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186 پیام�تسلیت�در�پی�عروج�ملکوتی�شهدای�جهاد�خودکفایی�سپاه�پاسداران�
188 پیام�تسلیت�در�پی�شهادت�نخبه�ی�جوان�شهید�احمدی�روشن�
1۹0 پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�فرزند�آیت�اهلل�شهید�دستغیب�
1۹1 تقدیر�از�قهرمانان�جانباز�و�معلول�جمهوری�اسالمی�ایران�در�پارالمپیک��۲01۲لندن�
1۹3 پیام�به�مناسبت�روز�تجلیل�از�شهدا�و�ایثارگران�
1۹5 پیام�به�کنگره�ی�»هفت�هزار�زن�شهید�کشور«�
1۹8 انتصاب�حجت�االسالم�شهیدی�بعنوان�نماینده�ولی�فقیه�در�بنیاد�شهید�و�امور�ایثارگران�
۲00 پیام�به�مناسبت�روز�تجلیل�از�شهیدان�و�ایثارگران�

پیام�تسلیت�در�پی�شهادت�رهبر�حماس03/01/1383
انتصاب�نماینده�ولی�فقیه�در�بنیاد�شهید�و�امور�ایثارگران۲0/0۲/1383

پیام�تسلیت�در�پی�شهادت�حاج�داوود�کریمی18/06/1383
پیام�به�مناسبت�روز�تجلیل�از�شهدا�و�ایثارگران�دفاع�مقدس�0۲/07/1383

پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�امام�جمعه�مشهد)پدر�دو�شهید(�08/1۲/1383
پیام�به�یادواره�شهدای�روحانیت�نجف�آباد13/04/1384

پیام�به�مناسبت�روز�تجلیل�از�شهدا�و�ایثارگران31/06/1384
پیام�تبریک�به�حجت�االسالم�والمسلمین�سیدحسن�نصراهلل�به�مناسبت�...��۲6/05/1385

پیام�بمناسبت�روز�تجلیل�از�شهدا�و�ایثارگران�دوران�دفاع�مقدس06/07/1385
پیام�تسلیت�به�دبیرکل�حزب�اهلل�لبنان�در�پی�شهادت�عماد�مغنیه۲5/11/1386

پیام�به�امت�بزرگ�اسالم�در�پی�حمالت�وحشیانه�رژیم�صهیونیستی�به�نوار�غزه1۲/1۲/1386
پیام�به�مناسبت�روز�تجلیل�از�شهداء�و�ایثارگران�در�هفته�دفاع�مقدس04/07/1387
پیام�رهبر�انقالب�به�مراسم�تشییع�و�تدفین�شهدا�در�دانشگاه�تربیت�مدرس۲/8/87

پیام�درباره�مصیبت�هولناک�قتل�عام�مردم�مظلوم�غزه8/دی/1387
پیام�به�مناسبت�تشییع�و�خاکسپاری�پنج�شهید�گمنام�در�دانشگاه�تهران87/10/15
پیام�به�مناسبت�تشییع�و�خاکسپاری�پیکر�مطهر��5شهید�گمنام�...�04/1۲/1387

پیام�به�مناسبت�روز�تجلیل�از�شهدا�و�ایثارگران0۲/07/1388
پیام�تسلیت�در�پی�شهادت�دانشمند�شهید�دکتر�علیمحمدی۲5/10/1388

پیام�در�پی�جنایت�رژیم�صهیونیستی�در�حمله�به�کشتی�های�آزادی�غزه11/03/138۹
پیام�به�مراسم�تشییع�و�تدفین�شهدا�در�دانشگاه�شاهد1۲/07/138۹

پیام�تقدیر�از�ورزشکاران�جانباز�مسابقات�پارالمپیک�آسیایی30/0۹/138۹
پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�پدر�شهیدان�زین�الدین14/11/138۹

مطروحه�ای�از�رهبر�انقالب�برای�»جانباِز�شهید«��30/03/13۹0
پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�مادر�شهیدان�جهان�آرا۲0/06/13۹0

تجلیل�رهبر�انقالب�از�مقام�شهداء�و�صبر�و�پایداری�خانواده�ایثارگران31/06/13۹0
پیام�تسلیت�در�پی�عروج�ملکوتی�شهدای�جهاد�خودکفایی�سپاه�پاسداران۲5/08/13۹0

پیام�تسلیت�در�پی�شهادت�نخبه�ی�جوان�شهید�احمدی�روشن۲۲/10/13۹0
پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�فرزند�آیت�اهلل�شهید�دستغیب10/11/13۹0

تقدیر�از�قهرمانان�جانباز�در�پارالمپیک��۲01۲لندن1۹/06/13۹1
پیام�به�مناسبت�روز�تجلیل�از�شهدا�و�ایثارگران06/07/13۹1
پیام�به�کنگره�ی�»هفت�هزار�زن�شهید�کشور«16/1۲/13۹1

انتصاب�حجت�االسالم�شهیدی�بعنوان�نماینده�ولی�فقیه�در�بنیاد�شهید�...۲7/06/13۹۲
پیام�به�مناسبت�روز�تجلیل�از�شهیدان�و�ایثارگران04/07/13۹۲



۲0۲ پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�پدر�شهید�کاوه�
۲03 پیام�به�مراسم�تشییع�و�تدفین�شهدا�در�دانشگاه�الزهرا�سالم�اهلل�علیها�
۲04 پیام�به�همایش�بزرگداشت�مادران�شهدای�گمنام�
۲05 پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�پدر�شهیدان�یاسینی�
۲06 پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�پدر�مهندس�ترکان�
۲07 پیام�به�مناسبت�هفته�دفاع�مقدس�و�روز�تجلیل�از�شهیدان�و�ایثارگران�
۲0۹ پیام�تقدیر�از�ورزشکاران�جانباز�و�معلول�ایرانی�مسابقات�پاراآسیایی�اینچئون�
۲10 پیام�رهبر�انقالب�برای�وقف�کتابخانه��توسط�خانواده�شهید�شفیعی�
۲1۲ پیام�رهبر�انقالب�در�پی�تشییع�پیکر�مطهر�شهدا�با�حضور�حماسی�مردم�تهران�
۲14 پیام�در�پی�تدفین�دو�تن�از�شهدای�غواص�در�حوزه�هنری�
۲16 پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�پدر�شهیدان�جهان�آرا�
۲17 پیام�به�مناسبت�هفته�دفاع�مقدس�و�روز�تجلیل�از�شهیدان�و�ایثارگران�
۲18 پیام�در�پی�فاجعه�مصیبت�بار�کشته�و�زخمی�شدن�هزاران�نفر�از�حجاج�در�سرزمین�منا�
۲۲1 موافقت�رهبر�انقالب�با�دفن�جان�باختگان�فاجعه�منا�در�گلزارهای�شهدا�
۲۲۲ پیام�رهبر�انقالب�در�پی�شهادت�سردار�حسین�همدانی�
۲۲3 پیام�به�کنگره�بزرگداشت�شهدای�استان�گیالن�
۲۲4 دست�نوشته�رهبر�انقالب�بر�عکس�سردار�شهید�ناظری�
۲۲5 پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�همسر�شهید�بابایی�
۲۲6 پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�مادر�شهید�صیاد�شیرازی�
۲۲7 پیام�تشکر�از�کاروان�پارالمپیکی�شهدای�منا�
۲۲8 پیام�به��مناسبت�هفته�دفاع�مقدس�و�روز�تجلیل�از�شهیدان�و�ایثارگران�
۲۲۹ پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�خانم�مرضیه�حدیدچی�دباغ�
۲30 پیام�تسلیت�در�پی�ارتحال�آیت�اهلل�هاشمی�رفسنجانی�
۲3۲ پیام�رهبر�انقالب�در�تجلیل�از�فداکاری�آتش�نشانان�مؤمن�و�شجاع�
۲34 تقریظ�رهبر�انقالب�بر�کتاب�»آب�هرگز�نمی�میرد«�
۲36 تقریظ�رهبر�انقالب�بر�کتاب�»دختر�شینا«�
۲37 تقریظ�رهبر�انقالب�بر�کتاب�»وقتی�مهتاب�گم�شد«�
۲3۹ تقریظ�رهبر�انقالب�بر�کتاب�»گلستان�یازدهم«�
۲40 دو�بیت�از�اشعار�رهبر�انقالب�درباره�دوران�دفاع�مقدس�
۲41 پیام�به�مناسبت�هفته�دفاع�مقدس�
۲43 پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�پدر�سردار�سلیمانی�
۲44 پاسخ�رهبر�انقالب�به�نامه�سرلشکر�قاسم�سلیمانی�درباره�پایان�سیطره�داعش�
۲4۹ پیام�تسلیت�در�پی�شهادت�جانباز�سرافراز�آقای�علی�خوش�لفظ�

پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�پدر�شهید�کاوه۲5/1۲/13۹۲
پیام�به�مراسم�تشییع�و�تدفین�شهدا�در�دانشگاه�الزهرا�سالم�اهلل�علیها1۲/03/13۹3

پیام�به�همایش�بزرگداشت�مادران�شهدای�گمنام17/03/13۹3
پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�پدر�شهیدان�یاسینی۲6/05/13۹3

پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�پدر�مهندس�ترکان)پدر�دو�شهید(�08/06/13۹3
پیام�به�مناسبت�هفته�دفاع�مقدس�و�روز�تجلیل�از�شهیدان�و�ایثارگران03/07/13۹3

پیام�تقدیر�از�ورزشکاران�جانباز�مسابقات�پاراآسیایی�اینچئون03/08/13۹3
پیام�رهبر�انقالب�برای�وقف�کتابخانه��توسط�خانواده�شهید�شفیعی11/1۲/13۹3

پیام�رهبر�انقالب�در�پی�تشییع�پیکر�مطهر�شهدا�با�حضور�حماسی�...۲6/03/13۹4
پیام�در�پی�تدفین�دو�تن�از�شهدای�غواص�در�حوزه�هنری۲0/05/13۹4

پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�پدر�شهیدان�جهان�آرا۲8/06/13۹4
پیام�به�مناسبت�هفته�دفاع�مقدس�و�روز�تجلیل�از�شهیدان�و�ایثارگران0۲/07/13۹4

پیام�در�پی�فاجعه�مصیبت�بار�کشته�و�زخمی�شدن�هزاران�نفر�از�حجاج�...0۲/07/13۹4
موافقت�رهبر�انقالب�با�دفن�جان�باختگان�فاجعه�منا�در�گلزارهای�شهدا05/07/13۹4

پیام�رهبر�انقالب�در�پی�شهادت�سردار�حسین�همدانی18/07/13۹4
پیام�به�کنگره�بزرگداشت�شهدای�استان�گیالن0۹/0۲/13۹5

دست�نوشته�رهبر�انقالب�بر�عکس�سردار�شهید�ناظری۲8/0۲/13۹5
پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�همسر�شهید�بابایی11/03/13۹5

پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�مادر�شهید�صیاد�شیرازی08/05/13۹5
پیام�تشکر�از�کاروان�پارالمپیکی�شهدای�منا۲۹/06/13۹5

پیام�به��مناسبت�هفته�دفاع�مقدس�و�روز�تجلیل�از�شهیدان�و�ایثارگران01/07/13۹5
پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�خانم�مرضیه�حدیدچی�دباغ۲7/08/13۹5

پیام�تسلیت�در�پی�ارتحال�آیت�اهلل�هاشمی�رفسنجانی1۹/10/13۹5
پیام�رهبر�انقالب�در�تجلیل�از�فداکاری�آتش�نشانان�مؤمن�و�شجاع10/11/13۹5

تقریظ�رهبر�انقالب�بر�کتاب�»آب�هرگز�نمی�میرد«۲0/11/13۹5
تقریظ�رهبر�انقالب�بر�کتاب�»دختر�شینا«۲0/11/13۹5

تقریظ�رهبر�انقالب�بر�کتاب�»وقتی�مهتاب�گم�شد«۲0/11/13۹5
تقریظ�رهبر�انقالب�بر�کتاب�»گلستان�یازدهم«۲0/11/13۹5

دو�بیت�از�اشعار�رهبر�انقالب�درباره�دوران�دفاع�مقدس5/1۲/13۹5
پیام�به�مناسبت�هفته�دفاع�مقدس06/07/13۹6

پیام�تسلیت�در�پی�درگذشت�پدر�سردار�سلیمانی10/08/13۹6
پاسخ�رهبر�انقالب�به�نامه�سرلشکر�قاسم�سلیمانی�درباره�...�30/08/13۹6

پیام�تسلیت�در�پی�شهادت�جانباز�سرافراز�آقای�علی�خوش�لفظ۲۹/0۹/13۹6



۲50 پیام�به�جمعی�از�مستندسازان�جوان�
۲5۲ تقریظ�رهبر�انقالب�بر�کتاب�»سرباز�کوچک�امام«�
۲53 پاسخ�رهبر�انقالب�به�نامه�آقای�اسماعیل�هنیه�رئیس�دفتر�سیاسی�حماس�

پیام�به�جمعی�از�مستندسازان�جوان۲۲/10/13۹6
تقریظ�رهبر�انقالب�بر�کتاب�»سرباز�کوچک�امام«06/1۲/13۹6

پاسخ�رهبر�انقالب�به�نامه�آقای�اسماعیل�هنیه�رئیس�...�15/01/13۹7



پیامها 10

با�حضور� اهواز� این�شهر،�در�جلسه�ای�در� اشغال� و� اوضاع�سوسنگرد� از�وخامت� پس�
سرلشکر� دفاع(،� عالی� شورای� در� خمینی� امام� )نماینده�ی� خامنه�ای� آیت�اهلل� حضرت�
فالحی�)جانشین�وقت�ریاست�ستاد�مشترک(،�سرلشکر�ظهیرنژاد�)فرمانده��وقت�نیروی�
زمینی�ارتش(،�آقای�غرضی�)استاندار�وقت�خوزستان(�و�افراد�دیگری،�تصمیم�به�اجرای�
عملیات�آزادسازی�سوسنگرد�گرفته�شد�و�واحدهای�نظامی�شرکت�کننده�در�عملیات�

نیز�مشخص�گردید.)1(

همان�شب،�آقای�اشراقی�داماد�حضرت�امام�خمینی�رحمه�اهلل�علیه،�در�مکالمه�ی�تلفنی�
با�آیت�اهلل�خامنه�ای،�پیام�امام�را�ابالغ�کرد:�»تا�فردا�سوسنگرد�باید�آزاد�شود.«

اما�چند�ساعت�مانده�به�شروع�عملیات،�به�دستور�بنی�صدر،�تیپ��۲لشکر�زرهی�اهواز�از�
شرکت�در�این�عملیات�منع�گردید.

حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�پس�از�اطالع�از�دستور�بنی�صدر،�در�نامه�ای�خطاب�به�فرمانده�
آن�لشگر�)سرهنگ�قاسمی(�دستور�دادند�که�طبق�تصمیم�قبلی،�تیپ��۲در�عملیاتی�
که�منجر�به�آزادسازی�سوسنگرد�شد،�به�موقع�وارد�شود.�دکتر�چمران�دیگر�نماینده�ی�
امام�در�شورای�عالی�دفاع�نیز�در�ذیل�همین�نامه�بر�ضرورت�اقدام�سریع�و�جلوگیری�از�

اتالف�وقت�بیشتر�تاکید�کرد.

1359/08/26

نامه به فرمانده لشکر 29 زرهی اهواز برای عملیات آزادسازی 
سوسنگرد
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به�مناسبت�سالروز�فتح�سوسنگرد،�پایگاه�اطالع�رسانی�نامه�»دستور�حضرت�آیت�اهلل�
خامنه�ای�به�فرمانده�لشکر��۹۲زرهی�اهواز�برای�ورود�به�عملیات�آزادسازی�سوسنگرد«)۲( 

را�منتشر�می�کند:�



پیامها 12

سرکار�سرهنگ�قاسمی�فرمانده�لشکر��۹۲زرهی�اهواز

با�سالم؛�شنیدم�تیمسار�ظهیرنژاد�به�شما�تلفن�کرده�اند�که�تیپ��۲فردا�وارد�عمل�نشود�
مگر�بنا�به�امر.�و�منظورشان�امر�آقای�رئیس�جمهور�است.�من�این�عدول�از�تصمیم�عصر�
را�قابل�توجیه�نمی�دانم.�این�به�معنای�تعطیل�یا�به�ناکامی�کشاندن�عملیات�فردا�است.�
استعداد�دشمن�چنان�است�که�آن�دو�گروهان�پیاده�یارای�کار�درستی�در�برابر�آن�ندارند�
و�اگر�تیپ�وارد�عمل�نشود�در�حقیقت�تک�انجام�نگرفته�است.�صبح�اگر�برای�تصمیم�
نهائی�بخواهیم�منتظر�آمدن�تیمسار�ظهیرنژاد�بمانیم�وقت�خواهد�گذشت.�جوانان�ما�در�
سوسنگرد�حداکثر�تا�صبح�مقاومت�خواهند�کرد�و�صبح�زود�اگر�ما�قدری�بار�دشمن�را�
سبک�نکنیم�همه�نابود�خواهند�شد�و�شهر�کاماًل�سقوط�خواهد�کرد.�خالصه�اینکه�به�
نظر�و�تشخیص�ما�کار�باید�به�همان�روال�که�عصر�صحبت�شد�پیش�برود�و�تیپ�آماده�
باشد�که�صبح�وارد�عمل�شود.�در�غیر�این�صورت�مسئولیت�سقوط�سوسنگرد�با�هر�

کسی�است�که�از�این�تصمیم�عدول�کرده�است.

سیدعلی�خامنه�ای

متن نامه دکتر چمران:

من�رسماً�اعالم�جرم�می�کنم�به�نام�نماینده��امام�و�نماینده�شورای�عالی�دفاع�از�این�همه�
اهمال�و�اتالف�وقت�و�به�هدر�رفتن�خون�جوانان�شکایت�دارم؛�چند�روز�است�که�فریاد�
می�کشم�تا�باالخره�دیشب�جوابی�شنیده�شد،�امروز�انتظار�عمل�داشتم،�متأسفانه�نشد،�
امروز�صبح�در�حضور�سرکار�و�سرهنگ�شهبازی�ایرادات�و�نظرات�خود�را�گفتم،�و�شما�
فکر�کردید�و�جواب�دادید�که�فردا�صبح�زود�انجام�می�شود�و�االن�می�بینم�که�می�خواهند�
به�تأخیر�بیندازند�و�این�یعنی�مرگ��500جوان�و�سقوط�سوسنگرد�و�حمیدیه�و�اهواز�و�

من�در�این�صورت�همه�شما�را�در�مقابل�خدا�و�خلق�مسئول�می�دانم.

دکتر�چمران

1(�گفت�وگو�با�امیر�سرلشگر�محمد�سلیمی�درباره�آزادسازی�سوسنگرد

۲(�اشاره�ی�رهبر�انقالب�به�ماجرای�این�نامه�در�شب�فتح�سوسنگرد:
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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.�
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بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

یا�أیتها�النفس�المطمئّنة�ارجعی�الی�ربّک�راضیة�مرضیة�فادخلی�فی�عبادی�و�ادخلی�
جّنتی.)1(

سید� حاج� اهلل� آیت� شجاع!� انقالبی� خواهران� و� برادران� فارس!� مقاوم� و� دلیر� مردم�
عبدالحسین�دستغیب�این�روحانی�مبارز�و�پرهیزکار�به�دست�جنایتکاران�و�دشمنان�
قسم�خورده�اسالم�و�انقالب�شهید�شد�و�شما�بیش�از�هر�کس�می�دانید�که�او�شخصیت�
مغتنم�و�ارزشمند�برای�عالم�اسالم�بود.�آنان�که�از�سوابق�زندگانی�این�شهید�بزرگوار�
آگاهند�می�دانند�که�او�از�نخستین�کسانی�بود�که�پرچم�تبلیغ�انقالب�اسالمی�را�در�
سخت�ترین�شرایط�در�استان�فارس�برافراشت�و�بر�معابر�و�مجامع،�نام�امام�امت�را�بر�زبان�
جاری�ساخت،�با�دستگاه�ظلم�و�جور�به�مبارزه�برخاست.�این�چهره�پارسا�و�پرهیزکار�
در�بهترین�بخش�از�عمر�پربرکتش�بی�اعتنا�به�زخارف�دنیوی�همت�و�نیروی�خود�را�در�
راه�استقرار�حاکمیت�اهلل�صرف�کرد�و�به�یاد�خدا�دلخوش�بود�که�»اال�بذکر�اهلل�تطمئن�
القلوب«.)۲(�چهره�معّظم�و�دوست�داشتنی�این�مرد�خدا�محبوب�ترین�چهره�در�میان�
مردم�فارس�و�مورد�احترام�عمیق�مردم�در�سراسر�ایران�بود.�روح�بی�کینه�و�صفای�باطن�
و�لحن�روحانی�او�گرمی�بخش�دل�مردم�بود�و�مردمی�که�او�را�صمیمانه�دوست�داشتند�

1360/09/20

پیام تسلیت در پی شهادت آیت اهلل دستغیب
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به�شخصیت�واالی�این�روحانی�مبارز�و�متقی�احترام�می�گذاشتند.�هفتاد�سال�زندگی�
همراه�با�طهارت�و�تقوا�و�سالها�صرف�عمر�در�راه�اسالم�و�انقالب�از�این�مرد�بزرگوار�

چهره�ای�مورد�عالقه�و�احترام�مردم�ساخته�بود.

چنین�مردی�از�سالله�پاک�پیامبر�و�از�خدمتگزاران�صادق�و�فداکار�اسالم�و�از�یاران�باوفا�
و�مهربان�امام�و�امت�امروز�در�شیراز�همراه�تنی�چند�از�یاران�و�شاگردان�خویش�در�راه�

اسالم�و�قرآن�به�شرف�شهادت�نائل�آمد.

شهادت�این�عالم�ربانی�و�سید�بزرگوار�سند�دیگری�است�بر�پلیدی�و�ناپاکی�روح�و�
ماهیت�رسوایانی�که�بقای�خود�را�در�فنای�مردان�خدا�می�جویند،�اما�هرچه�بیشتر�در�
این�راه�گام�بر�می�دارند�رسواتر�می�شوند�و�صفوف�مردم�را�در�جهت�حفظ�دست�آوردهای�
انقالب�و�ادامه�راه�شهیدان�مستحکم�تر�می�کنند.�خفاشانی�که�چشم�دیدن�پیروزیهای�
امت�شهیدپرور�ایران�را�ندارند�زهر�حقد�و�کینه�خود�را�با�کشتن�چهره�های�محبوب�
و�مردمی�به�کام�انقالبیون�می�ریزند�تا�کام�دشمنان�خلق�خدا�را�شیرین�کنند�اّما�جز�

خسران�دنیا�و�آخرت�نصیبی�نخواهند�برد.

اطمینان�دارم�که�شهادت�این�مرد�خدا�همچون�زندگی�پرافتخارش�برای�اسالم�و�انقالب�
اسالمی�ایران�خیر�و�برکت�به�همراه�خواهد�داشت؛�چرا�که�همه�ما�را�در�ادامه�راهی�که�
برگزیده�ایم�مصّمم�تر�می�کند.�تا�راه�اسالم�در�پیش�روی�ماست�دشمن�حقیرتر�از�آن�

است�که�بتواند�ما�را�از�این�سیر�الهی�منحرف�سازد.

شهادت�این�مرد�میدان�تقوا�و�مبارزه�را�به�مردم�شهیدپرور�ایران�خصوصاً�به�اهالی�غیور�
فارس�و�فرزندان�و�بازماندگان�و�شاگردان�آن�شهید�تسلیت�و�تبریک�می�گویم.�سالم�بر�

همه�شهیدان�اسالم!

سید�علی�خامنه�ای

1(�فجر:�30-۲7

۲(�رعد:�۲8



پیامها 16

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

حرکت� روز� ماست.� ملت� تاریخ� در� بی�نظیر� و� نادر� روزهای� از� ماه� بهمن� دوازدهم�
سرنوشت�سازی�که�در�آن�همه�ی�فریادهای�ملتی�بپاخاسته،�یکی�شد�و�دریایی�از�انسانها�

به�حرکت�درآمد�و�بصورت�موجی�یکپارچه�بسوی�مقصدی�الهی�و�انسانی�روان�شد.

در�دوازدهم�بهمن�ماه�57،�جهان�شاهد�یکی�از�شگفت�انگیزترین�قیامهای�مردمی�تاریخ�
بود.�در�آن�روز،�ملتی�یکپارچه�و�مصمم،�با�شعاری�واحد�و�با�قلب�و�روحی�سرشار�از�
عشق�و�ایمان،�مرزهای�خطر�را�در�نور�دید�و�به�استقبال�مردی�شتافت�که�پس�از�پانزده�
سال�دوری�و�تبعید،�به�میان�ملتش�باز�میگشت،�تا�بر�پیکر�شهیدانش�نماز�بگزارد�و�
بنام�خدا�سفینه�ی�نجات�خلق�را�از�میان�لُّجه�ی�خون�به�ساحل�پیروزی�رهنمون�شود.

امروز،�نگران�سرنوشت�ملتی�بودند�که�گلوله�های� مستضعفان�جهان،�آنروز،�همچون�
مجهزترین�زرادخانه�های�جهان�را�به�سپر�سینه�ی�دلیرترین�جوانان�خویش�می�آزمود�
و�سربلند�و�با�افتخار،�با�خون�خویش�وضو�میساخت�تا�نمونه�ی�بی�نظیر�و�با�شکوهی�
از�اخالص�و�ایمان�و�ایثار�را�در�تاریخ�انقالب�های�جهان�به�نمایش�بگذارد.�در�آن�روز�
این�ملت،�نگران�هیچ�چیز�نبود،�جز�آنکه،�آن�نجات�دهنده�چگونه�به�آغوش�ملتش�باز�

میگردد�و�با�دژخیمان�و�ددمنشان�چه�میکند؟

1360/11/11

پیام بمناسبت 21 بهمن، سالروز ورود امام به ایران
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در�آن�روزهای�خون�و�شرف،�در�آن�لحظه�های�اخالص�و�ارادت،�در�آن�ساعات�گل�و�
گلوله،�چشمها�و�مشتها،�نظاره�گر�آسمان�و�مفّسر�خشم�مقدس�ملتی�بپاخاسته�بود�که�
تنها�رهبر�خود�را�میخواست.�آنان�که�خدا�را�نمی�شناسند�و�وعده�ی�الهی�را�باور�ندارند،�
نه�آنروز�دانستند�که�آن�مرد�چگونه�آمد�و�نه�امروز�میدانند�و�نه�در�آینده�خواهند�دانست.
اما�آنان�که�فریاد�دشمن�شکن�او�را�در�فیضیه�شنیده�بودند،�آنان�که�گلوله�ی�جالدان�
در�پانزدهم�خرداد�ماه�سینه�ی�عزیزانشان�را�دریده�بود،�آنان�که�قامت�رعنای�جوانان�
وطن�را�در�هفدهم�شهریور�ماه،�غرقه�به�خون�دیده�بودند،�میدانستند�که�او�می�آید�و�

می�فهمیدند�که�چرا�می�آید.

»باطل�باید�برود«�و...�رفت.�حق،�»باید�بیاید«�و...�آمد.�مصلحت�جویانی�که�در�دل،�به�آن�
»رفتن«�خشنود�نبودند،�این�»آمدن«�را�نیز�»غلط«�میدانستند.�و�این�اولین�تالش�برای�
به�انحراف�کشاندن�انقالب�اسالمی�مردم�در�آستانه�ی�پیروزی�بود.�اما�امام�می�بایست�
بیاید�تا�سراسیمگی�امپریالیسم�جهانخوار�و�عوامل�حقیر�داخلیش�کامل�شود.�تا�دشمن�

خوار�و�بی�مقدار�گردد.�تا�ملت،�مصمم�تر�و�استوارتر�بماند�و�انقالب�به�پیش�رود.

و�انقالب�چگونه�به�پیش�میرفت،�اگر�در�نخستین�گام،�پاسداری�از�خون�شهیدان�و�ادای�
احترام�به�آنان�فراموش�میشد؟�پس�امام�امت�شهید�پرور،�نخست�به�میعادگاه�شهیدان�
رفت�تا�با�آنان�که�عاشقانه�جان�بر�سر�پیمان�نهاده�بودند،�تجدید�عهد�و�پیمان�کند�و�
به�همه�درس�وفاداری�به�عقیده�و�آرمان�و�به�یاران�جان�در�این�راه�باخته،�راه�بیاموزد.�
اینجاییم�در�بهشت�زهرا�در�میان� و�امروز�در�سومین�سالروز�دوازدهم�بهمن�ماه�در�
شهیدان.�در�میان�زنانی�که�چادرشان�کفنشان�شد.�و�در�میان�جوانانی�که�خاک�سرد،�
حجله�ی�عروسی�شان.�پس،�یکبار�دیگر،�خون�این�شهیدان�را�گواه�میگیریم�و�در�برابر�
مزارشان�پیمان�می�بندیم�که�تا�حاکمیت�اهلل�و�تا�استقرار�کامل�حکومت�اسالمی،�مبارزه�
را�ادامه�خواهیم�داد.�که�کار�ما،�نه�با�شکست�دشمن�که�با�پیروزی�کامل�اسالم،�پایان�
می�پذیرد.�»و�نرید�ان�نمن�علی�الذین�استضعفوا�فی�االرض�و�نجعلهم�ائمة�و�نجعلهم�

الوارثین«)1(�والسالم�علیکم�و�رحمة�اهلل

سید�علی�خامنه�ای

1(�قصص:�5
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بسم�اهلل�الّرحمن�الّرحیم�)1(

ملت�عزیز�ایران،�برادران�و�خواهران،�حادثه�ی�عظیم�و�فاجعه�آمیز�حمله�به�هواپیمای�
مسافری�و�کشتار�مظلومانه�ی�صدها�مرد�و�زن�و�کودک�مسافر�نشان�دهنده�ی�خشم�
و�کینه�ی�دیوانه�وار�آمریکا�نسبت�به�انقالب�و�نظام�اسالمی�ماست.�نشان�دهنده�ی�آن�
است�که�شیطان�بزرگ�در�رویاروئی�با�اسالم�تا�سقوط�در�لجنزار�وحشیانه�ترین�جنایات�
پیشرفته�است.�نشان�دهنده�ی�آن�است�که�دستگاه�استکبار�پلید�از�ترفندهای�سیاسی�
دشمنی� برای� اکنون� و� نبسته� طْرفی� اسالمی� ایران� علیه� خود� نظامی� و� تبلیغاتی� و�
کردن�راهی�جز�تروریسم�خشن�و�فضاحت�بار�نمیشناسد.�همچنین�نشان�دهنده�ی�عمق�
فاجعه�ای�است�که�امروز�بشریت�با�آن�روبروست؛�یعنی�این�که�دولتی�مدعی�تمدن�با�آن�
همه�پرگویی�ریاکارانه�درباب�حقوق�بشر�و�تظاهر�به�مخالفت�با�تروریسم�چگونه�محصول�
پیشرفتهای�بشری�را�در�راه�عملی�چنین�خجلت�آور�به�کار�میبرد�و�صدها�مسافر�را�در�
فضای�مجاز�و�معمولی،�چنین�بیرحمانه�و�قساوت�آمیز�به�آتش�میکشد�و�صدها�خانواده�

را�در�داغ�عزیزان�خود�به�ماتم�مینشاند.

این�دولت�آمریکا�و�شخص�ریگان�رئیس�جمهور�آمریکاست�که�من�اکنون�بنام�ملت�
ایران�او�را�و�آن�دولت�را�به�عنوان�جنایتکار�و�قاتل�معرفی�میکنم�و�این�را�همچون�پیامی�

1367/04/12

 پیام تلفنی درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران
توسط ناو آمریکایی
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از�سوی�یک�ملت�انقالبی�که�در�راه�عقیده�و�آزادی�و�استقالل�خود�شجاعانه�مبارزه�
میکند،�برای�مردم�آزاده�ی�جهان�و�برای�افکار�عمومی�ملت�آمریکا�و�نیز�برای�نسلهای�
آینده�ی�تاریخ�میفرستم.�ملت�عزیز�ایران�ما�در�مبارزه�ی�بزرگ�خود�و�برای�حفظ�شرف�
و�استقالل�خود�شهدای�زیادی�داده�و�بهای�سنگینی�پرداخته�ایم؛�اما�در�این�مبارزه�
تاکنون�پیروز�شده�ایم.�خشم�دشمن�دلیل�پیروزی�ماست�و�ارتکاب�جنایت�هولناک�و�
فضاحت�آمیزی�که�آمریکا�دیروز�مرتکب�شد�دلیل�دیگری�است�بر�ناتوانی�شیطان�بزرگ�

از�این�که�ملت�ما�را�در�صحنه�ی�سیاسی�به�عقب�نشینی�وادار�سازد.

با� ایمان�و�حقانیت�خود�داریم�صحنه�ی�مبارزه� از� نیروی�معنوی�و�الیزالی�که� با� ما�
شیطان�بزرگ�را�ترک�نخواهیم�گفت�و�مطمئنیم�که�حسرت�غلبه�بر�اسالم�را�به�دل�
استقالل� برای�حفظ� ما� ملت� که� میکنیم� اعالم� دنیا� به� ما� گذاشت.� خواهیم� دشمن�
خود�و�برای�عقیده�ی�خود�آماده�است�که�همچنان�با�زورگوئیهای�دنیای�استکباری�و�
تجاوزگری�آمریکا�مبارزه�کند.�این�مبارزه�ای�مظلومانه�اما�شجاعانه�و�افتخارآمیز�است�و�
بنابر�تجربه�ی�تاریخ�از�پیروزی�نهائی�برخوردار�خواهد�شد.�ما�بااطمینان�کامل�میگوئیم�
که�رژیم�استکباری�آمریکا�با�آسیب�پذیریهای�خود�تاب�مقابله�با�یک�ملت�مؤمن،�شجاع،�
فداکار�و�خداجوی�را�نخواهد�داشت�و�ناگزیر�به�عجز�و�عقب�نشینی�خود�اعتراف�خواهد�
کرد.�ما�همچنین�اخطار�میکنیم�که�دولت�آمریکا�باید�عواقب�این�جنایت�اخیر�خود�در�
خلیج�فارس�را�تحمل�کند�و�مسؤولیت�هر�پیش�آمدی�در�دنبال�این�عمل�فاجعه�بار�با�آن�

دولت�و�شخص�رئیس�جمهور�آمریکاست.

این�جانب�حادثه�ی�غم�انگیز�شهادت�جمعی�از�مسافرین�بیدفاع�را�به�رهبر�عظیم�و�پدر�
عزیزمان�و�نیز�به�همه�ی�ملت�ایران�و�بویژه�به�خانواده�های�مصیبت�دیده�تسلیت�میگویم�

و�از�خداوند�برای�آنان�صبر�و�مقاومت�و�آرامش�قلبی�و�روحی�مسألت�میکنم.

والّسالم�علیکم�و�رحمةاهلل�و�برکاته

1(�پرواز�مسافربری�شماره�ی��655هواپیمایی�جمهوری�اسالمی�ایران�در�تاریخ��1۲تیر�1367 
)�3ژوئیه��1۹88میالدی(�از�بندرعباس�به�مقصد�دبی�در�حرکت�بود�که�با�شلیک�موشک�
هدایت�شونده�از�ناو�یواس�اس�وینسنس�متعلق�به�نیروی�دریایی�ایاالت�متحده�ی�آمریکا�بر�فراز�
خلیج�فارس�سرنگون�شد�و�تمامی��۲۹0سرنشین�آن�که��66نفر�از�آن�ها�کودک�بودند،�جان�

باختند.



پیامها 20

بسم�اهللَّ�الّرحمن�الّرحیم�

در�سالگرد�شروع�جنگ�تحمیلی،�یاد�شهیدان�عالی�مقام�را�گرامی�می�دارم�و�به�رزمندگان�
عزیز�درود�می�فرستم�و�به�جانبازان�و�اسرای�فداکار�و�شجاع،�عرض�ارادت�کرده،�برای�
الهی�را�مسألت� این�عزیزان،�پاداش�وافر� با�اخالص�و�پر�گذشت�همه�ی� خانواده�های�

می�نمایم.

برکت� عزیزان� به�مجاهدت�شما� بی�کران�خود،� الطاف� با� را�سپاس�می�گویم�که� خدا�
)ارواحنافداه(� بخشید�و�خطر�بزرگی�را�که�با�توطئه�ی�شیاطین،�به�کشور�و�ملت�بقّیةاهللَّ

متوجه�شده�بود،�به�وسیله�ی�شما�برطرف�ساخت.

اگر�نبود�آن�همه�تالش�و�جهاد�مخلصانه�که�شما�رزمندگان�نیروهای�مسلح�و�بسیج�
امت� و� را�روسفید� اسالم� دادید�و�حقیقتاً� نشان� مردمی،�در�دوران�جنگ�هشت�ساله�
)صلّی�اهللَّ�علیه�واله(�را�سربلند�ساختید�و�اگر�نبود�خونهای�مطهر�و�معطری�که� رسول�اهللَّ
در�راه�خدا�بر�زمین�ریخته�شد،�یقیناً�امروز�از�نظام�اسالمی�اثری�نبود�و�پرچم�قرآن�

چنین�سربلند�نمی�شد.

و� فرزندان� یا� خود� حضور� با� چه� هشت�ساله،� تحمیلِی� جنگ� در� که� کسانی� همه�ی�

1368/06/23

 پیام به خانواده های شهدا و ایثارگران در آستانه ی
هفته ی دفاع مقدس 
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عزیزانشان،�حضور�و�فعالیتی�داشته�اند،�مخصوصاً�خانواده�های�شهیدان�عزیز�و�جانبازان�
و�اسیران�گرامی،�باید�بدانند�که�در�امتحانی�بزرگ�شرکت�کرده�و�در�آن�سربلند�بیرون�
آمده�اند.�خدا�را�بر�این�توفیق�بزرگ،�سپاس�بگزارند�و�روحیه�ی�دفاع�از�اسالم�را�که�

موهبتی�عظیم�است،�برای�خود�حفظ�کنند.

پروردگارا!�این�بندگان�صالح�را�همواره�مشمول�رحمت�و�فضل�خود�قرار�ده�و�شهیدان�
عالی�قدر�ما�را�با�اولیایت�محشور�فرما.�»انّک�سمیع�مجیب«.

�الّصالحین�-��۲3شهریور�ماه��1368-�سّید�علی�خامنه�ای� والّسالم�علی�عباداهللَّ
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بسم�اهللَّ�الّرحمن�الّرحیم

سالم�و�رحمت�خدا�بر�ارواح�طیبه�ی�شهدا،�از�صدر�تاریخ�تا�امروز،�خصوصاً�شهیدان�
جنگ�تحمیلی�که�با�نثار�خون�خود،�شجره�ی�مبارکه�ی�اسالم�را�آبیاری�کرده�و�به�برگ�
و�بار�نشاندند.�عزت�را�برای�مؤمنان�به�ارمغان�آورده�و�خذالن�و�ذلت�را�نصیب�معاندان�

کردند.

صلوات�و�سالم�خدا�بر�شاهد�شهیدان�و�امام�مجاهدان�و�اسوه�و�مقتدای�صالحان�و�
رفعت�بخش�کلمه�ی�پیامبران�-�حضرت�امام�خمینی�)قّدس�اهللَّ�سّره�واعلی�اهللَّ�کلمته(�-�
که�آتش�خشم�مستضعفان�را�بر�هیمه�ی�فسق�و�فساد�و�کفر�و�الحاد�و�ظلم�و�استکبار�

جهانی�افکند�و�ارکان�سلطه�ی�مستکبران�را�متزلزل�ساخت.

خداوند�تعالی�را�سپاس�که�خلعت�اکرام�خود�را�بر�قامت�امت�اسالمی�ایران�پوشانید�و�او�
را�به�صراط�مستقیم�خود�رهنمون�شد�و�از�آن�هنگام�که�قیام�این�ملت،�بر�اقامه�ی�قسط�
و�وفای�به�عهد�او�آغاز�شد،�تا�امروز�لحظه�یی�فضل�و�عنایت�خود�را�از�او�دریغ�نداشت�
و�مجد�و�عظمت�و�عزت�و�شوکت�اسالم�را�با�عطایای�دایمی�خود�روزافزون�ساخت�و�
دشمنان�اسالم�را�منکوب�و�مقهور�ساخت.�هر�آن�حیله�یی�که�اندیشیدند،�در�اراده�ی�
خیرش�مستحیل�گردانید�و�هر�آن�مکری�که�ورزیدند�و�هر�آن�کیدی�که�به�کار�زدند،�به�

1368/06/30

پیام به مناسبت نهمین سالگرد جنگ تحمیلی
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آنان�برگردانید�و�تیرهای�بالی�رها�شده�ی�آنان�را�به�سینه�ی�خودشان�نشانید�و�بنیانهای�
برافراشته�از�توطئه�ی�آنان�را�منهدم�ساخت�و�آنان�را�اسیر�مکاید�خود�ساخت.�سلسله�ی�
خصومتی�که�جنبانیدند،�بر�جوهر�انقالب�خدشه�یی�وارد�نساخت؛�بلکه�هرحلقه�ی�آن،�

زنجیری�برپای�استکبار�شد.

از� به�فضل�خدا� تکلیف�خود�می�اندیشید،� به� و� راه�رضای�خدا�می�رفت� به� ملتی�که�
حلقه�های�دام�بال�رهید�و�ابزارهای�شیطان،�یکی�پس�از�دیگری،�فاقد�کارایی�شد�و�نور�
الهِی�انقالب،�سینه�ی�سیاهیها�را�با�گذر�از�میدانهای�حیله�و�توطئه�ی�دشمن�شکافت�و�
به�سرزمینهای�حاصلخیز�اندیشه�و�امید�مستضعفاِن�دربند،�نور�امید�افشاند�و�بذر�انقالب�

پاشید.

از�وحشیانه�ترین�حلقه�های�توطئه�ی�دشمن�که�براساس�نقشه�های�شیطانی�و�شوم،�برای�
هدم�اساس�اسالم�طراحی�شده�بود،�هجوم�وسیع�نظامی�و�شروع�جنگی�بود�که�دشمن�
با�استفاده�از�جاه�طلبی�و�غرور�حکام�عراق�طراحی�کرد�و�به�راه�انداخت.�این�جنگ�که�
با�شعارهای�قومی�و�با�هدف�تجزیه�ی�ایران�و�به�امید�فتح�سه�روزه�ی�تهران�و�سقوط�
نظام�اسالمی�آغاز�شد،�خرابیهایی�در�دو�کشور�و�در�منطقه�به�بارآورد�که�کم�نظیر�بود�و�

جنایتهایی�در�دفتر�تاریخ�به�ثبت�رساند�که�تا�کنون�نظیر�آن�مشاهده�نشده�بود.

ملت�رشید�ایران�به�دفع�تجاوز�برخاست�و�با�دفاع�مقدس�از�کیان�اسالم�و�میهن�اسالمی،�
سیلی�محکمی�بر�دشمن�نواخت�و�با�سالح�و�صالح�و�در�سایه�ی�رهبری�ولیّ�خدا،�آن�
چنان�حماسه�ی�استقامت�و�رشادت�مظلومانه�و�سرسختانه�یی�سرود�که�در�تاریخ،�به�
مثابه�ی�درس�بزرگی�باقی�خواهد�ماند�و�صراط�مستقیم�مبارزان�و�آزادیخواهان�را�ترسیم�
خواهد�کرد.�عنایت�خدا�در�نصرت�مظلومان�و�غلبه�ی�لشکریانش،�بر�همه�ظاهر�شد�و�این�
مرحله�از�توطئه�ی�دشمن�ناکام�ماند�و�ذلیل�و�شکست�خورده�و�نادم�و�خسارت�دیده،�با�

پرونده�یی�ماالمال�از�جنایت،�به�تغییر�حیله�پرداخت.

در�طول�جنگ،�دشمن�به�جای�تسلیم�شدن�در�برابر�حق�و�تن�دادن�به�عدالت،�پیوسته�
به�لجاج�و�عناد�خود�افزود�و�با�طرحهای�پیچیده�و�لشکرکشی�به�خلیج�فارس�و�ایجاد�
فشار�اقتصادی�و�تجهیز�عراق�برای�حمله�به�مراکز�صنعتی�و�اقتصادی�و�مسکونی،�کمک�
در�تهیه�ی�سالح�شیمیایی،�آخرین�تالشهای�خود�را�به�کار�برد؛�ولی�در�آن�مقطع�نیز�
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جز�رسوایی�بیشتر،�چیزی�نصیب�آنان�نشد.�در�این�مقطع،�با�حیله�و�فریب،�شعار�جنگ�
به�شعار�صلح�تبدیل�شد�و�این�در�حالی�بود�که�وحشیانه�ترین�و�نامردمی�ترین�اعمال�

خصمانه�از�سوی�عراق�و�حامیانش،�در�جنگ�و�حواشی�آن�به�وقوع�می�پیوست.

این�مدت� از�حماسه�و�شجاعت�و�قدرت�و�صالبت�و�فتح�رزمندگان�اسالم�در� آنچه�
گذشت�و�آنچه�از�ایثار�و�قدرت�روحی�و�توکل�به�خدا�و�اعتماد�به�نفس�که�ملت�بزرگ�
ما�از�خود�نشان�دادند،�با�هیچ�بیان�قابل�توصیف�نیست.�آری،�صحیفه�ی�دل�و�لوح�
ذهن�پُرخاطره�ی�آزاد�مردان�و�شیرزنان�و�غیور�رزمندگان�و�دلیر�بسیجیان�ملت�ما�را�
که�مدرنترین�سالحهای�ابرقدرتها�در�برابر�اراده�ی�پوالدین�آنان�خنثی�گردیده�است،�
به�آسانی�نمی�توان�در�هیچ�گزارشی�ترسیم�کرد؛�مگر�آن�که�همه�ی�کسانی�که�توانایی�
نگارش�و�سرایش،�ترسیم�و�تجسم�دارند،�دیده�ها�و�یافته�های�خود�و�دیگران�را�هنرمندانه�

به�نظم�و�نثر�و�تصویر�درآورند.

در�این�جا،�از�همه�ی�نگارندگان�حوادث�جنگ�و�همه�ی�کسانی�که�توان�انجام�وظیفه�در�
این�مهم�را�دارند،�درخواست�می�کنم�از�ثبت�و�ضبط�جزییات�این�دوران�غفلت�نکنند�
این�دوره،�دوره�ی� بگذارند.� به�ودیعه� آیندگان� برای� را� تمام�نشدنی� این�گنجینه�ی� و�

ذخیره�ی�نیروی�محرکه�ی�تاریخ�و�الهامبخش�امم�است.

� وعده�ی�ظهور�قومی�را�که�»اذلّة�علی�المؤمنین�اعّزة�علی�الکافرین�یجاهدون�فی�سبیل�اهللَّ
می�توان� روز� شیران� و� پارسایان�شب� سیمای� در� باشند،� الئم«)1(� لومة� الیخافون� و�
مشاهده�کرد�که�در�این�دوران،�معرکه�ی�جنگی�نابرابر�را�میداندار�بودند�و�قدرت�الهی�را�
در�فتوحات�فجر�و�ظفر�و�کربال�و�خیبر�نمودند�و�ثبات�قدمشان،�آیات�فتح�را�تفسیری�

روشن�بود�و�همت�بلند�و�عزم�راسخشان،�اراده�ی�الهی�را�مظهری�آشکار.

اما�آنچه�از�این�مرحله�باقی�ماند،�جز�خسران�و�شکست�برای�دشمن�و�سربلندی�و�افتخار�
برای�ایران�اسالمی�نبود.�صدور�قطعنامه�ی��5۹8در�سال�1366،�عکس�العمل�ناگزیری�
بود�که�در�برابر�شکستهای�رژیم�متجاوز�عراق،�از�سوی�قدرتهای�حمایت�کننده�ی�او�
زمینه�سازی�شد�و�از�شورای�امنیت�صادر�گشت.�این�قطعنامه�که�زیر�فشار�سهمگین�
رزمندگان�اسالم�بر�پیکر�دشمن�صادر�شد،�سندی�است�که�شعار�دفاع�مقدس�ما�در�آن�
تأمین�گردیده�بود�و�اجرای�کامل�آن،�دشمن�را�به�شکست�قطعی�می�رسانید�و�لذا�هرگز�
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جمهوری�اسالمی�آن�را�رد�نکرد.�آنچه�برای�ایران�اسالمی�مطرح�و�موجب�عدم�شتاب�در�
قبول�آن�می�شد،�اصرار�بر�تنبیه�متجاوز�به�قدر�کافی�در�میدانهای�نبرد�و�نیز�بی�اعتمادی�

در�اجرای�میثاقهای�بین�المللی�توسط�قدرتهای�بزرگ�بود.

از�صدور�قطعنامه�تا�قبول�رسمی�آن�از�سوی�جمهوری�اسالمی،�دنیا�شاهد�سنگینترین�
ضربات�نیروهای�اسالم�بر�دشمن�و�فتوحات�بزرگ�رزمندگان�ما�بر�دشمن�در�جبهه�های�
جنگ�از�سویی�و�فشارهای�همه�جانبه�از�سوی�حامیان�رژیم�عراق�علیه�ایران�اسالمی�
تمرکز� و� فارس� ما�در�خلیج� تأسیسات� به� اقتصادی،�حمله� بود.�حصر� از�سوی�دیگر�
بی�سابقه�ی�نیروهای�نظامی�امریکا�و�ناتو�در�اطراف�مرزهای�آبی�و�هوایی�و�حّتی�تجاوز�به�
آنها،�بخشی�از�این�فشارها�بود؛�به�طوری�که�تقریباً�هیچ�فشار�ممکن�باقی�نماند،�مگر�آن�
که�بر�ملت�ایران�وارد�شد�و�رژیم�امریکا�تقریباً�به�طور�مستقیم�وارد�صحنه�شد.�تهدیدها،�
بمبارانهای�وسیع�شیمیایی�و�جنایت�حمله�به�شهرها�و�هواپیمای�مسافربری�و�کشتی�
غیرنظامی�و�اثبات�این�که�استکبار�در�حمایت�از�عراق�آمادگی�برای�دست�یازیدن�به�هر�
جنایتی�دارد،�بخشی�از�حوادث�این�دوران�است�و�جا�دارد�در�موقع�مقتضی،�این�حقایق�

هشداردهنده�برای�ملت�ایران�شکافته�و�برمال�گردد.

قبول�قطعنامه�ی��5۹8از�سوی�جمهوری�اسالمی�و�رهبر�عظیم�الّشأن�فقید�آن،�توطئه�ی�
وسیع�دشمن�را�بار�دیگر�با�هدایت�الهی�به�خود�او�برگرداند�و�دشمن�را�که�تحت�شعار�
صلح�طلبی،�به�هر�جنایتی�دست�می�زد،�خلع�شعار�کرد.�شاید�مشیت�الهی�بر�این�بود�که�
با�قبول�قطعنامه،�حقانیت�جمهوری�اسالمی�بیش�از�پیش�در�جهان�آشکار�شود�و�ملت�

ایران�به�هدفهای�اساسی�خود�در�سطح�بین�المللی�نزدیکتر�گردد.

با�این�ابتکار�جمهوری�اسالمی،�دشمن�در�دو�راهی�شکست�قرار�گرفت:�اگر�اجرا�شود،�
ایران�اسالمی�به�خواسته�های�خود�رسیده�است�و�اگر�اجرا�نشود،�داعیه�ی�همیشگی�
و� تجاوِز�عراق� میان� رابطه�ی� و� تجاوز� ریشه�ی� لزوم�قطع� بر� اسالمی�مبنی� جمهوری�
حاکمیت�سلطه�در�جهان�و�این�که�رژیم�عراق�در�ادعای�صلح�طلبی�صداقت�نداشته�
است،�به�اثبات�می�رسد�و�بی�اعتمادی�به�قرارهای�ساخته�ی�قدرتها�که�جمهوری�اسالمی�
همواره�مدعی�آن�بوده�است،�در�میان�ملتها�رایج�خواهد�شد�و�آنها�را�بر�تکیه�ی�فقط�به�

نیروی�خویش،�تشویق�خواهد�کرد.
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حکام�سبکسر�عراق�که�در�طول�جنگ�عماًل�نشان�داده�اند�از�تشخیص�مصالح�عاجزند،�
گرفتن� ندیده� و� ایران� به� با�حمله� ابتدا� یعنی� گزیدند؛� را� راه� زیانبارترین� نیز� بار� این�
دیرباورترین� به� را� و�عمل�خود� بی�اعتباری�سخن� قطعنامه،� قبول� در� شعارهای�خود�
اشخاص�هم�ثابت�کردند�و�البته�وقتی�با�حضور�بی�نظیر�رزمندگان�در�جبهه،�مجبور�به�
عقب�نشینی�در�بخش�عظیمی�از�مرزها�شدند،�یک�بار�دیگر�آزموده�را�آزمودند.�با�تعلل�
در�اجرای�قطعنامه،�باز�هم�اقدامی�دیگر�در�جهت�عکس�منافع�سیاسی�و�اقتصادی�و�

نظامی�و�حیثیتی�خود�انجام�دادند�و�جهالت�و�آزمندی�خود�را�به�اثبات�رساندند.

نگهداشتن�بخشی�از�اراضی�ایران�اسالمی�که�عمدتاً�دزدانه�و�پس�از�آتش�بس�تصرف�
شده،�به�قیمت�تعطیل�قطعنامه�یی�که�مدتها�دم�از�اجرای�آن�می�زده�اند،�جز�نکبت�و�
پشیمانی،�چیزی�برای�آنها�به�ارمغان�نخواهد�آورد�و�این�حیله�ی�شیطانی�نیز�به�خود�
آنان�بر�خواهد�گشت:�»والیحیق�المکر�الّسیئی�ااّل�باهله«)۲(.�آنان�دیر�یا�زود،�مجبور�به�
تخلیه�ی�این�اراضی�خواهند�شد�و�همه�می�دانند�که�ایران�انقالبی،�حضور�متجاوز�غاصب�
پلید�را�در�مرزهای�خود،�زمان�درازی�تحمل�نخواهد�کرد�و�به�طور�حتم�خسارتی�که�در�
این�مرحله�نصیب�متجاوز�و�منطقه�خواهد�شد،�مانند�گذشته�خسارتی�سنگین�خواهد�
بود.�اگر�یک�سال�پیش،�صدام�به�اجرای�قطعنامه�تن�داده�بود،�اینک�اسرا�برگشته،�اروند�
الیروبی�شده�و�صلح�مستقر�گردیده�و�پیشرفت�بازسازیها�چشمگیر�بود.�آنچه�از�تعلل�
رژیم�عراق�در�عمل�به�قطعنامه،�تا�کنون�بر�دو�کشور�وارد�شده،�و�آنچه�از�این�پس�وارد�

شود،�مسؤولیتش�بر�دوش�رژیم�عراق�و�شخص�صدام�است.

ما�همیشه�و�حّتی�در�طول�جنگ،�مردم�عراق�را�برادران�مسلمان�خود�می�دانسته�ایم�
دشمن،� شرارتهای� اوج� در� حّتی� و� نداشته�ایم� دردل� آنان� برای� خیر� جز� گاه� هیچ� و�
برخوردهای�اسالمی�و�انسانی�ما�با�مردم�عراق�-�که�ذکر�آن�خارج�از�مقال�است�-�گواه�
صادق�ما�بر�این�مدعا�بوده�است.�قاطعانه�اعالم�می�کنم�که�ملت�عراق�از�وضع�فعلی�و�
پیامدهای�آن�سودی�نخواهد�برد�و�ما�نه�تنها�به�خاطر�منافع�خود،�بلکه�به�دلیل�آنچه�بر�
منطقه�و�جهان�اسالم�می�گذرد،�این�وضع�را�رد�می�کنیم�و�حکام�عراق�را�به�قبول�حق�

و�دوری�از�لجاجت�فرا�می�خوانیم.

