بشکنند.�صاحب�
مغازه�ها�شکایت�کرده�بودند�و�حاال�باید�کیفر�آن�را�پس�می�داد.�دلیل�اصلی�دستگیری�

نواب��اما�ترس�مصدق�از�او�بود.

و� می�آمدند� دیدارش� به� دسته�دسته� عالقه�مندانش� آزادی،� آخرین� این� روز� فردای� از�
آمادگی�شان�را�برای�مبارزه�در�راه�اهداف�جمعیت�اعالم�می�کردند.�نواب�و�یارانش�در�
روزهای�پایانی�سال��1331به�شهرهایی�مانند�ری،�قم�و�کاشان�رفتند�و�برگشتند.�در�
اواسط�فروردین��1332نیز�همراه��30تن�از�یارانش،�تهران�را�به�مقصد�مشهد�ترک�کرد.�
اتوبوس�آنها�در�شهرهای�بین�راه�توقف�هایی�کوتاه�داشت�تا�مردم�بتوانند�سید�مجتبی�را�
-که�سودای�برقراری�حکومت�اسالمی�را�در�سر�داشت-�از�نزدیک�ببینند�و�سخنانش�را�

بشنوند.�حتی�پان�ایرانیست�ها�نیز�به�پیشواز�نواب�می�آمدند.

عصر�روز�بیست�و�یک�فروردین��1332نواب�و�همراهانش،�با�استقبال�صدها�عالقه�مند�که�
چندین�کیلومتر�دورتر�از�شهر�آمده�بودند،�وارد�مشهد�شدند.�آنها�در�حالی�به�حرم�مطهر�
رضوی�مشرف�شدند�که�جمعیت�بسیاری�در�مسیرشان�ازدحام�کرده�بودند�و�پیوسته�
صلوات�می�فرستادند.�طی�دو�روزی�که�نواب�در�مهدیه�مستقر�بود،�اقشار�و�گروه�های�
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یگانگی� و� اتحاد� به� را� حضار� معموالً� دیدارها� این� در� او� او��آمدند.� دیدار� به� مختلفی�
می�خواند�و�مردم�را�از�گذاشتن�کاله�شاپو�و�تراشیدن�ریش�منع�می�کرد.�مالقات�کنندگان�

هم�با�ذبح�گاو�و�گوسفند�و�گرفتن�عکس��با�او�احساساتشان�را�ابراز�می�کردند.

با�آنکه�نواب�صفوی�در�سخنرانی�هایش�از�ارشاد�و�تبلیغ�دینی�فراتر�نمی�رفت،�باز�هم�
گروهی�از�فعاالن�مذهبی�شهر�نتوانستند�نگرانی�خود�را�پنهان�سازند.�آنها�از�او�خواستند�
اظهاراتی�در�مورد�سیاست�نکند،�زیرا�با�این�کار�او،�ممکن�بود�آرامش�این�شهر�مذهبی�و�
آرام�مختل�شود�و�اشخاص�مشکوک�و�ماجراجو�از�آن�موقعیت�سوءاستفاده�کنند.�نواب�

اما�در�پاسخ�می�گفت:�من�منظور�خاصی�جز�تبلیغ�دین�ندارم�و�برای�زیارت�آمده�ام.

رهبر�فدائیان�اسالم�در�روزهای�آخرین�توقفش�در�مشهد،�عالوه�بر�دیدار�با�مردم،�به�
مدارس�علوم�دینی�رفت.�به�منازل�برخی�علما�هم�رفت�و�با�آنان�دیدار�کرد.�نواب�در�این�
سفر�»کربالیی�محمدکاظم�کریمی«�-نابینایی�که�به�صورت�معجزه�آسا�حافظ�قرآن�شده�
بود-�را�به�همراه�خود�آورده�بود�تا�وی�را�به�عنوان�شاهدی�بر�حقانیت�دین�به�همگان�
معرفی�کند.�به�این�ترتیب�سفر�نواب�به�مشهد،�سرانجام�در�پایان�فروردین�بدون�»هیچ�
اتفاق�سوئی«�پایان�یافت.�حکومت�اما�از�تأثیر�عمیق�نواب�بر�جوانان�بی�خبر�بود.�یا�خبر�

داشت�و�کاری�از�دستش�برنمی�آمد.

سیدعلی�آقای�چهارده�ساله�هم�آوازه�ی�نواب�را�دورادور�شنیده�بود�و�تصویری�متناسب�با�
سن�خود�از�او�در�ذهن�داشت؛�مردی�بلندقد،�پرهیبت،�چهارشانه�و�حماسی.�جاذبه�ای�
پنهان�او�را�به�سوی�نواب�می�کشاند�که�قرار�بود�در�مهدیه�ی�علی�اصغر�عابدزاده�سخنرانی�
کند.�به�گوش�آقاسیدعلی�رسید:�»بسیار�عالقه�مند�شدم�که�نواب�را�ببینم.�خواستم�بروم�

مهدیه،�ولی�نتوانستم�]...[�بلد�نبودم.«�)شرح�اسم،�ص56(

که� مدرسه�ای� همان�� می�آید؛� سلیمان�خان� مدرسه�ی� به� نواب� که� شنید� دیگر� روزی�
سیدعلی�در�آن��درس�می�خواند:�»شروع�کردیم�مدرسه�را�آب�و�جارو�کردن�و�آماده�شدن�
]...[�آن�روز�جزء�روزهای�فراموش�نشدنی�من�است.�]...[�وقتی�آمد،�دیدم�که�یک�آدمی�
�است�قدکوتاه�و�ریزنقش،�با�یک�عمامه�ی�مخصوص،�به�همراه�عده�ای�فداییان�اسالم�که�
مسلّح�هم�بودند،�با�کاله�های�پوستی�مخصوص�شان.�آنها�نواب�را�به�شکل�نیم�دایره�احاطه�
کرده�بودند.�سخنرانی�نواب�مثل�سخنرانی�های�معمولی�نبود.�او�بلند�می�شد�می�ایستاد�
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و�با�شعار�شروع�به�حرف�زدن�می�کرد�و�همین��طور�پرکوب�و�شعاری�صحبت�می�کرد.«�
)شرح�اسم،�ص57(

سید�نوجوان�از�البه�الی�جمعیت�خود�را�به�نزدیک�نواب�رساند�و�از�فاصله�ی�کوتاهی�محو�
تماشای�او�شد.�حرف�هایی�می�شنید�که�پیش�از�آن�به�گوشش�نخورده�بود:�»بنا�کرده�
بود�به�شاه�و�دستگاه�های�انگلیس�بدگویی�کردن.�حرفش�]...[�این�بود:�اسالم�باید�زنده�
شود؛�اسالم�باید�حکومت�کند�و��این�کسانی�که�در�رأس�کار�هستند�]...[�دروغ�می�گویند.��

اینان�مسلمان�نیستند.«�)شرح�اسم،�ص57(

این�دیدار،�تصورات�آقاسیدعلی�را�نسبت�به�نواب�در�هم�ریخت،�اما�شیفتگی�باطنی�
او�نسبت�به�رهبر�فدائیان�اسالم�شکل�و�شمایل�تازه�ای�یافت.�تا�جایی�که�حس�کرد�
پر� لیوانی� نواب،� اطرافیان� از� یکی� این�جلسه� در�� باشد.� نواب� با� دارد�همیشه� دوست�
از�شربت�آب�لیمو�به�دست�گرفت�و�با��این�تعبیر�که��»این�شربت�شهادت�است«،�به�
حاضران�چشاند.�شور�و�هیجانی�درگرفت.�نوبت�سیدعلی�که�رسید،�باقیمانده�ی�شربت�
با�قاشق�به�دهان�مشتاقان�حاضر�ریخته�می�شد:�»وقتی�به�من�شربت�داد،�گفت�بخور؛�
ان�شاءاهلل�هرکسی��این�شربت�را�بخورد،�شهید�می�شود.«�)گفت�وگو�با�آیت�اهلل�خامنه�ای�
22/10/1363(�این�گونه�شهادت�طلبی�ها�در�آن�روزها�خیلی�باب�نبود.�اصاًل�مفهوم�عام�

شهادت�را�بیشتر�به�حساب�شهدای�صدر�اسالم�می�گذاشتند.

