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است.  درد شروع شدهها و مرفهین بیغنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنه امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و  

اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتالی عزت دوش گرفته و من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر

کنم. و به ملت عزیز و نثار می های آزادی و کمالو سالم و درودهای خالصانه خود را به همه غنچهبوسم؛ می اندمسلمین را نموده

کانون  برکات معنویت شما را به جهان صادر نموده است؛ و قلبها و چشمان پرفروغ شما کنم: خداوند آثار ودالور ایران هم عرض می

دانیم راست را به وحشت انداخته است. البته همه می تان جهانخواران چپ ونقالبیحمایت از محرومان شده است و شراره کینه ا

ضعیف و کم  انقالب سختیها و مشکالتی را تحمل کرده و کسی مدعی آن نیست که طبقات محروم و که کشور ما در حال جنگ و

ن چیزی که همه مردم ما فراتر از آن را فکر نیستند؛ ولی آ درآمد و خصوصًا اقشار کارمند و اداری، در تنگنای مسائل اقتصادی

 را دارند، ولی تحمل اند که تحمل گرسنگی و تشنگیاسالم و اصول انقالب است. مردم ایران ثابت کرده کنند مسئله حفظمی

مقابل شدیدترین حمالت تمامی جهان  انقالب و ضربه به اصول آن را هرگز نخواهند داشت. ملت شریف ایران همیشه در شکست

 .نها نیستاست که در اینجا مجال ذکر همه آ کفر علیه اصول انقالب خویش مقاومت کرده

حمله به سکوهای  جنایات متعدد امریکا در خلیج فارس اعم از حمایت نظامی و اطالعاتی به عراق و آیا ملت دالور ایران در مقابل

مقاومت نکرده است؟ آیا ملت ایران در جنگ دیپلماسی شرق و غرب  نفتی و کشتیها و قایقها و سرنگونی هواپیمای مسافربری

ایران در مقابل جنگ اقتصادی، تبلیغاتی،  یهای سیاسی مجامع بین المللی مقاومت نکرده است؟ آیا ملت شجاعایجاد باز علیه خود و

حلبچه،  شهرها و موشک باران مناطق مسکونی و بمبارانهای مکرر شیمیایی عراق در ایران و روانی و حمالت ددمنشانه عراق به

لیبرالها و زراندوزی و احتکار سرمایه داران و حیله مقدس  وطئه منافقین وآیا ملت عزیز ایران در مقابل تمقاومت نکرده است؟ 

که اگر نبود حضور مردم، است؟  است؟ آیا همه این حوادث و جریانات برای ضربه زدن به اصول انقالب نبوده مآبان مقاومت نکرده

قامتی  گزاریم که ملت ایران را موفق نمود تا بایضربه بزند. که خدا را سپاس م توانست به اصول نظامها میهر یک از این توطئه

 .ها را ترک نگویداستوار به رسالت خود عمل کند و صحنه

مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست؛  اند کهکه مبارزان حقیقی و راستین ارزشهای اسالمی هستند، به خوبی دریافته ملت عزیز ما

منافات ندارد با  الل و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبیاستق کنند مبارزه در راهو آنها که تصور می

 شوند و بهدرد با نصیحت و پند و اندرز متنبه میسرمایه داران و مرفهان بی کننداند. و آنهایی هم که تصور میالفبای مبارزه بیگانه

بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت   .کوبنددر هاون می کنند آبمبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می

با ما هستند که  و تنها آنهایی تا آخر خطشوند. ای است که هرگز با هم جمع نمیجویی دو مقوله طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت

و برپادارندگان واقعی انقالبها هستند.  بضاعت گردانندگانمتدینین بی درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و



کنیم. مسئولین نظام ایراِن  را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ تالشمانتمام ما باید

راه  برای از بین بردن انقالب هرکس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و خبر ای از خدا بیانقالبی باید بدانند که عده

خوانند. از این اتهامات نباید ترسید. باید خدا را در نظر داشت، و می « التقاطی»و « کمونیست»اسالم و انقالب را بپیماید فوراً او را 

امریکا و استکبار در تمامی تهمتی نترسید.  هّم و تالش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و از هیچ تمام

خطر آنان را بارها و  ها و دانشگاهها مقدس نماها را کهرند، در حوزهانقالب اسالمی در آستین دا ها افرادی را برای شکستزمینه