اگر�امروز�دولتهایی�که�این�منطقه�را�دچار�تشنجهای�سیاسی�و�نظامی�میان�برادران�کرده�
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و�مجری�سیاستهای�امریکا�شده�اند،�به�خود�آیند�و�به�جای�برادرآزاری،�به�فکر�دشمنان�
مشترک�باشند�و�خصوصاً�علیه�صهیونیسم�که�جنایتهای�بی�شرمانه�اش�قلب�هر�آزاده�یی�
را�به�درد�می�آورد،�اقدام�کنند،�ریشه�ی�این�غده�ی�سرطانی�و�بیشتر�نابسامانیهای�این�
منطقه�خواهد�خشکید�و�اگر�دیر�به�فکر�افتند،�کار�مشکلتر�خواهد�شد.�به�همین�دلیل�
است�که�ما�همواره�دست�خود�را�برای�دوستی�با�همه�ی�کشورهای�اسالمی�دراز�کرده�و�
برای�میثاق�بر�مبارزه�با�صهیونیسِم�غاصب�و�حامیان�زورگوی�آن،�اعالم�آمادگی�کرده�ایم.

اینک،�بار�دیگر�خداوند�را�سپاس�می�گویم�که�شما�ملت�بزرگ�را�از�همه�ی�آزمونهای�
گذشته،�سربلند�و�موفق�خارج�ساخت.�در�فتنه�ها�نلغزیدید�و�از�توطئه�ها�برخود�نلرزیدید�
و�صبر�و�مقاومت�در�بال�و�حق�طلبی�و�اطاعت�از�امر�خدا�را�در�هر�حال�از�خود�نشان�
دادید�و�امید�است�که�خدای�مقتدر�به�فضل�و�عنایت�خود،�شما�را�تا�رسیدن�به�قلل�
مرتفِع�اهداف�خود�یاری�کند.�»انّه�ولّی�الّنعم�فله�الحمد�من�مقتدر�الیغلب�و�ذی�اناة�

الیعجل«)3(.

این�جانب،�با�حمد�بی�پایان�خداوند،�از�همه�ی�اقشار�مختلف�مردم�رشید�و�عزیز�ایران�
اسالمی،�غیورمردان�بسیجی،�ارتش�پیروز�اسالم،�سپاه�پاسداران�افتخارآفرین،�امدادگران،�
جهادگران،�نیروهای�پزشکی�و�درمانی�و�خدماتی�و�همه�ی�اقشار�مختلف�که�جبهه�ی�
اسالم�را�در�برابر�کفر�تقویت�و�یاری�کردند،�صمیمانه�تشکر�می�کنم.�و�نیز�با�طلب�علّو�
درجات�برای�شهیدان�عزیز،�از�خانواده�های�معّظم�و�گرانمایه�ی�شهیدان�و�از�جانبازان�
عزیز�-�این�شهدای�زنده�-�از�آسیب�دیدگان�جنگ،�مهاجرین�مظلوم،�اسرا�و�مفقودین�و�
خانواده�های�مکّرم�آنان�و�نیز�آحاد�ملت�شریف�ایران�تقدیر�و�تشکر�می�کنم�و�تذکراتی�

چند�را�از�باب�»فاّن�الّذکری�تنفع�المؤمنین«)4(�تقدیم�می�دارم.

1(دشمن�سبکسر�و�جاهل،�ما�را�ضعیف�پنداشت�و�به�مرزهای�ما�حمله�کرد�و�آتش�
جنگی�هشت�ساله�و�پر�خسارت�را�برافروخت.�ما�باید�آن�چنان�قوی�باشیم�که�چنین�
پندار�غلطی،�دیگر�در�فکر�هیچ�جاهِل�قداره�بندی�نیاید�و�فکر�تجاوز�به�ایران،�برای�

همیشه�دفن�شود.

از�سپاه�و� اعم� �- نیروهای�مسلح� تقویت� به� اول� بنیه�ی�دفاعی،�در�وهله�ی� ۲(تقویت�
ارتش�-�است�که�باید�از�طریق�باالبردن�آموزشها،�سازماندهی�و�نظم،�تدوین�تاکتیکها�و�
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انتقال�تجارب�جنگ�و�تمرینها�و�مانورها�و�نیز�مجهز�شدن�به�سالحهای�الزم�و�مدرن�
تأمین�شود.�اما�پشتوانه�ی�زوال�ناپذیر�دفاع،�عبارت�است�از�سازماندهی�عمومی�بسیج�و�
نیروهای�رزم�دیده�و�تکمیل�ارتش�عظیم�بیست�میلیونی�که�آحاد�مردم،�سازمان�یافته�و�
آماده�ی�دفاع�از�انقالب�و�میهن�و�نظام�اسالمی�خود�آن�را�تشکیل�خواهند�داد.�الزم�است�
برنامه�یی�ریخته�شود�که�طبق�آن،�همه�ی�افرادی�که�به�سن�مشمولیت�می�رسند؛�بدون�

استثنا�)جز�بیماران�و�اشخاص�ناتوان(�آموزش�نظامی�ببینند�و�آمادگی�الزم�را�بیابند.

3(ارتش�و�سپاه�و�نیروهای�مشمول،�ضمن�آن�که�آمادگیهای�رزمی�را�حفظ�می�کنند،�
در�شرایط�صلح�کامل،�باید�در�خدمت�آبادانی�و�بازسازی�کشور�باشند.�بنابراین،�خدمت�
وظیفه�ی�عمومی،�خدمت�واقعاً�مقدسی�است�که�در�جنگ�و�صلح،�در�صف�اول�نیازهای�
ملت�و�کشور�قرار�دارند.�همه�ی�خانواده�ها�و�همه�ی�آحاد�جوانان،�باید�اهمیت�آن�را�درک�
کنند�و�با�شوق�و�عالقه�به�آن�بشتابند.�معافیت�از�این�خدمت�-�جز�در�مواردی�که�باید�

مشخصاً�تعیین�شود�-�کاری�بر�خالف�قاعده�و�ضد�ارزش�است.

4(دفاع�از�اسالم،�به�دفاع�از�میهن�اسالمی�ختم�نمی�شود.�ما�در�همه�ی�مرزهای�اسالم�با�
کفر،�آماده�ی�دفاع�و�مجاهدتیم.�البته،�میدان�چنین�جهادی،�وسیعتر�و�میدانداران�آن،�
رجال�سیاسی�و�علمی�و�فرهنگی�و�هنریند�که�همواره�باید�آماده�ی�دفاع�از�اسالم�باشند.

5(نیروهای�مسلح�جمهوری�اسالمی�در�شرایط�فعلی�که�هنوز�صلح�کامل�استقرار�نیافته�
است،�باید�هوشیاری�و�آمادگی�کامل�خود�را�حفظ�کرده،�لحظه�یی�از�آموزش�و�تمرین�و�
-�فوریتر�از�همه�-�حفظ�و�حراست�از�سنگرهای�خطوط�مقدم�غفلت�نورزند�و�فرماندهان�
ارتش�و�سپاه�موظفند�مراقبت�و�برنامه�ریزی�در�این�موارد�را�در�صدر�اولویتها�قرار�دهند.

6(همان�گونه�که�امام�عزیز�فرمودند،�حفظ�آثار�جنگ�در�بعضی�از�شهرها�و�مناطق�
جنگی،�در�شمار�وظایف�مهم�کنونی�است.�این�کار�و�بازسازی�یادگارهای�دوران�مقاومِت�
پیروز�و�تشکیل�موزه�ی�جنگ،�باید�در�برنامه�های�دولت�و�سازمانهای�نظامی�قرار�گیرد.

7(از�دست�اندرکاران�اجرایی�کشور�می�خواهم�که�به�وضع�نیروهای�مسلح�رسیدگی،�
مشکالت�این�عزیزان�را�به�شکل�مناسب�برطرف�کنند.�همچنین�بازماندگان�شهدا�که�
برترین�ایثارگرانند،�معّزز�باشند�و�همه�ی�مسؤوالن،�در�هر�چه�بیشتر�خدمت�کردن�به�
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آنها�بکوشند�و�در�این�کار،�رضای�خدا�را�طلب�کنند.

بار�دیگر�از�همه�ی�مردم�عزیز�ایران�تشکر�می�کنم�و�از�آنها�می�خواهم�که�با�حفظ�وحدت�
و�هوشیاری�و�قدردانی�از�زحمات�آنان�که�عزت�و�سربلندی�و�افتخار�و�آزادی�را�به�ایران�

اسالمی�بخشیدند،�مهمترین�وظیفه�ی�این�دوران�را�انجام�دهند.

از�خداوند�متعال�می�خواهم�که�امام�عزیز�را�با�محبوب�و�مقتدایش�پیامبر�عظیم�الّشأن�
)صلوات�اهللَّ�علیه�واله(�و�ائمه�ی�اطهار�)علیهم�الّسالم(�محشور�فرماید�و�شهدای�ما�را�در�
زمره�ی�شهدای�کربال�قرار�دهد�و�به�خانواده�های�آنان�صبر�و�اجر�و�همه�ی�جانبازان�را�
شفا�و�عافیت�و�همه�ی�آسیب�دیدگان�را�جبران�دنیوی�و�اخروی�عنایت�فرماید.�اسرا�و�
مفقودین�را�به�خانواده�های�خود�برگرداند�و�مهاجرین�جنگ�را�بسالمت�به�خانه�های�خود�
�االعظم)ارواحنافداه(�و�ما�را� برساند�و�اعمال�و�گفتار�ما�را�مورد�رضای�حضرت�ولیّ�اهللَّ

مشمول�دعای�آن�حضرت�قرار�دهد.�»انّه�قریب�مجیب«.

�-�سّید�علی�حسینی�خامنه�ای�-�1368/06/30 والّسالم�علیکم�و�رحمةاهللَّ

1(�مائده:�54

۲(�بحاراالنوار،�ج��78،�ص�۲31

3(�بحاراالنوار،�ج�۹4،�ص�3۲۲

4(�ذاریات:�55
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بسم�اهللَّ�الّرحمن�الّرحیم

؛�آنان�که�شرف�جهاد�را�با�فضیلت�علم�به�هم�آمیخته� سالم�خدا�بر�مجاهدین�فی�سبیل�اهللَّ
و�مصداق�عالِم�عامل�شدند.�تاریخ�شکوهمند�روحانیت�شیعه،�هر�چند�که�در�همه�ی�
دورانهای�پُرحماسه�ی�ُعمر�تشیع�سرفراز،�با�فداکاریها�و�مجاهدات�خونین�همراه�است،�اما�
آنان�که�در�این�عصر�-�که�عصر�پیکار�سرنوشت�ساز�ارزشهای�الهی�با�تهاجم�شیطانهای�
زر�و�زور�جهانی�است�-�توانستند�ردای�سرخ�جهاد�و�شهادت�را�بر�قامت�رسای�حوزه�ی�
�شوند،�از�ارزش�مضاعف�برخوردارند.� روحانیت�شیعی�بیفکنند�و�اسوه�ی�قتال�فی�سبیل�اهللَّ
حضور�در�صحنه�های�جهاد�و�شهادت،�جامعه�ی�روحانیت�را�بها�و�رونقی�الهی�می�بخشد�
،�حق�حیات�بر� و�سالح�بالغ�و�تعلیم�آنان�را�بُّرا�می�سازد.�روحانیون�مجاهد�فی�سبیل�اهللَّ

گردن�حوزه�های�علمی�تشیع�دارند.

امیدوارم� روحانی،� رزمنده�ی� شما� به� بزرگ� توفیق� این� تبریک� ضمن� این�جانب�
امام�خمینی� مشمول�دعای�حضرت�ولیّ�عصر)ارواحنافداه(�و�مورد�رضای�روح�مطهر�
)رضوان�اهللَّ�علیه(�باشید�و�توفیق�تالش�در�راه�رضای�خدا�و�اسالم،�همواره�شامل�حال�

شما�باشد.

سّید�علی�خامنه�ای�-�1368/10/1

1368/10/01

پیام به روحانیون رزمنده
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در�هشتمین�روز�از�دهه�ی�مبارک�فجر�که�روز�جانبازان�و�ایثارگران�نام�گرفته�است�
حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�انقالب�اسالمی�پیامی�به�شرح�زیر�صادر�فرمودند:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

هر�گاه�و�هر�جا�که�از�پیروزی��۲۲بهمن�یادی�و�نامی�آورده�می�شود،�چهره�ی�شهید�
و�نقش�خونین�شهادت،�در�برابر�چشم�ها�پدیدار�می�گردد.�زیرا�آن�پیروزی�بزرگ�که�
مسیر�تاریخ�را�نه�تنها�در�میهن�ما�بلکه�در�همه�ی�جهان�عوض�کرد،�جز�با�زنده�شدن�

روح�جهاد�و�شهادت�در�ملت�قهرمان�ما،�به�دست�نمی�آمد.

از�آن�روز�تا�امروز�هم�که�ما�یازده�سال�مبارزه،�یازده�سال�دفاع�از�آزادی�و�استقالل،�
یازده�سال�مقاومت�در�برابر�دشمنان�ستیزه�گر�و�باالخره�یازده�سال�جهاد�فی�سبیل�اهلل�
داشتیم�باز�هرچه�داریم�به�برکت�جانفشانی�ها�و�فداکاری�ها�است،�به�برکت�روحیه�ی�

شهادت�طلبانه�است.

شهداء�عالوه�بر�مقامات�رفیع�معنوی�که�زبان�ها�و�قلم�ها�از�توصیف�آن،�و�چشم�و�دل�ها�
از�مشاهده�ی�آن�ناتوانند،�مشعل�دار�پیروزی�و�آزادی�و�استقالل�ملت�اند�و�حق�بزرگآنان�

بر�گردن�ملت�بسی�عظیم�است.

1368/11/19

 پیام در تجلیل از شهدا و ایثارگران در هشتمین
 روز از دهه ی مبارکه ی فجر
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امسال�شهدای�ما�میزبان�میهمانی�ملکوتی�اند.�آنکه�خود�سلسله�جنبان�کاروان�شهادت�
نشاط� ما� نورانی� و� پاک� به�جوانان� او� یاد� آنکه� بود،� محبوب�دل�همه�ی�شهیدان� و�
مجاهدت�و�درس�طهارت�و�نزاهت�می�داد�و�فرشتگان�را�به�مصاف�اهریمن�صفتان�می�
کشاند،�آنکه�برای�خدا�می�گفت�و�برای�خدا�عمل�می�کرد�و�برای�خدا�می�زیست�و�

انسان�ها�را�با�گفتار�و�عمل،�با�خدا�آشنا�می�کرد.

آری�امام�عزیز�و�بزرگ�ما�اکنون�در�میان�ما�نیست،�همانطور�که�شهداء�در�میان�ما�
نیستند،�اما�هم�او�و�هم�آنان�در�ذهن�و�دل�ما،�در�راه�زندگی�ما�و�در�صراط�مستقیم�
انقالب�ما�حاضر�و�زنده�و�فعالند.�اثر�وجود�آن�بزرگ�مرد�و�یاران�شهیدش،�تنها�به�دوران�
زندگیشان�متعلق�نبود،�همچنان�که�فقط�به�ایران�اختصاص�نداشت.�امروز�به�برکت�
وجود�و�عمر�مبارک�او�و�آنان،�اسالم�روزبروز�درخشانتر�می�شود�و�ابر�غلیظ�تحریف�
ها�و�جهالت�ها�و�فتنه�ها،�ناپایدارتر�و�ضعیفتر�می�گردد.�انقالبی�که�امام�پدید�آورد�و�
شهیدان�با�خون�خود،�آن�را�رنگ�و�بوی�گل�سرخ�بخشیدند،�اکنون�در�سراسر�جهان،�در�
بیداری�ملت�های�مظلوم�و�در�تجدید�حیات�جوامع�مسلمان�و�در�استحکام�روز�افزون�
مبانی�معنویت�و�در�فروپاشی�مادی�گری�صریح�و�نفاق�آلود�و�خالصه�در�سرافرازی�حق�

و�سرافکندگی�باطل�خود�را�می�نمایاند.

پرچم�عروج�انسان�به�بام�معنویت�که�امروز�در�گوشه�و�کنار�دنیا�برافراشته�می�شود�در�
حقیقت�پرچم�امام�ما�و�شهیدان�اوست.�آنها�زنده�اند�و�روزبروز�زنده�تر�خواهند�شد.�
من�به�شهدای�گرامی�و�به�جانبازان�و�مفقودین�و�اسراء�و�مجروحین�انقالب�و�جنگ�
تحمیلی�سالم�و�تحیت�مخلصانه�ام�را�عرض�می�کنم�و�علو�درجات�و�مقامات�معنوی�

آنان�را�مسئلت�می�نمایم.�

من�اکنون�به�پدران�و�مادران،�همسران�و�فرزندان،�خواهران�و�برادران�و�دیگر�کسان�
شهدای�عزیز�و�جانبازان�و�اسراء�و�مفقودین�درود�می�فرستم�و�اعالم�می�کنم�که�آنان�

در�رتبه�و�شأن�معنوی�بالفاصله�پشت�سر�عزیزان�فداکار�خویشند.

والسالم�علیکم�و�رحمةاهلل�و�برکاته

سید�علی�خامنه�ای-��1۹بهمن�1368
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متن�این�پیام�امروز�بعد�از�ظهر�در�مراسمی�که�به�همین�منظور�در�بهشت�زهرا�از�سوی�
بنیاد�شهید�برگزار�شده�بود�توسط�حجت�االسالم�والمسلمین�محمدی�گلپایگانی�قرائت�

شد.

سّید�علی�خامنه�ای�-�1368/10/1
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فرزند� شهادت� نامه�ای� طی� اسالمی� انقالب� معظم� رهبر� خامنه�ای،� حضرت�آیت�اهلل�
حجت�االسالم�والمسلمین�آقای�غیوری�را�به�ایشان�تبریک�و�تسلیت�گفتند.�متن�این�

نامه�به�این�شرح�است:

بسمه�تعالی�

جناب�حجةاالسالم�والمسلمین�آقای�غیوری)دامت��افاضاته(

خدای�بزرگ�را�سپاسگزارم�که�بندگان�صالح�خود�را�با�ابتالئات�آزمود�و�آنان�را�به�برکت�
تحمل�مشکالت�در�راه�حق،�به�درجات�قرب�خود�مفتخر�فرمود.

شهادت�فرزند�عزیز�جناب�عالی�که�بر�اثر�بمباران�شیمیایی�دشمن�در�جنگ�تحمیلی�
و�پس�از�تحمل�سختی�و�بیماری�در�زمانی�طوالنی،�به�جوار�الهی�پرکشید،�از�همین�
ابتالئات�و�آزمایشهاست�و�عالوه�بر�خود�آن�شهید�گرامی،�موجب�علو�درجات�والدین�
.�بعالوه�افشاگر�جنایات�دامنه�داری�است�که�از�سوی� صابر�و�مؤمن�او�می�باشد�ان�شاءاهللَّ
رژیم�متجاوز�عراق�و�با�کمک�ابرقدرتهای�جنایتکار�و�در�برابر�چشمان�بی�تفاوت�مجامع�

جهانی�و�مدعیان�حقوق�بشر�اتفاق�افتاده�است.

این�جانب،�با�طلب�فضل�و�رحمت�الهی�برای�آن�عزیز�و�تبریک�و�تسلیت�به�جناب�عالی�

1369/02/26

پیام تسلیت به حجت االسالم والمسلمین سّیدعلی غیوری در 
پی شهادت فرزند ایشان
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و�دیگر�بازماندگان،�سالم�و�درود�به�همه�ی�خانواده�ی�مکرم�شهدا�فرستاده،�صبر�و�اجر�و�
استقامت�و�موفقیت�برای�همه�ی�آنان�مسألت�می�نمایم.

سّید�علی�خامنه��ای�-�136۹/0۲/۲6
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در�پی�به�شهادت�رسیدن�حجت�االسالم�مزاری�امام�جماعت�مسجد�علی�بن�ابی�طالب�
زاهدان�بدست�عوامل�استکبار�جهانی�از�سوی�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�انقالب�
اسالمی�پیامی�خطاب�به�حجت�االسالم�والمسلمین�عبادی�نماینده�ولی�فقیه�و�امام�

جمعه�زاهدان�ارسال�گردید.�متن�پیام�رهبر�انقالب�اسالمی�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

جناب��حجت��االسالم��والمسلمین��آقای��حاج��سید�مهدی��عبادی�

امام��جمعه�ی��محترم��زاهدان�

شهادت��مظلومانه�ی��عالم��خدوم��و�متعهد،�حجت�االسالم��آقای��مزاری��رضوان��اهلل��علیه��
را�به��جنابعالی��و�کلیه�ی��بازماندگان��ایشان��و�به��مردم��مؤمن��زاهدان��تبریک��و�تسلیت��
می�گویم�.�دشمنان��کوردل��و�عنود�با�آلودن��دست��پلید�خود�به��خون��این��روحانی��بزرگوار�
که��خدمات��فرهنگی��و�اجتماعی��او�برای��همه��معلوم��و�خلوص��و�پاکدامنی��او�در�فعالیتها�
و� را�رسوا�کردند� پلید�خود� اربابان�� و� را� ،�خود� است�� و�تالشهای��صادقانه�اش��مشهود�
اثبات��نمودند�که��دستگاه��استکبار�و�ایادی��و�نوکرانش��در�راه��دشمنی��با�نظام��اسالمی��و�
عناصر�شریف��خدمتگزار�آن��از�این�گونه��جنایات��وحشیانه��نیزدریغ��ندارند.�این��حادثه�به��

1369/03/21

پیام تسلیت در پی شهادت حجت االسالم مزاری
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روسیاهی��هرچه��بیشتر�دشمنان��و�دستهای��تفرقه��افکن��خواهد�انجامید�و�دشمنان��اسالم��
از�این��گونه��جنایات��طرفی��نخواهند�بست�.�عناصر�مؤمن��و�متعهد�و�خدوم��مخصوصاً�
روی�� از� که�� با�مشاهده�ی��جنایات��دشمن�� استان��مظلوم�� آن�� مانند� مناطق��محروم�� در�
سراسیمگی��و�به��خاطر�دشمنی��با�مردم��و�خدمتگزاران��مردم��است��با�انگیزه�ی��قویتر�و�

پیگیری��بیشتر�خدمات��الهی��خود�را�انجام��خواهند�داد.

خداوند�آن��مرحوم��را�با�اولیایش��محشور�فرماید�و�همه�ی��شهدای��عزیز�و�گرانقدر�را�
مشمول��رحمت��و�برکات��خود�فرماید.

والسالم�علیکم��و�رحمة�اهلل

سید�علی��خامنه�ای�
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بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

سالم��بر�ارواح��طیبه�ی��شهیدان�به�خون��خفته�ی��انقالب��اسالمی��و�دفاع��مقدس��و�سالم��
بر�پیکر�به�خاک�افتاده�ی��شهیدان��مفقودالجسد،�و�سالم��و�رحمت��خدا�بر�دلهای��منتظر�
مادران��و�پدران��وهمسران��و�فرزندانی��که��سالها�چشم�انتظار�عزیزان��مفقوداالثر�خود�

ماندند�و�ازآنان��خبر�و�نشان��نیافتند.

اکنون��که��ملت��ایران��قدوم��آزادگان��را�جشن�گرفته��و�جبهه�ی��سپاس��بر�درگاه��خدای��
پیروزی�بخش��می�ساید،�جای��آن��است��که�یاد�شهیدان��عالی�قدر�ما�که��با�نثار�جان��خود�
زمینه�ساز�این��عزت��و�عظمت�شده�اند�از�هر�سال��گرامی�تر�داشته��شود�و�ملت��ایران��ِدین��

خود�را�به��آنان��وبه��خانواده�های��صابر�و�شاکر�آنان��همواره��در�مد�نظر�داشته��باشد.

این�شهیدان��با�ایثار�خود�پرچم��اسالم��را�که��دست��توانای��رهبر�عظیم�الشأن��ما�حضرت��
امام��خمینی�اعلی��اهلل��مقامه��در�این��سرزمین��برافراشته��بود�سربلندنگهداشتند�و�اسالم��و�
معنویت��را�در�همه�ی��اقطار�عالم��عزیز�کردند.�اگر�امروز�بانگ��مسلمانی��از�چهار�گوشه�ی��
عالم��به��گوش��می�رسد�و�اگر�ملتهای��مسلمان��به��هویت��اسالمی��خود�بازگشته��و�سنگینی��
بار�سلطه�ی��مستکبران��را�احساس��می�کنند،�و�اگر�جهاد�اسالمی��پس��از�سالها�فراموشی��
دوباره��به��جایگاه��ارزشی��رفیع��خودبازگشته�،�همه��و�همه��به��برکت��استقرار�جمهوری��

1369/07/05

پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا در هفته ی دفاع مقدس 



39پیامها

اسالمی��و�استمرار�انقالب�اسالمی��است��که��خود�مرهون��شهادت��و�گذشت��این��عزیزان��و�
خانواده�هایشان��ونیز�جانبازان��عزیز�و�ارجمند�است�.�ملت��ما�باید�قدر�این��عزیزان��را�بداند�
ونتایج��مجاهدات��آنان��را�پاسداری��کند�و�همه�ی��موفقیتها�و�پیروزیها�را�با�ارزش�جان��

گرانبها�و�صبر�بزرگ��آنان��محاسبه��کند�و�قدر�آن��را�بشناسد.

از�خداوند�متعال��علو�درجات��حضرت��امام��راحل��عظیم�الشأن��را�که��سلسله��جنبان��جهاد�
و�استقامت��بود�مسألت��می�کنم��و�شادی��ارواح��طیبه�ی��شهیدان��و�صبر�و�تسال�وشادی��
دل��خانواده�های��داغدار�و�چشم�انتظار�و�شفای��عاجل��جانبازان��عزیز�وپایداری��همه�ی��
هدایت��حضرت�� و� رضا� و� می�نمایم�� درخواست�� متعال�� خداوند� درگاه�� از� را� ایران�� ملت��

ولی�اهلل�االعظم��ارواحنافداه��را�مسألت��می�کنم�.

والسالم�علیکم��و�رحمة��اهلل��و�برکاته�

سید�علی��خامنه�ای�
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حجت�االسالم� حکمی� طی� اسالمی� انقالب� معظم� رهبر� خامنه�ای� آیت�اهلل� حضرت�
سیدعلی�اکبر�ابوترابی�روحانی�آزاده�ای�را�که�ده�سال�در�اسارت�رژیم�عراق�بسر�برده�

است،�به�سمت�نماینده�خود�در�امور�آزادگان�منصوب�فرمودند.

متن�حکم�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�بهاین�شرح�است:

بسمه�تعالی

جناب��حجت�االسالم��آقای��سید�علی�اکبرابوترابی��دامت�افاضاته�

با�سالم��و�تحیت�،�خدا�را�سپاسگزارم��که��دوران��مرارت�بار�اسارت�،�آزادگان��سرافراز�عزیز�ما�
را�مستحکمتر�و�آماده�تر�و�در�مدارج��کمال��انسانی��برترو�واالتر�ساخت.��و�شما�که��قریب��ده��
سال��در�کوره�ی��شداید�گداخته��و�جوهر�پاک�خود�را�نمایان��ساخته��و�بر�افتخار�مجاهدات��
افزوده�اید،� و�درخشانی�� انقالب�،�فصل��جدید� ازپیروزی�� اختناق��و�پس�� خود�در�دوران��
بحمداهلل��سهم��وافری��از�برکات��برهه�ی��دهساله��داشته�اید�و�امید�است��همواره��در�صراط�

مستقیم��حق��وصدق��که��پوینده�ی��آن��می�باشید،�به��توفیقات��الهی��نایل��گردید.

اینجانب��باتوجه��به��خدمات��جناب�عالی��در�دوران��دهساله�ی��اسارت��و�آشنایی��با�مسایل�
�آزادگان��عزیز،�شما�را�به��نمایندگی��خود�در�امور�آزادگان��منصوب��می�کنم.�تا�با�ایجاد�

1369/07/07

انتصاب نماینده ولی فقیه در امور آزادگان
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رابطه�یی��مستمر�و�منضبط�با�آزادگان��سرافراز�به��تأمین��نیازهای��معنوی��وفکری��و�حفظ�
روحیه�ی��انقالبی��آنان��بپردازید�و�در�سایه�ی��همکاری��با�ستاد�امورآزادگان��و�سایر�مراجع��

و�مراکزی��که��در�امر�آزادگان��فعالند�پیگیر�نیازمندیهای��این��عزیزان��باشید.

ان�شاءاهلل��آزادگان��عزیز�که��حقا�ذخایر�این��ملتندبتوانند�مسؤولیت��شرکت��در�بازسازی��
کشور�و�همکاری��در�پیشبرد�جامعه�ی��انقالبی��ما�به��سمت��اهداف��الهی��و�انقالبی��را�نیز�به��
بهترین��وجه��به��انجام��برسانند.توفیقات��شما�و�برادران��شاغل��را�در�ستاد�مزبور�از�خداوند�

متعال��خواستارم�.

سید�علی��خامنه�ای�
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�هفتمین�روز�دهه�ی�فجر�طی�
پیامی�خطاب�به�خانواده�ی�شهدا�بر�ضرورت�مد�نظر�قراردادن�محصول�ارزشمند�جهاد�
و�شهادت�تأکید�کردند�و�پاسداری�از�آن�را�وظیفه�ی�همگان�دانستند.�متن�پیام�به�این�

شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

الحمدهلل��رب�العالمین��و�الصالة�علی�سیدنا�محمد�خاتم�النبیین��و�علی��اله��المطهرین��و�علی��
جمیع��الشهداءوالصدیقین�.�سالم��خدا�بر�شهیدان�،�بر�انسانهای��آزاده��و�بزرگی��که��جان��
بر�سرپیمان��نهادند�و�در�راه��خدا�از�خود�گذشتند�و�با�این��فداکاری�،�به��برترین�پله�های��
انسانیت��رسیدند�و�شیرین�ترین��پاداش��الهی��را�چشیدند:�"فال�تعلم��نفس�ما�اخفی��لهم��

من��قره��اعین�".

پرورش��نسلی��از�انسانهای��صالح��و�پاکدامن��وبلندنظر�و�بزرگ�اندیش��که��نور�ایمان��و�
روشن�� معرفت�،� شعاع�� به�� ناآلوده�شان�� و� دل�صاف�� و� ساطع�� مطهرشان�� ناصیه�ی�� از� تقوا�
یاران�� شبها،� نیمه�� در� عارفانه�شان�� زمزمه�ی�� و� خدا� راه�� در� آگاهانه�شان�� جهاد� و� بود�
پیشوای�� و� انقالب�� رمز� بزرگترین�� بی�شک�� می�آورد.� به�یاد� را� حسین�علیه�السالم�� امام��
عظیم�الشأنش��حضرت��امام�خمینی�قدس�اهلل�روحه�بوده��است�.�و�همینها�بودند�که��به��فرمان��

1369/11/18

پیام به خانواده های معظم شهدا در هفتمین روز دهه ی فجر



43پیامها

امام��محبوبشان��صفوف��پوالدین��و�استوار�خود�را�در�برابر�سهمگین�ترین��خطراتی��که��
انقالب��راتهدید�می�کرد،�آراستند�و�انقالب��و�نظام��اسالمی��را�باذن��اهلل��حراست��کردند.
جمعی��از�آنان��شربت��گوارای��شهادت��فی�سبیل�اهلل��را�نوشیدند�و�جمعی��کثیر،هستند�و�

خواهند�بود�و�از�ودیعه�ی��الهی��همچنان��دفاع��خواهند�کرد.

نباید�پنداشت��که��با�گذشت��دوازده��سال��از�پیروزی��و�دو�سال��از�پایان��جنگ���،خاطره�ی��
شهدای��عزیز�انقالب��و�جنگ�،�کمرنگ��شده��از�یادها�زدوده��خواهد�شد.به�عکس�،�تصویر�
با� ما� نور�و�طهارت�،�روزبه�روزباید�در�ذهن��ملت�� از� آن��چهره�های��مقدس�،�در�هاله�یی��
عظمت�تر�و�چون��چهره�های��اسطوره�یی��قهرمانان��بزرگ�،محبوبتر�و�رفیعتر�گردد�و�نام��
آنها�و�یاد�آنها�به��همه��مخصوصا�جوانان��ونوجوانان��درس��عظمت��و�شجاعت��و�تقوا�و�صفا�
و�طهارت��بدهد�و�خواهد�داد.�بخش�مهمی��از�این��کار،�وظیفه�ی��نویسندگان��و�هنرمندان��

است�.

بازماندگان��شهدای�عزیزمان��و�بیش��از�همه��مادر�و�پدر�و�همسر�و�فرزندا�شهیدان�،�در�شأن��
و�ارزش�الهی�،�بالفاصله��پشت��سر�شهیدان��عالی�قدر�قرار�دارند.�و�فداکاری��و�صبر�آنان��از�

ارج��و�قدر�واالیی��برخوردار�است�.

هنگامی��که��ملت��عزیز�در�مناسبت�های�گوناگون��بخصوص��در�دهه�ی��فجر�مبارک�،�یاد�
شهیدان��را�گرامی��می�دارد�و�به��نام�آنان��شعار�می�دهد،�بیش��از�همه��باید�محصول��ارزشمند�
جهاد�و�شهادت��آن��عزیزان�در�مد�نظرها�باشد�و�همه��خود�را�به��پاسداری��از�آن��موظف��
بدانند�و�یکدیگر�را�به��آن��توصیه��کنند.�خدا�را�شکر�که��خون��شهیدان��و�جگرگوشگان��
را� ما� ملت�� کام�� گوناگون�� در�صحنه�های�� آن�� ثمرات��شیرین�� و� بارنشست�� به�� ملت�� این��
انقالب��که��در� از�دستاوردهای�� باید�خود�را�مسؤول��حراست�� شیرین��کرد.اکنون��همه��
حقیقت�دستاورد�خون��شهیدان��ماست��بدانیم��و�در�این��راه��از�هیچ��کوششی��دریغ�نکنیم�.�
به��امید�آن�که��توفیق��و�تأیید�الهی��همواره��شامل��حال��این��ملت��باشدو�وجود�مقدس��
ولی�اهلل�اعظم��ارواحنافداه��همه��را�مشمول��ادعیه��و�توجهات��خودسازد،�به��روح��شهدای��
عزیز�درود�می�فرستم��و�به��بازماندگان��محترم��آنان�خاضعانه��تبریک��و�تسلیت��می�گویم��و�

همه�ی��شما�را�به��خدا�می�سپارم�.�والسالم�علیکم�

سید�علی��خامنه�ای�
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در�سالروز�میالد�فرخنده�پرچمدار�انقالب�کربال،�حضرت�ابوالفضل�العباس)ع(�و�روزجانباز،�
حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�پیامی�خطاب�به�جانبازان�ارسال�
رفیق�دوست� آقای�محسن� توسط� امروز� که� رهبری� مقام�معظم� پیام� متن� فرمودند.�
رئیس�بنیاد�مستضعفان�و�جانبازان�انقالب�اسالمی�در�حرم�مطهر�حضرت�امام�خمینی�

رضوان�اهلل�تعالی�علیه�قرائت�شد�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

تاریخ��درخشان�انقالب�،�عرصه�ی��هزاران��گونه�ی��شناخته��و�ناشناخته�ی��گذشت��و�ایثار�
و� فراموش�نشدنی�� لحظه�های�� در� یاری��خداوند� به�� آنها� از� است��که��هریک�� فداکاری�� و�
پربرکتی�از�زندگی��افرادی��باایمان��پدید�آمده��و�گاه�،�همه�ی��عمر�آنان��را�تحت��تأثیرگرفته،��
و�همه�ی��آنها�بر�روی��هم�،�این��تاریخ��پرشکوه��و�درخشان��و�معجزه�آسای��دوازده�ساله��را�
پدید�آورده��است�.�تاریخ��انقالب��ما�با�همین��اجزا�و�عناصرگرانبهاست��که��در�جهان��مادی��
کنونی�،�همچون��حادثه�یی��معجزنشان��و�الهی�،�درکار�دگرگون�سازی��جهان��و�تغییر�مسیر�
انسانهاست�.�آری��هر�گذشت��و�ایثار�کوچک��وبزرگی��که��از�یکی��از�فرزندان��انقالب��در�
لحظه�یی��از�لحظات،��سر�زده��یا�می�زند،�در�تکوین��این��ماجرای��بزرگ��و�بی�نظیر�،�یعنی��
دوران��بی�نظیر�انقالب�اسالمی��،�دارای��تأثیری��حتمی��و�حقیقی��است��و�تاریخ��انقالب�،�

1369/11/30

پیام به جانبازان به مناسبت میالد حضرت عباس)ع(
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مجموع��همین�لحظه�هاست�.

با�این��نگرش��است��که��جانبازان��عزیز�ـ�آنان��که��ایثار�وفداکاریشان��نشانه�یی��در�جسم��
مطهرشان��باقی��گذارده��و�یادگار�آن��لحظه�ی�حساس��را�همواره��با�خود�دارند�ـ�دارای��
سهمی��ارزشمند�در�این��تاریخ��پرافتخارند.�جانبازان�،�آسیب�در�راه��خدا�را�قدر�بدانند�
واالست�.� ارزش�� الهی�،� میزان�� در� این�� و� است�� آنان�� تعالی�به�� توجه��حق�� این��موجب�� که��
خداوند�به��همه�ی�فداکاران��راه��خود�بویژه��جانبازان��عزیز�صبر�و�تحمل��و�نیز�اجر�و�تقرب��

عنایت�فرماید�و�آنان��را�در�این��راه�،�که��شریفترین��راههاست��ثابت�قدم�بدارد.

والسالم��علیکم��و�رحمةاهلل�

سید�علی��خامنه�ای�
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بسمه�تعالی

والتحسبن�اهلل�غافاًل�اما�یعمل�ظالمون.�حوادث�خونین�عراق�و�بلیاتی�که�بطور�متوالی�
بر�آن�ملت�مظلوم�چه�از�سوی�نیروهای�متجاوز�چند�ملیتی�و�چه�اکنون�ازطرف�بعثی�
های�خشن�و�ظالم�وارد�شده�و�میشود�موجب�تأسف�و�تأثر�عمیق�و�احساس�همدردی�
ملت�شریف�ایران�میباشد.�حمله�به�شهرهای�مقدس�نجف�و�کربال�و�هتک�حرمت�مرقد�
مطهرحضرت�مولی�الموحدین�امیرالمؤمنین�علیه�صلواة�والسالم�و�نیز�بارگاه�مبارک�
حضرت�ابی�عبداهلل�الحسین�و�حضرت�اباالفضل�العباس�سالم�اهلل�علیهما�بیش�از�پیش�
قلوب�همگان�را�جریحه�دار�کرده�و�عمق�فجایع�وارده�بر�ملت�و�کشور�عراق�و�دشمنی�
با�مقدسات�مسلمین�را�آشکار�ساخته�است.�ما�این�مصائب�عظیمه�را�به�ساحت�حضرت�
ارواحنا�فداه�و�ملت�مسلمان�تسلیت�عرض�کرده�اعالم�میداریم�که� ولی�اهلل�االعظم�
بدین�مناسبت�مجلس�عزاداری�وترحیم�از�سوی�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�حضرت�
آیةاهلل�خامنه�ای�مدظله�در�روز�سه�شنبه��6۹/1۲/۲8از�ساعت��15الی��17در�مدرسه�
عالی�شهید�مطهری�برگزار�میگردد.حضور�امت�حزب�اهلل�در�این�مراسم�موجب�رضای�

باریتعالی�و�تجلیل�از�مقام�شامخ�آن�شهیدان�خواهدبود.

دفتر�مقام�معظم�رهبری

1369/12/27

 اطالعیه دفتر مقام معظم رهبری پیرامون مجلس
عزاداری برای شهدای عراق



47پیامها

حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�امروز�به�مناسبت�روز�تجلیل�
ازشهدا�در�هفته�ی�دفاع�مقدس�پیامی�به�این�شرح�صادر�فرمودند:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

در�سالگرد�هفته�ی��دفاع��مقدس�،�هیچ��چیز�شایسته�تر�از�آن��نیست��که��یاد�و�نام��گرامی��
شهیدان��و�فداکاران��راه��خدا�را�بزرگ��بداریم�،�آنان��که��به��عهد�و�پیمان��خود�با�خدا�و�با�
امام��عزیز�وفا�کردند�و�هستی��خود�را�به��میدان��آورده�،�صادقانه��از�حریم��اسالم��و�نظام��
اسالمی��دفاع��نمودند�و�به��بهای��نثار�جان��خود�خطر�دشمن��را�از�انقالب��و�میهن��عزیز،دور�
زمان�� گذشت�� با� چیزی�� هر� اسالمند،� ستارگان�� و� ما� تاریخ�� جاودانگان�� اینها� ساختند.�
کم�رنگ��و�بی�اثر�می�شود�و�اینان�،�همچون��همه�ی��شهیدان��راه��خدا،روزبه�روز�در�چشم��
اهل��دل��و�در�متن��تاریخ��ما،�برجسته�تر�و�درخشان�تر�می�گردند.رحمت��خدا�بر�آنان��و�

درود�و�دعای��بندگان��صالح��خدا�نثار�تربت��آنان��باد.

جانبازان��عزیز�که��سالمت��خود�را�فدا�کرده�اند�و�اسیران��آزاده��و�سربلند�که��سالیانی��از�
آزادی��خود�را�مایه��گذاشته�اند،�و�خانواده�های��این��همه�،�که��انواع��رنجها�را�در�راه��خدا�به��
جان��خریده�اند،�همگی��در�صفوف��مقدم��این��جایگاه��ارزشی�،�و�پشت��سر�شهیدان��واال�
مقام��ما�قرار�دارند.�این��فداکاریهای��بزرگ��در�کنار�حضور�مستمر�رزمندگان��ملت��ما�در�

1370/07/04

پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا در هفته ی دفاع مقدس 
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جبهه�های��گوناگون��کارزار�انقالبی�،�توانسته��است��اسالم��را�سربلند،�و�دست��بیگانگان��را�
از�میهن��،کوتاه��و�ایران��را�بلند�آوازه��و�آبرومند�سازد.�این��مجاهدتها�توانسته��است��راه��
ملت�ایران��را�به��سوی��هدفهای��متعالی��اسالم،��بگشاید�و�در�دنیای��تاریک��و�اسیر�مادیت��و�

شهوت�،�دریچه�یی��به��معنویت��به��روی��او�باز�کند�و�به��او�عزت��وشخصیت��ببخشد.

پاسداری��از�خون��شهیدان��و�احترام��به��زحمات��ده�ساله�ی��ملت��بزرگ��ما�در�آن��است��
که��روزبه�روز�حرکت��ما�در�راه��اسالم�،�سریعتر�و�صحیح�تر�گردد�و�جامعه�ی��ما�و�مردم��
ما�و�همه�ی��دستگاههای��ما�در�اعمال��و�رفتار�به�اسالم،��نزدیکتر�شوند،�تکریم��شهیدان��به��
آن��است��که��این��ملت��هرگز�در�برابر�سلطه�گران��مستکبر�سر�خم��نکند�و�به��وسوسه�ی��

دشمنان��عظمت��اسالم�،�تسلیم��نگردد.

پیمودن��این��راه��است��که��عزت��و�کامیابی��دنیا�و�فالح��و�سربلندی��آخرت��را�نصیب��ملت��
ما�و�همه�ی��مسلمین��خواهد�ساخت��و�دست��شیطانهای��گوناگون��خواهد�برید.

از�خداوند�متعال��علو�درجات��شهیدان��عزیز�و�شادی��ارواح��طیبه�ی�آنان�،�و�نیز�تعالی��روح��
مطهر�امام��شهیدان��و�آزادگان��قدس�سره��،�و�همچنین��شفای��جانبازان��و�بازگشت��سریع��
اسیران��و�مفقوداالثرها�را�مسألت��می�نمایم��و�امیدوارم��همه�ی��ملت��ایران��مورد�توجهات��
حضرت��ولی�اهلل�االعظم�روحی�فداه��و�مشمول��دعای��مستجاب��آن��حضرت��باشند.�والسالم��

علیه��و�علی��آبائه�الطاهرین�.

سید�علی��خامنه�ای�

توجه:�متن�پیام�مذکور�امروز�ساعت�16/30توسط�حجةاالسالم�والمسلمین�محمدی�
گلپایگانی�در�مراسمی�در�جمع�گروهی�ازخانواده�شهدا�در�بهشت�زهرا�قرائت�خواهد�شد.

روابط�عمومی�دفتر�مقام�معظم�رهبری
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بسم�اهللَّ�الّرحمن�الّرحیم�

اعتراف�سازمانهای�بین�المللی�به�حقانیت�ایران�در�جنگ�هشت�ساله،�هرچند�بسیار�دیر�
انجام�شد،�اما�با�این�حال،�پیروزی�بزرگی�برای�ملت�بزرگ�و�عظیم�الشأن�بود؛�ملتی�
که�هشت�سال�همچون�قهرمانی�مظلوم�جنگید،�تا�اجازه�ندهد�که�دشمنانش�-�یعنی�
همه�ی�قدرتهای�زر�و�زور�-�پشت�سر�عراق،�ذلت�و�وابستگی�را�بر�او�تحمیل�کنند�و�او�را�
از�اسالم�عزیز�جدا�سازند؛�و�سرانجام�به�کمک�و�فضل�خدای�متعال�و�توجهات�حضرت�
بقّیةاهللَّ�االعظم)روحیفداه(،�در�همه�ی�میدانها�به�پیروزی�-�که�حق�او�بود�-�دست�یافت.

پیشانی�سپاس�بر�درگاه�خداوند�ساییده�و�به�ملت�عزیز�تبریک�میگویم.�این�شادی�
بزرگ،�با�تلخِی�غم�فقدان�شهیدان�عالیمقام�و�گلهای�پرپرشده�ی�بوستان�خمینی�همراه�
وزیر� تندگویان،� مهندس� غریبمان،� پیکر�مطهر�شهید� بازگشت� روزها� این� که� است،�
بسیجی�و�فداکار�جمهوری�اسالمی،�آن�را�تازه�تر�میسازد�و�عظمت�فداکاریهایی�را�که�به�
این�پیروزیها�انجامید،�در�چشم�هوشمندان�عالم�به�تصویر�میکشد.�جای�آن�پیر�مراد�و�
حکیم�فرزانه�و�رهبر�دلسوز�و�تیزبین�خالی�است�که�ثمره�ی�استوارِى�معجزنشان�خود�
را�در�پیروزیهای�پیاپی�ملت�خود�ببیند�و�شادابی�این�درخت�تناور�را�-�که�نهال�آن�به�

دست�توانای�او�نشانده�شده�است�-�بنگرد.

1370/09/27

پیام در پی معرفی عراق به عنوان متجاوز در جنگ تحمیلی
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این�جانب،�ضمن�قدردانی�از�همه�ی�کسانی�که�در�مسائل�مربوط�به�قطعنامه�ی�5۹8 
صمیمانه�تالش�کرده�اند؛�از�جناب�رئیس�جمهور�محترم)۲(�و�رؤسای�قوای�مقننه�و�
قضاییه)3(�و�فرزند�مکرم�امام�بزرگوار�و�علمای�اعالم�و�ائمه�ی�محترم�جمعه�و�مسؤولین�
ایران�تبریک� افرادی�که�این�پیروزی�را�به�این�جانب�و�ملت� دولتی�و�نظامی�و�سایر�

گفته�اند،�تشکر�کرده،�توفیقات�همگان�را�از�خداوند�متعال�مسألت�مینمایم.

سّید�علی�خامنه�ای

1(�در�روز��1۹آذرماه��1370)�10دسامبر��1۹۹1میالدی(�و�در�پی�اجرای�بند�ششم�
قطعنامه�ی��5۹8-�که�دبیر�کل�را�موظف�کرده�بود�تا�با�ارائه�ی�گزارشی�به�شورای�امنیت،�
مسؤول�آغاز�جنگ�عراق�و�ایران�را�معرفی�کند�-�سرانجام�پس�از�گذشت�سه�سال�از�
برقراری�آتش�بس،�خاویر�پرز�دکوئیار�-�دبیر�کل�وقت�سازمان�ملل�متحد�-�طی�گزارشی�
به�شورای�امنیت،�تصریح�کرد�که�مسؤول�آغاز�جنگ،�رژیم�بغداد�است�که�در�تاریخ�

�135۹/06/31)�۲۲سپتامبر��1۹80میالدی(�به�خاک�ایران�حمله�کرده�است.

۲(�حجةاالسالم�والمسلمین�هاشمی�رفسنجانی

�یزدی 3(�حجةاالسالم�والمسلمین�کروبی�و�آیةاهللَّ
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�به�مناسبت�تجلیل�از�شهدای�
گرانقدر�انقالب�اسالمی�و�جنگ�تحمیلی،�اسرا،�مفقودین�وخانواده�های�معظم�شهدا�

پیامی�صادر�کردند.�متن�این�پیم�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

الحمدهلل��رب��العالمین��صلوات��و�سالم��خداوندبرخاتم��پیامبران�.�مظهر�اسم��اعظم��الهی��
و�تجسم��همه�ی��فضایل��انسانی��حضرت��محمدبن�عبداهلل��صلی�اهلل�علیه�واله��و�بر�اهل�بیت��
پاک��و�مکرم��او،قافله��ساالران��صراط�مستقیم��عبودیت��و�معلمان��جهاد�و�شهادت�،�و�بر�
بر�شهیدان�� و�درود�و�رحمت��خداوند� بشریت�� فردای�� امید� حضرت�بقیه�اهلل��روحی�فداه��
راه�حق��و�عدالت��در�همه�ی��تاریخ��بویژه��شهدای��عالی�مقام��انقالب��اسالمی��که��در�روزگار�
غربت��فضایل��بر�ضد�سلطه�ی��شیطانی��ابرقدرتها�قیام��کردند�و�جان��در�راه��رضای��خدا�و�
نجات��کشور�و�ملت��نهادند�و�خاطره�ی��جاودان��خود�را�همچون��مشعلی��روشن��و�راهنما،�
در�ذهن��و�دل��و�واقعیت��زندگی��ما�باقی��گذاردند.�و�سالم��خدا�وخلق��بر�سلسله�جنبان��

آگاهی��و�ایثار،�سالله�ی��پاک��اولیاء�در�زمان��ما،�حضرت��امام�خمینی��اعلی�اهلل�مقامه�.

درس��بزرگ��شهیدان��عزیز�،�که��لحظه�یی��نبایداز�آن��غفلت��شود�،�آن��است��که��جان��را�و�
همه�ی��آنچه��را�برای��ما�عزیز�است�،باید�هرگاه��که��الزم��شود،�سپر�بالی��ارزشهای��اسالمی��

1370/11/17

پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا
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کنیم��و�با�همه�ی��وجوداز�حاکمیت��اسالم��ـ�که��مایه�ی��عزت��و�شرف��و�آزادگی��است�،�
دفاع��نماییم�.

درظلمات��سلطه�ی��استکبار�و�ظلم��بر�جهان��امروز،�اسالم��و�قرآن��یگانه��ملجأی�است��که��
می�تواند�ملتها�را�نجات��دهد،�و�به��همین��جهت��قدرتهای��زورگوی��جهانی�تا�آن�جا�که��

بتوانند�با�اسالم��مقابله��می�کنند�و�در�راه��حاکمیت��آن��مانع�می�سازند.

جمهوری��اسالمی��ایران��که��نخستین��تجربه�ی��موفق��پیروزی��و�حکومت�اسالم��است��به��
همین��جهت،��مورد�بغض��و�کینه�ی��آن��سلطه�هاست��و�با�همه�ی�توان��با�آن��مبارزه�ی��آشکار�
و�پنهان��می�کنند.�دفاع��از�اسالم�امروز�نیز�مانندصدر�اسالم�جز�با�گذشت��و�فداکاری��
اندوخته�ی�� و� آبرو،�و�همه�ی��داشته�� و� و�دانش�� و�مال��و�تالش�� نیست�;�و�جان�� ممکن��
مقدس�� و� روشن�� حقیقت�� آن�� از� دفاع�� راه�� در� شود� الزم�� هرگاه�� باید� صادق�� مسلمانان��
صرف��شود.�همه�ی��آحاد�ملت�بخصوص�کارگزاران��حکومت��اسالمی،�باید�این��درس��را�
از�شهیدان��همواره��به��یاد�داشته�باشند�و�از�خدای��متعال��توفیق��در�این��راه��را�بخواهند.

عنایت�� و� لطف�� مشمول�� مفقودین�� و� جانبازان�� و� عزیزان�� این�� امیداست��خانواده�های��
الهی�باشند�و�ملت��ما�قدر�این��ایثارگران��را�همواره��بدانند�و�آنان��را�در�فداکاری�الگوی��خود�

قرار�دهد.والسالم��علیکم�

سیدعلی��خامنه�ای�

محمدیگلپایگانی� والمسلمین� حجةاالسالم� توسط� ظهر� از� بعد� امروز� مذکور� پیام�
درمراسمی�که�در�گلزار�شهدای�بهشت�زهرا�برگزار�شده�بود،�قرائت�شده�است
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دبیرکل� موسوی� عباس� سید� والمسلمین� االسالم� رسیدن�حجت� شهادت� به� پی� در�
آیت�اهلل� حضرت� ازسوی� صهیونیستی� جنایتکار� رژیم� عوامل� بدست� لبنان� حزب�اهلل�

خامنه�ای�رهبر�انقالب�اسالمی�پیام�تبریک�و�تسلیتی�صادر�گردید.

متن�پیام�تسلیت�رهبر�انقالب�اسالمی�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

من�المؤمنین�رجال�صدقوا�ما�عاهدواهلل�علیه�فمهنم�من�قضی�نحبه�و�منهم�من�ینتظر�
و�ما�بدلو�تبدیال.

با�تألم�و�تأسف�بسیار�خبر�شهادت�مظلومانه�ی�روحانی�مجاهد�و�خستگی�ناپذیر�و�
رهبر�فداکار�حزب�اهلل�لبنان�حجت�االسالم�آقای�سید�عباس�موسوی�و�همسر�و�فرزند�

خردسالش�را�بدست�جنایت�بار�رژیم�صهیونیست�دریافت�کردم.

رحمت�خدا�بر�این�سید�عالیقدر�و�شجاع�و�بااخالص�و�هوشمند�ولعنت�و�نفرین�خدا�و�
خلق�بر�صهیونیست�های�ددمنش�و�خون�آشام�که�در�راه�مقاصد�پلید�و�تجاوزکارانه�ی�
خود�از�هیچ�جنایتی�رویگردان�نیستند�و�بر�حامیان�خبیث�و�مستکبرشان�که�با�چشم�
پوشی�از�جنایات�بزرگ�آن�رژیم�و�کمک�به�ادامه�ی�آن،�چهره�ی�ضد�انسانی�و�خیاثت�

1370/11/28

پیام تسلیت در پی شهادت عالمه سید عباس موسوی
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بار�خود�را�بیش�از�پیش�آشکار�می�کنند�و�از�هیچ�توطئه�و�خیانتی�علیه�مسلمانان�حق�
طلب�روی�نمی�گردانند.