فردای�آن�روز�نواب�صفوی�به�مدرسه�ی�علمیه�ی�نواب�رفت.�مردم�مطلع�شده�بودند�
که�فدائیان�اسالم�به�مدرسه�می��آیند�و�آمدند�و�ازدحام�بزرگی�برپا�شد.�مردم�و�طلبه�ها�
و�جوان�ها�مثل�آهن�ربا�جذب�مرحوم�نواب�می�شدند.�سیدعلی�خود�را�زودتر�از�موعد�
به�آن�جا�رساند.�دید�که�مدرسه�را�فرش�کرده�اند�و�آماده�ی�استقبال�هستند.�پرس�وجو�
کرد،�گفتند�نواب�مهدیه�را��ترک�کرده�و�در�راه�است.�رفت�تا�زودتر�او�را�ببیند.�دید�که�

از�دور�می�آید.

نیم�دایره�ای�دور�نواب�در�پیاده�رو�درست�کرده�بودند.�پشت�سرش�هم�جمعیت�مشتاق�
زیادی�او�را�همراهی�می�کردند.�سیدعلی�خود�را�به�او�نزدیک�کرد�و�با�او�همقدم�شد:�
»نواب�در�حال�راه�رفتن�هم�شعار�می�داد�...�یک�منبر�در�راه�شروع�کرده�بود.�]می�گفت:[�
ما�باید�اسالم�را�حاکم�کنیم.�برادر�مسلمان،�برادر�غیرتمند،�اسالم�باید�حکومت�کند.�
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]...[�می�رسید�به�افرادی�که�کروات�گردنشان�بود،�می�گفت:��این�بند�را�اجانب�به�گردن�
ما�انداخته�اند،�برادر�باز�کن.�می�رسید�به�کسانی�که�کاله�شاپو�سرشان�بود،�می�گفت�:�
این�کاله�را�اجانب�بر�سر�ما�گذاشته�اند،�بردار�برادر.«)منصوری،�تاریخ�شفاهی�کانون�نشر�
حقایق�اسالمی(�سیدعلی�می�دید�کسانی�را�که�در�شعاع�صدا�و�اشاره�ی�دست�او�قرار�
داشتند،�کاله�شاپو�خود�را�برمی�داشتند�و�در�جیب�هایشان�مچاله�می�کردند:�»یک�تکه�

آتش�بود.«�)شرح�اسم،�ص58(

رهبر�فدائیان�در�میان�یاران�خود�به�مدرسه�رسید.�در�کنار�پایه�ی�طاق�بلند�جلوی�
مدرسه�رو�به�قبله�ایستاد.�به�دیوار�تکیه�داد�و�سخنانش�را�آغاز�کرد؛�در�باب�توحید�و�
توجه�به�ذات�اقدس�الهی.�سخنان�شورانگیز�او�مخاطبانش�را�تسخیر�می�کرد.�نه�اینکه�
همه�اش�درباره�ى�سیاست�حرف�بزند،�نصیحت�هم�می�کرد:�»أکِثْر�ِمَن�الّزاد�فإّن�الّطریَق�
�الَبحَر�َعمیٌق�عمیٌق«؛�این�جمالت�را�با�صوت�می�خواند�و� بعیٌد�بعیٌد�و�َجّدِد�السفینَة�َفإنَّ

همه�را�به�یاد�خدا�و�قیامت�و�یاد�مؤاخذه�ى�الهی�می�انداخت.

قباپوش�عمامه� متوجه�سید� نواب� در�مدرسه�ی� نواب�هنگام�سخنرانی� نیست� معلوم�
به�سری�که�روبه�رویش�نشسته�بود،�شده�بود�یا�نه،�اما�آن�نوجوان�سراپا�مسحور�نواب�
بود.�چه�بسا�از�خود�می�پرسید�که��این�بشر�چطور�می�تواند�با�همه�ی�وجودش،�با�همه�ی�
اعضای�بدنش،�با�سر�و�زبان�و�دست�و�پا،�با��این�همه�جنبش�و�خروش�سخن�براند�و�

حاضران�را�به�وجد�آورد؟!

سخنان�نواب�در�حال�و�هوایی�معنوی�به�پایان�رسید.�پس�از�لحظاتی�تصمیم�گرفت�
برود.�از�کنار�حجره�های�مدرسه�به�راه�افتاد.�با�همه�خداحافظی�و�معانقه�کرد.�هنگامی�
که�به�ضلع�شمال�غربی�مدرسه�رسید،�مؤذن�از�گلدسته�ی�مدرسه�اذان�گفت.�نواب�نیز�
همراه�با�مؤذن�و�با�صدایی�گیرا�اذان�گفت.�آن�گاه�روی�زمین�حیات�مدرسه�به�نماز�
ایستاد.�چند�تن�پشت�سرش�به�او�اقتدا�کردند�و�صفی�تشکیل�شد.�در�نماز�حالتی�
عجیب�داشت؛�ذکر�رکوع�و�سجده�اش�و�کلمات�تشهدش�شنیدنی�بود.�نمازش�که�تمام�
شد،�باز�راه�افتاد.�با�مردم�صمیمانه�خداحافظی�کرد.�به�دِر�مدرسه�رسید�و�از�پله�هایی�
که�مدرسه�را�به�خیابان�نادری�وصل�می�کرد،�باال�رفت.�انبوه�جمعیت�-از�جمله�طالب-�
گرداگرد�او�در�راهرو�مدرسه�موج�می�زدند.�همان�جور�که�رو�به�خیابان�و�پشت�به�مدرسه�
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از�پله�ها�باال�می�رفت،�برگشت�و�گفت:�»نُّواب�خاّص�امام�زمان�باشید.«�با�این�جمله�اش�
طالب�را�به�عظمت�راه�و�کاری�که�در�پیش�داشتند،�متوجه�می�ساخت.�سپس�چند�
پله�ی�دیگر�باال�رفت�و�باز�روی�خود�را�سمت�طالب�برگرداند�و�گفت:�»در�تهّجدها�دعا�
کنید.«�این�سخن�را�طوری�ادا�کرد�که�گویی�بنا�را�بر�این�نهاده�که�همگان�اهل�تهجدند�

و�بنابراین�بهتر�است�که�در�تهجدها�دعا�کنند.