طرفدار  ای حق به جانب وکنند. اینها با قیافهمحتوای انقالب و اسالم را نابود می ام. اینان با تزویرشان از درونبارها گوشزد کرده

و همچنین کسانی دیگر که بدون استثنا به هرچه پناه بریم.  کنند. باید از شرّ اینها به خدادین و والیت همه را بی دین معرفی می

پویند که خدای خطرناک را می نمایند راهی بسکنند و اسالم آنها را اسالم امریکایی معرفی میاست حمله می روحانی و عالِم

رین قطره خون دفاع ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخ  .شودناکرده به شکست اسالم ناب محمدی منتهی می

 .خواهیم کرد

اسالمی رونق و زرق و برق کاخهای  جهان تشنه فرهنگ اسالم ناب محمدی است. و مسلمانان در یک تشکیالت بزرگ امروز

 خمینی آغوش و سینه خویش را برای تیرهای بال و حوادث سخت و برابر همه توپها و سفید و سرخ را از بین خواهند برد. امروز

جنگ ما جنگ عقیده کند. روزشماری می شمنان باز کرده است و همچون همه عاشقان شهادت، برای درک شهادتموشکهای د

اهلل ان شاءاندازیم.  مان بسیج بزرگ سربازان اسالم را در جهان به راهباید در جنگ اعتقادی شناسد. و مااست، و جغرافیا و مرز نمی

های جنگ را به شیرینی شکست دشمنان خدا در دنیا جبران انقالب، سختی ی خود ازملت بزرگ ایران با پشتیبانی مادی و معنو

آمده است. چه شیرینی باالتر از اینکه  چه شیرینی باالتر از اینکه ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر امریکا فرود کند. ومی

را در این کشور شکسته است. و  امریکا شیشه حیاتنظام ستمشاهی را نظاره کرده است و  هایملت ایران سقوط ارکان و کنگره

تمام ناشدنی  اند. و ان شاء اهلل شیرینیگرایی و التقاط را خشکانیدههای نفاق و ملیریشه مردم عزیزمانچه شیرینی باالتر از اینکه 

اند، بلکه آنهایی شهادت و جانبازی و حضور در جبهه پیش رفته آن را در جهان آخرت خواهند چشید. نه تنها کسانی که تا مقام

مجاهدان و اجر بزرگ آنان بهره  اند از مقام عظیمخود جبهه را تقویت نموده با نگاه محبت بار و با دعای خیر که در پشت جبهه

 !علیه السالم -وارثان حسین  اند. خوشا به حال مجاهدان! خوشا به حالبرده

های نبرد مقایسه ای نیست که بشود با پیروزی یا شکست در صحنهخدا مسئله اذناب امریکا باید بدانند که شهادت در راه

را تا این اندازه به سقوط بکشانیم که  قام شهادت، خود اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است. نباید شهادتم .شود

گراهاست. ما ملی تنها خرمشهر و یا شهرهای دیگر آزاد شد. تمامی اینها خیاالت باطل بگوییم در عوض شهادت فرزندان اسالم

الملل اسالمی در جهان فقر و گرسنگی است. پیاده کردن اهداف بین نمودند ما هدفمانگراها تصور هدفمان باالتر از آن است. ملی

مملکت با کسی دعوا نداریم. ما  تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست، ما هستیم. ما بر سر شهر و گوییمما می

و  ای فرزندان ارتشی و سپاهیپسقلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم.  را بر« ال اله الّا اهلل»تصمیم داریم پرچم 

گرفتن مکانی را با غرور و شادی بیان نکنید که اینها در  ای نیروهای مردمی، هرگز از دست دادن موضعی را با تأثر و ام، وبسیجی

 .قدری ناچیزند که تمامی دنیا در مقایسه با آخرت برابر هدف شما به

چیزی از آنچه  و خویشاوندان شهدا، اسرا، مفقودین، و معلولین ما توجه داشته باشند که هیچ پدران و مادران و همسران

فرزندان شما در کنار پیامبر اکرم و ائمه اطهارند. پیروزی و شکست برای آنها فرقی  .اند کم نشده استفرزندان آنان به دست آورده

نکرده است. امروز روزی است که خدا  ی آینده است. کمربندهاتان را ببندید که هیچ چیز تغییرروز هدایت نسلها امروز .ندارد

 .خواسته بود. و فردا ان شاء اهلل روز پیروزی جنود حق خواهد بود گونهاینگونه خواسته است. و دیروز خدا آن
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