خون�به�ناحق�ریخته�ی�این�شهید�بزرگوار�عزیز�و�همراهان�مظلومش�مبارزه�ی�حق�
طلبانه�مردم�لبنان�و�فلسطین�را�بر�ضد�اشغالگران�صهیونیست�جدی�تر�و�عمیق�تر�
خواهدساخت.�این�سید�عالیقدر�که�علم�را�با�عمل�و�گفتار�را�با�صدق�وفداکاری�را�با�
درایت�توأم�کرده�بود�در�راه�هدف�الهی�و�مقدس�خود�که�دفاع�از�اسالم�و�مقابله�با�ظلم�
و�تجاوز�بوده�به�شهادت�رسید�و�به�سعادت�ابدی�نائل�آمد�و�راه�او�بوسیله�یاران�و�هم�

سنگرانش�و�ملت�مسلمان�و�مظلوم�لبنان�و�فلسطین�ادامه�خواهدیافت.

اینگونه�جنایات�نخواهدتوانست�راه�سلطه�گری�ظالمانه� اسرائیل�و�آمریکا�بدانند�که�
ی�آنان�را�هموار�کند�و�ملتهایی�را�که�در�طول�سالیان�دراز�مورد�ظلم�وشرارت�آنان�

قرارگرفته�اند�بترساند.

اینجانب�این�شهادت�افتخارآمیز�را�که�پاداش�خداوند�به�جهاد�مستمر�آن�انسان�مخلص�
و�فداکار�بود�به�ملت�لبنان�و�به�جوانان�پاک�و�عزیز�حزب�اهلل�و�رهبران�آن�مخصوصاً�به�
خانواده�و�دوستان�و�ارادتمندان�آن�شهید�بزرگوار�تبریک�و�تسلیت�می�گویم�و�رحمت�

و�فضل�الهی�را�برای�وی�مسئلت�میکنم.�والسالم�علی�عباداهلل�الصالحین�

سید�علی�خامنه�ای�
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نیروی� آزاده� خلبانان� اسالمی،� مجلس�شورای� انتخابات� دوره�ی� آستانه�چهارمین� در�
هوائی�با�ارسال�نامه�ای�به�محضر�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�
و�فرمانده�کل�قوا�آمادگی�کامل�خود�را�برای�مبارزه�با�کفر�و�الحاد�و�منافقان�کفر�پیشه�
اعالم�کردند�و�فرمانده�کل�قوا�نیز�در�پاسخ�به�این�خلبانان�آزاده�و�تیزپرواز�ضمن�قدردانی�
و�تشکر�از�آنان،�اندیشه�و�عمل�آنان�را�شایسته�سرمشق�قرار�گرفتن�برای�همه�حق�
طلبان�جهان�دانستند.�متن�نامه�خلبانان�آزاده�و�ایثارگر�نیروی�هوایی�جمهوری�اسالمی�

ایران�خطاب�به�مقام�معظم�رهبری�و�فرمانده�کل�قوا�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

محضر�مبارک�مقام�معظم�رهبری�و�فرماندهی�کل�قوا

بدینوسیله�اینجانبان�امضاء�کنندگان�لیست�پیوست�که�همگی�از�آزادگان�از�بند�رسته�
ایران� اسالمی� جمهوری� هوایی� نیروی� خلبانان� از� و� عراق� صهیونیستی� بعثی� رژیم�
می�باشیم،�با�استعانت�از�ایزد�متعال�و�رسول�گرامی�اسالم)ص(�و�ائمه�اطهار)س(�و�با�
پیروی�از�اهداف�بنیانگذار�جمهوری�اسالمی)قدس�سره�الشریف(�و�تجدید�بیعت�با�رهبر�
مسلمین�جهان�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای)مدظله�العالی(�متعهد�و�هم�قسم�می�شویم،�
اکنون�که�مملکت�اسالمیمان�در�حال�انتخابات�مجلس�شورای�اسالمی�بوده�و�همینطور�

1371/01/20

پاسخ به نامه خلبانان آزاده پیرامون آمادگی مقابله با منافقین
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در�سازندگی�بعد�از�جنگ�میباشیم�و�کلیه�مسئولین�این�نظام�الهی�شبانه�روز�در�راه�خیر�
و�صالح�ملت�شریف�و�شهیدپرور�تالش�همه�جانبه�ای�را�بی�وقفه�ادامه�می�دهند�تا�این�
مملکت�امام�زمانی�را�بسوی�بی�نیازی�و�عدم�وابستگی�هدایت�نمایند،�و�از�طرفی�دشمنان�
خدا�و�دین�و�قرآن�که�کینه�ای�عمیق�نسبت�به�این�ملت�نجیب�و�چشم�طمع�به�این�
آب�و�خاک�مقدس�دارند�اخیراً�دست�به�اقدامات�غیرانسانی�و�ضداسالمی�زده�اند�بامید�
اینکه�بتوانند�در�انتخابات�مجلس�شورای�اسالمی�خللی�وارد�نمایند،�ما�خلبانان�آزاده�
نیروی�هوایی�به�اطالع�کلیه�مسئولین�علی�الخصوص�مقام�معظم�رهبری�و�فرماندهی�
کل�قوا�میرسانیم�که�تا�پای�جان�و�چون�گذشته�پیشاپیش�سایر�رزمندگان�در�صف�
مقدم�مبارزه�با�کفر�و�الحاد�در�سرکوب�دشمن�دیرینه�یعنی�منافقین�تحت�حمایت�رژیم�
بعث�عراق،�شرکت�نموده�و�یکبار�دیگر�به�این�دشمنان�ثابت�نمائیم�که�تا�آخرین�قطره�
خون،�ایثارگران�نیروی�هوایی�ارتش�جمهوری�اسالمی�ایران�همگام�با�سایر�جان�برکفان�

جمهوری�اسالمی�از�این�مملکت�دفاع�خواهند�نمود.

من�اهلل�التوفیق�-�ایثارگران�آزاده�نیروی�هوایی�ارتش�جمهوری�اسالمی�ایران

حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�و�فرمانده�کل�قوا�نیز�درپاسخ�به�
نامه�خلبانان�آزاده�و�تیزپرواز�نیروی�هوایی�ارتش�جمهوری�اسالمی�ایران�متنی�به�این�

شرح�مرقوم�فرمودند:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

درود�بر�شما�مجاهدان�فی�سبیل�اهلل�و�جوانمردان�آزاده،�درود�بر�شما�فداکاران�با�اخالص.

جای�آن�است�که�اندیشه�و�عمل�شما�همچون�دیگر�رزمندگان�دریا�دِل�صحنه�های�نبرد�
حق�و�باطل،�سرمشق�همه�ی�حق�طلباِن�جهان�گردد�و�نام�نیک�شما�در�تاریخ،�ماندگار�
و�بلندآوازه�شود�و�رحمت�و�هدایت�و�فضل�الهی�در�دنیا�و�آخرت�شامل�حال�شما�باشد.

اینجانب�از�طرف�همه�ی�آحاد�ملت�عزیز�و�بزرگوارمان�از�شما�متشکرم.

سیدعلی�خامنه�ای



57پیامها

حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�امروز�طی�حکمی�حجت�االسالم�
محمدحسن�رحیمیان�را�به�سمت�نماینده�ولی�فقیه�در�بنیاد�شهید�انقالب�اسالمی�

منصوب�فرمودند.�متن�حکم�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

جناب�حجت�االسالم�آقای�حاج�شیخ�محمدحسن�رحیمیان�دامت�تأییداته

نظر�به�شناخت�و�اهتمامی�که�به�امور�خانواده�های�مکرم�شهیدان�داشته�و�بحمداهلل�
دوران�خدمت�صادقانه�ای�را�نسبت�به�آن�عزیزان�گذرانیده�اید،�و�با�توجه�به�سوابق�دیرین�
شما�در�انقالب�و�خدمات�صمیمانه�تان�به�امام�راحل�محبوب�)قدس�سره(،�و�با�عنایت�به�
اعتماد�جناب�آقای�رئیس�جمهور�محترم�در�نصب�جنابعالی�به�ریاست�بنیاد�شهید،�شما�

را�به�عنوان�نماینده�ی�خود�در�آن�نهاد�محترم�و�مقدس�منصوب�میکنم.

وظیفه�ی�مهم�آن�نمایندگی،�رسیدگی�به�امور�معنوی�و�فرهنگی�عزیزان�شاهد�است�
که�وارثاِن�شهادت�و�سرمایه�گذاران�اصلی�انقالب�و�استقالل�کشورند.�تالش�فرهنگی�
آن�نمایندگی�باید�آکندن�فضای�جامعه�از�عطر�شهادت�و�تبیین�حق�عظیم�شهیدان�و�
خانواده�های�آنان�برگردن�ملت�ایران�را�هدف�قرار�دهد،�تا�همه�بدانند�که�حیات�جامعه�و�

1371/08/09

انتصاب نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید
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عزت�و�اقتدار�ایران�اسالمی،�بلکه�بیداری�و�سربلندی�مسلمین�در�سراسر�جهان�مرهون�
فداکاری�این�فرزندان�شایسته�ی�میهن�و�کسان�و�نزدیکان�آنها�است�و�همه�آحاد�جامعه�
خود�را�موظف�به�ادای�حِق�معنوی�آنان�بشمارند�و�خوِد�این�خانواده�های�مکرم�نیز�حس�
کنند�که�در�خط�مقدم�انقالب�قرار�دارند�و�سهمی�مؤثر�و�ارزشمند�از�تالش�افتخارآمیز�
ملت�ایران�را�بر�عهده�گرفته�اند�و�برای�عمل�به�تکالیف�انقالبی�خود�باید�همواره�به�کمک�
و�اعانت�پروردگار�متکی�و�امیدوار�باشند�و�والدین�و�همسران�و�فرزندان�شهداء�با�معرفت�
به�رتبه�ی�واالی�شهادت�و�پایبندی�به�لوازم�این�ارزش�بزرگ�اسالمی،�حیات�جاودانه�و�
حضور�دائم�شهید�خود�را�در�عرصه�ی�زندگی�احساس�کنند.�از�خداوند�بزرگ�توفیق�شما�

را�در�انجام�این�وظیفه�ی�خطیر�مسئلت�میکنم.

سیدعلی�خامنه�ای
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�به�مناسبت�روز�شهیدان�در�دهه�
فجر�پیامی�صادر�کردند.�این�پیام�امروز�بعد�از�ظهر�در�مراسمی�که�در�بهشت�زهرا�برگزار�
شد،�توسط�حجت�االسالم�و�المسلمین�آقای�رحیمیان�قرائت�شد.�متن�پیام�رهبر�انقالب�

به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم.

الحمدهلل�رب�العالمین،�رب�الشهداء�و�الصدیقین،�سپاس�خداوندی�راکه�باب�جهاد�و�
شهادت�را�که�برترین�سکوی�پرش�انسان�به�سمت�اوج�قله�ی�کمال�اوست،�به�روی�
این�ملت�با�اخالص�و�فداکار�گشود.�و�از�جوانان�و�نوجوانان�و�مردان�و�زنان�ما�ستارگان�
درخشانی�در�فضای�غبارآلود�زندگی�بشر�امروز،�پدید�آورد،�جهاد�مخلصانه�را�سیره�ی�

آنان�و�شهادت�مظلومانه�را�گوهر�تابناکی�بر�تارک�آنان�ساخت.

و�درود�و�سالم�بی�پایان�بر�پیامبر�بزرگ�خدا�حضرت�محمدبن�عبداهلل�صلی�اهلل�علیه�
و�آله�و�سلم�بادکه�مژده�ی�نجات�بشر�را�با�خود�آورد�و�راه�صالح�و�سعادت�را�به�او�باز�
نمود�و�آزادگی�و�سربلندی�دنیا�و�آخرت�را�نصیب�مؤمنان�ساخت.�و�بر�خاندان�پاکش�
که�معلمان�بشر�و�الگوهای�انسان�کامل�و�رهروان�و�رهبران�راه�بهشت�در�دنیا�و�آخرتند.�
بویژه�بر�حجت�حق�و�امام�زمان�و�امید�مطلِق�جهان�حضرت�حجةبن�الحسن�المهدی�

1371/11/15

پیام به مناسبت روز شهیدان در دهه  ی فجر
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ارواحنا�فداه�و�عجل�اهلل�فرجه.

در�میان�روزهای�این�دهه�ی�نور�و�فجر،�امروز�به�شهیدان�اختصاص�یافته�است.�در�
حقیقت�همه�ی�روزهای�این�دهه�و�همه�ی�روزهای�سال�را�باید�متعلق�به�شهیدان�
دانست�زیرا�اگر�مجاهدت�فداکارانه�ی�جوانان�این�مرز�و�بوم�که�به�این�شهادت�ها�منتهی�
شدهاست�نمی�بود،�همه�ی�روزهای�این�ملت،�در�زیر�چتر�سیاه�ظلم�و�تجاوز�و�دخالت�
دشمنان�اسالم�و�ایران،��به�شبهای�تار�بدل�می�گشت،�لیکن�امروز�فرصتی�است�که�همه�
با�شهیدان�تجدید�خاطره�کنند،�از�آنان�از�صمیم�جان�قدردانی�کنند،��در�برابر�صبر�و�
گذشت�خانواده�هایشان�سر�تکریم�فرود�آورند�و�فضا�را�از�احترام�به�شهادت�و�شهید�و�

خانواده�های�شاهد�آکنده�سازند.

تا�ملت�ما�از�چنین�روحیه�ی�تکریم�و�احترامی�نسبت�به�فداکاران�صفوف�مقدم�برخوردار�
است،�علم�سرافرازی�این�ملت�در�اهتزازخواهدبود.�والسالم�علیکم�و�رحمةاهلل

سیدعلی�خامنه�ای
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�امروز�به�مناسبت�تشییع�پیکر�
پاک�1000تن�از�شهدای�جنگ�تحمیلی�پیامی�به�این�شرح�صادرفرمودند:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

اطالع�یافتم�که�امروز�بالغ�بر��1000تن�از�شهیدان�بخون�تپیده�جنگ�تحمیلی�تشییع�
از�گذشت�سالی� اهلل�پس� این�مجاهدان�فی�سبیل� مبارک� و� پیکر�مطهر� می�شوند.�
چنداز�شهادتشان�امروز�بار�دیگر�حال�و�هوای�شهر�تهران�را�بنفس�روح�بخش�فرشتگان�
و� رشادتها� خاطره� گرامیشان� یاد� و� سازد� می� آغشته� بهشتی� عطر� به� و� الهی،معطر،�

فداکاریها�راکه�از�یاد�رفتنی�نیست�زنده�و�برجسته�می�نماید.

تحمیلی� که�حصار� بوم� و� مرز� این� شهیدان� همه�ی� بر� و� عزیزان� این� بر� خدا� سالم�
ماده�پرستی�و�خودخواهی�را�شکافتند�و�راهی�به�ملکوت�انسانیت�واال�به�روی�بشریت�
گشودند.�سالم�خدا�بر�این�فداکاران�که�درروز�غربت�فضیلتها�و�ارزشهای�اسالمی�به�
یاری�دین�خدا�و�دفاع�از�انقالب�اسالمی�قدعلم�کردند�و�غریبانه�جان�دادند.�سالم�خدا�و�
فرشتگان�و�بندگان�صالحش�بر�این�اجساد�پاک�و�نورانی�که�از�خود�گذشتند�تا�کشور�و�
ملت�خود�را�از�آسیب�متجاوزان�محفوظ�دارند.�سالم�ما�بر�این�پاره�های�دل�ملت�که�دل�
از�زندگی�و�راحت�کندند�تا�آرامش�دل�امت�و�امام�تضمینشود،�مرگ�را�استقبال�کردند�

1371/12/21

پیام به مناسبت تشییع پیکر پاک یک هزار تن از شهدای 
جنگ تحمیلی
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تا�اسالم�زنده�بماند،�داوطلبانه�به�خاک�افتادند�تاایران�سربلند�گردد.�درود�خدا�و�اولیائش�
و�درود�همه�ملت�ایران�بر�آنان�باد.

اینجانب�به�خانواده�های�داغدار�و�چشم�انتظار�این�شهیدان�تبریک�و�تسلیت�عرضمی�
کنم�و�امیدوارم�به�برکت�این�اجساد�طیبه�که�شب�قدر،�اولین�شب�آرامش�آنان�درمضجع�
ابدی�است،�شبهای�قدر�بر�آن�خانواده�ها�و�بازماندگان�و�بر�همه�ی�ملت�ایران�مبارک�
گردد.�و�دعای�مستجاب�حضرت�بقیةاهلل�االعظم�ارواحنا�فداه�در�این�شبها�دستگیرملت�

ایران�شود.�به�فضل�اهلل�و�رحمته

سید�علی�خامنه�ای



63پیامها

بسم�اهللَّ�الّرحمن�الّرحیم�

اگر�چه�روز�شهیدان،�مناسبت�نیکویی�برای�عرض�ارادت�به�ساحت�شهیدان�عالی�مقام�
و�ستارگان�درخشان�تاریخ�امروز�و�فردای�ما�است،�لیکن�حق�آن�است�که�ملّت�بزرگ�
همه�ی�روزها�و�سراسر�تاریخ�خود�را�مدیون�و�مرهون�جوانمردانی�است�که�با�حضور�
فداکارانه�ی�خود�در�صف�دفاع�از�میهن�عزیز،�انقالب�بزرگ�خود�را�پیروز�و�ملت�کهن�
کشور� که� را� پرمحنتی� روزهای� آن� باید� ما� مردم� کردند.� روسفید� و� سربلند� را� خود�
اسالمی�مورد�تهاجم�دشمنان�قرار�داشت�و�در�بیرون�و�درون�مرزها،�در�لباسها�و�زیر�
نامهای�گوناگون،�به�ملت�و�کشور�ما�جفا�و�دشمنی�و�خیانت�می�شد،�هرگز�از�یاد�نبرند،�
فداکاری�شهیدان�و�گذشت�خانواده�ها�و�حضور�رزمندگان�ما�بود�که�ابرهای�تیره�ی�آن�
�االعظم� روزگار�دشوار�را�از�افق�زندگی�این�ملت�زدود�و�بنام�خدای�بزرگ�و�یاری�ولی�اهللَّ
امام�راحل�بزرگوار،�کشور�را�نجات�داد.�همیشه�و�در�همه� با�رهبری� )ارواحنافداه(�و�
تجربه�های�دشوار�ملّی،�همانگونه�فداکاریها�است�که�سپیده�ی�نجات�کشور�و�ملت�را�
پدیدار�می�سازند.�بدین�جهت�وظیفه�ی�قدردانی�از�ایثارگران�به�ویژه�شهیدان،�فریضه�یی�
عینی�و�تعیینی�و�همیشگی�است.�سالم�خدا�بر�شهیدان،�درود�بر�همه�ی�ایثارگران�و�
خانواده�های�گرامی�آنان�و�رحمت�و�برکات�خدا�بر�امام�راحل�شهیدان�و�سلسله�جنبان�

شهادت�در�ایران�اسالمی.

سّید�علی�خامنه�ای�-�اول�مهر�هفتاد�و�دو

1372/07/01

پیام به مناسبت روز ایثار و شهادت در هفته دفاع مقدس
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مراسم��تجلیل��و�گرامیداشت��شهدا،�مفقودین�،�آزادگان��و�خانواده�های��معظم��شاهد�در�
سومین��روز�از�دهه��مبارکه��فجر�روز�ایثار�و�شهادت��با�پیام��حضرت��آیت�اهلل��خامنه�ای��رهبر�

معظم��انقالب��اسالمی��برگزار�شد.

و� فقیه�� ولی�� نماینده�� رحیمیان�� المسلمین�� و� توسط�حجت�االسالم�� که�� پیام�� این�� متن��
سرپرست��بنیاد�شهید�انقالب��اسالمی��در�گلزار�شهدای��بهشت��زهرا�قرائت��شد�به��این��

شرح��است�:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

سالمی��بر�آمده��از�اعماق��جان��و�درودی��بلطافت��روح��فرشتگان��بر�ارواح��مطهر�شهیدانی��
از�میهن��اسالمی��و�کیان�� برگزیده�اش��و�دفاع�� بنده�ی�� اجابت��دعوت�� که��رضای��خدا�و�
حکومت��قرآنی��را�بر�زندگی��و�لذت��دو�روزه�ی��دنیا�ترجیح��دادند�و�جان��برکف�،�به��میدان��
مجاهدت��روانه��شدند�و�سر�از�پا�نشناخته�،�در�راه��جهاد�مقدس��به��بهشت��شهادت��پای��

نهادند�و�سعادت��ابدی��را�به��چنگ��آوردند.

امروز�استقالل��و�عزت��ایران��رهین��آن��مجاهدتها�است�،�پس��یاد�این��عزیزان��باید�همواره��
سولوحه��همه�ی��افتخارات��جمهوری��اسالمی��ثبت��و�ضبط�باشد.

1372/11/14

پیام به مناسبت روز ایثار و شهادت
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هیچ��ملتی��و�کشوری��بدون��مجاهدت��بهترین��فرزندانش��نتوانسته��است��از�شر�سلطه�ی��
بیگانگان��که��زشت�ترین��خفت��و�خواری��برای��یک��ملت��است�،�خود�را�نجات��دهد.�امروز�
هم��مجاهدت��جوانان��و�برگزیدگان��در�میدانهای��دیگر�الزم��است�:�میدان��سازندگی�،�میدان��
آگاهی��از�کید�دشمنان�،�میدان��تالش��برای��خودسازی��علمی��و�اخالقی�،�میدان��ایجاد�امید�
در�مردم��و�مبارزه��با�دیو�یأس�،�میدان��مبارزه��با�تبلیغات��دشمنان��مستکبر،�میدان��وحدت��

و�همکاری��و�همبستگی��ملی�.

پدران��و�مادران��و�همسران��و�دیگر�بستگان��شهدای��عزیز،�نیز�دارای��پاداشی��بزرگ�اند�این��
پاداش��صبر�و�استقامت��آنها�است��و�پاداش��قبول��مصیبت��در�راه��خدا.�تالش��و�مجاهدت��

آنان��نیز�باید�صرف��آن��شود�که��این��پاداش��بزرگ��را�برای��خود�حفظ�کنند.

امید�است��همه�ی��ملت��ایران��براستی��قدردان��شهیدان��و�خاندانهای��معظم��آنان��باشند�
و�رضای��الهی��و�حمایت��حضرت��بقیه�اهلل��االعظم��علیه��آالف��السالم��و�ارواحنا�فداه��را�

بدینوسیله��جلب��کنند.

والسالم��علیکم��و�رحمه�اهلل�

سیدعلی��خامنه�ای�
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در�پی��حمله��وحشیانه��صهیونیستها�به��صفوف��مسلمانان��روزه�دار�فلسطینی��در�حرم��
حضرت��ابراهیم��)ع�(�در�شهر�الخلیل�،�حضرت��آیت�اهلل��خامنه�ای��ولی��امر�مسلمین��پیام��

مهمی��فرستادند.�متن��پیام��مقام��معظم��رهبری��به��این��شرح��است�:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

حمله��شقاوت�آمیز�صهیونیست�ها�به��صفوف��نمازگزاران��در�شهر�اشغالی��الخلیل��که��دهها�
کشته��و�صدها�زخمی��برجای��نهاد،�یکی��از�آن��جنایت�های��نمونه�ای��است��که��منحصرا�
دست��ظلم��و�تعصب��صهیونیست�ها�مانند�آن��را�همواره��پدید�آورده��و�متناسب��با�شقاوت��
و:�خباثت��غصب��کنندگان��فلسطین��است�.�این��فاجعه��دردناک��یادآور�کشتارهای��دست��
این�� امروز� فرق��که�� این�� با� است�� اشغال�� جمعی��دیگر�صهیونیست�ع�ها�در�طول��دوران��
جنایت��بزرگ��در�برابر�چشم��همه��مردم��دنیا�واقع��می�شود.�آیا�وجدانهای��بی�اعتنا�به��آنچه��
در�خانه��فلسطینیان��بر�سر�آنها�می�آید�با�این��حادثه��بیدار�خواهند�شد؟�آیا�مدعیان��صلح��
دروغین��با�دشمن��غاصب��پی�به��اشتباه��خود�خواهند�برد؟�آیا�مجامع��و�دولتهای��داعیه�دار�
حقوق��بشر�که��سالهاست��بزرگتر�نقض��حقوق��یک��ملت��در�فلسطین��را�ندیده��گرفته�اند،�
این��بار�به��سکوت��شرم�آور�خود�خاتمه��خواهند�داد�و�به��گناه��خود�در�گذشته��اعتراف��
خواهند�کرد؟�آیا�دولت��امریکا�خواهد�پذیرفت��که��در�خون��بیگناهان��فلسطین��شریک��

1372/12/06

پیام  درپی حمله  وحشیانه  صهیونیست ها به مسلمانان  فلسطین
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است��زیرا�همواره��بی�قید�و�شرط�از�دولت��صهیونیستی��حمایت��کرده��است��یا�اینکه��این��
بار�هم��همه��از�کنار�این��حادثه��تکان��دهنده��خواهند�گذشت��بی�آنکه��به��ابعاد�آن��توجه��
کنند�و�معنای��عبرت�آمیز�آن��را�بفهمند؟�همانطور�که��از�فاجعه��بزرگ��این��دوران��در�
بوسنی��و�هرزگوین��تغافل��کرده�اند؟�اما�ملت��فلسطین��بی�شک��عبرت��الزم��را�از�آن��خواهد�
گرفت�.�امروز�یک��بار�دیگر�این��حقیقت��تلخ��برای��آن��ملت��مظلوم��آشکار�شد�که��در�خانه��
خود�مجبور�است��مبارزه��کند�تا�بتواند�در�آن��زندگی��کند.�آشکار�شد�که��صهیونیست�ها�
علیرغم��اظهارات��نزاکت�آمیز�بعضی��از�سرانشان��همان��وحشی�های��نژادپرست��و�متعصب��
پنجاه��سال��قبلند.�و�اگر�اندک��فرصتی��یا�بهانه�ای��پیدا�کنند�شقاوت�آمیزترین��ضربات��
را�بر�مسلمانان��صاحبخانه��وارد�خواهند�کرد.�بر�دیر�باورترین��افراد�فلسطینی��نیز�ثابت��
شد�که��رژیم�های��استکباری��که��این��همه��دم��از�امنیت��صهیونیست�ها�می�زنند،�کمترین��
اهمیتی��به��امنیت��مسلمانان��فلسطینی��نمی�دهند�و�گرنه��ارتش��اسرائیل��جرأت��نمی�کرد�
صفوف��مقدس��نمازگزاران��را�چنین��قتل��عام��کند.�فلسطینی�ها�با�مسلح��شدن��و�ضربه��
زدن��به��منافع��دولت��غاصب��است��که��می�توانند�حق��حیات��و�حق��زندگانی��در�خانه��خود�
را�بدست��آورند.�این��است��عبرت��حادثه��صبح��جمعه��الخلیل�.�دولتها�و�ملتهای��مسلمان��
نیز�مسئولیتی��بزرگ��دارند.�کمترین��چیزی��که��دولتهای��مسلمان��می�توانند�مطالبه��کنند�
تحویل��دادن��قاتلین��و�همکارانشان��در�ارتش��صهیونیست�،�به��فلسطینیان��مسلمان��برای��
اجرای��قصاص��شرعی��و�عزل��فرماندهان��آن��ارتش��است�.�البته��عالج��نهایی��منحصر�بفرد�
خلع��ید�از�صهیونیست�های��غاصب��و�تحویل��فلسطین��به��فلسطینیان��از�هر�مذهب��و�
ملت��است�.�اینجانب��ضمن��عرض��تسلیت��به��ملت��مظلوم��فلسطین��بویژه��کسان��شهداء�
این��حادثه��از�خداوند�متعال��غفران��درگذشتگان��و�شفای��مجروحان��روزه�دار�و�اصالح��
حال��مسلمین��و�حل��عادالنه��مسأله��فلسطین��را�مسئلت��می�کنم��و�از�همگان��درخواست��

می�کنم��که��این��قضیه��را�با�همه��توان��خود�دنبال��کنند.

جمعه��چهاردهم��ماه��رمضان��1414

سیدعلی��خامنه�ای
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بسم�اهللَّ�الّرحمن�الّرحیم

�و�انّا�الیه�راجعون انّا�هللَّ

با�اندوه�و�تأسف�اطالع�یافتیم�که�دست�خیانتکار�دشمنان�اسالم،�به�جنایتی�بزرگ�آلوده�
شده�و�با�هتک�حریم�مّطهر�و�مقدس�بارگاه�رضوی�علیه�آالف�التحیةوالثناء،�عّده�یی�از�
زّوار�مظلوم�را�در�حرم�مّطهر�امام�هشتم�)علیه�الّسالم(�و�در�روز�عاشورای�حسینی�به�
خون�غلتانده�است.�دشمنان�منافق�و�معاند�و�سنگدل�با�این�کار�نشان�می�دهند�که�به�
هیچیک�از�موازین�انسانی�پایبند�نیستند�و�دشمنی�آنان�با�ملّت�غیور�و�مؤمن�هیچ�حّد�
و�مرزی�نمی�شناسد.�منافقین�کوردل�و�خائن�نشان�می�دهند�که�برای�حریم�مقّدس�
اهل�بیت�عصمت�و�طهارت�)علیهم�الّسالم(�نیز�هیچگونه�حرمتی�قائل�نیستند�و�زمان�و�
مکانی�بدین�عظمت�و�قداست�مانع�و�رادع�خونخواری�و�ددمنشی�و�کینه�ی�سبعانه�ی�
آنان�نسبت�به�ملت�ایران�نیست.�لعنت�خدا�و�نفرین�و�نفرت�بندگان�خدا�بر�آن�دستهای�
جنایتکار�و�دلهای�سیاه�باد.�دشمنان�ملت�ایران�با�این�گونه�کارها�عجز�و�ناتوانی�خود�را�
به�اثبات�می�رسانند�و�ثابت�می�کنند�که�محکوم�به�زوال�و�نابودی�اند�-�این�جانب�ضمن�
�االعظم�)روحی�فداه(�و�به�خانواده�هایی�که�عزیزانشان� عرض�تسلیت�به�حضرت�ولی�اهللَّ
قربانی�خباثت�و�جنایت�دشمنان�شده�اند�و�به�همه�ی�ملت�شجاع�و�بزرگ�و�استوار�ایران�

1373/03/30

پیام در پی انفجار بمب در حرم مطهر امام هشتم)علیه  الّسالم(
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اسالمی،�و�درخواست�علّو�درجات�برای�شهدای�این�فاجعه�ی�جانسوز،�از�مسؤولین�امر�و�
نیروهای�امنیتی�و�انتظامی�می�خواهم�که�با�جدیّت�به�دنبال�عامالن�این�جنایت�باشند�

و�در�اسرع�وقت�ممکن�آن�خّفاشان�خونخوار�را�به�دست�عدالت�بسپرند.

و�سیعلم�الذین�ظلموا�اّی�منقلب�ینقلبون

سّید�علی�خامنه�ای
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در�اولین��روز�هفته��دفاع��مقدس�،�بمناسبت��روز�تجلیل��از�شهدا�و�ایثارگران�،�در�هفته��
دفاع��مقدس�،�حضرت��آیت�اهلل��خامنه�ای��رهبر�معظم��انقالب��اسالمی��پیامی��بمناسبت��

بزرگداشت��و�تجلیل��از�شهیدان��عزیز�انقالب��اسالمی��و�جنگ��تحمیلی��صادر�فرمودند.

متن��این��پیام��که��عصر�امروز�در�مراسم��عطر�افشانی��و�غبار�روبی��مزار�شهیدان��در�بهشت��
اسالمی�� انقالب�� شهید� بنیاد� رئیس�� رحیمیان�� والمسلمین�� توسط�حجت�االسالم�� زهرا�

قرائت��شد،�به��این��شرح��است�:

بسم��اهلل��الرحمن��الرحیم�

سالم��خداوند�و�بندگان��شایسته�اش��به��آنان��که��جان��خود�را�مشتاقانه��به��میدان��دفاع��از�
دین��خدا�و�عزت��و�استقالل��میهن��اسالمی�،�بردند..�عاشقانه��هستی��خود�را�نثار�کردند�تا�
هستی��امت��اسالمی�،�استقرار�و�قوام��بگیرد،�و�از�لذتها�و�هوسهای��زندگی��چشم��پوشیدند�
تا�چشمشان��به��جمال��محبوب��ازلی��روشن��شود،�و�در�راه��شهادت��گام��نهادند�تا�راه��خدا�و�
راه��سعادت��خلق�،�همواره��باز�و�به��روی��مردم��گشوده��بماند.�حق��شهیدان��انقالب��اسالمی��
و�جنگ��تحمیلی��نه��فقط�بر�مردم��کشور�ما،�بلکه��بر�همه�ی��دوستداران��اسالم��و�بر�همه�ی��
طرفداران��از�آزادی��و�ارزشهای��الهی�،�بسی��عظیم��است�.�استکبار،�جنگ��هشت�ساله��را�
بر�ملت��ما�تحمیل��کرد�برای��این��که��بتواند�اسارت��را�به��ایران��اسالمی��تحمیل��کند،�و�

1373/06/31

پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا و ایثارگران در هفته ی 
دفاع مقدس 



71پیامها

شهیدان��عزیز�و�دیگر�فداکاران��جبهه�های��نبرد،�ترفند�دشمن��را�باطل��ساختند.

از�این��روست��که��این��روزها�که��یادآور�شروع��تحمیل��جنگ��بر�ملت��ماست��مناسبت��
و� آزادگان��سرافراز� و� بزرگوار�و�جانبازان��عزیز� از�شهدای�� برای��تجلیل�� مغتنمی��است��
به��پدر�و� مفقوداالثرهای��مظلوم��و�همه�ی��رزمندگان��مؤمن��و�دالور،�تکریم��و�تعظیم��

پیشوای��شهیدان��حضرت��امام��خمینی��قدس��سره��الشریف�.

سید�علی��خامنه�ای�

سی��و�یکم��شهریور�ماه��1
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بسم��اهللَّ��الّرحمن��الّرحیم�

بار�دیگر�هفته��ی�دفاع�مقدس،�مناسبت�شایسته��یی�است.�برای�سالمی�از�اعماق�جان،�بر�
ارواح�نورانی�و�یاد�مبارک�شهیدان،�به�خون�خفته��گانی�که�در�راه�خدا�به�جهادی�بزرگ�
توفیق�یافتند،�و�خداوند�کریم�و�رحیم،�شهادت�را�که�باالترین�دستاورد�این�نشئه�است�

پاداش�آنان�ساخت�و�این�ستاره��ی�گرانبها�را�بر�ناصیه��ی�آنان�به�درخشش�آورد.

برترین� از� تجلیل� آنان،� گرامی�داشت� و� است،� انسانی� ارزش�های� یادبود� یاد�شهیدان،�
با�تدبر�و�عبرت�گیری�همراه�باشد.�آنان�همان� باید� خصال�بشری�است.�یاد�شهیدان�
فرزانگانی�هستند�که�جان�عاریت�را�که�کاالیی�تمام�شدنی�و�رو�به�زوال�است،�با�نعیم�
پایدار�الهی�سودا�کردند�و�خود�را�از�خسرانی�که�هر�انسانی�خواه�ناخواه�دچار�آن�است�
یعنی�اضمحالل�تدریجی�سرمایه��ی�زندگی،�به�نیکوترین�وجه�رها�ساختند.�عمل�صالح�

آنان�که�از�ایمانی�پایدار�ریشه�می��گرفته�است،�برترین�عملهای�صالح�است.

این�درس�بزرگ�را�شهید،�با�حضور�خود،�با�کرامت�خود،�با�اجر�عظیمی�که�بدو�وعده�
داده�شده�است�بطور�پیوسته�به�ما�که�هنوز�در�پشت�حصارهای�مادیت�و�خود�پرستی�
،�به�تالش�مخلصانه�در�راه� زندانی�می��باشیم،�می��دهد�و�ما�را�به�جهاد،�به�هجرت�الی��اهللَّ
خدا�که�همان�انجام�تکلیف�هر�زمان�و�پاسخ�به�نیاز�هر�لحظه�است،�فرا�می��خواند.�رحمت�

1374/07/06

پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا و ایثارگران در هفته ی 
دفاع مقدس 
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خدا�بر�آنان�و�تفضل�و�اجر�الهی�شامل�حال�خانواده��های�صبور�و�سرافراز�آنان�باد.�و�سالم�
�الزاکیات�علی�ولیه�االعظم�و�محبوب�جمیع�االمم�روحی�فداه� اهللَّ

�و�برکاته�-�سّید�علی�خامنه��ای والّسالم�علیکم�و�رحمةاهللَّ
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آیت�اهلل�� حضرت�� فلسطین�،� اسالمی�� جهاد� رهبر� شقاقی�� فتحی�� دکتر� شهادت�� پی� در�
خامنه�ای��ولی��امر�مسلمین��پیام�تسلیتی�صادر�کردند.

متن پیام رهبر انقالب  اسالمی  به این شرح است:

بسم��اهلل��الرحمن��الرحیم�

انا�هلل��و�انا�الیه��راجعون�

صحنه�ی��خونین��مبارزات��اسالمی��فلسطین�،�بار�دیگر�با�خون��به��ناحق��ریخته�ی��یکی��از�
فرزندان��رشید�و�مظلوم��آن��سرزمین�،�گلگون��گشت��و�کسی��که��با�قلبی��سرشار�از�ایمان��
و�اخالص��برای��دفاع��از�خانه��و�میهن��خود،�مجاهدت��می�کرد�به��دست��غاصبان��خونخوار�
بار�دیگر� از�شرف��و�اخالق��یک� و�آدمکش��به��شهادت��رسید�و�صهیونیستهای��عاری��
ثابت��کردند�که��برای��مقاصد�نامشروع��خود�قتل��و�جنایت��را�مباح��و�مشروع��می�شمرند.�
مجاهد�مؤمن��و�شجاع��و�متفکر�و�مخلص�،�شهید�دکتر�فتحی��شقاقی��یکی��از�چهره�های��
درخشانی��بود�که��فجر�مبارزات��اسالمی��مردم��فلسطین��در�دهه�ی��اخیر�را�پدید�آورد�و�

همه�ی��توان��و�امکان��و�اکنون��جان��عزیز�خود�را�بر�سر�این��جهاد�مقدس��گذاشت�.

فلسطین��جان�� مظلوم�� ملت�� به�� که�� فلسطین�� مبارزات�� افق�� از� اسالمی�� طلوع��خورشید�

1374/08/08

پیام تسلیت در پی شهادت دکتر فتحی شقاقی رهبر جهاد 
اسالمی فلسطین
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تازه�ای��بخشید،�در�هنگامی��آغاز�شد�که��مدعیان��دروغین��قضیه�ی��فلسطین�،�از�بردن��نام��
اسالم��در�آن��عرصه�ی��اسالمی��محض�،�به��شدت��پرهیز�می�کردند�و�با�جدا�کردن��قضیه�ی��
فلسطین��از�اسالم�،�دانسته��و�ندانسته��آرمان��فلسطین��را�به��محو�و�نابودی��می�کشاندند.�
و�در�این��هنگام��بود�که��گروهی��از�جوانان��پرشور�و�با�اخالص��و�مؤمن��و�اندیشمند�و�در�
راس��آنان��شهید�عزیز�ما�دکتر�فتحی��شقاقی��با�الهام��گرفتن��از�انقالب��اسالمی��ایران��و�
با�دلی��سرشار�از�عشق��و�ارادت��به��امام��عظیم�الشأن��راحل�،�پرچم��مبارزات��اسالمی��را�
برافراشتند�و�به��رغم��کوردالن��سست��عنصر�و�وابسته��و�به��رغم��رژیم��غاصب��و�به��رغم��
آمریکا�و�سرسپردگانش��در�منطقه�ی��عربی�،�خون��در�رگهای��افسرده�ی��جهاد�فلسطینی��
دمیدند�و�دشمن��را�که��با�ساده�اندیشی��و�خوش��خیالی�،�مجاهدات��حق�طلبانه��را�پایان��

یافته��می�پنداشت��زیر�ضربات��خود�گرفتند.

اکنون��آن��مجاهد�مؤمن��و�مخلص��به��شهادت��که��آرزوی��همه�ی��مبارزان��خالص��و�صادق��
است��نائل��آمده��است�،�و�لی��اینجانب��با�قاطعیت��اعالم��می�کنم��که��این��مرگ��سرخ��و�
افتخارآمیز،�مایه�ی��اشتداد�نهضت��عظیم��اسالمی��در�فلسطین��خواهد�شد�و�مظلومیت��او�

مظلومان��فلسطینی��را�در�مجاهدت��فی�سبیل�اهلل�،�راسخ�تر�خواهد�ساخت�.

ملت��مبارز�فلسطین��محق��است��اگر�خیانتکاران��به��آرمان��فلسطین��را�چه��آنان��که��با�
روسیاهی��تمام�،�خود�را�فلسطینی��می�شمارند�و�چه��اعراب��غیر�فلسطینی�،�شریک�جرم��

سران��رژیم��صهیونیستی��در�این��جنایت��و�جنایات��مشابه��آن��در�گذشته��بشمارد.

بی��شک�این��آخرین��جرم��تروریستهای��غاصب��نخواهد�بود�ولی��بی�شک�آن��که��در�نهایت��
به��پیروزی��قاطع��می�رسد�جبهه�ی��حق��ملت��مسلمان��و�مبارز�و�مظلوم��فلسطین��خواهد�

بود.

اینجانب��شهادت��این��مجاهد�برجسته�ی��فلسطینی��را�به��همه�ی��آحاد�ملت��فلسطین��بویژه��
به��سازمان��مبارک�جهاد�اسالمی��فلسطین��و�باالخص��به��همسر�و�فرزندان��و�والدین��و�

دیگر�کسان��و�یاران��وی��تبریک�و�تسلیت��می�گویم�.

والسالم��علی��جمیع��عباد�اهلل��صالحین�

سید�علی��خامنه�ای�



پیامها 76

در�هشتمین��روز�از�دهه��مبارک��فجر�که��روز�ایمان�،�ایثار�و�شهادت��نامگذاری��شده�است�،�
حضرت��آیت�اهلل��خامنه�ای��رهبر�معظم��انقالب��اسالمی��طی��پیامی��تکریم��قلبی��خود�را�
به��ساحت��شهیدان��مظلوم��جنگ��تحمیلی��و�همه��شهدای��دوران��مبارزه��و�انقالب��تقدیم��
کردند.�این��پیام��را�امروز�بعد�از�ظهر�حجت�االسالم��والمسلمین��رحیمیان��رئیس��بنیاد�
شهید�انقالب��اسالمی��در�مراسمی��که��به��همین��مناسبت��بر�مزار�شهیدان��در�بهشت��زهرا�

ترتیب��یافته��بود،�قرائت��کرد.

متن  این  پیام  به  شرح  زیر است :

بسم��اهلل��الرحمن��الرحیم�

صلوات��و�سالم��حضرت��حق��متعال��و�برترین��درود�فرشتگان��و�بندگان��صالحش��نثار�روح��
مطهر�شهیدان��باد،�که��جان��خود�را�نثار�راه��خدا�کردند�و�از�تعلقات��زندگی��به��خاطر�
رضای��دوست��گذشتند�و�مصالح��امت��اسالمی��را�بر�مشتهیات��نفسانی��ترجیح��دادند.�امروز�
پرچم��اسالم��در�جهان�،�به��برکت��فداکاری��شهیدان��عزیز�است��که��به��اهتزاز�درآمده�،�و�
نام��مبارک��خداوند�و�عظمت��اسالم��به��خاطر�ایثار�و�تالش��آنان��و�دیگر�مجاهدان��راه��حق��

است��که��فضای��جهان��را�پر�کرده�است�.

1374/11/19

پیام به مناسبت روز ایمان، ایثار و شهادت
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و�همیشه��چنین��است�:�نیکیها�براثر�فداکاری��نیکان�،�گسترش��می�یابد�و�جاودانه��می�شود�
و�خونهای��مقدس��فداکاران��است��که��نهال��فضیلتها�را�در�جهان�،�ریشه�دار�و�آسیب�ناپذیر�

می�سازد.

امروز�در�نظام��مقدس��جمهوری��اسالمی��که��پایگاه��اسالم��و�سرچشمه��عظمت��و�بالندگی��
نوین��آن��است�،�همه��چیز�مدیون��خون��شهیدان��عزیز�است��و�همه��روز،�روز�شهدا�و�
به��ساحت��شهیدان�� را� امروز،�تکریم��قلبی��خود� به��مناسبت�� اینجانب�� ایثارگران��است�.�
مظلوم��جنگ��تحمیلی��و�همه��شهدای��دوران��مبارزه��و�انقالب�،�تقدیم��می�دارم��و�برای��
امام��راحل��بزرگوارمان��که��رهگشای��شهادت��و�رهنمای��شهیدان��بود�علو�درجات��مسئلت��
بازماندگان��و�خانواده�های��معظم��شهدا�درود�می�فرستم��و�فضل��و�لطف�� می�کنم��و�به��
حضرت��باری��تعالی��را�برای��جانبازان��و�آزادگان��و�اسیران��و�همه��ایثارگران��طلب��می�نمایم�.

والسالم��علی��جمیع��عباد�اهلل��الصالحین�

سید�علی��خامنه�ای�

برابر�با�هجدهم��رمضان��المبارک�
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در�پی�حوادث�خونین�چند�روز�اخیر�در�لبنان�که�به�دست�جنایتکار�صهیونیستهای�
پیامی� اسالمی� انقالب� معظم� رهبر� خامنه�ای� آیت�اهلل� گرفته،�حضرت� صورت� غاصب�
خطاب�به�حجت�االسالم�سید�حسن�نصراهلل�در�لبنان�صادر�فرمودند:�متن�پیام�مقام�

معظم�رهبری�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

عالم�مجاهد�جناب�حجت�االسالم�آقای�سید�حسن�نصراهلل�)دام�بقائه�و�عزه(

سالم�علیکم�بما�صبرتم؛�حوادث�خونین�چند�روز�اخیر�در�لبنان�که�به�دست�جنایتکار�
صهیونیستهای�غاصب�و�خونخوار�و�پشتیبانی�صریح�دولت�مستکبر�و�طغیانگر�ایاالت�
متحده�ی�آمریکا�انجام�گرفته،�اینجانب�و�عموم�ملت�ایران�و�خدمتگزاران�آنان�در�دولت�
جمهوری�اسالمی�را�در�غمی�سنگین�و�عمیق�فروبرده�است.�این�فاجعه�ی�بزرگ�بشری�
که�قربانیانش�کودکان�و�زنان�و�مردان�غیر�نظامی�اند�ثابت�می�کند�که�حکومت�غاصب�
کشور�فلسطین�تا�چه�اندازه�در�تجاوز�به�جان�و�مال�و�استقالل�ملتها،�گستاخ�و�بی�بهره�از�
کمترین�مالحظه�ی�اخالقی�و�تعهدات�بین�المللی�است�و�چگونه�از�سکوت�و�سازشکاری�
برخی�دولتهای�عربی�برای�ادامه�ی�تجاوز�بر�سرزمینهای�عربی�و�اسالمی�بهره�برداری�

می�کند.

1375/01/31

پیام به سیدحسن نصراهللَّ در پی حوادث خونین در لبنان به 
دست جنایتکاران صهیونیست
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در�این�امتحان�بزرگ،�ملت�و�دولت�لبنان�از�خود�شجاعت�و�غیرت�نشان�داده�و�در�مقابل�
دشمن�خبیث�و�افزون�طلب�تسلیم�نشده�اند�.این�موضع�درخور�ستایش�است.�نیروهای�
فداکار�حزب�اهلل�در�این�حادثه�ی�بزرگ�مانند�همیشه�در�موضع�سربازان�جان�بر�کف�و�

مدافع�از�کشور�و�ملت�لبنان،�حماسه�آفریدند�و�خدا�را�از�خود�خشنود�کردند.

عزیزان�من!�شرف�دنیا�و�آخرت�در�این�است�که�در�مقابل�متجاوزان�به�جان�و�مال�و�دین�
و�استقالل،�ایستادگی�کنید�و�ضربات�خود�را�بر�آنان�وارد�کنید�تا�از�تجاوز�خود�پشیمان�
شوند.کوچکترین�نرمش�در�برابر�صهیونیستها،�آنان�را�گستاخ�تر�و�درنده�تر�می�کند،�این�
محصول�تجربه�ی�پنجاه�ساله�ی�همسایگان�فلسطین�و�مردم�فلسطین�است.�به�خداوند�
توکل�کنید،�از�او�کمک�بخواهید،�بر�نامالیمات�صبر�کنید�تا�پیروزی�همراه�با�سربلندی�و�
شرف�را�خداوند�بر�شما�ارزانی�دارد.�امروز�شما�در�خط�مقدم�دفاع�از�سرزمینهای�اسالمی�
در�برابر�تجاوزگران�قرار�گرفته�اید.بر�همه�ی�مسلمانان�جهان�و�همه�ی�دولتهای�اسالمی�

واجب�است�که�از�لبنان�دفاع�و�به�مدافعان�از�ملت�و�دولت�آن�کمک�کنند.

از�خداوند�متعال�می�خواهم�که�همه�ی�دولتها�و�ملتهای�مسلمان�را�با�این�وظیفه�ی�بزرگ�
آشنا�فرماید.�اینجانب�شما�و�رزمندگان�جان�بر�کف�حزب�اهلل�و�ملت�لبنان�را�متضرعانه�
دعا�می�کنم�و�صبر�و�پیروزی�شما�را�از�خداوند�متعال�مسألت�می�نمایم�و�برای�شهدای�

این�واقعه،�علو�درجات�و�برای�کسان�آنان�صبر�و�اجر�می�طلبم.

والسالم�علیکم�و�علی�جمیع�عباد�اهلل�الصالحین�

جمعه�سی�ام�ذی�القعده�1416

علی�الحسینی�الخامنه�ئی
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متن�پیام�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�به�مناسبت�روز�تجلیل�از�شهداءو�ایثارگران�در�
هفته�ی�دفاع�مقدس

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

بار�دیگر�هفته�ی�دفاع�مقدس،�مناسبت�شایسته�یی�است.�برای�سالمی�از�اعماق�جان،�بر�
ارواح�نورانی�و�یاد�مبارک�شهیدان،�به�خون�خفته�گانی�که�در�راه�خدا�به�جهادی�بزرگ�
توفیق�یافتند،�و�خداوند�کریم�و�رحیم،�شهادت�را�که�باالترین�دستاورد�این�نشئه�است�

پاداش�آنان�ساخت�و�این�ستاره�ی�گرانبها�را�بر�ناصیه�ی�آنان�به�درخشش�آورد.

یاد�شهیدان،�یادبود�ارزشهای�انسانی�است،�و�گرامیداشت�آنان،�تجلیل�از�برترین�خصال�
بشری�است.�یاد�شهیدان�باید�با�تدبر�و�عبرت�گیری�همراه�باشد.�آنان�همان�فرزانگانی�
هستند�که�جان�عاریت�را�که�کاالیی�تمام�شدنی�و�رو�به�زوال�است،�با�نعیم�پایدار�
الهی�سودا�کردند�و�خود�را�از�خسرانی�که�هر�انسانی�خواه�ناخواه�دچار�آن�است�یعنی�
اضمحالل�تدریجی�سرمایه�ی�زندگی،�به�نیکوترین�وجه�رها�ساختند.�عمل�صالح�آنان�

که�از�ایمانی�پایدار�ریشه�می�گرفته�است،�برترین�عملهای�صالح�است.

این�درس�بزرگ�را�شهید،�با�حضور�خود،�با�کرامت�خود،�با�اجر�عظیمی�که�بدو�وعده�

1375/07/05

پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا و ایثارگران
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داده�شده�است�به�طور�پیوسته�به�ما�که�هنوز�در�پشت�حصارهای�مادیت�و�خود�پرستی�
زندانی�می�باشیم،�می�دهد�و�ما�را�به�جهاد،�به�هجرت�الی�اهلل،�به�تالش�مخلصانه�در�راه�
خدا�که�همان�انجام�تکلیف�هر�زمان�و�پاسخ�به�نیاز�هر�لحظه�است،�فرامی�خواند.�رحمت�
خدا�بر�آنان�و�تفضل�و�اجر�الهی�شامل�حال�خانواده�های�صبور�و�سرافراز�آنان�باد.�و�سالم�

اهلل�الزاکیات�علی�ولیه�االعظم�و�محبوب�جمیع�االمم�روحی�فداه.

والسالم�علیکم�و�رحمه�اهلل�و�برکاته�

سید�علی�خامنه�ای



پیامها 82

حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای،�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�پیامی�به�مناسبت�روز�ایمان،�
ایثار�و�شهادت�در�پیامی�تأکید�کردند�افراد�جامعه�و�به�ویژه�مدیران�و�مسؤوالن�آن�
وظائفی�در�قبال�شهدا�دارند�که�اهم�آن�زنده�نگاهداشتن�نام�و�یاد�و�راه�آنها�است.�متن�

پیام�به�این�شرح�است:

بسم�اهللَّ��الّرحمن��الّرحیم��

� �علی�سیدالعالمین�محّمد�و�اله�الطاهرین�سیما�بقیةاهللَّ �رّب�العالمین�و�صلّی�اهللَّ الحمدهللَّ
فی�االرضین��

روز�شهیدان�فرصت�مغتنمی�است�برای�ابراز�شکرگزاری�از�جانهای�پاکی�که�بدن�و�
همه��ی�تعلقات�جسمانی�را�رها�کردند�تا�برای�انسانها�آزادی�و�رستگاری�فراهم�آید�و�
انسانهای�واالیی�که�غرقه�در�خون�بر�خاک�افتادند�تا�روی�زمین�از�ظلم�و�تجاوز�و�قساوت�
پاک�شود.�سالم�ما�بر�آنان،�بر�همه��ی�شهیدان�راه�خدا�که�روشنگر�راه�زندگی�بشرند�و�
مشعل�هدایت�الهی�که�هدیه��ی�پیامبران�خدا�برای�ساکنان�زمین�است،�فروغ�و�شعاع�
خود�را�از�آنان�گرفته�است�و�همچنین�سالم�بر�خانواده��هایی�که�گاهواره��ی�تربیت�این�
عزیزان�بودند�و�مادران�و�پدرانی�که�در�دامانهای�پاک�و�مطهر�خود�چنین�گوهرهای�
تابناکی�را�پرورش�دادند،�و�سپس�در�هنگام�جوانی�و�بالندگی،�آنها�را�به�خیل�شهادت�

1375/11/18

پیام به مناسبت روز ایمان، ایثار و شهادت در دهه ی فجر
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سپردند�و�بر�دشواری�این�اهداء�شگفت�آور،�صبر�و�تحمل�ورزیدند.�و�برترین�درود�بر�
امام�عزیز�راحل�ما�که�این�همه�را�به�ما�آموخت.

انقالب�اسالمی�و�نظام�مقدس�جمهوری�اسالمی،�حیات�و�شکوه�و�پایداری�و�بالندگی�
خود�را�از�این�فداکاری��ها�و�گذشتها�دارد�و�این�در�میزان�عدل�الهی،�چیزی�عظیم�و�
حقیقتی�نمایان�است�و�ثواب�الهی�که�از�همه��ی�دنیا�و�مافیها�برتر�است،�بر�آن�مترتب�
است.�البته�افراد�جامعه�و�به�ویژه�مدیران�و�مسؤوالن�آن�نیز�وظائفی�در�قبال�این�عناصر�
گرامی�دارند�که�اهم�آن�زنده�نگاهداشتن�نام�و�یاد�و�راه�آنها�است،�و�راه�خدا�هیچگاه�از�
فداکاری��های�بزرگ�که�از�انسانهای�ارزشمند�سر�می��زند،�بی��نیاز�نیست.�خداوند�همه��ی�

ما�را�در�زمره��ی�این�انسانها�قرار�دهد.