و�جاذب� نوجوان�گیرا� آقاسیدعلی� برای� تازگی� و� و�صراحت� بی�باکی� و� این�همه�شور�
بود:�»همان�وقت�جرقه�های�انگیزش�انقالب�اسالمی��به�وسیله�ی�نواب�صفوی�در�من�به�
وجود�آمده�و�هیچ�شکی�ندارم�که�اولین�آتش�را�مرحوم�نواب�در�دل�ما�روشن�کرد.«�
)مرکز�اسناد،�خاطرات�سیدعلی�خامنه�ای(�نواب�صفوی�در�آن�سفر،��9روز�در�مشهد�
ماند.�آخرین�شب،�جمعه�شبی�بود.�در�آن�ایام،�حرم�مطهر�را�چند�ساعتی�در�اواخر�شب�
می�بستند.�او�اجازه�خواست�که�آن�شب�را�تا�صبح�در�حرم�بماند.�اجازه�دادند�و�او�آن�

شب�را�تا�صبح�در�حرم�ماند�و�به�عبادت�و�تهجد�پرداخت.

با�آنکه�نواب�سن�زیادی�نداشت،�عالمانی�همچون�شیخ�هاشم�قزوینی،�شیخ�مجتبی�
قزوینی�و�علی�اکبر�الهیان�تنکابنی�نام�او�را�به�گرمی�می�بردند.�»در�همین�مدرسه�ى�نواب�
که�هنوز�آهنگ�صداى�او�را�در�گوش�داشت،�دیدنی�بود�دور�هم�گردآمدن�گروه�هاى�
کوچک�طلبه�در�مقام�ابراز�عصبانیت�و�نه�وحشت�از�دستگیرى�نواب�و�خطر�اعدامش�و�
بعد�از�شهادت،�اگر�بدانید�که�در�مدرسه�ی�نواب�آن�روزهایی�که�من�از�آن�یاد�می�کنم،�
همان�اوقاتی�که�مرحوم�نواب�را�دستگیر�کرده�بودند�و�صحبت�این�بود�که�ممکن�است�
اعدام�بکنند�و�این�ها�چه�حالتی�داشتند؛�طلبه�هاى�گوناگونی�دور�هم�جمع�می�شدند،�
ساعت�هاى�متمادى�حرف�می�زدند؛�البته�حرف�بی�فرجام.«�)گفت�وگو�با�آیت�اهلل�خامنه�ای�

)22/10/1363

طلبه�های� و� رسید.�سیدعلی� مشهد� به� که�خبر�شهادتش� بود� ماه��1334 اواخر�دی�
هم�دوره�ی�او�از�خشم�و�غم�منقلب�شده�بودند.�مدرسه�ی�نواب�آن�روز�حرف�هایی�را�شنید�
که�شاید�تا�پیش�از�آن�هرگز�به�گوشش�نخورده�بود:�»علناً�توی�مدرسه�شعار�و�به�شاه�

فحش�می�دادیم.«�)شرح�اسم،�ص63(

از�سایه�ی�سنگین�کودتای��28مرداد�1332،�دو�سال�بیشتر�نگذشته�بود.�خبر�اعدام�
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نواب�و�هم�قطاران�او�در�شهر�مشهد�موج�نداشت.�صدایی�در�پاسداشت�خون�های�به�
زمین�ریخته�برنخاست،�مگر�فریاد�چند�طلبه�ی�جوان�که�از�زیر�سقف�مدرسه�ی�نواب�
آن�طرف�تر�نرفت.�همچنین�زمزمه�های�غمگنانه�ی�حاج�شیخ�هاشم�قزوینی.�»آن�وقتی�
که�از�سیاست�و�نهضت�و�حضور�روحانیون�و�طالب�در�عرصه�های�انقالبی�و�مبارزه�هنوز�
هیچ�خبری�نبود،��این�جا�حاج�شیخ��هاشم��قزوینی�سر�درس�مکاسب،�وقتی�از�مرحوم�
نواب�صفوی�یاد�کرد،�چشمانش�پر�از�اشک�شد�و�از�شهادت�آنها�به�دست�جباران�آن�

روز�شکوه�کرد.«�)زندگی�نامه�آیت�اهلل�حاج�شیخ�هاشم�قزوینی(

سیدعلی�آقا�چندی�بعد،�از�رهبران�مبارزان�ضد�شاه�در�مشهد�شد.�پرشور�و�یکپارچه�
سخنرانی�می�کرد.�از�اولین�باری�که�بازداشت�شده�بود،�خودش�را�برای�اعدام�آماده�کرده�
بود�و�این�را�حتی�به�بازجویش�هم�گفته�بود.�سخنرانی�های�او�آن�چنان�پراستقبال�بود�
که�حتی�برخی�دانشجویان�کمونیست�هم�در�جلسات�تفسیر�قرآنش�در�مشهد�حاضر�
می�شدند.�آخرین�باری�که�به�زندان�افتاد،�سؤاالت�بازجو�مثل�همیشه�با�اهانت�و�غرور�و�

تحکم�همراه�بود:�سید!�آقای�سعیدی�را�می�شناختی؟

-�بله،�او�دوست�من�بود.

این�موضوع�بر�آنان�پوشیده�نبود.�می�دانستند�هر�دو�خراسانی�اند.

بازجو:�می�دانی�او�در�زندان�ُمرد؟

-�بله.

-�می�دانی�اتاق�بازجویی�او�همین�جا�بوده�است؟

بازجو�سکوتی�کرد�و�سپس�ادامه�داد:�به�سعیدی�گفتم�اطالعات�خود�را�بگو،�اما�او�گفت�
که�باید�به�قرآن�تفأل�بزنم�تا�ببینم�کار�درستی�است�یا�نه.�به�او�گفتم:�این�فال�بد�زدن�

است�نه�تفأل،�ولی�او�به�گوش�نگرفت�و�آمد�به�سرش�آنچه�که�باید�می�آمد.

بازجو�ساکت�شد.�سپس�برخاست.�به�طرف�آقای�خامنه�ای�آمد�و�با�ته�خودکاری�که�در�
دست�داشت،�به�سر�او�کوبید؛�کاری�که�گاهی�آموزگاران�خودخواه�با�برخی�شاگردان�

می�کنند.�بعد�گفت:�سید!�این�فال�بد�زدن�است�...�این�فال�بد�زدن�است�...
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»پیش�خود�بر�حماقتش�خندیدم.�سخنان�او�کمترین�اثری�در�من�نگذاشت.«�)شرح�
اسم،�ص535(�بازجو�نمی�دانست�که�حاال�سال�ها�است�که�او�هم�یک�فدائی�در�راه�اسالم�

است.