�الصالحین�-�سّید�علی�خامنه��ای�-�1375/11/18 والّسالم�علی�عباداهللَّ
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای،�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�پیامی�به�مناسبت�شهادت�
فرزند�سید�حسن�نصراهلل�تأکید�کردند�خون�این�شهید�و�دیگر�فرزندان�شهید�اسالم�در�

لبنان،�آتش�مقاومت�در�برابر�رژیم�اشغالگر�قدس�را�مشتعل�تر�خواهد�کرد.

متن�پیام�به�این�شرح�است:

»بسمه�تعالی«

جناب�حجةاالسالم�عالم�مجاهد�آقای�سیدحسن�نصراهلل�دامت�معالیه�

شهادت�افتخار�آمیز�فرزند�عزیز�و�جوان�برومندتان�را�به�شما�و�مادر�گرامیاش�تبریک�و�
تسلیت�میگویم.�این�آزمایش�بزرگ�دیگری�است�که�شما�در�راه�خدا�آن�را�با�سرافرازی�
و� پراجِر�جهاد� و� رنج� پر� دوران� در� که� را� دیگری� آزمایش�های� فهرست� و� میگذرانید�
مقاومت،�صبورانه�طی�کرده�اید�با�آن�زینت�میبخشید.�رژیم�غاصب�و�متجاوز�و�ددمنش�
فلسطین،� و� لبنان� جوانان� بهترین� شهادت� به� که� خود� جنایت�های� از� صهیونیستی�
میانجامد�هیچ�بهره�ئی�نخواهد�برد�و�خون�هادی�شهید�و�دیگر�فرزندان�شهید�اسالم�در�
لبنان،�آتش�مقاومت�در�برابر�رژیم�اشغالگر�فلسطین�و�لبنان�را�مشتعل�تر�خواهد�ساخت.�
جهاد�کنونی�در�برابر�رژیم�غاصب�صهیونیست�با�همه�ی�نابرابری،�عاقبتی�جز�پیروزی�

1376/06/23

پیام تسلیت به حجت االسالم سید حسن نصراهلل در پی شهادت 
فرزند وی
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حق�یعنی�نجات�سرزمین�های�غصب�شده�ی�اسالمی�به�دنبال�ندارد�و�گذشت�زمان�
نمیتواند�حق�غصب�شده�ی�ملت�ها�را�به�دست�فراموشی�بسپارد.�هر�خونی�که�در�این�
راه�ریخته�میشود�و�هر�مبارز�صادق�و�مظلومی�که�به�خاک�میافتد،�آن�عاقبت�تاریخی�را�

قطعیتر�و�تخلف�ناپذیرتر�میسازد.

بار�دیگر�شهادت�فرزند�جوان�و�مظلوم�شما�را�به�شما�والدین�گرامی�و�دیگر�بازماندگان�و�
همرزمانش�و�به�همه�ی�جوانان�لبنان�و�فلسطین،�تبریک�و�تسلیت�میگویم،�و�اجر�الهی�
را�برای�شما�و�علّو�درجات�در�محضر�حضرت�حق�متعال�را�برای�آن�عزیز�مسئلت�میکنم.

والسالم�علیکم�و�رحمةاهلل

سیدعلی�خامنه�ای
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آیت��اهلل� ایثارگران�در�هفته�دفاع�مقدس،�حضرت� و� از�شهدا� تجلیل� به�مناسبت�روز�
خامنه��ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�پیامی�به�منظور�بزرگداشت�مقام�شهیدان�عزیز�

انقالب�اسالمی�و�جنگ�تحمیلی�صادر�فرمودند.�متن�پیام�به�این�شرح�است:

بسم�اهللَّ�الّرحمن�الّرحیم�

در�هفته�ی�دفاع�مقدس�و�در�میان�خاطره�های�عزیز�و�با�شکوه�ملت�ایران�از�دوران�هشت�
عالی�قدر�است؛� و� یاد�و�خاطره�ی�شهیدان�گرانمایه� از�همه�درخشانتر،� ساله�ی�دفاع،�
ستارگان�فروزانی�که�این�قطعه�ی�از�تاریخ�را�نورباران�کردند؛�مردان�بزرگی�که�در�کسوت�
شریف�گمنامی،�گرانبهاترین�هدیه�ها�را�نثار�اسالم�و�قرآن�نمودند؛�دالورانی�که�حصار�
جهالت�و�گمراهی�را�دریدند�و�شعاع�خورشید�هدایت�را�به�دورترین�نقاط�عالم�رساندند؛�
مظلومانی�که�شجاعانه�از�حق�دفاع�کردند�و�ستمگران�زمان�را�به�عجز�آوردند.�ایران�
اسالمی�و�ملت�بزرگ�و�شرافتمند�این�کشور�یاد�این�عزیزان�را�همواره�گرامی�خواهد�

داشت�و�سنت�الیتغیر�الهی،�ذکر�آنان�را�جاودانه�خواهد�ساخت.

این�جانب�سالم�و�درود�خالصانه�ی�خود�را�از�اعماق�جان�بر�تربت�مطهر�این�عزیزان�نثار�
می�کنم�و�سرنوشت�سعادت�بار�آنان�را،�همچون�آرزوی�شیرینی�برای�خود�و�همه�ی�

مشتاقان،�از�خداوند�متعال�مسألت�می�نمایم.

1376/07/03

پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا و ایثارگران در هفته دفاع 
مقدس
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و�طاهره� ارواح�طیبه� آن� بر� بندگان�صالح� و� فرشتگان�مقرب� و� و�صلوات�خدا� سالم�
حال� شامل� الهی� فضل� و� رحمت� و� آنان� نصیب� خدا� اولیاء� و� پیامبران� همنشینی� و�

بازماندگان�آنان�باد.

�و�برکاته�-�سّید�علی�خامنه�ای والّسالم�علیکم�و�رحمةاهللَّ
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در�آستانه�عید�مبعث�رسول�اکرم�صلی�اهلل�علیه�وآله�و�سلم،�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�
ایران،� در� عراقی� اسیر� پانصد� تعداد� یک�جانبه� آزادی� با� اسالمی� انقالب� معظم� رهبر�
آقای�سید�محمد�خاتمی� به�پیشنهاد� بنا� انسانی� اقدام�اسالمی� این� موافقت�فرمودند.�

صورت�پذیرفت.

متن�نامه�رئیس�جمهور�و�پاسخ�مقام�معظم�رهبری�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�محضر�مبارک�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی

حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�)دامت�برکاته(

پس�از�سالم�و�تحیت�و�عرض�تبریک�به�مناسبت�عید�بعثت�پیامبر�مکرم�اسالم�)صلوات�
اهلل�علیه�و�اله(�استدعا�دارد�در�صورتی�که�نظر�مبارک�موافق�باشد،�به�مناسبت�مبعث�
حضرت�خاتم�االنبیاء�و�المرسلین�محمد�مصطفی�)صلوات�اهلل�علیه�و�آله(�پانصد�نفر�اسیر�

عراقی�در�ایران�به�طور�یکجانبه�آزاد�شوند.

همانگونه�که�حضرتعالی�مستحضرید،�متأسفانه�حل�مسأله�اسرای�جنگ�تحمیلی�به�
علت�عدم�همکاریهای�طرف�مقابل�طوالنی�گردیده�است.�به�جهت�انسانی�بودن�مسأله�
اسراء�امیدواریم�که�این�آزادسازی�یکطرفه�در�این�ایام�مبارک؛�طلیعه�ای�باشد�برای�حل�

1376/09/06

موافقت با آزادی یک جانبه تعداد پانصد اسیر عراقی در ایران
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نهایی�مسأله�اسرا.�امید�است�دولت�عراق�همکاریهای�الزم�را�مقدور�سازد�تا�کل�مسأله�
اسرای�دو�کشور�به�نحو�شایسته�ای�حل�و�فصل�گردد.

با�احترام�-�سید�محمد�خاتمی�

متن�پاسخ�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�بدین�شرح�است:

بسمه�تعالی�-�با�تبریک�متقابل�عید�سعید�مبعث،�با�پیشنهاد�جنابعالی�موافقم.�امید�
است�خداوند�متعال�به�جنابعالی�پاداش�خیر�عنایت�فرماید.

والسالم�علیکم�

سید�علی�خامنه�ای�
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بسم�اهللَّ�الّرحمن�الّرحیم�

روز�شهیدان�در�دهه�ی�مبارک�فجر،�یکی�از�فرصتهای�عرض�ارادت�و�اخالص،�به�ساحت�
واالی�شهیدان�انقالب�اسالمی�است.�انسانهای�واال�و�سعادتمندی�که�توفیق�مجاهدت�
بازار� در� را،� گذران� دنیای� متاع� که� فرشته�سیرتانی� گرفتند.� پاداش�شهادت� و� یافتند�
سودای�معنوی�و�الهی�نثار�کردند�و�رضوان�خدا�را،�که�برترین�سود�هر�سودای�معنوی�
است،�به�دست�آوردند.�فرزانگانی�که�توانستند،�عمر�فانی�را�در�خدمت�سعادت�ابدی�و�

عمر�جاودان�بگذرانند.

امروز�کشور�و�ملت�و�انقالب�به�این�عزیزان�و�بازماندگان�آنان،�ِدینی�بزرگ�دارد.�عزت�
امروز�ایران،�و�همه�ی�پیشرفتهای�کشور،�و�امنیت�و�استقالل،�و�هر�دستاورد�بزرگ�دیگر�
هدیه�ی�گرانبهایی�است�که�شهیدان�و�پدران�و�مادران�و�همسراِن�صبور�آنان،�به�ملت�

ایران�ارزانی�داشتند.

سالم�خدا�و�همه�ی�بندگان�شایسته�اش�بر�آنان�باد.

�و�برکاته�-�سید�علی�خامنه�ای� والّسالم�علیکم�و�علیهم�و�رحمةاهللَّ

1376/11/15

پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا و ایثارگران
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�به�مناسبت�برگزاری�نخستین�
کنگره�"راه�کربال"،�ویژه�بزرگداشت�شهدای�انجمنهای�اسالمی�دانش�آموزان،�پیامی�صادر�

فرمودند.

این�پیام�که�توسط�حجت�االسالم�والمسلمین�محمدی�عراقی�در�محل�برگزاری�این�
مراسم�قرائت�گردید،�به�شرح�زیر�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

در�بوستان�پربار�و�برکت�ایثار�و�شهادت�که�فضای�ایران�اسالمی�را�آکنده�از�عطر�صفا�
و�معنویت�کرد�الله�زار�شهدای�دانش�آموز�دارای�جلوه�ای�ویژه�و�حال�و�هوایی�بشدت�
تأثیرگذار�است.�نوجوانان�و�جوانانی�که�در�سپیده�دم�عمر�کوتاه�خویش�ندای�"ارجعی�الی�
ربک�راضیه�مرضیه"�را�به�گوش�دل�نورانی�خویش�شنیدند�و�همچون�کبوترانی�سبکبال�
به�بهشت�رضوان�الهی�پرواز�کردند.�هرگاه�در�میان�ملتی�تفکر�سالم�و�نجاتبخش�در�
سطح�وسیع�جوانان�نورسته�گسترش�و�عمق�یابد�فالح�و�رستگاری�آن�جامعه�و�آن�
ملت،�محتوم�و�تخلف�ناپذیر�می�گردد.�نسل�جوان�مظهر�تالش�و�ابتکار�و�صفا�و�وارستگی�
است.�انقالب�کبیر�اسالمی�توانست�در�برابر�هجوم�بی�امان�فساد�و�شهوترانی�و�بیکارگی�
و�عادتهای�زشت�به�سوی�نسل�جوان�معاصر�خود،�سدی�نفوذناپذیر�بسازد.�دستهای�

1377/01/24

پیام به مناسبت برگزاری نخستین کنگره "راه کربال"
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مرموز،�دلهای�بدخواهی�که�تهاجم�آن�گنداب�اخالقی�را�به�سوی�دل�و�جان�جوانان�در�
همه�جای�گیتی�سازماندهی�می�کردند�در�این�حصار�تسخیرناپذیر�از�کار�بازماندند�و�
نتیجه�همانست�که�در�تاریخ�افتخارات�ایران�در�شمار�بلندترین�قله�هاست.�امروز�دولت�
و�ملت�بخصوص�مسؤوالن�امور�آموزش�و�پرورش�و�دیگر�مسائل�جوانان،�باید�حفاظت�از�

آن�سد�منیع�را�بزرگترین�وظیفه�ی�انسانی�و�انقالبی�خود�بدانند.

از�خداوند�متعال�علو�درجات�شهدای�دانش�آموز�و�دیگر�شهیدان�این�مرز�و�بوم�و�صبر�و�
اجر�بازماندگان�آنان�را�خواستارم.

سید�علی�خامنه�ای�
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را� نوجوان�کرجی� نامه�ی�محبت�آمیز� اسالمی� انقالب� آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر� حضرت�
پاسخ�دادند.�متن�نامه�فرزند�شهید�ناصر�بخت�به�رهبر�انقالب�به�این�شرح�است:

سالم�آقاجون،�خوش�آمدی�به�شهرمان

من�محمد�صابر�هستم؛�فرزند��1۲ساله�ی�فرزند�سردار�جهادگر�شهید،�حاج�محمد�حسن�
ناصر�بخت،�آقا�نمی�دانید�چه�قدر�منتظر�آمدنتان�بودم:�اما�متأسفانه�پام�شکسته،�دیروز�

لنگان�لنگان�به�استقبالتان�آمدم:�خیلی�هم�راه�آمدم.

در�راه،�آقای�ناظم�مدرسه�من�را�دید�و�گفت:�محمد!�چرا�آمدی!�چه�طور�آمدی؟�و�بعد�
با�لبخندی�از�او�گذشتم.�به�آقا�چیزی�نگفتم،�نگفتم�که�آمده�ام�تا�از�نزدیک�دست�شما�

را�ببوسم؛�تا�از�نزدیک�دسته�گلم�را�در�دست�آقا�بگذارم�.

آخر،�من�پدر�را�ندیده�ام،�قبل�از�تولد�من،�پدر�پیش�خدا�رفته،�آرزو�داشتم�دسته�ی�گلی�
که�برایتان�آورده�بودم،�خودم�در�دستتان�بگذارم�و�بوسه�بر�دستتان�بزنم�و�دستی�هم�

روی�عبایتان�بکشم.

گلهای�خشکیده�را�به�خانه�برگرداندم.�نمی�دانم�چرا�مادرم�باز�آنها�را�در�آب�گذاشت؛�
شاید�که�...�،آخر،�مامان�بعضی�وقتها�کارهایی�انجام�می�دهند،�که�من�نمی�فهمم.�

1377/03/02

پاسخ رهبر انقالب به نامه نوجوان کرجی )فرزند شهید(
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خدا�حافظ�ای�امام

خیلی�دوستتان�دارم؛�همه��ی�بچه�ها�دوستتان�دارند

راستی،�امام!�خواهر�و�برادر�هایم�هم�شما�را�خیلی�دوست�دارند،�برادرم�دانشجو�هستند.�
این�چند�شب�که�شما�می�خواستید�بیایید،�مرتب�هر�شب�در�بسیج�مشغول�برنامه�ی�
استقبال�شما�بودند�و�شب�آخر�هم�باز�منزل�نیومدند؛�برای�حفاظت�رفته�بودند؛�برادرم�

جواد�هم�همین�طور.

خواهرم�هم�دانشجو�هستند�و�عاشق�شما،�دیروز�آن�قدر�گریه�کرده�بودند،�که�اگر�کسی�
نمی�دونست،�فکر�می�کرد�که�خواهرم�سرما�خورده؛�مادرم�هم�که�نپرسید.�وقتی�حتی�
از�تلویزیون�می�بینند:�های�های�گریه�می�کنند،�خالصه،�امام!�خیلی� تصویر�شما�را�
دوستتان�داریم.�باز�هم�خداحافظی�می�کنم؛�هرچند�که�با�گلهای�خشکیده�ام�خیلی�

حرفها�دارم.

پاسخ�رهبر�انقالب�به�نامه�مذکور:�فرزند�عزیزم!�حتماً�به�دیدن�من�بیایید.�من�از�دیدار�
خانواده�های�شهیدان�عزیز،�خوشوقت�و�خوشحال�می�شوم؛�مخصوصاً�از�نوجوانان�پر�شور�
و�مهربانی�مانند�شما.�خداوند�شما�را�حفظ�کند�و�درآینده�از�خدمتگزاران�اسالم�و�کشور�

قرار�دهد�و�پدر�عزیز�و�شهید�شما�را�با�اولیایش�محشور�فرمایید.

سید�علی�خامنه�ای
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به�مناسبت�شهادت�حضرت�آیت�اهلل�حاج�میرزا�علی�غروی�تبریزی،�حضرت�آیت�اهلل�
خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�پیام�تسلیتی�صادر�کردند.�متن�پیام�به�این�شرح�

است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

اناهلل�و�اناالیه�راجعون�

اطالع�یافتیم�که�دستهای�گنهکار�در�کشور�عراق�بار�دیگر�به�جنایتی�بزرگ�دست�زدند�
و�حضرت�آیت�اهلل�آقای�حاج�میرزا�علی�غروی�تبریزی�را�که�از�فقهای�بزرگ�و�در�شمار�
مراجع�معظم�تقلید�بودند،�در�نجف�اشرف�به�شهادت�رساندند.�دشمنان�اسالم�اکنون�به�
حوزه�ی�کهن�و�عالیمقدار�نجف�که�پشتوانه�ی�عظیم�و�تمام�نشدنی�فقاهت�است�روی�
آورده�و�به�گمان�باطل�خود�در�صدد�ضربه�به�این�حصن�منیع�اند.�شهادت�این�عالم�
مهاجر�الی�اهلل�که�عمر�مبارک�خود�را�در�راه�تنقیح�مبانی�شریعت�سپری�کرد،�پس�از�
شهادت�مرحوم�آیت�اهلل�بروجردی�به�فاصله�ای�اندک،�نشانه�ی�توطئه�ی�خباثت�آمیزی�
نسبت�به�مرزداران�حریم�تشیع�در�جوار�"باب�مدینه�علم"�است.�و�این�چیزی�نیست�که�
ملت�بزرگ�ایران�و�سراسر�جهان�تشیع�نسبت�به�آن�بیتفاوت�بمانند.�این�شهید�سعید�

یکی�از�ذخائر�حوزه�ی�نجف�و�یکی�از�اعالم�نامدار�همه�ی�حوزه�های�علمیه�بود.

1377/03/30

پیام تسلیت در پی شهادت آیت اهللَّ حاج میرزا علی غروی 
تبریزی
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آثار�علمی�او�هم�اکنون�در�همه�ی�حوزه�ها�مورد�استفاده�ی�مجتهدان�و�فقهای�بزرگ�
است.�نام�او�در�ردیف�مراجع�معظم�تقلید�در�همه�جا�منتشر�است.�شهادت�این�عالم�
جلیل�هم�اکنون�حوزه�های�علمیه�ی�قم�و�نجف�و�همه�ی�حوزه�های�علمی�جهان�اسالم�
و�شخص�اینجانب�را�داغدار�و�عزادار�کرده�است.�خواست�جدی�اینجانب�از�دولت�عراق�
آن�است�که�به�مسؤولیت�خود�در�این�فاجعه�ی�بزرگ�پی�برده�و�به�وظایف�اسالمی�و�
انسانی�و�بین�المللی�خود�در�قبال�این�دو�حادثه�عمل�کند�و�ملت�ایران�و�سایر�شیعیان�

و�همه�ی�مسلمانان�عالقه�مند�به�پرچمداران�شریعت�اسالمی�را�از�نگرانی�خارج�سازد.

آن�شهید�سعید�پاداش�زحمات�و�مجاهدات�خود�در�راه�فقاهت�و�تحمل�یک�عمر�غربت�
و�بخصوص�مرارتهای�سالیان�اخیر�خود�را�که�به�خاطر�حفظ�کیان�حوزه�ی�مبارکه�ی�
نجف�متحمل�شد،�با�ورود�به�جرگه�ی�شهیدان�راه�خدا�دریافت�کرد�و�بخواست�خدا�به�
بهشت�الطاف�ویژه�ی�الهی�که�خاص�مجاهدان�و�صدیقین�و�شهداء�است�راه�یافت،�ولی�

ضایعه�ی�از�دست�دادن�فقیهی�بزرگ�و�عالمی�ربانی�برای�جهان�اسالم�باقی�ماند.

اینجانب�شهادت�آن�بزرگوار�و�دیگر�کسان�و�نزدیکان�ایشان�را�که�همزمان�به�شهادت�
رسیدند�به�حضرت�ولی�اهلل�االعظم�روحی�فداه�و�به�مراجع�معظم�تقلید�و�حوزه�های�
علمیه�نجف�و�قم�و�سایر�حوزه�های�علمیه�و�بخصوص�به�آقازادگان�و�خانواده�و�نیز�به�
عالقه�مندان�و�مقلدان�ایشان�تبریک�و�تسلیت�میگویم�و�بقاء�و�استحکام�و�دوام�حوزه�ی�

علمیه�نجف�و�علو�درجات�آن�شهیدان�را�از�خداوند�متعال�مسألت�مینمائیم.

سید�علی�خامنه�ای
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بسم�اهلل�الّرحمن�الّرحیم�

من�المؤمنین�رجال�صدقوا�ما�جاهدوا�اهلل�علیه�فمنهم�من�قضی�نحبه�و�منهم�من�ینتظر�
و�ما�بّدلوا�تبدیال

شهادت�سید�بزرگوار�و�مجاهد�فی�سبیل�اهلل�مرحوم�آقای�حاج�سید�اسداهلل�الجوردی�
که�از�چهره�های�منور�انقالب�و�پیشروان�جهاد�فی�سبیل�اهلل�بود�بار�دیگر�ارج�و�قدِر�
زنده�ساخت.� در�خاطره�ها� را� آزادی� راه� مبارزان�سختکوش� و� اسالم� دیرین� سربازان�
منافقان�کوردل�و�خیانت�پیشه�با�این�جنایت�عمق�کینه�ی�خود�را�نسبت�به�یاران�صادق�
امام�امت�و�خدمتگزاران�حقیقی�مردم�آشکار�کردند�و�چهره�ی�منفور�خود�را�تیره�تر�و�

منفورتر�ساختند.

این�شهید�عزیز�در�تمام�دوران�مبارزات�اسالمی�به�اخالص�و�صبر�و�مقاومت�و�روشن�بینی�
شناخته�شده�بود.�در�راه�خدا�بالهای�بزرگ�را�به�جان�میخرید�و�در�میدانهای�سخت�
حاضر�بود.�پس�از�پیروزی�انقالب�در�همه�ی�مسؤولیتهایی�که�در�راه�خدمتگزاری�به�
مردم�و�کشور�به�او�محول�شد�با�قدرت�و�ایثار�و�بدور�از�اغراض�و�مطامع�مادی�ادای�

وظیفه�کرد�و�هیچگاه�خستگی�به�خود�راه�نداد.

1377/06/02

پیام تسلیت در پی شهادت حاج سید اسداهلل الجوردی
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شهادت�در�راه�خدا�اجر�بزرگی�است�که�خدای�شاکر�علیم�به�این�انسان�مؤمن�و�بااخالص�
مرحمت�فرمود.�خداوند�روح�مطهر�او�را�با�اجداد�طیبین�و�طاهرینش�محشور�فرماید.

و� همرزم� دوستان� و� گرامی� خانواده�ی� به� را� ارجمند� برادر� این� شهادت� این�جانب�
همسنگرش�و�به�همه�ی�ملت�ایران�تبریک�و�تسلیت�عرض�میکنم.

والّسالم�علی�عباداهلل�الصالحین

سید�علی�خامنه�ای�
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اخیر�در� با�جنایات� رابطه� انقالب�اسالمی،�در� حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�
افغانستان�مظلوم�به�دست�قشون�ظالم�و�سنگدل�طالبان،�امروز�پیام�بسیار�مهمی�صادر�

فرمودند.

متن�پیام�مقام�معظم�رهبری�بدین�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

اناهلل�و�اناالیه�راجعون

خبرهای�تلخ�و�تکان�دهنده��ای�که�پیاپی�از�افغانستان�خونین�و�مظلوم�میرسد،�دل�هر�
مسلمان�غیور،�بلکه�هر�انسان�آزاده��ای�را�از�غم�جانکاه�لبریز�می�کند�و�تکلیفی�بزرگ�بر�

دوش�او�میگذارد.

جنایاتی�که�اندکی�پیش�از�این�در�شهر�مزارشریف�به�دست�قشون�ظالم�و�سنگدل�
طالبان�اتفاق�افتاده،�یعنی�کشتار�وسیع�مردم�غیر�نظامی�و�به�شهادت�رسانیدن�جوانان�
پاک�و�مؤمن�ایرانی�که�در�مشاغل�سیاسی�و�خبری�به�انجام�وظیفه�مشغول�بودند،�در�
نوع�خود�فاجعه��ای�بی�نظیر�بود�که�باید�دولتها�و�ملتهای�مسلمان�را�به�حرکتی�جدی�
در�برابر�این�قوم�متعصب�و�وحشی�و�بیگانه�از�تعالیم�نورانی�اسالم�و�بی�خبر�از�قوانین�

1377/06/23

پیام تسلیت در پی کشتار مردم مزارشریف به دست طالبان 
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عمومی�جهان،�برمی�انگیخت.�اکنون�آنچه�در�مرکز�افغانستان�و�در�مناطق�هزاره�نشین�
استان�بامیان�شروع�شده،�بنا�به�خبرهایی�که�میرسد،�بمراتب�و�حشتناک�تر�از�جنایتهای�

گذشته�است.

این�قتل�عام�حقیقی�مردمی�است�که�با�وجود�فقر�و�محرومیت�و�محاصره�ی�طوالنی�
توانسته�اند�شجاعانه�از�شرف�و�حیثیت�خود�دفاع�کنند،�مردمی�که�در�دوران�اشغال�
ارتش�شوروی�سابق،�پایمردی�درخشانی�نشان�داده�و�شهدای�زیادی�را�تقدیم�نجات�
افغانستان�کرده�اند.�اکنون�مردم�شهرهای�این�منطقه�به�جرم�تسلیم�نشدن�در�برابر�
قشون�مزدور�طالبان،�محکوم�به�قتل�و�غارت�و�اسارت�اند.�شنیده�شد�که�رؤسای�طالبان،�
خون�آنها�را�مباح�کرده�و�هر�پسر�بزرگتر�از�هفت�سال�را�محکوم�به�قتل�دانسته�اند.�و�
شنیده�شد�که�هواپیماهای�ارتش�پاکستان�نیز�در�قتل�و�ویرانی�بامیان�شرکت�داشته�اند.

آیا�این�سبعیت�و�خونخواری�نسبت�به�این�مردم�مظلوم�به�چه�جرمی�است؟�آیا�به�
جرم�جانفشانی�های�آنها�در�راه�استقالل�افغانستان�است؟�آیا�به�جرم�تسلیم�نشدن�در�
برابر�توطئه�ی�طراحی�شده�از�سوی�کمپانی�های�نفت�و�گاز�آمریکائی�است�که�با�دست�

اندرکاری�بعضی�از�نظامیان�کشور�پاکستان�به�شکل�فتنه�ی�طالبان�بروز�کرد؟

آیا�به�جرم�تمسک�مردم�این�منطقه�به�ذیل�والیت�اهل�بیت�پیامبر�علیهم�السالم�است؟�
آیا�تعصبات�مذهبی�و�قومی

است�که�چنین�وحشیگیری�و�تطاولی�را�نسبت�به�مردم�پاکنهاد�هزاره�مباح�کرده�است؟�
اکنون�ملت�ایران�بر�اثر�داغ�بزرگ�شهادت�مظلومانه�ی�جوانان�خود�در�مزارشریف�و�
بخاطر�ناامن�کردن�مرزهای�شرقی�کشور�و�بخاطر�خون�بنا�حق�ریخته�ی�مردم�مظلوم�
از�درد�و�خشم،�بی�صبرانه�منتظر�تصمیم�گیری� با�دلی�ماالمال� بامیان�و�مزارشریف�

مسؤوالن�کشور�است.

اینجانب�از�همه�ی�دولتهای�مسلمان،�از�همه�ی�علمای�مسؤول�و�متعهد�جهان�اسالم،�
از�همه�ی�آزادگان�و�دلسوزان�امت�اسالمی،�برای�مظلومان�هزاره�و�دیگر�اقوام�مظلوم�
افغانستان�استمداد�میکنم،�از�مردم�مؤمن�پاکستان�که�قسمتی�از�ارتش�آن�در�خدمت�
به�کمپانیهای�نفتی،�بر�سر�زن�و�مرد�و�کودک�بامیان�بمب�و�آتش�میریزد،�استمداد�
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میکنم.�نگذارید�میلیونها�مردم�محروم�افغانستان�،�اینگونه�قربانی�فتنه�ی�طالبان�شوند،�
نگذارید�جنگ�مذهبی�با�خونریزی�این�گروه�غافل�و�متحجر�و�سنگدل،�در�افغانستان�
و�خدای�نخواسته�در�نقاط�دیگر�دنیای�اسالم�ریشه�بگیرد.�نگذارید�آن�بخش�از�ارتش�
پاکستان�که�بذر�ناآرامی�را�در�منطقه�می�پاشد،�به�آتش�افروزی�خود�ادامه�دهد.�نگذارید�
کمپانیهای�نفتی�آمریکائی،�منافع�پست�و�حقیر�خود�در�افغانستان�و�آسیای�میانه�را�به��

بهای�خون�دهها�هزار�مسلمان�به�چنگ�آورند.

اینجانب�به�کمک�خداوند�و�با�همکاری�و�همدلی�مسؤوالن�کشور،�تا�کنون�از�برافروخته�
شدن�آتشی�در�این�منطقه�که�به�آسانی�قابل�اطفاء�نیست،�جلوگیری�کرده�ام،�ولی�همه�
باید�بدانند�که�خطر،�بسی�بزرگ�و�فراگیر�و�بسی�نزدیک�است،�و�جز�با�وادار�کردن�ارتش�
پاکستان�به�عدم�دخالت�در�افغانستان�و�وادار�کردن�رؤسای�گروه�طالبان�به�انقیاد�در�
برابر�منطق�عقل�سلیم�و�رها�کردن�کارهای�فاجعه�آفرین�و�جبران�خطاهای�گذشته،�

نمی�توان�از�آن�اجتناب�کرد.

افغانی�هم�عرض�میکنم:� اقوام�مظلوم� به�جوانان�و�مظلومان�سلحشور�هزاره�و�دیگر�
عزیزان!�اینجانب�با�دلی�پر��خون�و�چشمی�اشکبار،�حوادث�تلخ�و�امتحانهای�دشواری�
را�که�شما�در�این�اوقات�میگذرانید،�با�دقت�دنبال�میکنم�و�رنجهای�شما�را�با�همه�ی�
وجود�احساس�میکنم.�به�خدای�بزرگ�توکل�کنید،�و�از�او�مدد�بجوئید،�و�شجاعانه�در�
برابر�درنده�خویان،�ایستادگی�نمائید�و�به�وعده�ی�الهی�امید�داشته�باشیدکه:�سیجعل�
اهلل�بعد�عسر�یسرا..�انشاء�اهلل�به�کمک�الهی�بر�دشمنان�عنود�خود�پیروز�میگردید�و�با�
استقامت�و�دالوری�ئی�که�همه�شما�را�بدان�می�شناسند،�بینی�خصم�از�خدا�بیخبر�را�

بخاک�خواهید�مالید.

فرج�اهلل�عنکم�و�عنا�بمحمد�و�آله

سید�علی�خامنه�ای



پیامها 102

به�مناسبت�روز�تجلیل�از�شهیدان�و�ایثارگران�در�هفته�ی�دفاع�مقدس،�حضرت�آیت�اهلل�
خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�پیامی�به�منظور�بزرگداشت�مقام�شهیدان�گران�قدر�

انقالب�اسالمی�و�جنگ�تحمیلی�صادر�فرمودند.

متن�این�پیام�که�بعدازظهر�امروز�در�مراسم�عطرافشانی�و�غبارروبی�مزار�شهیدان�در�
انقالب� شهید� بنیاد� رئیس� رحیمیان،� والمسلمین� حجت�االسالم� توسط� زهرا� بهشت�

اسالمی�قرائت�شد،�بدین�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

امسال�روز�یاد�بود�شهیدان�در�هفته�ی�دفاع�مقدس�و�روز�شهادت�سیده�ی�شهیدات�تاریخ�
حضرت�صدیقه�ی�طاهره�فاطمه�ی�زهرا�سالم�اهلل�علیها�همزمان�شده�است.�شهیدان�ما�
نیز�مانند�بانوی�بزرگوار�اسالم�در�راه�حق�درخشانی�به�شهادت�رسیدند،�که�برای�کتمان�

و�اخفاء�آن،�از�همه�ی�ابزارها�و�وسائل�زمان،�استفاده�میشد.

سنت�الیتغیر�الهی�نگذاشت،�که�زهرای�مرضیه،�در�پشت�حجاب�غلیظ�اوهام�پنهان�
بدل�شد.� تابان� به�خورشیدی� زمان� درگذشت� خونین،� درخشان� ستاره� آن� و� بماند،�
و�امروز�نام�او�و�یاد�مظلومیت�او،�از�همه�ی�حصارهای�کتمان،�عبور�کرده�است،�و�به�

1377/07/02

پیام به مناسبت روز بزرگداشت شهیدان در هفته دفاع مقدس
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اعتماد�دلها�و�جانها�رسیده�است.�و�این�درخشندگی�و�فزایندگی،�ادامه�خواهد�داشت:�
انا�اعطیناک�الکوثر...

نام�و�یاد�شهیدان�عزیز�ما�نیز،�همانند�سیده�ی�عالمیان،�با�گذشت�زمان�نورانیتر�و�نافذتر�
خواهد�شد.

امروز،�دستهای�مجرم،�که�از�آغاز�انقالب�و�بخصوص�در�دوران�دفاع�مقدس�همه�سعی�
شان�این�بود،�که�حقانیت�درخشان�و�مظلومانه�ی�یاوران�خمینی�عزیز�را،�کتمان�کنند�در�
کار�آنند�که�خاطره�های�دوران�جنگ�را،�به�دست�تند�با�دهای�تبلیغات�مغرضانه�بسپرند،�
و�آنها�را�در�وادی�فراموشی�رها�کنند،�ولی�بیشک�موفق�نخواهند�شد.�همت�و�غیرت�و�
ایمان�صادقانه�ی�خیل�عظیم�مؤمنان�انقالب�و�اسالم�بخصوص�جوانان�غیور�و�صالح�که�
بدنه�ی�عظیم�ملت�ایران�را�تشکیل�میدهند،�یکبار�دیگر�در�تاریخ�تجربه�ی�احیاء�نام�و�یاد�
آن�حق�مظلوم�را،�تکرار�خواهند�کرد.�و�به�توفیق�الهی�خورشید�فروزان�شهادت،�همه�ی�

حجابهای�تحریف�و�فریب�را،�خواهد�شکافت.

پروردگارا�شهیدان�را�در�جامعه�ی�ما�روز�به�روز�عزیزتر�فرما�و�همه�ی�مشتاقان�شهادت�
را�توفیق�پیوستن،�به�آن�کاروان�مبارک�در�سیر�عرشی�و�ربوبیاش،�عنایت�کن،�و�دعای�
حضرت�بقیه�اهلل�ارواحنا�فداه�را،�سایه�ی�سر�آنان�قرار�ده،�و�روح�امام�راحل�عظیم�الشأن�

را�با�آنان�محشور�فرما.�آمین�با�رب�العالمین.

سید�علی�خامنه��ای
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای،�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی،�در�چهارمین�روز�از�دهه�مبارک�
فجر،�به�مناسبت�برگزاری�مراسم�معنوی�"مهمانی�الله�ها"�پیامی�صادر�فرمودند.

متن�این�پیام�که�توسط�حجت�االسالم�والمسلمین�رحیمیان�در�گلزار�شهدای�بهشت�
زهرا�در�تجلیل�از�مقام�شهدا�قرائت�شد�بدین�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

انقالب� سالگی� بیست� با� همزمان� ما،� عظیم�الشأن� شهیدان� بزرگداشت� روز� امسال�
شکوهمندی�ست�که�به�برکت�خون�مطهر�آنان�پدید�آمد�و�پایدار�ماند.�فداکاری�شایسته�
گان�و�جهاد�مجاهدان�توانست�این�نهال�برومند�را�در�میهن�گرامی�ما�بنشاند�و�آن�را�از�

گزند�طوفانهای�حوادث�محافظت�کند،�و�به�ثبات�و�استواری�و�برگ�و�بار�برساند.

امروز�انقالب�کبیر�اسالمی�و�نظام�واالیی�که�بر�بنیانهای�مستحکم�آن�بنا�شد،�بیست�ساله�
یعنی�در�عنفوان�جوانی�و�بالندگی�ست.�

دشمنان�اسالم�و�ایران�با�همه�ی�توطئه�ها�و�یورشهای�نظامی�و�اقتصادی�و�فرهنگی�
با�پیشتازی� ایران� باز�دارند،�و�ملت� نتوانستند�این�کلمه�ی�طیبه�را�از�رشد�و�تکامل�
شهیدان�و�ایثارگران�و�رزمندگان�خود�با�تمسک�به�اسالم�و�ایمان�صادقانه�و�هوشمندانه�

1377/11/15

پیام به مناسبت بزرگداشت روز شهیدان در دهه ی فجر انقالب 
اسالمی 
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استحکام� و� ثبات� نقطه�ی� به� و� کند� پاسداری� را� گرانبهای�خود� آورد� توانست�دست�
برساند.�هرگز�نباید�گمان�کرد�که�جبهه�کفر�و�ظلم�و�استکبار�و�مادی�گری،�از�تالش�
خصمانه�ی�خود�برای�آسیب�رساندن�به�انقالب�که�امروز�در�قالب�نظام�جمهوری�اسالمی�
متبلور�است،�دست�برداشته�است،�ولی�شک�نیز�نباید�کرد�که�امروز�و�همیشه،�تالش�
مخلصانه�ی�حق�طلبان،�و�همت�بلند�ملت�ایران�و�در�پیشاپیش�همه،�مجاهدت�و�ایثار�
مخلصان�و�از�جان�گذشتگان�و�جوانان�مؤمن�و�پاکنهاد�بر�هر�دشمنی�پیروز�خواهد�شد�
و�هر�توطئه�یی�را�خنثی�خواهد�کرد�و�نیروی�عظیم�ایمان�و�ایثار�در�همه�ی�میدانهای�

خطیر�سخن�اول�و�آخر�را�خواهد�گفت.

رحمت�خدا�و�درود�پیامبران�و�فرشتگان�و�بندگان�صالحش�بر�روح�پاک�شهیدان�و�همت�
آزادگان�و�سالم�و�رحمت�حق�بر�امام�همیشه�زنده�ی�ملت�ایران�.

والسالم�علیکم�و�رحمةاهلل�و�برکاته�

سید�علی�خامنه�ای�
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�پیامی�به�مناسبت�شهادت�
سپهبد�علی�صیاد�شیرازی�پیامی�صادر�فرمودند.

متن�پیام�بدین�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

من�المؤمنین�رجال�صدقوا�ما�عاهدوا�اهلل�علیه�فمنهم�من�قضی�نحبه�و�منهم�من�ینتظر�
و�ما�بدلوا�تبدیال

امیر�سرافراز�ارتش�اسالم�و�سرباز�صادق�و�فداکار�دین�و�قرآن،�نظامی�مؤمن�و�پارسا�و�
پرهیزکار،�سپهبد�علی�صیاد�شیرازی�امروز�به�دست�منافقین�مجرم�و�خونخوار�و�روسیاه�
به�شهادت�رسید.�این�نه�اولین�و�نه�آخرین�باری�است�که�دلی�نورانی�و�سرشار�از�عشق�
و�ایمان�و�وفاداری�به�آرمانهای�بلند�الهی،�هدف�تیر�خشم�و�عناد�و�عصبیت�از�سوی�
زمره�جنایتکار�و�فاسدی�که�ادامه�ی�حیات�خود�را�در�خدمتگزاری�به�دشمنان�اسالم�
دانسته�است،�قرار�می�گیرد�و�دست�خائِن�خودفروخته�یی،�نهال�ثمر�بخش�انسان�واالیی�

را�قطع�می�کند.

او�مانند�دیگر�مردان�حق�از�روزی�که�قدم�در�راه�انقالب�نهادند�همواره�سر�و�جان�خود�

1378/01/21

پیام تسلیت در پی شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی 
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را�برای�نثار�در�راه�خدا�بر�روی�دست�داشتند.

سرزمینهای�داغ�خوزستان�و�گردنه�های�برافراشته�ی�کردستان،�سالها�شاهد�آمادگی�و�
فداکاری�این�انسان�پاک�نهاد�و�مصمم�و�شجاع�بوده�و�جبهه�های�دفاع�مقدس�صدها�
خاطره�از�رشادت�و�از�خود�گذشتگی�او�حفظ�کرده�است.�خطر�مرگ�کوچکتر�از�آن�است�
که�بندگان�صالح�خدا�را�از�راه�او�بازگرداند،�و�عشق�به�منال�دنیوی�حقیرتر�از�آن�است�
که�در�دل�نورانی�شایستگان�جایی�بیابد.�کوردالن�منافق�بدانند�که�با�این�جنایتها�روز�به�
روز�نفرت�ملت�ایران�از�آنان�بیشتر�خواهد�شد�و�خون�مردان�پاکدامن�و�پارسا�همچون�
صیاد�شیرازی�و�شهید�الجوردی�بد�نامی�و�سیاهرویی�آنان�را�در�تاریخ�و�در�دل�این�
ملت�همیشگی�خواهد�کرد.�و�سردمداران�استکبار�که�با�وجود�الفزنیهای�ضد�تروریستی�
خود،�به�امید�آن�نشسته�اند�که�تروریستهای�مزدورشان�در�ایران�اسالمی�با�شهید�کردن�
مردان�استوار�و�مقاوم�انقالب،�راه�تسلط�بر�ایران�اسالمی�را�هموار�کنند،�بدانند�که�خون�
شهیدان�راه�حق،�ملت�مؤمن�ما�را�راسختر�و�آشتی�ناپذیرتر�و�مقاومتر�می�سازد.�رحمت�
و�فضل�بیکران�الهی�بر�روح�شهید�عزیزمان�علی�صیاد�شیرازی�و�لعنت�و�نفرین�خدا�و�

فرشتگان�و�بندگان�صالحش�بر�ایادی�منفور�و�مطرود�استکبار.

اینجانب�شهادت�این�بنده�ی�برگزیده�ی�خدا�را�به�ملت�ایران�بخصوص�به�یاران�دفاع�
مقدس�و�ایثارگران�جبهه�های�نور�و�حقیقت�و�به�خانواده�ی�گرامی�و�فداکار�و�بازماندگان�
محترمش�تبریک�و�تسلیت�می�گویم�و�صمیمی�ترین�درود�خود�را�بر�روح�پاک�او�و�خون�

به�ناحق�ریخته�ی�او�نثار�می�کنم.

والسالم�علی�عباد�اهلل�الصالحین�

سید�علی�خامنه�ای�
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی،�در�سومین�روز�از�دهه�مبارکه�فجر�
،�به�مناسبت�برگزاری�مراسم�معنوی�"میهمانی�الله�ها"�پیامی�صادر�فرمودند.

متن�این�پیام�که�توسط�حجت�االسالم�والمسلمین�رحیمیان�در�گلزار�شهدای�بهشت�
زهرا�در�تجلیل�از�مقام�شهدا�قرائت�گردید،�بدین�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

سالمی�برآمده�از�اعماق�جان�و�درودی�به�لطافت�روح�فرشتگان�بر�ارواح�مطهر�شهیدانی�
از�میهن�اسالمی�و�کیان� برگزیده�اش�و�دفاع� بنده�ی� که�رضای�خدا�و�اجابت�دعوت�
حکومت�قرآنی�را�بر�زندگی�و�لذت�دوروزه�ی�دنیا�ترجیح�دادند�و�جان�بر�کف،�به�میدان�
مجاهدت�روانه�شدند�و�سر�از�پا�نشناخته،�در�راه�جهاد�مقدس�به�بهشت�شهادت�پای�

نهادند�و�سعادت�ابدی�را�به�چنگ�آوردند.

امروز�استقالل�و�عزت�ایران�رهین�آن�مجاهدتها�است،�پس�یاد�این�عزیزان�باید�همواره�
سرلوحه�ی�همه�افتخارات�جمهوری�اسالمی�ثبت�و�ضبط�باشد.

هیچ�ملتی�و�کشوری�بدون�مجاهدت�بهترین�فرزندانش�نتوانسته�است�از�شر�سلطه�ی�
بیگانگان�که�زشت�ترین�خفت�و�خواری�برای�یک�ملت�است،�خود�را�نجات�دهد.�امروز�

1378/11/14

پیام به مناسبت برگزاری مراسم معنوی میهمانی الله ها



109پیامها

هم�مجاهدت�جوانان�و�برگزیدگان�در�میدانهای�دیگر�الزم�است:�در�میدان�علم�و�معرفت،�
در�عرصه�ی�تالش�برای�خودسازی�معنوی�و�اخالقی�در�صحنه�مجاهدت�فرهنگی،�در�
رساندن�پیام�نجات�بخش�انقالب�به�دلهای�مشتاق،�در�ایجاد�امید�و�مبارزه�با�دیو�یأس،�
در�مبارزه�با�تبلیغات�دشمنان�مستکبر،�در�استوار�کردن�وحدت�ملی�و�نزدیک�کردن�

دلها�به�یکدیگر�.

پدران�و�مادران�و�همسران�و�دیگر�بستگان�شهدای�عزیز،�نیز�دارای�پاداشی�بزرگ�اند�این�
پاداش�صبر�و�استقامت�آنهاست�و�پاداش�قبول�مصیبت�در�راه�خدا.تالش�و�مجاهدت�

آنان�نیز�باید�صرف�آن�شود�که�این�پاداش�بزرگ�را�برای�خود�حفظ�کنند.

امید�است�همه�ملت�ایران�براستی�قدردان�شهیدان�و�خاندانهای�معظم�آنان�باشند�و�
رضای�الهی�و�حمایت�حضرت�بقیه�اهلل�االعظم�علیه�آالف�السالم�و�ارواحنا�فداه�را�بدین�

وسیله�جلب�کنند.

والسالم�علیکم�و�رحمة�اهلل�

سید�علی�خامنه�ای�
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به��مناسبت��روز�تجلیل��از�شهیدان��و�ایثارگران��دفاع��مقدس�،�حضرت��آیت�اهلل��خامنه�ای��
رهبر�معظم��انقالب��اسالمی��به��منظور�گرامیداشت��مقام��شهیدان��گرانقدر�انقالب��اسالمی��

و�جنگ��تحمیلی��پیامی��صادر�فرمودند.

متن��این��پیام��که��بعد�از�ظهر�امروز�همزمان��با�اولین��روز�آغاز�هفته��دفاع��مقدس��در�مراسم��
غبارروبی�،�عطر�افشانی��و�گلباران��مزار�شهیدان��در�بهشت��زهرا�توسط�حجت�االسالم��
والمسلمین��رحیمیان�،�رئیس��بنیاد�شهید�انقالب��اسالمی��قرائت��شد،�بدین��شرح��است�:

بسم��اهلل��الرحمن��الرحیم�

هفته�ی��دفاع��مقدس��نمودار�مجموعه�ای��از�برجسته�ترین��افتخارات��ملت��ایران��در�دفاع��
از�مرزهای��میهن��اسالمی��و�جانفشانی��دالورانه��در�پای��پرچم��برافراشته�ی��اسالم��و�قرآن��

است�.

خاطره�� و� یاد� گرانبها� نگین�� نفیس�ترین�� و� درخشنده�ترین�� تابناک�� مجموعه�ی�� این�� در�
شهیدان��است�.�آنان��جوانان��و�جوانمردان��رشید�و�پاک��سرشتی��بودند�که��با�آگاهی��و�
درک��واالی��خود�موقعیت��حساس��کشور�را�تشخیص��دادند�و�وظیفه�ی��بزرگ��جهاد�در�
راه��خدا�را�مشتاقانه��پذیرا�شدند،�هیچ��ملتی��و�کشوری��بدون��چنین��مجاهدتها�به��عزت��و�

1379/06/31

پیام به  مناسبت  روز تجلیل  از شهیدان  و ایثارگران  دفاع  مقدس
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تعالی��دست��نخواهد�یافت�.

کشور�ما�مدیون��فداکاری��این��جانهای��عزیز�و�خانواده�های��صبور�آنهاست�.

هر�ملتی��که��چنین��دالوران��آگاه��و�شجاعی��را�در�دامان��خود�پرورده��باشد�حق��دارد�به��
آنان��ببالد�و�آنان��را�الگوی��تربیت��جوانان��خود�در�همه�ی��دورانها�بداند.

رحمت��خدا�و�درود�پیامبران��و�فرشتگان��و�بندگان��صالح��او�بر�این��ارواح��طیب��و�طاهر�باد.

سید�علی��خامنه�ای�
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به��دنبال��جنایات��اخیر�رژیم��اشغالگر�صهیونیستی�،�حضرت��آیت�اهلل��خامنه�ای��ولی��امر�
مسلمین�،�پیامی��صادر�فرمودند.�متن��پیام��بدین��شرح��است�:

بسم��اهلل��الرحمن��الرحیم�

رژیم��جنایتکار�و�اشغالگر�فلسطین�،�بار�دیگر�قساوت��و�ددمنشی��خود�را�با�تجاوز�به��حریم��
مقدسات��و�آلوده��ساختن��محیط�پاک��و�مطهر�مسجداالقصی��و�کشتار�مسلمانان��آغاز�کرد.�
نمازگزاران��را�به��خاک��و�خون��کشید�و�فرزند�خردسال��را�در�آغوش��پدر�بر�روی��دستان��
او�به��گلوله��بست��و�به��شهادت��رساند;�و�صحنه�های��وحشیانه��و�شرارت�بار�پنجاه�ساله��را�
یکبار�دیگر�تکرار�نمود;�با�این��طمع��خام��که��بتواند�شعله�های��جهاد�آزادیبخش��و�مبارزات��
حق�طلبانه��و�خستگی�ناپذیر�را�خاموش��و�روند�سازشهای��خفت�بار�را�هموار�و�اغراض��و�

اطماع��خود�را�بر�سازشکاران��بیش��از�پیش��تحمیل��نماید.

اما�این��بار�نیز،�همچون��گذشته��از�این��جنایات��هولناک��طرفی��نخواهد�بست��و�نقشه�های��
شوم��و�اوهام��شیطانی��او�نقش��بر�آب��خواهد�شد.

به��دنبال��این��شرارت��ضد�بشری��و�کینه��توزانه�،�امواج��خروشان��اعتراض�،�مردم��فلسطین�،�
مسلمانان��و�مبارزان��را�فراگرفته��و�تظاهرات��مردمی��و�دانشجویی��در�جای��جای��کشورهای��

1379/07/13

پیام در پی جنایات  اخیر رژیم  اشغالگر صهیونیستی 
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اسالمی��به��راه��افتاده��و�انتفاضه��جان��تازه�ای��یافته��و�راه��جهاد�پررهروتر�شده��است�.

امروز�مسلمانان��هوشیار�و�بیدار�در�تظاهرات��گسترده��و�پرشور�ضمن��سردادن��شعارهای��
حق�طلبانه��از�مسئولین��کشورهای��اسالمی��درخواست��می�کنند�که��راه��جهاد�را�بگشایند�و�
اجازه��دهند�مسلمانان��به��این��وظیفه��مهم��به��عنوان��تنها�راه��حل��عمل��نموده��و�اشغالگران��
را�از�سرزمینهای��غصب��شده��بیرون��کنند�تا�فلسطینیان��به��سرزمین��و�خانه�های��خود�

برگردند.

راه��سازشکاری��کم�رونق�تر� اشغالگر�دامنه�دارتر�شده��و� امروز�موج��محکومیت��حاکمان��
گردیده��و�هر�روز�بی�نتیجه��بودن��آن��بر�همگان��روشن�تر�می�شود.

امروز�سیر�حمایتهای��مادی��و�معنوی��و�سیاسی��از�حرکتهای��جهادی��و�انتفاضه��رو�به��
گسترش��است�.

امروز�صدای��مدعیان��دروغین��حقوق��بشر�بی�اثر�گردیده��و�طبل��رسوایی��حامیان��اسرائیل��
به��صدا�درآمده��و�ماهیت��مزدورانه��آنان��بر�مال�گردیده��است��تا�جایی��که��بسیاری��از�آنان��

نمی�توانند�از�محکوم��کردن��این��جنایات��خودداری��کنند.

مشروع�� نا� و�خواسته�های�� اغراض�� تحمیل�� با�هدف�� زشت�� و� کریه�� فاجعه�� این�� اگر�چه��
ملت��شجاع�� ولی�� پیوست�� وقوع�� به�� سازش�� کنندگان�� مذاکره�� بر� حاکمان��صهیونیست��
فلسطین��این��گفت�وگوها�را�محکوم��و�عرصه��را�بر�آنان��تنگ�تر�خواهد�ساخت��و�سرنوشت��
ذلت�بار�آن��را�تغییر�خواهد�داد�و�این��مجاهدتها�با�وعده�های��نصرت��الهی��روزی��به��بار�
خواهد�نشست��و�سرزمینهای��تصرف��شده��آزاد�و�سرمایه�های��به��تاراج��رفته��به��صاحبان��

اصلی��آن��باز�خواهد�گشت�.

این��حماسه��در�ادامه��مبارزات��بر�حق��مردم��فلسطین��و�به��وسیله��نسلهای��تازه��و�آموزش��
دیده��راه��انقالب��و�جهاد�و�با�اتکاء�به��تجربیات��گرانبهای��آن��به��وقوع��پیوسته��و�نشاندهنده��
آنست��که��نسل��امروز،�راه��صحیح��را�برای��پیروزی��دریافته��و�با�عزم��و�تصمیم��آن��را�خواهد�

پیمود.

من��به��همه��ملت��مظلوم��فلسطین��بویژه��جهادگران��و�پیروان��راه��انتفاضه��درود�می�فرستم��
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و�بشارت��می�دهم��که��نهضت��شما�هر�روز�با�استقبال��بیشتر�مسلمانان��و�انقالبیون��مواجه��
خواهد�شد�و�اشغالگران��را�بر�سر�جای��خود�خواهد�نشاند�ان�شاءاهلل��.

جمهوری��اسالمی��ایران��همچنان��با�افتخار�به��حمایت��و�تأیید�خود�از�این��حرکت��مقدس��
ادامه��خواهد�داد�و�دعای��خیر�فرزندان��راستین��خود�را�بدرقه��راهتان��خواهد�ساخت�.

ان��تنصروا�اهلل��ینصرکم��و�یثبت��اقدامکم�

سید�علی��حسینی��خامنه�ای�

ششم��رجب��14۲1
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به��مناسبت��برگزاری��کنگره��شهید�آیت�اهلل��سیدمحمد�باقر�صدر،�حضرت��آیت�اهلل��خامنه�ای��
پیامی��صادر�فرمودند.�متن��این��پیام��که��صبح��امروز�توسط�حجت�االسالم��والمسلمین��

محمدی��گلپایگانی��رئیس��دفتر�مقام��معظم��رهبری��قرائت��شد�به��این��شرح��است�:

بسم��اهلل��الرحمن��الرحیم�

در�میان��چهره�های��برجسته�ی��حوزه�های��علمیه��در�دهه�های��اخیر�مرحوم��آیت�اهلل��شهید�
سید�محمدباقر�صدر�)قدس��اهلل��روحه(�یکی��از�ممتازترین��و�شگفت��انگیزترین��آنهاست.

هر�مجمع��علمی��حق��دارد�که��به��فرآورده�ی��انسانی��بزرگی��چون��این��عالم��بزرگوار�به��خود�
ببالد.�او�بی�شک��یک��نابغه��و�یک��ستاره��درخشان��بود.�از�جنبه��علمی،�جامعیت��و�تحقیق��
و�نوآوری��و�شجاعت��علمی��را�یکجا�دارا�بود.�در�اصول،�در�فقه،�در�فلسفه��و�در�هر�آنچه��

با�این��دانشها�ارتباط�می�یابد�در�زمره��بنیانگذاران��و�صاحبان��مکتب��محسوب��می�شد.

استعداد�خارق�العاده��و�پشتکار�کم�نظیر�او�از�وی��عامل��ذوفنون��و�ژرف�نگری��پدید�آورده��
بود�که��دید�نافذ�و�ذهن��جستجوگرش��در�آفاق��علوم��متداول��حوزه�ها�محصور�نمانده��و�
هر�آنچه��را�که��برای��یک��مرجع��بزرگ��دینی��در�دنیای��متنوع��امروز�سزاوار�است��به��حیطه��
تحقیق��و�مطالعه��کشیده��بود�و�سخنی��نو�و�فکری��بکر�و�اثری��ماندگار�در�آن��می�آفرید.

1379/10/29

پیام به کنگره بزرگداشت شهید آیت اهلّل سید محمدباقر صدر
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بی�شک��اگر�این��جوهره��علم��و�تحقیق��و�این��ذخیره��تمام��نشدنی��انسانی،�با�دست��پلید�
جنایتکاران��از�حوزه��علمیه��ربوده��نمی�شد،�جامعه��شیعی��و�اسالمی��می�توانست��در�آینده��

نزدیکی��شاهد�اوج��دیگری��در�قلمرو�مرجعیت��و�ریاست��علمی��و�دینی��باشد.

توفیق��و�مدد�الهی،�آمیختگی��این��فضیلتهای��بزرگ��را�با�رتبه�ی��واالی��جهاد�فی�سبیل�اهلل��
بیداری�� امواج�� با� بوته��آزمایش��مواجهه�� رقم��زد.�در�هنگامی��که��حوزه��کهن��نجف،�در�
اسالمی��و�انقالبی��قرار�گرفت،�این��شخصیت��بیدار�و�آگاه��قدم��در�راه��مجاهدتی��علمی��
و�سیاسی��نهاد�و�درخشش��معنوی��خود�را�مضاعف��ساخت.�بینش��عمیق��او�نیاز�زمان��
را�حس��کرد�و�در�راهی��که��اجداد�طاهرینش��به��روی��پیروان��و�جانشینان��خود�گشوده��
بودند،�گامی��استوار�نهاد.�و�چه��زود�پاداش��این��فداکاری��عظیم،�یعنی��محنت��و�سپس��

شهادت��در�راه��خدا�را�دریافت��کرد.

شهید�آیت�اهلل��صدر�برای��طالب��و�فضالی��جوان،�بی�شک��یک��اسوه��و�نمونه��است.

آثار�علمی��و�شیوه�� نیافته��است.� با�شهادت��جانگدازش��خاتمه�� او� انسان��پروری�� درس��
تحقیق��او�اکنون��پیش��روی��فضالی��جوان��حوزه�های��علمیه��قرار�دارد�و�انگشت��اشاره��او�
آنان��را�به��راه��عظمت��و�مجد�علمی،�همراه��با�روشن�بینی��و�جهان��نگری��هدایت��می�کند.

حوزه�های��علمیه��امروز�نیز�محتاج��شهید�صدر�و�هر�عنصر�با�همت��و�پرتوانی��هستند،�که��
راه��علمی��و�اسالم�شناسی��و�جهان��نگری��او�را�دنبال��کند.

صلوات��و�درودی��از�اعماق��جان��بر�آن��روح��مطهر�و�خواهر�شهیده�ی��مظلومه�اش��بنت��
الهدی��می�فرستم��و�رحمت��و�علو�درجات��برای��آنان��و�توفیق��رشد�و�تربیت��فضالی��
جوان��حوزه�ها�بدان��سان��را�از�خداوند�متعال��مسألت��می�کنم.�همچنین��از�خداوند�متعال��
می�خواهم��که��شما�فراهم�آورندگان��این��مجمع��علمی��و�انقالبی��را�پاداش��نیک��دهد�و�این��

اقدام��را�مبارک��و�پراثر�فرماید.

والسالم��و�علیکم��و�رحمه��اهلل�

سید�علی��خامنه�ای�
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بسم��اهلل��الرحمن��الرحیم�

در�طلیعه�ی��روزهای��درخشان��فجر�از�همه��چیز�شایسته�تر�تکریم��شهیدان��و�خضوع��در�
برابر�روح��فداکار�آنهاست�،�و�امسال��که��با�نام��سلسله��جنبان��جهاد�و�شهادت��امیر�مؤمنان��

مزین��گردیده��همه�ی��روزهای��آن��روز�شهید�و�آمیخته��با�یاد�شهادت��است�.

عزت��و�استقالل��امروز�کشور�و�حرکت��آن��به��سوی��شکوفایی��و�کمال��یکسره��باید�مرهون��
خون��شهیدان��شمرده��شود.�فداکاری��این��جوانمردان��نامدار�زمانه��گوهر�فروزانی��بود�که��
توانست��قدر�شخصیت��امام��و�عظمت��امت��را�بر�جهانیان��آشکار�کند�و�به��مجاهدت��ملت��
ایران��معنا�بخشد.�این��ملت��بزرگ��همه�ی��قله�هایی��را�که��تا�امروز�فتح��کرده��و�از�این��
پس��فتح��خواهد�کرد�مرهون��عزم��راسخ��و�همت��بلند�شهیدان��است��که��به��قیمت��جان��
خود�صخره�هایی��عظیم��را�از�سر�راه��وی��برداشتند.�و�معجزه�ی��ایمان��و�فداکاری��را�به��
همه��نشان��دادند.�خفاشان��تیره�دل��بدانند�که��شهیدان��ما�همچنان��در�دل��و�اندیشه�ی��ما�
زنده�اند�و�غبار�نفاق��و�ناسپاسی��آنان��نخواهد�توانست��این��ستارگان��فروزان��را�از�چشم��و�
دل��ما�پوشیده��بدارد.سالم��بر�شهیدان��و�بر�خانواده�های��صبور�آنان��و�بر�رهبر�عظیم�الشأن��

آنان��امام��راحل�.�والسالم��علیکم��و�رحمه��اهلل�

سید�علی��خامنه�ای�

1379/11/12

پیام تجلیل از شهیدان و ایثارگران انقالب اسالمی 
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بسم�اهللَّ�الّرحمن�الّرحیم�

روز�شهیدان�در�هفته�دفاع�مقدس�روزی�است�که�شهیدان�واالمقام�ما�با�چهره�ی�قدسی�
خود�در�همه�جای�ایران�اسالمی�بار�دیگر�در�برابر�چشم�ما�دورماندگان�و�خاکیان�ظهور�
می�کنند،�گویی�همه�ی�ملت�ما�یکبار�دیگر�هزاران�انسان�دالور�و�با�گذشت�و�جوانمرد�را�
در�کسوت�نورانی�فرشتگان�به�صورت�دستجمعی�در�برابر�خود�می�بینند�و�سر�تعظیم�و�

تکریم�در�مقابل�آنان�فرود�می�آورند.�

شهیدان�ما�این�حق�بزرگ�را�بر�فرهنگ�اسالمی�و�همه�ی�وابستگان�و�دلبستگان�به�آن�در�
سراسر�جهان�دارا�می�باشند�که�یکی�از�سرفصلهای�مهم�ولی�فراموش�شده�ی�این�فرهنگ�
را�در�دنیای�مادی�امروز�زنده�کرده�اند�و�آن�فداکاری�و�از�خود�گذشتگی�برای�آرمانهای�
بلند�اسالمی�و�انسانی�است.�سرگرمیهای�مادی�و�خودخواهی�و�سودطلبی�افراد�انسان�در�
همه�ی�دورانهای�تاریخ�به�کج�رویها�و�بدرفتاریهای�بزرگ،�جوامع�بشری�انجامیده�است�و�

دنیای�مادی�امروز�بیش�از�همیشه�قربانی�این�سودطلبی�ها�و�خودخواهی�ها�است.�

شهیدان�ما�در�ظلمات�مادیگری�این�دوران�بار�دیگر�فرهنگ�شهادت�را�که�باالترین�
سطح�فداکاری�برای�آرمانهای�بشری�است�زنده�کردند�و�نور�رستگاری�را�به�انسانهای�
گرفته�شود،� فرا� بدرستی� بزرگ،� این�درس� اگر� دادند.� نشان� و�حق�طلب� پاک�طینت�

1380/07/05

پیام به مناسبت روز شهیدان در هفته ی دفاع مقدس 
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همه�ی�سالحهای�زر�و�زور�از�کار�خواهد�افتاد�و�ابزار�سلطه�گر�جهانی�برای�سیطره�بر�
اجتماعات�بشری�ناکارآمد�خواهد�گشت.�سالم�خدا�و�اولیائش�بر�ارواح�مطهر�شهیدان�و�

بر�معلم�بزرگ�شهادت�یعنی�امام�راحل.

�و�برکاته�-�سیدعلی�خامنه�ای� والّسالم�علیکم�و�رحمةاهللَّ
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بسم�اهللَّ�الّرحمن�الّرحیم�

یاد�گرامی�شهیدان�و�خاطره�ی�دالوری�و�پاکبازی�آنان�امروز�نیز�مانند�همیشه�چون�
گوهری�تابناک�بر�تارک�نظام�جمهوری�اسالمی�میدرخشد�و�ملت�ایران�را�و�جوانان�

روشن�ضمیر�این�مرز�و�بوم�را�به�رشادت�و�عزت�و�امید�فرا�می�خواند.

برای�یک�ملت�هوشمند�و�مستقل�که�بسوی�قلّه�های�آرمانی�خود�در�حرکت�است،�از�
همه�چیز�ارزشمندتر،�حضور�جوانهائی�است�که�نیروی�جوانی�و�نشاط�خود�را�در�خدمت�
عّزت�و�ایمان�و�شرف�و�استقالل�ملّی�خود�بکار�میگیرند.�و�ملّت�ما�از�این�نعمت�بزرگ�
در�سالهای�گذشته�و�امروز،�همواره�برخوردار�بوده�و�هست.�امروز�نیز�صفا�و�اخالص�و�

ایمان�جوانان،�بزرگترین�ذخیره�ی�این�ملت�است.

از�دست�آوردهای� دفاع،� مهیای� و�حماسه�ای�شورانگیز� روحیه� با� ما� نیز�جوانان� امروز�
انقالب�اسالمی�اند.

امروز�نیز�ملت�ما�و�جوانان�ما�در�همه�ی�میدانها�آماده�اند�تا�از�افتخارات�خود�دفاع�کنند�
و�کشور�خود�را�بسمت�آرمانهای�بلند�اسالمی�پیش�ببرند.

قدرتهای�سیطره�جو�و�متکّبر�باید�بدانند�که�این�ملت�و�جوانانش�در�میدان�مقابله�با�

1380/11/18

 پیام به مناسبت بزرگداشت روز شهیدان در دهه ی فجر
انقالب اسالمی 
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طمع�ورزیهای�استکباری،�همچنان�مصمم�و�نیرومند�ایستاده�است�و�از�دست�آوردهای�
خون�شهیدان�خود�با�همان�عزم�و�روحّیه�ی�استوار�دفاع�خواهد�کرد.

سالم�و�درود�خداوند�بر�ارواح�مطهر�شهیدان�و�بر�صبر�و�پایداری�خانواده�های�آنان.�و�
سالم�و�درود�بر�امام�شهیدان،�امام�راحل.

�-�سیدعلی�خامنه�ای� والسالم�علیکم�و�رحمةاهللَّ
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حضرت��آیت�اهلل��خامنه�ای��رهبر�معظم��انقالب��اسالمی��در�پیامی��به��آقای��احمد�جبرئیل��
دبیرکل��جبهه��خلق��برای��آزادی��فلسطین��)فرماندهی��کل�(�به��مناسبت��شهادت��فرزند�
مجاهد�وی��آقای��جهاد�احمد�جبرئیل��تأکید�کردند،�اینگونه��ترورها�عزم��مردم��متدین��و�
فداکار�فلسطین��را�در�راه��مقاومت��و�جهاد�تا�پیروزی��نهایی��راسخ�تر�می�کند�و�نشانه�های��
فروپاشی��دشمن��اشغالگر�را�آشکارتر�می�سازد.�متن��پیام��مقام��معظم��رهبری��به��این��شرح��

است�:

بسمه��تعالی�

جناب��آقای��احمد�جبرئیل�

دبیرکل��محترم��جبهه�ی��خلق��برای��آزادی��فلسطین��)فرماندهی��کل�(

سالم��علیکم�

با�تأثر�و�تأسف��خبر�عروج��خونین��فرزند�مجاهد�و�برومندتان��آقای��جهاد�احمد�جبرئیل��
را�دریافت��نمودم�.�برای��شما�که��جهاد�مستمر�و�پرافتخاری��را�در�راه��آرمان��فلسطین��
در�طول��دهها�سال��پی��گرفته�اید�این��حادثه�ی��دردناک��نیز�نشان��دیگری��از�سرافرازی��و�

اخالص��است��و�بر�قدر�و�منزلت��شما�در�نزد�خدا�و�خلق��خواهد�افزود�انشاءاهلل�.

1381/03/01

 پیام  به  آقای  احمد جبرئیل  دبیرکل  جبهه  خلق  فلسطین
در پی شهادت فرزند ایشان
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این��اولین��و�آخرین��جنایت��حرکت��تروریستی��صهیونیستهای��غاصب��نبوده��و�نخواهد�
بود.�اما�همه��آگاهند�که��اینگونه��ترورها�عزم��مردم��متدین��و�فداکار�فلسطین��را�در�راه��
مقاومت��و�جهاد�تا�پیروزی��نهایی��راسخ�تر�می�کند�و�نشانه�های��فروپاشی��دشمن��اشغالگر�
را�آشکارتر�می�سازد�و�به��یقین��دشمن��صهیونیستی��از�اینگونه��حرکت�های��مذبوحانه��

طرفی��نخواهد�بست�.

از�خداوند�متعال��می�خواهم��که��به��شما�اجر�و�صبر�و�توانایی��روزافزون��دهد�و�آن��شهید�
را�مشمول��رحمت��خود�فرماید.

والسالم��علیکم��و�رحمه��اهلل�

سیدعلی��خامنه�ای�
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�الّرحمن�الّرحیم� بسم�اهللَّ

سالهای�مجاهدت�خاموش�و�دشوار�آزادگان�عزیز�ما�در�اسارتگاههای�عراق�از�جمله�ی�
مقاطع�فراموش�نشدنی،�تاریخ�پرشکوه�ما�است.�لحظه،�لحظه�ی�آن�روزها�و�شبهای�

فراموش�نشدنی،�سرشار�از�درس�و�خاطره�و�افتخار�است.

ملت�ما�از�این�گنجینه�ی�پربار�خواهد�توانست�همچون�ذخیره�ای�فرهنگی�برای�تقویت�
ایمان�و�مقاومت�و�امید�برای�نسلهای�آینده�بهره�گیرد.�شهیدان�مظلومی�که�در�آن�
دوران�پرمرارت�جان�باختند�در�شمار�سرافرازترین�شهدای�دوران�جنگ�تحمیلی�قرار�
دارند.�و�یاد�گرامی�عالم�مجاهد�بزرگوار�مرحوم�حجةاالسالم�آقای�سیدعلی�اکبر�ابوترابی،�
که�اردوگاههای�اسارت�را�به�مدرسه�ی�بزرگی�از�تقوا�و�آگاهی�و�استقامت�تبدیل�کرده�
بود�همواره�در�چشم�ملت�ایران�گرامی�و�پایدار�است.�آزادگان�عزیز�می�توانند�با�زنده�
نگه�داشتن�آن�ذخائر�معنوی�و�آن�خاطره�های�پرشکوه،�رسالت�دینی�و�انقالبی�خود�را�

همچنان�حفظ�کنند.�توفیق�همگان�را�از�خداوند�متعال�مسئلت�می�کنم.

سیدعلی�خامنه�ای�

1381/05/24

پیام به کنگره بزرگداشت آزادگان  و حجت االسالم ابوترابی 
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بسم�اهللَّ�الّرحمن�الّرحیم

یاد�عزیزترین� به� را� بار�دیگر�فرا�رسیدن�روز�شهیدان�در�هفته�ی�دفاع�مقدس،�دلها�
فرزندان�ملت�ایران�به�تپش�می�افکند�و�خاطره�ی�همیشه�زنده�ی�این�زندگان�جاوید�را�
جلوه�ئی�تازه�می�بخشد.�ملت�ما�استقالل�و�عزت�خود�را�مرهون�خون�پاک�رادمردانی�
است�که�سرمایه�ی�حیات�و�نشاط�خود�را�به�آرمانهای�واال�و�ارزشهای�متعالی�نظام�
اسالمی�تقدیم�کردند�و�پرچم�اسالم�ناب�محمدی�صلی�اهللَّ�علیه�وآله�را�که�به�دست�امام�

و�امت�به�اهتزاز�درآمد،�برافراشته�نگاه�داشتند.

امروز�سران�استکبار�جهانی�اعتراف�میکنند�که�در�دوران�دفاع�مقدس،�قشون�مهاجم�را�با�
همه�ی�توان�تجهیز�می�کرده�و�کینه�ی�خود�با�نظام�اسالمی�و�ملت�مؤمن�و�شجاع�انقالبی�
ایران�را�با�کمک�همه�جانبه�به�مهاجمان�بعثی�بُروز�میداده�اند.�بازوی�توانای�ملت�ایران�
یعنی�جوانان�و�مردان�فداکار�و�مؤمن�و�پشت�سر�آنان،�خانواده�ها�و�کسانشان،�دشمن�
را�ناکام�ساخت�و�ساز�و�برگ�امپراتوریهای�استکبار�را�به�ُسخره�گرفت�و�نظام�اسالمی�
و�این�ملت�مقاوم،�در�جهان�و�تاریخ،�سرافراز�شدند.�خون�شهیدان�عزیز�ما�بهای�بزرگی�
است�که�ملت�ایران�برای�حفظ�شرف�و�استقالل�و�دین�و�عزت�خود�پرداخته�است.�امروز�
تعظیم�در�برابر�این�مجاهدان�راه�خدا�وظیفه�ی�وجدانی�و�اخالقی�هر�مسلمان�و�هر�ایرانی�

1381/07/04

پیام به مناسبت روز شهیدان در هفته ی دفاع مقدس



پیامها 126

است.�چهره�ی�نورانی�و�جذاب�شهیدان�واالمقام،�الگوی�همه�ی�جوانانی�است�که�هویت�
اسالمی�و�ایرانی�خود�را�ارج�می�نهند�و�سلطه�ی�سیاسی�و�فرهنگی�و�اقتصادی�بیگانگان�
را�ذلتی�بزرگ�و�تحمل�ناپذیر�برای�خود�میدانند.�امروز�نیز�ملت�شجاع�و�جوانان�سرافراز�
ما�نقش�ایمان�و�عزم�راسخ�ملی�را�در�حفظ�ثروتهای�مادی�و�معنوی�خویش،�بخوبی�

. می�دانند�و�در�عرصه�های�گوناگون�آن�را�نشان�خواهند�داد�ان�شاءاهللَّ

از�خداوند�متعال�علّو�درجات�شهیدان�عالی�مقام�و�شادی�روح�مطّهر�امام�شهیدان�را�
مسألت�میکنم�و�امیدوارم�ملت�بزرگ�و�جوانان�عزیز�ما�مشمول�ادعیه�ی�زاکیه�ی�حضرت�

�ارواحنافداه�باشند. بقیةاهللَّ

والّسالم�علیکم�و�رحمةاهللَّ

سید�علی�خامنه�ای
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شهدای�� کنگره�� به�� پیامی�� در� اسالمی�� انقالب�� معظم�� رهبر� خامنه�ای�� آیت�اهلل�� حضرت��
امروز�که�� تأکید�کردند:� یاد�و� ایثار�آگاهانه�� ایمان��و� بعنوان��سرآمدان�� آنان�� از� دانشجو�
دشمنان��کمین��گرفته��نظام��اسالمی��درصدد�از�رونق��انداختن��جهاد�و�شهادت��می�باشند،�
دانشجویان��عزیز�و�همه��جوانان��باید�این��عامل��قدرت��ملی��و�شاخص��ایمان��خالصانه��را�از�

دست��ندهند�و�آنرا�بزرگ��بشمارند.

متن��پیام��که��توسط�حجت�االسالم��والمسلمین��قمی��نماینده��ولی��فقیه��در�دانشگاهها�
قرائت��شد�به��این��شرح��است�:

بسم��اهلل��الرحمن��الرحیم�

شهادت��بدین��معنا�است��که��یک��انسان��برترین��و�محبوبترین��سرمایه�ی��دنیوی��خویش��را�
نثار�آرمانی��سازد�که��معتقد�است��زنده��ماندن��و�بارور�شدن��آن�،�به��سود�بشریت��است��و�
این��یکی��از�زیباترین��ارزش�های��انسانی��است�.�و�آنگاه��که��آرمان��مطلوب��او�الهی��و�آرزوی��
همه�ی��پیامبران��خدا�است�،�این��ارزش�،�در�صدر�همه�ی��نیکی�های��بشری��قرار�می�گیرد�و�
در�هیچ��ترازوی��مادی��نمی�گنجد.�پذیرش��این��تفکر�همان��عامل��خیره��کننده�ای��است��که��
به��مجاهدان��راه��حقیقت�،�نیرویی��برای��باطل��ساختن��همه�ی��محاسبات��جبهه�ی��خصم��
می�بخشد�و�چنانکه��به��تجربه��دانسته��شده��است�،�دشمن��حقیقت��را�دچار�بن�بست��و�عجز�

1381/10/15

پیام  به  کنگره  شهدای  دانشجو
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و�حیرت��می�سازد.

هنگامی��که��بنام��دانشجوی��شهید�می�رسیم�،�این��یقین��در�ما�پدید�می�آید�که��پذیرش��
شهادت��و�اقدام��به��جهادی��که��بدان��منتهی��شده�،�از�سر�خود�آگاهی��و�با�اراده�ی��روشن�بینانه��
بوده��است�،�و�این��ارزش��عمل��را�مضاعف��می�کند�و�بدین��دلیل��است��که��دانشجویان��شهید�
که��در�شمار�سرآمدان��ایمان��و�ایثار�آگاهانه��بوده�اند�ستارگان��همیشه��درخشانی��هستند�

که��هر�جویای��حقیقت��می�تواند�راه��خویش��را�با�آنان��بیابد.

امروز�دشمنان��کمین��گرفته�ی��نظام��اسالمی��ما�با�شیوه�های��گوناگون��برآنند�که��رونق��
جهاد�و�شهادت��را�در�چشم��مردم��ما�بخصوص��جوانان��و�بویژه��دانشجویان��بشکنند،�و�
این��برای��کسانی��که��عادت��کرده�اند�با�راحت�طلبی��و�تغذیه��از�ذخیره�ی��شرف��و�شجاعت��
و�غیرت��مجاهدان��سرافراز،�زندگی��را�بگذرانند�بسی��مطبوع��و�دلنشین��است�،�پس��آنان��
نیز�دانسته��یا�نادانسته��به��این��خط�مشی��خصمانه��کمک��می�کنند.�توصیه�ی��این��جانب��به��
شما�دانشجویان��عزیز�و�همه�ی��جوانان��عزیز�این��کشور�آن��است��که��این��عامل��قدرت��ملی��
و�شاخص��ایمان��خالصانه��را�از�دست��ندهید�و�آنرا�بزرگ��بشمارید.�شهیدان��سرافراز�خود�
را�تجلیل��و�تقدیس��کنید،�آخرین��وصایای��آنان��را�که��غالبا�رشحاتی��از�فیض��و�هدایت��
الهی��است��با�چشم��تدبر�بخوانید.�ابزار�قدرت��خود�را�از�دست��ندهید�آنرا�بکار�بیاندازید�و�

به��کمک��و�حمایت��الهی��امیدوار�باشید.

والسالم��علیکم��و�رحمه��اهلل�

سیدعلی��خامنه�ای�
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�انقالب�اسالمی�در�نامه�ای�به�آقای�خاتمی�رئیس�جمهور،�
نظرات�کارشناسان�مبنی�بر�تجمیع�مأموریت�ارائه�ی�خدمات�به�جانبازان،�آزادگان�و�
خانواده�های�شهدا�در�بنیاد�شهید�انقالب�اسالمی�را�مشروط�بر�حفظ�شدن�ویژگی�نهادی�

بنیاد�شهید�تأیید�نمودند.

متن�نامه�ی�رهبر�انقالب�اسالمی�بدین�شرح�است:

بسم��اهلل�الرحمن��الرحیم

جناب�آقای�خاتمی

ریاست�محترم�جمهوری�اسالمی�ایران

نظر�به�اهمیت�موضوع�ارائه�خدمات�به�ایثارگران�که�ولی�نعمتان�این�جامعه�هستند�و�
دغدغه�هایی�که�نسبت�به�استیفای�حقوق�این�عزیزان�داشته�و�دارم،�اکنون�که�نتیجه�ی�
معزز� به�خانواده�ی� ارائه�خدمات� مأموریت� تجمیع� امور،�ضرورت� متولیان� جمع�بندی�
شهداء،�جانبازان�عزیز�و�آزادگان�سرافراز�در�بنیاد�شهید�انفالب�اسالمی�می�باشد،�اینجانب�
این�تصمیم�مبارک�را�تأیید�می�کنم�مشروط�بر�اینکه�نهادی�بودن�آن�حفظ�شود�تا�این�
نهاد�انقالبی�بتواند�با�هماهنگی�و�در�ارتباط�با�سایر�دستگاههای�اجرایی�کشور�حداکثر�

1381/11/02

نامه به رئیس جمهور در تأیید تجمیع مأموریت ارائه خدمات به 
جانبازان، آزادگان و خانواده های شهدا
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خدمات�ممکن�را�به�ایثارگران�و�خانواده�محترم�ایشان�ارائه�نماید.

ضمن�تشکر�از�رئیس�جمهور�محترم،�مجلس�شورای�اسالمی�و�کلیه�دست�اندرکاران�که�
همیشه�پشتیبان�ایثارگران�بوده�و�می�باشند�انتظار�دارم�کلیه�تالش�خود�را�برای�اجرایی�

نمودن�این�طرح�از�آغاز�سال��138۲بعمل�آورند.

را�مسئلت� ایثارگر� و� اقشار�محروم� به� تمامی�خدمتگزاران� از�خداوند�متعال�موفقیت�
می�نمایم.

سید�علی�خامنه�ای
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بسم�اهللَّ�الّرحمن�الّرحیم�

�آقای�حاج�سید�محمدباقر� براساس�گزارشهای�موثقی�که�از�عراق�دریافت�شده�و�آیت�اهللَّ
حکیم�دامت�برکاته�نیز�آن�را�تأیید�کرده�اند،�شمار�زیادی�از�علماء�و�مجتهدان�و�فضال�و�
طالب�حوزه�ی�علمیه�ی�نجف�اشرف�که�سالها�پیش�به�وسیله�ی�رژیم�سفاک�بعثی�عراق�
بازداشت�شده�بودند�و�امید�آن�بود�که�در�زندان�در�قید�حیات�باشند،�به�دست�آن�رژیم�

به�دست�آن�رژیم�به�شهادت�رسیده�اند.

این�تنها�بخشی�از�جنایات�و�مظالم�رژیم�بعثی�عراق�است�و�این�شهیدان�مظلوم�تنها�
جمع�محدودی�از�دهها�هزار�شهید�از�قشرهای�گوناگون�مردم�آن�کشورند�که�در�دوران�
سیاه�حکومت�آن�رژیم�سفاک�و�با�کمک�یا�سکوت�جانبدارانه�ی�دولتهای�استکباری،�به�
خون�غلتیده�اند.�نه�تنها�سران�آن�رژیم،�بلکه�کسانی�که�با�کمکها�و�سیاستهای�خود�آنان�
را�تقویت�و�تجهیز�و�بر�ملت�عراق�مسلط�کرده�بودند�و�نیز�عوامل�اجرائی�این�جنایات�در�

پیشگاه�خدا�و�مردم�عراق�مسئولند.

�ارواحنا�فداه�به�حوزه�ی�مقدس� اینجانب�پس�از�عرض�تسلیت�به�محضر�حضرت�بقیةاهللَّ
نجف�اشرف�و�مراجع�عظام�و�علماء�اعالم�و�به�عموم�خانواده�های�آن�شهدای�مظلوم�
بویژه�خاندانهای�معّظم:�آل�حکیم،�آل�بحرالعلوم،�آل�صاحب�جواهر�و�خاندانهای�معّزز:�

1382/02/14

پیام تسلیت در پی شهادت جمعی از روحانیون نجف در 
زندانهای عراق 
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خلخالی،�هاشمی�شاهرودی،�انصاری�قمی،�خوئی،�شیرازی،�مرعشی،�اشکوری،�فقیه�و�
�سید�محمدباقر� دیگر�خاندانهای�علمی�تسلیت�میگویم�و�یاد�شهدای�عالی�مقام،�آیت�اهللَّ
�حاج� �حاج�میرزا�علی�غروی�تبریزی،�آیت�اهللَّ �سید�محمد�صدر،�آیت�اهللَّ صدر،�آیت�اهللَّ
شیخ�مرتضی�بروجردی�را�گرامی�میدارم،�و�قطع�ید�ظالمان�و�متجاوزان�عراق�و�فلسطین�

و�سایر�بالد�مسلمین�از�خداوند�متعال�مسئلت�میکنم.

سید�علی�خامنه�ای�
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بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

اناهلل�و�اناالیه�راجعون

دست�گنهکار�و�پلید�مزدوران�استکبار،�فاجعه�ای�بزرگ�آفرید�و�شخصیت�ارزشمندی�
را�که�در�برابر�اشغالگران�عراق،�سنگر�مستحکمی�بشمار�می�آمد،�از�مردم�عراق�گرفت�
و�این�سنگر�را�ویران�کرد.�امروز�در�جوار�حرم�ملکوتی�موالی�متقیان�علیه�آالف�التحیة�
و�الثناء،�آیت�اهلل�سیدمحمدباقر�حکیم�بهمراه�دهها�نفر�از�مردان�و�زنان�با�ایمانی�که�از�
ُزالِل�ذکر�و�خشوع�نماز�جمعه�بهره�مند�شده�بودند�شربت�شهادت�نوشیدند�و�به�حریم�

امن�رحمت�و�فیض�خاص�الهی�عروج�کردند.

این�شهید�عزیز،�عالم�مجاهدی�بود�که�سالهای�متمادی�برای�احقاق�حّق�ملت�عراق�با�
رژیم�خبیث�صدام�مبارزه�کرد�و�پس�از�سقوط�آن�مجسمه�ی�شّر�و�فساد�در�مقابله�با�
اشغالگران�آمریکایی�و�انگلیسی�همچون�سّد�مستحکمی�ایستاد�و�مبارزه�ای�دشوار�را�با�
نقشه�های�شوم�آنان�آغاز�کرد�و�خود�را�برای�شهادت�در�راه�این�جهاد�بزرگ�و�پیوستن�
به�خیل�شهیدان�خاندان�معظم�آل�حکیم�و�دیگر�شهیدان�علم�و�فضیلت�در�عراق�آماده�

کرده�بود.

1382/06/07

پیام تسلیت در پی شهادت آیت اهلل سیدمحمدباقر حکیم 
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فاجعه�ی�امروز�نجف�اشرف�و�شهادت�این�سّید�بزرگوار�و�عالم�مجاهد�بی�شک�در�
خدمت�هدفهای�آمریکا�و�صهیونیستهای�غّدار�انجام�یافته�است.

شهید�آیت�اهلل�حکیم�مظهر�خواسْتهای�بحّق�ملّتی�بود�که�دین�و�استقالل�و�آینده�کشور�
خود�را�در�معرض�تهدید�و�خانه�ی�خود�را�در�زیر�چکمه�ی�اشغالگران�می�بیند�و�می�
خواهد�از�هویت�دینی�و�ملّی�خود�در�برابر�متجاوزان�دفاع�کند.�شهادت�این�سّید�بزرگوار�
مصیبت�جانکاهی�برای�ملّت�عراق�و�سند�دیگری�بر�ُجرم�اشغالگران�است�که�ناامنی�و�

هرج�و�مرج�را�با�حضور�نامشروع�خود�بر�عراق�تحمیل�کرده�اند.�

اما�دشمنان�عراق�مستقل�و�مسلمان�بدانند�که�با�این�شهادت�مظلومانه،�عزم�و�مقاومت�
ملّت�عراق�در�برابر�نقشه�ها�و�هدفهای�استکبار�و�صهیونیزم�و�ایمان�و�وفاداری�آنان�
به�خط�اسالم�و�رهبری�دینی�ضعیف�نمی�گردد�و�بر�عکس�ِ�خواسته�ی�آنان،�پایدارتر�

خواهد�گشت،�انشاءاهلل.�

به�ملّت�مؤمن�و�غیور�عراق�یادآوری�می�کنم�که�تنها�راه�سربلندی�ملّت�و�نجات�کشور�
از�شّر�نقشه�های�خطرناک�استکبار�و�صهیونیزم،�وحدت�کلمه�ی�آنان�در�زیر�پرچم�
پرافتخار�اسالم�است�و�امروز�آنان�می�توانند�با�تمسک�به�این�ریسمان�مستحکم�الهی�
آینده�ی�را�برای�کشور�خود�و�نسلهای�بعدی�رقم�بزنند�که�در�آن�عراق�اسالمی�و�مستقل�
همچون�ستاره�ی�درخشانی�در�دنیای�اسالم�نمایان�گردد.�بزرگان�و�نخبگان�دینی�و�
سیاسی�عراق�تنها�با�تمّسک�به�اسالم�و�وحدت�کلمه�خواهند�توانست�وظیفه�ی�بزرگی�
را�که�در�این�روزگار�استثنائی�برعهده�دارند�انجام�دهند�و�امید�است�که�در�این�راه�ثابت�

قدم�و�موفق�باشند.

اینجانب�این�فقدان�مصیبت�بار�را�به�حضرت�بقیةاهلل�االعظم�روحی�فداه�و�عموم�ملّت�
عراق�و�ایران�و�به�حوزه�ی�علمیه�و�مراجع�معظم�و�علمای�اعالم�نجف�و�قم�و�مجلس�
اعالی�انقالب�اسالمی�عراق�و�بخصوص�به�خاندان�معظم�و�شهیدپرور�حکیم،�باالخص�
به�برادر�ُمکرم�ایشان�جناب�آقای�سیدعبدالعزیز�حکیم�و�به�خانواده�و�فرزندان�معزز�
این�شهید�محراب�تسلیت�و�این�شهادت�بزرگ�را�تبریک�می�گویم�و�همچنین�برای�
خانواده�های�محترم�سایر�شهیدان�این�حادثه�ی�مصیبت�بار�صبر�جمیل�و�اجر�جزیل�
مسئلت�می�کنم�و�علّو�درجات�همه�ی�آن�شهیدان�مظلوم�و�شفای�عاجل�مجروحان�این�
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حادثه�را�از�خداوند�متعال�خواهانم�و�بمنظور�بزرگداشت�یاد�آن�سّید�شهید�عزیز�و�سایر�
همرزمانش�سه�روز�عزای�عمومی�اعالم�می�دارم.

وسیعلم�الذین�ظلموا�ای�ُمنقلب�ینقلبون.

سیدعلی�خامنه�ای
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بسم�اهللَّ�الّرحمن�الّرحیم�

با�دلی�سرشار�از�تکریم�و�ستایش،�به�روح�شهیدان�عزیز�درود�میفرستم�و�نام�و�یاد�
بلندآوازه�ی�آنان�را�گرامی�میدارم.�این�مردان�خدا�با�دلهائی�که�به�ایمان�و�اخالص�و�
شجاعت،�مزیّن�بود،�کشور�و�ملت�خود�را�در�یکی�از�بزرگترین�حوادث�تاریخی،�از�مهلکه�
نجات�دادند�و�تهدیدی�را�که�میتوانست�به�ذلت�و�اسارت�ایران�و�شکست�اسالم�بینجامد،�
دفع�کردند.�آنان�با�فداکاری�دالورانه�ی�خود�بیداری�اسالمی�را�در�جهان�تداوم�بخشیدند�
و�پرچم�پیروزی�اسالمی�را�که�با�انقالب�بزرگ�ملت�ایران�به�اهتزار�درآمده�بود�برافراشته�
نگاه�داشتند.�دشمن�بعثی�که�بسود�هدفهای�استعماری�غرب،�به�کشور�ما�هجوم�آورده�
بود،�از�دلیران�مؤمن�و�غیور�ما�شکست�خورد�و�پس�از�هشت�سال،�سرافکنده�در�پشت�
مرزهای�خود�متوقف�گشت.�ملت�ایران�در�این�آزمون�مرگ�و�زندگی،�بهای�سنگینی�
پرداخت�ولی�استقالل�و�عزت�ملی�و�هویّت�اسالمی�خود�را�که�برای�ملتها�از�همه�چیز�
گرانبهاتر�است�حفظ�کرد�و�پرچم�بیداری�اسالمی�را�که�دنیای�اسالم�به�آن�چشم�دوخته�

است،�سربلند�نگاه�داشت.

و� کرده� دریافت� اسالم� رزمندگان� از� را� نخستین�ضربات� که� عنود� آن�دشمن� اکنون�
از�صحنه�حذف�شده�و�در�لجنزار� بود،� نابودی�کشانده�شده� و� پرتگاه�ذلّت� لبه�ی� به�

1382/07/03

پیام به مناسبت روز شهیدان در هفته ی دفاع مقدس 
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ذلت�و�ناکامی�و�خسران�دنیوی�و�اخروی�سقوط�کرده�است،�و�شهیدان�و�جانبازان�و�
دیگر�دالورمردان�عرصه�ی�دفاع�و�جهاد�و�خانواده�های�صبور�و�پرگذشت�آنان�تجربه�ی�

درخشان�دیگری�را�در�تاریخ�بشریت�ثبت�کرده�اند.

این�تجربه�ی�درس�آموز،�سرمشق�همیشگی�ملت�بزرگ�ایران�و�الگوی�موفقی�در�برابر�
� �لقوٌی�عزیز.�صدق�اهللَّ �من�ینصره�انّ�اهللَّ چشم�همه�ی�ملتهای�مسلمان�است.�و�لینصرنّ�اهللَّ

العلی�العظیم�

�الصالحین�-�سید�علی�خامنه�ای� والّسالم�علی�عباداهللَّ
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متن�کامل�سند�چشم�انداز�بیست�ساله�ی�جمهوری�اسالمی�ایران�در�افق��1404هجری�
شمسی؛�که�در�تاریخ��13آبان��138۲توسط�رهبر�معظم�انقالب�به�سران�قوای�سه�گانه�

ابالغ�شد:

با�اتکال�به�قدرت�الیزال�الهی�و�در�پرتو�ایمان�و�عزم�ملی�و�کوشش�برنامه�ریزی�شده�
و�مدبرانه�ی�جمعی�و�در�مسیر�تحقق�آرمان�ها�و�اصول�قانون�اساسی�،�در�چشم�انداز�
بیست�ساله،�ایران�کشوری�است�توسعه�یافته�با�جایگاه�اول�اقتصادی،�علمی�و�فناوری�در�
سطح�منطقه�با�هویت�اسالمی�و�انقالبی،�الهام�بخش�در�جهان�اسالم�و�با�تعامل�سازنده�

و�موثر�در�روابط�بین�الملل.

جامعه�ی�ایرانی�در�افق�این�چشم�انداز�چنین�ویژگی�هایی�خواهد�داشت:

توسعه�یافته،�متناسب�با�مقتضیات�فرهنگی،�جغرافیایی�و�تاریخی�خود،�متکی�بر�اصول�
اخالقی�و�ارزش�های�اسالمی،�ملی�و�انقالبی،�با�تأکید�بر�مردم�ساالری�دینی،�عدالت�
اجتماعی،�آزادی�های�مشروع،�حفظ�کرامت�و�حقوق�انسان�ها�و�بهره�مندی�از�امنیت�

اجتماعی�و�قضایی.

برخوردار�از�دانش�پیشرفته،�توانا�در�تولید�علم�و�فناوری،�متکی�بر�سهم�برتر�منابع�

1382/08/12

سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 4041
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انسانی�و�سرمایه�ی�اجتماعی�در�تولید�ملی.

امن،�مستقل�و�مقتدر�با�سامان�دفاعی�مبتنی�بر�بازدارندگی�همه�جانبه�و�پیوستگی�مردم�
و�حکومت.

توزیع� برابر،� فرصت�های� اجتماعی،� تأمین� غذایی،� امنیت� رفاه،� سالمت،� از� برخوردار�
مناسب�درآمد،�نهاد�مستحکم�خانواده،�به�دور�از�فقر،�تبعیض�و�بهره�مند�از�محیط�زیست�

مطلوب.

فعال،�مسئولیت�پذیر،�ایثارگر،�مؤمن،�رضایت�مند،�برخوردار�از�وجدان�کاری،�انضباط،�
روحیه�ی�تعاون�و�سازگاری�اجتماعی،�متعهد�به�انقالب�و�نظام�اسالمی�و�شکوفایی�ایران�

و�مفتخر�به�ایرانی�بودن.

دست�یافته�به�جایگاه�اول�اقتصادی،�علمی�و�فناوری�در�سطح�منطقه�ی�آسیای�جنوب�
غربی�)شامل�آسیای�میانه،�قفقاز،�خاورمیانه�و�کشورهای�همسایه(�با�تأکید�بر�جنبش�
نرم�افزاری�و�تولید�علم،�رشد�پرشتاب�و�مستمر�اقتصادی،�ارتقاء�نسبی�سطح�درآمد�

سرانه�و�رسیدن�به�اشتغال�کامل.

الهام�بخش،�فعال�و�مؤثر�در�جهان�اسالم�با�تحکیم�الگوی�مردم�ساالری�دینی،�توسعه�ی�
کارآمد،�جامعه�ی�اخالقی،�نواندیشی�و�پویایی�فکری�و�اجتماعی،�تأثیرگذار�بر�همگرایی�

اسالمی�و�منطقه�ای�بر�اساس�تعالیم�اسالمی�و�اندیشه�های�امام�خمینی)ره(.

دارای�تعامل�سازنده�و�مؤثر�با�جهان�بر�اساس�اصول�عزت،�حکمت�و�مصلحت.

مالحظه:�در�تهیه،�تدوین�و�تصویب�برنامه�های�توسعه�و�بودجه�های�سالیانه،�این�نکته�
مورد�توجه�قرار�گیرد�که�شاخص�های�کمی�کالن�آن�ها�از�قبیل�نرخ�سرمایه�گذاری،�
ناخالص�ملی،�نرخ�اشتغال�و�تورم،�کاهش�فاصله�ی�درآمد�میان� تولید� درآمد�سرانه،�
دهکهای�باال�و�پایین�جامعه،�رشد�فرهنگ�و�آموزش�و�پژوهش�و�توانایی�های�دفاعی�
و�امنیتی،�باید�متناسب�با�سیاست�های�توسعه�و�اهداف�و�الزامات�چشم�انداز،�تنظیم�و�

تعیین�گردد�و�این�سیاست�ها�و�هدف�ها�به�صورت�کامل�مراعات�شود.
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تالش�های�جهادگران�در�خدمت�به�مردم�مناطق�محروم�کشورمان�و�حضور�جوانان�
عالقمند�به�این�فعالیت�ها�در�اردوهای�هجرت�و�جهادی�همواره�مورد�توجه�رهبر�انقالب�
بوده�است.�ایشان�به�غیر�از�تأکیدهای�فراوان�بر�مسأله�ی�بسیج�سازندگی�و�اردوهای�
جهادی�که�در�سخنرانی�های�عمومی�یاخصوصی�خود�ابراز�داشته�اند،�در�برخی�موارد�
با�اطالع�از�فعالیت�های�خدمت�رسانی�جهادگران،�با�نوشتن�یادداشتی�نسبت�به�فعالیت�
آنان�ابراز�نظر�و�اعالم�تشکر�نموده�اند.�پایگاه�اطالع�رسانی�دو�دست�نوشته�ی�زیر�را�که�
یاوران� به�»گروه�جهادی� آذرماه�سال��138۲و�خطاب� آیت�اهلل�خامنه�ای�در� حضرت�
)دانشگاه�علوم�پزشکی�بقیةاهلل(«�و�»هیئت�دانشجوئی�آل�یاسین«�نوشته�اند،�به�عنوان�

نمونه�هایی�از�این�موارد�منتشر�می�کند:

متن�دست�نوشته�ی�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�خطاب�به�گروه�جهادی�یاوران:

بسمه�تعالی

از�همه�تان�سپاسگزارم�و�شما�را�به�خدا�میسپارم.�میل�به�خدمت�به�مردم�و�تحمل�
سختی�های�آن،�نقطه�ئی�نورانی�در�باطن�انسان�است؛�آن�را�هر�چه�میتوانید�در�جان�
خود�گسترش�دهید�و�نگذارید�آفتها:�سودجوئی،�خودنمایی،�تنبلی�و�...�آن�را�ِگل�اندود�
کند.�نیت�خود�را�خدائی�نگهدارید�و�از�او�کمک�بخواهید�و�از�همه�ی�نیروی�خود�برای�

1382/09/15

دست نوشته خطاب به دو گروه جهادی
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آن�مایه�بگذارید.�موفق�باشید.

سید�علی�خامنه�ای

متن�دست�نوشته�ی�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�خطاب�به�هیئت�دانشجوئی�آل�یاسین:

سالٌم�علی�هیئت�دانشجوئی�آل�یاسین،�حین�یعمرون�و�حین�یخدمون�و�حین�یبنون�و�
حین�یُحسنون�الی�الناس.�و�این�در�واقع�در�درجه�ی�اول،�عمران�و�خدمت�و�احسان�به�

خودشان�است�که:�من�عمل�صالحاً�فالنفسهم�یمهدون.�ان�شاءاهلل�موفق�باشید.
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روبی� غبار� و� افشانی� مراسم�عطر� مناسبت� به� پیامی� اسالمی�در� انقالب� رهبر�معظم�
مزار�شهدا�همزمان�با�روز�تجلیل�از�شهیدان،�تصریح�کردند:�همه�باید�در�راه�آبادی�و�
سربلندی�ایران�و�حاکمیت�اسالم،�که�ثمره�جانفشانیهای�شهیدان�واال�مقام�است،�تالش�
نمایند.�متن�پیام�مقام�معظم�رهبری�که�حجت�االسالم�و�المسلمین�رحیمیان�نماینده�
ولی�فقیه�و�سرپرست�بنیاد�شهید،�امروز�آنرا�در�مراسم�میهمانی�الله�ها�در�گلزار�شهدای�

تهران�قرائت�نمود�به�این�شرح�است:�

بسم�اهلّل�الّرحمن�الّرحیم�

در�روزی�که�مزین�به�نام�مبارک�شهید�است،�مخلصانه�ترین�سالم�و�درود�خود�را�به�روح�
مطهر�شهیدان�واال�مقام�تقدیم�می�دارم�و�فضل�و�رحمت�الهی�را�برای�آنان�مسألت�می�کنم.�
در�حقیقت�همه�ی�روزهای�دهه�ی�فجر�روز�شهید�است،�زیرا�همه�ی�دستاوردهای�انقالب�
اسالمی�مرهون�مجاهدت�و�صبر�شهیدان�و�خانواده�های�مکرم�آنها�است.�امروز�عزت�و�
استقالل�ملت�ایران�و�پیشرفتهای�مادی�و�معنوی�کشور�که�مردم�و�مسؤوالن�ما�آنها�را�
بحق،�مایه�ی�افتخار�خود�می�دانند�و�بدان�می�بالند،�ببرکت�جانفشانیهای�بهترین�فرزندان�
این�مرز�و�بوم�در�راه�استقرار�نظام�اسالمی�و�دفاع�از�ارزشهای�آن�به�دست�آمده�است.�
مسؤوالن�کشور�باید�خود�را�امانتدار�این�ودیعه�ی�الهی�بدانند�و�با�همه�ی�توان�خود�در�

1382/11/16

 پیام به مناسبت برگزاری مراسم عطرافشانی و
غبار روبی مزار شهدا
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پاسداری�از�آن�بکوشند.�همان�دشمنانی�که�رزمندگان�و�مردان�و�زنان�رشید�و�فداکار�
ما،�جان�عزیز�و�گرامیترین�عزیزان�خود�را�در�مقابله�با�آنان�به�میدان�آوردند،�امروز�هم�
در�کمین�نشسته�اند.�اندکی�غفلت�ما�به�تسلط�دشمن�خواهد�انجامید�و�سرمایه�ی�بزرگ�
ملت�ایران�را�به�هدر�خواهد�داد.�همه�باید�در�راه�آبادی�و�سربلندی�ایران�و�حاکمیت�
اسالم،�تالش�کنیم�و�روح�شهیدان�و�قلب�مبارک�حضرت�ولی�اهلل�اعظم�ارواحنا�فداه�را�

خشنود�سازیم�ان�شاءاهلل.�والسالم�علی�عباداهلل�صالحین

سیدعلی�خامنه�ای
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فـلسـطیـن�� اسالمی�� مقاومت�� جنبش�� رهبـر� یـاسیـن� احمد� شیخ�� شهادت�� درپی��
)حمـاس(�حضرت���آیت�اهلل���خامنه�ای��رهبر�معظم��انقالب��اسالمی���پیامی�صادر�فرمودند.�

متن���پیام���معظم�له���به�این�شرح��است�:

بسم���اهلل��الرحمن��الرحیم

بزرگ�� یافتیم���که��دست��گنـهکـار�رژیـم�غاصب���صهیونیستی���مرتکب�جنایتی� اطالع�
شـده��و�عالم���مجـاهـد�مـرحـوم�شیـخ��احمـد�یـاسیـن��بنیانگذار�و�پیشوای��جنبش��
این�شیخ�� آرزوی��همیشگی� بی���گمان��� است�.�شهادت،� رسانیده�� به��شهادت�� را� حماس��
مجاهد�پارسا�بود�و�کشته���شـدن��در�راه�خـدا�در�کام��بندگان����مخلص��او�شیرین�است��ولی��
ایـن�نمی�تواند�از�عظمت��گناه��تبه�کـاران��غـاصـب��صهیونیست���بکاهد�و�وزر�این��جنایت�

بـزرگ��را�بر�دوش��آنان��سبک��کند.

خون���شیخ��احمد�یـاسیـن�درخـت��تنـاور�مقاومت���اسالمی��را�آبیاری��و�آتش��خشـم��ملـت�
فداکار�فلسطین��را�شعله�ورتر�خواهد�کـرد�و�مظلومیت���او�پرچم��مظلومیت�فلسـطیـن��را�

بـه��اهتزاز�درخواهد�آورد.�

آنچه��از�شیخ��احمد�یاسین���و�ملت��فلسطین�با�این��جنایت��ستاندند�جسمی��نحیف��و�

1383/01/03

پیام تسلیت در پی شهادت رهبر حماس
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عـلیـل��بود.�فکر�او�را�و�خطی��را�که��او�ترسیم��کرد�و�راهی��را�که��او�گشود�نخواهند�
توانست��از�ملت��فلسطین��بگیرند.�روح��شیخ��زنده���است��و�درس��او�که�اینـک��با�خون��
مظلومانه�اش��ماندگارتر�و�برجسته�تر�شد�زمزمه�ی��جوانـان���و�نـوجـوانـان�و�نسـل��آینده�ی��

فلسطین��خواهد�بود.�

تبهکاران���غاصب��فلسطین�بـداننـد�کـه��قدرت��نمائی�های���احمقانه�ی�آنان���بـزرگ�تـریـن�
شاهد�ضعف��و�شکست���آنها�است�و�رژیم��غـاصـب��و�دولت���مجعول��صهیونیستی��محکوم��
به��فنا�است.�فلسطین���متعلق��به��ملت���فلسطیـن�اسـت�و�هر�لجاجتی���در�برابر�این��حق��
مسلم�،�سرنوشتی�جز�ناکامی��و�شکست��ندارد.�لیحق���الحق�و�یبطل���الباطل�و�لـوکـره�

المجرمون�

اینجانب��شهادت��این�شیخ��مجاهد�فی��سبیل�اهلل����را�به�روح��بلند�او�تبریـک��و�بـه�ملت��
فلسطین���و�به����ویژه�به�جوانان�فداکار�و�سرافراز�مبارز�فلسطینی��و�نیز�بـه��خـانـدان��مکرم���
او�تسلیت���می��گویم�و�سـربـلنـدی��امـت�اسالمی���و�پیروزی��مجـاهـدان��فـلسـطیـنـی�

و�لبنانی���را�از�خداوند�متعـال��مسـئلـت��مـی�کنم�.�

سید�علی��خامنه�ای��
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�حکمی�حجت�االسالم�و�
المسلمین�محمد�حسن�رحیمیان�را�به�عنوان�نماینده�ولی�فقیه�در�بنیاد�شهید�و�امور�

ایثارگران�منصوب�کردند.

متن�حکم�مقام�معظم�رهبری�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

جناب�حجه�االسالم�آقای�حاج�شیخ�محمد�حسن�رحیمیان�

اکنون�که�با�درخواست�مدیران�نهادهای�مربوط�به�امور�ایثارگران�و�تصویب�شورای�عالی�
اداری�،�نهادهای�مزبور�در�بنیاد�شهید�ادغام�شده�و�نهاد�نو�و�فراگیری�بر�مبنای�اساسنامه�
ی�بنیاد�شهید�تشکیل�گردیده�است،�ضمن�تقدیر�و�سپاس�از�زحمات�و�خدمات�برجسته�
ی�جنابعالی�در�آن�بنیاد�در�سال�های�متمادی�که�با�دلسوزی�و�دلبستگی�وتدبیر�و�
فداکاری�صورت�گرفته�و�شایسته�ی�سرمشق�گیری�مدیران�بعدی�است�،�و�با�توجه�به�
فضیلت�و�پارسایی�و�پرهیز�گاری�که�بحمداهلل�از�آن�برخوردارید�و�تجارب�ارزنده�یی�که�
در�اداره�ی�امور�ایثارگران�دارید،�طبق�اساسنامه�ی�بنیاد�تازه�تاسیس�،�جنابعالی�را�به�
نمایندگی�خود�در�آن�بنیاد�منصوب�می�کنم.�همکاری�متقابل�جنابعالی�و�رییس�محترم�

1383/02/20

انتصاب نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران
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بنیاد�موجب�خدمات�رسانی�هر�چه�کامل�تر�به�خانواده�های�معزز�شهیدان�و�جانبازان�
و�آزادگان�خواهد�بود�انشا�اهلل�.

توفیقات�جنابعالی�و�دیگر�دست�اندرکاران�را�از�خداوند�متعال�مسئلت�می�کنم.�

سیدعلی�خامنه�ای
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در�پی�شهادت�سردار�رشید�اسالم�آقای�حاج�داوود�کریمی�مقام�معظم�رهبری�در�پیامی�
فرمودند�:�آن�مرد�با�ایمان�و�ایثارگر�را�در�همه�دوران�پس�از�انقالب�دارای�صدق�و�صفا�

شناختم.�متن�پیام�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم�

شهادت�سردار�رشید�اسالم�آقای�حاج�داوود�کریمی�را�به�خانواده�و�بازماندگان�گرامی�و�
به�همه�همرزمان�و�دوستانش�تبریک�و�تسلیت�می�گویم.