تیمسار�مجیدی� پیروزی�رسید،� به� بهمن��1357 در� ایران�که� مردم� اسالمی� انقالب�
اعدام�محکوم�کرده،�گفت:�»من�قضاوت�نمی�دانستم،� به� را� نواب� اینکه�چرا� درباره�ی�
ولی�می�دانستم�که�نواب�و�یارانش�همه�کافر�هستند.«�اما�طلبه�ی�نوجوان�مدرسه�ی�
سلیمان�خان�که�حاال�دیگر�از�استوانه�های�انقالب�بود،�درباره�ی�شهید�نواب�صفوی�نظر�

دیگری�داشت:

»یک�روحانی�جوانی�بود،�درد�دین�داشت.�از�نجف�پا�شد�آمد�ایران.�دید�کسروى�این�جا�
فساد�می�کند.�کسروى�را�خودش�زد�به�قصد�کشتن�که�نمرد�البته.�بعد�ُمرد.�و�بعد�یک�
عده�اى�را�دور�خودش�جمع�کرد�به�نام�فدائیان�اسالم.�فدائیان�اسالم�در�روى�کار�آوردن�
دکتر�مصدق�نقش�مهمی�داشتند�و�کمک�کردند�به�مرحوم�آیت�اهلل�کاشانی�و�دکتر�
مصدق.�تا�اینکه�حکومت�دکتر�مصدق�روى�کار�آمد.�بعد�البته�میانه�شان�با�دکتر�مصدق�
به�هم�خورد.�آنچه�که�این�ها�می�خواستند،�او�]آن[�را�دیدند�تأمین�نشد�و�مدتی�بودند�تا�
اینکه�دوران�دکتر�مصدق�هم�گذشت.�دوران�اختناق�مجدداً�پیش�آمد،�این�ها�مبارزاتشان�
را�تشدید�کردند�و�تحت�تعقیب�جدى�دستگاه�ساواک�که�آن�وقت�تازه�تشکیل�شده�
بود�در�سال�34،�قرار�گرفتند�و�هیچی،�این�ها�را�گرفتند�و�اعدام�کردند�و�شهید�کردند.�
حرکتشان�یک�حرکت�اسالمی�بود�و�ضد�استعمارى�و�ضد�استبدادى�بود�و�حرکت�
مغتنم�و�بزرگی�بود.�منتها�این�ها�مظلوم�و�غریب�بودند.�کار�این�ها�آن�روز�خیلی�دشوار�

بود.�مردم�می�ترسیدند�دور�این�ها�بروند.

مرحوم�نواب�صفوى�و�یارانش�شخصیت�هاى�برجسته�و�انسان�هاى�بزرگی�بودند�و�بعد�
هم�با�غربت�شهید�شدند.�یعنی�شهادت�آنها�با�شهادت�فردى�که�در�میدان�جنگ،�با�
هیجان�و�هلهله�و�تحسین�و�تشویق�بجنگد،�چند�نفر�را�بزند�و�زمین�بیندازد�و�بعد�با�یک�
خمپاره�شهید�شود،�فرق�می�کند.�اینکه�در�دوران�اختناِق�محض،�زن�و�بچه�ى�انسانی�
را�تهدید�کنند،�همه�ى�زندگی�اش�در�خطر�باشد،�آرامش�نداشته�باشد،�هر�شب�یک�جا�
بخوابد�و�بعد�او�را�بگیرند�و�ببرند�و�ماه�ها�شکنجه�اش�کنند�-آن�هم�بدترین�شکنجه�ها-�و�
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در�تمام�این�مدت�که�زیر�شکنجه�است،�همان�هیجان�و�روحیه�را�حفظ�کند�و�در�زندان�
هم�حتی�افراد�را�پیش�ببرد�و�رهبرى�کند�و�درنهایت�خودش�و�نزدیک�ترین�یارانش�را�
اعدام�کنند،�با�شهادت�فردى�که�در�میدان�جنگ�می�رزمد�و�بعد�شهید�می�شود،�متفاوت�

است.«�)جلسه�پرسش�و�پاسخ�12/2/1360(
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در�جنگ�تحمیلی�از�همان�روز�اّول،�پروازهای�نیروی�هوایی�بود�که�به�ملّت�روحّیه�داد.�
بنده�آن�وقت�نماینده��ی�مجلس�بودم،�]وقتی[�رفتم�در�مجلس�و�تعداد�سورتی�های)7( 
�پروازی�که�اینها�کرده�بودند�گزارش�دادم،�همه�از�تعّجب�دهانشان�باز�ماند؛�این�همه�
حرکت،�با�این�عظمت!�خبر�هم�پخش�شد�و�در�سراسر�کشور�مردم�احساس�کردند.�در�
طول�زمان�هم�همین�جور�بود؛�در�عملّیاتهای�مختلفی�که�چه�ارتش،�چه�سپاه�انجام�
دادند�-بخصوص�عملّیاتهای�مهّمی�مثل�والفجر��8و�کربالی��5و�امثال�اینها�که�کارهای�
مهّم�و�بزرگی�انجام�گرفت-�نقش�نیروی�هوایی�ارتش�نقش�تعیین�کننده�ای�بود.�رحمت�
خدا�بر�شهید�سّتاری�که�آن�وقت�ایشان�افسر�پدافند�هوایی�بود؛�آن�چنان�با�سرعت�و�
با�جّدیّت،�کار�پدافند�را�در�والفجر��8انجام�داد�که�همه�متحّیر�مانده�بودند،�دشمن�
هم�متحّیر�بود؛�]چون�توانستند[�آن�همه�هواپیما�را�ساقط�کنند!�نیروی�هوایی�نیروی�

آبرومندی�است.

1395/11/19

گزارش آیت اهلل خامنه ای از عملیات نیروی هوایی به مجلس

بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش 
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من�بارها�بازداشت�شدم.�مرا�شش�مرتبه�بازداشت�کردند؛�یک�بار�هم�زندان�بردند،�یک�
بار�هم�تبعید�شدم.�مجموعاً�این�دورانها�نزدیک�به�سه�سال�طول�کشیده�است.�دوره�

زندگی�ما�در�آن�زمانها،�برای�ایرانیها�دوران�بسیار�بدی�بود.«�14/11/1376

یاران انقالب

نسل�یاران�انقالب،�که�حاال�بقیة�السلف�آنها،�آیت�اهلل�سیدعلی�خامنه�ای،�رهبرِی�انقالب�
را�برعهده�دارند،�نسلی�»مبارز«�بود.�مبارزه�برای�نسلهای�بعد،�تصویری�است�ذهنی�و�
برای�این�قوم�نوعی�از�»زندگی«�به�شمار�می�آمد.�نوعی�از�زیست�اجتماعی�و�نه�ژست�
سیاسی،�که�باید�برای�آن�از�همه�آرزوهای�خود�می�گذشتند]1[�و�در�راه�آینده�ای�متعالی�
همه�چیز�را�فدا�می�کردند.�سالهای�قبل�از�انقالب�مشحون�از�واژگانی�بود�مثل�ساواک،�

تعقیب،�شکنجه�و�بازداشت.

زنداِن�سیاسی�سالهای�قبل�از�انقالب،�نه�محلی�برای�اجتماع�و�تنبه�مشتی�مخالف�سیاسی�
که�محل�اقامت�میزبانانی�بود،�درس�آموخته�ی�تخصص�های�آمریکایی�و�اسرائیلی]2[-�که�
در�یک�»دستگاه�جهنمی«،�»مبارزه�را�سخت�کنند«�که�گاهی�هم�سخت�می�شد�واقعا:�
»آن�قدر�از�این�داعیه�داران�و�خیلی�از�کسانی�که�تحلیلهای�مارکسیستی�و�روشنفکری�و�
اّدعا�و�حرف�داشتند،�وقتی�آن�زندانها�را�دیدند�و�شکنجه�هایش�را�حّتی�بسیاری�ندیدند،�
زندگی� کردند!«]3[� تسلیم� را� و�خودشان� برگشتند� راه� وسط� از� فقط�شنیدند،� بلکه�

مروری بر خاطرات آیت اهلل خامنه ای از زندانهای ستمشاهی

1395/11/21

خودم را برای اعدام آماده کرده بودم
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مبارزاتی�آیت�اهلل�خامنه�ای�اما،�نمودار�یکی�از�پرماجراترین�زندگی�نامه�های�آن�عصر�است.�
مردان�مبارزی�که�زندان،�ممنوع�السفری]4[،�دوری�از�خانواده،�ترِس�اعضای�خانواده،�
شکنجه�کشیدن،�شکنجه�ی�دیگران�را�دیدن،�تبعید�و�حتی�هراس�از�گام�برداشتن�بر�

سنگفرش�خیابانها]5[�را�بازیچه�ی�همت�های�بلندشان�قرار�داده�بودند.