اینجانب�آن�مرد�با�ایمان�و�ایثارگر�را�در�همه�دوران�پس�از�انقالب�دارای�صدق�و�صفا�
شناختم�و�آزمایش�دشوار�الهی�در�دوران�ابتال�به�عوارض�دردناک�آسیب�شیمیایی�را�

برای�او�هدیه�ای�معنوی�برای�رشد�و�اعتالی�روحی�آن�شهید�عزیز�می�دانم�.

خداوند�او�را�با�شهدای�صدر�اسالم�محشور�فرماید�.

والسالم�علیکم�و�رحمه�اهلل�

سید�علی�خامنه�ای�

1383/06/18

پیام تسلیت در پی شهادت حاج داوود کریمی
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�به�منظور�گرامیداشت�شهیدان�
گرانقدر�انقالب�اسالمی�و�جنگ�تحمیلی�و�همزمان�با�روز�تجلیل�از�شهدا�و�ایثارگران�

دفاع�مقدس�پیامی�صادر�فرمودند.

متن�پیام�را�بعد�از�ظهر�امروز�حجت�االسالم�والمسلمین�رحیمیان�نماینده�ولی�فقیه�در�
بنیاد�شهید�و�امور�ایثارگران�در�مراسم�غبار�روبی،�عطرافشانی�و�گلباران�مزار�شهیدان�

در�بهشت�زهرا�قرائت�کرد؛�متن�پیام�معظم�له�بدین�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

نام�مبارک�شهیدان�و�نامگذاری�یک��روز�از�هفته�دفاع�مقدس�به�یاد�پرخاطره�آنان�،�
حامل�مضمونی�بزرگ�است�.�این�کار�نمادین�بدین�معنی�است�که�هیچ�ملتی�بدون�
فداکاری�قادر�نخواهد�بود�از�هویت�و�عزت�و�ناموس�ملی�خود�و�از�ارزش��ها�و�باورها�و�
حقوق�خود�دفاع�کند�.�گریز�از�عرصه��هائی�که�زورگویان�و�مستکبران�جهان�بر�ملت��
های�آزاده�تحمیل�می��کنند�،�سرانجامی�جز�تحقیرشدن�و�آنگاه�گرفتارشدن�در�چنبره�
ستم�و�تجاوز�انسان�نخواهد�داشت�.�این�درس�را�ملت�رشید�و�بیدار�ما�به�همه�آموخت�
و�در�تاریخ�ماندگار�ساخت�.�امروز�جهاد�پرشکوه�فلسطینیان�مظلوم�که�با�دست�خالی�،�
صهیونیست��های�خشن�و�سنگدل�و�تا�دندان�مسلح�را�عاجز�و�بیمناک�کرده��اند�،�ادامه�

1383/07/02

پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا و ایثارگران دفاع مقدس
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همان�درس�جاودانه�است�و�پا�در�گل�ماندن�نیروهای�اشغالگر�در�عراق�،�حاصل�این�
سرمشق�کارآموز�است�در�آن�مرز�و�بوم.

شهیدان�،�گوهر�تابناک�بر�پیشانی�دفاع�مقدس��اند�و�از�این�رو�است�که�هر�دل�آگاه�و�
وجدان�پاکی�،�تکریم�و�سپاس�آنان�را�بر�خود�فرض�میشمرد�و�هر�آرزومند�سربلندی�

پرچم�اسالم�و�هر�مومن�به�بشارت��های�قرآن�،�بر�آنان�درود�می��فرستد�.

پروردگارا�؛�بهترین�سالم�و�رحمت�خود�را�بر�آنان�نثار�فرما�و�آنان�را�با�برترین�بندگانت�
محشور�کن�.

سیدعلی�خامنه��ای
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در�پی�درگذشت�حجت��االسالم�و�المسلمین�آقای�حاج�سید�مهدی�عبادی�امام�جمعه�
مشهد�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�پیام�تسلیتی�صادر�کردند.�متن�پیام�به�این�شرح�

است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

در�گذشت�تاسف�بار�روحانی�عالیقدر�و�مجاهد�جناب�حجة�االسالم�و�المسلمین�آقای�
حاج�سید�مهدی�عبادی�)ره(�را�به�عموم�مردم�عزیز�و�وفادار�مشهد�مقدس�و�حوزه�علمیه�
و�علمای�اعالم�و�به�ویژه�به�خاندان�گرامی�و�معزز�و�همسر�مکرم�و�اخوان�و�فرزندان�و�

نیز�به�ارادتمندان�ایشان�صمیمانه�تسلیت�عرض�می�کنم.

این�عالم�خدمتگزار�که�شهادت�دو�جوان�برومندش�در�جبهه�های�دفاع�مقدس�را�صبورانه�
و�شکرگزارانه�تحمل�می�کرد،�خود�از�دیرباز�در�شمار�مبارزان�راه�اسالم�و�خدمتگزاران�
به�ملت�بود�و�سالهای�متمادی�پرچم�ارشاد�و�هدایت�مردم�و�جوانان�را�در�سنگر�امامت�
پرتالش� روحانی� این� ارزش� با� خدمات� داشتند� دوش� بر� زاهدان� و� مشهد� در� جمعه�
فراموش�نشدنی�است.�از�خداوند�متعال�رحمت�و�مغفرت�و�حشر�با�اجداد�طاهرینش�را�

برای�این�سید�بزرگوار�مسئلت�می�کنم.

سیدعلی�خامنه�ای

1383/12/08

پیام تسلیت در پی درگذشت امام جمعه مشهد )پدر دو شهید(
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یادواره�شهدای� به� پیامی� انقالب�اسالمی�در� حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�
روحانیت�نجف�آباد�ضمن�گرامیداشت�یاد�و�خاطره�شهدای�نجف�آباد�به�ویژه�طالب�و�
روحانیون�شهید�تأکید�کردند�مردم�نجف�آباد�در�آزمایش�های�بزرگ�انقالب�اسالمی�و�
دوران�دفاع�مقدس�از�جمله�سر�افرازترین�مردم�بخشهای�کشورند.�متن�پیام�مقام�معظم�

رهبری�به�این�شرح�است:

بسمه�تعالی

به�ارواح�طیبه�ی�شهدای�عزیز�نجف�آباد�و�طالب�و�روحانیان�شهید�که�این�مراسم�به�یاد�
نیک�آنان�برگزار�می�شود،�درود�می�فرستم.

مردم�نجف�آباد�در�آزمایش�های�بزرگ�انقالب�اسالمی�و�دوران�دفاع�مقدس�از�جمله�سر�
افرازترین�مردم�بخشهای�کشورند.

ایمان�و�صداقت�و�هوشمندی�و�شجاعت�و�وفاداری�آنان�به�اسالم�را�در�عمل�صالح�این�
مردم�عزیز�به�طور�مجسم�می�توان�مشاهده�کرد.�امید�است�همواره�مشمول�الطاف�الهی�

و�توجهات�حضرت�بقیةاهلل�ارواحنا�فداه�باشند.

سید�علی�خامنه�ای

1384/04/13

پیام به یادواره شهدای روحانیت نجف آباد
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�پیامی�بمناسبت�روز�تجلیل�
از�شهدا�و�ایثارگران�دوران�دفاع�مقدس،�شهیدان�را�مظهر�و�نماد�این�دوران�طالیی�
خواندند�و�تصریح�کردند:�یاد�شهیدان�عزیز�و�واالمقام�که�با�نثار�جان�و�هستی�خود،�

گوهر�درخشان�ملت�مؤمن�ایران�را�آشکار�ساختند،�زندگی�بخش�است.

متن�پیام�را�که�بعداز�ظهر�امروز�حجه�االسالم�والمسلمین�رحیمیان�نماینده�ولی�فقیه�
در�بنیاد�شهید�و�امور�ایثارگران�در�مراسم�غبارروبی،�عطرافشانی�و�گلباران�مزار�شهیدان�

در�بهشت�زهرا�قرائت�کرد�بدین�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

این� مردم� انسانی� ظرفیتهای� قله�ی� نمایشگر� مقدس،� دفاع� در� ایران� ملت� حماسه�ی�
عمق� خالقّیت�،� و� ابتکار� قدرت� شجاعت،� و� ایستادگی� قدرت� است.� خدائی� سرزمین�
هوشمندی�و�فطانت،�پیوندهای�فکر�و�عاطفی،��صفای�باطن�و�زالل�اندیشه�ی�ایرانی،�و�
برتر�از�همه:�ایمان�عمیق�و�عمل�آفرین�و�تحول�ساز�این�ملت�موّحد�در�جام�جهان�نمای�

این�دوران�پرحادثه،�نشان�داده�شد.

مظهر�و�نماد�این�دوران�طالئی،�شهیدان�عزیز�و�واالمقامند�که�با�نثار�جان�و�هستی�خود،��

1384/06/31

پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا و ایثارگران
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این�بنای�رفیع�را�استحکام�بخشیدند�و�گوهر�درخشان�ملت�مؤمن�را�آشکار�ساختند.

یاد�آنان�همچون�خونی�که�به�پیکر�شخصیت�ایرانی�تزریق�شود،�زندگی�بخش�است.�این�
یاد�را�همواره�باید�زنده�و�جاری�نگهداشت.�

سالم�خدا�بر�آنان�و�بازماندگان�صبورشان�و�بر�همه�ی�ایثارگران�راه�حق.

والسالم�علیکم�و�رحمة�اهلل
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�پیامی�خطاب�به�حجت�االسالم�
والمسلمین�سید�حسن�نصراهلل�دبیر�کل�حزب�اهلل�لبنان�پیروزی�مقاومت�اسالمی�را�
ارتش� دروغین� هیبت� شکسته�شدن� و� عرب� ملتهای� عزت� موجب� و� اسالم،� پیروزی�
رژیم�صهیونیستی�دانستند�و�تصریح�کردند:�»دشمن�اکنون�در�صدد�پاشیدن�ویروس�
بی�صبری�و�تردید�در�مردم،�و�ایجاد�اختالف�میان�سیاستمداران�لبنان�است�اما�شما�در�
خنثی�کردن�این�توطئه�ها�موفق�خواهید�شد�و�پیروزی�دومی�به�دست�خواهید�آورد«.�

متن�پیام�ولی�امر�مسلمین�به�این�شرح�است:

برادر�مجاهد�و�بسیار�عزیز�جناب�آقای�سّیدحسن�نصراهلل�ادام�اهلل�عمره�و�عّزه�و�عافیته

سالم�علیکم�بما�صبرتم�درود�بر�شما�و�بر�دیگر�برادران�و�بر�یکایک�مجاهدان�حزب�اهلل.

آنچه�شما�با�جهاد�و�مقاومت�بی�نظیر�خود�به�امت�اسالمی�هدیه�کرده�اید�از�حد�توصیف�
شما� به� را� الهی� نصرت� که� شما� مظلومانه�ی� و� دالورانه� جهاد� است.� باالتر� این�جانب�
ارزانی�داشت،��بار�دیگر�ثابت�کرد�که�سالح�های�مدرن�و�مرگبار�در�برابر�ایمان�و�صبر�
دارد،�مغلوب�سیطره�ی�قدرتهای� ایمان�و�جهاد� ملتی�که� و� ناکارآمد�است� واخالص��،��
ستمگر�نمی�شود.�پیروزی�شما�پیروزی�اسالم�بود.��شما�توانستید�به�حول�و�قوه�ی�الهی�
ثابت�کنید�که�برتری�نظامی،�به�ابزار�و�سالح�و�هواپیما�و�ناو�و�تانک�نیست،�به�قدرت�

1385/05/26

پیام تبریک به حجت االسالم والمسلمین سیدحسن نصراهلل به 
مناسبت پیروزی مقاومت اسالمی در جنگ 33 روزه
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ایمان�و�جهاد�و�فداکاری�همراه�با�عقل�و�تدبیر�است.�شما�برتری�نظامی�خود�را�بر�رژیم�
صهیونیستی�تحمیل�کردید؛�تفوق�معنوی�خود�را�در�ابعاد�منطقه�ئی�و�جهانی�تثبیت�
به�سخره�� را� ارتش�صهیونیست� دروغین� هیبت� و� افسانه�ی�شکست�ناپذیری� نمودید؛�
گرفتید؛��و�آسیب�پذیری�رژیم�غاصب�را�به�نمایش�گذاشتید.�شما�به�ملتهای�عرب،�عزت�
بخشیدید�و�توانائیهای�آنان�را�که�دهها�سال�بوسیله�ی�تبلیغات�وسیاستهای�استکباری،�

انکار�شده�بود،��در�صحنه�ی�عمل�به�همه�نشان�دادید.

آنچه�اتفاق�افتاد�حجتی�از�سوی�خداوند�بر�همه�ی�دولتها�و�ملتهای�اسالمی�و�بویژه�در�
منطقه�ی�خاورمیانه�است.�شما�بار�دیگر�مصداق�این�کالم�نورانی�قرآن�شدید:

ِ�َو�أُْخَری�کافَِرٌة�یََرْونَُهم�مِّْثلَْیِهْم� َقْد�کاَن�لَُکْم�َءایٌَة�فی�فَِئَتیِن�الَْتَقَتا�فَِئٌة�تُقاتُِل�فی�سِبیِل�اهللَّ
�فی�َذلِک�لَِعبَرًة�ألُولی�األَبْصاِر. ُ�یَُؤیُِّد�بَِنصِرهِ�َمن�یَشاُء�إِنَّ َرأْی�الَْعیِن�َو�اهللَّ

این��اولواألبصار،�امروز�توده�های�میلیونی�و�جوانان�غیور�و�مؤمن�در�کشورهای�منطقه،�و�
سیاسیون�سالم،�و�زمامداران�و�رهبران�مستقل�و�خردمندند.

جهاد�مظلومانه�ی�شما،�دشمن�را�افشاء�کرد�و�چهره�ی�حقیقی�او�را�به�نمایش�گذاشت.�
کشتار�بیرحمانه�ی�مردم�غیرنظامی؛�به�خاک�و�خون�کشیدن�کودکان�بیگناه�و�زنان�
بیدفاع؛��حادثه�ی�قانا�و�نظائر�متعدد�آن،��ویرانسازی�هزاران�خانه�و�کاشانه�و�آواره�کردن�
هزاران�خانواده؛��نابود�کردن�زیرساختهای�بخش�مهّمی�از�لبنان،��و�فجایعی�از�این�قبیل�
،��چهره�ی��حقیقی�زمامداران�آمریکا�و�برخی�دولتهای�اروپائی�را�در�کنار�چهره�ی�کریه�
و�منفور�رژیم�صهیونیستی�به�همه�نشان�داد.�نشان�داد�که�شعارهای�منافقانه�ی�آنان�
در�باب�حقوق�بشر�و�آزادی�و�دموکراسی،�چقدر�آلوده�به�دروغ�و�فریب�و�رذالت�است.�
بیگانه� و�صداقت� منطق� و� و�شفقت� رحم� از� زمامداران�کشورها� وقتی� که� داد� نشان�
باشند�چه�فجایعی�ممکن�است�برای�جامعه�ی�انسانیت�پیش�بیاید.�سخنان�اخیر�رئیس�
جمهور�آمریکا�در�دفاعی�قلمداد�کردن�جنایات�رژیم�صهیونیستی�و�ادعاهای�خنده�آور�او�
درباره�ی�پیروز�شدن�اسرائیل�در�جنگ�لبنان،�نمونه�ی�روشنی�از�این�بیرحمی�و�شقاوت�

و�بی�منطقی�را�در�برابر�چشم�همه�گذاشت.

و�اما�لبنان...�و�ما�ادراک�ما�لبنان...�لبنان�به�برکت�همت�و�شجاعت�مردم�خود�درخشید.�
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دشمن�به�غلط�پنداشته�بود�که�با�حمله�به�لبنان�ضعیف�ترین�حلقه�ی�کشورهای�منطقه�
را�هدف�قرار�میدهد�و�طرح�وهم�آلود�خاورمیانه�ی�دلخواه�خود�را�کلید�میزند.�دشمن،�
یعنی�آمریکا�ـ�اسرائیل،�از�صبر�و�هوشمندی�و�دالوری�ملت�لبنان�غافل�بود؛��از�توانائی�
بازوان�سطبر�لبنان�غافل�بود؛�از�سنت�الهِی»...کم�مِّن�فَِئٍة�َقلِیلٍَة�َغلََبت�فَِئًة�کِثیَرَة�بِإِْذِن�

ُ�َمَع�الصابِریَن«�غافل�بود. ِ�َو�اهللَّ اهللَّ

ملت�لبنان�و�جوانان�دالور�و�سیاستمداران�هوشمندش�با�سیلی�سخت�خود،�او�را�از�
این�غفلت�بیرون�آوردند.�دشمن�اکنون�در�صدد�بریدن�این�بازوی�توانا�و�کارآمد�است؛��
در�صدد�ایجاد�اختالف�میان�سیاستمداران�است؛��در�صدد�پاشیدن�ویروس�بی�صبری�
و�تردید�در�مردم�است.�همه�باید�در�برابر�این�سمپاشی�ها�بیدار�باشند.�به�حول�و�قوه�ی�
الهی�شما�در�خنثی�کردن�توطئه�های�آنان�موفق�خواهید�شد�و�پیروزی�دومی�بدست�
خواهید�آورد،�انشاءاهلل.�جهادی�که�اکنون�در�این�میدان�جدید،��پیش�روی�شماست�
مانند�جهاد�فداکارانه�ی�شما�در�میدان�نظامی،�حائز�اهمیت�و�در�آن،�صبر�و�توکل�و�
اخالص�و�تدبیر،��تعیین�کننده�است.�به�شما�و�دیگر�برادران�و�دالوران�عرصه�ی�جهاد�

درود�میفرستم�و�دست�و�بازوی�همه�ی�شما�را�می�بوسم.

سّیدعلی�خامنه�ای
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�پیامی�بمناسبت�روز�تجلیل�
از�شهدا�و�ایثارگران�دوران�دفاع�مقدس�ضمن�تاکید�بر�اینکه�فداکاری�آنان�در�عرصه�ی�
انقالب�و�دفاع�نظامی،�بود�که�استقالل�ملی�و�حریم�مرزهای�جغرافیایی�را�صیانت�کرد�
و�امنیت�را�به�کشور�ارزانی�داشت�تصریح�کردند:�شهیدان�نقاط�مشعشع�در�این�صفحة�

درخشان�اند�که�مانند�ستارة�راهنما،�راه�را�به�همه�نشان�می�دهند.

متن�پیام�مقام�معظم�رهبری�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

در�روزی�از�هفته�ی�دفاع�مقدس�که�بنام�شهیدان�مّزین�است،�بیش�از�هرچیز�باید�به�
حق�بزرگ�این�رادمردان�برکشور�و�ملّت�و�تاریخ�ایران،�اندیشید.�فداکاری�آنان�در�عرصه�
ی�انقالب�و�دفاع�نظامی،�بود�که�استقالل�ملّی�و�حریم�مرزهای�جغرافیایی�را�صیانت�
کرد�و�امنّیت�را�به�کشور�ارزانی�داشت.�دشمنان�اسالم�برای�اینکه�پرچم�برافراشته�ی�
حکومت�اسالمی�را�درهم�بپیچند�و�این�نشانه�ی�امید�آفرین�را�از�برابر�چشم�ملّتهای�
مسلمان�دور�کنند،�به�تهاجم�نظامی�متوسل�شدند�و�رژیم�بعثی�فاسد�و�گمراه�را�با�
تجهیزی�همه�جانبه�به�جنگ�ملّت�مؤمن�و�شجاع�ایران�فرستادند.�مجاهدت�این�ملّت�
بزرگ�که�دفاعی�غیورانه�از�اسالم�و�جمهوری�اسالمی�بود�و�اسالم�و�امت�اسالمی�را�

1385/07/06

پیام بمناسبت روز تجلیل از شهدا و ایثارگران دوران دفاع 
مقدس
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سرافراز�کرد،�از�ایمان�به�ارزش�شهادت�و�منزلت�شهید،�مایه�گرفت�و�شوق�فداکاری�با�
این�معرفت�روشن،�در�دلهای�رزمندگان�و�خانواده�هاشان،�پدید�آمد.�برخی�به�این�مقام�
واال�رسیدند،�و�برخی�در�انتظار�آنان،�جسم�و�جان�خود�را�به�میدان�آوردند،�فمنهم�من�
قضی�نحبه�و�منهم�من�ینتظر�...�و�چنین�شد�که�مجاهدت�بی�نظیر�ملّت�ایران�الگوئی�
شد�برای�همه�ی�امت�اسالمی�که�رمز�عزت�و�استقالل�و�سعادت�را�که�همان�جهاد�

فداکارانه�است،�در�عمل�به�همه�نشان�داد.

شهیدان�نقاط�مشعشع�در�این�صفحه�ی�درخشان�اند�که�مانند�ستاره�ی�راهنما،�راه�را�
به�همه�نشان�می�دهند.�رحمت�و�صلوات�خدا�بر�آنان�باد.

سّیدعلی�خامنه�ای
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�پیامی�به�سیدحسن�نصراهلل�
دبیرکل�حزب�اهلل�لبنان،�شهادت�برادر�مجاهد�مخلص�و�فداکار�آقای�حاج�عماد�مغنیه�از�
رهبران�فداکار�حزب�اهلل�را�به�ایشان�و�جوانان�سرافراز�حزب�اهلل�و�مقاومت�و�مردم�لبنان�

تبریک�و�تسلیت�گفتند.

متن�پیام�ولی�امر�مسلمین�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

برادر�عزیز�جناب�حجة�االسالم�آقای�سیدحسن�نصراهلل

شهادت�برادر�مجاهد�مخلص�و�فداکار�آقای�حاج�عماد�مغنیه�برای�خود�او�که�سراپا�
عشق�و�شور�جهاد�فی�سبیل�اهلل�بود�فوزی�عظیم�و�سرانجامی�سعادتبار�است�و�برای�
ملت�لبنان�که�چنین�مردان�بزرگی�را�پرورده�و�به�عرصه�ی�آزادیخواهی�و�مبارزه�با�ستم،�

تقدیم�کرده،�مایه�ی�سرافرازی�و�سربلندی�است.

فقدان�این�مرد�آزاده�ی�فداکار�و�برجسته،�اگرچه�برای�همه�ی�انسانهای�شریف�و�همه�ی�
آنان�که�او�را�می�شناختند�بویژه�برای�والدین�و�همسر�و�فرزندان�عزیز�و�دیگر�کسان�و�
یارانش�دردناک�است،�ولی�زندگی�و�مرگ�انسانهائی�مانند�او،�حماسه�ئی�است�که�ملتها�

1386/11/25

پیام تسلیت به دبیرکل حزب اهلل لبنان در پی شهادت عماد 
مغنیه
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را�بیدار�میکند�و�به�جوانان�الگو�میدهد�و�افقهای�روشن�و�راه�رسیدن�به�آن�را�برای�همه�
ترسیم�مینماید.

صهیونیستهای�خونخوار�و�جنایتکار�بدانند�که�خون�مطهر�شهیدانی�همچون�عماد�مغنیه�
برابر�ظلم�و�فساد�و�طغیان�را�دوچندان� صدها�عماد�مغنیه�می�آفریند�و�مقاومت�در�
میکند.�مردانی�چون�این�شهید�بزرگوار�زندگی�و�آسایش�و�بهره�مندیهای�مادی�خود�را�
در�راه�دفاع�از�مظلوم�و�مبارزه�با�ظلم�و�استکبار�فدا�کردند.�و�این�ارزش�واالئی�است�که�
همه�ی�وجدانهای�انسانی�در�برابر�آن�سر�تعظیم�فرود�می�آورند.�رضوان�خدا�بر�او�و�بر�

همه�ی�مجاهدان�راه�حق�باد.

من�این�شهادت�بزرگ�را�به�شخص�شما�و�به�خانواده�ی�گرامیش�و�به�جوانان�سرافراز�
حزب�اهلل�و�مقاومت�و�به�همه�ی�ملت�لبنان�تبریک�و�تسلیت�میگویم.

والسالم�علیه�و�علیکم�و�رحمةاهلل

سیدعلی�خامنه�ای
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در�پی�حمالت�وحشیانه�رژیم�صهیونیستی�به�نوار�غزه�و�کشتار�مردم�بیگناه�غزه�بویژه�
کودکان�فلسطین�و�سکوت�مجامع�بین�المللی�و�کشورهای�منطقه�در�قبال�این�جنایت�
حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�پیامی�صادر�فرمودند.متن�پیام�به�

این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

امت�بزرگ�اسالم،�ملت�عزیز�ایران

حوادث�خونین�غزه�در�این�روزها�چنان�فجیع�و�دردناک�است�که�نمی�توان�غم�سنگین�
ناشی�از�ان�را�با�زبان�و�قلم�،�بیان�کرد.�کودکان�بی�گناه�و�زنان�و�مردان�مظلوم�پس�از�
ماهها�محاصره�ی�کامل،�اکنون�با�قساوت�و�شقاوت�صهیونیست�ها،�در�خانه�و�کشانه�ی�
خود�به�خاک�و�خون�کشیده�می�شوند،�غنچه�های�نورس�در�برابر�چشم�پدر�ومادر،�و�
پدران�و�مادران�در�برابر�کودکان�معصوم،��در�آتش�کینه�ی�جالدان�غاصب�می�سوزند،�
مدعیان�تمدن�و�انساندوستی�با�وقاحت�تمام،�این�فاجعه�عظیم�انسانی�را�خونسردانه�
و�بی�تفاوت�تماشا�می�کنند�و�حتی�برخی�با�بیشرمی�از�آن�ابراز�خشنودی�می�نمایند.�

سکوت�دنیای�اسالم�در�برابر�این�تعدی�کم�نظیر�به�هیچ�رو�پذیرفته�نیست.

1386/12/12

پیام به امت بزرگ اسالم در پی حمالت وحشیانه رژیم 
صهیونیستی به نوار غزه
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امت�اسالمی�باید�به�خروش�آید�و�سران�اسالمی�باید�خشم�ملتهای�خود�را�به�رخ�رژیم�
غاصب�بکوبند.�دست�دولت�امریکا�نیز�به�خون�ملت�مظلوم�فلسطین�آغشته�است.�به�
پشتیبانی�آن�دولت�مستکبر�و�طغیانگر�است�که�صهیونیستها�با�گستاخی�مرتکب�این�
جنایتهای�نابخشودنی�می�شوند،�ملتها�و�دولتهای�اسالمی�ندای�مظلومیت�فلسطینیان�
مظلوم�را�به�سراسر�جهان�برسانند�و�وجدانهای�خفته�را�بیدار�کنند�آیا�ملت�امریکا�
می�داند�که�زمامدارانش�اینگونه�همه�ی�حرمتهای�بشری�را�در�پیش�پای�صهیونیستها�
قربانی�کرده�اند؟�آیا�ملتهای�اروپایی�باخبرند�که�تسلط�سرمایه�داران�صهیونیست�بر�

کشورهای�آنان�کار�سیاستمدارانشان�را�به�کجا�کشانده�است؟

و�این�تصادف�و�اتفاق�نیست�که�همزمان�با�این�جنایتهای�نظامی،�در�گوشه�دیگر�از�
جغرافیای�زیر�سیطره�ی�استکبار،�برترین�مقدسات�اسالمی�دستخوش�تعرض�می�شود�و�
قلمهای�پلید�و�سیاستهای�شیطانی�حامی�آنها،�ساحت�مقدس�حضرت�رحمه�للعالمین�
را�که�همه�ی�بشریت�وامدار�پیام�الهی�او�وذات�مقدس�اوست،�مورد�هتک�و�اهانت�قرار�
می�دهند،�آری�این�اسالم�عزیز�است�که�با�پیام�رهائی�بخش�و�ظلم�ستیز�خود�و�با�
برانگیختن�روح�کرامت�و�عزت�در�انسانها�و�ملتها،�مستکبران�را�به�وحشت�انداخته�و�
آتش�کینه�ی�ملتهای�مسلمان�را�در�دل�آنان�مشتعل�ساخته�است�و�حرکات�آنان�را�

دیوانه�وار�کرده�است.

اکنون�مستکبران�طغیانگر�بدانند�که�با�خشونت�و�درندگی�نخواهند�توانست�فروغ�بیداری�
روز�افزون�اسالمی�را�خاموش�کنند.�مقاومت�قهرمانانه�ی�ملت�فلسطین�و�شجاعت�حیرت�
برانگیز�مرد�وزن�و�پیر�و�جوان�آنان�در�برابر�صهیونیست�های�خونخوار،��گواه�زنده�ی�این�
مدعا�است.�فرجام�این�درگیری،�پیروزی�حق�بر�باطل�است،�همچنانکه�فرمود�..�فانتقنها�

من�الذین�اجرموا�و�کان�حقا�علینا�نصر�المومنین.

اینجانب�به�مردم�غزه،�به�مردان�وزنان�مظلوم�و�مقاوم،�به�کودکان�معصوم�و�غنچه�ها�ی�
پرپر�شده�درود�میفرستم�و�صبر�و�فرج�و�پیروزی�آنان�را�از�خدا�مسئلت�می�کنم.

والسالم�علیکم�و�رحمة�اهلل

سید�علی�خامنه�ای
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�به�منظور�گرامیداشت�شهیدان�
گرانقدر�انقالب�اسالمی�و�جنگ�تحمیلی�و�همزمان�با�روز�تجلیل�از�شهدا�و�ایثارگران�

دفاع�مقدس�پیامی�صادر�فرمودند.�متن�پیام�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

نام�مبارک�شهیدان�و�نامگذاری�یک��روز�از�هفته�دفاع�مقدس�به�یاد�پرخاطره�آنان�،�
حامل�مضمونی�بزرگ�است�.�این�کار�نمادین�بدین�معنی�است�که�هیچ�ملتی�بدون�
فداکاری�قادر�نخواهد�بود�از�هویت�و�عزت�و�ناموس�ملی�خود�و�از�ارزش��ها�و�باورها�و�
حقوق�خود�دفاع�کند�.�گریز�از�عرصه��هائی�که�زورگویان�و�مستکبران�جهان�بر�ملت��
های�آزاده�تحمیل�می��کنند�،�سرانجامی�جز�تحقیرشدن�و�آنگاه�گرفتارشدن�در�چنبره�
ستم�و�تجاوز�انسان�نخواهد�داشت�.�این�درس�را�ملت�رشید�و�بیدار�ما�به�همه�آموخت�
و�در�تاریخ�ماندگار�ساخت�.�امروز�جهاد�پرشکوه�فلسطینان�مظلوم�که�با�دست�خالی�،�
صهیونیست��های�خشن�و�سنگدل�و�تا�دندان�مسلح�را�عاجز�و�بیمناک�کرده��اند�،�ادامه�
همان�درس�جاودانه�است�و�پا�در�گل�ماندن�نیروهای�اشغالگر�در�عراق�،�حاصل�این�

سرمشق�کارآموز�است�در�آن�مرز�و�بوم�.

شهیدان�،�گوهر�تابناک�بر�پیشانی�دفاع�مقدس��اند�و�از�این�رو�است�که�هر�دل�آگاه�و�

1387/07/04

پیام به مناسبت روز تجلیل از شهداء و ایثارگران در هفته دفاع 
مقدس
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وجدان�پاکی�،�تکریم�و�سپاس�آنان�را�بر�خود�فرض�میشمرد�و�هر�آرزومند�سربلندی�
پرچم�اسالم�و�هر�مومن�به�بشارت��های�قرآن�،�بر�آنان�درود�می��فرستد�.

پروردگارا�؛�بهترین�سالم�و�رحمت�خود�را�بر�آنان�نثار�فرما�و�آنان�را�با�برترین�بندگانت�
محشور�کن�.

سیدعلی�خامنه��ای
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همزمان�با�سالروز�شهادت�امام�جعفر�صادق�علیه�السالم�و�مراسم�تشیع�پیکر�سه�شهید�
گمنام�دفاع�مقدس�از�مقابل�دانشگاه�تهران�و�خاکسپاری�پیکر�مطهر�شهدا�در�مقابل�
مسجد�دانشگاه�تربیت�مدرس،�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�پاسخ�به�نامه�ی�دانشگاه�
تربیت�مدرس�مبنی�بر�دعوت�از�ایشان�برای�شرکت�در�مراسم،�پیامی�را�مرقوم�کردند:

بسمه�تعالی

تکریم�شهیدان،�تکریم�ایثار�و�اخالص�است؛�تکریم�دل�های�نورانی�و�جان�های�لبریز�از�
صفا�و�نورانّیت�است.

از�کار�شما�قدردانی�می�کنم.

رحمت�خدا�بر�شهیدان�عزیز�باد.

سید�علی�خامنه�ای

1387/8/2

پیام رهبر انقالب به مراسم تشییع و تدفین شهدا در دانشگاه 
تربیت مدرس
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�پیامی�درباره�مصیبت�هولناک�
قتل�عام�مردم�مظلوم�غزه�به�دست�صهیونیستهای�جنایتکار،�ضمن�محکوم�کردن�شدید�
همدستی�ننگین�دولت�جنایتکار�بوش�با�صهیونیستها،�سکوت�و�بی�اعتنایی�سازمانهای�
جهانی�و�برخی�دولتهای�عربی�را�زمینه�ساز�این�جنایات�خواندند�و�با�اعالم�روز�دوشنبه�
)فردا(�به�عنوان�عزای�عمومی�همه�مجاهدان�فلسطینی،�ملتهای�مسلمان�و�آزادیخواه،�
علما،�روشنفکران�و�رسانه�های�جهان�اسالم�را�به�ادای�مسئولیت�بسیار�سنگین�خود�در�

مقابله�با�جنایات�صهیونیزم�خونخوار�فراخواندند.�متن�پیام�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

انا�هلل�و�انا�الیه�راجعون

جنایت�هولناک�رژیم�صهیونیستی�در�غزه�و�قتل�عام�صدها�مرد�و�زن�و�کودک�مظلوم،�
بار�دیگر�چهره�ی�خونخوار�گرگ�های�صهیونیست�را�از�پشت�پرده�ی�تزویِر�سال�های�اخیر�
بیرون�آورد�و�خطر�حضور�این�کافر�حربی�را�در�قلب�سرزمین�های�اُمت�اسالم،�به�غافالن�

و�مسامحه�کاران�گوشزد�کرد.

مصیبت�این�حادثه�ی�هولناک�برای�هر�مسلمان�بلکه�برای�هر�انسان�با�ِوجدان�و�با�شرف�

1387/10/8

پیام درباره مصیبت هولناک قتل عام مردم مظلوم غزه
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در�هر�نقطه�ی�جهان�بسی�گران�و�کوبنده�است،�ولی�مصیبت�بزرگتر�سکوت�تشویق�آمیز�
برخی�دولت�های�عربی�و�مّدعی�مسلمانی�است.�چه�مصیبتی�از�این�باالتر�که�دولت�های�
مسلمان�که�باید�در�برابر�رژیم�غاصب�و�کافر�و�محارب،�از�مردم�مظلوم�غزه�حمایت�
می�کردند،�رفتاری�پیشه�کنند�که�مقامات�جنایتکار�صهیونیست،�گستاخانه�آن�ها�را�

هماهنگ�و�موافق�با�این�فاجعه�آفرینِی�بزرگ�معرفی�کنند؟�

سران�این�کشورها�چه�جوابی�در�برابر�رسول�اهلل�صلی�اهلل�علیه�و�آله�خواهند�داشت؟�چه�
جوابی�به�ملت�های�خود�که�یقیناً�عزادار�این�فاجعه�اند�خواهند�داد؟�به�یقین�امروز�دل�
مردم�مصر�و�اردن�و�سایر�کشورهای�اسالمی�از�این�کشتار،�پس�از�آن�محاصره�ی�طوالنی�

غذایی�و�دارویی�لبالب�از�خون�است.

دولت�جنایتکار�بوش�در�واپسین�روزهای�حکمرانی�ننگین�خود�با�همدستی�در�این�
جنایت�بزرگ،�رژیم�آمریکا�را�بیش�از�پیش�روسیاه�کرد�و�پرونده�ی�جرایم�خود�را�به�
عنوان�جنایتکار�جنگی�قطورتر�ساخت.�دولت�های�اروپایی�با�بی�تفاوتی�و�شاید�همراهی�
خود�در�این�فاجعه�ی�بزرگ،��یکبار�دیگر�دروغ�بودن�ادعاهای�طرفداری�از�حقوق�بشر�را�
ثابت�کردند�و�شرکت�خود�در�جبهه�ی�ضدیت�با�اسالم�و�مسلمین�را�نشان�دادند.�اکنون�
سئوال�من�از�علما�و�روحانیون�جهان�عرب�و�رؤسای�ازهر�مصر�این�است�که�آیا�هنگام�
آن�نرسیده�است�که�برای�اسالم�و�مسلمین�احساس�خطر�کنید؟�آیا�هنگام�آن�نرسیده�

است�که�به�واجب�نهی�از�منکر�و�کلمُة�حٍق�عنَد�اماٍم�جائر�عمل�کنید؟�

آیا�عرصه�ی�دیگری�عریان�تر�از�آنچه�در�غزه�و�فلسطین�در�جریان�است�در�همدستی�
ُکفار�حربی�با�منافقان�اّمت�برای�سرکوب�مسلمانان�الزم�است،�تا�شما�احساس�تکلیف�

کنید؟

سئوال�من�از�رسانه�ها�و�روشنفکران�جهان�اسالم�و�به�ویژه�جهان�عرب�آن�است�که�تا�چه�
هنگام�به�مسئولیت�رسانه�یی�و�روشنفکری�خود�بی�تفاوت�خواهید�ماند؟�آیا�سازمان�های�
حقوق�بشِر�رسوای�غرب�و�شورای�باصطالح�امنیت�سازمان�ملل�بیش�از�این�هم�ممکن�

است�رسوا�شوند؟

همه�ی�مجاهدان�فلسطین�و�همه�ی�مؤمنان�دنیای�اسالم�به�هر�نحو�ممکن�موظف�به�



169پیامها

دفاع�از�زنان�و�کودکان�و�مردم�بی�دفاع�غزه�اند�و�هر�کس�در�این�دفاع��مشروع�و�مقدس�
کشته�شود�شهید�است�و�امید�آن�خواهد�داشت�که�در�صف�شهدای�بدر�و�اُحد�در�محضر�

رسول�اهلل�صلی�اهلل�علیه�وآله��محشور�شود.

سازمان�کنفرانس�اسالمی�باید�در�این�شرایط�حساس�به�وظیفه�ی�تاریخی�خود�عمل�
کند�و�جبهه�ی�یکپارچه�یی�به�دور�از�مالحظه�کاری�و�انفعال،�در�برابر�رژیم�صهیونیستی�
تشکیل�دهد.�باید�رژیم�صهیونیستی�به�وسیله�ی�دولت�های�مسلمان�مجازات�شود.�سران�
آن�رژیم�غاصب�باید�به�جرم�این�جنایت�و�نیز�محاصره�ی�طوالنی�مّدت،�شخصاً�محاکمه�

و�مجازات�شوند.�

ملّت�های�مسلمان�می�توانند�با�عّزم�راسخ�خود�این�مطالبات�را�تحّقق�بخشند�و�وظیفه�ی�
سیاستمداران�و�علما�و�روشنفکران�در�این�بُرهه�بسی�سنگین�تر�از�دیگران�است.

اینجانب�به�مناسبت�فاجعه�ی�غزه�روز�دوشنبه�را�عزای�عمومی�اعالم�می�کنم�و�مسئوالن�
کشور�را�به�ادای�وظایف�خود�در�این�حادثه�ی�غم�انگیز�فرا�می�خوانم.�

َو�َسیعلَُم��الذین�َظلَموا�اَّی�ُمنقلٍب�یَنقلبون.

سّیدعلی��خامنه�ای�
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�حاشیه�نامه�رئیس�دانشگاه�
تهران�و�مسئول�نهاد�نمایندگی�ولی�فقیه�در�دانشگاه�تهران�درباره�تشییع�و�خاکسپاری�

پیکر�مطهر��5شهید�گمنام�دفاع�مقدس�در�آن�دانشگاه،�مرقوم�فرمودند:

بسمه�تعالی

از�این�اقدام�هوشمندانه�و�متعهدانه�سپاسگزاری�و�قدردانی�می�کنم.�این،�تکریم�شهیدان�
عزیز�ملت�ایران�است�که�جان�خود�را�نثار�هدفهای�واال�کردند�و�رضای�خداوند�را�بر�

آرزوهای�حقیر�مادی�ترجیح�دادند.�سالم�خدا�بر�آنان.

سیدعلی�خامنه�ای

1387/10/15

پیام به مناسبت تشییع و خاکسپاری پنج شهید گمنام در 
دانشگاه تهران
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معّظم�انقالب�اسالمی�در�حاشیه�ی�نامه�رئیس�دانشگاه�
صنعتی�امیرکبیر�و�مسئول�نهاد�نمایندگی�ولی�فقیه�در�دانشگاه�صنعتی�امیرکبیر�درباره�
تشییع�و�خاکسپاری�پیکر�مطهر��5شهید�گمنام�دفاع�مقدس�در�آن�دانشگاه،�مرقوم�

فرمودند:

بسمه�تعالی

شهیدان،�جوانان�مومن�و�فداکاری�بودند�که�برای�دفاع�از�کشور�و�ملت،�در�برابر�متجاوزان�
به�این�آب�و�خاک�جان�خود�را�در�کف�دست�گرفته�و�با�نام�و�یاد�خدا�به�میدان�نبرد�قدم�
نهادند.�ملت�ما�و�به�ویژه�جوانان�امروز�مدیون�شهیدانند.�از�خودگذشتگی�آن�پاکبازان�
بود�که�اسالم�و�استقالل�و�آزادی�را�به�ملت�ایران�هدیه�کرد�و�ادای�حق�بزرگ�آنان�و�

تکریم�یاد�و�نام�آنان�نشانه�وفاداری�به�ارزش�های�واال�است.

سالم�خدا�بر�آنان.

سید�علی�خامنه�ای

1387/12/04

پیام به مناسبت تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر 5 شهید 
گمنام در دانشگاه امیرکبیر
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�پیامی�به�مناسبت�روز�تجلیل�
از�شهدا�و�ایثارگران�دوران�دفاع�مقدس،�شهیدان�را�مظهر�و�نماد�این�دوران�طالیی�
خواندند�و�تصریح�کردند:�یاد�شهیدان�عزیز�و�واالمقام�که�با�نثار�جان�و�هستی�خود،�

گوهر�درخشان�ملت�مومن�ایران�را�آشکار�ساختند،�زندگی�بخش�است.�

متن�این�پیام�را�که�بعد�از�ظهر�امروز�محمد�حسن�رحیمیان�نماینده�ولی�فقیه�در�بنیاد�
شهید�و�امور�ایثارگران�در�مراسم�غباررویی،�عطر�افشانی�و�گلباران�مزار�شهیدان�در�

بهشت�زهرا�قرائت�کرد�بدین�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

مردم� انسانی� های� قله�ی�ظرفیت� نمایشگر� مقدس،� دفاع� در� ایران� ملّت� حماسه�ی�
این�سرزمین�خدائی�است.�قدرت�ایستادگی�و�شجاعت،�قدرت�ابتکار�و�خالقّیت،�ُعمق�
هوشمندی�و�فطانت،�پیوندهای�فکری�و�عاطفی،�صفای�باطن�و�زالل�اندیشه�ی�ایرانی،�
و�برتر�از�همه،�ایمان�عمیق�و�عمل�آفرین�و�تحّول�ساز�این�ملّت�موّحد�در�جام�جهان�

نمای�این�دوران�پر�حادثه،�نشان�داده�شد.

مظهر�و�نماد�این�دوران�طالئی،�شهیدان�عزیز�و�واال�مقامند�که�با�نثار�جان�و�هستی�خود،�

1388/07/02

پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا و ایثارگران
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این�بنای�رفیع�را�استحکام�بخشیدند�و�گوهر�درخشان�ملّت�مؤمن�را�آشکار�ساختند.

یاد�آنان�همچون�خونی�که�به�پیکر�شخصیت�ایرانی�تزریق�شود،�زندگی�بخش�است.�این�
یاد�را�همواره�باید�زنده�و�جاری�نگهداشت.�

سالم�خدا�بر�آنان�و�بازماندگان�صبورشان�و�بر�همه�ی�ایثارگران�راه�حق.�

سیدعلی�خامنه�ای
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�پیامی�شهادت�استاد�دانشمند�
آقای�دکتر�مسعود�علیمحمدی�را�تسلیت�گفتند.�متن�پیام�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

شهادت�استاد�دانشمند�مرحوم�آقای�دکتر�مسعود�علیمحمدی�رضوان�اهلل�علیه�را�به�
مادر�و�همسر�و�خاندان�گرامیش�و�به�همه�ی�دوستان�و�شاگردان�و�همکارانش�تبریک�

و�تسلیت�عرض�میکنم.

دست�جنایتکاری�که�این�ضایعه�را�آفرید،�انگیزه�ی�دشمنان�جمهوری�اسالمی�را�که�
بیگمان�همت� برمال�کرد.� و� افشاء� است،� به�حرکت�و�جهاد�علمی�کشور� ضربه�زدن�
دانشمندان�و�استادان�و�دانش�پژوهان�کشور،�به�رغم�دشمن،��این�انگیزه�ی�خباثت�آلود�را�
ناکام�خواهد�گذاشت.�علّو�درجات�آن�شهید�سعید�و�صبر�و�اجر�بازماندگان�را�از�خداوند�

متعال�مسألت�میکنم.

سّیدعلی�خامنه�ای

1388/10/25

پیام تسلیت در پی شهادت دانشمند شهید دکتر علیمحمدی
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�امروز�در�پیامی،�حمله�جنایتکارانه�
و�قساوت�آمیز�رژیم�صهیونیستی�به�کاروان�دریائی�امدادی�و�بشردوستانه�را�،�حمله�به�
افکار�عمومی�و�وجدانهای�بشری�از�سراسر�جهان�خواندند�و�تاکید�کردند:�امروز�فلسطین�
دیگر�نه�مسئله�عربی�و�حتی�نه�فقط�اسالمی،�بلکه�مسئله�حقوق�بشری�جهان�معاصر�
باید� است�و�حامیان�این�رژیم�سفاک�و�گستاخ�بویژه�آمریکا،�انگلیس�و�فرانسه�جداً�

پاسخگو�باشند.�متن�پیام�رهبر�انقالب�اسالمی�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

و� امدادی� دریائی� کاروان� به� صهیونیست� رژیم� قساوت�آمیز� و� جنایتکارانه� حمله�ی�
بشردوستانه،�حلقه�ی�دیگری�از�زنجیره�ی�جنایتهای�بزرگی�است�که�آن�حکومت�شریر�
و�خبیث،�هفتمین�دهه�ی�حیات�ننگین�خود�را�با�آن�انباشته�است.�این�نمونه�ئی�است�
از�رفتار�گستاخانه�و�بی�رحمانه�ئی�که�مسلمانان�در�این�منطقه�و�بخصوص�در�سرزمین�
مظلوم�فلسطین�دهها�سال�است�که�با�آن�دست�و�پنجه�نرم�میکنند.�این�بار�این�کاروان،�
اسالمی�یا�عربی�نبود،�بلکه�افکار�عمومی�و�وجدانهای�بشری�از�سراسر�جهان�را�نمایندگی�
میکرد.�این�حمله�ی�جنایتبار�باید�برای�همه�مدلّل�کرده�باشد�که�صهیونیزم،�چهره�ی�
جدید�و�خشن�تری�از�فاشیزم�است�که�این�بار�از�سوی�دولتهای�مّدعی�آزادی�و�حقوق�

1389/03/11

پیام در پی جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به کشتی های 
آزادی غزه
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بشر�و�بیش�از�همه�دولت�ایاالت�متحده�آمریکا،�حمایت�و�کمک�میشود.

آمریکا�و�انگلیس،�فرانسه�و�دیگر�دولتهای�اروپائی�که�از�این�جانیان�بالفطره،�حمایت�
سیاسی�و�رسانه�ئی�و�نظامی�و�اقتصادی�کرده�و�همواره�پشت�سر�فاجعه�آفرینی�های�
آنان�ایستاده�اند،�جداً�باید�پاسخگو�باشند.�وجدانهای�بیدار�در�سراسر�جهان�باید�جداً�
بیندیشند�که�بشریت�امروز�با�چه�پدیده�ی�خطرناکی�در�منطقه�ی�حساس�خاورمیانه�
روبرو�است؟�چه�رژیم�سفاک�و�گستاخ�و�دیوانه�ئی�امروز�بر�کشور�غصب�شده�ی�فلسطین�
و�مردم�مظلوم�و�داغدیده�ی�آن�تحّکم�میکند؛�سه�سال�محاصره�ی�غذائی�و�داروئی�و�
حیاتی�یک�و�نیم�میلیون�زن�و�مرد�و�کودک�در�غزه،�به�چه�معنی�است؛�کشتار�و�حبس�

و�شکنجه�ی�روزانه�ی�جوانان�در�غزه�و�ساحل�غربی�چگونه�قابل�فهم�است.

فلسطین،�دیگر�نه�مسأله�ئی�عربی�و�حتی�نه�فقط�مسأله�ئی�اسالمی،�بلکه�مهمترین�
مسأله�ی�حقوق�بشری�جهان�معاصر�است.

کار�نمادین�و�درخشان�اعزام�کاروان�دریائی�به�غزه،�باید�در�دهها�شکل�و�شیوه�ی�دیگر�
بارها�و�بارها�تکرار�شود.�حکومت�سفاک�صهیونیست�و�حامیان�آن�بویژه�آمریکا�و�انگلیس�
باید�قدرِت�شکست�ناپذیر�عزم�و�بیدارِی�وجدان�عمومی�جهان�را�در�برابر�خود�ببینند�و�

حّس�کنند.

دولتهای�عربی�در�معرض�آزمونی�دشوار�قرار�گرفته�اند.�ملتهای�بیدار�عرب�از�آنان�اقدامی�
قاطع�و�جازم�مطالبه�میکنند.�کنفرانس�اسالمی�و�اتحادیه�ی�عرب�نباید�به�کمتر�از�
و�سرزمینهای� به�خانه�ها� کامل�دست�اندازی� توقف� و� غزه� کامل�محاصره�ی� برداشتن�
فلسطینی�در�کرانه�ی�غربی�و�محاکمه�ی�جنایتکارانی�چون�نتانیاهو�و�ایهود�باراک،�قانع�

شوند.

ملت�مجاهد�فلسطین�و�مردم�و�دولت�مردمی�غزه�نیز�بدانند�که�دشمن�خبیث�آنان�
اکنون�از�همیشه�ضعیفتر�و�آسیب�پذیرتر�است.�جنایت�دریائی�روز�دوشنبه�نه�نشانه�ی�
قدرت،�که�نشان�درماندگی�و�سراسیمگی�رژیم�غاصب�است.�سنت�الهی�بر�این�جاری�
شده�که�ستمگران�در�اواخر�دوران�ننگ�آلود�خود،�به�دست�خویش،�سرنوشت�محتوم�
فنا�و�زوال�خود�را�نزدیکتر�کنند.�حمله�به�لبنان�و�سپس�حمله�به�غزه�در�سالهای�پیش،�
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از�جمله�ی�همین�اقدامهای�دیوانه�وار�بود�که�تروریستهای�اریکه�نشین�صهیونیست�را�به�
دره�ی�سقوط�نهائی�نزدیکتر�کرد.حمله�به�کاروان�امدادی�بین�المللی�در�آبهای�مدیترانه�

نیز�اقدام�ابلهانه�ی�دیگری�از�همان�قبیل�است.

برادران�و�خواهران�فلسطینی!�به�خداوند�حکیم�و�قدیر�اعتماد�کنید،�قدرت�خود�را�باور�
ُه� �اللَـّ کنید�و�بر�آن�بیفزائید.�و�به�پیروزی�نهائی�یقین�داشته�باشید.�و�بدانید�که:�َولََینُصَرنَّ

�َعِزیٌز1. َه�لََقِویٌّ �اللَـّ َمْن�یَنُصُرُه�إِنَّ

سید�علی�خامنه�ای
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�به�مناسبت�تدفین�دو�شهید�گمنام�
پایگاه�اطالع�رسانی� از�سوی� این�پیام� در�دانشگاه�شاهد�پیامی�صادر�کردند�که�متن�

معظم�له�منتشر�می�گردد:

بسمه�تعالی

پیکر�مطّهر�و�معّطر�شهیدان�هر�جا�آرام�گیرد،�یاد�مبارک�و��آرامبخش�و�بهجت�انگیز�خود�
را�در�فضا�می�پراکند�و�صفا�و�معنویت�می�آفریند.

دانشگاه�شاهد،�خود�گلخانه�ئی�عطرآگین�است�و�امید�است�با�قدوم�این�شهیدان�بیش�
از�پیش�منشأ�خیر�گردد.

از�رئیس�محترم�دانشگاه�و�همکاران�علمی�و�اداری،�و�نیز�دانشجویان�آن�متشکرم.

انشاءاهلل�همه�موفق�باشید.

سید�علی�خامنه��ای

1389/07/12

پیام به مراسم تشییع و تدفین شهدا در دانشگاه شاهد
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی،�در�پیامی،�از�ورزشکاران�جانباز�و�
معلول�جمهوری�اسالمی�ایران�در�مسابقات�ورزشی�پارالمپیک�آسیایی�گوانگ�جو،�تقدیر�

کردند.�متن�پیام�به�این�شرح�است:

بسمه�تعالی

از�شما�جوانان�عزیز�و�باهمت�متشکرم.

دل�مردم�را�شاد�و�در�میدانهای�ورزشی�آنان�را�سرافراز�کردید.

خداوند�شما�را�سعادتمند�و�نیک�عاقبت�فرماید.

سیدعلی�خامنه�ای

مدال�آوران�و�قهرمانان�جانباز�و�معلول�ایرانی،�روز�گذشته�طی�نامه�ای�به�رهبر�انقالب،�
کسب�افتخار�و��80مدال�خود�را�به�ایشان�تقدیم�کردند.

1389/09/30

پیام تقدیر از ورزشکاران جانباز و معلول ایرانی مسابقات 
پارالمپیک آسیایی گوانگ جو



پیامها 180

حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای،�رهبر�معّظم�انقالب�اسالمی�در�گذشت�پدر�شهیدان�زین�الدین�
را�به�خانواده�آنان�تسلیت�گفتند.�متن�پیام�رهبر�معّظم�انقالب�اسالمی�به�این�شرح�

است:

بسمه�تعالی

درگذشت�پدر�شهیدان�عالی�مقام،�مرحوم�مغفور�آقای�حاج�عبدالرزاق�زین�الدین�را�به�
خاندان�مکرم�ایشان�بویژه�مادر�فداکار�آن�شهیدان�و�نیز�به�دوستان�و�ارادتمندان�و�

همرزمان�آنان�تسلیت�عرض�میکنم.

این�انسان�آزاده�و�مومن،�آزمونهای�گوناگون�را�با�صبر�و�سرافرازی�گذرانیده�و�اکنون�که�
به�لقاءاهلل�پیوسته�است�از�پاداش�جزیل�الهی�برخوردار�است�انشاءاهلل.�علو�درجات�آن�

مرحوم�را�از�خداوند�متعال�مسألت�میکنم.

سّیدعلی�خامنه�ای

1389/11/14

پیام تسلیت در پی درگذشت پدر شهیدان زین الدین
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در�دیدار�شاعران�آئینی�با�رهبر�معظم�انقالب،�که�روز�چهارشنبه��۲5خردادماه�برگزار�
شد،�معظم�له�در�رهنمودهای�شان�شاعران�را�به�موضوع�دفاع�مقدس�و�پاسداشت�یاد�
شهیدان�دعوت�کردند�و�از�مباحث�مهم�در�این�باره�که�کمتر�به�آن�پرداخته�شده،�به�

مقوله�ی�»جانبازان�شهید«�اشاره�فرمودند:

»یکی�از�همین�چیزهائی�که�مربوط�به�جنگ�است�و�از�چیزهائی�است�که�ذهن�من�را�
مشغول�میکند،�این�جانبازهائی�هستند�که�بعد�از�مدتی�به�شهادت�میرسند؛�این�خودش�
یک�موضوع�ویژه�است؛�این�غیر�از�شهیدی�است�که�در�جبهه�شهید�شده�و�درباره�اش�هم�
شعر�گفته�شده؛�این�انسانی�است�که�یک�تجربه�ای�را�گذرانده�و�رنجی�را�تحمل�کرده،�

آخرش�هم�شهید�شده.�بگردید�موضوعات�اینجوری�را�پیدا�کنید.«

در�پایان�این�دیدار،�یکی�از�شاعران�از�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�خواست�که�در�این�
بسرایند.� شعر� آن،� استقبال� به� شاعران� تا� فرمایند� طرح� را� »مطروحه�ای«� موضوع،�

]مطروحه�چیست؟[

ایشان�نیز�ساعتی�پس�از�پایان�محفل،�مطروحه�ی�زیر�را�بر�صفحه�ی�کاغذ�نگاشتند�و�از�
شاعران�آئینی�خواستند�تا�بر�اساس�آن،�شعر�بسرایند.�متن�مرقومه�به�شرح�زیر�است:

1390/03/30

مطروحه ای از رهبر انقالب برای »جانباِز شهید«
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»بسمه�تعالی

بفرمائید�اگر�دوستان�مایل�اند،�این�مطلع�را�بسازند

خطاب�به�جانباِز�شهید:

رندانه�آخر�ربودی�جامی�ز�خمخانه�ی�دل

خونین�چو�برگ�شقایق،�رنگین�چو�افسانه�ی�دل«
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�عصر�امروز�)یکشنبه(�در�پیامی�به�
مناسبت�رحلت�والده�ی�شهیدان�جهان�آرا،�درگذشت�این�بانوی�صبور�را�به�بازماندگان�و�

همرزمان�این�شهدای�عزیز�تسلیت�گفتند.�متن�پیام�به�شرح�زیر�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

درگذشت�بانوی�صبور،�مادر�شهیدان�جهان�آرای�عزیز�را�به�روح�مطهر�آن�شهیدان�و�
به�همه�ی�بازماندگان�و�همرزمان�ایشان�بویژه�پدر�بزرگوار�شهیدان�تسلیت�می�گویم،�و�
امیدوارم�روح�مطهر�این�بانوی�بزرگوار�در�کنار�ارواح�طیبه�ی�فرزندان�عزیز�خود�مشمول�

رحمت�و�مغفرت�و�رضوان�الهی�باشد.

سیدعلی�خامنه�ای

1390/06/20

پیام تسلیت در پی درگذشت مادر شهیدان جهان آرا
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�صبح�امروز)پنجشنبه(�به�منظور�
گرامیداشت�یاد�و�خاطره�ی�شهدای�گرانقدر�انقالب�اسالمی�و�جنگ�تحمیلی�و�همزمان�

با�روز�تجلیل�از�شهدا�و�ایثارگران�دفاع�مقدس�پیامی�صادر�فرمودند.

متن�پیام�به�شرح�زیر�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

در�نخستین�روز�هفته�ی�دفاع�مقدس�که�یادآور�مجاهدت�عمومی�و�با�شکوه�ملت�ایران�
در�برابر�کید�و�مکر�دشمنان�انقالب�و�بدخواهان�نظام�جمهوری�اسالمی�است،�نام�و�
برای� را� برترین�درجات�بهشتی� یاد�شهیدان�عالی�مقام�و�سرافراز�را�گرامی�میدارم�و�
آنان�از�خداوند�متعال�مسألت�میکنم.�همچنین�سالم�و�احترام�و�ارادت�قلبی�خود�به�
خاندان�های�شریف�و�ایثارگر�آنان�که�با�صبر�و�پایداری�بی�نظیر�خود�چهره�ی�ملت�ایران�

را�در�تاریخ،�درخشان�ساختند�تقدیم�میکنم.

امروز�با�پیشرفت�و�درخشش�کشور�و�تأثیر�عمیق�آن�در�بیداری�عالم�اسالم،�بار�دیگر�
را� قدیر� و� آشکار�گشت.�خدای�حکیم� ما� عزیز� فداکارانه�ی�شهیدان� ارزش�مجاهدت�
سپاسگزاریم�که�خون�شهیدان�ما�ضایع�نگشت�و�این�فداکاریها�جان�تازه�ئی�به�امت�

1390/06/31

تجلیل رهبر انقالب از مقام شهداء و صبر و پایداری خانواده 
ایثارگران
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اسالم�بخشید.�همه�باید�خداوند�متعال�را�بر�الطاف�آشکار�و�پنهانش�شکر�گوئیم�و�دوام�
و�افزایش�آن�را�از�درگاهش�مسألت�کنیم�و�توفیق�انجام�وظیفه�را�از�او�بخواهیم.�امید�
است�قلب�مقدس�حضرت�ولی�عصر�ارواحنا�فداه�و�روح�مطهر�شهیدان�و�امام�بزرگوار�از�

همه�ی�ما�خشنود�گردد.

والسالم�علیکم�و�رحمةاهلل

سّیدعلی�خامنه�ای
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یاد� گرامیداشت� با� پیامی� در� اسالمی،� انقالب� معظم� رهبر� خامنه�ای� آیت�اهلل� حضرت�
شهدای�سازمان�جهاد�خودکفایی�سپاه�پاسداران،�خصوصا�سردار�سرلشکر�حسن�مقدم�
خاطرنشان�کردند:�محصول�تالش�های�این�عناصر�ممتاز،�هم�اکنون�در�اختیار�مردان�
جهاد�است�و�تربیت�شدگان�آن�مجموعه،�از�کفایت�الزم�برای�ادامه�ی�آن�خط�نورانی�

برخوردارند.�متن�پیام�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

انا�هلل�و�انا�الیه�راجعون

حادثه�ی�خونین�در�یکی�از�مراکز�پشتیبانی�سپاه�پاسداران�انقالب�اسالمی�که�به�شهادت�
جمعی�از�عناصر�ممتاز�آن�سازمان�و�در�پیشاپیش�آنان�سردار�عالی�قدر،�دانشمند�برجسته�

و�پارسای�بی�ادعا،�سردار�حسن�مقدم�انجامید،�واقعیتی�تلخ�و�اندوهبار�بود.

آن�جان�برکفان�نستوه�با�سینه�ی�گشاده�و�عزم�راسخ�همواره�به�پیشباز�خطر�شتافته�و�
در�دوران�دفاع�مقدس�و�پس�از�آن،�هرگز�احساس�خستگی�به�خود�راه�ندادند.�شهادت،�
بی�شک�برترین�آرزوی�آنان�بود.�لیکن�فقدان�مردان�بزرگ�در�هر�کشور�و�جامعه�ئی�برای�
آن�مردم�و�آن�کشور�خسارت�و�تأسف�بار�است.�ما�همه�در�غم�این�عزیزان�با�خانواده�های�

1390/08/25

پیام تسلیت در پی عروج ملکوتی شهدای جهاد خودکفایی 
سپاه پاسداران
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گرامی�آنان�شریک�و�همدردیم.�خدا�را�شکر�که�محصول�تالشهای�آنان�هم�اکنون�در�
اختیار�مردان�جهاد�است�و�تربیت�شدگان�آن�مجموعه،�از�کفایت�الزم�برای�ادامه�ی�آن�

خط�نورانی�برخوردارند.

عزیزان�من؛�امیدوار�به�تفضل�بی�انقطاع�حضرت�حق،�و�با�استمداد�از�ارواح�شهیدانتان،�
تالش�و�همت�را�دو�چندان�کنید�تا�همه�بیش�از�پیش�بدانند�که�شهادت�برای�ما�توفیق�

الهی�و�مایه�ی�برکت�و�عروج�برتر�است.

تسلیت�صمیمانه�ی�خود�را�به�بازماندگان�و�دوستان�و�همکاران�این�شهدا�تقدیم�میدارم.

سیدعلی�خامنه�ای
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�انقالب�اسالمی�در�پیامی�ضمن�تسلیت�شهادت�دانشمند�
جوان،�شهید�احمدی�روشن�در�حادثه�تروریستی�در�تهران،�این�ترور�بزدالنه�را�نشانه�ی�
به�بن�بست�رسیدِن�استکبار�جهانی�به�سردستگی�آمریکا�و�صهیونیزم،�در�مقابله�با�ملت�

مصّمم�و�مؤمن�و�پیشرونده�ی�ایران�اسالمی�دانستند.�متن�پیام�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

اندوه�دیگری�بر�دل� شهادت�دانشمند�نخبه�ی�جوان،�شهیدمصطفی�احمدی�روشن،�
دوستداران�دانش�و�متعهدان�به�پیشرفت�جمهوری�اسالمی�نهاد.�ما�همگی�شریک�غم�

پدر�و�مادر�و�همسر�و�فرزند�این�جوان�مظلوم�و�برجسته�و�سرافرازیم.

این�ترور�بزدالنه�که�عامالن�و�طراحانش�هرگز�جرأت�نخواهند�کرد�به�جنایت�کثیف�و�
پلید�خود�اعتراف�کنند�و�مسئولیت�آن�را�بپذیرند�مانند�دیگر�جنایات�شبکه�ی�تروریزم�
بین�الملل�دولتی،�با�طراحی�یا�همراهی�سرویسهای�سیا�و�موساد�عمل�شده�و�نشانه�ی�
به�بن��بست�رسیدِن�استکبار�جهانی�به�سردستگی�آمریکا�و�صهیونیزم،�در�مقابله�با�ملت�
مصّمم�و�مؤمن�و�پیشرونده�ی�ایران�اسالمی�است.�آنها�در�این�رفتار�شنیع�و�قساوت�آمیز�
نیز�شکست�خواهند�خورد�و�به�اغراض�پلید�و�شریرانه�ی�خود�دست�نخواهند�یافت.�
رشد�شتابنده�ی�علمی�و�فتح�قله�های�دانش�که�با�همت�و�عزم�جوانان�مؤمن�و�غیور�

1390/10/22

پیام تسلیت در پی شهادت نخبه ی جوان شهید احمدی روشن
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و�توانائی�چون�مصطفای�شهید�رونق�یافته،�امروز�قائم�به�هیچ�فردی�نیست،�این�یک�
جنبش�تاریخی�و�برخاسته�از�یک�عزم�خلل�ناپذیر�ملی�است.�ما�به�کوری�چشم�سران�
اردوگاه�استکبار�و�نظام�سلطه،�این�راه�را�با�قوت�و�اراده�ی�راسخ�دنبال�خواهیم�کرد�و�
پیشرفت�رشک�آور�ملت�بزرگ�خود�را�به�رخ�دشمنان�عنود�و�حسود�خواهیم�کشید،�و�
البته�از�مجازات�مرتکبان�این�جنایت�و�عامالن�پشت�صحنه�ی�آن�هم�هرگز�چشم�پوشی�

نخواهیم�کرد.

به�جامعه�ی�علمی�و� و� والدین�و�همسر�و�فرزندش� به� را� این�عزیز� اینجانب�شهادت�
و� تبریک� فراگیر،� علمی� نهضت� متعهدان� و� به�عموم�دوستداران� و� دانشگاهی�کشور�
تسلیت�میگویم�و�برای�آنان�صبر�و�سکینه�ی�الهی�و�برای�شهید�عزیزمان�علو�درجات�
اخروی�را�از�خداوند�متعال�مسألت�میکنم�و�یاد�شهیدان�علیمحمدی�و�شهریاری�و�

رضائی�نژاد�را�گرامی�میدارم.

سیدعلی�خامنه�ای
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درگذشت� پیامی،� صدور� با� اسالمی� انقالب� معظم� رهبر� خامنه�ای� آیت�اهلل� حضرت�
حجت�االسالم�آقای�سید�محمدهاشم�دستغیب،�فرزنِد�مرحوم�آیت�اهلل�شهید�دستغیب�را�

تسلیت�گفتند.�متن�پیام�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

خاندان�معظم�و�مکرم�دستغیب�دامت�توفیقاتهم�

درگذشت�جناب�حجت�االسالم�آقای�سیدمحمدهاشم�دستغیب�فرزنِد�گرامی�مرحوم�
آیت�اهلل�شهید�دستغیب�را�که�خود�پدر�شهید�نیز�بودند،�به�آن�خاندان�مکرم�به�خصوص�

همسر�و�آقازادگان�محترم�ایشان�تسلیت�عرض�می�کنم.

خدمات�علمی�و�انقالبی�آن�مرحوم�در�شیراز�از�ذخایر�معنوی�ایشان�در�نزد�خداوند�
متعال�است.�انشاءاهلل

از�خداوند�متعال�رحمت�و�مغفرت�واسعه�را�برای�آن�مرحوم�مسألت�می�کنم.

سّیدعلی�خامنه�ای

1390/11/10

پیام تسلیت در پی درگذشت فرزند آیت اهلل شهید دستغیب
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�پاسخ�به�نامه�ی�رئیس�کمیته�ی�
پارالمپیک� در� ایران� اسالمی� معلول�جمهوری� و� جانباز� قهرمانان� از� پارالمپیک،� ملی�
درخور� را� اسالمی� احکام� و� ارزش�ها� به� آن�ها� پایبندی� و� کردند� تقدیر� لندن� �۲01۲

قدردانی�و�سپاس�جداگانه�دانستند.�متن�پیام�به�این�شرح�است:

بسمه�تعالی

قهرمانان�عزیز�جانباز�و�معلول

افتخاراتی�که�در�مسابقات�جهانی�به��دست�آوردید،�مایه�ی�خرسندی�و�سرافرازی�و�
شادمانی�ملت�ایران�است.�صمیمانه�از�همه�ی�شما�تشکر�می�کنم.

پایبندی�هایی�که�به�ارزش�ها�و�احکام�اسالمی�نشان�دادید�نیز�درخور�قدردانی�و�سپاس�
جداگانه�است.�خداوند�همواره�شما�را�سربلند�بدارد.

سید�علی�خامنه�ای

آقای�خسروی�وفا�-رئیس�کمیته�ی�ملی�پارالمپیک�در�نامه�ای�به�رهبر�انقالب�اسالمی�
با�اشاره�به�موفقیت�های�کاروان�ورزشی�جمهوری�اسالمی�ایران�-کاروان�ورزشی�شهید�

1391/06/19

تقدیر از قهرمانان جانباز و معلول جمهوری اسالمی ایران در 
پارالمپیک 2102 لندن
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در� که� پیروزی�ها� این� است:� آورده� لندن،� �۲01۲ پارالمپیک� در� دلواری-� رئیس�علی�
سایه�ی�شعار�توکل،�تالش،�میثاق�با�شهدا�و�با�مددگرفتن�از�شهدای�انقالب�اسالمی�و�
خانواده�های�معظم�ایشان�و�با�حفظ�اصول�و�کرامت�ایرانی�اسالمی�به�دست�آمد،�توانست�

موجب�شادی�مردم�کشور�شود.
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�پیامی�به�مناسبت�هفته�ی�دفاع�مقدس�و�روز�تجلیل�از�
شهدا�و�ایثارگران،�شهیدان�را�تجّسم�شگفتی�ها�و�زیبایی�های�دوران�جهاد�فی�سبیل�اهلل��

خواندند�و�تصریح�کردند:

راز�بزرگ�پیروزی�در�همه�ی�میدان�ها،�ازخودگذشتگی�است�و�انسان�های�ازخودگذشته�
و�فداکارند�که�ملت�های�خود�را�به�اوج�شکوه�و�عظمت�می�رسانند.متن�پیام�ایشان�به�

این�شرح�است:

بسم�اهلل�الّرحمن�الّرحیم

نام�مبارک�شهیدان�بر�پیشانی�یکی�از�روزهای�دفاع�مقدس،�این�روز�را�همچون�قلّه�ی�
رفیع�روزهای�پرخاطره�ی�آن�دوران،�برجسته�و�ممتاز�می�سازد.

زیرا�شهیدان�خود،�تجّسم�شگفتی�ها�و�زیبایی�های�دوران�جهاد�فی�سبیل�اهلل�اند.�

راز�بزرگ�پیروزی�در�همه�ی�میدان�ها،�از�خودگذشتگی�است�و�انسان�های�ازخودگذشته�
و�فداکارند�که�ملت�های�خود�را�به�اوج�شکوه�و�عظمت�می�رسانند.�

توانایی� آن�چنان� به� را� انسان�هایی� چنین� که� است� ماّدی� حقیر� تعلقات� از� رهاشدن�

1391/07/06

پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا و ایثارگران
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شگفت�انگیز�می�رساند�و�قدرت�فراماّدی�به�آنان�می�بخشد.�شهیدان�عزیز�ما�و�خانواده�های�
صبور�و�بزرگواران�آنان�که�برای�خدا�از�نفیس�ترین�داشته�های�عالم�ماّدی�چشم�پوشیدند،�

در�صفوف�مقّدم�چنین�انسان�هایی�قرار�دارند.

سالم�خدا�و�فرشتگان�و�بندگان�صالح�بر�آنان�باد.

سّید�علی�خامنه�ای
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�پیامی�به�کنگره�ی�»هفت�هزار�زن�شهید�کشور«،�نقش�زن�
مسلمان�ایرانی�در�معرفی�الگویی�جدید�از�»زن«�را�تاریخ�ساز�خواندند�و�با�اشاره�به�ظهور�
هزاران�زن�با�روحیه�ی�کربالیی�در�صحنه�ی�انقالب�اسالمی�و�دفاع�مقدس،�خاطرنشان�
کردند:�اقتدار�و�َجذبه�ی�تازه�ای�به�برکت�خون�این�زنان�مجاهد�در�عصر�جدید،�ظهور�

کرده�است�که�دیر�یا�زود�در�سرنوشت�و�جایگاه�زنان�جهان،�اثرگذار�خواهد�شد.

متن�پیام�رهبر�انقالب�اسالمی�که�امروز�در�افتتاح�این�کنگره�قرائت�شد،�به�شرح�زیر�
است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

امروز�در�این�جا�برای�تعظیم�به�ارتش�هزاران�نفره�ی�زنان�شهیدی�گرد�آمده�اید�که�در�
تغییر�مسیر�تاریخ�اسالم�و�کشور،�نقشی�شایسته�ایفاء�کردند�و�سربلند�به�محضر�خدای�
متعال�رفتند؛�لشکری�از�فرشتگان�که�از�جان�مقدس�خویش�در�راه�اسالم�مایه�گذاردند،�
تماشاچی�نبودند�و�قدم�در�میدان�عمل�نهادند�و�در�نقش�معماران�ایران�جدید�ظاهر�
شدند.�اینان�زنان�بزرگی�بودند�که�تعریف�جدیدی�از�»زن«�به�شرق�و�غرب�ارائه�کردند.

زن�در�تعریف�غالباً�شرقی،�همچون�عنصری�در�حاشیه�و�بی�نقش�در�تاریخ�سازی،�و�در�

1391/12/16

پیام به کنگره ی »هفت هزار زن شهید کشور«
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تعریف�غالباً�غربی،�به�مثابه��موجودی�که�جنسیت�او�بر�انسانیتش�می�چربد�و�ابزاری�
جنسی�برای�مردان�و�در�خدمت�سرمایه�داری�جدید�است،�معرفی�می�شد.�شیرزنان�
انقالب�و�دفاع�مقدس�نشان�دادند�که�الگوی�سوم،�»زن�نه�شرقی،�نه�غربی«�است.�زن�
مسلمان�ایرانی�تاریخ�جدیدی�را�پیش�چشم�زنان�جهان�گشود�و�ثابت�کرد�که�می�توان�
زن�بود،�عفیف�بود،�محجبه�و�شریف�بود�و�درعین�حال،�در�متن�و�مرکز�بود.�می�توان�
سنگر�خانواده�را�پاکیزه�نگاه�داشت�و�در�عرصه�ی�سیاسی�و�اجتماعی�نیز�سنگرسازی�های�
جدید�کرد�و�فتوحات�بزرگ�به�ارمغان�آورد.�زنانی�که�اوج�احساس�و�لطف�و�رحمت�زنانه�
را�با�روح�جهاد�و�شهادت�و�مقاومت�درآمیختند�و�مردانه�ترین�میدان�ها�را�با�شجاعت�و�

اخالص�و�فداکاری�خود�فتح�کردند.

در�انقالب�اسالمی�و�در�دفاع�مقدس،�زنانی�ظهور�کردند�که�می�توانند�تعریف�زن�و�
حضور�او�در�ساحت�رشد�و�تهذیب�خویش،�و�در�ساحت�حفظ�خانه�ی�سالم�و�خانواده�ی�
متعادل،�و�در�ساحت�والیت�اجتماعی�و�جهاد�امر�به�معروف�و�نهی�از�منکر،�و�جهاد�

اجتماعی�را�جهانی�کنند�و�بن�بست�های�بزرگ�را�در�هم�بشکنند.

اقتدار�و�جذبه�ی�تازه�ای�به�برکت�خون�این�زنان�مجاهد�در�عصر�جدید�ظهور�کرده�است�
که�زنان�را�ابتداء�در�جهان�اسالم�تحت�تأثیر�قرار�داد�و�دیر�یا�زود�در�سرنوشت�و�جایگاه�

زنان�جهان�دست�خواهد�برد.

تا�آفتاب�درخشان�خدیجه�ی�کبری�علیها�السالم�و�فاطمه�ی�زهرا�علیهاالسالم�و�زینب�
کبری�علیهاالسالم�می�درخشد،�طرح�های�کهنه�و�نو�»ضّد�زن«�به�نتیجه�نخواهد�رسید�و�
هزاران�زن�کربالیی�ما�نه�تنها�خطوط�سیاه�ستم�های�ظاهری�را�در�هم�شکسته�اند،�بلکه�
ستم�های�مدرن�به�زن�را�نیز�رسوا�و�بی�آبرو�کرده�و�نشان�داده�اند�که�حق�کرامت�الهی�
زن،�باالترین�حقوق�زن�است�که�در�جهان�به�اصطالح�مدرن،�هرگز�شناخته�نشده�و�
امروز�وقت�شناخته�شدن�آن�است.�به�خانواده�ی�این�شهیدان�واالمقام�تبریک�می�گویم�و�
امیدوارم�که�به�برکت�خون�این�زنان�شریف�و�مجاهد،�رسانه�ها�و�هنرمندان�و�فرزانگان�و�
سینماگرانی�بتوانند�جهاد�بزرگ�زن�ایرانی�مسلمان�را�به�دنیا�که�سخت�محتاج�شناختن�

آن�است،�بنمایانند.

زن�مجاهد�مسلمان�ایرانی،�معلّم�ثانی�برای�زنان�جهان�خواهد�بود؛�پس�از�معلم�اول�که�
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زنان�مجاهد�صدر�اسالم�بودند.

سالم�خدا�بر�بانوی�بزرگ�اسالم�حضرت�فاطمه�ی�زهرا�و�بر�همه�ی�زنان�بزرگ�صدر�
اسالم�و�بر�بانوان�فداکار�و�از�جان�گذشته�ی�ایران�اسالمی.

سّید�علی�خامنه�ای
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�حکمی�حجت�االسالم�والمسلمین�
سید�محمد�علی�شهیدی�محالتی�را�به�عنوان�نماینده�ولی�فقیه�در�بنیاد�شهید�و�امور�

ایثارگران�منصوب�کردند.�متن�حکم�رهبر�انقالب�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

جناب�حجت�االسالم�آقای�حاج�سّید�محّمد�علی�شهیدی�محالتی�دامت�تأییداته

با�عنایت�به�نصب�جنابعالی�به�ریاست�بنیاد�شهید�و�امور�ایثارگران�و�اعتماد�اینجانب،�
شما�را�به�عنوان�نماینده�خود�در�آن�نهاد�محترم�و�مقّدس�منصوب�می�کنم.

وظیفه�ی�مهّم�آن�نمایندگی،�گذشته�از�مواردی�که�در�قانون�اساسنامه�ی�بنیاد�ذکر�
شده�است،�رسیدگی�به�امور�معنوی�و�فرهنگی�عزیزان�شاهد�و�ایثارگر�است�که�وارثان�
شهادت�و�سرمایه�گذاران�اصلی�انقالب�و�استقالل�کشورند�و�امیدوارم�جنابعالی�بتوانید�با�
استفاده�از�تجربیات�و�سوابقی�که�دارید�به�بهترین�وجه�این�مسئولیت�مهّم�را�به�انجام�

برسایند.

بر�خود�الزم�می�دانم�از�جناب�حجة�االسالم�آقای�شیخ�محّمد�حسن�رحیمیان�که�حدود�
ربع�قرن�منشاء�خدمات�صادقانه�و�برجسته�ای�در�امور�مربوط�به�خانواده�های�شاهد�و�

1392/06/27

انتصاب حجت االسالم شهیدی بعنوان نماینده ولی فقیه در 
بنیاد شهید و امور ایثارگران
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ایثارگر�بوده�است�و�دارای�کارنامه�ای�درخشان�و�قابل�قبول�در�این�عرصه�می�باشند،�
تشکر�و�قدردانی�کنم.

از�خداوند�بزرگ�توفیق�شما�را�در�انجام�این�وظیفه�ی�خطیر�مسألت�می�نمایم.

سّید�علی�خامنه�ای
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�عصر�امروز�)پنجشنبه(�با�صدور�
پیامی�به�مناسبت�هفته�دفاع�مقدس�و�روز�تجلیل�از�شهیدان�و�ایثارگران،�تاکید�کردند:�
ملت�ایران�با�فداکاری�شهیدان�و�با�صبر�و�پایداری�آزادگان�و�جانبازان�و�با�گذشت�و�

بزرگواری�خانواده�های�آنان�توانست�خود�را�به�قله�های�عزت�برساند.

متن�این�پیام�که�همزمان�با�مراسم�غبار�روبی،�عطرافشانی�و�گلباران�مزار�شهیدان�در�
سراسر�کشور�از�سوی�حجت�االسالم�و�المسلمین�شهیدی�محالتی�نماینده�ولی�فقیه�
در�بنیاد�شهید�و�امور�ایثارگران�در�گلزار�شهدای�بهشت�زهرای�تهران�قرائت�شد؛�بدین�

شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

بزرگداشت�شهیدان�و�تکریم�نام�آن�بزرگمردان،�بیش�از�خود�آنان،�ملتی�را�که�این�
گوهرهای�ناب�را�در�درون�خود�پرورانده�است،�سرافراز�می�سازد.�ما�با�این�تکریم،�منّتی�
بر�آنان�نداریم؛�آنانند�که�با�درخشش�خود،�ما�را�سرافراز�و�درخشان�کردند�و�بر�ما�منت�
نهادند.�ملت�ایران�با�فداکاری�شهیدانش�و�با�صبر�و�پایداری�آزادگان�و�جانبازانش،�و�با�
گذشت�و�بزرگواری�خاندانهای�آنان،�توانست�خود�را�به�قله�های�عزت�برساند�و�راه�روشن�

خود�به�سوی�آینده�را�بگشاید.

1392/07/04

پیام به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران
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سالم�خداوند�و�فرشتگان�و�پاکان�عالم�بر�شهیدان�و�جانبازان�و�آزادگان�و�خانواده�های�
صبور�و�فداکار�آنان.

سید�علی�خامنه�ای
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�پیامی،�درگذشت�آقای�حاج�محّمد�کاوه�پدر�سردار�شهید�
محمود�کاوه�را�تسلیت�گفتند.

متن�پیام�رهبر�انقالب�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

درگذشت�مرحوم�مغفور�آقای�حاج�محّمد�کاوه�پدر�شهید�عزیز�سردار�محمود�کاوه�را�
که�از�سالیان�پیش�از�پیروزی�انقالب�با�اینجانب�مرتبط�و�به�احساس�و�انگیزه�ی�انقالبی�
شناخته�شده�بود،�به�خانواده�ی�گرامی�و�همه�ی�بازماندگان�و�دوستان�آن�مرحوم�تسلیت�

می�گویم�و�اجر�و�پاداش�الهی�را�برای�آن�مرحوم�مسألت�می�کنم.

سّید�علی�خامنه�ای

1392/12/25

پیام تسلیت در پی درگذشت پدر شهید کاوه
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الزهرا�سالم�اهلل�علیها� دانشگاه� پیکر�دو�شهید�گمنام�در� تدفین� و� مناسبت�تشییع� به�
حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�پیامی�از�مدیران�و�دانشجویان�این�دانشگاه�بخاطر�تکریم�

پیکر�شهیدان�تشکر�کردند.

متن�پیام�رهبر�انقالب�اسالمی�به�شرح�زیر�است:

بسمه�تعالی

زنده�نگهداشتن�یاد�گرامی�شهیدان،�زنده�نگهداشتن�آزادگی�و�فداکاری�است،�و�برای�
ملتی�که�چشم�به�افقهای�بلند�دوخته�است،�این�از�برترین�نیازها�و�ضرورتها�است.�از�

مدیران�و�دانشجویان�آن�دانشگاه�بخاطر�تکریم�پیکر�شهیدان�عزیز،�تشکر�میکنم.

سیدعلی�خامنه�ای

1393/03/12

پیام به مراسم تشییع و تدفین شهدا در دانشگاه الزهرا 
سالم اهلل علیها
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�آستانه�برگزاری�همایش�تجلیل�از�مادران�شهدای�گمنام�با�
عنوان�»مادران�چشم�به�راه«،�خطاب�به�این�مادران�شهدا�پیامی�صادر�کردند.

پایگاه�اطالع�رسانی�متن�پیام�رهبر�انقالب�به�همراه�دستخط�ایشان�را�به�شرح�زیر�منتشر�
کرد:

بسمه�تعالی

سالم�و�درود�خدای�توانا�و�مهربان�بر�دلهای�صبور�و�پرظرفیت�مادرانی�که�پس�از�هجرت�
جگر�گوشه�گان�دلبندشان�به�نشانه�ئی�از�پیکر�پاک�آنان�دل�بستند�و�به�آن�نیز�دست�
نیافتند؛�و�با�این�همه،�با�شکیبائی�و�صبوری�خود�نقشی�بی�نظیر�و�استثنائی�از�خود�بر�
جای�نهادند.�پاداش�این�صبر�بزرگ،�روشنی�چشم�آنان�به�مژده�ی�رحمت�الهی�خواهد�

بود�ان�شاءاهلل.

1393/03/17

پیام به همایش بزرگداشت مادران شهدای گمنام
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�پیامی،�درگذشت�پدر�گرامی�شهیدان�امیر�سرلشگر�علیرضا�
یاسینی�و�رزمنده�بسیجی�رضا�یاسینی�را�تسلیت�گفتند.

متن�پیام�رهبر�انقالب�اسالمی�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

درگذشت�پدر�گرامی�شهیدان�امیر�سرلشکر�علیرضا�یاسینی�و�رزمنده�بسیجی�رضا�
یاسینی�را�به�خاندان�مکرم�و�همرزمان�آن�شهدای�عزیز�تسلیت�عرض�می�کنم�رحمت�

خدا�بر�او�باد.

سیدعلی�خامنه�ای

1393/05/26

پیام تسلیت در پی درگذشت پدر شهیدان یاسینی
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دو� -پدر� ترکان� مهندس� گرامی� پدر� درگذشت� پیامی،� در� آیت�اهلل�خامنه�ای� حضرت�
شهید-�را�تسلیت�گفتند.

متن�پیام�رهبر�انقالب�اسالمی�به�این�شرح�است:

بسمه�تعالی

جناب�آقای�مهندس�ترکان

درگذشت�والد�محترم�و�پدر�بزرگوار�دو�شهید�سرافراز�را�به�جنابعالی�و�سایر�بازماندگان�
محترم�تسلیت�می�گویم�و�برای�آن�مرحوم�رحمت�و�غفران�الهی�و�حشر�با�فرزندان�

شهیدش�را�مسألت�می�کنم.

سیدعلی�خامنه�ای

1393/06/08

پیام تسلیت در پی درگذشت پدر مهندس ترکان
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به�مناسبت�هفته�ی�دفاع� پیامی� با�صدور� امروز�)پنجشنبه(� حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�
مقدس�و�روز�تجلیل�از�شهیدان�و�ایثارگران،�تاکید�کردند:�دفاع�هشت�ساله�ی�ملت�
ایران�مجموعه�ی�در�هم�تنیده�ای�از�عظمت�های�یک�ملت،�و�شهید�و�شهادت�آن�نگین�
درخشانی�است�که�در�این�مجموعه�ی�شگفت�آور،�برجسته�تر�از�هر�پدیده�ی�دیگر�به�

چشم�می�آید.

متن�پیام�رهبر�انقالب�اسالمی�که�همزمان�با�مراسم�غبار�روبی،�عطرافشانی�و�گلباران�
محالتی� شهیدی� حجت�االسالم�و�المسلمین� سوی� از� کشور� سراسر� در� شهیدان� مزار�
نماینده�ولی�فقیه�در�بنیاد�شهید�و�امور�ایثارگران�در�گلزار�شهدای�بهشت�زهرای�تهران�

قرائت�شد،�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

دفاع�هشت�ساله�ی�ملت�ایران�مجموعه�ی�در�هم�تنیده�ئی�از�عظمتها�و�جلوه�های�جالل�
و�جمالی�است�که�یک�ملت�میتواند�در�نمایشگاه�زندگی�تاریخی�خود�به�نمایش�بگذارد.�
ولی�شهید�و�شهادت،�آن�نگین�درخشان�و�خیره�کننده�ئی�است�که�در�این�مجموعه�ی�
شگفت�آور،�برجسته�تر�و�گرانبهاتر�از�هر�پدیده�ی�دیگر�به�چشم�میآید.�این�برجستگی،�
محصول�فداکاری�مخلصانه�ی�انسانی�است�که�خود�و�همه�ی�شئون�حیات�مادی�را�در�

1393/07/03

پیام به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و 
ایثارگران
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برابر�رضای�الهی�نادیده�انگاشته�و�همه�چیز�را�نثار�این�راه�پر�افتخار�کرده�است.

خانواده�های�شهیدان؛�پدران،�مادران،�همسران،�فرزندان�و�دیگر�دلبستگان�شهید�نیز�هر�
یک�سهمی�از�این�افتخار�و�عزت�معنوی�را�بدست�آورده�اند.

سالم�خدا�و�فرشتگان�و�بندگان�صالح�بر�این�برجستگان�جوامع�بشری�باد.

سّیدعلی�خامنه�ای
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�پیامی�از�ورزشکاران�جانباز�و�معلول�جمهوری�اسالمی�ایران�
در�مسابقات�ورزشی�پاراآسیایی�اینچئون�کره�ی�جنوبی�تقدیر�کردند.�متن�پیام�رهبر�

انقالب�اسالمی�به�این�شرح�است:

بسمه�تعالی

از�موفقیت�های�افتخار�آمیز�شما�عزیزان�بسیار�خرسند�شدم.�عزم�و�همت�جوانان�در�
همه�ی�عرصه�ها�چنین�دستاوردهای�با�ارزشی�را�به�همراه�دارد.�به�یکایک�شما�عزیزان�

سالم�میفرستم.�ارتباط�قلبی�با�معنویات�را�قدر�بدانید.

خداوند�یار�و�نگهدار�شما�باد.

سیدعلی�خامنه�ای

مدال�آوران�و�قهرمانان�جانباز�و�معلول�ایرانی�در�قالب�کاروان�فرهنگی�ورزشی�غدیر�
و�با�شعار�»توکل�خالصانه،�میثاق�با�رهبر�و�والیت،�و�رقابت�جوانمردانه«�در�مسابقات�
پاراآسیایی��۲014اینچئون�حاضر�شدند�و�با�کسب��1۲0مدال�در�جایگاه�چهارم�این�
رقابت�ها�ایستادند.�کاروان�جمهوری�اسالمی�ایران�در�دوره�قبلی�این�بازی�ها��80مدال�

کسب�کرده�بود.

1393/08/03

پیام تقدیر از ورزشکاران جانباز و معلول ایرانی مسابقات 
پاراآسیایی اینچئون
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بزرگوار�مطلب� به�وقف�کتابخانه��ای�توسط�خانواده�شهید� انقالب�نسبت� رهبر�معظم�
شفیعی�)1(�پیامی�صادر�کردند.

این�پیام�در�پاسخ�به�نامه��درخواست�دبیرکل�نهاد�کتابخانه�های�عمومی�کشور�از�معظم�له�
برای�اعطای�پیامی�به�منظور�ماندگاری�این�حرکت�فرهنگی�از�سوی�خانواده�شهید�
بزرگوار�مطلب�شفیعی�و�الگوسازی�و�تشویق�و�ترغیب�وقف�کتابخانه�در�میان�آحاد�

جامعه،�صادر�شد�که�به�شرح�زیر�است:

بسمه�تعالی

به�شهید�عزیز�درود�میفرستم�و�نیز�به�این�پدر�و�مادر�صبور�و�آگاه�و�پرگذشت.

ایثارگران� و� این�عزیزان�و�دیگر�شهدا،� از�فداکاری� انوار�ساطع� و� امید�است�حسنات�
بزرگوار،�سرمایه�و�ذخیره�ی�ماندگاری�برای�کشور�و�تاریخ�ما�باشد.

سید�علی�خامنه�ای

1(�»مطلب�شفیعی«�شهید��۲0ساله�از�شهدای�کربالی�هشت�شلمچه،�و�از�اهالی�یکی�
از�روستاهای�شهرستان�بهاباد�یزد�و�دانشجوی�دانشگاه�امام�صادق�تهران�بود�که�پدر�84 

1393/12/11

پیام رهبر انقالب برای وقف کتابخانه  توسط خانواده شهید 
شفیعی
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ساله�و�مادر��8۲ساله�این�شهید�تنها�منزل�مسکونی�خود�را�با�زیربنای��۲30مترمربع�
وقف�نهاد�کتابخانه�های�عمومی�کشور�کردند.�این�کتابخانه�با��۲51عضو�و��۹8۲5نسخه�
کتاب،�طی�سفر�هفته�گذشته�ی�دبیرکل�نهاد�کتابخانه�های�عمومی�کشور�به�استان�یزد�

افتتاح�و�مورد�بهره�برداری�قرار�گرفت.
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در�پی�تشییع�باشکوه�و�غیرتمندانه�ی�پیکر�مطهر��۲70شهید�دوران�دفاع�مقدس�با�
حضور�پرشکوه�و�حماسی�مردم�تهران،�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�

اسالمی�پیام�تقدیر�و�سپاس�صادر�کردند.

متن�پیام�رهبر�انقالب�به�شرح�زیر�است:

بسم�اهلل�الّرحمن�الّرحیم

ایثار�خود�برفراز�میهن� با� صلوات�و�سالم�خدا�بر�شهیدان�عزیز�که�مشعل�توحید�را�
اسالمی�برافروختند،�و�صلوات�و�تحّیات�خدا�بر�شهیدان�مظلوم�غّواص�که�با�ظهور�و�
حضور�خود،�این�فروغ�خاموش�نشدنی�را�مدد�رساندند�و�پرچم�یادهای�عزیز�و�گرانبها�و�

ذخیرههای�معنوی�ملّت�را�با�شکوهی�هر�چه�تمامتر�در�کشور�برافراشتند.

سالم�بر�دستهای�بسته�و�پیکرهای�ستمدیدهی�شما.�و�سالم�بر�ارواح�طّیبه�و�به�رضوان�
الهی،�بالگشودهی�شما.�سالم�بر�شما�که�بار�دیگر�فضای�زندگی�را�معّطر�و�جان�زندگان�
را�سیراب�کردید.�و�سپاس�بیپایان�پروردگار�حکیم�و�مهربان�را�که�در�لحظههای�نیاِز�
این�ملِّت�خداجوی�و�خداباور،�بشارتهای�تردیدناپذیر�را�بر�دلهای�بیدار�نازل�میفرماید�
و�غبارها�را�میزداید.�و�سالم�بر�شما�ملّت�بزرگ،�وفادار،�آگاه،�مسئولّیتپذیر�که�خطاب�

1394/03/26

پیام رهبر انقالب در پی تشییع پیکر مطهر شهدا با حضور 
حماسی مردم تهران
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لطیف�الهی�را�به�درستی�میشناسید�و�مینیوشید�و�پاسخ�میگویید.

حضور�پُرمضمون�امروز�شما�در�تشییع�این�ُدردانههای�به�میهن�بازگشته،�یکی�از�به�
یادماندنیترین�حوادث�انقالب�است؛�رحمت�خدا�بر�شما،�و�سپاس�بیحد�از�خدای�مالک�
دلها،�و�سالم�بیپایان�بر�حضرت�بقّیةاهلل�)روحی�فداه(�که�صاحب�این�ثروت�عظیم�است.

والّسالم�علیکم�و�رحمةاهلل

سّید�علی�خامنه�ای
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تبلیغات�اسالمی،� از�شهدای�غواص�در�حوزه�ی�هنری�سازمان� در�پی�تدفین�دو�تن�
شهدا،� این� بزرگ«� »هنر� کردند� امیدواری� ابراز� پیامی� در� خامنه�ای� آیت�اهلل� حضرت�

»مایه�ی�برکت�و�الهام«�حوزه�ی�هنری�به�عنوان�»مرکز�هنر�انقالبی«�باشد.

پایگاه�اطالع�رسانی�متن�پیام�رهبر�انقالب�اسالمی�به�همراه�دستخط�ایشان�را�به�شرح�
زیر�منتشر�می�کند.

بسمه�تعالی

-�کار�شایسته�ئی�است.�امید�است�هنر�بزرگ�این�مردان�خدا�و�مجاهدان�راه�حق،�مایه�ی�
برکت�و�الهاِم�آن�مرکز�هنر�انقالبی�باشد.

والسالم�علی�عباداهلل�الصالحین

سیدعلی�خامنه�ای

متن�نامه�ی�رئیس�حوزه�ی�هنری�سازمان�تبلیغات�اسالمی�به�رهبر�انقالب�اسالمی:

1394/05/20

پیام در پی تدفین دو تن از شهدای غواص در حوزه هنری
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بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

محضر�مبارک�رهبر�معظم�انقالب�)دام�ظله�الشریف(

با�سالم�و�تحیات

به�لطف�و�فضل�خداوند�منان،�نسبت�حوزه�هنری�با�جهاد�و�شهادت�نسبتی�است�قابل�
افتخار؛�چه�در�روزهای�رزم�و�حماسه�که�آثار�هنرمندان�برخاسته�از�آن�به�وسعت�تمامی�
ایران�ترنم�و�تجلی�داشت�و�چه�بعد�از�آن�تا�امروز�که�هنرمندان�متعهد�ما�همیشه�
روایتگر�حقیقت�های�انقالب�اسالمی�و�عزت�و�شکوهمندی�های�این�ملت�شریف�بوده�اند.

اینک�حوزه�ی�هنری�این�بخت�تاریخی�را�یافته�است�که�پیکر�مطهر�دو�تن�از�شهیدان�
غواص�و�مرواریدهای�درخشان�دریای�ایثار�و�جوانمردی�را�در�آغوش�بگیرد.

این�اتفاق�مقدس،�یعنی�تشییع�و�تدفین�این�گوهرهای�گرانقدر�در�دل�حوزه�هنری،�که�
مرکز�هنر�و�ادبیات�انقالب�اسالمی�است،�می�تواند�موجب�انسجام�و�تقویت�هرچه�بیشتر�
روحیه�ی�انقالبی�هنرمندان�متعهد�به�ویژه�نسل�های�جدید�آن�گردد.�حال،�این�آرزو�که�
این�مراسم�معنوی�با�التفات�خاص�رهبر�عزیز�انقالب�و�نفحه�ی�جان�بخش�ایشان�همراه�

شود،�اشتیاقی�است�که�اهالی�ادب�و�هنر�انقالب�را�تاب�نگهداشتن�آن�در�دل�نیست.

دعاگو:�محسن�مؤمنی�شریف
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی،�در�پی�رحلت�مرحوم�آقای�حاج�
سید�هدایت�اهلل�جهان�آرا،�پدر�سه�شهید�جهان�آرا�پیام�تسلیتی�صادر�کردند.

متن�پیام�تسلیت�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�به�شرح�زیر�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

درگذشت�مرحوم�مغفور�آقای�حاج�سید�هدایت�اهلل�جهان�آرا،�مرد�مؤمن�غیور�و�صبور،�
به� و� ایشان� وابستگان� و� و�دوستان� گرامی� به�خانواده�ی� را� پدر�سه�شهید�سرافراز� و�
همه�ی�مردم�عزیز�خرمشهر�تسلیت�عرض�می�کنم.�این�انسان�خدوم�و�پرتالش�که�فرزند�
نامدارش�محمد�جهان�آرا�در�شمار�ستارگان�درخشان�دفاع�مقدس�است،�با�صبر�و�ایمان�
عمیق�و�روحیه�ی�تالشگر�خود،�یادهای�گرامی�و�فراموش�نشدنی�از�خود�به�جای�گذاشته�

است،�رحمت�خدا�بر�او

سید�علی�خامنه�ای

1394/06/28

پیام تسلیت در پی درگذشت پدر شهیدان جهان آرا
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی،�صبح�امروز�)پنج�شنبه(�با�صدور�
پیامی�به��مناسبت�هفته�ی�دفاع�مقدس�و�روز�تجلیل�از�شهیدان�و�ایثارگران،�تأکید�
کردند:�شهید�و�شهادت�در�فرهنگ�اسالمی،�مظهر�حیات�و�درخشندگی�است�و�گذشت�
زمان�نتوانسته�و�نخواهد�توانست�جلوه�ی�نام�و�یاد�شهیدان�عزیز�را�کم�فروغ�سازد.�متن�
این�پیام�که�همزمان�با�مراسم�غبارروبی،�عطرافشانی�و�گلباران�مزار�شهیدان�در�سراسر�
کشور�از�سوی�حجت�االسالم�والمسلمین�شهیدی�محالتی�نماینده�ی�ولی�فقیه�در�بنیاد�
شهید�و�امور�ایثارگران�در�گلزار�شهدای�بهشت�زهرای�تهران�قرائت�شد،�به�این�شرح�

است:

بسم�اهلل�الّرحمن�الّرحیم

گذشت�زمان�نتوانسته�و�نخواهد�توانست�-ان�شاءاهلل-�جلوه�ی�نام�و�یاد�شهیدان�عزیز�
را�کم�فروغ�سازد.�شهید�و�شهادت�در�فرهنگ�اسالمی،�مظهر�حیات�و�بقاء�و�حضور�و�
درخشندگی�است؛�و�این�مائیم�که�باید�با�ارتباط�و�اتصال�به�این�مفهوم�بلند�و�ماندگار،�
برای�خود�و�جامعه�و�کشور�خود،�بلندی�و�ماندگاری�به�دست�آوریم.�نام�گذاری�یک�روز�
از�هفته�ی�دفاع�مقدس�به�این�ناِم�مبارک،�ادای�وظیفه�ئی�در�این�راه�است.�سالم�خدا�بر�
سّیدعلی�خامنه�ای � ارواح�طیبه�ی�شهیدان�و�خانواده�های�صبور�آنان.�

1394/07/02

پیام به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و 
ایثارگران
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�انقالب�اسالمی�درپی�فاجعه�ی�مصیبت�بار�امروز�در�منا�
که�در�آن�جمع�کثیری�از�میهمانان�الهی�جان�خود�را�از�دست�دادند�با�صدور�پیامی�
ضمن�ابراز�همدردی�با�مصیبت�دیدگان�این�حادثه�ی�اندوهبار�و�تسلیت�به�بازماندگان�
آنان�تأکید�کردند:�دولت�سعودی�موّظف�است�مسئولّیت�سنگین�خود�را�در�این�حادثه�ی�

تلخ�پذیرفته�و�به�لوازم�آن�به�قاعده�ی�حق�و�انصاف�عمل�کند.

ایشان�ضمن�اعالم�سه�روز�عزای�عمومی�در�کشور�افزودند:�مدیریّت�غلط�و�اقدامات�
ناشایسته�که�عامل�این�فاجعه�بوده،�نباید�از�نظر�دور�بماند.

1394/07/02

پیام در پی فاجعه مصیبت بار کشته و زخمی شدن هزاران نفر از 
حجاج در سرزمین منا
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متن�پیام�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�به�شرح�زیر�است.

بسم�اهلل�الّرحمن�الّرحیم�

اِنّا�هلِل�َو�اِنّا�اِلَیِه�راِجعون)1(

فاجعه�ی�مصیبت�بار�امروز�در�منا�که�در�آن�جمع�کثیری�از�ضیوف�الّرحمان�و�مؤمناِن�
مهاجر�الی�اهلل�از�کشورهای�گوناگون�جان�باختند،�اندوهی�بزرگ�در�جهان�اسالم�پدید�
آورده�و�عید�آنان�را�عزا�کرده�است.�در�میهن�عزیز�ما�نیز�ده�ها�خانواده�که�مشتاقانه�
در�انتظار�عزیزان�حج�گزار�خود�بودند،�اکنون�به�عزای�آنان�نشسته�اند.�اینجانب�با�قلبی�
سرشار�از�غم�و�همدردی�با�مصیبت�دیدگان،�این�حادثه�ی�اندوه�بار�را�به�روح�مطّهر�حضرت�
رسول�اعظم�)صلّی�اهلل�علیه�وآله(�و�به�ساحت�مقّدس�ولیّ�اهلل�االعظم�حضرت�صاحب�الّزمان�
)ارواحنا�فداه(�که�صاحب�عزای�اصلی�است�و�به�همه�ی�بازماندگان�و�عزاداران�در�سراسر�
جهان�اسالم�بویژه�در�ایران�عزیز�تسلیت�عرض�میکنم�و�رحمت�خاّصه�ی�خداوند�غفور�و�
رحیم�و�شکور�را�برای�این�میهمانان�گرامی�اش�و�شفای�عاجل�آسیب�دیدگان�و�مجروحان�

را�از�درگاه�عطوفتش�مسئلت�مینمایم�و�یادآور�میشوم:

1.�مسئوالن�نمایندگی�اینجانب�و�سازمان�حج،�تالش�طاقت�فرسای�خود�در�شناسایی�
جان�باختگان�و�معالجه�ی�مجروحان�و�اعزام�به�کشور�و�خبررسانی�سریع�را�که�سراسر�
امروز�بدان�مشغول�بودند،�همچنان�ادامه�دهند�و�همه�ی�کسانی�که�توانایی�دارند�به�آنان�

کمک�کنند.

۲.�هر�گونه�کمک�ممکن�را�به�حّجاج�دیگر�کشورها�نیز�تعمیم�دهند�و�حّق�برادری�
اسالمی�را�به�انجام�رسانند.

3.�دولت�سعودی�موّظف�است�مسئولّیت�سنگین�خود�را�در�این�حادثه�ی�تلخ�پذیرفته�
و�به�لوازم�آن�به�قاعده�ی�حق�و�انصاف�عمل�کند.�مدیریّت�غلط�و�اقدامات�ناشایسته�که�

عامل�این�فاجعه�بوده،�نباید�از�نظر�دور�بماند.

4.�جان�باختگان�این�حادثه�ان�شاءاهلل�مشمول�این�کالم�نورانی�قرآنند�که:�َو�َمن�یَخُرج�
�یُدرِکُه�الَموُت�َفَقد�َوَقَع�اَجُره�ُ�َعلَی�اهلل؛)۲(�این�برای� ِمن�بَیِته��ُمهاِجراً�اِلَی�اهللِ�َو�َرسولِه��ثُمَّ
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بازماندگان،�تساّلی�بزرگی�است.�آنان�پس�از�طواف�و�سعی�و�پس�از�ساعات�پُربرکت�
عرفات�و�مشعر�و�در�حال�انجام�مناسک�حج�به�دیدار�معبود�شتافته�اند�و�ان�شاءاهلل�مورد�

لطف�و�رحمت�ویژه�ی�احدیّتند.

اینجانب�با�تسلیت�دوباره�به�عزاداران،�سه�روز�عزای�عمومی�در�کشور�اعالم�میکنم.

والّسالم�علی�عباد�اهلل�الّصالحین�

سّیدعلی�خامنه�ای�

باز� او� به�سوی� از�آِن�خدا�هستیم،�و� ما� آیه�ی�156؛�»...� از� بقره،�بخشی� 1(�سوره�ی�
میگردیم.«

۲(�سوره�ی�نساء،�بخشی�از�آیه�ی�100؛�»...�و�هرکس�]به�قصد[�مهاجرت�در�راه�خدا�و�
پیامبر�او،�از�خانه�اش�به�درآید،�سپس�مرگش�دررسد،�پاداش�او�قطعاً�بر�خدا�است�...«
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حجت�االسالم� درخواست� با� اسالمی� انقالب� معظم� رهبر� خامنه�ای� آیت�اهلل� حضرت�
والمسلمین�شهیدی�نماینده�ی�ولی�فقیه�و�رئیس�بنیاد�شهید�و�امور�ایثارگران�برای�دفن�

جان�باختگان�فاجعه�ی�منا�در�گلزارهای�شهدا،�موافقت�کردند.

حجت�االسالم�والمسلمین�شهیدی�محالتی�نماینده�ی�ولی�فقیه�و�رئیس�بنیاد�شهید�
و�امور�ایثارگران�در�نامه�ای�به�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�با�اشاره�به�درخواست�های�
نماینده�ی�ولی�فقیه�و�سرپرست�زائران�ایرانی�و�همچنین�رئیس�سازمان�حج�و�زیارت�
آالم� تسکین� گلزارهای�شهدا�جهت� در� منا� فاجعه�ی� دفن�جان�باختگان� در�خصوص�
خانواده�های�داغدار�آنان،�آمادگی�بنیاد�شهید�را�در�این�خصوص�اعالم�و�از�رهبر�معظم�

انقالب�کسب�تکلیف�کرد.

رهبر�انقالب�در�ذیل�این�نامه�مرقوم�کردند:�»دفن�پیکر�این�عزیزان�در�گلزارهای�شهدا�
کار�شایسته�ای�است.«

1394/07/05

موافقت رهبر انقالب با دفن جان باختگان فاجعه منا در 
گلزارهای شهدا
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�پیامی�شهادت�سردار�سرافراز�
شهید�حسین�همدانی�را�تبریک�و�تسلیت�گفتند.�متن�پیام�رهبر�انقالب�اسالمی�به�این�

شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

شهادت�سردار�سرافراز،�شهید�حسین�همدانی�را�به�خانواده�ی�گرامی�و�بازماندگان�و�
دوستان�و�همرزمانش�و�به�مجموعه�ی�پر�افتخار�سپاه�پاسداران�انقالب�اسالمی�تبریک�
و�تسلیت�میگویم.�این�رزمنده�ی�قدیمی�و�صمیمی�و�پر�تالش،�جوانی�پاک�و�متعّبد�
خود�را�در�جبهه�های�شرف�و�کرامت،�در�دفاع�از�میهن�اسالمی�و�نظام�جمهوری�اسالمی�
گذرانید�و�مقطع�پایانی�عمر�با�برکت�و�چهره�ی�نورانی�خود�را�در�دفاع�از�حریم�اهل�بیت�
در�همین� و� کرد،� اسالم�سپری� و�ضد� تکفیری� اشقیای� با� مقابله� در� و� علیهم�السالم�
جبهه�ی�پر�افتخار�به�آرزوی�خود�یعنی�جان�دادن�در�راه�خدا�و�در�حال�جهاد�فی�سبیل�
اهلل�نائل�آمد�و�فضل�و�رحمت�الهی�بر�او�گوارا�باد.�صف�استوار�آرزومندان�این�موهبت�
و�کمربستگان�راه�جهاد�و�شهادت�در�ایران�اسالمی�و�در�سپاه�و�همه�ی�نیروهای�مسلّح�
جمهوری�اسالمی،�صّفی�بلند�و�بنیانی�مرصوص�است:�و�منهم�من�ینتظر�و�ما�بّدلوا�

تبدیال.�رحمت�خدا�بر�شهید�همدانی�و�بر�همه�ی�مجاهدان�راه�حق.