مأموریت از جانب خدا

نخستین�دستگیری�آیت�اهلل�خامنه�ای�به�زمانی�باز�می�گردد�که�در�محرم�سال�1342،�
یاران�امام�ماموریت�یافتند�که�منابر�را�سیاسی�کنند�و�علیه�سیاست�های�دولت�وابسته�
و�جنایات�مدرسه�فیضیه]6[�اطالع�رسانی�کنند.�آیت�اهلل�خامنه�ای�عازم�بیرجند،�پایگاه�
خاندانِی�اسداهلل�علم�شد.�مسئوالن�امنیتی�بیرجند�در�شب�تاسوعا،�آیت�اهلل�خامنه�ای�را�
بازداشت�و�پس�از�یک�شب�بازداشت،�به�شرط�ترک�منبر�آزاد�کردند.�سه�روز�بعد،�واقعه�
پانزدهم�خرداد�در�شهر�قم�به�وقوع�پیوست�که�ایشان�به�دلیل�فعالیت�های�اعتراضی�پس�
از�این�واقعه�دوباره�دستگیر�و�ده�روز�هم�در�زندان�نظامی�محبوس�شد.�گفتگوی�آیت�اهلل�
از�روحیه�باالی� این�دستگیری�نشان� امنتیتی�رژیم�در�ماجرای� با�ماموران� خامنه�ای�
ایشان�می�دهد:�»پرسید:�از�طرف�چه�کسی�مأمورید؟�گفتم:�از�جانب�خدا...�سخت�تحت�
تأثیر�قرار�گرفت�و�گفت�:�این�کار�خطر�دارد؛�مشکالت�دارد؛�شما�جوانید.�گفتم:�من�فکر�
نمی�کنم�باالتر�از�اعدام�کاری�باشد؛�شما�باالتر�از�اعدام�ندارید�و�من�خودم�را�برای�اعدام�
آماده�کرده�ام.�همه�کارهای�شما�زیر�اعدام�است.�واقعاً�مبهوت�شده�بود�و�گفت:�شما�که�

خود�را�برای�اعدام�آماده�کرده�اید،�من�به�شما�چه�بگویم.«]7[

خامنه�ای� آیت�اهلل� که� آمد� پیش� مجددی� تبلیغ� فرصت� سال،� همان� )بهمن(� رمضان�
و� کرمان� در� توقف� روز� دو�سه� از� پس� کردند.� انتخاب� را� زاهدان� و� کرمان� شهرهای�
سخنرانی�و�دیدار�با�علمای�شهر،�عازم�زاهدان�شدند.�سخنرانی�های�متعرضانه�و�کنایه�دار�
ایشان�در�این�شهرها،�به�ویژه�در�روز�ششم�بهمن�)سالگرد�همه�پرسی�انقالب�سفید(�
به�سرعت�توجه�مراقبان�امنیتی�رژیم�را�جلب�کرد�تا�اینکه�در�روز�پانزدهم�رمضان،�روز�
میالد�امام�حسن�)ع(،�ساواک�شبانه�ایشان�را�دستگیر�کرد�و�با�هواپیما�به�تهران�فرستاد.�
از� انفرادى�در�قزل�قلعه،�مجازات�این�سخنرانیها�بود؛�مجازاتی�که�پس� دو�ماه�زندان�
مراحلی�از�بازجویی�و�شکنجه�های�روانی�تعیین�شد:�»اذیت�زبانی�و�تضییع�و�اهانت�های�
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خیلی�بد�]کردند[،�حرفهای�خیلی�زشت�آنجا�زدند�که�من�یادم�نمی�رود.�]جزئیات�آن�
را[�نمی�خواهم...�بگویم.�برخورد�خیلی�تندی�کردند...�نه�اینکه�وحشت�کنم�بترسم،�اما�
احساس�تنهایی�کردم؛�واقعا�احساس�کردم�هیچ�کس�نیست�که�به�من�کمک�کند�و�

پناه�بردم�به�خدا.«]8[

52 روز بازداشت انفرادی

بهانه�بازداشت�سوم�در��14فروردین�1346،�فعالیتهای�سیاسی�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�
اعتراض�به�تبعید�آیت�اهلل�سید�حسن�قمی�)از�علمای�مبارز�مشهد(�به�خاش�بود.]9[�اما�
آنچه�بیشتر�در�بازجویی�ها�و�دادگاه،�اتهام�اصلی�ایشان�عنوان�می�شد،�ترجمه�یک�کتاب�
بود؛�کتاب�»آینده�در�قلمرو�اسالم«.�این�کتاب،�نوشته�سیِدقطب،�اندیشمند�انقالبی�
مصری�بود�که�وجوه�ضداستعماری�و�سیاسی�اسالم�را�برجسته�و�با�لحنی�پرشور�و�
پرمدعا،�آرزوی�برتری�اسالم�بر�دیگر�مرام�ها�را�تصویر�می�کرد.�آنچه�از�مروری�گذرا�بر�
متن�بازجویی�های�این�دوره�دیده�می�شود�زیرکی�و�تمرکز�آیت�اهلل�خامنه�ای�است�که�
با�تقیه�و�دادن�پاسخهای�هوشمندانه،�کوشش�بازجویان�و�قاضیان�برای�تطبیق�اعمال�
ایشان�بر�موارد�خرابکارانه�را�بی�اثر�گذاشت.�با�این�حال،�آیت�اهلل�خامنه�ای�پس�از�تحمل�
ماه� به�سه� لشکر�مشهد،� زندان� امکان�مالقات�در� بدون� و� انفرادی� بازداشت� روز� �52
زندان�محکوم�شد�که�با�تبدیل�قرار�به�وجه��الکفاله�در�تاریخ��26تیر��46آزاد�شد.�فضای�
بازجویی�ها�و�دستگیری�ها�به�گونه�ای�تلخ�و�وحشتناک�بود�که�بر�فرزندان�ایشان�هم�اثر�
می�گذاشت.�آیت�اهلل�خامنه�ای،�حاالت�فرزند�بزرگ�خود�مصطفی�را�که�در�آن�هنگام�
کودک�خردسالی�بوده�است�را�به�یاد�می�آورند�که�هنگام�دیدار�در�زندان،�»بچه�را�گرفتم�
و�بوسیدم،�اما�او�مبهوت�و�حیرت�زده�و�زبان�بندآمده�به�من�نگاه�می�کرد.�سپس�گریه�
بلندی�سر�داد�که�نتوانستم�او�را�آرام�کنم.�دوباره�او�را�به�آن�افسر�دادم�که�به�خانواده�ام�

که�حق�مالقات�با�من�را�نداشتند�برگرداند.«]10[

اتهام: تبلیغ برای امام خمینی )رحمه اهلل(

تبلیغ�برای�امام�خمینی�)رحمه�اهلل(�و�اشاعه�ی�خبر�شهادت�آیت�اهلل�سعیدی�در�زندان�
اتهام�چهارمی�بود�که�دست�مایه�دستگیری�آیت�اهلل�خامنه�ای�بوسیله�ساواک�شد.�اتهامی�
که�به�یک�اتهام�دیگر�تقویت�شد:�گوش�دادن�به�رادیو�عراق!�مدت�زندانی�این�دوره،�بیش�
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از�سه�ماه�بود�و�ایشان�در�21دی�ماه�آزاد�شدند:�»این،�یکی�از�دفعات�سه�گانه�دستگیری�
من�بود�که�در�مهرماه�اتفاق�افتاد،�به�طوری�که�من�این�ماه�را�به�جای�ماه�مهر،�ماه�
کین�نامیده�بودم.«]11[�از�این�بازداشت،�بازجوییها�خشن�تر�شد.�در�یک�مورد�عده�ای�
ماموران�ساواک�ایشان�را�دوره��کردند�و�بدون�هیچ�محدودیتی،�به�ناسزاگویی��پرداختند.
]12[�وضعیت�کلی�شکنجه�در�زندانهای�رژیم�به�گونه�ای�بود�که�مورد�اعتراض�آیت�اهلل�
خامنه�ای�قرار�گرفت.�ایشان�در�یکی�از�بازجوییها�که�ظاهرا�بازجو�با�لحن�صمیمانه�تری�
برخورد�میکرد�قدری�صریح�تر�صحبت�کردند�که�یک�مورد�آن�اعتراض�به�شکنجه�ها�
بود:�»برای�شکنجه�هرگز�نظر�به�احضار�این�دفعه�خود�نداشتم�ولی�برای�اینکه�خاطر�
سرکار�مستحضر�باشد�در�همین�مشهد�آقای�شیخ�علی�فصیحی�را�مثال�می�زنم�که�در�
یکی�از�کالنتری�های�مشهد�)فکر�می�کنم�کالنتری2(�آقایان�پاسبان�ها�یکی�دو�ساعت�
به�وسیله�شالق�و�باتوم�از�ایشان�پذیرایی�کرده�بودند.�آیا�این�هم�بر�طبق�مقررات�بوده�

است؟«]13[

شکنجه، قرائت قرآن و روزه داری

در�آستانه�برگزاری�جشنهای�2500سال�شاهنشاهی،�ساواک�مامور�بود�که�انتقادها�را�
سرکوب�و�سازهای�ناکوک�را�خاموش�کند.�برای�همین�و�به�قصد�پیشگیری،�ساواْک�
افراد�سابقه��دار�در�اقدام�علیه�حکومت�را�تحت�مراقبت�قرار�داد�که�نام�آیت�اهلل�خامنه�ای�
به� مانده� روز� شانزده� مهرماه�1350،� داشت.�چهارم� وجود� مظنونین� فهرست� در� هم�
افتتاح�جشن�ها،�ایشان�را�بازداشت�کردند�و�به�انفرادی�بردند:�»تا�آن�روز�اتاقی�به�آن�
کوچکی�ندیده�بودم.�به�شکل�مربع�و�هر�ضلع�آن�یک�متر�و�نیم�طول�داشت.�هیچ�
منفذ�و�روزنه�ای�نداست.�تاریکی�مطلق�بر�همه�جای�آن�سایه�افکنده�بود.�ساکن�آن�از�
دیدن�نور�محروم�بود،�مگر�در�سلول�باز�می�شد�و�یا�نگهبان�یا�یکی�از�مسئوالن�زندان�
می�خواست�از�پنجره�کوچک�روی�در�با�زندانی�صحبت�کند.«]14[�همان�شب،�محل�
زندان�را�تغییر�دادند�اما�در�محل�جدید�هم�فضای�زندان�به�حدی�تاریک�بود�که�آیت�اهلل�
خامنه�ای�نمی�توانست�تسبیح�خود�را�هم�ببیند.]15[�در�این�دور�از�بازداشت،�بازجویی�ها�
با�استفاده�از�تازیانه�و�شکنجه�های�عذاب�آور،�سعی�در�تحقیر�و�اعتراف�گیری�از�ایشان�
داشتند:�»ناگهان�سیلی�محکمی�بر�چهره�ی�آقای�خامنه�ای�زد.�تعادلش�به�هم�خورد،�اما�
خیلی�زود�خودش�را�جابه�جا�کرد�تا�به�حالت�اول�بازگردد�که�ضربه�ی�دوم�از�راه�رسید�و�
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او�را�روی�تخت�کنار�دستش�انداخت.�می�خواست�برخیزد�که�یکی�از�آن�ها�تشر�زد:�بمان.�
خوب�جایی�افتادی!�پاهایش�را�به�تخت�بستند.�آن�رو�به�رو،�تازیانه�ها�از�سینه�ی�دیوار�
آویزان�بودند...�یکی�از�آنان�تازیانه�ای�برداشت�و�کف�پایش�را�نشانه�گرفت.�شروع�کرد�به�
زدن...�دیگری�آمد�و�شالق�را�از�او�گرفت.�آن�قدر�زد�تا�از�نا�افتاد.�نفر�سوم�شالق�را�گرفت.�
او�هم�از�زدن�خسته�شد�و�نفر�چهارم.�همه�ی�افراد�آن�اتاق�امکان�استراحت�و�نفس�تازه�
کردن�داشتند،�جز�آقای�خامنه�ای.�برخی�از�اینان�تازیانه�را�خیس�می�کردند�و�آن�را�بر�
بدن�زندانی�فرومی�آوردند.«]16[�به�روایت�آیت�اهلل�خامنه�ای،�گاهی�هم�»در�طول�مدت�
شکنجه،�یکی�از�آن�ها�باالی�سرم�می�آمد�و�از�من�می�خواست�تا�از�فالن�کس�یا�از�نهضت�
اسالمی�بیزاری�جویم.�من�قبول�نمی�کردم�و�آن�ها�هم�آن�قدر�مرا�می�زدند�تا�بی�هوش�
می�شدم.«]17[�در�این�شرایط�بود�که�»همزمانی�شکنجه،�قرائت�قرآن�و�روزه�داری«�
تازگی� بازداشت� از� دوره� این� در� آنچه� کرد.]18[� را�ضعیف�تر� ایشان� چشمان�ضعیف�
داشت،�مشاهده�شکنجه�دیگران�بود.�یک�نمونه،�آقای�سیدعباس�موسوی�قوچانی]19[�

بود�که�به�شدت�به�آیت�اهلل�خامنه�ای�عالقه�داشت.

آیت�اهلل�خامنه�ای�سرانجام�در�تاریخ��22آبان،�با�تعهد�به�خارج�نشدن�از�محدوده��حوزه�ی�
قضایی�و�تبدیل�قرار�بازداشت�به�پنجاه�هزار�ریال�جزای�نقدی،�از�زندان�رهایی�یافتند.