سّید�علی�خامنه�ای

1394/07/18

پیام رهبر انقالب در پی شهادت سردار حسین همدانی



223پیامها

صبح�امروز�)سه�شنبه�14/۲/13۹5(�پیام�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�انقالب�اسالمی�
در�تجلیل�از�نقش�آفرینی�و�فداکاری�شهدا�و�رزمندگان�گیالن�در�دوران�دفاع�مقدس،�در�
مراسم�اختتامیه�ی�کنگره�ی�بزرگداشت�هشت�هزار�شهید�استان�گیالن�در�شهر�رشت،�

منتشر�شد.

متن�پیام�رهبر�انقالب�اسالمی�که�از�سوی�نماینده�ی�ولی�فقیه�در�استان�گیالن�و�امام�
جمعه�ی�رشت�قرائت�شد،�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الّرحمن�الّرحیم

به�ارواح�طّیبه�ی�شهیدان�عالی�مقام�گیالن�درود�میفرستم�و�ارادت�خود�را�به�خانواده�های�
عزیز�آنان�ابراز�میدارم.�لشکر�قدس�گیالن�در�شمار�یگانهای�نقش�آفرین�در�دفاع�مقّدس�
بود�و�اینجانب�خاطره�ی�خوش�آن�صفا�و�صالبت�و�صداقت�را�از�یاد�نخواهم�برد�ان�شاءاهلل.�
بزرگداشت�آن�فداکاران�رشید،�بزرگداشت�رادمردی�و�ایمان�صادقانه�است.�برای�همه�ی�

دست�اندرکاران�این�مراسم�پاداش�الهی�را�مسئلت�میکنم.

والّسالم�علیکم�ورحمةاهلل

سّیدعلی�خامنه�ای

1395/02/09

پیام به کنگره بزرگداشت شهدای استان گیالن
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�نوشته�ای�را�در�تجلیل�از�شهید�
محمد�ناظری)1(�بر�روی�عکس�آن�سردار�شجاع�و�مؤمن�مرقوم�کردند.

متن�دست�نوشته�ی�رهبر�انقالب�اسالمی�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

رحمت�و�رضوان�بر�شهید�عزیز،�سردار�شجاع�و�مؤمن�که�عمر�خود�را�در�جهاد�فداکارانه�
گذرانید�و�جوانان�و�مجاهدان�بسیاری�تربیت�کرد.�خداوند�او�را�با�شهدای�صدر�اسالم�

محشور�فرماید.

سّید�علی�خامنه�ای

1(�سردار�رشید�اسالم�دریادار�پاسدار�محمد�ناظری�فرمانده�یگان�تکاوری�نیروی�دریایی�
سپاه�در�منطقه�ی�نازعات�و�جانباز�فداکار�دفاع�مقدس،�هفته�ی�گذشته�به�شهادت�رسید.

1395/02/28

دست نوشته رهبر انقالب بر عکس سردار شهید ناظری
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�پیامی�درگذشت�سرکار�خانم�صدیقه�حکمت�همسر�گرامی�
و�صبور�خلبان�شهید�سرلشگر�عباس�بابایی�را�تسلیت�گفتند.

متن�پیام�رهبر�انقالب�اسالمی�به�شرح�زیر�است.

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

درگذشت�همسر�گرامی�و�صبور�شهید�سرافراز�دفاع�مقدس�امیر�سرلشگر�عباس�بابائی�را�
به�فرزندان�ایشان�و�سایر�بازماندگان�محترم�و�عالقمندان�به�این�خانواده�تسلیت�می�گویم�

و�برای�آن�مرحومه�غفران�و�رحمت�واسعه�ی�الهی�را�مسألت�می�نمایم.

سیدعلی�خامنه�ای

خانم�صدیقه�حکمت�همسر�خلبان�شهید�عباس�بابایی،�هفته�ی�گذشته�پس�از�تحمل�
ماه�ها�درد�ناشی�از�بیماری�کبدی،�در�بیمارستان�نمازی�شیراز�دار�فانی�را�وداع�گفت.�
حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�چندی�پیش�)سه�شنبه��14اردیبهشت�13۹5(�با�حضور�در�

یکی�از�بیمارستان�های�تهران�از�ایشان�عیادت�کرده�بودند.

1395/03/11

پیام تسلیت در پی درگذشت همسر شهید بابایی
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�پیامی�درگذشت�مادر�گرامی�
امیر�سرافراز�شهید�سپهبد�صیاد�شیرازی�را�تسلیت�گفتند.

متن�پیام�رهبر�انقالب�اسالمی�به�این�شرح�است:

بسمه�تعالی

صیاد� سپهبد� شهید� شجاع،� و� مؤمن� فرمانده� و� سرافراز� امیر� گرامی� مادر� درگذشت�
شیرازی�را�به�خاندان�گرامی�ایشان�و�به�همه�ی�دوستداران�آن�ارتشی�فداکار�تسلیت�

عرض�میکنم�و�رحمت�و�مغفرت�خداوند�را�برای�وی�مسألت�میکنم.

سّید�علی�خامنه�ای

1395/05/08

پیام تسلیت در پی درگذشت مادر شهید صیاد شیرازی
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�پیامی�از�افتخارآفرینی�کاروان�
پارالمپیکی�جمهوری�اسالمی�ایران�در�رقابت�های�پارالمپیک��۲016ریو�تشکر�و�قدردانی�

کردند.

متن�پیام�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�به�شرح�زیر�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

کاروان�پارالمپیکی�شهدای�منا!

افتخار�آفریدید�و�ملت�عزیز�را�خرسند�کردید.�آوازه�ی�شهیدان�مظلوم�منا�را�در�فضای�
جهان�پخش�کردید.�لباس�مبارک�احرام�را�به�رخ�دشمنان�شعائر�اسالمی�کشیدید.�
صمیمانه�قدردانی�و�تشکر�میکنم.�امیدوارم�در�تقّید�به�ضوابط�شرعی�مانند�همیشه�با�
اعتماد�به�نفسی�که�شایسته�ی�شما�است�ظاهر�شوید.�سانحه�ی�دردناک�برای�جانباز�و�

رزمنده�ی�ورزشکار،�بهمن�گلبارنژاد�عزیز�مرا�متأسف�و�متأثر�کرد.

سیدعلی�خامنه�ای

1395/06/29

پیام تشکر از کاروان پارالمپیکی شهدای منا
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی،�صبح�امروز�)پنج�شنبه(�به��مناسبت�
هفته�ی�دفاع�مقدس�و�روز�تجلیل�از�شهیدان�و�ایثارگران،�پیامی�صادر�کردند.�متن�این�
با�مراسم�غبارروبی،�عطرافشانی�و�گلباران�مزار�شهیدان�در�سراسر� پیام�که�هم�زمان�
کشور�از�سوی�حجت�االسالم�والمسلمین�شهیدی�محالتی�نماینده�ی�ولّی�فقیه�در�بنیاد�
شهید�و�امور�ایثارگران�در�گلزار�شهدای�بهشت�زهرای�تهران�قرائت�شد،�به�این�شرح�

است:

بسم�اهلل�الّرحمن�الّرحیم

خداوند�عزیز�و�رحیم�را�سپاس�که�در�دوران�ما،�معنی�و�مضمون�واالی�شهادت�را،�تجّسم�
بخشید�و�دلهای�پاک�و�روشنی�را�مشتاق�آن�ساخت.�این�نورافکنهای�فروزان،�اکنون�
فضای�زندگی�را�با�معنویت�خود�روشن�ساخته�اند.�چشمهای�بینا�و�دلهای�بیدار�از�آن�
بهره�می�برند�و�ذخیره�ی�معنوی�که�جان�مایه�ی�حرکت�به�سوی�تمدن�نوین�اسالمی�
است،�روز�به�روز�افزایش�می�یابد�و�زندگی�را�روح�و�طراوت�می�بخشد.�سالم�خدا�و�اولیاء�
او�بر�این�جانهای�تابناک�که�هم�زندگی�و�هم�مرگشان�مایه�ی�اعتالی�جامعه�اسالمی�

است،�و�همواره�چنین�باد�ان�شاء�اهلل.

سّیدعلی�خامنه�ای

1395/07/01

پیام به  مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و 
ایثارگران
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�انقالب�اسالمی�با�صدور�پیامی،�درگذشت�بانوی�مبارز�و�
انقالبِی�خستگی�ناپذیر�خانم�مرضیه�حدیدچی�دباغ�را�تسلیت�گفتند.

متن�پیام�رهبر�انقالب�اسالمی�به�شرح�زیر�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

به� را� دباغ� حدیدچی� مرضیه� خانم� خستگی�ناپذیر� انقالبِی� و� مبارز� بانوی� درگذشت�
بازماندگان�محترم�و�دوستان�و�همرزمان�ایشان�تسلیت�میگویم.�این�بانوی�شجاع�و�
فداکار�در�دوران�طاغوت�در�شمار�مبارزان�مؤمنی�بود�که�زندان�و�شکنجه�های�شدید�
در� نیز� اسالمی� دوران�جمهوری� در� و� کند� منصرف� دشوار� راه� این� از� را� او� نتوانست�
مسؤولیتهائی�مانند�فرماندهی�سپاه�پاسداران�در�همدان�و�نمایندگی�مجلس�شورای�
اسالمی�و�تدریس�در�دانشگاه�و�حضور�در�سازمانهای�خدماتی�انجام�وظیفه�کرد�و�مفتخر�
نامه�معروف�ایشان�به�سران� امام�راحل�برای�رسانیدن� به�عضویت�در�هیئت�اعزامی�
شوروی�سابق�شد.�غفران�و�رضوان�الهی�شامل�حال�این�بانوی�با�اخالص�و�فداکار�باد.

سید�علی�خامنه�ای
خانم�دباغ�که�از�چندی�پیش�به�دلیل�عارضه�ی�قلبی�در�بیمارستان�بستری�شده�بود،�صبح�
امروز�)پنج�شنبه(�دار�فانی�را�وداع�گفت.�پیش�از�این�رئیس�دفتر�مقام�معظم�رهبری�با�حضور�

در�بیمارستان�به�نمایندگی�از�رهبر�انقالب�از�خانم�دباغ�عیادت�کرده�بود.

1395/08/27

پیام تسلیت در پی درگذشت خانم مرضیه حدیدچی دباغ
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ارتحال�رفیق�دیرین�و�همسنگر�و�همگام� با�صدور�پیامی،� حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�
نزدیک�سالهای�متمادی�در�عهد�جمهوری� و�همکار� اسالمی� نهضت� مبارزات� دوران�

اسالمی،�آیت�اهلل�آقای�حاج�شیخ�اکبر�هاشمی�رفسنجانی�را�تسلیت�گفتند.

متن�پیام�تسلیت�رهبر�انقالب�اسالمی�به�شرح�زیر�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

انّا�هلل�و�انّا�الیه�راجعون

با�دریغ�و�تأسف�خبر�درگذشت�ناگهانی�رفیق�دیرین،�و�همسنگر�و�همگام�دوران�مبارزات�
نهضت�اسالمی،�و�همکار�نزدیک�سالهای�متمادی�در�عهد�جمهوری�اسالمی�جناب�
حجت�االسالم�والمسلمین�آقای�حاج�شیخ�اکبر�هاشمی�رفسنجانی�را�دریافت�کردم.�
فقدان�همرزم�و�همگامی�که�سابقه�ی�همکاری�و�آغاز�همدلی�و�همکاری�با�وی�به�پنجاه�
و�نه�سال�تمام�می�رسد،�سخت�و�جانکاه�است.�چه�دشواریها�و�تنگناها�که�در�این�دهها�
سال�بر�ما�گذشت�و�چه�همفکریها�و�همدلیها�که�در�برهه�های�زیادی�ما�را�با�یکدیگر�در�
راهی�مشترک�به�تالش�و�تحمل�و�خطرپذیری�کشانید.�هوش�وافر�و�صمیمیت�کم�نظیر�
او�در�آن�سالها،�تکیه�گاه�مطمئنی�برای�همه�ی�کسانی�که�با�وی�همکار�بودند�به�ویژه�

1395/10/19

پیام تسلیت در پی ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
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برای�اینجانب�به�شمار�می�آمد.�اختالف�نظرها�و�اجتهادهای�متفاوت�در�برهه�هائی�از�این�
دوران�طوالنی�هرگز�نتوانست�پیوند�رفاقتی�را�که�سرآغاز�آن�در�بین�الحرمین�کربالی�
معلّی�بود�به�کلی�بگسلد�و�وسوسه�ی�خناسانی�که�در�سالهای�اخیر�با�شّدت�و�جدیت�
در�پی�بهره�برداری�از�این�تفاوتهای�نظری�بودند،�نتوانست�در�محبت�شخصی�عمیق�او�

نسبت�به�این�حقیر�خلل�وارد�آورد.

او�نمونه�ی�کم�نظیری�از�نسل�اّول�مبارزان�ضد�ستم�شاهی�و�از�رنج�دیدگان�این�راه�پرخطر�
و�پرافتخار�بود.

آنگاه� و� همه� این� برابر� در� مقاومت� و� ساواک� شکنجه�های� تحمل� و� زندان� سال�ها�
مسئولیتهای�خطیر�در�دفاع�مقدس�و�ریاست�مجلس�شورای�اسالمی�و�مجلس�خبرگان�

و�غیره،�برگهای�درخشان�زندگی�پر�فراز�و�نشیب�این�مبارز�قدیمی�است.

با�فقدان�هاشمی�اینجانب�هیچ�شخصیت�دیگری�را�نمی�شناسم�که�تجربه�ای�مشترک�
و�چنین�درازمدت�را�با�او�در�نشیب�و�فرازهای�این�دوران�تاریخ�ساز�به�یاد�داشته�باشم.

اکنون�این�مبارز�کهنسال�در�محضر�محاسبه�ی�الهی�با�پرونده�ئی�مشحون�از�تالش�و�
فعالیت�گوناگون�قرار�دارد،�و�این�سرنوشت�همه�ی�ما�مسئوالن�جمهوری�اسالمی�است.

غفران�و�رحمت�و�عفو�الهی�را�برای�وی�از�صمیم�قلب�تمنا�میکنم�و�به�همسر�گرامی�و�
فرزندان�و�برادران�و�دیگر�بازماندگان�ایشان�تسلیت�عرض�میکنم.

غفراهلل�لنا�و�له

سید�علی�خامنه�ای
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مظلومانه�ی� و� باشکوه� فداکاری� بزرگداشت� با� پیامی� در� خامنه�ای� آیت�اهلل� حضرت�
آتش�نشانان�مؤمن�و�بااخالص�در�حادثه�ی�ساختمان�پالسکو،�از�همه�ی�دستگاه�ها�و�
با�همه�ی�توان،�کار�بزرگی�را�به�پایان�رساندند،� افرادی�که�در�این�ده�شبانه�روز�تلخ�

قدردانی�کردند.�متن�پیام�رهبر�انقالب�اسالمی�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الّرحمن�الّرحیم

اکنون�پس�از�شبها�و�روزهای�تلخ�نگرانی�و�کاوش،�نوبت�آن�است�که�یاد�فداکاری�
باشکوه�و�مظلومانه�ی�آتش�نشانان�مؤمن�و�شجاع�ملت�ایران�ثبت�و�بزرگ�داشته�شود�
و�مردانی�را�که�حقاً�باید�قهرمانان�کم�اّدعا�و�بااخالص�نامیده�شوند�همگان�بشناسند�و�

درس�آنان�را�در�خاطر�نگه�دارند.

به� با�شهامتی�شگفت�انگیز� مال�هم�میهنان�خود،� و� نجات�جان� برای� این�جوانمردان�
درون�آتش�و�آوار�رفتند�و�جان�خود�را�در�خطر�نهادند�و�خود�را�فدا�کردند.�آنان�یک�
بار�دیگر�خاطرات�فداکاریهای�دوران�دفاع�مقدس�را�زنده�کردند�و�نشان�دادند�که�ایرانی�
مؤمن�آنجا�که�پای�خطرپذیری�برای�ادای�وظیفه�در�میان�است�عزمی�راسخ�و�شجاعتی�
مثال�زدنی�را�تجّسم�می�بخشد�و�در�راه�خدا�متاع�جان�را�بی�چند�و�چون�عرضه�میکند.�
خانواده�های�داغدار�و�همه�ی�ملت�ایران�به�این�عزم�و�شهامت�برخاسته�از�ایمان�ببالند�

1395/11/10

پیام رهبر انقالب در تجلیل از فداکاری آتش نشانان مؤمن و 
شجاع
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و�صاحبنظران،�این�پدیده�را�در�تحلیلها�و�محاسبات�خود�درباره�ی�ایران�و�ایرانی�مؤمن�
به�حساب�آورند.�این�حادثه�از�سوئی�غم�انگیز�و�از�سوئی�افتخارآمیز�است.�اینها�شهیدان�

راه�خدمت�دشوار�و�انجام�وظیفه�ی�پرخطرند�و�هرگز�فراموش�نخواهند�شد�ان�شاءاهلل.

و� خانواده�ها� با� پالسکو� حادثه�ی� جان�باختگان� دیگر� و� عزیزان� آن� غم� در� اینجانب�
بازماندگان�آنان�شریکم�و�از�خداوند�متعال�برای�آنان�رحمت�الهی�و�برای�اینان�صبر�و�

اجر�مسألت�میکنم.

همچنین�از�دستگاهها�و�افرادی�که�در�این�ده�شبانه�روز�تلخ�با�همه�ی�توان�برای�نجات�
جان�آتش�نشانان�و�گرفتارشدگان،�کوه�سنگینی�از�کار�و�تالش�و�همت�و�نگرانی�را�بر�
دوش�کشیدند�و�با�همکاری�و�صمیمّیت،�کاری�بزرگ�را�به�پایان�رساندند�تشکر�میکنم�

و�پاداش�الهی�را�برای�آنان�میطلبم.

سیدعلی�خامنه�ای
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در�مراسم�ششمین�پاسداشت�ادبّیات�جهاد�و�مقاومت�که�صبح�امروز�)چهارشنبه(�در�
حسینیه�ی�امام�خمینی�)رحمه�اهلل(�شهر�همدان�برگزار�شد،�از�تقریظ�حضرت�آیت�اهلل�

خامنه�ای�بر�کتاب�»آب�هرگز�نمی�میرد«�رونمایی�شد.

متن�تقریظ�رهبر�انقالب�بر�این�کتاب�-که�روایت�دوران�حضور�جانباز�سرافراز�سردار�
میرزامحمد�ُسلگی�در�دوران�دفاع�مقدس�در�کسوت�فرماندهی�گردان��15۲حضرت�
آقای�حمید�حسام� قلم� به� و� انصارالحسین�)علیهم�السالم(�همدان� اباالفضل�در�لشکر�

می�باشد-�بدین�شرح�است:

بسم�اهلل�الّرحمن�الّرحیم

سالم�بر�یاران�حسین�)علیه�الّسالم(�و�سالم�بر�لشگر�انصارالحسین�همدان؛�و�سالم�بر�
شهیدان،�دالوران،�فدائیان،�شیران�روز�و�عابدان�شب؛�و�سالم�بر�شهید�زنده�میرزا�محمد�
ُسلگی�و�بر�همسر�باایمان�و�صبور�او؛�و�سالم�بر�حمید�حسام�که�دردانه�هایی�چون�ُسلگی�
و�خوش�لفظ�را�به�ما�شناساند.�ساعتهای�خوش�و�باصفائی�را�با�این�کتاب�گذراندم�و�بارها�

با�دریغ�و�حسرت�گفتم:

درنگی�کرده�بودم�کاش�در�بزم�جنون�من�هم�/�لبی�تر�کرده�زان�صهبای�جام�پرفسون�

1395/11/20

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »آب هرگز نمی میرد«
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من�هم�هزاران�کام�در�راه�است�و�دل�مشتاق�و�من�حیران�/�که�ره�چون�میتوانم�یافتن�
سوی�درون�من�هم�...

در�میان�کتابهای�خاطرات�جنگ،�این،�یکی�از�بهترین�ها�است.�نگارش�درست�و�قوی،�
ذوق�سرشار،�سلیقه�و�حوصله،�هّمت�بلند،�همه�با�هم�دست�به�کار�تولید�این�اثر�شده�اند.�
کتاب�خانم�ضّرابی�در�شرح�حال�شهید�عالی�مقام�علی�چیت�سازیان�نیز�دارای�همین�

برجستگی�ها�است.�این�دو�نفر�از�ستارگان�اقبال�همدانند.
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در�مراسم�ششمین�پاسداشت�ادبّیات�جهاد�و�مقاومت�که�در�حسینیه�ی�امام�خمینی�
)رحمه�اهلل(�شهر�همدان�برگزار�شد،�از�تقریظ�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�بر�کتاب�»دختر�

شینا«�رونمایی�شد.

متن�تقریظ�رهبر�انقالب�بر�این�کتاب�-که�خاطرات�خانم�قدم�خیر�محّمدی�کنعان�از�
همسر�شهیدش�)سردار�حاج�ستار�ابراهیمی�هژیر(�و�به�قلم�خانم�ضرابی�زاده�می�باشد-�

بدین�شرح�است:

بسمه�تعالی

رحمت�خدا�بر�این�بانوی�صبور�و�با�ایمان؛�و�بر�آن�جوان�مجاهد�و�مخلص�و�فداکاری�
که�این�رنجهای�توانفرسای�همسر�محبوبش�نتوانست�او�را�از�ادامه�ی�جهاد�دشوارش�باز�

دارد.

جا�دارد�از�فرزندان�این�دو�انسان�واال�نیز�قدردانی�شود.

1395/11/20

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »دختر شینا«
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در�مراسم�ششمین�پاسداشت�ادبّیات�جهاد�و�مقاومت�که�صبح�امروز�)چهارشنبه(�در�
حسینیه�ی�امام�خمینی�)رحمه�اهلل(�شهر�همدان�برگزار�شد،�از�تقریظ�حضرت�آیت�اهلل�

خامنه�ای�بر�کتاب�»وقتی�مهتاب�گم�شد«�رونمایی�شد.

متن�تقریظ�رهبر�انقالب�بر�این�کتاب�-که�روایتی�عاطفی�از�خاطرات�جانباز�سرافراز�
آقای�علی�خوش�لفظ،�هم�رزم�حاج�احمد�متوسلیان�به�قلم�آقای�حمید�حسام�می�باشد-�

بدین�شرح�است:

بسم�اهلل�الّرحمن�الّرحیم

بّچه�های�همدان؛�بّچه�های�صفا�و�عشق�و�اخالص؛�مردان�بزرگ�و�بی�اّدعا؛�یاران�حسین�
)علیه�الّسالم(؛�یاوران�دین�خدا�..�و�آنگاه�مادران؛�مردآفرینان�شجاع�و�صبور�..�و�آنگاه�
فضای�معنویّت�و�معرفت؛�دلهای�روشن،�هّمتها�و�عزمهای�راسخ؛�بصیرتها�و�دیدهای�
ماورائی�..�اینها�و�بسی�جویبارهای�شیرین�و�خوشگوار�دیگر�از�سرچشمه�ی�این�روایت�
صادقانه�و�نگارش�استادانه،�کام�دل�مشتاق�را�غرق�لّذت�میکند�و�آتش�شوق�را�در�آن�

سرکش�تر�میسازد.

راوی،�خود�یک�شهید�زنده�است.�تِن�بشّدت�آزرده�ی�او�نتوانسته�از�سرزندگی�و�بیداری�

1395/11/20

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »وقتی مهتاب گم شد«
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دل�او�بکاهد،�و�الحمدهلل�رّب�العالمین.�نویسنده�نیز�خود�از�خیل�همین�دلدادگان�و�
تجربه�دیدگان�است.�بر�او�و�بر�همه�ی�آنان�گوارا�باد�فیض�رضای�الهی؛�ان�شاء�اهلل.�

درباره�ی�نگارش�این�کتاب،�آنچه�نوشتم�کم�است؛�لطف�این�نگارش�بیش�از�اینها�است.�
مقّدمه�ی�کتاب�یک�غزل�به�تمام�معنی�است.
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در�مراسم�ششمین�پاسداشت�ادبّیات�جهاد�و�مقاومت�که�صبح�امروز�)چهارشنبه(�در�
حسینیه�ی�امام�خمینی�)رحمه�اهلل(�شهر�همدان�برگزار�شد،�از�تقریظ�حضرت�آیت�اهلل�

خامنه�ای�بر�کتاب�»گلستان�یازدهم«�رونمایی�شد.

متن�تقریظ�رهبر�انقالب�بر�این�کتاب�-که�خاطرات�خانم�پناهی�روا�از�همسر�شهیدش�
)سردار�علی�چیت�سازیان(�به�قلم�خانم�ضرابی�زاده�می�باشد-�بدین�شرح�است:

بسم�اهلل�الّرحمن�الّرحیم

این�روایتی�شورانگیز�است�از�زندگی�سراسر�جهاد�و�اخالِص�مردی�که�در�عنفوان�جوانی�
به�مقام�مردان�الهی�بزرگ�نائل�آمد،�و�هم�در�زمین�و�هم�در�مأل�اعلٰی�به�عّزت�رسید�..�

هنیئاً�له.

راوی�-شریک�زندگی�کوتاه�او-�نیز�صدق�و�صفا�و�اخالص�را�در�روایت�معصومانه�ی�خود�
بروشنی�نشان�داده�است.

در�این�میان،�قلم�هنرمند�و�نگارش�آکنده�از�ذوق�و�لطف�نویسنده�است�که�به�این�همه،�
جان�داده�است.�آفرین�بر�هر�دو�بانو؛�راوی�و�نویسنده�ی�کتاب.

1395/11/20

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »گلستان یازدهم«
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پنجشنبه�شب� دیدار� در� مذهبی�ُسرا،� شاعران� درخواست� به� پاسخ� در� انقالب� رهبر�
)5/1۲/13۹5(،�این�»مطروحه�«�را�بیان�فرمودند�تا�شاعران�در�پی�آن�و�در�جهت�ترویج�
فرهنگ�و�ادبیات�دفاع�مقدس�شعر�بسرایند�و�آن�را�کامل�کنند.این�دو�بیت�پیش�از�این�
در�متن�یادداشت��ایشان�بر�کتاب�»آب�هرگز�نمی�میرد«�)خاطرات�سردار�جانباز�میرزا�

محمد�ُسلگی(�منتشر�شده�بود.

درنگی�کرده�بودم�کاش�در�بزم�جنون�من�هم

لبی�تر�کرده�زان�صهبای�جام�پرفسون�من�هم

هزاران�کام�در�راه�است�و�دل�مشتاق�و�من�حیران

که�ره�چون�میتوانم�یافتن�سوی�درون�من�هم�...

1395/11/20

دو بیت از اشعار رهبر انقالب درباره دوران دفاع مقدس
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�به�مناسبت�هفته�ی�دفاع�مقدس�
پیامی�صادر�کردند.

غبارروبی،� مراسم� با� هم�زمان� )پنجشنبه(� امروز� که� اسالمی� انقالب� رهبر� پیام� متن�
عطرافشانی�و�گلباران�مزار�شهیدان�در�سراسر�کشور�از�سوی�حجت�االسالم�والمسلمین�
شهیدی�محالتی�نماینده�ی�ولّی�فقیه�در�بنیاد�شهید�و�امور�ایثارگران،�در�گلزار�شهدای�

بهشت�زهرای�تهران�قرائت�شد،�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

شهادت،�عطیه�ی�الهی�به�برگزیدگان�است.�عظمت�این�مقام�واال�متناسب�با�عظمت�
از�خودگذشتگی�مخلصانه�ئی�است�که�شهید�را�به�عرصه�ی�مجاهدت�میکشاند�و�شهد�

شهادت�را�به�او�می�نوشاند.

قلم�و�زبان�ناتوان�امثال�اینجانب�قادر�به�توصیف�این�عظمت�نیست،�ولی�هرگاه�در�
جامعه�ئی�و�در�نقطه�ای�چنین�انسانهای�بزرگی�پدید�آمدند�بر�امثال�ما�است�که�در�پرتو�
آنان�راه�را�تشخیص�دهیم�و�پای�در�صراط�مستقیم�عروج�الی�اهلل�گذاریم�و�دل�و�جان�

خود�را�حیات�بخشیم.

1396/07/06

پیام به مناسبت هفته دفاع مقدس
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سالم�بر�سرور�شهیدان،�چراغ�روشن�همه�ی�نسل�ها�و�دورانها�و�سالم�بر�همه�ی�شهیدانی�
که�در�راه�او�قدم�نهادند.

سّید�علی�خامنه�ای
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�پیامی�درگذشت�پدر�بزرگوار�سردار�سرافراز�حاج�قاسم�
سلیمانی�را�تسلیت�گفتند.

متن�پیام�رهبر�انقالب�اسالمی�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الّرحمن�الّرحیم

سردار�سرافراز�جناب�آقای�حاج�قاسم�سلیمانی�دام�توفیقه

درگذشت�پدر�بزرگوارتان�مرحوم�حاج�حسن�سلیمانی�را�به�جنابعالی�و�دیگر�بازماندگان�
آن�مرحوم�تسلیت�عرض�می�کنم�و�از�خداوند�متعال�رحمت�و�مغفرت�و�علو�درجات�برای�
ایشان�مسألت�می�کنم�و�امیدوارم�که�حسنات�ناشی�از�تربیت�فرزندان�صالح�در�نامه�ی�

عمل�آن�مرحوم�نوشته�شود.

سّید�علی�خامنه�ای

1396/08/10

پیام تسلیت در پی درگذشت پدر سردار سلیمانی
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�پاسخ�به�نامه��ی�سردار�سرلشکر�پاسدار�حاج�قاسم�سلیمانی�
فرمانده�نیروی�قدس�سپاه�پاسداران�انقالب�اسالمی�درباره��ی�پایان�سیطره�ی�شجره�ی�
خبیثه��ی�داعش�تأکید�کردند:�شما�با�متالشی�ساختن�توده�ی�سرطانی�و�مهلک�داعش�
نه�فقط�به�کشورهای�منطقه�و�به�جهان�اسالم�بلکه�به�همه�ی�ملتها�و�به�بشریت�خدمتی�

بزرگ�کردید.

  متن کامل پاسخ رهبر انقالب اسالمی به نامه ی سردار سلیمانی به شرح زیر 
است:

بسم�اهلل�الّرحمن�الّرحیم

سردار�پر�افتخار�اسالم�و�مجاهد�فی�سبیل�اهلل�آقای�سرلشکر�حاج�قاسم�سلیمانی�)دام�
توفیقه(

خدای�بزرگ�را�با�همه�ی�وجود�سپاسگزارم�که�به�مجاهدات�فداکارانه�ی�شما�و�خیل�
عظیم�همکارانتان�در�سطوح�مختلف،�برکت�عطا�فرمود�و�شجره�ی�خبیثه�ای�را�که�به�
دست�طواغیت�جهان�غرس�شده�بود،�به�دست�شما�بندگان�صالح،�در�کشور�سوریه�
و�عراق�ریشه�کن�کرد.�این�تنها�ضربه�به�گروه�ستمگر�و�روسیاه�داعش�نبود؛�ضربه�ی�

1396/08/30

پاسخ رهبر انقالب به نامه سرلشکر قاسم سلیمانی درباره پایان 
سیطره داعش
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نابودی� و� منطقه� در� داخلی� ایجاد�جنگ� که� بود� خباثت�آلودی� سیاست� به� سخت�تر�
مقاومت�ضّد�صهیونیستی�و�تضعیف�دولتهای�مستقل�را�به�وسیله�ی�رؤسای�شقّی�این�
گروه�گمراه�هدف�گرفته�بود؛�ضربه�بود�به�دولتهای�قبلی�و�کنونی�آمریکا�و�رژیمهای�
وابسته�به�آن�در�این�منطقه�که�این�گروه�را�به�وجود�آوردند�و�همه�گونه�پشتیبانی�کردند�
تا�سلطه�ی�نحس�خود�را�در�منطقه�ی�غرب�آسیا�بگسترانند�و�رژیم�غاصب�صهیونیست�
را�بر�آن�مسلّط�سازند.�شما�با�متالشی�ساختن�این�توده�ی�سرطانی�و�مهلک،�نه�فقط�
به�کشورهای�منطقه�و�به�جهان�اسالم�بلکه�به�همه�ی�ملّتها�و�به�بشریّت�خدمتی�بزرگ�
�اهللَ�َرمٰی«�بود�که�به�خاطر� کردید.�این�نصرتی�الهی�و�مصداق�»َو�ما�َرَمیَت�اِذ�َرَمیَت�َو�لِٰکنَّ

مجاهدت�شبانه�روزی�شما�و�همرزمانتان�به�شما�پاداش�داده�شد.

اینجانب�صمیمانه�به�شما�تبریک�میگویم�و�با�این�حال�تأکید�میکنم�که�از�کید�دشمن�
غفلت�نشود.�آنهایی�که�با�سرمایه�گذاری�سنگین،�این�توطئه�ی�شوم�را�تدارک�دیده�
بودند�آرام�نخواهند�نشست،�سعی�خواهند�کرد�آن�را�در�بخشی�دیگر�از�این�منطقه�و�
یا�به�شکلی�دیگر�دوباره�به�جریان�افکنند.�حفظ�انگیزه،�حفظ�هوشیاری،�حفظ�وحدت،�
زدودن�هر�پسماند�خطرناک،�کار�فرهنگی�بصیرت�افزا�و�خالصه،�آمادگی�های�همه�جانبه�
و� از�کشورهای�عراق�و�سوریه� برادران�مجاهد� را�و�همه�ی� فراموش�شود.�شما� نباید�

دیگران�را�به�خدای�بزرگ�می�سپارم�و�به�همه�ی�شما�سالم�و�دعا�میکنم.

والّسالم�علیکم�و�رحمةاهلل

سّیدعلی�خامنه�ای

�سردار�سرلشکر�پاسدار�حاج�قاسم�سلیمانی�فرمانده�نیروی�قدس�سپاه�پاسداران�انقالب�
اسالمی�صبح�امروز�طی�نامه�ای�به�محضر�رهبر�انقالب�اسالمی،�پایان�سیطره�ی�شجره�ی�
خبیثه�ی�داعش�را�اعالم�و�این�پیروزی�بزرگ�را�به�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�و�جهان�

اسالم�تبریک�گفته�بود.
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متن نامه ی سردار سلیمانی به شرح زیر است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

انّاَفَتحنا�لََک�فتحاً�ُمبینا

محضر�مبارک�رهبر�عزیز�و�شجاع�انقالب�اسالمی

حضرت�آیت�اهلل��العظمی�امام�خامنه�ای�مدظله�العالی

سالم�علیکم

شش�سال�قبل�فتنه�ای�خطرناک�شبیه�فتنه�های�زمان�امیرالمؤمنین)علیه�السالم(�که�
فرصت�و�حالوت�درک�حقیقی�اسالم�ناب�محمدی)صلی�اهلل�علیه�و�آله(�را�از�مسلمانان�
بار�پیچیده�و�آغشته�به�سّم�صهیونیسم�و�استکبار�همچون�طوفانی� این� سلب�نمود�

ویرانگر،�عالم�اسالمی�را�درنوردید.

این�فتنه�ی�خطرناک�و�مسموم�با�هدف�آتش�افروزی�وسیع�در�عالم�اسالمی�و�درگیر�
با�یکدیگر،�توسط�دشمنان�اسالم�ایجاد�گردید.�حرکت�خبیثانه�ای� نمودن�مسلمانان�
که�تحت�نام�"حکومت�اسالمی�عراق�و�شام"�در�همان�ماه�های�اولیه�موفق�شد�با�اغفال�
ده�ها�هزار�جوان�مسلمان،�دو�کشور�بسیار�اثرگذار�و�سرنوشت�ساز�عالم�اسالمی�"عراق"�
و�"سوریه"�را�دچار�بحران�بسیار�خطرناکی�کند�و�صدها�هزار�کیلومتر�مربع�از�اراضی�
به�تصرف�درآورد� استانی� مراکز�مهم� و� با�هزاران�روستا،�شهر� را�همراه� این�کشورها�
و�هزاران�کارگاه�و�کارخانه�و�زیرساخت�های�مهم�این�کشورها�از�جمله،�راه�ها،�پل�ها،�
پاالیشگاه�ها،�چاه�ها�و�خطوط�نفت�و�گاز�و�نیروگاه�های�برق�و�موارد�دیگری�از�این�نوع�را�
تخریب�نمودند�و�شهرهای�مهمی�همراه�با�آثار�گران�بهای�تاریخی�و�تمدن�ملی�آنها�را�با�

بمب�گذاری�از�بین�برده�و�یا�سوزاندند.

اگرچه�آمار�خسارت�های�وارده�قابل�احصاء�نیست�اما�بررسی�های�اولیه�حاکی�از�پانصد�
میلیارد�دالر�می�باشد.

از�جمله:� این�حادثه،�جنایات�بسیار�دردناکی�که�غیر�قابل�نمایش�است�رخ�داد؛� در�
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سربریدن�کودکان�یا�پوست�کندن�زنده�زنده�ی�مردان�در�مقابل�خانواده�های�خود،�به�
اسارت�گرفتن�دختران�و�زن�های�بی�گناه�و�تجاوز�به�آنان،�سوزاندن�زنده�زنده�ی�افراد�و�

ذبح�دسته�جمعی�صدها�جوان.

این�طوفان�مسموم،�بخشی�گرفتار�خنجرهای� از� مردم�مسلمان�این�کشورها�متحیر�
برنده�ی�جنایتکاران�تکفیری�گردیدند�و�میلیون�ها�نفر�دیگر�خانه�و�کاشانه�ی�خود�را�رها�

کرده�و�آواره�ی�شهرها�و�کشورهای�دیگر�شدند.

در�این�فتنه�ی�سیاه،�هزاران�مسجد�و�مراکز�مقدس�مسلمانان�تخریب�و�یا�ویران�گردید�
و�بعضاً�مسجد�را�به�همراه�امام�جماعت�و�نمازگزاران�آن�با�هم�منفجر�نمودند.

بیش�از�شش�هزار�جوان�فریب�خورده��به�نام�دفاع�از�اسالم�به�صورت�انتحاری�با�خودروهای�
از�مواد�منفجره�خود�را�در�میادین،�مساجد،�مدارس،�حتی�بیمارستان�ها�و�مراکز� پر�
عمومی�مسلمان�ها�منفجر�کردند؛�که�در�نتیجه�ی�این�اعمال�جنایتکارانه�ده�ها�هزار�مرد،�

زن�و�کودک�بی�گناه�به�شهادت�رسیدند.�

تمامی�این�جنایت�ها�بنا�به�اعتراف�عالی�ترین�مقام�رسمی�آمریکا�که�هم�اکنون�ریاست�
با�آمریکا� بر�عهده�دارد�توسط�رهبران�و�سازمان�های�مرتبط� را� این�کشور� جمهوری�
طراحی�و�اجرا�گردیده�است�کما�اینکه�همچنان�این�روش�توسط�رهبران�کنونی�آمریکا�

در�حال�طراحی�و�اجرا�است.

آنچه�پس�از�لطف�خداوند�سبحان�و�عنایت�خاص�رسول�معظم�اسالم�)صلی�اهلل�علیه�و�آله(�
رهبری� و�خطرناک�گردید،� توطئه�ی�سیاه� این� باعث�شکست� گرانقدرش� اهل�بیت� و�
خردمندانه�و�هدایت�های�حکیمانه�ی�حضرت�مستطاب�عالی�و�مرجع�عالیقدر�حضرت�
آیت�اهلل��العظمی�سیستانی�بود�که�موجب�بسیج�کلیه�ی�امکانات�برای�مقابله�با�این�طوفان�

مسموم�گردید.

یقیناً�پایداری�دولت�های�عراق�و�سوریه�و�پایمردی�ارتش�ها�و�جوانان�این�دو�کشور�خصوصاً�
حشدالشعبی��مقدس�و�دیگر�جوانان�مسلمان�سایر�کشورها�با�حضور�مقتدرانه�و�محوری�
حزب�اهلل�به�رهبری�سید�پر�افتخار�آن،�جناب�سید�حسن�نصراهلل�)حفظه�اهلل�تعالی(�نقش�

تعیین�کننده�ای�در�به�شکست�کشاندن�این�حادثه�ی�خطرناک�داشتند.
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قطعاً�نقش�ارزشمند�ملت�و�دولت�خدمتگزار�جمهوری�اسالمی�خصوصاً�ریاست�محترم�
امنیتی� و� انتظامی� و� نظامی� سازمان�های� و� دفاع� وزارت� مجلس،� اسالمی،� جمهوری�

کشورمان�در�حمایت�از�دولت�ها�و�ملت�های�کشورهای�فوق�الذکر�قابل�تقدیر�است.

حقیر�به�عنوان�سرباز�مکلف�شده�از�جانب�حضرت�عالی�در�این�میدان،�با�اتمام�عملیات�
آزادسازی�ابوکمال�آخرین�قلعه�ی�داعش�با�پایین�کشیدن�پرچم�این�گروه�آمریکایی-
صهیونیستی�و�برافراشتن�پرچم�سوریه،�پایان�سیطره�ی�این�شجره�ی�خبیثه�ی�ملعونه�
را�اعالم�می�کنم�و�به�نمایندگی�از�کلیه�ی�فرماندهان�و�مجاهدین�گمنام�این�صحنه�
و� افغانستانی� لبنانی،� عراقی،�سوریه�ای،� ایرانی،� و�جانباز�مدافع�حرم� و�هزاران�شهید�
پاکستانی�که�برای�دفاع�از�جان�و�نوامیس�مسلمانان�و�مقدسات�آنان�جان�خود�را�فدا�
کردند،�این�پیروزی�بسیار�بزرگ�و�سرنوشت�ساز�را�به�حضرت�عالی�و�ملت�بزرگوار�ایران�
اسالمی�و�ملت�های�مظلوم�عراق�و�سوریه�و�دیگر�مسلمانان�جهان�تبریک�و�تهنیت�عرض�
می�نمایم�و�پیشانی�شکر�را�در�مقابل�پیشگاه�خداوند�قادر�متعال�به�شکرانه�ی�این�پیروزی�

بزرگ�بر�زمین�می�سایم.

و�َما�النَّصرااّل�ِمن�ِعنِداهلل�الَعِزیِز�الَحِکیم

فرزند�و�سربازتان�

قاسم�سلیمانی
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�در�پیامی،�شهادت�آقای�علی�خوش�لفظ�جانباز�سرافراز�دفاع�
مقدس�و�راوی�کتاب�ارزشمند�»وقتی�مهتاب�گم�شد«�را�تبریک�و�تسلیت�گفتند.

متن�پیام�رهبر�انقالب�به�شرح�زیر�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

جانباز�عزیز�آقای�علی�خوش�لفظ�به�لقاءاهلل�پیوست�و�اجر�دهها�سال�درد�و�رنج�جانبازی�
را�به�جایگاه�واالی�شهادت�فی�سبیل�اهلل�پیوند�زد.

سالم�و�رحمت�خدا�بر�این�شهید�عزیز�که�در�هنگام�زندگی�نیز�شهید�زنده�نامیده�شد�و�
درنگ�سالها�پس�از�دفاع�مقدس،�پاداش�عظیم�صابران�را�به�او�هدیه�کرد.�به�روان�پاک�

او�درود�میفرستم�و�به�بازماندگان�گرامی�اش�تبریک�و�تسلیت�میگویم.

سید�علی�خامنه�ای

1396/09/29

پیام تسلیت در پی شهادت جانباز سرافراز آقای علی خوش لفظ
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در�پی�دیدار�شیرین�جمعی�از�مستندسازان�جوان�با�رهبر�انقالب�در�تاریخ��۲1دی�ماه�
۹6،�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�فردای�آن�روز�در�پیامی�خطاب�به�مستندسازان�جوان،�5 

نکته�را�به�این�جوانان�توصیه�کردند.�متن�پیام�رهبر�انقالب�به�این�شرح�است:

بسمه�تعالی

جوانان�عزیز�مستندساز!

در�پی�جلسه�ی�شیرین�دیشب،�این�نکته�ها�را�در�یاد�نگه��دارید:

1.جهت�انقالبی�را�با�دّقت�تمام�حفظ�کنید.�بازی�های�تکنیکی�و�شهرت�حرفه�ای،�بر�
صفا�و�درستکارِی�انقالبِی�کار،�غلبه�نکند.�با�سِر�افراشته،�زبان�و�عمل،�نشان�دهید�که�

مؤمن�انقالبی�اید.

۲.جنگ�نرم�دشمن،�برپایه�ی�دروغ�و�تحریف�و�شایعه�و�سانسور�و�بایکوت�بنا�شده�است؛�
هنر�شما�میتواند�با�سند،�کار�دشمن�را�بی�اثر�کند.�تاریخ�چهل�ساله�،�لبریز�از�سندها�بر�

حّقانّیت�جمهوری�اسالمی�و�کج�روی�و�گمراهی�دشمنان�است.

3.یک�هدف�اساسی�دشمن،�ترویج�بدبینی�و�نومیدی�است؛�دستمایه�های�امید�درکشور�

1396/10/22

پیام به جمعی از مستندسازان جوان
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بی�شمار�است.�هنر�شما�قادر�است�با�استناد�به�واقعّیات،�سرچشمه�ی�امید�و�شوق�و�
حرکت�باشد.

4.مستند�انتقادی،�مفید�و�الزم�است.�لحن�اثر�باید�ناصحانه�و�چاره�جویانه�باشد.�در�انتقاد،�
لحن�خصمانه�و�یأس�آلود�و�هرج�ومرج�طلبانه،�فایده�ی�آن�را�تبدیل�به�زیان�میکند.�زبان�

طنز�به�رسایی�و�سودمندی�اثر�کمک�میکند.

5.رضای�خدای�را�در�کارها�در�نظر�بگیرید�و�از�او�کمک�بخواهید.

والّسالم�علیکم�و�رحمةاهلّل
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متن�تقریظ�حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�بر�کتاب�»سرباز�کوچک�امام�)رحمه�اهلل(«�منتشر�
شد.�در�این�کتاب،�خاطرات�دوران�اسارت�آزاده�ی�سرافراز�آقای�مهدی�طحانیان�در�

سنین�نوجوانی�در�زندان�های�رژیم�بعث�عراق�)�1361تا�136۹(�روایت�شده�است.

بسمه�تعالی

از� یکی� اسارت،� اردوگاه�های� در� صبور� و� باهوش� و� شجاع� نوجوان� این� سرگذشت�
شگفتی�های�دفاع�مقّدس�است؛�ماجراهای�پسربّچه�ی�سیزده�چهارده�ساله�ای�که�نخست�
میدان�جنگ�و�سپس�میدان�مقاومت�در�برابر�مأموران�درنده�خوی�بعثی�را�با�رفتار�و�
روحیه�ای�اعجاب���انگیز،�آزموده�و�از�هر�دو�سربلند�بیرون�آمده�است.�دْل�بر�مظلومّیت�او�
میسوزد�ولی�از�قدرت�و�تحّمل�و�صبر�او�پرمیکشد؛�این�نیز�بخشی�از�معجزه�ی�بزرگ�
انقالب�اسالمی�است.�در�این�کتاب،�نشانه�های�خباثت�و�لئامِت�مأموران�بعثی�آشکارتر�
از�کتابهای�مشابهی�است�که�خوانده�ام.�به�هرحال�این�یک�سند�باارزش�از�دفاع�مقّدس�و�

انقالب�است؛�باید�قدر�دانسته�شود.

خوب�است�سست�پیمان�های�مغلوب�دنیاشده،�نگاهی�به�امثال�این�نوشته�ی�صادقانه�و�
معصومانه�بیندازند،�شاید�رحمت�خدا�شامل�آنان�شود.

1396/12/06

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »سرباز کوچک امام«
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حضرت�آیت�اهلل�خامنه�ای�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�در�پاسخ�به�نامه�چندی�قبل�آقای�
اسماعیل�هنیه�رئیس�دفتر�سیاسی�جنبش�مقاومت�اسالمی�فلسطین�)حماس(،�با�تأکید�
بر�مواضع�همیشگی�جمهوری�اسالمی�در�حمایت�کامل�از�فلسطین�و�مجاهدان�آن،�
عالج�مسأله�فلسطین�را�تقویت�جناح�مبارز�و�مقاوم�در�دنیای�اسالم�و�تشدید�مبارزه�با�
رژیم�غاصب�و�پشتیبانان�آن�دانستند�و�تأکید�کردند:�حرکت�به�سمت�مذاکره�با�رژیم�
فریبکار�و�دروغگو�و�غاصب،�خطای�نابخشودنی�بزرگی�است�که�پیروزی�ملت�فلسطین�

را�به�عقب�می�اندازد�و�جز�خسران�عاید�آن�ملت�ستم�کشیده�نمیکند.

متن�کامل�نامه�رهبر�انقالب�اسالمی�به�این�شرح�است:

بسم�اهلل�الرحمن�الرحیم

والحمد�هلل�رب�العالمین�و�الصالة�و�السالم�علی�سیدنا�الرسول�االعظم�االمین�و�علی�آله�
الطاهرین�و�صحبه�المنتجبین�و�من�تبعهم�باحسان�الی�یوم�الدین.

برادر�مجاهد�عزیز�آقای�دکتر�اسماعیل�هنیة�دامت�توفیقاته

نامه�را�با�این�کالم�نورانی�خداوند�آغاز�میکنم�که�گوئی�همین�امروز�خطاب�به�شما�و�ما�
َُّهْم�یْألَُموَن�َکما�تَْألَُموَن� نازل�شده�است:�»َو�ال�تَِهُنوا�فِی�ابِتغاءِ�الَْقوِم�اِْن�تَُکونُوا�تَْألَُموَن�َفاِن

1397/01/15

پاسخ رهبر انقالب به نامه آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر 
سیاسی حماس
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َو�تَْرُجوَن�ِمَن�اهللّ�ِ�ما�ال�یَرُجوَن�و�کاَن�اهللُ�َعلیماً�َحکیماً«�ای�علیماً�بانتصارکم�و�غلبتکم�
علیهم�باذن�اهلل،�و�حکیماً�فی�نهیکم�عن�الوهن�و�الّتوانی�فی�هذا�الطریق.

یافتن�ظلم�و�قساوت�دشمن�صهیونیست�در�غزه،�دلبستگان� در�روزهائی�که�شدت�
به�مسأله�ی�فلسطین�را�غمگین�و�خشمگین�ساخته،�الزم�میدانم�بار�دیگر�بر�مواضع�
همیشگی�جمهوری�اسالمی�در�این�مسأله�ی�مهم�که�در�صدر�مسائل�امت�اسالمی�است�
تأکید�کنم.�بیشک�مبارزه�و�مقاومت�تنها�راه�نجات�فلسطین�مظلوم�و�تنها�نسخه�ی�
شفابخش�جراحات�وارد�بر�پیکر�آن�ملت�شجاع�و�سرافراز�است.�جنابعالی�در�نامه�ی�
محبت�آمیز�خود�برخی�از�چالشهای�بزرگ�امت�اسالمی�را�مطرح�کرده�و�به�خیانت�و�
نفاق�برخی�از�کشورهای�عرب�این�منطقه�و�نقشه�های�خباثت�آمیز�آنان�در�تبعیت�از�
شیطان�بزرگ�)آمریکا(�اشاره�نموده�و�نیز�از�مجاهدان�فلسطینی�به�عنوان�مبارزان�خط�
مقدم�در�برابر�فشار�و�ظلم�و�جنایت�دشمن�یاد�کرده�اید.�آنچه�در�این�باره�نوشته�اید�
حقیقت�محض�و�مورد�تأیید�ما�است.�ما�خود�را�موظف�به�حمایت�از�شما�از�هر�نوع�آن�

میدانیم.

این�وظیفه�ئی�دینی�و�نیز�فریضه�ئی�انسانی�و�فراتر�از�حوادث�و�تحوالت�سیاسی�است�و�
ان�شاءاهلل�همچون�گذشته�به�این�وظیفه�عمل�خواهیم�کرد.�دولتها�و�ملتهای�مسلمان�
و�جریانات�اسالمی�همگی�مخاطب�و�موظف�به�این�وظیفه�ی�بزرگند.�امروز�بازگشت�به�
عّزت�و�اقتدار�برای�امت�اسالمی�منحصراً�در�گرو�ایستادگی�در�برابر�استکبار�و�نقشه�های�
خباثت�آمیز�آن�است،�و�مسأله�ی�فلسطین�در�رأس�همه�ی�مسائل�بین�الملل�اسالمی�در�
مقابل�استکبار�است.�حرکت�به�سمت�مذاکره�با�رژیم�فریبکار�و�دروغگو�و�غاصب،�خطای�
نابخشودنی�بزرگی�است�که�پیروزی�ملت�فلسطین�را�به�عقب�می�اندازد�و�جز�خسران�
عاید�آن�ملت�ستم�کشیده�نمیکند.�خیانت�برخی�سران�عرب�که�اکنون�به�تدریج�در�حال�
آشکار�شدن�است�نیز�همین�هدف�را�دنبال�میکند.�عالج�این�همه�تقویت�جناح�مبارز�
و�مقاوم�در�دنیای�اسالم�و�تشدید�مبارزه�با�رژیم�غاصب�و�پشتیبانان�آن�است.�ملتها�و�
بویژه�جوانان�غیور�در�کشورهای�اسالمی�و�عربی�و�نیز�دولتهائی�که�نسبت�به�فلسطین�
احساس�مسئولیت�میکنند،�باید�این�وظیفه�ی�بزرگ�را�کاماًل�جدی�بگیرند�و�با�مجاهدت�

حماسی�و�مدبّرانه�دشمن�را�مجبور�به�عقب�نشینی�به�سمت�نقطه�ی�زوال�کنند.
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از�خداوند�متعال�کمک�به�شما�و�همه�ی�نیروهای�مقاومت�را�خواستارم�و�نزدیک�شدن�
روز�پیروزی�شما�را�که�امری�قطعی�است�مسألت�میکنم.

والسالم�علیکم�و�رحمة�اهلل

سّیدعلی�خامنه�ای�

آقای�اسماعیل�هنیه�چندی�قبل�در�نامه�ای�به�رهبر�معظم�انقالب�اسالمی�با�اشاره�به�
با�هدف�سرنگون�کردن�غزه� ابعاد�توطئه�بزرگ�استکبار�علیه�قدس�و�ملت�فلسطین�
به�عنوان�قلعه�مقاومت�و�پایان�دادن�به�مبارزه�علیه�رژیم�اشغالگر�و�عادی�سازی�روابط�
حکام�وابسته�منطقه�با�آن،�از�حمایت�های�ملت�ایران�و�هدایت�های�رهبر�انقالب�اسالمی�
از�جنبش�مقاومت�قدردانی�کرده�و�گفته�بود:�ما�با�شروع�انتفاضه�خروشان�مردمی�در�
داخل�کرانه�باختری�و�قدس،�به�اذن�خداوند�توطئه�طاغوِت�عصر�)ترامپ(�و�حاکمان�
نفاق�در�پایتخت�های�دور�و�نزدیک�را�در�پایان�دادن�به�مسئله�فلسطین،�خنثی�خواهیم�

کرد.