روزهای سخِت کمیته  مشترک

آخرین�بازداشت�و�زندانی�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�دی�ماه�سال��53اتفاق�افتاد.�ایشان�در�ایام�
آزادی�هم�کامال�تحت�نظر�ساواک�قرار�داشتند.�به�ویژه�جلسات�تفسیر�ایشان�در�مسجد�
کرامت�و�امام�حسن�که�پوششی�بود�برای�بیان�معارف�انقالبی،�ضبط�و�صورت�جلسه�
می�شد.�سرانجام�در�دى�ماه�1353،�ساواک�پس�از�ورود�به�منزل�آیت�اهلل�خامنه�اى�در�
مشهد�و�تفتیش�خانه،�ایشان�را�دستگیر�و�بخشی�از�کتابها�و�دست�نوشته�های�ایشان�
را�ضبط�کرد.�این�دوره�که�سخت�ترین�دوره�زندانی�آیت�اهلل�خامنه�ای�بود�در�در�زندان�
کمیته�ی�مشترک�ضدخرابکاری�در�تهران�سپری�شد:�»روزهای�سختی�را�در�سلول�
سپری�کردم�که�گرانی�آن�ها�را�جز�کسانی�که�طعم�آن�را�چشیده�اند�درک�نمی�کنند...�
شکنجه�ی�روحی�و�جسمی،�غذای�روزان�و�شبان�ما�بود.�فریاد�زندانیان�در�زیر�شکنجه�
گوش�را�می�خراشید�و�در�بعضی�از�شب�ها�تا�صبح�ادامه�داشت.�شیوه�ی�شکنجه�گران�نیز�
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بسیار�حساب�شده�و�ماهرانه�بود.�همه�چیز�در�این�زندان،�خرد�کردن�روحیه�و�شخصیت�
زندانی�را�هدف�گرفته�بود.«]20[�به�تعبیر�آیت�اهلل�خامنه�ای،�»گذران�یک�ماه�در�سلول�
اینجا�می�گویم،�یک�روز� اما�در� انفرادی�مساوی�با�یک�سال�در�زندان�عمومی�است؛�

بازجویی�مساوی�با�گذران�یک�سال�در�سلول�انفرادی�است.«]21[

خمینِی مشهد

مصر،� وقت� حاکم� با� شباهت� خاطر� به� را� خود� بازجوهای� از� یکی� خامنه�ای،� آیت�اهلل�
اناق�برد�و�روی�صندلی�نشاند�و�گفت:� »انورسادات«�نام�گذاشته�بود:�»مرا�به�داخل�
سرت�را�بردار.�یعنی�پیراهن�را�بردار.�دیدیم�بازجوی�پرونده�من�است.�نام�او�را�انورسادات�
سوال:� به� کرد� شروع� و� ایستاد� روبرویم� داشتند.� هم� به� شباهت�هایی� بودم.� گذاشته�
سوال�های�معمولی.�من�هم�جواب�می�دادم.�در�همین�بین�در�اتاق�باز�شد،�مردی�سرش�
را�داد�تو�و�از�]انورالسادات[�پرسید:�چای�داری�دکتر؟�دکتر�و�مهندس،�عنوان�بازجوها�
بود�که�با�آنها�یکدیگر�را�صدا�می�کردند؛�و�این�از�عقده�حقارت�و�پس�ماندگی�آنها�ناشی�
می�شد.�با�سوال�»چای�دارید؟«�می�خواست�تظاهر�کند�که�ورودش�طبیعی�است،�]اما�
اینطور�نبود.[�داخل�شد.�در�حالی�که�وانمود�می�کرد�از�دیدن�من�تعجب�کرده،�پرسید:�
این�چیه؟�»این�چیه«�سوال�معروف�زندان�بود.�هرگز�ندیدم�بازجویی�بپرسد:�این�کیه؟�
که� است� کسی� همان� این� عجب!� گفت:� او� مشهد.� از� خامنه�ای� گفت:� ]انورالسادات[�
می�خواهد�خمینی�مشهد�باشد؟!�مرد�خطرناکی�است!�سپس�سرش�را�تکان�داد�و�گفت:�
خامنه�ای!�از�اینجا�خالصی�نداری.�بعد�پرسید:�تقیه�و�توریه�چیه؟�و�رو�به�بازجو�ادامه�
داد:�اینها�تظاهر�به�کاری�می�کنند�که�کار�واقعی�شان�نیست�و�اسمش�را�تقیه�می�گذارند.�
مطالب�غیرواقعی�می�گویند�و�نام�آن�را�توریه�می�گذارند.�حق�داشت.�ما�از�دستگاه�حاکم�
تقیه�می�کردیم�و�از�این�موضوع�خیلی�ناراحت�بود.�تقیه،�خندقی�بود�کشیده�شده�میان�
ما�و�دستگاه�حاکم.�حکومت�از�مقابله�با�آن�عاجز�بود.�من�ساکت�بودم،�اما�وقتی�اصرار�
او�را�به�شنیدن�تعریفی�از�این�اصطالح�دیدم�پاسخ�ساده�و�مناسب�شرایط�دادم.�گفت:�
نه؛�این�طور�نیست.�و�شروع�کرد�به�تهدید.�از�همان�زمان�که�وارد�اتاق�شده�بود�ترسیده�
بودم.�احساس�می�کردم�می�خواهد�اذیتم�کند.�تهدیدش�ترسم�را�زیاد�کرد.�سرم�را�بلند�
کردم�و�در�چهره�اش�خیره�شدم.�دیدم�چهره�سگی�که�به�خوابم�آمده�بود،�روبرویم�
ایستاده�است.�]این�قدر�شباهت؟[�به�سرعت�تصاویر�خوابی�که�دیده�بودم�در�ذهنم�نقش�
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بست.�حمله�سگ....�پارس�شدید...�ایستادنش...�اذیت�نکردنش.�آرامش�عجیبی�بر�من�
حاکم�شد�و�به�کلی�آسوده�شدم.�یقین�کردم�این�مرد�نمی�تواند�مرا�اذیت�کند؛�و�چنین�
هم�شد.�بازجویی�ساعت�ها�به�درازا�کشید.�تعداد�آنها�به�هفت�رسید.�از�همه�طرف�دوره�ام�
کردند،�ولی�آسیبی�به�من�نزدند.«�این�بازجویی�در�جلسه�های�بعدی�ادامه�یافت؛�با�ضرب�

و�شتم،�کتک�و�انواع�شکنجه.]22[

پس�از�آزادی�از�ششمین�زندان�در�شهریور�1354،�آیت�اهلل�خامنه�ای�با�مجازات�تازه�ای�
روبرو�شد:�تبعید.�ایشان�را�از�آن�سال�تا�پیروزی�انقالب�دوبار�تبعید�کردند.

»حاکمّیت اسالم« آرزوی ما بود

حاال�با�گذشت�بیش�از�پنجاه�سال�از�نخستین�دستگیری�و�زندان�آیت�اهلل�خامنه�ای،�
آنچه�پیش�روی�ماست�سرمایه�ای� بهمن�57،� آزادی�در� بهار� از� اندی�سال� و� و�سی�
فراهم�آمده�و�عمارتی�باالرفته�بر�خونهاِی�شالوده�افکن�شهدا�در�شکنجه�گاه�ها�و�زندانهای�
زور�پهلوی.�راوی�آن�روزهای�رنج�و�آرزو،�اگرچه�هیچگاه�خاطرات�تلخ�فریادها�و�ناله�ها�
را�فراموش�نمی�کند،�اما�از�این�آرزوی�برآورده�شده�به�خود�می�بالد:�»ما�می�خواهیم�در�
راه�دین�خدا�سیلی�بخوریم.�ما�شکنجه�شدن�در�راه�دین�خدا�را�افتخار�می�دانیم؛�مایه�ى�
اعتال�می�دانیم؛�آن�را�جواب�خدا�در�شب�اول�قبر�می�دانیم؛�آن�را�جواب�خدا�در�قیامت�
می�دانیم.�شوخی�مان�که�نمی�آید!�مبارزه�براى�دین�خداست؛�براى�اعتالى�کلمه�ى�حق�
است.«]23[�اعتالی�کالم�حق�در�جمهوری�اسالمی،�و�پاسداشت�آن�نسل�مجاهد�و�
این�یادگار�حکومت�انصار�خدا�در�زمین،�جز�با�به�یاد�داشتن�مختصات�آن�آرزو�محقق�
نمی�شود:�»حاکمّیت�اسالم�آرزوی�همه�کسانی�بود�که�در�دوران�محرومّیت�از�حاکمّیت�
الهی،�در�غربت�مردند�و�در�شکنجه�گاهها�رنج�کشیدند�و�آرزو�کردند�که�خدای�متعال�به�

آنها�َفَرج�دهد.�باید�با�همه�توان�از�این�محافظت�کرد.«]24[
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این� این�قدر�هم� ملّی.� و� ثروت�عظیم� دفاع�مقّدس،�شد�یک� خاطره�های�هشت�سال�
خاطره�ها�زیاد�و�متنّوع�و�پُرمغز�و�گویا�است�که�هیچ�زبان�گویایی�هم�-نه�حاال�زبان�بنده�
که�زبان�قاصری�است-�قادر�نیست�که�همه�ی�آنها�را�بیان�کند.�دلیلش�این�است:�قریب�
سی�سال�از�پایان�جنگ�دارد�میگذرد،�امروز�]درباره�ی�جنگ[�کتاب�مینویسند،�]وقتی[�
بنده�ی�حقیر�-که�خودم�هم�حاضر�بودم،�ناظر�بودم�و�خیلی�از�قضایا�را�میدانستم-�آن�
کتاب�را�میخوانم،�یک�عالَم�مطلب�از�آن�کتاب�گیر�من�می�آید؛�اشخاص�را،�شخصّیت�ها�
را،�حرفها�را،�حکمتها�را�]میتوان�شناخت[.�این�مطلبی�که�ایشان�نقل�کردند�از�من،�
حرف�من�نیست؛�حرف�یک�رزمنده�ی�همدانی�است�که�اگر�چنانچه�از�سیم�خاردار�
میخواهی�رد�بشوی،�اّول�باید�از�سیم�خاردار�نْفست�عبور�کنی.�وقتی�گرفتار�خودمان�
هستیم،�نمیتوانیم�کاری�انجام�بدهیم؛�این�را�آنها�به�ما�یاد�دادند؛�این�را�آن�جوان�20 
ساله�یا��٢5ساله�ی�رزمنده�به�ما�تعلیم�داد،�از�آنها�یاد�گرفتیم؛�این�یک�ثروت�عظیم�

است.

1395/12/16

خاطرات دفاع مقّدس؛ یک ثروت عظیم و مّلی

بیانات در دیدار دست اندرکاران راهیان نور 61/21/5931
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هرکدام�از�این�پنج�استان�خوزستان�و�ایالم�و�کرمانشاه�و�کردستان�و�آذربایجان�غربی�
-این�نوار�مرزی�غرب�کشور-�یک�مسئله�ای�دارد،�یک�ارزشی�دارد،�یک�جایگاهی�دارد؛�
مردم�آنجا�مورد�توّجه�قرار�بگیرند�،�مورد�محّبت�قرار�بگیرند؛�همه�ی�اینها�پشتیبانی�
کردند.�در�همه�ی�این�بخشها�که�شما�مالحظه�میکنید،�اگر�پشتیبانی�های�مردم�نبود،�
کار�پیش�نمیرفت؛�پشتیبانی�مردم�بود�که�رزمندگان�توانستند�کار�انجام�بدهند.�البّته�
بنده�در�همان�مختصر��برهه�ای�که�در�آن�عرصه�ها�حضور�پیدا�کردم،�خودم�به�چشم�
خودم�دیدم��کمکهای�مردم�را،�حمایتهای�مردم�را،�توّجهات�خاّص�مردم�به�رزمندگان�
را،�که�رزمندگان�را�وادار�میکرد�که�بتوانند�کارهای�بزرگ�را�انجام�بدهند�و�این�حرکات�

را�انجام�دادند.

بیانات در دیدار دست اندرکاران راهیان نور 61/21/6931

1395/12/16

اگر پشتیبانی های مردم در زمان جنگ نبود...
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ما�آدمهایی�را�در�ارتش�داشتیم�و�داریم�که�اینها�در�عمل�نشان�دادند�که�در�سطوح�باالی�
معنویّتند؛�یکی�اش�همین�صّیاد�شیرازی،�یکی�اش�همین�بابایی�.ازاین�قبیل�کم�نداریم؛�
حاال�این�افراد�معروف�و�نامدار�را�من�اسم�آوردم؛�ازاین�قبیل�زیاد�داریم.�بنده�نمونه�هایش�
را�در�خود�اهواز�که�مّدتی�آنجا�بودیم�دیدم�و�از�نزدیک�مشاهده�کردم.�من�بارها�گفته�ام�
اینها�را�که�نیمه�ی�شب�بود،�بنده�از�یک�تیپی�در�اهواز�-که�به�قدر�یک�گردان�بیشتر�
استعداد�نداشت-�داشتم�بازدید�میکردم،�پهلوی�تانک،�نظامِی�مسئول�تانک�ایستاده�بود�
نماز�شب�میخواند.�چه�کسی�در�آن�بیابان،�در�آن�هوای�سرد�به�این�فکر�می�افتاد؛�نیمه�ی�
شب،�وسط�زمستان�ایستاده�بود�و�نماز�شب�میخواند.�آن�وقت�ها�هنوز�این�حرفهایی�که�
حاال�رایج�است،�گریه�ها�و�بّچه�های�بسیجی�و�مانند�اینها،�خیلی�باب�نشده�بود�که�ما�اینها�
را�از�نزدیک�دیدیم.�یا�به�نظرم�آن�سرگردی�یا�سرهنگ�دّومی�بود�که�آمد�پیش�من�با�
حال�تأثّر�و�نزدیک�به�گریه،�که�بنده�خیال�کردم�میخواهد�از�من�درخواست�کند�که�به�
او�مرّخصی�بدهیم؛�مثاًل�نگرانی�دارد�و�میخواهد�مرّخصی�بگیرد�و�از�اهواز�برود.�آمده�بود�
و�درخواستش�این�بود�که�شماها�یک�کاری�بکنید�که�شبها�که�این�جوانهای�داوطلب�
با�آقای�چمران�میروند�برای�به�قول�خودشان�شکار�تانک،�من�هم�با�اینها�بروم.�میشد�
فکرش�را�بکنید؟�یک�افسِر�ارشد�-حاال�درجه�اش�درست�یادم�نیست؛�بگویید�سرهنگ�
دّومی�بود،�در�همین�حدودها-�می�آید�و�داوطلبانه�میخواهد�با�جوانهای�بسیجی�که�از�
تهران�آمده�اند�و�میخواهند�شبها�بروند�در�تاریکی�یا�با�استفاده�ی�از�تاریکی،�ضربه�های�

1396/01/30

سطوح باالی معنویت در نیروهای ارتشی

بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش 03/10/6931
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نقطه�ای�به�دشمن�بزنند�-آن�وقت�این�جوری�بود،�اوایل�جنگ�این�جوری�بود-�همکاری�
]کند[�و�ازاین�قبیل.


